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LAISVAI GALI KOLIOTI STALINĄ
(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

Kelių dienų laikotarpyje 
Chruščiovas išsprogdino dvi 
bombas: megatoninę ir stalininę.

Rusai sužinojo apie bombos 
sprogimą tik po kurio laiko, nors 
sėdi pirmose ložėse...Rusų 
spauda spalio 30 d. paminėjo 
apie JAV atominės bombos pože
minį sprogdinimą, bet visų Eu
ropos bei Amerikos radijo stočių 
transliacijos, kalbančios apie 
Chruščiovo bombą,buvo trukdo
mos -- Nikita saugoja savo pi
liečių ramybę ir nervus.

Tik spalio 31 po XXII Komu
nistų kongreso uždarymo, su
giedojus internacionalą ir po en- 
tuziastiškų katučių Chruščiovas

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

***!

PASIUNTINYBES 
UŽDARINĖJANT

paskelbė, kad 50 megatonų 
bomba sprogusi. Pridėjo, kad 
mokslininkai "apsirikę" ir ji bu
vusi stipresnė. Bet už tai, sako, 
mes jų nebarsime... Tai šitaip 
buvo apvainikuotas XXII kongre
sas, bet toji dalis kažkodėl ne
buvo užprotokolota, gal "at
sarga gėdos nedaro".

Pasaulis tikėjo, jog Chruščio
vas leisis perkalbamas ir 
nesprogdins bombos, prašomas 
daugybės privačių žmonių, 
valstybių ir net jungt. Tautų. Pa
žymėtina, kad vienintelė komu
nistinio režimo valstybė,pasira
šiusi tą atsišaukimą, buvo Jugos
lavija.

Kodėl Chruščiovas bombą 
sprogdino? Kariniu atžvilgiu tas 
bandymas neturėjo prasmės. Gal 
jis norėjo nugąsdinti? Baimė, 
tai- seniausias žmonijos istori
joje-ginklas. Kurie negali įtikinti 
kitų ar priversti jų geruoju, var
toja tą priemonę. Reikia tad pa
rodyti, kad Sov. S-ga turi bai
sius ginklus, ir parodyti kuo žmo
nija rizikuoja jei įvyktų ka
ras. O dėl radioaktyvumo padi-

dinimo, jis nesirūpina. Chruš
čiovui, žinoma, nesvarbu kokias 
baisias pasekmes dabartinei ar 
būsimajai kartai gali turėti ta 
bomba. Jis nesijaučia nei nusi
kaltėliu nei moraliai atsakomin- 
gu prieš žmoniją.

Gal tos bombos sprogdinimas 
tai vidaus, partinių sunkumų iš
dava, atsimenant Kiniją (Albaniją 
ir taip vadinamus antipartiečius. 
Gal Kremliaus caras nutarė pa
rodyti saviems ir svetimiems, 
kad marksistinės koalicijos sos
tinė yra Maskva, kad jis stip
riausias.

Žinome, kad yra nesusipratimų 
su Albanija ir Kinija, bet yra 
ir vidaus "priešų" .-- antipar- 
tiečių, kurių tarpe daug buvusių 
žvaigždžių, kaip Molotovas, Ka- 
ganovičius, Malenkovas ir kiti. 
Molotovo laiškas Komunistų Par
tijos Centrui, kuriame jis pri
kiša, kad Chruščiovo partijos 
programa yra revizionistinė ir 
antirevoliucinė, įrodo didelę ir 
vis dėlto, gana stiprią kovą pa
čioje SSRS komunistų partijoje.

(Nukelta į 2 psl.)
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Korp. Neo-Lithuania centro valdybos pirmininkas M. Valiukėnas kalba šių metų neolituanų vasaros 
stovykloje prie Clevelando. Sėdi Noakaitė ir dr. E. Noakas. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

NEO LITHUANIA SUVAŽIAVIMAS
Artėja Neo Lithuania korpo

racijos suvažiavimas. Ta proga 
kreipėmės į pirmininkąMečįVa
liukėną, kad plačiau painformuo
tų apie aktualiuosius reikalus.

Vatikanas, Brazilija 
Washingtonas -- trys vieto
vės, kėlusios ir keliančios 
mūsų visuomenėj didelio ne
rimo dėl uždarymo ar dėl ga
limo uždarymo mūsų pasiunti
nybių. Visuomenėje nerimas, 
veiksniuose ir laikraščių ve
damuosiuose konfuzija. Iš
baręs Vienybę už gandų sklei
dimą, Draugas čia pat ragina 
neužmerkti akių ir neužsi- 
kimšti ausų, kad negirdėtų 
spėliojimų ir užuominų apie 
galimus pavojus.

Priežastys to mums skau
daus smūgio Vatikane ir Bra
zilijoje paaiškėjo ir aiškėja 
toliau. Washingtone -- galimo 
smūgio tikėtis ir ‘jam ruoštis 
būtina, jei dar ne vėlu. Kokie 
ten bebūtų Vienybės žinių šal
tiniai, klausimas vertas dė
mesio, pasiklausant kad ir ne 
menko prezidento J. F. Ken- 
nedžio draugo, kolumnisto V. 
Lippmano išvedžiojimų, ku
riuose jis be skrupulų ir dip
lomatinių išsisukinėjimų, klo
ja kortas ant stalo, garsiai štai 
ką mintydamas --

•

--"Norint atsiekti vokie
čių -- amerikiečių politinę 
darną, būtina pašalinti se
nos, sugriuvusios politi
kos šaukšles. Ta politika 
ąusidarė iš pažadų Adenauerio 
vyriausybei, kad, remdamosi 
Amerikos jėga, ji kaip nors 
prives prie Sov. Sąjungos ka
pituliacijos Rytų Vokietijos 
klausimu. Tos politikos for
mulė susidarė iš susijun
gimo per laisvus rinkimus. Ta 
politika taip pat buvo garsina
ma okupuotų kraštų išlaisvi
nimo vardu.

Ta politika niekad nebuvo 
rimta. Faktinai ji niekad ne
buvo ir nuoširdi. Dėl to, 
kad Amerika ir jos sąjunginin
kai, ne mažiau ir Vak. Vo
kietija, niekad neturėjo inten
cijų kariauti už Vokietijos su
jungimą ar už Rytų Europos 
išlaisvinimą. Visa ta politika 
buvo nešvarus šposas. Juk tris 
kartus ta politika tokia ir pa
sirodė -- kai Rytų vokiečiai 
sukilo, mes jiems nepadėjom, 
kai Vengrija sukilo, mes ne
padėjom, ir kai Berlynas buvo 
siena perkirstas į dvi dalis, 
mes ramiai sutikom su padė
tim.

Nors iš Washingtono irjau- 
I fiiama stipresnė atspara bet ta 

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVOJ RENUIA NAUJA
JAUNIMU IŠKELDINIMĄ

Vilniškė ”Komjau n i m o 
Tiesa” spalio 29 dienos nu
meryje raudonomis raidė
mis per visą puslapį iš
spausdino šūkį: "ŠTURMUI 
PASIRENGĘ! LAUKIAME 
ĮSAKYMO, KUR VAŽIUO
TI!”

Po šūkiu paduodama iš
trauka iš Chruščiovo kal
bos, prieš kelias dienas pa
sakytos Maskvoje, kurioje 
sakoma: "Jaunimui teks iš
kelti naujus mūsų gelmių 
turtus, pastatyti fabrikus, 
tarybinius ūkius, gamyklas, 
miestus. Bet gelmių turtai 
ne prie Maskvos, ne prie 
Leningrado, jie guli taigo
je, kalnuose, dykumose ... 
Partija ... šaukia mūsų 
jaunąją kartą į priekį, 
šturmuoti, statyti komuniz
mą!”

Raudonomis raidėmis taip 
pat pranešama, kad vos tik 
buvę ištarti tie žodžiai, iš 
įvairių Rusijos miestų pra
dėję plaukti jaunimo pa
reiškimai — pasisiūlymai 
važiuoti, kur bus įsakyta.

čia pat spausdinami toki 
patys pareiškimai iš Kėdai

nių,. Ukmergės, Panevėžio, 
Alytaus ir kitų vietų.

Vadinasi, prasideda nau
ja jaunimo iškeldinimo ban
ga ir Lietuvoje. Kryptis dar 
nenurodyta, bet Chruščio
vo jau gana aiškiai pasa
kyta: taiga, kalnai, dyku
mos . o a

VILNIUN ATSKRIDO 
SPRAUSMINIS 

LĖKTUVAS
Spalio 27 dieną pirmą 

kartą Vilniaus lėktuvį uos
te nusileido sprausminis 
lėktuvas TU-124. Tai buvo 
bandomoji kelionė. Numa
toma, kad kitais metais Vil
nius bus įjungtas į sovieti
nių sprausminių keleivinių 
lėktuvų linijų tinklą.

Tai nereiškia, kad Vil
niaus lėktuvų uostas jau 
taip išplėstas, kad jame ga
lėtų nusileisti kiti spraus- 
miniai lėktuvai, toki, vaka
ruose pažįstamieji milžinai. 
Tu-124 modelis yra pritai
kytas palyginti mažoms nu
sileidimo bei pakilimo aikš
tėms. Jam pakanka 600, 
daugiausia 800 metrų ilgu-

--Lapkričio 11 - 12 dd. įvyks
ta Korp! Neo Lithuania suvažia
vimas. Ką numatot tame suva
žiavime. svarstyti?

--Korporacijos suvažiavimas 
yra jo* vyriausiasis sprendžia
masis organas, šaukiamas ne- 
rečiau kaip kas dveji metai. Su
važiavimą sudaro senjorai ir fi-

mo tako. Vietų šiame mo
delyje yra ne daugiau kaip 
65.

listeriai. Šįmetiniamesuvažiavi
me numatoma svarstyti Korp! 
organizaciniai klausimai, atseit 
Korp! pastarųjų metų eitasis ke
lias, artimiausi uždaviniai,pla
nai ir jiems vykdyti naujų orga
nų išrinkimas.

Atskirai minėtina, šiame suva
žiavime svarstysimas Korp! vi
daus tvarkos statutas. Kas tai 
yra? Korp! statutas — nuosta
tai gana išsamiai nusakantieji 
korporanto darbą, elgesį ir san
tykiavimą tiek su kitais kolego
mis, tiek su bendrąja aplinku
ma. Statutas taip pat nusako visų 
Korp! institucijų darbo apimtį, 
ceremonialą ir tradicijas. Trum
pai statutas vadinamas korporan
to knygų knyga!

sikėlę į kitus žemynus, nebepa
jėgė savo užmojus tęsti, studi
juojančią jaunuomenę į savo ei-

(Nukelta į 3 psl.)

ŽINIOS IŠ VISUR

KAIP PAPRASTAI, 
VĖLUOJA LAUKO 

DARBAI
Kaip ir kiekvienais me

tais, lapkričio mėnesio iš
vakarėse vilniškė valdžia ir 
partijos centro komitetas, 
susišaukęs eilę žemės ūkio 
valdytojų, vėl turėjo apgai
lestauti, kad daugelyje vie
tų labai lėtai kulia javus, 
lėtai aria laukus, lėtai do
roj a linus, vėluoja su rek- 
vizicinėmis p r i e v olėmis, 
daugelyje vietų tebėra ne
nuimti cukriniai runkeliai, 
daržovės, nenukąstos bul
vės. Kaip paprastai, priim
tas graudenantis nutari
mas, kuriame visa grandinė 
administratorių raginama 
spausti žemės ūkio darbi
ninkus, kad jie tuos darbus 
baigtų bent iki lapkričio 7 
dienos. (lna)

—Kiek žinau, Neo Lithuania 
veikla atgaivinta JAV tik po ei
lės kitų jaunimo organizacijų 
veiklos metų, kodėl su veiklos 
atgaivinimu nudelsta?

visa 
Neo

Batai liko...

--Klausimas gal ne 
tiksliai pastatomas. Korp! 
Lithuania ir visų kitų jai broliš
kųjų Korporacijų (Filiae Lithua- 
niae, Jaunoji Lietuva, Herkus 
Monte, Geležinis Vilkas ir Lie
tuva) korporantų apsijungimas 
buvo atliktas dar Vokietijoje. O 
bendrasis šių Korporacijų suva
žiavimas Augsburge priėmė ir 
darbo apybraižas, planus. Dėja 
prasidėjusi emigracija visus sai
tus sutraukė. Šių Korp! korpo- 
rantai iš naujo pradėjo mėgsti 
tarpusavio saitus naujose gyven
vietėse. Taip susiformavo JAV 
Tautinis Akademinis Sambūris, 
o tokioje Australijoje ir iki šios 
dienos jokia organizacija nėra iš
baigta, nors jau keletą kartų 
buvo rodoma pastangų įsteigti 
Korp! Neo Lithuania padalinį...

Savo ruožtu, ir su nemaža 
neolithuanų talka, Vokietijoje įsi
kūrė Korp! Viltis, turėjusi už
davinį apjungti studijuojantį jau
nimą. Tačiau ir viltieČiai, per-

• Milžiniškas gaisras, di
deliam vėjui pučiant, įsisu
kęs į Hollywood Hill, Cal., 
sunaikino daugelio filmų 
artistų, pramonininkų ir 
šiaip turtingųjų namus. 
Dauguma namų buvo virš 
100,000 vertės. Sunaikinta 
virš 200 namų ir padaryta 
milijonai nuostolių. Vien 
aktorės Zsa Gabor namų 
vertė buvo 400,000 dolerių, 
prikrauti gerų meno kūri
nių, brangenybių ir kailių.

Gaisras palietė ir buvusio 
viceprezidento R. Nixono, 
dabar gyvenamus namus, 
bet jie nesudegė.

• Prezidentas Kennedy ir 
Indijos min. pirm. Nehru 
pradėjo pasitarimus, kaip 
išlaikyti taiką.

• Ekvadore vykstančios 
riaušės privedė prie vice
prezidento Carlos Julio Aro- 
semena pasiskelbimo dikta
torium. Riaušės nukreiptos 
prieš prezidento Velasco 
vedamą politiką. Riaušėse 
aktyviausiai dalyvauja stu
dentija, jau turinti nemažai 
aukų.

• Surinktos žinios sako, 
kad sovietai nesenai yra iš
šovę raketą, kurioje buvę 
trys astronautai. Raketa 
buvusi iššauta spalio 14 d. 
Signalai buvo pagauti To
kijo ir kitur. Vėliau raketa 
pametė savo orbitą ir joje 
buvę žmonės žuvo.

NAUJAS FASKAS CLEVELANDE
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Centrinė rinkimu komisija Bostone, skelbia 
FASKo rinkimu duomenis. Rinkimuose dalyvavo 
199 JAV ir Kanados lietuviai sportininkai, iš 624 
galėjusiu balsuoti. Teisėtų balsavimo lapelių pri
pažinta 192.

Už Clevelando sąrašą pasisakė 121 ir už Chi
cagos — 71. Į naująjį FASKą, su būstine Cleve- 
lande. pagal gautus balsus išrinkti: Elvyra Vado- 
palienė-šikšniūtė (109 balsai), Algirdas Bielskus 
(105), Jaunutis Nasvvtis <104), Algirdas Nasvy- 
tis (101), Vytautas Jokūbaitis (91), Juozas Ki- 
jauskas (68), Kazimieras Karalis 62. Kandidatai: 
Laimutis Klimas (51) ir Algis Penkauskas (45).

Į FASKo revizijos komisiją išrinkti pagal 
Chicagos sąrašą: Zigmas Degutis (50), Rimantas 
Dirvonis (50) ir Jonas Degutis (46). Kandidatai: 
Petras Baltramonas (44) ir Edvardas šulaitis 
(42).

K. MERKIS, CRK p-kas
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Sukčius...

Rusui nors toks džiaugsmas
(Atkelta iš 1 psl.)

Bet neužmirškime, kad ar taip 
vadinami antipartiečiai ar dabar
tiniai vadai, kaip Chruščiovas ar 
Mikojanas, visi jie buvo paklus
nūs Stalino įsakymų vykdy
tojai bei bendradarbiai. Jie visi 
komunistai ir yra pasiruošę vai
dinti bet kokias roles, kad apgau
tų jų valdomus kraštus ir Vaka
rus. Tai tik nauja forma, o ko
munistinė diktatūra vis ta pati. 
Ir jos tikslas užgriebti visą pa
saulį yra nepasikeitęs.

Antroji bomba tai Stalino le
gendos visiškas sugriovimas. Jau 
per XX-jį Komunistų partijos 
kongresą Chruščiovas pasakė di
delę kalbą "destalinizacijos" te
ma, bet toji kalba buvo ilgai lai
koma slapta. Šitam kongrese jo 
kalbai, ta pačia tema, tik dar 
smarkesniais žodžiais, buvo duo
tas ypatingai didelis atgarsis. 
Chruščiovas net pranešė, kad 
Stalinas, asmeniškai, pareikala
vo nužudyti Kirovą (1934 m.), 
I-ji partijos sekretorių Lenin
grade. Kadangi toji mirtis pa
tarnavo pretekstu "didžiajam 
valymui”, iš to galime spręsti 
tos "naujienos" svarbą.

Chruščiovas kalbėjo prisiden
gęs komunistinės moralės šy
du, nors tai jau esanti praeitis, 
bet visa liaudies privalanti ži
noti teisybę.

Dėl visų šių įvykių Rusijos 
pilietis jaučiasi truputį paki
bęs ore. Bet nors tiek turi ma
lonumo, kad gali viešai >ir lais
vai kolioti buvusį "carą", kuriam 
gyvam esant veidai baldavo ir 
motinos vaikus gąsdindavo vien 
jo vardą ištariant.

Asmeniškas Chruščiovo pres
tižas ir jo galia kyla. Vakaruose

ir Amerikoje, norima sudaryti 
nuomonę, kad Chruščiovas žmo
gus ramus, rimtas,, nemėgstąs 
kraštutinumų bei karo, turįs, kaip 
ir kiekvienas vyriausybės pir
mininkas "vidaus sunkumų". 
Žodžiu, tai žmogus, su kuriuo 
galima tartis, kalbėti, Na, gal 
net ir nusileisti šioje Berlyno 
krizėje. O tas "gerasis ir ra
musis Chruščiovas taip nenorįs 
karo, o vistiek yra "priverstas" 
sprogdinti 50 megatonų bombą, 
kad tik išvengtų kraujo pralieji
mo...

rajo- 
pava- 
pros-

NAUJAS KINO TEATRAS 
ŠIAULIUOSE

Šiauliuose, stoties 
ne,, naujoje gatvėje, 
dintoje Draugystės
pektu, atidarytas naujas, 
moderniai įrengtas plačia- 
ekraninis kino teatras. Pa
vadintas jis „Palydovo” 
vardu (rusiškai „Sputnik”). 
Teatre 830 vietų. Salė bū
sianti naudojama ir susi
rinkimams.

V. NOREIKA SUOMIJOJ
Jaunas operos solistas 

(lyrinis tenoras) Virgilijus 
Noreika, sovietinių meni
ninkų grupėje, spalio pa
baigoje išvyko koncertuoti 
Suomijon. Tenai užtruks 
beveik iki vidurio lapkričio.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psl.) 

atspara tuo tarpu užtikrina tik 
esamas pozicijas. Ar tikslas 
jau atsiektas, jei sovietų 
kumštis nuslydo į mažesnį at
sparos tašką -- Suomiją ir 
Skandinaviją? Ko siekiama ar
tėjančiomis derybomis su 
Kremlium?

Klaustukų daug, nors mūsų 
atstovams, tai iš vieno tai iš 
kito veiksnio, nuvykusiems į 
Washingtoną, grojama senoji 
plokštelė. Bet diplomatinė 
kalba turi' savąjį žodyną ir jo 
plonybėmis reiktų susidomėti 
ir mūsų piligrimams.

"Šiuo metu JAV nesiruošia 
savo ligišiolinio nusistatymo 
Lietuvos atžvilgiu keisti, nei 
jį svarstyti. "Tas "šiuometu" 
nėra joks užtikrinimas, kad po 
kiek laiko neleistų sakyti, jog 
"dabar jau kitos aplinkybės". 
Atsimenant Atlanto Chartą, 
atsiminti būtina taip pat Pots
damą ir Jaltą.

Tat nesipykim dėl "nepa
grįstų gandų skleidimo", bet 
jei jaupolitikuojam.politikuo- 
kim kovojančios tautos už savo 
ateitį ir laisvę politiniais 
ginklais: ieškokim ne val
dininkų, privalančių kartoti 
pareiškimus, kurių tekstas 
šiuo metu dar nepakeistas. 
Ieškokim įtakingų draugų, 
politikos rate turinčių įta
kos, sveriančių politikos atei
ties užsimojimuose. Ir ieško
kim jų per mūsų visuomenės 
mandatą turinčius asmenis su 
legaliai atsispausdintais blan
kais... w

Visuomenė parodė savo 
subrendimą, pirmo smūgio 
susilaukus iš Vatikano. Dar 
didesnio subrendimo ir vie
ningumo reikia ruošiantis už
kirsti kelią Lippmano poli
tikos įsigalėjimui.

žibantis, tviskantis Hol- 
lywoodas, per eilę metų ža
vėjęs pasaulio žmones kar
tais ir neblogais kūriniais, 
dabar vis labiau smunka že
myn. Atrodo, kad su didžio
jo amerikiečių skonio žino
vo, ir pritaikytojo Cecil De 
Mille mirtimi ir pasibaigs 
tas nerūpestingas, ekstra
vagantiškas laikotarpis, ka
da reikėjo vien tik triukš
mo, prabangos ir spalvų, 
kad patrauktų mases žmo
nių ir patrigubintų įdėtą 
kapitalą, šis laikotarpis, ly
giai kaip ir kiti nesenos 
Amerikos praeities nesu
brendimo poreiškiai — pro- 
hibicija, gangsterių siautė
jimai, ilgo šokimo konkur
sai ir panašūs gana greitu 
tempu nyksta.

Televizija per pereitą de
šimtmetį daug patalkino, 
tačiau ir pasaulio įvykiai 
gerokai padėjo subręsti di
džiulei masei amerikiečių, 
iki tol pripratusių išimtinai 
prie naivių ”Escapist” rū
šies filmų, beveik visada 
turinčių idealiai laimingą 
pabaigą. Atsiradus televizi
jai ir nuolat mažėjant kino 
lankytojų skaičiui, kino pra-. 
monė pradėjo ieškoti prie
monių, kaip ir toliau pri
pilti pinigų maišus.

Buvo mestasi į įvairias 
technikas bei efektus, bet 
tam nieko nepadedant, kino 
didžiūnas nutarė, kad teks 
naudoti seksą ir visokius 
brutalumo aspektus. Juk 
pagrindiniai kinų lankyto
jai šiandien yra paaugliai, 
ir tokio amžiaus jautrumas 
ir emocingumas sudarė pui
kią progą pasipinigauti.

Buvo paskleista nuomo
nė, būk Hollywoode esanti 
pačios kino pramonės cen
zūra, yra atgyvenęs daly
kas. žmonių moralinis po
žiūris būk tai pasikeitęs ir 
t.t.

Paplovus smegenis pla
čiajai visuomenei, pasirodė 
eilės sekso ir visokių žiau

TADAS MICKUS,
Grand Rapids, Mich.

rumų perkrautos filmos. Jų 
čia netenka vardinti — 
kiekvienas, žvilgtelėjęs į fil
mų skelbimus, gali greit 
įsitikinti.

Apie prostituciją ir viso
kius iškrypimus kalbančios 
filmos, laimi Hollywoodo 
premijas. Nesenai, lankan
tis Hollywoode, teko ir šių 
eilučių autoriui net matyti 
”Susie Wong” stiliaus suk
neles, imituojančias tą pre
mijuotą prostitutės charak
terį.

Tokia 
keletas 
baronai,
je mums 
čiai”, tol nesustos, kol tik 
iš tokių filmų numatys pel
ną. Ir jei kas šį klausimą 
aštriau iškelia spaudoje, 
tuoj pasigirsta visokių

orgija jau tęsiasi 
metų. Hollywoodo 
didelėje daugumo- 

žinomi „tautie-

„laisvių saugotojų” ir 18 
šimtmečio sąlygose kurtų 
įstatymų garbintojų chorai. 
Tuo tarpu pamažu, bet sis- 
tematiškai, nuo d i j a m a s 
Amerikos jaunimas.

Mūsų spaudoje dažnai fil
mas recenzuojanti gabi ra
šytoja Alė Rūta, atsakyda
ma į mano panašias pasta
bas Dirvoje apie Hollywoo- 
do šlamštą tvirtino, kad 
Hollywoode sukuriame daug 
gerų filmų. Nežinau, kokio
mis statistikomis ji remia
si, tačiau faktas vistiek yra 
tas, kad tų gerų filmų rei
kia tiesiog su žiburiu ieš
koti.

Paskutiniu laiku gerokai 
padidėjo visokių organiza
cijų protestai ir gal jie tu
rės šiokios tokios įtakos. 
Jei ir tai nepadės, bus ne
išvengiamai iššaukta cen
zūra visai nežiūrint, ar tas 
svetima ar ne, amerikietiš
ko gyvenimo būdui.

OŽIAI BAITUOSE RŪMUOSE
Priežodis sako, kad nėra na

mų be dūmų. Tai tinka ne tik 
eiliniams namams, bet ir pre
zidentų rūmams. Tik toks skir
tumas, kad apie dūmus jų na
muose žmonės kalba su didesniu 
įdomumu. Taip ir apie Baltuo
sius Rūmus kalbama nesivar
žant, net ir žiurkių esimo juose 
neslepiant.

Kol kas dar nėra pagrindo ap
kalbėti Baltųjų Rūmų šeiminin
kus, neskaitant, kad pati Kene- 
dienė yra išradinga naujovėmis, 
raginusi savo vyrą važiuoti Į 
Graikiją imti specialių vonių. Tai 
davė pagrindo Mt. Clemens (prie 
Detroito) mineralinių vonių sa
vininkams pakviesti prezidentą 
Kennedy pasinaudoti Michigano 
mineralais turtingomis vonio
mis. Kad Kennedy yra jau ne 
kartą nuo supamosios kėdės nu
slydęs, -- apie tai tik su ne
kalta šypsena amerikiečiai su
žinojo.

Prie Baltųjų Rūmų užkulisy 
priklauso Trumano ir Eisen-

Eisenhoweriui, galima spręsti iš 
jo atsakymo reporteriams prie 
Baltųjų Rūmų lapkričio 1 d. į 
klausimą, ką jis galįs pasakyti 
apie Ike kritiką dėl Taikos Kor
po, Trumanas atsakęs, kad esą, 
kiek jis apie mėnulį žinąs, tiek 
jis ir apie krašto valdymą 1952 
m. nusimanęs.

Kennedy turįs dokumentus, ku
rie rodo paveldėjimą iš Eisen- 
howerio. Jis galįs įrodyti, kad 
Ike buvo pilnai pasiruošęs Kubos 
invazijai. Berlyną liečia doku
mentai yra smerkianti. Taip gi ir 
Laoso problemoj Ike ne be nuo
dėmių. Dėl to, esą, Laoso neut
ralus premjeras Souvanna Phou
ma, sugrįžęs į valdžią, dabar ne
norįs su mumis lošti kamuolio.

Galima suprasti, kiek tas dvie
jų buvusių prezidentų nesusi
pratimas yra naudingas Ameri
kos prestižui. Nepavydėtina ir 
Kennedžio padėtis tarp tų dviejų , 
buvusių didžiųjų.

Neseniai teko matyti TV fil
mą su Eisenhoweriu jo dvare. 
Jis atsakinėjo į klausimus, lie
čiančius jo prezidentavimo laiko
tarpį. Iš svarbiausių atsiekimų 
jis skaitąs krašto vienybės ir pa
sitikėjimo savimi atstatymą. 
Didžiausiu nusivylimu jis skai
tąs Richard Nixono pralaimėji
mą. Apie nusivylimą Camp Da- 
vid dvasia jis neužsiminė. Iš 
viso, kaip atrodo, garsiam karo 
vadui prezidentauti buvo sunkiau, 
negu generolauti. Istorija pasa
kys, kiek produktyvūs buvo bal
tieji Rūmai 1952 - 1960 m. ir 
kaip Kennedy dabar susitvarkys. 
Antra vertus, neužmirškime, kad 
ir -prezidentai yra žmonės. Ne
pavydėtinos yra jųpreigos. Ypač 
tai ryškiai galėjome pamatyt iš 
neseniai parodyto filmo Woodrow 
Wilson. Kokią didelę rolę jis vai
dino I Pasaulinio karo metu, o, 
grįžęs iš Paryžiaus, Amerikai 
pasukus prie Monroe doktrinos, 
mirė didžiausiame nusivylime.

J. Nandrė

howerio nesusipratimas. Kan
dus sarkastas Trumanas neatsi- 
leidžia Eįsenhoweriui, kuris sa
vo prezidentavimo metu niekada 
nėra pakvietęs Trumano į Bal
tuosius Rūmus. Eisenhowerio 
rūstybė ir boikotas Trumanui at
sirado po Trumano 1952 m. 
spalio mėn. kalbos, kurioje Tru
manas apkaltino Eisenhowerį už 
Berlyno fiasko. Kaip Europos 
fronto karo vadas, Eisenhoweris, 
esą, nepasirūpinęs pravažiavimo 
teisės Į Berlyną 110 mylių kori
dorium. Nors Trumanas nesąs 
toks griežtas Eisenhoweriokriti
kas kaip Winston Churchill, bet 
Ike niekada nedovanojo Truma
nui.

Ir kodėl tik po kelių mėnesių 
prezidentavimo Kennedy pirmą 
kartą pakvietė Trumaną į Bal
tuosius Rūmus jo garbei pobū
vio? Trumanas buvo nepaten
kintas Kennedžio flirtu su Ei- 
senhoweriu. Trumanas dėl to ty
lėjo. Gi lapkričio 1 d. Trumano 
viešėjimas Baltuosiuose Rūmuo
se rodo, kad Kennedy jau baigė 
flirtą su Ike. Lūžis įvyko kaip tik 
prieš jo kalbą North Carolinoj. 
Tam pasitarnavo ir Eisenhowerio 
kritika dėl Taikos Korpo siun
timo "į mėnulį, kaip į neišvysty
tą kraštą".^

Ta proga paaiškėjo, kad Ken
nedžio administracija pasitarna
vo Eisenhoweriui cenzūruoda
ma valstybės departamento 
pranešimus, kuriuose netiesio
giniai buvo kalbama apie Eisen- 
howerio padarytas klaidas dėl 
Berlyno.

Kiek Trumanas yra neatlaidus

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Kepimas kokurūzų... atidarymas šaltos Stroh’s alaus bonkos... ir jus galit tu
rėti labai linksmą vakarą. Stroh’s yra kas tai specialaus. Tai yra Amerikos vienin
telis ugnim virtas alus... ugnim virtas tikram malonumui. Turėdami Stroh’s..« 
jūs galit sakyti turintieji labiausiai gaivinantį alų! Pirmaujantis visur .. visur 
populiariomis kainomis!
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Suomija, Lietuvos šiaurės kaimynas, iki Antrojo pa
saulinio karo buvo žinoma, kaip darbšti tauta, turinti 
garsių rašytojų ir muzikų, o taip pat ir nė kiek neatsilie- 
kančių ir garsių sportininkų. Jų muzikai, kaip J. Sibelius 
ir R. Kajanus, arba Nobelio premiją laimėjęs rašytojas 
Sillampaa, o taip pat garsūs Kivi ir Leino, Suomijai pelnė 
garbę. Bet Antrojo pasaulinio karo metu Suomija, viso 
pasaulio laisvų tautų tarpe, laimėjo ir narsiausios tautos 
vardą. Laimėjo besąlyginiai gindami savo žemę ir tautos 
laisvę kovoje su daug kartų galingesniu priešu.

Antrojo pasaulinio karo metu Suomija du kartus 
kariavo su Sovietų Sąjunga. Pirmą kartą 1939 m. užpul
ta, o antrą kartą 1941 m., prasidėjus Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos karui, išėjusi atsiimti prarastų savo žemių. Tų 
karų rezultatai Suomijai buvo labai skaudūs. Ne tik ko
vose žuvo daug Suomijos žmonių, bet teko priešui atiduoti 
nemažai žemių ir mokėti dideles kontribucijas.

Bet Suomija visa tai išdidžiai pakėlė, žuvusių garbei 
tauta pastatė daug granitinių ir dvasinių paminklų. Apie 
prarastas žemes negalėdama viešai kalbėti, joms kitaip 
ilgesį išmoko reikšti. O dideles kontribucijas darbo pra
kaitu jau pilnai išmokėjo. Ir visa tai padariusi neužmiršo, 
kad nelaimės valandose iš galingųjų paramos nesusilaukė, 
o viską turėjo ant savo keturių milijonų tautos pečių pa
kelti.

Šiuo metu tą nedidelę ir narsią tautą vėl toji pati So
vietų Sąjunga pradėjo atakuoti. Ypač po to, kai Suomija, 
išmokėjusi užkrautas kontribucijas, pradėjo kiek laisviau 
ir į kitur dairytis, ne vien Maskvos ūkinius ir kultūrinius 
mainus vykdyti.

Kai kas mano, kad Suomijos prezidento Urho Kekko- 
nen lankymasis Amerikoje, buvo toji paskutinioji prie
žastis, jog Maskva vėl nutarė Suomiją prievartauti. Bet, 
jei kas tai laikytų viena iš rimtųjų priežasčių, tikrai klys
tų. Svarbiausioji priežastis, kad lauktas Suomijos vai
siaus kritimas Į Maskvos sterblę, nepasitvirtino. O spau
dimo priemonių buvo visokiausių.

Suomių tauta visa tai atlaikė, nors tam tikrą tautos 
dalį Maskvai ir pasisekė demoralizuoti. Suomijos parla
mente atsirado nemaža grupė ir tokių atstovų, kurie jau 
į Maskvą žiūri, ne kaip į amžiną Suomijos priešą, bet 
kaip ir į jiems patrauklios komunistinės sistemos šaltinį. 
Tai taip vadinama Suomijos penktoji kolona ir tautos 
nelaimė. Toji kolona, atėjus naujai sunkiai valandai, jau 
gali būti didelis kilys vieningumui ir atsparai ardyti, ko
kio nebuvo anksčiau, iš Maskvos tokio didelio spaudimo 
nejaučiant.

Suomijos vienoks ar kitoks užėmimas, tegul ir ka
rines bazes įrengiant, Maskvos nepatenkins. Visi, kurie 
žvilgteri į Siaurinąs Europos žemėlapį, lengvai supranta, 
kad per Suomiją nebesunku daryti didesnius šuolius į 
Švediją, Norvegiją, Daniją, ir saugų išėjimą prie didžiųjų 
Atlanto vandenų. Ir tas užsimojimas, kiek atsimename, 
labai jau primena Hitlerio veržimąsi užvaldyti Norvegiją.

Motyvai, kuriais dabar Suomija spaudžiama derėtis 
dėl galimos Vokietijos grėsmės, yra tikrai ciniški. Bet 
visi grobikai, kurie eina grobti svetimo turto, o tuo labiau 
kurie kėsinasi i tautų laisvę, tų motyvų švarumu ir nesi
rūpina. Pagaliau, ir jie patys gerai žino, kad jais niekas 
ir nepatikės.

Suomijai, tam geram Baltijos tautų šiaurės kaimy
nui, vėl atėjusi labai sunki valanda. Reikia laukti, kad 
jai išsilaikyti nesulaužytai ir nepavergtai, pirmiausia 
padės kaimynai, o toliau ir tie, kurie turi jėgos laisvę 
ginti nuo komunistinio pavergimo. Bet jei nepadės, komu
nistinė lava vėl paslinks į vakarus ir prarys naują ketu
rių milijonų auką. B. G.

"...apsaugoti nuo grasinimų iš kitos pusės, mes tave palaikome!"
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Per Suomiją į įsitvirtinimą 
prie Atlanto

Korp. Neo-Lithuania valdyba 1938 metais Kaune. Sėdi: A. Simonaitis, M. Valiukėnas, E. Puškevičius.
Stovi: Karpius ir A. Siliūnas.,

(Atkelta iš 1 psl.)
les telkti. Iš kitos pusės, baigu
sieji studijas akademikai, ne
rodė noro eiti į Tautinio Aka
deminio Sambūrio eiles. Tos vi
sos sąlygos ir iššaukėgyveniman 
Korp! Neo-Lithuania visoje plot
mėj e.

--Įdomu patirti, kiek dabar 
veikia Neo Lithuania skyrių ir 
kaip vertinat veiklos sąlygas? i

--Šiandie Neo Lithuania Kor
poracijos .didesni narių susitelki
mai, turintieji vietovių valdybas, 
yra aštuoniose vietovėse. Kor
porantų skaičiumi didžiausias 
padalinys — Chicagoje, jaunųjų 
kolegų skaičiumi veda Cleve- 
landas, jauniausias amžiumi — 
Los Angeles, Calif. padalinys.

Veiklos sąlygos, palyginti,ne
blogos. Tiesa, mums, senesnie- 
siems korporantams, korporan
tų išsidėstymas visoje Šiaurės 
Amerikoje, neįprastas, ypač kai 
prisimeni, kad anais laikais iš 
Kauno, sakysim, į Kėdainius pa
sitraukęs korporantas buvo skai
tomas extra loci. Bet visus nuo
tolius išperka Korporacijoje e- 
santi graži susipratimo ir 
tarpusavio ryšio nuotaika.

Šiuo metu Korporacija apjun
gia visus neolithuanus,pradedant 
veteranais - kūrėjais ir bai
giant jaunaisiais kolegomis. Kor
poracijoje, galima tarti ir pasi
džiaugti, nėra kartų problemos! 
Korp! padalinu valdybose akty
viai dirba nūn akademiniam 
suole besimoką kolegos-ės, su
eigose svarstomi iškilusieji 
klausimai visų bendromis pas
tangomis, o Korp! Vyriausioji 
Valdyba išrenkama mišri, iš fi
listerių ir senjorų.

--Aišku, skaitytojams būtų 
įdomu patirti, kiek korporacijoje 
turite senų narių, dar Lietuvoje 
į veiklą įsijungusių, ir čia aukš
tuosius mokslus pradėjusių?

--Neturiu po ranka korporan- 
tų kartotekos, tad atsakau apy
tikriai. Laisvos Lietuvos laikų 
neolithuanų ir filijų turime apie 
350. Čia tremtyje aukštąjį moks
lą einančio (ar jau baigusio!) 
jaunimo gerokai per šimtinę. At
seit, Korp! kasmetinis prieaug
lis geras dvidesėtkis jaunuolių!

Visi radijo klausytojai 
prašomi pasisakyti

Naujosios Anglijos lietu
vių kultūrinė ir visuomeni
nė radijo programa, dabar 
perduodama 8-9 vai. ryte 
sekmadieniais iš WK0X ra
dijo stoties, Framingham, 
Mass/

Kai kas nusiskundžia, kad 
programa yra per anksti, o 
taip pat kad ji kai kuriose 
vietose prastai girdima. Ta
čiau nei dabartinėje radijo 
stotyje, nei jokioje kitoje 
radijo stotyje negalima 
gauti patogesnio laiko sek
madienį. Vienintelė galimy
bė — tai pereiti į kitą radi
jo stotį, kuri galėtų skirti 
Laisvės Varpui ne sekma
dienį, bet ketvirtadienį pu
sę valandos nuo .9 vai. iki 
9:30 vai. vakare.

Šioji galimybė yra nepa
togi dėl šių aplinkybių: 
Programa būtų ne valandos, 
kaip dabar, bet tik pusės 
valandos. Naujoji radijo 
stotis būtų labai gerai gir
dima So. Bostone, bet vi
siškai negirdima Worceste- 
ryje.
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Prieš 13 metų, gyvenant Vokietijoje, kada Mečys Valiukėnas buvo 
VLIK narys, atstovavęs Laisvės Kovotojų Sąjungą. Iš kairės: S. 
Balčiūnas, N. Valiukėnienė, p. Jasaitienė ir M. Valiukėnas.

B. Gaidžiūno nuotrauka

--Neo Lithuania kasmet ren
gia stovyklas. Kiek tokių sto
vyklų yra buvę ir kiek korpo- 
rantų jose dalyvavo? Kokie sto
vyklose buvo jaunesniųjų ir vy
resniųjų santykiai?

vyresniųjų korporantų ir jų šei
mų nariai.

--Kokius Korporacija turi a- 
teities planus?

—Taip, Neo Lithuania Korpo
racija, pradedant 1958 metais, 
kasmet rengia stovyklas, kuriose 
jaunieji korporantai turi progą 
arčiau susipažinti, pasitarti, pa
diskutuoti korporantiškojo bei 
lietuviškojo gyvenimo klausi
mus, aktualijas, o taip pat iš
klausyti paskaitas ar referatus 
lietuvybės ar Korp! ideologijos 
klausimais.

Šių stovyklų laikas, per visus 
keturis metus, buvo savaitė su 
Labor Day savaitgaliu imamai. 
Atseit, stovykla tęsdavosi devy
nias dienas. Paskutinėse stovyk
lose visą laiką stovyklavo apie 
50 korporantų, gi atsitiktinais 
svečiais ir ypač savaitgaliais 
stovyklas aplankydavo ir jose 
gyvendavo po keliasdešimt net 
per šimtinę svečių, daugumoje

--Šį klausimą būtų tiksliau 
atsakyti po Korp! suvažiavimo, 
nes jame daugiau išryškėja nuo
taikos ir artimesni Korp! dar
bai. Tačiau, man atrodo, Kor
poracijos planas iš esmės yra 
labai aiškus -- tęsti savo darbą, 
auklėjant mūsų akademinę jau
nuomenę Pro Patria, vadovau
jantis kūrėjų ir garbės narių 
mintimis bei idėjomis, lietuviš
komis tradicijomis ir krikščio
niškos dorovės dėsniais.

Artimiausioje ateityje tiktų: a) 
išleisti Korp! Neo Lithuania 
40 m. istoriją, b) pradėti jau
nųjų neolithuanų, lankančiųjų 
aukštesniąsias mokyklas, orga
nizavimą ir c) Suorganizuoti Ne- 
olithuanišką periodinį leidinį, ar 
bent skyrių kitame periodiniame 
leidiny.
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BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
Kad Laisvės Varpo vado

vybė galėtų padaryti teisin
gą sprendimą, visi klausy
tojai ir kiti prašomi atsa
kyti j šiuos klausimus:

1. Gerai girclite dabarti
nę Laisvės Varpo radijo 
stotį WK0X iš Framing- 
ham ar blogai?

2. Norėtumėte, kad Lais
vės Varpas liktų dabartinė
je WK0X stotyje turimu 
laiku ar ne?

3. Pageidautumėte, kad 
Laisvės Varpas pereitų Į 
kitą radijo stotį ketvirta
dienį 9:00-9:30 vai. vakare 
ar ne?

Atsakant, prašoma nuro
dyti savo vardą ir pavardę, 
o taip pat antrašą, kad bū
tų žinomas, iš kur ir kas 
rūpimais klausimais pasi
sako. Atsakymai siunčiami 
Laisvės Varpo vardu: 47 
Banks St., Brockton, Mass. 
Jų laukiama iki šių metų 
lapkričio 11 d.

Šiuo reikalu Laisvės Var
po spalio 22 d. koncerto da
lyviams buvo išdalinti laiš
kai, tačiau ligi šiol atsaky-
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II-JO DAINŲ ŠVENTĖS 
KOMITETO REIKALU

1961 m. spalio 14 d. Dainų 
Šventės Komiteto posėdyje, da
lyvaujant ir K. Žirguliui, iš
spausdintų "Lithuanian Song 
Festival Committee" blankų, ar
ba,' taip vadinamo II-jo Dainų 
Šventės komiteto reikalu, buvo 
nutarta visuomenei paskelbti, 
posėdyje priimtą, visą šį reikalą 
išaiškinančią ir užbaigiančią re
zoliuciją.

Po šio nutarimo spaudoje pa
sirodė K. Žirgulio pareiškimas 
"Lithuanian Song Festival Com
mittee" reikalu. Taip pat ir Lie
tuvių Demokratų Lygos susi
rinkimo aprašymuose Drauge ir 
Naujienose minimas K. Žirgulio 
aiškinimas dėl Lithuanian Song 
Festival Committee.

Kadangi K. Žirgulio pareiški
me ir aiškinimuose esu liečia
mas, kaipo vienas iš dalyvių su
dariusių Lithuanian Song Festi
val Committee, visuomenės ži
niai pareiškiu:

1. Jokiame pasitarime ar posė
dyje kur buvo sudarinėjamas Li
thuanian Song Festival Commit- 
teė nedalyvavau. 1960 m. gruodžio 
31 d. kartu su St. Dauniu lan
kiausi pas K. Žirgulį, kaipo 
turintį ryšių su valdžios parei
gūnais, tikslu išsiaiškinti ar 
K. Žirgulis galėtų padėti Dainų 
šventės Komitetui pakviečiant 
valdžios pareigūnus į Dainų Šven
tę. K. Žirgulis mielai sutiko pa
dėti, bet pageidavo, kad Komite
tas išsispausdintų susirašinėji
mui blankus anglų kalba, kuriuose 
K. Žirgulis būtų pažymėtas, kaipo 
chairman (prel. I. Albavičius — 
president). Paaiškinau, kad į- 
traukti naują asmenį į DŠ 
Komitetą yra tam tikra proce
dūra ir šiuo atveju nieko paža
dėti negaliu. Tuo pačiu pasiū
liau, kad bendruomenės valdy
ba galėtų K. Žirgulį pakviesti 
specialiems reikalams. Tam rei
kalui galima sudaryti komisiją, 
kurios pirmininku ir būtų K. Žir
gulis. Su šiuo pasiūlymu K. Žir
gulis nesutiko.

Išsiskiriant K. Žirgulis pagei
davo, kad norint ko nors pasiekti, 
reikia veikti skubiai ir bendruo
menės vadovybė ir Dainų Šventės 
Komitetas turi greitai apsi
spręsti ir paruošti tinkamus 
blankus.

Tuo reikalu su K. Žirguliu 
daugiau kalbėti neteko.

2. Apie išspausdintus Lithua
nian Song Festival Committee 
blankus ir, taip vadinamą II-jį 
Dainų Šventės komitetą, kurio 
sudėtis minėtuoseblankuosebuvo 
išspausdinta nieko nežinojau iki 
liepos 1 d. (DŠ išvakarių).

3. Mano pavardė į Lithuanian 
Song Festival Committee blan
kus įrašyta be mano žinios.

JONAS JASAITIS,
Chicago

DĖL DAINŲ ŠVENTĖS 
KOMITETO 

PRANEŠIMO
Su apgailestavimu turiu pa

reikšti, kad tokiai Dainų Šventės 
Komiteto 1961.X.14. "rezoliuci
jai", kokia buvo šiomis dienomis 
paskelbta Dirvoje, o taip pat ir 
kituose laikraščiuose, nepritariu 
ir prie jos neprisidedu. --

TEODORAS BLINSTRUBAS, 
D. Š. K-to vicepirmininkas 

ir iždininkas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

mų gauta labai nedaug.
Lapkričio 11 d. Bostono 

šv. Petro lietuvių parapijos 
choro bus šokiai su menine 
programa. Solistas Stasys 
Liepas padainuos kelias so
lo dainas, Pr. Lembertas 
paskaitys F. Kiršos, St. 
Santvaro ir kitų poezijos ir 
šv. Petro parapijos bažny
tinis choras, kuriam jau 
daugelį metų vadovauja 
komp. Jeronimas Kačins
kas, padainuos naujai pa
ruoštų dainų.
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Jų nuotykiai nesibaigė...

V()i\BRAUN
erdvių pionierius

Prie Reichswehr ministerijos 
durų sargybinis sumušė kulni
mis. Kapitonas Dornberger su 
majoru von Horstig ir pulkininku 
Becker nusileido laiptais ir su
sėdo į Mercedes.

Šoferis, pravažiavęs Wil- 
helmstrassę, pasuko į užmiesti.

Prieš porą mėnesių kapitonas 
Dornberger gavo žinių, kad prie
miesty tuščiame lauke, trys jau
nuoliai, kurių jauniausias turėjo 
tik 18 metų, į orą laido dide
les raketas ir kaikurios jų pa
siekia net 3,000 pėdų aukštį.

Tuoj pat Dornbergeriui kilo 
mintis, kad čia gali būti šis tas 
įdomaus. Vokiečių armijos liku
čiai tuo laiku visais būdais ban
dė apeiti Versalio sutarties už
draudimus. Pavyzdžiui, vokie
čiams buvo uždrausta turėti sun
kiąją artileriją. Dornberger,pats 
būdamas inžinierius, pagalvojo, 
kad gal būt tos raketos, kurios 
iškyla iki 3,000 pėdų;pagerinus, 
pasidarytų puikiu pakaitalu pa
trankoms.

Jis ėmėsi iniciatyvos pama
tyti tuos tris jaunuolius, kurie va
dinosi Rudolf Nebel, Klaus Rie- 
del ir Werner von Braun, ku
riam buvo tik 18 metų amžiaus, 
atvykti su Savo raketa į ka
riuomenės manevrų lauką.

♦

Kada Mercedes su karininkais 
privažiavo manevrų lauką, Nebel, 
Ridel ir von Braun su savo pil
kai dažyta raketa ir degamąja 
medžiaga iš skysto deguonio ir 
benzino, jau buvo vietoje.

Vienuoliką metųvonBraun lau
kė tos minutės nuo to momento, 
kada dar vaiku būdąmas, gavo do
vanų pirmąjai komunijai telesko
pą, o vėliau l jo rankas pateko 
Rumunijos vokiečio Walterio O- 
bertho parašyta knygelė "Kelias 
į planetas", kurios viršelio, su 
nupiešta raketa, skriejančia į 
mėnulį, jis iki Šios dienos ne
gali užmiršti.

Pradžioje von Braun buvo blo
gas mokinys matematikoj, bet 
suintriguotas knygele, pradėjo 
stropiai mokytis ir greit pasidarė 
geriausiu mokiniu.

Kai 1930 metais visi Berlyne 
kalbėjo tik apie būsimasias bokso 
rungtynes tarpMaxSchmelingoir 
Jack Sharkey, Werner Braun lau
kė atvykstant savoherojaus Wal- 
ter Oberth. Jam pasisekė susi
tikti ir prisiprašė, kad leistų 
dirbti jo ekipoje. Oberth buvo 
protingas ir tuoj padarė jį savo 
padėjėju. Kiti du vadinosi Nebel 
ir Riedel.

Keturiese jie pradėjo laidyti 
raketas, kurių dvylika iš trylikos 
nepajėgdavo atsiplėšti nuo že
mės, arba pakilusios kelioliką 
pėdų sprogdavo. Kadangi tai buvo 
mažos, tai jos tik sprogimu su
keldavo triukšmą, nieko nesu- 
žeisdamos, tad policija jiems 
nedraudė užsiimti bandymais. 
Tačiau vis dėlto keletą raketų, 
kurioms pavyko iškilti, įrodė O- 
bertho teorijos teisingumą, kad 
skysta degamoji medžiaga šioj 
srity yra vertesnė už pudrinę.

Bet po keturiasdešimties ban
dymų, kai Oberth išleido savo 
santaupas, paliko savo "padėjė
jus" jų pačių likimui. Trys "muš
kietininkai" nerimo ir tęsė ban
dymus. Kad sudarius kapitalą, už 
vieną markę žmonėm jie leisdavo 
pasižiūrėti, kaip daro bandymus 
su raketomis.

Vieną dieną atėjo civilis, kuris

Von Braun 1934 metais vokiečių 
kario uniformoje.

užsimokėjo markę, ir kaip tą die
ną raketai pavyko atsiplėšti, 
pasakė savo vardą: kapitonas 
Dornberger. Von Braunui tą se
kundę prasidėjo nauja era.

*
Pulkininkas Becker ir majoras 

von Horstig prisiartino prie ra
ketos.

--Tai šita? -- skeptiškai pa
klausė pulkininkas, rodydamas į 
raketą ir jauną "techniką".

Von Braun nieko neatsakė. Ka
riškiai paruošė fototeodolitą, 
chronografą ir balistines kame
ras.

--Ponai, aš esu pasiruošęs, -- 
pasakė von Braun. — Aš prašy
siu jus atsitolinti.

Rudolf Nebel nusivedė karinin
kus už suverstų medžių, kurie 
sprogimo atveju turėjo sudaryti 
slėptuvę. Von Braun giliai atsi
kvėpė. Aukštai jis matė išblyš
kusį mėnulį. Pirmą kartą mėnu
lyje jis įžiūrėjo veidą ir, keis
čiausia, tas veidas jam šypso
josi.

Dornberger, saugiai pasislė
pęs už medžių, matė, kaip von 
Braun uždegęs benzine mirky
tą skudurą, prikišo po motoro 
vamzdžiais ir šoko bėgti prie 
medžių.

Išvyko stiprus sprogimas. Ra
keta atrodė šokinėjo vietoje, pas

kui dingo dulkių debesy. Po 
to ji pasirodė kylanti į viršų. 
Užgavusi vienos eglės viršūnę 
pasvyro 70 laipsnių kampu, apsi
vertė ir nuo jos atsiplėšė van
dens šaldytuvas. Praskridusi 
virš žiūrovų galvų, ji sprogo per 
keletą pėdų nuo tos vietos, kur 
pakilo.

Dornberger ir von Braunpasi
žiūrėjo vienas į kitą.

--Reiškia nepasisekė, ar ne? 
--paklausė pulkininkas Becker.

--Degamosios medžiagos sie
nelė neatlaikė...

--Aš matau. Ateikit rytoj įka
ro ministeriją. Mes sutvarky
sime šį reikalą, -- pasakė pul
kininkas.

Von Braun suprato, kad rytoj 
jam bus pasakyta, joj armija 
atmetė jo projektą. Tačiau, jei 
pulk. Becker ir neįvertino jo ra
ketos, jis buvo sužavėtas jaunuo
lio von Braun entuziazmu.

—Jaunas žmogau, -- pasakė 
jis kitą dieną savo kabinete. — 
Jums raketos yra žaislas, jūs 
net nežymite bandymo klaidų, 
kad jų daugiau nebepakartotumėt. 
Kad dirbtumėt naudingai, jums 
reikia įrankių, o kad jų turėtu
mėt, reikia pinigų, Jei sutik
site dirbti armijai, aš jums duo
siu visko, bet su viena sąlyga, 
kad daugiau nebebūtų su rake
tomis žaidimų...

Nuo tos dienos Werner von 
Braun tapo pirmuoju vokiečių 
armijos astronautiniu techniku.

*
Praėjo trys metai nuo ano 

bandymo Kummersdorfo poli
gone. Von Braun pradžioje dirbo 
su vienu padėjėju. Vėliau savo ži
nioje turėjo visą tarnybą ir ne
mažai iššovė raketų. Anoji aikštė 
jiems pasidarė maža. Šalia buvę 
šaudymo laukai jam kliudė daryti 
bandymus ir neleido susikoncent
ruoti prie formulių. Jis pradėjo 
ieškoti ramesnės vietos.

1933 metais liepos mėnesį jam 
pavyko pagaminti pirmą motorą, 
kuris turėjo 300 kg. stūmimo 
jėgą. Tuoj vokiečių karinė avia
cija pastatė ausis. Kadangi avia
cija jam pasiūlė 5 milijonus mar
kių, tuo tarpu kai armija niekad 
nedavė daugiau 800,000 jis sutiko. 
Bet sąžinės griaužiamas nuėjo 
pas Beckerį, kuris jau buvo pa
keltas į generolus.

Becker armijos vardu jam pa
siūlė 6 milijonus. Bet kaip von 
Braun jau buvo sutikęs dirbti ir 
aviacijai, tai iš 800,000 jo biud
žetas pakilo iki 11 milijonų. 
Tai buvo laikoma gera pažan
ga.

Tapęs turtingu jis pradėjo ieš
koti bandymams naujos vietos.

1935 m., atostogaudamas Sile
zijoje pas savo tėvus, iš moti
nos išgirdo kalbant apie ramią 
Peenemunde salą, kur jo sene
lis medžiodavęs antis.

Kilo mintis tą salą pamatyti. 
Persikėlęs keltu į Peenemunde 
naktį praleido nedideliame vieš
butėlyje, o kitas dvi dienas sker
sai ir išilgai vaikščiodamas po 
salą. Jis buvo laimingas, kaip 
dar niekad, nes buvo tikras, kad 
čia galės dirbti nekliudomas.

Von Braun 1932 metais kapitono Dornbergerio akivaizdoje demonstrvo raketos iššovimą. Kitą 
dieną karo ministerija jį priėmė savo tarnybon.

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Užsilipęs ant laboratorijos 
stogo, keletą sekundžių von Braun 
užsimiršo, ką jis čia turėjo da
ryti. Per tuos septynerius metus 
iš laukinės Peenemundo salos 
viskas pasikeitė. Visur matėsi 
per mišką iškirsti takai, o aikš
tėje stovėjo apdengta spalvo
tų skudurų tinklu raketa, smai
galiu į viršų. Toliau matėsi de
guonį gaminančių dirbtuvių pas
tatai, observatorijos . bokštas. 
Von Braun pasižiūrėjo į laikro
dį. Buvo vidudienis. Jis buvo pa
daręs raketą, kuri turėjo armijos 
specialistams parodyti ko ji yra 
verta.

Su savo šachmatinėm juoda 
balta spalvom, raketa A-4 dar 
nesivadino komerciniu vardu V-2 
Ji gulėjo ant iššovimo tilto. Dvi 
vielos ją jungė su apskaičiavimo 
instrumentais ir elektros energi- 
ja.

—X be trijų.
Viduj raketos automatinio pilo

to žiroskopas pradėjo suktis. Pa
lengva bokštas atitolo. Viduj re
zervuaro deguonies spaudimas 
didėjo.

--X be vienos...
Paskutinioji minutė buvo ilga. 

Pagaliau šūvis pranešė paskuti
nes dešimt sekundžių. Ir dabar 
viskas pradėjo veikti greitai.

Iš raketos motoro vamzdžių 
išsiveržė oranžinė liepsna. 
Švilpimas kas sekundę darėsi 
didesnis. Iš lėto, nuostabiai leng
vai, raketa pasikėlė. Veržima
sis iš vamzdžių padidėjo ir stai
ga A-4 visu greitumu lėkė už
pakaly savęs palikdama 90 pė
dų ilgio liepsnos uodegą.

Von Braun sušuko patenkintas. 
Raketa skrido nesisukdama, lai
kydamosi nustatyto kelio. Labai 
aukštai danguje palengva raketa 
pakrypo 45 laipsniu kampu. Dvi
dešimt pirmąją sekundę garsia
kalbis pranešė, kad pirmą kar
tą žmonijos istorijoje, raketa pa
siekė garso greitį.

Dornberger iš džiaugsmo nu
skubėjo į montavimo dirbtuves. 
Bet kadangi ir von Braun turėjo 
tą pačią idėją, tai juodu ant 
laiptų susitiko ir puolė viens 
kitam į glėbį. Dabar jie buvo tik
ri, kad vieną dieną galės pasiųsti 
raketą į mėnulį ar saulę.

Bet atsiekti šių rezultatų 
nebuvo taip lengva. Jie turėjo 
ilgus metus dirbti. Du kartus 
jau manė, kad netoli tikslo, ir 
vėl viską turėjo pradėti iš nau
jo. Bet ir dabar, džiaugdamie
si jie užmiršo viską, net ir Hit
lerį.

Su Hitleriu von Braun pirmą 
kartą susitiko 1939 metais. Tai 
buvo dar Kummersdorfe. Hitleris 
tada lydimas von Brauchitsh at
vyko pasižiūrėti raketų. Bet jis 
pasiliko tylus ir išvažiavo nieko 
nepasakęs.

Dornberger buvo įsikalęs į gal
vą mintį, kad A-4 galės nugabenti 
300 km vieną toną TNT. Dabar, 
pasisekus bandymui, jis su von 
Braunu tuoj rezultatus pranešė 
Hitleriui. Atsakymas buvo gautas 
tik 1943 m. kovo mėnesį. Jis bu
vo trumpas ir aiškus: "Hitle
ris sapnavo, kad jokia A-4 ra
keta negalės pasiekti Anglijos".

Bet matyt kitą naktį Hitleris 
geriau sapnavo, nes pakeitė 
sprendimą. 1943 m. liepos 7 d.

atsiuntė į Peenemunde savo as
menišką lėktuvą, įsakydamas 
lakūnui pristatyti į jo štabą Ryt
prūsiuose Dornbergerį ir inž. von 
Brauną. Po valandos jie išskri
do į Rytprūssius ir von Braun 
prie krūtinės spaudė dėžutę su 
raketos bandymų filmu.

Štabe juos tuojau nuvedė į tuš

čią salę, kur buvo paruoštas fi- 
mui rodyti aparatas ir ekranas.

Staiga atsidarė durys ir pasi
rodė pulkininkas. Vieną sekundę 
jis apmetė salę žvilgsniu ir 
sprogstančiom iš kaktos akim 
visa gerkle sušuko:

--Fiureris!
(Bus daugiau)

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Stzeet City Statė

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

Minu/CQT MAISTO ir LIKERIŲ
S Vi IU H L O I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1. ASBACH URALT ................... 5 ths. 4.95
2. BISQUIT 3 star cognac........ 5 ths. 4-98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5.39
4. WHITE HORE SCOTCH

WHISKY..............................................5 ths. 4.98
5. Arrow Cockt. MARTINI

OR MANHATEN ....................5 ths. 2.98
6. CONTREAU LIQUER..........5 ths. 4.75
7. Da SILVA 10 metų

Portugalų BRANDY........................ 5 ths. 3.69
8. Kijafa Vynas.......... • •...............5 ths. 1.75
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS I. šoliOnas DAILININKAS VIKTORAS PETRAVIČIUS
SALIN PENSININKAI, TEGYVUOJA NAUJOJE MENO GALERIJOJE

nuo 10 
vakaro, 
kūrėją, 
”Grand
rodos aplankymu.

vai. ryto iki 9 vai. 
Skatintina šį mūsų 
prancūzų pagerbtą 
Prix”, pagerbti pa- 

ptr. p.

MOKSLEIVIAI!
Tęsiame pašnekesį apie ne

mokamo gydymo reikalingumą 
šiame krašte.

Pereitą kartą trumpai api
brėžėme šiuo metu svarstomą 
nemokamo gydymo projektą, ži
nomą Cecil R. King arba H. 
R. 4222 Bill vardu. Toliau ža
dėjau pasvarstyti apie klausimą, 
kuris dažnai dabar keliamas: 
reikalingas ar ne yra nemoka
mas gydymas šitam kraštui. 
Tačiau tas mano užsimojimas, 
atrodo, turįs būti atidėtas.

Priežastis? Š. m. spalio 23 
d. Dirvos vedamasis iškėlė la
bai jautrų klausimą, būtent: ko
dėl nemokamas gydymas yra nu
matomas tik socialinio draudimo 
pensininkams?

Kadangi klausimas labai įdo
mus ir aktualus, todėl pakalbė
kime apie jį. Nors trumpai pra
plėskime numatomo nemokomo 
gydymo projekto svarbiuosius 
pagrindus, dirstelėkime į prie
žastis, kurios šiuo metu ver
čia nemokamą gydymą suteikti 
tik mūsų senimui.

mis. Tačiau, ir jie tai neįsive- 
dė per keletą dienų. Štai tokios 
Vokietijos socialinis draudimas, 
vienoje ar kitoje formoje, jau 
gyvuoja nuo 1883 metų. O tuo 
tarpu šitame krašte socialinis 
draudimas įsigaliojo tik 1937 
metais.

NUGALĖTI PINIGUOČIUS

Šiam kraštui būtina yra ne tik 
perauklėti paprasto piliečio gal
voseną. Yra būtina nugalėti ir 
kapitalą (įvairios ligos bei 
gyvybės apdraudos bendrovės ir 
organizuota daktarija).

Neseniai vykusių apklausinėji
mų Washingtone, Kongreso Ko
misijoje metu, veltui buvo no
rima įtikinti piniguočius, jog ne
mokamo gydymo įvedimas jiems 
tik tepadėtų. Jie, atmetę viso
kiausius įrodinėjimus, tebetvir
tina, kad nemokamo gydymo įve
dimas tai pradžia socializmo ir 
galas daktarų laisvei.

KAIP RUOŠIAMAS KELIAS?

DIDŽIAUSIAS VARGŠAS

Nėra abejonės, kad daugumas 
mūsų sutiks, jog blogiausioje pa
dėtyje šiuo metu yra mūsų suse
nę gyventojai. Tik pamanykime: 
statistika rodo, kad senieji daž
niausiai serga, jie-serga daug 
ilgiau ir jų pajėgumas užsimo
kėti už gydymą yra pats ma
žiausias. Štai svarbiausios prie
žastys, kodėl numatomas nemo
kamo gydymo projektas griebiasi 
padėti pirmiausia šiai grupei.

Patirta (Public Health Service, 
U. S. National Health Survey 
žiniomis), kad piliečiai nuo 1 - 
64 metų amžiaus 1957 m. pra
leido, iš 1000 žmonių 883 dienas 
ligoninėje. O tuo tarpu žmonės 
virš 65 m. amžiaus iš 1000 pi
liečių, turėjo praleisti net 2332 
dienas ligoninėje. Vadinasi, se
nieji daug daugiau praleidžia lai
ko sirginėdami ir jiems pagalba 
yra reikalingiausia.

Antra, senimas daug dažniau 
serga chroniškomis ligomis ir 
jų gydymas yra ilgas ir brangus.

Trečia, senimas daug mažiau 
pajėgesnis užsimokėti gydymo 
išlaidas. Statistika rodo, kad pen
sininkų pajamos yra labai mažos. 
Apie 62% visų pensininkų turi 
mažesnes negu 2000.00 dol. meti
nes pajamas. O tokias pajamas 
turint vargu ar gąlima net ban
dyti atsigulti į ligoninę.

Išvada: mūsų senimas yra di
desnis vargšas, negu bet kuri 
kita gyventojų grupė,. Ir todėl 
jai yra reikalinga skubiausia pa
rama.

KODĖL PAŽANGA LĖTA?

Gal dažniausiai girdimas prie
kaištas, kad būdamas turtingiau
sias kraštas, dar ligšiol nepajė
gė įsivesti nemokamo gydymo.

Priežastis? Atsakymas pap
rastas: nemokamą gydymą įves
ti lėtina amerikiečio galvosena. 
Jis labai gerbia ir mėgsta indi
vidualumą. Jo galvojimu, kiek
vienas pilietis turėtų pasirūpinti 
savuoju likimu. Ir dar vis di
delė šio krašto dalis mano, kad 
juo mažiau valstybė kišasi į 
piliečio gyvenimą, tuo ji yra 
geresnė.

Va, Šito galvojimo išvada ir 
yra priešinimasis prieš nemoka
mo gydymo įvedimą. Nemany
kime, kad prieš nemokamo gy
dymo įvedimą kovoja tik kapitalas 
ir organizuota daktarija. Ne. 
Jiems padeda ir anie individua
lumu sergą piliečiai.

Manding, prieš žmogaus nusi
statymą yra daug sunkiau kovoti, 
negu prieš kapitalą. Kova prieš 
galvojimą yra sunki, lėta ir rei
kalaujanti daug pastangų.

Visai teisingai. Demokratinė
je santvarkoje visa keičiama ir 
daug kas keičiasi lėtu evoliu
cijos, bet ne staigios revoliu
cijos keliu.

Mes, kurie ragavome nemoka
mo gydymo patarnavimo Euro
poje, labai dažnai norime pa
šiepti šį kraštą, kad jis dar vis 
neturi nemokamo gydymo. Gai
la, kad neturi. Tačiau su laiku, 
garantuoju, jog jis ir šioje sri
tyje pralenks daugelį kraštų.

Teisinga, kad daugelis Euro
pos kraštų jau seniai naudo
jasi nemokamo gydymo teisė-

Dažnai mūsuose yra jaučia
ma baimė, kad šitas kraštas 
socialinio draudimo srityje te
daro vos vėžlišką pažangą. Gir
di, turbūt greičiau nukeliausi
me į mėnulį, negu galėsime pasi
naudoti nemokamo gydymo teisė
mis.

Gali taip atsitikti, tačiau ne
manau, kad socialinio draudimo 
srityje pažanga yra lėta. As
meniškai esu patyręs, kad šio 
krašto vadovybė labai sumaniai 
ir apgalvotai žygiuoja pažangon 
ir socialiniame draudime.

Žygiuojama tvirtai ruošiant 
kelią tobulesniam socialiniam 
draudimui ir nemokamam gydy
mui. Nenusiminkime, jei ypa
tingai pastarasis, yra labai laips
niškai lėtas. Kodėl?

Pirma, kaip minėjau yra bū
tina pakeisti amerikiečio nu
sistatymą "valdžios kišimąsi į 
privatų piliečio gyvenimą".

Antra, būtina suorganizuoti pa
kankamai stiprią atatrauką prieš 
kapitalą. Į šią atatrauką įeina 
visa darbininkija ir šiaip jau 
publika, kuri atostogauti tegali 
tik porą savaičių metuose.

Trečia, nemokamo gydymo 
projektas kainuos milžiniškas 
sumas. Nors ir turtingas yra 
šis kraštas, tačiau doleriai ant 
medžių neauga. Juos būtina iš
traukti iš visuomenės kišenės. 
O skaudžiausia, kad tokiai ope
racijai kiekvienas pilietis prie
šinasi visomis išgalėmis.

Apskaičiuojama, kad nemoka
mo gydymo projektas, tik šitos 
apimties, kainuotų pirmaisiais 
metais virš bilijono dolerių.

Kervirta, nemokamo gydymo 
projektą pavertus įstatymu, bū- ‘ 
tų susidurta' su priemonių trū
kumu. Jau šiuo metu šiame krašte 
jaučiamas ligoninių, slaugymo 
namų bei medicininio personalo 
trūkumas. Visa tai nedygsta kaip 
grybai po lietaus. Yra būtina pa
statydinti daugiau ligoninių, iš
mokyti daugiau daktarų, slau
gių.

Taip bent prabėgomis palie
čiant atrodo tos pagrindinės prie
žastys dėl kurių nemokamos gy
dymas yra ruošiamas dabar tik 
pensininkams. Tačiau, kad vėliau 
nemokamu gydymu naudosis ir 
kita gyventojų dalis nėra abejo
nės. Tai yra tik laiko klausi
mas.

Naujai praplėstose Chi
cago' Savings & Loan Asso
ciation patalpose lapkričio 
11 d. atidaroma meno gale
rija, kurioje iki gruodžio 
10 d. bus išstatyti dail. Vik
toro A. Petravičiaus grafi
kos darbai.

Prieš' eilę metų lietuvių 
įsteigta Chicago Savings & 
Loan Association yra išau
gusi į daugmilijoninę ban
kinę įstaigą, šiai įstaigai 
tūkstančiai lietuvių yra pa
tikėję savo santaupas ir jo
je atlieka įvairius kitus fi
nansinius reikalus. Įstaigos 
prezidentas John Pakai, Sr. 
yra plačiai žinomas lietu
viškai visuomenei. Jo talka 
daugelį kartų buvo pravar
ti didesnių lietuvių kultūri
nių užsimojimų įgyvendini
mui.

Aišku, kad ir naujoji me
no galerija prideramai pasi
tarnaus lietuviškam reika
lui. Tai laiduoja ir dail. 
Adolfo Valeškos pakvieti
mas galerijos priežiūrai ir 
parodų rengimui.

Dail. A. Valeška teigia
mai vertina John Pakel, Sr. 
mostą ir pramato, kad ga
lerija bus tinkama

dailininkų kūrybos propo- 
gavimui amerikiečių tarpe. 
Mat, patogi ir lengvai pa
siekiama vieta, puikios pa
talpos bei ilgos lankymo va
landos, užtikrina gausų lan
kytojų skaičių. Dail. A. Va- 
lešk-a pareiškė, kad naująja 
galerija gyvai domisi lietu
viai dailininkai ir jau yra 
numatytos dailininkų A. 
Elskaus, V. Kasiulio, T. Va
liaus ir kitų parodos.

Dail. V. A. Petravičiaus 
paskutinė individuali paro
da buvo prieš dešimtį metų 
Chicagoje. Taigi, jo kūryba 
senokai matyta platesniu 
mastu, žinoma, per pasta
rąjį dešimtmetį nevengta 
bendrinių parodų. Pavyz
džiui šiemet dailininko dar
bų buvo išstatyta Persekio
jamos Bažnyčios parodoje, 
įvykusioje Ra venoj e, Itali
joje ir 1960 m. John and 
Mabel Ringling Museum of 
Art, Sarasotos mieste, Flo
ridoje. Pastaroje parodoje 
jury komisijos atrinktais 
darbais pasirodė žymiausi 
JAV dailininkai.

Lapkričio 11 d. atidaro
moje dail. V. A. Petravičius 
apžvalginėje

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

J.S.AUTŪ SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

/

parodojelietuviu

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Viktoras Petravičius Prie ežero (medžio raižinys)

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing

Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

matysime 57 grafikos dar
bus. Du trečdaliai darbų bus 
visiškai nauji ir nematyti, 
daugumoje sukurti 1961 m. 
Naujieji darbai pasižymi 
nauju meniniu sprendimu. 
Kai kuriuose pastebimas di
desnio juodo plėnio naudo
jimas arba palinkimas į 
didesnę abstrakciją. Taipo
gi naujuose paveiksluose 
veik nebėra mūsų liaudies 
meną primenančios orna
mentikos.

Vienok, nežiūrint pakiti
mo. dail. V. A. Petravičius 
tebėra kompoziciniai stip
rus, orginalus ir patrau
kiančiai įdomus, šibs savy
bės užtikrina dailės kūrinių 
vertingumą.

Parodą tęsis visą mėne
sį ir bus kasdien atidaryta

Viktoras Petravičius Muzikantė (medžio raižinys)

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVA
DIRVA

6907 Superior Are., 
CLEVELAND 3, Ohio

Kur
Susipažinti šešius numerius □ 
Už metus — $10.00 □
Už 6 mėnesius — $6.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.
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Rudenio vėjai ir tamsūs debesys virš mūsų žemės laukų ir girių, nutildę paukščių giesmes ir žmo 
nių dainas, liepia ruoštis žiemai ir laukti, laukti ateinančio pavasario...

biro. Ją pasiėmė globoti Balfo 
direktorius kun. V. Martinkus. 
Kitiems prieglaudos teko ieško
ti New Yorke. Laukiame atvyks
tant daugiau.

ATLYGINIMAS NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO NACIŲ

Šiai problemai Balfo Centras 
negali daug talkinti, tik painfor
muoja, aiškina, parūpina anketas. 
Bylų neveda ir advokatų nereko
menduoja, nes tai gana komp
likuotos individualios bylos, už 
kurių laimėjimą Balfas negali 
imtis atsakomybės.

Balfo įstaiga Muenchene daug 
padeda tremtiniams Vakarų Vo
kietijoje, kur yra dauguma nu
kentėjusiųjų nuo nacių.

BALFAS LAPKRIČIO
MĖNESYJE

Centras bus užverstas darbais 
talkinti New Yorko Balfo vajui, 
kurį veda specialus komitetas 
ir skyriaus valdyba, vadovauja
ma akt. Vitalio Žukausko. Lap
kričio 8 d. Centro Valdyba turi 
spręsti gana daug ir komplikuo
tų uždavinių: individualios šal
pos prašymai, tremtinių įkur

dinimo Vakarų Vokietijoje reika
lai, užkliuvę agentūroje Balfo 
medžiagų siuntiniai ir pan.

Dėl užkliuvusių siuntinių pas
kutinė informacija yra, kad visus 
juos perims ir persiųs dar vei
kiančios agentūros be specialių 
išlaidų siuntėjams.

KUN. L. JANKUS, 
BALFo reikalų vedėjas

NEW YORK
GERAS PASIRUOŠIMAS 

TARPTAUTINEI 
MOTERŲ PARODAI

Šių metų lapkričio mėn. 6-12 
dienomis įvyksta Tarptautinė 
Moterų Paroda New Yorke. Lie
tuvių skyrius rengiamas Liet. 
Moterų Atstovybės New Yorko 
Klubo, Šiemet lietuvės dalyvauja 
protesto ženkle, minint 20-tį 
metų nuo lietuvės moters trėmi
mų, kančių, sunkių darbų ir šei
mų išskyrimų.

Lietuvių kioske bus išstatyta 
ir galima įsigyti ką tik išleista 
(Lippicott leidyklos) B. Armo- 
nienės knygą "Palikit ašaras 
Maskvoje". Tai bus graži Kalė
dinė dovana ne tik artimiesiems, 

bet ir bičiuliams -- amerikie
čiams. B. Armonienės knyga yra 
vaizdus dokumentas lietuvės mo
ters pereito kryžiaus kelio, ku
rių juk buvo tūkstančiai.

Amerikietės -- moterys, at
skiru atsišaukimu bus kvie
čiamos prabilti ir protestuoti 
dėl šių metų Sovietų sprog
dinamų ore galingų bombų, ku
rių radioaktyvios nuosėdos grę- 
sia apnuodyti visą žmoniją.

Kaip ir kasmet, lietuviu kioske 
bus išstatyti lietuvių liaudies me
no išdirbiniai: juostos, smūtke- 
liai, gintaras. Bus galima gauti 
lietuviško sūrio, saldainių, pyra
gaičių, Kalėdinių atviručių.

Lietuvių diena įvyksta lapkri
čio 12 d. (sekmadienį) tarp 2-3 
vai. Kalbės Moterų Atstovybės 
pirmininkė Ligija Bieliukienė. 
Koncerte dalyvauja Operetės 
choras, muz. Mykolo Cibo diri
guojamas ir J. Matulaitienės Šo
kėjų grupė. Bilietai prie įėjimo 
$1.50, o pas Klubo n^res, Vieny- 
bietes, Atletų Klube ir pas p. 
Ginkų -- 0.75 c.

Parodos adresas: 71st Infantry 
Armory, Park Avė. ir 34-ta gat
vė, N. Y. C. Atdara kasdien nuo 
1 vai. iki 10:30 vakaro.

kr.

į JAV atvykti yra užsiregistravę 2,502 asmenys
Per metus Į JAV gali atvykti 

tik 384 Lietuvoje gimę asmenys. 
Tai Lietuvos kvota. Valstybės 
Departamentas praneša, kad rug- 
piūčio 1 dienai buvo užsiregis
travę JAV vizai gauti 2,502 as
mens, Lietuvoj gimę. Iš jų 176 
yra privilegijuoti, nes turi JAV 
artimų giminių. Lengva apskai

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Padėka už gražią talką
Amerikos Lietuviu Tau

tinės S-gos Chicagos, Cice
ro ir East Chicagos sky
riams s. m. spalio 28 d. ruo
šiant bendrai rudeninį ban
ketą daug pagalbėjo skyrių 
narės. Jos suaukojo maistą, 
nesigailėjo laiko paruošti 
sudėtingus užkandžius, ku
riais mieli banketo svečiai 
skaniai pasivaišino. Jos va
dovavo bufetui.

Už šią gražią skyriams 
padarytą pelningą paslau
gą, priklauso padėka po
nioms: O. Biežienei, A. Ka- 
zanauskienei, B. Paplėnie- 
nei, Dr. Jurkūnienei, St. Ru
dokienei, E. Vilutienei, E. 
Juškienei, E. Stankuvienei, 
J. Jakubauskienei, Nemic- 
kienei, Pocienei. Be to at
skira padėka aktorei E. Vi
lutienei už gražiai pravestą 
programą. Ačiū visoms.

Skyrių Valdybos

LIETUVIAI ILLINOIS
ŠACHMATĮį PIRMENYBĖSE

Lapkričio 5 d. buvo baigtos 
du savaitgalius (spalio 28 -29 
ir lapkričio 4-5) užtrukusios 
Illinois valstybės šachmatų pir
menybės. Šios pirmenybės, ku
riose meisterio vardą gynė 
mūsiškis Povilas Tauvaišas, 
sutraukė 76 dalyvius ir buvo 
pravestos Gompers parko pasta
te, Chicagoje.

Mūsiškis P. Tautvaišas, šiose 
pirmenybėse turėjęs aukščiau
siąjį "reitingą" iš visų dalyvių 
nepajėgė pakartoti pergalės, nes 
visai netikėtai atidavęs 2 taškus 
prieš menkesnio pajėgumo žai
dėjus. Jis iš 8 galimų taškų 
surinko 6 ir pasidalino m - IX 
vietą (po 6 taškus turėjo 6 žai
dėjai).

Tautvaišas pirmame rate su
pliekė J. Erkmanį, tačiau antra
me turėjo nusileisti pr-ieš M. 
Klein. Po to jis laimėjo 3 taš
kus iš eilės (prieš R. Sillars, 
B. Malina ir L. Rodin), tačiau 
septintame rate suklupo prieš 
E. Buergerį. Paskutiniuose ra
tuose jis vėl nugriebė 2 taškus 
(prieš C. Moore ir H. Mayer). 
Tokios pasekfhės nepakako čem
piono vardo laimėjimui, ir jis 
atiteko tik 1/2 taško praradusiam 
A. Sandrinui. Antroje vietoje li
ko A. Fishenheimer su 7:1 parti
jų santykiu.

Pirmenybėse dalyvavo Pranas 
Šalkauskas, prieš kelis metus 

čiuoti, kad artimų giminių JAV 
neturintiems teks laukti vizos 
gana daug metų.

Tremtiniai lietuviai gali at
vykti į JAV be kvotos ir lauki
mo, deja, dėl įvairių priežas
čių' jie labai lėtai registruoja
si, o privilegijų laikas baigia
si (1962 m. liepos 1 d.) 

atvykęs iš Australijos. Jis, 
tebūdamas tik A klasės (trečia 
nuo viršaus) žaidėju, sugebėjo 
pasiekti gana daug pergalių ir 
prieš stiprius žaidėjus. Šalkaus
kas laimėjo prieš D. Keen, A. 
Kapp, N. Leopoldi, L. Rodin, F. 
Skoff ir K. Czerniecki.

Tokiu būdu Šalkauskas gavo 
prizą, kaip pirmenybėse geriau
siai pasirodęs A klasės žaidė
jas. Pagal Bergerio lentelę, kaip 
įveikusiam stiprius žaidėjus, gali 
atitekti III - IV-ta vieta.

Beje, pirmenybėse dalyvavo ir 
trečias lietuvis -- didelis šach
matų entuziastas --VladasKar- 
puška, kuris surinko 3 taškus 
--daugiau negu pora desetkų ki
tų žaidėjų. Jis nugalėjo B. Har- 
dison, W. Forman ir A. Kapp.

Šiose pirmenybėse pasigesta 
K. Jankausko, V. Palčiausko, A. 
Zujaus, K. Jakšto ir kitų Chica
gos lietuvių šachmatininkų.

ED. ŠULAITIS

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė.

Chicago 22, IIL
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtai!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Tel. ofiso PRoepect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekniad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAIbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
({ėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais:

2-4 p. 1>. ir 5-7 p. p.

BALFO PAJAMOS SPALIO 
MENESI,

Balfas spalio mėn. gavo tik 
534 šalpos dolerius -- grynų 
aukų. Vienam asmeniui neti
kėtai paaukojus stambesnę su
mą specialiai siuntiniams, ir pri
dėjus kitas pajamas, iš viso bu
vo gauta 5265 doleriai, kurių vis 
dėlto neužteko to pat mėnesio 
operacijoms.

Vien siuntiniams išleidom 
2,279 dolerius; Vasario 16 gim
nazijai gauta ir nusiųsta 696 
doleriai. Saleziečių gimnazijai 
nieko negavome ir nieko ne- 
pasiuntėme. Spalio mėn. buvo 
išleista 217 dolerių daugiau negu 
gauta. (Viso išlaidų buvo $5,482).

Spalio mėn. Balfo Centras iš
rūpino ir išvežė V. Vokietijon 
232,513 svarų įvairaus maisto ir 
6,820 sv. aprangos. Maistas buvo 
gautas iš JAV vyriausybės, rū
bai suaukoti dosnių lietuvių.

Visos tos gėrybės išplaukė 5 
atskirom siuntom, laivais, už 
kurių pervežimą apmoka V. Vo
kietijos vyriausybė. Dokumenta
cija, apdrauda ir kiti formalumai 
šių siuntinių Balfui kainavo per 
500 dolerių.

BALFO INDIVIDUALIOS 
SIUNTOS .

Spalio mėn. iš New YorkoBal
fas pasiuntė 69 individualias 
medžiagų siuntas. Iš jų 33 į Len
kiją, 36 Lietuvon ir Sibiran ir 
vieną Brazilijon.

Vaistų siuntinių buvo 22. Iš jų 
tik du siuntiniai Lietuvon. Lenki
jon vaistų nedidelius siuntinukus 
įleidžia be sunkumų, net ir be 
receptų. Tie siuntinukai dažniau
sia siunčiami iš Vokietijos, 
tačiau vokiečių vaistų sandėliai 
atsisakė parduoti vaistus be re
ceptų.

Privačiai gelbstintieji sergan
čius lietuvius Lenkijoj taip pat 
turėtų reikalauti iš ten receptų, 
nes iš užsienio gauti vaistai Len
kijoje dažnai piktnaudojami. Dėl 
tos priežasties ir lenkai gali juos 
uždrausti.

ORGANIZACUOS JUDRUMAS

Nors Balfo Centre spalio mėn. 
pinigų daug negauta, bet skyriuo
se veikla buvo labai gyva, jos 
sukeltos šalpai lėšos pasieks 
Balfo Centrą vėliau. Reikalų ve
dėjas dalyvavo įvairių vietų Bal
fo parengimuose ar veikėjų pa
sitarimuose,

New Yorke sudarytas pajėgus 
Vajaus Komitetas, kuriam vado
vaus Dr. A. Trimakas. Balfo 
reikalų vedėjas dalyvavo Ber
lyno burmistro pagerbime New 
Yorke, Taikos korpo konferen
cijoje ir kit. amerikiečių bei lie
tuvių veikėjųsusirinkimuose, kur 
mažiau ar daugiau buvo liečia
mi Balfo reikalai.

IMIGRACIJOS RŪPESČIAI

Spalio mėn. Balfas susilaukė 
kelių imigrantų lietuvių, atvyku
sių į JAV vien Balfo dokumen
tais. Viena puiki šeima atvyko per 
V. Vokietiją beveik tiesiai iš Si

EAGLE ST6MPS REIŠKIA DAR DIDESNJ SUTAUPYKI

EHAEEf 3 jBASEIHIENT^
Downtown - Public Sqwrt \ ^CeRar Ceiter - Ridge t RiMgevood Drive

TAUPYK!TAUPYK!TAUPYK!

BROADLOOM
EKSTRAVAGANTIŠKAS

• Stiprus, ilgai nešiojantis Nylons • Vienos spalvos
• Ryškiai graži vilna * Guminė apačia, kad nereikėtu

atskiro paklodo
• Dekoratyvinė vilnonė daugiaspalve

• Viskas už žemą, žemą kainą

Prašom atsinešti apytikrius kambariu išmatavimus.

100% ilgai nešiojamo 
Nylono su pilnu padėklu

4 spalvos ir dvigubos juostos
Jūs sutaupysit daug pirkdami šį 100% 
nylono broadloom su 1/8” priaustu 
guminiu paklodu. Gerai išsilaiko nuo 
dulkių ir lengva išlaikyti švarų. Pa
sirinkimai iš 4 raštų ir dvigubų juostų.

12x18 pėdų dydis......... $72

100% vilnone Pilė !4” 
storio priaustas guminis 

paklodas
Maišytos ir vienaspalvės
Visos vilnonės pilė broadloom įdeda
mos su 1 8” priaustų guminiu paklo
du pagal jūsų reikalavimus ir kaimą! 
įdėkit nuo sienos iki sienos arba ga
balais. Maišytos ir vienaspalves!

12x15 dydis...... .........  .$80

100 r'r vilnonė Pilė 
raštuota Wilton 
12 pėdų pločio

5 populiarios spalvos
Visi vilnoniai Wilton broadloom už 
medvilnės, rayon ar nebrangią Axmin- 
ster kainą. Pasirinkimas beige, cham- 
pagne, nutria, green arba rose beige.

12x12 pėdų dydžiai ... .$80 
Vaflinio rašto paklodas 60 c.

kvadr. pėda

Basement Rug Department The May Company, All 3 Stores
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FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - - - - - - - - - ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBES

išleido šiuos naujus pašto 
ženklus:

1. Spalio 4 d. - 4 c. paminė
jimui 100 metų sukakties nuo gi
mimo žymaus Amerikos daili
ninko, iliustratoriaus ir rašyto
jo Frederico Remingtono. Ženkle 
matome du indėnus, siunčiančius 
dūmų signalus. Piešinys, paimtas 
iš Remingtono paveikslo "The 
Smoke Signal", ir sudaro kai
riąją jo pusę. Dešinėje pusėje 
dar yra du arkliai ir raitas 
indėnas.

paėmė savo globon didelius že
mės plotus, geležinkelius, kasyk
las ir t.t. Rusai, po karo su ja
ponais, pasiėmė Mandžūriją, 
Port Artūrą ir kitas žemes.

Kinijoje svetimšalių valdymu 
išaugo toks didelis nepasitenki
nimas, kad jis baigėsi vadinamu 
Bokserių sukilimu 1900 m. Kitas 
sukilimas, vadovaujamas Sun 
Yat-seno, 1911 m. nuvertėManchų 
dinastiją ir Įsteigė respubliką, 
kurios pirmuoju laikinu prezi
dentu buvo pats Sun Yat-senas.

Sun Yat-sen (dar vadinamas 
Sun Wen ir Chung Shan, 1866- 
1925), Kinijos respublikos kū
rėjas, mokėsi Havajuose, JAV, 
Anglijoje ir Japonijoje, ir anks
ti Įsitraukė Į revoliucinę veiklą, 
kuri baigėsi Manchų dinastijos 
nuvertimu. Tačiau ir po monar
chijos panaikinimo bei respub
likos Įsteigimo, Kinijoje vieny
bės ir tvarkos nebuvo, kaip jos 
nėra ir dabar. Po II Pas. karo 
visą sausažemĮ užėmė komunis
tai, tautinei Kinijai palikdami tik 
Formozos salą su keliomis ma
žesnėmis salelėmis, kurią da
bar valdo gen. Čang - Kaišekas.

KANADA .

Halle Saale) miestas yra vidurio 
Vokietijoje, Saksonijoje, 32 km Į 
šiaurės rytus nuo Lepzigo, prie 
Saalės upės. Miestas Įkurtas apie 
961 metus. Nuo senovės garsus 
kaip druskos gamybos ir preky
bos punktas. Druska gaunama 
iš sūrių šaltinių vienoje upės sa
loje. Be. to netolimose miesto 
apylinkėse yra gausios rudosios 
anglies ir kalio druskos kasyk
los. Taip pat žinomas savo spe
cialiais stiklo išdirbiniais.

Mieste yra išlikusių viduram
žių istorinių pastatų. Veikia Mar
tyno Liuterio vardo universi
tetas, Įkurtas 1694 m. Prūsijos 
karaliaus Friedricho I, aukštoji 
teatro ir muzikos mokykla ir kt. 
Šiuo metu mieste gyvena apie 
230,000 gyventojų.

♦

KLAIDOS ATITAISYMAS. Pra
eitame FK • numeryje, aprašant 
Lenkijos pašto ženklus, yra iš
kritusi viena eilutė, pakeisda
ma aprašymo turinį. Turėjo būti: 
"... kurioje matome: pirmąjį 
Lenkijos karaliųMieszkol,kara
lių Kazimierą DidĮjĮ..." t.t.

Paveikslo originalas yra Amon 
Carter Museum of Western Art, 
Fort Worth, Texas. Pašto ženk
las spausdintas keturiomis spal
vomis: mėlyna, tamsiai raudona, 
alyvine ir tamsiai ruda.

Frederic Remington (1861 - 
1909) gimė Canton, N. Y. Karo 
su ispanais metu prie generolo 
Shafterio buvo karo korespon
dentu. Savo kūriniuose labai 
mėgo vaizduoti Šiaurės Ameri
kos indėnų gyvenimą, taip pat 
piešė vaizdus iš Amerikos karių 
gyvenimo "vakarų stiliuje" 
Yra sukūręs ir bronzos statulė
lių.

Jis parašė ir pats iliustravo 
"Pony Tracks" (1895), "Crooked 
Trails" (1898), "The Way of an 
Indian" (1906) ir kitas apysakas.

2. Spalio 10 d., minint Kini
jos respublikos Įsteigimo 50me
tų sukaktĮ, išleistas 4 c. pašto 
ženklas su Sun Yat-seno atvaiz
du. Viršuje --‘saulės simbolis iš 
Kinijos vėliavos ir kiniški Įra
šai. Ženklas spausdintas mėlyna 
spalva.

spalio 12 d. išleido propagan- 
dinį 5 c. pašto ženklą, pavadin
tą "Resources for Tomorrow". 
Ženklas spausdintas ruda ir švie
siai žalia spalvomis.

CLEVELANDE 
lt apylinkėse

Ženklo išleidimo metu Montre- 
alyje susirinko Kanados federa
linės ir provincijų vyriausybių 
atstovai apsvarstyti, kaip geriau 
suderinti ir išnaudoti pramonę 
ir "atsinaujinančius gamtos iš
teklius".

Pašto ženkle ir matome šias 
visas sąvokas, išreikštas stili
zuotais simboliais -- dvi rankos 
laiko iškeltą penkių stipinų dan- 
tiratĮ (pramonė), kurio tarpuose 
pavaizduoti: vandenys (bangos), 
žemės ūkis (laukas ir ūkininko 
sodyba), miškininkystė (trys eg
lės), medžioklė (miško žvėrys ir 
paukščiai) ir žuvininkystė (trys 
žuvys).

Kaip žinia, Kinija visais laikais 
buvo monarchija, valdoma stip
resnių ar silpnesnių monarchų. 
XIX amž. pabaigoje ir XX prad
žioje monarchija visiškai nusil
po. Japonija ir didžiosios Vaka
rų valstybės Kinijoje Įsigijo vi
sokių koncesijų ir privilegijų,

RYTŲ VOKIETIJA

minėdama 1000 metų sukaktĮ 
nuo Hallės miesto Įsteigimo, iš
leido 2 pašto ženklus. 10 pfeni- 
gių ženkle, kur} čia žemiau duo
dame, yra senovinis Hallės 
miesto vaizdas ir trys germanai, 
nešini pintinėmis. 20pf. ženkle-- 
mokslininkas laboratorijoje ir 
bendras miesto vaizdas.

Halle an der Saale (trumpiau:

• Dail. J. Račila, po sun
kaus širdies priepuolio, pa
guldytas Huron ligoninėje. 
Kaip žinia, dail. J. Račila 
yra Dirvos antgalvio auto
rius. Ligonis yra širdies 
specialisto priežiūroje ir 
kol kas prašoma jo nelan
kyti.

• Vaidilos Teatras, po 
sėkmingų gastrolių Roches- 
teryje, lapkričio mėn. 11 d., 
su akt. P. Maželio režisuota 
A. Rūko komedija ”Vieno 
kiemo gyventojai” išvyksta 
Į Baltimorę. Ateityje numa
toma visa eilė išvykų į įvai
rias vietoves ir su kitais 
veikalais.

Organizacijos, suintere
suotos Vaidilos teatro pa
tarnavimu, prašomos kreip
tis pas teatro administrato
rių — Z. Peckų, 1344 East 
68 St., Cleveland 3, Ohio. 
Tel. UT 1-5793. šiuo metu 
teatras galėtų tartis dėl A. 
Landsbergio veikalo ”Penki 
stulpai turgaus aikštėje” 
— akt. P. Maželio režisūra; 
Maurire Rostand "žmogus, 
kurį užmušiau” — akt. Ign. 
Gataučio režisūra ir A. Rū
ko ”Vieno kiemo gyvento
jai” — P. Maželio režisūra.

• Studentų Sąjungos Cle
velando skyriaus narių su
sirinkimas įvyksta šį penk

tadienį — lapkričio 10 d., 8 
vai. vak. Čiurlionio namuo
se. Bus įdomi programa.

• SLA 14-oji kuopa lap
kričio 4 d. atšventė 60 me
tų veiklos sukaktį. Apie 
kuopos veiklą kalbėjo Vyt. 
Braziulis, kuopos pirminin
kas. Jis pristatė minėjimo 
dalyviams nuo kuopos įsi- 
steigimo joje dirbančią p. 
Baltrukonienę. Taip pat pri
statė ir kitus, daug metų 
kuopoje veikiančius narius. 
Apie SLA įnašą į lietuvių 
gyvenimą kalbėjo P. J. žiū- 
rys.

Meninę programą išdildė 
N. Braziulienė, J. Kazėnas 
ir V. Jurgelis padainuoda
mi, o seserys Jokubaitytės 
gražiai pašokdamos. G. Kar- 
sokienė ne tik visus pianinu 
palydėjo, bet pora kūrinių 
ir pianinu paskambino.

Po meninės programos 
sekė vaišės. Dalyvių buvo 
apie 100. Gaila, kad patys 
kuopos nariai, kurių yra 
apie 300, į šešiosdešimt me
tų sukaktį neatsilankė.

• Alf. Mikulskio veda
mas Čiurlionio Ansamblis 
spalio 28 d., su didžiausiu 
pasisekimu išpildė meninę 
programą Toronte. O se
kančią dieną Hamiltone.

čiurlioniečiai dabar ruo
šiasi koncertui, kuris įvyks 
lapkričio 18 d. Detroite.

Šį šeštadienį, lapkričio 4 
d., visi linksmai ir šauniai 
paminėjo muz. A. Mikuls
kio vardines. Vaišių metu 
buvo perduota į juostelę' 
įrašytas koncertas minint 
ansamblio 15 metų sukak
tį. Pirm. A. Penkauskas vi
sų vardu įteikė varduvinin
kui kuklią dovanelę. Po vai
šių sekė pasilinksminimas.

Kaip buvo anksčiau mi
nėta, šiais metais Čiurlionio 
Ansamblio pirmininko pa
reigas eina darbštusis A. 
Penkauskas. Jam talkina 
vicepirm. A. Kižys, sekr. In
grida Stasaitė, ižd. V. Vai- 
vadaitė ir narys p. Neima
nienė.

• A. J. Natkevičius, at
liekąs karinę tarnybą mari
nuose, plaukiodamas Vidur
žemio jūroje, jau aplankė 
daug kraštų. Paskutinė ke
lionė buvo išsilaipinimas į 
Afrikos dykumos pakraštį. 
Dykumos vaizdai, nors su 
kupranugariais ir skorpijo- 
nais, nebuvo malonūs.

SPECIALISTAI PERSIŲSTI 
PINIGUS I SSSR. 

VIENINTELĖ TURINTI LEIDI
MĄ IR BANDYTA — TURINTI 

UŽSTATĄ PERSIUNTIMUI 
TARNYBA.

PILNAI GARANTUOJAMA. 
KLAUSK SMULKMENŲ 

GRAMERCY 
744 Broad Street 

Newark, New Jersey 
ĮSTEIGTA 1947

> IX T0WX OI-I-ICE — 6712 SITE1UOK AT EAST G8 ST.

SAVINGS rj 
EARN UiPEMVERYSATmAYUNTILL30|

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

•IO OOO

UTILITY BILL PAYMENTS
MONEY ORDER CHECKS, Į TKAVELERS CHEQUES Į

TURĖK PO RANKA GERĄ DOVANA
Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 

skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surąsti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 94. Reginutė Jokubaitytė, 2 metų 
amž., iš New Jersey. Nuotrauka Vyt. Maželio.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 95 Violeta Kazlauskaitė, 8 metų 
amž., iš Omahos, Nebr. Nuotrauka kun. L. Musteikio.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue

LEN 1-1763
936 East 185 St.

HE 1-7770

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

9 /

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater”.

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas) KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 96. Laimutis Degutis, 8metųamž., 
iš Chicagos, III. Nuotrauka Z. Degučio.
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KAS IR KUR?
• Nepriklausoma Lietuva, 
Montrealyje leidžiamas sa
vaitinis lietuvių laikraštis 
gruodžio 2 d. švenčia dvi
dešimtmečio sukaktį.
• Lietuvos Pajūris, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos leidžiamas laikraštis, 
už tretįjį metų ketvirtį jau 
atspaustas (Nr. 3-7) ir ar
timiausiu laiku pasieks 
skaitytojus. Numeris gau
siai iliustruotas ir jame 
daug žinių iš Lietuvos pajū
rio gyvenimo.
• Danutė Saladžiūtė-Kasai- 
tienė šiemet Heidelberge, 
Vokietijoje, baigė medici
nos mokslus daktaro laips
niu.

• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui įnašus pri
siuntė Santaros’šviesOs Fe
deracija $100.00, J. Gry- 
bauskienė $5.00, Studentas 
$1.00. Norintieji įsijungti į 
Antano Škėmos literatūri
nės kūrybos išleidimo darbą 
kviečiami įnašus siųsti Fon
dui: Dr. Jonas Valaitis, 
2547 W. 45th St., Chicago 
32, III.

Alfredas J. Bielskis, Lietuvos konsulo dr. Juliaus ir Onos Bielskių 
sūnus.

Los Angeles amerikiečių laik
raščiai plačiai rašė apie Alfre
dą J. Bielski, Lietuvos konsulo 
sūnų. Jau penkeri metai jis dir
ba Security First National ban
ke. Pastaruoju laiku buvo treni
ravimo direktorius. Dabar buvo 
pakeltas viceprezidento pavaduo
toju ir personalo departamento 
direktorium. Jo žinioje yra tri
juose apskričiuose esantieji 37 
banko skyriai su vienuolika šim
tų tarnautojų.

Alfredas yra baigęs Califor- 
nijos Universitetą BA laipsniu. 
Savo disertaciją parašė apie 
Lietuvą. Anksčiau studijavo Vir-

DIRVAI AUKOJO
G. Alekna, Racine ....$2,00
A. Kaunas, Brooklyn 5.00
P. Mačiulis, Brooklyn 2.00
A. Plaušinaitis, Chic. 5.00 
J. Grybauskas, Chicago 5.00 
J. Kuprėnas,

Washington ........ / 2.00
P. Visockis, Columbus 2.00
A. Eimantas, London 1.00
G. Klaus, Woodhaven 5.00
P. Steikūnas, E. Chic. 5.00
E. Sutkus, So. Holland 5.00
A. Balys, Cleveland .... 1.00 
A. šilimas, Boston .... 1.00 
S. Jatulis, Garwood .... 1.00 
V. Jakimavičius,

Brockton ............... 5.00
A. Rūkštėlė, Chicago 5.00 
J. Cicėnas, Toronto .... 1.00 
V. Dubinskas, Chiago 10.00
B. Aras, Cleveland .... 5.00 
E. Grigaitis, Ocmaha 5.00 
P. Kvedaras, Toronto 5.00 
G. Vidmantas,

Rohester ............... 1.00
J. Ginkus, Brooklyn .... 5.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

ginia Military Institute ir baigė 
United Statės Counter Intelli- 
gence. School. Būdamas karo 
tarnyboje išbuvo penkerius metus 
Europoje, kur ėjo karo policijos 
prižiūrėtojo pareigas ir buvo ba
zės saugumo viršininku.

Šiuo metu jis yra American 
Society of Training Directors 
pirmininku, ir vicepirmininku A- 
merican Banking Institute Ri- 
verside skyriaus. Pora metų 
buvo lektoriumi tame institute.

Savo draugų tarpe jis yra ži
nomas kaip "Smiling Lithua- 
nian". Tad, sveikinimai ir geros 
sėkmės jaunam lietuviui!

Vyt. Maželio nuotraukaAdv. Stephen Bredes Jr.

Adv. S. Bredes tarybos pirmi
ninku išrinkimo dieną (spalio 29) 
susilaukė ir 35 metų sukakties 
nuo savo, kaip advokato, karjeros 
pradžios.-S. Bredes (taip rašoma 
oficialiai ( o lietuvių tarpe sako
ma Steponas Briedis) yra šimta- 
nuošimtinis bruklinietis. New 
Yorko Brooklyne jis gimė (1900 
m. rūgs. 20), čia pat mokėsi prad
žios ir vidurinėse mokyklose, 
čia pat begyvendamas lankė New 
Yorko teisės mokyklą, kurią 1922 
metais baigęs, čia pat dirbo ad
vokato įstaigoje, čia, 1926 metų 
spalio 29 dieną, įgijo advoka
to teises, kurias praktikuoja irgi 
čia pat 35 metus be pertraukos.

Maždaug tiek pat laiko adv. 
S. Briedis dalyvauja ir vietos lie
tuvių visuomeninėje veikloje: 
klubuose, sporto rėmėjų orga
nizacijose, Balfo centrinėje va
dovybėje, New Yorko Lietuvių 
Taryboje (kurios pirmininku jis 
tampa jau nebe pirmą kartą) ir 
Amerikos Lietuvių Susivienijimo

Taika New Yorko Lietuvių
Taryboje

Eilę metų New Yorko Lietuvių 
Taryboje, atliekančioje bendro
sios Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio padalinio vaidmenį, buvo 
įsivyravę "skersvėjai". Jie bu
vo pasiekę net audrelės stiprumo, 
ryšium su socialistų grupės ban
dymu įtraukti Tarybos vadovybėn 
adv. K. Michelsoną, buvusį, 
neva atsivertusį "laisviečių" vei
kėją. Toji audrelė pasibaigė, kai 
Michelsonas pateko kalėjiman už 
savo klijenčių pinigų pasisavi
nimą.

Kitas "skersvėjų" sūkurėlis 
buvo kilęs ryšium su ano meto 
N. Y. L. T. pirmininko A. Var
no kontraversiškomis aplinkybė
mis įvykusia kelionei Vilnių. Ta
da A. Varnas pasitraukė iš pir
mininkų ir net iš Tarybos.

Dabar neseniai įvykusiame N. 
Y. L. T. dalyvaujančių organiza
cijų atstovų susirinkime "skers- 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti LST Korp! Neo-Lithuania 39 mėty, Korp! Neo-Lithuania IV suvažiavimo
ir LT Akademinio Sambūrio 11 mėty

IŠKILMINGOJE SUEIGOJE ir POBŪVYJE

(SLA) vietinėje ir centrinėje va
dovybėje. Šiuo metu jis yra vie
nas iš SLA iždo globėjų ir bū
simuose SLA vadovybės rinki
muose žada vėl į tą vietą kan
didatuoti.

Kaip New Yorko ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos dalyvis, adv. 
S. Briedis pažymėtinas iškėlęs 
sumanymą, pavirtusį lietuvių 
tarpe vienu iš populiariausių dar
bų, -- Kersteno komiteto tyrinė
jimu apie Pabaltijo kraštų pa
vergimą.

Srovinėje -- politinėje plot
mėje adv. S. Briedžio dalyvavi
mas ir reiškimasis dvišakas; 
jis yra nuo seno Amerikos lie
tuvių socialistų organizacijų na
rys (socialistų grupei jis atsto
vauja ir taryboje), yra net ir 
Amerikos Socialdemokratų Fe
deracijos vicepirmininkas, bet 
aktyviojoj amerikinėj politikoj jis 
yra respublikonas. Ne veltui sa
koma, kad Amerika yra plačių 
galimybių šalis.

vėjų" jau nebebuvo, vadovybė 
ateinantiems metams sudaryta 
ramiai, taikingai. Socialistų 
grupė į tarybą delegavo adv. Ste
poną Briedį -- Stephen Bredes, 
Jr, -- B, Spudienę, V. Kalvelį, 
V. Barčiauską. Kadangi šįmet 
socialistų grupei atėjo eilė duoti 
pirmininką, tarybos pirmininku 
tapo Stephen Bredes, Jr., kuriam 
kaip tik tą pačią dieną suėjo 35 
metai kaip jis verčiasi advokato 
praktika jo gimtajame Brookly
ne.

Tautininkų grupė delegavo V. 
Alksninį, O. Valaitienę, S. Gu
dą ir A. Dimą, kuriam teko sek
retoriaus pareigos. Katalikų Fe
deracijos atstovai -- P. Montvi
la, A. Škėrys (vicepirmininkas) 
A. Bendorius, A. Dzikas, San- 
dariečių -- liaudininkų grupės 
atstovai -- A. Ošlapas (vicepir
mininkas), P. Dulevičius, A. Ky

mantas ir pernai buvęs pasitrau
kęs A. Varnas.

Jau anksčiau buvo sutarta ta
rybą kiek praplėsti ir įtraukti į 
ją sprendžiamuoju balsu dar ke
turių organizacijų atstovus, bū
tent, Lietuvių Sporto Klubo, Mo
terų Vienybės, Studentų Sąjungos 
ir Lietuvių Bendruomenės apy
gardos. Sporto Klubas delegavo
I. Gasiliūną, Moterų Vienybė V. 
Leskaitienę. Šie tapo tarybos na
riais šalia pirma šešiolikos 
pirma paminėtųjų.

Studentų Sąjunga savo delegato 
neatsiuntė ir ta vieta liko neuž
imta, bet tebėra rezervuota. 
Šioks toks neaiškumas išėjo su 
bendruomenės apygardos forma
liu dalyvavimu. Pasisakyta, kad 
bendruomenės apygardos vado
vybė skirianti ryšininką su 
N.Y. L.T., ir tas ryšininkas bū
siąs A. Varnas. Jis būsiąs ALB 
New Yorko apygardos vadovybės 
ryšininkas ir su kitomis vietos 
organizacijomis. Tai ne visai 
tas, ko buvo pageidauta, nes ta
ryba buvo rezervavusi bendruo
menės apygardai nario o ne 
ryšininko -stebėtojo vietą. Tiesa 
A. Varnąs jau (vėl) yra tarybos 
narys, bet kaip sandariečių -- 
liaudininkų grupės delegatas.

Atrodytų, lyg bendruomenės 
apygardos vadovybė nenorėtų ar 
nesiryžtų priimti savo oficialiai 
deleguotam atstovui nario vie
tos. Net ir ryšininko vaidmenį 
šiame susirinkime atliko ne ry
šininku nurodytasis A. Varnas, 
o pats apygardos pirmininkas A. 
Maceika, kuris, tarp ko kita, 
pranešė naujieną, kad

BENDRUOMENE PERKANTI 
NAM^ WOODHAVENE

Iš pranešimo atrodė, kad New 
Yorko lietuvių svajonė (ar bent 
pageidavimas) įsigyti tinkamesnę 
vietą visuomeninės lietuvių 
veiklos centrui jau tampa kūnu. 
Pranešta, kad jau esąs užpirktas 
namas Woodhavene, 87-toj gat
vėj ties Jamaica Avė., kur da
bar yra Woodhaveno Demokratų 
partijos klubas. Jau esą duoti 
rankpinigiai, netrukus namas bū
siąs atidarytas pamatyti visiems 
besidomintiems, ir jau esąs atė
jęs laikas dėti krūvon tūkstanti
nes ar bent šimtines. Kaina la
bai prieinama, tik $24.000, tai 
yra, kaip už vidutinišką dviejų 
šeimų gyvenamą namą, o čia dvi 
salės ir eilė kambarių paski
roms organizacijoms, be to, na
mas jau ir ligi šiol naudojamas 
visuomeniniam reikalui. Žinoma, 
tas pranešimas buvo tik informa
cinio pobūdžio, nes ne tarybos 
paskirtis buvo tuo reikalu ką nors 
spręsti.

Deja, greit paaiškėjo, kad fak
tai apie tą namo pirkimą dar toli 
gražu ne toki realūs, kaip atro
dė. Namas yra ir jis tikrai par
duodamas. Bet ne už 24 tūks
tančius. Nori kiek daugiau, nors 
skirtumas gal tik apie porą-tre- 
jetą tūkstančių. Bet, svarbiausia, 
kad toki pirkėjai, kaip bendruo
menės organizacija, turėtų mo
kėti grynais: gauti ilgalaikę 
paskolą už namo įkaitą tokiai or
ganizacijai perspektyvų kaip ir 
nėra. O pinigų organizatoriai tuo 
tarpu visiškai neturi. Be to,par
davėjai, sako, nesutikę nė už
statą priimti, pasiūlytomis sąly
gomis. Taigi, atrodo, tas užsimo
jimas turės būti užmirštas ir teks 
dairytis namo (svarbiausia, — 
pinigų) iš naujo.

Didelio gailesčio, kad iš to 
paskelbtojo pirkimo nieko neiš
eis, gal nei nebus, kadangi na
mas toli gražu nėra toks tinka
mas, kaip jis iš trumpo apibū
dinimo atrodytų. Vieta, žinoma, 
nebloga, nes, vykstant Brooklyno 
lietuvių "Drag nach Ostent", tai 
yra kėlimuisi iŠ Brooklyno J 
Woodhaveną, į Richmond Hill ir 
kitas Oueens vietas, VVoodhave- 

nas jau yra tapęs apytirščiu 
lietuvių centru. Bet namas "se
nas senitėlis", vadinamosios sa
lės žemos, nedidukės, išdėsty
mas nepatogus, jose negali būti 
nei kalbos apie sceną net mažo 
masto vaidinimams. Žodžiu sa
kant nieko geresnio, o gal nei 
tiek yra dabartiniuose lietuvių 
klubuose, kurie jau pripažinti 
nepatenkinami. Svarbiausia, vis
kas turėtų būti iš pagrindų at
naujinta, iš vidaus ir iš lauko, 
o tai turėtų kaštuoti kažin ar ką 
temažiau kaip už namą pasiū
lytoji kaina, o rezultatas vistiek 
nebūtų patenkinamas.

Yra buvę progų čia įsigyti 
visuomeniniams reikalams tin
kamas patalpas (ir jų, beabe- 
jo, dar gali ir vėl pasitaikyti), 
bet tokių progų negalima su
čiupti plikomis rankomis: rei
kia turėti pinigų, ir tai ne tru
pučiuką, o bent keletą dešimčių 
tūkstančių, ir tuos pinigus reikia 
turėti ne "padebesyse”, tai yra, 
ne miglotuose pažaduose, o su
dėtus specialioje banko sąskai
toje, kad, kai tik tinkamas pir
kinys pasitaikys, būtųgalima kal
bėti tikrai bizniškai, o ne svajo- 
tojiškai.

Atrodo, kol pirma bus ieškoma 
pirkinio, o tik tada bus dairoma
si pinigų, pirkinys vis teks kam 
kitam, o New Yorko lietuviai ir 
toliau pasiliks tik su svajone 
įsigyti savo visuomeniam veiki
mui prideramą pastogę.

-vr.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS_ _

LAPKRIČIO 10 D. A. L. R. 
K. M. Sąjungos 46 kuopos 8 me
tų sukakties vakaras Šarkos res
torane 7:30 vai. vak.

LAPKRIČIO 11 - 12 D. Chica
gos lietuvių krepšinio pirmeny
bės Marąuette Parko sporto sa
lėje. Dalyvauja Neries, ASK Li- 
tuanicos, Baltijos Jūros, Aro ir 
kt. komandos.

LAPKRIČIO 11 - 12 D.D. LST 
Korp! Neo-Lithuania ketvirtasis 
suvažiavimas.

LAPKRIČIO 11 D. BALFo Chi
cagos Apskrities balius -- vaka
rienė su koncertine dalimi Jau
nimo Centre.

LAPKRIČIO 11 D. BALFo Chi
cagos Apskrities balius-vakarie- 
nė su koncertine dalimi Jaunimo 
Centre 7 vai. vak.

LAPKRIČIO 12 D. Chicagos jū
rų skaučių Juodkrantės Tunto 
sueiga Jaunimo Cenre po 10 
vai. pamaldų.

LAPKRIČIO 12 D. Suvalkiečių 
Draugijos vakaras Hollywoodo 
svetainėje.

LAPKRIČIO 12 D. Lietuvos Vy
čių choro koncertas dalyvaujant 
P. Bičkienei ir A. Braziui Jauni
mo Centre 2:30 vai. po pietų.

LAPKRIČIO 12 D. Lietuvių R. 
Katalikų Labdarių Sąjungos me
tinis seimas lietuvių senelių vi
los -- Holy Family Vilią patal
pose.

LAPKRIČIO 18 D. Chicagos 
Akademinių Jaunimo Organizaci
jų vakaras Vasario 16 d. gim
nazijos parėmimui Evergreen 
Country Club patalpose.

LAPKRIČIO 25 D. Lietuvos 
Skaučių Seserijos koncertas-ba- 
lius Mestern Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 25 D. iš Didžio
sios Britanijos atvykusių lietu
vių metinis balius Vyčių salė
je.

LAPKRIČIO 25 D. LBChicagos 
apygardos valdybos metinis pri
ėmimas -- banketas Balio Pakšto 
svetainėje.

ALDONAI ir DR. JONUI PAVILIONIAMS, 

jų dukrelei
RITAI-ALDONAI

mirus, reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris

Kuris įvyks 1961 m. lapkričio mėn. 11 
d. 20 vai. Midwest Hotel patalpose 6 No. 
Hamlin Avė., Chicago.

Apie Jūsų dalyvavimą prašome pra
nešti iki š. m. lapkričio mėn. 9 d. A. 
Siliūnui, tel.: PR 8-0149.

ŠVENTĖS PROGRAMA

2. Korp! Neo-Lithuania Chicagos Skyriaus vė
liavos šventinimas.

3. Korp! Neo-Lithuania junjorų kėlimas į sen
jorus.

4. Vakarienė ir šokiai.
Šokiams -gros Cleveland’o neo-lithuanų or

kestras vadovaujamas šen. A. Modestavičiaus.

Įėjimas: $ 5.— Studentams $ 3.—

1. 20 vai. iškilminga Korp! Neo-Lithuania ir 
L.T.A. Sambūrio sueiga.

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