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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠ PANCŪZIJOS RINKIMUS
DE GAULLE POZICIJOS LAIKOMOS TOKIOMIS STIPRIOMIS, KAD JO 
OPONENTAMS VISAI NEPRAVARTŲ EITI Į RINKIMUS, KURIE GALI 

PARODYTI JŲ VISIŠKĄ NEPOPULIARUMĄ.

_____________ Vytautas Meškauskas

ningai Vakarų Europai,labai pa
tinka Maskvai, kuri turi jtakos 
j Prancūzijos kompartiją.

Mltterand*aš, bent iki šiol, 
smarkiai kritikavo tokią deGaul- 
le politiką. Jis buvo ir už NATO 
ir už politinj Vakarų Europos 
susivienijimą ir už platesnę At
lanto sąjungą. Kiek daug tų savo 
pažiūrų jis turėjo atsisakyti, kad 
gavus komunistų pritarimą ir 
balsus?

Kiekvienu atveju šiuo metu ži
nomi kandidatai: de Gaulle ir 
Mitterand’as dabar yra vienoje 
srityje bendrų pažiūrų, būtent, 
kad Europos likimas priklausys 
nuo jų susitarimo su sovietais.

Ar iš tikrųjų Prancūzijoje ne
liko Vakarų Europos vienybės 
šalininkų? Sakoma, kad jų ne
trūksta, tačiau jie šiuo metu ne
turi jokios galimybės pademons
truoti savo galios. Jų kandidatu 
galėtų būti buv. minlsteris pir
mininkas liberalas Antoine Pi- 
nay. Tas tačiau atsisako statyti 
savo kandidatūrą per būsimus 
rinkimus, nebent ištiktų kokia ka
tastrofa. Tuo atveju, t.y. de Gaul
le kuriuo nors būdu išnykus, jis 
sutiktų užimti generolo vietą lr 
laimėti rinkimus! Be tos katas
trofos jis rinkimų nesitiki laimė
ti ir todėl geriau susilaiko nuo 
progos parodyti savo populia-

Gruodžio 5 d. Prancūzijoje bus 
renkamas prezidentas. Kadangi 
visai aišku, kad tuos rinkimus lai
mės dabartinis prezidentas gen. 
de Gaulle, jei jis tik leisis išren
kamas, turėsime reikalą ne su 
normaliais rinkimais, bet dau
giau su plebiscitu, kuris septy
niems metams pratęs 75 metų 
amžiaus sulaukusio de Gaulle 
viešpatavimą.

Kodėl de Gaulle toks populia
rus? Tam yra daug priežasčių. 
Pirmučiausia, Prancūzija pergy
vena gerbūvio laikotarpį. Antra, 
buvusi šeiminė sistema daugu
mos prancūzų akyse gerokai su
sikompromitavo. Trečia, gerokai 
dėl to susilpnėjusios politinės par
tijos negali susijungti stipresnei 
opozicijai ar net išstatyti bendrą 
kontra-kandidatą. Ketvirta, nors 
Prancūzijoje ir yra kalbos bei 
spaudos laisvė, televizija ir ra
dijas yra išimtinoje vyriausybės 
žinioje. Tokiu būdu prezidentas 
naudojasi labai įtakingu forumu, 
kuris kitiems politikams yra ne
prieinamas. Pagaliau, prancūzai, 
kurie pralaimėjo II Pas., Indoki- 
nljos ir Alžiro karus, kaž kaip 
jaučia simpatiją ilgajam genero
lui, kuris kalba apie Prancūz'ijos 
garbės atstatymą. Vienu žodžiu, 
turėtų jvykti kokia didesnio mas- 
jo katastrofa, kad de Gaullenebū
tų išrinktas.

Savaime aišku, kad tokioje at
mosferoje labai sunku ką nors 
pasiektt uė Gaulle politiniams 
priešams. Politikas gali daugiau 
laimėti populiarumo padėdamas 
de Gaulle, negu jam priešinda
masis. Priešindamasis jis gali lik- pramonės valdymo reforma, Lie
ti visai nežinomas. Už tat šiokią 
tokią opoziciją gali sudaryti tik 
politikai, išpopuliarėję šeimi
niais laikais. Bet tuos laikus ma
žai kas nori prisiminti...

Dėl to partijai išstatyti savo 
kandidatą prieš de Gaulle reiš
kia savo negalios pademonstravi
mą. Normalu, kad tokiais atve
jais kalbama apie koalicinj kan
didatą. Socialistas Deffere bandė 
sudaryti socialistų ir nuosaikes
nių vidurio partijų koaliciją, ta
čiau niekas iš to neišėjo. Dabar 
socialistai išstatė bendrą kandi
datą su komunistais-FranęoisMit- 
terand’ą ; šeiminiais laikais bu
vus} net vienuolika kartųministe- 
riu. Savo atskiro kandidato komu
nistai neišstatė todėl, kad jis grei
čiausiai negautų tų 4 milijonų bal
sų, kuriuos normaliai per rinki
mus surenka komunistai. Už tat 
jiems apsimoka paremti socia
listų kandidatą. Jei jis gaus gana 
daug balsų, jie galės sakyti: mes 
už jj balsavom. Jei mažai: jis ne 
mūsų žmogus. Čia reikia atsi
minti, kad de Gaulle užsienio po
litika, siekianti išardyti NATO 
ir neleisti susidaryti tikrai vie-

Ryšium su Maskvoj paskelbta 

tuvoj daugeliui kyla klausimas, 
kaip dabar bus su Mažąja Lie
tuva -- Kaliningrado sritim vadi
nama rusų kolonija.

Jau dvidešimts metų, kaipval- 
dinės viršūnės Lietuvoj nuolat 
lietuviams primena, kad tik "bro
liškų tarybinių tautų ir ypač di
džiosios rusų tautos pagalbos dė
ka turim sostinę Vilnių ir langą 
{ jūrą — Klaipėdą". Tas primi
nimas nuolat žadina klausimą — 
kodėl gi ne visą Mažąją Lietu
vą?

Tūlas turjs ryšių su vilniš
kėmis viršūnėmis ir turjs iliu
zijų, kad tos viršūnės nori ar ga
li vykdyti bent kiek savarankiš
kos bei lietuvių interesais parem 
tos politikos, stengiasi tildyti tą 
neparankų klausinėjimą: esą, 
reikia turėti kantrybės ir viskas 
būsią, kaip norima. Sako, jau tuoj 
po karo ta sritis galėjusi būti pri
jungta prie Lietuvos (tai yra, 
prie LTSR), bet "mūsų vadai tada 
nutarė, kad Lietuvoj nėra tiek jė
gų tokiai atsakomybei prisiimti."

Buvo aiškinama -- irgi nevie
šai, -- kad tos srities klausimas 
turjs pribręsti. Pribrendimas

Castro: - Užtenka tik užpildyti anketą ir galėsi emigruoti.

♦ KELI KOMJAUNUOLIAI iš 
Kauno statybos darbininkų bend
rabučių viešai per Komjaunimo 
Tiesą pareiškė pasipiktinimą 
greitosios pagalbos negreitumu. 
Iš Alytaus atvykęs ir bendrabu
tyje įsikūręs jaunuolis staiga su
sirgo. Kiti, nubėgę prie telefono, 
šaukė greitąją pagalbą, bet iš ten 
ėmę juos klausinėti visokių ne
reikalingų dalykų — "kas, kur lr 
kodėl", -- pirma iš viso atsisa
kę siusti mašiną, o paskui, kai 
po pusvalandžio atsiuntę, ligo
nis jau buvo nebegyvas.

Įvyki tiriant paaiškėjo, kad grei - 
toji pagalba pavėlavo visų pirma 
todėl, kad vairuotojas negalėjęs 
rasti bendrabučio Kauno Ramy
bės gatvėj: šaukiantieji sakė, kad 
10 numeris, o pasirodę, kad bend
rabučio numeris 40. Ta proga 
Komj. Tiesa nurodo, kad su na
mų numeriais netvarka ne tik Kau
ne, bet ir Vilniuj.

O greitosios pagalbos budėtoja 
šaukiančius klausinėjo todėl, kad 
įtarė, jog gal koki chuliganai šau
kia. Kaune per pastaruosius tris 
mėnesius greitoji pagalba be rei
kalo buvusi iššaukta 142 kartus. 
Vilniuje kiekvieną parą esą vidu
tiniškai po 5 - 6 kartus iššau
kia greitąją pagalbą koki slapu- 

_ _ _____u kai. Klaipėdoj 3-4 kartus per dle- 
susitarti su amerikiečiais didės- Be t0» dešimtimis atvejų iš- 
nei Prancūzijos garbei ir naudai, kvietimai būna betiksliai, dėl 

menkniekių. Dėl to greitosios pa
galbos budėtojai esą dezorientuo - 

jii ■__ | I FTB I III O ti. Vaistų prieš tok} chuliganiz-
ajfi Lar!s|l|l» vn^, — sako Komj. Tiesos spec.
** *• “■•■“•Vin. korespondentas, — kolkas niekas

negali išrasti. (E)

rūmą ar nepopuliarumą.
Sakoma, kad socialistų vadas 

.Guy Mollet slaptai {kalbinėja Pi- 
nay išstatyti savo kandidatūrą. 
Girdi, jei per rinkimus nė vie
nas iš kandidatų, de Gaulle, Mit- 
terand, Pinay ir dar koks kraštu
tinių dešiniųjų atstovas, negautų 
absoliutinės daugumos, tada pa
gal {statymą turėtų būti antri rin
kimai tarp dviejų daugiausiai bal
sų gavusių kandidatų. Tuo atveju 
Mitterandas pasitrauktų iš rinki
mų, net jei ir būtų gavęs daugiau 
balsų už Pinay, o už’ ji tada bal
suotų ir kairieji lr dešinieji. Ta
čiau tokia kombinacija vargiai 
yra galima, nes komunistai bal
suos mieliau už de Gaulle negu už 
daugiau proamerikietišką Pinay, 
be to, tas pats Pinay kol kas dar 
atsisako išstatyti savo kandidatū
rą, kas reiškia, jog jis tokios 
kombinacijos galimybe netiki.

Pagaliau ir de Gaulle nepila 
vandens ant savo oponentų malū
no. Jis, pavyzdžiui, pasisakė 
prieš NATO dabartine forma. Jis 
siūlo vietoje jo senesnės mados 
sąjungą be integruotos vadovybės, 
tačiau susilaiko nuo bet kokių 
smulkmenų paskelbimo iki rinki
mų. Tuo būdu jis duoda progos J 
galvoti, kad gal jam dar pasiseks '

Mi

vyko tokia linkme, kad Mažojoj 
Lietuvoj neliko nei vieno vieto
vardžio nepakeisto rusišku, ir toj 
srity atsirado net 666,000 naujų 
gyventojų, beveik vien rusų.

O kai prieš trejetą metų tos 
srities pramonės (tik pramonės) 
valdymas tapo formaliai pavestas 
vilniškei liaudies ūkio tarybai, 
Lietuvoj vėl patyliais imta skleis - 
ti iliuzija, kad "tas kraštas jau 
artėja prie mūsų, nes visi svar
bieji jo ūkiniai reikalai jau tvar
komi Vilniuje".

Dabar liaudies ūkio tarybų pa
naikinimas ir pramonės centrali
zacija visiškai panaikino ir šios 
iliuzijos pagrindą. Didesnioji Ka
liningrado kolonijos pramonės 
dalis vėl pereis tiesioginėnmask 
vinių ministerijų žinion. Lieka 
dar viešai neatsakytas klausi
mas, ar smulkesnioji tos srities 
pramonė bus perduota vilniš
kiams ar maskviniams (RSFSR) 
sąjunginių-respublikinių ministe ■ torių stoties vyriausiu agronomu, 
rijų padaliniams. (E)

* IŠ SEPTYNIŲ Lietuvoje tu
rėjusių nusipelniusio išradėjo 
titulą tik du buvo lietuviai: A. 
Repšys ir V. Mickevičius, abu iš 
Grigiškių popierio kombinato.

Spalio 4, Vilniuje sušaukto išra
dėjų ir racionalizatorių suva
žiavimo išvakarėse, dar dviem 
lietuviam suteikė tokius titulus: 
J. Lakštauskui, Kauno Politech
nikos inst. vyr. dėstytojui, irPet. 
rui Motiekalčiui, Šiaulių odos 
kombinato vyr. konstruktoriui.

(E)

* STAIGA MIRĖ Mosėdžio pa
vyzdinio kolūkio pirmininkas Zig
mas Dzimisevlčius. Visuose Vil- 

' niaus laikraščiuose įdėtas nekro
logas su fotografija, nes Dzlmi- 
sevičius buvo pagarsėjęs kolū
kio pirmininkas, ir 1958 -62me- 
tais buvo net deputatas visos so
vietijos soviete. Būdinga jo kar
jera. Gimęs 1925 metais, Leipa
lingio valsčiaus Vilklninkų kai
me -- gausioje mažažemio šei
moje, -- anot nekrologo, "buvo 
priverstas pelnytis juodos duo
nos kąsnj". Tačiau (kada "netur
tingiems mokykla buvo nepriei
nama") Dzimisevičius baigė še- 
šerių rrfetų pradinę mokyklą ir 
paskui A. Kirsnos žemės ūkio 
mokyklą. To, nors ir "buržu
azinės mokyklos" mokslo pa
kako, kad Dzimisevičius, vos 
rusams grjžus Lietuvon, 1945 pra 
džioj taptų Lazdijų mašinų -trak-

Paskui buvo apskrities žemės 
ūkio skyriaus vedėju -- viso ap
skrities agronomų viršininku. 
Bet Raudonosios Vėliavos ordi
ną ir deputato titulą įgijo pasi
žymėjęs Mosėdžio kolūkyje.

* RUGSĖJO PABAIGOJ Vil
niuje buvo sušaukta tarprespub
likinė mokslinė konferencija. Stu 
dijuota mokslo šaka ŠĮ kartą bu
vo -- sovietijos valdžioj esančių 
tautų kultūrinis bendradarbiavi
mas ir tolesnis suartėjimas. Kaip 
ir su kuo suartėti, konferencijoj 
-- vykstančioj Lietuvos sostinėj 
— dėstė: G. Zimanas, A. Chol- 
mogorovas (iš Latvijos), K.Cha- 
lik (iš Estijos), A. Motočka (iš 
Minsko), I. Davidkovas (iš Mo
žaisko, nuo Maskvos), A. Arnol- 
dovas (iŠ Maskvos), M. Džunu- 
sovas (iš Maskvos). Keturi lie
tuviai (mokslininkai?) konferen
cijoj tik dalyvavo: J. Maniušis, 
R. Songaila, P. Mišutis (visi iš vil
niškio kompartijos centro) ir J. 
Banaitis (kultūros ministras).

* PIRMASIS SPALIO SEKMA
DIENIS visoj sovietijoj paskelb
tas nuo šiol būsiąs laikomas mo
kytojų švente. Ir Lietuvoj tą 
dieną visoj spaudoj buvo prira
šyta eibės pagyrų moktyojams — 
daugumas labai primena pradžia
mokslių išmoktas prakalbėles ar

Dr. Steponas Biežis.

Pagerbiamas dr. Stp. Biežis
* DR. ST. BIEŽIS, žinomas 

ne tik Chicagos, bet ir viso pa
saulio lietuvių tarpe savo nepa
ilstama veikia, yra vienu iš 6 
Chicagos piliečių, atrinktų sutei
kimui Distinguished Achievement 
Award, kur} kasmet suteikia Im- 
migrants Service League.

To ypatingo atžymėjimo iškil
mės Įvyks Chicagoje, spalio 19 
d. Drake Hotel didžiojoje salėje.

Atžymėjlmai yra Įteikiami rink
tiniams Chicagos piliečiams, pa
sidarbavusiems imigrantų pagal
bai, tremtinių šalpoje.

Dr. St. Biežio toks atžymėji-

BOMBA, KURI NENUKRITO...
Time (spalio 15) rašo, kad vie

nu iš pastoviausių kaltininkų Ame
rikai Azijoje yra tai, kad nume
timas atominės bombos ant Japo
nijos miestų buvo grindžiamas 
rasiniais sumetimais. Sako, ko
dėl jos nepanaudojo prieš nacius.

Tuo klausimu paaiškinimą su
teikė ats. lt. gen. Leslie R. Gro- 
ves, vadovavęs Manhattan Pro- 
ject, pareikšdamas, kad, kaip tik 
priešingai prezidentas Roosevel
tas buvęs pasiruošęs pakeisti pla
nus Įsakant atominę bombą nu
mesti Vokietijoje.

Rooseveltas buvo nusistatęs 
išvengti Europoje karinės pa
dėties, kuri liktų be išeities. 
1944 m. gruodžio 30 d., kada ali— 
antų ofensyva atsidūrė sunkioje 
būklėje, Groves ir karo sekre
torius U.L. Stimsonas nuvyko 
pas Rooseveltą paaiškinti, kaip 
vyksta atominės bombos gamyba. 
Rooseveltas pareiškė panaudo
siąs atominę bombą, kad priver
tus nacius kapituliuoti, jei tai 
bus reikalinga. Nors pirmosios 
bombos bandomasis sprogdini
mas nebuvo numatytas anksčiau, 
kaip liepos 16 d. New Mexico 
valstijoje -- 21 dieną prieš nume
tant ją ant Japonijos -- Groves 
pasižadėjo prezidentui: "Mes ga
lime ir norime tai padaryti".

rašinėlius motinos dienos pro
ga. Lietuvoj mokytojų šventė da
bar užima buvusią Lietuvos poli
cijos šventės vietą, nes data labai 
artimai sutampa. (g) 

mas vertas ne tik visų lietuvių 
dėmesio, bet kartu yra pasidi
džiavimą keliąs Šio garbingo lie
tuvio veikėjo iškėlimas ir jo kil
nių darbų ir pasišventimo įverti
nimas.

Kartu su Chicagos lietuvių vi
suomene jungiamės su šiltais 
sveikinimais lr linkėjimais.

Dėl atžymėjimo Įteikimo iškll 
mių tikslesnių informacijų gali
ma gauti paskambinusChicagojej 
Immigrants Service League, tel. 
EA-7-5646 arba nuvykus {tą Įs
taigą 608 So. Dearborn St.

Toks nutarimas liko nebereika
lingas, kada JAV kariuomenė 1945 
m. sausio 3 d. galutinai sutriuš
kino nacių šarvuočių divizijų pa
sipriešinimą, tuo leidžiant ali- 
antų atakai žengti pirmyn, tuo 
pačiu išgelbstint vokiečius nuo 
dar baisesnio likimo.

♦ AMBASADORIUS AHAMED 
HILMY DIDI, atstovaująs Maldi- 
vų Salų nepriklausomą valstybę, 
iš JTO tribūnos pareiškė, kad jis 
didžiuojasi galėdamas atstovauti 
mažiausiai valstybei šiame tautų 
sambūryje. Maldivų Salų grupė, 
Į pietvakarius nuoCeylono, nese
niai gavo nepriklausomybę ir bu
vo priimtą Į JTO. Tai valstybė, 
turinti 90.000 gyventojų.

* "EKONOMINIUBAUGINIMU" 
pavadino kai kurių organizuotų 
grupių pastangas boikotuoti Įmo
nes, importuojančias prekes iš 
komunistinių valstybių. Reikėjo 
net Valstybės, krašto apsaugos ir 
prekybos sekretorių laiškų, kad 
-nuraminti didžiąsias JAV tabako 
bendroves, kurioms grąslnama 
boikotu už Jugoslavijos tabako 
naudojimą cigaretėse.

Toks "ekonominis bauginimas", 
sakoma aukštųjų administracijos 
pareigūnų laiške, yra ne kas ki
ta, kaip "kaprizingas kišimąsls 
j svarbų konstitucinės vyriausy
bės veikimo procesą".

Tabako Įmonės pareiškė, kad 
administracijos remiamos, jos ir 
toliau nekreipsią dėmesio 1 tuos 
bauginimus lr pirksią Jugoslavi
jos tabaką.
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RINKIMAI BRAZILIJOJE JURGIS ŠATORIUS, 
Rio de Janeiro

♦ VAK. BERLYNE raudonais 
dažais buvo apšlakstytas sovie
tinių kosmonautų limuzinas, ly
dint demonstrantų šokiams: "ša
lin mūro sieną"!, ”61 pabėgėlis 
nušautas prie mūro sienos!" Kos
monautai Beliajevas ir Leonovas 
su žmonomis buvo išlydėti pran
cūzų karinės policijos 60 mylių 
greičiu Į R. Berlyno pusę.

♦ PASIPIKTINU ISPANAI savo 
didžiausiame Madrido dienraš
tyje, net trijose laidose ir pir
muosiuose puslapiuose, pasmer
kė JAV Yale universiteto vado
vybės teoriją, pagal kurią naujai 
surastu senu žemėlapiu norima 
{rodyti, kad Ameriką surado ne 
Kolumbas, bet Skandinavų vikin
gai, vadovaujami Leif Eriksono. 
Nors pasaulyje vyrauja įsitikini
mas, kad Kolumbas buvo italas, 
ispanai savlnasi jį sau. Apie Leif 
Eriksoną gi ir dainose dainuoja
ma kaip apie legendarinę asme
nybę.

* JAV SENATE neužteko balsų 
pravesti prez. Johnsono {staty
mui, kuriuo siekta panaikinti vals • 
tijų {statymai, draudžią unijoms 
reikalauti, kad visi tarnautojai 
stotų unijon. Tas t.v. "rlght to 
work" {statymo projektas, kuris 
kartu siekė panaikinti dalj t.v. 
Taft-Hartley akto, sulaukęs di
delės opozicijos Senate, kartu bu
vo nemažu smūgiu prez. Johnso- 
nui, siekusiam pravesti unijų va
dovybės seniai reikalaujamą įs
tatymą.

* PRIEŠ KELETU METŲ {vai
rios JAV delegacijos, kai kurios 
jų lydimos net aukštų vyriausy
bės pareigūnų, lankėsi Sov. Są
jungoje susipažinti su to krašto 
elektros gamybos pažanga. Toms 
delegacijoms grjžus buvo kalba
ma ir rašoma, kad rusai toje sri
tyje žengia didele sparta pirmyn 
ir neužilgo pralenks JAV. Visa 
tai, be abejo, kėlė susirūpinimą, 
nes moderniškame pasaulyje vals- 
tybės pajėgumas pasigaminti pa
kankamai elektros kartu yra ir 
ūkinio pajėgumo {rodymas.

Dabar gi JAV žinių agentūros 
jau skelbia, kad "sovietų ūkis, 
pakeliui { naują žemės ūkio 
gaminių krizę, kartukenčiairdėl 
elektros stokos... Kuro Ir jėgos 
srityje sovietai nepajėgė atsiek
ti užsibrėžtų tikslų, numatytų 7 
metų plane, kurio terminas bai
giasi šiais metais".

Būdinga, kad Sov. Sąjungoje 
nutilo ir balsai, šaukę, kad neuž
ilgo bus ne tik pasiekta, bet ir 
pralenkta JAV gamyba.

* PRANCŪZUOS kairiosios 
grupės pagaliau turi savo kandi
datą prezidento postui. Tai buv. 
vidaus reikalų ministeris Fran- 
ęois Mitterand. J{ žada remti so
cialdemokratai, susiblokavę su 
komunistais ir kt. smulkesnėmis 
kairiųjų partijomis.

* JAV SENATOpakomisės sau
gumo reikalams duomenimis, 
1939 m. Sov. S-gos vyr. taryboje 
41,1 nuoš. delegatų buvo žydų 
tautybės, gi 1958 m. jų beliko tik
0.25 nuoš.

* SLAPTOS DERYBOS šiuo 
metu vedamos New Yorke su Sov. 
S-gos užsienių reikalų ministe- 
riu A. Gromyko. JAV delegaciją 
sudaro valst. sekret. Dean Rusk, 
ambasadoriai A. Goldberg, F. 
Kohler ir buv. ambas. Maskvoje
L. Thompson.

* KELIONE Į MENULĮ, pasi
rodo, ne taip lengvai {gyvendina
ma, kaip kad buvo manyta. Spa
lio 7 d. rusams nepavyko jau tre
čias bandymas "minkštai" nuleis- 
ti raketą ant mėnulio. Girdi, stab
džiai neveikę tinkamai ir raketa 
subyrėjo į šipulius.

Siuntimas žmonių { mėnul{ ne
galimas, pakankamai neištyrus 
paviršiaus, o to negalima atsiek
ti, vis dar nesugebant nuleisti ra
ketos su reikiamais instrumen
tais.

Sekantis žingsnis mėnulio už
kariavimo projektuose numato
mas 2 astronautų bandymais spa
lio 25 d. Tų bandymų pagrindu 
bus ore susitikimas su kita ra
keta. Gemini VI vardu pavadin
ta misija turės lemiamą reikš
mę 1969 m. planuojamai kelionei 
{ mėnulį

Gr{žlmas iš mėnulio vyks ma
ža raketa, erdvėje susitinkant

Rugsėjo 30 d. buvo paskutinė 
rinkiminės propagandos kovos 
diena. Dviejų pagrindinių partijų 
varžovai { Guanabaros valstijos 
gubernatorius — R. Flexa (UDN) 
ir Negrao de Lima (PTB-PSD) tą 
vakarą vykdė savo paskutinius 
gražbylystės {rodymus prieš 
gausias gyvų klausytojų ir TV 
žiūrovų auditorijas. Kaip pirma
jam taip ir antra jam gamtos pra- 
jovai sukliudė sėkmingai baigti 
rinkiminius pažadus: iš Atlan
to atūžė neeilinė audra, kuri {nie 
kus pavertė puikiausius organi
zatorių ir kalbėtojų norus: žai
bai plakė visą dangų, lyg kad Main 
Ried romanuose, o lietus kibirais 
griuvo iš dangaus aukštybių {iš
troškusią žemelę, kuri nesupras
dama "laiko dvasios mielai gaivi
nosi gamtos malonėmis”. Taigi, 
taip atsitiko paskutinį vakarą, 
nors kalbėtojų ir turėta tiek daug 
pasakyti...

Pagal naujausią Brazilijos rin
kimų {statymą, kuris {sigaliojo 
pastarąjj liepos mėnesi, trys die
nos prieš rinkimus nevalia "er
zinti rinkėjų, kad pastarieji galė
tų susitelkti savo mintyse, ką iš— 
tikrųjų tektų rinkti". Žinia, neiš
vengta eilinių pasikoliojimų ant 
svarbiųjų gatvių kampų didžiulia
me Rio de Janeiro metropolyje. 
Bet to neišvengs ir labiau civi
lizuotuose kraštuose neguBrazi- 
11 ja.

Spalio 3 d. prie pagrindinių bal
savimo punktų, kaip prie centri
nio pašto stovėjo išsirikiavę karo 
policijos ir kitokios ginklų jėgos 
pareigūnai, kurių šautuvų gubos 
čia pat ant šaligatvio liudijo, jog 
niekam nebus leista sutrukdyti 
rinkimų ramybę... Ir šią spalio 
3-čiąją plačioje Brazilijoje, li
ję jos valstijų, prie rinkiminių 
urnų buvo prileista pabalsuoti 
apie trylika (13) milijonų, daugiau 
ar mažiau politiškai susipratusių 
brazilų, kuriems buvo suteikta 
proga pareikšti savo nuomonę, ką 
jie galvoja apie dabartinę porevo
liucinę valdžią ir jos nuveiktus 
darbus po 1964.III.31 d. Mat kiek
vienoje valstijoje { gubernatorių 
vietas (11-je valstijų iš 20-ties) 
buvo išstatę savo kandidatus kaip 
opozicijos taip ir pozicijos parti
jos. Iš tų valstijų svarbiausiose, 
kaip Guanabara, Minas Gerais, 
Pa ra na, Santa Catarina, Į guber
natoriaus kėdes kėsinosi mažiau
sia po du kandidatus. Ir reikia 
pripažinti, kad stebint rinkiminę, 
kovą ir pačius rinkimus,šie rin
kimai yra buvę absoliutiškai de
mokratiški pilna to žodžio pras
me.

Čia tenka truput} skaitytojams 
paaiškinti, kad po 1964.III.31 d, 
revoliucijos Brazilijos parlamen
te yra likusios senosios partijos, 
kurios prieš 1964 m. kovo 31 d. 
revoliuciją rėmė prokomunistini 
Jango Goulart režimą, kaipPTB, 
darbiečių ir PSD, socialistų. Da
bartinė krašto valdžia dėl tam 
tikrų išskaičiavimų parlamento 
ne tik kad neišvaikė, bet leido ir 
toliau jam "remti" naują revo- 
liucinj režimą, dažnai patvirti- 

su pagrindine kelionei atgal įže
mę.

♦ PREZIDENTAS JOHNSONAS 
klausimas, kokios jis nuomonės 
apie Popiežių Paulių, atsakyda
mas kelis sykius kartojo: "Boy 
he’s sharpl". 

PLANINGAS TAUPYMAS
DIVIDENDUS!MOKA GERUS

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos yalite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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nant net toms partijoms nepatin
kamus {statymus. Taigi ir Gou
lart išvykus { Urugvajų jo dvasia 
ir toliau liko skraidyti, lyg tas 
šikšnosparnis, sostinės parla
mentarų galvosenoje. Gi Goulart 
vyriausybės opozicijoje visą lai
ką stovėjusi UDN partija ir kai 
kurie smulkesni antikomunisti
niai partiniai susigrupavimai, po 
revoliucijos perėjo iš opozicijos 
{ poziciją. Taigi ir į guberna
torių vietas išstatė savo kandida
tus PTB-PSD, kurios kaip ir bu
vusiame parlamente eina ranka 
rankon; taip ir UDN, kurios pa
grindinis kalbėtojas yra Guana
baros gubernatorius Carlos La- 
cerda. Čia kaip tik šioje valsti
joje ir privalėjo pasirodyti,kiek 
simpatijų turi UDN ir jos poli
tiški priešai. Gi Guanabara ar 
šiaip ar taip vis dar tebėra dva
sinė visos Brazilijos Mekka.

Nors daliniai rinkimų duome
nys jau X.5. leido spėti, kad UDN 
kandidatai pralaimėjo išskiriant 
Parana (Brazilijos kavos augini
mo tvirtovė) valstiją, bet tik X. 
7. visiškai paaiškėjo šios vyriau
sybę rėmusios partijos nejtikėti- 
nas pralaimėjimas. GI opozicijos 
atstovai laimėjo absoliučia balsų 
dauguma, taigi ir nereikės papil
domų rinkimų, kurių būtų tikėta
si, jeigu kuri nors besigrumian
ti pusė nebūtų gavusi absoliučios 
balsų daugumos. Gi ypač skaudų 
politinio pralaimėjimo smūgi ga
vo patirti C, Lacerda, dabartinis 
Guanabaros gubernatorius: jo re
miamas kandidatas { gubernato
rius R. Flexa (gubernatoriaus ar-

Vieną jaunimo 
Lietuvoje

Besiruošiant, besiaiškinant ir 
besiginčyjant apie taip vadinamus 
šių metų jaunimo žygius, dažnas 
tų žygių nagrinėtojas pabrėžtinai 
pastebi, kad demonstracijų ren
gėjai perdaug neturėtų linksniuo- 
tis kaip jaunimas, nes ten tų jau
nimo žymių kaip ir mažoka ir 1.1, 
ir t.t. Nors ta jaunimo sąvoka 
pačiuos žygiuose kaip ir nėra es
minė, o visgi daugelis mėgsta su 
malonumu prie to žodžio prikib
ti ir lyg sūpynėse prie jo pasi
supti...

Mes nesišaipome iš paties žo
džio, bet tik iš to didelio rimtu
mo, su kuriuo tas žodis kai kie
no ištariamas. Bet... šio rašinio 
tikslas ne juoktis ar kritikuoti, 
bet aprašyti tikrą jaunimo žyg{, 
kurs {vyko maždaug prieš 27 me
tus Lietuvoje.

Po lenkų ultimatumo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos prasidėjo ofi
cialus ryšių užmezgimas. Pir
miausia diplomatinis, o vėliau ir 
kultūrinis. Man nėra žinoma, 
kokią kultūrą mes nešėme len
kams, bet lenkai mus pirmiau
sia savo filmais apdovanojo. Tuo 
laiku buvau Ukmergės A. Sme
tonos gimnazijoje ir čia teko bū
ti liudininku pirmojo lenkiško fil
mo sutikime Ukmergėje.

Kino teatras "Modernas" vie
ną šaltą 1938 m. žiemos dieną su 
didžiusia pompa ir kiek perdėtai 
pradėjo reklamuoti pirmąjį isto- 
rln{ lenkų filmą "Barbora Rad
vilaitė". Teatro savininkas Sobu- 
lis iš pavardės lietuvis, tačiau

timas giminaitis ir dėl šito daug 
kas gubernatoriui Lacerdai pri
metė nepotizmą) pralaimėjo jau 
senokai iš politinio gyvenimo pa
sitraukusiam PTB kandidatui Ne- 
garo de Lima!!! Pastarasis su
rinko 52% visų rinkėjų balsų.

Lygiai kaip ir Guanabarojetaip 
ir Minas Gerais valstijoje, kurios 
teritorija prilygsta V. Vokieti
jos plotui, { gubernatorius abso
liučia balsų dauguma išrinktas 
Israel Pinheiro, žinomas biznie
rius ir artimas J. Kubitšek (bu
vęs, ir tik X,4. { Braziliją grį
žęs prezidentas) politinis ir biz
nio bičiulis.

Brazilijos įtakingieji laikraš
čiai, komentuodami šiuos rinki
mus rašo, kad balsuotojai pasi
sakė ne prieš UDN kandidatus, 
bet prieš federalinę vyriausybę, 
kuri po perversmo ne tik kad ne
pagerino dirbančiųjų dalios, bet 
priešingai: algos nebuvo leidžia
mos lygiagrečiai kelti su į dangų 
pašokusiomis būtinojo pragyve
nimo prekėmis. Toks diržų verži
mas ir buvo valdžiai atsakymas 
prie balsavimo urnų. Nes opozi
cija daugiau žadėjo negu ji galės 
ištesėti.

Šie rinkimai dar kartą įrodė, 
kad tie, kurie nori demokratiškai 
valdyti, privalo liaudžiai duoti tai 
kas jai minimum priklauso. Nė
ra abejonės, kad federalinei val
džiai teks didžiai pagalvoti, kai 
ateis 1966 m. prezidento rinki
mų diena: kaip ir kokiu būdu iš
eiti iš akligatvio, į kurį revoliu
cijos vadus gali nuvesti balsuoto
jų valia.

demonstraciją 
prisiminus

save, atrodo, laikė lenku. Grįžda
mi po pamokų namo, mes gimna
zistai, tirštokai apstojome rek
lamas ir kritiškai vertinome kai 
kurias filmo nuotraukas. Tuo lai
ku teatro savininkas matyt domė
josi žiūrovų komentarais besi
slapstydamas už teatro durų. Mū
sų komentarai filmui nebuvo labai 
draugiški ir Sobulis to nebegalė
damas pakęsti išlindo pro duris 
ir pradėjo girti tą "brolišką" 
lietuviams filmą. Įvyko neilgos, 
bet kietos diskusijos. Mes grei
tai nuo teatro pasišalinome, bet 
kartu nusinešėme ir nemažą ne
pasitenkinimą filmu, o kartu ir 
pačiu Sobuliu.

Kitą dieną pamokų metu kal
bos apie Barborą Radvilaitę ir 
Sobul{ nesibaigė o vis didėjo. 
Labai staigiai susidarė lyg tai 
vadovybė, kuri pasiskelbė esan
ti vyriausiu autoritetu Barbo
ros Radvilaitės filmo reikalu. Pa
mokoms besibaigiant tie autori
tetai paskelbė,ir visa gimnazija 
žinojo, kad 7 vai. vakare yra ruo
šiama demonstracija prieš pir
mąją lenkų filmą Ukmergėje. Kad 
demonstracija geriau pasisektų 
nuo gimnazijos kuorų buvo paleis
ti "šaukliai" su pranešimais į Mo
kytojų Seminariją ir į Amatų Mo
kyklą.

Demonstracijos vadovybė pla
navo, kad dalyvaujant visoms 
trims mokykloms, pavyks kokius 
500 sutraukti ir tuo demonstraci
ja bus skaitoma pavykusi. Vi
siems demonstracijos dalyviams 
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buvo griežtai įsakyta nevartoti 
jokių nekultūringų veiksmų ar šū-. 
kių.

Vakaras, ypač pačiam "štabui", 
atėjo greitai. Gerokai prieš 7 v. v. 
štabistai jau zujo po Ukmergės 
miesto centrą — Kęstučio aikš
tę. Prie kino teatro tik regulia
rūs stebėtojai, tačiau pati aikš
tė minutėms slenkant vis tirštė
ja.

Gal 15 min. prieš septynias 
Kęstučio aikštė tampa tikru bi
čių aviliu. Prie moksleivių pri
sideda nuolatiniai šaligatvių 
"šlifuotojai", praeiviai ir įvai
rūs smalsuoliai. Minia vis didė
ja, nes gatvėje kaž kas neįpras
ta eiliniam žiemos vakarui. Kaip 
mes patys paskutinias minutes 
išsitarėme: Pradėjo kvepėti pa
raku! Minia, mūsų skaičiavimu, 
siekė apie du su puse tūkstan
čio!

Lygiai 7 valandą kino teatras 
"Modernas" buvo apgultas ir de
monstracija prasidėjo. Bet tuo 
pačiu momentu subyrėjo ir visa 
oficialioji demonstracijos pro
grama. Teatro savininkas So
bulis, lyg koks diktatorius pasi
rodė balone ir paleido necenzū - 
riškų žodžių seriją demonstruo
jančių, o ypač gimnazistų, adre
su.

To užteko ir sniego gniūžtės bei 
keli kiaušiniai nuskrido į balkoną. 
Čia pat pasigirdo ir policijos švil
pukai. Visiškasaliarmas! Polici
jos nuovada vos už 100 metr. Į 
mus lekia keletas policininkų su 
paruoštais "bananais".

Artimesnieji demonstrantai 
puola prie teatro durų ir kimba į 
filmo nuotraukas nagais. Sobu
lis pradeda žemyn spiaudyti. 
Tarp policijos ir moksleivių ap
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sistumdymas. Net antausiai. Bu- 
dįs policijos valdininkas mėginęs 
jėga atstatyti tvarką pasiduoda 
ir gražiais žodžiais mėgina gel
bėtis. Padedajrpradedameskirs- 
tytis. Demonstracijos "štabas" 
pritrenktas! Kas dabar bus? Jei 
koks silpnuolis išduos mūsų šta
bo pavardes? Tą naktį štabistai 
mažai miegojo (nors ir šunys ne
lojo) I

Kitą rytą prieš pamokas de
monstracijos vadai buvo netikru
me, baimėje ir laidotuvių nuotai
koje. Greičiausia sudie gimnazi
jai! Nuotaikos dar žemiau smu
ko, kai išgirdome apie lenkų ra
dijo pranešimus. Lenkai pranešė, 
kad Ukmergėje įvyko didelis pa- 
gromas prieš lenkus ir jame yra 
keliolika mirtinai sužeistų len
kų...

Po pirmojo skambučio atėjo 
baisus įsakymas: visi { salę!

Scenoje pasirodo gimnazijos 
direktorius J. Švoba. Jau žino
me jo temą ir bevelk verkti noris/ 
Kam reikėjo prasidėti!

Visų nustebimui, direktorius 
neatėjo su žaibais ir griausti
niais. Tėviškai pabarė, tarp ei
lučių, pagyrė lyg. Staiga viduj 
prašvito saulė ir pasidarė gera 
ir lengva.

Sako, daug siaubingesnė buvo 
mokytojų seminarijos direkto
riaus kalba būsimiesiems švietė
jams... Maždauguraganas!Nede
javo labai dėl savo direktoriaus ir 
"amatokai".

Tai buvo tikras jaunimo žygis, 
po kurio mes dar ilgai juokė
mės, o iš mūsų buvo gerokai pa
sišaipyta! Ir tai buvo mūsų tik
ram pavasary!

Šventosios Aidas
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VISKAS TOJ BAKŪŽĖJ SAMANOTOJ

JAUNIMAS DARBUI IR GATVEI
Jaunimo problema aktuali ne 

vien lietuvių tarpe. Tą problemą 
svarsto, nagrinėja, jąja didelį 
susirūpinimą rodo visuomenė ir 
valdžios įstaigos. Amerikoje tos 
problemos branduoliu yra vis au
gąs jaunimo nusikaltimų įstaty
mams padaugėjimas. Ir kokių tik 
priežasčių neieškoma tam pavo
jingam reiškiniui pateisinti! Dau
giausia, žinoma, kaltinama vi
suomenė.

To klausimo žinovas ir ne
abejotinas autoritetas, bent ame
rikonų spaudos nuomone, FBI di
rektorius J.E. Hooveris galvoja, 
kad "nepilnamečiai ir jų tėvai 
kaltinami už maištaujančią nuo
taiką ir elgesį, nebepripažįstant 
autoriteto, įstatymų ir tvarkos 
reikalavimų, kurie varžo jų už
gaidas, norus, siekius ir ener
giją, Tokios pažiūros plečiasi 
mokyklose, namuose, teismuose, 
kol pagaliau atsiduria gatvėse..."

"Be abejo, yra ir visuomenės 
kaltės, tačiau ne tokios, kaip kad 
daugelis galvoja. Greičiausia,tas 
apsileidimas pareina iš nesuge
bėjimo tinkamai perduoti ir įs
kiepyti drausmės, susilaikymo, 
respekto sau ir įstatymams bei 
kito žmogaus teisių esmės. To
dėl dabar tos pamokos yra tokios 
skaudžios ir išlaidžios”.

Kiekvienas suprantame, kad 
jaunimo elgsenoje, jo pažiūrose 
į drausmę ir tvarką, gerbime 
ne tik įstatymų, bet ir nerašytų 
visuomenės gyvenimą tvarkančių 
taisyklių, atsispindi jo auklėji
mo eiga nuo pat mažens. Palie
kant amerikoniško jaunimo gat
vėse, teismuose ir pataisos na
muose problemą nuošaliai, nors 
kartais ir tai turėtų mums rūpė
ti, turėtume apsidairyti ir ne vien

tik "gyvenimo aplinkoje" ieškoti 
kaltininkų, bet pradėti nuo savęs. 
Tėvai, kartais ir žinodami arba 
bent jausdami savo kaltę, vis- 
tiek teisinasi, kad mokykla ir ap
linka, kurioje jaunimas auga ir 
bręsta, esanti kitokia, daug lais
vesnė, sunkiai apvaldoma ir jau
nimas kiekvieną tėvų pastangą 
įžiebti nors menkiausią draus
mės ir tvarkos kibirkštį atme
ta, kaip "old fashioned" ir savo 
laikus atgyvenusią pažiūrą. At
meta tada, kada jau dažniausia 
per vėlu pakreipti nepageidauja
mą eigą kita linkme.

Lietuviškasis jaunimas turi 
puikias sąlygas išsiskirti iš ma
sės ir smerkiamosios aplinkos. 
Bet jam reikalinga ne tik tėvų, bet 
ir mokyklųbei visuomenės pagal
ba. Svarbu, kad toji pagalba atei
tų laiku -- nuo pat mažens. Čia į 
pagalbą ateina ne tik jaunimo or
ganizacijos, bet ir eilė gražių 
jaunimo veiklos savųjų tarpe pa
vyzdžių.

Gražiuosius mūsų jaunimo su- 
sidrąusminimo, visuomeniškumo 
ir tyro patriotizmo pavyzdžius 
privalome kelti ir pavyzdžiu sta
tyti ne vien spaudoje. Jais vado
vautis turėtų ir tėvai, visuomenė 
ir mokyklų bei organizacijų vado
vybės. Ypač lietuviškosios mokyk
los ir organizacijos privalėtų ( 
kreipti didesnį dėrriesį ne vien 
teoretiškam jaunimo auklėjimui, 
bet tinkamam visuomeniškam dar- 
bui ir elgesiui (plačiąja to žodžio 
prasme).

Problema nėra paprasta, vienu 
ar keliais straipsniais spaudoje 
išsprendžiama. Tai kietas riešu
tas, kuris neatlaidžiai, didele 
kantrybe ir didelėmis pastango
mis tegali būti perkąstas.

(j.5.)

PABALTIJYS - TIK VIETOVARDIS?
Atskleidžiant sovietinės pra

monės reformos projektą, pir
muoju smuiku grojo Kosyginas, 
o partijos vadas Brežnevas ten
kinosi tik pritariamuoju vaidme
niu. Jis teisino, kad pakeitimai 
daromi "ne todėl, kad išaiškėjo 
kokios nors nesėkmės", bet paga
liau ir jis patvirtino, jog tai 
Chruščiovo reformų, kaip netiku
sių, naikinimas. Tam paremti, 
Brežnevas dengėsi Lenino auto
ritetu, lyg pabrėždamas, kad 
Chruščiovas, nors ir dėjosi tik' 
rasis Lenino mokslo pranašas, 
praktikoj Lenino pasmokymų ne
paisęs.

Brežnevas tvirtino (nurodyda
mas, kurioj Lenino raštų vietoj 
tai parašyta), kad "Leninas yra 
energingai pabrėžęs, kad atimti 
iš vieningo visos šalies centro 
teisę laikyti betarpiškai sau pa
valdžias visas tam tikros stam
bios pramonės šakos įmones vi
sose šalies vietose -- būtų sri- 
tiškas anarchosindikalizmas, o 
ne komunizmas." Tai suprastina, 
kad Chruščiovo pradėtoji decen
tralizacija ir buvo tas Lenino pa
smerktasis anarchiškas sindika- 
lizmas, nuo kurio dabar grįžtama 
atgal Į centralizuotą sistemą.

Brežnevas ir Kosyginas kalbė
jo apie tik "vieningą visai šaliai 
centrą", ir jų kalbose nėra nei 
šešėlio prisiminimo apie kokį 
nors sovietinių respublikų suve
renumą. Respublikos jiems tik 
vietovardžiai, ir jų nei nuomo
nės nebuvo atsiklausta dėl jas lie
čiančios reformos.

Brežnevo kalboj tik vienu at
veju paminėtas Pabaltijys, bet 
irgi tik kaip imperijos dalies 
vietovardis. Jis sakė: "Kitoje 
mūsų šalies dalyje -- Baltarusi - 
joje, Pabaltijyje, Ukrainos Po
liesėje, RSFSR nejuodžemio zo-

noje -- žymūs žemės ūkio naud
menų plotai kenčia nuo pernelyg 
didelės drėgmės ir net užpelkė- 
ja".

Brežnevas pastebėjo, kad de
centralizacijos metu respublikų 
pareigūnai įgijo patyrimo ir jis 
būsiąs panaudotas. Atseit, kurie 
bus pripažinti prityrę, bus pri
imti J sąjungines - respublikines 
ministerijas toliau dirbti mask- 
vinių centrų priežiūroje. Bet ka
dangi reforma daroma tarp ko ki
ta ir dėl to, kad liaudies .ūkio ta
rybos neturėjusios, bent 
kaikurioms pramonės šakoms 
specialistų, tai reformatoriai pa
silieka sau teisę ir į respublikas 
savo nuožiūra atsiųsti trūkstamų 
specialistų. Todėlį pramonės ad
ministracijos aukštesniąsias pa
kopas Iškilusiems lietuviams da
bar ir stovi žūtbūtinis klausi
mas: kas bus paliktas kokiose 
nors pareigose, kas bus pakeis
tas Maskvoj parinktais specialis ■ 
tais, ir kam teks ieškoti savo 
specialybei pritaikymo kuriuose 
nors kitose "broliškose respub
likose". (E)

* SPALIO 3 DIEN^ Vilniuje 
buvo progos pamatyti sportinę 
naujovę: "motobolo" rungtynes. 
Tai "futbolas", kur kamuolį į var
tus žaidėjai varo valiuodami mo
tociklais. Tik vartininkai gina 
vartus stati, bet gina ne ranko
mis, o užstodami kamuoliui ke
lią motociklu. Pirmos tokios rung 
tynės Vilniuje yra buvusios prieš 
19 metų, bet vėliau tas sportas 
buvo apleistas. Tik kai Maskvoj 
buvo patirta, kad ši sporto rūšis 
gana popullttrl Vakarų Europoj, 
ir kai Maskvoj buvo nutarta neat • 
silikti nuo Vakarų, — Lietuvoj 
motobolas irgi galėjo (arba ir

Apšepusiame, vargo prislėgta
me Lietuvos kaime gimė vargo 
mokykla, iš kaimo kilo knygne
šiai, kaime augo savanoriai. Ne 
kur kitur, o kaimo vargų aplin
koje kūrė Donelaitis ir kiti mūsų 
klasikai. Kaime, kad ir nerašy
tos, šokinėjo aukštyn ir žemyn 
liaudies dainų ir šokių melodijos. 
Kaime, o ne mieste, turbūt, ir kan
klės atsirado, nekalbant jauapie 
tai, kad kruopščiai išdrožinėtų 
mūsų dievdirblų menas nebuvo 
randamas miestų kryžkelėse... 
Ir taip viskas kūrėsi, brendo ir 
plėtėsi kaime, nes jis buvo sau
gus nuo tų taip pavojingų ir tau
tiškumui kenksmingų miesčioni
jos "tarptautinių vandenų". Nega
na, kad taip buvo, daugeliui lietu
viškojo tautiškumo apraiškos to
kiomis ir liko. Taigi, nėra nieko 
pavojingesnio, kaip "sumiesčio- 
nėjimas", nėra nieko kenksmin- 
gesnio už "tarptautinius vande
nis".

Taip bent mūsų tautinės kultū
ros raida atrodo žengianti {"lie
tuvybės išlaikymą", pasiskaičius 
St. Barzduko vedamąjį Pasaulio 
Lietuvio 17 nr. (1965 m. rugsė
jis). Pacitavęs Br. Railos Dir
voje (64 nr.)tilpusį straipsnį apie 
minėjimus ir sukaktuves, ruošia
mas įvairiems liūdniems įvy
kiams prisiminti, St. Barzdukas 
įtaria, kad čia yra "gyvas gundy
mas susiniekinti, susimenkinti".

"Gyvas gundymas tautinius 
vandenis palikti išsekti ir plauk
ti į "tarptautinius vandenis", tai
gi pavyzdžiu rodomas ne lietuviš
kai kūręs tautos atgimimo dai
nius Maironis, bet prancūziškai 
ar rusiškai kūrę lietuviai". Tai
gi, Maironis tai Maironis, o Mi
lašius su Baltrušaičiu jau nebe 
mūsų, nes išplaukė kažin kur į 
"tarptautinius vandenis".

Na, tai buvo kažkada. Ką gi čia 
besugundysi Milašium ar Baltru
šaičiu...

St. Barzdukas tvirtina, kad 
"visdėlto laikomės darbu, ir lie
tuvių išeivija iš tikrųjų dirba 
daug ir padaro daug". Į to darbo 
rezultatą jis įjungia ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės gimimą, 
kuri yra "didelės išliekamos 
reikšmės idėja ir užsimojimas,, 
kyląs iš Visagalio valios ir lais
vo žmogaus pašaukimo vykdymo" 
Šie žodžiai skamba kaip deklara
cija, kaip įžanga ar pabaiga ak
to kuo ne valstybinės reikšmės 
darbui užantspauduoti. Tai tin
kama forma lietuvių bendruome
nės darbo visumai paženklinti. 
Bet toje visumoje turėtų tilpti 
ir tie darbai, kurie suteikia garbę, 
naujais laimėjimais ne tik lietu
vių bendruomenės ribose, bet ku
rie išplaukia iš lietuvio sugebė
jimo, išsimokslinimo ir to kultū
rinio lygio, kuris lieka pripažin
tu ir už lietuviškosios bendruome
nės ribų. Nejaugi turėtume nura
šyti, kaip į tuos pavojinguosius 
"tarptautinius vandenis" išplau
kusius, Stepą Zobarską dėl to, 
kad jis susigalvojo lietuviškąją 
literatūrą pristatyti ir angliškai 

kalbančiai visuomenei, ar tuos 
mūsų dailininkus, kurie dalyvauja 
savo kūriniais tarptautinėseparo- 
dose ir laimi pirmuosius prizus, 
ar kurie savo kasdieninę duoną

turėjo) būti įrašytas į programą. 
Rungtynės buvo dar primityvios: 
buvo atveju, kada žaidėjas įvarė 
kamuolį į priešų vartus, bet ne 
tik kamuolį, o ir vartininką, ir 
pats su visu motociklu įlėkė... 
Laimėjo Vilniaus komanda (2:1) 
Kauniečių penketuko pavardės 
maždaug lietuviškos, o vilniečių 
tarpe tik viena lietuviška. (E)

J. ČIUBERKIS

privalo užsidirbti kurdami ne lie
tuvių užsakymams; jei Lapinskas 
diriguoja vokiškam orkestrui, tai 
jis jau nebe mūsų žmogus, ar gė
da ir nuostolis, kad Šukytė ir Vo- 
ketaitis iškilo Kanados ir Ame
rikos operose, o kas blogo, jei mū
sų inžinieriai dalyvauja ne vien 
tik lietuviškų parapijų statyboje, 
bet ir komplikuotuose erdvės už
kariavimo projektuose.

Ir kiek tokių Milašių ir Baltru
šaičių prlskaitytume, kurie iški
lo Universitetų mokslo personalo 
sąstate. Gal vienintėlis jų nusi
kaltimas, kad jie nedirba to dar
bo, kurį atlieka Lietuvių Bendruo
menės apylinkių pirmininkai ir 
valdybos.

Be abejo, reikalingas ir vertin
tinas LB darbuotojų darbas. Jie 
taip pat turi savo nuopelnų. Bet 
tai yra kita sritis, kita darbo 
apimtis. Ir vargu ar atsiras bent 
vienas LB apylinkės pirminin
kas, kuris sutiktų su tvirtinimu, 
kad tik tas, o ne kitas darbas ne- 
išstatytas pagundoms "susitarp- 
tautinti". Juk ir LB nėra kaž kas 
naujo, vien lietuvių užpatentuotas 
išradimas. Tautines bendruome
nes radome čia daug seniau įsi
kūrusias. Tą tautinę bendruome
nę, neblogai susiorganizavusią ir

■ ■ ■

daug nuveikusią radome ir Ame
rikos lietuvių tarpe. Pasikeitė 
kiek forma, pasikeitė tikslų apy
braižos, gi visų lietuvių idėja u 
pati.

Būtų gerai, jei visą lietuviš
kosios kūrybos genijų galėtume 
įkinkyti lietuviškam darbui lie
tuviškoje aplinkoje. To siekia
me, siekdami laisvos savo vals
tybės suverenumo atstatymo. Si
tuose siekiuose esame vieningi. 
Bet — "laisvo žmogaus pašau
kimo vykdymas" vargu ar nusi
žengia mūsų vieningai siekia
mam tikslui. Gal gi ir labai pa
sitarnauja. Tik reiktų gal kiek 
plačiau, atviriau pasidairyti. Ne
skubėkime skandinti tų "kačiukų", 
kurie plaukdami "tarptautiniuose 
vandenyse" laimi daug ne tik sau 
asmeniškai, bet ir lietuviškam 
reikalui. I juos turėtų būti at
kreiptas didesnis dėmesys, tik ne 
tokiu būdu, kaip šį kartą.

Mūsų visuomenė vertina ir su
pranta darbą, ’ kuris vykdomas 
apylinkės ar parapijos ribose. Ta
čiau neatlaikysime lygsvaros ir 
nejučiomis patys paskęsime sa
vame prūdelyje neįvertindami 
atliekamų darbų už savojo kie
mo ribų.

Norėtųsi tikėti, kad St. Barz
dukas taip pat toliau pramato, ne
gu kad kartais pasako.

Čiurlionio minėjimas Lietuvoje 
-- tautinė demonstracija

Rugsėjo pabaigoj (apie 21 d.) 
visoj Lietuvoj buvo minima M. 
K. Čiurlionio 90 metų sukaktis, 
kuriai buvo skirta daug iškilmin
gų susirinkimų, paskaitų ir išti
si puslapiai straipsnių laikraš
čiuose.

Pagal planą, ar ne -- tai išėjo 
lietuvių tautinio pasididžiavimo 
šventė. Paskaitininkai ir straips
nių autoriai šį kartą nesikėsino 
apskelbti Čiurlionį šių laikų bol
ševiko pirmtaku. Tik A. Venclo
va pabandė ir jį kaip nors {ri
kiuoti į sau artimas gretas la
bai kvestionuotinu sugretinimu. 
Anot jo, Čiurlionis esąs "reiš
kinys tokio pat dydžio, kaip Do
nelaitis, Žemaitė, Salomėja Nė
ris".

Venclova dar nurodė, kad Čiur - 
lionį "domino ir to meto visuo
meniniai judėjimai, kurių svar
biausias ir labiausiai jį jaudinęs 
įvykis buvo 1905 metų revoliu
cija". Bet Komjaunimo Tiesoj vie
na mokytoja įsakmiai paaiškino, 
kaip reiškėsi ir kur krypo Čiur
lionio revoliucingumas: "Revo
liucinių įvykių įtakoje Čiurlio
nis aktyviai įsijungia J visuome
ninę veiklą. Jis pradėjo vado
vauti lietuvių chorui,harmonizuo
ti liaudies dainas,domėtis Lietu
vos istorija, jos kalba, papro
čiais."

Muzikai ir dailininkai, girdami 
Čiurlionio kūrybą, nerado joje 
socialistinio realizmo mokyklos 
pradų, ir apie tą kūrybos prin
cipą nei neužsiminė. Priešingai, 
Augustinas Savickas Tiesoje ra
šė: "Jis žvelgė į pasaulį kaip fi
losofas... ieškojo simbolio kal
bos... negalėjo tapyti tradicine 
forma, negalėjo eiti senu konser
vatyviu keliu dailės istorijoje, o 
turėjo surasti naują, nepramin
tą". Bet A. Venclova bene ryš
kiausiai prasitarė, koks skirtu
mas tarp Čiurlionio ir dabarties 
Lietuvos menininkų kūrybos są
lygų: "Čiurlionis, VarSuvos ir 
Leipcigo mokyklų auklėtinis, ru
sų meno meistrų ir žinovų drau
gas, niekad nemėginęs atsitverti, 
nuo savo meto meninio kitų kraš-

tų judėjimo, nebuvo uždaras, pro- 
vincionališkas reiškinys".

O tačiau -- nebodamas nuo ki
tų kraštų nei atsitvėręs, nei ati
tvertas -- Čiurlionis, anot dai
lininko Motuzos (Komjaunimo Tie
soj), savo kūryboje --neprilygs
tamas Lietuvos patriotas: "Iki 
Čiurlionio niekas -netapė tokio 
skambaus lietuviško žydro dan
gaus, tokios pilkšvai žalios že
mės, melzganų tolių, mieguistos 
miglos ir Dzūkijos karūnuotų pu
šelių. Visi, matydami jo darbus, 
juose matė Lietuvą".

Pagaliau,'A. Žmuidzinavičius, 
Čiurlionio beveik vienmetis (da
bar 89), Vilniaus iškimingajame 
susirinkime tarp ko kita papa
sakojo, kaip 1906 metų dailės pa - 
rodon Čiurlionis atitempęs visą 
savo giminę — "beveik pusę Drus ■ 
kininkų" -- taręs: "Tegu pasi
džiaugia, tegu pamato, kokių gro
žybių lietuviai gali sukurti".

Tie, prieš beveik 60 metų Čiur
lionio tarti ir dabar Žmuidzinavi
čiaus iš Vilniaus Filharmonijos 
estrados viešai pakartoti žodžiai 
nėra senas anekdotas. Dabar jie 
yra jau daugelio "pramokusių ir 
po vandeniu gyventi" lietuvių šū
kis. Tiesa, tas šūkis dabar sėk
mingiau praktikuojamas ne tiek

menininkų, kiek praktikų: lietu
vių gydytojų, architektų, net ag
ronomų, besistengiančių prasi
veržti per svetimų dekretų i r ins
trukcijų tvaną ir saviškai ką nors 
gera savo kraštui padaryti. (E)

POPIEŽIUS 
PRIMINĖ 
UŽMIRŠTAS
TAUTAS

Popiežiaus apsilankymas Jung
tinėse Tautose buvo ne tik pirmo
ji istorijoj popiežiaus iškyla Į 
Naująjį Pasaulį, bet ir dramatiš
ka abiejų institucijų aukšto mo
ralinio prestižo demonstracija. 
Ji įvyko kaip tik tuo metu, kada 
ir lietuvių visuomenėje pasireiš
kia abejojimų dėl šių institucijų 
reikšmingumo Lietuvos laisvės 
bylai.

Lietuvos reikalas popiežiaus 
apsilankymo proga tiesiogiai ne
buvo paliestas, tačiau praskam
bėjo itin įsidėmėtinas popiežiaus 
išsitarimas:

— Stenkitės sugrąžinti į sa
vo tarpą (į JungtinesTautas) tuos, 
kurie atsiskyrę, ir ieškokit tinka
mų būdų sujungti savo brolybės 
santarvėje ir tuos, kurie joje ne
dalyvauja. -

Lietuva su Latvija ir Estija yra 
vienintelės valstybės, kurios ne 
tik šioj brolybės santarvėj neda
lyvauja, bet yra net prievarta iš 
jos išskirtos, nors yra buvusios 
Jungtinių Tautų pirmatakės -- 
Tautų Sąjungospilnateisės narės.

CBS televizijos komentatorius 
pastebėjo, kad lankantis Jungti
nėse Tautose Chruščiovui, kitoj 
pusėj gatvės prieš Jungtinių Tau
tų rūmus plevėsavo pavergtųjų 
Europos tautų vėliavos, o dabar, 
popiežiui lankantis, jųnebematyt. 
(pastatas, ant kurio būdavo ke
liamos tos vėliavos, perduotas ki
tiems tikslams, ir Pav. Eur. Tau
tų Seimas neteko galimybės nau
dotis tąja vieta).

Iš popiežiaus palydos daugiau
siai buvo pastebimas prel. Povi
las Marcinkus, kurs buvo visuose 
popiežiaus veiksmuose artimiau
sias ir nepakeičiamas jo pagalbi
ninkas. Televizijos akis dažnai 
buvo atkretpta į Jį, ir pasirody
davo parašas: Mons. P. Marcin
kus iš valstybės sekretoriato. 
Komentatorius pabrėžė, jog jis 
laisvai kalbąs net septyniolika 
kalbų. Pats popiežius jį pavar
de pristatė J.T. salėje susirinku
siai visuomenei. (E)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ’

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite Įsigyti, atvykę i naujai atidarytą

DIRVOS krautuvę. 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grafo Alcohol 190 proof U.S.P.......... 5th 4.89
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th 4.98
3. Napoleon Imp. French Brandy ...........5th 3.35
4. Zeller Schwarze Katz ....................... 5th 1.29
5. Creme De Banana Liųueur................ Jth 3.19

6. Chianti Import. Wine Fiill. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German

Wine ..............................................oth 0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Liuteronų Bažnyčios išeivijoje kunigų ir darbuotojų suvažiavimo dalyviai. Prieky suvažiavimo rengėjas 
dr, Ernst Eberhard. Dešinėje senj. kun. A. Keleris.

LIUTERONŲ KUNIGU IR DARBUOTOJU
SUVAŽIAVIMAS PRIE BALTIJOS JŪROS

Kiekvienais metais Liuteronų 
Pasaulinės Tarybos vokiečių vy
riausias komitetas ruošia Liute
ronų Bažnyčių išeivijoje kuni
gams ir bažnyčios bendradar
biams teologinio pasiruošimo su
važiavimus. Šių metų suvažiavi
mas jvyko Šiaurės Vokietijoje nuo 
rugsėjo 27 d. iki spalio 1 d. Bu- 
genhagen internate, Tlmmendor- 
fer Strand prie Baltijos jūros, 
Schleswig - Holstein Evangelikų 
Hilfswerko laisvalaikio namuose.

Atvažiavus prie Baltijos jūros, 
vaikštinėjant pajūrio ūkais, gal
von {smigo jaunystės prisimini
mai, kai su jūrų skautais prieš 
28 metus buriavome iš mūsų lie
tuviško Klaipėdos uosto { Palan
gą, { šventosios uostą ir atgal. 
Kai 1939 metais rugpiūčio mėn. 
viduryje iš Šventosios uosto pada

Lietuvių evangelikų liuteronų kunigai V. Vokietijoje. Iš kairės: J. 
Urdze, A. Geležinius, senj. A. Keleris ir J. Stanaitis.

Fr. Skėrio nuotrauka

rėme kelionę su jachta Į Liepo- 
jų, o iš ten { Gotlando salą.

Pamilau Baltijos jūrą jaunys
tėj ir ją dar šiandien tebemyliu. 
Tai buvo puikiausi laikai mano 
jaunystėje ir jų niekas iš mano 
atminties neišbrauks. Kur dingo 
tie puikūs laikai, kai buriuodami 
dainavom: "Prie jūros, prie jū
ros, prie jūros! Prie jūros visa 
Lietuva!!!" Ausyse skamba dar ir 
kitos skautiškos dainos. Stoviu 
prie pakrantės ant kopų užsili
pęs ir mano mintys Klaipėdoj, Pa 
langoj ir Šventosios uoste. Aša
romis akyse savęs klausiu: "Ar 
lietuviams liks gražios dainos, 
puikiai išgyventos jaunystės die 
nos, mūsų 'lietuviškas uostas 
Klaipėda, Palanga ir visas pa- 
jūrys iki Latvijos sienos tik sva
jone? Ne, ne ir dar kartą ne. Esu 

tvirtai {sitikinęs, kad visi- dar 
sugrjžime { laisvą { nepriklau
somą Lietuvą ir keliausime po tą 
numylėtą kraštą ir buriuosime 
Kuršių marėmis nuo Nidos iki 
Šventosios uosto. Jūros bangomis 
perdaviau savo broliams ir se
sėms { Lietuvą sveikinimus bei 
linkėjimus.

Timmendorfer Strand kurorte 
suvažiavome ne svajoti apie pra
ėjusius laikus, bet pasimelsti, 
pasiklausyti aukšto lygio religinio 
turinio paskaitų, susipažinti su 
aktualiais bažnytinio gyvenimo 
klausimais ir pabendrauti su kitų 
liuteronų bažnyčiųatstovaistrem. 
tyje.

Suvažiavime dalyvavo virš 40 
kunigų ir bendradarbių iš estų, lat 
vių, lietuvių, lenkų ir vengrų Liu
teronų Bažnyčių. Ypač malonu 
buvo susitikti su latvių ir estų 
atstovais, nes mus riša bendras 
likimas ir spaudžia tie patys var
gai.

Iš lietuvių dalyvavo kunigai: 
senioras A. Keleris, Juozas Urd- 
zė, Julius Stanaitis, buvęs nepri
klausomoje Lietuvoje Evangelikų 
Liuteronų Konsistorijos vicepir
mininkas, lietuvių Sinodo pirmi
ninkas Adomas Geležinius ir baž
nyčios darbuotojai: VeraUrdzie- 
nė, Marija Kllienė, Fr. Šlente- 
rls, studentas Ričardas Baltulis 
ir Fr. Skėrys.

Po paskaitų popiečiais buvo dis 
kusijos skaitytų paskaitų temo
mis ir atskirų tautybių kunigai 
bei bažnyčių bendradarbiai su
sirinkdavo posėdžiams. Ten jie 
nustatė savo veiklos planą vie- 
neriems metams ir aptarė eina
muosius reikalus. Vakarai buvo 
skirti laisvesniems pasikalbėji
mams ir pranešimams.

Paskutinis vakaras buvo skir
tas pranešimams apie parapijų gy

PAŽĮSTAMAS NUO NEW YORKO 
IKI LOS ANGELES

Spalio 16 d. Brooklyne, Apreiš
kimo parapijos salėje, 7:30 vai. 
vakaro prasiskleis uždanga atžy
mimi sceninės veiklos 15 metų 
sukaktj Amerikoje. Jubiliatas: re
žisierius - aktorius - humoris
tas Vitalis Žukauskas.

Per 15-ka metų Amerikoje Vi
talis Žukauskas lankėsi lietuviš
kose kolonijose nuo New Yorko 
iki Los Angeles, nuo Baltimorės 
iki Montrealio. Jis pažjstamas 
rytuose, pažįstamas ir vakaruo
se. Padėjo papildyti ne vienos or
ganizacijos ar draugijos kasą, 
nes rengėjai sako, kad jei publi
ka žino jog dalyvaus parengime 
Žukauskas -- lengva bilietus 
{siūlyti. Gal tai tiesa, gal -- komp
limentas, o gal mandagus melas? 
Kaip ten bebūtų — faktas lieka 
faktu, kad V. Žukauskas plačiau
siai pažjstamas teatralas mūsų 
visuomenei su savuoju vieno žmo
gaus teatru, su humoristinėm im
provizacijom, su savo lanksčiu 
homoru.

Per tuos metus yra dalyvavęs 
per daugiau nei 250 koncertų, skri 
dęs su koncertais Europon (1963 
m.), po keletą kartų lankęsis to
se pačiose kolonijose ir tuo pačiu 
tikslu -- linksminti, juokinti savo 
tautiečių, pavargusių nuo kasdie
nybės, nuo rūpesčių. Pajuokina, 
pabendrauja ir vėl {bazę — Brook - 
lyną n.

Brooklyne nuo 1951 m. vadovau
ja Brooklyno VaidintojųTrupeiir 
su veikalais yra aplankęs rytinio 
pakraščio kolonijas po keletą 

venimą ir veiklą tremtyje. Kas 
atsivežė šviesos paveikslų ar fil
mų, galėjo viską parodyti. Lat
vis V. Lėmanis — filmų reporte
ris prie Norddeutschen Rundfunk 
(Šiaurės Vokietijos siųstuvo) pa
rodė jo paties susuktą puikią spal
votą filmą apie pirmą europinio 
masto latvių dainų ir tautinių 
šokių šventę Hamburge. Čia lat
viai pademonstravo laisvajam pa
sauliui savo dainas ir tautinius 
šokius ir parodė, kad yra kultū
ringa tauta ir niekuomet nepasi
duos sovietų aneksijai. Mokyto
jas F. Skėrys atsivežė virš 100 
diapozityvų ir darė pranešimą 
apie Vasario 16 gimnaziją Huet- 
tenfelde, jos įsikūrimą, tikslą ir 
rūpesčius. Parodė paveikslų iš 
Evangelikų Jaunimo Ratelio veik
los, apie kultūrinius parengimus, 
kuriuos rengė PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba ir t.t. Visus dia- 
pozityvus jis gavo iš gimnazijos 
mokytojo kun. J. Dėdino.

Paskutinę dieną Jvyko pamal
dos su Šventa Vakariene. Po to 
visi atsisveikino su suvažiavimo 
rengėju kunigu d r. Eberhard ir 
išreiškė jam nuoširdžiausią pa
dėką už malonias ir Dievo garbei 
skirtas dienas prie Baltijos jū
ros.

Fr. S. 

kartų. Jisai ne tikTrupės režisie - 
rius ir vadovas, bet ir jos vyr. 
darbininkas. Matai j{ režisuojant, 
vaidinant ir dekoracijas { prie
kabą kraunant. Toks išeivijos te
atras! Etatų jame nėra, o yra 
likusi tiktai meilė teatrui, lietu
viškam scenos žodžiui.

V. Žukauskas netik teatro prak- 
tikas, bet ir mūsų teatro istori
kas. Su paskaitomis Lietuvos Te
atro tema lankėsi Bostone, Ri- 
verside, N.J. ir New Yorke skai
tė skautams akademikams. Jo 
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straipsnis apie Lietuvos Teatrą 
yra tarptautinėj teatro enciklo
pedijoj "Enclclopedia dello Spet- 
taculo". Rankraštyje turi para
šęs "Senojo Lietuvos Teatro is
toriją", o dabar ruošia Amerikos 
Lietuvių Teatro istoriją. Reik 
tikėtis, kad kelių metų bėgyje 
knygos formoje pamatysime Lie
tuvos Teatro Istoriją.

New Yorke lanko Institute for 
Advanced Studies ln the Theatre 
Arts, kur turi progos dirbti re
žisūroje su Amerikoje besilan
kančiais Europos, Azijos, Aus
tralijos iškilesniais režisieriais. 
Priklauso amerikiečių teatralų 
sąjungai Catholic Actors Guild 
of Amerlca.

AŠ BUVAU ŠNIPAS
Elyesa Bazna

Moyzisch atvyko nepatenkintas sutartonvieton,nes jamišardžiau 
pasimatymą su mergina. Jis man pradėjo išmetinėti, kaip drjsau te- 
lefonuoti iš ambasadoriaus biuro. Pradėjus važiuoti automobiliu, nu
raminau, kad man buvo labiau rizikinga išeiti iš ambasados, negu 
telefonuotl iš ambasadoriaus biuro.

— O kas būtų atsitikę jei jus būtų pagavę telefonuojant?
— Būčiau pasakęs, kad kalbu su mergina. Jei jiems pasakyčiau 

tikrą tiesą, kad kalbu su vokiečių ambasada, jie man niekad nepati
kėtų.

Moyzisch, atrodė, apsiramino. Aš jam {teikiau filmą, o jis man 
davė gniužulą pinigų ir padirbtą raktą nuo juodos dėžutės.

-- Manau, kad jis tiks, -- pastebėjo Moyzisch.
— Išbandysiu š{ vakarą.
Moyzsich pažiūrėjo { mane nustebęs. Man patiko prieš j{ pasi

rodyti drąsiu šnipu.

Staiga užpakalyje pastebėjome vienodame nuotoly kito automobilio 
šviesas. Atrodė, kad jis mus sekė. Mums sustojus, jis sustodavo, gi 
bandant pabėgti, vydavosl. Moyzisch pradėjo nervintis ir iš naujo pri
kaišioti, kadrai vis dėl mano neatsargaus telefonavimo. Aš j{ raminau, 
bet ir man šaltas prakaitas išmušė. Pasiūliau pasukti { ambasadų ra
joną ir kurioj nors siauroj gatvelėj iššoksiu.

-- Pasiruoškit, -- sušuko Moyzisch, kai sekęs automobilis kiek 
atsiliko.

Staiga jis pasuko už kampo ir sulėtino. Aš iššokau laukan vers
damasis per galvą ir pasislėpiau krūmuose. Moyzisch paspaudė ant ga 
zo ir dingo tamsoj. Tuo metu iš už kampo pasirodė visu greičiu 
besivejąs anas automobilis. Aš pamačiau, kad jame buvo tik vienas vy

ras, kuris atrodė jaunas ir veidas buvo slidus, kad turėčiau lengvai iš 
tūkstančio atpažinti.

Gr{žęs išsitiesiau lovoj nenusirengęs. įvairios mintys mane per
sekiojo. Ar mane {taria? Ar mus sekęs vyras žinojo ką jis seka? Ar 
sir Hughe žinojo, kad aš šnipinėju? Kodėlgr{žau{ ambasadą, o nepa
sislėpiau kitur? Bet ne, jie nieko negalėjo apie mane žinoti.

Reikėjo nugalėti baimę. Aš rankoj vis tebespaudžiau nuo juodos 
dėžutės raktą. Kodėl neišbandyti? Gundymas buvo didelis. Atsikėliau 
ir paruošiau aparatą fotografavimui. Paskui išėjau iš kambario ir pa
sikėliau { ambasadoriaus miegamąjį Visuose namuose buvo tylu ir 
aš ėjau be batų. Miegamojodurysatsidarė be garsų. Uždariau užpaka
ly savęs ir nuėjau tiesiai prie lovos. Sustojau prie naktinio staliuko, 
ant kurio buvo padėta juoda dėžutė. Gal ambasadorius pramerkęs akis 
dabar žiūri Į šešėl{,pasilenkus{priedėžutės. Ašstengiausi iš baimės 
nežiūrėti Į lovą. Pro langų užuolaidų plyš{ kambarin skverbėsi mėnu
lio šviesa Ir aš lengvai galėjau {kišti raktą skylutėn. Dėžutė atsiraki
no be vargo. Raktas buvo geras. Su pirštais šalia paliečiau stiklą. Am
basadorius, kaip visada paėmė migdančius vaistus. O gal jis tik buvo 
apsimetęs miegąs. Paėmęs iš dėžutės dokumentus, aš greit išėjau iš 
miegamojo.

Grjžęs savo kambarin norėjau pažiūrėti { dokumentus, bet ran
kos drebėjo, tad išsitiesiau lovoje keliom minutėm, kad praeitų ner
vinis {tempimas. Paskui pradėjau fotografuoti dokumentus. Aš negalė
jau susikoncentruoti. Tik vienas dokumentas atkreipė mano dėmes{. 
Jis buvo rašytas ambasadoriaus ranka. Tai buvo telegrama, skirta 
Anglijos užsienių reikalų ministerijai. Joje perskaičiau:

"Papen knovvs more than is good for him..." (Papenas žino dau
giau, negu turėtų žinoti).

Aš išardžiau fotografavimo {rengimus ir paslėpiau aparatą. Va
dinasi jie žino, kad Papenas gauna informacijas... Ar jie žino, kas jam 
duoda tas informacijas?

Jeinant { ambasadoriaus miegamąjį manevėlapėmėbaimė. Vadi
nasi, jie žino... Aš pradariau duris ir įsiklausiau. Ambasadorius ra
miai kvėpavo. Priėjęs prie lovos dokumentus padėjau atgal dėžutėn. 
Tuo metu {vyko tai, kas neturėjo atsitikti. Ištraukdamas raktą nety
čia paliečiau stiklinę ir ji, nukritusi nuo staliuko, sudužo. Aš suak
menėjau vietoje, bijodamas alsuoti ir stebėjau mieganti ambasado- 

rlų. Jis sujudėjo, bet nepravėrė akių.

Aš pradėjau įtarinėti Marą. Gal ji mane išdavė? Paskutiniu laiku 
aš buvau su ja nemalonus. Mes sėdėjome mūsų išnuomotame namely
je ir gurkšnojome whisky. Stengiausi pamatyti kokius nors išdavystės 
ženklus. Ar ji nebus pasakiusi savo šeimininkuiBusk, kad aš šnipinė
ju? Gal ir nekonkrečiai, o tik: ':

— Mr. Busk, aš turiu {tarimų... jokių {rodymų, tik...
Gal ji norėjo man atkeršytu
Po tos nakties, kitą rytą aš nuėjau pažadinti ambasadorių ir kaip 

visada nunešiau apelsinų sunkos. Sudaužyto stiklo šukės buvo prie 
lovos. Jei būčiau surinkęs, jis žinotų, kad nakt{ kaž kas buvo {ėjęs 
jo kambarin.

Išgėręs sultis ir dėdamas stiklinę, jis pastebėjo šukes. Suraukęs 
antakius bandė prisiminti, kada galėjo sudaužyti.

-- Turbūt miegodamas numečiau, — pastebėjo jis.
Aš lyg dabar pastebėjęs, pasilenkiau ir surinkau šukes.
-- Nesusipiaustykit rankų, — pastebėjo ambasadorius ir pradė

jo skaityti rytinius laikraščius.
Vadinasi,jis nieko ne{tarė. Tačiau tą rytą išsiuntė { Londoną te

legramą, kad Pepenas žino daugiau negu reikia...
Sir Hughe turėjo statyti sau klausimą,iš kur Papenas žino. Jis 

turėjo būti nervingas ir sekti aplink jj esančius žmones. Bet to jis 
nerodė. Jei jis man būtų pastatęs kokius klausimus, būčiau tikras, 
kad jis mane {taria. Bet jis buvo natūralus.

Susitikęs su Moyzlsch sužinojau, kad anas automobilis j{ nustojo 
sekti po to kai aš Išlipau. Vadinasi anas tipas, pamatęs, kad automo
bilyje Moyzsich vienas, neberado reikalo jo sekti. Ko jis norėjo? Ma
tyt norėjo sužinoti, kas sėdi Moyzisch automobilyje. Vadinasi, anam 
vyrui aš buvau dar nepažjstamas. Tad jie nieko apie mane nežino.

-- Kaip anglai žino, kad šnipas išduoda vokiečiams jų paslaptis? 
Moyzisch galvodamas, kad aš vis kalbu apie aną sekimą, atsakė, 

kad tai gal{s būti tik supuolimas. Tada aš jam paaiškinau, kad kalbu 
ne apleaubomoblllo sekimą, bet ambasadoriaus telegramą, kurio filmą 
dabar jam {teikiau. Toj telegramoj pasakyta, kad Papenas žino daugiau 
negu reikia...

Moyzsich irgi nežinojo, kas anglus užaliarmavo ir negalėjo suras
ti jokio paaiškinimo.

(Bus daugiau)
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B. VILKUTAITYTĖS - GEDVILIENĖS PARODĄ
APLANKIUS JURG1S JUOP1S

Nedaug klyslu pasakęs, kad 
dail. Birutė Vilkutaitytė - Gedvi
lienė yra viena kukliausių, kar
tu ir originaliausių meno pajėgų 
dėdės Šamo žemėje.

Dailininkė nėra "gimusi" Voki© -

Kur nėra grožio, ten nėra ir 
meno.

Dailininkės B. Vilkutaitytės pa
veikslai yra tampriame ryšy su 
grožiu ir nors jų daugelis yra 
daug kam sunkiai suprantami ir

B. Vilkutaitytė-Gedvilienė Auštant (aliejus)

net visiškai "nesuprantami", deja 
— jie traukia žiūrovą savo spalvų 
deriniu ir skoningu jų perdavi
mu ant drobės. Nors kai kuriuo
se paveiksluose dominuoja per 
ryškus -baltos spalvos dominavi
mas, kas labai nustelbia kitų spal • 
vų grožj ir išaukla net disharmo
niją, laimei — tas buvo ryšku tik 
keliuose paveiksluose. Dailininkė 
nors mene ir nėra tokia "jaunu
tė", deja, tapyboje dar tik "pir
mieji žiedeliai”, kurie jei ir ne- 
sužydėję pilnai, tai išsiskleidę 
gana gražiai ir patraukliai.

Dailininkė su paveikslais: "Auš
tant", "Tyla”, "Sapnai”,"Gėles", 
ir "Naktis" — išeina 1 plačius 
tapybos horizontus, kuriuose ji 
yra patraukli, sava ir verta dė
mesio.

Kituose tapybos darbuose ryš
ki didelė grafikos linijos įtaka, 
kas, mano nuomone, nieko "tra
giška" nedaro tik pačią tapybą 
savotiškai švelnina ir daro "nau
ja", žinoma jei tai neveda prie 
dekoratyvinio pobūdžio ir net 
"reklamos".

Gaila, kad dailininkė, buvusi 
grafikė — visiškai neparodė gra
fikos darbų, o jie, savo metu, bu
vo puikūs. Dailininkė buvo stipri

Dali, Česlovo Janušo paveikslas "Žiema Dubysos pakrantėse". Jo paveikslų paroda atidaroma spa
lio 17 d. (sekmadieni) 12:30 vai. ClevelandeČiurlionio namuose ir tęsis iki spalio 24 d. Parodą rengia LB 
Clevelando I apylinkės valdyba.

tijoje, ar "pradėjusi žengti" ne
lengvus menininko kelius Ameri
koje, -- ji buvo viena rimtesnių 
meno atstovių laisvoje mūsų tė
vynėje ir keletą kartų, per {vai
rias parodas, gražiai užsireko
mendavusi Įvairiuose kraštuose.

Deja, ši didžiulė jos darbų pa
roda Brooklyne, bene bus pirmo
ji, kurioje ji viena save atsto
vauja.

Būdinga, kad šiai parodai dai
lininkės niekas nereklamavo, iš
skiriant jos pačios darbus, kurie 
yra vienintelė jos reklama.

Šioje parodoje išstatyti daili
ninkės Birutės paveikslai labai 
gražiai ją reprezentavo, tartum, 
apvainikuodami jos ilgą meno ieš
kojimo kelią, dar ilgesni ir sun
kesni darbą, -- vertai užtarnau
tu pasisekimu, kurio ji sulaukė 
šioje parodoje.

Ligi šiol dar nei vienam dai
lininkui nėra pavykę New Yorke- 
Brooklyne parduoti 15 paveikslų, 
tai savotiškas rekordas "išlepin
tų" New Yorkiečių skoniui.

Dailininkė sugebėjo savo darbų 
šiltu spalvingumu ir originaliu 
stiliumi patraukti lankytojų dė
mesį.

Menas stato kūrėjui didelius 
reikalavimus: paveiksle turi būti 
idėja - mintis, kompozicija, gra
žus ir darnus spalvų derinys ir 
techniškas išpildymas. Žodžiu, 
paveiksle turi atsispindėti gro
žis, Ir dar kartą grožis, nes be 
jo paveikslas palieka negyvas ir 
nepaliekąs ir nedarąs jokio įspū
džio. B, Vilkutaitytė - Gedvilienė XX a. sužalotas žmogus (pastelė)

KAI TEPTUKAS, ŠIRDIS IR MEILĖ PRABYLA...
Dail. Č. Janušo parodos Clevelande atidarymo proga
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ir akvarelėje — ko parodoje taip 
pat nebuvo matyti. Buvo keletas 
temperos ir pastelės darbų, kurie 
save spalvų deriniu reprezenta
vo puikiai, kaip "Ciklopas", 
"Haremo viešpats" ir kiti.

Savo idėja, turiniu ir kompo
zicija, nors atlikti tik pastele ir 
paišeliu, buvo puikūs: "XX a, 
žmogus" ir "Nusiplaunu rankas" 

Dailininkė nors labai nutolusi 
nuo realizmo, peršokusi surre- 
alizmą, gerokai "išsimaudžiusi" 
abstraktuose, pasiramščiuodama 
impresionizmu, pasikvietusi {tal
ką simbolizmą, kaip atrodo, ap
sistos savame kely, kuris jai ga
li būti lemiamas ir jai linkėti
nas.

Vartant paskutiniojo amerikie
čiu dailininkų surengtos parodos 
New Yorke katalogą, kur telpa 
ir dailininko Česlovo Janušo jū
ros vaizdas, skaitant amerikiečių 
spaudos ištraukas apie šią paro
dą, apie iškiliuosius dailininkus 
ir laimėtas premijas, iš kurių vie
na teko ir mūsų dailininkui, kyla 
nuodėminga mintis: kiti ieško ir 
suranda mūsuose slypinčius dei
mantus, o mes norime juos dulkių 
kloduose paslėptL Išviso jis sve
timųjų parodose laimėjo net 6 
dailės premijas.

Nemodernu, kai kas iš aukšty
bių pasako, ne su gyvenimo tem
pu einama, bet..,žmonės mėgsta 
dail. Česlovo Janušo parodas, jas 
organizuoja {vairiose kolonijose, 
lanko rekordiniu skaičiumi ir to
kiu pat uolumu paveikslus įsigyja. 
Menas turi prabilti žmonių širdy
se ir jis geležinių varžtų nepri
pažįsta.

Dail, Česlovas Janušas yra su
sigyvenęs su jūra, ją pamilęs, to
dėl ir jūros kūriniai, kurie yra jo 
mėgiamiausia tematika, gyva 
meno kalba prabyla.

Vandens virpėjimas, blizgesys 
dinamiškas judėjimas, vandens 
permatomumas, apšvietimas ir 
spalvingumas, saulės žėrėjimas 
vandens paviršiuje, mėnulio at
spindžiai, vėjas, audros, bangos, 
putų žaismas, iš dailininko reika
lauja ne tik daug pa tyrimo, studi
jų bet ir didelio talento; Todėl ne 
veltui dali. Česlovas Janušas va
dinamas jūros dailininku ir čia 
mes jam lygaus neturime.

Gyvendamas Baltijos pajūryje, 
Palangoje Ir Klaipėdoje, ten pra
leisdamas vaikystės Ir jaunystės 
dienas, kur lankė ir baigė gimna
ziją, pamilęs jūrą pasiliko ištiki
mas jai visą gyvenimą. Todėl ir 
anais gimnazijos laikais. Klaipė
dos didesnių knygynų langai buvo 
papuošti jo paveikslais.

Baigęs meno mokyklą, jis mo
kytojavo eilėje gimnazijų ir pa
milęs gamtą, pamilo ir jos išti
kimus draugus skautus, kuriems 
eilę metų vadovavo, buvo skauti-

VYT. KASNIŪNAS

ninku ir apdovanotas eile žymenų.
Kaip dailininkas reallstas-pei- 

zažistas, studijuodamas gamtą 
daug keliavo ežerais ir upėmis, 
lankydamas gražesniąsias vie
tas, keliaudamas pėsčias bei dvi
račiu, plaukiodamas baidarėm, 
gyvendamas palapinėse. Daugva- 
sarų praleido žvejų kaimuose, 
vykdamas su žvejais Į tolimas ir 
dažnai pavojingas keliones iš ten 
parsiveždamas naujus vaizdus.

Todėl ir jo realistiniai Lietu
vos vaizdų kūriniai prabyla j žmo
nių širdis savo kalba, sava šir

dimi ir meile.
Valstybės teatras, statyda

mas lietuviškus veikalus ir ture 
damas labai didelę pasiūlą dai
lininkų dekoracijų paruošimui, 
visados rinkdavos pačius Iški
liausius menininkus.

Ir mes anais laisvės metais 
grožėjomės dalL Česlovo Janu
šo dekoracijomis Stasio Šimkaus 
operoje "Pagirėnal", St. Santva
ra dramoje "Kaimynai" ir A. 
Vienuolio - Žukausko "Prieb
landoje".

Šioje, Čiurlionio Ansamblio na 
muose, rengiamoje dali. Česlovo 
Janušo parodoje bus lštatytaapie 
80 {vairių jo kūrinių.

dovanos šventėms . . ..
Jūsų giminėms ir artimiesiems U. S.S.R.

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Telefonas 228-9547
Automobiliai: Volga, 

Moskovlč, Zaporožec
Motociklai su priekabom 
Dviračiai
Šaldytuvai
Skalbiamos mašinos 
Siuvamos mašinos
Elektriniai namų 

reikmenys

Radijo priimtuvai 
Foto aparatai, lenses 
Akordljonal 
Televizoriai 
Tranzistoriai 
įvairūs laikrodžiai, bu- 

dlntuval.

DAUG IR ĮVAIRIŲ AUDEKLŲ
Įvairiausias pasirinkimas maisto produktų, 
delikatesų, vyno.
APLANKYKITE MŪSŲ PARODOS SALĘ 
Kelialapiai Į poilsio vietas Sovietų Sąjungoje.

Veikiančiu susitarimu yra mūsų Įgaliotos priimti 
užsakymus šios firmos:

PACKAGE EXI’RESS AND TRAVEL AGENCY, INC. 
CENTRĄ L PARCEL SERVICE. INC.

GRAMERCY 8H1PP1NG CORP.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. (Visi skyriai)

• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 —-3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Litefary Rd. TO 1-1068 

DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau - GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
« YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994 
< LAKEtVOOD, N. J. — 126 — 4th Street_______PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
• PASSAIC,-N. J. — 176 Market Street . ..................GR 2-6387
• PHILADELPHIA 2?., Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street PI, 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
» YONKERS, N. Y. — 555 Neppeihan Avė.____ GR 6-2781

REQUEST 
RECORD

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

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

REQUEST
RECORDS, INC.
66 Mechanic St. 

Nevv Rochelle, N. Y.

SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avtnut, Cl«v,l,nd, Ohlc 44103 

Phon. (216) 431-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.
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Putnamo Seselių Rėmėjų Chicagos apylinkės pirmininkė M. Remienė Įteikia gėles madų parodos pra
nešėjai E. Blandytei. Toliau matyti demonstravusios rūbus viešnia iŠ Californijos St. Tamulaitienė, N, 
Manelienė, D. Tamulaitytė, R. Augiūtė-Bialik, N. Vengrienė. V.A. Račkausko nuotrauka

Madų parodos dalyvės demonstravusios megstus rūbus. Iš kairės: E. Blandytė, N. Manelienė, O. Ja- 
meikienė, M. Memėnaitė, N. Vengrienė ir S. Olšauskienė. V.A. Račkausko nuotrauka

MADŲ PARODA CHICAGOJE ■

bet toli gražu nėra tokia kraštu
tinė, kaip R.G. Tai ją darė mūsų 
lietuviškam skoniui jau daug ar
timesnę. Jos sportiniai rūbai pa- 

Parodos tikslas, viešnia išCa- 
lifornijos, o taip pat ir chicagie- 
tė madų projektuotoja, visuome
nės simpatijos Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seselių Rėmėjųveik- sižymėjo kelių spalvų kombina-
lai pripildė Jaunimo Centro salę ei jom ir mažom elegantiškom la- 
viešniom ir svečiais ne tlkišChl- bai švariai ir rūpestingai išbaig- 
cagos ir Cicero, bet ir St, Char- 
les, Beverly Shores, Detroito ir 
Clevelando.

Pirmoje dalyje buvo rodomi 
L STAŠAITYTĖS-BORGOGNI su
projektuoti rūbai, modeliuojami 
A. Katelienės, J. Mačiulienės, R. 
Mastienės, D. Mieželienės, St. 
Olšauskienės ir N, Vengrienės. 
Atrodo, kad I. Borgogni yra ar
timos ilgos švarkelių linijos, pa • 
laidai krintančios, o vakariniams 
rūbams aukštai prasidedantis 
liemuo. Parinktos spalvos buvo 
{domios, tik ne visuomet atitiko 
modeliuotojos charakteriui. Ypa
tingo dėmesio susilaukė J. Ma
čiulienės plytinės spalvos bali
nė ir St. Olšauskienės baltas ap
siaustas, nešiojamas ant sati- 
nlnės bliuskutės su gaubtuvu.

Antroje dalyje E. Blandytė, O. 
Jameikienė, N. Manelienė, M., 
Memėnaitė, St. Olšauskienė ir 
N. Vengrienė modeliavo J. Doč- 
kienės. V. Mažeikienės, M. Pa
navienės, V. Sabalienės ir O. Vai- 
čaitlenės megstus rūbus. O Ja
meikienė ir E. Blandytė parodė 
savo megstus darbus. Nors savo 
linijomis, išskyrus geltoną O. 
Jameikienės kostiumėli, ar savo 
spalvomis, dauguma jų kalbėjo 
apie praeities madas, tačiau ža
vėjo susirinkusius mezgėjų darbš
tumu, o pridedant prie kostiumė
lio jau šių dienų skrybėlės, ba
tus ir tam tikru šviežumu, kas 
madų parodose ypatingai pagei
dautina.

St. TAMULAITIENĖS suprojek 
tuoti rūbai teko parodos trečiai 
daliai. Pirmi šeši dalykai — 4 
coliai virš kelių, nešiojami su spe- atsilankiusius nuteikęs naujai ir 
cialiai pritaikintomis, nepersi- 
šviečiamom megstom kojinėm ir 
bliuskutėm, priklausė Rudi Gurn- 
reich, Kalfornijos madų kūrėjui, 
kur dirba Tamulaitienė. Tai re
voliuciją keliamieji rūbai, kurie, 
kaip ir jo maudymosi kostiumai, 
gali labai greitai dingti užmarš
tin.

Kas kita su grynai St. Tamulai
tienės paruoštais dalykais. Ji taip 
pat linkusi prie trumpų sijonėlių,

tom detalėm. O tai yra labai pa
stebimi dalykai modeliui vaikš
čiojant ant specialiai paruošto til
to, prožektorių šviesoje. Ypatin
go dėmesio susilaukė jos popie
tinės suknelės. Ar tai šifono, ar 
šilkinio krepo, ar plonutės vil
nos, medžiagų spalvų savotišku
mas ir kirpimo naujumas pristatė 
Chicagos visuomenei St. Tamu- 

, laitienę, kaip originalią, savo in
dividualų, savitą skonį turinčią 
projektuotoją. Jos balinės sukne
lės, daugumoje iš šilkinės "jer
sey" medžiagos, tur būt nepamai - 
nomos Californijos klimatui, bu
vo truput} svetimos Chicagos pa
dangei. Tačiau ir jos savo kirpi
mu rodė St. Tamulaitienės san
tūrų bei elegantišką, niekuo ne
perkrautą, išradingumą. Trečios 
dalies modeliuotojų tarpe ma
tėme R. Augiutę-Bialik,N. Mane- 
lienę, D, Mieželienę, St. Olšaus
kienę, D. Tamulaitytę ir N. Veng
rienę.

Parodą komentavo dainininkė - 
aktorė Elena BLANDYTĖ, nere
tai suradusi įžvelgiant} žod} mo
deliuojamiems rūbams ir savo 
megstais darbais nustebinusi ne 
vieną parodos viešnią. Scena ir 
stalai buvo dekoruoti P. VAITAI- 
TIENĖS, panaudojant Mondriano 
paveikslų linijas ir spalvas, da
bar jau randamas daugelyje krau
tuvių moteriškų suknelių, megsti- 
nių ir skrybėlaičių pavidaluose. 
Tos dekoracijos labai gerai ati
tiko madų parodos išoriniam api
pavidalinimui. Tikrai pagirtinas 
Vaitaitlenės išnaudotas mados 
aktualijos pristatymas, iš karto 

maloniai.
Parodos meto laimėjimams 

paveikslus dovanojo dail. J. PAU- 
TIENIUS, dali. G. ŽUMBAKIENĖ 
ir kailių prekybininkas N. Bur- 
steinas, paskyręs minkųaplkak- 
lę. Jo kailiai buvo rodomi pirmos 
ir antros dalies tarpais.

Modeliuotojos ' skyrėsi savo 
:harakteriais ir tai parodai davė 
sveikintino {vairumo. Jos visos 
užsipelno didelio (vertinimo.

DIRVA

Jau ketvirti metai šitokiu būdu 
renkamos lėšos M.N. Pr. Seserų 
statomiems lietuviškiems sene
lių namams. Visuomenės prie
lankumas atrodo yra didelis. Šios 
parodos rengėjai ypatingai buvo 
pagerbti atsilankius gen. konsulo 
žmonai poniai J. Daužvardienei, 
kuri savo buvimu moraliai parė
mė ir rengėjus ir parodos pildy
to jus.

Margarita Jankauskaitė

ATSIŲSTA PAMINĖTI
"AIDŲ” rugsėjo numery 

yra šie straipsniai: kun. dr. 
V. Cukuras — Pasauliečių 
a t s a k omybė Bažnyčioje; 
Juozas Jakštas — V. T. Pa- 
šutos naujoviškas Lietuvos 
valstybės pradžios aiškini
mas; Vladas Jakūbėnas — 
Verdi ”Requiem”, Br. Mar- 
kaičio "Vilniaus Varpai”. 
Iš grožinės literatūros: Le
onardas Andriekus — Ka
ralius Mindaugas (eil.); 
Marius Katiliškis — Ser
žantas X. — Apžvalgoje ra
šo šie autoriai: V. Skrups- 
kelytė — Septintasis Atei
tininkų Federacijos kongre
sas; Antanas Gustaitis — 
Mariaus Katiliškio penkios 
dešimtys; Telesforas Va
lius — Pranas Domšaitis —

LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Tai sava, lietuviška pastogė įvai
riems parengimams, koncertams, susi
rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo
kiams rengti.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

JAKUBS & SON

LIETUVIŲ JAUNIMO 
ANTIKOLONIALINĖS 

LYQOS INFORMACIJA

Š. m. rugsėjo 17 d. New 
Yorke, Apreiškimo mokyk
los salėje įvyko Lietuvių 
Jaunimo Organizacijų Fe
deracijos — Antikoloniali' 
nės Lygos Vykdomojo Ko
miteto pilnaties posėdis. 
Akademinį Skautų Sąjūdį 
posėdyje atstovavo Romas 
Kezys; Studentų Ateitinin. 
kų Sąjungą — Antanas 
Vainius; Santaros - šviesos 
Federaciją — Algimantas 
P. Gureckas. Studentų Są
jungos atstovas Federaci- 
joje-Lygoje Rimvydas Liut
kus posėdyje negalėjo da
lyvauti. Korp! Neo-Lithua
nia vieton pasitraukusio at
stovo naujo dar nepaskyrė. 
Posėdyje dalyvavo taip pat 
Lygon įeiną kiti Vykdo
mojo Komiteto nariai.

Priimti nauji nuostatai. 
Pagal dalyvaujančių orga
nizacijų pataisas ir suges
tijas buvo paruošti nauji 
nuostatai (Redagavo A. 
Gureckas-) Vykdomojo Ko
miteto pilnaties posėdis, 
įnešęs kai kurias pataisas, 
pasiūlytas Vyto Valaičio, 
nuostatus priėmė. Nuostatų 
pilnas ratifikavimas pri
klauso d a 1 y v aujančioms 
jaunimo organizacijoms.

Pakeistas Federacijos pa
vadinimas. Pagal naujus 
nuostatus Lietuvių Jauni
mo Organizacijų Federaci
jos vardas pakeistas į Lie
tuvių Jaunimo Ornanizaci- 
jų Tarybą. Lietuvių Jauni
mo Antikolonialinės Lygos 
vardas pasilieka. Naujuose 
nuostatuose labiau definuo- 
tas santykis tarp Antikolo
nialinės Lygos ir Organiza
cijų Tarybos. Į Tarybą įei
na po vieną atstovą nuo
jaunimo organizacijų ir Ly
gos (tuo pačiu ir Tarybos) 
pirmininkas. Lygą sudaro 
visos Tarybai priklausan
čios organizacijos ir Lygos 
nariai-asmenys. Lygos auk
ščiausias organas — Lygos 
Centro Komitetas (anks
čiau Vykdomasis Komite
tas). Lygos veikla Lietuvos 
laisvės kovoje nukreipta 
daugiausiai j užsienį, jų 
tarpe ir j Jungtines Tautas. 
Organizacijų Taryba savo 
veiklą koncentruoja JAV ir 
Kanadoje.

Išrinktas Lygos-Tarybos 
pirmininkas ir prezidiumas. 
A. P. Gureckas pagal mo
tyvuotą š. m. liepos 15 d. 
pareiškimą atsistatydino iš 
Federacijos - Lygos pirmi
ninko pareigų. Priėmus 
naujus nuostatus spalio 17 
dienos posėdyje vienbalsiai 
Lygos-Tarybos pirmininku 
dviem metams išrinktas 
Miklovas. Į prezidiumą iš
rinkti taip pat kiti keturi 
Lygos Centro Komiteto na-

85 metų sukaktuvininkas; 
V. čižiūnas — Laiškas dėl 
katalikų už katalikų. — 
Knygos: dr. J. Grinius — 
Antano Jasmanto "Gruo
das”.

Šis numeris iliustruotas 
Pr. Domšaičio tapybos dar
bų nuotraukomis. 

riai: Algirdas M. Budrec- 
kas, Algimantas P. Budrec- 
kas, Romas Kezys, Antanas
B. Mažeika.

Lygos Centro Komitetas 
liko tas pats su 15 narių. 
Tokiu būdu neperseniausiai 
į Lygą įsijungus Akademi
niam Skautų Sąjūdžiui, 
Lietuvos laisvinimo darban 
apsijungė visos jaunimo 
ideologinės ir studentų or
ganizacijos, ir telkiamos 
vidurinės kartos jėgos.

Jaunimo organizacijos ir 
taip pat visi Lygos užsimo
jimams pritariantys prašo
mi su reikalais ir parama 
kreiptis:

Anticolonial League of 
Lithuanian Youth (arba į 
J. Miklovą) adresu: P. O. 
Box 134, Lenox Hill Sta- 
tion, New York, N.Y. 10021.

PABALTIJO REZOLIUCIJŲ 
PADĖTIS JAV SENATE

Užsienio Reikalų Komitetas 
svarstė Pabaltijo rezoliucijas sa
vo egzekutyvlnlame posėdyje Ir 
nutarė jas dabartiniu metu nepra
leisti viso Senato tvirtinimui. 
Nors keli komiteto nariai (Lau- 
sche, Clark, McCarthy, Mundt 
ir kt.) deda visas pastangas, kad 
jos būtų svarstomos dar kartą, 
atrodo, kad neužtenka balsų joms 
pajudinti.

Paskutinių kelių dienų bėgy
je pradėjo stiprėti akcija už re
zoliucijų siūlymą Senato plenu
me, kur neoficialiais daviniais 
turima 59 senatorių pritarimą. 
Akciją stipriai remia eilė pieti
nių valstybių senatorių, jų tarpe 
Holland (Fla.), Thurmond (So. 
Carolina), Talmadge (Ga.), To- 
wer (Texas).

Vis didėjantis skaičius sena
torių nepritaria Atstovų Rūmų 
rezoliuc. ir mano kad ji yra ma
žai ką sakanti. — Daugelis nu
mato remti šen. Allott rez. (S. 
Con Rėš. Nr. 22) arba šen. 
Lausche (S. Con. Res. Nr. 19).

ALT Celvelando skyrius

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

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

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

Tel. 531-9808

HOME ind 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

1965 m. spalio 15 d.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• BALFO PINIGINĖ RINK
LIAVA Clevelande pradėta. Pra
eitą sekmadien}, spalio mėn. 10 
d., Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
buvo išdalinti vokeliai, kurie su 
aukomis sekant} sekmadien} bus 
surinkti. Paaukok bažnyčioje, kad 
aukų rinkėjui nereiktų eiti pas 
Tamstą.

Pas tuos, kurie neturės ga
limybių paaukoti bažnyčioje, au
kų rinkėjai apsilankys namuose. 
Toliau gyvenantiems bus pasiųs
ti voką L

Aukų prašančių netrūksta. Ne
užmirškit ir Balfo!

Skyriaus Valdyba

• Danutės Penkauskaitės 
meno kūriniai yra išstatyti

DIRVOS
KRAUTUVĖJE

Paveikslų rinkinys (kai
nos nuo 20 iki 120 dol.) lei
džia pasirinkti moderniško 
ir realistinio meno kūrinių.

Dirvos krautuvėje numa
toma išstatyti ir kitų daili
ninkų kūrybą.

Kas kart daugiau lietu
vių atsilanko į Dirvos krau
tuvę (6907 Superior Avė.), 
kur randa didelį pasirinki
mą knygų, plokštelių, dro
žinių, audinių ir kt. prekių.

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

* METROPOLITAN OPERA 
NATIONAL COMPANY savo vieš
nagę Clevelande pradėjo spalio 13 
d. Madame Butterfly opera. Ket
virtadieni Cinderella, o penkta
dieni Carlisle Floydo opera Su- 
sannah.

Cinderella bus pakartota šeš
tadieni 2 vai. p.p., o vakare sta
toma Carmen.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

clevelandiečiai remia ir 
REMS ŽYGJ į JUNGTINES 
TAUTAS

Clevelando liet, visuomenės iš
rinktas Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti Clevelando 
Skyrius intensyviai veikia. Komi
teto nariai pasiskirstė aukų lapus 
ir renka aukas kalbamai manifes
tacijai bei žygiui{JungtinesTau- 
tas. Pirmas aukotojų sąrašas bu
vo pagarsintas Dirvos 95 Nr. o 
antras Dirvos 109 nr.

Šis aukotojų sąrašas garsina
mas Dirvoje jau bus tretysis.

Aukojo: Po $50 — Bučmys iš 
Dayton, dr. A. Marius.

Po $25 — Pr. ir Stella Bal
dauskai iš Cuyahogos, ALTS-gos 
Clevelando Sk.

Po $20 — dr. Z. Sabataitis, V. 
Urbaitis.

Po $10 — A. ir B. Bernotai, P. 
Kudukis, dr. Ed. Lenkauskas, 
Lietuvių Moterų Ratelis, V. Ma- 
zollauskas, J. Rastenių šeima,
M. Rudaitienė, SLA 14-ta kuopa,
P. Sejonas, V. Vinclovas, J. Vir
balis, J. Čyvas.

Po $5 -- V. Augulytė, J. Bal- 
batas, M. Balys, V. Daraška, A. 
Drasutienė, K. ir O. Eimučiai,
N. ir B. Gaidžiūnai, S. ir S. La- 
niauskai, O. ir T. Liutkai, V. 
Mockus, A. Masilionis, P.P. Mi
koliūnai, C.S. O*Bell, P. Jocius, 
Al. Steponavičius, V. ir J. Smo
giai, P. Staniškis, V. Valys, Ed. 
Variakojis, J. Žilionis, K.M. Ži
linskas, P. Zigmantas.

Po $4 — J. ir R. Skavičiai
Po $3 -- J. Nasvytis, L. Nage

vičius, Pr. ir A. Petraičiai, V. 
Rutkauskas, P. Vaiginis, J. Va
saris.

Po $2 -- Pr. Grigonis, L. ir B. 
Kazėnai, L. Keženius, R. La- 
niauskaitė, dr. J. Mačys, F. Na-

j--------------- j

i ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS !

| KONCERTAS | 
įvyks š. m. spalio mėn. 23 d.

Naujosios parapijos salėje

i Programoje — Soliste IR. STANKŪNAITE ir j
! pianistas A. KUPREVIČIUS !

t Vaišės — šokiai žemutinėje salėje.

Šokiams gros MOKSLEIVIŲ orkestras. ’
» •
! Pradžia: 7 vai. vak. punktualiai. •
* »

viekas, M, Palonas, P. Šamo- 
lienė, V. ir R. Šiferiai, Ig. Star
kevičius, D. Tamulionytė, J. Ve- 
lykis.

Po $1.00 -- S. Ignatavičius, B.
Wright.

Iš pagarsintų Dirvoje aukotojų 
sąrašų matyti, kad Clevelando 
liet, visuomenė kalbamam reika
lui duosniai aukoja. Gauta aukų ir 
iš tolimesnių vietovių. Skyriaus 
iždininkas gauna aukų ir laiškais. 
Visiems aukotojams KLNA 

Clevelando sk. Komitetas širdin
gai dėkoja. Vėlesnių aukotojų są
rašus garsinsime vėliau.

KLNA Clevelando sk. iždin.

PERKO PLANAS 
AKCIJAI

Rinkiminei kampanijai įsibė
gėjus, kandidatas { miesto bur
mistro postą Ralph J. Perk patie
kė kruopščiai paruoštą planą 
miesto reikalų tvarkymui. Tą 
planą jis parodė ir aptarė dides

nio susirinkimo metu, {vykusio 
spalio 8 d. Bohėmian Hali patal
pose.

Ralph J. Perk pabrėžė, kad 
miestas gali išsiversti ne tik tu
rimu biudžetu, bet dar gi sutau
pant daugelyje sričių. Todėl jis 
tvirtina, kad miestui nereikalin
gas naujų mokesčių užkrovimas. 
Tuos pasiūlytus mokesčius mies
to gyventojai kartą jau atmetė 
(per lapkričio mėn rinkimus, 1964 
m).

R. J. Perk dar kartą iškėlė ir 
pabrėžė piliečių saugumą gatvė
se ir reikalą sustabdyti ištisų 
kvartalų naikinimą. Tie klausi
mai liečia negrų kvartalus. Bū
dinga, kad susirinkime dalyvavo 
ne mažas būrys negrų, o Perką 
remiančią kalbą pasakė miesto 
tarybos narys Kellog, negras.

R. J. Perk iškėlė visą eilę 
problemų, kurios iki šiol buvo ne
išspręstos, kaip gatvių tinkames
nis apšvietimas, aerodromo pa
jamų panaudojimas miesto reika
lams, o ne privatiems biznie
riams, uosto ir pramonės plėti
mas, tinkamesnis aprūpinimas

FILISTERIŲ SKAUTŲ SUEIGOJE

vyr. amžiaus piliečių, susisieki
mas ir kt.

R. J. Perk, ilgą laiką buvęs 
mieto tarybos nariu,atrodo, yra 
puikiai susipažinęs su Clevelan
do administraciniais reikalais ir 
žino, kur reikia ne tik plano ir 
pažadų, bet ir akcijos. Tą planą 
jis turi, ir labai kruopščiai pa
ruoštą. Išjo ligišiolinių laimė
jimų County Auditor įstaigoje 
galima spręsti, kad išrinkus j{ 
burmistru, atsiras ir akcija.

Bohėmian Hali salėje gausiai 
susirinkusių svečių tarpe buvo ir 
būrys lietuvių — Perko rėmėjų.

A. BANYS AUKOJA 100 DOLERIŲ

Clevelando lietuvių veikėjas 
Alekas Banys, už nuopelnus Lie
tuvai apdovanotas Gedimino ordi
nu, parėmė žyg{ J Jungtines Tau
tas šimto dolerių auka. Banys jau 
seniai aukoja ir surenka stambias 
sumas lietuviškiems reikalams, 
ypatingai Balfui, džiovininkų šal
pai ir kt.

Dabar išėjęs { pensiją ir nebe
turėdamas pinigų, Banys savo 70 
metų amžiaus proga laimėjimų 
traukimą ir visą pelną skiria Lie
tuvos laisvinimo akcijai. Paskir
damas pirmą šimtinę iš šių paja
mų, Banys ragina visus prisidėti 
ir paremti New Yorko demons
traciją. Mūsų aukotojas pagei
dauja kad tie, kurie turi daugiau 
už j{, prisidėtų dar stembesnė- 
mis aukomis.

S. m. spalio 31 d. Banys užpir
ko šv. Mišias už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus šv. Jurgio 
liet, parap. bažnyčioje ir kviečia 
visus skaitlingai pamaldose daly
vauti.

Clevelando Filisterių skautų sueigos dalyviai, susirinkę dr. G.

* LIETUVIŲ KLUBAS, dažnas 
ir stambus lietuvių veiklos rė
mėjas, paskyrė šimto dolerių au
ką New Yorko žygiui ir ragina 
kitas lietuvių įstaigas bei biznius 
remti šią manifestaciją.

Sueigoje inž. R. Kudukis skaitė paskaitą "Aktyvus lietuvių daly
vavimas Amerikos politikoje".

V. Bacevičius sueigoje papasakojo apie savo kelionę po Europos 
kraštus ir viešnagę Vilniuje. G, Juškėno nuotraukos

Kandidatas { Clevelando burmistro vietą Ralph J. Perk tarp clevelandiečių, pasipuošusių tautiniais 
rūbais. Nuotraukoje iš kairės: Marcele Dolejs, Irena Banionytė, Ralph J. Perk ir Živilė Neimanaitė. 

V. Pliodžinsko nuotrauka
SS

PERK

Publikos dalis klausosi Ralph J. Perk kalbos Bohėmian salėje Clevelande. Pirmoj eilėj dešinėj sėdi 
Irena Banionytė Ir Živilė Neimanaitė. Antroje eilėje matyti adv. J. Smetona, dr. V. Ramanauskas, R. ir G. 
Kuduklai, M. Premeneckienė. Trečioj eilėj J. Čiuberkis ir VI. Blinstrubas. V. Pliodžinsko nuotrauka

* STEPONAS BUČMYS iš Day
ton, Ohio per Clevelando Komi
tetą aukoja $50 New Yorko žy
giui.

» LAPKRIČIO 13 ŽYGIUI rem
ti komitetas Clevelande, kuriam 
pirmininkauja inž. A. Pautienis, 
spalio 15 d. Čiurlionio namuose 
ruošia spaudos konferenciją su 
Clevelando leidžiamų {vairių tau - 
tybių laikraščių atstovais.

Konferencija prasidės 7 vai. 
vak.

* AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINES SĄJUNGOS Clevelando sky
riaus valdyba posėdžiavo spalio 
10 d. Dirvos redakcijos patalpo
se.

Buvo priimta Dirvos baliaus 
apyskaita ir didesnioji pelno da
lis (439.05 dol.) skirta Dirvai. 
Likusioji pelno dalis, apie 200 
dol, palikta skyriaus reikalams. 
Skyriuje susidarė išlaidų K.S. 
Karpiaus pastangomis pagaminus 
prezidento A. Smetonos laidotu
vių filmą.

Skyriaus valdyba paskyrė 25 
doL Lapkričio 13 žygiui parem
ti.

člami šią parodą skaitlingai ap
lankyti.

Dail. Č. Janušo rengiamos pa
rodos kitose liet, kolonijose tu
rėjo dideli pasisekimą. Jo kūry
ba yra aukštai {vertinta ne tik lie 
tuvių, bet ir amerikiečių. Ameri
kos menininkų profesionalų sąjun
ga jj apdovanojo premija ir gar
bės pažymėjimais — tai didelė 
dovana dail. Č. Janušui už mūsų 
tėvynės grožio atvaizdavimą.

Nepraleiskime šios retos pro
gos.

Parodos atidarymas bus filmuo
jamas. Parodą rengia if globoja 
LB Clevelando I-os Apyl. val
dyba.

♦ Į ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
balių, kuris {vyks ši šeštadieni, 
spalio 16 d. dar yra likęs ribo
tas vietų skaičius. Norintieji įsi
gyti bilietus prašom kreiptis į 
Vladą PlečkaitĮ ar AlgJPenkaus- 
ką.

Be operų ir operečių ištraukų, 
kurias išpildys Čiurlionio an
samblis, bus ir kitų {vairumų. 
Svečiai nuo 7 iki 8 vai. bus vai
šinami kokteiliais.

PARDUODAMAS NAMAS-

3 miegamųjų mūrinis ranch. 
Akmeninis frontas. Perskirtas 
rūsys. 2 automobilių garažas.

Chardon H iii rajone.
Multiple Realty 

AN 1-1182

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

5 kamb. Bayliss gt., prie pat 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčios.

Tel. 361-8165

DIENINIS DARBAS

Dienos darbas namuose kar
tą { savaitę. Rocky River piet
vakariuose.

Tel. 331-1734
(110 - 112)

♦ dail. Česlovo janušo 
tapybos paroda atidaroma ŠĮ sek
madieni, spalio 17 d. 12:30 v. 
Čiurlionio namuose ir tęsis iki 
spalio 24 d. 4 v. p.p.

Dailininkas jClevelandąatvyks
ta šj penktadieni ir apsigyvens 
pas Dr. Antaną ir Eugeniją Aže- 
lius, 2566 Edgerton Rd., Cleve
land Hts., telef. ER 1-5910. Šeš
tadienio vakare dailininkas su po
nia dalyvaus Čiurlionio Ansamb
lio rengiamame baliuje.

Visi Clevelando lietuviai kvie-

PIANINO PAMOKOS VAIKAMS 
nuo 4 metų amžiaus jų namuose. 

Skambinti L. Obelenytei-Gaižu- 
tienei telef.: 531-2211.

P A R D A V Ė J A

Importuoto maisto krau
tuvei. Nereikia prityrusios.

Tel. PR 1-1179.
(109-111)

MOKIOS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

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

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

JOSEPH & FEISS CO. 
2119 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEE. 961-6000



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRELATAS MYKOLAS KRU
PAVIČIUS, {žymus Lietuvos po
litikas, dvasiškis ir rezistentas, 
buvęs 10 metų VLIKo pirmininku, 
spalio mėn. Švenčia savo 80 metų 
sukaktį.

* CLEVELANDO, Detroito, Ka
nados ir kitų vietovių lietuviai už
sisakinėja bilietus j Margučio 
spalio 24 d. Chicagoje rengiamą 
koncertą. Koncerto programoje: 
simfoninis orkestras, diriguoja
mas Dariaus Lapinsko, solistė 
Aldona Stempužienė ir pianistė 
Aldona Kepalaitė.

* DR. AL. RAČKUS, pasižy
mėjęs lietuvių visuomenėje se
nosios išeivijos gydytojas, uolus 
spaudos bendradarbis, mirė spa
lio 9 d. Chicagoje sulaukęs 72 m. 
amžiaus. Palaidotas Šv. Kazimie ■ 
ro kapinėse spalio 13 d.

* PIANISTAS ANTANAS SME
TONA Šveicarijoje įvykusiame 
tarptautiniame muzikos festiva
lyje iš 61 dalyvavusių laimėjo 
ketvirtą vietą.

Ta proga šveicarų laikraštis 
"Journal de Geneve" rašo, kad 

Solistė Rita Česnaitė spalio 30 d. Los Angeles Lietuvių Tautiniuose 
Namuose rengiamame Dirvos sukakčiai atžymėti jubiliejiniame vaka
re Išpildys dalį meninės programos. Los Angeles ir apylinkių lietuviai 
kviečiami šiame vakare dalyvauti.

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

DIRVOS 50 METU 
veiklos sukakčiai paminėti rengia

JUBILIEJINI VAKARĄ
kuris Įvyks spalio 30 d. 8 vai. vak. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 3356 Glendale Blvd. Los Ange

les 39, Calif.
Kviečiame visus Los Angeles lietuvius šiame jubi
liejiniame vakare dalyvauti.

Įėjimas ir vaišės: $2,5o, studentams $1.oo.

ALT S-gos Los Angeles skyr. valdyba 
ir DIRVOS skaitytojai

"Antano Smetonos technika yrą 
tikrai pajėgi. Atvirai sakant, tai 
geležiniai pirštai, kuriems šia 
prasme nieko negalima prikišti. 
Muzikinė jo koncepcija niekur ne
atsilieka (tai retenybė natūralia
me pajėgume), ir ją galėtume api
brėžti kaip kontrastų studiją. Ke
letas lengvų epizodų Bache, dra
matiška jėga Chopino baladėje F 
major, briliantiškas garsų dar
numas Ravelio Jeu d’eau". Au
toriui labai patikusi tokio muziko 
prigimtis.

"La Suisse” laikraštyje kriti
kas apie A. Smetoną pareiškia, 
kad jis turįs ypatingą pianino pa
jutimą ir įgudimą atlikti Beetho- 
veno kūrinius. Tai iškilus pianis
tas, sugebėjęs iš instrumento iš
traukti tai, kas įmanoma geriau
sio.

CHICAGO

* TADAS TALLAT-KELPŠA 
gyv. 4242 S. Maplewood Avė., 
Chicago, III. sunegalavo ir yra 
paguldytas Šv. Kryžiaus ligoni
nėje kamb. 622 Dr, Tumaso > 
priežiūroje. Draugai ir vienmii - 
čiai kviečiami aplankyti.

SKUBĖKIME BAIGTI
BENDRUOMENĖS VAJŲ

LB Chicagos Apygardos valdy
ba apylinkių valdybas prašo Bend
ruomenės mėnesio vajų suinten
syvinti, paskubinti ir jį baigti 
iki šių metų lapkričio mėn. -1 die - 
nos. Apylinkių valdybų narius, 
vajaus talkininkus ir aukų rinkė
jus prašome atidėti { šalį visus 
kitus organizacinius įsipareigo
jimus ir visomis jėgomis dar po
rą savaičių padirbėti sėkmingam 
Bendruomenės vajaus užbaigi
mui.

Visus lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame realiai prisidėti prie

■I■
■

MARGUČIO DIDYSIS klIlI HlTlS
1965 M. SPALIO 24 D., SEKMADIENI, 3 VAL. P. P.

Marijos aukštesniosios mokyklos salėje.
Pirmą kartą Chicagoje bus atlikti kompozitoriaus Dariaus Lapinsko 

kūriniai.
Programoje: DARIAUS LAPINSKO diriguojamas simfoninis orkestras. 

ALDONA STEMPUŽIENĖ, mezzosopranas.
ALDONA KEPALAITĖ, pianistė.

Bilietai iš anksto gaunami; Marginių prekyboje, 2511 W. 69th Street, te
lefonas PR 8-4585; Margučio raštinėje, 6755 So. Western Avenue, telefonas 
GR 6-2242.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. 5
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lietuvybės išlaikymo uždavinių 
vykdymo ir pagal išgales Bend
ruomenei skirti savo auką. Jo
kia auka, kad ir kaip kukli ji be
būtų, nėra permaža.

Bendruomenės darbų gausu
mas ir ribotas aktyvių darbuoto
jų skaičius tokiu trumpu laiku ne
leidžia aplankyti asmeniškai kiek
vieno aukotojo, nors turimomis 
jėgomis atliekame viską, ką gali
me. Nelaukite kol būsite aplanky
tas. Siųskite auką savo LB apy
linkės valdybos kasininkui arba 
bet kuriam jos nariui. Jeigu apy
linkės valdybos pareigūnų adre
sų neturite, aukas siųskite LB 
Chicagos Apygardos valdybos ka
sininkui šiuo adresu:

Kostas Dočkus, 1901 So. 49 
Court, Cicero 50, III. Tel. CL 
2-4410.

Siųsdami nurodykite savo ad
resą ir kuriai LB apylinkei pri
klausote. Apygardos valdyba Jū
sų gautos aukos sutartą procen
tą apylinkės valdybai grąžins. 
Nesvarbu kokiam Bendruomenės 
pareigūnui Jūs auką įteiksite, ji 
nueis ten kur reikia, pagal iš 
anksto ta rp Bendruomenės insti
tucijų padarytus susitarimus.

Chicagos Apygardos valdyba 
yra išsiuntusi asmeniškus laiš
kus visiems profesionalams ir 
kitiems pasiturintiems lietu
viams. Atsiliepusiųjų skaičius iki 
šiol tesudaro tik tris procentus. 
Dar kartą primename ir prašo
me juos paremti Bendruomenės 
darbus lietuvybės išlaikymo sri
tyje, nesumesti laiškų J šiukšlių 
dėžes bet, kad ir kuklia auka Į 
juos atsiliepti.

Sunkus, nedėkingas ir vargi
nantis yra lietuvybės išlaikymo 
darbas. Bet tai yra šventa kiek
vieno lietuvio pareiga. Atlikime 
ją visi!

LB Chicagos Apygardos 
Valdyba

♦MIKALOJAUS KONSTANTI
NO ČIURLIONIOminėjimas, ren
giamas A. L. Dailininkų Sąjungos, 
įvyks Jaunimo Centre didžioje 
salėje š.m. spalio mėn. 16d. 7:30 
v.v. Iliustruotą paskaitą apie M.
K. Čiurlionio kūrybą skaitys tos 
srities žinovas dail. A. Rūkštelė, 
Kadangi paskaita lies Čiurlionio 
kaip muziko ir kaip tapytojo pa
saulį, tai pilnesniam kūrybos pa
vaizdavimui, pianistas Motekai- 
tis išpildys keletą Čiurlionio kū
rinių fortepijonu. Laukiama gau
saus mūsų visuomenės atsilanky
mo. įėjimas laisvas.

LIETUVIŲ FONDO 
PAGRINDINIO KAPITALO 
INVESTAVIMAS

Kadangi LF pinigai yra lietu
vių visuomenės suaukoti, tad ji 
privalo žinoti, kur tie pinigai lai' 
komi ir kaip jie investuoti. Iki 
šiol visas LF kapitalas buvo lai; 
komas taupymo kasose, dėltoLF 
T-ba gavo daug "pylos" šių ir 
praeitų metų LF narių suvažia
vimuose, Daugumas narių reika
lavo, kad pinigai būtų saugiai 
investuoti, nes laikant taupymo 
kasose LF kapitalo vertė kren
ta kasmet ir, sakykim, už 10 me
tų LF kapitalo vertė gali nukris
ti daugiau negu 25%, o tuo tarpu 
taupymo kasos temoka tik 4- 
4 1/4 dividendais. Tuo tarpu, kai 
investavus į nekilnojamą turtą ar 
akcijas, kasmetiniai procentai 
yra daug didesni, tarp 8-12% pel
no Ir šalia to kapitalo vertė kyla 
kasmet, nekrenta, kaip yra su pi
nigais bankuose. Visos amerikie
tiškos labdaros organizacijos ir 
įvairūs fondai savo pinigus in
vestuoja saugiai, kad gauti dides
nį pelną ir apsaugoti kapitalą nuo 
vertės sumažėjimo.

LF Taryba tai turėjo galvoje 
nuo pat pradžios ir atidžiai sekė 
investavimą reikalą, studijavo, 
tam pasikviesdama investacljų 
specialistus. Su investavimu ne

Ryti apie 20% ir į nekilnojamą
jį turtą investuoti apie 10% LF 
Pagrindinio kapitalo.

LF Investacijos K-jai reko
mendavus LF T -ba 1965 m. rug- 
piūčio mėn. 15 d. vieningai nuta
rė, kad LV V-ba investuotų 101 
tūkstantį į saugias akcijas (blue. 
chips) per "White, Weld & Co.”, 
kurios centras yra New Yorke, 
Šita investacijos K-ja yra dide
lė ir priima tik dideles pinigų 
sumas. Kasmet ta K-ja savo inves- 
toriams padaro pelno apie 12-15% 
tad ir L. Fondas po metų turės 
turėti gražus pelno. LF T-ba per 
LF V-bą tiesioginiai kontroliuo
ja šitą lnvestaciją ir "White, 
Weld & Co." vykdo tuoj visus LF 
nurodymus. Jeigu LF T-ba ir 
V-ba priėjo prie vieningos nuomo
nės dėl šio investavimo, galiu 
užtikrinti liet, visuomenę, kad tai
padarėme saugiai, atsargiai ir 
gana pelningai. Tokius praneši
mus, viešus! duosime dažniau.

LF T-bos ir V-bos pirm. 
A. Razma

PASKIRTA KŪRYBINE STIPENDIJA

Vienas iš pagrindinių Santaros - Šviesos Federacijos tikslų yra 
lietuvių Individualiosios kūrybos skatinimas ir ugdymas.

Grožinės literatūros knygų ir "Metmenų" žurnalo leidimu, dai
lės parodų, koncertų, literatūros vakarų ruošimu Santaros - Šviesos 
Federacija stengiasi sukurti tokią aplinką, kurioje mūsų individualūs 
kūrėjai galėtų bendrauti ir dalintis savo kūryba su visa lietuviškąja 
bendruomene. Šiandien į šių pastangų eilę Santaros - šviesos Fede
racija įjungia dar vieną užsimojimą — įsteigimą pirmosios išeivi
joje kūrybinės stipendijos.

Ši kūrybinė stipendija tikimasi, kad ir neilgam laikui atpalai
duos kūrėją nuo jo kasdieninio darbo ir suteiks jam galimybes at
sidėti vien kūrybinėm pastangom. Kūrybinė stipendija tebūna maža 
Santaros - Šviesos Federacijos duoklė lietuvių kūrybiniam gyveni
mui. Stipendijos suma yra $2,500.

Rašytojo Mariaus Katiliškio įnašas Į lietuviu literatūrą yra ne
paprastai reikšmingas, tad Santaros - Šviesos Federacija įvertin
dama jo kūrybinį genijų, skiria jam kūrybinę stipendiją.

skubėjo, nes norėjo būti atsargi 
su visuomenės pinigais. Po kelių 
metų studijų priėjo prie nuomo
nės, kad dalimis pinigus reikia in - 
vestuotl. LF T-ba suinvestacijos

komisija 1964 m. rugsėjo mėn. 23 
d. nutarė laikytis šių principų 
investuojant LF kapitalą: L į sau - 
gias akcijas (bluechips) apie 70% 
LF kapitalo, taupymo kasose lai -

SS

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

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

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

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

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

AKĖČIOS

"Lietuva priimta į Jungtines 
Tautas" taip skelbia ką tik pasi
rodęs naujas Akėčių numeris. 
Šiuo rašiniu propaguojama jau
nųjų newyorkiečlų organizuoja
ma manifestacija lapkričio 13-

Šis Akėčių Nr. 3 (4) yra 12 
puslapių, talpinąs daug temų bei 
eiliuotų rašinių. Gausiai ilius
truotas aktualiais vaizdais.

Leidinys spausdintas ofsetu tri
mis spalvomis. Akėčių adresas: 
84-20 Jamaica Avė., Woodliaven,
N. Y. 11421.

v

BONOSKIS "RAŠO" 
KNYGĄ APIE 
LIETUVĄ...

šią vasarą daugiau kaip keturis 
mėnesius Lietuvoj viešėjo Pily
pas Bonoskis (Philip Bonosky) iš 
New Yorko. Iš Vilniaus iškilmin
gai išlydimas, Bonoskis pasi
sakė, kad rinkęs medžiagą kny
gą! apie Lietuvą angliškai tepa- 
skaitantiems amerikiečiams. 
Knygos tikslas esąs -- parodyti 
amerikiečiams, kad Lietuvoj gy
venimas vykstąs normalia kū
rybine vaga. Amerikoj anglų kal
ba beveik nesą išleista nė vienos 
knygos apie Lietuvą, tad jis pasi
ryžęs tą spragą užpildyti.

Bolševikinė spauda Vilniuje — 
ne tik lietuvių, bet rusų ir lenkų 
kalbomis leidžiamoji -- garsina 
Bonoskį, kaip "pažangų Ameri
kos rašytoją". Amerikiečių ra
šytojų ir šiaip Amerikos litera- 
tOrą pažįstančiųjų sluoksniuose 
toks rašytojas -- Bonoskis —ne
žinomas. Net ir tarp Amerikos 
komunistų spaudą pažįstančiųjų 
Bonosklo, kaip rašytojo, vardas 
nėra itin garsus. Ne iš vardo, o 
asmeniškai jis geriau pažįsta
mas New Yorko-Brooklyno bolše- 
vlkuojaričtųjų, apie Laisvę besi
spiečiančių pagyvenusių lietuvių 
tarpe. Jis ten lankosi kaip prana
šas iš amerikiečių komunistų 
sluoksnių, prie lietuvių prisisky- 
ręs ar priskirtas todėl, kad jo tė
vai buvę imigrantai iš Lietuvos, 
būtent, iš Radviliškio. Bet neva
dovaujančių laisviečių tarpe jis 
žinomas ne pavarde, o tiktai kaip 
"mūsų žydelis".

Bonosklo šįmetinis apsilanky
mas Lietuvoj buvo jau trečias. 
Pirmas kartas buvo 1959 metais, 
antras — 1960, Tada buvo tik po 
porą savaičių. Kiekvieną kartą 
sakosi daug įdomaus patyręs. Šį 
kartą giria lietuvių literatūrą, 
dramaturgiją, kinematografiją, 
bet pasisakė, kad lietuviškai ne
suprantąs ir sprendžiąs tik iš ver
timų į anglų kalbą, kurių tačiau 
nepaminėjo, nei Įdek jų skaitė, 
nei kokių.

Neišsitarė, kokiu būdu ir me
džiagą knygai rinko, per vertė
jus tesusikalbėdamas. Iš aplin
kybių spręstina, kad galėjo surink 
ti tik kompartijos centre parašytų 
ir į anglų kalbą išverstų straips
nių pluoštą, kuriuos belieka Ame
rikoj, pridėjus savo pavardę, iš
spausdinti. (Toklubūdu parašytos 
A. Bimbos ir A. Margerio kny
gos lietuviškai).

Pats Bonoskis per tuos mėne
sius Lietuvoj rašė ne knygą apie 
Lietuvą, o straipsnius apie Ame
riką, aiškindamas, kokia ji neti
kusį. Tie straipsniai buvo išvers
ti j lietuvių ir į rusų kalbas ir 
spausdinti ne tik Tiesoj, bet bent 
vienas net ir Iz vesti jose Maskvoj, 
Taip šis Amerikos pilietis užsi
dirbo kelių mėnesių atostogas 
"tėvų gimtajam krašte". (E)
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