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BABELIO BOKŠTAS
DEMONSTRACIJŲ PRIEŠ KARĄ VIETNAME 
PROGA. — TARPTAUTINIS KOMUNIZMAS: 
ĮSIVAIZDUOTAS BAUBAS AR TIKROVĖ. — 
JOHN BIRCH DRAUGIJA IR JOS NEPASISE
KIMAI. — SUMAIŠYTOS SOCIALIZMO. KOMU

NIZMO IR LIBERALIZMO SĄVOKOS.

---------- Vytautas Meškauskas ------------

Kai žmonės užsimanė pasta
tyti bokštą, kuris pasiektų patį 
dangų, Dievas sumaišė jų kalbą 
taip, kad jie negalėjo susikal
bėti savo tarpe. Nežinau, ar šių 
dienų žmonijos stovis yra jau pri • 
artėjęs prieBubelio bokšto staty
bos laikų, tačiau susikalbėti savo 
tarpe tikrai yra lygiai sunku, kaip 
anais laikais. Imkime, pavyz
džiui, kad ir paskutinio savait
galio demonstracijas prieš karą 
Vietname.

Reikia sutikti su senatorium 
Dodd (dem, Conn.), kad jas tokiu 
mastu ir taip sutaikytu laiku vi
sam Vakarų pasaulyje galėjo su
ruošti tik kompartija. Iš kitos pu
sės, klystumėm manydami, kad 
jose dalyvavo tik komunistai. Ka
ras Vietname daug kam ne prie 
širdies: Lippmanno ir eilės kitų 
kolumnistų skaitytojams, šen. 
Morse (dem. Oreg.) šalininkams, 
pagaliau ir visai eilei jaunuolių, 
kuriems gresia karinė tarnyba ir 
gal būt mirtis Vietname. Žodžiu, 
karas Vietname bent iki šiol ne
buvo populiarus ir prezidentas 
Johnsonas vengė bent kokių smar- 
kesinių žygių iki rinkimų. Tai at
siminus, reikia konstatuoti, kad 
demonstracfjos neturėto galimo 
pasisekimo, ir tai todėl, kad dau
guma nepatenkintų karuVietname 
suprato, kad tokia demonstracija 
šiuo metu padeda tik komunis
tams. Dauguma amerikiečių nu
vokia, kad 'kauliukai yra mesti’ 
— blogai ar gerai, bet JAV yra 
isivėlusios J karą ir nėra kitos 
geresnės išeities, kaip j| laimė- 
ti,.Stewart Alsopo teigimu Satur- 
day Evening Post, trys iš penkių* 
amerikiečių šiandien jau pritartų 
prezidento nutarimui karą pra
plėsti net | Kiniją, jei to reikėtų.

Įdomu, kad komunistai suorga
nizavo demontracijas tokiu laiku, 
kada karo laimė jau pradeda keis
tis amerikiečių naudai, nors nu
matytas ofenzyvai JAV kariuome
nės sutelkimas--200.000 vyrų-- 
bus pasiektas tik gruodžio mėn. 
Savaime aišku, kad tos demonstra ■ 
ei jos, skirtos Vietnamo komunis
tų karingumo sustiprinimui, kaip 
įrodymas, kad amerikiečiams 
greitai nebus {manoma kariauti 

ŽINIOS IŠ VISO

PASAULIO
♦ VENGRIJOS ambasados Lon

done sekretorius Laszlo Szabo 
paprašė JAV vyriausybės egzi- 
lio teisių ir šiuo metu jau ran-
dasi Amerikoje. Savaitės bėgy
je tai jau antras pabėgimas Į Va
karus, nes prieš kelias dienas 
Anglijoje egzilio teisių paprašė 
rusų mokslininkas Vladimi ras Ge 
rosejevas. Pastarasis pabėgo iš 
sovietų laivo Gibraltare.

• RESPUBLIKONŲ susiskal
dymas | konservatorius ir libe
ralus gali kainuoti jiems New 
Yorko burmistro vietą. Didelių 
galimybių turėjęs resp. kandi
datas Lindsey neteks daugelio 
balsų, konservatoriams balsuo-* 
jant už savo kandidatą Buckley. 
Tuo būdu demokratų kandidatas 
Abraham Beame gali laimėti di
dele balsų dauguma. New Yorko 
didžiulė žydų tautybės bendruo
menė, pagaliau, galės džiaugtis, 
savo žmogui vadovaujant didžiau - 
šiam miestui pasaulyje.

* VAKARŲ VALSTYBIŲ sau
gumo organai sakosi žiną, kad su
bombarduojant š. Vietname prieš
lėktuvinių raketų bazes, užmuštų 
tarpe buvę ir rusų "instrukto
riai".

Už tat National Review tai drau
gijai pavedė net visą savo pasku
tini numerj, iš kurio prašosi to
kia pat išvada, kokią padarė ir 
Barry Goldvvateris. Būtent, šiai 
naudingai draugijai skubiai reikia 
išsirinkti kitą vadovybę.

Bet nėra dūmų be ugnies. Mr. 
Welch, kaip ir daugelis mūsų tau - 
tiečių, palyginti lengvai galėjo 
įsivaizduoti visuotino komunistų 
suokalbio vaiduokli, nes VVashing-

dėl 'viešosios opinijos' spaudi
mo. Tačiau iš tikro jos neat
vaizduoja tikros visuomenės opi- tono politika nuo pat prezidento 
nijos, todėl galų gale pakenks 
patiems komunistams. Jie būtų 
daugiau laimėję veikdami subty- 
liau ir daugiau užmaskuotai.

Įdomu, kad pasitraukimo iš 
Vietnamo reikalauja ne tik ko
munistai, bet ir tokie jų priešai, 
kaip John Birch Society. Jų va
das Robert Welch savo laiku buvo - minčių ir įtarimo. Bet tai ne todėl, 
metęs šūkį "Get US out". Tas 
šūkis buvo skirtas propagandai už 
pasitraukimą iš Jungtinių Tautų. 
Paskutiniu laiku tą šakį -- getUS 
out -- pradėjo vartoti ir komu
nistai, turėdami galvoje pasitrau- jie siūlo tironams daugparankes- 
kimą iš Vietnamo. Kilus neaišku
mams, R. Welch atsisakė pra
plėsti savo šokį "Get US out of 
the UN”, duodamas suprasti, kad 
karas Vietname iš tikro yra veda
mas komunistų naudai! Esą, tos 
demonstracijos prieš karą Vietna- je, Ben Bella Alžirijoje neužsi- 
me yra dalis komunistų sąmoks
lo, kuris tur|s apgaulingai (rodyti, 
kad JAV Vietname kovoja prieš 
komunizmą. Tačiau iš tikro tas 
karas yra vedamas negarbingai ir 
| pralaimėjimą,panašiai kaipKo- 
rėjos karas. Todėl, Welch nuo
mone, geriaubuvo visai Vietnamo 
karo nepradėti. Iš viso, komunis
tai jau dabar kontroliuoją 60-80^> 
Amerikos gyvenimo...

Jei Welch teisus, JAV šiandien 
yra daugiau komunistinės negu 
visa eilė'socialistinių valstybių, 
nes ir buvęs prezidentas Eisen- 
howeris, jo teigimu, yra komu
nistų agentas: "(It is) my firm 
believe, that Dwight Eisenhower 
is a dedicated, conscious agent 
of the Communist Conspiracy... 
based on an accumulation of de- 
tailed evidence so extensive and 

so palatable that it semmes to me 
put this eonvietion beyond any re- 
asonable doubt". (Esu įsitikinęs, 
kad D. Eisenhower yra pasišven
tęs, sąmoningas komunistų suo
kalbio agentas... tam yra tiek 
daug ir tiek tvirtų {rodymų, kad 
negalima abejoti tuo įsitikinimo 
teisingumu.) Panašiai galima bū
tų pasakyti turbūt apie popiežius 
Joną XXIII ir Povilą VI, ypač po 
jo kalbos Jungtinėm Tautom. Ir 
turėsime pilną pasaulinio komu
nistų suokalbio vaizdą, suokalbio, 
iš kurio nėra jokio išsigelbėji
mo, nes vienintelės kiek pajėges
nės amerikiečių antikomunistinės 
organizacijos John Birch Society 
vadas savo teigimais pavertė ją 
pajuokos objektu! Su tokiais tei
gimais daugiau kenkiama savo už
sibrėžtam tikslui negu padedama.

Roosevelto laikų labai daug padė
jo Sovietų Sąjungos ir kitų kraštų 
komunistiniams režimams. Ta 
prasme pridarė nuodėmių ir T ru- 
manas,Eisenhoweris bei Kennedy, 
nežinia kaip pasibaigs ir Johnso
no viešpatavimas -- Santo Do
mingo tvarkymas kelia visokių 

kad jie būtų komunizmo agentai.
Komunizmas kaip ideologija 

baigia bankrutuoti, tačiau komu
nistiniai ar liaudies socialisti
niai režimai dar ilgai.gyvuos, nes 

nę valdymo formą negu, sakysi
me, absoliuti monarchija. Prieš 
keliasdešimt metų sumanus Per
sijos viršila užėmė Teherano sos
tą. Nūdieniai jo kolegos, kaip Na - 
seris Egipte, Sukarno Indonezijo- 

deda sau ant galvos karūnos, bet 
vadovauja "socialistinėms liau
dies respublikom" ir ta forma, 
kaip rodo Įvykiai Alžire, kur Ben 
Bella buvo nuverstas, ir Indo
nezijoje, ne| jungia jų kraštų {už
darą komunistų bloką, nors tam 
tikras pavojus ir yra.

Savaime aišku dėl to tie reži
mai nėra geresni už paprastas 
karines diktatūras ir ištikrųjųnė
ra demokratija nei kelias | ją. 
Atvirkščiai, jie atitolina idealios 
demokratinės su asmens laisvės 
garantija santvarkos {vedimą, 
nes sumaišo visas sąvokas.

Washingtono politiką nulėmė ne 
tiek tarptautinio komunizmo ar 
Sov. Sąjungos agentai, nors jų 
|taka kai kur neabejotina, kiek daž - 
nai klaidingas valdančiųjų idealiz
mas, galvojimo klaidos, bloga in
formacija, noras valdyti, ir neiš
vengiami žmonių silpnumai bei 
tuštumas. Anot National Reviev 
ideologo Frank S. Meyer, tų ele
mentų netrūksta nei vienoje vi
suomeninėje sistemoje. Ir jei 
jiems neužkertamas kelias, jie 
sunaikina nusistovėjusią socia
linę santvarką. JAV konservam 
riai tok| pavojų savo santvarkai 
(žiūri ne pavojuje iš užsienio, bet 
liberalizme. Tai nereiškia, kad 
pats liberalizmas būtų iš esmės 
blogas ar blogi visi liberalai. Jie 
kovoja tik su tuo, kas šiandien va< 
dinama liberalizmu Amerikoje, 
o tai yra neorganizuotas ir ne 
vieno centro vadovaujamas, o vis 
dėlto labai išsiplėtęs socialisti
nis sąjūdis, vistiek ar jis būtų 
vadinamas komunistiniu ar ne
aiškiu 'Great Society' vardu, bet

Mao: —Pajudėk pirmyn, tinginy!

Dipl. inž. Juozas Dačys, naujasis Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos pirmininkas.

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS BOSTONE

' Lietuviai inžinieriai ir archi
tektai, atsidūrę tremty ar jau 
svetur mokslus baigę, kaip tiks
liųjų mokslų atstovai, organiza
ciniu požiūriu, iš lauko pusės 
žiūrint, yra apsijungę tvirto me
talo žiedais. PLIAS — Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga --tai lyg aukščiausias 
seimas, po savo sparnu glaudžiąs 
viso laisvojo pasaulio lietuvius 
inžinierius ir architektus, ALIAS 
-- Amerikos Lietuvių Inžinierių 

kuris gresia asmens laisvei, ku
ri sukorė Vakarų civilizaciją ir 
JAV respubliką. Faktinai tai yra 
ne tiek tiesiogė kova su taip va
dinamu dabartiniu liberalizmu, 
kiek pastangos atgaivinti senas 
intelektualines, politines irasme 
nines vertybes. Žinia, pasaulis 
kasdien keičiasi ir tų vertybių iš
laikymui reikia griebtis naujų 
priemonių naujose sąlygose. Tam 
tikslui pasiekti, man rodos, pir
miausiai reikia išbristi iš Ba
belio bokšto sąvokų sumaišymo. 
Komunizmas, socializmas, libe
ralizmas, konservatizmas kiek
vieno atskiro žmogaus ausyse tu
ri vis kitokj skambesį ir reikš
mę. Ar tik ne dėl to viskas eina 
tokia bloga kryptimi?

ir Architektų Sąjunga --tai lyg 
atskira ir stipri PLIAS šaka, ko
kių, kaip žinom, yra ir kitose pa
saulio šalyse.

Tačiau tokia graži ir imponuo
janti yra tik išorinėorganizacinio 
pastato pusė. Tikrumoj, pasiro
do, mūsų inžinieriai ir architek
tai taip pat nepajėgia savo susi 
organizavimo tobulai išbaigti. 
Vieni jų tepripažjsta tik PLIAS, 
kiti stipriai remia ALIAS, dar ki 
ti organizuojasi Į atskirų vardų 
sambūrius, o nemenkas būrys 
(daugiausia tų, kurie jau svetur 
inžinerijos mokslus baigė) plū
duriuoja anapus minimų sambū
rių. Gal nebus užgauli šypsena, 
jei tarsiu, kad visa tai rodo, jog 
ir inžinieriai yra žmonės, o ne 
tobulai veikiančios mašinos, ku
rias jie išranda ir paleidžia veik
ti ratais, rateliais ir rateliu
kais...

Kaip buvo nepr, Lietuvoj, taip 
yra ir svetimuose kraštuose -- 
inžinieriai ir architektai yra,tar
tum, kokia aristokratinė mūsų vi 
suomenės dalis. Jei tas buvo re
gima Lietuvoj, tai tas yra ypa
čiai akivaizdu Amerikoj, šiame 
suvažiavime, prie kurio aprašy
mo iriuosi, dr. inž. Algirdas Nas 
vytis atvirai ir teisingai paste
bėjo, kad inžinieriaus ir archi
tekto profesija yra apčiuopiama 
individo privilegija. Iš tikro, kiek 
vienas inžinierius ir architektas, 
turis gerą mokyklą ir atitinka
mą kiekį profesinių gabumų, nie. • 
kur ir niekada nevaikščios alka
nas ir apdriskęs. Tik truputi pa
sidairę, nesunkiai pamatysim, 
jog tai yra nedailinama tikrovė. 
Kiek iš arčiau į tai pažvelgęs, 
turi ir nemaža džiaugsmo: lietu
viai yra gabūs statytojai, kons
truktoriai ir mechanikai, aukšto 
mokslinio lygio turėjo būti ir 
tos Lietuvos mokyklos, kurios 
mūsų inžinierius ir architektus iš
leido {gyvenimą, nes daugumas jų 
ir ten, kur yra tokios didelės var
žybos, nenuskendo ( dugną.

Gal todėl, kad inžinieriaus gy
venimo bazė yra tokia tvirta — 
emigracijoj ši profesija turi, be
rods, patj didžiausią prieaugli. 
Humanitarai vargsta ir nyksta, o 
technologai klesti! Negerai, kad 
pusiausvyra ir darna griūna, bet 
svetur, greičiausia, tas yra neiš
vengiama. Man rodosi, šioj situ
acijoj yra ypačiai svarbu, kad lie
tuviai inžinieriai ir architektai 
ilgesni laiką išlaikytų tą aštrų

patriotini profili, kuriuo iki šiol 
jie pasižymėjo. Kiek geriau pažĮs 
tu stiprų (daugiau 40-ties narių) 
ALIAS Bostono skyrių. Ir su ma
lonumu liudiju, kad čia nebuvo to
kio visuomeninio, patriotinio ar 
kultūrinio tautos reikalo, kurio 
nebūtų efektingai parėmę lietu
viai inžinieriai ir architektai, 
girdim, kad ta jų dvasia nėra mi
rusi ir kitose vietovėse.

Aštuntąjį ALIAS suvažiavimą 
teko rengti Bostono skyriaus val
dybai, kurios pirmininkas šiuo 
metu yra inž. Kęstutis P. Deve- 
nis. Ne paslaptis, kad ruošos dar
bai nebuvo lengvi. Rodos, ne kažin 
kas, o kol viskas buvo (rikiuota 
suvažiavimo darbotvarkėn --ne
stigo pasitarimų, posėdžiavimų, 
bėgiojimų ir kt. rūpesčių. Dabar 
jau galima tarti, kad Bostono in
žinieriai pasirodė gerai -- išryš
kėjo ir jų organizacinis paslan
kumas, ir kiti simpatingi gabu
mai. ALIAS suvažiavimas Bos
tone praėjo organizacijos 15-kos 
metų gyvavimo ženkle, o tas Įvy
ki nuspalvino orumu ir pakilia nuo
taika.

Be bostoniečių, ALIAS suva
žiavime dalyvavo gausus būrys 
liet, inžinierių ir architektų iš 
kitų vietovių. Stipriai buvo at
stovaujamas Detroitas, nes iš ten 
atvyko Centro valdybos pirminin
kas dipl. inž. Česl. Staniulis su 
žmona ir kt. valdybos nariai,gau 
si delegacija buvo iš Chicagos, 
pasirodė Clevelandas, Philadel
phia, Baltimore, VVaterbury,Wor- 
cesteris ir net retas svečias — 
D. Britanijoj gyvenąs jaunas lie
tuvis inžinierius Vilčinskas. Re
portažo autorių kiek stebino New 
Yorkas, kurĮ atstovavo tik pora 
inžinierių. Matyt, newyorkiečiai 
būtų mielai skirdę i Los Angeles 
ar i San Franciso, nes Bostonas 
taip netoli ir gal net tokia gili ir 
tamsi provincija.... Panašią nuos
tabą kėlė ir Bostone gyveną kai 
kurie lietuviai inžinieriai, dau
giausia jau čia mokslus baigę, 
taip pat ALIAS suvažiavime ne- 
pasirodydami.

Sukaktuvinio ALIAS suvažia
vimo posėdžiai vyko ALTS-gos 
Bostono sk. namuose. Tai buvo ir 
daili, stilinga aplinka, ir suvažia
vimui pakankama erdvė. Nevie
nas svečias prasitarė, kad čia 
jaučiasi, lyg lietuviškoj švento
vėj. Kaip šeimininkas, suvažia
vimą pasveikino ALIAS Bostono 
sk. pirm. inž. K.P. Devenis. Cent
ro valdybos pirm. dipl. inž. Č. 
Staniulis suvažiavimą pradėjo vi
sų pirma Garbės prezidiuman pa
kviesdamas prof. Ig. Končių, 
prof. Alf. Jurskf, dr. inž. Alg, 
NasvytJ, Bostono LB apygardos 
atstovą St. Griežę-Jurgelevičių 
ir kun. J. Klimą. Darbo prezi
diuman, kaip pirmininkai, pa
kviesti dipl. inžinieriai J. Dačys 
ir Br. Galinis, sekretoriatan in
žinieriai R. Veitas, Vikt. Kubilius 
ir Apol. Treinys. Invokaciją kal
bėjo kun. J. Klimas, JAV ir Lie
tuvos himnus paskambino komp. 
Jul. Gaidelis. Pagerbus miru
sius ALIAS narius, darbo pre
zidiumui užėmus vietas ir dipl. 
inž. J. Dačiui pradėjus suva
žiavimui pirmininkauti Centro 
valdybos pirm. dipl. linž. Česl. 
Staniulis tarė suvažiavimui ir 
organizacijos sukakčiai pritaiky
tą žodi. Jis kėlė minti, kad lie
tuviai inžinieriai ir architektai, 
gyvendami laisvuose kraštuose, 
neturėtų prarasti gyvo ryšio su sa
vo tauta, turėtų aktyviai dalyvau
ti kovoj dėl lietuvių tautos lais
vės, turėtų tą kovą remti savo 
ištekliais. Aiškų ir tvirtą pirmi
ninko žod( suvažiavimo dalyviai 
palydėjo plojimais ir pritarimu.

Sveikinimus žodžiu pradėjo ve
teranas prof. Ig. Končius. Savo 
jauniesiems kolegoms jis tarė; 
nepamirškite tėviškės, gimtojo 
krašto, nepamirškite tėvynėsITa 
sąvoka esanti ypačiai svarbi da
bar, kai gimtoji žemė slysta iš 
po kojų. Prof. Ig. Končiaus pra
šymas: išlaikykite tas sąvokas gy
vas, jas perduokite jaunajai kar
tai! Toliau sveikinimai žodžiu ėjo 
tokia tvarka: LB Bostono apygar
dos vardu sveikino St. Griežė- 
Jurgelevičius, PLIAS ir PLB val
dybų vardu dr. inž. Alg. Nasvytis,

(Nukelta ( 5 psl.)



Nr. 114 — 2 DIRVA 1965 m. spalio 22 d.

Lietuvių Fondo valdyba,

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

LIETUVIŲ FONDUI PER PORĄ
VALANDŲ SURINKTA S12.000

dabar reikia daug kur pinigų gy
vybiniai, degančiai.

Bet dabar, kai pinigai pradėjo 
plaukti į aruodą, o po pavasario 
sėjos ateina rugiapjūtė, ir ašpa-

garbės numerį pirmąjį, prekybi- norau būti 
ninkas Justas Lieponis, žurnalis- kininku. 
tas Vladas Būtėnas, A. Rėklai
tis, vajaus komiteto pirmininkas 
dr. A. Ašoklis, Pranas Gudas, dr. 
J. Valaitis, bendruomenės pirmi
ninkas J. Jasaitis ir kt.

Kalbėjusieji iškėlė daug gražių 
minčių, naujų idėjų, pabėrė netik 
žodžių.bet ir dolerių.

Jei dar taip suorganizavus 30 
vakarienių, 30-tyje atskirų vie
tovių ir pusmilijoninis užsimo
jimas bus atliktas. Tada tolimes - 
nis žingsnis iki galutinio tikslo 
bus daug lengvesnis. Kas gi,sa
kykite, iš mūsų po 1968 metų

Lietuvių Fondo taryba ir val
dyba, pradėdama didįjį vajų, ku
rio tikslas iki 1968 mėty (Lietu
vos Nepriklausomybės 50-čio 
minėjimo) surinkti mažiausiai 
pusę milijono doleriu, surengė 
iškilmingą vakarienę, spaudos ir 
radijo programų atstovams bei 
svečiams, pasiryžusiems vajų vi
sokeriopai remti. Tarybos nariai 
kalbėjo apie didįjį užsimojimą, 
ryškino fondo reikšmę, vajaus 
metodus, priemones.

Ilgesnį pranešimą padarė Lie
tuvių Fondo tarybos pirmininkas, 
dr. A. Razma.

Po jo kalbos ant stalo pradėjo 
kilti dolerių kalnelis ir greitai iš - užsibrėžto tikslo nesigardžiuos 
augo iki 12,000 dolerių.

Reikia džiaugtis, kad jis turi 
uolių pasekėjų, razminės ugne
lės kurstytojų.

Dar kalbėjo prelatas kun. AI- 
bavičius, konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, kaip visados taip ir dabar 
iškėlęs naują mintį, kad vietoje 
akmeninių paminklų kapinėse sta
tytumėme amžiams gyvus, lietu
viškus savo turiniu ir dvasia, o 
šiuo atveju fgndinius. Be to, kai - 
bėjo Marija ir Antanas Rudžiai, 
daktarai Gediminas Balukas ir 
F. Kaunas, kuris turi fondininko

tais 50.000 ar daugiau ateinan
čiais kas metai pinigais, pavyz
džiui, 10.000 dolery jaunimo sto
vykloms, 10.000 knygoms, 10.000 
spaudai, 10.000 muzikai, 10.000 
dailei. Ir taip kas met vis dides
nėmis sumomis.

Šioje vakarienėje aštur būt bu
vau vienintelis, kuris iki to laiko 
buvau nei daugiau, nei mažiau kaip 
Fondo priešininkas. NeraŠiaunei 
kalbėjau už, bet daugkartųprieš. 
Jei jau ne labai balsiai, tai paty
lom. Mėgau sakyti: kas ateitis, jei

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

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

KELIAS I KAIRE
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

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

10 DOL.
už keturias knygas.
IŠKIRPTI

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland. Ohio 44103

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

Pavardė ir vardas ...

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.

didžios talkos tal-

Vytautas Kasniūnas

naujieji 
NARIAI

LIETUVIŲ FONDO

Pastaruoju metu įstojo į LF 
Šie nauji nariai su įnašais:

Po $1000.00: Rudis, inž. An
tanas ir Marija, Matukas, dr. An
tanas, Adamavičius, dr. Vladas 
ir Veronika, Grinis, dr. Gedas ir 
Aldona, Lietuvis X, Lietuvis Y, 
Lietuvis Z, Jablonskis, dr. Kos
tas (savo įnašą papildė iki $1000), 
Lapatinskas, vet. gyd. Pranas, 
Ringus, dr, Edmundas (savo įna
šą papildė iki $1000). $500.00 įne
šė Valatka, dr. Bruno. Po$250.00 
Pranas Gudas ir Kazimieras Ra
čiūnas.

Po $100.00: Tamašauskas, Jo
nas ir Bronė, Verbickas, dr. An
tanas, Jazbutienė, Emilija, Kir
vaitis Jonas, Pažiūra, Antanas ir 
Vladas, Laureckas, Antanas, 
Amerikos Liet. Rymo Katalikų 
D-ja, Jusionis, dr. Jonas ir Jad
vyga, Žemaitis, dr. Petras ir Lai
ma, Kiušinskienė, Kazimiera, Vi- 
lėniškis, Antanas ir Ona, A.A. 
Kriščiukaičio Kazio atmint. įna
šas (jo atstovas A, Vilėniškis), 
šurkus, Stepas, Užemis, Bronius 
ir Ema, Didžbalis, Juozas, And
rikonis, Juozas, Vilčinas, Vla
das, Giedrikis, Jonas, Kavaliaus
kas, Pranas ir Barbora, Nenor
tas, Vaclovas, KalvatienėPauli
na, Gričius, Juozas, Tiltonienė, 
Izabelė, Pleškys, Antanas, Kai
rienė, Lucija, Sadonis, Marijus 
ir Aldona, Bareika, Jonas, A.A. 
Budzinausko Jono J. atmint. įna
šas (atstovauja M. Budzinauskie- 
nė), Gureckas, Antanas ir Mag
dalena, Skrusdys, Juozas, Pečiū- 
ra, Lionginas ir Jūtarė, Mickū- 
nas, Česlovas ir Irena, Paltus, 
Stasys ir Ona,Kalifornijos Gydy
tojų D-ja, Lietuvių Rašytojų D-ja, 
A.A. Juozo Vitkaus - Kazimierai
čio atmint. Įnašas (Įnašo atst. 
J. Grybauskas), Omahos Lietuvių 
Medžiotojų ir Meškeriotojų Klu
bas "ARAS", Žukauskas, Edvar
das ir Vytautas ("Cosmos Par
cels Express Co"), Sharko, Ge
orge, Bagdanavičienė, Vaclovą, 
Čepaitis, Kostas ir Valerija, A.A. 
Šaulių S-gos Vado pulk. Sala- 
džiaus, Prano atmint. Įnašas (jna 
šo atstovė dr. B. Balšaitytė),Kru- 
žikauskas, Petras, Kyras, dr. 
Antanas, Gailius, Alfonsas ir Ve-

PASKUTINIS SKAMBU
TIS Į NEW YORKĄ

Atėjo laikas apsispręsti 
— važiuoti į Lietuvos Lais
vės manifestaciją New 
Yorke ar ne. Dažniausia to 
apsisprendimo raktas guli 
mūsų pačių kišeniuje. Tad 
paimkime tą raktą ir atra
kinkime stalčių kur guli 
banko knygutė. Skambina
me paskutiniu skambučiu į 
didį žygį. Pagalvokime, juk 
daug lengviau tą žygį atlik
ti, šiek tiek dolerių paauko. 
ti, negu nuolatos būti rau
donųjų vergijoje pavergto
je Lietuvoje, nekalbant apie 
mūsų brolių ir sesių neiš
matuojamą skurdą, vargą 
Sibiro tremtyje. Pabuski
me ! ši savaitė — paskutinė 
apsisprendimo savaitė. Vė
liau sąžinė išmetinės — ko
dėl neprisidėjau ... O prisi
dėti reikia. Sąjūdis didelis. 
Įdomu, kad šįkart ateina ir 
savo piniginę auką pakloja 
net ir tie, kurie per 10 metų 
nėra nė cento aukoję. Tėvy
nės meilė atšildė ir ištirpdė 
letargo ledą. Einame gera 
linkme, žinome, jog mūsų 
nedaug. O 30 tūkstančių 
New Yorkui irgi nebus per
daug. Tad išgirskite pasku
tini skambutį j Lietuvos 
Laisvės žygį New Yorke!

Viskas iškalbėta. Mūsų 
spauda šįkart ypatingai pa
siaukojo skelbiamo žygio 
labui. Visa kita pareina nuo 
mūsų. Jau negalėsime pa
siaiškinti, kad nežinojome, 
kad negirdėjome. Jeigu pa
tys dėl darbų gausybės ne
galime vykti, paskirkime 
savo vieton vietininką. To
kių yra daug — studentai, 
pensininkai ir kt. nedirban
tieji — jie važiuos, tik 
jiems to pinigo trūksta.

Norėdami "Laisvės Trau
kiniu" važiuoti, ši savaitė 
paskutinė, nes už vagoną 
(40 asmenų) turime sumo
kėti iš anksto net visą mė
nesį. Tačiau į abu galu su
mokėdami 35 dol., galėsime 
dvi dienas pasilikti N. Y. 
Galima grįžti pavieniui iki 
lapkr. 15 d., 12 vai. nakties. 
Skambinkime tuo reikalu 
transportacijos vadovui inž. 
Jonui Urbonui tel. 585-1303, 
inž. Vac. Urbonui tel. KE 
7-9642, Vincui Tftmošiūnui 
tel. BR 2-0063 ir kt. komi
teto nariams.

Autobusu galima regis
truotis iki spalio 24 dienos. 
Tačiau ir autobusu važiuoti 
neatidėliokime savo apsi
sprendimo.

Turime pardavimui į Ma- 
dison Sųuare Garden net 
500 bilietų. Kainos nuo 1-3 
dol., galime pirkti pas VI. 
Paužą, pas J. Petrulionį, 
Dariaus-Girėno klube ir pas 
visus komiteto narius. Pa
skubėkime!

Iš viso iki šiol suaukota 
virš 1400 dol., bet tai ne pa
skutinis žodis.

N e t i kėkime apuokams, 
kurie bando Jus atšaldyti 
nuo dalyvavimo manifesta
cijoje už laisvą Lietuvą, už 
Lietuvos suverenumo atga
vimą. Juodieji pesimistai 
dažnai užsimena, kad So- 
vietija esanti stipri ir tokiu 
žygiu nepriklausomybės ne
atgausime. Dalis tiesos gal 
tuo ir pasakoma, bet šiuo 
metu tokia manifestacija 
labiausia nemėgiama Mask
voje. Jeigu jie galėtų mus 
apraminti, tikrai nepagailė
tų milijonų dolerių. Bet jie 
bejėgiai! Jie negali laisvos 
lietuvių tautos pažaboti. 
Atsiminti reikia, kad lais
vės veltui niekas neduoda.

Detroitiečiai visuomeni
ninkai visaip bando sutelkti 
gyvą, demonstratyvią ir 
ekonominę jėgą, kad Lietu
vos Laisvės žygis N. Y. nu
sisektų. Nusiseks jeigu mū
sų bus daug, o ne saujelė 
visų apleistų ryžtuolių iš
statytų tarptautinei, o ypač 
sovietinei pajuokai. Kad to 
neatsitiktų — visi turime 
važiuoti ir aukoti nemažai 
pinigų, štai ras. dramatur
gas Vyt. Alantas parašė 
komediją "žmonos portre
tas”. šį vaidinimą stato De
troito Dramos Mėgėju Sam
būris, kuriam vadovauja re- 
žisorė Z. Arlauskaitė-Mik- 
šienė. Vaidinimas įvyks lap
kričio 6 d. Lietuvių Namų 
scenoje. Ne pirmos jaunys
tės patriotė ryžosi padėti 
L. L. ž. pasisekimui. Visas 
pelnas skiriamas šiam žy
giui. Tai didelis ir šviesus 
pavyzdys jauniesiems. Visi 
dalyvaukime lapkričio 6 d. 
"žmonos portretas” kome
dijos vaidinime.

DAIL. VYTAUTO 
OGILVIO PARODA

Paroda atidaroma šį sek
madieni, spalio 17 d., 2 vai. 
p. p. ir tęsis visą savaitę 
iki spalio 24 d.; globėjas: 
Dariaus-Girėno klubas. Dai 
liniukas išstato 45 tapvbas 
aliejumi. Detroitiečiai ge
rai pažįsta kuklų meninin
ką, bet labai populiarų šia
me mieste. Jis daugiausia 
parduoda savo kūrinių. Tad 
ir šion pirmon Vyt. Ogilvio 
individualion parodon atei
kime visi, taip kaip darome 
parodas rengiant kitų mies
tu žymenybėms.

ronika, Ingaunls, Steponas ir Al- 
įiona, Paliulis, Bronius-Anicetas 
ir Jadvyga, Skridulis, Antanas, 
Sūdžius, Juozas, Kliorė, Bronius 
ir Antonija.

_______________________

DETROITO LIETUVIŲ 
KULTŪROS KLUBAS

VEIKIA

Po vasaros atostogų š. m. 
spalio 10 d., 4 vai. p. p. 
Tarptautinio Instituto Rū
muose įvyko šauktas narių 
susirinkimas. Atvyko ir da
lyvavo darbuose 18 narių.

šiuo metu valdybą suda
ro: Alpas Gilvydis, Rose 
Bilaitis, Mirga Michaels, 
Juozas Augaitis ir Ona Jo- 
siukienė.

Iš pranešimo paaiškėjo, 
jog per visus 1965 m. Tarpt. 
Inst. didžiojoj salėj Lietu
vių meno vitrina buvo 3 
kartus naujais eksponatais 
išpuošta bei apstatyta. In
stituto vadovybė iš anksto 
duoda nurodymus kokios te
mos imtis puošiant tautines 
vitrinas, š. m. vitrinos žė
rėjo istorinėmis vertybėmis 
ir menu. Senovės papuoša
lai. archeolog. iškasenos, 
metalo rinkės, grandinės, 
ir t.t. Vieną temą sudarė 
mūsų senovės literatūra 
(Donelaitis). Paskutinę vit
rinos tematiką sudarė: se
nų senovės autuvai: nagi-

nės, vyžos, moterų ir vyrų 
galvos papuošalai ir t.t. Vi
są tą tematikos teorinį iš
narpliojimą ir pritaikymą 
praktikoje Lietuvių lango 
puošime atliko agr. Jurgis 
Baublys. Detroito kultūri
ninkai tikrai džiaugiasi, kad 
mes turime tokį nagingą 
veikėją kaip Jurgį Baublį. 
Susirinkimas jam išreiškė 
padėką. Be to, š. m. lapkri
čio mėn. Tarpt. Inst. mugė
je lietuviai dalyvauja ir 
puošia savo paviljoną. Be 
K. K. I. valdybos, pagalbinę 
komisiją sudarė Jurgis 
Baublys, Rožė Bilaitis ir 
Mirga Michaels. Komisija 
turi teisę pasikviesti pagal
bininkų kad galėtume tin
kamai reprezentuotis kitų 
tautų tarpe.

Jurgis Baublys pasiūlė, 
kad Kultūros Klube būtų 
paminėtas N. Čiurlionis jo 
90 m. gimimo sukakties 
proga. Apgailėjo, kad kaž
kaip tylomis praėjome pro 
mūsų istorijos pirmūną Si- 
maną Daukantą. Bus ban
doma Jaunimo koncertą su
ruošti bent 1966 m. pra
džioje. Sveikinti reikia, kad 
LKK išsijudino iš stagna
cijos ir vėl ėmė rodyti gy
vybės žymių ir kultūriniais 
darbais spinduliuoti.

Tad gero vėjo!

LIETUVIŠKI NAMAI 
DETROITE

Lietuvių Namai atsirado 
Detroite dėka Dariaus-Girė
no Klubo ryžto ir aukų. D. 
G. Kl. egzistuoja jau 13 
metų, gi Lietuvių Namų 
Draugija šį mėnesį mini 
3-jų metų sukaktį. Lietuvių 
Namų egzistencijos pagrin
dą sudaro nariai paaukoję 
namų išlaikymui nemažiau 
100 dolerių: tokių yra virš 
200. Be to, tuose pačiuose 
namuose yra prisiglaudęs ir 
Dariaus-Girėno Klubas, sve
tainė ir baras. Ir šios drau
gijos visas pelnas atiduo
damas namų skoloms mokė
ti. Namai kaštavo 45,000 
dol., bet šiuo metu beliko 
skolos kiek daugiau nei 
14.000 dol.

Tautiečiai, ryžkimės su
rasti dar bent 100 naujų 
šimtininkų. Koks pasidi
džiavimo jausmas džiugin
tų mus, jeigu galėtume būti 
Lietuvių Namų tikraisiais 
savininkais — šeimininkais. 
Išmokėkime skolas — gau
sime namų raktus. Visi 
remkime savo namus. Sam
dykime sales šokiams ir ba
liams.

štai, lapkričio 23 d., 7 :30 
vai. Lietuviu Namuose ruo
šiamas DLND narių susipa
žinimo koncertas-balius. At
vyksta pirmą kartą Detroi- 
tan dainininkė Vanda Stan
kus. Programą papildys 
tautinių šokių "šilainės” 
šokėjai. Galinos Gobienės 
vadovaujami, šokiams gros 
neolithuanu orkestras. Tad 
skirkime lapkričio 23 d. 
Lietuvių Namams, nes vi
sas koncerto pelnas skiria
mas namų skolų sumažini
mui. (Mg.)

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU IŠDIRBINIŲ TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS 
Chicagoje

Telef. PR 8-2781 rytais ir vakarais; LŲ 5-6291 bet kuriuo laiku
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▲ Y The DIRVOS SKAITYTOJU LAIŠKAI

DEMONSTRACIJOS IR 
LAPKRIČIO ŽYGIS
Skaitantieji amerikonų spaudą 

jau bus pastebėję, koks dėmesys 
antraštėmis, straipsniais ir nuo
traukomis kreipiamas j tuos 
barzdočius ir siaurakelnius, ku
rie šiuo metu demonstruoja prieš 
JAV politiką Vietname, iškeldami 
šūkius už taiką Azijoje, JAV ka
riuomenės atitraukimą ir pan. 
JAV vyriausybė, atkreipusi i tuos 
reiškinius atitinkamą dėmesį, 
priėjo išvados, kad — nors tie 
demonstrantai ir sudaro mažumą 
studentijos, profesūros ir kt.,ta
čiau kas blogiausia, kad toji ma
žuma įgauna disciplinuotos mažu
mos formas, vadovaujamas apsi
sprendusių ir tiksliai savo keliu 
einančių organizacijų, kurių tiks
lai sutampa su komunistinių re
žimų ir Vietkongo komunistinių 
partizanų tikslais.

Kad tos "vietnaminės" de
monstracijos iš pripuolamų stu
dentiškų pokštų pereina į komu
nistų rankas, jau atvirai ir viešai 
skelbia kongresmanai, susipaži
nę su saugumo organų duomeni
mis. O jie tai gali skelbti ne
varžomi Valstybės Departamen
to situacijos, kurioje vis "nepato
gu" ką nors veikti, kenkiant "kul
tūrinių mainų" ar "taikaus bend
radarbiavimo" programoms.

’ Tąja tema kalbama naujausioje 
US World & News Report žurnalo 
laidoje, kurioje skelbiama tokia 
senatoriaus Th. Dodd nuomonė:

"Antivietnaminio judėjimo kont
rolė aiškiai yra perėjusi iš nuo
saikesniųjų elementų, kurie dar 
savo laiku sugebėjo kontrolės ne
išleisti iš savo rankų, Į komunis
tinio ir ekstremistinio elemento 
rankas, kurie atvirai simpatizuo
ja Vietkongui ir atvirai priešingi 
JAV, kartu šaukiant į drausmės 
ardymą iki naujokų šaukimo kor
telių deginimo ir sustabdymo ka
rius vežančių traukinių...

Yra pakankamai įrodymų, kad 
pasaulio komunistų aparatūra 
tiek JAV, tiek Maskvoje, Peipin- 
ge, Hanoi, Havanoje ar kitur iš
naudoja tuos reiškinius savo pačių 
tautų galvosenai įtaigoti, būk tai 
dauguma amerikonų pasisako 
prieš savo vyriausybės politiką... 
o kartu atakuoja amerikonų karių 
moralę Vietname".

Tuo reikalu panašiai yra pasi
sakęs senat. Frank Lausche ir 
kiti.

Kad amerikonų karių moralė

atakuojama, rodo laiškai iš Viet
namo, kuriuose kariai reiškia sa
vo pasipiktinimą tokiu studentijos 
elgesiu.

Gerai, kai kariai piktinasi, ra
šo ir rodo, kad jie supranta tiks
lus, dėl kurių jiems tenka kovo
ti, vargti ir žūti Azijos džiunglė
se. Bet kiekvienas gerai supran
ta, kad karių morale tokiais špo
sais žaisti nevalia.

Laisvas tai laisvas šis kraštas, 
bet viskas turi savo ribas. Ir ge
rai, kai 2000 Michigano Univer
siteto studentų ir profesūros na
rių siunčia telegramą prez. John- 
sonui, pareikšdami savo pritari
mą jo politikai Vietname. Gerai, 
kai N, Meksikos studentija auko
ja kraują sužeistiems Vietna
me kariams — protesto ženklan. 
Bet ar visi tie protestai ir anti- 
protestai būtų reikalingi, ir ar 
būtų reikalingi pasipiktinimo pil 
ni karių laiškai iš Vietnamo, jei 
nebūtų tos palaidos balos, kuri 
neišplaukia vien tik iš noro pa
sinaudoti šio krašto santvarkos 
laisvėmis, bet tas laisves išnaudo
ti aiškiai nustatytiems ir įrody
tiems komunistinės konspiraci
jos kėslams patenkinti.

Iki šiol tos barzdočių ir siau- 
rakelnių demonstracijos būdavo 
ignoruojamos, išskyrus Ameri
konų spaudą, kuriai visa tai vis- 
tiek sudarydavo atrakciją. Bet 
juo toliau, juo labiau auga pasi
piktinimas ne tik karių Vietna
me, bet ir tų,kurie mato, kad 
bytnikų demonstracijos jau imta 
kaip reikiant naudoti komunis
tinės propagandos naudai. Ir pa
sirodo, kad lazda ir vėl turi du 
galu. Baigiasi kantrybė tų, kurie 
i laisvo krašto privilegijas žiū
ri kiek kitaip, būtent, kad toji 
laisvė iškovota ir išsaugota tam, 
kad ji būtų pavyzdžiu ne tik sa
viesiems, bet ir visam pasau
liui. Pavyzdžiu, kurio nevalia 
suteršti ir piktnaudoti.

Atrodo, kad lietuvių manifes
tacija lapkričio 13 d. New Yor- 
ke atitiks ir kaip tik bus laiku 
atliktas aktas įrodymui, kad 
laisvę gerbia politiniai subrendę 
ir laisvės dovanas tinkamai su
prantą žmonės. Tai bus netik ei
linė demonstracija visų dabar 
vykstančių demonstracijų ir an- 
tidemonstracljų grandinėje, bet 
kartu lietuvių tautinės savigar
bos ir kitų tautų laisvių pager-

SPAUDA IR PINIGAI

Du straipsniai - vedamieji tilpę 
Dirvos 105 ir 106 numeriuosepa- 
skatino šį laišką. Tiksliau pasa
kius, dvi tenai iškeltos mintys.

Pirma — Dirvos teigimas, jog 
yra tokių tautybių grupių laikraš
čių, kurie pagrįsti nepriklausomu 
ūkiniu pagrindu įstengia išsilai
kyti tiek ūkiškai tiek ideologiniai 
nepriklausomais. (Dirva Nr. 105, 
"Laikraščių savaitė")

Antra — Dirvos prašymas ir 
priminimas straipsnyje "Karto
jame savo prašymą" (Nr. 106), 
kad ateityje parengimų su apmo
kamais įėjimo bilietais, bufetais 
etc. skelbimą s spaudoje turės bū
ti apmokamas keletą dolerių.

Antrasis straipsnis yra aiškiai 
pirmojo šešėlyje gimusi mintis, 
kuriame dar kartą patvirtinama 
sunki mūsų spaudos ekonominė 
padėtis... Milijoninių tiražų nėra 
ir nebus. Mūsų spauda, būdama 
ūkiniai priklausoma nuo pavienių 
ar grupinių interesų, susiskaldžiu - 
si, dar daugiau susilpnėja.

Žinant šiuos apgailėtinus mūsų 
lietuviškojo gyvenimo faktus, ne
betenka kalbėti apie nepriklau
somumą, vieningumą etc. etc, t. y. 
temas, kurios jau daug kartų vi
sokiomis progomis gvildentos, 
svarstytos, rezoliucijomis apklo - 
tos ir mūsų pačių abuojumo ir 
kultūrinio nesubrendimo užmig
dytos.

Mūsų spauda, neišskiriant ir 
Dirvos, kratosi dabartinio ir ati
tinkančio "tarnaitės" vaidmens, 
kuris yra realus ir aplinkybių pa - 
diktuotas.

Vienintelis raganius, kuris iš 
pelenės galėtų padaryti jei ne ku
nigaikštytę, tai bent padorią vai
dilutę -- mūsų periodinę spaudą 
— tarnaujančią prie mūsų lietu
viškų interesų smilkstančio au
kuro, yra realus pinigas - kapi
talas.

Lietuviai nuo senovės buvo ne
blogi medžiotojai ir ūkininkai, 
bet menki prekybininkai. Gal čia 
ir glūdi visa tragedija.

Laikraščio, kaip ir kiekvienos 
kitos įmonės pasisekimą lemia pa
kankamas pagrindinis kapitalas, 
vadovavimas, pasiūla - paklau-

bimo aktas, savo tikslais ir ap
imtim {rodąs pagarbą konstituci
niams laisvės dėsniams, subren
dimą pagal tuos dėsnius gyventi 
ir tvarkyti.

Jei tik visi lietuviai, latviai, 
estai ir kitų tautybių atstovai 
tinkamai supras ir įsisąmonins 
Šio momento svarbą ir reikšmę, 
lapkričio 13 dieną bus galimybė 
Įrodyti ne tik šio krašto, bet ir 
viso pasaulio gyventojams, ką 
reiškia ne tik meilė savam kraš
tui ir jo idealams, bet ir tinka
mas pasiruošimas ir pasiryži
mas tuos idėalus gerbti ir apginti.

Geresnės progos savo atsaky
mui duoti greitai neturėsime. 
Bent tokiu akivaizdžiu būdu -- ne. 
Lapkričio 13 žygis New Yorke 
bus ne eilinė kontrademonstraci- 
ja komunistų papirktiems agita
toriams atsakymui duoti, bet 
rimtas, apgalvotas ir reto atsa
kingumo aktas lietuvių valstybin
gumo subrendimui pademons
truoti.

(j.5.)

sa, na ir, žinoma, pačio gaminio 
ar prekės kokybė.

Atrodytų, kad mūsų lietuviškos 
spaudos kaikurių savininkų šie 
faktoriai yra ignoruojami arba ne
pakankamai išvystyti ir to pasė
koje finansiniai sunkumai.

Užmirštama, kad
L Skaitytojai laikraštį pre

numeruoja ne tam, kad laikraš
tinio popieriaus trūktų namuose 
ar tik tam, kad "lietuvišką spau
dą paremti", bet dėl kokio nors 
individualaus intereso, įdomumo, 
to ar kito laikraščio reikalingu
mo.

Nekalbėdamas už kitus, ga
liu prisipažinti, kad Dirvą pre
numeruoju pirmoje eilėje dėl 
Bronio Railos mintį stimuliuo
jančių straipsnų, Draugą gi dėl 
šeštadieninių priedų, etc.

Tuom tik noriu pabrėžti, kad 
kiekvienas skaitytojas turi ką 
nors sau tame ar kitame laik
raštyje rasti. Kuo daugiau užin- 
teresuotų skaitytojų, tuo daugiau 
prenumeratų, tuo daugiau pinigų.

2. Laikraščio bendradarbiais 
- korespondentais remiasi kiek
viena redakcija, be kurių įnašo 
ypač mūsų laikraščiai būtų tuš
toki, Tie bendradarbiai rašo Į 
mūsų spaudą ir teikia žinias dau - 
gumoje iš žurnalistinio idealizmo 
ir negauna jokio apčiuopiamo at
lyginimo, išskiriant tuos, kurie 
yra laikraščių redakcijų pasam
dyti. Kokie bendradarbiai,tokia 
ir spauda, koks jų lygis, toks ir 
spaudos lygis.

Vienok iš jų laukiama, kad jie 
savo laisvą laiką gaišintų, rašy
tų, važinėtų, visur dalyvautų, sek - 
tų, viską girdėtų ir aprašytų be 
jokio užmokesčio, dažnai gi ir be 
jokios padėkos.

Neseniai teko šnekučiuotis su 
vienu kruopščiu ir sugebančiitvie- 
no laikraščio bendradarbiu, kuris 
trylika metų rašė, raportavo ir 
neabejotinai idėjo daug darbo ir 
pasišventimo. Sakėsi jau nusto
siąs rašyti. Nesmerkiu. Per tuos 
trylika metų turėjo daug reikala
vimų iš laikraščio redaktoriaus, 
o jo darbas tebuvo pripažintas tik 
dviem bilietais į kažkokius abejo
tinos vertės parengimus. Stoka 
pripažinimo vienokioj ar kitokioj 
formoj kenkia ne tik spaudos bet 
ir kitokiame darbe aplamai. Ra
šyti irgi yra DARBAS. Turi būti 
kuom nors atlyginamas. Mokėji
mas už eilutę atspaustą laikraš
tyje: duotų paskatinimą, atsiras
tų daugiau rašančiųjų, redakcijos 
turėtų didesnį pasirinkimą, dė
tų pajėgesnius darbus, laikraščio 
kokybė kiltų, skaitytojų - prenu
meratorių eilės augtų, pajamos 
didėtų ir kelias prie laikraščio 
ekonominės nepriklausomybės žy
miai sutrumpėtų. Laikraščių sairi - 
ninkai turėtų todėl investuoti ne 
tik į mašinas ir popierių, bet ir į 
korespondentus - bendradarbius.

4. Geras savaitinis laikraštis 
bus sėkmingesnis už vidutinį, iš- 
skiestą nors ir dažniau pasiro
dantį, ir tuo pačiu ekonomiškai 
pajėgesnis.

Baigiant, dar Įtartą pabrėžtina, 
kad laikraštis pirmoje vietoje yra 
prekybinis užsiangažavimas. Rei
kalinga pakankamai kapitalo, nu
simanančios vadovybės, tam tik
ro skaičiaus atlyginamų tarnau
tojų ir atlyginamų bendradarbių- 
korespondentų. Ant tokių pagrin
dų pastatytas laikraštis turėtų iš
silaikyti, nes stipriam finansi
niai ir įdomiam laikraščiui kon-

člurlionio Ansamblio valdybos pirmininkas V. Plečkaitis kalbasi 
su pakviestu Į čiurlioniečių balių garbės svečiu, neseniai atvykusiu 
iš Argentinos, dailininku Jonu Rimša, kurio paroda atidaroma atei
nantį mėnesį Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

tos prasmės, bet įgauna prasmę 
ontologinių, neotinių, loginių ir 
net vertybinių problemų spren
dime. Substancija seniausiai bu
vo iškelta Aristotelio veikaluose. 
Vėliau B. Spinoza išvystė dialek
tą ligi kraštutinio monizmo. O J, 
Locke tur būt pirmas suprato 
nežinomo daiktų pagrindo pras
mę. Tai yra galutinai metafizi
niai elementai, galutiniai kosmo
loginiai elementai, atomai arba 
monados. Vienintelė tikra iram- 
žina būtis. Ir daugybė panašių 
vartojimų ir apibūdinimų.

Labai suglaustai aptardamas 
Theodore C. Sorensen rašomos 
knygos Ištraukas, neliečiau Ken- 
nedžio rašymo ir meno ar kryp
ties stiliaus, neliečiau nei joato- 
minės bei metafizinės sudėties, 
nes tai būtų daugiau negu juokin
ga. Lygiai to neliečia ir patsai 
Sorensen, bet bando įrodyti J. 
Šmulkštys. Taip pat nepasisakiau 
blogai apie buvusį prezidentą ir 
Kennedžių šeimą ir net nenagri- 
nėjau jo tinkamumo ar gerumo, 
koks jis buvo prezidentas. Pasi
remdamas knygos daviniais, no
rėjau tik parodyti, ką reiškia žmo - 
gaus gyvenime pinigai ir žmogaus 
ambicija, ko nors siekiant ir tu
rint ryžtą. Kennedžių gerbėjai 
galėtų tuo tik didžiuotis, O jeigu 
J.š. pyksta už iškeltus davinius,

jis turėtų pykti ant Sorensen, o 
ne ant manęs. J.Š. mini ir kitus 
milijonierius, kurie norėję būti 
prezidentais, bet nepajėgę. Tai 
tik patvirtina mano teigimą, kad 
tam reikia ilgai ir pastoviai ruoš • 
tis, turėti ambicijos ir gerą sme
genų trustą, kuris gerai dirbtu (sa 
kinys iš "Žmogus ir mitas" 
straipsnio).

Ko siekia savo laišku J. Šmulkš
tys -- nežinau. Bet iškraipyti 
mano mintį nepacituojant nei vie
no "blogo" sakinio, o tik pasa
kant: "P.Ž. faktiškai tik liejo tul
žį buvusio prezidento šeimos at
žvilgiu", arba "P.Ž. straipsnis 
parodo ir jo ignoraciją Ameri
kos prezidentinėje politikoje" yra 
negražus darbas, bet gal net no
ras pasisavinimui dieviškosios 
žinojimo galios, matyti kas nepa
rašyta, J.Š. rašo, kad tas straips
nis "yra tipiškas neatsakomingas 
žurnalizmui, kurio mūsų spaudo
je daug pasitaiko (mano pabrauk
ta P.Ž), pavyzdys". Ar tai nėra 
lietuviškos spaudos niekinimas?! 
J. Šmulkštys galėtų ant manęs 
pykti už mano antikomunistinius 
straipsnius, kuriuose visada pa
sisakau piktai, bet tik ne už šį. Bet 
tai jau jo "stilius" ir "substan
cija".

P. Žičkus 
Boston

ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS
SENIAUSIA, VIENA PIRMŲJŲ Iš SIUNTINIŲ 

FIRMŲ AMERIKOJE

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

VISOMIS ŠVENTĖMS DOVANOMIS KREIP
KITĖS j MUS IR MŪSŲ SKYRIUS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

*716 Walnul SI.. Philadelphia, Pa. 19106;
Tel. WAlnut 2-0100

Lapkričio 13 žygiui remti komitetas Clevelande, sėkmingai Įvykdęs rinkliavą ir išvykos organizaci
ją. Sėdi iš kairės: V. Stankus, L. Leknickas, R. Laniauskaitė, pirm. inž. A. Pautienis, muz. A. Mikuls
kis ir Pautlenytė.

Antroj eilėj iš kairės: St. Lazdinis, S. Butrimas, K. Budrys, VI. Blinstrubas, J. Čiuberkis, F. Eidim- 
tas ir Gailiušis. V. Pliodžinsko nuotrauka

kurencijos nėra.
Gal tada nebeteks ir ubagauti.

Vyt. Plukas, 
Santa Monica, Calif.

dėl j. Šmulkščio laiSko 
"STILIUS IR SUBSTANCIJA"

— Ką jis ten daro? -- pa
klausė miesto jaunuolis, pama
tęs ariantį.

-- Substanciją, — atsakė girdė
tu žodžiu kaimietis.
- Kaip?
-- Toks jo stilius, -- vėl at

sakė kaimietis.
Lietuvių kalbos vadovas ir Lie

tuvių Enciklopedija taip aptaria 
stilių ir substanciją: Stilius, lo
tyniškai Stylus, "rašyklė", rašy
mo būdas, išraiškos forma, savo
tiška meniška atskiro kūrėjo ar 
laikmečio vaizduosena, laiko skai
čiavimas: gyvas vaizdingas, goti- 
nis, renesansinis, naujasis, se
nasis. Substancija, lotyniškai 
sub-stare "stovėti po", kūninė ma
sė, medžiaga, nesikeičianti me
džiaga, viena iš pagrindinių filo
sofinių kategorijų, neturinti duo-

CENTRINĖ JSTA1GA

NEW YORKUI
220 Park Avenue Soufch 
Phone: 982-8410

U p to w n
PHILADELPHIA, Pa. 19123
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11415 Jos. Campau Avenue 
TO 8-7940

KANSAS C1TY. Kaušas 
18 S. Bethany
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I.OS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd< 
FR 9-8712

MINNEAPOLIS 11, Minu.
217 E. llennedin
FE 2-4908

NEW BRITĄIN, Conn. 06051 
c/o N. Yazkoįvich
165 llartford Avenue

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

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

ROCIIESTER 21, N. Y.
683 Huilson Avenue

BA 5-5923

SAN FRANC1SCO 22, Calif. 
1236 Ninth Avenue
OV 1-4229

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

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

VINELAND, N. J., West Landės Avė.
Parish Hali — Tel.: G91-8423

Atidaryta tik penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak.
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LAISVĖS VARPAS BOSTONE TEBESKAMBA
Laisvės Varpas — kiek

vieną sekmadienio rytą nuę 
8 iki 9 vai. perduodama iš 
Freiminghamo, Mass., lie
tuvių kultūrinė radijo va
landa, kuriai jau eilė metų 
rūpestingai ir ryžtingai va
dovauja Petras-Viščinis.

Kas yra kultūrinė radijo 
valanda? Tai nėra tik kul
tūrinės radijo valandos pa
rengimas, kurios programą 
paprastai sudaro lietuvių 
muzika, dailusis žodis, vi
suomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo apžvalgos, daž
niausia paruošiamos paties 
Petro Viščinio. Tokias ar 
panašias programas sten
giasi paruošti daugumas 
lietuviškų, radijo valandų 
Amerikoj, tik jos būna pa
marginamos komercini a i s 
s k e 1 bi mais, padedančiais 
joms savo gyvybę išlaikyti. 
Laisvės Varpas per visą gy
vavimo laiką beveik tobulai 
išsilaikė be komercinių skel
bimų, teduodamas tik vi
suomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo pranešimus, ku
rių Bostone ir jo apylinkėse 
nėra tiek daug, kad P. Viš
činio vadovaujama valanda 
galėtų iš to sau "gyvenimą 
daryti”. Tenka apsukriai 
suktis ir ieškoti kitų būdų, 
kurie padėtų tokio polėkio 
radijo valandą išlaikyti. 
Vienas tų būdų — metiniai 
koncertai, sutraukia nema
žai klausytojų ir padedą iž
dą papildyti.

Šiemet Laisvės Varpo 
koncertas buvo surengtas 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos III a. salėj, 
spalio 10 d., 3 vai. po pietų. 
Iki šiol buvo susidariusi lyg 
ir tradicija, kad Laisvės 
Varpo koncertas turi atneš
ti naujieną — vis būdavo 
kviečiami lietuviai koncer- 
tantai, Bostone dar niekad 
nepasirodę arba čia mažai 
tepažįstami. šiemet ta tra

dicija buvo sugriauta — 
Laisvės Varpo koncerto 
programą atliko vietinės 
muzikinės jėgos, čionykš
čiai solistai ir akompania

Laisvės Varpo koncerto išpildytojai. Iš kairės: E. Nitkin, komp. J. 
Gaidelis, B. Povilavičius, D. Mongirdaitė ir St. Liepas.

P. Plikšnio nuotrauka
toriai. Priežastis tokio pa
keitimo skamba visai rim
tai: vietiniai muzikai, pa
žindami Laisvės Varpo pa
stangas ir jo išsilaikymo 
sunkumus, koncerto pro
gramą atliko be jokio 
atlyginimo. Dera 
pripažinti, jog tai yra gra
žus ir pagirtinas lietuviško 
b e n dradarbiavimo pavyz
dys.

Ar koncertas meniniu po
žiūriu turėjo būti mažiau 
vertingas ir įspūdingas, kai 
jį atliko "savieji” daininin
kai? Tiesa, mes juos gana 
dažnai girdime įvairaus po
būdžio visuomeniniuose ir 
patriotiniuose parengimuo
se, pažįstame jų dainavimo 
manieras ir visa tai, kas 
mums daugiau ar mažiau 
patinka, tačiau argi tik dėl 
to į koncertus einam? Deja, 
"savieji” Laisvės Varpui 

klausytojų mažiau tesurin
ko, kitais metais salė būda
vo regimai pilnesnė! Tuo 
tarpu koncerto programa 
buvo rūpestingai paruošta,

gerai surepetuota ir atlik
ta. Svečiai inžinieriai (su
važiavimo dalyviai iš kitų 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. J a n u š a i t i s ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

PARAMA
1. Import. German VSOP Brandy .... 5th — 4.98
2. Krupnikas — Honey punch ....... 5th — 3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy .... 5th — 3.35
4. Cream De Banana Liųueur .......5th—3.19
5. Chianti Imp. Wine ............... Full Q. — 0.98

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.)

7. Imp. German Zeller
Schvvarze Katz ...............................5th — 1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98

miestų, nes Laisvės Varpo 
koncertas buvo įtrauktas jų 
programose) mūsų daini
ninkais gėrėjosi ir stebėjo
si, kad Bostonas ir tuo po
žiūriu yra turtingas. Aišku, 
negi su svečiais ginčysis ir 
pradėsi jiems aiškinti, kad, 
va, regėkit, męs salės ne- 
pripildom, kai jie dainuo
ja ...

Koncerto programą pra
dėjo baritonas Stasys Lie
pas, padainuodamas J. Tal- 
lat-Kelpšos Nuplasnok, A. 
Grečanino — Vo Kalinį ir 
L. Denzo Funiculi Funicula. 
Antroj koncerto daly jis 
padainavo A. Rubinšteino 
ariją iš op. Demonas ir G. 
Verdi Renato ariją iš op. 
Kanklių balius. Su Daiva 
Mongirdaite jis dainavo po
rą duetų — ištrauką iš Jul. 
Gaidelio kantatos Lietuva 
ir W. A. Mozarto ”Duok 
ranką man, brangioji” iš 
op. Don žuanas. Buvęs Vil
niaus operos teatro solistas 
Stasys Liepas — nebe nau
jokas koncertinėj estradoj, 
tai nei jo pamokysi, nei jo 
paglostysi, nes jis dirba 
taip, kaip per eilę metų įpra
to ir įgudo. Aišku, tie me
tai ir jam balsinio kraičio 
jau nebekrauna. Tačiau ke
letą gabalų, ypač Demono 
ariją, šiame koncerte jis 
padainavo laisvai ir įspū
dingai.

Daiva Mongirdaite daina
vo J. Gaubo Mano rūtos, 
Br. Budriūno Išdykęs ru
denėlis, A. Vanagaičio (K. 
V. Banaičio?) Rods, par- 
pulčiau, G. Verdi ariją iš 
op. Kaukių balius, P. Tosti 
Norėčiau mirt ir W. A. Mo
zarto Lopšinę. Bisui pridė
jo G. Puccini Valsą iš op. 
Bohema. Daiva Mongirdai- 
tė turi gyvą muzikinį jaus
mą, šiltą frazę, regimą kon- 
certantės kultūrą, todėl vi
sada yra malonu jos daina
vimo meno paklausyti. Sa

vo aukštumoj ji buvo ir 
šiame Laisvės Varpos kon
certe.

Benediktas Povilavičius 
dar vis rodosi pažangos 
ženkle, šiame koncerte jis 
padainavo Br. Budriūno 
Kas bernelio sumislyta, Al. 
Aleksio O, pažvelki, Jul. 
Štarkos Tušti paliktieji na
mai, Delibo Nilakantos ari
ją iš op. Lakmė, Čaikovskio 
Piligrimo dainą ir Kenema- 
no Kai karalius jojo karan. 
Kaip regim, ir jo repertua
ras mūsuose nėra perdaug 
nudainuotas. Su D. Mongir
daite tikrai darniai Ben. 
Povilavičius dainavo St. 
Šimkaus duetą iš operetės 
Čigonai. Jis turi plačios ska
lės galingą boso balsą. Pra. 
dėjęs viešumoj reikštis 
prieš keletą metų, šiuo me
tu Ben. Povilavičius jau yra 
stipri jėga mūsų koncerti
nėj scenoj. Ypač jautriai ir 
muzikaliai jis padainavo 
Jul. štarkos dainą Tušti pa
liktieji namai, Delibo Nila
kantos ariją, Čaikovskio Pi
ligrimo dainą ir Kenemano 
baladę apie karalių ir Sta
sių. Nauja man buvo — kai 
kuriose vietose greitas bal
so virpėjimas. Į tai jau da

...... ——
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bar dainininkui reiktų at
kreipti rimtą dėmesį. Apla
mai, šis Ben. Povilavičiaus 
pasirodymas buvo maloni 
staigmena.

Koncerto akompaniatoriai 
buvo muz. Edna Nitkin 
(akompanavusi Ben. Povi- 
lavičiui) ir komp. Jul. Gai
delis, akompanavęs D. Mon- 
girdaitei, St. Liepui ir due
tams. Abu jie savo parei
gas atliko rūpestingai.

Po koncerto Petras Viš
činis padėkojo visiem, ku
rie Laisvės Varpo padėkos 
buvo nusipelnę. Be koncer
to programos atlikėjų, jų 
buvo dar visas būrys. Va
karienėj ir šokiuose pasili
ko beveik visos viešnios ir 
visi svečiai, kurie klausė 
koncerto. Visa tai rodo, kad 
Laisvės Varpas Bostone 
dar tebeskamba. St. S.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

AS BUVAU SNIPAS
Elyesa Bazna

(13)
Vakare nusivežiau Esrą Į miestą ir nupirkau jai puikų paltą. Ji 

džiaugėsi pirkiniu ir kartu varžėsi, nes paltas buvo brangus.
-- Dėl to nesirūpink, aš noriu, kad tu gražiai atrodytum.
Paskui Jai parodžiau miesto gražesnes vietas ir staiga pa

klausiau, ar ji norėtų baigti universitetą.
Ji nuleido galvą ir tyliai pasakė, kad jos didžiausia svajonė buvo 

baigti universitetą, bet tėvai nepajėgė toliau leisti { mokslus.
— Ar tu dar atsimeni, kurį elektros saugiklį reikia išjungti? — 

paklausiau.
Ji pažiūrėjo į mane nustebusi.
— Ką tas bendro turi su saugikliu?
Aš tuoj pat neatsakiau. Leidau jos susidomėjimui stiprėti.
— Ar tu negali atspėti? Geležinėj spintoj laikomi ne pinigai, 

o slapti dokumentai...
Kai baigiau aiškinti ir užsidegiau cigaretę, buvau tikras, kad 

ji. bus mano sąmokslininke. Esra tyliai pasakė, glausdamos! prie ma
nęs:

— Aš žinau, kurį saugiklį reikia išjungti.

Dokumentuose, kuriuos fotografuodavau, žodis "Overlord” vis 
dažniau pasirodydavo. Negalėjo būti jokios abejonės, kad tuo žodžiu 
buvo vadinamas antrasis frontas, kurio rusai taip reikalavo.

Churchillis norėjo, kad Turto ja įsimaišytų karan. Su jos pagalba 
jis galvojo išsilaipinti Graikijoje ir atkariauti Balkanus, pirm negu ru
sai vieni ten įsigalės. Bet turkai dvejojo ar stoti anglams į talką. 
Jie norėjo, kad pirm įvyktų invazija Prancūzijoje.* Anglai norėjo pir
ma užimti Salonikus, o tik paskui išsilaipinti Prancūzijoje.

Esra greit įsigyveno į savo naują vaidmenį. Kitą dieną po mūsų 
pašnekesio ji atėjo į mano kambarėlį.

-- Sir Hughe pakviestas pietums į miestą, — pasakė ji.
-- Iš kur tu žinai?
— Aš mačiau išvažiuojant ir virėjas pasakė, kad šiandien am

basadoriaus nebus.
Ji tylėdama į mane žiūrėjo, norėdama įrodyti, kad moka būti 

mano sąmokslininke.
-- Sekretorė irgi išvyko,-dar pastebėjo.
-- Bet ji gali kiekvienu momentu grįžti iš pasivaikščiojimo. 
Esra pakratė galvą.
— Aš ją mačiau Įeinant į kirpyklą. Kai moteris eina pas kirpė

ją, tai greit neišeina.
Dabar pamačiau, kad ji turi galvą ir aš galiu turėti gerą sąmoks

lininkę.
- Gerai, eik ir Išjunk saugiklį, — pasakiau jai.

Jos veidas spindėjo džiaugsmu ir šypsodamasi man atsakė:
■ — Aš tai jau padariau.

Reikėjo veikti. Liepiau jai laukti koridoriuje. Man patiko, kad kas 
nors būtų žiūrovu mano pavojingo žaidimo. Pradžioj buvo Mara, dabar 
Esra.

Jokio pavojaus nebuvo. Ambasadorius pietavo mieste, sekretorė 
buvo pas kirpėją, o ambasadoriaus žmona užsidariusi kambariuose gy
dėsi karšta arbata nuo peršalimo. Tad Į biurą įėjau užtikrintas. Ne
dvejodamas atidariau geležinę spintą, pėmiau dokumentus ir vėl už
dariau. Grįžęs kambarin vieną po kito pradėjau fotografuoti dokumen
tus. Viename jų buvo sakoma apleprojektuojamą puolimą prieš vokie
čius Balkanuose ir buvo reikalaujama, kad turkai kuo greičiau leistų 
anglų aviacijai turėti bazę Smyrnoj, kad iš čia galima būtų siųsti bom
bonešius į Salonikus.

Baigęs fotografuoti, dokumentus paslėpiau po švarku ir išėjau 
Į koridorių.

-- Už penkių minučių tu galėsi įjungti saugiklį, — pasakiau 
Esrai. — Man užteks penkių minučių dokumentams į vietą padėti.

Aš norėjau prieš Esra pasirodyti herojumi ir tai man galėjo 
brangiai atsieiti.

Pakely susitikau lady Mary.
— Elyesa!
Aš jos nemačiau ir krūptelėjau pabudinus iš svajonių.
— Ar jūs jau suradote vietą savo giminaitei?
Aš buvau užmiršęs, kad ambasadoriaus žmona man buvo leidusi

Esrą tik laikinai apgyvendinti ambasadoje.
Dar ne. Aš galvojau, gal kartais ji bus jums naudinga, — su

murmėjau nežinodamas ką sakyti.
— Aš jums sakiau, kad ji čia gali būti tik laikinai, tad paieško

kit jai kuo greičiau tarnybą.
-- Gerai, aš tuoj pasirūpinsiu.
Staiga aš pagalvojau, kad besišnekant laikas bėga ir. Esra gali 

Įjungti saugiklį.
-- Pasakykit Mustafai, kad man atneštų arbatos, -- pasakė lady 

Mary ir grįžo savo kambarin.
Įėjęs biuran aš nepagalvojau, kad jau gali veikti aliarmo skam

butis. Atidaręs geležinę spintą įdėjau atgal dokumentus ir užrakinau. 
Mano didžiausias troškimas buvo kuo greičiau nusikratyti dokumentų. 
Paskui nusileidęs virtuvėn liepiau virėjui paruošti arbatą.

Mustafa žiūrėjo Į mane nustebęs:
-- Kas tau, ar sergi?
Kai jau buvau koridoriuje, Esra pasirodė nusiminusi.
-- Kai aš dėjau saugiklį, jis perdegė, -- sužnlbždėjo ji.
Vadinasi, jei saugiklis nebūtų perdegęs, aš būčiau su aliarmo 

skambučiu sukėlęs visus namus. Laimė buvo mano pusėje. Ir staiga 
mane apėmė silpnumas ir keliai pradėjo drebėti.

— ŠĮ vakarą tu apleisi ambasadą. Taip nori lady Mary, — pa
sakiau Esrai.

Prieš Maros norą, ją apgyvendinau mūsų namuose. Aišku, 
buvo isteriškų scenų iš Maros pusės, grasinimų su Mr. Busk šeima 
išvažiuoti į Londoną.

— Tu elgiesi taip, lyg Esra būtų mano meilužė, -- šaltai paste
bėjau Marai, nekreipdamas dėmesio. — O jei tu nori vykti į Londo
ną, tai tavęs niekas čia nelaiko.

Ambasadoje lady Mary vėl buvo maloni su manimi, patenkinu, 
kad lšpildžiau jos Įsakymus ir aš kasdien fotografavau dokumentus. 
Didžiausiam malonumui iš Moyzisch sužinojau, kad Hitleris užmano 
pasitarnavimus Reichui pasiryžo man padovanoti vilą Vokietijoje...

Pagaliau Mara išvyko su Mr. Busk Į Londoną ir aš likau vienas 
namuose su Esra. Dabar nebebuvo mums jokių kliūčių mylėtis. Tačiau 
man galvą buvo susukusi Moyzisch sekretorė, kurią kartą netikėtai 
sutikau krautuvėje. Jos grožis mane dieną ir naktį persekiojo ir 
aš tik ją vieną savo svajonėse temačiau, nežinodamas, kad tai buvo 
mano priešas Cornellja Kapp, dirbusi amerikiečių žvalgybai.

(Bus daugiau)
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INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.)

Nauj. Anglijos liet, gydytojų s- 
gos vardu dr. Vaitkus. Garbės 
konsulo adv. A. O. Shallnos svei
kinimus perdavė suvažiavimo 
pirm, dipl, inž. J. Dačys.

Raštu ALIAS suvažiavimą 
sveikino Lietuvos diplomatijos 
šefas St. Lozoraitis, atstovas J. 
Rajeckas, VLIKo pirm, Vacį. Si-

nlninkė, dažna Bostono kultūri
nių parengimų dalyvė, jos menas 
ir inžinierių tarpe rado gyvo at
garsio. Vakaro programai vado
vavo inž. Česl. Mickūnas, paro
dydamas sakinio lakumą, natūra
lumą ir sąmojų, sudarydamas jau ■ 
kią nuotaiką.

Antroji suvažiavimo diena pra - 
sidėjo 8 vai. ryto šv. Petro liet.

gė dipl. inž. Br. Galinis. Si die
na buvo pašvęsta ALIAS organiza 
ciniams reikalams. Darbotvarkę 
sudarė šie punktai: Komisijų su
darymas Ir pristatymas suvažia
vimui, ALIAS Centro Valdybos 
pranešimai, skyrių pranešimai,' 
ALIAS centro valdybos, Techni
kos žodžio, mandatų ir nomina
cijų komisijos pranešimai,Cent
ro valdybos, Rev. komisijos ir
Garbės teismo rinkimai, Įstatų 
keitimo svarstymas. Rezoliucijų 
k-jos paruoštų rezoliucijų skai
tymas, Pageidavimai ir pasiūly
mai ateičiai, Suvažiavimo uždary 
mas. Po to — pietūs, Laisvės 
Varpo koncertas, o po koncerto 
laisvas suvažiavimo dalyvių pa
šnekesys ALTS-gos namuose. Vi- 
sa ta didžiulė programa buvo iš
semta inžinieriniu tikslumu.

ALIAS Centro valdybą nuo šiol 
sudaro Bostonas. Jon išrinkti šie 
inžinieriai: Dačys, Devenis, Ga
linis, Gavelis, Gimbutas ir Ra
šys. Naujoji valdyba išrinkta ak
lamacijos būdu, pagal nominaci
jų kom-jos patiektą sąrašą. Jau 
žinoma, kad naujasis ALIAS pir
mininkas yra dipl. inž. Juozas 
Dačys, vicepirm. inž. K. P. De
venis, iždininkas dipl. inž. J. Ra

Kandidatas Į Clevelando burmistrus Ralph J. Perk tarp dviejų besišypsančių sekretorių: Irenos Šat
kauskienės ir Friedos Naujokaitytės-Patrick. Kairėje C. Šatkauskas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Prof. A. Jurskis ir prof. Ig. Končius ALIAS suvažiavime Bostone, 
Daugėlos nuotrauka 

parapijos bažnyčioj pamaldom už 
žuvusius ir mirusius inžinierius. 
10 vai. pradėtas darbo posėdis, 
ALTS-gos Bostono sk. namuose. 
Pirmą dieną suvažiavimui pir
mininkavo dipl. inž. J. Dačys, 
antrą dieną pradėjo Dačys, o bai

dzikauskas, visa eilė organizaci
jų ir atskirų asmenų. Sveikinimus 
raštu paskaitė inž. Ap. Treinys. 
Tuo ir buvo baigtas ALIAS suva
žiavimo iškilmingasis posėdis.

Po pertraukos pirmininkaujan
tis inž. J. Dačys suvažiavimo da
lyvius supažindino su atstovais iš 
tolimesnių vietovių. Iš kur tie at
stovai atvyko -- minėta kitoj šio 
aprašymo vietoj. Savo tarpe su
sipažinę, inžinieriai ir architek
tai susikaupė paskaitai, kurią 
skaitė prof. A. Jurskis iš Phila- 
delphijos. Jo paskaita buvo rūpės 
tingai paruošta, Įdomi ir turinin
ga. Įdomi ypač tam žmogui, kuris 
nespėja technologijos mokslų pa
žangos sekti. Jos pavadinimas: 
"Dvidešimtas amžius -- moksli
nės revoliucijos ar pažinimo plėt
ros pakopa". Kiek patyriau, prof. 
Jurskio paskaita bus atspausdinta 
Technikos žody. Savo esme toji 
paskaita, tai, erAidittužvilgsoi^J . 
technologijos,.fizikos ir astrofi
zikos mokslų pažangą amžių bė
gy. Ton pažangon žvelgta mate
rialistiniu ir antimaterialistiniu 
požiūriu. Esą ženklų, kad anti- 
materialistinis požiūris darosi 
vis reikšmingesnis. Fizikos ir 
technologijos mokslų bendra-

šys. Kiti naujosios valdybos na
riai pareigom dar nepasiskirstė. 
Revizijos kom-jon išrinkti inži
nieriai R. Budreika, Bioševas 
ir Al. Lapšys. Garbės Teisman — 
prof. A. Jurskis, dipl. inž. J. 
Mikalauskas ir dipl. inž. Stelmo
kas.

Rezoliucijų kom-ją sudarė dr. 
inž. A. Nasvytis, dipl. inž. J.

Dipl. inž. J. Rasys prie savo statybos darbų ALIAS suvažiavime 
surengtoj parodoj. Daugel os nuotrauka

dą rbė, anot prof. Jurskio, esanti 
filosofija, kuri turinti rasti žmo
gaus vietą visatoj, o matemati
kai tada galės daryti savo mate
matinius sprendimus. Savo min
tis prof. A. Jurskis neabejotinai 
vedė Į du taškus — Dievą ir 
žmogų.

Pirmoji ALIAS suvažiavimo die- 
na baigta pokyliu Dorchester Pla- 
za salėse. Pokylis buvo nuotai
kingas ir puošnus. Ne tik valgy
ta, gerta ir šokta, bet susitelk
ta ir ties kultūrine vakaro dali
mi. Dipl. inž. K. Baronas pa
skaitė savo feljetoną Marški
nius. Nors mūsų humoristinėj 
literatūroj tas feljetonas nėra 
kažkokia naujiena ir išimtis, bet 
jis parodė autoriaus meilę lietu
viškajam žodžiui, o taip pat ir 
Įsigilinimą Į dailųjį skaitymą. 
Solistė St, Daugėlienė, inžinie
riaus žmona, aokupanuojama duk
ters Rūtos, nuotaikingai padai
navo keletą dainų. Tai Iškili dai-

ALIAS suvažiavime Bostone suruoštos parodos vienas kampelis, 
kuriame iškabinti dr. inž. A. Nasvyčio, dipl. inž. V, Izbicko, dr. inž. 
J. Gimbuto ir inž. K. Devenio darbai. Daugėlos nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
das 4'/ie/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS

Vasys ir dipl. inž. Vyt. Izbickas. 
Jie parengė pluoštą rezoliucijų 
ir jas paskaitė ALIAS suvažia
vimui. Visų pirma tai rezoliuci
jos JAV vyriausybei — Prezi
dentui, viceprezidentui, Valst. 
sekretoriui p. Rusk ir Atstovų 
rūmų pirmininkui p. McCormak. 
Speciali rezoliucija priimta ve
lionio prof. St. Kolupailos reika
lu, kuri bus pasiųsta poetui J. 
Aisčiui ir Draugo redakcijai. Be 
to, priimti rezoliuciniai ragini
mai skyriams, kad būtų remia
mas Lietuvių Fondas, Lituanis
tinės enciklopedijos leidimas ang
lų kalba, lietuvių švietimas ir 
kultūra. Pasiųstas sveikinimas 
PLIAS valdybai, pareikšta padė
ka buv. ALIAS Centro valdybai, 
kuriai pirmininkavo dipl. inž. 
Č. Staniulis, o taip pat padėka 
šio suvažiavimo rengėjams Bos
tone.

ALIAS- suvažiavimą magneto
fono juoston užrekordavo bosto
niečiai Tamošaičiai -- tėvas su 
sūnum. Iš tos juostos dipl. inž. 
č. Staniulio žodis jau buvo trans - 
liuojamas Amerikos Balso.

Trečioji suvažiavimo diena bu
vo skirta ekskurijoms prie didžių • 
jų statybų Bostone ir jo apylinkė
se. Ekskursijoj dalyvavo keletas 
suvažiavimo dalyvių iš tolimes
nių vietovių ir keletas Bostone 
gyvenančių liet, inžinierių. Buvo 
apžiūrėta Deer Island Sewage, 
Treatment Plant ir Mistic River 
Dam. Ekskursijai vadovavo inž. 
K. P. Devenis, kuris yra Char- 
les A. Maęuire firmos dalininkas 
(associate), statančios Mistic 
upės užtvanką. Jis yra vienas iš 
ypač stipriai pasireiškusiu, liet, 
inžinierių Amerikoj.

Suvažiavimo metu ALTS-gos 
Bostono sk. namų apatinėj salėj 
buvo surengta technikinių darbų 
paroda. Parodą -atidarė ALIAS 
Bostono sk. pirm. inž. Kęst. 
P. Devenis, o paaiškinimus da
vė dr. inž. J. Gimbutas. Aišku, 
paroda galėjo būti šimteriopai 
didesnė ir Įspūdingesnė. ŠĮ kar
tą joje dalyvavo tik šie mūsų 
inžinieriai ir architektai: J. Va
sys, A. Girnius, J. Mikalaus
kas, Al. Lapšys, K.P. Devenis, 
J. Mulokas, J. Rasys, J. Gim
butas, Vyt. Izbickas, Alg. Nas
vytis, Eug. Manomaitis, R. Ma- 
nomaitis, E. Arbas, A. Kulpavi- 
čius, K. Daugėla ir J. Okunis. 
Greta foto nuotraukų ir braižinių 
buvo pa rodyta visa eilė knygų, žur - 
nalų ir kt. spausdinių, kuriuose 
yra kalbama apie liet, inžinie
rių darbus ir jų kūrybini pajė
gumą. Taigi ir ta negausi paro
da dalyvių skaičium akivaizdžiai 
parodė, kad mūsų inžinieriai ir 
achitektai yra geri ir pajėgūs sa
vo darbo meistrai.

ALIAS suvažiavimas Bostone 
š.m. spalio 9, 10 ir 11 d. buvo 
neeilinis Įvykis šioj lietuvių sa
loj. Tegu būna puikūs ir derlin
gi metai naujajai ALIAS valdy
bai, savo veiklą pradedančiai se
name Bostono miestef

St.S.

LIETUVIAI PAS
Kai keli mūsų šeštadienio 

rytą atvykome kandidato į 
burmistrus Ralph J. Per- 
ko vyriausion rinkimų būs- 
tinėn Sheraton - Cleveland 
viešbutyje, jau iš toli išgir
dome rašomųjų mašinėlių 
tarškėjimą ir dažnus tele
fono skambučius. Būstinė
je, susidedančioje iš ketu
rių kambarių — buvo pilna 
žmonių. Po kiek laiko pasi
rodė ir pats Perk ir tuoj 
mus visus linksmai pasvei
kino, nusivedė prie didelės 
lentos, kurioje matėsi Cle
velando miestas, suskirsty
tas i rinkimų apygardas, ir 
pradėjo aiškinti, kurioje 
apygardoje jis tikisi gauti 
kiek balsų, kurios apygar
dos yra geros, kurios ne
aiškios ir kurios blogos ...

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

RALPH J. PERK
Mums krito i akis jo švie

žia išvaizda; jokių nuovar
gio žymių, jokio susirūpini
mo. O juk nemalonu rinki
mus pralaimėti, ypač po 
tiek darbo, tiek pasirengi
mo, begalybės prakalbų ir 
n e s i b a i giančių telefono 
skambučių. Ir mums prisi
minė Perko ir tautybių pri
ėmimas Čiurlionio ansamb
lio namuose prieš pora mė
nesių Juliaus Smetonos pa
sakyti sveikinimo žodžiai: 
”Tu esi kaip Čekijos upių 
motina Voltava, Į, kurią žiū
rėdamas nuo tilto, negali 
pasakyti, i kurią pusę ji te
ka, tartum galvodama, kad 
nuo jos sprendimo priklau
so čekų žemės likimas; ta
čiau apsisprendus, Voltava, 
rami ir nesvyruodama, ne
ša savo srovę i šiaurę, ne
bodama jokių kliūčių ir pa
vojų. Ogi ir Tu ilgai galvo
jai, kol pasiryžai mestis j 
šias dideles politines rung
tynes.' Bet syki pasiryžęs, 
Tu eini i prieki, nesvyruo
damas ir nieko nebijoda
mas, įtikėjęs Į savo misijos 
aukštumą”. (js)

PERK FOR MAYOR

• Prieš miesto pajamų mokestį
• Užstos mažų nuosavybių savininkų 

investicijas
• Užtikrins visų piliečių visais laikais 

saugumą gatvėse
• Sustabdys landynių plėtimąsi
• Ištikimas visų tautybių bičiulis
• Bičiulis vyresnio amžiaus piliečių

UNITED 
APPEAL 
OCT. 18-28

X Ralph J. Perk
INDEPENDENT "PERK FOR MAYOR" COMMITTEE 

Nicholas Bucur, Camp. Co-ordinator, 10206 Clifton Blvd.JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
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ALT VEIKLA
Spalio 15 d. Chicagoje įvyko 

ALT Valdybos posėdis.
Apsvarstyti ALT Valdybos pra

nešimų projektai, kurie numa

tomi padaryti ALT metiniame su
važiavime spalio mėn. 23-24d.d. 
iš organizacinės veiklos (ALT rei
kalai ir santykiai su lietuvių or
ganizacijomis, ALT akcija Vasa
rio 16 minėjime, ALT veikia ame-

SIŪLOMA JUMS IŠIMTINA 
GALIMYBĖ

ŠVENTINES DOVANAS UŽSAKYTI JuSŲ 
GIMINĖMS USSR PER FIRMĄ

PODAROGIFTS, INC.
(Šame management as Globė Parcel Service, Ine.) 

JŪSŲ PASIRINKTOS DOVANOS BE MUITO, BE 
JOKIŲ RINKLIAVŲ, BE PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ 
BUS PRISTATOMOS JŪSŲ GIMINĖMS Į NAMUS.
Pasinaudokite specialiai artėjančių švenčių proga 

sumažintomis kainomis audiniams.
KARTŪNAS raštuotas .........................:... 33 cnt metras
MADAPOLAMAS — 36 colių pločio audinys 54 cnt metras 
PIQUE įvairiaspalvis ....................... . ........... 77 cnt metras
DROBĖ PAKLODĖMS 60 colių pločio .......... $1.10 metras
AKSOMAS — ypatingai minkštas .................. $1.82 metras
PUSVILNONIS AUDEKLAS — ypatingai

tinkamas apsiaustui (paltui) .................... $1.99 metras
AUDEKLAS eilutėms (kostiumams) .............$3.55 metras
PAKLODĖS — puslininės, spalvuotos

60x80 colių ......... $3.73
APTIESALAS pike baltas ir spalvuotas

60x80 colių ................................................. $9.56
STALTIESĖ — balta ažūrinė — 59x59 colių .. $3.96 
STALTIESĖ — DAMASKINĖ —

raštuota ažūrinė............................................$4.67
KOJINĖS — KAPRONINĖS —

elastiškos, stiprios ........................................$1.33
SKARA grynų vilnų su kutais — 38x38 colių $4.78 
APSIAUSTAS (paltas) aukštos kokybės, tikros as- 
trochaniško karakulio, moderniškas. Kainuoja nuo 
$420.00 iki $520.00 (kaina priklauso nuo dydžio). 
Dar daug įvairių šilkinių, grynai vilnonių ir kitokių 

audinių ne konkurentinėmis kainomis.
APLANKYKITE MŪSŲ SALĘ IR SUSIPAŽINKITE 
su eksponatais — pavyzdžiais, kaip tai automobiliais, mo
tociklais, dviračiais, laikrodžiais ir kitokiomis prekėmis, 
kurioms užsakymus iš Jūsų priims:
VIENINTELĖ VISOSE JUNGTINĖSE VALSTY
BĖSE VNEŠPOSYLTORGO ĮGALIOTA FIRMA

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

rikiečlų įstaigose, ALT literatū
ros platinimas ir informacija. 
Bendras Pabaltiečių Komitetas 
bei kitokį ALT veiksmai ir ei
namieji reikalai).

Valdybai pageidaujant, ALT pir
mininkas L. Simutis sutiko pa
daryti suvažiavime apžvalgini 
pranešimą iš 25 metų ALT veik 
los.

FinansinJ ALT stovi ir bėga
muosius klausimus išdėstė Fi
nansų sekretorius J. Talalas.

Taip pat išklausyta ir apsvars 
tyta ALT Statuto ir leidinių ko
misijų pranešimai. Susipažinta 
su dr. D. Jasaičio gautąja me
džiaga apie lietuvių tautos nai
kinimą bolševikų ir vokiečių - 
nacių okupacijų laikais. Nutarta

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

asmeniškai išsiaiškinti su auto
riumi dėl šios knygelės išleidi
mo anglų kalba.

Chicagos Lietuvių Tarybos me 
tlniame susirinkime spalio 17 d. 
atstovauti ALT Valdybą buvo (ga
liotas Dr. J. Valaitis.

Apsvarstyta pavergtos Lietu
vos klausimai. Inž. E. Bartkus 
ir Inž. A. Rudis paprašyti su
sipažinti valdžios įstaigose, kaip 
atitinkamomis studijomis nti- 
šviestl okupuotos Lietuvos atski - 
rų ekonominių ir kitų šakų padė
ti ir nurodyti bolševikų okupuo
tų Baltijos kraštų vykdomą kolo
nizaciją, rusifikaciją ir bendrą 
naikinimą.

REQUEST 
RECORD

ALT

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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

žiūrėkite RE<įUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
se arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST
RECORDS, INC.
66 Mechanic St.

New Rochelle, N. Y

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pa:, mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nu0 galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

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

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

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

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

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

ALL 6

STORES

LABORATORY

H

užsakymai pastų ir

STORE HOURS MON. & THURS. 9:30 AM TO 9 PM. — BRANCHES FROM 9:30 AM TO 9:30 PM

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT 
ALL 6 MAY COMPANY 
STORES! BASEMENTSl

t; ■ -

Nauji! Revoliuciniai! 
Mūsų nuosavi 

Tarleton” rūšies

pastoviai išprosyti
Išeiginiai marškiniai

• Išplauk!
• Išdžiovink!
• Dėvėk!

telefonu, kol leis

Specialiai 
įkainuoti

Vieni

65 G dakrono poiyesterio ir 
35'^ medvilnės

Tai išeiginiai marškiniai, kurių visai 
nereikia prosyti. Apykaklės su sago
mis ir lygios baltos spalvos. Žinovų 
pasiūti gerai išvaizdai ir pritaikyti 
dydžiams: normali apykaklė 1414 
iki 17; segama apykaklė 1414 iki 
1614; Rankovių ilgis 32 iki 35 toje 
grupėje.

Kaklaraiščiai iš 50% medvil
nės, 50% fortrerio polyesterio, 
pasirinktini juodos, pilkos, 
pilkšvos, mėlynos, auksinės ar 
raudonos spalvos ir atitinka
mų spalvų dryžais.

prekių ištekliai... šaukite CH 1-3070Priimami

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS ALL 6 STORES INCLUDING GREAT NORTHERN

1- 2994
3-8569 
a-1797
2- 1446

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS. LAI
KAS PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTI

NIO — DOVANŲ SAVO GIMINĖMS U.S.S.R.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, "tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS 1 USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

•Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue DI 5-6808 

ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street..............CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767 
SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay AN 8-0068 
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674 
CHICAGO, 1JJ. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966 
CHICAGO, 111 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737 
CLEVELAND, Ohio 44113 — 964 Litertny Rd. TO 1-1068 
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue VI 1-5355 
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2266 
HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau -- GL 7-1575 
HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

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

Tel. A N 
LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street..............PO
NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BĮ 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
PASSAIC,-N. J. — 176 Market Street_________ GR 2-6387
PHILADELPHIA 22, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 
1VATERBURY, Conn. — 6 John Street_______ PL
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 
YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.____ GR

1-2750
6-1571
6-6766
8-2868
6-2781
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
•. Sol. I. STANKŪNAI

TĖS ir pianisto A. KUPRE. 
VIČIAUS koncertu susido
mėjimas yra didelis.

Bilietus dar galima įsi
gyti pas I. Sušinskienę — 
tel. 531-7727 ir prie įėjimo 
nuo 6 vai. Prašome atvykti 
anksčiau, kad prie bilietų 
išvengus spūsties ...

Programa prasidės 7 vai. 
punktualiai. Prašome at
vykti laiku.

šokiai, moksleivių orkes
trui grojant, prasidės 9 vai. 
30 min. žemutinėje salėje, 
kurioje paruošti stalai vai
šėms. Bufetas — namie ga
minti valgiai, gi troškuliui 
numalšinti — įvairūs gėri
mai. Bus premijuotas gra
žiausias šokis. — šokėjai, 
pagal susitarimų, laimės 
laikraščių "Moters” ir "Dir
vos” prenumeratas.

Dovanų laimėjimuose ga
lėsite laimėti p.p. B. Gra
žulių dovanotus Salamander 
batelius.

N e p a t i n gėkit. atvykit 
linksmai praleisti laiką šia
me rudenio vakare. Savo 
atvykimu ne tik pagerbsite 
iš toli atvykusių viešnią so
listę ir mūsų pianistą, bet 
taip pat paremsite svar
biausia šių dienų instituci
ją — lietuviškų mokyklą.

Iki pasimatymo naujosios 
parapijos salėje.

šv. Kazimiero Lituan. 
Mokyklos Tėvų K-tas

* DAIL. ČESLOVOJANUŠOta- 
pybos paroda, atidaryta praeitą 
sekmadieni Čiurlionio namuose, 
vyksta su dideliu pasisekimu. 
Parodos atidarymo dieną atsilan
kė virš 250 clevelandiečių.

Po įžanginio LBĄ-os AęyĮ, 
V-bos pirm. F. Eidimto žodžio, 
parodą atidaryti buvo pakviestas 
PLB vlcepirm. muz. A. Mikuls
kis, kuris šiltai pasveikinęs dai
lininką priminė kūrybos reikšmę 
ir prasmę.

Atsilankiusieji dideliu susido
mėjimu apžiūrėjo gausiai pripil-

Praeitą sekmadieni Clevelande Čiurlionio ansamblio namuose buvo atidaryta dail. Č, Janušo paroda, 
kurioj išstatyta apie 80 aliejaus darbų. Paroda bus atidaryta iki spalio 24 d. Ją rengia LB Clevelando 
I apyL valdyba. Nuotraukoje parodos lankytojai su dailininku Č. Janušu vidury. Sėdi pirmoj eilėj iš kai
rės: Kubiliūnas, Mikonienė, Kublliūnienė, dail. Č. Janušas, dail. J. Rimša ir p. Gražuliai,

V. Pliodžinsko nuotrauka

LITHUANIAN VILLAGE, INC., 
PENKERIŲ METŲ VEIKLAI ATŽYMĖTI, 
SPALIO 30 D., ŠEŠTADIENI, RENGIAMAS 

BALIUS
Lietuvių salėje su menine programa, kurią išpildys jauna 
solistė Irena Grigaliūnaitė. Akomponuos Rytas Babickas. 
Sveikinimai raštu. Pradžia 7 :30 vai. vak.

Prityrusios šeimininkės paruošta vakarienė. Gros geras orkestras.
Kvietimai, kuriuos prašoma užsisakyti iš anksto, gaunami: Lietuvių Klube dar
bo valandomis ir pas direkcijos narius. Norintieji užsisakyti atskirus stalus, 
prašomi skambinti: Stasiui Mačiui — 481-4508, Jurgiui Malskiui RA 1-0279.

DIRVA

J Čiurlionio ansamblio balių praeitą šeštadieni buvo atsilankęs Clevelando burmistras Ralph Locher 
su ponia. Nuotraukoj burmistras tarp baliaus svečių. Iš kairės: J. Daugėla, D. Dundurienė, daiL J. Rim
ša, Mrs. Locher, muz. A. Mikulskis, Gr. Plečkaitienė, Clevelando burmistras Ralph S. Locher, sol. I. 
Grlgaliflnaitė, dail. C. Janušas ir Čiurlionio ansamblio valdybos pirm. VI. Plečkaitis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ČIURLIONIEČIŲ BALIUS
Tradicija virtęs L.T.M. 

Čiurlionio Ansamblio balius 
sutraukia daug bičiulių ir 
svečių nuotaikingam pa
bendravimui. Ir spalio 16 d. 
šv. Jurgio parapijos salė 
prigūžėjo svečių iš arti ir 
iš tolimesnių vietovių ne 
tik pasilinksminti, bet pa
buvoti su čiurlioniečiais, 
patiekusiais dar ir baliaus 
nuotaikoms pritaikytų pro- 
gramą-koncertą, bazuojan- 
tis ne ansambliui įprasto
mis liaudies dainomis, bet 
operų ir operečių ištrauko
mis.

dytas patalpas dailininko kūri
niais ir tą pačią dieną keletas 
įsigijo mūsų tėvynės vaizdų.

Paroda lankoma — darbo die
nomis nuo 6 iki 9 v.v., šeštadie
nį nuo 10 v. r. iki 9 v.v. ir sekma
dieni -- spalio 24 d. nuo 11 v. r. 
iki 4 v. p.p. (uždarymas). Dail. 
Č. Janušas yra apsigyvenęs pas 
Dr. Antaną ir Eugeniją Aželius. 
Telef. ER 1-5910.

Parodą globoja LB I-os ApyL 
valdyba. (F.E.)

Repertuare kad ir jau 
anksčiau girdėta programa 
(valsas iš Fausto, Matado
rų choras iš Traviatos, či
gonų choras iš Trubadūro, 
daina iš Traviatos ir kt.), 
bet suskambėjo labai dar
niai, chorui visiškai paklu- 
sus įgudusio dirigento ir 
vadovo A. Mikulskio mos
tui. Pianinu akomponavo 
Genovaitė Karsokienė.

Solo partijose pasirodė 
Irena Grigaliūnaitė, A. Gi- 
lys, VI. Plečkaitis ir Ant. 
Kavaliūnas.

Pranešinėjo pakaitomis:
I. Bublienė, G. Plečkaitienė 
ir V. žilionytė.

Subtyliausia ir geriausia 
nusisekusi buvo ištrauka iš 
Hoffmano pasakų Naktužė 
(sol. I. Grigaliūnaitė).

Balių ir koncertą savo 
apsilankymu pagerbė Cle- 
v’blando miesto burmistras 
Ralph Locher su ponia, 
Bratenhalio burm i s t r a s 
Klein su ponia, Cuyahoga 
County demokratų partijos 
sekretorius Juozas Mull- 
Muliolis, salės šeimininkas 

klebonas kun. B. Ivanaus
kas ir kun. K. žemaitis, 
dail. J. Rimšą, dail. Č. Jo
nušas.

Burmistras R. Locher ta
rė žodį, nuoširdžiai sveikin
damas puikiai pasirodžiusi 
ansamblį, primindamas, kad 
to ansamblio daina visą lai
ką išreiškia ne tik prisiri
šimą ir meilę lietuvių kul
tūrai, bet kartu skelbia pa
sauliui lietuvių teisę į lais
vę ir nepriklausomą gyve
nimą.

Ansamblio valdybos pir
mininkas VI. Plečkaitis ir 
inž. R. Bublys pristatė sve
čiams visą eilę iškilesnių 
svečių.

Konkursinio valso laimė
tojais buvo paskelbti Lek- 
nickas su Unguraityte ir 
Johansonas su Urbaitiene, 
laimėję po šampano bonką.

• Clevelande ruoštos kai
riųjų organizacijų demons
tracijos prieš karą Vietna
me, galima sakyti nuėjo 
niekais, kada buvo parody
tas patriotinių amerikonų 
organizacijų, studentijos ii’ 
tautybių grupių organizuo
tumas, iškeliant kairiųjų 
demonstrantų skystumą ir
idealizmo bei realybės su
pratimo stoką.

Amerikonų laikraščiai, be 
abejo, didelėmis antraštė
mis būbnyja apie "tūkstan
čius demonstrantų” tame ir 
kitame mieste, tuo suteik
dami nemokamų propagan
dą tiems, kurie neneša ir 
nejaučia jokios atsakomy
bės, o tik pasirodo iškamšo
mis komunistinės propa
gandos užmačiose. Gerai 
suorganizuotos kontra-de- 
monstracijos šešėlyje jie 
supliuška ir apsijuokina, 
nerasdami atgarsio publi
koje, o tik sukeldami pasi
piktinimą Vietname kovo
jančių karių ir susipratu
sios visuomenės tarpe. Gai
la, kad amerikonų laikraš
čiai skiria toms jų demons
tracijoms perdaug dėmesio.

Prezidentas L. B. Johnsonas 
yra kreipęsis ( clevelandlečlus 
išrinkti burmistru R.S. Locherj. 
Locher!s yra demokratų partijos 
remiamas kandidatas ir perrin
kimą remia savo atlikto darbo pa
grindais.

Štai, kas buvo atlikta: pastaty
tas naujas centras konvencijoms 
už 15 mil. dol., naujas sodas 
su fontanais už 2 mil. dol. Nauja 
dangoraižių statyba miestocent-

Perrinkite visų žmonių 
burmistrą!

RALPH S.

LOCHER
TAI VYRAS, VIENIJĄS VISĄ CELVELANDĄ — 
PAŽANGŲ MIESTĄ — TARNAUJANTĮ PRAMO
NEI — DARBININKIJAI — VISIEMS ŽMONĖMS.

ENDORSEMENTS
DEMOCRATIC PARTY

Cosmopolitan Democratic League 
Cleveland AFL-CIO Federation 
Cleveland Press * Plain Dealer 
West Side News * West Parker
Szabadsag * America * American Home

Cuyahoga County Ą 
Democratic Executive Comrhittee

Albert S. Porter, Chm. 
Statler Hotel, Cleveland

re vyksta visa sparta, O kur dar 
visa eilė baseinų, žaidimams aikš 
čių, naujų kelių ir kt.

Praeitų rinkimų metu R. S. Lo- 
cheris gavo nepaprastai daugbal- 
sų. Po to Clevelandas rodė nepap
rastą pažangą visose gyvenimo 
srityse. O visa tai vyko todėl, kad 
burmistras Locheris turėjo ilgą 
patirti miesto administracijoje, 
būdamas eilę metų teisių d-to di
rektorium.

R.S. Locheris yra baigęs tei
sės mokslus prieš 26 metus ir 
visą laiką su šeima gyvena Cle
velande.

* PRAEITĄ SEKMADIENĮ, spa
lio 17 d. §v. Jurgio parapijos baž
nyčioje Balfui surinkta 640 dol. 
aukų.

KORTŲ LOŠIMAS

ŠĮ sekmadienj, spalio 24 d. 
3 vai. p.p. Naujos Parapijos že- 
mutinėj' salėj jvyks kortų loši
mas. Pelnas — scenos uždangai 
įsigyti. Ruošia Mot. S-gos 36 kuo
pa.

PADĖKA
Neringos skaučių ir Pilėnų 

skautų tėvų komitetai nuoširdžiai 
dėkoja už dovanas spalio 3 d. 
pietų metu: J. Minkūnienei užpa-
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tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvą. 

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Nr. 114 — 7

veikslą, akademikam skautam už 
radiją, P. Staškflnienei už beržo 
šaką.

Už talką ir pagalbą I. Navickie
nei, Br. Pročkienei ir J. Stuogie- 
nei. Už kepyklos patalpas -- A. 
Glodenlui.

TransistorlnJ radiją laimėjo 
Nr. 020173 -- Juozas Stoškus. Pa 
veikslą —M. Lenkauskienė, Ber
žo šaką — A. Giedraitis.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j V. Gied
raitį tel. 944-6835.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MOKINĖS SIUVA
MOMS MAŠINOMS

Mokinsime kvalifikuotus as
menis mūsų Įmonės darbams. 
Tai pastovus darbas, teikiąs 
puikias akordinio darbo sąly
gas.

Kreiptis nuo 8:30 v. ryto iki 
5 vai. p. p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio.
JOSEPH & FEISS CO.

2149 WEST 53rd STREET 
(prie'Lorain A ve.) 

TEL. 961-6000



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Komitetas Lietuvos Ne
priklausomybei Atstat y t i 
kviečia visas organizacijas 
dalyvauti Lapkričio 13 d. 
New Yorke •— Madison 
Square Garden ir eisenoje 
į Jungtines Tautas SU SA
VO VĖLIAVOMIS.

Prašoma būtinai organi
zaciją užregistruoti iki š. 
m. lapkričio 3 d., šiuo ad
resu : Aleksandras Vakse- 
lis — 112-09, 95th Avė., 
Richmond Hill; N. Y. 11419, 
nurodant organizacijos pa
vadinimą, adresą ir vėlia
vą skaičių. KLNA

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
VYKS Į NEW YORKĄ
Šv. Antano pranciškonų 

gimnazija dalyvaus lapkri
čio 13 d. laisvojo pasaulio 
lietuvių manifest a c i j o j e 
New Yorke. Visi mokiniai 
su mokytojais iš Kenne- 
bunkporto dviem autobu
sais išvyks lapkričio 12 d. 
po pamokų. Manifestacijos 
dieną mokiniai uniformose 
su gražiu plakatu dalyvaus 
Madison Sąuare Garden 
programoje ir eisenoje prie 
Jungtinių Tautų. Po iškil
mių tą pačią dieną jie grįš 
i Kennebunkportą.

Patys mokiniai vienbal
siai išreiškė norą dalyvauti 
šioje pasaulio lietuvių ma
nifestacijoj, tuo norėdami 
paremti Lietuvos laisvini
mo žygius. Nuo gimnazijos 
iki New Yorko yra virš 300 
mylių.

REMIA LAPKRIČIO 13 
ŽYGI

Chicagos Baltijos Klubas 
paskutiniame savo pobūvy
je svarstė ruošiamą Lap
kričio 13 žygį ir pilnai pri
tarė šiam didingam užsimo
jimui.

A. L. T. S-gos Los Angeles skyriaus nariui

JUOZUI GILIUI
mirus, jo sūnums VLADUI, RIMUI, giminėms ir 

artimiesiems gilią užuojautą reiškia

A.L.T. S-gos Los Angeles Skyriaus 
Nariai ir Valdyba

Kolegą

VLADĄ GILI,
netekusį mylimo tėvo, gilaus liūdesio valandoje 

užjaučia

Santaros-Šviesos
Los Angeles Skyrius

Mieliems bičiuliams VLADUI ir RIMUI GI- 
LIAMS, jų mylimam tėvui

JUOZUI GILIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Juozas ir Gražina Raibiai 
ir

Balys ir Dalila Mackialai

AI/BINUI ČIUODERIUI 
mirus, našlę SOFIJĄ ČIUODERIENĘ, dukras NI

JOLĘ ir ELVYRĄ bei jų šeimas giliai užjaučia ir 

kartu liūdi

Šimulių šeima

Daugumas Klubo narių, 
kuriems tik sąlygos leis, ža
da vykti į šią manifestaci
ją. Gi žygio išlaidoms pa
dengti suaukojo 56 dolerius 
ir juos įteikė žygio rengė
jams.

Kadangi šiame pobūvy 
ne visi nariai dalyvavo, tai 
aukų rinkimas pratęsiamas 
ir manoma, kad ateinančia
me pobūvyje bus dar su
rinkta papildomų aukų 
šiam kilniam žygiui parem
ti.

• The Alexandria Junior 
Woman’s Chib, Alexandria, 
Va., iniciatyva spalio 9 d. 
Lietuvos Pasiuntinybės ap
žiūrėti lankėsi apie 2000 
asmenų. įėjimas buvo ap
mokamas išvardytam Klu
bui, kuris lėšas rinko tikslu 
jas panaudoti labdarin
giems tikslams. Ta proga 
buvo lankomos dar kitos 
šešios ambasados.

• Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas, mirus buvusiam 
Nac. Kinijos Nuolatiniam 
Delegatui prie Jungtinių 
Tautų ir buvusiam Amba
sadoriui Washingtone Dr. 
Tingfui F. Tsiang, pareiškė 
užuojautą našlei.

• Visa sąmoningoji lietu
vių visuomenė-išeivija vie
ningai pasisako už Lietuvių 
Fondo reikalingumą. Taip 
rašo LF valdybai Romas 
Kezys, Dalia Bulgarauskai- 
tė ir Vytautas Strolia iš 
New Yorko.

Įsirašykite ir jus į LF 
narių eiles kovai už lietuvių 
tautos šviesesnį rytojų ir 
įamžinkite save per LF var
dyną Lietuvos istorijos la
puose. Įsirašyti galima per 
LB vietos apylinkes, per 
Fondo įgaliotinius arba per 
LF-dą: 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629.

Better Living Center paviljone New Yorke uždarius lietuviškų lėlių parodą dalis komiteto su vieš
niomis. C- Binkins nuotrauka

KATILIŠKIUI PASKIRTA PIRMOJI 
KŪRYBINĖ STIPENDIJA

Spalio 9 dieną virš 250 žmo
nių susirinko | Santaros - Švie
sos Federacijos Chicagos sky
riaus suruoštą Vakarą su Ma
rium Katiliškiu pasidžiaugti jo 
kūrybingo 50 metų gyvenimo su
kaktimi. Rengėjai ( atrodo ( nesi
tikėjo tiek daug žmonių, nes Ba
leto Mokyklos salė buvo perpil
dyta.

Vakarą pravedė A.T. Antanai
tis. Paskaitą apie Katiliškio kū
rybą skaitė Ohio valstybinio uni
versiteto slavistikos ir literatū
ros profesorius dr. R. Šilbajo
ris. Scenos darbuotojų sąjungos 
aktoriai Z. Kevalaitytė, A. Kėže- 
lienė, J. Raudonis, L. Baraus
kas ir rež. A. Dikinls jsceniza- 
vo porą Katiliškio romano "Miš
kais ateina ruduo" ištraukų.

Vakaro staigmena — veik nie
kam nežinoma ir nereklamuota — 
buvo $2500 kūrybinė stipendija, 
kurią Santaros - Šviesos Fede
racijos pirmininkas R. Mieželis 
įteikė M. Katiliškiui. Šios, bene 
pirmosios lietuviškos emigraci
jos gyvenime, stipendijos tikslas 
bent dalinai, kad’ir ne ilgam lai
kui, atpalaiduoti kūrėją nuo kas
dieninio gyvenimo rūpesčių ir su

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

DIRVOS 50 METU 
veiklos sukakčiai paminėti rengia

JUBILIEJINI VAKAR A
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

RENGIASI MANIFESTACIJAI 
NEW YORKE

Spalio 10 d., 3 vai. p.p. jvyko 
gausus Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių visuomenininkų suvažia
vimas, aptarimui ir pasirengimui 
lapkr. 13 d. (vykstančiai manifes
tacijai New Yorke.

Suvažiavimas sušauktas "Tė
vynės Garsų" lietuvių radijo pus
valandžio vedėjo Vyt. Yuciaus pa
stangomis, išsirinko vykdomąjį 
komitetą, susidedantį iŠ: pirm. 
Vyt. Yuciaus, vicepirm. Wm. Ko
nčiaus, sekretorių Stellos Le- 
sutytės, Alekso Krapo, iždininko 
šv. Kazimiero parapijos klebo
no kun. W. Karavecko, su atsto
vais iš visų Pittsburgho apylinkių. 
Susirinkusieji vienbalsiai prita
rė dėti visas pastangas, kad vi-
si kuo skaitlingiau prisidėtų au
komis ar dalyvavimu manifesta
cijoje.

Tam tikslui nutarta rengti pie
tus, kurie (vyks lapkr. 7 d., sek- 
madienĮ, 6 vai. vakare, South 
Sido Lietuvių Piliečių svetainė
je. Įėjimas 2 dol.

Jau garsinama amerikiečių 
spaudoje, per lietuvių radijo pro
gramas, parapijas, klubus ir or
ganizacijas.

Kelionės kaina autobusu ( New 
Yorką ir atgal 20 dol., Įskaitant 
bilietą Įėjimui Į Madison Sųuare 
Garden. Autobusas išvažiuos nuo 
Liet. Piliečių klubo patalpų penk
tadieni, lapkr. 12 d. 11 vai. vak.

Norintieji paremti aukomis.ar 
ketiną vykti ( manifestaciją New 
Yorke, prašomi kreiptis Į komi
teto narius: Vyt. Yucių, telef. 
563-2754, kleb. kun. W, Kara- 
vecką 431-1212, Marcelę Greb- 
liūnienę 461-5006 ne vėliau šio 
mėnesio pabaigos.

Vietos amerikiečių laikraštis 
aprašė minėto suvažiavimo tiks
lą, manifestacijos dieną, vietą, 
(sidėdamas vietos komiteto na
rių nuotrauką. (vy) 

teikti galimybės atsidėti vien kū
rybiniam darbui.

Sunkūs, ir sunkiai girdimi,buvo 
ta progą pasakyti paties Mariaus 
Katiliškio žodžiai. Sunkūs, nes 
save girti ir garbinti (pratinta vi
suomenė nemėgsta karčios tie
sos. O tiesa buvo ta, kad prieš 
Nepriklausomybę mūsųtauta bu
vo beraštė. Ir trūko jai ne kū
rybinio genijaus, bet "raštininkų 
su žąsies plunksna už ausies", 
kurie tą kūrybinį palikimą užra
šytų. Ir todėl neturime baladžių ir 
serenadų, kurias jaunimas šian
dien dainuotų. Priminė Katiliškis 
ir tragišką Algimanto Mackaus 
pranašystę: liks rašytojai be skai 
tytojų, vėliau nebeliks nei rašyto
ju.

LB Los Angeles apylinkė spa
lio 9 d. buvo suruošusi madų pa
rodą, kuri praėjo dideliu pasise
kimu. Nuotraukoje madų komen
tatorė Variakojienė.

L, Kančausko nuotrauka

Los Angeles vyresniųjų skautų "Židinio" vieneto grupė narių, minint vieneto 10 metų gyvavimo su
kakti. L. Kančausko nuotrauka

Šitokie pesimistiški autoriaus 
žodžiai slėpė daug karčios ir 
galbūt neišgirstos tiesos, Ma
riaus Katiliškio (našas j mūsų 
literatūrą leidžia jam būti pesi
mistu, nes jo pesimizmas per
sunktas tiek gyvenimiškąja tiek 
menine tiesa. Tačiau, kaip paste
bėjo uždarydamas šj vakarą A. 
T. Antanaitis, už tok( pesimizmą 
jaunų, taurių, kilnių ir skaisčių 
mergaičių organizacijos premijų 
neskiria. Čia galbūt slepiasi ir 
kita kūrybinės stipendijos pras
mė -- tai reakcija prieš mūsų 
visuomenėje perdažnai pasikar
tojanti reiškinj, kai literatūros 
premijų priedanga iš rašytojo 
reikalaujama pasiūti knygą pagal 
iš anksto sukirptas išmieras (do 
rybę, patriotizmą, taurų lietuvės 
moters charakteri). Šitokios pre ■ 
mijos reiškia ne ką kitą^aip li
teratūros pavertimą batų lr dra
bužių siuvimu: išmieruok, su- 
kirpk ir pasiūk knygą, kad būtų 
ir gražu, ir smagu, ir patogu ne
šioti, Ir todėl reikia tikėtis, kad 
Kūrybinės stipendijos padės ši
tokias "premijas" iš mūsų visuo
meninio gyvenimo išvaryti | ma
dų ir batų parodas, nes ten jos ir 
priklauso, O Mariui Katiliškiui 
mūsų linkėjimai dar penkiasde
šimčiai kūrybingų metų.

Z.V. Rekašius

"VESTUVININKAI” 
GRĮŽO Į LIETUVOS 

PASIUNTINYBĘ
"Lietuviškųjų kaimo ves

tuvių" pabaigtuvėse New 
Yorko pasaulinėje Better 
Living Center Paviljone, 
parodoje spalio 10 dieną 
atsilankė daugiau kaip 200 
newyorkiečių lietuvių, ku
rių tarpe buvo labai daug 
lietuvaičių, pasipuo š u s i ų 
tautiniais drabužiais. Iš 
Washingtono tai progai bu
vo atvykusi p. Ona Kajec- 
kienė s'ū viešnių būrelių. Ji, 
kaip tų "vestuvių” komite
to garbės pirmininkė, šiltai 
padėkojo New Yorko lietu
vaitėms už triūsą ir paro
dytą meilę Lietuvai.

Po kelių dienų mūsiškiai 
"vestuvininkai” buvo per
kelti j Lietuvos pasiuntiny
bę, i ten, iš kur su Lietuvos 
atstovo Juozo Kajecko di
dele parama ir pritarimu jie 
buvo "atkeliavę" į New 
Yorko pasaulinę parodą.

Pabaigtuvėse buvo pa-
skelbti 3 menininkų pa
veikslų, skirtų "vestuvinin
kams” paremti laimėtojai. 
Dail. Witkaus "Berželiai" 
teko — E. Vaičiūnaitei, 57 
Hudson Street, Brooklyn,
N. Y. — bil. 3550; A. Mer- 
ker - Vitkauskaitės "Lietu
vaitė su kasomis" — Mita
lai, 6 Covert Street, Brook- 
lyn, N. Y. — bil. 5467; Ma
rijos Žukauskienės "Trakų 
pilis” — Robertui Novakui, 
4633 Murdok Avė., Bronx, 
N. Y. — bil. 10179.

"Lithuanian Dolls — Lie
tuviškųjų kaimo vestuvių” 
komiteto pirmininkės Kazi
miera Genevičienė ir Elena 
Kulber džiaugėsi, jog lai
mėjimų dėka buvo gauta 
nemaža pajamų, ir tai už
teks stambiai išlaidų daliai 
padengti. Kazimiera Gene
vičienė pareiškė, kad ir iš 
atskirų aukotojų sulaukė 
gražios paramos.

"Lietuviško s i o s kaimo 
vestuvės” New Yorko pa
rodoje turėjo didžiuli pasi
sekimą. Ne vienas milijonas 
parodos lankytojų jas pa
matė ir džiaugėsi jų įspū
dingumu.
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