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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Į LAIMĖJIMĄ VIETNAME
ĮVAIRŪS PRANEŠIMAI Iš PIETRYČIŲ AZIJOS 
BYLOJA APIE KARO LAIMĖS PAKRYPIMĄ 
AMERIKIEČIŲ -NAUDAI. — SUSIDURIUSIOS 
SU AMERIKIEČIŲ TECHNIKA KOMUNISTŲ 
PRIEMONĖS LIEKA MAŽAI VEIKSMINGOM. 
— PAVOJUS TAČIAU GRESIA Iš POLITINĖS 
PUSĖS, KUR PER DAUG IR PER MAŽAI KAL
BAMA APIE AMERIKIEČIŲ-SOVIETŲ INTE- 

SŲ PARALELIZMĄ. -

Paskutinės savaitės Time 
praneša, kad jis jau ketu
riolika kartų nuo pran
cūzų pralaimėjimo prie 
D i e n b i enphu, Vietnamo 
reikalams skyręs savo ’co-

JAV helikopteriai padarė perversmą karo mene Vietname iš vienos 
J kitą vietą perkeldami didžiausius kariuomenės dalinius net su ar
tilerija ir autovežimiais...

ŽINIOS IŠ VISO 

_ PASAULIO -
* INDONEZIJOS GENEROLAI 

po sukilimo laikydami valdžią sa
vo rankose, nesiskaito su prezi
dento Sukamo reikalavimais liau 
tls persekiojus komunistus. At
rodo, kad Sukamo siekia išvengti 
konflikto ir ryšių nutraukimo su 
Raud. Kinija. Tuo tarpu vado
vaujantieji generolai įrodinėja,
kad kiniečių įtaigojami komunis
tai siekė perimti Indonezijos val
džią J savo rankas.

* JAV VYRIAUSYBĖS atstovai 
sutinka parduoti satelitinėms 
valstybės atominius reaktorius 
elektros gamybai.

* ABE FORTAS,naujaipaskir- 
tas JAV Vyr. Teismo teisėju, pa
reiškė didesnėse bylose prisijung
siąs prie teisėjų W. Douglas ir 
W. Brenan "liberalios" linijos...

* AMERIKONAI, rėmę naująjį 
Dominikos Respublikos preziden ■ 

•tą Garcia-Godoy, nepatenkinti jo 
lėtumu gydant komunistų sukili
mo paliktas žaizdas.

* SOV. S-GOS diplomatai Wa- 
shingtone neslepia nepasitenki
nimo Castro nepasisekimais, 
Sov. S-gai jo išlaikymui skiriant 
1/2 bil. dol. I metus.

Mao: —Paskubėk, drauge!

ver story’. Tai buvę kartais 
viltį sukelią pranešimai, 
kartais desperaciją, tokia 
nepastovi ten buvusi būklė. 
Tačiau šiandien aišku, kad 
jau pasiektas persilaužimas 

ir kad einama prie laimėji
mo, nors amerikiečiai toli 
gražu ten dar neturį me
džiagos ir. žnjoiJų^ 1 su
planuota.

Kas kaltas dėl to laimė
jimo? Atsakymas labai pa
prastas : technika. Ketu
riuose didžiuosiuose Viet
namo aerodromuose stovi 
išrikiuotos lėktuvų eilės. 
Pirmoji gali pakilti per 5 
minutes, antroji per 15 
min. trečioji per 30 min., 

Net lr didžiausia technikos pažanga besinaudoją JAV kariai turi skai
tytis su tokiais ginklais, kaip atvaizduotas lankas su strėle, kuri pa
leidžiama užmynus krūmo šaką. Atominiame amžiuje žūstamą ir nuo 
tokių senoviškų ginklų.

ketvirtoji per valandą, ga
vusi įsakymą. Tai reiškia, 
kad Vietname nėra tokios 
vietos, kurios lėktuvai ne
galėtų pradėti bombarduoti 
po 17 minučių, gavę pagal
bos šaukimą. O tai reiškia, 
kad jei komunistai per pir
mas keliolika minučių ne
sunaikina savo užpultojo 
objekto, jie turi skaitytis 
su aviacijos bombardavimu, 
prieš kuri jie neturi kiek 
saugesnio apsigynimo, 
Bombarda vimo grėsmė 
jiems neleidžia operuoti di
desniais kaip batalijonas, t. 
y. 400-6C0 vyrų, junginiais; 
Pagaliau, tolimojo skridimo 
bombonešių u ž p u o 1 imail 
apie kuriuos jie nieko ne; 
žino, nes tie skrenda iš 
Guamo, kur komunistai nei 
turi savo agentų, neleidžia 
jiem niekur turėti visai 
saugios vietos poilsiui, per-; 
s i f ormavimui, planavimui 
ir gydymuisi. Iki šiol 
džiunglėse buvo vietų, ku
rias komunistai be pertrau-. 
kos kontroliavo 15 metų;' 
Ten jie buvo išsikasę tune-* 
lių net kelis šimtus pėdų po . 
žeme.

i
Technikos dė-ka per kiek

vieną susirėmimą paprastai 
žūsta penkis kartus dau
giau komunistų negu ame-' 
rikiečių. šiais metais skai-. 
čiuojama, kad komunistai 
neteks 27,000 karių, tuoj 
tarpu pietų vietnamiečiai-. 
12,000 (įskaitant apie T,000? 
amerikiečių). Dėl tokio san
tykio šiaurės Vietnamas 
jau turi siųsti savo karius, 
vietinių partizanų jau ne
užtenka. Amerikiečių stra
tegija buvo įsistiprinti tam 
tikruose atsparos punktuo
se ir iš jų plėsti savo įtaką. 
(Tai jau buvo aprašyta 
Dirvoje ”Su marinais Viet-

Partizanas paaukojo gyvybę už tėvynę. Pagerbkime jo šviesią atminti, pašvęsdami bent dieną pareikš
ti lietuvių solidarumą nepriklausomybei atstatyti. Pirmyn ( Lapkričio 13 d. manifestaciją.

name”). Aviacijos dėka tos 
bazes neturi būti prie jū
ros pakraščių, bet gali būti 
ir kalnuose. Su penkių šim
tų tūkstančių Vietnamo 
kariuomenės talka (vietna
miečiai ir dabar turi ketu
ris kartus daugiau susirė
mimų su komunistais negu 
amerikiečiai), Saigono vy
riausybė kasdien savo kont- 
trolėn gauna didelius plotus 
su dar daugiau gyventojų. 
Komunistų kontrolėje lieka 
sunkiau prieinamos vietos. 
Savaime aišku, kad tokioje 
situacijoje gyven t o j a m s 
k o m unistų viešpatavimas 
darosi nepakenčiama našta, 
kuri sudaro grėsmė jų gy
vybei ir turtui, todėl jie 
griebiasi visų prieinamų 
priemonių partizanais atsi
kratyti. Ir tie jau perbėga 
į vyriausybės pusę ne tik 
paskirai, bet būreliais ir at
sineša ginklų. Reiškinys, 
kurio visai nebuvo prieš 
keletą mėnesių.

Kiek laiko truks pacifi- 
kacija? Atskiri komunistų 
teroro veiksmai gali tęstis 
dar labai ilgą laiką. Kalba
ma net apie 10 metų. Ta
čiau mes čia jau minėjome, 
kalbėdami apie Vietnamą, 
Graikijos, Filipinų ir Ma- 
lajos pavyzdžius. Kai ko
munistai ten pamatė, kad 
negali esamom priemonėm 
nugalėti, jie vieną gražią 
dieną savo kovas sustabdė 
be jokių taikos derybų, ku
rių taip nori kai kurie Ame
rikos viešosios nuomonės 
formuotuojai. Taip grei
čiausiai bus ir Vietname.

(Nukelta ( 2 psl.)

PARTIZANU BYLA LIETUVOJE
Spalio 14 d. sovietinis teis

mas Lietuvoj nusmerkė 15 metų 
kalėti du 1944-46 metų partiza
nus -- Česlovą Stašaiti ir An
taną Džiaugi.

Stašaitis, skelbiama, buvęs 
"hitlerinis policininkas", o Džiau- 
gys -- "buožės sūnus" iš Be- 
smerčių kaimo, Čekiškės apy
linkės. Jie abudu dalyvavę K. 
Puidoko vadovautame antibol- 
ševikinių partizanų būryje, vei
kusiame Čekiškės apylinkėse. Bū 
rio sąskaiton {rašyti penki kovos 
veiksmai, kuriuose žuvę 19 vie
tinių bolševikinės valdžios parei
gūnų bei stribų, jų tarpe du rau
donarmiečiai. Keturių žygių būta 
dar karui nepasibaigus --1944m. 
gruodžio 15, 16, 28 d. ir 1945 m. 
gegužės 7, o paskutinis -- prieš 
Preikapio apylinkės vkd. komi
teto pirmininką (seniūną) — 1946 
m. spalio 23 d. Trečiasis —1944 
m. gruodžio 28 d. žygis buvo Če
kiškės miestelio užėmimas, ku
rio metu partizanai suėmė ir su
šaudė vienuoliką bolševikinių ak
tyvistų, jų tarpe tris iš Kauno 
atvykusius: mobilizacijos vykdy
toją ir du komsomolo instrukto
rius.

Stašaitis lr Džiaugys buvo kal
tinami ne kaip būrio vadai, o tik 
dalyviai. Paaiškinama, kodėl jie 
suimti tik dabar, po 20 metų. 
Stašaitis 1946 metais,kita pavar
de, persikėlęs giliau ( žemaičius 
ir po kiek laiko tapęs net Kruopių 
valsčiaus vykdomojo komiteto 
pirmininku. Vėliau, vėl kita pa
varde, dešimt metų dirbęs Ry
goj, kaip priėmėjas miško pre
kybos bazėj. Panašus kelias bu
vęs ir Džiaugto. Stašaitis kalė
jime prieš teismą parašęs atsi
minimus, kuriuose apgailestavęs 
praeitj ir dalyvavimą partizanuo
se pavadinęs savižudybe. Nuro
dymas l tuos "atsiminimus" ne

tiesiogiai paaiškina, kodėl Sta
šaitis su Džiaugiu nesušaudyti. 
Tardytojai bus gavę iš Stašaičio 
žodžių, kurie, galbūt, galės bū
ti naudojami buvusios rezisten
cijos prieš Lietuvos bolševiki
ni mą "beprasmiškumui" įrodi
nėti. (E)

♦ UŽ NAKTIES DARBĄ prie 
veršių šėr.imo Lietuvoj {kurtuo
se sovchozuose, pagal iš viršaus 
nustatytas norams, mokama 1 rub - 
lis ir 95.4 kapeikos už 8 valandų 
pamainą, arba mažiau kaip 25 ka
peikos už nakties darbo valandą.

(E)
♦ SPALIO 9 D. Vilniaus operos

teatre buvo iškilmingai pagerb
tas kompozitorius Antanas Ra
čiūnas, jo 60 m. amžiaus sukak
ties proga. Buvo atlikta jo naujo
ji opera "Saulės miestas". Račifl - 
nui suteiktas respublikos liaudies 
artisto titulas. (E)

♦ TARP 14 gavusių iš Maskvos 
darbo didvyrio titulą yra ir prof. 
Juozas Matulis, Mokslų akade
mijos ir eilės mokslinių - pro
pagandinių organizacijų pirmi
ninkas, taip pat ir aštunti metai 
žadamos, bet dar nepasirodan- 
čios lietuviškos enciklopedijos 
vyr. redaktorius. Darbo didvyrio 
titulas laikomas didesnis pager
bimas net už I^enino ordiną. (E)

♦ SPALIO 9 DIENĄ Kaune stai
ga mirė Veterinarijos akademi
jos docentas Juozas Pipiras. 
Akademijoje jis, kaip mikrobio
logijos katedros laborantas, pra
dėjo dirbti 1938 metais. Prieš 
tai, 1930-33 metais buvo mėsos 
inspektorius Sakiuose, paskui, 
baigęs Gruzdžių aukštesniąją gy
vulininkystės mokyklą, trumpą 
laiką (1937 m.) dirbo Kauno "Mais
te". (E)
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ARGENTINOS LIETUVIU ŽINIOS VILNIAUS MINĖJIMAS CHICAGDIE
* SUSIVIENUIMAS lietuvių 

ARGENTINOJE atšventė savo 51- 
rlų metų sukaktĮ. Per ŠĮ savo il
gą gyvavimo laikotarpj SLA Įsi
gijo ir pasistatė nuosavus rū
mus ir išplėtė savo organizaci
jos veiklą. Organizacija turi 6 
skyrius ir priskaito virš 1000 na
rių. šventės proga SLA sveiki
no Liet. Centro dr. J. Basana
vičiaus vardo organizacijospirm- 
Vyt. Balčiūnas, Lietuvių Para
pija, kun. J. Margis, Lietuvių 
Balso red. K. Norkus, Laiko 
red. inž. S. Babronis ALOST 
taryba -- J. Člkstas, Šv. Ceci
lijos choras, Berisso ir Nemuno 
draugijos -- Dulkė ir J. Jašaus- 
kas, iš Rosario J. Papečkys. Me
ninę programą atliko šv. Cecili
jos choro vad. V. Rimavičiaus, 
ir Tautinių Šokių Ansamb. Ram- 
bynas, pastatydamas A. Gustai
čio veikalą "Sekminių Vainikas" 
vadovaujant Irenai Veličkaitei- 
Slmanauskienei,

* LIETUVAI IŠLAISVINTI 
CENTRO pirmininkas Z. Juk
nevičius buvo pakviestas kalbė
ti per radiją "EI Mundo", kuris 
turi labai platų tinklą visoje Pie
tų Amerikoje. Radijos komentato - 
rius norėjo perduoti klausyto
jams apie lietuvius, jų gyvenimą 
Argentinoje ir bendrą lietuvių 
Įnašą Į Argentinos kultflrinĮ ir 
ekonominĮ gyvenimą. Trumpai pa
klausinėjęs apie Lietuvą, komen
tatorius paliko laisvas rankas Z. 
Juknevičiui, kuris argentlnlečius 
supažindino su lietuvių kalbos 
ldlme. Taip pat nurodė visą lai
ką vestą lietuvių tautos kovą su 
pavergėjais, anksčiau ir dabar. 
Pažymėjo, lietuvių tautos dalies 
Argentinoje ir visame laisva-

VIETNAME...
(Atkelta iš 1 psl.)

Kariniam pasisekimui,rei
kia neužmiršti, JAV turi 
dvi dar neišnaudotas gali
mybes : šiaurinio Vietnamo 
blokada ir rimtas’ bombar
davimas- ūkinių centrų su- tinos kultūrinį ir ekonominĮ gyve- 
naikinimas, visa tai turi ir 
toli einančių politinių pašė, 
kų. šiaip ar taip "Raudonoji 
Kinija gavo savo prestižui 
didelį smūgi. Jos neryžtin
gumas ar negalėjimas pa
dėti Pakistanui prieš Indi
ją tą prestižą dar daugiau 
sumažino. Komunistiniai ir 
pusi aukomunistiniai reži
mai, pradedant Kuba ir bai
giant Indonezija, iš Pekino 
nieko gero nesitiki. Atra
mos prieš Washingtoną jie 
ieško jau tiesiogiai Mask
voje.

Kaip 
Times 
Kinija, 
vo įtaką, tačiau kol kas jos 
sąskaiton paraleliai pakilo 
Washingtono ir Maskvos 
reputacija.

žodis 'paraleliai’ dabar 
labai madoje ir bijau, kad 
jis gali gerokai pakenkti 
tiems rezultatams, kurie 
normaliai išplaukia iš kari
nės pergalės. Apie tą JAV- 
Sovietų Sąjungos "parale
lizmą” kalba ne tik Sulzber. 
gėris, bet ir Lippmannas, 
Valstybės Pasekreto rius 
Bali ir daugiau konservaty. 
vus kolumnistas David Law- 
rance. Paskutinysis tačiau 
su klaustuko ženklu ir nela
bai tiki to paralelizmo pa
tvarumu.

S u g 1 a udus, 'paraleliai’ 
amerikiečių-sovietų intere
sai paaiškėję JT Saugumo 
taryboje siekiant taikos 
tarp Indijos ir Pakistano, 
ieškant palankios formulės 
atominių ginklų išplėtimui 
sustabdyti ir pagaliau Viet. 
name, kur sovietai verčiasi 
daugiau propaganda negu 
ginklų pagalba.

žinia, dvi valstybės pa
prastai turi ne tik priešin
gų, bet ir paralelių intere
sų. Mūsų atveju tačiau, lai
mėjimas Vietname yra 
smūgis ir Maskvos presti
žui. Būtų tikrai nelogiška 
patiems amerikiečiams ban
dyti tą įspūdį sušvelninti. 
Juo Maskva atrodys silp
nesne, juo visiems geriau.

rašo New York
C. L. Sulžbergeris, 
žinoma, atgaus sa- 

me pasaulyje vedamą kovą už 
tautos laisvę.

♦ EUROPOS IŠLAISVINIMO 
SĄJŪDYJE, kurj Įkūrė a.a. gen. 
Teodoras Daukantas, lietuvius at
stovauja L.B. pirm. A. Balčiū
nas, kuris ten eina vicepreziden
to pareigas.

* LIETUVIŲ TAUTINIS MU
ZIEJUS buvo Įkūrus 1955 m. rug 
sėjo 5 dieną Avellanedojeprielie. 
tuvių parapijos. Ši lietuvių tauti
nių senienų šventovė sukuru vi
sų lietuvių pasungomis bei auko
mis. Muziejus savyje talpina: 
spaudos skyrių, kuriame gali
ma atrasti senų lietuviškų kny
gų ir paskutiniųjų laikų spaudos. 
Meno skyriuje užtinkame Įvai
rius tautodailės eksponatus, ku
rių vienas sieką net iki 200 metų 
senumo atsivežu s Iš Lietuvos, 
juostos papuošalai surinkti iš Pie - 
tų Amerikoje gyvenančių lietuvių. 
Plati Lietuvos pašto ženklų ko
lekcija, gintaro dirbiniai, mūsų 
dailininkų paveikslai bei skulp
tūros, kurie yra gyvenę ir dir
bę Argentinoje. Muziejuje yra 
saugoma urna su Lietuvos žemef 
ir tretysis Lietuvos Statutas, ku
rĮ muziejaus steigėjai nupirko iš 
vieno vengrų profesoriaus. Mu
ziejaus garbės knygoje rasime 
parašų ne vien tik lietuvių veikė-' 
jų bei svečių iš kitų kraštų, bet 
ir svetimtaučių.

♦ ŠV. CECILIJOS CHORAS rug
sėjo 18 d. minėjo savo veiklos 35- 
rių metų sukaktĮ. Lietuvių para
pijos salėje Įvyko koncertas, da
lyvaujant svečiams iš Uruguajaus 
ir Brazilijos Ir net Iš š. Ameri
kos. Tos sukakties proga, savo 
darbų Įamžinimui, kurie lietuvių 
kolonijoje yra neĮkainuojamai di
deli lietuvių gyvybės Išlaikyme, 
prie bažnyčios sienos prikalė 
bronzinę sukaktuvinę lentą, kuri 
pašventinta su ypatingomis apei
gomis. Choras taip pat pagerbė 
savo dirigentą, kuris 35-rls me
tus veda chorą su dideliu pasiry
žimu. Chorą sveikino Iš Įvairių 
vietovių lietuvių organizacijos, 
vysk. Brazys, Brlzgys, Lietuvos 
atstovybės, bei argentiniečių or
ganizacijos. Taip pat sveikino ir 
iš Chicagos "Mažasis šv. Cecili
jos choras" atsiuntęs piniginę pa
ramą naujoms plokštelėms Įdai
nuoti.

♦ NILDA SKLEREVIČIOTE Įei
na Į Argentinos krepšinio rinkti
nę, kuri turėjo pasiruošimo rung • 
tynęs su kitomis komandomis. La 
Pransaos sporto komentatorius 
jos žaidimo techniką ir pajėgumą 
Įvertino, kaip vieną iš pagrindi
nių Ir stipriausių komandos žai
dėjų sąstato. Pagal jĮ, visą žai
dimą dirigavo Sklerevičifltė.

* LB ARGENTINOJE rugsėjo 5 
d. buvo surengusi Tautos Dienos 
minėjimą, kuris Įvyko Lietuvių 
parapijos salėje. Ta proga buvo 
suvaidinta "Šventadarbiai" vei
kalas iš spaudos draudimo laikų. 
Vaidino Berisso lietuvių mėgėjų 
teatro grupė, vadovaujama P. 
Strolios.

* SENIAUSIA LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJA Argentinoje yra Beri- 
sse, 60 km. nuo Buenos Aires, 
tikrame Lietuvos miestelyje, 
draugija Nemunas, anksčiau vai- 
dinusls Vargdienių. 56 metų su
kakties minėjime be lietuvių-da- 
lyvavo miesto burmistras, kuris 
pasakė turiningą kalbą,pabrėžda
mas didelį lietuvių Įnašą Į Argen- 

nlmą. Kalbėjo visų organizacijų 
atstovai. Meninę dalĮ atliko Iš Bū • 
enos Aires nuvažiavęs Lietuvių 
Centro tautinis ansamblis.

6 STROH’S

Stroh’s šešių dėžučių pakas keliauja ten kur 
jūs einate. Patogios dėžutės at.-ala per 
minutes . .. nedūžta . . . Nori atidaryti, 
tik patrauk juostelę ... ir ragauk vie
nintelį alų Amerikoje, kuris gami 
minamas tiesiog ant liepsnos. 
Todėl geriausieji Stroh’s mišinio 
elementai persiduoda j alų. Se
kantį kartą planuojant išvyką . .. 

kad būtų dar linksmiau ...
pasiimk kartu garsųjį 

taudoną Stroh’s šešių paką. Gyvenk 
smagiai — prašyk ”Six Stroh’s to go”.

Iš Vilniaus krašto lietuvių są
jungos suėjimų beveik visada Iš
sineši ŠĮ tą daugiau, negu nuo 
"apkrautų stalų". Išsineši lietu
viškos atgajos, skaidresnės dva
sios, drąsos plačiau vartyti mūsų 
gyvenimo knygas ir kančios dėl 
smurto ir neteisybių. Mat, vil
niečiai, patys būdami kovingesni 
ir užsigrūdinę nuolatinėse kovo
se, plačiau atkelia vartus Į visus 
Lietuvos gyvybinius reikalus.

Ypač tink:a taip tarti apie me
tai iš metų, kaipbfldavonepriklau
somoj Lietuvoj, jų čia rengiamus 
Vilniaus prisiminimų sutelkti
nius ryškinimus.

Tų ryškinimų ir gilinimų, su
prantu, tikslas neleisti užgyti 
lenkų smurto ir klastos padary
tai žaizdai ir užželt mūsų ke
liams ir takeliams, pro džiaugs
mus ir kryžius, einantiems Į mū
sų Vilnių - Jeruzalę.

Toks priminimas ir šĮmet su
rengtas Chicagos skyriaus spalio 
m. 10 d. Jaunimo centre. O kas kal
ba iš sostinės, kalba viso krašto 
kalba, neskaldydamas krašto 
provincijomis ir kalbos tarmė
mis.

Šiuometinis minėjimas ėjo (ne
sakyčiau, kad jis praėjo) irgi 
Vilniaus ženklo ir skrendahčio vy. 
čio tamsaus dabartinio Lietuvos 
dangaus Į šviesą prasmėje.

Ne viską protokoliškai čia pa
sakosiu: linkstu iš viso minėjimo 
išsirinkti ir pasilikti tik šviesy- 
lus, kurie mano nuomone, gali 
spindėti žiburėliais sudrumsta
me ir drumsčiamame mūsų gy
venime ir būti klampiame kelyje 
akmenimis pėdoms atremti.

Neišvynioju ir kai kurių šešė
lių nuodraikų, nes apie juos žodi
nes pastabas rengėjai girdėjo ir 
patys žino. Taigi ateity, jei ga
lės, jų išvengs. O gal ir dabar, 
smulkiai viską vertinantieji, para
šys kiti.

Krikščioniška gyva, vieninga 
mintis -- jeigu aš su jumis ne
rinksiu, • jūs vieni nieko nesu
rinksite — suvedė su kaupu Į Je - 
zuitų Koplyčią rinkėjų 12 vai. 
pamaldų.

* DR. STASIUI BABELIUI su-, 
teiktos geresnės sąlygos kraujo 
vėžio tyrimams vesti. Pagal Ar
gentinos didžiosios spaudos ži
nias, dr. Stasys Babelis yra per
keltas iš savo privačios ligoni
nės Į valdišką polikllninką, kur 
jam suteikta geresnės sąlygos vė 
žio ligos tyrimams vesti pagal jo 
daromus bandymus. Prie jo pa
skirta speciali medicinos moks
lininkų komisija, kuri tiria ir pa
deda jo vedamiems gydymo bandy
mams.

* DR. J. KUNCA Mendozos pro. 
vincijoje turi Įsteigęs savo priva
tinę kliniką, kuri toje vietoje turi 
labai gerą vardą ir pasisekimą. 
Jis aprūpino ją moderniškiau- 
siais medicinos Įrengimais ir ge
ru personalu.

* PAGAL ARGENTINOJE vei
kiančias tradicijas labai triukš
mingai ir gražiai švenčiamos 
pavasario sutikimo švėntės suka, 
ralaitės rinkimais ir kitomis tra
dicijomis. Lietuvių organizaci
jose šventė buvo labai gražiai at
švęsta. Liet. Susivienijime Pa-

vasario karalaite išrinkta — ram- 
bynietė Genovaitė Katunskaitė, o 
Lietuvių Centre — Ema Jankaus
kaitė.

Nepakeičiamas sezone

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Iš tėvo Borevičiaus kalbos, vi
sada ir dabar tėviškai ir broliš
kai pakeliančios, padrąsinančios, 
išsirenku nors mintis apie Auš
ros vartus ir Gedimino viziją 
išauginsimai vieningai Lietuvos 
valstybei ryžimąsi padovanoti sos • 
tinę Vilnius — širdį. Jis tą šir
dį padovanojo, — ir ne kas ki
tas. Tos širdies kilnumas, kaip 
ir visos tautos, turi būti apgin
tas kartu su visomis kitomis tau
tinėmis vertybėmis ir išsaugo
tas nuo sunaikinimo. O vertybės 
yra naikinamos pačioje Lietuvoje 
okupanto, nuplėšus jos Lietuvos 
savybes, siekiant tautą pritaiky
ti, Įstatyti Į "vyresniųjų brolių" 
ir respublikų "sesių" pėdas. Ko
dėl? "Dėl draugystės išugdymo, 
taikos sutvirtinimo, sėkminges- 
nlo tvarkymo ir visuotinės kultū
ros našumo".

Tačiau tautinėms vertybėms 
sunaikinti kyla ir plečiasi pavo
jus ir čia mūsų pačių tarpe. Joms 
išsaugoti, apginti reikia aukos!

į šventovę, prie kovojusiems ir 
auką atnešusiems paminklo ir Į 
salę atėjo 11 vėliavų, (reiškia, 
11 organizacijų), vedamų mūsų tau
tinės vėliavos, lydimų tautiniais 
drabužiais apsirengusios ar savo 
organizacijos ženklais beišsiski- 
riančios jaunuomenės ir vyresnių - 
jų.

Tarpe vėliavų draugiškai iš- 
sisileidusi panašaus likimo — su 
mūsų vėliava ukrainiečių vėlia
va. Ji taip pat spindi ilgų, neat- 
laidžių kovų dėl savo nepriklau
somybės šviesa, o jos šalimais 
po ukrainietę mergaitę, žydinčią 
tautiniais drabužiais.

Prie paminklo Įprastinėmis 
apeigomis padėtas baltas gražus 
vaininkas -- puokštė ir uždegta 
amžinoji ugnis.

Nereikia verkti, bet nėra ko nė 
linksmintis. Iš šių dviejų prie
šingų nuotaikų susidaro tolimes
nė apeigų'rimtis.

Kalbėtojai, pradedant mūsų vy _ 
riausiuoju nepriklausomos Lie
tuvos teisių kėlėjų konsulu P. 
Daužvardžiu, baigiant jau greta 
pradedančia žengti jaunumėle — 
jie visi neturėjo baidytis ir ne
sibaidė grįžtelėti Į praeiti, nes . 
dėl istorinės suvereninės pra
eities grąžinimo ir kovojame. 
Kovojame nesitenkindami, nesi- 
ramindami save dabar skelbia
momis ten "viešėjusių" parvež
tomis "lauktuvėmis" -- gyveni
mo pagerėjimu, tariant, numeti
mu svetimo pono svetimomis ran
komis vergams jų pačių užpluš- 
tos didesniu duonos gabalu.

Pagrindinis kalbėtojas J. Jur
kūnas, besklaidydamas Vilniaus 
istorijos lapus, judino gyvą rei
kalą nagrinėti Vilniaus proble
mas, susijusias su Lietuvos sie
nų nustatymu ir jame, Vilniuje 
ir visame krašte gyvenančių tau
tybių mišiniu. Jeigu tos proble
mos gyvos, neatsisakiusios iki 
šiol Vilniaus, Lenkijos politiko
je, kaip mes jas galėtume pame
tę palikti mūsų dienų tamsiuose 
užkampiuose!

Deja, jis, kalbėtojas, išvartęs 
ne vienų metų senimo ir jaunimo 
prirašytus rimtus (ir nerimtus) 
žurnalus, leidinius, bet Vilniaus 
klausimais juose radęs tik nežy
mią dalelę rašinių. Kur leidiniai 
svetimomis kalbomis? Labai tik 
tų išleisti anglų kalba Biržiškos 
knygelę nors apie Vilniaus Uni
versitetą.

Drjsčiau manyti, kad po šios 
kalbos, pirmiausia, Vilniaus kraš 
to lietuvių sąjunga visu atsidė
jimu suskas judinti, garsinti Vil
nių Geležinio vilko šauksmu, su- 

rasdama tam pačių veiksmingiau
sių priemonių.

Ukrainiečių bendruomenės at
stovas šnekėjo ukrainietiškai (Įsi
tikinau, kad jis gerai bemokąs 
angliškai). Jo kalbą vertėjas iš
vertė lietuvių kalbon. Ar tai nėra 
pamoka mūsų kai kuriems kalbė
tojams ir programų pranešėjams) 
kurie rodo savo svetimos kalbos 
mokėjimą net ten, kur nėra nė 
vieno nesuprantančio lietuviškai.

Jis, ukrainietis, atskleidė šių 
dviejų tautų kovas su bendru prie
šu -- rusais ir lengvus jiems, uk
rainiečiams, Lietuvos kunigaikš
čių laikus. O Vilnius yra tik Lie
tuvos sostinė, ne kieno kito. Tą ži
no istorija, ir taip bus.

Įsidėmėkime! Šalia vyresniųjų 
girdėjome jaunų ir jaunučių kal
bėtojų, deklamuotojų -- gražia 
kalba ir gryna tartimi. Jie čia 
atnešė savo dalj, nežadami links 
mybių!

Meninę programą sukūrė du mū
sų daininkai - solistai — J. Šal- 
nienė ir A. Brazis. Jis, kaip 
dažniausiai, taip ir dabar, atėjo 
su idėjai deramomimis lietuviš
komis dainomis, sakyčiau, gies
mėmis. Kilniai jas pagiedojo. Pa - 
prašytas daugiau pagiedojo Tėve 
mūsų. Visuomenė ją išklausė at
sistojusi ir maldingai susikaupu
si. Ir... neplojo! Šioji malda ne
paprastai Įspūdingai pynusis su 
programos visu turiniu, manau bū
tų dar geriautikusi pačioje pabai
goje, prieš himną.

Ponia J. Salnienė puikiai pa- 
lakštavo be lietuviškų dainų, ke
lis verstinius ilgokus kūrinius.

Kukli jaunutė pranešėja, rei
kiamai saikinga, kiek nedrąsi: ji 
nepridėliojo jokių kalbinių tuščių 
šūkučių, neva sąmojų, kaip dažnai 
jais "pasigražina" Įgudę prane
šėjai.

Po himno nusileidusi uždanga 
daugiau (jokioms padėkoms) ne
pakilo. Visi, manau, išėjo su pas
kutiniais himno Įžiebtais Įspū
džiais.

Tegu šis Vilniaus minėjimas 
nors iš dalies atstoja Chicagoje 
šiais metais (pirmi tokie metai) 
nesuruoštą LB-nės dieną, turin
čią mūsų kovas atremti ir Į Vy
tauto Didžiojo Lietuvos valstybę, 
ypatingai pabrėžiant vienijančią 
visus lietuvius idėją, dabar vadi
nama solidarumu.

(ta)

Lietuvoje...
* PAGAL MASKVOJ nustatytą 

tvarką, ir Lietuvoj susirgusiam 
darbininkui mokama nedarbingu
mo pašalpa, tačiau ji apskaičiuo
jama pagal jo paskutinių dviejų 
mėnesių uždarbio vidurkĮ. Ra
seinių rajone iškilo klausimas, 
kaip apskaičiuoti pašalpą tokiam 
darbininkui, kurs, prieš visiškai 
susirgdamas, kurĮ laiką ligai ne
pasidavė ir, kiek galėdamas, dar 
dirbo, bet su pertraukomis, ir jo 
uždarbis per paskutinius du mė
nesius prieš visišką susirgimą 
nebebuvo normalus. Jiems ten 
atrodė, jog būtų teisinga tokiam 
nedarbingumo pašalpą apskai
čiuoti pagal tų metų vidurkĮ, ar 
bent pagal vidurkĮ tų mėnesių, 
kai jis buvo sveikas. Atsakymas 
iš žinovų buvo — ne: pašalpa 
turi būti apskaičiuojama būti
nai pagal paskutinių dviejų mė
nesių uždarbĮ. Taip raseiniš
kiai patyrė, kad ir "darbininkų 
valstybė", kaip ir kapitalistinės 
draudimo bendrovės, moka nu
statyt taisykles, kaip apdrausta
jam mokėti ko mažiau. (E)
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Pustrečio tūkstančio (tiksliau 
— 2408) ordinų, medalių bei dar
bo didvyrių titulų papylė Mask
va spalio pradžioj Į Lietuvą, Įvai
riausių sričių veikėjams bei dar
bininkams. Tai lyg rieškučios sal
dainių valkams, iš kurių ką tik at
ėmė mėgiamą žaislą. Apdovano
tųjų sąrašai laikraščiuose pa
skelbti tuojau po pramonės refor
mos paskelbimo, kuria tampa pa
naikintas respublikų šioks toks 
savarankiškumas ūkio tvarkyme. 
(Jau paskelbus reformą, dar buvo 
džiaugiamasi, kad vilniškė liau
dies ūkio taryba šią vasarą su
dariusi pirmą tiesioginę pre
kybos sutartį su Lenkija. Daugiau 
tokių galimybių nebebus).

Vilniškės komunistų viršūnės 
nerodo džiaugsmo netikėtai už
klupusia reforma ir apie ją be
veik tyli: kiek kalba, tai tik, kad 
reikia vykdyti, reikia skubiai 
persitvarkyti. Centralizacijos ir 
medalių šešėlyje Tiesa tarė: 
"mes ir vėl galvojame apie Ta
rybų šalies tautų draugystę... 
Reikšminga, kad kartu su lietu
viais, latviais ir estais apdova
nojimą gauna rusas..."

Sniečkus Maskvoj irgi kalbėjo, 
kai ten, partijos centro komitete,. 
buvo kaip ir diskusijos apie Ko
sygino praneštą reformą. Tačiau 
Sniečkaus kalba liko Kremliaus 
sienose: nei žodis iš jos nebuvo 
paskelbtas, nors kitais atvejais 
Vilniaus laikraščiai savųjų kal
bas spausdindavo tuoj po ar net 
greta maskvinių vadų kalbų. Buvo 
paminėtas tik A. Drobnys, kuris 
vyriausiam Maskvos soviete, 
prieš dedant antspaudus ant Ko
sygino reformos, išdrĮso išsitar
ti, jog gal visdėlto nereiktų pa-

miršti, kad liaudies tarybos {gi
jo šiek tiek patyrimo, kur J reik
tų kaip nors panaudotu Tas jo iš
sitarimas buvo tik paminėtas, bet 
pasiliko be atgarsio. Ar Sniečkus 
reformą gyrė, ar prašė palikti 
dar ir jam bent klek valdžios — 
viešai nežinoma. Aišku tik, kad 
Sniečkaus respublikinis partijos 
komitetas žodžio tuo reikalu ne
turi ir nei nebesikėsina ką besa
kyti: Sniečkus savojo partijos ko
miteto nei posėdžio nešaukia. Gu
dijos toks komiteto plenumo po

sėdįs Minsko šaukiamas, Ir ten 
numatyta bent pakalbėti apie re
formą, prieš oficialiai ją Įteisi
nant ir gudų respublikos sovieto 
antspaudu. Vilniuje to nėra. Pa
leckis savo respublikinĮ sovietą 
šaukia susirinkti jau spalio 21 d., 
ir čia bus patvirtinti visi refor
mos dekretai, bus atitinkamai pa
keista "suverenios respublikos" 
konstitucija, sudarytas naujas mi
nisterijų sąrašas ir gal net ir 
nauji ministrai jau bus paskirti.

(E)

ROCHESTERIO KOMITETO 
UOLUMAS?

MANIFESTACIJA LAIKU
IR VIETOJE

visų tų Įvykių ir juos paskati
nusių motyvų branduolį -- Į 
Kremlių. Patiks kam tai ar ne, 
bet šiek tiek praregėjus, gal gi 
plačiau prasivers akys ir tų, ku
rie tikisi laimėti Kremliaus ma
lonę šypsena ir — kviečių maišu 
rankoje.

Subruzdo patriotiškoji Ameri
kos studentija. O mūsų studen
tams pats laikas paaiškinti sa
vo kolegoms, kad Vietnamas yra 
tik siūlo galas didžiojo kamuolio, 
seniai jau susukto Maskvos.

Sunku būti pranašu, bet perša
si mintis, kad visiems tinkamai 
susidariusias aplinkybes irViet- 
namines nuotaikas išnaudojus, 
manifestacija gali virsti didžiu
liu ir reikšmingu Įvykiu ne tik 
lietuviams, bet ir visai ameri
konų visuomenei. Gal dalis ir tų 
apmulkintų jaunų barzdočių pa
matys, kad nėra to blogo, kas ne
išeitų Į gerą.

Tautų draugystės paslaptis
siškoj jūroj, kad Lietuvoj su nuo
lat didėjančia pramone didėja ir 
rusų skaičius. Lygiagretės tarp 
Lietuvos ir Kazachstano nurody
mas lietuviams primena, kad be
reikia 20-ties metų "jūrai" prisi
pildyti iki lygio, kuriame ir lietu
viai, kaip kazachai savo krašte 
liktų tik čiagimių mažuma.

Kiti du tą pačią dieną garsin
ti "draugystės žiedai" (kaip Tie
sa vadina) buvo du: vienas Neve- 
ly, Pskovo srity, kitas -- Da
gestane, Kaukazo kalnų papėdėj.

Nevelyje draugystę rodė Psko
vo srities rusai. Jie ten pastatė 
paminklą vadinamosios "lietu
viškos divizijos" kariams, ties 
Neveliu žuvusiems kovose su vo
kiečiais. Kadangi toji divizija bu - 
vo daugiausia tik iš vardo lietu
viška (jos vadovybėje buvo kelio
lika aukštesniųjų kartininkų lie
tuvių, 1941 metais rusų iš Lietu
vos išsivežtų, bet lietuvių karių 
joje, sakoma, buvę mažiau net 
kaip žydų) -- paminklo atidengi
mo iškilmėse nebuvo paminėta nė 
vieno lietuvio, žuvusio ties Neve
liu. Tad ir paminklas iš tikrųjų 
yra tik divizijos vardui ir ten žu
vusiems rusams. Nelabai ir sten-

Dirvoj tilpo žinutė, kad Ro- 
chesterlo komitetas Lapkričio 13 
dienos žygiui Į Jungtines Tarnas 
organizuoti savo veiklą išplėtė 
net už kolonijos ribų: paskyrė 
asmenis tam žygiui organizuoti 
Hamiltone, Oakvllle, Ont. Ka
nadoje.

Žinutė sukėlė nuostabą. Kaž 
kaip netikėtina, kad Rochesterio 
komitetas savintųsi teisę tvar
kyti hamiltoniečlų visuomeninius 
reikalus ir siektų diskredituoti 
jų visuomeninę veiklą. Panašu lyg 
čia bus Įvykęs dėl kieno kaltės 
didelis ir apgailėtinas nesusipra
timas: juo pasėta kaimyninių lie
tuvių kolonijų tarpe negerų sėk
lų. Nei Rochesterlul nei Hamil
tonui toji žinutė nepatarnauja ir 
klaidina visuomenę.

E.R.
Hamilton

Dalis amerikonų spaudos jau 
pamatė, kur nuvedė per didelis 
dėmesys ir reklama demonstran
tams, siekusiems parodyti pa
sauliui, kad Amerikos gyvento
jai nusistatę prieš karą Vietna
me. Karių pasipiktinimas paža
dino daugelio sąžinę ir tuščiavi
durių sensacijų garbinimo be
prasmiškumą. Tie patys laik
raščiai dar vakar rašę apie "tūks
tantinės minios demonstracijas", 
šiandien jau šaukia vedamuosiuo
se, prašant iškelti amerikoniš
kas vėliavas aukščiau, kad pasau
lis pamatytų, jog amerikonai re
mia savo vyriausybės politiką ir 
savo karių pastangas Vietname. 
Svarbiausia, sako tie vedamųjų 
autoriai, reikia Įtikinti Hanoi ir 
Pekiną, kad "keli loudmouths ne
šneka amerikonų vardu" vien to
dėl, kad pateko Į televizijos ek
ranus ir laikraščių puslapius. 
Gerai. Tegul tat tie laikraštinin
kai ir televizijos bendradarbiai 
pirmieji ir kelia tas vėliavas.

Šiaip ar taip, visas reikalas 
vistiek dar sukasi aplink Viet
namą, Hanoi ir Pekiną. Bet, 
gink Dieve, nepalieskit Mask
vos. Tiesa, Maskva buvo kiek pa
liesta JTO komisijose, JAV at
stovams stengiantis pravesti re
zoliucijas, smerkiančias Krem
liaus antisemitizmą ir žydų re
ligijos persekiojimą. Bet rusai 
atsikirto sulygindami sionizmą 
su nacizmu...

Ir taip vėl žvilgsnj metus Į 
Madison Sąuare Garden ir JTO 
rūmų pusę, vis labiau ir labiau 
išryškėja lietuvių organizuoja
mos manifestacijos didžioji pras
mė — iškelti komunistinių už
mačių šaknis, kuriosauga ne vien 
nelaimingoje Vietnamo žemėje 
ar uždarytose Maskvos sinago
gose. Toji manifestacija Įvyks 
kaip tik laiku ir vietoje, ameri
konų spaudai pradėjus susiprasti 
ir pamačius, kur nuvedė jos dė
mesys tiems ’loudmouths*. One-

pa matyti negalėjo, nes patys ame
rikonų studentai pradėjo tokius 
žygius, kurie rodo sveiką ir komu
nistėlių propagandos nesuteptą ■ 
nuovoką, realų gyvenimo supra
timą. Renkami parašai petici
joms, ruošiamasi demonstraci
joms, rašomi laiškai kariams 
Vietname, aukojamas kraujas su
žeistiesiems kariams ir t.t. Tai 
vyksta dabar ir Įvykių eiga Įsi
siūbuos kaip tik mūsų manifes
tacijos metu. Tad drąsiai mani
festacijos autoriai ir iniciatoriai 
galės sakyti -- mes jau geroką 
pusmetĮ anksčiau pradėjome tai, 
ką Amerikos jaunimas dar tik ruo
šiasi daryti. Lietuvių manifesta
cija skirsis savo motyvais. Ji ne
bus nukreipta nei Į Peipingą nei 
Į Hanoi. Ji bus nukreipta Į patj

(j.c.)

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

Prašoma būtinai organi
zacijų užregistruoti iki š. 
m. lapkričio 3 d., šiuo ad
resu: Aleksandras Vakse- 
lis _ 112-09. 95th Avė., 
Richniond Hill, N. Y. 11419, 
nurodant organizacijos pa
vadinimų, adresų ir vėlia
vų skaičių. KLNA

ŠĮmet Lietuvoj vykdoma sustip
rinta "tarybinių tautų draugys
tės" propagandos programa. 
Lankėsi rusų, gudų, ukrainiečių 
(taip pat ir pabaltiečių) rašytojų 
ir kitokios delegacijos, o vėliau
sia (spalio 12) tokia delegacija Į 
Vilniaus radiją, televiziją ir te
atrus atvyko iš Kazachstano.

Šių draugystės manifestacijų 
reikšmę atvirai išdėstė spalio 15 
d. Sovietskaja Litva, Vilniuje lei
džiamas rusiškasis komunistų 
partijos oficiozas. Priminė par
tijos programos dėsnį,pabrėžian
ti, kad "materiallnės-technikinės 
komunizmo bazės kūrimas veda Į 
dar ankštesni sovietinių tautų 
sujungimą".

S. Litva nurodo Lietuvos ir 
Kazachstano likimo panašumą. 
Kadai tai buvę viens nuo kito to
limi carinės Rusijos pakraščiai, 
pasmerkti skursti, likti dvasi
nėj tamsoj, engiami tautiniu ir so
cialiniu požiūriu. Dabar — Ka
zachstane 45, Lietuvoj 25 metai
— dygstą nauji miestai, kylanti 
pramonė, nušvitęs naujas gyveni
mas. "Kaip upeliai suteka Į van
deningas upes, o upės Į gilias 
jūras, — deklamuoja S. Litva
— taip mūsų šaly kiekvienos tau- gėsi pskoviečiai su tuo paminklu, 
tos laimėjimai papildo daugiatau
tės šeimos lobyną".

Kaip ta "daugiatautė šeima" 
liejama Į "vieną jūrą", S. Litva 
pavaizdavo tik vienu pavyzdžiu: 
Kazachstano Rudn’ij kaime esanti 
gatvė, pavadinta lietuvaitės Ma
rytės Bižytės vardu. Mat ji, — 
išsiųsta tenai dirbti pagal "kom
jaunimo kelialapį" — žuvusi po 
sunkvežimiu, gelbėdama nuo su
važinėjimo porą vietinių berniu
kų.

Nepaminėjo S, Litva svarbes
nės priežasties, dėl kurios Ka
zachstano vardas Lietuvoj yra 
itin pagarsėjęs: nepaminėjo, kad 
ten ne vienos Marytės Bižytės, o 
nesuskaičiuotų tūkstančių lietu
vių, išsiųstų ne tik pagal kom
jaunimo, bet ypač pagal čekistų 
"kelialapius", kaulai išbarstyti.

Likimo lygiagretė tarp Lietu
vos ir Kazachstano tikrai yra kaip 
tik S.L. nurodytoj abiejų kraštų 
industrializacijoj. Tik Kazachs
tanas, Maskvos bolševikų viešpa
taujamas 20 metų ilgiau, aiškiau 
rodo, kur toji industrializacija 
veda: Kazachstane kazachai liko 
tautinė mažuma, tesudaranti 3fffa 
gyventojų. Kazachams jau Įpirš
ta ir rusiška "azbuka", kurios 
neįstengė Lietuvai primesti Mu
ravjovas. (Ji parodyta spalio 13 
Tiesoj Įdėtame sveikinime kaza
chų delegacijai). Rusų Kazachs
tane jau daugiau, negu kazachu, 
ir jie vien su atsivežtais ukrai
niečiais jau sudaro tenai gyven
tojų daugumą. Ir tūkstančiai lie
tuvių jaunimo tenai tirpinami ru-

iš pažiūros skirtu lietuviams,už 
išlaisvinimą atsidėkoti. Pastatė 
paprasčiausĮ netašytą keliolikos 
pėdų aukščio granito luitą. Šalia 
jo ant kito akmens iškalė to lui
to dedikaciją "lietuviškai" divizi
jai. Lietuviams tas netašytas ak
muo tesukelia pastabą: "kokia di
vizija, toks ir paminklas".

Dagestane draugystę manifes
tavo turistai iš Lietuvos: orga
nizuota ekskursija — "Lietuvos 
žemės ūkio pirmūno" vardu pa va • 
dintas traukinys, kuriame važia-

vo apie400 žemdirbių,daugiausia 
Įvairaus laipsnio ir Įvairių šakų 
gyvulininkystės specialistų.

Ir čia korespondentai paminė
jo reišklnĮ, išryškinantį Lietu
vos ir Dagestano ryšio tam tikrą 
realybę.

Iš Lietuvos Dagestanannuvažia - 
vusiame traukiny buvusi ir Kau
no žuvininkystės ūkio technolo
gė Raiša Rusinova, beesanti di
delė Dagestano žinovė. Mat, prieš 
18 metų rusė Raiša gyveno dar 
Dagestane — Į ten nusiųstų ko- 
lonistų-valdytojų šeimoje. Kai 
ten baigė žuvininkystės mokyk
lą, buvo atsiųsta kiton kolonijon 
— Lietuvon, Kaunan. Čia, anot 
korespondentų, ji irgi gerai jau
tėsi "pamilo Nemuno kraštą, su
kūrė Kaune šeimą" (rusišką), o 
dabar jai buvo Įdomu ir senojoj 
kolonijoj pasidairyti.

Kitas reikšmingas ekskursijos 
patyrimas Dagestane toks: — di
džiausiame Dagestano mieste 
70,000 gyventojų, ir jie beesą 
keturių dešimčių tauty
bių! Tokį "babelĮ" ten irgi su
traukė pramonė: tik vienam fab
rike, vadinamam "Dagestano ug
nys", dirba 29 tautybių darbinin
kai. (E)

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iŠ 
leistas knygas.

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

KELIAS Į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės,

KAINA $3.00

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
das 4'/i% išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, ucs 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
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; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

- ■i'kTii iTiK ’

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų 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 papigintu kainą, — 10 dol.

Pavardė ir vardas

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.
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Newyorkiečiai lietuviai Vitalio Žukausko sukaktuviniame rečitalyje Brooklyne, spalio 16 d.
R. Kisieliaus nuotraukos

KAIP UŽPILTI ŠERNUI DRUSKOS?
Jubiliejų, minėjimų mums ne

trūksta. Gal daugiau mėgiamas 
pats minėjimas - kalbos, nugė- 
rimas, būti nebūti prasimany
mai, nuopelnai. Užmušti laiką, 
apgauti save — didelis menas.

Brooklyne spalio 16 rinkomės! 
Vitalio Žukausko, kaip rašo pro
grama... "15 metų teatrinės veik
los Amerikoje paminėti" sukak
tuvinį rečitalį - koncertą. Prieš 
prasidėsiant rečitaliui ne vienas 
pamanė: kažin ar pakankamo sto
rumo 15 metų minėjimas?

Tegu bus dalis atsakymo ir 
šis raštas.

Juoktis, ypač iš savęs — dramb
lio pečių vertas sunkumas ir 
kultūringo daikto privilegija. Dau
giau ar mažiau mums teko justi 
keleivio sielvartą, atplyšusio, pa
mesto žmogaus griaudesį — 
juoktis buvo nelengva. O būti 
juokdariu - linksmintoju, į šimtus 
veidų prabilti juoku, reikėjo ma
žų mažiausia Vitalio Žukausko 
drąsos, pajėgumo. Ir ištvermės. 
Per penkioliką metų: pagalvojus, 
apmąsčius darosi gana stori tie 
penkiolika.

Ir prieš koncertą ir po kon
certo apie Vitalio Žukausko pen
kioliką metų nelengva rašyti. Jis 
ne ką turi po ranka rašyto, gro 
jamo, išdrožinėto. Vitalį Žu
kauską reik matyti, girdėti, nuo 
pirmojo žodžio ligi uždangos nu- 
šlamėjimo. Tokia artisto, ypač 
juokdario dalia -- būti kol esi 
scenoje. Mano uždavinys paleng

vėja, nes nėra gal būt, didesnės 
lietuvių saujos, kuri būtų nema
čius, negirdėjusi Vitalio. Aplink 
New Yorką mes Žukauską prašo
kame -- Vitalis šiltai prigijęs 
sinonimas linksmo juoko.

Po rečitalio, kurį išvežė pats 
kaltininkas Vitalis su jaukiu tal
kininku pianistu Mrozinsku, buvo 
linksmoji dalis -- sveikinimai. 
Be jų žinia, nedera išsiversti. 
Sveikintojų eilėje ypač jautriai 
prabilo mūsų scenos stulpas Hen - 
rikas Kačinskas. Klausytojai tuo
jau pajuto artistus tampriai jun
giantį veiklos tiltą. Išskirtina Ka
činsko pastaba aktoriui: nesikar- 
toti, nesustoti pasisekimuose, at
sakomybėje. Sveikino taikliu žo
džiu V. Stašinskas, generalinis 
konsulas New Yorke, Šlepetys, 
PLB vardu, St. Pilka iš Chica
gos, Operetės choras, vaidybinė 
Brooklyno trupė, išauginta pa
ties Žukausko. Visa eilė kitų, 
kurie atleis prasilenkimą.

Sveikinti labai lengva, kai ne- 
reik prasimanymų, išpūtimų, 
regi, kad nedaug bepridėsi, kas 
jau žinoma susirinkusiems. Tai 
ypač buvo žymu Vitalio Žukausko 
atveju.

Vitalis Žukauskas turi ypatin
gų nuopelnų išlaikymui gyvo mū
sų brolio, kuriam buvo uždėta 
sunki visuomeninės, kultūrinės 
veiklos našta, ir užpylimu drus _ 
kos rūšių bariukais, bankų kny
gutėmis pridengusių šernų pa
kušinimu, kaip tarė Simonas Dau -

VIEŠĖDAMI CHKAGftJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

DIRVA

kantas.
Kaip anas nežinomas kareivis, 

reik kartą pamatyti tas, kuriam 
kartą paėmus visuomeninę, kultū
rinę naštą vislab ant jo krovėm. 
Jis turi visada turėti laiko viso
kiems parengimams, jis turi tu
rėti aukoms dolerį. Ne kartą kai 
kas jam kalbėjo senos giros pils
tymu kartojamas politines kal
bas, banalias švenčių kalbų vir
tines. Jis kantriai sėdėjo mėgė
jų vaidinimuose, jis ir knygą pir
ko (tikėdamasis pensiją pasiekus 
ir paskaityti) jis pirko paveiks
lus. Šitas visuomeninės, kultū
rinės veiklos karys lengva šir
dimi ėjo į Vitalio Žukausko va
karą. Jis juokėsi iš savęs (dide
lio, kuklaus žmogaus privilegi
ja) jis išklausė gal ne visada 
brilijantu žibantį humorą, šaržą, 
bet tai buvo tikrai be prisiverti
mo praslinkęs giedras vakaras.

Ir Brooklyne susirinkę Vitali 
pagerbti nestoram jubiliejuje, at
ėjo šu giedriu veidu, išėjo dar 
giedresniu. Dar daugiau, jautėm 
sukaktuvininką vertą pagerbimo 
ir parėmimo.

Gal dar didesnis Vitalio nuo
pelnas — šernų pakušinimas. Man 
pasiekiamoj lietuviu gūštojebuvo 
keletas šernų, rūsių bariukuose 
užsibarikadavusių, bankų knygu
tėmis duris užsklendusiųviskam, 
kas kenkia surakintam doleriui. 
Vitalio atsilankymo proga buvo 
pajudinti rūsių bariukai (kuriuos 
nesenai tūlas jų gerbėjas Dirvo
je kardus laužė gindamas). Anam 
Vitalio vakare, kaip tik jis moka, 
buvo paliesti rūsių šernai — užpil-

New Jersey
LAPKRIČIO 13 DIENOS 

MANIFESTACIJOS 
REIKALU

New Jersey visos dides
nės lietuvių kolonijos turi 
sudariusios atskirus komi
tetus ir smarkiai veikia or
ganizuojant dalyvius i Jung 
tinių Tautų žygį ir renkant 
pinigus LNAK centro išlai
doms padengti.

Visi New Jersey’s lietu
viai yra prašomi dalyvauti. 
Dėl žygio reikalingų infor
macijų gausite vietos LN 
AK skyriuose: Kearny-Har- 
rison, Patersone, Elizabethe 
ir Newarke. Netvarko LNA 
K-to skyrius ypatingai 
smarkiai veikia pinigų su
kėlimui, ir be jau pirmiau 
paskelbtų ir j LNAK cent
rą pasiųstų aukų, dabar vėl 
sudarė keletą šimtų dol. 
čia paminėsiu tik man ži
nomas didesnes netvarkie- 
čių LNAK skyriaus narių 
aukas: po $25.00 Netvarko 
Lietuvos Vyčių 29 kuopa ir
G. ir K. Trečiokai, $20.00 J. 
ir S. Kontrimai; po $10.00 
Netvarko Lietuvių Demo
kratų Klubas, Netvarko 
Liet. Moterų Klubas ir M. 
Samatienė, $5.00. Vincas 
Jurkaitis.

Kitos aukos bus paskelb
tos po valdybos posėdžio, 
kuris greitu laiku jvyks ir 
bus gautos informacijos iš 
aukų rinkėjų. LNAK Cent
ro žiniomis, latviai ir estai 
gausiai aukoja ir smarkiai 
dirba, kad Lapkričio 13 d. 
būtų skaitlinga ir sėkmin
ga manifestacija.

Lietuviai ypatingai turi
me smarkiai padirbėti, kad 
visi, kuriems tiktai bus ga
lima, būtinai dalyvautų, o 
kurie negali dalyvauti, kad 
prisidėtų savo auka.

Aukas galima įteikti per 
LNAK-to Netvarko sky
riaus valdybos narius: kun. 
P. Totoraitį, V. J. Dilį, E. 
ir P. Elseikų, I. ir A. S. 
Trečioką. Dėl informacijų 
galima skambinti telefonu: 
675-3925.

A. S. Trečiokas,
LNAK Netvarko skyr. pirm.

ta druskos: buvo pakedentos ir 
sąskaitos bankuose. Ir nuostabu, 
pasitvirtino sena tiesa: gyvybė, 
kuri nieko nebebijo, humoro bi
jo ir nepakelia. Šernus išbudina 
druska, trumpai kalbant.

Dar daugiau, sykį išjudinti iš 
rūsių šernai persimetė į visuo
meninę veiklą. Vienas net kny
gą nusipirko. Du užsisakė laik
raštį. "Nėra ko iš taupytojų juok
tis, jie yra JAV druska", pasa
kė vienas išjudintųjų ir paaukojo 
Balfui penkinę.

Penkiolika metų — gera pra
džia. Reik vagą varyti. Stabte
lėjus prie Penkiolikos, yra gana 
vilties tikėtis dar keletą kartų 
po Penkiolika. Vitalis jau turi jo 
gerbėjus, klausytojus, jo lau
kiančius. Jau turi ir visą eilę 
druska pajudintų šernų. Ir jie 
jau laukia tolimesnės druskos.

Manau, tai ne mažai verta judė - 
ti toliau. Reik taip pat tikėti, 
kad Vitalio Žukausko talkininkė 
Marija Žukauskienė bus didelio, 
napavaduojamo darbo rėmėja.

Liudas Dovydėnas

1965 m. spalio 27 d.

Kalėdinių ornamentų konkursą skelbia Frank Zapolis, gyv. Ever- 
green Park, Illinois. Konkurso laimėtojams skiriamos piniginės do
vanos nuo 25 iki 10 dol. Konkursinių darbų paroda ir laimėtojų atrin
kimas įvyks Jaunimo Centre, gruodžio 5 d. 3 vai. p.p.

Dėl konkurso sąlygų prašoma kreiptis į Frank Zapolis, 3208 1/2 
W. 95th St., Evergreen Park, Illinois, 60642, tel. 4-8654.

Nuotraukoje praeitų metų kalėdinių ornamentų konkurso laimėto
jas Frank Zapolis prie savo šiaudinių ornamentų.

TRIMLINE, naujas telefono modelis, kurį išleido Ohio Bell, su 
sujungimo numeriais rankoj laikomame ragelyje. Čia matoma ant 
sienos pakabinamoji versija. Yra išleisti ir pastatomieji ant stalo. 
Trimline atsineša su savim naują telefonu naudojimosi versiją, lei
džiant juo naudotis patogioje pozicijojeir lengvai valdomu vienoje ran
koje būdu.

Šie telefonai gaunami 6 spalvų. Kaina 1 dol. Į mėnesį arba 5 dol. 
vienkartinio mokesčio.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

PARAMA-
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. import. French Cognac................5th — 4.39
2. Armagnac Imp. French Brandy.... 5th —4.39
3. Skaidrioji 80 proof.......................5th — 3.19
4. Zubrovka 100 proof ...................5th—4.75

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

5. Import. Bordeaux Wine................ 5th — 0.98
6. Import. Riccadonna Vermouth Bott. —1.29
7. Import. Napoleon Vermouth .... Bott. —1.19

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

JAKUBS & SON
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
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS

Šv. Kazimiero lietuviško
sios mokyklos tėvų komite
tas, įdėjo daug darbo ir 
pastangų, kad lietuvių vi
suomenė, atvykusį į spalio 
23 d. Naujosios parapijos 
salėje, nebūtų apvilta ir sa- 
lėn įvyliota vien mokyklos 
taip reikalingai paramai 
sunešti. Mokyklai, be abejo, 
liko paramos ir paspirties 
ateičiai, o gausiai atšilan- 
kusieji koncertan gėrėjosi 
aukšto lygio koncertu.

Viešnia, sol. Irena Stan
kūnaitė įsigijo daug simpa
tijų Clevelande ne vien tik 
savo muzikiniai išlavintu 
balsu, bet ir išskirtinai 
simpatinga laikysena sce
noje, nuoširdžiu ir jaunat
višku reveransu publikai 
už tokį šiltą jos dainos me
no įvertinimą. Ji nepagai
lėjo ir keletos dainų bisui. 
Jei lietuvių kompozitorių 
dainose solistė (bent pra
džioje) kiek ir parodė įtam
pos ir kai kurių klaidų tar
senoje, jos balsinė medžia
ga ir muzįkalinė kultūra iš
ryškėjo operų arijose, nors 
priedui padainuotoje komp. 
A. Kuprevičiaus Lakštutėje 
solistė rado labai dėkingų 
savo balsvi meb’odijų.,

Solistei akcmponavo R. 
Brazaitie'io.

Liet uviškuose parengi
muose retai girdimas pia
nistas Andrius Kuprevičius 
vėl turėjo progos įtikinti 
klausytojus, kad saylo sri
tyje jis yra iškilus meni
ninkas ir jo koncerto išklau
syti yra tikrai malopus ir 
vertingas išgvvenima-s. Kas 
supranta ar nesupranta 
Liszto sonetus ir etiudus, 
ar Tallat-Kelpšos Pasakos, 
gal kas jaučiasi priimlesnis 
Rachmaninovo Valsui ar 
Chopino meliodijoms. klau
sant Kuprevičiaus-skirtu
mo nebėra, lygiai kaip dai
lės kūrinių parodoje'— ir 
modernusis menas yra me
nas, ar kas jį supranta dau
giau, ai- iš viso nenori jo 
suprasti. Taip ir muzikoje, 
tiek kompozitorius, tiek ir 
kūrinio išpildyto.ias išgyve
na tą kūrinį kitaip, nei ei
linis klausytojas. O Kupre
vičiaus išpildyme jauti ne 
amatininko darbą, o meniš
kųjų pojūčių šiltą pertieki- 
mą j klausytojo jausmų pa
saulį. Tas ryšys yra ir jis 
veikia ne vien todėl, kad 
Kuprevičius yra "savas 
žmogus", bet daugiausia to
dėl, kad išpildomi kompozi
torių kūriniai yra ir jo pa
ties kūryba ir sielos dalis.

Koncertas ir buvo būdin, 
gas ne vien puikiai pasiro

DIRVA

§v. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai dalyvavę spalio 17 d. sportinėse varžybose. 
J. Garlos nuotrauka

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

BANKETAS
Lietuvių salėje su menine programa, kurią iš

pildys jauna solistė Irena Grigaliūnaitė. 
Akomponuos Rytas Babickas.

Sveikinimai raštu. Pradžia 7:30 vai lak.
Prityrusios šeimininkės paruošta vakarienė. 

Šokiams gros TYPONES orkestras.
Kvietimai, kuriuos prašoma užsisakyti iš anksto, 

gaunami: Lietuvių Klube darbo valandomis ir pas 
direkcijos narius.

Perrinkite visų žmonių 
burmistrų!

s»
LOCHER

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

džiusiais solistais, bet ir 
šiltu jų meninių laimėjimų 
įvertinimu ir pasigrožėji
mu.

šv. Kazimiero lietuviško
sios mokyklos tėvir komite- 
tas, visiems gražiai padė
kojęs už talką, vertas ir 
pats padėkos už tokias 
rimtos, retos ir gražios pro
gramos ir solistų koncertui 
parinkimą.

Po koncerto vyko pasi
linksminimas apatinėje pa
rapijos salėje. pm.

KANADOS LIETUVIŲ
JAUNIMAS ATVYKS 

J CLEVELANDĄ

Hamiltono lietuvių jauni
mo teatro "Aukuras” daly
viai š. m. lapkričio 27 Cle
velande statys K. Binkio 
Atžalyną.

ši 5 veiksmų drama, kuri 
pirmą kartą buvo pastatyta 
1938 m. Kauno Vaist. Teat
re susilaukė didelio triumfo. 
Tai moksleivių gyvenimo 
drama, kuri sudomina ne

X HUGH CALK1NS

REMIAMAS —
• Democratic Party
• Cosmopolitan Democratic 

League
• AFL-CIO
• Press & Plain Dealer

FOR CLEVELAND 
SCHOOL BOARD
Lillian Novvicki Nolan, Co-Chairman 

10732 Bellaire Road. Cleveland, O.

Dalis Hamiltono (Kanada) liet, jaunimo dalyvaujančio Aukuro teatro "Atžalyno" pastatyme. Juos 
pamatysime Clevelande lapkričio 27 d. šv. Jurgio parap. salėje.

tik pačius moksleivius, bet 
ir suaugusius, ši drama, 
vaizduodama tikrą gyveni
mą iškelia žmogaus — jau
nuolio taurumą, pasiauko
jimą.

Pažymėtina, kad šios dra
mos pastatymui scenos dar
ban yra įtrauktas mūsų 
jaunimas susilaukęs didelio 
pasisekimo.

Pirmieji teatro "Auku
ras” žingsniai pasirodė 
1949 m. su talentinga reži- 
sore — buvusia Kauno jau
nimo teatro aktore Elena 
Dauguvietyte - Kudabiene, 
kuri iki šiai dienai teatrui 
vadovauja.

šios dramos pastatyme 
dalyvauja 36 aktoriai ir 
veik visi jaunimąs-mokslei- 
viai. Suprantama, kad to
kiam būriui gastrolėms iš
vykti į kitas liet, kolonijas 
yra sunkiai įmanoma, o 
ypač mokslo metu. Todėl 
jų ryžtas ir pastangos at
vykti į Clevelandą su "At
žalynu” yra sveikintinas ir 
laukiamas. (F. E.)

• LB Clevelando Los 
Apvl. valdyba įvertindama 
gilią prasmę ir didelę reikš
mę mūsų tėvynės laisvini
mo bylos kėlimui, pagarsi
nimui pasauliui ir kad lie
tuviai niekada nenurims ir 
netylės prieš smurto ir gro
buonišką okupantą — ma
nifestacijos ir žygio į Jung
tines tautas reikalams pa
skyrė 50 dol. auką.

• Dail. č. Janusas, reng- 
tos parodos Clevelande pro
ga per LB I-os Apvl. valdy
ba žygio į Jungt. Tautas 
Komitetui Clevelande, įtei
kė 25 dol. auką.

• Aldona ir Pranas Pen- 
kauskai. Dirvos skaitytojai 
ir rėmėjai, špalio 23 d. at
šventė savo 20 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga jų namuose įvyko po
būvis, į kurį atsilankė gi
minės iš Kanados ir būrys 
bičiulių iš Clevelando.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 914-6835.

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
Democratic Executive Committee

Albert S. Porter, Chm., 
Statler Hotel, Cleveland

• Clevelando Orkestro 
choro koncertas, pirmasis 
šio sezono metu, įvyks Se- 
verance Hali, lapkričio 4 ir 
6 dienomis, be to, dar ir 
sekmadienį, lapkričio 7 d., 
3:30 vai. p. p. Koncertui di
riguos Robert Shatv. Pro
gramoje čekų komp. kūry
ba. Choras išpildys Janače- 
ko ”Msa glagolskaja” (Sla
vų Mišios), šalia to, visa ei
lė solistų.

Koncertų pradžia 8:30 
vai. vak.

• Blue C ross gavo leidi
mą vėl pakelti draudimo 
mokestį 15.3 nuoš. Kai ku
rios miesto institucijos ža
da apeliuoti dėl to pakėlimo 
tikslingumo. Paprastai, tiek 
kartų Blue Cross draudimo 
mokestį kėlė, tiek kartų vi
sas bylas ir apeliacijas lai
mėjo.

MOKINĖS SIUVA
MOMS MAŠINOMS

Mokinsime kvalifikuotus as
menis mūsų Įmonės darbams. 
Tai pastovus darbas, teikiąs 
puikias akordiriio 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 Avė.) 

TEL. 961-6000

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos $456 

mėn. $26,000.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKU KNYGŲ

2 dvieju š. namai arti St. 
Clair , $1'1,000.

Didelis pareikalavimas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas 
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Malonus Dirvos skaitytojau,
Be abejo, norėtumei sulaukti geresnį ir įdomesnį 

laikraštį. To paties siekia ir Dirvos redakcija bei leidėjai. 
To paties siekia ir dabar Vilties Draugijos bei ALT S-gos 
paskelbtasis Vilties Draugijos naujų narių verbavimo 
ar turimų įnašų pakėlimo vajus. Malonėk įsijungti j Šį 
vajų neatidėliodamas, šiandien pat. Kjiip tai padaryti, 
Dirvoje jau skaitei. Belieka tik Tamstai pačiam apsi
spręsti ir pasiryžti.

• Blue Water Manor, gra
žiosios vasarvietės prie 
Lake George savininkai Sly- 
vinai, apmokėdami Dirvos 
prenumeratų, prisiuntė 50 
dol. Už jų gražų ir prasmin
gą dėmesį spaudai dėkoja
me.

• ŠALFASS Centro val
dyba praneša, kad sporto 
darbuotojų k'onferencija-su- 
važiavimas įvyks spalio 30- 
31d. Clevelande, Čiurlionio 
ansamblio namuose. Suva
žiavimas prasidės 1 vai. p. 
p. punktualiai.

• Dr. Konstancija Pa- 
prockaitė-šimaitienė išvyko 
j Kanadą dalyvauti Kana
dos ir JAV gydytojų suva
žiavime, kuris įvyks spalio 
26, 27 ir 28 dienomis To
ronte. Ji atstovaus East 
Orange Veteranų ligoninę, 
New Jersey. šiame suvažia
vime bus nagrinėjimą stu
buro smagenų ligos ir jų 
gydymas, n

• Nora Gugienė, visuo
menininke, SLA iždininkė 
ir BALFo sekretorė, šiomis 
dienomis švenčia 50 metų 
visuomeninio darbo sukak
tį-

NEW YORK
• L. T. S. Korp! Neo-Li

thuania N'ew Yorke metinė 
šventė-baliūs įvyks Trave- 
lers Hotel, 94-00 Ditmars 
Blvd. (prie La Guardia Air- 
port) 1965 metų lapkričio 
•mėn. 6 d., šeštadienį, 8 vai. 
vakaro. Bilietai gaunami 
skambinant tel. MI 2-0656.

♦ SPALIO 19 D, New Yorkemi
rė dr. Steponas Vitvickis, 82 m. 
amžiaus, nuo 1944 metų buvęs Uk
rainos prezidentas egzilėje. Dr. 
Vitvickis daugel} metų palaikė 
glaudžius ryšius su lietuvių lais
vės kovos veikėjais. Vlikas pa
skyrė atstovą dalyvauti laidotu
vėse. (E)

DETROIT

• Vlado Mingėlos 60 me
tų amžiaus ir 40 metų žur
nalistinės bei visuomeninės 
veiklos sukaktis bus atžy
mėta pagerbimo pietumis 
spalio 31 d., 2 vai. p. p., De
troito Lietuvių viršut. sa
lėje — 3009 Tillman St.

Norintieji pagerbime da
lyvauti prašomi vietas užsi
sakyti Dariaus-Girėno Klu
bo svetainėje, "Gaivos” ar 
"Neringos” krautuvėse.

A. A.

ONAI PAUKŠTIENEI

mirus, dukterį AGĄ ir žentą inž. VIKTORĄ

KUBILIUS, vaikaičius AUDRONĘ, AUŠ

RĄ ir UOGINTĄ, liūdesio valandoje giliai 

užjaučiame

Kazys ir Danutė Baltai 
Jonas ir Alė čereškai 
Bronius ir Irena Galiniai 
Eugenijus ir Irena Maniai 
Bronius ir Genovaitė Mikoniai

CHICAGO

CHICAGOS NEOLITHU- 
ANŲ METINĖ ŠVENTĖ

L.S.T. Korp! Neo-Lithu
ania Chicagos Padalinys š. 
m. lapkričio mėn. 6 d. Jau
nimo Centre ruošia Korpo
racijos metinę šventę.

Staliukai užsakomi pas 
kolegą M. Šimkų nuo 9-3 ir 
5-8 vai. telef. CL 4-7450.

Pradžia: 7 vai. 30 min.
Vakarienė prasidės po 

oficialios dalies. Gros šokių 
orkestras ir veiks korpora
cijos baras.

Visi korporantai-ės daly
vauja su spalvomis. Malo
niai kviečiami kolegų-ių ar
timieji ir bičiuliai.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos Padalinys

• Kviečiami atsilankyti 
į dailiojo žodžio vakarą šį 
šeštadienį, spalio 30 d., 8 
vai. vak. ir sekmadienį, spa
lio 31 d., 3 vai. po pietų Ba- 
lelo-Teatro patalpose, 2515 
West 69 St., Chicago. Ak
toriai Nijolė Martinaitytė 
ir Jonas Kelečius, padeda
mi Bernardo Prapuolenio, 
suvaidins tris vienaveiks
mes dramas. Bilietai iš 
anksto yra gaunami "Mar
giniuose” arba prie įėjimo 
prieš spektaklius. Vakarus 
globoja Santara-Šviesa.

BOSTON

• Bostono L.S.T. Korp! 
Neo - Lithua n i a maloniai 
kv iečia Jus į Metinę šven
tę, kuri įvyks 1965 m. spa
lio 30 d., 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje III aukšte, 368 West 
Broadvvay, South Bostone:

I. -Iškilmingos sueigos ati
darymas. Prof. dr. Jono Pu- 
zino paskaita — "Mūsų jau
nimas Lietuvos laisvės su
temų laikais”. Juniorams 
spalvų uždėjimas. Sveikini
mai. šokiai, puikus orkes
tras, bufetas.

II. Spalio 31 d. A. L. Tau
tinės Sąjungos Namuose, 
484 East Fourth Street, So. 
Bostone:

Lietuvių studentų meno 
paroda. Dalyvauja: G. Duo
baitė, D. Barūnaitė, P. Mar- 
tinkus, K. Norvaiša, N. Lin- 
gertat, A. Antanavičius, J. 
Gomas.

Lankymo pradžia 10 vai.

Grupė SLA veikėjų pas Dargius Pittsburghe.

SUSIVIENIJIMO 
VEIKĖJŲ PASITA

RIMAS DARGIU 

SODYBOJE
Pittsubrgas -- fratei naliniųor- 

ganizacijų centras. Čia gyvena ir 
SLA prezidentas Povilas P. Dar- 
gis. Jo iniciatyva spalio 10 d. bu
vo sukviestas Vakarinės Pennsyl- 
vanijos Susivienijimo kuopų vei
kėjų pasitarimas.

Tenka pasakyti, kad Vakari
nėje Pennsylvanijoje lietuvių vei
kimas visą laiką buvo ir tebėra 
gana gyvas. Jis prasidėjo reikš
tis dar anąis laikais, kada į Čia 
ėmė važiuoti ir kurtis šimtai lie
tuvių ieškodami darbo anglių ka
syklose ir geležies pramonėje. 
Tų, kurie tada kūrė lietuviškas 
organizacijas, jau daugelio nėra 
gyvųjų tarpe. Tačiau lietuvišką 
darbą tęsia toliau jų vaikai, čia 
gimę ir augę, ypač visoje apy
linkėje nemažą veiklumą rodo 
SLA kuopos, užimdamos lietu
viško gyvenimo pozicijose svar
bią vietą.

Taigi, savo veiklai aptarti vie
ną sekmadienio popietę Į Povilo 
ir Gertrūdos Dargių sodybą su
važiavo Susivienijimo veikėjai iš 
Pittsburgo ir tolimesnių vietovių. 
Šio susirinkimo tikslas buvo SLA 
organizaciniai reikalai. Todėl 
prez. P. Dargis kreipėsi Į susi
rinkusius primindamas, jogatei- 
nančiais metais Susivienijimas 
sulaukia savo gyvavimo 80 metų. 
Be abejo, kalbėjo P. Dargis, kad 
organizacijos veikėjai pasistengs 
įspūdingai paminėti šią sukaktĮ, 
bet tam svarbiam Įvykiui reikia 
suteikti gilesnę prasmę. SLA 80 
metų sukaktis yra Amerikos lie
tuvių veiklos sukaktis. Juk tuos 
darbus, kuriuos šiandien atlieka 
bendrinės organizacijos, anks
čiau teko atlikti veik vienam Su
sivienijimui. Dabar Susivieniji
mas taip pat plačiai dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime. Tiem 
darbam organizacija turi papildy
ti ir telkti naujas jėgas. Tai vie
nas mūsų svarbiųjų uždavinių, 
artėjant Susivienijimui prie stam ■ 
bios sukakties. Sis darbas tenka 
mūsų kuopų organizatoriams ir ki
tiems veikėjams. Todėl SLA va
dovybė pirmoje eilėje savo dėme
sį kreipia Į kuopų veikėjus, ska
tindama juos dėti pastangas sustip
rinti kiekvieną kuopą naujomis 
jėgomis, Įrašant Į organizaciją 
kiekvieną taurų lietuvĮ. Tuo tiks
lu yra daromi rajoniniai ir aps
kričių veikėjų platesni pasitari
mai.

Toliau P. Dargis priminė, kad 
šie metai jau artėja Į pabaigą, 
todėl tenka sukrusti, jog galėtu
mėm juos baigti geresniais rezul
tatais. Metų pabaigai yra paskelb
tas net specialus vajus ir jo me
tu prirašiusiems tam tikrą skai
čių naujų narių, bus duodamos do
vanos. Kviečiąs savo darbo vai
siais apvainikuoti vykstantĮ vajų.

Baigdamas P. Dargis dar iškėlė 
keletą praktiškų nurodymų kuo
pom didinti. Padėkojęs veikėjams 
už rodomą veiklumą ir atsidavi
mą organizacijos reikalams, to
liau kalbėti pakvietė SLA sekre
torę B, Pivaronlenę.

B. Plvaronienė pasidžiaugė su 
sitikus su savo artimaisiais ir 
padarė pranešimą apie SLA sto- 
vj, paaiškino kas dabar veikiama 
ir planuojama. Taip pat kvietė vi
sus veikėjus padirbėti vajui orga
nizacijos sukakties proga. Reiš
kė savo viltĮ, kad pittsburglečlų 
veiklumas nemažės ir kalpanks- 
čiau, taip ir dabar šios kolonijos 
lietuviai aktyviai dalyvaus visuo

NEW YORKO OPERETĖS CHORO 

mis ims
ĮVYKSTA

spalio 30, šeštadienį, 7 vai. vak.
Apreiškimo parapijos salėje.

Chorui vadovauja VYTAUTAS STROLIA , 
Programoje dalyvauja:

Solistė DAIVA MONGIRDAITĖ iš Bostono 
Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
Akompanuoja pianistė

ALDONA KEPALAITĖ
šokiams groja R. BUTRIMO orkestras.

Veiks bufetas su užkandžiais.

Įėjimo auka 2 dol. Moksleiviams 1 dol.

meniniame gyvenime, prisidėdami 
prie Susivienijimo palaikymo.

Susirinkusieji pareiškė Įvairių 
nuomonių, pritardami kuopų stip
rinimui naujomis jėgomis. Bai
gus pasitarimą vyko tarpusavio 
pokalbiai SLA temomis.

Pasitarime ir vaišėse dalyvavo 
apstus būrelis veikėjų -- Viola 
Šinkūnas, Staney, SLA 3 Apskr. 
pirmininkė, E. Žilinskienė, tos 
apskrities iždininkė, J. Drasutis, 
40 kp. pirmininkas, P. Genaitie- 
nė, 40 kp. vicepirm. su vyru, J. 
Žilinskas, 104 kp. pirm, ir aps
krities sekretorius, P. Mačiulie
nė, 40 kp. ižd. B, Martinionytė- 
Weber 73 Moterų kuopos sekr., P 
Brazauskai ir P. Backunai iš 
Worcester, prekybininkas Martin- 
su SLa veikėja Eva Martin, J. ir 
F. Gauranskai, pasidarbavę tvar
kant SLA vasarnamio reikalus, 
maloni namų šeimininkė G. Dar
gienė ir visa eilė kitų asmenų. 
E. Lazauskas - Laskey buvo at
vykęs iš Jeanette, Pa. Jis visus 
palinksmino gera akordeono mu
zika, pritardamas dainom ir pa
grodamas šokiams.

Vaišių metu buvo pasakyta gra
žių kalbų ir sveikinimų. Visi 
skirstėsi dėkodami šeiminin
kams už gražų priėmimą, išsi
nešdami geriausius Įspūdžius ir 
didesnĮ pasiryžimą daugiau padir
bėti Susivienijimo gerovei.

(sv)

Vytauto Ogilvio 
paroda Detroite

Spalio mėn. 17 d. Lietuvių na
muose, Detroite, buvo atidaryta 
dail. Vyt. Ogilvio kūrinių paroda. 
Bene pirmąja savo tapybų indivi
dualia paroda debiutantas užsire
komendavo gerai. Ypač lietuvių 
visuomenė jam parodė šiltą pri
tarimą: tokio didelio Įvertinimo 
beveik niekas Detroite nėra susi
laukęs. Aišku tas dar neparodo, 
kad dailininkas jau yra pasiekęs 
tapybos mene didybės.

Parodoje išstatytos aliejumi 45 
tapybos. Tai peizažai -natiurmor. 

Skaityk ir platink 
DIRVĄ Dail. Vytautas Ogilvls parodos atidaryme taria žodĮ.

Jono Gaižučio nuotrauka

Dali. Vytauto Ogilvio parodos Detroite atidarymo dalyviai. Jono Gaižučio nuotrauka

tai. Ir vienas "Silvos portretas". 
Kas parodoje ypatingo? — Pap
rastas stilius, nesudėtinga kom
pozicija atrodo publikai ir buvo 
svarbiausia: atitiko jos skoniui. 
Atidaryme prigūžėjo apie 200 
lankytojų. Tokio skaičiaus žiūro
vų atidaryme neteko matyti. Par
duoti 36 paveikslai! Paroda bus 
uždaryta spalio 24 d, 3 vai. p.p.

Gyvendami ištekliuje, jau ne
benorime pasitenkinti vien meno 
muziejais ir juose sukrautais 
meno lobiais: tapytomis, skulp
tūromis ir pan. Daugis mūsų, kad 
ir būdami be ypatingo meninio 
išsilavinimo, norime savo bute tu
rėti meninių puošmenų, o ypatin
gai šiandien lietuvių pamėgtą 
aliejumi tapytą paveikslą.

Keičiasi laikai. Dar vyresnių
jų atminimu, meno turtai buvo su
nešami Į galerijas - muziejus. 
Menas tartum buvo uždarytas Į 
kalėjimą ir jo reikšmė plačiose 
masėse prilygo nuliui. Tiesa, 
miestuose pastatytus muziejus 
lankydavo miesčionys. Buvo mu - 
zlejuose buvusių 2-3 kartus per 
savo gyvenimą. Bet buvo kaimie
čių, kurie ir mirė muziejuose su
talpintų meno lobių nematę. Kiti 
net baigę aukštuosius mokslus 
puošdavo savo kambarius tik 
spausdintais paveikslais. Kai
miečių pirkias, jų sienas, puoš
davo išimtinai tik"abrozai". Apie 
originalus mažai kas ir pagalvo
davo.

Keičiasi laikai. Dali. V. Ogilvio 
parduota net 36 paveikslai! Kuo 
gi ypatingu pasireiškė dailinin
kas, kad sugebėjo palenkti Šir
dis savęsp? Apytikria statistika, 
žinome, kad Detroite Įvairūs dai
lininkai svečiai praeityje buvu
siose parodose yra pardavę virš 
1000 pav., bet ir dailininkui de
biutantui "savam žmdgul" detroi
tiečiai parodė ypatingą Jautrumą 
ir nupirko tokĮ dideli skaičių ta
pybų. Čia pasitarnavo realistinio 
stiliaus kompozicijos. Tai patiko 
publikai. Atrodo,kiekvienasužsa
vo pinigą nori pirkti savo butui 
tokią puošmenę, kurią jis supran
ta, kuri jam prie širdies. Be to, 
kainos neviršijo 100 dol., bet 
daugiausia sukosi apie 40-60 dol.

Dail. Vyt. Ogllvis nėra teptu
ko ir paletės naujokas. Ne! Jis 
tikriausia tapo virš 20 metų. Ta
čiau pirmajai meno parodai su
gebėjo prisiruošti tik šiemet.

Džiaugiamės debiutanto daili
ninko pavykusiu debiutu ir visuo
menės Įvertinimu, Tačiau tegu 
menininkas nepakyla puikybėn. 
Tai tik pirmi laimėjimo žiede
liai. Tikrojo meno kelias dar to
limas ir skausmingas. Jis turi 
dar daug mokytis, dirbti ir au
kotis. Meno aukštybės begali
nės ir nepasiekiamos... bet rei
kia stengtis, reikia ryžtis, bent 
priartėti prie jų.

Mūsų sveikinimai.
VL Mingėla
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