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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVEIKINAMAS SU LAIMĖJIMAIS VIDAUS PO
LITIKOJE PREZIDENTAS NUKREIPĖ DĖME
SĮ Į UŽSIENIO POLITIKĄ. KURIOJE JIS TA
RIASI PASIEKĘS DAR DIDESNIŲ LAIMĖJI
MŲ. — KUR SLYPI TIKRASIS JAV PERGALĖS 

PRIEŠAS?
---------- Vytautas Meškauskas ----------

Prezidentas Johnsonas po di
delių laimėjimų vidaus politikos 
laukuose, kuriuos jau minėjome 
praeitame Dirvos Nr„ aprašyda
mi 89-to Kongreso ką tik pasi
baigusią sesiją, ir operacijos, 
nuvyko užtarnautam poilsiui savo 
dvare Texase. Bet ir ten jis neli
ko vienišas. Visur jį lydintiems 
žurnalistams, kurie jj sveikino su 
laimėjimais naminiame fronte, 
jis pareiškė, kadfaktlnai užsienio 
politikoje jo administracija susi
laukė dar didesnių laimėjimų. Čia 
reikia pastebėti, kad tuo laiku, 
kai draugai ir priešai jį laiko ap
sukriausiu politiku vidaus reika
luose, jam visuotinai prikišamas 
nenusimanymas užsienio politi
koje. Girdi, ko galima reikalau
ti tokioje komplikuotojesrltyjeiš 
tokio užkampio, kaip Texas, poli
tiko? Tokiai pažiūrai prezidentas 
eęas labai jautrus ir labai norė
tų ją sugriauti. Už tat jis pokal
bį su žurnalistais tuojau nukrei
pė j užsienio politikos sritį. Pa
sak New York HeraldTribūneko- 
respdonentą Douglas Kiker, jis 
trumpai drūtai taip suvedė savo 
užsienio politikos balansą:

fe nau?a

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
Pareiškė spaudai, kad neužilgo 
bus paleistos dvi raketos į erd
vę, kiekvieną vairuojant 2 astro
nautams. Raketos bus paleistos 
2 dienų skirtumu, o erdvėje susi
tiks taip, kad abiejų raketų astro ■ 
nautai galės viens kitą matyti. 
Tas bandymas numatomas atlik
ti jau gruodžio 8 d., žinoma, su 
sąlyga, jei visi pasiruošimai ir 
techninės sąlygos iki to laiko 
bus tinkamai patikrintos.

Tokį susitikimą erdvėje rusai 
atliko 1963 m., bet raketos susi
tikę 3 mylių atstume.

♦ VATIKANE POPIEŽIUS PAU
LIUS VI paskelbė5 naujus nutari
mus, liečiančius Kat. Bažnyčios 
reformą, kuriuos balsavimu pri
ėmė Bažnyčios suvažiavimo at
stovai.

Pirmuoju nutarimu atmetamas 
antisemitizmas ir diskriminaci
ja. Svarbiausia, žydai nebekal
tinam! Kristaus nužudymu ir vi
suotina atsakomybe.

Kitais dekretais praplečiamos 
vyskupijų teisės ir sumažinama 
jų priklausomybė Romos Kuri
jai.

Reikalaujama peržiūrėti ir su
moderninti katalikiškąsias mo
kyklas taip, kad būtų galima nau
dotis vyriausybių parama.

Vienuoliai Ir vienuolės privalo 
pakeisti savo rūbus moderniš- 
kesnials ir išeiti daugiau J vie
šumą.

Vienoje iš paskutiniųjų sesijų. 
Popiežius atlaikė mišias, aslstuo- 
jant Lenkijos, Jugoslavijos, Če
koslovakijos ir Ukrainos kardi
nolams. Ta proga Popiežius pa
reiškė, kad jam esanti paguoda 
laikyti mišias su dvasiškiais tų 
kraštų "kur laisvė suvaržyta ar pa - 
neigta".

♦ GHANOS DIKTATORIUS Nkru- 
mah pastatė 12 aukštų ištaigingą 
pastatą, kad priimti 36 Afrikos 
valstybių atstovus konferencijai. 
Susirinko tik 19 valstybių atsto
vai, kitų valstybių atstovams boi -’ 
kotuojant konferenciją daugiausia 
dėl to, kad Nkrumah laiko savo 
globoje šimtus pabėgusių teroris - 
tų, bandžiusių nuversti vyriausy
bes ir įvesti komunistinius reži
mus.

"Your country has not gone to 
heli. Your foreign pollcy has not 
gone to heli".

Kad mes visi nenugarmėjome 
pragaran, su tuo tikrai reikia su
tiktu Liūdniau darosi, kai pagal
voji, kad toks pavojus iš tikro bū
tų buvęs galingiausiai šios ašarų 
pakalnės valstybei. Tiesa, kai ku
riuos užsienio politikos 'žino
vus' pasiskaičius, tikrai atrodo, 
kad JAV kuo greičiausiai turi su
sitraukti į savo pačių kiautą, ta
čiau faktai kalba kitaip. Raudono
ji Kinija pasirodė esanti tikras 
'popierinis tigras' ir tai ne labai 
baisus, o Sovietų Sąjunga galinti 
eiti tik 'paraleliai* su JAV, o ne 
prieš jas.

Amerikos tragedija slypi tame, 
kad tie faktai per dažnai užmirš
tami ir didinant priešų galingu
mą, mažinama savo pačių stip
rybė. Tuo tarpu kiekvienos už
sienio politikos pagrindas galų 
gale yra nuoga jėga.

Ir tuo pačiu laiku, kai prezi
dentas taip praščiokiškai išsi
reiškė apie savo pasisekimus už
sienio politikos laukuose — 'kol 
kas dar niekas nenugarmėjo pra
garan" -- Senato užsienio politi
kos komisijos pirmininkas. J, 
William Fulbright (dem. Ar.) ir
gi turėjo pasikalbėjimą su spau
dos atstovais "Meet the Press" 
programoje. * - ' -. *

Kaip teisingai pastebi Chicago 
Tribūne, Fulbrightas, kaip ir jo 
draugas W. Lippmannas, yra tri
mitai, nuolat pučią pasitraukimo 
signalą. Tačiau Fulbrightas yra 
senato užsienio komisijos pir
mininkas ir tuo būdu sudaro įs
pūdį, kad su jo nuomone reikia 
skaitytis. Mažai kas, ypač už
sieniuose, atsimena, kad tą pos
tą jis yra gavęs ne dėl savo su
manumo ar kokių kitų ypatybių, 
bet tik dėl vyresniškumo ar gal 
tiksliau - senatvės. (Paprastai 
pietinių valstybių senatoriai sy
kį išrinkti sugeba būti išrenka
mi per visą savo gyvenimą, to
dėl daugumos senato komisijų pir- 
mininkal ir yra pietiečiai.)

Fulbrightas galvoja, kad: 1) 
komunizmas nesudaro pavojaus, 
JAV, 2) kariai yrą nekompete- 
tingi kovai su juo ir 3) iš viso 
jėgos pavartojimas prieš komu
nizmą — kaip Dominikų Respub • 
likoje ar Vietname, yra klaidin
gas. Kas reikalinga, tai derybos 
su komunistais. Už tat sekmadie
nį jis vėl reikalavo sustabdyti 
šiaurinio Vietnamo bombarda
vimą, kad tuo būdu davus progos 
komunistams... pradėti derybas. 
Kaip atsimename, tokia proga jau 
sykį buvo duota ir komunistai ja 
nepasinaudojo.

Sukamo: — Mano žmona pasiėmė durų raktą...

Daugiausiai kuo Fulbrightas su ■ 
sirūpinęs, tai karių įtaka Vietna
mo karui ir galimybė, kad jie tą 
karą gali laimėti. Ir iš tikro, jei 
kariams būtų leista panaudoti vi
są jų turimą jėgą, karas greičiau
sia jau būtų seniai laimėtas. Iki 
šiol karas prieš Šiaurinį Viet
namą buvo vedamas taip, kad fak- 
tinai kiekvienas judesys turėjo 
būti paties prezidento aprobuotas. 
Anot sąmoningos New Yorker sa
vaitraščio karikatūros, net kul
kosvaidininkas, prieš pradėda
mas šaudyti, pirmiau telefonu 
pasikalbėdavo su Baltaisiais Rū
mais. Tokios atsargios politikos, 
kada, anot Alsopo, Johnsonas yra 
ir vyriausias kariuomenės vadas 
ir kartu viršila, rezultatai nebuvo 
labai įspūdingi. Buvęs strategi
nės aviacijos viršininkas gen. 
Curtis Le May iš spaudos pra
nešimų apskaičiavo, kad aviaci
ja per mėnesi padaro apie 1.000 
užskridimų į Siaurinį Vietnamą. 
Generolo nuomone, o jis turėtų 
žinoti, tokio skaičiaus užskridi
mų tikrai užtektų to krašto su- 
paraližavimui, jei būtų tyčia ne
vengiama tokių taikinių, kurių 
kliudymas būtų tikrai skausmin
gas tam komunistų valdomam 
kraštui. Kitaip tariant, kalbant 
marinų korpo vado gen. Wallace
M. Greene Jr. žodžiais, kovoja
ma tik viena ranka, kitą savano
riškai prisirišus. Tokį idiotišką 
(gen. Greene terminas) karą ves
ti ir jo nepralaimėti gali tik to
kia galinga valstybė kaip JA V, ta
čiau ir toks 'katės su pele’ žai
dimas atnešė gerų rezultatų. Ki
nijos prestižas, o iš dalies ir so-

Naujos ministerijos Lietuvoje
Maskvos ministerijų padaliniai
Spalio 21 d. Vilniuje tapo at

likti formalumai Maskvos pa
skelbtai pramonės reformai vyk
dyti. Respublikinis sovietas iš
klausė M. Šumausko paaiškini
mus ir patvirtino LTSR konsti
tucijos pakeitimą (naują ministe
rijų sąrašą), aštuonių naujų mi
nistrų, ar komitetų bei valdybų 
pirmininkų paskyrimą.

Septynios naujos — daugiausia 
senos, tik Chruščiovo laikais bu
vusios pavadintos liaudies ūkio 
tarybos valdybomis — ministe
rijos bus atitinkamų Maskvos 
ministerijų respublikiniai pada
liniai ir jų ministrai savo tie- 
siogius viršininkus turės Mask
voj. Jie bus:

Povilas Kuris -- celiuliozės, 
popieriaus ir medžio gaminių 
pramonės (jis tokios pareigose 
jau yra buvęs ir Stalino laikais);

Albinas Adomaitis — lengvo
sios pramonės (naujas);

Romualdas Jurevičius -- mais
to pramonės (naujas);

Marijonas Buklys -- mėsos 
ir pieno pramonės (naujas);

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas inž. Jonas Jurkūnas, lankydamasis spalio 22-23 d. 
New Yorke, tarėsi su Lietuvos Nepriklausomybės Talkos ir Lietuvos Nepriklausomybės Fondo valdybo
mis. Nuotraukoje inž. J. Jurkūnas su LNF valdyba. Iš kairės: Jonas Valiukėnas, inž. Jonas Jurkūnas, 
Emilija Čekienė, Antanas Senikas ir Jurgis Kiaunė. L, Tamošaičio nuotrauka

vietų, visam pasaulyje gerokai 
krito. Už tat atrodo, kad didžiau
sias JAV priešas užsienio poli
tikos srityje yra ne kokia užsie
nio valstybė ir net ne komuniz
mas, bet jos pačios senatoriai, 
kolumnistai ir intelektualai, ku
rie nenori prileisti prie JAV lai
mėjimo. Tuo tarpu pergalė, kaip 
tiksliai buvo pasakęs gen. Mac 
Arthuras, neturi jokio pakaitalo. 
Jei nenori laimėti, turi pralai
mėti — tokia yra gyvenimo tai
syklė.

■

Algirdas-Mykolas Brazauskas 
— statybinių medžiagų pram. 
(naujas);

Algirdas Matulionis -- miškų 
ūkio ir miško pramonės (prieš- 
reforminis);

Jonas Velička — melioracijos 
ir vandens ūkio (naujas). Ši sri
tis iš Kosygino pranešimo atro
dė, lyg būsianti palikta vieti
nėms respublikinėms ministeri
joms, bet paaiškėjo, kad ir ji bus 
iš Maskvos ministerijos prižiūri
ma.

Vietinės pramonės ministru 
paskirtas Eduardas Ozarskis. Ši 
ministerija turėtų būti grynai 
respublikinė, tai yra, be centro 
Maskvoj. Ji skirta smulkiajai 
vietinei pramonei valdyti. Edu
ardui Ozarsklui šis paskyrimas 
yra grįžimas į valdžią iš kele
tą metų trukusio "užtemimo"! 
Rusijoje auklėtas komunistas, 
Juozo Ozarskio, 1919metais Dūkš
te ir Zarasuose veikusio bolše
vikų komisaro sūnus, prieš maž
daug 10 metų buvo iškilęs net iki 
ministro pirmininko (M. Šumaus-

SKANDALAS ELEKTRĖNUOSE
Spalio 19 d. TASS prane

šė apie milijoninius nuosto
lius nešantį skandalą Elek
trėnų statyboje. Praneši, 
mas švelniai pridengtas dė
mesio neatkreipiančia ant
rašte: ”Kai ekspertizė nėra 
reikiamo lygio”. Tačiau 
pats pranešimas sako daug 
daugiau, būtent:

"Tarybų Lietuvoje stato
ma galinga VRES (t. y., 
valstybinė rajoninė elektros 
stotis). Dabar elektrinėje, 
kuri pradėta statyti- 1960 
metais, jau veikia keturi 
blokai po 150 tūkstančių 
kilovatų galingumo. Stato
mas pagrindinis korpusas, 
kur bus sumontuotos turbi
nos po 300 tūkstančių kilo
vatų galingumo. Ręikia pa
statyti didžiulį 250 metrų 
aukščio dūmtraukį, didelius 
sandėlius skystam kurui, 
ištisą gyvenvietę.

Lietuvos CRES galėtų 
greičiau stoti rikiuotėn ir 
pradėti dirbti visu pajėgu
mu, jeigu projektuotojai 
nebūtų padarę didelių klai
dų. Jie blogai ištyrė staty
bos geologines sąlygas, ig
noravo svarbius techniki
nius ir ekonominius rodik
lius. šios klaidos brangiai 
atsieina valstybei. Tenka 
papildomai leisti lėšas ir 
papildomai naudoti medžią, 
gas, pernelyg aukšta yra 
kiekvieno pagaminto kilo
vato kaina.

Vakar TSRS Valstybinio 
statybos komiteto kolegijos 
posėdyje (Maskvoj) buvo 
apsvarstyta TSRS Energe
tikos ir elektrifikavimo mi
nisterijos sukoreguota pro
jektinė Lietuvos VRES sta
tybas užduotis. Joje numa
tyta žymiai padididinti są
matą,.pakeisti pagrindinius 
ir pagalbinius Įrengimus, 
nurodytas naujos rūšies 
kuras.

Posėdžio dalyviai pripa
žino nepatenkinamu projek-

ko) pirmojo pavaduotojo posto, o 
įsteigus liaudies ūkio tarybas, 
jis buvo ir pirmasis tokios ta
rybos Vilniuje pirmininkas. Bet 
netrukus -- buvo sakyta,kad svei
katos sumetimais -- jis iš visų 
valdinių pareigų iškrito ir išny
ko iš viešumos. Šio vardo grįži
mas į valdžią irgi kiek simbo
lizuoja prieŠchruščiovinių laikų 
grįžimą, nors dabartinė Ozars- 
kio pozicija toli nesieks anuo
met jo užimto lygio. (E) 

to vyriausiojo inžinieriaus
A. ščerbinos pasiaiškinimą 
dėl daugelio perdirbimų 
priežasčių. Kalbėjusieji pa
brėžė, kad pakeitimų pro
jektą būtų buvę galima iš
vengti,, jeigu būtų reikiamai 
dirbę TSRS Valstybinio sta
tybos komiteto Vyriausioji 
valstybinės ekspertizės vai. 
dyba ir šios valdybos vado
vas I. Levinas. Ekspertai 
neatliko kruopščioj ekono
minės technikinės ^analizės, 
neiškėlė aikštėn rimtų klai
dų, kurias padarė projek
tuotojai.

Kalbėjęs kolegijos posė
dyje TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininko pavaduoto
jas, TSRS Valstybinio sta
tybos komiteto pirmininkas
I. Novikovas griežtai kriti
kavo elektrinės projektuo
tojus ir valstybinę eksper
tizę. Energetikos objekto 
statyba Lietuvoje turi tap
ti rimta pamoka tiems, kas 
dar neišmoko skaičiuoti 
valstybinių pinigų, vertinti 
laiko veiksnio.

Kolegijos nariai priėmė 
dėmesin TSRS Energetikos 
ir elektrifikavimo ministe
rijos atstovo pareiškimą, 
kad blogo projekto sudary. 
tojai nubausti”.

šis puse lūpų tartas pra
nešimas pasako labai daug, 
bet ne viską. Ypač įsidėmė
tini išsitarimai, kad 1) per
nelyg aukšto kilovato kai
na, (tai patirta, turbūt, jau 
iš praktikos, nes keturi blo
kai po 150 kv. galingumo 
jau veikia), 2) nurodytas 
naujos rūšies kuras. 3) rei
kia statyti didelius sandė
lius skystam kurui. Iš to 
galima suprasti, kad Uk- 
rainos (Dašavos) dujos, ku
riomis šią šiluminę elektri
nę maitinti buvo projektuo
ta ir pradėta, pasirodė per- 
brangios ir dėl to tenka per
siorientuoti j skystą kurą, 
atseit, j naftą, kuri, bent 
tuo tarpu, kol naftos vamz. 
džiai j Klaipėdą tik projek
te, turės būti gabenama ge
ležinkeliais. Nuostolių dy
dis pranešime' nei apytik
riai neminimas.

Be to, šis pranešimas dar 
kartą liudija, kad Elektrė
nų jėgainė, nors ji ir Lietu
voj, Vievio laukuose, stato
ma grynai kolonialistiškais 
pagrindais: kolonistai pro
jektavo, kolonistai vado
vauja statybai, kolonistai

(Nukelta t 2 psl.)
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Prieš porą metų netikėtai už
sukau Mannheiman, Tai žymus 
šiaurės Baden-Wuerttenbergo 
miestas. Daug kuo žymus, o 
mums lietuviams žymus klaipė
diečių globa. Beveik kapa metų 
šis didžiosios Vokietijos mies
tas .yra Klaipėdai kūmas. Mann
heimo miestas savo kūmyste di
džiuojasi, jis paskyręs Klaipė
dai savo muziejuje pusę vieno 
aukšto. Tenai galima aptikti 
"Klaipėdos vystyklus" ir juodais 
kryžiais ant baltų apsiaustų auk
les. Klaipėda Mannheimo muzie
juje yra ne Klaipėda, o MemeL

Ir nutolau nuo temos. Ką pa
mačiau Mannheime prieš porą 
metų? Nagi pačiame miesto cent - 
re, prie Wasserturmo kyšojo, lyg 
gaidžio skiauterė, milžiniškas že- 
mėlapis. Gražus, spalvotas, ir 
nežiūrinčiam matomas. O ką ja
me galėjai pamatyti? Nagi tris 
savaites galėjai stebėti, kad Me
mel ir Memelgebiet (Klaipėdos 
kraštas) ta pačia spalva nutapy-. 
ti kaip ir "Grossdeutschland”. Že
mėlapio kampe "Litauen” (Lietu
va) tai jau kažkokia Azijos pro
vincija.

Paklausiau vieno, paklausiau 
kito kam tas žemėlapis. Nagi, sa
ko Mannheime susirenka meme- 
lenderiai. Jie susirinko ir šimet < 
Į tą suvažiavimą nuvykau ir aš. 
Kodėl nenuvykti pas "Kultūrtre
gerius" kurie kultūrą benešdami 
kone sunaikino visus žemaičius. 
Gal ką iš jų kultūringesnio iš
moksiu, aš — naivus stebėtojas.

Mannheimo miestas memelen- 
deriams paskolino pačią gražiau
sią salę. Tai gražu, nes jos ne
pagailėjo ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės šventei. Lietu
viams paskolino salę.betbemies - 
to burmistro. Memelenderiams 
teko salė su juo. Rosengarteno 
salėje rugsėjo 25 d. suvažiavi
mas pradėtas "Tėvynės valandė
le": "Wir rufen die Heimat". Ir 
šaukė tėviškę visas mielas tris 
valandėles. Tėviškė kiekvienam 
miela, kodėl jos nepaminėti ir ne
prisiminti susėjus krūvon. Sunku 
čia išvardinti programos visus 
numerius. Pusamžių balsų cho
ras, skambi Silezijos solistė ir... 
tikra kalbamoji mašina,gal 70 
metų programos vedėjas Herr 
Gieseler. JišEii vienas užpildė tė 
vynę, jisai vienas deklamavo 
Goethės balades, Rytprūsių nove
les, tenykščių poetų posmus sa
kė, vienas ir vis vienas kartais 
pertraukdamas save tam, kad pa
sigirstų choras ar solistė. Herr- 
gott, galvojau, negi memelende- 
riai nebeturi jokio jaunesnio 
balso, kuris pavargtų bekalbė
damas, negi nebeatsirado jokio 
simpatingesnio ilgais plaukais 
veidelio deklamacijai, kuris ne
varytų per duris klausovų. Gal 
ir nerado, ką aš žinau, aš esu tik 
naivus stebėtojas.

Neiškenčiau ir ištrūkau iš sce
nos tirono. Nę tik aš, daugelis 
puolėsi prie konkretesnių skys
timų ir draugiškesnių pokalbių. 
O salėse galėjai išgirsti ne tik 
memelenderius. Aha, žiūriu, jauvakar girdėjęs. Memelenderlai tu - 
nas vyrukas lietuviškom lęlijom 
šlipsą pasirišęs. Kitur va — tri
spalvė atlape. Prie paradinių 
durų juoda lenta ir tarp kitų vo
kiškų įrašų aptinku ir tokį skel
bimą: "Alle vaikinai von Sollin- 
gen bitte kommen...” Po kiek lai
ko žiūriu "vaikinai" ištrinti. Ką
gi: "Raus Schemaiten" iš Solin- 
geno.

Tėvynės valandėlėje ėmiau nai
viai tikėti, kad Klaipėda tikrai pri
klauso prie Helliges Deutschland. 
Kur netikėsiu, jeigu nuo scenos 
taip sakė. Už scenos svečių sa
lėje išgirdau kalbant žemaitiš
kai, palangiškai.rytprūsiškai. Ge
ra dalis svečių nesivaržydami 
bičiuliavosi lietuviškai. Pradžioj 
gal kiek apsidairė ar kas neper
sekios, bet vėliau atsileido že
maitiški liežuviai.

(Atkelta iš 1 psL) 
su šiek tiek "čiabuvių 
sus darbus atlieka, kolonis
tai jų naudoja, kolonistai ir 
su jų pačių pasidarytu 
skandalu tvarkosi, Maskvoj 
pos ė d ž iaudami. Lietuvos 
žmonės tik savo mokesčiais, 
mokamais Maskvos iždan, 
dalyvauja šios statybos iš
laidų ir nuostolių apmokė
jime. (E)

KLAIPĖDA PRIKLAUSO VOKIETIJAI?
Sekančią dieną vėl naiviai 

įslinkau į Rytprūsių, ordenų, fed. 
Vokietijos vėliavomis pagerbtą 
šventės salę. Kągi, Europa vie
nijasi, reikia ir man neatsilikti. 
Netrūko gėlių, puošmenų ir pa
gyvenusių veidų. Trūko jaunimo 

ir t.t. ir t.t, Pasaulis, anot šio 
Voelkerrechtler, nieko nepasi
mokė, nes Memelio mums dar nie 
kas nepripažįsta. Memel esąs 
(taip tvirtino ir R. Mayer, aukš
tas memelenderių veikėjas) vo
kiškas ir turįs įeiti vokiečių vals-

Memelanderiai šioj iškaboj Mannheime Klaipėdą priskyrė Vokie
tijai...

ir svečių iš bufetų salių.
Iškilmingasis aktas. Orkestras 

ir pamaldus deklamatorius pri
simena invokacljoj mirusius, vi
sus žuvusius ir mirusius už Me
mel. Jų per tuos 700 metų daug 
žuvę. Daug nekaltai už tėvynę ir 
”Memelwacht" padėjo galvas, Su-- 
sigraudinau aš ir naiviai galvo
jau: Kodėl deklamatoriui nežuvo 
nė vienas žemaitis Klaipėdoje per 
tuos 700 metų? Kodėl tenai padė
jo galvas tiktai vokiečiai, kurių 
tėvynė prieš tuos 700 metų buvo 
tiktai ne aname Baltijos pakraš
tyje? Bet k^ aš, naivus stebėto
jas, galėčiau išmanyti.

Kaip nepasveikins Mannheimo 
burmistras H. Reschke savo glo
botinių? Kaip nepasveikins žymie 
ji federalinės Vokietijos vadovai 
ir partijų atstovai? Tik aš, nai
vus stebėtojas, vėl nesuprantu, 
kaip suderinti aną didžiulį žemė
lapį su Ostpreussen ligi už Me
mel?

Šventės kalbėtojas tai Freiherr 
von Braun (Goettinger Arbeits- 
kreis vienas vadovų). Įdomu ką jis 
pasakė? Nieko naujo, ko nebūčiau 

ri teisę į tėviškę, bet toji tėviš
kė nėra tėviškė^eigu nepriklau
so Vokietijai.

Aš, naivus klausytojas, niekaip 
neišmaniau šio tarptautinės tei
sės specialisto išvedžiojimų: 
mes buvom Klaipėdos krašte per
sekiojami, prieš mus pasaulis 
yra ir dabar nusistatęs, mes ne
turėjome laisvo apsisprendimo

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Skandalas
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lis..." Ir užvirė net man naiviam 
kraujas.prisiminus apie germanų 
pasivaikščiojimus... Neperseniai 
"geriausieji arijų sūnūs" irgi 
traukė "pasivaikščioti" J rytus... 
kaip seniau J Afriką. A propos 
Afrika, tai gal ankstesnės vokie
čių kolonijos irgi priklauso Vo
kietijai, juk ten nevienam vokie
čiui gimtinė ir ten kalbama vokiš - 
kai (televizijos pranešimu).

Visai neseniai vokiečių televi
zija svarstė vokiečlų-čekoslova- 
kų (iš tikro čekų) problemas. 
Gana blaiviai kirto federaliniam 
ministrui Seeboomui už nacional- 
socialistiškas kalbas, kur vis 
lindo yla iš rudo maišo: "Ver- 
zicht nie, Versoehnung ja!" (at
sisakyti niekada, taikintis taip). 
Pati fed. vyriausybė atsitolino 
nuo Seeboomo užmačių į Sude
tus. Gal ir todėl kad čekai tren
kė kumščiu į Europos ar pasau
lio opinijos stalą. Televizoriaus 
komentatoriai atvirai dokumen
tavo SS ir nacių žudynes, perse
kiojimus Čekoslovakijoj, drįso 
aiškiai pasakyti: mes germanai 
ėjome į slavišką Čekiją joje įsi
tvirtinti, bet ne "pasivaikščioti? 
kaip nepamokinami memelende- 
riai bando dangstyti anuometinį 
genocidą.

Nežinau klek laiko truks, kol 
išgaruos iš daugelio vokiečių vi
sokie "Ubermenschų" ir "Kul- 
turtraegerių" svaičiojimai. Kad 
tik greičiau! Kad tik greičiau jie 
imtų jaustis žmonėmis, jeigu jau 
ne europiečiais! Čia man atrodo, 
kad jaunimas kiek blaisvesnls. 
Tėvynės valandėlėje nuolat pro
gramos senukai apeliavo J jauni
mą. O ką jaunimas J pronaciš- 
kus šūkius? Visai netikėtai pa
sireiškė... Aš, pagyvenęs žmo
gus, buvau vienas iš jauniausiųjų. 
Jeigu šventės veikėjų amžiaus vi • 
durkls siekė 60-70 metų, tai sa
lės publikos — 40-50. Jaunimas Ii

tybės politinėn santvarkom Nai
viai lūkuriavau, kada šūktels hit
lerinį "Heim ins Reich". Nešūk- 
telėjo scenoje, bet kažkas praži
lęs salėje sukuždėjo pasigėrėda
mas: "Doch ein alter Kaempfer" 
(pagaliau, senas kovotojas).

Grįždamas namo naiviai gal
vojau. Pasaulis nepasimokė? 
Gal būt ne. Panašiai prancūzai 
šūkavo neseniai Alžire: "Alge- 
rie francaise". Alžiriečiai pamo- 
kino. Negrai pamokino ne vieną 
prancūzą, britą, olandą ir pan. 
Kaip gaila, kad lietuviai nėra 
negrai... tai bent kai kuriuos šiau • 
rėš rytų vokiečius tikrai pamo
kytų. Kągi, naiviai toliau galvo
jau, vokiečiai vargu ar kada bu
vo ir ar bus lietuviams bičiu
liai?! Daugeliui ir dabar panages 
bei liežuvio muskulus niežti nuo 
Žalgirio.

Pasaulis nepasimokė, kad so
vietai Kbnigsbergo kraštą paver
tė Kaliningradu ir panašiai kitas 
vietoves perkrikštijo. Taip, taip. 
Prieš kelerius metus per vokie
čių radiją verkšleno liberalų ly- 
ders Mende, kad lenkai Pome
ranijoj, Silezijoj nuvokietino vie- suvaržyti ir pažaboti PTB-PSD 
tovardžius. Pagalvojau, o ką jūs 
darėte anuomet Rytprūsiuose ir 
pačioj Lenkijoje? T rumpa atmin
tis? Pažvelkite J istorijos atla
sus, išleistus pačioj Vokietijoj!

Tėvynės valandėlėje vienas pro. džios atstovų ir jos teisiškų pa- 
minentas proseniais didžiavosi: 
"Patys geriausieji Europos sū
nūs nešė kultūrą į rytųkraštusir telo Branco parlamentui pateikė 
ėjo pasivaikščioti po žavias pi- apsvarstyti ir tuoj priimti kelio-

PORINKIMINES PROBLEMOS
BRAZILIJOJE

Spalio 3 d. įvykdyti guberna
torių rinkimai 11-je krašto vals
tijų federalinei valdžiai atvėrė 
akis, kad ji nėra populiari bal
suotojų nuotaikose. Ir ne tik kad 
ne populiari, bet stačiai nemėgs
tama. Gi beveik visose 11-je, iš
skyrus tik dvi ir tai jau ne taip 
svarbiose, laimėjo po revoliuci
jos J atsargą pavarytų opozicijos 
partijų kandidatai. Gi pats svar
biausias jų vadas, buvęs prezi
dentas J. Kubitšek, tuoj po rinki
mų, lyg nujausdamas savo remia
mų kandidatų laimėjimą, jauX,4. 
grįžo j Rio de Janeiro. Aero uos
te jį sutikę gerbėjai ir šalininkai 
surengė įspūdingas sutikimo de
monstracijas.

Praėjus rinkimams ir galutinai 
paaiškėjus UDN partijos kandida
tų katastrofai, tos partijos, kuri 
ligi dabar parlamente rėmė fe- 
deralinę vyriausybę, pradėta ieš - 
koti įstatymiškų saugiklių kaip 

partijų gubernatorių galias, kad 
pastarieji negalėtų per daug švais - 
tytis savo valstijose. Savaitę, lai
ko po rinkimų užtrukusiuose pa
sitarimuose tarp federalinės val- 

tarėjų bei vyriausybei palankių 
parlamentarų, prezidentas Cas- 

apsvarstyti Ir tuoj priimti kelio-

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
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ko dabartyje. Laimingesnis jis 
bus, jei liks europietiškoje dabar - 
tyje ir ateityje.

Pusėtinai priklu, kai šventas 
religijos vertybes painioja poli
tiniams kėslams. To netrūko šven - 
tėję. Ne vienas prominentų šau
kėsi Dievo, per kurį "Liebe zur 
deutschen Heimat" (vokiškai tė
vynei meilė) yra tikroji krikš
čioniškoji dorybė. Aš, naivus klau
sytojas, laukiau kada tik išgir
siu anuometinį kareivių sagčių 
užrašą: "Gott mit uns" ir "mes 
žygiuojam, nors visas pasaulis į 
šukes subirtų".

Daug, oi daug ko aš neišmaniau 
šiame memelenderių penkiasde
šimties Mannheimo kūmystės me. 
tų ir 1965 Žmogaus teisių metų 
proga padarytame suvažiavime. 
Kur aš europietis išmanysiu, juk 
aš esu tik

Naivus Stebėtojas.

Jurgis Šatorius
Brazilija 

liką konstitucinių papildymų ir pa
keitimų, kurie gerokai apkarpytų 
gubernatorių sparnus. Taip pa v. 
federalinė Valdžia^ pagal parla
mentui pateiktus projektus, pa
silieka sau teisę tvirtinti valsti
jos saugumo, policijos, karinės 
milicijos ir kitų federalinei val
džiai svarbių įstaigų vadovaujan
čius valdininkus. Šie konstituci
jos pakeitimai, jeigu tik jie bus 
priimti dabartinio parlamento, su
teiks centrinei valdžiai teisę kon
troliuoti labai svarbias valstijų 
įstaigas. Žinia, tai būtų labai ge
rai, kol kraštą valdo dabartinė 
ar kita tautiškai provakarietiš- 
kai nusiteikusi, bet ne pagal Mask
vos dūdelę šokanti "neutrali" vy
riausybė. Bet, apsaugok Viešpa
tie, jeigu prie valdžios vairo ir 
vėl patektų ant žangistinio kurpa
lio užtempta centrinė valdžia, 
(čia turiu galvoje Joao Goulart 
priešrevoliucinę vyriausybę) ta
da tie konstituciniai pakeitimai 
tokiems uzurpatoriams būtų kaip 
tik labai ir labai naudingi.

Brazilai prisibijo, kad tie pa
keitimai vieną gražią dieną gali 
bumerangu atskristi į federali
nės valdžios pastatą. Taigi, kaip 
moko senų žmonių išmintis "laz
da turi du galus: vienas į nagus, 
kitas į ragus!". Man rašant šį 
straipsnį (X,24) dar nebuvo aišku, 
ar prezidentas Castelo Branco, 
taigi su juo ir centrinė vyriau
sybė,, laimėsiąs parlamente. Įta
kingieji ir plačiausiai skaitomi 
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Brazilijos laikraščiai buvo nuo
monės, kad parlamentas šį kar
tą nenusilenksiąs prezidento ir 
karių diktatui.

Parlamentarų nuotaikoms ir nu 
sistatymams sušvelninti yra nau
dojamos "šaltojo karo" priemo
nės. Taip pav. vidaus reik, mi
nistras gen. Cardeiro de Farias
X.22., kaip spauda teigia, "par
lamento partijų vadams nurodęs" 
kad "jeigu parlamentas nepriims 
dabartinį vyriausybės siūlomą 
pakeitimą, tad esą jau paruošta 
keliolika naujo Institucinio Akto 
projektų, kurių reikalauja "tvir . 
tos rankos" šalininkai kariuome
nėje. Pagal gen. Farias esą taip 
pat numatyta paleisti parlamentą 
"atostogų neribotam laikui".

Tačiau atrodo, kad ir pastarų
jų gen. Farias švelnių užuominų 
parlamentarams buvo permaža, 
nes taip vadinamas Revoliucinis 
Blokas, ligi pastarųjų dienų akty
viai rėmęs federalinę valdžią, 
faktiškai iširo,kai UDN, spaudžia
ma CarlosLacerdos ir jo šalinin
kų iš pozicijos perėjo į opoziciją. 
Gi, Carlos Lacerda, buvęs nomi
nuotas į partijos prezidento kan
didatus. 1966 metams, dramatiš
kai nuo šio pavedimo atsisakė. 
Jis reikalavo, kad po pastarųjų 
rinkimų pralaimėjimo būtų su
šauktas UDN naujas suvažiavi
mas, kuris išsirinktų naują kan
didatą į prezidentus. SiatjiC. La-’ 
cerdos reikalavimui partijos vyk
domoji taryba nusilenkė, sutikda
ma sušaukti tokį UDN visuotiną 
suvažiavimą prieš XI.3O d. Šis 
suvažiavimas spręs C. Lacer- 
dos "būti ar nebūti" klausimą.

Į visus partinius ir kitus gin
čus bei Į vieno Aukščiausio Teis 
mo nario pareiškimą, kad "ka
riai privalo sugrįžti į kareivines" 
X.22. savo svarią nuomonę pa
reiškė ne kas kitas, bet karo mi
nistras gen. Costa e Silva. Pasi
naudodamas 2-sios Armijos di
džiųjų manevrų paskutine diena 
Sao Paulo valstijoje, kurioje da
lyvavo prezidentasCasteloBran- 
co ir daug aukšto laipsnio karių 
bei S.P. valstijos gubernatorius 
Adhemar Bar ros, gen. Costa e 
Silva pasakė, kad "armija ir to
liau kontroliuos Braziliją!" 
"Mes, -- atseit kariai, -- išė
jome tik tada iš kareivinių, kai 
tapo visiškai aišku, jog reikia 
gelbėti politišką krašto struktū
rą, Kariai tegrįš J kareivines tik 
tada, kai to iš jų pareikalaus pre
zidentas ir tauta. Tačiau, iš es
mės imant, tauta ir kariai yra 
tose pačiose kareivinėse" -- by
lojo karo ministras. Nėra jokios 
abejonės, kad pastarasis gen. Cos
ta e Silva pasisakymas ras ati
tinkamą atgarsį ir parlamentarų 
sluoksniuose.
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ŠVYTURIAI VĖLINIU VAKARUI
Kiekvienais metais Vėlinių iš- denis” politine prasme?

Žygiui { J. Tautas paremti Rochesterio k-tas vieno posėdžio metu. Sėdi iš kairės: Alb. Apanavičius, 
P. Norkeliūnas, pirm. J. Jurkus, kleb. kun. Pr. Valukevičius, pulk. R. Liormanas. Stovi: Aloyzas Jan- 
čys, J. Šipaila, Br. Krokys ir VaL Vitkus. Inž. J. Karklio nuotrauka

LAIŠKAI.
tr /

vakarėse kartojame {vyk{, kurio 
negalima pamiršti — tai lietu
vių studentijos ir jaunimo nuotai
kų demonstracija Kauno kapinė
se, suliepsnojus žvakių šviesoms 
mirusiųjų pagerbimui ir sugiedo
jus Lietuvos himną. Po to, žino
ma, enkavedistų buožėmis sukru
vintos galvos, nauji ešalonai Si
biran. Bet, kaip rašo Pr. G. Tė
viškės Žiburiuose (spalio 28 d.) 
"Milžino ir didvyrio susidūrime 
paprastai laimi pirmasis, tačiau 
milžino jėga sunyksta, o didvy
rio garbė pasilieka ir tampa nau
jų žygių įkvėpėja."

Neužmirštosios ir gyvosios 
laisvės žiburius nusineš visi vyks- nės kartos išeiviams, kuriems 
tantieji { Manifestaciją New Yor
ke. Manifestacijos data nesutam
pa su Vėlinėm, gal nesutaps ir 
Manifestacijos nuotaikos su Vėli
nių nuotaikom. Ne viskas sutapo 
ir tą vakarą Kauno kapinėse. Tos 
Vėlinės ir dalyvių nuotaikos at
žymėjo naują, kiek skirtingą mi
rusiųjų prisiminimo dvasią. Tai 
buvo paženklinimas fiziniai už
gniaužtos laisvės, kuri vistik liko 
gyva tautos sąmonėje. Taip ryž
tingai, taip drąsiai ir taipdemons- 
tratyviai parodytas laisvės ne
marumas išliko gyvas, išliko 
neišdilęs o gajus toje tautos da
lyje, kuri tiesioginiai turėjo gy
venti tos laisvės niekinimo ir su
trypimo akivaizdoje. ■

Ten skirtingos Vėlinių nuotai
kos, skirtingos ir laisvės siekimo 
aplinkybės. Ten buvo laisvės ko- 
vų’tikrasis frontas, ten žuvo mū
sų partizanai, ten akis { ak{ su
siduriama su pavergėju, jo pri
mestais gyvenimo vargais. Tai 
kartu iššaukia ir atitinkamus bū
dus bei priemones tęsti kovai, tik 
gal kiek kitokiais metodais.

Ar Vėlinių vakarą, ar Vasario 
16 proga, pagaliau, ir Manifesta
cijoje, ir mes išgirsime žodžius 
apie kovą už savo tautos laisvę. 
Ne kartą jau esame girdėję ir apie 
čia esančius laisvinimo frontus. 
Be abejo, čia ir aplinkybės skir
tingos ir tai kovai vesti nuotaikos 
ne tokios. Čia vėl tenka kartoti 
Pr. G. Tėviškės Žiburių veda
majame pareikštas mintis, at
sakant { klausimus "Kodėl gi iš
eivijos užimtas baras nebuvo 
toks, koks turėjo būti? Kodėl ne
prasiveržta { "plačiuosius van-

Pirmiausia reikia pastebėti, 
kad mūsų išeivija susidūrė su 
neaiškia Vakarų pasaulio politi
ka bei labai pasyvia laikysena. 
Antra, mūsų išeivija pasižymė
jo daugiau pasyvumu nei aktyvu
mu. Ji mažai terodė ryžto pra
siveržti { svetimą visuomenę ir 
tenkinosi savu kiemu, kuriame 
virė •didelės* kovos. Mes ren
gėm minėjimus šventes daugiau
sia tik sau”...

... "Žodžiu tariant, išeivija 
daugiau dėmesio kreipė {savo vi
dines problemas ir tvirtai neieš
kojo proveržio {plačiąją visuome 
nę. Si linkmė ypač būdinga vyrės -

svetimas kraštas yra ’terra in- 
cognita* -- nepažjstama žemė, ir 
todėl varžanti platesnius užsi
mojimus bei verčianti užsidary
ti savame kieme"...

... "Kai nėra akcijos, pradeda 
irti betkoks veikimas ir likviduo
tis organizaciniai vienetai. Išju
dinti lietuvių visuomenei reikia 
didelės idėjos ir konkrečių dar
bų".

Tąja didele idėja autorius lai
ko Manifestaciją New Yorke. O 
tąja idėja tūkstančiai laisvės troš
kimu tebežėrinčių širdžių jau yra 
užsidegę. Kiekvienas iš vykstan- 
čiųjų supranta, kad tai nebus eili
nė išvyka ir pasivaikščiojimas 
New Yorko gatvėmis. Tai bus ste
bima, — gal ir labai akylai ste
bima, — demonstracija. Stebima 
ne vien amerikonų, bet ir kitų 
tautybių, kas be ko, ir tų, kurie 
šautuvų buožių š{ kartą panaudo
ti negalės.

Manifestacija — tai ilgokai 
lauktas Vėlinių demonstracijos 
Kaune pakartojimas, tik š{ kartą 
Įrodymui, kad išeivija dar ne- 
pa skendo siaurų savųjų rūpesčių 
žabangose. Tai bus gražus ir aki
vaizdus {rodymas, kad žuvusiųjų 
už laisvę tesumentas nėra giliai 
užkastas ir užmirštas. To testa- 
mento dvasia atgyja kaiptik ener- 
gingesnės ir savo misiją supran- 
unčios jaunuomenės širdyse.

Tai šviesiausi žibintai tautos 
Vėlinėse. Tikėkimės, jie neuž
ges žiemos pusnyse, bet dar švie
siau sužibės tautos naujam pa
vasariui išaušus. (j.č.)

SS

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

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

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

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

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA —. 12,50 DOL.

LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIIOS REIKALU
"Lietuvių tauta laukia iš 

savo sūnų ir didesnių žygių” 
Darius ir Girėnas

JUOZAS JURKUS

Pirmą kartą Amerikos lietu
viai išeina { viešumą savo Žygiu 

' { J. Tautas. Kaip pasirodysime 
prieš Amerikos valdžią, visuo
menę, televiziją, spaudą ir radi
ją? Kaip stiprūs užjūrio lietuviai 
ir ar mūsų balsas, reikalaująs 
Lietuvai laisvės, bus pakankamai 
galingas pasiekti amerikiečių ma - 
sės? Kaip jis paveiks J. Tautųat- 
stovus ir per juos 120 jų repre
zentuojamų tautų penkiuose kon
tinentuose? Ir pagaliau, ar suge
bėsime nuimti raudonajam mūsų 
tautos budeliui neteisybės kaukę?

Š{ mūsų žyg{ Madison Sq. Gar
den ir iš ten eiseną {J.Tautas — 
jų r ūmus seks tūkstančiai ameri
kiečių bei viso pasaulio spaudos 
atstovai.

Š{ žyg{ seks ne tik mūsų drau
gai ir mūsų broliai nelaisvėje, 
bet ir mūsų priešai, kurie jau ne
be pirmą kartą rašė mums mir
ties nekrologą. Šiais metais jie 
bando {tikinti pasaulj sukčiausiu 
būdu, kad laisva Lietuva esanti 
tik saujelės senstančiųegzilų sva
jonė ir kad mūsų byla esanti jau 
baigta. Ačiū Dievui, mūsų šaunu
sis jaunimas ryžosi {rodyti, kad 
tai netiesa. Tad mūsų visų prie
volė neapvilti mūsų jaunimo.

Mes kiekvienas esame atsako- 
mingas prieš savo tautą. Tad jaus 
kime tą šventą pareigą padėti Lie - 
tuvai sunkiausiuose laikuose. At
kasant Pompėjos griuvėsius, bu
vo rastas Romos sargybinio ske
letas būstinėje. Be abejo, jis ga
lėjęs gelbėtis nuo krintančių Ve
zuvijaus akmenų ir karštos la
vos, bet mirties akivaizdoje ne
pasitraukė iš savo posto. Šitokia 
ištikimybė savo pareigai padarė 
Romos legionus valdovais didžiu
lės Imperijos, šitokią šventą pa- 

• reigą savo tautai jautė ir mūsų 
protėviai, sukūrę panašią impe
riją, Šitokią pareigą jautė ir ge
riau bevelijo mirti, kaip minė
tas sargybinis, tūkstančiai mūsų 
partizanų. O kokia gi šiandien pa
dėtis išvakarėse istorinio žygio 
{ J. Tautas? Deja, ne visi jaučia 
tą pareigą arba jos nesupranta. 
Tokių tarpe pasitaiko vyrų,kurie 
aktyviai kovoję prieš bolševikus, 
daug skriaudų ir vargo patys pa
tyrę iš okupanto, bet greitai vis
ką užmiršę, kas primena Odisė
ja us karius, kurie patekę {lofo- 
tagų šal{ ir paragavę lotosų, už
miršo savo tėvynę. Užmiršo ka
rio priesaiką prieš Dievą ir tau
tą, ir net sarkastiškai vienas taip 
išsireiškęs: "Kokios gi jie lais
vės ten nori, ar kad langus leistų 
daužyti?" Deja, šiam vyrui nete
ko pažinti bolševikų, bet kaip gi 
kiti pateisins savo apsileidimą?

Argi keliolika dolerių ir pora 
nepilnai išmiegotųnaktųmusbal
do? O gi mėgstame pasididžiuoti 
ne kartą savo narsumu! Argi ne 
gėda, ir ar galėsime laikyti save 
ištikimais tautos sūnumis ar duk
romis?! Dr. V. Kudirka tokius va - 
dino ex-arba-pseudo-lietuviais. 
Kai net primityvios ar puslauki
nės tautelės ir gentys rodo nuos - 
Ūbaus ryžtingumo nelygioje ko
voje už savo laisvę, argi mes, 
lietuviai, galime būti šiandien 
abejingi, kai tauta anapus veda 
žūtbūtinę kovą.

Mūsų brolių legendariniai žy-

giai ir jų savanoriška auka te{- 
pareigoja mus tęsti jų kovą. Tu
rime mes, Amerikos lietuviai, 
vykdyti Dariaus ir Girėno testa
mentą, { kur{ jie {rašė: "Lietu
vių tauta laukia iš savo sūnų ir 
didesnių žygių!"

Kritiško mūšio išvakarėse lor
das Nelsonas kalbėjo: "Anglija 
tikisi, kad kiekvienas atliks sa
vo pareigą!" Tikimės, kad visi, 
kam tikrai rūpi Lietuvos laisvė, 
jaus tą pareigą prisidėti prie 
šio žygio. Sis mūsų pasirodymas 
New Yorke turės lemiančios 
reikšmės tolimesnėje kovoje už 
savo tautos teises. Mūsų abejin
gumas gali {teisinti vergiją, la
biau suveržti nelaisvės pančius 
ir beviltiškai užtrenkti kalėjimų 
bei koncentracijų lagerių var
tus. Gi mes patys tik apsijuokin
tume ir užkirstume sau kelią to
limesnei kovai. Tik pagalvokime, 
jeigu tesusirinktų tik 5000. Ne
reikia aiškinti, kad toks rezul
tatas būtų pražūtingas.

"Gyvenk, kol tavo priešas gy
vas!" — pasakė romėnų vergas 
savo rezignuojančiam draugui. 
Taip ir mes turime gyventi ir 
parodyti pasauliui, kad esame 
gyva, kovojanti tauta. Mus pasie
kia liūdnos žinios, kad daugelis 
mūsų brolių, nepakeldami fizi
nės ir moralinės priepsaudos,žu
dosi. Todėl nevalia niekam iš 
mūsų dvasiškai numirti ar re
zignuoti. Ir mūsų žygis { J. 
Tautas, { kurį bus nukreiptos jų

akys, tepadrąsina juos ir suteikia 
kantrybės bei parodo, kad mes jų 
neužmiršome. Jų išlaisvinimas 
gal daugiausia pareis ne nuo to, 
kas vyksta pačioje S. Rusijoje ir 
pavergtuose kraštuose. Bet toks 
žygis tikriausiai paskatins juos 
drąsiau laikytis ir reikalauti dau
giau laisvės. Antra vertus, šio mū
sų žygio pasisekimas bus, tikėki
me, gražus paskatinimas kitoms 
pavergtoms tautoms laisvuose 
kraštuose pasekti mūsų pavyz
džiu, kad greičiau galėtume pa
kreipti Amerikos politines direk
tyvas norima kryptimi. Parody
kime, kad esame sąmoninga, pir
maujanti tautinė bendruomenė. 
Mūsų jauni vadai, gražiai užsi
rekomendavę VVashingtono žygiu, 
atrodo , sugebėjo per palyginti 
trumpą laiką sukelti masių en
tuziazmą. Tikime, kad tai su
trauks tūkstančius [ New Yorką.

Kai šiandien net šio laisvo kraš
to generolams yra uždrausta kal
bėti apie komunizmą, kaip Ame
rikos priešą ir visų nelaimių di
džiausią kaltininką, mes turime 
kalbėti ir šaukti už nutildytuo
sius. Ši didinga lapkričio 13-tos 
manifestacija teparodo mūsų 
aiškų nepasitenkinimą politika, 
kurios dėka net per 25 m. mūsų by
la neiškelta J. Tautose.

Jeigu bolševikinė propaganda 
sugeba ateiti Į Ameriką ir kitus 
kraštus, kelti demonstracijas bei 
riaušes (sukiršinti negrus), ir 
išleisti tam milijonus, tai kaip gi 
mes galime tylėti?

Vyr. komitetas, atrodo, padarė 
viską; dabar mūsų eilė: dalyvau
ti manifestacijoje.

PENSININKO AUKA ŽYGIUI 
PAREMTI

Prisiųsdamas savo auką žy
giui {J. Tautas paremti Roches
terio k-tui pulk. R. Liormanas 
rašo:

"Aš kaip senas karys, kūrė
jas, savanoris visa širdimi pri
tariu komiteto organizuojamai 
lapkričio 13-tos manifestacijai, 
kurios tikslas išvaduoti mūsų tė - 
vynę iš rusų okupacijos. Tam 
žygiui paremti aukoju iš savo kuk
lios pensijos 5 dol.

Kaip mūsų kūrėjai savanoriai 
1918-19 metais parėmė Lietuvos 
vyriausybės did{j{ žyg{: atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę pagal 
vasario 16-tos aktą ir aukojo net 
savo gyvybę ir kraują, taip mes 
visi dabar turime savanoriškai 
paremti š{ did{j{ žygi ir patys 
asmeniškai dalyvauldme toje di
džiulėje manifestacijoje.

Aš pats, jei tik aplinkybės leis, 
žadu dalyvauti to istorinio žygio 
gretose.

Turėkime viltj, kad Lietuva ir 
vėl bus laisva ir nepriklausoma, 
jei su tokiu entuziazmu mūsų šau
nusis jaunimas taip ryžtingai ėmė - 
si Lietuvos vadavimo darbo."

ALEKSAS BERESNEVIČIUS, 
žinomas Rochesterio lietuvių vei
kėjas, žygiui { J.Tautas parem
ti Rochesterio k-tul paaukojo 50 
doL ir surinko nemažą sumą pi
nigų iš kitų, kurią neseniai {tei
kė k-tui. A. Beresnevičius yra fir
mos Oak Realty savininkas.

DETROITO LIETUVIAI RUOŠIASI
j NEW YORKĄ

tame į New Yorką.
Tenelieka nė vieno galinčio 

vykti Į New Yorką lietuvio na
mie! Kas negali dėl darbo ar ki
tų kliūčių, tegu paveda savo mi
siją kitam lietuviui: studentui, 
pensininkui. Tai mūsų šventa pa
reiga.

Artėjant lapkričjo 13 d., kada 
lietuviai, latviai ir estai srau
tu užlies New Yorko gatves, ka
da žygiuosime l Jungtines Tautas 
pareikšti savo teisėtą valingą 
balsą, kad mes reikalaujame pa
naikinti sovietinjkolonializmą Pa
baltijo tautoms: Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai. Mes didingai dvi
dešimties tūkstančių balsu pareik
šime, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija turi būti vėl nepriklausomo
mis valstybėmis; mes reikalam Hno savo rūpesčiais viename su
sime ištraukti raudonąją armiją 
iš Lietuvos.

1965 m. lapkričio mėn. 13 d. 
susirinksime (šeštadienj 12 vai.) 
Madison Sąuare Garden arenoje 
pareikšti savo protestą prieš XX 
amžiaus gėdą, prieš 25 metus be
sitęsiančią žiaurią raudonąją ver- urį: 
giją Pabaltijo valstybėse (Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje). Mes 
apeliuojame | JT kolonializmui 
tirti komitetą! Mes šaukiamės pa
galbos visų JT priklausančių lais - 
vų valstybių, kad jų pagalba Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo byla būtų {rašyta { JT veik
los artimiausią darbotvarkę. Bet 
ui pasiekti galėsime, jeigu mūsų 
bylos gynimą rems galinga bent 
20-30.000 žmonių minia. Tuo bū
du, ir tik masine demonstracija, 
galime paveikti pasaulinę opiniją. 
Jeigu nepasiryšime, jeigu gailė- 
simės kelių dešimčių dolerių, sa
vaime aišku nesudarysime minė
to skaičiaus. Kitos progos greit 
nesulauksime. Tad pasirinkimo 
nėra -- visi, kas tik gali, vyks-

Komitetas Lietuvos Ne
priklausomybei Atstat y t i 
kviečia visas organizacijas 
dalyvauti Lapkričio 13 d. 
New Yorke — Madison 
Sąuare Garden ir eisenoje 
j 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
vų skaičių. KLNA

ŠVIESUS PAVYZDYS

šio straipsnio autorius pasida

ko patriotizmo. Vis daugiau tokių 
atsiranda. Mes mylime juos, mes 
džiaugiamės, mes didžiuojamės 
jais, nes be šių šviesulių su- 
skurstume svečios šalies tamso- 
se, sušaltume svetimybių ledy
nuose.

V. Saurimas

sibūrime su kitais lietuviais. Bu
vo išsitarta, kad šiuo svarbiumo - 
mentu visi turime atiduoti tėvy
nės meilės duoklę. Štai, fabrike 
dirbantieji eiliniai lietuviai: An
tanas Mikalkėnas ir Stasys Pet
rauskas susirūpinusiais veidais 

"Mes negalime vykti, ka
dangi mūsų darbas atsakingas ir 
mes privalome dirbti ir šeštadie
ni. Mes norėtume tačiau savo 
duoklę atiduoti pinigais."

— Kadangi traukiniu, papigintu 
tarifu, kelionė iš Detroito iki 
Ney Yorko kainuoja 35.50dol.,be 
to, — sako Antanas Mikalkėnas — 
tas mano pavaduotojas studentas 
ar pensininkas norės be abejo val
gyti, tad tam tikslui skiriu dar 
15 dol. --iŠ viso 50 dolerų. Ar 
užteks? -- Buvo tarta kad užteks. 
Šalia sėdėjęs Jūrų skautų vadovas 
Stasys Petrauskas pats pasisiūlė 
irgi apmokėti vienam studentui ar 
pensininkui kelionę, na ir mais
tą. Jis irgi davė 50 dolerių. Tai 
gražus pavyzdys teisingo apsi
sprendimo ir nemeluoto lietuviš-

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
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Margučio didžiajam koncertui pasibaigus. Nuotraukos centre matomas muz, Darius Lapinskas ir sol. 
Aldona Stempužienė. Koncertas praėjo dideliu pasisekimu. V, Noreikos nuotrauka

Margučio rengtas muz. Dariaus Lapinsko koncertas spalio 24 d. Chicagoje. Nuotraukoje koncerto 
klausytojai. V. Noreikos nuotrauka

MARGUČIO KONCERTAS CHICAGOJE

nereiškia, kad ji labai netolimo
je ateity jiems pasidarys geriau 
suprantama.

"Modernųjį meną reikia ne tiek 
suprasti kiek prie jo pri
prasti" (meno kritikas kun. Ce 
llešius). Savo laiku Mozarto, 
Beethoveno, Brahmso ir kitų kom
pozitorių muzika buvo irgi mo
derniška ir "atmestina", o kaip 
dabar?...

Darius Lapinskas, būdamas 
dar jaunas, parašė jau nemaža 
kompozicijų orkestrui, forte- 
pionui ir dainavimui, kurios at
kreipė dėmes} Europos publikos 
ir muzikų. Jis yra pajutęs šių 
dienų muzikos pulsą. Fantazija, 
lakumas ir ieškojimas naujų iš
raiškos būdų, yra jo kūrybos pa
žymys.

Vertingiausios jo kompozici
jos tos, kuriose bazuojasi neiš
semiamu liaudies muzikos šal
tiniu. Jei jis ateityje bandys nuo 
šios šviesos nusigręžti ir pasi
duoti svetimom Įtakom, vargiai 
ar jis išlaikys konkurenciją tarp 
'atsirandančių naujų kitose tau
tose talentų, ir paskęs svetimy
bių jūroje, nieko vertingesnio ne
palikdamas savajai tautai.
. Pirmoje koncerto dalyje girdė
jome 12 dainų iš ciklo "Mergai
tės dalia". Liaudies dainų melo
dijos originalios, bet papuoštos 
moderniška harmonija. Dvylika 
miniatiūrų sužibėjo kaleidosko
piško je šviesoje. Dėl stokos teks
to kaikurios dainos išėjo labai 
trumpos ir nepaliko reikiamo įs
pūdžio. Nepaprastai Įdomios dai
nos: "Tai gražiai gieda”, "Oj 
griežlė, griežlelė", "Ar vėjai 
pūtė”. Visumoje, 12 dainų cik
las yra vertingas Įnašas Į mū
sų dainų lobyną.

Dainas solo, pradžioje gal kiek 
dusliai, atliko Aldona Stempužie
nė, kuri yra viena iš geriausių 
lietuvių liaudies dainų interpre
tatorių.

Toje pačioje dalyje girdėjome 
koncertą fortepionui, styginiams 
instrumentams ir mušamiesiems 
Koncertas susideda iš 3 dalių. 
Perėjimas iš antros dalies Į tre
čią bevelk visai nesuvokiamas. 
Nė vienai instrumentų grupei čia 
neduota pirmenybės. .Styginiai, 
mušamieji instrumentai ir forte- 
pionas čia turi vienodą paskirtĮ. 
Styginiai, mušamieji instrumen-

Po Margučio koncerto Įvykusiame priėmime. Iš kairės: H. Žeme
lis, D. Bylaitienė, V. Olienėir P. Petrutis. V. Noreikos nuotrauka

tai ir fortepionas čia turi vieno
dą paskirtĮ.

Kūrinys išėjo labai mozaikiš- 
kas. Nuolatinis spalvų ir temų 
kaitaliojimas instrumentų grupė
se neduoda galimybės nors trum
pam laikui susikaupti. Kūrinio 
suskaldymas atskiromis smul
kiomis dalimis nepalieka gilesnio 
Įspūdžio, o tuo labiau, kad kon
certe mušamųjų instrumentų gru - 
pėje Įvyko žymiai juntamų spra
gų ir tuštumos, kurios kenkė kū
rinio visumai suprasti.

Dirigentas, per daug Įsigilinęs 
Į partitūrą, neturėjo galimybės 
laisviau pasireikšti ir laidau vei
kalą interpretuoti ir pagyvinti 
orkestro skambėjimą. Beveik vi
sas jo dėmesys buvo nukreiptas 
Į ritmo ir takto atskaitymą. Šią 
kliūtĮ dirigentas būtų laisviau nu • 
galėjęs, jei jam būtų suteikta ga
limybė turėti vietoje vienos su 
orkestru repeticijos bent dvi. 
Be to ir orkestrantai savo par
tijų nebuvo gerai išmokę. Vie
nintelė, kuri visameorkestretvir- 
tai laikėsi ir puikiai savo parti
ją mokėjo, tai pianistė Aldona Ke. 
palaitė. Jos skambinimas buvo už
tikrintas ir darnus.

Antrojoje koncerto daly buvo at
likta 4 dalių suita iš baleto "Dai
va" ir "Les Sept Solitudes" -- 
septintoji vienatvės giesmė - re

čitatyvas ir arija pagal O.V. Mi
lašiaus poemą, suokomponuota 
mezzo-sopranui ir orkestrui. So- 
lo partiją prancūziškai atliko Al
dona Stempužienė. Prancūziškas 
tarimas geras. Muzikinė kūrinio 
kalba pilna ekspresijos, drama
tiškumo, vienatvės ir nusivylimo. 
Muzika labai artima Milą šiauš po
etinei ekspresijai. Ši kompozici
ja buvo visos programos pažiba 
ir prie jos pasisekimo savo ta
lentu žymiai prisidėjo solistė. 
Prie Įspūdžio sustiprinimo ypa
tingai prisidėjo Stasio Santvaro 
puikus Milašiaus poemos verti
mas Į lietuvių kalbą. Daugelis 
su pasigerėjimu skaitėvertimą ir 
jĮ komentavo. Muzikinis poemos 
apipavidalinimas pasidarė su
prantamesnis ir vertingesnis.

šis rašinėlis yra tik koncerto 
apžvalga, o ne amerikoniško sti - 
liaus recenzija. Lapinsko kūry
bos kritiškas nagrinėjimas su 
visais kanonais, fugomis, atona- 
lizmais užimtų daugiau laiko ir 
platesnei publikai gal būtų ma
žiau Įdomus. Dėl to pasitenkinau 
tik paviršutiniškomis pastabo
mis.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Po tragiškos Lilijos Vanagai- 
tienės ir Algimanto Mackaus mir
ties naujieji Margučio radijo va
landėlės šeimininkai pasireiškė 
kaip energingi Margučio "Impe
rijos", taip ją pavadino Antanas 
Vanagaitis, darbų tęsėjai ir vyk
dytojai.

Margučio radijas, perkėlęs sa
vo veiklą Į naują stot}, susilaukė 
čia gyvenančių lietuvių didelio 
pritarimo. Klausytojų skaičius 
dabartiniu metu sparčiai padidė
jo ir Margučio programų, kurios 
laipsniškai darosi Įdomesnės ir 
patrauklesnės, klausosi su malo
numu vis didesnis skaičius lietu
vių.

Naujieji radijo šeimininkai de
da daug pastangų programai pa
gyvinti ir patobulinti. Lietuviš
kiems kultūriniams reikalams 
skiriamas ypatingas dėmesys. 
Visa eilė mūsų organizacijų sa
vo veiklai pagyvinti turi puikią 
dirvą. Finansinė radijo valan
dėlės pusė lig Išblėsta prieš ener - 
gingus naujų šeimininkų užsimo
jimus aukoti savo darbą ir ener
giją lietuvybės išlaikymui. Imkl-
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me kad ir ŠĮ nepaprastą koncer
tą, kuris iš Margučio pareikala
vo ne tik sumanumo jĮ pravesti 
tinkamoje aukštumoje, bet ir ne 
maža finansinių išteklių. Apie 
pasipelnimą nebuvo galvota, jo ir 
nebuvo.

Naujoj Margučio veikloj ypa
tingai sumaniai reiškiasi progra
mų vedėjai: Henrikas Žemelis ir 
Petras Petrutis.

Šiame koncerte klausytojai, 
sulaužius visas Margučio tra
dicijas, buvo pastatyti prieš sa
votišką dilemą: priimti ar atmes
ti patiektą koncerto programą, 
kuri pasireiškė moderniŠkumu ir 
naujoviškumu. Koncerto progra
ma buvo tiek moderniška, pul
suojanti šių dienų gyvąja muzi
ka, kad visiškai nenuostabu, jog 
publikos reakcija buvo labai Įvai
ri ir skirtinga: vieniems pati
ko, kiti pasigedo "Bakūžės sa- 
✓manotos" stiliaus. Tačiau kon
certo metu Įvyko viena maloni 
staigmena, kuri "sušildė” audito

riją, kai pirmajai koncerto daliai 
pasibaigus pasigirdo audringi 
plojimai ir šauksmai "bravo". 
Tai buvo lyg netikėtas rengėjams 
atpildas už jų darbą.

šis koncertas parodė, kad mū
sų publika gyvai domisi naujo
vėm, vykstančiom muzikos pa
saulyje, o svarbiausiai, kad ji 
turi noro jas suprasti ir su jo
mis susigyventi. Paraleliai šis 
skonio pakitėjimas vyksta pas 
mus ir moderniškame tapybinia
me mene, kuriame pradedama su
vokti prasmę ir grožj.

Gyvenimas be paliovos kaip di
delė upė, plaukia savo vaga, turi 
savo potvynius, atoslūgius, savo 
taisykles ir Įstatymus. Gimsta 
ir bręsta nauji talentai. Upės 
krantus papuošia naujai išdygę me
džiai. Mes dažnai jų nepaste
bint, kol svetimieji jų "neatran
da”.

Šis koncertas parodė, kad Da
rius Lapinskas yra ne eilinis 
kompozitorius. Jei kaikurie klau
sytojai jo muzikos, palinkusios Į 
stiprų modernizmą, dar dabar 
nuoširdžiai negali priimti, tai

Po Margučio koncerto South Shore Country Club patalpose Įvyko priėmimas, kurĮ surengė Margučio 
patikėtinių tarybos direktorė V. Olienė. Nuotraukoje iš kairės: soL A. Stempužienė, sveikinimo žodĮ 
tariąs Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis, V. Olienė, D. Lapinskas, J. Daužvardienė, 
Tėvas B. Markaitis, S.J., ir pianistė A. Kepalaitė. V. Noreikos nuotrauka

PASKAITA —
Feljetonas

Sakoma, kad lietuviškas namas tremtyje tai tikra tvirtovė. Net 
perkūnas neĮveiks jos — apdrausta. Na, moraliniu atžvilgiu — spiri
tas, materialiniu atžvilgiu irgi ant to paties svaigaus pagrindo stovi. 
Pradžioje net ir aš akcijas pirkau, už namus balsavau, o dabar ir be 
mano pagalbos apsieis. Nors, prisipažįstu, vėlai susipratau, nes kur 
lietuviška kolonija, ten ir namas su medžiais, ir baras su spiritu, ir 
iždininkas pinigus skaičiuoja, ir demokratiškai išrinkus pirmininkas 
vaikšto, krūtinę pučia, pirštais per staliukus traukia, ar ten kur dul
kė nenutūpusi. Ir, suprantama, visokiomis šventomis ir nešventomis 
progomis uutiečlai ir uutietės čia gerkles skalauja, nuo bacilų vod- 
ka ir kitokiais pigesniais skysčiais gydosi. Ir, žinoma, niekas kokliušu 
neserga, apendicitu nesiskundžia, o jei kas ir susmunka staiga, tai vis 
laimingai — sąskaitų nesumokėjęs.

Mano santykiai su tokiais namais šalti. Atskirai gyvenamas,ne
spėju kūno dalių nuolatiniame aliarmo stovyje laikyti, nenorom tenka 
arbatžoles plikyti ir netauriuoju gėrimu gerklę prievartauti.

Kartą laiškas iš klubo. Pats pirmininkas pasirašė. Girdi, atva
žiuok su paskaita. Papilk apie literatūrą apskritai ir apie mano sū
nų Ambrozlejų, daug žadantj jauną poetą,kuris jaudu eilėraščius pa
rašė. Girdi, jau plakatą pakabinome ir kitus parengimus padarėme: nu
žiūrėjome vištą, kurios kulšimi patĮ pavaišinsime. Dėl nuostolių ne
verk, višta, biaurybė, vakar užgiedojo.

Matau, laukia manęs viliojančios perspektyvos. Verta važiuoti, 
tad, atrašęs laišką, išlyginau kelnes, išvaliau batus ir nuskubėjau Į 
autobusą. Žinoma, ratai sukasi, šoferis už vairo sėdi, o aš apie 
Krėvę ir poetą Ambrozlejų galvoju, nežinodamas, ar JĮ peikti, ar 
girti.

Atvažiavau laiku, klubas vis stovi, pirmininkas šilkine nosine 
moja, Į vidų kviečia, tiesiai Į antrą aukštą, kur kulšis padėta ant sta
lo.

— Ar bus paskaitoje ir apie mano sūnų poetą Ambroziejų? — 
teiraujasi.

Viena akimi kritiškai dirstelėjau Į stalą, ir viskas paaiškėjo.
— Mielas pirmininke, poetas Ambroziejus ne paskutinę vietą 

literatūroje užima.
Nusišluostė tėvas ašarą ir pakilo iš vietos, o kai aš susidoro

jau su giedančios vištos kulšimi, pastatė priešais mane bokalą.
-- Ant trečio, -- paaiškino kukliai.
Žiūriu, bokalas lyg ir alaus, bet skystis neputoja, ir spalva ru- 

žava. Ragauju — saldu, bet burną plikina, kvapą lauk varo iš krū
tinės, rodos, degtuką pridėjęs, kaip slibinas, ugnimi pradėčiau svai
dyti.

Pasilsėdamas tuštinu tą patiekalą ant trečio ir juntu, kad diena 
giedrėja, nors saulės nesimato. Vienmarškinis, rodos, palaksty- 
člau per lietų, tik tai nepriimta visuomenėje, nemandagu. Tačiau jun
tu, kad paskaita gerai pasiseks. Ir tokios drąsios idėjos pradėjo kilti 
galvoje, nors skubėk Į salę, kad jos kur nepabėgtų. Taigi pakilau iš 
vietos, tik pirmininkas, pagavęs už atlapų, nuleidoatgalĮ fotelĮ. Gir
di, tautiečiai nesusirenka laiku, be to, ir patiekalas ant trečio neiš
baigtas.

Ką gi, srebiu toliau paslkosėdamas.omintyspasibaisėtinaišvie- 
sėja. Pradedu pagaliau susigaudyti, kad poetas Ambroziejus tikras 
genijus, kad man teks atidengti naują žvaigždę, ir, palikęs bokalą, 
nesulaikomai veržiuos! paskaitos skaityti, šviesą rodyti,tik,nusilei
dęs žemyn, veltui dairausi žmonių — tuščia, tartum iššluota. Vienas 
vienintelis pardavėjas bonkas ragauja bufete.

-- Taigi, taigi, mažokai, — kraipo galvą atskubėjęs pirmininkas, 
— lietuviai nerangūs, jei parašyta penktą, tai šeštą gal ir pradės rink
tis. O dabar alučio prašau paragauti po kuklių pietų.

Nieko neveiksi, ragauju alučio, mėginu užgesinti tą ugnĮ viduje ir

matau, nemelavo pirmininkas, gerai pažĮsta jis savo aveles. Šeštą va
landą trinktelėjo durys, ir Įslinko pirmasis tautietis šviesos semtis, 
paskaitos klausyti.

-- Vai, Jurgutėli, — mane pamatęs šoko ant kaklo seniai maty
tas bičiulis, -- tai tu!

— Tai aš,--patvirtinausunkiai,lygpromiglas, jĮ atpažindamas.
-- E, -- nusigando bičiulis, atidžiai pasižiūrėjęs, -- ar tik tau 

kinkos nedreba prieš paskaitą? Akys, lygcholerą ar kurią kitą epide
miją savyje nešiotum. Ir Įraudęs, ir plaukai pasišiaušę,dievaž, nesu 
matęs tavęs tokio anksčiau. Taip negalima, turi paimti save J nagą, 
kitaip visus nervus sutaršysi. Tau vaistų reikia, štai kas. Palauk, aš 
tau parūpinsiu dėl drąsos.

Parūpino man ant drąsos. Spalva tirštai geltona, o plikina lygiai 
kaip tas patiekalasant trečio. Po vieno kito gurkšnio mandagiai stumiu 
tą indą Į šalĮ, bet, užsigavęs bičiulis, būdamas pajėgesnis, velk jėga 
verčia J gerklę atneštąją mediciną, kurią sriflbčioju, nejausdamas nė 
mažiausio pagerėjimo.

Durys vis varstosi, tautiečiai renkasi, ieškodami šviesos, pri
sistato vis daugiau bičiulių. Kiekvienas drąsina, kad nebijočiau, kad 
liežuvis nevirpėtų, ir kiekvienas turi skirtingą vaistą, kitą markę, kitą 
rūš{. Gydomės, ragaujam po truputėlĮ.

Po valandėlės, prisilaikydamas sienos, atslenka pats pirmi
ninkas.

— Gerbiamasis paskaitininke, dar valandėlė, ir pradėsime pro
gramą. Atėję tautiečiai turi nuraminti troškuli, klubo iždą paremti, 
o kad nellūdėtumėt, aš atsiųsiu jums to raudonojo skystymėllo.

Atsiuntė, neliūdžiu. Pažintys plečiasi, kaip giminės visi. Net 
nustebau, kai pradėjo varyti Į salę. Įsikibęs praeivio rankovės, ir 
aš Įslinkau vidun, sėstelėdamas pirmon pasitaikiusion kėdėn. Kaip ir 
kiti, dairausi, kas čia bus, ką čia rodys. O viduje ramu, niekas bo
kalais nežvangtna, dainos nepradeda, susispaudę sėdi, Į grindis žiū
ri, žodžiu, tvarka pavyzdinė.

Pirmininkas, išėjęs Į prlekĮ, pamosikavo rankomis, padėklams-
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AUKSO ŽĄSIS ATLEKIA NUO PACIFIKO
Lietuviška filmų bendro

vė "Darna”, kuriai vado
vauja B. Pūkelevičiūtė, 
1965 m. gruodžio pradžioje 
Chicagoje pirmą kartą pa
rodys savo pagamintą fil
mą "Aukso žąsis”. Filmo 
tekstas, pasakų motyvais, 
parašytas B. Pūkelevičiū- • 
tės, už kurį ji laimėjo tūks- 
tanties dolerių premiją jau
nimo literatūros konkurse, 
skelbtame Bendruomenės. 
Istorija paprasta, bet vaiz
di ir juokinga: geraširdis 
Pikis gauna iš Samanėlės 
auksinę žąsį, kuri tuo ypa
tinga, kad godieji aukso, ją 
čiupdami, prilimpa. Liūd
noji karalaitė, pamačiusi 
virtinę prie žąsies prilipu
sių žmonių, pradeda juok
tis. Už karalaitės pagydy
mą iš liūdesio ligos kara
liaus pažadėta geri atlygi
nimai. Tuo atlyginimus, ži
noma, gauna geri, teisingi 
žmonės.

Filmo režisūra bei mon
tažas — Birutės Pūkeleivi- 
čiūtės. Prie muzikos reda
gavimo ir garsų efektų pri
sidėjo Kazys Veselka. Fil
mui muziką parašė Zigmas 
Lapinas. Choreografija —
A. Valeišaitės, dekoracijos 
ir užrašai — R. Bukausko, 
kostiumai — K. Veselkos, 
grimai ir perukai — S. Il
gūno.

Vaidina 23 aktoriai, vie
ni iš geriausių lietuvių ak
torių išeivijoje, čia suminė
sime tik kelių jų vardus:
E. Dauguvietytė — Teodo
ra, Stasys Pilka — rūmų 
laivyno admirolas, Zita Ke- 
valaitytė — Samanėlė, Vil
tis Vaičiūnaitė — karalaitė, 
Leonas Barauskas — kara
lius, Kazys Vasiliauskas —

P. Jasiukonis ir A. Žemaitaitis savo studijoje Hollywoode, Calif,

ALĖ RŪTA 

karalijos astrologas, Vytau
tas Sabalys — daktaras, 
Algimantas Dikinis — Ka
jetonas, Kazys Veselka — 
Pikis; be to, Kleopo 7-to j o 
balsas yra aktoriaus Algi
manto žemaitaičio.

Visa technikinė filmo ap
dirbimo pusė, garsų įrašy
mai, sinchronizacija, nega
tyvų karpymas ir paruoši
mas spausdinimui, yra at
likta dviejų lietuvių spe
cialistų, pirmųjų išeivijoje 

Scena iš "Aukso žąsis". Aktoriai S. Pilka, L. Barauskas, V. Sa 
balys ir E. Dauguvietytė.

mų skyriuje, — gamino 
mokslinius filmus (Natio- 
nal Science Foundation).

"Litu — Filmas” P. Ja-

tos srities entuziastų ir ge
rai pasiruošusių, turinčių 
prie Pacifiko savo studiją 
ir iš to pragyvenančių. Apie 
juos šia proga norime pla
čiau pakalbėti, kadangi be 
jų pagalbos "žąsis” gal ne
būtų buvę įmanoma plates
nei visuomenei parodyti. 
Užtat ir sakome, kad pui
kioji "Auksinė žąsis” atle
kia nuo Pacifiko.

štai šie filmų gamybos 
specialistai: Paulius Jasiu- 
konis ir Algimantas žemai
taitis, Hollywoode turį išsi
nuomavę specialią studiją, 
įsigiję reikalingas mašinas; 
angliškai kalbančiųjų pa
tarnavimui jie vadinasi 
"Indepe n d e n t Producers 
Service”, o lietuviškajai vi
suomenei — "Litu Fil
mas ir garsas”. Jų adresas: 
6110 Santa Monica Blvd., 
Hollywood, California, tel. 
nr. 462-9649.

Paulius Jasiukonis, gim-

naziją baigęs ir pusantrų 
metų fotografavimą studi
javęs Vokietijoje; filmų ga
mybos meną ir mokslą (Ki- 
nomatografiją) virš ketu
rių metų studijavęs Pieti
nės Kalifornijos universite
te, gavęs "master” laipsniu 
diplomą. Nuo 1958 iki pa
starųjų metų dirbęs New 
Haven, Yale universitete, 
chemijos departamente, fil-

Scena iš spalvoto filmo "Aukso žąsis". Vaidina K. Vasiliauskas, V. Vaičiūnaite, K. Veselka, L. Ba
rauskas, A. Dikinis, S. Pilka, E. Dauguvietytė ir V. Sabalys.

Kazys Veselka ir Viltis Vaičiūnaitė filme "Aukso žąsis".

siukonis įsteigė jau 1954
m. Tai lietuviškų dokumen
tinių, kultūrinių, lituanisti
nių filmų gamyba. Iki šiol 
buvo pagaminęs: "Lietuva
— Europos nugalėtoja”,, 
"Tremties mokykla”, "Tau
tinių šokių šventė”, "Lietu
viškos Vestuvės” ir kt. fil
mus.

’Tndependent Producers 
Service” P. Jasiukonis pra
dėjo su partneriu aktorium 
Algimantu ž e m a i t aičiu, 
1965 m. pradžioje. Iki šiol 
jau yra apipavidalinę, tech
niškai užbaigę šiuos gerai 
pasisekusius filmus: ”Run 
Run Broken Sparrovv” — 
balta ir juoda, ”White Ser- 
pent” — spalvotas, "Forty 
Acre Feud” — spalvotus, 
kuris tik neseniai pradėtas 
rodyti, premjeroje susilau
kęs astuonių tūkstančių 
žiūrovų ir gerų spaudos at
siliepimų, — ir daugelį ki
tų mažesnių.

Algimantas žemaitaitis
— 1955-59 Connecticut uni

versitete studijavęs dramą 
(Bachelor in Speech & Dra
ma). Po to beveik tris me
tus dirbo New Yorke kaip 

profesionalas aktorius-reži- 
sorius. Tuo pat metu lankė 
"Institute for Advanced 
Studies in Theatre Art”; 
tai buvo profesionalų akto- 
rių-režisorių seminaras, ku
ris kviesdavosi ir labai gar
sių pasaulinių težisorių 
skaityti paskaitas ir staty
ti veikalus (studijiniai ieš
kojimai). Tuo būdu ameri
kiečiai susipažindavo su te
atro stiliais ir vaidybinėmis 
tradicijomis iš kitų valsty
bių (Japonijos, Prancūzi
jos, net Rusijos) A. žemai
taitis buvo to seminaro re- 
žisorių grupėje; taip pat, 
jis priklausė ir kitoms te
atrinėms draugijoms, kur 
pravedė programas, režisa
vo veikalus ir daugelį stu
dijinių bei parodomųjų sce
nų. Didžiuosiuose New Yor
ko teatruose jam teko vai
dinti, pavyzdžiui, Strin- 
berg’o "The Dream Play”, 
”The Shadovv of Her'oes” — 
apie vengrų sukilimą, — 
vienas iš pagrindinių rolių 
(Strinberg’o veikale vaidi

no kitas lietuvis aktorius — 
Juozas Daubėnas — pačią 
pagrindinę rolę) ; ”Even- 
ings with Chekhow” — 
trys atskiri vaidinimai: 
Ąnniversary, On The High- 
way, The Marriage, — A. 
žemaitaitis vaidino visuose 
pagrindines roles. Taip pat, 
aktorius A. žemaitaitis dir
bo ir Waterbury, Connecti
cut "Civic Theatre Groups”. 
Nucr 1963 m. pradėjo dirbti 
su P. Jasiukoniu "Litu Fil
mo” bendrovėje; režisavo 
"Vestuves”, dirbo daugely 
trumpesnių filmų, paskui 
— prie "Auksinės žąsies” 
filmo.

P. Jasiukonis ir A. že
maitaitis pradėjo Birutei 
Pųkelevičiūtei talkininkau
ti jau nuo 1963 m. Tai buvo 
New Havene. Tada jie atli
ko ”Aukso žąsies” dialogų 
rekordavimą, —- garsų pri
taikymą prie vaizdo. Dar
bas užtruko dvi ir pusę sa
vaitės. Buvo suvažiavę visi 
aktoriai (iš New Yorko, 
Chicagos, Hamiltono, Mon- 
trealio), Tada buvo baigtas 
sinchronizuoti 1-mas veiks
mas ir visi dialogai užrašy
ti. Antras ir trečias veiks
mai sinchronizuoti 1965 m. 
Hollywoode, dalyvaujant B. 
Pųkelevičiūtei ir K. Vesel
kai.

Bet dar ir šiandien "žą
sies” plunksnelės tebėra 
glaistomos, šlifu ojamos, 
dailinamos: baigiama reda
guoti garsų ir vaizdiniai 
efektai, jie bus jungiami į 
vieną vagą ir išbalansuoja
mi; tada specialioje labo
ratorijoje bus garsas ir pa. 
veikslai suvesti į vieną juos
tą, padaryta pirmoji kopi
ja, vėliau — po pataisymų 
—filmo leidinys, kuris jau 
bus galima rodyti ekrane. 
Tada "žąsis” galės jau lėk
ti į Chicagą ir ten stebinti 
lietuviškąjį pasauli...

vo eilėrašti ar ką kitą ir netikėtai dūrė mano pusėn.
— Va, -- sako, — žmogus vargsta, važinėja dėl mūsų, vištų 

kulšis valgo, — žodžiu skaičiuoja mano nuopelnus ir dar taip grau
džiai, kad juntu -- gerklėje kamuolys, tvinsta akys. Ligšlol neturėjau 
laiko pažvelgti | save kritiškai, įvertinti save, ir štai svetimas žmo
gus atidarė man akis, parodė, kas esu.

Susijaudinau nejuokais, žmogumi pasijutau, kad žmonai nepa
ini rščiau pakartoti parvažiavęs. Ir taip susikaupiau, kad pražiop
sojau kitus pirmininko žodžius, tik pabudau, kai jis pakvietė prele
gentą paskaitos skaityti. Kaklą ištiesęs ir aš dairausi, kas čia bus, kas 
čia išeis, kai greta sėdintieji pradėjo stumti mane { prieki. Atsisto
jau, o atsistojęs prisiminiau ir savo atvažiavimo tikslą.

Padariau pirmą lėtą žlngsnj j priekf, staiga pakubėjauir pačiu
pau staliuką.

— Broliai, — riktelėjau, -- sesės lietuvės...
Matau, pataikiau j derlingą dirvą: šniurkščia aplink, net vyrai 

nosinių dairosi. •
Stipriai atsirėmiau staliuko, o jis, nelabasis, siūbuoja, lyg stovė

tų ant vienos kojos. Ir grindys netvirtos, linksta, nenulaiko mano svo
rio. Susinervinau. Kaip gi remonto nepadaryta, naujų lentų nejdėta! 
Abiem rankom parėmiau staleli, o jis vis tiek juda, linksta j visas 
puses, matyti, kuri koja trumpesnė, nors prašyk vinių, plaktuko. Tik
ras sabotažai, negi kuris komunistas įsisukęs l valdybą!

— Broliai,--pradėjauvėl.betlygkaskirviu nukirto, lyg kas lie
žuvi prirakino. Nežinau, kurion vieton j} sukti, ir viskas dėl to staliu
ko. Nežinau, Ir baigta, apie ką čia šviesą nešti, o žmonės laukia, jau
dinasi, klausydami paskaitos. Kad nors raštu būčiau atvežęs, bet, ži
nau, palikau šj kartą, atmintimi pasitjkėjau. Dėl viso pikta klštelė- 
jau ranką kišenėn -- yra kažkas! Štai, ką reiškia optimizmas! Su
prantama, skaitau su intonacija, su paspaudimais, su periodais. 
Gražu, žinote, klausosi visi, didelio triukšmo nedarydami, laukda
mi pabaigos. Jos susilaukus, ovacijos, plojimai, rankų spaudimas, 
girdi, nieks dar taip gražiai nekalbėjęs, girdi, tikrą patefoną, o ne 

liežuvi nešioju burnoje. Nepaleidžia manęs l bufetą spaudžiam, pas
kui klubą uždarė, visi autobusai miegoti nuėjo, kažkoks geras tau
tietis nuosava mašina mane per 40 mylių vežė namo.

Trečią dieną po paskaitos gavau pirmininko laišką.
— Sveikinu, atsidžiaugti negalime. Po mėnesio kito vėl kviesime 

su paskaita. (Antra višta užgiedojo). Iki gilumos širdies patiko. Ne li
teratas aš, bet akys atsidarė, pajutau meną, taip sakant, pačiupinė- 
jau literatūrą: klasikai, metamorfozės, Aristofanas tragikas ir tru
badūrai -- viskas atgijo. Apie tavo paskaitą norime parašyti (laik
rašti. Bijom, vieni nepataikysim. Bok geras, atsiųsk tą savo paskai
tą, mes patys santrauką padarysime... •

Išžvejojau savo paskaitinę eilutę ir, ištraukęs paskaitą, pradėjau 
trinti akis. Viršuje stambus antrašas: DBLS skyriaus narių susi
rinkimo protokolas. Ir tai gan ilgas, nes naują valdžią rinkome, bu
vus} pirmininką plūdome ir kitų nesusipratimų turėjome.

Nusigandęs išverčiau švarką ir kelnes, bet, kitos paskaitos ne
radęs, šokau prie stalo, kur užrakintame stalčiuje radau ir apie lie
tuvių literatūrą bei poetą Ambrozlejų.

Apie ką aš jiems ten?!...
Iš Nidos išleisto rinkinio "Tarp dangaus ir žemės".

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIŲ TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chicagoj e

Telef. PR 8-2781 rytais ir vakarais; I.U 5-6291 bet kuriuo laiku

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS
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VAIZDAI IŠ KANADOS LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO
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Latvaltė V. Karkls skambina kanklėmis priėmime pas kongresmaną S. J, Monagan. Nuotraukoje iš 
kairės: V. Karkls, dr. D. Pa egle, A. Malėnaitė, S. Valgė, kongresmanas S.J, Monagan, dr. J. Lelis. 

BBN nuotrauka

Momentas iš Kanados Lietuvių Jaunimo Kongreso Toronte atidarymo. Scenoje išsirikiavusios jaunimo 
organizacijų vėliavos.

MENAS IR 
POLITIKA

Kongreso atidarymo metu jaunimas ir svečiai. Iš kairės sėdi PLB 
vicepirm. S. Barzdukas ir Kanados LB pirm. A. Rinktinas.

Jaunimo Kongreso simpoziumas. Gale stalo kairėje sėdi modera
torius Stirbys.

Montrealio jaunimas šoka jaunimo kongrese Toronte

Po vizitų pas kongresma- 
nus E. Derwinski ir E. 
Murphy, organizacinis ko
mitetas atsiląnkė ir pas 
kongresmaną J. S. Mona- 
gan, painformuoti jį apie 
planuojamą Baltijos madų 
parodą 1966 m. liepos mėn.

Komiteto narės V. 
Karkls, A. Malėnaitė ir S. 
Valpe informavo, kad tauti
nių rūbų paroda siekiama 
išpopuliarinti Baltijos vals
tybes. Informacijos apie 
Latviją, Lietuvą ir Estiją 
bus įjungtos į komentarus, 
pristatant tų trijų tautų 
tautinius rūbus. Pristatymo 
metu bus grojama kanklė
mis, kuriomis gražiai užsi- 
reko m e n d a v o latva i t ė 
Karkls, kongresmanui Mo- 
naganui klausantis subty- 
lios liaudies motyvais per
duodamos muzikos. Tik po 
gero pusvalandži buvo per
eita prie politinių klausimų 
gvildenimo.

Kongresmanas Mojnagan 
pareiškė, kad didžiausia 
kliūtim Baltijos valstybių ma 8-9 vai. kasdien). Jis ir 
klausime yra tai, kad kas 
kart daugiau žmonių to 
klausimo iš viso nebeprisi
mena. Jis taip pat' teisingai 
atspėjo, kad Kongresas pa
skutinėje savo sesijoje ne
surinksiąs pakankamai rė
mėjų rezoliucijai4416 pra
vesti, kuria buvo siekiama, 
kad prezidentas iškeltų Bal-

tijos valstybių klausimą 
JTO sesijoje. Nepavykus to 
padaryti šioje sesijoje, vi
sas reikalas teks judinti 
vėl iš naujo tiek Kongrese 
tiek ir Senate.

Amerikos Latvių Sąjun
ga yra iškėlusi klausimą dėl 
pastovaus posto įsteigimo 
vienam asmeniui, kuris ap
lankytų JTO delegacijas ir 
važinėtų po Vakarų valsty
bes informuojant jų vy
riausybes Baltijos valstybių 
klausimu.

Latvių iškeltas laivo pir
kimas radijo transliacijoms 
į Baltijos kraštus Monaga- 
no nuomone būtų gana, iš
laidus ir brangus reikalas.

1961 metais Monaganas 
rėmęs idėją praplėsti trans
liacijas nėr Voice of Amer- 
ica, kur dabar skiriama 1 
vai. ir 20 min. (kai rusų 
kalba transliacijoms duoda-

dabar remtų tokį pasiūly
mą, tik jis privalėtų iš
plaukti iš atitinkamų insti
tucijų.

* RICHARDAS NIXONAS, buvęs 
JAV viceprezidentas ir kandida
tavęs Į prezidento postą, subty- 
liai ir uoliai ruošiasi 1968 m. 
nominacijoms. Jis puikiai suge
bėjo išvengti 1964-65 m. respub
likonų skilimo pasėkos ir savo 
tarnyba prez. Eisenhowerio metu 
bei 1962 m. antibirčine kampani
ja Įrodė nieko bendro neturĮs su 
ekstremistais. Buvęs lojalus 
Goldwaterio rėmėjas rinkimų me
tu savo politiniais pareiškimais 
užsienio ir vidaus politikos klau
simais, pastaruoju metu jis pa
traukia konservatyviųjų respu
blikonų gretas. Gallupo institu
tas jau dabar randa dvigubai di
desni pritarimą respublikonų ei
lėse Nixono kandidatūrai.

h

vienus metus.

iii

Vėliavų Įnešimas { Kanados Lietuvių Jaunimo Kongresą.

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

.....5th — 3.19

.....5th— 4.75

5.
6.
7.

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

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

L Import. French Cognac ................ 5th — 4.39
2. Armagnac Imp. French Brandy. .. 5th — 4.39
3. Skaidrioji 80 proof .
4. Zubrovka 100 proof ... Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

* Tarp Lietuvoj spalio pra
džioj išleistų knygų Įsidėmėtina
M. Valančiaus PALANGOS JUZE 
(tiražas 15,000). Taip pat išleista 
lenkų poeto - apybraižlninko M. 
Jastrumo parašyta poetinė Adomo 
Mickevičiaus biografija, 545 psl. 
išversta D, Urbo (tiražas 10,000). 
Be to, tuo pačiu metu išleisti du 
nedideli eilėraščių rinkiniai (pas
kutinis - priešmirtinis V. Mo
zūriūno rinkinys ir antrasis Ro
berto Keturakio rinkinys).

Spalio 16 inž. Mikalojus Ivanauskas Įteikė buv. JAV viceprezidentui 
Richardui M. Nixonui didžiulį, medyje išdegintą, viceprezidento port
retą, įteikimas Įvyko Chicagoje Congress viešbutyje, kur Nixnonas ap
sistojo viešėdamas su paskaitomis. Per Įteikimą Nixonas teiravosi 
apie mūsų ryšius su okupuotu kraštu. Vietos amerikiečių spauda ŠĮ 
Įvykį paminėjo Įsidėdama ir portreto Įteikimo nuotrauką. Iš kairės: 
Richard M, Nixon, p, Ivanauskienė ir inž, Mikalojus Ivanauskas.

V.A, Račkausko nuotrauka

JIB vartojo 16 savaičių, pusę metų,
Paveikslai parodo, kad J1B vaistai ATAUGINA PLAU
KUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų 
slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIMS IR 
VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI 
ŽILAS.

JIB, 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50, jei COD, 
dar 50 c.

Užsakymus su Money Order siųskite tuojaus.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė. 

Cicero, Illinois 60650

SIUNTINIAJ I LIETUVA<- v
Licenzijuotą lietuvių įmonė , ręgistruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.

MARDUETTE C.IFT PARCELS SERVICE
2608 ir 2439 AV. 69 St.. Chicago. III. 60629. 

Telef. AVA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608. 

Telef. AVA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKI ifis i musų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun- 

siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
BUVĘS DARBININKIJOS 
ORGANIZATORIUS KAN
DIDATUOJA J BURMIS

TRO VIETĄ

Jau prieš 30 metų Ralph
J. Perk, County Auditor ir 
nepriklausomas respubliko
nų kandidatas j Clevelando 
miesto burmistro vietą, pa
sireiškė, kaip darbininkų 
unijų organizatorius.

Nėra abejonės, kad jis 
yra darbo žmonių kandida
tas, nes jis tai įrodė būda
mas ilgą laiką miesto tary
bos nariu.

Įvairiuose postuose būda
mas, jis niekad nenustojo 
ryšio su unijų atstovais ir 
visuomet buvo jiems pa
slaugus ir prieinamas. Ne
veltui visais rinkimų atve
jais jis buvo remiamas ir 
darbininkijos atstovų.

Kurią sritį bepaimsi, ma. 
tysi, kad Ralph J. Perk rū
pinosi darbais, bedarbės su
mažinimu, žmonių ekono
miniu savarankiškumu.

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

prie namo ir parsinešame 
krepšelius saldainių. Būda
mi šiltuose kambariuose ir

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę j naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

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

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

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

Tel. 531-9808

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Milliam 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

• Rinkiminės propagan
dos įkarštis pasiekė tokias 
ribas, kad verčia kiekvie
ną turintį teisę balsuoti su
sirūpinti savo balso tinka
mu panaudojimu. Ypatin
gai gerai šį kartą susiorga
nizavusi ir aktyviai veikian
ti negrų bendruomenė, pir
mą kartą turinti savo kan
didatą (Carl Stokes) bur
mistro vietai, nesigaili prie
monių propagandai, kad tik 
apjungus visų negrų balsus 
ir susiskaldžiusius baltuo
sius pastačius prieš įvykusį 
faktą. Jų laikraštis Call and 
Post griebiasi net tokių rin
kimuose neįprastų šūkių, 
kaip pavz. —

”Kas balsuoja prieš 
Stokes yra išdavikas” gi 
"negras, kuris bailiai lieka 
namuose susilaikant nuo 
balsavimo yra dar baises
nis”.

Trijų likusių kandidatų 
tarpe taip pat įkarštis pa
siekė tokias ribas, kurių 
pradžioje niekas nesitikėjo. 
Perkas kaltina dabartinę 
miesto administraciją ko
rupcija, Locheriui ginantis, 
kad visa tai grynas išmis- 
las. Locheriui tenka išgirs
ti ne mažai aštrių užmeti
mų iš MrAllister ir Stokes.

Iš pradžių atrodę įdomūs 
ir instriguoją rinkimai 
įkarščiui didėjant gali pri
vesti Clevelandą prie labai 
liūdnų rezultatų. Kandida
tuojančių nervams įsitem
pus, bent jau rinkikai ir 
balsuotojai turėtų labai 
rimtai pagalvoti ir gerai 
apsispręsti, nes balsų susi
skaldymas gali pasirodyti 
pavojingesnis nei buvo nu
matyta.

REIKALINGI VYRAI
Vairuotojai — darbinin

kai. Pilnam darbo laikui. 
Teirautis pas Harold Avery 
tel. 932-7800.

(118-120)

IŠNUOMOJAMI
du kambariai ir garažas. Vi
sos privilegijos virtuvėje. 
Apžiūrėti po 5 vai. vak.

1238 E. 87 gt.
(117-119)

DIRVA

• Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinė mokykla š. m. 
lapkričio mėn. 6 d., 7 vai. 
vak. ruošia jaunimo vaka
rą. Programoje pasirodys 
mokyklos talentai dailiojo 
žodžio, šokio ir muzikos py
nėje.

Po programos jaunimui 
šokiai ir žaidimai. Geriau- 
siems šokėjams bus skiria
mos premijos.

PARTIZANŲ KAPAI 
VĖLINIŲ NAKTĮ

(Šv. Kazimiero Lituanisti
nės Mokyklos VII skyriaus 
mokinės Loretos Nykšte- 

naitės rašinėlis)

Rusams artėjant prie 
Lietuvos, daugelis lietuvių 
paliko savo gimtąjį kraštą 
ir bėgo j vakarus. Išbėgo 
nevisi. Vieni nesuspėjo, kiti 
savo kraštą taip labai my
lėjo, kad ryžosi kentėti ir 
mirti už jį.

Jie paliko savo namus, 
išėjo į mišką ir pradėjo ko
voti su Lietuvos pavergėju. 
Daug jų žuvo. Ir daug jų 
kapų supilta priešams ne
šinamose miškų vietose.

Vėlinių naktį žuvusiųjų 
partizanų draugai ir arti
mieji slaptai aplanko jų ka
pus ir prie jų pasimeldžia. 
Pasimeldžia už tuos savo 
brolius, kurie kovojo ir žu
vo už Lietuvos laisvę.

Tą vakarą, kai lietuviai 
slaptai lanko partizanų ka
pus, mes turime "Halio. 
ween”. Einame nuo namo.

sotūs, mes visai neprisime
name Lietuvos partizanų, 
kurie alkani ir sušalę kovo
jo ir žuvo už mūsų krašto 
laisvę.

Mes jiems padėti negali
me. Tačiau vėlinių naktį tu
rėtume juos bent prisimin
ti ir pasimelsti.

• Danutės Penkauskaitės 
meno kūriniai yra išstatyti 

DIRVOS 
KRAUTUVĖJE

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

GERI NAMAI
Neperdidelis, 2 miega- 

miegamieji žemai ir vienas 

antram aukšte, pilnas rū

sys, garažas, pigus.

Dvieju šeimų, visai netoli 

parapijos, labai gerame sto

vyje. nauji pečiai. 2 gara

žai.

Turime gerų apartamen

tų E. 185 ir Lake Shore ra

jone.

Norintieji pirkti ar par

duoti prašome skambinti

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190 

(118, 120, 124, 127)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDO PARENGIMU 
~ KALENDORIUS _

LAPKRIČIO 6 D., Vakaras jau
nimui. Rengia Vysk. M. Valan
Ciaus mokykla.

LAPKRIČIO 14 - GRUODŽIO 
11 D. Jono Rimšos tapybos ir ak
varelės kūrinių paroda Gallery 
International patalpose.

LAKPRIČIO 20 D. ALT Cleve
lando skyriaus vakaras. Detroito 
meno būrelis, vadov. aktorės Z. 
Mikšienės, suvaidins Alanto ko
mediją. Vakaras įvyks Lietuvių 
salėje.

LAPKRIČIO 25-27 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos suvažia
vimas Sheraton-Cleveland vieš
butyje.

LAPKRIČIO 27 D. Kanados lie
tuvių jaunimo teatras Aukuras 
vaidins K, Binkio "Atžalynas" 
šv. Jurgio pa r. salėje. Rengia LB 
I apyl. valdyba.

GRUODŽIO 5 D. Neringos tunto 
iškilminga sueiga Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

GRUODŽIO 11 D. "Aukso Žą
sis". B. Pukelevičiūtės spalvota 
filmą.

GRUODŽIO 19 D. Dr. A. Nas
vyčio paskaita "Moderniškos tech 
nikos laimėjimai erdvėje”. Ren
gia LB I apyl. valdyba.

GRUODŽIO 25 D. Čiurlionio 
Ansamblio namuose ruošiami šo
kiai studentams. Pradžia 8 vai. 
vak. Rengia Clevelando Stud. 
Ateitininkų Draugovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

1966

SAUSIO 9 D. Šv. Kazimiero 
liet, mokyklos eglutė.

SAUSIO 29 D. Liet. Budžiams 
remti valdyba ruošia tradicinj 
blynų balių šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D. Ateities klubo 
balius.

VASARIO 19 D. Šv. Kazimie
ro liet, mokyklos parengimas.

VASARIO 20 D. Aukuro an- 
samhlio išvvkoms paremti pie

tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos abiturientų, 
tėvų ir rėmėjų balius.

BALANDŽIO 17 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. Va
lančiaus mokykla.

BALANDŽIO 23 D. PLB spe
cialus parengimas.

GEGUŽĖS 7 D. Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

t -

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Ruošia Vysk. Valan
čiaus mokykla.

BIRŽELIO 5 D. 1966, Šv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

♦Išleista: REVISTA BAL- 
TICA, 14 nr,, 88 psl. žurnalas 
ispanų kalba. Turiny M. Brako, 
V. Sidzikausko, J. Mačernio, E. 
Schaper, A. Uriarte Ribaudi, L. 
Vahter, C. Juknevičiaus straips
niai.

ELTA, spalio m. biuletenis 
anglų kalba. Turiny informacijos 
apie lapkričio 13 manifestaciją. 
Liet, kolchozų padėtų Chruščio
vo laikais, komunistų skaičių Lie
tuvoj, priverč. darbusSov. S-goj* 
politini spaudimą | studentus ir 
jaunimą, butų krizę Lietkvoj ir 
kt.

ACEN NEWS, Pav. Eur. Tautų 
Seimo spaudos biuro dvimėnesi- 
nis žurnalas, Nr. 119, rugsėjo- 
spalio laida. Kaip paprastai, aps
tu medžiagos kontaktuojantiems 
amerikiečius ir kitus pavergtųjų 
tautų reikalais. Prenumeratos 

kaina $3.00 metams. Adresas — 
29 West 57 St., New York, N.Y. 
10019.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT VALDYBA
Metiniame ALT suvažia

vime naujai išrinktą valdy
bą sudaro:inžA.Rudis irdr
K. Šidlauskas (Liet. Kat. 
Federacijos), inž. Bartkus 
ir T. Blinstrubas (ALT 
S-gos), dr. P. Grigaitis ir
J. Talalas (socialdemokra
tų), M. Vaidila ir J. Zuris 
(Taut. Sandaros), dr. V. 
Šimaitis (LRKSA), P. Dar- 
gis (SLA) ir dr. J. Valaitis 
(Šviesa-Sandara).

L. šimutis, ilgametis ALT 
pirmininkas, buvo išrinktas 
garbės pirmininku.

• Juozas J. Bačiūnus, 
PLB pirmininkas, spalio 27 
d. grįždamas iš kelionės po 
Europą, buvo sustojęs New 
Yorke. Ten turėjo pašitari- 
mus su VLIK’o pirm. V. Si
dzikausku ir kitais mūsų 
politinių organizacijų vei- 
Kėjais.

Spalio 29 d. PLB pirmi
ninkas jau grįžo į Tabor 
Farmą.

SIMONO NEKRAŠIAUS 
ĮPĖDINIAMS

Daugiau kaip prieš dvi
dešimts metų Connecticut 
valstijoje miręs Simonas 
Nekrašius, Amerikoje žino
mas dar kaip Simon Ni- 
chols ir Simon Nekrasz, pa
liko virš poros tūkstančių 
dolerių, kurie turėtų tekti 
jo našlei Onai Nekrašienei 
ir dukterims Onai bei Juli
jai, kurios prieš Sov. Rusi
jos okupaciją gyvenusios 
Lietuvoje. Ieškomosios ar
ba jų adresus žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulatui New
Yorke: Consulate General 
of Lįthuania, 41 West 82nd 
Street, New York, N. Y. 
10024.

• Dr. E. Jansonas, vilos 
Audronė savininkas Cape 
Cod’e, šiemet vėl paskyrė 
Dirvai dovaną, leisdamas 
sekančią vasarą veltui 1 sa
vaitę vasaroti vienam iš 
Dirvos skaitytojų.

Neužilgo paaiškės ne tik 
tas laimingasis Dirvos skai
tytojas, bet ir kiti, laimėję 
dailininkų paveikslus, me
džio drožinius, knygas ir t.t.

• SOLISTE L. ŠUKYTĖ Iš To
ronto išvyko trijų mėnesių kelio
nei po Europą, kur ji tikisi už- 
megstl ryšius su Europos teat
rais.

Dali. Antano Petrikonlo darbų parodos atidaryme, p. Orentų Meno 
Galerijoje "69", spalio 23 d. Iš kairės: Petrikonis, Orentlenė, Petri- 
konlenė ir Orentas. V.A. Račkausko nuotrauka

• Dr. Jono Balio studija, 
"Lietuvių liaudies pasaulė
jauta”, kurią leidžia Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas Chicagoje, jąu surink
ta ir baigiamos tikrinti pa
skutinės korektūros. Kny
ga netrukus pasirodys, šią 
tautosakinę studiją, skirtą 
lietuvių tautos charakteriui 
pažinti ir Institute dėsto
mam tautosakos kursui eiti, 
dr. Balys parašė Instituto 
vadovybės prašomas, šio 
veikalo išleidimo mecena
tas, paskyręs 1200 dol. 
spausdinimo išlaidoms ap
mokėti, yra Lietuvių Tau
tinis Akademinis Sambūris, 
kuriam šiuo metu pirminin
kauja dr. Jonas Juodikis.

• Visų mūsų yra šventa 
pareiga išlaikyti lietuvybę 
mūsų priaugančioje karto
je. Savo įnašu noriu prisi
dėti prie Lietuvių Fondo 
tikslų. Taip pasakė LF val
dybai Povilas Burneikis iš 
Chicagos, įsirašydamas į 
Fondo narius.

Įsirašydamas j LF pa
remsi kovojančius už švie
sesnę lietuvių tautos ateitį 
ir per LF vardyną įamžinsi 
savo istorijos lapuose.

• Vliko pirmininkas V. Sidzi
kauskas spalio 19 d. dalyvavo 
Tarptautinės Žmogaus Teisių 
Lygos posėdyje, kuriame buvo 
nutarta parašyti raštą Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos Komisijos 
pirmininkui ambasadoriui Šori 
Couliball ir priminti Lygos jau 
anksčiau {teiktą memorandumą, 
raginantį tą komisiją tirti Sovie
tų Rusijos kolonializmą Pabaltijo 
valstybėse. (E)

Teofilė Ramanauskienė neseniai atvykusi iš Lietuvos pas savo vy
rą Juozą Ramanauską Hollywoode, Calif. L. Briedžio nuotrauka

VVORCESTER

Spalio 19 d. Chicagoje, Drake viešbučio salėje Immigrants Service League šešiems chicagiečiams, pa
sižymėjusiems Amerikos gyvenime ir nusipelniusiems emigrantų bei tremtinių veikloje, {teikė ypatingų 
nuopelnų pažymėjimus (distlnguished achievement award). Jų tarpe buvo ir mūsų gerbiamas dr. Steponas 
Biežis. Skaitlinga grupė lietuvių dalyvavo šiame iškilmingame Jvykyje, pagerbdama nusipelniusi dr. 
BiežJ. Nuotraukoje dr. Biežis su ponia lietuvių tarpe Drake viešbutyje prieš pat {teikimo iškilmes. 

V.A. Račkausko nuotrauka

HAMILTON

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

Hamiltono Tautiniu šo
kių Grupė ”GYVATARAS” 
15 metų darbo sukakties 
proga lapkričio 20 d. ruošia 
koncertą -. vakarienę, kuri 
įvyks Jaunimo Centre 7 vai. 
vak. Visi buvusieji Hamil
tono Taut. šok. Grupės šo
kėjai kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti, susitikti 
draugus ir prisiminti ”Gy- 
vataro” eilėse praleistas 
dienas.

Visus Hamiltono ir apy
linkių lietuvius kviečiami 
skaitlingai dalyvauti šven
tėje.

PASKAITA APIE 
ČIURLIONĮ

LB Worcesterio apylin
kės valdyba pakvietė dail. 
A. Rūkštelę skaityti paskai
tą apie mūsų didįjį muziką 
ir dailininką M. K. Čiurlio
nį.

Paskaita įvyksta lapkri
čio 7 d., 3 vai. po pietų Mai
ronio Parko salėje. Įėjimas 
laisvas.

SKAUTŲ VAKARAS

Nevėžio ir Neringos tun
tai rengia tradicinį vakarą 
lapkričio 20 d., 7 vai. vak. 
Maironio Parke.

Programoje Bostono vyrų 
sekstetas, vadova ujamas 
muz. J. Gaidelio, šilta va
karienė ir šokiai.

Lapkričio 21 d., 2 vai. po 
pietų, toje pačioje salėje 
abu tuntai- rengia iškilmin
gą sueigą Lietuvos Kariuo
menės Dieną paminėti. 
Worcesterio ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami į 
abu parengimus atsilanky
ti.

Dr. Steponas Biežis (trečias iš kairės) tarp Immigrants Service 
League išrinktųjų, apdovanojamas tos lygos direktorės Edison Diek 
pasižymėjimo liudijimu, Drakeviešbutyje,Chicagoje, spalio 19 d.

V.A. Račkausko nuotrauka

CHICAGO
MEGZTŲ RŪBŲ PARODA

A. L. Montessori Draugi
ja, norėdama visuomenei 
išryškinti lietuvės moters 
originalų k ū r y b i ngumą, 
rengia rankom megztų rū
bų parodą lapkričio mėn. 5 
d., penktadieni, 8 vai. vak., 
Jaunimo Centro apatinėje 
salėje.

Jauki nuotaika laukia vi
sų atsilankiusių, o laimin
goji viešnia galės pasi
džiaugti ypatinga dovana 
— rankomis megztų mo- 
hair vilnos megztiniu.

Nuošird ž i a i kviečiame 
visas paskirti šį vakarą 
Am. Liet. Montessori D-jai 
ir paremti jos darbą mūsų 
mažųjų auklėjime. Staliu
kus galima rezervuoti tel. 
778-6723 arba 471-0250. Bi
lietai bus gaunami prie įėji
mo.

♦ Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Chicagos skyrius 
ruošia Draugijos atkūrimo 
tremtyje dvidešimt mečio 
minėjimą lapkričio 7 d., 3 
vai. p. p. Vyčiu salėje, West 
47th St. >

Draugijos veiklą apibū
dins adv. Liudas Šmulkš
tys. Meno programą išpil
dys Loleta Grybauskaitė ir 
Alicija Ruibytė.

Po trumpos programos 
bus vakarienė. Vakarienė 5 
dol. asmeniui. Norintieji 
vakarienėje dalyvauti pra-

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

šomi pranešti iš anksto iž
dininkui Petrui Jakubkai: 
3528 Archer Avenue, Chi
cago. III. 60609 arba telefo
nu VI 7-1489. Ten pat gali
ma užsisakyti jubiliejinį 
Teisininkų žinių numerį, 
kurio kaina 2 dol.

• Inž. St. Virpša, iš Chi
cagos, savo įmonės buvo at
siųstas į Čleveįąndą, kur 
pabuvęs kelias savaites vėl 
grįžo į savo pastovią dar
bovietę.

• LVS Ramovė Centro 
Valdyba, apsvarsčiusi spa
lio mėn. 20 d. posėdyje Ko
miteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti rengia
mos lapkričio 13 manifesta
cijos New Yorke reikalą, 
nutarė: žygiui pritarti ir 
paskirti iš savo kasos pini
ginę auką, bei paskatinti 
per spaudą savo skyrius, 
kad jie prisidėtų prie mani
festacijos savo gausiu da
lyvavimu su vėliavomis ir 
lėšomis pagal išgales.

• POETE JUZ.Ė VAIČIŪNIENĖ 
bus pagerbta Chicagoje jos 70 
metų gyvenimo sukakties progą. 
Tam tikslui sudarytas komitetas 
suruoš akademiją Jaunimo Cent
re.

Bostono skautų tėvų komitetas. Sėdi iš kairės: A. Starinskienė, 
pirm. V. Eikinas, J. Galinienė. Stovi S. Jakutis ir G. Ambraziejus,

BOSTON

BOSTONO LIETUVIAMS 
BŪTINA ŽINOTI

Lietuvių manifesta c i j a 
lapkričio 13 d., šeštadienį, 
prasidės 12 vai. MADISON 
SQUARE GARDEN, New 
Yorke. Iš Bostono važiuo
jam samdytais autobusais, 
kurie išvyks tą pačią dieną 
5-tą vai. ryto nuo South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo, 368 West Broadtvay, 
South Bostone. Į New Yor- 
ką atvyksime.il vai. dieną. 
Manifestacija baigsis 5 vai. 
vakaro. Dvi valandos ski
riamos pietums, 7 vai. vak. 
išvažiuojame atgal į Bosto
ną.

Prašome skubiai regis
truotis visus, taip pat ir at
skirai savo automobiliais 
važiuojančius, šiose lietuvių 
įstaigose:

Keleivio redakcijoj — St. 
Jurgelevičius, Baltic Flo. 
rišt — St. Minkus, Baltic 
Realty — Vytautas Stelmo
kas, Globė Parcel Service —
J. Adomonis, Lietuvių Pi
liečių Klube — Pr. Mučins- 
kas, Adv. Ant. Young — E. 
Street, Lietuvių Enriklope- 
dijoj — Juozas Kapočius, 
Cosmos Parcel Corp. — Jus
tas Vaičaitis.

Autobuso bilietas ten ir 
atgal vienam asmeniui 8 
dol., kurie sumokami re
gistruojantis. Studentams 
yra nuolaida ir kitos leng
vatos. Jaunamečiams, vyk
stantiems su tėvais, pusė 
kainos.

Kiekvienas tiesos ir lais
vės mylėtojas privalo įsi
jungti į šią manifestaciją 
savo auka ir as
meniniu dalyva
vimu.

Bostono Lietuviu 
Bendruomenės vadovybe

GERAI PASISEKĘS 
VAKARAS

Spalio 2 d. Skautų Tėvų 
Komiteto surengtas šampa
no vakaras davė pelno At
lanto rajono stovyklavietei 
įsigyti.

Nors šiuo metu banketai 
yra beveik kas savaitė, bet 
visuomenė atsilankė gau
siai ir tuo parėmė mūsų vi
sų bendrą tikslą — stovyk
lavietės reikalingumą.

Bostono apylinkė tam 
reikalui yra rimtai įsijun
gus j darbą ir visus skatina 
bendram reikalui.

Praėjusio vakaro pasise
kimui duoklę įnešė išpuoš- 
dami salę skautiškais mo
tyvais špakevičius ir Dilba.

Savo skambiom ir pa
traukliom dainom vyrų sek
stetas, vadovaujamas komp.
J. Gaidelio prisidėjo prie 
šio vakaro tikslo ne tik dai
nomis, bet ir paaukodami 
pusę to vakaro uždarbio.

Taip gi daug laiko atida
vė šeimininkaudamos po
nios Mickevičienė, Aukšti- 
kalnienė, Venckienė, Su- 
batkevičienė, Nenartienė ir 
kitos.

Skautų Tėvų Komitetas 
visiems prisidėjusiems prie 
vakaro nuoširdžiai dėkoja.

Bostono Skautų 
Tėvų Komitetas

atvyksime.il
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