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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

IŠKILMINGA NEOLITUANŲ SUEIGA CHICAGOJE

NAUJOS VAKARŲ VOKIETIJOS VYRIAUSY
BĖS SUDARYMAS YRA KEBLUS DALYKAS, 
NORS TARP PARTIJŲ NĖRA TOKIO DIDELIO 
PAŽIŪRŲ SKIRTUMO, KURIS NELEISTŲ VI
SŲ GALIMŲ KOMBINACIJŲ: KRIKščIONIŲ- 
SOCIALISTŲ IR TU DVEJŲ PARTIJŲ SU LIBE

RALAIS KOALICIJOS.

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ______

Kas privedė prie Er- 
hardo vyriausybės nuver
timo? Sprendžiant iš vo
kiečių laikraščių, dėl to 
daugiausiai kaltas vie
nas vienintėlis žmogus 
— Bonnos seime krikš
čionių demokratų frak
cijos pirmininkas Rai- 
ner Barzel, palyginti 
jaunas (42 m.), bet la
bai ambicingas politi
kas. Tiesa, atmosfera 
jo pogrindžio darbui bu
vo labai palanki. Iš vie
nos pusės /Vokietijoje pa- 
sklido abejonės, ar jų lig
šiolinė politika buvo 
tikrai gera, iš kitos pu
sės, kancleris Erhar
das toli gražu nebuvo 
vadovaujanti asmenybė. 
Tokie momentai nėra re
ti visų valstybių gyveni
me ir paprastai jais nau
dojasi opozicija savo 
prestižo sustiprinimui. 
Sį kartą tuo pasinaudo
jo pačios vyriausybės 
frakcijos pirmininkas.

R. Barzelis yra gimęs 
Rytprūsiuose, išaugo 
Berlyne', karo metu bu
vo laivyno lakūnu, o po 
to studijavo teisę Koel- 
ne. Ten jis įstojo į 
krikšč. dem. partiją ir 
greitai pradėjo daryti 
karjerą jos eilėse. Pas
kutinėje Adenauerio vy
riausybėje jis jau buvo 
ministeris ’visos Vokie
tijos’ reikalams. Iš tos 
vietos jį pašalino Erhar
das, jo turėtų postą pa
vesdamas savo pavaduo
tojui liberalui Mende. 
Nuo to laiko Barzelis
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* KANADOS UŽSIENIŲ REI
KALŲ MINITERIUI P. Martinui 
viešint Maskvoje, ten bandant 
nutiesti "bendradarbiavimo til
tus" ir iš Kanados pusės, A. 
Gromyko jam priminęs, kadOta 
vos vyriausybė privalanti iš
leisti tuos "karo nusikaltėlius* 
kurie yra paieškomi komunis- 
ty valdžios teismų arba jų jau 
yra nuteisti už akių net mir
ties bausme. P. Martinas at
sakęs, kad nesant tarp Otavos 
ir Maskvos vyriausybių atitin
kamos sutarties, toks žygis esąs 
neįmanomas. Gromyko taip pat 
padaręs užmetimų, kad Kanado
je išeinanti spauda tebevykdan- 
ti "antisovietinę kampaniją".

* LAPKRIČIO 8 D. įvykusių 
rinkimų rezultate pietinėse 
JAV valstijose į įvairius vietos 
savivaldybių ir policijos postus 
buvo išrinkti 10 negrų.

* VENGRIJOJE priimtas nau
jas rinkimų įstatymas, kuriuo I 
vieną postą gali kandidatuoti dau
giau kandidatų. Žinoma, tai ne
reiškia, kad kandidatus gali sta
tyti kiti šalia komunistų parti
jos. Kiek tų kandidatų bebūtų, vi
si jie parenkami tos pačios ir 
vienintelės,“ komunistų partijos. 

pradėjo pogrindžio veik
lą prieš Erhardą.

Už Vokietijos ribų 
Barzelis pagarsėjo sa
vo š.m. birželio 17 d. 
kalba New Yorke, kurio
je jis sovietams pasiū
lė teisę laikyti savo ka
riuomenę Vokietijoje ir 
po jos eventualaus su jum 
gimo. Kadangi apie tai 
jis nebuvo anksčiau ta
ręsis su vyriausybe, jo 
santykiai su Erhardu dar 
labiau pašlijo.

Erhardo nepasiseki
mai, kurie buvo, taip sa
kant, apvainikuoti jo 
paskutiniu vizitu pas pre
zidentą Johnsoną, davė 
progos Barzeliui aiš
kinti partijos draugams, 
kad jau pribrendo reika
las pakeisti kanclerį. Su 
tuo dauguma sutiko, ta
čiau dėl klausimo, kas 
turėtų būti jo įpėdiniu, 
vienos nuomonės nebu
vo. Nepaisant to, Barze
lis sugebėjo taip įtemp
ti santykius su libera
lais dėl naujo biudžeto, 
kad tie netikėtai apsi
sprendė pasitraukti iš 
vyriausybės ir tokiu bū
du formaliai sukėlė kri
zę.

Pagal Vokietijos kons
titucijos 67 straipsnio 1 
pastraipą, seimas gali 
pašalinti kanclerį tik iš
rinkdamas į tą postą ki
tą asmenį, tačiau sekan
čio 68 str. irgi pirma 
pastraipa duoda kancle
riui gana galingą ginklą 
apsigynimui. Pagal ją, 
jei kancleris neturi sei
mo daugumos pasitikė
jimo, jis gali pasiūlyti 
prezidentui seimą pa
leisti ir paskelbti naujus 
rinkimus.

Ko, ko, bet naujų rin
kimų Vokietijos krikš
čionys demokratai šiuo 
metu labai nenorėtų, nes 
juose galėtų pralaimėti, 
todėl jei seimo frakci
ja manytų, kad Erhar
das galėtų ryžtis tokiam 
žingsniui, jie leistų Er- 
hardui bandyti vėl sulip
dyti koaliciją su libera
lais. Tačiau Erhardasnė
ra iš smarkiųjų kovotojų 
tarpo, jis nusileido. 
Partija turėjo išrinkti 
naują kandidatą į kanc
lerio postą, kuris turė
tų tartis su kitom 
dviem partijom dėl nau
jos vyriausybės sudary
mo.

Savaime aišku, kad 
Barzelis norėtų tame pos 
te matyti save patį, ta
čiau su ta pažiūra nesu
tiko dauguma tų 244 
krikščionių demokratų, 
kurie sudaro jų frakciją 
seime. Per pirmą balsa
vimą Barzelis gavo tik 
56 balsus. Daugiausiai 
simpatijų susilaukė žmo

gus, kuris Bonnos poli
tikoje paskutiniu laiku 
mažai dalyvavo — Wuer. 
tembergo - Badeno mi
nisteris pirmininkas 
Kurt Georg Kiesingeris. 
Balsuojant trečią ir pas
kutinį kartą, Kiesingeris 
gavo 137 balsus, dabarti
nis užsienio reikalų mi
nisteris Schroederis — 
81 balsą ir Barzelis 26 
balsus.

Rezultatus paskelbus, 
Barzelis nesusivaldė ir 
sušuko: "Tai yra Schro- 
ederio laimėjimas". At' 
rodo, jog jis manė, kad 
Kiesingeriui gali nepa
sisekti sudaryti naują vy
riausybę ir tadaSčhroe- 
deriui vėl prasivers ga
limybės.

Ir iš tikro, Kiesin- 
gerio kandidatūra sukė
lė nemažai triukšmo 
Amerikoje. Mat 1933 m, 
jis buvo įstojęs į nacių 
partiją. New York Ti- 
mes dėl to jau sampro
tavo, kad tai gali kliu
dyt Vokietijos integra
cijai, Europos bendruo
menei ir Atlanto sąjun
gai. Kiesingeris, dabar 
62 metų, aiškinasi į na
cių partiją įstojęs savo 
vienminčių katalikų po
litikų raginamas tam, 
kad padarius geros įta
kos į naują politikos rai
dą — Hitlerio režimą. 
Tačiau jis labai greitai 
supratęs, kad jokios įta
kos čia padaryti negali
ma ir iš aktyvios parti
nės veiklos, nors ir ne
formaliai, pasitraukęs. 
Karui prasidėjus jis buvo 
pašauktas (dienstverp- 
flichtet) į užsienio rei
kalų ministeriją, kur bu
vo radijo skyriaus vedė
jo padėjėju. Dėl to posto 
po karo Kiesingeris 18 
mėnesių sėdėjo Lud- 
wigshaveno 'karo nusi
kaltėlių' stovykloje, ta
čiau buvo be bylos pa
leistas. 1949 metais jis 
buvo išrinktas į Bonnos 
seimą, kur turėjo svarų 
balsą užsienio politikos 
komisijoje.

Iškilus jo priklauso
mybės nacių partijai 
klausimui, Kiesingeris 
jau norėjo nuo partijos 
pavedimo atsisakyti, ta
čiau vėliau pakeitė savo 
nuomonę"Der Spiegei" 
iš savo archyvų prista
čius dvejų užsienių rei
kalų ministerijos re
ferentų skundą SS vadui 
Heinrichui Himmleriui, 
kuriame teigiama, kad 
Kiesingeris abejoja Hit
lerio laimėjimu, jo už
sienio politika ir sulai
kąs priešžydiškus pa
reiškimus per radiją. 
Tas paskutinis momen
tas gal turės geros įta
kos į amerikiečių spau
dą, tačiau ar tai padės 
sudaryti koaliciją, klau
simas palieka dar atvi
ras.

Viena iš galimų kliū
čių yra ta, kad galima ir 
socialdemokratų - libe
ralų koalicija, kuri dar

(Nukelta į 2 psl.)

Naujoji Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus valdyba perima pareigas iškilmingoje sueigoje 
lapkr. 12 Jaunimo Centre, Chicagoje. Iš kairės: Arbiter elegantiarum — inž. Vaclovas Mažeika, tė
vūnas -- Raimundas Panavas, magistrė — Kristina Sabaliauskaitė, sekretorius Šarūnas Valiukėnas, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. vald. pirm. Romas Staniūnas, Chicagos skyriaus pirm. Vytautas Kasniūnas, 
Jr., LTA Sambūrio pirm. Kazys Kasakaitis, vicepirm. Lucija Virpšaitė ir narys -- Gintas Sa ulius.

Korp! Neo-Lithuania iškilmingos sueigos metu lapkr. 12 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, pakeltieji 1 
seniorus prisiekia. Iš kairės/Vytautas Jokubauskas, Zigmas Šefleris, Vytautas Cicėnas, Arūnas Vai- 
tekaitis, Dainius Valiukėnas, Regina Taujenytė, Ramutė Balcerytė ir Zita Banelytė.

V. A. Račkausko nuotraukos

ŽVILGSNIS | APLINKĄ: LIETUVA
IR IŠEIVIJA

"Žvilgsnis į aplinką: 
Lietuva ir išeivija" — 
tai pagrindinė mintis Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
visuotinio suvažiavimo, 
kuris įvyks lapkričio 24, 
25 ir 26 dienomis Royal 
York viešbutyje, Toron
te, Kanadoje.

Pirmoji suvažiavimo 
paskaita lapkričio 24, 
nukreips klausytojų min
tis į abi sritis iš socia
linės ir religinės pusės. 
Paskaitos pavadinimas: 
"Socialinės įtampos vaid
muo religijos krizėje". 
Tumpai apžiūrimas (or
ganizuotos) religijos žo
dis socialiniame gyve- 
niem, ir visuomeninių 
pergyvenimų poveikis re
ligijai šiais laikais. Žo
dį tars studentų sąjungos 
vicepirmininkas kun. An
tanas Saulaitis, SJ, studi
juojąs teologiją Weston 
College, Weston, Mass.

Antrąją dieną pabrė
žiama Lietuva, ypatingai 
Romo Misiūno paskaitoj: 
"Laisvojo pasaulio pri
statymas Lietuvos spau

doje". Remdamasis va
karuose gaunama me
džiaga, kalbėtojas, stu
dijuojąs Yale universi
tete, nagrinės,, kokį įspū
dį daro įvykiai ir as
mens vakaruose ir kaip 
jie suprantami už gele
žinės uždangos.

Gyvenimą anapus iš 
kūrybinės pusės prista
tys Angelė Šimaitytė ir 
Algis Rukšėnas pokalbių 
serijoje. Pirmosios te
ma yra "Siniavsky ir Da- 
niel teismo implikacijos 
kūrybai Sovietų Sąjungo
je". Algis Rukšėnas, cent
ro valdybos vicepirmi
ninkas iš Clevelando ir 
studijuojąs Bloomingto- 
nę, kalbės apie Mihai- 
lovcir Djilo vaidmenį Ju
goslavijoje ir implikaci
jas rytų Europai.

Jaunasis poetas iš 
Montrealio, Kazys Bar- 
teška, ruošia pokalbį te
ma "Daugiakalbišku
mas: kūrėjo varžymas 
ar skatinimas", ocleve- 
landietė Birutė Augusti- 
navičiūtė kalbės apie

"Škėma, Ostrauskas, 
Landsbergis: lietuviš
kas absurdo teatras".

Iš sociologinės pusės 
į išeivijos gyvenimą 
žvelgs Augustinas Idze 
lis iš Detroito, studijuo
jąs Ann Arbor. Salvinija 
Gedvilaitė atvyksta iš 
New Yorko aptarti "Psi- 
cholingvistinį žvilgsni 
į dvikalbiškumo auklėji
mo problematiką".

Bendrą apžvalgą, "Jau 
nuomenės vaidmuo išei
vijoje -pereitų metų bė
gyje” patieks Vytautas 
Radzivanas, iš New Yor
ko.

Trečiąją dieną, šešta 
dienį, lapkričio 26, 
žvilgsnis krypsta dau
giau į išeivijos studentą 
ir jo aplinką paskaita 
"Studentas dviejų kultū
rų įtakoje", kurią pri
statys Komas Vaštokas, 
antropologijos profeso
rius Peterboro univer
sitete Toronte.

Dabartiniai studenti
jos rūpesčiai bus aptaria 
mi būreliuose.

Studentams primena
ma, kad iš JAV į Kana
dą vykstant reikalauja
mas leidimas iš "draft 
board", kuriuo reikėtų 
iš anksto pasirūpinti.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (7)

Anglų dosnumas sovietams
Kariniai patarėjai 

stengėsi prezidentą Roo - 
seveltą įtikinti,kad Ran
kin Cas C. plano pakeiti
mas sudaro didelius sun
kumus. Bet Rooseveltas 
nenusileido. Paėmęs ant 
gretimo stalo besimė
tantį National Geogra- 
phic Society išleistą Vo
kietijos žemėlapį, jis 
keliais brūkšniais pada
lino Vokietiją. Pirmiau
siai jis nubrėžė liniją 
nuo Belgijos ir Olandi
jos sienos iki Duessel- 
dorfo, paskui ją nutie
sė pagal Reiną iki Main- 
zo. Nuo tos vietos Vokie
tiją perkirto į dvi dalis 
sekdamas 50 paralele iki 
Čekoslovakijos sienos ir 
toliau brūkšnį nubrėžė 
aukštyn į šiaurę iki Ste- 
tino. Amerikiečiai, anot 
prezidento, turi užimti 
teritoriją šiaurėje šios 
linijos, o anglai pietuo
se. Gi rytuose nubrėžtas 
trikampis, nors prezi
dentas ir nepasakė, rei
kėjo suprasti, bus palik
tas rusams, kurie gaus 
pusę to, kiek buvo jiems 
numatyta anglų plane. 
Berlynas nebebuvo pa
liktas rusams skirtoje 
zonoje, bet ant demar
kacijos linijos tarp ame
rikiečių ir rusų zonų. 
Gen. Marshallas supra
to, kad prezidentas nori, 
jog Berlynas būtų oku
puotas trijų sąjunginin
kų.

Iš prezidento nubrėžto 
žemėlapio buvo aišku, ko 
reikalauja iš kariškių. 
Nes jei būtų laikomasi 
Rankin Cas C. plano, tai 
anglai neleistų amerikie
čiams laisvai judėti ir 
Rooseveltas įtarė, kad 
anglų plane yra paslėpta 
kokia nors 
mintis.

Diskusijos 
be nutarimo,
kiams buvo aišku ko pre
zidentas nori. Gen. Mar
shallas po posėdžio pre
zidento nubrėžtą žemė
lapį perdavė gynybos de
partamento operacinio 
skyriaus viršininkui 
gen. Thomui T. Handy, 
kaip vienintelį įrodymą 
Amerikos vyriausybės 
nusistatymu dėl ateities 
operacijų. Sis žemėlapis 
buvo padėtas į slaptus 
gynybos departamento 
archyvus ir valstybės de
partamentas su juo 
nebuvo supažindintas. 
Toks Roosevelto plano 
palaidojimas laikomas 
jo kariškų patarėjų di
deliu apsileidimu ir klai
da. Jei būtų laikomasi 
Roosevelto plano, poka
rinis pasaulis būtų at
rodęs visai kitaip, ne
gu yra šiandien.

Lapkričio 29 d. pir
mą kartą Teherane susi
tiko trys didieji: Roose
veltas, Churchillis ir Sta
linas, nusprendę, kad 
Londone posėdžiaus iš 
trijų kraštų sudaryta pa
tariamoji komisija Eu
ropos reikalams spręs
ti, kuri paruoš kapitu
liacijos sąlygas ir būsi
mos Vokietijos adminis
travimo planus. Anglai 
į šią komisiją paskyrė 
William Strong, Edeno 
pavaduotoją, rusai pa
rinko savo ambasadorių 
Anglijoje Fedorą Guse- 
vą, o Rooseveltas pasky
rė ambasadorių Angli
joje John C. Winant, są
žiningą žmogų, bet ne
drąsų ir dažnai abejo
jantį. Winant negavo jo
kių instrukcijų dėl savo 
naujos misijos. Jis net 
nebuvo supažindintas su 
prezidento planais dėl 
būsimos Vokietijos, 
nors tam pasitaikė proga, 
bet ji buvo praleista.

Po Teherano konferen
cijos tarp trijų didžiųjų 
lapkričio 28 - gruodžio 
1 d., Rooseveltas ir Chur
chillis iš naujo gruodžio 
4 d. susitiko Kaire. Lai
ke vakarienės Roosevel
tas, dalyvaujant admiro
lui Leahy, Churchilliui 
ir Edenui, iš naujo pa
reiškė savo pastabas dėl Winantas vis neturėjo jo- 
anglų plano, pabrėžda
mas, kad amerikiečiai 
turi užimti šiaurinę Vo
kietiją. Churchillis ir 
Edenas tam pasiprieši
no, bet klausimas neiš
spręstas buvo perduotas 
išstudijuoti sąjungininkų 
vyriausių štabų komite
tui, kuris nutarė, kad 
gen. Morgan turi dar kar
tą peržiūrėti planą ir jei 
galima pataisyti. Dele
gacijos narys Winant 
nebuvo pakviestas vaka
rienei ir nebuvo supažin
dintas su diskusijomis. 
Jis grįžo Londonan nega
vęs iš prezidento aiškių 
instrukcijų, kokią Ameri
kos politiką jis turi gin
ti komisijoje.

tą telegrafuoti įWashing- 
toną, kur kiekvienas de
partamentas dar turėjo 
pareikšti savo nuomonę 
ir galėjo vetuoti.

Roosevelto patarėjas 
prof. Mosely, kuris buvo 
numatytas būti Winanto 
patarėjų komisijoje, 
priešingai gynybos de
partamento nuomonei, 
kuris sutiko su anglų 
planu, kad Vokietija tu
ri būti padalinta į tris 
lygias dalis, reikalavo 
priėjimo prie Berlyno, 
Jis išdirbo planą, kad 
sąjungininkai iš vakarų 
turėtų sausuma laisvą 
priėjimą prie Berlyno. 
Šį planą jis nusiuntė įgy- 
nybos departamentą pa
tvirtinimui. Negauda
mas ilgai atsakymo, nu
ėjo ten ir susiieško jo pul
kininką, kur i am buvo pa
vestas šis reikalas.Mo
sely jo paklausė, ar ga
vo planą. Pulkininkas ati
darė vieną stalčių ir pa
sakė: "Jis yra čia". Pas
kui atsilošęs fotelyje 
ir uždėjęs abi kojas ant 
stalčiaus, pareiškė: "Jis 
ten ir pasiliks". Planas 
niekad nebuvo persiųs
tas Winantui.

1943 m. gruodžio 5 d. 
patariamoji komisija su
sirinko pirmam oficia
liam posėdžiui Londone.

Dail. J. Mackevičiaus paveikslas — Vytautas Didysis prisiekia atkeršyti kryžiuočiams už Kauno pi
lies sudeginimą.

VOKIEČIAI BE VALDŽIOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

neseniai atrodė visai ne
įmanoma.

Dabar socialdemokra
tai ir liberalai sutaria 
dėl užsienio politikos, 
būtent, kad vokiečiams 
reikia glaudžių santykių

užpakalinė

pasibaigė 
bet kariš-

***
Amerikiečiai kariš

kiai, kurių buvo atsi
klausta dėl plano,pareiš 
kė, kad nenorį kištis į 
politiką. Tarp valstybės 
ir gynybos departamen
tų vyko varžybos ir nie
kas nenorėjo ambasado
riaus Winanto supažin
dinti su problema. Į pa
baigą kariškiai sutiko 
prisidėti prie komisijos 
posėdžių, bet tas nieko 
nepadėjo. Reikėjo, kad 
delegacija dėl kiekvieno 
dalyko gautų iš savo vy
riausybės pritarimą. Wi- 
nant turėjo kiekvieną kar-

kių instrukcijų. Iš ang
lų neoficialiai sužinojo 
apie kažkokio plano bu
vimą, kuriuo buvo nepa
tenkintas Rooseveltas, 
bet jis nežinojo, kad tai 
Rankin Cas C. Morgano 
paruoštas planas.

1944 m. sausio 14 d. 
generolas Dwight D. Ei- 
senhoweris, paskirtas 
vyriausiuoju sąjunginin
kų karinių jėgų viršinin
ku, atvyko į Londoną už
imti vietą ir perimti ka
rinį planavimą, kuris bu
vo gen. Morgano ranko
se. Bet jau buvo pervėlu 
ką nors daryti, kad pa
keisti planą. Kitą dieną 
po Eisenhowerio atvyki
mo, įvyko komisijos po
sėdis ir William Strang 
patiekė planą Winantui 
ir Gusevui. Washingtono 
pareigūnams nesugebant 
savitarpy susitarti, Ame
rikai iš rankų išslydo ini
ciatyva ir jos ji nie
kad nebegalėjo atgauti. 
Strang vėliau rašė, kad 
amerikiečių delegacija 
visą laiką telegrafu tu
rėjo dėl kiekvieno dalyko 
teirautis savo vyriausy
bės, kai jis buvo geres
nėj padėty, nes komisija 
posėdžiavo Londone ir 
tuojau pat galėjo atsi
klausti Churchillio ar 
Edeno.

Kitame 'komisijospo

sėdy, vasario 18 d., Gu- 
sevas iškilmingai priė
mė anglų pasiūlymą dėl 
Vokietijos padalinimo zo
nomis. Šis planas ru
sams davė 40% Vokieti
jos teritorijos, 36% gy
ventojų ir 33% pramo
nės. Berlynas buvo palik
tas sovietų zonoje, per 
180 km. nuo.anglų - ame
rikiečių demarkacijos 
linijos.

Tokio liūto kąsnio ati
davimą rusams anglai ir 
amerikiečiai vėliau aiš
kino padarę dėl to, nes 
bijoję, kad rusai su vokie
čiais nepasirašytų pa
liaubas ir Rusija neprisi- 
dėsianti prie karo prieš 
Japoniją.

Anglams ir rusams 
priėmus planą, ameri
kiečiams nebeliko nieko 
kito, kaip nusileisti ir 
Winantas tegalėjo tik pa
informuoti Washingto- 
ną, kaip apie įvykusį fak
tą.

Prezidentas Roosevel
tas buvo užkluptas tokiu 
greitu plano priėmimu 
ir jis kreipėsi į valsty
bės departamentą pra
šydamas paaiškinti, ko
kias zonas anglams ir 
rusams planas numato 
ir kokias zonas amerikie
čiai siūlė. Jis norįs ži
noti, ar tai sutapo su jo 
prieš kelis mėnesius pa
siūlymu? Valstybės de
partamento valdininkai 
pasijuto nepatogioj pa
dėty, nes jie nieko neži
nojo, ką Roosveltas bu
vo nutaręs Teherane ir 
Kaire.

(Bus daugiau)

krikščionimis demokra
tais. Nemažos reikšmės 
gali turėti ir lapkričio 
20 d. rinkimai Bavarijo
je, kurie parodys rinki
kų nuotaikas. Neseniai 
įvykę rinkimai Hessene 
ligšiolinio gyventojų po
litinio susiskirstymo be
veik nepakeitė. 51% bal
sų, t.y. maždaug tiek pat, 
kiek anksčiau, ten gavo 
socialdemokratai, kurie 
tą kraštą valdo jau 16me
tų, krikščionys demokra- 
tai surinko 26,4%, t.y. 
pralaimėjo 2,4%, vieną 
nuošimtį pralaimėjo ir 
liberalai. Staigmena bu
vo nauja nacional - de
mokratų partija, kuri su
rinko 7,6 nuošimčius vi
sų balsų. Užsieniuose ji 
vadinama 'old NaziPar- 
ty’ (Times magazinas), 
iš tikro toji partija netu
ri jokios programos ir 
ryšio su buvusiais na
ciais. Tai tėra tik da
lies rinkikų pasipiktini-

ir su Washingtonu ir su 
Rytais bei praplėsti ry
šius su Rytų Vokietija. 
Skirtumas praeitą sa
vaitę tebuvo pažiūrose į 
atominius ginklus ir biu
džeto subalansavimą bei 
būsimą socialinę politi
ką.

Jei dėl to būtų galima 
sutarti, socialdemokra
tų vadas Willy Brand
tas būtų naujas Vokieti
jos kancleris, tačiau tai 
daugiau įmanoma teoriš
kai negu praktiškai. Mat 
Bonnos seime iš viso yra 
496 atstovai. Socialdemo
kratai turi 202, o libera
lai 49, viso 251. Taigi, 
dauguma tokia maža, kad 
poros atstovų susirgi
mas galėtų privesti prie 
nepasitikėjimo vyriausy
bei pareiškimo. Tačiau 
seime dar yra 22 Vaka
rų Berlyno atstovai, iš jų 
15 socialdemokratų ir , , jL. 4
vienas liberalas. Pridė- dabartinėm partijom 
jus tuos atstovus, vyriau
sybės dauguma atrody
tų daug stipresne, tačiau 
Berlynas formaliai ne
priklauso Vakarų Vokie
tijai, jį dar valdo pasku
tinio pasaulinio karo nu
galėtojai, todėl Berlyno 
atstovų balsai skaitomi 
tik somboliškai, o ne 
praktiškai (gezaehlt, 
aber nicht mitgerech- 
net). Žinoma, jei soc- 
lib. koalicija bandytų 
tuos balsus skaityti ga
liojančiais, krikščionys 
demokratai atsidurtų ne 
malonioje padėtyje aiš
kindami, kad Berlynas 
nėra Vakarų Vokietija, t. 
y. palaikydami sovietų te
zę!

Žinoma, yra dar viena, 
ar tiksliau dvi galimy
bės. Ir socialdemokra
tai, ir liberalai įrodę, 
kad jie gali sudaryti vy
riausybę be krikščionių 
demokratų, ir tuo pačiu 
pakėlę savo kainą, gali 
sudaryti koaliciją su

išraiška — ’backlash’ 
sakytų amerikiečiai.

HELP WANTED MALĖ
EXPF.RIENCED 

STEEL PLATE FITTERS
& 

WELDERS 
For Steel Plate Fabricating Shop. 

HELPERS also \VANTED.
Top rate 58 hours a week. Paid Blue 
Cross. Holidays & vacation.

OPAT1CK WELD1NG CO. 
28880 Loma Warren, Mich.

(123-127)

WANTED AT ONCE

MACHINE
BUILDER
LEADERS

Day and Afternoon Shift.
Mušt be JOURNEYMEN

Special Machine & 
Eng. Ine.

20000 W. 8 Mile Rd. 
(Corner Evergreen Rd.) 

Southfield, Mich.
313 — 444-1540 

(121-127)

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE JAUJOJE MODEKMOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2S34 WEST 691h STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey ................ 5th — $3.98
2. Asbach Uralt ............................... 5th — $5.49
3. Import. Napoleon Vermouth . ..5th — $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. Canada Drv Vodka ................... 5th — $2.98
7. Riccadona Vermouth . 30 oz. Bolt.—$1.29

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

L. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat
Executive Secretary

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM
BONUS

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, IUINOIS • 60650

Phone 656-6330

Mon. 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Saf. 9-1; Wed. Closed
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LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 18 dieną 
savo Nepriklausomybės 
šventę minėjo latviai, 
prieš 48 metus atkūrę 
nepriklausomą valstybę, 
o dabar, kartu su kito
mis komunistų paverg
tomis tautomis tą šven
tę švenčia išeivijoje, gi 
Latvijoje jos ir minėti 
nebegali.

Lietuvos ir Latvijos, 
kaip kaimyninių valsty
bių likimas pagrindiniuo
se gyvenimo bruožuose 
buvo ir tebėra panašus. 
Panašus jis buvo vargą 
nešant, panašus už lais
vę kovojant, panašus ir 
dabar, savo krašte komu
nistinę vergiją nešant, 
ar išeivijoje laisvės pro
švaisčių ieškant. Bet bu
vo ir tokių skirtingų ap
linkybių, kuriose susi
klosčiusios sąlygos vie
niems daugiau, kitiems 
mažiau, leido bręsti ir 
augti kultūriniams tau
tos daigams, išaugu
siems iki klasikų vardo 
tautos kultūrinėje isto
rijoje; leido vystytis to
kiems civilizacijos po
reikiams, kuriuose, vie
nur mažiau, kitur dau
giau, žmogus galėjai 
kvėpuoti nebūtinai tik 
baudžiauninko plaučiais. 
Tie ir kiti skirtumai, pri
klausomai nuo vokiškųjų 
baronų (Latvijoje) ir 
lenkiškųjų dvarponių 
(Lietuvoje) geros ar blo
gos valios, miestų gyven
tojų sąlygos, amatų ir 
pramonės vystymo gali
mybės, paliko žymes, 
kiekvienoje tų tautų 
skirtingą palikimą sutei
kusias.

Skirtingumams pa
ryškinti tam tikrų pėd
sakų palieka ir religinis 
klausimas. Tiek katalikų 
dauguma mūsų šaly, tiek 
liuteronų Latvijoj nesu
daro kliūties tarptauti
nių santykių prasme.

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

avings
2212 WEST CERMAK ROAD 

CHICAGO, ILL. 60608 
John J. Kazanauskas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Automobiliams aikšte greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15,000.00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

F
S

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Štai, ir šiais metais 
t.v. tautinė latvių pre
mija paskirta katalikų 
vyskupui J. Rancanui, pa
skyrimo nutarime sa
kant, kad premija skiria
ma "ižymiam latvių vals
tybės vyrui, visuomenės 
veikėjui ir tautos vieny
bės saugotojui". Tačiau 
kartu žinome, kad liute
ronų bažnytinė organi
zacija, kad ir turėdama 
tarptautinį atspalvį, sa
vo tautinėse parapijose 
naudojasi kur kas dides
ne laisve, o kartu ir pa
reiga, rūpintis ne tik 
religiniais, bet ir tau
tiniais parapijiečių rei
kalais. Latvių liuteronų 
parapijos išeivijoje suda
ro pagrindinius visuome
ninės ir kultūrinės veik
los centrus (šalia eilės 
kitų), kuriais latvių bend
ruomenė, šalia įvairių 
partinių ir kt. skirtumų, 
moka vieningai naudotis 
visos bendruomenės ir 
jaunimo auklėjimo tau
tinėje dvasioje labui.

Tos ir visa eilė aplin
kybių, dėl kurių, gaila, 
mes mažai rodome su
sidomėjimo ! skatina lat
vius prie vieningo darbo 
siekiant tų pačių pagrin
dinių tikslų, kuriuos kaip 
tik iškelia Nepriklauso
mybės švenčių minėji
mai — laisvę savo tau
tai ir nepriklausomybę 
savo valstybei iškovoti 
galima tik darnoje irvie 
nybėje dirbant.

Džiugu konstatuoti, 
kad tų tikslų siekiant yra 
surasti bendri keliai ir 
būdai visų Baltijos kraš
tų atostovų. Bendrojo 
darbo kelias yra platus 
ir jame vietos galėtų 
rasti ne vien tik sveiki
nimai švenčių proga. 
Nuo to nenukentėtų, o 
tik laimėtų ir abiejų tau
tų laisvės siekimo dar
bas.

ALT 
SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI

Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas 
Chicagoje spalio 29 d., 
nutarė, pareikšti griež
tą protestą prieš Sovie
tų Sąjungos smurto ir ne 
žmoniškumo politiką 
lietuvių tautos atžvilgiu 
ir reikalauti, kad ji at
siimtų iš Lietuvos sa
vo armiją, policiją ir 
komunistų partiją bei 
jos agitatorius, ir pra
nešti apie šį Amerikos 
Lietuvių Tarybos pro
testą JAV Prezidentui, 
Valstybės sekretoriui, 
JAV Senatui, JAV Am
basadoriui Jungtinėse 
Tautose ir visoms sve
timų šalių Pasiuntiny
bėms, akredituotoms Wa- 
shingtone ir reikalauti 
kad, laisvojo pasaulio 
tautos verstų Sovietų Są
jungą atstatyti teisėtu
mą Pabaltijo valstybėse 
leidžiant joms laisvai ap
sispręsti politiškai, 
ekonomiškai ir kultūriš’ 
kai, kaip to reikalauja 
Jungtinių Tautų Char- 
ta ir Sovietų Sąjungos 
įsipareigojimai.

Išreikšta gili padėka 
visiems , kurie paremia 
ALT reikalą, siekiant iš
laisvinti Lietuvą iš so
vietinės vergijos ir pri
sideda savo darbu ir au
komis to didžiojo tikslo 
įgyvendinimui.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba taip pat kreipiasi į 
plačiąją visuomenę ir 
visas organizacijas vie
ningai laikytis kovos už 
Lietuvos laisvę fronte, 
ne skaldant savųjų pajė
gų ir vengiant bent kokių 
lenktyniavimų šiuose 
taip reikalinguose žy
giuose, nuo kurių pri
klauso mūsų tautos gy
vybė ir ateitis.

PLB SEIMAS 
1968 METAIS

Pasaulio Liet. Bend
ruomenės seimai įvyks
ta kas penkeri metai. 
Pirmasis buvo sušauk
tas 1958 New Yorke, ant 
rasis 1963 Toronte, tre
čiasis šaukiamas 1968 
vėl New Yorke (Darbo 
dienos savaitgaliu).

Seimas yra vyriau
siasis PLB organas, 
sprendžiąs organizaci
nius, veiklos ir kitus jos 
reikalus. Kadangi 1968 
yra sukaktuviniai Lietu
vos Nepriklausomybės 
atstatymo metai, tad ir 
trečiasis PLB seimas 
ypačiai bus pažymėtas 
lietuvių tautos laisvės 
kovos ženklu. Daug dė
mesio kreipiama į kultū
rinę seimo programą.

Šiuo metu PLB valdy
ba intensyviai aptaria pa
rengiamuosius seimo 
darbus, siekdama seimą 
padaryti centriniu 1968 
metų įvykiu, svarbiu ir 
reikšmingu visiems lais
vojo pasaulio lietuviams. 
Šis tikslas bus pasiek
tas, jei visi pajusim rei
kalą geriau susiorga
nizuoti, daugiau susi- 
drausminti ir vaisin
giau dirbti dviem di
diesiems tikslam — iš
eivijos lietuvybei ir Lie
tuvos laisvei.

Seimui organizuoti 
yra sudaromas komite
tas. Kraštų bendruo-

Solistė ALDONA STEMPUŽIENE

ALDONOS STEMPUŽIENES
KONCERTAS BOSTONE

Jau vienuolikti metai 
kai Bostono reprezen
tacinėje koncertų salė
je — Jordan Hali ren
giami lietuvių, latvių ir 
estų menininkų koncer
tai, kurie taip pat lanko
mi ir amerikiečių. Kon
certų ankstyvu planavi
mu ir organizavimu rū
pinasi Baltic American 
Society of New England, 
Ine. Tai gana patrauklus 
pavyzdys ir kitoms vie
tovėms.

Baltų koncertų šio 
sezono pradžią padarys 
mezzosopranas Aldona 
Stempužienė. Jos reči
talis įvyks penktadienį 
po Padėkos dienos, lap
kričio 25. Aiduose muz. 
A. Nakas apie A. Stem- 
pužienę rašė: "Šio kon
certo proga išryškėjo so
listės žanras: operos 
scena ar rečitalis? 
Nors solistė turi labai 
gerų vaidybinių priva
lumų, tačiau pirmoje ei
lėje pirmenybė turėtų bū
ti atiduodama rečita
liams". Tiesa, rečitalis 
yra subrendusio meni
ninko pasirodymas, bet 
jis rečiau girdimas mū
sų išeivijos scenoje, nes 
jo programa ir atlikimas 
turi tam tikrų formalinių 
reikalavimų. Gi mūsuo
se rengėjai dainininko 
nori tik kaip "pridėčko" 
pramoginiams ir labda
rybės vakarams. Todėl 
rečitaliai yra retai, bet 
už tai skaidri prošvaistė 
ūgtelėjusio skonio dai
nos meno mėgėjui.

A. Stempužienė Bos
tono rečitalį pradės ari
ja Piangero la sortemia 
iš Haendelio operos Giu- 
lio Cezare. Haendelis, 
kaip ir jo amžininkas 
Bachas, yra labiau žino-

menės yra taip pat pra
šomos seimui iš anksto 
ruoštis, nes svarbu, kad 
jos būtų tinkamai seime 
visais atžvilgiais atsto
vaujamos. Pagal PLB 
konstituciją seimui pa
vedama svarstyti ne tik 
PLB valdybos, ne tik pa
ties seimo narių, bet ir 
visų kraštų bendruome
ninių valdybų siūlymus. 
Gyvai bendruomenei rei 
kia gyvos visų inicia
tyvos. (PLB) 

mas savo religine muzi
ka, bet Haendelio kūry
binės jėgos apoteozė yra 
jo operos. Ypatingai 
Gliulio Cezare, kuri bu
vo pastatyta ir JAV. Ša
lia Brahmso, Gluecko, 
Caccini, ir kitų, solis
tė neatsitiktinai pasirin
ko florentietį Jacopo Pe
ri, garsų Mediči laikų 
muziką, reguliarios ita
liškos operos pradinin
ką. Jis taip pat grąžino 
į muzikinę literatūrą re
čitatyvą, kuris nuo grai
kų laikų nebuvo muziko
je naudojamas. Šio XVI- 
XVII šimtmečio novato
riaus arija iš jo operos 
Euridice yra įdomus taš
kas rečitalio programo
je.

Antrajai daliai solistė 
pasirinko tik tris kom
pozitorius. E. Vasyliū- 
nienė Drauge kartą rašė: 
"Mes esame dėkingi A. 
Stempužienei, kad ji lau
žo senus ledus ir mūsų 
klausytoją pratina prie 
moderniosios muzikos". 
Naujoji muzika, tiesa, 
yra labai artima solistės 
širdžiai. Tai pastebėjo
me iš eilės jos koncertų 
ir Lokio operos. Ir šio 
rečitalio antrąją dalį su
daro XX amžiaus pra
džios du didieji novato
riai — Debussy ir Manu- 
el de Falla, o taip pat lie
tuvių kompozitorius Da
rius Lapinskas.

Debussy dainas A. 
Stempužienė pasirinko 
iš ciklo Le Promenoir 
dės deux Amants. Tai 
1904-10 metų laikotarpy 
parašytos dainos, kai jis 
buvo kupinas didelės mei
lės savo antrajai žmonai. 
Arabeskos linija stipriai 
jaučiama šiose dainose 
kaip ir visoj jo kūryboj. 
Tai integrali puošmena 
jo muzikos melodinės li
nijos. Šiek tiek jaunesnis 
už Debussy yra ispanas 
Manuel de Falla. Jo sep
tynios ispanų liaudies 
dainos, kurių tris (Jota, 
Nana ir Seąuidilla Mur- 
ciana) A. Stempužienė at
liks savo rečitalyje, su
daro beveik vienintėlę 
išimtį visoje jo kūrybo
je, nes jos sukurtos pa
gal autentiškas etnogra
fines melodijas. Šiaip 
jau visa kita Fallos kūry
ba yra laikoma kaip ne
priklausanti folkloristų 
kompozitorių mokyklai.

Darius Lapinskas yra 
neabejotinas naujojo žo
džio lietuviškoje muzi
koje skelbėjas. Natūra
lu, kad jis yra puolamas 
ir sveikinamas, nes to
kią dalią kiekvienas nau
jojo žodžio skelbėjas ar 
tai poezijoj, ar dailėje, 
ar muzikoje turėjo ir tu 
rėš išgyventi. Tik atro
do, kad mūsų išeivijos 
užsišaldymas dviem me - 
no šakom — muzikai ir 

poezijai yra pats didžiau
sias ir joms patekti į 
mūsų klausytoją ar skai
tytoją yra sunkiausia. 
Įdomu, kad Lapinskas 
yra gerokai pasiskaitęs 
mūsų poezijos, nes dau
gelis jo kūrinių yra su
kurti Baltrušaičio, Mila
šiaus, Nykos - Niliūno, 
Mačernio, Bradūno eilė
raščiams. A. Stempu
žienė atliks keturias La
pinsko dainas, kurios 
yra būdingos jo dabarti
nės kūrybos periodui.

Po vieno A. Stempu- 
žienės rečitalio teko gir
dėti pastabą, kad jos dai
navime jauti lyg kokios 
nematomos būties buvi
mą — gyvos dainos bu- , 
vimą. O šitai yra svar
biausia. Kai nugalimas 
vokalas, įsigyvenama į 
dainos formą, suvokia
mas jos charakteris, ir 
kai visa tai susilieja 
vienumon kažkur balso 
suprojektuotame taške, 
tada suskamba tikroji 
daina.

Reikia tikėtis, kad Bos - 
tono ir apylinkių lietu
viai turės progos šiame 
solistės A. Stempužie- 
nės rečitalyje dalyvau
ti.

J. Skirmantas

HELP WANTED MALĖ

PROCESS ENGINEER —
1MMEDIATE OPPORTUNITY to grow 

with a progressive manufacturer of 
fractional horsepovver eleetrie mo- 
tors. Applicant mušt be able to 
carry the project vvork from the 
processing through the tooling 
tryout into the produetion stage.

TOOL DESIGNER —
l.M.MEDIATT. OPPORTUNITY to grow 

with a progressive manufacturer 
of fractional horsepovver eleetrie 
motor. located in centrai Michigan. 
Applicant mušt be able to design 
jigs, fixtures, gagės and stamping 
dies.
Desired experience vvould be in 
the manufacture of eleetrie motors 
or a related industrv. Liberal em- 
plovee benefits including excellent 
profit sharing plan and paid insur
ance. Send resume to:

CONTROLS COMPANY 
OF AMERICA 

MOTOR DI\ 1S1ON

20 1 MONROE STRELT 
OWOSSO. MICHIGAN

An l.<|ual Opportunity Employer
t 124-125)

VCANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILE OPERATORS

I ull Benefits Steady - - Overtime. 
Apply 

MASTER MOLD & DIE INC.
12667 Marion, Detroit 39, Mich.

(116-125)

SŪRI AI 1. GRINDI.R HANDS 
MILL HANDS

Small. progressive die details. Ben
efits. 58 hours.

299 70 GALAI I \N RD. 
Roseville. Mich.

Bet. M 97 and Schoenherr off Com- 
iiion Rd.
\LTA1R TOOL 313 779-1100

i I 19-126)

\VANTED AT ONCE

EXPERIENCED

AUTOMATIC SCREW
MACHINE

OPERATORS AND 
SĖT UP MEN

Mušt be e.vperience i on Daven- 
porls and New Britams.
Steady vvork for qualified men. 
Good vvorking conditions. Iringe 
benelits A overtime.

’ DETROIT ALLIED
MACHINE PRODUCTS

65 11 STRONG 
DETROIT, MICH.

3 13 WA 1-2846
(119-128)
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"Be reikalo nekelk — be garbės nenuleisk!" Taip sakydavo Respublikos Prezidentas A. Smetona Įteik
damas kardus naujiems karininkams, baigusiems karo mokyklą Neprikl. Lietuvoje.

LIETUVOS KARIUOMENE PRISIMINUS
Prie neramaus tautų 

vieškelio gyvendamas, 
lietuvis nuo amžių turė
jo atkakliai gintis, nuo
latos grumiantis su gau
sesniu priešu, kkd iš
laikyti savo gyvenamą
sias žemes, kad sukur
ti didžiąją, galingą nuo 
jūrų iki jūrų nusitęsu
sią senosios Lietuvos 
valstybę. Narsumu am
žių kovose užgrūdinta va
lia, nepalaužiamu atkak
lumu ir kitokiomis kario 
dorybėmis buvo persi
sunkęs kiekvieno Lietu
vos vyro kraujas. Di
dinga Vytauto Didžiojo 
pulkų pergalė Žalgirio 
laukuose 1410 m. Lietu
vos kario vardą plačiai 
išgarsino visame pa
saulyje.

Žlugus didžiajai Lie
tuvos valstybei ir jos ka
riuomenei, svetimųjų 
išdraskyta ir niokojama 
lietuvių tauta patenka 
žiaurion priespaudon, o 
tūkstančiai Lietuvos vy
rų priversti savo jėgas 
aukoti pavergtųjų reika
lams.

Garbinga senosios Lie 
tuvos karo tarnyba, gar
bingas lietuvio kario var
das Lietuvos žmonių pro^ 
tuose ir širdyse pasikei
tė į kažką slegiančio,

JONAS MIŠKINIS 

baisaus, vengtino ir be
prasmingo. Todėl neno
rėdami tarnauti carams, 
kas tik galėjo, bėgo iš sa
vo gimtojo krašto į už
jūrius.

Visų skriaudžiamas, 
nualintas lietuvis neju

KryžiuoČiai po pralaimėjimo ties Žalgiriu 1410 metais kloja vėliavas Vytautui Didžiajam. Šis mil
žiniškas muralis buvo sukurtas dail. Adomo Galdiko Lietuvos paviljono garbės salėje pasaulinėje pa
rodoje 1939 metais New Yorke.

čiomis išgirsta savo tau
tos laisvės pranašų žo
džius, išgirsta jautriųjų 
gimtosios žemės dainų 
uždegančius posmus 
apie galingą Lietuvos 
praeitį, apie didžius lie
tuvių karo žygius ir vėl 
lyg ką nujausdamos vy
rų širdys sutvinksi didin
gu, tauriu lietuvio kario 

jausmu.
1914 metais suliepsno

jus Pirmojo Pasaulinio 
karo audrai, tūkstančiai 
lietuvių, lyg kažkam kil
niam, didingam pasireng. 
darni ir aukodamiesi 
kantriai, sąžiningai ir 
didvyriškai žengė sutik
ti mirtį, kad išpildytų 
sunkią ir baisią kario 
pareigą. Įvairiuose Di
džiojo karo frontuose 
kantriai nešdamas karo 
vargą ir sumaniai, nar
siai kaudamasis, kovo
tojas lietuvis neveltui nu
sipelno narsaus, ištver
mingo, gero kario var
do, kuris yra iškeltas 
ne vieno Europos karo 
istorikų ir buvusių žy
miųjų vadų veikaluose 
apie Pirmąjį Pasaulinį 
karą.

Pagaliau, gęstant Di
džiojo karo gaisrų griu
vėsiams, griūva galingų
jų Lietuvos pavergėjų 
sostai, o lietuvių karių 
širdyse vėl nubunda ryž
tinga dvasia, ir laisvės 
kovų ugnimi užverda vi
sų lietuvių kraujas...

1918 m. besikuriantie- 
ji prisikeliančios Lie-
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Alytaus šauliai su savo vėliava. Nuotrauka daryta prieš 40 
metų.

tuvos kariuomenės pul
kai, beveik beginkliai ir 
menkai teapsirengę, sa
vo vyresniųjų brolių — 
Didžiojo karo dalyvių ve
dami, didvyriškai kau
nasi ir laimi visuose 
Nepriklausomybės kovų 
frontuose, sumušdamiir 
išvydami iš savo žemės 
gausingas, gerai ginkluo
tas Pasauliniam kare už
sigrūdinusių Lietuvos 
priešų kariuomenes. Au
dringomis, kilnaus pa
siryžimo, pasiaukojimo 
ir didvyriškumo dieno
mis, visų lietuvių šir
dyse vėl suliepsnojo lie
tuviška karinė dvasia, 
nes visa Lietuva matė ir 
jautė, kad ginklas mums 
yra ne beprasmio žudy
mo įrankis, tik brangi ir 
būtiniausia priemonė 
ginti senelių krauju ap
šlakstytą Lietuvos že
mę...

Kariuomenės šventė 
nėra eilinė. Ji ypatinga 
tiek buvusiems savano
riams, kariams, šau
liams, partizanams, tiek 
kiekvienam lietuviui, 
kur tik jis begyventų. 
Juk prieš 48 metus, lap
kričio 23 d., Lietuvos 
valstybė gavo realią sa
vo laisvės reiškėją — 
kariuomenę, kurios žy

giai ir nuopelnai jau ne
bereikia smulkiai aiškin
ti, nes jie pakankamai 
gerai žinomi ir visų pri
deramu rimtumu bei pa
garba vertinami. Todėl 
kiekvienas lietuvis ka
riuomenės šventės pro
ga turi tai prisiminti ir 
ją atžymėti taip, kad ji 
paliktų ilgai neišdylan
čias žymes ne tik senes 
niųjų, bet ir jaunųjų šir
dyse. "Juk vistiekprisi
kels Lietuva", ir kartu 
su ja kelsis Vytauto Di
džiojo karžygių dvasia.

Nūdien atrodo roman
tiška ir graži mūsų tau
tinio atgijimo aušra, 
valstybės ir jos kariuo
menės atgaivinimo ry
tas. Praeitieji vargai, 
erškėčiai jau lyg už
miršti, nublukę mūsų at
mintyje, o daugeliui jau
nųjų jau jie ir nebesu
prantami, sunkiai įsi
vaizduojami. Tačiau to 
auštančio Lietuvos vai s 
tybės ir jos kariuome
nės ryto dalyviams visi 
išgyvenimai tebėra gyvi. 
Sunkūs ir audringi jie bu 
vo, dažnai abejonėmis 
apipinti, bet laimėjus ir 
savo idėjas įkūnijus, 
šiandien jie gražūs ir 
malonūs prisiminti.

HJALMAR BERGMAN

JAUTRUMAS IR 
SENAS ŠUO

(2)
Po penkių minučių ji užmiršo apie senį Sun- 

diną, o tėvas, atvirkščiai, nors ir įtemptai dirb
damas, neužmiršo savo sumanymo ir svarstė jį 
iš visų pusių. Jo savigarba buvo pažeista. Jis kūrė 
įvairiausius būdus padėti seniui, bet bijojo, kad 
Eva su ypatingu moterišku švelnumu nesugalvotų 
kokio nors dar tauresnio būdo. Pagaliau nuspren
dė radęs patį tikrąjį ir pasakė dukteriai:

— Jau žinau! Mes nupirksim iš senio Sundi- 
no šunį.

— Ką tu sakai! — sušuko mergina. — Tą bai
sų seną stipeną? Ir įsileisim jį į namus?

— Mes dosniai už jį užmokėsim, — spyrėsi 
tėvas.

— Tu pakvaišai! — pasakė mergina ir dingo.
Tačiau Bjerkas buvo tvirtai nusprendęs nenu

sileisti ir parodyti savo pranašumą prieš dukterį. 
Bet net šitą jis norėjo padaryti kuo švelniau. Dėl 
to, praėjus kiek laiko, jis pasakė:

— Šunį aš nupirksiu, bet tikrai tavo teisybė, 
kad nereikia jo temptis į namus. Kai senis gaus 
pinigus, aš pasakysiu pavyzdžiui, šitaip: "Tams
ta palaikytkit šunį dar kokį mėnesį — mes dabar 
neturim kaip". Šitaip laimėsim laiko, o juk neži
nia, ar ilgai jie abu gyvens.

— Tu neapsakomai gudrus, — įsiterpė Eva. 
-— Bet negi manai, kad senis Sundinas toks pat 
naivus, kaip tu? Kaip tu įtikinsi jį, kad protingi 
žmonės vaikšto sau patenkinti ir pirkinėją stim- 
pančius šunis už pasakiškus pinigus? Jis tuoj 
supras tavo apgaulę, ir jo jausmai bus įžeisti.

— Tad ką gi man daryti? — paklausė Bjer
kas.

— Nusiųsk jam šimtinę', — pasakė mergina 
ir dingo.

Bjerkas buvo visai pritrenktas. Savaime aiš
ku, kad jo tėviškam pranašumui, jo pagarsėju
siam išradingumui ir jautrumui grėsė pavojus. 
Jis nusprendė sukaupti paskutines jėgas ir rasti 
išeitį. Nusprendė padaryti dukterį savo pagalbi
ninke ir įrankiu. Ir ką jūs pasakysit! Sveikas vy
riškas instinktas tučtuojau parodė jam kelią į 
moters širdį. Sutikęs dukterį, pačia pirma proga 
pasakė:

— Miela Eva, visiškai tavo teisybė. Senis 
Sundinas bematant suprastų mano nevykusias pa
stangas. Jis visada buvo suktokas ir nesileis bet 
kieno apgaunamas. Bet aš žinau, kas tą turi pa
daryti.

— O kas tai būtų? — paklausė mergina ir pa
raudo.

— Viena mano pažįstama asmenybė, — at
sakė urmininkas ir mirketelėjotaip gudriai, kaip 
tik urmininkas tegali mokėti. Paskui pridūrė: — 
Tai iš tiesų maža išdykėlė, kuri savo vargšą tė
tę apgavo daugybę kartų. Manau, kad ji bet kam 
gali apsukti galvą. Tai labai biauru, bet šį kartą 
būtų leistina.

Mergina neatsakė nieko ir nedingo niekur, 
tik atsisėdo patogiai krėsle, susikeitė kojas ir 
ėmė galvoti. Klastingas tėvas pažadino ambiciją. 
Ji iš tiesų daug kam buvo apsukusi galvą, bet nie
kada tokiems, kaip Sundinas. Įdomus atvejis. Tad 
ji sėdėjo, svajojo, suko galvą, jausdama jaunoje 
širdyje kylant kovingus instinktus. Staiga ji ryž
tingai pakilo, patapšnojo maloniai tėvui per 
skruostą ir pasakė:

— Ne iš gudriųjų esi, tėtuši, bet meilutis. 
Dėl senio gali nesijaudinti. Aš padarysiu, kas rei
kia. —

— Taip ir maniau, — atsakė tėvas ir nebe
galvojo daugiau apie tai, nes žinojo, kad nėra ko 
galvoti.

O seniui Sundinui atėjo vis didėjančio neri
mo dienos. Prasidėjo šit kaip: vieną rytą, kaip 
paprastai, jis išėjo į gatvę pats pasivaikščioti ir 
šuns pavedžioti. Tada jis sutiko dailią jauną mer
giną, elegantiškos išvaizdos, spindinčią šypsena.

Sundinas jos nematė, nes niekada nežiūrėdavo į 
jaunas merginas, — seniai ir jos į jįnebežiūrėjo. 
Bet staiga šalia jo kažkas šūkteli:

— Oi, koks šuo! Koks nuostabus šuo!
Jis apsidairo aplinkui nustebęs. Koks čia pa

daras galėtų taip ką sužavėti? Ir tada pamato mer-- 
giną. Ji stovi, suėmusi rankomis nedailią jo se
no šuns galvą, ir žiūri tam švelniai į akis. Pas
kui klausia:

— Ar čia dėdės Sundino šuo?
— Kaipgi, mano, — burbteli senis.
— Koks žavingas gyvuliukas! -- uoliai čiul

ba mergina. —. Jis tur būt, neapsakomai protin
gas, iš akių matyti!

— Jis kvailas kaip avinas, — burbteli senis.
— Kuo jis vardu?
— Miufė.
— Koks gražus vardas. Ar cukrų jis ėda?
— Ne, nebeturi dantų.
— Ar geras?
— Ne, piktas kaip velnias! — sušnypščia se

nis, pritrūkęs kantrybės, ir velka savo senas sus- 
tyrusias kojas toliau. Iš paskos girdi šuktelint: 
"Kaip aš norėčiau, kad tėtė nupirktų man tokį šu
nį. Jis tiesiog žavingas!"

Puiku. Toks staigus susitikimas, žinoma nema
lonus senam žmogui sustingusiomis kojomis, ap- 
siblaususiomis akimis ir atbukusia galva. Nemalo
nu klausytis vidury gatvės giriant tokįdvasną, nes 
tai kvaila. Tačiau visur yra paikų merginų, reikia 
kantriai jas pakęsti. Geriausia nekreipti į jas dė
mesio ir apsimesti kurčiu.

Žinoma, jeigu pavyksta. Bet jeigu visas mies
tas tartum pavirsta į didžiulę vienos jaunutės da
mos ir buvusio fabrikanto Sundino bei jo šuns su
sitikimo vietą? Kur tada jam dingti? Šunį reikia 
pavedžioti po lauką! Jis rinkosi naujas gatves, ne
pažįstamus prospektus. Tai jau savaime buvo tie
siog kančia, o, be to, beprasmiška kančia. Visur 
jis sutikdavo tą keistą jauną moterį, kuri buvo įsi
mylėjusi jo seną šunį. Ji glostydavo jį, duodavo cuk
raus ir, apkabinusi rankomis jo kaklą, kalbėdavo: 
"Ar aš jums įkyrėjau? Ar jūs supykot? Bet aš tie
siog myliu Miufę!"

(Bus daugiau)
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KULTŪRA IR POLITIKA
Kas tai per sutvėrimai būtų? Kadangi mes 

labai dažnai tuos du moteriškus vardus savo 
spaudoje girdime, o jie gana neblogai skamba, 
tai kai kas jau savo tikrąją žmoną vadina Kultū
ra, o slaptą mylimąją — Politika. Bet mūsų tar
pe yra ir giliau filosofijoj išprususių, kurie šiuos 
aukštojo pilotažo dalykus sugeba suvesti į du vi
sai paprastus klausimus: Ar Tamsta su dr. Al
girdu Budreckiu, ar su Anatolium Kairiu? At
seit, nuo to priklauso, ar tamsta esi politikas, 
ar kultūrininkas, o jau pati politika ir kultūra pa
aiškės savaime be semečkių gvildenimo.

Deja, mes tokiu diletantišku rimtų dalykų aiš
kinimu nesame linkę tenkintis, ir norėtume vi
suomenei šias kasdienines sąvokas išguldyti 
moksliškiau.

Mūsų nuomone, kultūra talpina savyje esmi
nį branduolį, išreiškiamą žodžiu ir veiksmu 
duoti, o politika — gauti.

Kad būtų aiškiau ir filosofijoje tobulai neiš
simiklinusiems, leiskite kalbėti pavyzdžiais. Sa
kysime taip:

Įdainuoti ar įkalbėti plokštelę ir ją atiduoti iš
leisti biznieriui yra kultūra, bet gauti, pav., iš 
Jono Karvelio honorarą jau yra labai rafinuotos 
politikos dalykas.

Taip pat kultūra yra duoti Kultūros Fondui 
šimtinę ar tūkstantinę, o jau politika atgauti iš jo 
tuos pinigus kurios nors premijos pavidalu.

Kultūra yra nueiti į Kultūros Klubą ar kurį 
kitą kultūrinį parengimą, o politika gauti ten už
kąsti, išgerti ir išeiti, nepraradus nė penkių cen
tų.

Yra ir daugiau pavyzdžių, bet jų čia neminė
sim, vengdami kiršinti visuomenę.

Pastabiam žmogui nėra jokia problema tuoj 
pat atpažinti, kuris tautietis yra politikas ir kuris 
kultūrininkas.

Politikas dažniausiai apsireiškia savo tikin
tiesiems scenoje, plačiai mostaguoja rankomis ir 
garsiai bei jaudinančiai kalba, o kultūrininkas tuo 
tarpu sėdi salės paskutinėje eilėje, tyli, klauso 
ir galų gale užmiega.

Politikas numato ateities karus, marus ir ba
dus ir tam iš anksto atitinkamai pasirengia, o kul
tūrininkas, nieko nenumatydamas, per tas žmo
nijos nelaimes iki paskutinių marškinių nusiren
gia ir nuogas pasauliui liudija politikų skelbtą tie
sos, meilės ir laisvės įsikūnijimą.

Politikas, pradėjęs savo karjerą piemenavi
mu, politiškai laviruodamas tarpe partijų, tikėji
mų ir tautybių, iškyla net ligi prezidentų ar dik
tatorių, o kultūrininkas gimęs minties ir žodžio 
karaliumi, savo amžių baigia politinių kiaulių ga
nymu ir auklėjimu.

Tad nėra abejonės, kad ir Lietuvą išvaduos 
tik politikai, o tremties kultūrininkai turės jiems

Užmirškime tai, kas mus skiria, o puoselėkime tai, kas mus 
visus akivaizdžiai jungia!

Didelis Lietuvos piliečių trūkumas

GERIAU, KAIP LOS ANGELES, 
NEGALI BŪTI

duoti kyšius, kad leistų grįžti namo numirti.

GERI BUVO LAIKAI
Ne be pagrindo šiandien daž

nas skundžiasi savo vargana 
buitim, o kartais dar varganes- 
ne mirtimpobuvusiodidžiogyve 
nimo. Antai, New Yorke buvo 
rastas bomų kvartale dėl tėvy
nės kritęs aukštojo mokslo vy
ras, tik nukirpus barzdą savų 
tautiečių atpažintas. Chicagoj 
lygiai taip pat ir dėl to paties 
idealo prie karčiamos sker
sai šaligatvĮ ištiesia tremti
nio kojas amžinam atilsiui buv. 
aktoriai, dainininkai ir net pul
kininkai. Ir visi jie be pazvanų, 
be artimųjų ar buvusių pataikū
nų raudų ir nuopelnų paminėji
mo išvežami miesto vežimėliu 
į dumpas ar suverdami univer-i 
sitetų klinikose į košelieną, 
— ir sudie, mus didvyrių žy
giams įkuždėjęs Neminėli! Be 
to, ir savo rezidencijoj garbin
gai nuo trūkio numiręs, dar ne
si tikras, kad graborius, sužė- 
bęs išprosytus dolerius, nepri- 
kimŠ tau Į patriotinį pilvą šiau
dų, varpučio, poizinaivių, o gal 
net ir akmenų, kad giminėms 
sunkiau būtų nešti. O ir tie gi
minės dažnai velnių priėdę, už 
tavo dūšią pusę dolerio gailisi 
išleisti.

O senovėje... Ak, toje se
novėje! Geri buvo laikai, anot 
Petro Vaičiūno. Štai kaip Že
maitė savo Autobiografijoje 
apie grafo Plioterio mirtį pasa
koja:

"Perskrodę, sako pilvą, išė
mę visus vidurius ir užkasę so
de. Pripylę kubilą spirito, į tą 
Įmerkę grapo kūną. Įmerkę tris

dienas laikę, paskui ištraukę, 
pakabinę į dūmus rūkyti, sako, 
surūkę, sudžiūvę, net barška; 
paskum ištempę pilvą susiuvę, 
išdailinę... visą aliejiniais da
žais nuteplioję, nudžiovinę ir 
aprėdę paguldę kambary,apsta
tę žvakėmis ir žolynais... Per 
tris dienas lažininkai šermeny-

Ieškau pirkti elektrines ar ranki
nes mašinėlės savo priešų liežuviams 
sumalti.

Sutinku mokėti bet kurią pagei
daujamą kainą.

VARDAN VISŲ SU VISAIS VIENYBĖS

GERA BŪTI DIDELIAM

Kur tik mintimis nuskrieji — 
Didūs, dideli, didieji;
Kur tik reikalai kiek slidūs — 
Dideli, didieji, didūs, 
O politikos veiksny — 
Užu didį didesni.

Dideli po UNO stogu 
Su kiaule sutaiko žmogų, 
Taikoje pradėjus karą, 
Didis didįjį, rods, bara, 
O už nuodėmes visų — 
Griebia mažą už ausų.

Kas paauga dar per nykštį, 
Jau didesnis už pernykštį: 
Žengia žingsnį — tautos klykia, 
Mina koja mažo plikę, — 
Nes pasaulyje dailiam
Gera būti dideliam.

O mažieji išbadėję 
Skelbia didžiojo idėją, 
Savo kūnais grindžia kelią, 
Didįjį aukščiau dar kelia — 
Ir iš graboriaus gėlių 
Šypsos galvos didelių...

Tie laikai, kada tremty mes 
visi buvome Lietuvos piliečiai, 
kada visi galėjome būti renka
mi į būsimos Lietuvos seimą, 
visi būti būsimais ministe- 
riais ir net prezidentais, — 
jau seniai dingo praeity. Dabar 
iš laisvės meilės kone visi lais
vu noru pasidarėme jau Nelie- 
tuvos piliečiais, ir štai nepap
rastai trūksta Lietuvos pilie
čių net čia pilietinėms vietoms 
užimti.

Mirus min. E. Turauskui, Lie 

se giedoję, valgę ir gėrę. Deg
tinės bosai ant padva rijos iš
ritinti, kibirai, ąsočiai vis pri
leisti, gėrę, kiek, tik kas norė
ję... Per naktis, sako, visi pa
tvoriai privirtusių žmonių, bo
bų be dvasios pasigėrusių gulė
ję... Palaidojus grapą, dar po 
kelių dienų kitas tik iš patvorio 
ar iš krūmų išsimiegojęs iš
lindęs, o ir negyvai užsigėrusių 
buvę..."

Tai, va, jums, gerbiamieji! 
Verkti iš anų laikų ilgesio no
risi... 

tuvos Laisvės komitetui trūks
ta tikro šešioliktojo piliečio, 
nors ir ta penkiolika jau dairo
si į JAV pilietybės popierius.

Rengiantis pasitraukti iš Vli
ko V. Sidzikauskui, aiškiai pri
trūks bent lenkiškai kalbančio 
Lietuvos piliečio pirmininko vie 
tai užimti. O yra ir daugiau to
kių vakuojančių vietų.

Tokios piliečių krizės akivaiz
doje gali atsitikti, kad išvaduo
toje Lietuvoje finansų ministe- 
ris bus iš JAV, švietimo --iš 
Kongo, susisiekimo -- iš Etio
pijos, krašto apsaugos -- buv. 
SS iš Vokietijos, o į preziden
tus gali prasmukti net koks 
nors surabinėjęs tautietis iš 
Izraelio. Reiškia, ir vėl mūsų 
kraštas būtų svetimšalių valdo
mas, taigi ir vėl -- vargas tau, 
Lietuvėle!

KALBOS KRAITELE
VOX POPULI — VOX DEI

"Laisvosios Lietuvos" 22nr. 
skyriuje, pavadintame "Grynos 
mintys", po senlietuvių kalba 
invokacijos "Vox populi -- vox 
Dei" dėstomos kažkurio !’ seny
vo mokytojo" pastabos apie ne
grynus lietuvių kalbos žodžius, 
kaip Subatvakaris, bo
ba ir kt. Ypač kimbama prie 
Bostone suorganizuotų Subat
vakarių.

Laikydami "senyvomokytojo" 
balsą vox populi, mes čia tuo 
klausimu norime tarti keletą žo
džių vox Dei vardu.

Pirmiausia, tas "senyvas mo
kytojas", matyt, jau yra tikrai 
senas, greičiausia buv. Anio 
Rūko studentas arba net patsai 
Anis Rūkas, tad ir jo kalbos

Tai keliais atvejais jau yra 
pastebėjęs savo "Akimirkose" 
Bronys Raila. Ir iš tikrųjų, vi
sa, kas pasaulyje yra geriausio, 
tegali būti ar atsitikti tik Los 
Angeles lietuvių kolonijoje, nes 
ten yra geografinė pasaulio 
bamba ir čia pat prie jos -- ge
nijų gimdykla, ypač dar visada 
gerai amžinos saulutės įkaitin
ta. Dėl to ten viskas ir visada 
taip gerai ir pasiseka. Tam pa
tvirtinti mes čia pateikiame tik 
paskutinio literatūros vakaro 
bent kelias esmines sakinių iš
traukas, net neminėdami, kam 
tie žodžiai paskirai taikomi, 
nes jie lygiai tinka visiems 
losangeliečiams: 

mokslas jau yra šimtu metų pa
senęs.

S UBĄ T A. Mūsų skyriaus 
modern usis kalbininkas sako, 
kad žodis s ubą t a nėra joks 
slavizmas, kaip tas mokytojas 
tvirtina, o tikras judaizmas, 
brangi žydų dovana lietuvių kal
bai. Be to, s ubą tos niekaip 
negalima pakeisti lietuvišku nau
jadaru šeštadienis, nes suba- 
ta yra dar ir šabas, šventa 
poilsio diena po žmogaus sutvė
rimo, o šeštadienį dar nevienas 
mūsų gojus dirba antvalandžius.

SUBATVAKARIS. Negi 
"senyvasis mokytojas" mano, 
kad šį žodį galima pakeisti gra
mozdišku šeštadienvaka- 
ris? kurio sąvoka terodytų, 
kad jau šeštą kartą šią savaitę 
einant gulti reikia nusimauti 
kelnes? Be to, kaip jautenskam. 
betų žinomoji mūsų liaudies dai
na: "Šeštadienvakarėlį balno
jau juodbėrėlį..."! Subatva
karis reiškia šabaso va
karą. Tada vienas ar kitas 
pakviestas rabinas skaito Bend
ruomenės Torą, ar aiškina, ką 
sako Talmūdas apie Pautienių, 
Bagdoną, Janušą, Rakštelę ar ku
rį kitą pranašą, tarpais kanto
rius pagieda kurią nors naują 
Dovydo psalmę, ir tada visi tai
koj aptaria savo gešeftus, valgo 
kugelį ir geria šabasuvką. Ir 
taip turi būti, kol grįšime į Pa
žadėtąją Žemę. Taigi, "seny
vam mokytojui" mes patartu
me irgi šitaip švęsti šabasą, ar
ba bent nueiti su pačia į mikvą 
ir truputį atsijauninti.

BOBA. Dėl priekaištų žo
džiui boba mūsų kalbininkas 
nenori nė kalbėti. Juk savaime 
aišku, kad boba nėra tas pat, 
kas lietuviškai moteris ar ku
ris kitas moteriškos lyties 
žmogaus vardas. Jeigu "seny
vasis mokytojas" dar netiki mū
sų tvirtinimams, tai tegul jis 
pabando savo žmoną ar kurią ki
tą ambicingą lietuviškai vadi
namąją poniutę viešoj vietoj pa
vadinti boba ir tuojau iš spen
giančio ausies trinktelėjimo įsi
tikins, kad mūsų kalbininkas 
yra neklaidingas.

ARTIMO MEILE, kuri viso pasaulio lietuvius jungia į vieną 
bendruomenę...

"Pirmasis įėjo į sceną... Ga
na vykusiai paskaitė humores
ką... Jautriai perskaitė ištrau
ką... su dideliu įsijautimu pa
deklamavo... Publika jai gana 
plojo... drąsiai ir efektingai per 
skaitė keletą savo eilėraščių, 
susilaukdamas iš publikos ne
paprasto pritarimo... aktorišku 
balsu perskaitė ... įtikinamai* 
skambėjo ... gana vykusiai su
vaidino — individualiu žodžiu 
perdavė publikai... gerai into
nuodamas perskaitė ištrauką... 
perkėlė į publikos Širdis... ei
lėraštį ne tik deklamavo, bet ir 
šoko... Ir tai atliko nuostabiai, 
tikrai žaviai, tarsi geriausia fil
mų aktorė... vykusiai suvai
dino... Arija skambėjo gana ro
mantiškai ir publikai patiko... 
nepaprastai skambiais ir gra
žiais balsais sudainavo... su 
įsijautimu perskaitė... Publika 
buvo sužavėta..."

Taigi, po to dėl šio įvykio 
geriausumo nekyla jokios abe
jonės, nes jau nebeliko lietuvių 
kalboje nė vieno pagyros žo
džio, kurį dar būtų galima pri
dėti. Tik mums nesuprantama, 
kaip prie šio kitiems nepasiekia
mo tobulumo Los Angeles kores
pondentas drįso prirašyti dar 
tokią nesąmonę:

"Pažymėtina, kad kai kurie 
skaitytojai ar deklamuoto ja i ne
buvo pakankamai įsidėję į at
mintį skaitomų tekstų. Tai buvo 
galima pastebėti iš salės, žiū
rint į sceną".

Tai jau neleistinas korespon
dento apsileidimas! Juk reikėjo 
žiūrėti, kaip iki tol, ne iš sa
lės į sceną, bet iš scenos į sa
lę, ir visas vakaras, kaip ir ki
ti Los Angeles įvykiai, būtų to
buliausiai baigęsis...

NEGIRDĖTA KIAULYSTĖ
Kaip man teko iš patikimų 

šaltinių patirti, Lietuvių En
ciklopedija, baigusi paskutinį 
tomą, rengiasi išleisti dar LE 
istoriją, kurioje bus išspaus
dinti visi prenumeratorių laiš
kai, per eilę metų rašyti LE 
redaktoriams ir leidėjui.

Tai būtų tikrai negirdėta 
kiaulystė. Tiek laiko r ėmėm 
didžiausią tremty kultūrinį dar
bą, mokėjom pinigus, ir štai 
leidėjas nori mus prieš visą 
visuomenę sudurninti. Aš siū
lau prieš tokį piktą sumanymą 
griežčiausiai ir organizuotai 
protestuoti.

LE prenumeratorius

BUDDOS IŠMINTIS
PABUDUS

* Kvaila gražuolė niekad ne
sapnuoja savo senatvės.

* Šmeižikas yra kaip blusa, 
kuri niekad negali įkąsti pati 
savęs, «todėl neatjaučia ir ki
tiems daromo skausmo.
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LIETUVIŲ DIENA 
MONTREALYJE

1967 metų balandžio 
28 dieną Montrealio 
mieste, Kanadoje, ati
daroma Pasaulinė paro
da, kurioje dalyvauja 
per 80 valstybių. Lietu
va joje negali dalyvauti, 
nes Lietuvos okupantas 
ir kolonizatorius — So
vietų Rusija jai nelei
džia. Bet lietuviai pasau
linėje parodoje dalyvau
ja, nes Kanados vyriau
sybė, kuri Lietuvos oku
pacijos nepripažįsta, lie
tuvius, greta kitų tautų 
pakvietė dalyvauti ir pa
skyrė Lietuvių Dieną, 
kuri įvyks 1967 metų rug
sėjo mėnesio 3 d. Pasau 
linės parodos parengimų 
teatre.

Lietuvių Diena Pasau
linėje parodoje pasirū
pinta sutapdinti su tra
dicine Kanados Lie
tuvių Diena, kuri įvyks
ta kiekvienais metais vis 
kitoje lietuvių kolonijo
je. Tat 1967-jų metų Lie
tuvių Diena bus dviguba: 
eilinė Kanados Lietuvių 
Diena ir Lietuvių Diena 
Pasaulinėje parodoje.

Montrealio lietuviai 
sudarė komitetą, kuris 
rūpinasi Kanados Lietu
vių Dienos ir Lietuvių 
Dienos Pasaulinėje paro
doje ruoša.

Komiteto pirmininkas 
Romas Verbyla, vicepir
mininkas Parodos rei
kalams Albertas Norke- 
liūnas, vicepirmininkas 
Lietuvių Dienos reika
lams Steponas Kęsgai
lą, Finansų komisijos 
pirm. Juozas Šiaučiulis, 
Nakvynių komisijos 
pirm. Jonas Adomaitis, 
Pasaulinės parodos Lie
tuvių Dienos koncerto 
komisijos pirm. dr. Pet
ras Lukoševičius, Ba
liaus komisijos pirm. Jo
nas Ladyga. Pamaldas 
organizuoti pakviesti ka
talikų ir evangelikų kle
bonai; Sporto komisijos 
pirm. Jonas Kardelis.

Be lietuvių, Parodos 
ir Lietuvių Dienos komi
teto komisijos nakvynių 
reikalams, veikia ir Pa
saulinės parodos Logex- 
po skyrius, per kurįgali 
ma užsisakyti viešbutį, 

MAROUETTE PARK
2533 W. 71 St. ai GR 6-2345-6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Ate., tel TO 3-2100-3

moterį ar bet kokią nak
vynę telefonu: 397-8817.

Lietuvių Dienos išva
karėse, rugsėjo 2 die
ną, šeštadienį, didžiulė
je salėje — Auditorium 
Paul Sau ve, Pie IX 
Blvrd ir Beaubien gat
vių kampe, įvyks dide
lis balius, kurio metų 
bus renkama Iškilioji 
Kanados Lietuvaitė.

Lietuvių Dienos pro
gramai išpildyti kviečia
mi visi Kanados lietuvių 
kolonijų chorai ir visi 
tautinių šokių šokėjai. 
Chorų vadovu kviečia
mas muzikas Stasys Gai- 
levičius ir šokių vadovė 
Genovaitė Dumčiūtė - 
Breichmanienė.

Numatyta išleisti lei
dinys, parodos ženk
lelis, atspausdinti paro 
dos ir Lietuvių Dienos 
vokai ir plakatai prie ma
šinų su Lietuvos žemė
lapiu.

Apytikriai numatoma 
apie 20,000 dol. išlaidų. 
Labai svarbu, kad lietu
vių pasirodymas būtų 
tikrai efektingas. Tam 
tikslui reikia mums vi
siems ir aukotis. Iki pa
simatymo Montrealyje.

Informacijos komisija

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
EXPERIF.NCED or TRAINEES.

HAND SCREW MACHINE 
OPERATORS & MACHINE 

OPERATORS
Mušt have job shop experience. Stea
dy work. All shifts.

BENTON CORP.
2870 Industrial Row Troy, Mich. 

( 123-129)

FOREMAN: For Medium Size 
Rubber Plant, North Detroit 
Area—Paid insurance for em. 
ployees and dependents, ex- 
cellent vacations, pensions 
and other benefits. Reply to 
St. Clair Rubber Co., P. O. 
Box 188, Marysville, Mich. An 
Ėqual Opportunity Employer. 

(123-127)

HOSPITAL PERSONNEL
A qualified and experienced Director 
of Nursing is required for a 30 bed 
hospital with 3 niedical staff. Salary 
open to negotiation. Living-in acconi- 
niodations available in niodern nur
ses residence. Personnel policies. 
Located on Saskatoon F.dnionton C. 
N. R. niainline and bus service. Ap
ply in vvriting to Administrator, Uni- 
ty Union Hospital, Unity, Sask.

also a

Combined Lab and 
X-Ray Technician 

required. Apply in writing to the 
Administrator. ( 123-130)

MILL
OPERATORS

TOOL MAKERS 
MACHINE 
BUILDERS

Mušt be Journeymen 
58 hour week 

F. Joseph Lamb Co.
5663 E. 9 Mile, 
Warren, Mich. 

(125-131) 

If you have had supervisory 
experience and would likę to 
relocate to The Port Huron 
Area. We may have fh«. open- 
ing you desire. We are in need 

of
PRODUCTION FOREMEN 

able to supervice 15 to 30 men. 
These are

FULL TIME PERMANENT 
openings.

SEND REFERENCES AND RESUME 
TO

MARMAC 
INDUSTR1ES 1NC.

2527 MILLS ST. 
MARYSVILLE, MICH.

An Equal Opporlunily Employer 
(125-126)

MOULDERS
Experienced jobbing, loose paltern 
work, experimental. Ferrous and non- 
ferrous. Highesl wages. Overtime. 
Paid holidays, insurance and bonus. 
Steady work.

PROCESS FOUNDRY CO. 
1545 Temple Detroit, Mich.

313 — 961-3225
(125-131)

EXP. MACHINISTS
FULL T1ME--GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PF.RSON 

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG. 
CORP.

695 RAHWAY AVE„ 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(1 14-130)

MOLD MAKERS 
DIEMAKERS

TOOL MAKERS
YOU DESERVE THE BEST, AND 
WE FEEL WE OFFER THE BEST.

. . EXCF.LLENT HOURLY PAY 
,.WORKING CONDITIONS 

. . VACATJON PAY
. .HOL1DAY PAY

. .INSURANCE PROGRAM
..PROFIT SHARING

ENGINEERED .
PLASTIC MOLDS

562 10 CLOVER RD.
MISHAWAKA, INDIANA

(124-128)BORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR CINC1NNATI 
GILBERT FLOOR. TYPF. MILLS 

also LATHE HANDS 
HYDRO MFG.

19 701 Moenart Detroit, Mich.
FO 6-4000 (12^-132)

MAINTENANCE
HELPER

MUŠT HAVE PRESS 
REPAIR ENPERIENCE

HYDRO MFG.
19671 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-1000
(I23-132 >

\V.\NTED AT ONCE
JOURNEYMEN

IOOL A DU. MAKERS
&

MILL HANDS
D.iv A night shifts
Ali fringe benefits.

G. A \V. TOOL CO.
2 1770 Wyomi»g Avė. 

Betvveen 8 A 9 Mile Rd.
Oak Park. Mich.

I I 19-128)

WANTED AT ONCE 
.JOURNEYMEN 

O R
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTAI, 

MILL
MACHINE REPAIRMEN

PLANER HANDS 
TOOL MAKERS

58 HOUR WI.I.K
l.ong program excellent fringe 

bene! its.

ARTCO INC.
1925 Clay, Detroit. Mich. 

3020 Indianvvood Rd.. 
Lake Orion. Mich.

3 19 |5 Groesbeck, I raser, Mich. 
(118-127)

Dar žodis, ir aš pasidarysiu solistei...

ŠIS TAS IŠ OPEROS...

* ELENA SULIOTIS 
(skamba lietuviškai), gi
musi graikų Atėnuose, 
dainuoja Chicagos Lyric 
operoj Ponchiellio Gio- 
condą... Ten pat Mozar- 
to operoj Die Zauberfloe- 
te solistų sąraše randa
me ir mūsiškį ARNOL
DĄ VOKETAITĮ. Jis 
dainuoja ir Traviatoj... 
Garsėjanti Teresa Ber- 
ganza, ispanų mezzokolo- 
ratūrinis (!) sopranas 
dainuoja Monteverdi ope 
roj L’incornatione Di 
Popea. StefanWicik, len
kų tenoras. Chicagos Ly
ric teatre dalyvauja Mu- 
sorskio Borise Goduno- 
ve ir Mozarto Die Zau- 
berfloete... Jis (Stepo
nas Vicikas) taip pat dai
nuos ir Chicagos Lietu
vių Operos Gražinoje.

Balete dalyvauja VIO
LETA KAROSAITĖ, o 
chore LEONAS SODEI
KA ir MARION BLAZIS.

* METROPOLITAN 
OPEROS specialiame 
"benefit" (Izraelio vai
kams padėti) Aidos spek
taklyje dainuoja Tucci, 
Cerenei ir LILIJA ŠU
KYTE. Tai įvyks gruo
džio 10 d. naujuose ope
ruos rūmuose Lincoln 
Center.

* SPALIO 27 D. Haen- 
delio opera Giulio Ceza
re buvo atidarytas New 
York City Operos sezo
nas. Joje savo operinę 
karjerą pradėjo A. Vo- 
ketaitis, Polyna Stos- 
ka...

* SAN FRANCISCO 
OPERA sezoną pradėjo 
spalio 20 d. Atidaryme 
dalyvavo Mrs. Lyndon
B. Johnson. Nežiūrint 
spaudos susikoncentra
vimo į priešvietnami- 
nius piketininkus ir iš 
prezidentienės pasida
ryto politinio momento, 
vakaras priklausė pri
madonai Joan Suther- 
land. Premjerinė opera 
buvo Bellinio Furitani.

* LAKE ERIE Ope
ros teatras Clevelande 
išdrįso pasirodyti su

F E M A L E

50 BED GENERAL IIOSl’I I AL 
HAS NEI .D 1 OR l’ROI-1 .SSIONAL

REGISTERED NURSES
For all services & all shifts. Salary 
$455.00 per month. Differential for 
evenings & night duties.

MALĖ OR FEMALE
Medical Techiiologist ASCP prefer- 
red salary open.

LIBF.RAL PERSONNEL POLICIES 
SI.ND RESUME IO PERSONNEL 

DEPARTMENT
MASON GENERAL HOSPITAL

800 L. COLUMBIA 
MASON, MICH. 48854 

(120-126) 

u>

dviem trumpom moder
niom operom —Poulenc 
Karmeličių dialogai ir 
Britteno Albert Herring, 
Abu pastatymai įvyko 
Severance Hali. Jei nie
kas iš lietuvių jose ne
dainavo, tai nors orkest
re Vytautas Kušleika 
smuikavo...

* MUENCHENAS nu
sižiūrėjęs į italų atvira-' 
me ore atliekamas ope
ras, nutarė tą patį pa
daryti. Dainininkai ir 
choras buvo importuoti 
iš La Scalos, o opera už 
simota statyti... italo 
Verdi Simon Boccaneg- 
ra po bavarišku dangum. 
Spektaklis buvo puikus, 
nežiūrint kad publika tu
rėjo gintis nuo šalčio su 
kailiais ir antklodėmis, 
o nuo lietaus su skė
čiais... Antrame akte 
oras pagerėjo, ir opera 
buvo išdainuota iki galo.

* MŪSŲ CHICAGOS 
LIETUVIŲ OPERA ruo
šiasi didingam Karnavi- 
čiaus Gražinos pastaty
mui. Ta proga Pergalė 
(Vilniuje leidžiama) Nr. 
8, psl. 184 rašo: "Chi
cagos lietuviai — ope
ros mėgėjai yra susibū
rę į saviveiklinį operos 
teatrą, kuris nuo 1957m. 
pastatė devynias operas 
iš pasaulinės klasikos 
(tik Vakarų) repertu
aro... Tačiau scenos sa
viveiklininkai susilauk
davo priekaištų, kad iki 
šiol nesiėmę statyti lie
tuviškos operos. To
dėl tarp išeivijos mu
zikos mėgėjų vyko disku
sijos dėl J. Karnavi- 
čiaus Gražinos. Mat, no 
rint ją statyti, reikėjo 
gauti orkestrinę parti
tūrą, tačiau nacionalis
tiniai veikėjai tam prie
šinosi, nes teko kreip
tis į Vilniaus operą..."

Kaip ten bebūtų, Gra
žinos partitūra Chicago

je gauta, ir opera bus pa
statyta už 65,000 dole
rių. Ir pastatymas bus 
monumentalesnis, negu 
1961 m. Vilniaus operoje 
V. Mikštaitės sulipdytas» 
Tiesa, Drauge prasidė
jo reklama, kad "tam 
tikra prasme" tai pir
mas lietuviškos operos 
pastatymas..., nes su 
pilnu orkestru? Tokiu bū
du Amerikoj bus buvu
sios trys pirmosios ope
ros: 1924m. M. Petraus
ko Eglė Žalčių Karalie
nė, 1966 Jaunimo Metais 
Lapinsko Lokys ir 1967 
m. Karnavičiaus Graži
na.

(irž)

TRAVIATA
KAUNO OPEROJE

Kauno muzikinis te
atras iš naujo surengė 
"Traviatą". Šią operą 
Lietuvoj mėgsta ne tik 
dėl jos pačios savybių, 
bet ir todėl, kad ji yra 
Lietuvos operos teatro 
tradicinis simbolis: 
vien tas vardas prime
na, kad 1920 metų gruo
džio 31 d. juo prasidėjo 
Lietuvos operos teatro 
istorija. Vilniuje operos 
teatras jau kadai atgai
vino tradiciją Naujų Me
tų išvakarėse vaidinti 
"Traviatą". Tad ir tas 
teatras, kuriame Lietu 
vos opera gimė ir augo 
(dabar vadinamas Kau
no muzikinis teatras) jau
tėsi negalįs būti be 
"Traviatos".

Naujajame surengime 
skmba nauji vardai: di
rigentas V. Viržonis, 
Violeta — S. Rapalienė, 
arba J. Ragaišytė, Alf
redas — A. Domeika. 
Tik du vardai tėra susi
ję su nepriklausomybės 
laikų Kauno valstybiniu 
teatru: režisieriaus Ros 
tislavo Andriejevo (buvo 
tik pradedąs solistas te
noras, daugiau pasireiš
kęs operetėje vokiečių 
okupacijos metais) ir 
Liudo Truikio, operos de 
koratoriaus - veterano, 
kurs tik neseniai tapo 
"nuimtas nuo lentynos" 
ir vėl grįžo dirbti į tą 
patį teatrą : anksčiau 
pateikė dekoracijas 
"Don Carlos" operai, da
bar "Traviatai".

Spalio 30 d. Kauno mu 
zikinis teatras pateikė 
naują operetę, S. Kra- 
merio "Sekmadienis Ro
moje". Šiam vaidinimui 
režisierių buvo išsikvie
tę iš PiatigOrsko, B. Bru- 
šteiną. Diriguoja vieti
nis — S. Čepinskis, dai
lininkas — M.Labuckis, 
chormiesteris —K. Lin
kevičius, baletmeisteris 
— L. Kindzelovskis.

(ELTA)
Skaityk ir platink 
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* BLUE CROSS kvie
čia apsidrausti nuo ligos 
visus asmenis, jaunes
nius nei 65 m., kurie ne
turi kitų sąlygų apsi
drausti (kaip per darbo
vietes ir pan.). Žemomis 
kainomis apsidraudimo 
vajus baigiasi lapkričio 
18 d. vidurnakty. Jsirašy- 
mui tinkamas blankas til
po Dirvos lapkričio 16 d. 
laidoje.

Įsirašiusiems draudi
mas įsigalios nuo 1967 
m. sausio 1 d. Draudimo 
mokesčiai šio vajaus me
tu įsirašiusiems prilygs 
apsidraudusiems darbo
viečių grupėse.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211/

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HOR1ZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportuhity Employer

FEMALE

TYPIST INVOICES
IBM ELECTRIC

VVestside nianufacturer has 
opening for giri to TYPE 

INVOICES.
Fringe Benefits.

UPSON WALTON CO. 
12500 Elnnvood Avė.

(Off W. 117 St.) 
Cleveland, Ohio 
210 — 252-1200

( 123-125)

K. MAŽONUI 80 METŲ

Kazys Mažonas savo 
80 metų amžiaus sukak
tį paminėjo savo gimi
nių ir artimųjų bičiulių 
aplinkoje, š.m. lapkričio 
12 d.

* RŪBŲ RINKLIAVĄ 
jau 18 metai iš eilės vyk
do Clevelando katalikų 
diocezija, jungiantis į 
bendrą t.v. Vyskupų rū
bų rinkliavą, vykdomą vi
soje Amerikoje. Vajus 
vyksta nuo lapkričio 20 
iki lapkr. 27 d. visose 
238 Clevelando diocezi- 
jos parapijose.

Praėjusias metais 
Clevelando diocezijoje 
buvo surinkta 225 tonos 
rūbų. Surinktieji rūbai 
siunčiami įparamos rei
kalingus kraštus.

• V. Giedraitis, Nation- 
wide kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

SLAUGES
PADĖJĖJA

Reikalinga moteris pa
cientams aptarnauti sene
lių prieglaudoje.

Teirautis tel. 486-7676.
(122-127)

SAVININKAS 
PARDUODA

6,z2 kamb. pusiau mūri
nį namą — colonial. Neff 
Rd. ir E. 185 gt. rajone, 
prie Naujos parapijos. 2 
automob. garažai. Kilimai 
ir užuolaidos. Pramogoms 
kambarys.

Teirautis — IV 1-2366 po 
6 vai. vak. (124-126)

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

SUPERIOR 
SAVINGS

SlNCf 19O«

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVĖ,___
CLEVELAND

HOME ind 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

K. Mažonas, iš profe
sijos vaistininkas, Nepri
klausomoje Lietuvoje 
priklausęs prie vadovau
jančių vaistininkų.

Provizoriaus diplomą 
įsigijo Tartu universi
tete 1913 m. ir tais pa
čiais metais įstojo į Ra
seinių vaistinę vedėju. 
Čia susipažino su Dovai- 
na Silvestravičiutę ir ją 
vedė.

1914 m., prasidėjus I 
Pas. karui K. Mažonas 
su kitais lietuviais at
sidūrė Tambove ir iki 
1918 m. buvo Tambovo 
miesto vaistinės vedėju 
ir kartu dirbo Tambovo 
lietuvių nuo karo nuken- 
tėjusiems šelpti Komi
tete. 1918 m. išgavęs 
iš revoliucinės valdžios 
leidimą, per 1000 lietu
vių pergabeno į Lietu
vą. 1919 m. Vidaus Rei' 
kalų Ministerijos K. Ma- 
žonui buvo pavesta orga
nizuoti Centrinį Valsty
bės Vaistų Sandėlį ir įs
teigti Sveikatos Depar
tamento vaistinę. Tas 
įstaigas įsteigęs, jų vedė
ju jis išbuvo iki 1922 m. 
Nuo 1922 m. iki 1924 m. 
K. Mažonas turėjo nuo
savą vaistinę Skuode.

1924 m. K. Mažonas, 
gavęs iš Klaipėdos Kraš
to valdžios koncesiją įs
teigti Klaipėdos mieste 
vaistinę, pasitraukė iš 
Skuodo ir įkūrė savo vais
tinę Klaipėdoje ir joje 
išsilaikė iki 1944 m., ka
da artinantis rusų bolše - 
vikų frontui K. Mažo
nas kartu su kitais lietu
viais ir daugeliu klaipė-

ŪSE CHRISTMAS SEALS

FIGHT TUBERCULOSIS 
and other 

Respiratory DiseaseS

Z

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

diečių pasitraukė į vaka
rų Vokietiją.

K. Mažonas Klaipėdo
je buvo pirmas lietuvis 
vaistininkas ir lietuviui 
vaistininkui išsilaikyti 
Klaipėdoje, čia esant ke
lioms vokiškoms vaisti
nėms ir tuo laiku buvu
siom politinėm sąly
gom buvo labai sunku.

Tačiau K. Mažonui pa
sisekė ne tik išsilaiky
ti , bet ir įgyti ir vokiš
kai kalbančios visuo
menės lygų jo vaistinės 
vertinimą su senesnė
mis Klaipėdos vaistinė
mis.

K. Mažonas Klaipė
doje priklausė Jachklu- 
bui, rėmė lietuvių jūrų 
skautus bei kitas lietu
viškas organizacijas. 
Jis daug padėjo besitrau
kiantiems per Klaipėdą 
lietuviams per pirmąją 
bolševikų okupaciją 1940 
m ir 1944 m.

K. Mažonas 1945-49 
dirbo Lietuvos Raudo
najame Kryžiuje Detmol- 
de ir čia įsteigė tremti
niams vaistinę.

1949 m. atvykęs įCle- 
velandą dirbo Mažosios 
Lietuvos bičiulių sąjun
gos skyriaus vadovy
bėje ir dvi kadencijas 
išbuvo LB Centrinės 
Apylinkės valdyboje iž
dininku. K. Mažonas bu
vo nuolatiniu bendradar
biu Lietuvos farmaci
ninkų ir vaistininkų or
gane — Farmacijos Ži
nios. Jo straipsniai ir 
redakcijos ir skaitytojų 
buvo vertinami.

St. Nasvytis

Skaityk ir platink
DIRVĄ

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS -

LAPKRIČIO 26 d', kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S, 
Ramovė.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

LAPKRIČIO 27 D. Kun. Pet
ro Dzegoraičio meno darbų pa
roda. Rengia LKDS Clevelan
do skyrius.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Putnamo senelių na
mų statybai remti komitetas.

GRUODŽIO 4 D. Sekmadienį 
SLA 14 Kuopos 65 metų veik
los minėjimas - pobūvis Lie
tuvių salėje.

GRUODŽIO 4 D. Šv. Kazi
miero lit. m-los tėvų k-to ruo
šiami pietūs Naujosios Para
pijos salėje.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 31 D, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo ren
giamas Naujų Metų sutikimas 
Lietuvių Salėje.

1967
SAUSIO 8 D. Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos Kalėdų eglutė 
Naujosios Parapijos salėje.

SAUSIO 14 D. Lietuviams Bu- 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv. Jurgio prapijos salė
je.

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Tarp šių dviejų piešinių yra 7 skirtumai. Pabandykit surasti.

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —
kietais viršeliais .......................... $3.75
minkštais ......... $2.50

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir, 
valstybininkas .............................. $2.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — 
kietais viršeliais ............  $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 
St. Baro — Operų arijos

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ......  $5.00

★

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

SUDARYTA PLB ŠVIETIMO VALDYBA

Vienas iš didžiųjų 
Lietuvių Bendruomenės 
rūpesčių yra deramas 
lietuviško švietimo su
tvarkymas, nes sava mo
kykla yra tautinės dva
sios židinys. Gyva bend
ruomenė yra negalima 
be lietuviškos mokyklos, 
tegu svetur ir vargo 
ženklu pažymėtos.

Lietuviškam švieti
mui daug dėmesio taip 
pat skyrė bendruomenių 
vadovybių pasitarimas, 
įvykęs 1966 rugsėjo 24- 
25 Clevelande.Pasitari
me plačiai buvo svarsty
ti pačių mokyklų darbo

VASARIO 12 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 49 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 5 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos ir šv. 
Jurgio parap. komiteto koncer
tas - balius, parapijai parem
ti.

GEGUŽES 28 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas. 

reikalai, taip pat iškel
tas reikalas turėti ir 
veiklų centrinį švieti
mo organą prie PLB val
dybos.

Ryšium su šiuo pasi
tarimu PLB valdyba spa 
lio 31 dienos posėdy cent
rinį švietimo organą per
tvarkė šia kryptimi:

a) Jį sudarys kviesti 
ir deleguoti nariai. Na
rius kviesti pavedama 
organo pirmininkui, ku
riuo bus PLB valdybos 
vicepirmininkas švieti
mo reikalams, po vieną 
narį deleguoja JAV LB 
Švietimo Taryba ir Ka
nados LB Švietimo Komi
sija.

b) Jis rūpinsis bend
raisiais lietuvių išeivi
jos švietimo ir auklėji
mo klausimais, studi
juos ir nustatys bendrą 
švietimo darbo linkmę, 
derins paskirų kraštų 
švietimo įstaigų veiklą, 
palaikys nuolatinius ry
šius, .rinks duomenis ir 
kt.

Šis centrinis organas 
yra pavadintas PLB Švie
timo Vadyba (PLB).

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* Padėkos Dienos šventės 
proga Dirva nepasirodys 
savo penktadienio, lapkri
čio 25 d. laida.

Sekantis po to Dirvos nu
meris išeis pirmadienį, lap
kričio 28 d.

* D. SLYVINAS, Blue 
Water Manor svainin- 
kas, atsiuntė Dirvai 50 
dol. auką už puikių jo va
sarvietės nuotraukų tal
pinimą.

* ANTANO GUSTAI
ČIO knyga "Ir atskrido 
juodas varnas" jau iš
parduota. Taip praneša 
Dirvai Alg. Mackaus 
vardo knygų leidimo fon
do vedėjas G. Vėžys.

Savo skaitytojų prašo
me tos knygos nebeuž
sisakyti, kartu pareiš
kiant džiaugsmą, kad 
yra knygų, kurias skai- 
tojai išperka. Būtų tik 
gaila, jei tos knygos lei
dėjai būtų išleidę per 
mažą tiražą.

* K. RADVILA, ilges
nį laiką buvęs Laisvo
sios Lietuvos laikraščio 
įgaliotas leidėjas, to laik
raščio lapkričio 17 d. 
laidoje skelbia, kad iš tų 
pareigų esąs pasitrau

Rochesteriečiai Vytis Lelis ir Laimutė Štaškevičiūtė neseniai 
sukūrė lietuvišką šeimą.

Tragiškai žuvus
JONUI KEPALUI,

jo tėvams, poniai STANISLAVAI ir ponui JONUI 
bei jo broliui DEIVIUI KEPALAMS, VENEZUE- 
LOS LIETUVIŲ KOLONIJOS JAUNIMO VAR
DU giliausią užuojautą reiškia

D. Statkutė Rosales 
Venezuelos Lietuviu Jaunimo 

Atstovė

Mielam prieteliui

EDVARDUI PETRAŠKAI 
mirus, jo žmonai LEONEI PETRAŠK1ENEI ir jo 
seseriai JONEI VAINAUSKIENEI bei jų arti
miesiems gilią užuojautą reiškia

Jadvyga ir Jonas 
Povilaičiai

kęs. L.L. leidėju yra Lie 
tuvos Atgimimo Sąjūdis.

WORCESTER
* ALTS-GOS skyriaus 

iniciatyva, Worcesterio 
lietuviai Dirvos 50 m. 
sukaktį paminės jubilie
jiniame bankete, kuris 
įvyks lapkričio 26 d. 6 
v.v. Maironio parko sa
lėje. Pakviesta daug sve
čių, Dirvos bendradar
bių ir spaudos darbuoto
jų. Minėjime kalbės dr. 
Algis Budreckis iš New 
Yorko. Programą išpil
dys Vilius Bražėnas - 
Bražvilius palydint kom
pozitoriui Juliui Gaide
liui. P o programos įvyks 
vaišės ir šokiai, kurių 
metu gros Povilo Šim
kaus orkestras. Pakvie
timai gaunami pas pla
tintojus ir Capitol Mar
ket, 118 Millbury St. Ten 
pat galima rezervuoti ir 
staliukus. Tel. 756- 
0086.

PHILADELPHIA
* KARIUOMENES 

ŠVENTES minėjimas 
įvyks lapkričio 26 d. 
Šventė pradedama 9 vai.

DIRVOS 50 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

VAKARĄ-BALIŲ
rengiia ALT S-gos WORCESTERIO skyrius

š. m. lapkričio 26 d., 6 vai. vak.
Maironio Parko salėje,

52 So. Quinsigamond Avė., Shrewsbury, Mass.
Minėjime kalbės Dr. A. BUDRECKIS. Programą išpildys V. BRAŽĖ

NAS, akomp. komp. JULIUI GAIDELIUI.
Po minėjimo — vaišės ir šokiai. Vietos ir apylinkių lietuvius maloniai 

kviečia atsilankyti.
Bilietų kaina — 3 dol.

pamaldomis Sv. Andrie
jaus bažnyčioje už žuvu
sius knygnešius, savano
rius, karius, partizanus 
ir mirusius skyriaus na
rius. Vakare 6 vai. 30 
min. Lietuvių Muzikinio 
Klubo patalpose tolimes
nė šventės tąsa. Kalbės 
maj. Virbickas. Meninę 
dalį išpildys V. Bend- 
žiutė ir Ir. Veblaitienė. 
Po iškilmingos dalies — 
vaišės ir šokiai.

* KORP! NEO-LITHU 
ANIA šventė Philadel- 
phijoje švenčiama gruo
džio mėn. 3 d. Seniorų 
sueigoje, įvykusioje 
lapkričio 11 d., išrink
ta nauja valdyba, kurį 
šventės metu perims pa
reigas. Į naują valdybą 
įeina: J. Matonis,P,Mi
talas, Jr., A. Kaulinytė 
ir D. Gasytė.

* KUN. J. ČEPUKAI- 
TIS, šv. Andriejaus par. 
klebonas mirė lapkričio 
11 d. Velionis buvo gi
męs 1895 m. Pennsylva'- 
nijoje. Tai buvo tikras 
lietuvis dvasiškis, ku
riam lietuvybė buvo ly
giai brangi, kaip ir baž
nyčia. Visą laiką dirbęs 
lietuviškose parapijose, 
suorganizavo ir ilgiau
siai apsistojo Šv.Andrie
jaus parapijoje, kurioje 
ir šiuo metu buvo atna
šaujamos mišios lietu
vių kalba. Prie šios pa
rapijos yra prisiglaudu
si ir šeštadieninė mo
kykla, kurios gyvavimui 
velionis negailėjo nei lė
šų nei rūpesčių. Šios pa
rapijos salėj vyko daug 
lietuviškų parengimų ir 
minėjimų.

BOSTON

KALĖDINIS VAKARAS
Gruodžio 25 d. .pirmą 

Kalėdų dieną, 7 v.v. Lie
tuvių Piliečių Klube, Bos
tone, Jaunimo Metų Ko
mitetas ruošia kalėdinį 
šokių ir meno vakarą. 
Programoje dalyvaus so
listai Mongirdaitė, Po- 
vilavičius ir Bostono vy
rų sekstetas. Pilna pro
grama bus greitu laiku 
paskelbta. Bus humoris
tinė dalis.

Prašome kitų organi
zacijų tą vakarą neruoš
ti parengimų, bet atsi- 
silankyti į šį pasiklausy
ti dainų, pasijuokti, ir 
geram orkestrui grojant 
pasišokti.

Kviečiam atsilankyti 
ne tik Bostono visuome
nę, bet ir kitų rytinio pa
kraščio kolonijų lietu
vius.

CHICAGO
* BALFO 13 SEIMAS 

šiemet įvyksta Chicago
je. Jame žada dalyvauti 
apie 100 svečių ir seimo 
atstovų. Posėdžiai pra
sidės šeštadienį 10 vai. 
Jaunimo centre, didžio
joje salėje, o registraci

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

Chicagos "Aušros Vartą" tunto vyresnių skaučių būrelis suei
goje lapkr. 13 d. Ciceroje. Pirmoje eilėje iš kairės: Regina Vait
kevičienė, Sofija Kunstmanienė, Marytė Žygienė, Julija Janonienė, 
Rūta Jautokienė. Antroje eilėje: Larisa Jankūnienė, Albina Rama
nauskienė ir Rita Fabijonienė. V.A. Račkausko nuotrauka

ja — 9 vai. ryto. Posė
džiai ten vyks iki pietų 
pertraukos, o vėliau bus 
persikelta į kitą salę, 
nes joje vyks pasiruoši
mai vakaro banketui. Sei
mo metu bus sveikini
mai. Be to, įdomus pra
nešimas žmogaus, kuris 
išgyveno Sibire keletą 
metų, o dabar atsirado 
Amerikoje.

* LVS RAMOVĖ lap
kričio 27 d., sekmadie
nį, Chicagoje rengia Lie
tuvos Kariuomenės at
kūrimo metinės sukak
ties minėjimą. Dieno
tvarkėje:

10 vai. ryto — pamal
dos Jėzuitų koplyčioje.

10:45 — žuvusių karių 
ir partizanų pagerbimo 
apeigos prie Laisvės Ko
vų paminklo.

11:30 —iškilminga aka
demija Jaunimo Centre-

Kviečiamos visos lie
tuviškos organizacijos 
su vėliavomis, jaunimas 
ir Chicagos visuomenė 
pamaldose, apeigose 
prie Laisvės Kovų pa
minklo. ir iškilmingoje 
akademijoje gausiai 
dalyvauti. Bus renka

CARNEGIE RECITAL HALL NEW YORKE
154 WEST 57th STREET

JULIJOS RAJAUSKAITĖS ŠUŠIENĖS pianistės
IK

BENEDIKTO POVILĄVIČIAUS boso 
Akomp. VYTENIUI VASILIŪNUI

KONCERTAS
Šeštadienį, 1966 m. lapkričio 26 d., 8:15 v. v.

Bilietai po 3, 2.50 ir 2 dol. Vietos numeruotos. Bilietai iš anksto gaunami 
pas P. Ivašauskienę VI 6-8320.

Rengia Lietuviu Moterų Klubu Federacijos New Yorko Klubas

mos aukos Lietuvos Ka 
ro invalidams sušelpti.

* A.A. ANTANAS ELS- 
BERGAS, atsargos kapi
tonas, mirė širdies li
ga ir lapkričio 5 d. buvo 
iškilmingai palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis buvo Lietuvos 
kariuomenės savanoris 
- kūrėjas. Mirė turėda
mas lygiai 70 metų am
žiaus. Buvo kilęs iš Kal
nujų, prie Raseinių.

* BALFO CHICAGOS 
apskrities valdyba pra
neša, kad Balfo
bus galima užbaigti iki 
Balfo seimo — lapkri
čio 26 d., todėl jisai pra
ilginamas iki gruodžio 
15 d., bet iki šio laiko 
surinktieji pinigai bus 
įteikti Balfo seimo me
tu Chicagoje.

* SOL. F. BIČKIENĖ, 
Stasys Baras ir muz.
P. Armonas, akomp. 
prof. VI. Jakubėnui, lap
kričio 26 d. Jaunimo 
Centre, Balfo banketo 
metu, išpildys meninę 
programą.

LIETUVIŠKOS

KNYGOS 
VAKARAS

Teikdamasis į lietuvių 
jaunimo metų dvasią bei 
norėdamas sustiprinti 
mūsų bendruomenėje 
savos knygos sampratą, 
Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas rengia iš
skirtina programa va
karą, mūsų tautotyri- 
ninko Dr. Jono Balio nau
jos knygos "Lietuvių liau
dies pasaulėjauta" išlei
dimo proga. Vakaro pro
gramoje, numatoma, da
lyvaus ir šios knygos au
torius. Taip pat progra
moje bus pastatyta iš
trauka iš A. Mickevi
čiaus "Vėlinių"

Aną šeštadienį mudu 
su Vladu Butėnu, besto
vinčius Jaunimo Namų 
koridoriuje, pagriebė už 
parankės Domas Velič
ka, Fed. Lit. Instituto Di
rektorius, ir nieko ne
laukdamas "nutempė" į 
vieną klasę, kur radome 
instituto studentus bere- 
petuojančius. Taip ne
lauktai patekę į darbo ap
linką, nejučiomis paklu- 
some D. Veličkos toles
nei komandai sėstis... Su
sėdome užpakalinėse kė
dėse, o klasės priešaky, 
mokt. Bernardo Prapuo
lenio vadovaujami, insti
tuto studenįai-ės solo, 
duetais, kvartetais ir 
mergaičių bei berniukų 
chorais... skaitė "Vėli
nes". Skaitė, mokėsi, 
kartojo... Ir visa tai da
rė su tokiu atsidėjimu ir 
įsijautimu, kad, berods, 
nė mūsų trijų įsibrovimo 
niekas nepastebėjo ar 
bent nekreipė į tai jokio 
dėmesio. Todėl įdomu bu
vo sekti jų skaitymą - 
pasakojimą ir nuolat da
romą pažangą, suran
dant vis naujų tonų, iš
raiškos būdų. Išskirtinai 
pasigėrėtinai pasakotojo 
- burtininko vaidmeny 
reiškėsi stud. Jurgis Bra- 
dūnas. O ir eilėje kitų 
studenčių-tų įtarpose 
skardėjo vaidmenys, vis 
naujais tonais pereinant 
į grupinius pasakojimus. 
Graži tartis, besikei
čianti tonacija, perpinta 
aidų atskambėjimu, neju 
čiom nukėlė tarytum į ko
kią vėlių šventyklą. Taip 
vykusiai buvo vaizduo
jama "Vėlinių" scena kai"

vajus ne- mo koplyčioje, pripildy
toj vietinio dvaro darbi
ninkų ir baudžiauninkų.
Mokyklos skambutis nu
traukė darbą.

Išėję atgal į koridorių, 
dėkojome D. Veličkai ir
B. Prapuoleniui už pa
kvietimą į šią klasę ir pa
sižadėjome jųjų Fed. 
Instituto vardu,pakvies
ti lietuviškąją visuome
nę dalyvauti minėto j ins
tituto ruošiamoj šventėj 
— lietuviškos knygos pa
gerbime, Chicagoje, Jau
nimo Centre, gruodžio 
3 d. M. Valiukėnas
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