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USTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALKANUOSE

RUOŠIASI LIETUVIU TEATRO FESTIVALIUI CHICAGOJE

PO ČEKOSLOVAKIJOS: RUMUNIJA AR JUGOSLAVIJA?

Čekoslovakijos paly
ginti sklandus 'sutvar
kymas' kelia klausimą,
kam teks 'garbė' būti se
kančiu sovietų patiekalu.
Kandidatų yra net du:Ru
munija ir Jugoslavija.
Kaip mes šioje vietoje
jau kelis kartus minė
jome, ideologiškai Ru
munija stovi arčiau so
vietų negu kuris kitas ko
munistinis kraštas. Ru
munai tačiau bando ves
ti galimai savarankiš
kesnę ūkinę ir užsienio
politiką, nukrypimai, ku
riuos sovietai iki šiol,
nors ir be didesnio
džiaugsmo, toleravo.
Po
Čekoslovakijos
'pamokos'
Rumunijos
režimas, atrodo, ieško
kelių likti galimai dau
giau savarankišku, ta
čiau kartu ir nesupykin
ti sovietų. Ar ir kiek lai
ko sovietai tokią situaci
ją toleruos, šiuo tarpu
dar sunku pasakyti, ga
limas daiktas, kad tiks
laus atsakymo kol kas
dar neturi ir pats Krem
lius, kuriam šiuo metu,
atrodo, daugiau rūpi Ju
goslavija.
Jugoslavija būtų daug
malonesnis ir naudinges
nis kąsnis dėl savo geo
grafinės padėties. Aiš
ku, Kremliui būtų la
bai malonu ir ideologi
niai, kad pirmas nuo jo
atkritęs kraštas vėl grįž<
tų į tikrą t.y. Maskvos
tikėjimą. Svarbiau ta
čiau Kremliui būtų įsi
gyti savo bazes, panašiai
kaip ir Čekoslovakijoje,
Adrijos jūros pakraš
čiuose ir tuo būdu tvir
čiau pastatyti savo koją
Viduržemio jūros basei
ne, kur jau ir dabar plau
kto ja nemažai sovietų
karo laivų. Tai būtų di
delis laimėjimas ir
Kremlius be abejo laukia
palankaus momento jį
pasiekti. Yra duomenų
manyti,
jog tas mo
mentas jau atėjo. Tokios
pažiūros yra ir Milovan
Djilas, buvęs artimas Ti
to bendradarbis, o vėliau
aršus marksizmo ir Ju
goslavijos režimo kriti
kas užtai atsėdėjęs 9
metus kalėjime.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

gė į Jugoslaviją ir tą
valstybę pasidalino su
Italija bei kitais jos kai
mynais.
Serbijoje tuojau pra
dėjo veikti tautiniai par
tizanai, vadovaujami pul
kininko Michailovič. Hit
leriui užpuolus Sovietų
Sąjungą
Jugoslavijoje
pradėjo veikti ir komu
nistiniai
partizanai.
Greitai baltieji ir raudo
nieji partizanai įsivieš
patavo visame krašte,
tačiau metų pabaigoje jų
dauguma buvo vokiečių
išžudyta.
Per sekančius tris me
tus komunistai pasirodė
geresni organizatoriai
negu Michailovičius, ku
riam daug kliudė tas fak
tas, kad jis slaptai bend
ravo su serbų pagelbiniais daliniais suorga
nizuotais italų jų oku
puotose srityse. Kroa
to Josip Broz, pagarsė
jusio Tito vardu, vado
vaujami komunistai ap
simetė siekią tautinės
vienybės. Nuo 1943 m. jie
gavo paramos iš D. Bri
tanijos ir JAV. Tito bu
vo jau per stiprus, kad
ieškotų kokio susitarimo
su Michailovičium, ku
rį apskelbė fašistu ir su
šaudė. Tito sudarė 'liau
dies frontą', į kurį kvie
tė visus, tačiau praktiš
kai, nepaisant kai kurių
egzilės politikų grįžimo,
viską tvarkė komunistai,
kurie nukopiavo Stalino
konstituciją ir visą san
tvarką. Tito užsienio po
litika buvo pataikavimas
sovietams, tačiau kai vė
liau tie pareikalavo
griežtesnės kontrolės
per savo žmones, Tito
atsisakė tai padaryti ir
susilaukė Sovietų "iškeikimo". Nuo karinės
intervencijos sovietai su
silaikė, o nuo paskelbto
ūkinio boikoto išgelbėjo
gausi Vakarų pagalba.
Stalinui mirus, Sovietų
Sąjungos - Jugoslavijos
santykiai vėl sunorma
lėjo. Čekoslovakijos 'su
tvarkymas' tačiau vėl
aiškiai priminė, kad tie
santykiai dar nėra pasto
vūs.
Jugoslavija šiuo metu
turi apie 20 milijonų gy
ventojų, kurių tarpe ser-

gal paminėjo Jugoslavi
jos komunistinių parti
zanų sąjūdžio 25 metų
sukaktį Leskovaco mies
te netoli Bulgarijos. Ta
proga pasakytoje kalbo
je, kurios pasiklausyti
buvo suvaryta 150.000
žmonių ir kuri buvo
transliuojama per radi
ją ir televiziją, neminė
LB Kultūros Fondo rengiamas Teatro Festivalis {vyks Chicagoje lapkričio 27 - gruodžio 1 d.d. Ta
damas sovietų vardo, Ti
proga spaudos atstovams painformuoti buvo sušaukta konferencija. Nuotraukoje konferencijos dalyviai.
to tačiau skundėsi dėl
Sėdi iš kairės: S. Daunys, M. Valiukėnas, J. Janušaitis, A. Budreckas, A. Kairys, M. Peteraitienė, V.
jų pretenzijų į Jugosla
Šimkus. Stovi: B. Kviklys, J. Jasinevičius, J. Šlajus, A. šantaras, A. Pužauskas, J. Paštukas, J. Toliu
šis, A. Smilga ir A. Alčiauskas.
P. Maletos nuotrauka
viją, aiškindamas: "Jie
nemėgsta mūsų sociali
nės tvarkos, mūsų kelio
į socializmą ir komuniz
mą... Jie prieš mūsų re
formas, nors ir patys
yra reikalingi reformų.
Jie mus kritikuoja, ta
čiau atvažiuoja į mūsų
Spalio 3 d. valdančio- vos komunistų partija bu- tuvių sekcijų Centro Biukraštą apsipirkti. Jie už
klasė Lietuvoj suren vo pagimdyta ne prieš 50 rą, kurio priešakyje bu
ji
puola mūsų parduotuves
gė
dar vienų jubiliejų. o prieš 48 metus, ir pu vo Vincas Kapsukas ir
kaip bitės medaus ko
"Lietuvos
komunistų par sės šimtmečio neišgy Zigmas Angarietis"...
rį..." Sovietų aiškinimą,
tijai
—
50
metų", skel veno, kadangi prieš 28 1918 metų spalio 1-3
kad Tito parduoda Jugo
bė
raudonomis
raidėmis metus jau buvo numa dienomis Vilniuje nele
slaviją kapitalistams, Ti
Tiesa,
o
Sovietskaja
Lit- rinta. Tie faktai, nors ir galiai įvykęs komunisti
to pavadino 'melu'.
va
rusiškai
antrino,
tvir
 prabėgomis, buvo pami nių organizacijų suvažia.
Tuo tarpu sovietai, pa.
tindama,
kad
Lietuva
jau
nėti
sukaktuviniuose vimas suvienijo jas į
minėdami tą pačią sukak
pusė
šimtmečio
esanti
straipsniuose
ir Snieč marksi stinio- lenini stitį pareiškė, kad Sovietų
po
Lietuvos
komunistų
kaus
kalboj.
nio tipo komunistų par
Sąjungos - Jugoslavijos
partijos
vėliava.
Sukaktį
švęsti
buvo
su

tiją... Jos kūrėjų tarpe
draugystė "pergyvens vi
Sukakties
esmė
buvo
galvota
tuo
pagrindu,
kad
buvo V. Mickevičius sus bandymus" ir per
stengtasi
tą
dieną
aiš

1918
metų
spalio
1-3
die

Kapsukas, P. Eidukevi
'Pravdą' ir 'Raudonąją
kinti
ilgokuose
straips

nomis
nuošaliame
Vil

čius, K. Kernovičius, K.
Žvaigždę' priminė, kad
niuose
ir
kitą
dieną
išniaus
skersgatvyje
esan

Požėla, I. Gaška ir visa
Tito į Belgradą įvažia
spausdintoj
dar
ilgesnėj
čio
nuošalaus
medinio
na

eilė
kitų ištikimų liau
vo ant sovietų tankų. So
A.
Sniečkaus
kalboj,
ku

mo
pastoginiame
kam

dies
sūnų".
vietų armija sostinę Bel
rią jis spalio 3 d. buvo baryje įvyko, kaip dabar
Ta "visa eilė" nebu
gradą pasiekė 1944 me
pasakęs
Vilniaus
Fil

sako,
"pirmasis
Lietu
vo
didelė, jei sutilpo me
tais, kada praktiškai vi
harmonijos
salėj,
iškil

vos
komunistų
partijos
dinio
namo "mansardoj"
sas kraštas jau buvo Ti
mingame
sukaktuvinia

suvažiavimas".
Taigi
ir,
kaip
liudija Sniečkus,
to žinioje ir tik todėl jis
me
vietinės
valdančios
čia,
Vilniuje,
prasidėjęs
jie
veikė
ne savarankiš
sugebėjo išsilaikyti.
klasės
susirinkime.
Bet
tą
dieną
organizuotas
kai,
nei
ne
Lietuvos dar
Laukiant tolimesnės
tik
tie,
kad
prisivertė
Lietuvos
komunistų bo žmonių įgaliojimu ar
įvykių eigos verta tru
atidžiau perskaityti tuos partijos veikimas. (Da vardu, o pagal Rusi
putį prisiminti praeitį.
straipsnius ir kalbą, ga bar tame name įrengė jos komunistų parti
Jugo’slavija, kuri visa
lėjo
pastebėti, kad ši su partijos istorijos mu jos Centro Komiteto ins
dos turėjo didelių pro
kaktis
surengta ne lai ziejų, kurio atidarymas trukcijas, perduodamas
blemų dėl savo gyven
ku
ir
apibudinta
klaidin buvo "jubiliejaus" iškil per to komiteto į Vilnių
tojų sudėties, pateko į
gai.
Ne
laiku
todėl,
kad mių dalis).
užsienio politikos sun
atsiųstus agentus: Kapsu
pagal
"metrikas"
LietuBet Tiesa sukaktuvi ką, Angarietį ir kitus.
kumus 1940 metais. Ita
niame straipsnyje bent Kaip iš tų pareiškimų
lijai užpuolus Graikiją,
skliaustuose prasitarė
Belgrado vyriausybė bū
aišku, jie tada Vilniuje
kiek tiesos apie tą su pagimdė "nelegalų kūdi
tų norėjusi išsilaikyti ne
bai yra skaitlingiausi — važiavimą. Būtent, kad kį", kurį pavadino "Lie
utrali, tačiau apsispren
per
7 milijonus, antroje tai buvo ne Lietuvos ko tuvos - Vakarų Bielorudė susidėti su Ašies vals
vietoje
yra kroatai su 4 munistų partija, o "Lie sijos Komunistų Partija
tybėm. Po poros dienų
milijonais.
Slovėnijos, tuvos ir Vakarų Balta (b)".
toji vyriausybė buvo nu
Macedonijos
autonomi rusijos Komunistų Par
Šios partijos vaidmuo
versta. Nors nauja vy
nės
respublikos
turi
per
tija".
Ir
pridėjo
dar
pa

Lietuvoje buvo numaty
riausybė žadėjo likti ne
1,5 mil. gyventojų, Bos ties Kapsuko, to suvažia tas panašus į vaidmenį,
utrali, 1941 m. balan
nija-Hercogovina apie 3 vimo organizatoriaus, kokį po poros metų Vil
džio 6 d. Hitlerio armi
milijonus, o Juodkalvi- pasisakymą apie patį su niuje atliko generolas
jos iš Vengrijos, Rumu
Djilas nurodo, kad Ju nijos ir Bulgarijos įžen
ja — 1,5 mil.
važiavimą. Esą, "Jisaiš Želigowskis: tasai "iš
goslavijos komunistinis
kiai atsistojo Rusijos
gelbėjo" Vilnių Pilsuds
režimas toli gražu nė
proletariato ir Tarybų kiui - Lenkijai, o Vil
ra taip stiprus kaip at
valdžios pusėj".
niaus palėpėj pagimdyta
rodo iš pirmo žvilgsnio.
partija,
atsivedusi bolše
Dar daugiau apie tai
Jis nėra taip liberalus
vikų
armijos
pulkus, kė
pasakė Sniečkus. Anot
kaip kad norėjo būti Dub
sinosi
"išgelbėti"
visą
jo, 1918 metų pavasarį
čeko režimas, be to,
Lietuvą
Leninui-Rusi

ir vėliau "Grįžtantieji
krašte nėra ir tautinės
jai.
Tik
kai
tas
"gelbė

iš Rusijos į gimtąjįkrašvienybės. Dvi pagrindi
tą
lietuviai bolševikai jimas" nepavyko,tada,
nės tautos kroatai ir ser
čia rado ištroškusias so 1920 metų rudenį, kažkur
bai žiūri šnairiai viena
cialinės ir nacionalinės Rusijoj, buvo neva įkurta
į kitą. Pilnos nepriklau
Komunistų
laisvės darbo žmonių ma "Lietuvos
somybės norėtų ir MacePartija
(bolševikų)".
Ji
ses". Tačiau socialinę
donija, į kurią žvalgosi
vargais
negalais
veikė
ir nacionalinę (tautinę)
sovietų sėbrai bulgarai.
laisvę
jie suprato saviš Rusijoj, iš dalies Lietu
Be to, kroatai katalikai
kai: vietoj laisvės jie vos pogrindžiuose, ir,
kultūriniai yra arčiau į
ėmė siūlyti bolševiz- vos sulaukusi 20 metų
Vakarus, tuo tarpu or
amžiaus, 1940 metų spa
mą... "Šiomis šąlygo- lio
todoksai serbai yra ar
8 dieną buvo iš es
Sniečkus,
mis", sako
timesni Rytams. Vienu
mės
numarinta, tai yra,
"1918 m. pavasarį prasi
žodžiu su tam tikrom
įjungta
į rusų komunis
dėjo komunistų partijos
pastangom čia galima bū
tų
partiją.
Vėl tariant
įkūrimo darbas Lietuvo
tų gerokai paskaidyti.
Sniečkaus
"sukaktuvi
je. Jam idėjiškai vado
O kad noro tam ne
nės"
kalbos
žodžiais —
vavo lenininis Rusijos
trūksta, parodė paskuti
"Nuo
to
laiko
Lietuvos
Komunistų partijos Cent
nio sekmadienio įvykiai.
(Nukelta į 2 psl.)
ro Komitetas per Lie— Einu lažybų, kad tu neišdrįsi man smogti!...
Tą dieną Tito iškilmin-

Prisipažino, kad nėra jokios

Lietuvos Komunistų Partijos...
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1968 m. spalio 25 d.

MIORCESTERIO JAUNIMO VEIKLA

BOSTONO JŪRŲ SKAUTŲ STOVYKLĄ PRISIMINUS

Worcesterio Lietu
viškų Organizacijų Ta
rybos jaunimo skyrius,
vadovaujamas skautų va
dovų P. Molio, D. Mar
cinkevičiūtės ir R. Ja
kubausko, padedant Lie
tuvos Vyčių 116 ir 26kuo
pos narių vadovaujamų
A. Miniakausko ir J. Metriko, rugsėjo 25 d. prie
miesto rotušės surengė
lietuviško jaunimo festi
valį.
Gubernatoriui leidus
virš miesto, salės tą die
ną kabėjo lietuviška vė
Stovyklautojai prie laužo.
liava. Pati programa bu
vo pradėta 6 vai. vak. ir
tęsėsi
iki 8:30. Jaunimo
jaunatviška
—
klegėjo
jus, kuris sugrįžęs iš
festivalį
pačioje pra
stovyklos išvyko atlikti nuo skautiško juoko ne
karinę prievolę; stovyk- tik parko miškas, bet ir džioje burmistro vardu
los "daktaras" 18 m. Ri didingas ežeras. Kas va sveikino p. E. Struckus,
mas Bajerčius; vandens karą degė dideli skautiš Parkų Direktorius. Gra
sargyba 18 m. Edvardas ki laužai ir per parko žiai paruoštoje įžan
Matioška. Jaunas štabas tylumą skambėjo lie goje E. Palubeckaitė su
pilnai įrodė, kad jis yra tuviška daina. Nenuos pažindino visus susirin
jau pasirengęs senųjų tabu, kad susirinkę ato kusius su lietuvių kal
stogautojai, iš tolo ste ba, jos istorija, geogra
vietas užimti.
PRISIPAŽINO,
Stovyklą globojo vete bėjo keistai kalbančius fine padėtimi, tautiniais
ranas Myk. Manomaitis. ir dar keisčiau dainuojan rūbais, vėliavos spalvų
KAD NĖRA...
reikšme, gintaro ir me
Toje stovykloje stovyk čius jūrų skautus.
(Atkelta iš 1 psl.)
lavo ir pats tuntininkas
Parko vadovybė, tiek džio išdirbiniais, kurie
pasitikėjo skautais, kad buvo išstatyti. M. VirbaKomunistų partija yra Gintaras Čepas.
Uosto garbės komen nė kartą neteko matyti šiūtė pritariant gitarai
vienas iš Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos dantas Edvardas Bajer jų stebėtojus — miškas padainavo keletą lietu
būrių, kuris veikia TSKP čius stovyklą aprūpino buvo pilnai skautams pa«^ viškų dainų, o po jos
skautų-čių tautinių šo
Centro Komiteto vado savo laivais ir kuru. Sto tikėtas.
kių
grupė pašoko kelis
vykloje
buvo
naudojami
Senieji
stovyklų
vete

vaujamas"...
šokius.
Pertraukos me
8
laivai,
iš
kurių
5
bur

ranai,
skautininkai,
ste

Taip tose ne laiku ir ne
tu
per
garsiakalbius
bu
laiviai.
bėjosi
visų
pakilia
nuo

vietoj surengtose sukak
vo
perduodama
lietuviš

Oras
pasitaikė
nepap

taika
niekas
nepasiilgo
tuvėse tapo prisipažin
kos
skautiškos
ir
kitos
rastai
geras
—
neiškri

mamyčių.
Programa,
ta, kad nėra jokios Lie
tuvos Komunistų parti to nė vienas lašas lie kaip ir maistas, buvo la dainos, o taip pat ir tau
jos, o yra tik Kremliaus taus. Parke visi patogu, bai Įvairi, jaunimui su tinių šokių muzika. Tar
valdovams paklusnus bū mai, smėlėtas puikus pa prantamu ir priimtinu bū pe tautinių šokių ir dai
nų susirinkusieji buvo
Stovykloje du.
rys, kuriam leista puoš plūdimys.
tvarka
buvo
pavyzdinga.
informuojami apie Lie
Į
uždarymą
nepasi

tis popieriniu vardu.
(ELTA) Tačiau nuotaika buvo brangino atvykti garbin tuvą ir jos dabartinę pa
gi jūrų skautų vetera dėtį. Taip pat buvo dali
nai, kaip Vytautas Jur- nama anglų kalboje pa
gėla, Kazys Gruzdąs su ruošta trumpa informa
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
ponia, inž. Ed. Prantis, cija apie Lietuvą. Tau
inž. E. Manomaitis, inž. tinių šokių grupei vado
Seniausia firma JAV oficialiai autorizuota
V. Izbickas, inž. Z. Ga vavo Z. lermukšnis, o
V O Vneshposyltorgo priimti
velis su ponia, L. Lend- akordeonu grojo E. Mei
DOVANŲ SIUNTINIUS
raitis, A. Ščiuka, Tunto lus. Apie kiekvieną tau
I LIETUVĄ IR USSR IŠ ANKSTO APMOKANT MUITĄ.
adjutantas V. Ulevičius, tinį šokį smulkiau pa
su ponia ir net svečias pasakojo V. BaziliausMūsų prityrusių tarnautojų štabas garantuoja klijentams:
iš
Chicagos —p. Gražys kas.
TIKSLŲ IR NEKLAIDINGĄ PATARNAVIMĄ.
Sekančią dieną amerisu ponia, kurie susižavė
GREITĄ IR SAVO LAIKU SIUNTINIŲ
jo
stovykla
ir
paliko
stam*
kiečių
spauda pirmame
IŠSIUNTIMĄ.
puslapyje
įdėjo tautinių
bią auką. Inž. E. Mano
VISI SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI PAGAL
VISĄ SIUNTINIO VERTĘ.
šokėjų
nuotraukas
ir ap
maitis tuntui dovanojo di
IŠRŪPINAME GAVĖJO PARAŠĄ APIE
rašė
įvykusį
festivalį.
delę palapinę, o sužavė
SIUNTINIO GAVIMĄ.
ti tėvai su tuntininku su
metė finansinę paramą.
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Uždarymo apeigose
yra autorizuota firmos PODAROGIFTS, INC. pri
veiklesni skautai buvo šiais metais skautės buimti dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms
įvertinti ir kaip papras vo apsisprendusio s ne
ir piniginiams certificatams.
tai, tuntininko ir globėjo stovyklauti.
Stovyklavo 21 skautas.
asmeniškomis dovano
UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ.
(b)
mis
apdalinti.
Gaila,
kad
ĮSITIKINKITE PATYS!

Prabėgo gražioji va
sara ir ruduo su savo
įvairiomis
spalvomis
įsiviešpatavo gamtoje..
Nutilo miškai, jaunimas
sugrįžo atgal į mokyk
las.
Šiais metais Bostono
Nemuno tuntas turėjo
tikrą skautišką stovyk
lą. Ji buvo kitokia — ge
riausioji iš atmenamų
stovyklų, nes jūrų skautų
tuntas stovyklavo gam
toje — Greenfield, N.H.
prie Otter ir Mudd eže
rų. Skautai patys tvarkė
si, patys virė, patys vyk
dė programą. Stovyklos
vadovas buvo jaunas Po
vilas Manomaitis — 19
m. jaunuolis; sporto va
dovas 18 m. Jurgis Lendraitis; ūkio
"ministeris, 20 m. Linas Ausie-

Aplankykite bet kurį mūsų skyrių JAV didesniuose
miestuose, kur klijentų patogumui yra didelis prekių
pasirinkimas.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA. 19106. Tel. (215) 925-3455
SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 632 W. Girard Avė., WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue, FR 6-6399
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07206, 943 Elizabeth Avenue, 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A v., 365-6350
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568
MIAMI, Florida 33137, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________ 749-3033
P1TTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113
SPRINGFIELD, Mass. 01103, 1840 Main Street, 736-9636,
RE 4-8354
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,
691-8423

CENTRINĖ

ĮSTAIGA:

NEW YORK, N. Y. 10003
220 PARK AVENUE SOUTH. Tel. (212) 982-8410

Eilutėje prie pietų...

Uorcesterio Akademikų Skautų metinės šventės prezidiumas.
Iš kairės: R. Jakubauskas, G. Kurpis, P. Molis, E. Palubeckaitė
ir J. Špokevičius.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ
METINE ŠVENTE

senj.
čiaus

Rugsėjo 28 d. Mairo
nio Parke naujoje salė
je įvyko Worcesterio
ASS Skyriaus metinė
šventė ir rajoninis su
važiavimas. Šventėje bu
vo aptarti ateities planai
ir darbai su skautų-čių
vienetais, lietuviškose
organizacijose ir veikla
amerikiečių
tarpe.
Šventėje dalyvavo ASS
Rajono Vadeiva fil. G.
Kurpis ir daug akademi
kų iš viso Atlanto pakraš
čio vietovių.
Rajono suvažiavimą
atidarė Worcesterio ASS
Skyriaus
pirmininkas
ps. senj. R. Jakubaus
kas jam pirmininkauti
pakviesdamas v.s. fil. P.
Molį ir sekretoriauti si.
t.n. E. Palubeckaitę. Ra
joniniais veiklos reika
lais kalbėjo ASS rajono
vadeiva fil. G. Kurpis,
Bostono ASS Skyr.pirm.
fil. J. Špokevičius ir ki
ti nariai iš įvairių vie
tovių.
Pagrindinę paskaitą
skaitė s. fil. dr V. Mantautas — "Mūsų akade
miniai laimėjimai: Tik
rovė, iliuzija ir vizija".
Po paskaitos buvo gilios
diskusijos į kurias taip
pat įsijungė ir dalyvavę
svečiai. Paskaitai pasi
baigus buvo trumpos vai
šės iki koncerto pra
džios. Suvažiavimas su
traukė gražų būrį aka
demikų ir net kelios aka.
demikės buvo atvykę iš
Toronto.
Vakare ten pat didžio*
je salėje įvyko koncer
tas, kurio programą iš
pildė iš Clevelando at
vykęs vyrų oktetas vad.
R. Babicko ir solistė I.
Grigaliūnaitė. Į koncer
tą atsilankė labai daug
žmonių ir iš apylinkės
vietovių ir dėl vietos sto
kos ne visi galėjo pa
tekti į salę. Koncerto
programa visi klausyto
jai buvo labai sužavėti
ir ragino rengėjus ir to.
liau nepamiršti ir kitą
kartą juos vėl pakvies
ti. Šokiams grojo skau
tų vyčių trio vad. v.si.

JUNGTINIŲ TAUTŲ
DIENA
Spalio 23 d. skautai
ir skautės buvo pakvies
ti mieto burmistro daly*
vauti tos dienos minėji
me ir išpildyti progra
mą. Programoje daly
vavo vyr. skaučių ir skau
tų "Aidai", vad. v.sl. R.
Marcinkevičiaus ir skau
tų tautinių šokių grupė
vad. v.sl. Z. Šermukš
nio. Taip pat ant stalų
buvo išdėstyti gintaro ir
medžio išdirbiniai ir lie
tuviškos knygos anglų
kalboje. Programos ko
ordinatorė si. E. Palu
beckaitė.

MACHINE TOOL
DESIGNER

MACHINE TOOL
DETAILER
INTERNATIONAL

MANUFACTURER.
Permanent salary position.

BIRMINGHAM AREA,

Call

J. FRANK or F. TAYLOR

313-566-381 I
Equal Opportunity
Employer
(106-109)

LATHE & TURRET LATHE OPRS.
Needed for fast grovving middlesizvd conipany. Top rate*, all (ringes;
Steady non-seasonal eniployment.
PYLES INDUSTRH.S INC.
28990 Wixom Rd.. \Vixom, Mich.
See M r. Berkavv f rom 8 to 5
An Equal Opportunity Employer
(106-110)

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Marcinkevi

IŠKILMINGA
TUNTŲ
SUEIGA
Lapkričio 24 d. 2 vai.
p.p. Maironio Parke
įvyks "Nevėžio" ir "Ne
ringos" tuntų iškilmin
ga sueiga ir Jubiliejinių
metų užbaigimas Po iš
kilmingos sueigos bus
skautiškas laužas ir ka
riuomenės šventės minė
jimas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Kainos

R.
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Sukaktuvininkai Ieva ir Albinas Trečiokai.

75 METŲ AMŽIAUS

SUKAKTUVININKAI
Šį kartą turime progą vienu metu pasvei
kinti du žymius mūsų vi
suomenininkus — vyrą
ir žmoną — kuriems su
eina po 75 metus am
žiaus ir vis dar dalyvau
ja lietuviškoje veikloje.
Juos matome seimuose,
suvažiavimuose ir susi
rinkimuose savo apylin
kėje ir visame krašte.
Tai Albinas S. Trečio
kas ir jo žmona Ieva
Trečiokienė.
Abu gimę Lietuvoje.
Albinas Mažučių k., Vir
balio vai. 1893 m. spalio
28 d.
Ieva
KazlauskaitėTrečiokienė gimė irgi
1893 metais tik kiek vė
liau, būtent, gruodžio 8
d. Burbiškiu k. Lazdijų
par., Seinų apsk. Su tė
vais atvykusi 1898 m. į
Ameriką augo ir mokė
si New Britain, Conn.
Albinas ir Ieva susi
pažino New Yorke daly
vaudami lietuvių veik
loje ir 1923 m. sausio 31
d. susituokė New Britaine. Ieva Kazlauskaitė
tada tarnavo Martyno
Yčo "Švietėjo Knygyne^'
o prieš tai Dr. Jono Šliu
po organizuotoj Lietuvos
garlaivių bendrovėje.
Susituokę, Trečiokai
apsigyveno Newark,N.J.
iš kur ir spinduliavo jų
visuomeninė veikla. Jų
namai ir iki šiai dienai
yra mielai atidaryti pake
leiviams visuomenės vei
kėjams. Juose viešėjo ir
Lietuvos prezidentas A.
Smetona su ponia, kai
1941 metais avyko į
Ameriką.
Albinas S. Trečiokas
Lietuvą apleido 1911 me
tais. Trumpai pabuvo
jo Vokietijoje, Danijoje,
Belgijoje, Prancūzijoje.
Ilgiau pagyveno Manches
ter, Anglijoje, kur radęs
lietuvių ir parapiją, įsi
jungė į veiklą, suorgani
zavo su klebonu kun. Fol-

ton Sv. Kazimiero klubą.
Ten susipažino ir su
naujai pradėta leisti Din,
va. I Pasauliniam karui
plečiantis, atvyko į JAV.
Jokia lietuviška vi
suomeninė veikla ne tik
New Yorko apylinkėje,
bet ir visoje Amerikoje
neapsiėjo be A.S. Tre
čioko, pradedant lietu
viškom organizacijom ir
baigiant didžiosiom Ame
rikos politinėm parti
jom. Ir dabar jis įsijun
gęs 'respublikonų parti
jos vajuje prezidento rin
kimams, atstovaudamas
lietuvius.
Palaikė ryšius su lie
tuvių spauda ir buvo Lie
tuvių Spaudos Klubo New
Yorke pirmininku. Dar
bavosi prie anuometinės
Vienybės leidimo Brooklyne, kurios pagaliau
1938-39 metais jam teko
būti ir leidėju. Ilgus me
tus jis bendradarbiauja
Dirvoje.
Su Lietuva palaikė pla
čius ryšius, net su finan
sinėmis įstaigomis Kau
ne. Vytauto D. Metais va
dovavo didelei amerikie
čių ekskursijai į Lietu
vą, ir 1935 metais k rtu
su Amerikos lietuvių
spaudos atstovais daly
vavo I Pasaulio Lietuvių
Kongrese Kaune.
Kita jo veikla reiškė
si Susivienijime Lietu
vių Amerikoje, kurio sei
mai išrenka jįkontrolės
komisijon. Daug darbo
padėjo 1939-40 metais pa
ruošiant lietuvių skyrių
New Yorko Pasaulinėje
Parodoje.
Dirbo ir dirba Tautos
Fonde, Nepriklausomy
bės Fonde, Lietuvai Va
duoti Sąjungoje, A. L.
Tautinėje Sąjungoje,
JAV Lietuvių Bendruo
menėje, BALFe, New
Jersey Lietuvių Tarybo
je, kurios sekretorium
yra nuo 1917 metų — na
ir eilėje kitų organiza-

tingą Pietų Bostono ir
Dorchesterio atstovybę SUKAKTUVINIU
Massachusetts seimely
je. Deja, abejingumas ir METU KONCERTAS
politinė apatija priveda
prie tų apylinkių nuosmu
publikonų šulai, kaip kio, prie nusigyvenusių BOSTONE
John Sears, gubernato
senų "politikierių" ko
Lapkričio 2 d. 8 vai.
rius Volpe ir Richard rupcijos ir nerangumo. 30 min. vak. Bostone,
Woods remia mano kanTikiu, nuoširdžiai ti žinomoj koncertų salėj
kiu, kad galėsiu prisidė Jordan Hali, rengiamas
ti prie padėties pagerini Lietuvos nepriklausomy
mo, prie lietuvių politi bės atkūrimo 50 metų
nės įtakos išplėtimo. Bet sukakčiai minėti koncer
tai galėsiu padaryti, jei tas, kuris turėtų būti mū
gu Jūs, brangūs tautie sų susitelkimas tos su
čiai, man padėsite. Pra kakties reikšmei įpras
šau tiktai Jūsų solidaru minti.
mo. Jei esate užsiregis
Koncerto pirmąją dalį
travę balsuoti, malonė atliks mūsų žinomi so
kite suteikti man pasiti listai Dana Stankaitytė,
kėjimo balotą lapkričio Leonas Baltrus ir Arnol
5 d. Jei negalite dėl ko das. Voketaitis. Ir šios
kių nors priežasčių bal dalies vokalinės muzi
suoti, tai bent prisiųski- kos kūriniai rūpestingai
te mažą piniginę auką. atrinkti ir pritaikyti šio
Taip pat veik it į drau koncerto nuotaikoms. Da
gus, lietuvius ir nelie na Stankaitytė, be Puccituvius, kad jie balsuo ni'o Manon Lescaut ari
tų lapkričio 5 dieną. Šio jos, Bostone pakartos
Gintaras Karosas
je kampanijoje amerikie komp. Jer. Kačinsko
didatūrą, tai be abejo ir čiai traktuoja mane, kaip Triptiką, kurį ji dainavo
Bostono lietuviai prisi- "lietuvį kandidatą", tat, PLB seimo didžiajame
parodykime, kad lietu koncerte New Yorke, Lin.
dės.
Yra šansų laimėti. Jei viai yra susipratę ir gali coln'o centre.
tautinės mažumos (lie suvaidinti vaidmenį Bos
Antrąją koncerto dalį
tuviai, lenkai, ukrainie tono ir Massachusetts užims komp. Jul. Gaide
čiai, graikai ir albanai) politikoje. O aš iš savo lio kantata Kovoto
prisidės prie rinkimų, pusės atstovausiu lietu jai, muz. Petro Armotai galėsim atstatyti efek- vių interesams.
no ir Dainavos statyta š.
m. vasario 16 d. Chica
gos Lyric Operos sce
LITERATŪROS VAKARAS TORONTE noj (tos kantatos atsiras
dimu ypač daug rūpino
Literatūros vakarai eilę literatūros vakarų, si tuometinis Chicagos
mūsų išeivijos gyveni kuriuose programą iš ALT-bos pirm. Jul. Pame nėr jau tokie dažni.
pildė iškilūs lietuvių ra kalka). Bostone Kovoto
Štai, kad ir Torontas, šytojai Pulgis Andriu jus stato Choru s pro Mukuriame lietuvius norė šis, Bernardas Braz
sica, kuris Jul. Gaidelio
tume skaičiuoti dešim džionis, Antanas Gustai veikalą dainuos lietuvių
timis tūkstančių, dailio tis ir Stasys Santvaras. kalba. Kovotojų statyto
jo žodžio menas ilgoje
Lietuvių Enciklopedi jas ir dirigentas — Algrandinėje visokiausių
jos atstovas Aug. Kuo fred Nash Patterson. So
parengimų ar tik neuž las savo įžanginiame žo listai tie patys — D.
ėmė pačią paskutinę vie dyje suglaustai nupasa Stankaitytė, L. Baltrus
tą.
kojęs literatūros vaka ir A. Voketaitis.
Gal kiek ir nedrąsu rų eigą, pristatė visuo
Sukaktuvinių metų kon
būtų prisipažinti, kad menei šio vakaro progra certą Bostone rengia Lie»i
nuo Pasaulio Lietuvių moje dalyvaujančius ra tuvos nepriklausomybės
Antrojo Seimo, įvyku šytojus. LE leidėjas J. atkūrimo 50 metų sukak
sio Toronte prieš pen Kapočius pasidžiaugęs čiai minėti Komitetas.
ketą metų, mes berods, gausiu atsilankymu, nu Bostono ir jo plačių apy
ta kryptimi nieko ir ne sakė, kad jo tikslas ruo linkių lietuvius jis ma
darėme. Rašytoją ir lie šiant šį ciklą vakarų bu loniai kviečia lapkričio
tuvišką knygą iš savo vęs akis akin suvesti lie 2 d. vakare pripildyti
kultūrinės veiklos, tary tuvių visuomenę su kū- Jordan Hall'ą, o taip
tum, būtume norėję nu rėjais-rašytojais.
pat visokiariopai šio di
rašyti ir pamiršti. Ta
Poetai Stasys Santva delio koncerto rengimą
čiau pastarasis literatū ras, Bernardas Braz paremti.
ros vakaras, įvykęs spa džionis ir Antanas Gus
Iki malonaus pasima
lio 6 d., mus įtikino,kad taitis paskaitė kiekvie tymo sukaktuvinių metų
visuomenė tokius paren nas po pluoštą pačios koncerte!
gimus mėgsta ir verti naujausios savo kūrybos
na. Priešingu atveju nie dalykų. Klausytojai tą
kuomet tiek gausiai ne momentą kartu su jais
būtų atsilankę. Prisirin galėjo prisiminti kas mą. Dalykėlis visiškai
naujas, įdomus ir kėlė
ko pilnutėlė Prisikėli brangiausia ir ko esa
mo parapijos salė.
me netekę, o taip pat at juoką iki ašarų. Bendrai
Tą malonią staigmeną pažinti save su savo klai  visa ši rašytojų ketve
riukė buvo sutikta gau
mums sudarė Lietuvių domis. Rašytojas Pulgis
siais plojimais ir nuo
Enciklopedijos leidėjas Andriušis atvykęs pas
širdžiu atsiliepimu. Va
J. Kapočius. Sveikinti mus iš tolimos Austra
karas buvo baigtas KLB
nas jo ryžtas, kad gyven lijos patiekė beletristi
krašto valdybos vicepir
damas gana toli, už ke kos fragmentą ir felje
mininko Stp. Kairio pa
lių šimtų mylių, ėmėsi toną apie pasaulio lietu
iniciatyvos
suruošti vį, kuris buvo atkeliavęs dėkos žodžiu.
(pb)
JAV ir Kanadoje visą į Pasaulio Lietuvių Sei-

Gintaro Karoso žodis
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Bostono lietuviams
Jau nuo mažens do
mėjaus lietuviškais rei
kalais. Tėvelių dėka kal
bu ir rašau lietuviškai.
Mano amžinatilsis tėve
lis man įkvėpė tautinės
savigarbos ir atsakomy
bės jausmus. Praėjau
"lietuvišką mokyklą":
baigiau Bostono šešta
dieninę mokyklą, vei
kiau skautuose ir Lietu
vių Studentų Sąjungoje,
remiu ir dalyvauju Bos
tono LB apygardos veik
loje, Esu net išmėginęs
vaidybą.
Taip pat nesu sveti
mas amerikiečių gyve
nime. Studijuoju komer
cinius kursus ir teisę.
Pastaruoju metu užmez
giau gana glaudžius ry
šius su Bostono versli
ninkais, mokslininkais
ir
visuomenininkais.
Pernai pradėjau akty
viai reikštis Bostono politiniame gyvenime. Pri
sidėjau prie John Sears
kampanijos. Kitaip sa
kant, man nesvetimi yra
Bostono lietuvių ir ame
rikiečių reikalai.
Gal esu romantikas,
bet man tikrai, rūpi lietu
vių reputacijos pakėli
mas Massachusetts vals
tijoje. Juk mūsų yra per
15.000 Bostono apylinkė
se. Man nemalonus fak
tas, kad nežiūrint kultū
rinio veiklumo ir aps
taus susibūrimo Pietų
Bostone ir Dorchestery,
mūsiškiai jokio balso ne
turi nei miesto savival
dybėje, nei valstijos sei
melyje. Mane nustebino
faktas, kad iš Pietų Bos
tono distrikto į General
Court lietuvis kandidatavo prieš 50 metų,
O po to niekas iš mūsiškių neatsirado. Nejaugi Bostone gyvenan
tiems 15.000 lietuvių, ne
rūpi jų gyvenvietės amelioracija, nesvarbu iškel
ti lietuviu vardą.
Šitos mintys ir Lie
tuvos Laisvės Kovos Me
tų šūkiai mane paveikė
ir kai Massachusetts
valstijos respublikonų
partijos vadovybė krei
pėsi į mane ir prašė,
kad sutikčiau kandida
tuoti į General Court,
House of Representatives, pagalvojau, kad pa
sitaikė auksinė proga iš
kelti lietuvių vardą ir
pastiprinti lietuvių įta
ką tiek Bostone, tiek
Massachusetts. Pagalvo
jau, kad jeigu tokie Tes

cijų ir delegacijų kur
tik veikiama Lietuvos la
bui.
Visose tose organiza
cijos,
sulig reikalo
darbavosi ir p. Trečio
kienė, ir greta to ji bu
vo ir tebėra veikli narė
lietuvių moterų tarpe.
Jie išaugino sūnų, Al
biną, kuris išėjęs moks
lus Rutgers, Fordhamir
Georgetown universite
tuose, vedęs Aldoną Va
laitytę, gyveną prie Washington, D.C. auginda
mas tris dukteris ir vie
ną sūnų. Jis tarnauja val
diškoje įstaigoje.
Savo šią reikšmingą
sukaktį p.p. Trečiokai
praleidžia laive, ekskur
sijoje po Karibų salas.
Geros sveikatos ir dar
daugiau gražių metų
jiems!
K.S. Karpius

"Keturi didieji" ŠĮ rudenĮ skaitę savo korinius lietuvių kolonijose nuo Atlanto iki Pacifiko. Buvo užsu
kę ir Kanadon.
Stovi iš kairės: Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Pulgis Andriušis ir
Stasys Santvaras.
L. Kanto nuotrauka
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veiksnių konferencijos dar "leista" ir kas "nelei
džiama". Bet neatsispyriau pagundai, su nuolankiau
sia kuklybe ir drebuliu, pamėginti suteikti patarnavi
mą ir teisės specialistui - padėti įsiūti vfeną kitą
ištrūkusią ar perdaug sudilusią ir jo kelnių sagą.

BRONYS RAILA

"DIALOGAS SU KRAŠTU” (68)

IŠTRŪKUSIOS KELNIŲ SAGOS
Vytautas Vaitiekūnas, kurio vardą jau ne kar
tą minėjom, yra didžiai pagerbtinas lietuviškos po
litikos dirvonų artojas ir laisvinimo veiklos karys.
Šalia amžino ir vis įvairiaip atjaunėjančio Vaclo
vo Sidzikausko, tai beveik antras vienintelis Lietu
vos laisvinimo profesionalas, jau per pustrečio de
šimtmečio gyvenantis bei pragyvenantis iš mūsų
tautiškų ir tarptautiškų sulčių. Tai jo talentas, do
rybė ir puošmena.
Jo, kaip politiko, gyvumas, lankstumas ir kū
rybingumas taip pat nepaprastas. Ežeras, po kurį
jis nardė, buvo vis tas pats, tačiau platus. Tai se
nojo krikščionių demokratų bloko vandenys, ilgai
niui gerokai netekę šviežumo aromatų, kaip ir visi
vandenys, kurių tekėjimą sustabdė žiaurus likimas.
Bet jei stovįs vanduo ėmė rūgti, tai Vaitiekūnas, ne
stovėjo vietoje, vis plaukdamas nuo kranto prie
kranto. Vliko parlamentinėje sistemoje jis vikriai
ir kompetetingai mokėdavo atstovauti vieną ar kitą
katalikišką partiją, kai jai pristigdavo po ranka at
stovo ar antrininko. Galiausiai apsistojo dviejuose
uostuose: Lietuvių Fronto eldijoje ir jo paties su
kurtoje Darbo Federacijos atplaišoje. Kai paskaitydavom jo polemikas su to paties bloko "priešinin
kais", galėjom gėrėtis jo fantazija ir išradingumu.
Likimas jį dar apdovanojo teisininko išsilavi
nimu ir kantrybe rašyti. Jis tuo tarpu buvo vieninte
lis, kuris ir santykiams su kraštu paskyrė ne vieną
antrą straipsnelį ir paskaitą, bet atskirą knygelę iš
kietai prirašytų 49 puslapių, vardu "Bendravimas
su Lietuva", kurią išleido Lietuvių Fronto Bičiulių
Studijų Biuras. Tai rodytų, kad Vaitiekūno brošiū
ra daugmaž atspindi viso sambūrio pažiūras - Lie
tuvių Fronto Bičiulių. Gaila, paties Fronto jau se
niai nebėra, beliko tik jo bičiuliai. Aišku, puoselė
ti bičiulystės jausmus frontui yra žymiai maloniau,
negu būti fronte ir dalyvauti karo veiksmuose.
Laisvinimas teisės keliu
Bet Studijų Biuro išleistoji V. Vaitiekūno bro
šiūra aukštai kelia kovos ir kovingumo primatą.
Čia įrodinėjama, kad net ir Clevelando konferen
cijos pasisakymai dėl bendravimo esmės ir būdų
su Lietuva yra "reikšminga atrama Lietuvos lais
vės kovai" (24 ps.). Kitoje vietoje dar rimčiau pa
brėžiama, kad "mes esame su Lietuvą aneksavu
siu okupantu kovos padėtyje, ir kiekvieno laisvojo
lietuvio vykimas į priešo pusę, ne laisvės kovos, o
bet kuria kita dingstimi, yra tolygus dezertyravi
mui iš Lietuvos laisvės kovos pozicijų" (32 ps). Ir
kai "kova dėl laisvės užtruko", tai nebeturi reikš
mės tautos gyvybė, kaip sąlyga naudotis laisve, o
atvirkščiai, pagal V. Vaitiekūną dabar mums turė
tų galioti formulė: - "tautos laisvė yra sąlyga tau
tai naudotis gyvybe".
Kaip tokią pernelig keistą formulę suprasti,
sunkokai beišmanyčiau. Nejaugi taip, kad kai lais
vės nėra ir kova už išlaisvinimą "užtruko", tai mū
sų tautai nebėra sąlygų būti gyvai ir per tą ilgą
nelaisvės laiką mūsų tauta gali tik pabūti numiru
si? Nežiūrint šių labai abejotinų abstraktiškai kraštutiniškų formulių, pats kovos už laisvę principo
pabrėžimas be abejo yra naudingas, kaip ir eilė
kitų teisinių išvedžiojimų, kur ir kada bendravi
muose su Lietuva ir savo tautiečiais yra reikalin
gas atsargumas, įžvalgumas, tautinis garbingumas
ir valstybiškas požiūris.
Kaip jau ne vieno recenzento buvo kitur pa
stebėta, brošiūra pateikia pirmiausiai teisinius
santykiavimo su Lietuva aspektus ir pavaizduoja
skersai bei išilgai, kaip sakoma, legalistinę Lie
tuvos laisvinimo sampratą, kuri pastaraisiais lai
kais įsivyravo įvairiuose užsienio lietuvių poli
tiniuose veiksniuose. Spėčiau, ne dėl to, kad taip kapriziškai užsimanyta, bet greičiau gal,kad daugeliui
nieko kito nebeliko veikti, kovai už laisvę užtrukus
ir aptrūkus. Tuo atžvilgiu brošiūra yra įdomi ir
vertinga, kaip įvairių teisinių argumentų sąvadas,
ypač tiems skaitytojams, kurie sugebės ją kritiškai
įvertinti ir perkošti per gyvenimo tikrovės davi
nius.

Nejauku tarp specialistų...
Deja, traktatas parašytas kiek per sausai, scho
lastiškai, katekizmiškai. Mane sužavėjo tik vienas
vienintelis sakinys, kuriame iš juristo išsisunkė so
dresnis humoro lašelis, taiklus ir labai teisingas
šiais laikais, kai kiekvienas grafomanas ir obsku-.
rantas dabar laikraščiuose per penkias minutes, it
malkas skaldydamas, autoritetingai rėžia ir be ape
liacijos išsprendžia bet kokią problemą. "Čia verta
pastebėti", rašo Vaitiekūnas, "kad techniškuose da
lykuose tūlas intelektualas ir ištrūkusiai kelnių sa
gai įsiūti reikalingas specialisto talkos, tačiau po
litikos ir teisės dalykuose kiekvienas tariasi užten
kamai kompetetingas spręsti pačias komplikuotą
sias ir didžios reikšmės problemas"...
Tikra tiesa, bet ligšiol vis taip blogai tebėra
sutvarkytas mūsų gyvenimas. Lygiai nusiskūsti ga
lėtų muzikai, aktoriai, rašytojai ar dailininkai. Kai
jų kūrybos eksponatai pateikiami visuomenei, kai
skaitytojas nusiperka knygą, o žiūrovas įsigyja bi
lietą į teatrą, koncertą ar parodą, jie visi be abejo
jaučiasi turį teisę pasisakyti, kaip jiems skaitytas
ar matytas produktas patiko ir ką jie galvoja. Ir

kai pilietis moka mokesčius, gi mūsų atveju kai tau
tietis prašomas aukoti Lietuvos laisvinimo reika
lams, tai irgi sunku būtų ginčyti jiems teisę turėti
savo nuomonę ir ją kai kada balsiai pasakyti apie
politiką aplamai ar apie Lietuvos laisvinimo veiklą
specialiai.
Vaitiekūno pašaipa apie mūsų teisės ir politi
kos diletantus taikli ir teisinga, tačiau vargu ne
liečiamybės privilegijos galėtų tikėtis ir mūsų ju
ristai. "Didžios reikšmės problemos", mat, kar
tais parūpsta ir eilinei liaudžiai, mokesčių mokė
tojams bei aukų davėjams. Pagaliau, matėm, kaip
patys teisių žinovai-ekspertai irgi greit ir gaižiai
susiginčija. Galų gale, kas įvertins skirtingai ma
nančių specialistų nuomones?
Kai V. Vaitiekūnas ne be išdidumo vieliniu še
pečiu paglosto mūsų politikuojančius intelektualus,
man dvigubai baugu įsiterpti į tolesnę diskusiją, nesijaučiant nei intelektualu, nei teisininku "profesio
nalu", juoba specialistu. Dar labiau būtų komiška
tiesti ant stalo diplomus, nors šiaipjau jaučiuosi sa
vo laiku rimčiau ruošęsis būti tikpaprastu teisinin
ku ir tam tikslui baigęs užsienyje tarptautinės ir
valstybinės teisės specialų institutą, kur tie kursai,
ypač tarptautinių sutarčių teorijos ir jurispru
dencija, valstybių ir vyriausybių pripažinimo pro
blemos buvo dėstomos gal nuodugniau, negu šiaip
jau teisių fakultetuose. Bandžiau dar ir vėliau šių
disciplinų raidą pasekti per bėgančius 30 metų, kai
kada panaudodamas žurnalistikos darbui. Bet, aiš
ku, man labai toli ligi eksperto. Kur tau, broleli!
Ne dėl nusivylimo!

Jau išėjo is spaudos
Knyga, kuri jus sudomins nuo
pirmojo puslapio, tai

Giovannino Guareschi

DON CAMILLO ir PEPPONE

nauji nuotykiai Sovietų Rusijoj

DRAUGAS

DON CAMILLO
Išleido Viltis

Kaina $3.00

Gaunama Dirvoje ir pas platintojus

Tačiau dar šiaip taip skiriu okupacijos sąvo
ką nuo aneksijos, kas maždaug reikštų užėmimą
skirti nuo prijungimo. Arba kada ir kiek pabėgė
liai ir emigrantai, virtę kitų valstybiųpiliečiais, ga
li teisiškai lemti savo kilmės krašto likimą, pripa
žinti ar nepripažinti jo aneksiją kitam kraštui. Tai
problemos, labai svarbios V. Vaitiekūno brošiūro
je, pagal kurias jis nustatinėja išeivių bendravimo
su Lietuva gaires, būdus ir nuolat gąsdina pavojin
gomis teisinėmis ir politinėmis pasėkomis. Taip
pat man aiškus ir toks dažnai pasitaikantis tragi
komiškas diletantizmas, kada net labai atsakingi
mūsų politinių veiksnių pareigūnai su džiaugsmu
viešai pareiškinėja, kad pvz. Vakarų valstybės vis
nepripažįsta Sovietų Rusijos okupacijos Lietuvoje.
Okupacijos fakto, kada jis tikrai yra, negalima ne
pripažinti, ir jis pripažįstamas, su juo skaitomasi,
o nepripažįstamas tik aneksijos faktas, kol jis nebū
na sureguliuotas tarptautine sutartimi.
V. Vaitiekūno širdgėla kyla iš to, kad vėlesniais
laikais kai kurie iš mūsų (ir aš turėjau nelaimės bū
ti, berods, vienas iš pirmųjų) įsakmiai pradėjom ne
pasitikėti vadinamų legallstinių laisvinimo kovos me
todų absoliutizmu ir užsimojimu Lietuvos laisvini
mo sampratoje dar labiau stiprinti išskirtiną poli
tinio prado pirmumą, kaip tat skelbė priešpaskuti
nis Vliko pirmininkas. Savo metu "Dirvoje" tuo klau
simu buvau parašęs daugiau nei keliolika straips
nių.
Bendravimo pavojų autorius mūsų "silpnybę"
aiškina teisės vaidmens nesupratimu ir nevertini
mu Lietuvos interesams ginti ir aplamai nusivyli
mu tarptautinės teisės galia. Dažnai matydamas
jos nepaveikumą ir žinodamas nepašalinamą to prie
žastį, bent aš dar neturėjau pagrindo pajusti spe
cialaus nusivylimo tik tarptautine teise. Taip, ją
žaloja cinizmas, nacionaliniai egoizmai, nuogos jė
gos vyravimas, bešališko privalomo teisėjo nebuvi
mas, priemonių stoka nuostatus ir sprendimus įvyk
dyti. Bet juk perversmais ir revoliucijom laužoma
taip pat ir konstitucinė ar valstybinė teisė, kaip ly
giai ir civilinės teisės, socialiniai pastatai ar eko
nominės santvarkos. O ir tobuliausia kriminalinė
teisė žmonijos neapsaugo, nuo naujų nusikaltimų,
kurių skaičius kai kuriuosė kraštuose vis didėja.
*
Baisiai nenorėčiau pašiepti geros valios juris
to ir mūsų laisvinimo politikos profesionalo, taip
tauriai nepatingėjusio parašyti traktatą, kaip tei
siškai ir teisingai lietuviui išeiviui galima santy
kiauti su Lietuva, kas jam dabar po Clevelando

PLANINGAS TAUPYMAS
Metinis dividendas mokamas už
indelius taupymo knygutėse.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris
specialiai sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie
labiausiai yra reikalingi ir būtų naudingi Jūsų gimi

nėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies
megztukas, itališkas vyriškas arba moteriškas nai
loninis lietpaltis, 3’/> jardo vilnonės angliškos me

džiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios
medžiagos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžia
ga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai, ar
ba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių,
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių.

$90.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
Komplektas moteriškų labai gražių nailoninių
apatinių rūbų (labai ten reikalingi ir naudingi), gė
lėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai
cremplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus
moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos
paltui, 2'/y jardo vilnonės medžiagos suknelei. $90.00.

MAISTO SIUNTINYS 1968.
’/_» sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rū
šies baltų miltų, 2 sv. ryžių, >/i sv. pipirų, >/į. sv la
pelių, •/’ sv. geriamo šokolado, 1 dėž. Nesccafes, 3

sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokola
dinių saldainių. $30.00
Taip pat j bet kurį siuntinį galima dadėti že
miau išvardinti dalykai visad naudingi ir laukiami
Lietuvoje:
Vilnonė skarelė $4.00, nailoniniai lietpalčiai
$10.00, vyriški arba moteriški megztukai $12.00, nai
loniniai marškiniai $7.00, vyriškos arba moteriškos
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00, labai geras
parkeris firmos "Parker" $7.00, šveicariški laikro
džiai $30.00.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
siuntėjas pats sudaro iš mūsų kainoraščio ir taip
pat, persiunčiame Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti Income Tax
sumažinimą.

BALTIC STORES LTD.,
121 HACKNEY RD.. LONDON. E. 2. ENGLAND.
TELEF. SIIO 8731.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

5%

Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.
($5.000.00 ar dauKiau. įdedant po S500.00)
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ŽMOGUS IR JO PASAULIS”
UŽSIDARĖ
Visą vasarą uoliai
lankyta pasaulinė paro
da "Žmogus ir jo Pasau
lis" Montrealyje, pasku
tinį sekmadienį, spalio
13 d., susilaukėnepaprasto pasisekimo — jau
nuo ankstyvo ryto žmo
nės plaukė tiesiog srau
tais, požeminis trauki
nys Metro, vedąs į pa
rodą,
visą laiką buvo

Antanas Bernotas

kėši net 52 kartus.
Parodoje, nežiūrint
įpusėjusio rudens, nepap
rastai gausu gėlių, ir
kiekvienas gėlių mėgė
jas galėjo gėrėtis išti
sais jų laukais, tankiai
išmėtytais visame aikš
tyne, be jau specialios
jų parodos buv. Ameri
kos pavilijone. Šeštadie
nio ir sekmadienio vaka

kytojų tarpe, galima spė
ti ir iš to, kad prieš ke
lias savaites jame lan
kėsi net pats Kanados
ministeris pirmininkas
Pierre Trudeau, gėrė ba
varišką alų ir netgi pašo
ko ir patriukšmavo su
ten susirinkusiais jau
nikliais.
Pirmadienis, spalio 14
d., Kanadoje švenčiama
Padėkos Diena,visos įs
taigos ir prekybos įmo
nės uždarytos, todėl vėl
daugelis lankytojų galė
jo aplankyti parodą. De
ja, tai paskutinė diena ir
jokių ypatingų iškilmių
nebuvo. Lankytojai į pa
rodą galėjo ateiti iki 3
vai., po pietų, o 5 vai. vis
kas užsidarė, šviesos
užgeso, traukiniai ir ka
ruselės sustojo, muzika
nutilo. 1968 metų "Žmo
gus ir jo Pasaulis" pa
sibaigė. Vienintelis ofi
cialus pasirodymas bu
vo tai specialios lentos
prikalimas amerikiečių
pavilijone, kur pasakyta,
kad šį pavilijoną Expo
'67 parodos metu lankė
pats Amerikos preziden
tas Johnsonas, o po pa
rodos,pavilijoną Ameri
ka padovanojo Montrealio miestui,kuris dabar
paverstas gėlių ir paukš
čių paroda ir pavadintas
Biosphere. Šis pastatas
laikomas pačiu geriau
siu iš 20 kitų 1967 metų
pastatų.
Nors paroda savo
vartus šį sezoną ir už
darė, bet jos lankytojai
ir mėgėjai tegul nenusi
mena. Dar nesuvedu s ga
lų su galais ir nežinant
finansinio balanso, jau
pradėti pasiruošimai ki
tų metų sezonui, reiškia,
paroda veiks ir kitais me
tais kaip ir žadėta. Jau
pradėti planai ir sumany
mai, kas paruoština ir
parodytina kitais me
tais. Pirmadienį, paro
dos uždarymo dieną, jau
atvyko darbininkai su
mašinomis ir ėmė ly
ginti buvusio Sovietų Są
jungos pavilijono vietą,
kurioje dabar buvo he
likopterių nusileidimo
aikštė. Burmistras Drapeau pareiškė, kad šio
je vietoje kitiems me
tams bus įrengta kas
nors nepaprasto.
Jis

Kongreso atstovė Frances P. Bolton, nuoširdi lietuvių bičiulė, po Grandinėlės koncerto buvo atsi
lankiusi Į Čiurlionio Ansamblio namuose suruoštą pobūvi. Nuotraukoj iš kairės: svečiai iš St. Louis,
Edison tautinio Instituto direktorius Steve ir tautinių šokių mokytoja, Anthony J, Suster, A. Sagienė,
County Auditor Ralph Perk, kongreso atstovė Frances P. Bolton ir L. Sagys, Grandinėlės vadovas.
V. Pliodžinsko nuotrauka

PO GRANDINĖLĖS ŠOKIŲ

priemonė yra šokio su
ėmimas į siužetinę iš
raišką. Todėl daugelis
kaip sena gali virsti jau šokių atsiskleidžia lyg
na, dėvėta — nauja, gir ištisinio liaudies baleto
dėta — šviežia.
iškarpa. Šita Grandinė
Mūsų senus liaudies lės kryptis ne be pavo
šokius Grandinėlė šoka jaus. Mano įžiūrėjmu,
kaip gana autentišką sa jo ir nebuvo pilnai iš
vo mokytojo Liudo Sa- vengta. Kartotinis kelių
gio ir jo padėjėjų G. Neį šokėjų sutūpimas kuria
mano, L. Kasperavičiū- me scenos kampe są
tės ir kitų kūrybą.
mokslui prieš išsišokėEstetams nebus buvę liūs aptarti, liudija kom
sunku įžiūrėti, kad Gran pozicinį neišmąstymą.
dinėlės kūrėjai siekė ne Šitoks sąmokslavimas
atskirų dėkingų momen yra kito žanro — dramos
Buvęs Amerikos pavilijonas pasaulinėje .parodoje, padovanotų
išryškinimo, o esteti — elementas ir pjaunasi
tas Kanadai, dabar paverstas paukščių ir gėlių paroda ir pavadin
nės
visumos. Visumos su dinamine šokio išraiš
tas Biosphere.
ne tik viso koncerto, bet ka. Kiekvienas žanras
sausakimšai perkimš- rais, kai paroda buvo už
ir kiekvieno šokio kom privalo savo būdingomis
tas, prie daugelio pa- daroma, ištisos žmonių
pozicijoje.
priemonėmis atsiskleis*
vilionų stovėjo minios minios plaukė į La Ronti.
Kai
kitų
tautinių
šo

laukiančiųjų kaip "anais de paslinksminimų aikš
Taigi, šokyje — šo
kių
grupių
atskiras
šo

gerais" Expo'67 laikais. tę, kur sukosi ir važinė
kiu.
Čia dar Sagiui ir jo
kis dažniausiai baigdavo
Parodos ekspresas, mir jo įvairiausiomis spal
bendradarbiams
yra likę
si išbėgimu į užkulisį
gėdamas vėliavėlėmis, vomis pasipuošusios ka
vietos
naujai
kūrybinei
arba, net blogiau, čia
be perstojo lakstė į abu ruselės, ūžė ir šniokštė
pats netrukus vyks į už pat scenoje išsisklaidy iniciatyvai. Berods, ir
galus stačiai užsigrūdęs spalvoti fontanai, skam
sienius ir aplankys dau mu, supliuškimu, tai kaikur kitur, sakysim
nuo lankytojų gausumo. bėjo muzika. O prie ba
gelį kraštų tikėdamasis Grandinėlės šokio lauk grupinėse kompozicijo
"Ištroškusiųjų" buvo di varų restorano laukė iš
surinkti daugiau kraštų, ta pabaiga tapdavo ne se kai kurių išsidrai
delė daugybė: kai mies tisos minios žmonių, no
kad jie dalyvautų kitų me laukta naujo šokio pra kančių linijų sudisciplite restoranai, klubai ir rėjusių patekti į vidų ir
tų parodoje. Beveik vi džia. Regi gerai supras navime.
kavinės atsidaro 12 va paskutinį kartą pasigė
si, kas dalyvavo šiemet tų estetinę tiesą, kad
Bet tai tikrai mažai
landą, čia jie buvo pilni rėti bavarų muzika ir iš
norės dalyvauti ir kitą kiekvieno meno kūrinio kieno pastebėti smulkūs
jau nuo ankstyvo ryto. gerti gero vokiško alaus.
met, bet norima pritrauk pabaiga yra lygiai reikš netikslumai. Ir su jais
MontrealieČiai nenorėjo Deja, dėl didelio lanky
ti ir naujų. Kaikurie, ku minga,kaip ir jo pradžia, Grandinėlė yra išskirpraleisti paskutinio tik tojų skaičiaus, visas vo
rie pernai dalyvavo, o o taip pat, kad pabaiga tinis savo žanro meno
rai gražaus, šilto ir ma kiškas alus jau buvo iš
šiemet ne, vėl pareiškė niekada nėra galas.
kūrinys.
lonaus rudens sekma gertas ir lauke kabėjęs
norą dalyvauti, sakysi
Dėl savo sėkmėsGranNeieškodama publikai
dienio ir atsisveikinti su plakatas skelbė, kad nuo
me, Čekoslovakija, tu papirkti atskirų sustip dinėlė ne maža dalim
savo globotiniu "Žmo šiol bus galima gauti tik
rėjusi puikiausią pa rintų efektų, Grandinėlė turi būti dėkinga darniai
gum ir jo Pasauliu? Ir kanadiško alaus. Kokį
sisekimą. Žiemos metu betgi nevengia meniškai skambančiam Jono Pa
tikrai, šį sekmadienį jų nepaprastą pasisekimą
pateisinamų staigmenų. žemio orkestrui. Publi
(Nukelta į 6 psl.)
suplūdo nei mažiau nei šis restoranas turėjo lan
Dažnai nustembi, kai vie ka buvo ne tik maloniai
daugiau kaip 259,857,
na
šokėjų grupė visai ne nuteikta, bet ir nustebin
sumušdami visus vienos
tikėtai
ir staigiai, bet nuo ta. Be šito orkestro pa
dienos lankymo rekor
sekliai
pakeičia kitą ar siaukojančio vadovo ir jo
dus net ir geriausiais
BALSUOKIT ŠI KARTĄ KAIP NUO TO PRIKLAUSYTU
ba
kai
atskiri
šokėjai įsi lygiai stropių muzikantų
Expo metais. Pridėjus
jungia
į
grandį,
lyg iš že Grandinėlė tikriausiai
TAVO VISAS PASAULIS!
sekančio
pirmadienio
mės
išdygę.
Arba,
kai ge daug blankiau spindėtų.
lankytojų skaičių, susi
Grandinėlės
grožis
rai
žinomų
šokių
linijos
Mūsų žmonės sunkiai dirbo daugelį metų, steigdami savo
daro graži 12 ir pusės
aišku, negalėtų atsi
bendruomenes, st. ydami savo namus ir bažnyčias, auginda
nusibraižo,
kaip
nebu

milijonų lankytojų sume mi ir auklėdami savo šeimas, ir tuo užtikrino Amerikos galybę
vai laukęs. Ir tos visos skleisti ir- be dali. N.
lė per visą sezoną. Tie
ir charakterį. Dabar, jie nori išaugoti ta savo sunkiu darbu
staigmenos vis dėlto ne Palubinskienės stilizuo
sa, prieš parodos atida- užtarnautą indėlį. Jie nori naudotis savo darbo vaisiais, gyven
sunaikina aiškiai siekto tų rūbų, o taip pat ir be
dami saugioje kaimynystėje ir saugiuose namuose.
rymą buvo tikimasi su
epiško išsisakymo visu G. Mazoliauskaitės su
RICHARD NIXON yra nusistatęs visa tai apsaugoti, prižiū
laukti 20 milijonų, vė
mos, tokio iškilnaus šukavimų.
visų Įstatymų teisėtą iv teisingą vykdymą, kad kiek
liau šis skaičius suma rėdamas
Grandinėlės progra
vienas amerikietis, nežiūrint jo kilmės, galėtų gyventi atmos
blaivumo.
žintas iki 15, nes kelias
moje
niekur nerasi Sagieferoje taikos, gerbūvio ir saugumo.
Šitas siekimas pri
pirmas savaites po ati
nės
pavardės.
Bet arti
RICHARD NIXON yra nusistatęs apsaugoti mūsų šalį nuo
stabdo publikos išsilie
darymo dėl blogo oro lan komunistų ir kitų, kurie siekia skaldyti mūsų visuomenę ir
mieji
žmonės
bus
visais
jimą į pigias ovacijas,
kytojų buvo mažai, bet ir
griauti mūsų laisvių institucijas. Jis praeityje buvo griežtas
šventaisiais
pasiryžę
bet pelno dažnus ir dė
santykiuose su vietos ii' užsienių komunistais, jis tokiu bus ii’
dvylikos su puse milijo
kingus
plojimus. (Per prisiekti, kad be jos
nų lankytojų skaičius lai ateityje.
pertrauką girdėjau, kaip Grandinėlė nebūtų ne tik
RICHARD NIXON visada rėmė laisvo apsisprendimo prin
komas tikru pasisekimu
kažikieno apie įspūdžius matoma ir girdima, bet
cipą visoms' tautoms.
ir manoma, kad paroda
paklausta seselė vienuo ir iš viso gyva.
RICHARD NIXON ir toliau rems komunistų Baltijos kraš
nuostolių neturės.
Taip daugelio, — va
lė atsakė:'negaliu susi
tų užėmimo nepripažinimo politiką.
Žinoma, daugelis lan
laikyti neverkus"). Este dovų, mokytojų, talkinin
RICHARD NIXON yra nusistatęs garbingai baigti karą
kytojų ėjo po kelis ar
Vietname, lygiai kaip Prezidentas Eisenhovver baigė karą Ko
tinio išgyvenimo pilnu kų, muzikantų ir puikių
net kelioliką kartų, ypač
rėjoje.
mos išspausta ašara, tur mergaičių bei berniukų
tie, kurie turėjo specia
būt, daugelio kieno buvo šokėjų, — pastangomis
Balsavimo dieną, ANTRADIENJ, LAPKRIČIO
lius pasus. Štai pašto
pati įtikinamiausia reak gyvuoja ir kuria kukli ir
MĖN. 5 DIENĄ. Balsuokite už RICHARD M.
tarnautojas iš mažos St.
didinga Grandinėlė, savu
cija.
NIXON ir SPIRO T. AGNEW.
Basile vietovės į paro
Ne visai nauja, bet žodžiu išsakanti mūsų
dą su savo trim berniu
United Citizens for Nixon-Agnew, Nationalitics Division
šviežiai ir labai gausiai tautos jėgą būti gyva ir
Willard Hotel. Washington, D. C.
kais šiemet atėjo jau
Grandinėlės naudojama teisę būti laisva.
26 kartą, o pernai jis lanSpalio 13 d. Grandi
nėlė šoko savo miestui
— Clevelandui. Bet ne
vien saviesiems: iš dau
giau negu 1300 žiūrovų
kokie 700 buvo įvairių
kitų tautų ir rasių žmo
nės. Šitie skaičiai buvo
neįprastas reiškinys Cle
velando lietuvių patyri
muos.
Ar Grandinėlė buvo
verta tokio susidomėji
mo?
Užuojautos tiems, ku
rie negalėjo ar juo labiau
nenorėjo anų žiūrovų
tarpe būti.
Sakysite, taip tai taip,
bet liaudies šokiai jau
tiek kartų ir tiek dau
gelio grupių šokti.
O vis dėl to, kas ma
tė Grandinėlę, matė,

V. MARIUNAS
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jis nenorėjo daug kalbė
ti, kol tie planai dar tik
svarstomi.
čių" tautinių šokių gru
Iki kitų metų, miela
pė, Aušros Vartų parapi paroda!
jos choras ir liaudies ins
trumentų
orkestras,
vadovaujamas Zigmo La
pino, pašoko, pagrojo ir HELP WANTED MALĖ
padainavo, sukeldamas
PRODUCTION WORKERS
žiūrovų tarpe tikrą pa
PRESS OPERATORS
Fringe benefits and overtime. Day
sigėrėjimą. Reikia lauk work.
Steady work for qualified men.
ti, kad panašūs tautinių
KORRECK MFG., INC.
32900 Deąuindre, Warren, Mich.
grupių pasirodymai bus
1 block south of 14 Mile
ir kitąmet.
(106-108)
Kaip burmistras pa
reiškė, kitais metais pa GENERAL BOX COMPANY — Corroda bus dar gražesnė, rugated box factory in Warren. Pro
workers. Good conditions and
dar įvairesnė ir marges duction
fringes. Steady work and some
nė. Planuojama dabar all
overtime for those who want to grovv
and stay with a AAA-1 expanding
esamus eksponatus pa company.
Phone or stop at GENERAL
keisti per pusę ar dar BOX COMPANY,
13251 Stephens Dr.
(9*72 Mile Rd. at Schoenherr), Wardaugiau naujais ir dar ren,"
Mich. (313) 759-5000.
geresniais eksponatais,
(105-110)
tačiau apie savo planus

PARODA UŽSIDARĖ...
(Atkelta iš 5 psl.)
burmistras galvoja paro
dos aikštyne esančius ba
seinus ir. kanalus pavers
ti žiemos sporto ir pra
mogų vieta. Sakoma, kad
lankytojams galės būti
atidari ir kaikurie pavilijonai, sakysime Žie
mos Sporto pavilijonas
(buv. Ontario), pavilijo
nas Žmogus ir Šiaurė ir
dar kaikas.
Ir lietuviai šiemet tu
rėjo visai neblogą pasiro
dymą kartu su kitais
pabaltiečiais rugsėjo 7
d., kada Tautų Aikštėje
buvo surengta Pabaltijo
Diena. Laike pasirody
mo mūsų tautiečiai iš
Montrealio, būtent, "Vy

—

PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 10 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD.
— 10 IKI 8:30. SKYRIUOSE 10 IKI 9:30.
MES DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

M

ALL 7
STORES

BASEMENTSI

APSKRITIES VALDYBOS
KANDIDATAI

Cuyahoga Apskrities virši
ninkai renkami kas ketvirti me
tai. Dauguma jų kandidatuoja
jau kelintam terminui, kiti nau
ji. Taipgi keli kandidatuoja j.
kitas apskrities vietas. Jų var
dus rasite skelbime.
Hugh A. Corrigan, buvęs tei
sėjas, tapo paskirtas komisijonierium 1 mirusio VVilliam
A. Day vietą. Dabar pilnam
keturių metų terminui Hugh A.
Corrigan kandidatuoja lapkr. 5
d. rinkimuose.
Frank J. Pokorny yra antras
kandidatas į komisijonierius
buvęs Ohio valstijos atstovu.
Emil J. Masgay vėl kandidatas
i Common Pleas apskrities teis ■
mą, kur darbuojasi jau nuo 1964
metų.
Dr. Samuel R. Gerger kan
didatuoja | apskrities gydy
tojus, kuriose pareigose tar
nauja jau virš 30 metų.
Albert S. Porter, apskrities
inžinierius 21 metus, vėl kan
didatas tai pačiai vietai.
John T. Corrigan, tarnavęs
11 metų apskrities gynėjo pa
reigose, vėl kandidatuoja.
Mark McElroy, apskrities re
kordų vedėjas nuo 1963 metų,
nori būti išrinktas toms parei
goms ir toliau.
Šerifas James J. McGettrick,
advokatas, 1941 paskirtas aps
krities šerifu, pasiryžęs tar
nauti ir toliau.
Frank J. Brennan, apskri
ties iždininko įstaigoje nuo 1933
metų, 1955 metais paskirtas iž
dininku ir nuo to išrenkamas kas
ketveri metai, šiemet yra kan
didatas vėl ketverių metų lai
kui,

I

Mokesčių mokėtojai verčiami mokėti ir mokėti nega
lėdami patirti kaip jų pinigai išleidžiami. Congressman Bolton stipriai stovi prieš Federalės valdžios
pinigų eikvojimų. Ji yra atsižymėjus nusistatymu
apsaugojimui namų savininkų ir mokesčių mokėto
jų nuo netikslingų eikvojimų. Palaikykit ją Kongre
se apsaugai savo pačių — mokesčių mokėtojų — LA
BIAUSIAI UŽMIRŠTŲ AMERIKIEČIŲ.

Sponsored by the 22nd District Republican Club.

RE-ELECT
FRANCES
Ronald G Weiricl<. CONGRESSMAN
Secretary—1891 Oakmpunt’Road. Cleveland.
Ohio 44121 P.
BOLTON

22ndl DISTRICT

JO NUOPELNAIS

IR
PATYRIMU
IŠR1NKIT...

JUDGE
EUGENE J.

VOINOVICH į OHIO
LEGISLATŪRĄ
Gimęs ir augęs lietuvių nau
josios parapijos rajone, Ohio
legislatūros atstovas 53-me distrikte, George V. Voinovich vėl
kandidatuoja j Ohio atstovų rū
mus. Jo skelbimas telpa Dir
voje.
Veiklus toje apylinkėje iš pat
jaunų dienų, advokatas, Voino
vich rūpinasi savo distrikto
gyventojų reikalais kiek jie pri
klauso valstijos įstatymdavys
tės ribose. Tarp kitų dalykų,
jis iškovojo miesto 32 Wardą
palikti 22-me Kongresiniame
distrikte, kai valstija buvo pa
siryžus perkelti j 21-mą.
Balsavimuose jį remia res
publikonai, demokratai, nepri
klausomi, ir lietuvių komitetas.
Kiti lietuvių remiami kandi
datai šiuose rinkimuose yra 22
Kongresinio Distrikto ilgame
tė atstovė Frances P. Bolton,
jau plačiai susipažinus su lie
tuviais.
20-to Kongresinio Distrikto
ilgametis lietuvių draugas Michael A. Feighan vėl kandida
tuoja tai pačiai vietai demo
kratų sąraše.
Už viršminėtus asmenis
balsuos tik tuose distriktuose kur jie yra kandidatai.
Respublikoas kandidatas,
William B. Saxbe, lieuvių re
miamas i senatorius Washingtone, bus visuose Ohio sąrašuo
se.

SAVVICKI
TO

COMMON PLEAS COURT
Judge Municipal Court—6 years
Statė Representative—6 years
Statė Senate—4 years

REMIAMAS
• PRESS • PLAIN DEALER • CLEVELAND AFL-CIO
• CLEVELAND BAR ASSN. • CUYAHOGA BAR ASSN.
• PARMA BAR ASSN. • COSMOPOLITAN DEMOCRATIC
LEAGUE • DAUGELIS KITATAUČIŲ LAIKRAŠČIŲ.
Thomas P. Burke, Chmn., 18313 Flamingo, Cleveland, Ohio

Main Office: $,MC* ”0’
798 EAST 185th STREET
k
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HELP WANTED MALĖ

WOODWORKERS

PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS
*

VYRAMS PLAČIAI ŽINOMŲ PERMA-PRESS
ILGOM RANKOVĖM IŠEIGINIŲ MARŠKINIŲ
Jei be trūkumų
$6 iki 7.95
3 už $ 8
Išeiginiai marškiniai: Reguliariai išplėstom žemyn nulenktom apykaklėm, pa
prastais ir užlenktais French rankogaliais. 65'r Kodėl polyester, 35'< medvil
nės ir oxford stiprios medžiagos. Menki negerumai gamyboje nekenks išvaizdai,
dėvėjimui ir skalbimui. Balti, dryžuoti ir spalvoti. Apykaklės dydžiai 14-17>/2.
Rankovių ilgis 32-35.

.

Mail and l’hone Orders Filled, Call CH 1-3070; Lorain 233-6141; Elyria 322-6304
BASEMENT MEN’S FURNISHINGS, ALL 7 STORES

Openings available daya for operalors of savvs, sanders, etc. Experitraining also
ence preferred būt
available. This is year round- am*
ploymenl with paid holidays and
other employee benefits.
APPLY DAILY
Mon. thru Fri. 8:30 A. M. to 5 P. M.

E. NORRIS BR0WN CO.
58 SO. WASHINGTON ST.
WHITMAN, MASS.
(106-108)

PAPER Triinmers, Sheelers and Slilter Operators. Top wage« and fringe
benefits, permanent einployrnent, excellent vvorking conditions. Only experienced need apply.
SEAMAN PATRICK PAPER CO.
\ 2000 Howard St., Detroit, Mich.
313 — 825-5500
All replies kept confidential
(105-1II)

Skilled Trades
TOOLMAKERS
VERT. LATHE OPERS.
JIG & FIKTURE BLDRS.
F.XCELLF.NT

ratf.s benefits

Artco, Ine.
3020 Indianwood Rd.
Lake Orion, Mich.
(107-m

HOME and
REMODELING
LOAN S
INSURED SAVINGS

1968 m. spalio 25 d.

Nr. 107 — 7

DIRVA

U
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDE

• Balfo vajus vyksta visą
spalio mėnesį. Pirmieji au

kavo :
Irena ir Česlovas Šatkaus
kai — $50.00; Dr. A. Mieliauskas — $30.00; Ona ir
P. Žilinskai — $21.00; A.
Mackevičius — $15.00; Dr.
V. Gruzdys ir D. Trimakas
po $15.00; P. Mikoliūnas ir
G. Juškėnas po $12.00.

TREČIADIENĮ,

VISI AMERIKOS LIETUVIAI ENTUZIASTIŠKAI REMIA
RICHARDĄ M. NIXONĄ l PREZIDENTUS

• Kaukių balius. Lietu
vių Studentų Sąjunga ren
gia smagų šokių vakarą
Čiurlionio namuose, lapkri
čio 1 d., penktadienio vaka
re, 7:30 vai. Dalyvaujan
tieji prašomi atvykti su
kaukių rūbais. Kviečiame
visą jaunimą. Įžangą $1.50.

NEOLITUANŲ
SUEIGA
Spalio 18 d. Dr. A. ir
V. Butkų namuose įvyko
Korp! Neo-Lithuania Cle
velando skyriaus susi
rinkimas. Susirinkime
dalyvavo gražus būrelis
korporantų ir kandidatų.
Pradžioje kol. J. Mitalienė supažindino kan
didatus su Korp! Neo-Li
thuania istorija. Įdomiau
sia dalis buvo A. Idzelio
parodytos skaidrės iš
Lietuvos. Ypač įdomu bu
vo pamatyti Vilnaus
vaizdus tiems, kurie Lie
tuvos nėra matę. A. Idzelis buvo Vilniuje pen
kias dienas. Jis papasa
kojo kaip maloniai lie
tuviai priėmė ir vaišino.
Jis taip pat pasakojo, kad
Vilniuje daug svetimtau
čių ir, kad matosi trin
tis tarp lietuvių ir rusų.
Valdybos pirmininkas
A. Matulionispadarėpranešimą, kad korporaci
jos metinis balius įvyks
sausio mėnesį, o ne lap
kričio, nes šiuo metu ir
taip yra daug įvairių pa

SPALIO 30

RINKIMAI ANTRADIENI, LAPKR. 5 D.
Kandidatas Nixon atvyksta į Clevelandą dar vienam dideliam šio miesto

balsuotojų sujudinimui ir įrodymui, kad jis stovi už labai rimtą programą. Cleve

lando lietuviai raginami apsilankyti Public Hali,

miesto centre,

vai. vakare, parodymui savo susirūpinimo, kad tikras žmogus būtų išrinktas se

kančiu prezidentu.

CLEVELANDO LIETUVIŲ KOMITETAS
NIXONUI-AGNEW REMTI:
Dr. V. L. Ramanauskas — pirm. A. Laikūnas — vicepirm., dr. V. Stankus

— vicepirm., adv. A. širvaitis — vicepirm., I. Šatkauskienė — sekr. ir K. S.
Karpius — spaudos informacija.

Nariai: V. Apanius, St. Astrauskas, dr. VI. Bložė, S. Gedgaudienė, inž. D.
Iešmantas, V. Juodvalkis, G. Kudukienė, dr. J. Mačys, dr. inž. S. Matas, inž. V.
Matas, inž. J. P. Nasvytis, dr. K. Pautienis, dr. J. Stankaitis, č. Šatkauskas.

Richard M. Nixon

rengimų. Jis taip pat pra 
nešė, kad New Yorko sky
rius kviečia visus clevelandiečius korporantus į
savo metinį balių. Kas
norėtų važiuoti gali
kreiptis į jį.
Susirinkimo metu bu
vo "išlydėtas" kolega
dr. V. Stankus, kuris iš
vyksta į kariuomenę, o
taip pat buvo visų pasi
rašytas bendras laiškas
kolegai Rimui Gulbinui
šiuo metu esančiam dė
dės Šamo tarnyboje.
Po pasikalbėjimo se
kė vaišės ir pasilinksmi
nimas.
Dainius Degesys

MOKYKLA DIRBA
Šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla, jau ket
virti metai vadovauja
ma buv. Kybartų gim
nazijos direktoriaus A.
Tamulionio, šiuos moks
lo metus pradėjo su 117
mokinių ir 14 mokytojų.
Pradedant pirmuoju
skyrium, moko šiemoky.
tojai: M. Kižienė, S.Kaz
lauskienė, R. Šilgalienė,
A. Muliolienė, V. Tamulionienė ir E. Mackevi
čienė. Septintame ir aš
tuntame, moką atskirų
dalykų — A. Miškinienė
ir J. Vyšnioms, devinta

me ir dešimtame — A.
Tamulionis su V. Kava
liūnu.
Tautinių šokių moky
tojai M. Leknickas ir P.
Maželis vadovauja vyres
niųjų grupei — Šoktiniui,
D. Juodėnaitė ir K. Sušinskas — jaunesniųjų.
Mokyklai nuoširdžiai
padeda Tėvų Komitetas
— N. Balčiūnienė, H. Johansonas, Mekešienė, P.
Puškorius, J. Rastenis,
St. Vyšnionienė, vadovau.
jamas A. Jonaičio.
Pažymėtina, kad dides
nę mokytojų pusę sudaro
jau šiame krašte išėję
mokslus ir įgiję mokyto
jų teises.

te ir netrukus kaip šio
universiteto stipendinin
kė išvyksta metams lai
ko į Prancūziją, kur ji
rašys disertaciją.
Grupės seniūnas A.
Čiuberkis gražiu ir nuo
širdžiu žodžiu visų var
du padėkojęs Jolitai už
mokymą ir palinkėjęs
sėkmės užsienyje, įtei
kė gražią dovaną: dė
žutę laiškams popie
riaus ir solistės A.

D, Degėsio nuotrauka

Neolituanų sueigos Clevelande dalyviai.

2 šeiniu, 5-5 kambariais, su
garažu. 6607 Edna Avenue.
Klauskit telefonu: RE
2-7264 ar RE 1-2317.

Tuesday, Nov. 5, 1968

X

I’ROSECUTING ATTORNEY

CLERK OF COURT
OF COMMON PLEAS

Malė
Wood Working and Plastie
We VVill Train You
Good Pay ancl Good Benefits
108 Sawtelle Avė.. Brockton, Mass.
Mr. War<l or M r. Uolines
<107-110

DELLA E. JAKUBS & SON

SHEKIIT

Emil J. Masgay

PRODUCTION WORKERS

COUNTY co.vi.missioner

Ja mes J. McGettrick

X

APPLY TO PERSONNEL OEEK'E
MONDAY THROUGH FRIDAY
!) A. M. TO 5 P. M.

JONĖS & V1N1NG, INC.

Frank R. Pokorny

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

X

;x

John T. Corrigan

CORPORATE
INDUSTRIAL
ENGINEERS
l.spandmg Multi-Plant Corporation is
.sveking services of aggresftive, amengineers wilh polential line
mnnagement abilities.
I.xperience in assembly line methods,
wo<>dworking, pre-fab housing preferrrd. būt not essential.
Mušt be vvilling to travel considerably for fir«t two years. InitiaI assignnienh do not require immediate
refocation.
College degree or equivalent experiencv required. Send resume and sala
ry reųuirements to:
Ray A. Forycki. Chief Industrini Engirierr. Divco \Vayne Industries, 100
South Bro<»dwny, Union City Michigan
•♦*»«<»•»•
(106-109)

MICHIGAN SEAMI.ESS TURE CO.

PALAIKYKIT GERĄ VALDŽIĄ
X

COOK
Plrtin for family of six. No laundry
or cleaning — aome baby sitting.
Lovely room fic bath—live in 5 days.
Over 35. salary $75.00 per week —
216 — 932-0040 or 216 —- 382-3438.
(104-107)

LOCAT1.D AT 244UO Pl.YMOt Tl.l RD. <1 VILI Bl.<>< K VVF.ST OI
TELF.GRAI’I I > IS SI | KIXG Ųl ALUTI D AI'l'l.K AX I S IO I ILL
THE. ABOVI OPI XI.XGS I.X<TI.1.IXI IRIXGI IM.XI.ITTS
PROGRAM ANO \VORKIXG <0X1111'10X5.

Political Advertisement

COCNTY COMM1SS1ONER

HELP WANTED MALĖ

ATSISVEIKINO
SU SAVO
lenj tel. 531-2211.
MOKYTOJA
• Prieš atnaujindami sa
Šv. Kazimiero lit. mo
vo namų ar automobilių
kyklos tautinių šokių
palyginkite sa
grupė Šoktinis p.p. Ra- draudimus,
vo mokestį paskambindami
monių rezidencijoje su
rengė išleistuves buvu V. Giedraičiui'tel. 944-6835.
siai savo mokytojai J.
Kavaliūnaitei, kuri šio
ELECTRICIANS
mis dienomis išlaikė
MACHINE REPAIRMEN
daktarinius prancūzų li
PRODUCTION WORKERS
teratūros egzaminus C aTHE STANDARD TURE CO. DIVISION OF
se Western Reserve u-

32

Hugh A. Corrigan

Stempužienės
dainų
plokštelę, o jos kolegos
— Šoktinio mokytojai M.
Leknickas ir P. Maže
lis — raudonų rožių
puokštę.

PARDUODAMAS NAMAS

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gauk
site kreipdamiesi į Z. Obe-

X

spalio 30 d„ 7

Mark McĘlroy
COUNTY RECORDER

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

Frank M. Brennan

X

COUNTY TREASURER

Frank M. Gorman, Chairman

ju

X

i

Albert S. Porter

j

COUNTY ENGINEER

X

Samuel R. Gerbei-

2825 Covcntry Rd. — Demotratic County Officials Joint Committee

CORONER

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

DIRVA

CHICAGOS IR APYLINKIŲ GYVENTOJAI!
BALSUOKIME UŽ LIETUVIUS IR LIETUVIŲ DRAUGUS!

PARODYKIME SAVO

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POLITINI PAJĖGUMĄ

• V. Adamkui pagerbti

žuvusių ir mirusių dėl Lie

vaišės (cocktail party) ruo
šiama spalio 30 d. (trečia
dienį), 7 v. v. Chicago Sav
ings bendrovėje, 6245 So.
Western Avė. Auka 10 dol.

tuvos laisvės pagerbimas ir
iškilmingas posėdis.
Lapkričio 23 d. (šeštad.),
8 vai. vakare Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje, ramovėniai ir birutininkės ruo
šia balių. Visi kariai ir pla
čioji visuomenė, kviečiami
gausiai dalyvauti. Kvieti
mai gaunami pas p. V. Ku
likauskienę, telefonu: RE
5-5118 arba pas p. Juškaitį,
telef.: 436-6641.

asmeniui. Rezervac i j o m s
prašom
skambinti vaišių
ruošimo iniciatoriui K. Oksui, telef. 779-0362, arba
Margučiui GR 6-2242. Nuo

širdžiai visus prašome pa
gerbimo vaišėse dalyvauti.

• Visų tautybių susirin
kimas su menine programa

BALSUODAMI

VIENINGAI!

BALSUOKIME
LAPKRIČIO 5 D.

RINKIMUOSE!
V. V. ADAMKUS
TRUSTEE, METROPOLITAN
SANITARY DISTRICT OF
GREATER CHICAGO

GOVERNOR

NEOLITHUANŲ BALIUS

įvyks spalio 27 d. (sekma
dienį), 2 vai. p. p. šį masinį
susirinkimą ruošia Centri
nis Respublikonų Komite
tas.
Vieta — Medinah

Korp! Neo-Lithuania New
Yorke
metinis
banketas
įvyksta lapkričio 2 d., 8 vai.
vak. Travelers Hotel (La
Guardia Airport), 9400 Dit-

Temple, 600 North Wabash
Avė. Pranešimus padarys mars Blvd.
Agnew, Dirksen, Adamkus
Užsakomi stalai ir pa
ir kiti. Lietuvių programą kvietimai gaunami pas: To
tvarkys K. Stephens ir K. mą
Sperauską,
142-10
Oksas.
Jaunimo
Centro Roosevelt Avė., Flushing,
Tautinių šokių grupė, vado N. Y. 11354, tel. 939-3792
vaujant L. Braždienei, iš ir Joną Stankūną, 183-11
pildys keletą tautinių šokių. Hillside Avė., Jamaica EsLietuviai prašomi palaikyti tates, N. Y. 11432, telef.
savo kandidatus, ir susirin 656-1686.
kime
gausiai
dalyvauti.
Banketo dalyviai malo
Įėjimas nemokamas.
niai prašomi apie dalyvavi
• Lietuvių Veteranų Są mą pranešti ne vėliau spa
junga Ramovė šiemet šven lio 25 d. aukščiau nurody
tais adresais, pasiunčiant
čia 50 metų N. Lietuvos
su pakvietimu gautą laiš
Ginkluotų Jėgų atkūrimo
kutį ar skambinant telefo
sukaktį, šiam įvykiui ypa
nu. Vietos ribotos — vertė
tingai pabrėžti ir jį tinka
tų paskubėti.
mai atžymėti, š. m. lapkri
čio 23-24 dd. Chicagoje, Jau
nimo Centre šaukiamas są
jungos skyrių atstovų su
DIRVĄ
važiavimas. Progra moję:
darbo posėdžiai, pamaldos,

LIETUVIAI

KIEKVIENAS

R. B. OGILVIE

ILLINOIS VALSTIJOS RESPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATAI UŽTIK
RINA JUMS PAJĖGIĄ IR SĄŽININGĄ ADMINISTRACIJĄ.

BALSUOKITE UŽ RESPUBLIKONŲ SĄRAŠĄ.
OGILVIE LEVER NO. 3 B

ADAMKUS LEVER NO. 33 B
ILLINOIS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ LYGA.

Skaityk ir platink

Dalis svečių po minėjimo. Iš kairės: L. Stukas, M. Stonytė, A.S. Trečiokas, I. Trečiokienė, A. Kačanauskas, V, Melinis, R. ir dr. J. Stukai.
B- Rąžius nuotrauka

BALTIJOS VALSTYBIŲ SUKAKTIES
SĖKMINGAS MINĖJIMAS

Iš BLAFo vajaus atidarymo Chicagoje. Vajaus Globos Komiteto
pirmininkų - "Paramos" savininkų Jurgio Mažeikos ir Jurgio Janušaičio 100 dol. auką įteikia Jurgis JanuŠaitis Chicagos apskr.
Balfo pirmininkui Antanui Gintneriui. Kairėje J. Daužvardienė ir
gen. kons. dr. Petras Daužvardis.
V. Noreikos nuotrauka

A.

IZABELĖ

t

A.

NAVICKIENĖ

Spalio 23, trečiadienį, suėjo vieneri metai kai

negailestinga mirtis atskyrė mano žmoną ir mo

tiną, Izabelę Navickienę.
Jos mirties metinės sukakties proga abiejose

lietuvių bažnyčiose užprašytos šv. Mišios

SPALIO 26 D., ŠEŠTADIENĮ,
ŠV. P. NEPALIAUJAMOS PAGALBOS

BAŽNYČIOJE, 6:30 VAL. RYTO,
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE, 9 VAL. RYTO.

- Trentone spalio 6 d.
War Memorial didžiu
lė salė buvo užpildyta
žmonėmis. Dar prieš
prasidedant minėjimui,
jau daugelis buvo salėj
ir skaitė išdalintas pro
gramas su auksiniais
viršeliais, primenant 50
metų sukaktį. Progra
mos pirmame puslapy
buvo Baltijos valstybių,
diplomatinio korpuso na
rių vardai ir titulai. Po
to sekė garbės komite
to narių sąrašas, žy
miausių New Jersey vals
tijos amerikiečių su gu
bernatorium Richard J.
Hughes priešaky. Antras
ir trečias puslapiai buvo
užpildyti parinktomis ži
niomis apie Baltijos vals
tybes nuo 17-to šimtme
čio iki šių dienų.
Kiti puslapiai buvo už
pildyti nuotraukomis iš
New Jersey pabaltiečių
veiklos.

Minėjimo programa iš
pildyta, lietuvių, latvių
ir estų bendromis jėgo
mis. Invokaciją skaitė
kun. Juozas Barkus. Ati
darymo žodį tarpe inž.
V. Melinis. Programą
pravedė prof. J. Stukas.
Kalbą pasakė Dr. Lew
E. Dobriansky. Maldą
prieš uždarant atkalbėjo
kun. dr. Edwin H. Knudten.
Baltijos tautų solistai:
Heinz Riivald, tenoras;
Liudas Stukas,baritonas,
Ive Patrason-Ainso, so
pranas; Laima Veide, so
pranas. Visi gerai išpil
dė. Solistams ir cho
rams vadovavo ir skam
bino Liudas Stukas, Al
girdas Kačanauskas, Roberts Balodis, Ferdinand Rikka, Maaja Dues
berg, Piteris Ozolins,
Maruta Delle, LeoKiin,
Vladas Melinis ir Mirdza Naruna.

ir komentavo radijo pra
nešėjai. Prieš parengi
mą buvo plačiai infor
muota New Jersey anglų
kalbos spauda.
Parengimo pabaigoje
buvo perskaityta ir vi
sais balsais priimta Bai
tijos tautų laisvės rei
kalu rezoliucija.
A,S. Trečiokas

Taip pat dalyvavo
Trentono amerikiečių
jaunimo legiono orkest
ras, lietuvių latvių ir es
tų chorai ir šokėjai.
Asmeniškai sveikino
Estijos gen. konsulas
Ernst Jaackson ir kon
sulas Aksel Linkhorst,
Latvijos ministeris Arnolds Spekke, ukrainie
čiai ir kiti. Lietuvos mi
nisteris Juozas Rajec
kas ir generalinis kon
sulas Anicetas Simutis,
negalėdami atvykti, svei
kino raštu. JAV kandida
tai įprezidentus Richard
M. Nixon ir Hubert
Humphrey sveikino te
legramom.
Reikia pripažinti, kad
tai buvo vienas iš gerai
pavykusių parengimų,
apie kurį prielankiai ra
šė amerikiečių spauda

OLIMPIADOJE
Tarp 332 Sovietų Są
jungos sportininkų, da
lyvaujančių olimpiadoj
Meksiko, dešimts yra iš
Lietuvos, devyni lietu
viai. (Boksininkas D.
Pozniakas yra iš Vil
niaus, bet ne lietuvis).
Daugiausia lietuvių —
irkluotojai. Jų iš viso
yra šeši: ApolinarasGri
gas dvivietėj valty (su
maskviečiu) ir penki
"Žalgirio" aštuonvietėj:
Zigmas Jukna, Juozas
Jagelavičius, Jonas Mo
tiejūnas, Vytautas Brie
dis ir Antanas Bagdona
vičius. Kitus penkis (su
atsarginiais) irkluotojus
ir vairininką komisija
Maskvoj pridėjo po du iš
Maskvos, Leningrado ir
Kijevo. Su "Žalgirio" aš.
tuonviete yra atvykęs ir
treneris Ričardas Vait
kevičius, neįskaitomas į
aktyviuosius olimpiados
dalyvius. Su juo, "Žalgi
rio" aštuonvietės įgula
olimpiadoj yra lygiai "pu
siau lietuviška".
Kiti lietuviai Sov. Sgos sportininkų grupėse
yra: Stasys Šaparnis —
penkiakovininkų grupėj,
J. Čepulis — boksininkų
grupėj ir Modestas Pau
lauskas — krepšinio
rinktinėj.
Visi laikraščiai Vilniu
je pabrėžiamai kalba
apie tuos 10 vyrų, kaip
Lietuvos atstovus olimjpiadoj, ir linki, kad
jiems pasisektų iškovoti
Lietuvai medalių. Tą iliuziją tačiau išblaško kaikurių tų sportininkų nuo
traukos, nusiųstos jau iš
Meksikos. Nuotraukose
jie matomi aiškiai pa
žymėti
rusiškomis
"CCCP" raidėmis, iš ku
rių vienų pakankamai
aišku, kad niekas Meksi
koj Lietuvos vardo ne
mato, kad Lietuvai ten
niekas neatstovauja, ir
kad, jeigu kurie įg jų ir
iškovos medalius, tai ne
Lietuvai, o tik tai pa
čiai "CCCP".
(ELTA)
FOUNDRY MORKERS
Positions open for:
GRINDERS
LABORERS
WELDERS
FURNACE HELPF.RS
Excellent pny nnd frinue bencfit
program.
Apply
Personnel Department
DONEGAL STEEL FOUNDRY CO.
MatiaUa, Pa.
(106109)

Maloniai kviečiame visus — gimines, drau

gus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir

kartu

pasimelsti

už

a. a.

Izabelės

Navickienės

sielą.

Feliksas Navickas ir šeima

A. A.

Pulk. KAZIUI BABICKUI
mirus, jo sūnų RYTĄ ir visus artimuosius giliai
užjaučiame

Danutė ir Rapolas
Va1odkai

ALT S-gos Elizabetho skyriaus surngtos tautinės šventės pro
gramos išpildytojai: prof. dr. B. Nemickas, Ona Pliuškonienė, Ju
zė Augaitytė, Ona Salčiūnienė, Liudas Stukas, Irena Veblaitienė ir
Petras Lanys. Smulkesnis aprašymas apie šventę tilpo Dirvoje
Nr 103
K.A. Pliuškonio nuotrauka

Elvyra V. Kavaliūnaitė ir Michael W. Shannon po jungtuvių iš
einant iš §v. Kryžiaus bažnyčios Chicagoje’. Jaunuosius sutuokė
kun. Stašys. Vaišėse dalyvavo virš 300 svečių. Nors dalis svečių
buvo amerikiečiai, puota buvo pravesta su lietuviškomis tradi
cijomis. Jaunoji Elvyra buvo veikli skautų ir neolituanų eilėse.
M. Kasniūno nuotrauka

