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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LABDAROS ŪKIS Lietuvos Gen. Konsulus New Yorkesocialdemokratai, bet 
krikščionys demokratai, 
kurių kairysis sparnas 
visą laiką stovėjo ir sto
vi už išlaidų tiems rel- 
kalamspadidinimą. Mat, 
algoms ir pragyvenimo 
išlaidoms visą laiką au
gant, didinamos ir ren
tos. Tam reikalui neuž
tenka išskaitytų iš darb
davių ir darbininkų ar 
tarnautojų sumų. Pati val
džia dar turi pridurti 8 
milijardus markių iš sa
vo pajamų.

Be to reikalas suvesti 
biudžetą, ar teisingiau 
jo deficitą laikyti pro
tingose ribose, verčia tie
siogiai padidinti socia
liniams reikalams nu
matytus įnašus. Mano
ma, kad jie kitais metais 
pasieks jau rekordinės 
20% algos sumos.

Bendrajam krašto 
ūkiui tokia sistema dau
giau kenkia negu padeda 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad tiems pini
gams tvarkyti išlaiko
mas milžiniškas apara
tas ir tie pinigai neduo
da tokio pelno, kurį jie 
galėtų duoti pasilikę at
skiro individo kišenėje 
ir pelningai investuoja
mi į nekilnojamąjį tur
tą ar vertybės popierius. 
Rezultate kapitalistinės 
valstybės ūkis, privers
tas dirbti tik labadaros 
reikalams, labai greitai 
pavargsta ir netenka vi
so savo pranašumo prieš 
socialistinio pobūdžio 
santvarką.

Anicetas Simutis, naujasis Lietuvos generalinis konsulas New 
Yorke.

Šiandien V. Vokietijoje 
kiekvienas darbdavys 
valstybei turi atiduoti 
40% visų savo pajamų so
cialiniams ir valsty
bės išlaikymo (mokes
čių) reikalams. Kas ket
virtas Vokietijos pilietis 
virš 20 metų gauna iš 
valstybės vienokią ar 

nors dirba ar ne. Ir ka- kitokią pašalpą - rentą, 
dangi paskiras individas 
savo asmeninę naudą, 
nors ji būtų visai men
kutė, daugiau vertina ne
gu bendrą krašto gero
vę, rinkikai visados iš
rinks tokią valdžią, kuri 
jiems daugiau pažadės 
ir nė vienas politikas 
nedrįs tokiam reikala
vimui prieštarauti.

Iš vienos pusės tokia 
raida atrodo sveikintina. 
Kiekvienas žmogus gali 
būti užtikrintas savo ger
būviu, nors jam gyveni
me ir labai nesisektų. Iš 
kitos pusės tokia raida 
yra labai pavojinga, nes 
neleidžia pasireikšti ka
pitalistinio ūkio gerom 
savybėm, kurios lais
vam pasauliui atnešė iki 
šiol nematytą gerovę.

Geriausias pavyzdys 
yra Vakarų Vokietija, 
kuri turi geriausią pa
saulyje socialinį drau
dimą, pralenkiantį netik 
kitų kapitalistinių kraštų 
bet ir komunistinių šalių 
kur bent teoriškai kiek
vienas yra aprūpintas iki 
gyvos galvos, draudimo 
sistemas. Toji sistema 
tačiau yra kalta dėl da
bartinės ūkinės stagnaci
jos, kurios nesugebama 
jokiu būdu pašalinti.

'Geležiniam kancle

ARTĖJĄ RINKIMAI VERČIA PADIDINTI VALS* 
TYBĖS IŠLAIDAS SOCIALINIAMS REIKA
LAMS, TAČIAU JŲ NUOLATINIS DIDINIMAS 
TOLI GRAŽU NEATNEŠA PALAIMOS KRAŠ
TO ŪKIUI. — ATVIRKŠČIAI, JIS VEDA PRIE 
ŪKINĖS STAGNACIJOS___ VAKARŲ VOKIE

TIJOS PAVYZDYS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Artėjant 
bus daugiau 
apie socialinį klausimą, 
apie federalinės vyriau
sybės pareigą padidinti 
socialinį draudimą ir 
skirti daugiau lėšų mies
tų lūšnynų pagerinimui. 
Juo labiau, kad po ran
ka yra toks patogus ar
gumentas: kam mums iš
mesti 25 bilijonus dole
rių į Pietryčiu Azijos 
džiungles, jei tais pini
gais galėtumėm 
išspręsti savo 
problemą?

Kas rinkimus 
mėtų, vienas dalykas yra 
tikras: išlaidos sociali
niams reikalams bus tik
rai padidintos. Visose 
kapitalistinėse valstybė
se esama smarkios ten
dencijos pereiti iš gry
nos kapitalistinės į lab
daros ūkio sistemą, t.y. 
į tokią sistemą, kur prak
tiškai kiekvienas gy
ventojas iš valstybės tu
rėtų šiokios tokios nau
dos, vistiek ar jis ką

rinkimams 
kalbama ir

beveik 
rasinę

nelai-

IŠ VISO PASAULIO

• NORS SOV. S-GA ir paskel
bė padidinsianti savo paramą š. 
Vietnamui "galutinai pergalei 
atsiekti", tačiau Kosyginas vie. 
noje savo kalbų pareiškė ir tai, 
jog pastarosiomis dienomis pa
sirodę taikiam Vietnamo klau
simo sprendimui perspekty
vos. Tai esą išdėstyta 14 punk
tų programoje, paskelbtoje 
"Vietnamo Išlaisvinimo Fron - 
to" (taip vadinasi komunisti
nių partizanų vadovybė). Tai
kos derybos, girdi, galinčios 
prasidėti sustabdžius 2. Viet
namo bombardavimą.

Nežiūrint Kosygino kalboje 
pasakytų aštrių žodžių Ame
rikos atžvilgiu ir stambios pa
ramos S. Vietnamui paskyri
mo nauja sutartimi su Hanoi 
atstovais, yra žinoma, jog 
Kremlius spaudžia Hanoi re
žimą imtis lankstesnės politi
kos taikai atsiekti. Pasirodo, 
jog š. Vietnamo bombardavimai 
ilgainiui botų sunkiai pakelia
mi.

riui’ kunigaikščiui Otto 
von Bismarck valdant Vo
kietija pirmoji įsivedė 
privalomą draudimą li
gos atvejui jau 1883 me
tais, o 1889 metais buvo 
įvestas invalidumo ir se 
natvės draudimas.

Bismarckas buvo įsi
tikinęs, kad daugumas pi
liečių patys nepajėgia ap
sidrausti senatvei ir li
gai. Už jį tai turi pada
ryti valstybė. Tam tiks
lui darbininkai ir darb
daviai turėjo įmokėti į 
tam tikrą fondą po 1,12 
nuošimtį mokamo atly
ginimo. Ilgainiui tas nuo
šimtis smarkiai augo.

• JAV TEISININKŲ tarybos 
pirmininkas Earl F. Morriss 
vienoje iš savo kalbų reikala
vo ne tik esamų {statymų vykdy
mo, bet ir naujų {statymų ko
vai su agitatoriais, kurie nau
dodamiesi {vairiais fondais, va
žinėja iš miesto { miestą agi
tuodami prieš baltuosius ir su
keldami kruvinas riaušes. Ga
rantuotos piliečių laisvės tuo bū
du panaudojamos masiniams nu
sikaltimams, vietoj taikių de
monstracijų. Žudynės pakeitė 
protingas derybas. Jei socia
linės negerovės ir privalo bū
ti pašalintos, bet respektas {s- 
tatymams reikia išlaikyti.
• JAV IR P. AMERIKOS už

sienių reikalų ministerių konfe
rencija Washingtone priėmė 
rezoliuciją, griežta pasmer
kiančią Kubos komunistinio reži
mo subversyvią veiklą, kartu 
praplečiant to krašto ūkinę boi
kotą.

Priimant rezoliuciją Meksi
kos atstovas susilaikė. Mat, 
Meksika vis tebepalaiko dip
lomatinius santykius su Kuba.

Yra turbūt šimtai tūks
tančių, jei ne milijonai 
žmonių, kurie gauna kas 
mėnesį nedidelę sumą, 
sakykim 50 markių dėl 
to, kad jie buvo karo me
tu lengvai sužeisti irtas 
sužeidimas šiuo metu 
jiems nekenkia eiti aukš
tas pareigas, kaip net 
ministerių ar įmonių ge
neralinių direktorių! Nu
traukti jiems tas rentas 
būtų prasižengimas prin
cipui, kad kas nors nu
kentėjęs bendram labui 
turi būti už tai atitinka
mai atlyginamas iš bend
ruomenės lėšų.

Milžiniškos išlaidos 
socialiniams reikalams 
jau ilgokai V. Vokieti
jai neleidžia subalansuo
ti valstybės biudžeto. 
Kiekvienas bandymas 
jas apkarpyti iššaukia 
valdžios krizę ar jos 
grėsmę, nes kaltininkai 
pralaimės rinkimuose. 
Čia įdomu, kad dėl tokių 
dažnai nereikalingų iš
pūstų socialinių išlaidų 
yra kalti ne Vokietijos

PAVERGTOS TAUTOS
PROTESTUOJA

Jau keturiolikti metai 
kaip, prasidedant Jung
tinių Tautų būstinėj New 
Yorke naujai metinei se
sijai, kitame tos pačios 
aikštės šone (Carnegie 
Endowment salėse pra
sideda ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo sesi
ja. Rugsėjo 19 d. čia įvy
ko du P.E.T. Seimo XIV 
sesijos pradiniai posė
džiai. (Skaičiuojant nuo 
pradžios, tai buvo 127— 
tas ir 128-tas šio Seimo 
posėdžiai).

Abiejose aikštės pu
sėse daugiausia kalbė
ta, nors ir ne apie tuos

pačius, bet apie panašiai 
nenaujus ir vis dar nesu
tvarkytus reikalus.

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas, kaip ir ki
tų sesijų pradžioje,, vėl 
pakartojo pareiškimą, 
kurio neatvangus karto
jimas, iš tiesų, ir yra es
minė šio Seimo paskir
ties išraiška. Tai pa
reiškimas, kad:

1) Jungtinių Tautų po
sėdžiuose šiuo metu da
lyvaujančių Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Vengrijos dele
gatų įgaliojimai turi bū-

tP

ANICETAS SIMUTIS 
pakeltas į generalinio 
konsulo laipsnį ir, Lie
tuvos atstovo Washingto- 
ne J. Kajecko teikimu, 
1967 m. rugsėjo 11 d. ga
vo atitinkamą JAV Vals
tybės Departamento pri
pažinimą.

A. Simutis Lietuvos 
Užsienių Reikalų Minis
terijos tarnybon įstojo 
1931 metais, o Lietuvos 
Generaliniame Konsula
te New Yorke dirba nuo 
1936 metų. Pradžioje 
konsulato sekretorius, 
nuo 1939 m. — konsu- 
larinis attache, 27 me
tus budi šioje išlikusio
je Lietuvos valstybinė
je įstaigoje su atsako
mybe bei iniciatyva, 
kuriai apibūdinti šiose 
ypatingose aplinkybė
se tarnybiniai laipsniai 
turi tik teorinės reikš
mės. Amerikos lietuvių, 
ypač naujosios ateivi
uos sąmonėje Lietuvos 
generalinis konsulatas 
New Yorke ir Anicetas 
Simutis jau seniai ne
beatskiriamos sąvokos. 
Amerikiečių — apie 
Lietuvą pasidominčių po
litikos mokslininkų tar
pe ligi šiai dienai tebė
ra populiarus A. Simu
čio veikalas ”The Eco- 
nomic Reconstruction of

— Nedėkingieji! Visi jie mane apleido...

ti užginčyti ir atmesti, 
kaip išduoti neteisėtų, 
nereprezentacinių vy
riausybių;

2) Sovietų Sąjungos de 
legacijai turi būti įsak
miai užginčyta ir nepri
pažinta teisė kalbėti bei 
veikti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vardu.

Pirmajame šio pa
reiškimo punkte mini
mos delegacijos Jungti
nėse Tautose yra pripa
žįstamos. (Rumunijos de
legatas net išrinktas da
bar prasidėjusios XXII 
sesijos pirmininku). Ta- 

(Nukelta į 4 psl.)

Lithuania after 1918”, ku
rį jis parašė rengdama
sis Magistro laipsniui 
New Yorko Columbia uni
versitete 1940 m. ir ku
rį tas universitetas iš
leido 1942 metais. Il
gainiui A. Simučiui buvo 
suteikti bei pripažinti vi
cekonsulo, konsulo laips* 
niai, bet atsakomybės ir 
pareigų krūvis kilo dėl 
kitko. 1964 m. rugsėjo 1 
d. mirė gen. kons. Jonas 
Budrys, 1967 liepos 15 — 
V. Stašinskas. Kas bu
vo trijų ar bent dviejų at
liktina, — likimas pali
ko vienam.

Dabartinis Lietuvos 
Generalinis Konsulas 
New Yorke Anicetas Si
mutis yra gimęs 1909 m. 
vasario 11 d., Tirkšliuo
se, Žemaitijoj.

(ELTA)

Naujas JAV LB 
Prezidiumas ir 
Centro Valdyba

New Yorke įvykusia
me Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos 
suvažiavime rugsėjo 24 
d. LB Tarybos prezidiu
mo pirmininku išrinktas 
Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, vi
cepirmininkais kun. V. 
Dabušis, kun. J. Jutke- 
vičius-Jutt ir A. Mažei
ka, sekretoriumi Arvy
das Barzdukas.

Centro valdybos pirmi
ninku išrinktas inž. Bro
nius Nainys.

Į Garbės Teismą iš
rinkti: V. Sidzikauskas, 
dr. prof. Br. Nemickas, 
dr. A. Klimas, Bernar
das Brazdžionis ir J. 
Šlepetys.

į kontrolės komisiją 
išrinkti: dr. S. Biežis, V. 
Kasniūnas ir dr. K. Am- 
brozaitis.
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PULGIS ANDRIUŠIS
Svetimų kalbų mokėjimas yra 

ne tik žmogaus dorybė, bet ir 
kasdieniniam gyvenimui labai 
naudingas dalykas — tą ypač 
puikiai pa tyrėm mes, kuriuos 
lemtis nutrenkė f (vairias Ša
lis. Ir dažnas mūsų tų kalbų 
pramokom vieną kitą, o Pul
gis Andriušis yra kalbinis po
liglotas -- prabilti svetima kal
ba jam. yra tartum pramoga, 
tiek jis yra savo galvon sveti
mų žodžių prisikrovęs. Aš tik
rai nežinau, kaip jis susidoro
jo su slavų, pvz., lenkų ir ru
sų kalbom, niekad neteko girdė
ti tom kalbom j( kalbanti, tik ži
nau, kad vieną ar kitą tų kalbų 
jis moka, bet jau ūda, kai gyve
nom Dievo paukštelių gyvenimą 
Vokietijoj, jis mokėjo ispanų kai • 
bą (nes gi jau buvo iš originalo 
išvertęs Cervantės Don Kicho
tą), kalbėjo vokiškai, skaitė ir 
susišnekėjo prancūziškai, visai

STASYS SANTVARAS

laisvai naudojosi anglų kalba. 
Gana dažnai, mane sutikęs, pra
šnekindavo itališkai. Atsimenu, 
tos kalbos jis nebuvo giliau stu
dijavęs, bet buvo prisirinkęs tiek 
itališkų posakių, jog galėjai su
sidaryti |spūd|, kad ir tą kalbą 
jis (kerta.

Pulgis Andriušis yra ir es
peranto kalbos žinovas. Jei tei
singai prisimenu, nepr. Lietuvoj 
to tarptautinio susižinojimo rei
kalu ilgesnf laiką jis bendradar
biavo su žinomuoju prel. A. 
Dambrausku-Jakštu. Vokietijoj 
Pulgis paruošė ir atspausdino 
tokf veikalą: Esperanto vadovė
lis su žodynu (išleido Mūsų Ke
lias 1947 m.). Atseit, ką tu jam 
padarysi, tam Pulgiui!

Kada ir kur jis kitas kalbas

išmoko — niekuomet neatėjo 
mintis j| pat| iškvosti. Galima 
spėti, kad gimnazijoj eiti kalbų 
mokslai tų lobių negalėjo jam 
sukrauti, negalėjo visko duoti 
ir universitetas. Vadinasi, pats 
Pulgis dirbo, ir visa tai, ką jis 
dabar turi, yra apčiuopiami 
ženklai, kad svetimoms kal
boms įsisavinti jis turi nepap
rastų gabumų. Iš lauko pusės | 
j| pažvelgus, net sunku būtų pa
tikėti, kad jo atminty sutelpa 
tiek daug žinojimo, tiek daug sa
vų ir svetimų kalbinių dalykų iš
manymo.

Sunku man apčiuopti, kaip kiti 
su Andriušiu susipažino, bet ma 
no akysna visų pirma (krito jo 
vardas — Pulgis! Reikia pasaky
ti, kad lietuviai yra nuostabūs 
meistrai vardams daryti! Argi 
jau taip lengva būtų išlukštenti, 
kad Pulgis yra kilęs iš lotyniš-

~ - ■ *
PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; P1RMAD. IR KETVIRTAD.

IKI 9 VAL. VAK. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30 
NAUDOK EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE

(MAY'S basements)
68-as SUKAKTUVINIS IŠPARDAVIMAS!

Vyrams žinomos gamyklos 
susegami ir užsimaunami 

1-os rūšies megztukai
Jei be trukumų

8.99-14.99

Cardiganai, užsimaunami, 
V-apykakle, (vairiais atla
pais plaunamo Oriono acry- 
liko, 100r? avies vilnos ir 
kitų rinktinių medžiagų. 
Madingi fasonai, spalvos. 
Dydžiai S, M, L toje gru
pėje.

Vyrams žinomos gamyklos ilgomis 
rankovėmis išeiginiai 
ir sportiniai marškiniai

Normaliai 4 Q7
3.39-4.99 1'°

Išeiginiai marškiniai
Normalūs ir saguotomis apy
kaklėmis išeiginiai marškiniai, 
balti ir spalvoti bei dryžuoti. 
Dydžiai 14-17, 32-35 toje gru
pėje, Daugelis jų nereikalingi 
proso.

Sportiniai marškiniai
Normalūs ir saguotomis apy
kaklėmis 100'; medvilnės. Ne
reikalingi proso, lygūs ir mar
gi. S, M, L toje grupėje.

Vyrams su 
švarkais ir midely 

piamos 
2-47

Jei be trukumų 3.39! 
100'i medvilnės me
džiagos, ilgos rankovės 
ir kelnės. Dydžiai A. 
B. C. D toje grupėje.

Vyrams įvairios 
geresnės rūšies 

iūsitempią kojinės

37c
.Jei be trukumų 69 c. 
— $1 ’. Iki kėlių ir pus. 
ilgės įvairiu spalvų rin
kinyje. Dydžiai 10-13.

BASĖM ENT MEN’S. FURN’ISHINGS, ALI. 7 STORES

PULGIS ANDRIUŠIS

ko vardo Fulgencijus? Tas Pul
gis yra toks savas, toks origi
nalus ir mielas, rodos, net sa
vo šakny neslepiąs nieko sveti
mo, o tačiau jo tėvas yra... Fui- 
gencijus. Visą Andriušio tėviš
kę Aukštaitijoj tuo varduapkrė- 
tė kažkuris kunigas vikaras, 
pats tuo vardu krikštytas. Žmo
nėms vardas patiko, atrodė nau
jas ir egzotiškas, todėl jie ir sa
vo vaikams tą vikarinj vardą 
pradėjo duoti. Šitaip iš Fulgen- 
cijaus, to romėniško vardo, | 
mūsų gyvenimą atėjo ir Pulgis 
Andriušis!

Kaip rašytojas, literatūros ir 
meno apžvalgininkas, kaip spau
dos žmogus Pulgis Andriušis 
gimė nepr. Lietuvos periodikoj. 
Pradžioj jis spausdino litera
tūros ir teatro vaidinimų re
cenzijas, trumpas apysakaites, 
feljetonus. Ir staiga jis sukėlė 
beveik visuotini susidomėjimą, 
kai pradėjo spausdinti savo bu* 
moristinius (spūdžius iš kelio
nės po Europą ir Maroką. Tą 
kelionę jis atliko žemaičių žir
geliu, pakinkytu | nedidelį veži. 
mėl(. Nuostabūs buvo tos kelio
nės nuotykiai ir jų aprašymai, 
o jos tikslas -- pasiekti Cer
vantės tėvynę, susipažinti su 
ispanais, nes jau tada Pulgis 
puoselėjo Don Kichoto vertimo 
mintį.

Kelionę jis atliko ne vienas, 
originalus vyras pasirinko ir 
originalų bendrakeleivi — te
atro dail. Zelmanavičių, kuklų, 
darbštų ir gana juokingą žyde
li, berods, II pas. karo sąmy
šy žuvusi. Kai dabar iš tolo i 
tas jų keliones pažvelgi, susi
daro vaizdas, kad tame žygy 
Pulgis Andriušis buvo Don Ki
chotas, o Zelmanavičius San- 
ča Pansa...

*»•

Ilgesni laiką su Pulgiu An
driušiu mudu susitikdavom tik 
rašytam žody. Galimas daly
kas, nugara nugaron atsirem- 
davom Konrado kavinėj, Ver
salio ar Metropolio restoranuo
se, o gal frakais pasižaboję, 
drauge sukomės ir spaudos 
baliuose, kur Pulgis būdavo vie
nas iš "veikiančiųasmenų". Ta
čiau iš tų susitikimų ryškes
nio vaizdo atminty nebeliko. Te
bėra gyvi tik du jo straipsniai, 
bet ir tie nėra iš anų gerų lai
kų -- gimę Kaune, vokietmety.

Hitlerinės okupacijos metu 
Kaune teturėjome tik porą laik
raščių -- Ateiti, skiriamą mies 
tui, ir Ūkininko Patarėją, ski
riamą kaimui. Nuo seno buvau 
įpratęs laikraščius truputi rim- 
čiau paskaityti. Ir vieną syki, 
tur būt, jau 1943 m., grjžęs iš 
teatro, atsiverčiau Ateiti ir pra - 
dėjau peržvelgti jos vedamąjį. 
Jis buvo skirtas alkoholio biė- 
dingumui įrodyti, jame liepsnojo 
ne tik blaivinimo dvasia, bet ir 
gilus pažinimas tos žalos ir tų 
nelaimių, kuriomis alkoholis ga
li sugriauti net ir doro žmo
gaus gyvenimą. Perskaičiau tą 
straipsni pats, perskaičiau žmo. 
nai, dar karta sau pačiam, vis 
negalėdamas pasigėrėjimo iki 
valios atsigerti.

Ateities vedamasis buvo be 
autoriaus parašo, tai tik spė
lioti buvo galima: tą straips
ni turėjo rašyti išmaningas al
koholio žinovas’ Paslaptis at
sidengė vėliau, jau Vokietijoj. 
Ir to straipsnio atsiradimo is
torija -- ne per daug linksmas 
karo metu nuotykis.

Pulgis Andriušis, keliauda
mas Kauno Laisvės alėja, su
stojo prie vokiečių knygyno, ku 
rio prekylangy buvo iškabinti 
žemėlapiai, mažom svastiki- 
nėm vėliavėlėm pranešą "nau
jienas" karo frontų įvairiose li
nijose. Greta jo netrukus atsi
stojo pora SS karininkų. Pulgis

IŠ KITOS PUSĖS...
Aš labai atsiprašau Bronio Railos, kad vėl j| ‘užkabinu’, ta

čiau jo laiškas Dirvos 20 Nr. ‘Dėl bendradarbiavimo dainas klau
sant’ sukėlė man kai kurių vizijų, kuriomis norėčiau pasidalinti 
su platesne visuomene. B.R. rašė:

"Susitikimas ir pasikalbėjimas su kokiu menininku iš anapus, 
šiaip turistu ar net komunistu (išskyrus profesionalus politrukus) 
gal kartais kaip tik jiems yra daug reikalingesnis, svarbesnis ir 
Įdomesnis negu mums. Gal jie daug labiau reikalingi ir paguodos, 
ir sustiprinimo ir visokių panašių "nuodų” negu mes. Jie uip pat 
žmonės... ir iš jų nevienas aiškiai ar bent iš pasąmonio ilgisi lais
vesnio oro, supratimo, paguodos, lietuviškos širdies".

Ta pastraipa man duoda progos sustoti prie kai kurių veikėjų 
puoselėjamos minties, kad bendradarbiavimas faktinai tėra labai 
komplikuotas ir ne visiems suprantamas Lietuvos išvadavimo pro
cesas. Jei taip, tai mūsų veiksnių vadovaujantieji asmenys, rinki
miniais metais nusifotografavę su JAV prezidentu, tuč tuojau tu
rėtų vykti | Lietuvą paguosti pavergtą tautą. Vižlus, kaip reika
lauja protokolas, turėtų prasidėti pilnu užuojautos pokalbiu su aukš
čiausiais sovietinės Lietuvos pareigūnais, nes ir jie ’uip pat žmo
nės’ ir greičiausia 'ilgisi laisvesnio oro’. Juos paguodus, reiktų 
dar kartu nusifotografuoti, kad išeivijai (rodžius savo pasisekimą...

Nesąmonė? Nevykęs juokas? Ne, ui visai logiška išvada iš kai 
kurių žmonių galvosenos ir veiksmų. Juk jau ir dabar pora dides- 
'nių ALT pareigūnų (apygardos pirmininkas, tarybos narys) buyo 
'Lietuvoje. Pagal Įstatus ALT turi kovoti už Lietuvos nepriklausomy- 
jję, todėl sovieui pagal savo teisę turėtų formalų pagrindą juos su
imti. Jei jie to nepadarė, reiškia, kad jie to dėl kaikurių sumetimų 
padaryti nenorėjo. Greičiausia, jie norėjo mūsų veiksnius Šiapus 
ir anapus prisutyti kaip juokdarių klubą, kas jiems iki um tikro 
laipsnio, deja, ir pasisekė. (vm)

Andriušis, išstudijavęs visas at
mainas rytų fronte, giliai at
siduso ir greu stovinčius žiū
rovus rimui ir iškilmingai pa
sveikino.
- Heil, ChurchilI!
Du karininkai pradžioj ne

susivokė, lyg bandė nusišypso
ti, Pulgis tuo u r pu pakėlė 
jiems skrybėlę ir pradėjo to
lyn eiti savo keliu. Bet SS vy
rai susigriebė, veikiai Andriu- 
š| pasivijo ir, paėmę j| už pa
žastų, nuvedė tieisiai Į GesU- 
po Įstaigą...

Nuotykis galėjo labai pikui 
susiraizgyti, bet Gesupe at

sirado žmogus, kuris PulgĮ An - 
driuŠĮ šiek tiek pažino. Ne
trukus jo gelbėti šoko draugai 
rašytojai ir žurnalisui, tardy- 
tojams buvo išaiškinu, kad su
imtasis tą posakj išuręs "tau
relės Jukoj", tad ir sprendi
mas buvo vokiškai "kieus": jis 
turĮs Ateity paskelbti rašinĮ, vi
siem laikam suniekindamas al
koholi ir žmonėms (rodydamas 
to velniško gėralo kenksmingu
mą.

Pulgis Andriušis,atgavęs lais 
vę, tą sunkią bausmę atliko pa
sigėrėtinai puikiai.

(Bus daugiau)

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
PIPEFITTERS

MILLWRIGHTS
ALL GM EMPLOYEE BENEFITS PROGRAMS WILL ACCURE AS 
YOU ENJOY TOP EARNINGS W1TH A WINNING TEAM. MAKE 
APPLICATTON AT OUR EMPLOYMENT OFFICE 8 A. M- 4 P. M 
MONDAY THROUGH FRIDAY.

FISHER BODY DIVISION
900 BALDWIN AVĖ.

PONTIAC, MICHIGAN
AN EQUAL OPPORTUN1TY EMPLOYER 

(101-105)

RST. ANTHONY a
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

13^ Joteph f. Gribautiai 
fiecutive Secretir,

ON INVfSTMENTS 
Unih of $100 00 
Dividend Checkt 
M*iled Oujrferly

0N BONUS SAVINGS
Unit« of $1,000 00 

For 3 Yeara 
Oividondt

Ovarterly 
•r Compounded

1447 U. 491h Court 
CICERO, ILUNOIS •

Rboht (Am Codt 312) 654-6330
60450

HOURS: M«a. M; Teaa. Thun, M. 9-S; Sat. B-1; WW. Oooetf 
$««)•«■ >• By TW 1BH Of TBo MmH WW tėra fru TBo lot.
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Lietuviškosios kūrybos 
reprezentacija

Per anksti miręs dailininkas Liudas Vilimas 
iškilo Amerikoje kaip didžiųjų prekybos įmonių 
dekoravimo vadovas. Tose įmonėse dekoravimo 
ir tinkamo prekių išdėstymo, reprezentavimo bei 
prekyvietės išpuošimo skyrius laikomas vienu iš 
svarbiausių. Tai yra dalis t.v. "salesmanship”. J 
tą sąvoką įeina ne tik reklama, bet ir tinkama įmo
nės reprezentacija.

Mūsuose tas žodis — "reprezentacija” — sie
jamas daugiau su diplomatinėmis plonybėmis ir 
tokia veikla, kurioje reiškiasi daugiau ar mažiau 
asmeninis kokio reikalo pristatymas. Reprezen
tacijos dalis, į kurią įeina savųjų idėjų, darbų, 
kūrybos "salesmanship” mūsų darbe dar nėra 
tinkamai įvertinta.

Kad toji sritis ir veiklos šaka turi labai svarią 
reikšmę mūsų visuomeninės ir kultūrinės veiklos 
reprezentacijoje, įrodė rugsėjo 24 d. įvykęs solis
tės Aldonos Stempužienės koncertas Clevelande. 
Kai toje pat koncertų salėje esame girdėję gerų 
savųjų menininkų koncertus pustuštėje salėje, šį 
kartą visos 600 vietų buvo užpildytos.

Kad taip atsitiko, kad koncertas gerai pavyko, 
kad salė buvo užpildyta, neužteko paskelbti, kad 
ta ar kita visuomenei žinoma lietuvių organizaci
ja rengia koncertą. Kartais neužtenka ir žinomų 
programos išpildytojų garso ir pavardžių. (Pri
siminkime tik pristatymo nereikalingos Metro
politan operos solistės L. Šukytės koncertą toje 
pat salėje). Neužtenka kartais ir nesmerktino 
tikslo — koncertu papildyti tos ar kitos organiza
cijos iždą.

Šiame koncerte būta kaž ko daugiau. Šalia rink
tinės programos, šalia žinomos solistės ir kom
pozitoriaus būta ir tos reprezentacijos dalies, ku
rioje koncerto organizatorių nepagailėta "sales
manship” sugebėjimų koncertų salės duris ati
daryti tam, kad lietuvių menininkų darbas ir kū
rybiniai laimėjimai pasklistų plačiau už savosios 
apylinkės ar parapijos ribų. Kad tai pavyko pa
daryti, liudija ne tik gausūs koncerto lankytojai, 
bet ir sklindą lietuvių menininkų vardai ir jų lai
mėjimai didžiosios spaudos puslapiuose. Ameri-

Naudojame šį kalendorių nuošimčių apskaičiavimui.
Spalio mėn. atidarę taupymo sąskaitą ar ją papildę iki 10 die

nos — gaunate nuošimčius nuo 1 d.
Mes padedame jūsų pinigams augti saugiai ir su didžiausiu ban

kams nuošimčiu, 4% j metus, apskaičiuojant ir išmokant kas pusmetį, 
sąskaitoms, išlaikytoms bent metų ketvirtį.

Taigi, davę 10 papildomų taupymui dienų, prašome naudotis — 
kiekvienoje iš 78 Cleveland Trusto įstaigų.

.Federal Depo.it Insurance Corpuration Nary.

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

Dail. Antano Rukšlelės 
dailės paroda Bostone

Rugsėjo 16 d. vakare, Bosto
no ALTS-gos namuose buvo ati
daryta dail. Ant. Rakštelės 
tapybos darbų paroda. Parodą 
rengė ir globojo ALTS-gos Bos
tono sk. valdyba.

Skyriaus pirmininkas Juozas 
Renteiis, parodą atidaryda
mas, tarė tokių minčių:

"Pradedam 1967-1968 m. kul
tūrinių parengimų sezoną Bos
tone dail. Antano Rakštelės kū
rinių parodos atidarymu.

Nemenka paguoda turėtų būti 
mums visiems, kad kultūri
niams įvykiams mes turime sa
vo pastogę. Nuo pirmųmetų, kai 
šie namai buvo (rengti ir ati
daryti, čia daugiausia buvo ren
giamos lietuvių dailininkų dar
bų parodos. Gal mažai tesukly- 
siu sakydamas, kad tose paro
dose turėjo progos pasireikš
ti beveik visų dabartinių dailės 
mokyklų bei srovių lietuviai 
dailininkai.

I lietuvių dailės parodų ren
gimą Bostone nemenką (našą 
(nešė ALTS-gos Bostone sky
riaus valdybos ir atskiri to 
skyriaus nariai. Jei mes kai 
kurių parodų nerengėm, tai jas 
globojom ir dažnu atveju sto
jom | talką joms apipavidalinti 

Kiekviena lietuvio kūrybinė 
pastanga, išplaukianti iš (gim
tų gabumų ir savo meno formų 
apvaldymo bei meistriškumo, 
mums yra didis kultūrinis lo
bis. Mes viešai išpažjstam kū
rybos laisvę. Ir dailės mene, 
kuris, kaip man atrodo, išgy
vena kontraversijų amžių, mes 
neatsisakom ieškoti tikro ir 
(kvėpto kūrėjo.

Menininkas per amžius bu
vo maištininkas ir naujų pasi
sakymo formų ieiškotojas. Daug 
maištavimo ir ieškojimų regim 
ir mūsų laiko menuose. Maiš
tus gimdo ne tik mados, bet ir 
technologijos amžius. Kai šian
dien pažiūri ( kraštutinius dai
lės meno maištininkų darbus, 
kartais atrodo, kad jau nebėra

kiečių spaudos kritikai ne taip jau dažnai vartoja 
savo kritikose žodžius "superb" ar pan. Šį kartą 
taip atsitiko. Jžymūs amerikiečių visuomenės at
stovai buvo nustebinti ne tik meniniu koncerto ly
giu, bet ir puikia koncerto organizacija.

Spauda, įvairių kitų tautybių atstovai, gerus 
koncertus lankanti amerikiečių publika ir didelė 
dalis lietuvių visuomenės sudarė aplinką, kokios 
seniai neturėjome. Šalia kitų teigiamų to koncer
to bruožų išryškėjo ir toji mūsų veiklos repre
zentacijos nauda, kurios iki šiol vis negalime tin
kamai įvertinti.

erdvės toms apraiškoms plis
ti.

Eidami vidurio keliu, išpa
žindami kūrėjo nepriklauso
mybę, mes nesmerkiame ieš
kotojų, bet galvojame, kad ir iš 
bandytų dailė mokyklų laikas 
dar nėra miręs. Taigi, nėra iš
semtas, nėra miręs ir meninis 
realizmas.

Dail. Antanas Rūkštelė tvir
tai laikosi savo kūrybinio sti
liaus, eilę metų jis nenukrypo 
nuo realistinės meno mokyk
los pagrindų, savo drobėm su
rado atskirą spalvų gamą, at
skirą ir individualią kūrybinio 
pasisakymo išraišką.

Jo tapybos pasaulis nėra mo. 
notoniškas. čia rasi peizažų, fi
gūrinių kompozicijų, siužetinių 
paveikslų ir portertų.

Akivaizdus dail. Ant. Rakšte
lės darbų pradas yra lyrizmas, 
ramuma, gal mažiau audros ir 
vėjų.

Siužetiniuose kūriniuose (pvz. 
šioj parodoj išstatyti Mefisto
felis ar Barabas) jis daugiau kon 
centruoja s i ( vaizduojamojo vi
dų. Tačiau darbų dauguma dail. 
Ant. Rūkštelė yra peizažistas. 
Čia dažnu atveju jis mums rodo 
vieną ar kitą Lietuvos kampelj. 
Buvo laikas, kada šie dailininko 
darbai mus guodė ir jaudino, lyg 
skaidrūs tėviškės prisiminimai. 
Ar dar ilgai mes tuos jausmus 
savy išlaikysim - parodys ryto
jus. Viena, ką šiandien turime 
pasakyti, tai kaddail. Ant. Rakš
telės darbai nėra tuščias ir be
prasmis žodis. Mūsų dailės me
no raidoj jis turi savo reikšmę 
ir vietą".

Parodą atidarius ir apžvelgus, 
antro aukšto salėj pradėtas 1967- 
68 m. kultūrinių subatvakarių 
sezonas. Viešnias ir svečius la
kiu ir sąmojingu žodžiu pasvei
kino kult, subatvakarių komisi
jos pirm. inž. Edm. Cibas. 
Jei čia neapsirinkama, tai jau 
devintasis tų parengimų sezo
nas.

Dailininkas Antanas Rūkštelė

Programos vedėjas St. Sant
varas, prieš dail. Ant. Rakšte
lės kvietimą žodžiui tarti, stab
terėjo ties trim (vykiais: pra
nešė, kad šiom dienom yra iš
leistas mūsų žinomo grafiko Pau
liaus Augiaus pomirtinis dar 
bų leidinys; tą leidin( trumpai 
apibūdino, kvietė j| įsigyti. Šią 
vasarą Lietuvoj mirė poetas V. 
Mykolaitis-Putinas, o Chicagoj 
rašytojas Ant. Rūkas. Ragino 
mintimis juos prisiminti ir pa
gerbti.

Kiek ilgėliai St. Santvaras su
stojo prie Expo 67. Sovietų Są
jungos paviljone, girdi, stipriai 
pasireiškė lieuviai architektai, 
dailininkai ir inžinieriai. Jųdar- 
bų esą nemažai, bet jie yra iš
mėtyti didelėj erdvėj. Nesunku 
buvo pasidaryti išvadą: jeigu tie 
darbai būtų sutelkti ( atskirą 
pastatą, jei darytų nemenką įs
pūdi tik tas pastatas turėtų būti 
paženklintas vienu žodžiu -- 
Lietuva...

Dail. Ant. Rūkštelė savo kal
boj palietė aktualią temą -- jis 
kalbėjo apie laiko dvasią ir tas 
apraiškas, kurias toji dvasia 
gimdo. Tų apraiškų esą ne tik 
šio meto menuose, bet ir kitose 
žmogaus gyvenimo srityse. Pre. 
legento Įsitikinimu, ( europinio 
žmogaus kultūros barus su XIX 
a. pabaiga atėjo tuštuma. į tą tuš
tumą Įsiveržė drausmingas, ge
rai organizuotas Azijos, tiks
liau tariant -- Artimųjų Rytų 
žmogus.

Praūžė du pasaulio karai, pra
sidėjo europinio žmogaus dvasi
nis nuosmūkis ir jo demorali
zacija. Rytų ir Vakarų materia
lizmai savo tarpe rungiasi, tik, 
deja, vakariečio nenaudai. Lais
vė, taigi ir kūrybinė laisvė, esą 
dideli dalykai, bet Vakaruose, 
bet šiuo metu, ji esanti storžie
viškai pikt naudojama.

Dail. Ant. Rūkštelė tose ap
raiškose (žvelgė europinio žmo. 
gaus kultūros saulėleidĮ, nusi- 
grjžimą nuo gamtos ir žmo
gaus, kaip pagrindinių kūrybos 
šaltinių. Saulėleidis esąs niū
rus ir sopulingas, sunkiai ap
rėpiamas ir to saulėleidžio lai 
kas.

Dail. Ant. Rakštelės žodis bu
vo palydėtas šiltais plojimais. 
Jis susilaukė keleto klausimų 
ir vieno kito savo kalbos ko
mentaro. Pats taikliausias bu
vo inž. Jono Mikalausko 
pasisakymas. Anot jo, jei mū
sų dienų dailininkas savo paro
doj išstato seną apdaužytą vo
nią ar presu suspaustus auto
mobilio griaučius, tai, žinoma, 
jis tiki savo darbo pastangom, 
tik mes, žiūrovai, turėtumėm 
išlukštenti dailininko mint(: 
"Koks kvailas, žmogau, tu 
esi!..."

Rugsėjo 16 d. Bostone buvo 
dvejos lietuviškos vestuvės, ku
rios negalėjo nebūti ir kurios 
susėmė apie 500 žmonių. Buvo 
vardinių, buvo lyg ir tyčia ren
giamų pobūvių (tautinio solida
rumo bei pakantumo požiūriu 
kaip visa tai mizerabliška!),bet 
dail. Ant. Rakštelės parodos ati
darymas ir kultūrinis subatva- 
karis praėjo perpildytose salė
se. Atseit, kai žmonės kvietimą 
išgirsta, tai jų užtenka.

(P. v.)

"KONTRŽVALGYBA 
LIETUVOJE” — 

mirusio gen. konsulo Jono 
Budrio atsiminimų knyga 
jau galite įsigyti ar užsisa
kyti Dirvoje. Kaina 2 dol. 
Su persiuntimu — 2.25 dol.

Dirvoje taip pat galite 
užsisakyti ar įsigyti Wil- 
liam R. Schmalstieg ir An
tano Klimo angliškai pa
ruoštą leidinį "Lithuanian 
Reader for Self - Instruc. 
tion”. Kaina 1 dol.

Abi knygas išleido Tėvai 
Pranciškonai Brooklyne.

HELP WANTED MALĖ
CRANE OPERATOR

FOR SCRAP IRON YARD 
Mu«t be experienced and mechani- 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits:* vacations, hospitaliza- 
tion, bonus, etc.

KLE1N METAL CO.
31 I Oak St.. Rochester, N. Y. 

Phone — 546-6213
(98-104)

CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up Jį2 AC-W&S day 
shift, 58 hr. week, top pay vvith all 
fringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 25331 Trovv- 
bridge, Dearborn, 313 — LO 5-6700.

(98-107)

CRANE OPERATOR
FOR SCRAP IRON YARD

Mušt be experienced and mechani- 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits: vacations, hospitaliza* 
tion, bonus, etc.

KLEIN METAL CO.
331 — Oak St., Rochester, N.,Y.

Phone — 546-6213
(98-104)

CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up įį2 AC-VZ&S day 
shift, 58 hr. vveek, top pay vvith all 
fringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 2533 1 Trovv- 
bridge, Dearborn, 313 — LO 5-6700.

(98-107)

EXPERIENCED epoxy moulders and 
press operalors. Small būt fast 
grovving company with excellent 
vvorking conditions and advance- 
ment opportunities for right peo* 
ple. Blue Cross-Blue Shield avail- 
able after probationary period. 
Will consider training for above 
positions. Call Mr. Hayes, 617 — 
471-1700, Quincy, Mass. (100-106)

INDUSTRIAL ENGINEER 
MALĖ

Michigan Statė Induslries. Statė 
prison of Southern Michigan, 
Jacson. All Michigan Civil Serv- 
ice benefits. Mušt possess bache- 
lor’s degree in Industrial Engi- 
neering. Thorough knowledge of 
produetion methods, produetion 
machinery, produetion processes, 
cost reduetion and plant engi- 
neering is necessary. Desirable 
qualications include establishing 
incentives, cost control process 
routing, quality control. Famil- 

iarity vvith data processing and 
produetion design also employer. 
Salary open depending upon qua- 
lifications. Interested persons 
may contact Personnel Office: 
Michigan Department of Correc- 
tions, 23 7 Stevens T. Mason 
Bldg., Lansing, Mich. Phone 517- 
373-0277. (101-105)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Depo.it


Nr. 102 — 4 DIRVA 1967 m. rugsėjo 27 d.

Pavergtos Tautos protestuoja...
(Atkelta iš 1 psl.) 

čiau P.E.T. Seimas jų 
teisėtumą ginčija patva
riai, ir tas kaltinimo še
šėlis, matomas visuose 
Jungtinių Tautų sluoks
niuose, lydi kalbamąsias 
delegacijas be paliovos. 
Dėl rumuno (Corneliu 
Manescu) išrinkimo 
Jungt. Tautų sesijos pir
mininku, P.E.T. Seimo 
Gen. Sekretoriui U Than 
Generalinis Komitetas 
dar ir atskirai pareiš
kė protestą, kuris irgi 
perduotas J.T. Gen. Sek
retoriui U Thantui ir 
apie kurį painformuo
tos J.T. delegacijos.

Sovietų Sąjungai teisė 
veikti ir Baltijos valsty
bių vardu Jungtinėse Tau 
tose nėra pripažinta. Tas 
klausimas Jungtinėse 
Tautose nėra svarsty
tas. Paskiri delegatai, ta
čiau, įvairiomis progo
mis viešuose J.T. posė
džiuose nedviprasmiš
kai atmeta sovietinės de
legacijos pasikėsinimus 
į tokią teisę. Kol nesi
liauna tie sovietiniai kė- 
sinimaisi, tol P.E.T. sei
mas laiko reikalinga ne
paliaunamai prieš juos 
protestuoti ir nuolatos 
reikalauti, kad Sov. S- 
gos delegacijai būtų ir 
įsakmiai sukliudyta vai
dinti Baltijos valstybių 
atstovavimą. Savo keliu 
tuo nuolatos rūpinasi Lie
tuvos diplomatinės at
stovybės ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirmininku 
XIV-tai sesijai išrink
tas dr. Georg M. Di- 
mitrov bulgarų delega
cijos pirmininkas. Vi
cepirmininku — Vasil 
Germenji, albanų dele
gacijos pirmininkas. Ge
neraliniu sekretorium iš
rinktas Fliks Gadomski, 
lenkas, anksčiau buvęs 
gen. sekr. pavaduotojo 
pareigose, pastaruoju 
laiku ėjęs gen. sekreto
riaus pareigas.

Lietuvių delegacija P. 
E.T. Seime šiai sesijai 
pateikta ir priimta to
kia: Juozas Audėnas, Vai- tojų 
teris Banaitis, Bronius

Bieliukas, Martynas 
Brakas, Juozas Brazai
tis, Petras Karvelis, Vin
cas Maciūnas, Bronius 
Nemickas, Jonas Puzi- 
nas, Vaclovas Sidzikaus 
kas (delegacijos pirmi
ninkas), Jackus Sonda, 
Pranas Vainauskas, Vy 
tautas Vaitiekūnas, Juo 
zas Vilčinskas.

P.E.T. Seimo Genera 
liniame Komitete XIV se
sijos metu nuo lietuvių 
delegacijos dalyvaus de
legacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas. Jo antri
ninkas šiose pareigose 
— V. Vaitiekūnas.

(ELTA)

PERPLANUOJA 
KAUNĄ...

Vėl perplanuoja Kau
no miestą. Pastarasis 
generalinis planas buvo 
sudarytas prieš 15 metų 
(1952). Jis buvo numa
tytas 220-čiai tūkstan
čių gyventojų 1970 me
tais. Bet Maskvos gal
votrūkčiais skubinama
sis pramonės plėtimas 
(ir žmonių bėgimas iš 
kolchozų) susiurbė į Kau
ną gyventojų daug dau
giau, nei planuotojai 1952 
metais tikėjosi. 1970— 
tiems metams numaty
toji miesto gyventojų ri
ba jau buvo peržengta 
1960-tais metais. Dabar 
Kaune jau susikimšę284 
tūkstančiai.

Naujas planas rengia
mas jau treti metai. Jį 
rengia architektas P. Ja 
nulis (1952 m. plano au
torius), inžinieriai — A. 
Tupinis, A. Burkus, A. 
Balskys, R. Pilkauskas 
ir inž. - ekonomistas J. 
Daniulaitis. Jiems pata
rėjai yra architektai — 
dr. K. Šešelgis, Vyt. 
Žemkalnis, J. Putna, V. 
Miliūkštis ir kt.

Žaliakalnio - Palemo
no sritis numatoma 150 
-čiai tūkstančių gyven
tojų, Vilijampolė — 75- 
iems tūkstančiams, Alek 
sotas-Panemunė — 50- 
čiai tūkstančių. Sena
miestyje ir Naujamies
tyje (Laisvės ai. — ge
ležinkelių stotis) gyven 

sumažėsią. Miesto
centras numatomas pa-

likti dabartinėj vietoj — 
Laisvės alėja, Donelai
čio g., Vienybės (dabar 
vad. J. Janonio aikštė. 
Ši centrinė aikštė (šalia 
muziejaus) numatoma 
pratęsti iki V. Putvins
kio (dabar Sal. Neries) 
gatvės.

Planuotojams tenka 
skaitytis su faktu, kad 
"partija ir vyriausybė" 
jau yra nusistačiusi pa
likti Kaune ir dabarti
nės rusų viešpatavimo 
eros pėdsaką — padidin
tosios centrinės aikš
tės vidury pastatydinti 
didžiulį Leniną...

Carinės Rusijos vieš
patavimo era paliko Kau
ne Soborą — "rusiškos 
pravoslavijos" suveny
rą, kuriuo Kaunas bo
dėjosi, bet nerado, kaip 
juo nusikratyti. Ties bu
simojo "suvenyro" pro
jektu kauniečiai guo
džiasi, kad tasai vis- 
dėlto bus lengvesnis už 
Soborą ir lengviau kada 
nors užleis vietą Lietu
vos laisvės paminklui.

(ELTA)

SHAPER HAND
TO DO MODEL WORK. 

Small shop near West Side. 
BUlLDEftS OF MACH1NERY.

Steady work. good hourly rates. Days 

CAMMANN MFG. CO.
2700 Henninger Rd., Cleveland, Ohio 

2|6 — 661-2550 (100-108)

STITCHERS
We will teach you our operations if 
you are an experienced stitcher on 
single needle, double needle or Mer- 
row machines. Excellent starting 
rates, periodic increases. Steady work. 
Paid hoiidays, vacations and life 
insurance. Many other fringe benefits.

L1NCOLN TEXT1LE CO.
19 Bartlett Sq., Jamaica Plain, Mass.

(3 minutes from Green St.
MBTA Sta.)

(100-102) •

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

Kaž
kas 
nauja

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

Nauju Stroh’s astuonių paketu jsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blokines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 43/<% išmokamas du kart per metus už 
visas taupymu sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE 

----------------- JOHANNES M. SIMMEL ----------------

(63)
Atvykęs 1 paplūdimį, Lisabonos kriminalinės policijos viršinin

kas apžiūrėjęs lavoną, nustatė, kad jis buvo nušautas amerikie
tišku 9 mm revolveriu ir kišenėje buvo rasta 891 doleris ir 45 cen
tai, dvi New Yorko Waldorf-Astoria viešbučio sąskaitos, vokiškas 
automobiliui vairuoti leidimas Tomo Lieveno vardu, senas auksinis 
laikrodis ir keturi pasai: du vokiški Tomo Lieveno ir Emil Jonas 
vardu ir du prancūziški Maurice Hauser ir Jean Leblanc vardu.

Patikrinus portugalų policijos archyvuose esamas Jean Le
blanc, arba Emil Jonas fotografijas jos atitiko su lavono atvaizdu. 
Buvo prieita išvados, kad tai yra tas pats Lievenas, apie kurį praei
tyje buvo daug kalbama. Manoma, kad jis buvo šnipų sąskaitų su
vedimo auka.

Leidimas laidoti buvo išduotas tik 1957 m. lapkričio 24 d. Tą 
dieną Lisabonoj buvo vėsu ir laidotuvėse dalyvavę žmonės šalo. 
Susurinko beveik vieni vyrai ir tik viena jauna moteris. Čia buvo 
buvęs majoras Fritz Loos, šalia jo galvą nuleidęs stovėjo britų 
agentas Lovejoy, čekų šnipas Cregor Marek, pulkininkai Simeon, 
Debras, Erich Werthe ir majoras Brenner. šalia kunigo stovėjo 
Pamela Faber.

— Tegu tau, Tomas Lievenai, bus lengva žemelė, Amen, — pa 
sakė kunigas.

— Amen, — atsakė visi choru.
Visi jie pažinojo Tomą Lieveną irvisi jie buvo jo apstatyti. Da

bartiniai jų viršininkai jiems pavedė pasitikrinti, ar Lievenas tikrai 
mirė. Ačiū Dievui, jis pagaliau mirė, nusprendė jie.

Jie palaukė, kol užkasė kapą, lyg bijodami, kad Lievenas nepri 
sikeltų. Kiekvienas jų ant karsto užmetė po saują žemės ir išsi

skirstė. Brenner ir Werthe išėjo iš kapinių kartu. Jie nepažinojo 
savo tautiečio Fritz Loos, o jis nepažinojo jų. Nes Fritz Loos dabar 
dirbo dėl naujai įsisteigusios Federalinės Vokietijos žvalgybos, o 
Werthe ir Brenner dirbo vokiečių armijos žvalgyboje.

Prie kapinių vartų agentai kiekvienas sėdo į atskirą taksi, nors 
geriau būtų padarę, išsinuomodami autobusą, nes visi buvo apsi
stoję tame pačiame viešbutyje. Iš savo kambarių jietuojau paskam
bino į Angliją, į Prancūziją, į Vokietiją ir už geležinės uždangos. 
Kai juos sujungė su prašytu numeriu, jie pasakė absurdiškus saki
nius, kaip pavyzdžiui: "Jaunas ryklys šiandien po pietų buvo pa
duotas j stalą". Kas reiškė: "Aš patikrinau lavoninėje kūną, tai 
tikrai Lievenas".

Tokiu būdu įvairių kraštų žvalgybų centruose 1957 m. lapkričio 
24 d. popietę ant bylų, kuriose buvo įrašyta Tomo Lieveno pavar
dė, buvo perbrėžtas juodas kryžius.

Kol agentai kalbėjosi telefonu, Pamela Faber ilsėjosi savo kam
bary. Ji užsakė whisky, ledų ir sodos. Nusimovusi batukus ir padė
jusi kojas ant taburetės, išsitiesė fotelyje.

Jos juodos akys degė ir didelė aistringa burna atrodė juokėsi 
iš paslapties. Pamela gėrė, rūkė ir juokėsi tylomis. Saulei leidžian 
tis už lango, ji pakėlė stiklą:

-- Į tavo sveikatą brangusis Tomai! -- pasakė ji garsiai. — 
Kad tu ilgai gyventumei dėl manęs.

***

Paskutinį kartą kai buvome susitikę su Tomu Lievenu, tai buvo 
FBI direktoriaus vasaros rezidencijoje, kai jis išreiškė pageidavimą 
numirti, misiją įgyvendinus.

-- Kaip jūs įsivaizduojate savo galą? — paklausė Hooveris. 
Tomas jam išdėstė, kaip jis įsivaizdavo.
— Kad galėčiau gyventi taikoje yra būtina, kad aš numirčiau! — 

padarė jis išvadą.
Hooveris ir Pamela juokėsi širdy iš jo plano ir išvados.
— To plano smulkmenas aptarsime vėliau, o dabar man papa

sakokite daugiau apie Dunią ir tą Morriss. Kur jis yra?
-- Paryžiuje, — atsakė Hooveris.
— O aš galvojau, kad jis New Yorke.
Jis buvo New Yorke dar prieš keletą savaičių, bet paskui išvy

ko į Europą ir buvo apsistojęs Crillon viešbutyje. Gegužės 4, iš
ėjęs iš viešbučio ir perėjęs per gatvę, jis užėjo į Amerikos amba

sadą. Paprašęs pasimatymo su ambasadoriumi, jis pasakė: "Aš 
esu sovietų šnipas..."

♦♦♦

-- Aš esu sovietų šnipas ir galiu jums suteikti informaciją 
apie patį didžiausi sovietų špionažo tinklą Amerikoje.

Tai įvyko 1957 m. gegužės 4 d. 5 vai. 45 min. po pietų.
-- Kokia priežastis jus verčia tai daryti, pone Morrissai? -- 

paklausė ambasadorius.
-- Man reikalinga jūsų pagalba, -- atsakė Morrissas. -- Aš 

gavau įsakymą apleisti Ameriką ir grįžti per Paryžių į Maskvą. 
Aš žinau ką tas reiškia. Jie mane ten likviduos.

- Kodėl?
-- Dėl to... aš galvoju, kad neišpildžiau misijos, — pasakė 

Morriss. -- Alkoholis, moterys, perdaug didelis plepėjimas ir pa
galiau Dunia viską sutvarkė...

— Kas ta Dunia?
— Dunia Melanine. Sovietų karininko buvusi žmona. Aš buvau 

su ja susirišęs ir mes per daug pasirodėme. Tada Markas man 
pasakė, kad aš turiu dingti.

— Kas yra Mark?
-- Jau keli metai kai jis yra sovietų špionažo Amerikoje va

das.
Pasirodė, kad Viktor Morriss turėjo ir kitas pavardes. Tik

rumoje jis buvo Hayhanem, sovietų žvalgybos pulkininkas leitenan
tas. Nuo 1946 iki 1952 m. Sovietijoje jis išėjo šnipo apmokymą ir 
buvo atsiųstas J Ameriką talkinti, garsiajam Mr. Mark.

Šeši metai apmokymo. Galima įsivaizduoti ką per tą laiką iš
mokstama. Hayhanem, arba Morriss, turėjo visiškai užmiršti savo 
seną asmenybę ir sukurti naują. Jis turėjo išmokti skaityti, kalbė
ti, valgyti, vaikščioti, galvoti, diskutuoti, lyg būtų tikras amerikie
tis. Jis turėjo valdyti automobilį, kaipvaldo amerikiečiai, šokti, rū
kyti, ir nusigerti kaip amerikietis.

Pik. lt. Hayhanem pasidarė kitas žmogus. Bet kitas, Mr. Mark 
buvo už jį dar geresnis šnipas ir Amerikos žvalgyba jau dešimt 
metų negalėjo jo pagauti.

Hayhanem, arba Morriss, išlaikė visus egzaminus. Gavęs ame
rikonišką pasą jis prisistatė 1952 m. balandžio 14 d. pas Michailą 
Sviriną, sovietų delegacijos prie JT sekretorių. Tas jam paskyrė 
slaptą pasimatymą su Marku ir davė pinigų.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAGERBĖ IŠKILIUS 

PILIEČIUS

Pagerbiant iškiliuo
sius 1967 m. piliečius 
tradiciniu balium, labai 
gražiai pasirodė skaitlin
gos lietuvių visuomenės 
bei jaunimo atstovai. 
Rugsėjo 23 d. Statler Hil- 
ton viešbutyje, dalyvau
jant arti 2000 svečių ir 
aukštųjų miesto adminis
tracijos atstovų, iškil
mingai pristatyti iški
lieji piliečiai Thelma 
Burgess, kilusi Valijoje, 
Anglijoje ir prof. Mi- 
chael S. Pap, Ph.D., uk
rainietis, čia pasižymė
jęs studijomis apie pa
dėtį Sov. S-goje ir Rytų 
Europos kraštuose.

Kas metai ruošiamos 
iškilmės globojamos spe
cialaus Piliečių Dienai 
ruošti komiteto ir Na- 
tionalities Services 
Center. Be pagerbimo 
2 iškiliausių piliečių, 
kartu pagerbiami ir vi
si kiti tais metais ta
pę JAV piliečiais. Gi iš 
lietuvių iškiliaisiais pi
liečiais jau buvo parink
tos net trys — Ona Jo- 
kūbaitienė, Ingrida Sta- 
saitė-Bublienė ir Salo-

DIRVOS 
RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d.z šeštadienį

Šv. Jurgio parapijos salėje Clevelande

Meninę programą išpildys 
solistė NATALIJA AUKŠTUOMENĖ

Jame Tamstų lauks įdomi ir nuotaikinga meninė programa. 
Tamstų akivaizdoje paaiškės 1967 m. Dirvos novelės konkurso lau
reatas ir, jeigu jis galės dalyvauti, trumpas pagerbimas ir premijos 
įteikimas, šiltų ir šaltų valgių vakarienė, bufetas, šokiai ir kitos įvai
renybės. Visa tai tik 6 dol. asmeniui. Stalai po 10 asmenų grupėms.

Bilietai įsigyjami iš anksto Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve
land. Tel. 431-6344, arba pas ALTS skyriaus ižd. Vladą Blinstrubą, 
829 E. 185 St., tel. 531-2660.
Šokiams gros Wadnall orkestras. Pradžia 7:3o vai. vak. Sol. N. AUKStUOLIENE

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

mėja Knistautienė.
Iškiliuosius piliečius 

pristatė burm. R.S. Lo- 
cher ir County Auditor 
R.J. Perk.

Iškilmėms vadovavo 
A.J. Suster ir E. Kalal.

Baliaus metu progra
mą išpildė jau plačiai 
pagarsėjusi L. Sagio va
dovaujama tautinių šo
kių grupė "Grandinėlė” 
savo pasirodymu susi
laukusi gausių svečių 
šilto pripažinimo.

• St. Astrausko Baltic 
Delicatessen krautuvės nau
jas adresas — 677 E. 185 
gt.

ŠIE RINKIMAI LABAI 
SVARBŪS

Nedarykite klaidos gal
vodami, kad tie, kurie bal
suos, yra kažkokie privile
gijuoti žmonės. Jau 1965 m. 
iš 320,000 registruotų bal
suotojų pirminiuose rinki
muose balsavo tik 108,000.

Šiemet situacija yra pa
sikeitusi. Ji turi jau rasinį 
atspalvį. Negrai turi 100000 
registruotų balsuotojų. O 
toji masė yra organizuota, 
žino balsų svorį ir savo tei
sę pasiruošę pilnai išnau
doti. Tai yra jų teisė ir nie-

kas to užginčyti negali ir 
nenori.

Bet kaip su kitais? Kaip 
su tais kitais 200,000 bal
sų? 33 nuoš. negrų balsų 
nulems rinkimus, jei liku
sieji 67% miegos ir į rinki
mus nekreips dėmesio. 
Esant trims demokratų kan
didatams, kiekvienas balsas 
labai svarbus Clevelando 
ateičiai.

Skaitlinės rodo, jog 
Stokes ir Celeste arba kar
tu gali surinkti 140,000 bal
sų. Tuo būdu, kad Locheris 
laimėtų, reikia būtinai bent 
141,000 balsų, pasisakančių 
už jį, nes praeitų balsavi
mų nuošimčio jau nebeuž
teks.

Todėl visi, kas tik turi 
teisę balsuoti, raginami tą
ja teisė pilnai pasinaudo
ti, nes šių metų rinkimai 
yra ne tik intriguojantys 
juos sekti, bet kartu ir lem. 
tingi Clevelando gyventojų 
ateičiai. (Sk.)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

ŽALGIRIS LAIMĖJO

Rugsėjo 10 d. Vichy, 
Prancūzijoje pasibaigu
siose Europos akademi
nio irklavimo pirmeny
bėse Vilniaus Žalgirio 
irkluotojai keturvietėje 
valtyje su irklininku lai 
mėjo pirmą vietą, aukso 
medalį ir čempionų titu
lą. Skirtąjį atstumą jie 
nusiyrė per 7 minutes 
ir 7.67 sekundes. Ant
rieji (ryt. Vokietijos) at
siyrė tik 2.84 sekun
dėm, o tretieji (rumu
nai) 3.07 sekundėm vė
liau, taigi laimėjimas bu 
vo "vos per plauką”. (To
se pačiose varžybose ru> 
sų aštuonvietė pralai
mėjo amerikiečiams tik 
0.03 sekundės skirtu
mu...).

Vilniečių keturvietė
je yrėsi Zigmas Jukna, 
Antanas Bagdonavičius, 
Juozas Jagelavičius ir 
Vladimiras Sterlikas (šis 
į vilniečių komandą iš
kviestas prieš dvejus 
metus, būdamas stu-

dentas Kijeve). Valties 
vairininkas buvo Juri
jus Larensonas. Pran
cūzijoj, kaip paprastai, 
irklavo kaip ”CCCP" at
stovai... (Tiesa, ’67- 
213). E.

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
a p s i gyvenimui kambario. 
Laikinai reikalin'ga priežiū
ra. Skambinti 531-0284 po 
6 vai. vak.

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview con venient 

for you.

TOOL ROOM 
MACHINISTS

Mušt have completed a formai 
apprenticeship program or be 
able to document 10 years ex- 
perience as journeymen for class 
A machinists. Mus be able to 
work nights.

We offer
Steady employment

High hourįv rate and the Gene- 
ral Electric benefit package 
including:

Stock Bonus Plan
Pension Plan
Liberal Vacation and 
Holiday Pay 
Comprehensive Medical 
Insurance
Product Purchase Plan 
Emergency Aid Plan 
Education Assitance 
Programs.
Many Others.

Please call for appointment. 
Interviews can be arranged for 
eves. or Saturdays.
CLEVELAND WELDS PLANT

GENERAL
ELECTRIC CO. 

1133 E. 152 St. 
Cleveland, Ohio 

Phone; 216 — 266-4279 
An Equal Opportunity Employer

SOCIETY NATIONAL BAN'K atidarė naują skyrių 4967 Turney 
Rd., Garfield Hts, prie pat Turney Town didžiosios prekyvietės. 
Tai jau 22-as to banko skyrius Clevelande.

Iškilmingas atidarymas Įvyko rugsėjo 21 d.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVEIE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str. 

Napoleon Brandy
2. Sunny Brook 80 proof vviskey
3. Imported Scoth VViskey
4. Imported French Cordials
5. Liebfraumilch German VVine

5th — $ 1.39 
5th — $3.39
5th — $3.98
5th — $2.98 
5th — $0.98

6. Imported French Brendy
7. Ricadona Vermouth 30 oz.

5th — $3.35
Bot. — $1.29

i

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos Nr. 101 antgal- 
vyje per klaida buvo pažy
mėta rugsėjo 18 d. data. Tu
rėjo būti: rugsėjo 25 d., 
kaip yra atspausta viduri
niuose puslapiuose.

• P. P. Dargis, SLA pre
zidentas, Baltųjų Rūmų bu
vo pakviestas dalyvauti vi
sų tautybių fraternalinių 
organizacijų vadovams su
ruoštame priėmime š. m.- 
rugsėjo 22 d.

• Mūsų Vytis jau išėjo iš 
spaudos, šis trečiasis nume
ris yra skirtas pristatymui 
ruošiamos medžiagos Aka
deminės Skąutijos Konspek
tui. Konspektą ruošia ir re
daguoja fU. Liūtas Grinius.

RUDENS BALIUS

CHICAGOJE
• A.L. TAUTINES SĄ

JUNGOS Chicagos sky
rius š.m. rugsėjo mėn. 
30 d. 8 v.v. Balio Pakš
to salėje, 3800 So. Ca- 
lifornia Avė. rengia 
RUDENS BALIŲ. Sta
liukus galima užsisakyti 

Stasė Olšauskienė modeliuos madų parodoj, kurią ruošia Putna- 
mo seselių rėmėjos Jaunimo Centre Chicagoje spalio 1 d.

V. Račkausko nuotrauka

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Rugsėjo 16-17 d. Clevelande (vykusio §. Amerikos lietuvių šachmatininkų turnyro dalyviai. Sėdi iš 
kairės: Brazauskas, Harris, Vaitonis, Merkis, Schroeder, Tautvaiša, Nasvytis. Stovi: Leonavičius, 
Liauksminas, Chrolavičius, Palčiauskas, Shakalis, Karpuška, Girnius, Kairys, Jankauskas ir Makai- 
tis. V. Pliodžinsko nuotrauka

pas K. Matutį, telef. PR 
8-4236. Paskiri bilietai 
bus gaunami prie įėjimo.

Kviečiame gausiai da
lyvauti. Graži B. Pakšto 
muzika, turtingas bufe
tas.

Valdyba

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus susirinkime, kuris 
įvyko Pakšto salėje, buvo 
matyti daug naujų narių. 
Pastaruoju metu įstojo apie 
20, kurių didelę daugumą 
sudaro jaunieji akademikai.

Susirinkimas gausiais plo 
jimais priėmė tris naujus 
narius: Vytautą Kasniūną, 
j r., Mariją Peteraitienę ir 
Martyną Purviną.

Dviem studentams, kurie 
dabar yra kariuomenėje, bu 
vo nutarta užsakyti Dirvą: 
Eugenijui Kniukštai, esan
čiam P. Korėjoje ir Algiui 
Jurkūnui — Vokietijoje. 
Skyriaus rengiamas rudens 
balius įvyks rugsėjo 30 d. 
Pakšto salėje. Kiekvienam 
nariui nutarta pasiųsti po 
du bilietus, kuriuos prašo
ma išplatinti. Programa 
bus įdomi ir įvairi. Ją išpil

dys jaunieji akademikai, 
vadovaujami Algio Modes- 
tavičiaus ir Alvydo Joniko. 
Kas nori užsisakyti bilietus 
į balių, prašomi skambinti 
Kaziui Matučiui PR 6-4236.

• Aleksandras Kasnickas, 
aktyvus ALTS Chicagos 
skyriaus narys, darbovietė
je buvo sunkiai sužeistas ir 
guli šv. Antano ligoninėje: 
2875 West 19th St., Ward 
5, 5 aukštas, telefonas: 
521-1710.

• Anglijos Lietuvių Klu
bo metinė vakarienė įvyks 
spalio 14 d., 7:30 vai. Pakš
to salėje. Staliukus patarti
na iš anksto užsakyti pas 
Pr. Rumšą, 4359 So. Maple. 
wood Avė. Tel.: VI 7-2149. 
Auka prie įėjimo 5.50 dol. 
Pakvietimai nebus siunti
nėjami. (101-104)

• Filatelistų Draugija 
”Lietuva” pradėjo ruoštis 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo ir pirmojo Lietu
vos pašto ženklo išleidimo 
auksinio jubiliejaus pami
nėjimui.

Kartu su New Yorko Lie
tuvių Filatelistų Draugija 
1968 m. vasario 16, 17 ir 18 
dienomis ruošiama jubilie
jinė pašto ženklų paroda, 
kuri įvyks Balzeko Muzie
juje, 4012 So. Archer Avė., 
Chicago, Illinois.

BRANGŪS LIETUVIAI!
Kreipiuosi į jus neei

liniu reikalu, kuris atei
tyje nepasikartos. Lie
tuvos vyskupai dar lais
vės metais svarstė gali
mybę sukurti kokį nors 
lietuvių paminklą šv. 
Petro bazilikoje Romo
je. Pasaulio ir Lietu
vos tragedija sukliudė 
jiems tai įgyvendinti.

Tuoj po antrojo pašau 
linio karo vyko po šv. 
Petro bazilika archeolo
giniai tyrinėjimai. Jų me
tu buvo po 1700 metų at
kastas šv. Petro kars
tas. Prieš tai jis buvo pa 
tikrintas tik imperato
riaus Konstantino lai
kais. Atkastoje erdvėje 
nutarta įruošti kelias 
koplyčias. Tada buvo ga
limybė ir lietuviams vie 
ną gauti. Arkivyskupas 
Metropolitas Juozapas 
Skvireckas ( 1959.12.3)
ir Vyskupas Vincentas 
Padolskis ( 1960.5.3.)
kreipėsi į mane, kad aš 
sutikčiau surinkti šiam 
tikslui lėšas. Aš vos tik 
atvykęs į Ameriką, su 
Amerikos lietuviais san 
tykių turėjau dar mažai, 
tremtiniai visi buvo tik 
naujakuriai: nepasitikė-

LIETUVIO MOKYTOJO MINĖJIMO DETROITE VAIZDAI

Lietuvio mokytojo minėjimo, suruošto Detroite, vaizdai. VIRŠUJE: ALT S-gos pirmininkas T. Blins
trubas sveikina. Už garbės šulo sėdi: S. Rokienė, B. Gruzdienė, S, Barzdukas, B. Girniuvienė, J J. 
Bachunas, vysk. V. Brizgys, J. Jasaitis ir J. Ignatonis. APAČIOJE: Minėjimo dalyviai.

J. Gaižučio nuotrauka

jau galįs tai padaryti ir 
atsisakiau. Koplyčios 
teko kitiems.

Praėjusiais 1966 me
tais buvo mums pasiūly
ta iš Vatikano dabar to
kią koplyčią iškasti arti 
šv. Petro karsto. Aukš
tose pareigose esą lietu
vių bičiuliai gavo ne
formalų Šventojo Tėvo 
pritarimą. Pasiteiravę 
Amerikoje, Kanadoje, 
Europoje, Pietų Ameri
koje daugelio lietuvių ku
nigų ir pasauliečių nuo
monės, mudu su a.a. Vys
kupu Pranciškum Bra
ziu šių 1967 m. gegužės 
mėnesį pasirašėme tuo 
reikalu prašymą šv. Pet
ro bazilikos administra 
cijai. Teigiamas atsaky 
mas buvo gautas liepos 
mėnesį. Žodžiu ir raštu 
yra sutarta, kad šv. 
Petro bazilikos kripto
je, arti šv. Petro kars
to bus iškasta ir įruoš
ta lietuvių tautos vardu 
koplyčia. Šv. Marijos 
Gailestingumo Motinos- 
Aušros Vartų Vilniuje 
titulu koplyčia bus skir
ta lietuvių tautos kanki
nių atminimui. Altoriaus 
sienoje bus Aušros Var
tų - Gailestingumo Mo
tinos paveikslo mozai
kos kopija. Dviejų sienų, 
kiekviena po 32 ketvir
tainius metrus, ir tokio 
pat ploto lubų bei grin
dų projektus paruoš lie
tuviai menininkai. Apie 
visus projektus, Garbės 
ir Darbo Komitetus vi
suomenė bus informuo
jama. Koplyčia turėtų bū 
ti viso pasaulio lietuvių 
paminklas. Prašome to
dėl kiekvieną lietuvį pri
sidėti nors maža auka. 
Labai pageidautina, kad 
šiam tikslui būtų suda
rytas komitetas kiekvie
name krašte. Visos iš
laidos siektų apie 70.000 
dolerių. Viso pasaulio 
lietuviams tai nedidelė 
suma. Jeigu laiku surink 
sime lėšas, koplyčia gal 
bus įrengta 1968 metais. 
Pasiryžkime ir sukurki
mą mūsų tautos paminklą 
šalia šv. Petro karsto 
Romoje.

Vysk. V. Brizgys

ALT S-gos Detroito skyriaus pirm. A. Musteikis pasitinka vysk. 
V. Brizgj, atvykstant | lietuvio mokytojo pagerbimo akademiją Det
roite. J, Gaižučio nuotrauka

MAISTO PRODUKTŲ DOVANAS I VISAS 
U. S. S. R. DALIS

PODAROGIFTS, Ine. džiaugiasi galėdama 
pranešti

DIDELES NUOLAIDAS

visoms MAISTO PRODUKTŲ DOVANOMS kurias 
galite užsakyti savo giminėms U.S.S.R.

šitos nuolaidos duodamos ATSKIRIEMS MAIS
TO PRODUKTAMS, kaip ir 23 STANDARTINIAMS 
SIUNTINIAMS bei 5 ŠVENČIŲ PAKETAMS. Pasi
naudokite šitomis nuolaidomis tuojau užsakyda
mi siuntinį artėjančioms šventėms.

Naujas kainosąrašas rodantis papigintas mais
to produktų kainas gaunamas paprašant sekančias 
prisijungusias prie PODAROGIFTS, Ine. firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455
arba j bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street. New York. N. Y. 10036
Tel.: 212 — Cl 5-7905
arba j net kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brodklyn. N. Y. 11216
Tel.: 212 — IN 7-5522 
arba j bet kurį jų skyrių

arba tiesiog:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, 
New York. N. Y. 10003 
Tel.: 212 — 228-9547
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