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PRIEŠ AUDRA AZIJOJE
AMERIKIEČIAI IR SAIGONE IR WASHINGTO- 
NE VIS DAUGIAU JSITIKINA, KAD DABARTI
NĘ] ĮVYKIŲ RAIDĄ GALI SUSTABDYTI TIK 
ŠIAURINIO VIETNAMO BOMBARDAVIMAS, 
BET TO VENGIAMA IKI LAPKRIČIO 3 D. RIN
KIMŲ. — SUKARNO PRACO CHRUŠČIOVO PA
GALBOS PRIEŠ MALAYSIA, KURI TURĖTŲ 

ATITEKTI KINIEČIAMS.

------- Vytautas Meškauskas---------

"Saigone, kaip ir Washingtone, 
oficiali Amerikos malda yra, kad 
niekas neatsitiktų iki lapkričio 
3 d." -- praneša iš Pietų Viet
namo sostinės kolumnistas Josef 
Kraft, tačiau ar ta malda pasieks 
Dievo ausis — kitas klausimas. 
Net ir tuo atveju, jei iš tikro iki 
to laiko nieko ypatingo neatsi
tiktų, tos kelios "ramios" savai
tės iki Amerikos rinkimų gali 
apsunkinti teisingą sprendimą po 
rinkimų, nes Chicago DailyNews 
korespondento Saigone Keyes 
Beech nuomone, Pietų Vietname 
jau labai vėlu. Kai daugelis "li
beraliai" nusiteikusių komenta
torių vis dar aiškina, kad piet
ryčių Azijos problemą reikia 
spręsti politiškai, o ne kariškai, 
Keyes Beech, 10 metų išbuvęs 
tame pasaulio krašte, aiškina, 
kad sprendimas galimas tik ka
riškom priemonėm, būtent, karo 
veiksmų perkėlimu | šiaurini 
Vietnamą, konkrečiai: karinių ir 
pramoninių taikinių bombardavi
mu. Tik toks puolimas ir tik jis 
gali sustabdyti komunistų slinki
mą J pietus.

Dalies Laoso atidavimas ko
munistams atidarė jiems tieki
mo ir infiltracijos kelią, taip va
dinamą "Ho Chi Minh Trail" I 
pietinio Vietnamo užnugarį. Ap
statymui viso pasienio su Laosu 
būtų reikalinga papildomų divi
zijų, kurių nėra iš kur paimti, 
nebent { pagalbą ateitų JAV mari
nai. Bet komunistinis tiekimas 
eina ne tik per Laosą, bet ir iš 
dalies per Cambodiją, kurios val

ŠIANDIEN IR RYTOJ
MARŠALAS TITO, kuris šiandien yra "naujojo komunizmo" 

lyderiu, neseniai vieno amerikiečių žurnalisto naiviai paklaustas, 
ar marksizme yra taisytinų vietų, { akis nusijuokė, neduodamas 
atsakymo.

Dar prieš dešimt metų komunistai Tito vadino išdaviku, im
perialistų agentu, fašistu ir reikalavo tuojau likviduoti, šiandien 
jis yra jų gerbiamas ir su juo tariamasi, šią vasarą Tito matėsi 
beveik su visais Europos komunistų vadais. Leningrade jis buvo 
susitikęs su Chruščiovu, Varšuvoje su Gomulka, o pas save 
neseniai buvo priėmęs Rumunijos prezidentą Georghiu Dej ir pa
darė vizitą savo kaimynui vengrui Kadarui. Užpraeitą savaitę j 
Belgradą buvo atvykę ir kiti du komunistų lyderiai stalinistai: 
iš čekoslovaikijos Antonin Novotny ir iš Rytų Vokietijos Walter 
Ulbricht. Vokiečiai buvo paskutinieji nusilenkę Titui ir dabar ko
munistiniame pasaulyje, tie kurie nepasidavė Mao Tse-tungui, yra 
tltoistai.

Titoizmas pralenkė chruščiovizmą. Buvęs Jugoslavijos kaimie
tis, pasidaręs maršalu mokėjo geriau užimti doktrininę poziciją kon
flikte su Kinija, negu jo kolega ukrainietis Nikita.

Chruščiovas norėjo Kiniją atiduoti komunizmo teismui pasmerk
ti. Daugelio kraštų komunistai suabejojo tokio nutarimo naudingu
mu. Tito buvo pirmasis pasipriešinęs šiam metodui, kuris dar ne 
taip seniai prieš j| buvo panaudotas. Italų komunistų vadas Tog- 
llatti prieš mirdamas pripažino, kad Tito buvo teisus pats pirma
sis po karo išeidamas ginti partijos nepriklausomybę. Buvę Tito 
priešai dabar su juo tariasi ir pereina { Belgrado pusę.

šiandien Tito turi pasiekęs didelj prestižą ne tik komunisti
niuose, bet ir vadinamuose neutraliuose kraštuose, Azijoje, Af
rikoje ir Pietų Amerikoje. Vienintelis žmogus, kuris negali ra
miai miegoti dėl Tito tokio pasisekimo, tai Mao Tse-tungas. Abu 
šie vyrai pergalę pasiekė pradėdami, iš nieko, abu turėjo kon
fliktą su Maskva, ir dabar abu viens kito neapkenčia.

Kinijos komunizmo doktrina yra priešingybė Jugoslavijos, ku
ri turi lankstumą ir dėl to laimi Europoje. Net Chruščiovas šian
dien pasidarė titoistas. Bet Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje, 
kur mizerija yra didesnė, laimi kinų komunistų metodai. Tačiau 
Mao Tse-tungui vargu pavyks išrauti tautinę savimeilę, kurią 
Įžiebė Tito komunizmas.

4
PALECKIS, grįždamas iš Meksikos, New Yorke nusipirko 

keletą kostiumų. Neseniai jis išėjo Vilniuj pasivaikščioti, ap
sivilkęs vienu tokiu kostiumu ir susitiko j miestą atvykusi k°l" 
chozininką.

-- Ką tu darai Vilniuje?
-- Atvažiavau apsipirkti.
— Ką ruošies pirkti?
— Televizijos aparatą, šaldytuvą, elektrini pečių ir gal dar 

liks pinigų automobiliui...
— Iš kur tu turi tiek pinigų? Ar tik nesiverti spekuliacija? 

Žinai su kuo tu kalbi? AŠ esu Justas Paleckis!...
-- Atsiprašau, drauge pirmininke. Aš maniau, kad turiu rei

kalo su kokiu turistu iš Cbicagos... s

Iš viso, gynimosi karas negali bū
ti labai parankus politiškai. Vis 
daugiau ir daugiau vietnamiečių 
galvoja apie neutralumą, nors jis 
ir vestų J komunistinę vergovę, 
nes dabartinė amerikiečių takti
ka vistiek prie to veda.

Pirmas žingsnis į bet koki 
sprendimą būtų infiltracijos 
(agentų, teroristų ir ginklų) iš 
šiaurės sustabdymas. Siaurinio 
Vietnamo bombardavimas galė
tų tai padaryti, nes jis atimtų to 
krašto valdovams norą kištis į ki 

dovas atsimetė nuo amerikiečių 
draugystės po Diemo nužudymo.
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tus reikalus — jie turėtų pas sa
ve pakankamai rūpesčių. Kiek ži
noma, tas režimas yra pusiau au
tonominis. Jei jis norėtų toliau 
priešintis, jis turėtų šauktis di
desnės kiniečių pagalbos ir jiems 
visiškai atsiduoti, kas tačiau būtų 
krašte labai nepopuliaru.

Tuo įsitikino ir Washingtono 
administracija. Valstybės pasek- 
retorius Tolimųjų Rytų reika
lams William P. Bundy, kalbė
damas Japonijoje pažymėjo, kad 
šiaurinio Vietnamo infiltracijos 
sustabdymas yra sąlyga karui už
baigti. Prieš tai tame pačiame 
Tokio mieste iš amerikiečių pu
sės buvo paskelbta, kad JAV rim
tai svarsto šiaurinio Vietnamo 
bombardavimo galimybes. Žino
ma, tai tuojausulaukėaštrios re
akcijos iš Raudonosios Kinijos 
pusės. Girdi, amerikiečiai to 
"turėtų labai gailėtis".

Kaip laikas spaudžia ką nors 
daryti, aišku ir iš pačio Valsty
bės Sekretoriaus Dean Rusk pra
nešimo, kad kiniečiai artimu lai
ku gali susprogdinti atomini už-

Mao: - Kurias duris pirmiausiai reikia išlaužti.?!

Lietuvos atstovas VVashingtone Juozas Kajeckas kalba Prezidento Antano Smetonos minėjime Phila- 
delphijoje. A. Gruzdienės nuotrauka

taisą. Nors Rusk toliau ramino, 
kad dar toli iki to laiko, kada 
kiniečiai galės panaudoti atomi
nę energiją karo tikslams, kinie - 
čių atominis sprogimas turėtų 
milžinišką propagandinę vertę. 
Jei amerikiečiai dabar kiniečių 
bijo, kas bus, kai jie turės ato
minius ginklus?

Jei amerikiečiai 'neparodys 
savo dantų' dabar, jie nustos bet 
kokios {takos Azijoje. Toks In
donezijos prezidentas Sukamo, 
kuris amerikiečius jau prieš ku
ri laiką pasiuntė "po velnių" — 
(Jo paties išsireiškimu), dabar 
Maskvoje suka galvą Chruščio
vui, prašydamas daugiau ginklų. 
Kaip žinia, Sukamo faktinai yra 
karo stovyje su Malaysijos fede
racija, kuri yra sudaryta iš buvu
sių britų kolonijų. Sukamo gal
voja, kad amerikiečiai neulūgv 
vistiek pasitrauks iš Vietnamo, 
o tada komunizmui ir Kinijos {ta
kai nebus jokio stabdžio iki pat 
Malajos pusiasalio, kur} britai 
po dešimt metų kovos šiaip taip 
apgynė nuo komunistinių parti
zanų. To laukdamas Sukamo nori 
sau pasiimti bent Malaysios teri
torijas Borneo saloje: Sabahir 
Sarawak. Su Maskvos pagalba jis 
tikisi sukurti galingą salų vals
tybę, kuri galėtų pasipriešin
ti kiniečių hegemonijai.

Pačioje Indonezijoje yra stip
ri komunistų partija, kurią už- 
šachavusią laiko kariuomenė. Ta
čiau ir kariuomenė ir kompartija 
sutaria, kad reikia kariauti su 
Malaysia. Iš kitos pusės D. Bri
tanija, Australija ir N. Zelandi
ja yra pasiryžusios Malaysią pa
laikyti. Washingtonas --anotBus- 
iness Week — šiuo metu nenori 
aiškiai užsiangažuoti tame kon
flikte. čia tikimasi, kad gal ka
riai nuvers Sukamo ir išvaikys 
komunistus. Tuo atveju Indone
zija galėtų būti išgelbėta Vaka
rams. Tačiau kariai nenorės loš
ti amerikiečių korta, jei tie pra
laimi Vietname. Žodžiu, reikia ką 
nors daryti, tačiau prezidentas 
sprendimą atideda iki rinkimų, 
kad nenustojus taikos apaštalo

'TAUTA, NORINTI ĮSUKTI GYVA, 
TURI SAVE PAŽINTI'

Lietuvos atstovo J. Rajecko žodis, pasakytas 
prez. A. Smetonos minėjime Philadelphijoje.

Didelė garbė ir dar didesnis 
malonumas pasveikinti Philadel- 
phijoj susirinkusius tautiečius 
pagerbti velionies Prezidento, A. 
Smetonos atminti jo 20-ties me
tų mirties sukakties proga.

Pagerbti tautai nusipelnus} as
menį — kilnus mostas. Pagerbti 
pirmą ir paskutinj Lietuvos Vals
tybės Prezidentą ypatingai šau
nus gestas. Jo pagerbimas Penn- 
sylvanijoj, ypač šiame mieste, 
dar prasmingesnis dėl visos ei
lės prip.žasčių. Jas trumpai su
minėsiu.

Po New Yorko, kur Velionis 
iš laivo išlipo ir po Washingto- 
no, kur jis Baltuose Rūmuose 
buvo pagerbtas, Pennsylvanlja 
buvo Velionies su Ponia Smeto
niene pirmoji sustojimo vieta. 
Jis ta proga prabilo l savuosius 
Pittsburgho mieste. Vėliau jis 
lankėsi Philadelphijoj. Harris- 
burge mano lydimas padarė vi
zitą ir Pennsylvanijos guberna
toriui.

Kai 18-to amžiaus pabaigoj 
prasidėjo Lietuvos valstybės su
temos, šiame mieste buvo pas
kelbta JAV nepriklausomybė. Ve
lionis Smetona irgi Nepriklau
somybės, Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto, signataras, šiame 
mieste lygiai prieš 177 metus 
paskelbta JAV konstitucija. Ve
lionis Smetona taip pat keletos 
Lietuvos valstybės konstitucijų 
paskelbėjas. šioje valstijoje vyko 
žūtbūtinės kovos už šios šalies 
laisvę. Velionies prezidentavimo 

aureolės. Keturių metų terminas 
Baltuose Rūmuose kai kada svar
biau už visos pietryčių Azijos 
nustojimą.

metu Lietuvoje irgi vyko nepri
klausomybės kovos. Velionis ta
da buvo Lietuvos ginkluotų pa
jėgų vyriausias vadas. Tos ko
vos, kaip ir čia, baigėsi sėkmin
gai. Lietuva tapo laisva.

Velionis Smetona dar prieš 
Lietuvos prisikėlimą rašė: kad 
"Tauta norinti išlikti gyva, turi 
save pažinti." Jis mėgo didingą 
Lietuvos praeiti. Iš jos jis sė
mėsi stiprybės. To pažinimo 
siekdami neišvengiamai užkliū
vame už Pennsylvanijos. čia su 
pagarba minimas Lietuvos sūnus 
prisidėjęs prie šios šalies ne
priklausomybės kovų -- Tadas 
Kosciuška. Su pagarba šioje vals
tijoje minimas Gediminaičio ai
nis, princas Galicinas, pirmas 
atgabenęs Pennsylvanijon Lietu
vos vytj. Prezidentas atsidūrė 
šioje šalyje taip pat kaip gyvas 
simbolis lietuvių tautos protesto 
prieš Lietuvos okupanto smurtą. 
Kitus Pabaltijo prezidentus, ki
taip pasielgusius, ištiko liūdnes
nis likimas.

William Penn, šio miesto įkū
rėjas, ypatingai istorinė asme
nybė. Jo statula puošia šio mies
to rotušę. Jo ainis, tuo pat var
du, paskutinis Lietuvos garbės 
konsulas Olandijoj.

šis miestas Lietuvos laisvės 
varpo gimtinė. Philadelphia.kaip 
ir Lietuva, pergyveno okupaciją, 
nors žymiai trumpesnę. Phila- 
delphijos laisvės varpui teko 
slapstytis pogrindyje nuo to meto 
priešų. Bet, atėjo laikas ir jo 
garsas vėl laisvai aidėjo. Ateis 
laikas, kad ir Lietuvos laisvės 
varpas paskelbs tautai ir pasau
liui linksmąją 'dieną. Tąja vil
timi Velionis gyveno ir jos pri
sikėlimu tikėjo.

Velionis Smetona kadaise ra
šė, kad patriotingas kun. A. Bur
ba savo laiku skaudama širdimi 
apleidęs Lietuvą, vykdamas l 
Pennsylvanlją. Už 35 metų skau
dama širdimi kun. A. Burbos pė
domis pasekė čia ir Prezidentas 
Smetona.

Prezidentas Smetona glau
džiai buvo susijęs su Lietuvos 
sostine Vilniumi. Philadelphija 
irgi savo laiku buvo JAV sosti
nė. šio miesto kaimynystėje taip 
pat pirmoji mūsų išeivijos sos
tinė šenadoris. Prezidentas 
Smetona mėgo spaudą. Pennsyl- 
vanijoj, šiame mieste imtinai, 
gyveno ir plušo didelis knygų 
bei laikraščių šulas, Velionies 
gerbėjas -- kun. A. Milukas. 
Velionis Smetona mėgo mūsų 
universitetą ir jame kurj laiką 
dirbo, šio miesto universitete 
prisiglaudė, čia darbavosi ir te
besidarbuoja taip pat Velionies 
kolegų iš Lietuvos universiteto 
humanitarinio fakulteto, šioj 
valstijoj ir šiame mieste kadai
se važinėjo ir dirbo dėl Lietu- 

(Nukelta 1 3 psl.)
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SUOMIU - SOVIETU KARO UŽKULISIAI <3>
Vasario 5 d. Vakarų sąjungi

ninkai nutarė siųsti Suomijai i 
pagalbą kariuomenės dalis.

Įdomu tai, kad pagalbą išrū
pino savo iniciatyva Suomijos pa
siuntinys Paryžiuje Holma ir ka
ro atstovas pik. A. Paasonenas.

Min. V. Taimeris atvirai ra
šo, kad kai pasiuntinys Holma j’ 
informavo apie tą pagalbą, jis 
neskatinęs Holmos rūpintis ta 
pagalba, bet ir nedraudęs tai da
ryti.

Vakarų sąj-kų pagalbai atvyk
ti | Suomiją buvo reikalinga: a) 
gauti Suomijos prašymą ją pa
siųsti ir b) gauti tranzitą per Nor
vegiją ir Švediją.

Kadangi Suomija jau buvo pra
dėjusi su Sovietų S-ga aiškintis 
taikos reikalus ir pagalbos gavi
mą iš Švedijos, ji nesutiko pri
imti Vakarų sąj-kų siūlomos pa
galbos kariais.

Vasario 11 d. sovietai pradėjo 
generalini Mannerheimo linijos 
puolimą ir po kiekvieno pasise
kimo vis kėlė taikos kainą.

Vakarų sąj-kų raginimai bei pa
tarimai Suomijai nutraukti pasi
tarimus su Sovietų s-ga dėl tai
kos ir prašyti Vakarųsąj-kuspri
siųsti pagalbą nieko nepadėjo. 
Kai Švedijos pasiuntinys Maskvo
je pareiškė Molotovui, kad jeigu 
Sovietų S-ga statys Suomijai sun
kias taikos sąlygas, suomiai gali 
prašyti pagalbos iš Vakarų sąj- 
kų, Molotovas | tai atsakė, kad 
suomiai nenori Vakarų Sąj-kų pa
galbos.

Kai paaiškėjo barbariškos So
vietų S-gos statomos taikos sąly
gos, Suomijos vyriausybė pa
matė, kad veltui buvo sugaišta 
daug laiko ir galvojo prašyti va
karų sąj-kus prisiųsti ginkluotų 

■ karių pagalbą, bet jaubuvo per vė
lu.

F ronte tada padėtis buvo tokia: 
šiaurinėje fronto dalyje, tarp La
dogos ežero ir š. Ledynuotojo 
vandenyno (per 1300 km. bare) 
suomiai laikėsi gerai -- tęsė ap
suptų sovietų divizijų (Mottis) 
likvidavimą, Karelijos sąsmauko
je suomiai buvo pasitraukę | tre
tįjį Mannerheimo linijos ruožą.

Tame ruože sovietų armijų 
puolimas buvo sulaikytas.

Tada sovietų kariuomenės (10 
ir 28 korpų) dalys ledu perėjo 
Viipur| Ranką ir sudarė 40 km. 
ilgumo ir 13 km. gilumo prietil
ti šiaurės vakariniame Viipuri 
Įlankos krante.

Grėsė kelių atkirtimas ir ap
supimas, ypač Viipuri gynėjai at
sidūrė kritiškoje padėtyje. Toms 
sovietų kariuomenės dalims su
laikyti suorųiai turėjo paimti sa
vo kariuomenės dalis iš Manner
heimo linijos ir iš šiaurinio baro. 
Suomių pastangos išstumti atgal 
sovietų dalis nepasisekė.

Nors sovietų kariuomenės da
lių puolimas tame naujai susida
riusiame fronto bare buvo sulai
kytas, bet 40 km. pailgėjęs fron
tas visai sumažino Mannerheimo 
linijos gynimo gilumą, nebebuvo 
rezervų.

Karelijos sąsmaukos armijų 
vadas gen. Hemrichsas įteikėka
riuomenės vadui marš. Manner- 
heimui raportą, kuriame išdėstė 
naujai susidariusią padėt| Ka
relijos sąsmaukos fronto bare su 
išvada, kad tolimesnis karotęsl-

P. ŽILYS

mas duos suomiams tik naujus te
ritorijos praradimus ir naujas 
gyvybių aukas.

Maršalas Mannerheimas tą 
gen. Heinrichso raportą tuojau 
persiuntė vyriausybei.

Suomijos vyriausybei liko tik 
vienas pasirinkimas—pasirašy
ti sovietų padiktuotas talkos sąly
gas.

Netenka aiškinti, kad suomių 
tauta, ypač kariai negalėjo su
prasti, kodėl Sovietų S-gai pagal 
taikos sutartj buvo atiduoti že
mės plotai bei pramonės centrai 
(Viipuri,Sartavala) kurių sovietai 
nebuvo užkariavę, o ką jau bekal
bėti apie svetimuosius, kurie nė
ra smulkiau susipažinę su anų 
laikų politinių ir karinių įvykių 
raida.

Norėdamas atkreipti mūsų vi
suomenės dėmesį, viena proga 
spaudoje pabrėžiau apie tą keis
tą sovietų - suomių karo pa
baigą.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
Sovietų S-ga, paklupdžiusi Suo
miją karo lauke, atsisakė nuo Šuo- 
mijos išdaviko O.W. Kuusineno 
pasirašytos sutarties ir Suomi
jos visai neokupavo — nesusovie 
tino.

ir juose patiektų 
negalima imti už 
nes esą visiems 
komunistai moka

Į tai vėl randame atsakymą 
sovietų parašytoje karo su Suo
mija istorijoje, kur rašoma, kad 
Vakarų sąj-kai (anglai ir pran
cūzai) netik siūlėsi padėti Suo
mijai bet ruošėsi užpulti Sovie
tų S-gą iš pietų (Pietų planas bu
vęs paruoštas) pradedant bombar
duoti naftos centrus Bakų ir Ba- 
tumą.

Susidarius tokiam pavojui So
vietų vyriausybė nusprendė pasku. 
binti ginkluoto konflikto išspren
dimą su Suomija ir sudarymo su 
ja taikos sutartis.

J. Jašinskas tvirtina, kad so
vietų šaltinių 
faktų niekada 
gryną pinigą, 
žinoma, kaip
klastoti istoriją ir gyvenimo fak
tus.

Tikra tiesa, kad sovietų šalti
niais reikia operuoti labai atsar
giai. Mano nurodytame šaltinyje 
"Istorija..." melo pilna. Baisu 
skaityti.

Bet Suomijos karo atveju, rei
kia pasakyti, kad nurodytieji so
vietų šaltiniai patiekia faktų ap
rašymą, kurie daugiau ar mažiau 
derinasi su min. V, Tannerio, 
marš. Mannerheimo ir kitų tų pa
čių Įvykių - faktų aprašymais, 
pav, Suomijos kariuomenės mo
bilizacija, sumobilizuotų divizi
jų skaičius, kariuomenės sutelki
mas, laisvojo pasaulio tautų šu
te ikta pagalba Suomijai. Ponios 
H. Wolijokl misija Stockholme, 
min. V. Tannerio slaptos kelio
nės | Stockholmą, marš. Manner- 
heimas paduoda sovietų divizijų 
numerius, kurias suomiai sumu
šė, išklaidė ir t.t. Dauguma tų 
divizijų yra atžymėta sovietų 
schemose ir t.t.;ir t.t.

Tuo tarpu J. Jašinsko straips
niuose nėra nieko, kas derintųsi 
su min. V. Tannerio, marš. 
Mannerheimo ir kitų tų pačių Įvy
kių - faktų aprašymais.

>

Manau, skaitytojai prisimena 
1960 m. Naujienose tilpusią dr. 
Pr. Ancevičiaus "Istoriją be pa
gražinimų" prie kurios Naujienų 
redakcija pridėjo tok| savo prie
rašą: "Spausdiname dr. Prano 
Ancevičiaus praeitą rudenĮ Chi
cagoje skaitytą paskaitą. Prele
gentas liudija apie svarbius lie
tuvių tautos gyvenimo Įvykius ir 
tuo metu buvusias nuotaikas."

Ko verti tie dr. Pr. Ancevi
čiaus liudijimai "apie svarbius 
lietuvių tautos gyvenimo įvykius’’ 
skaitytojas galėjo spręsti iŠ prof. 
M. Biržiškos tose pačiose Nau
jienos tilpusių straipsnių: "Ne
gražinant visdėlto pagražinta" ir 
"Kai kurie patikslinimai dr. P. 
Ancevičiaus rašiniui".

Norėdamas parodyti skaityto
jams kokiais "teisybės perlais" 
yra papuošta dr. P. Ancevičiaus 
"Istorija be pagražinimų" aš sa
vo straipsnyje parašiau: "Kaip 
matome, lietuviai t suomių kariuo 
menę nebuvo priimami savano
riais. Šia proga pravartu prisi
minti prieš keletą metų Naujie
nose paskelbtą "garsiąją" dr. 
Pr. Ancevičiaus "Istorija be pa
gražinimų", kurioje aprašoma.

kaip jis (Pr. Ancevičius) sovietų 
- suomių karo pradžioje vaikš
čiojo pas mlnisterĮ pirm. A. Mer
ki, kad gautų leidimą Suomijai sa
vanorius verbuoti, bet Merkys to
kio leidimo nedavęs. Dr. Pr. An
cevičius Merk| už tai savo "Is
torijoje..." gerokai 'išgarbino'.

Netenka aiškinti, kad anose są
lygose, Merkys galėjo pasakyti, 
kad jis (Ancevičius) nežino ką 
daro arba provokuoja..."

J. Jašinskas iš to mano pa
sakymo sukūrė naują "teisybės 
perlą", kuris vadinasi falsifika
tu. Jis (J.J.) rašo taip: "Kaip 
matome, lietuviai | suomių ka
riuomenę nebuvo priimami sa
vanoriais. (Kuriems galams po
nas P. Žilys šitą tragikomišką 
posak| Jvėlė? Argi jis užmiršo 
kad mes, lietuviai jau nuo 1939 
m. spalio mėnesio 10 dienos bu
vome rusų, nors Vilnius buvo mū
sų: nuo tų metų to mėnesio 10 
d. Lietuvoje buvo įsteigtos komu
nistinės - rusiškosioskariuome- 
nės bazės. Faktinai, tai buvo oku
pacinės pajėgos. Jeigu suomiai, 

. šitą faktą puikiai žinodami, bū
tų prašę Lietuvos vyriausybės 
paramos savanoriais, tuo pačiu 
ruožtu jie galėjo prašyti tokios 
pagalbos ir iš pačios Rusijos.. J.)

Bus daugiau

Jau parsiradau savo namelyje
Rašytojui St. Būdavui linkint sveikatos 

PRANYS ALŠĖNAS

Nuo Toronto iki Mary’s Hos- 
pital, West Palm Beach, Flori
doj — tolokas kelias. Taigi, ne
galėjau ten aplankyti besigydan
ti rašytoją — kun. Stasių Būda- 
vą.

Rašytojas sunkiai buvo susir
gęs. Neseniai jis turėjo pakelti 
iš eilės bent dvi operacijas ir 
jos sveikatos stovis buvęs gana 
kritiškas.

Neseniai rašytame laiškelyje 
jis rašė: "Ačiū Dievui, jau par
siradau savo namelyje ir čia 
pradedu iš naujo atsigauti. Jūs 
esate visokeriopai teisingas, 
teigdamas, jog gera nuotaika yra 
geriau, kaip geri vaistai. Ta 
nuotaika ir tikėjimu gyvenu. Gal 
Dievas leis dar pagyventi, nes

yra dar pradėtų ir neužbaigtų 
plunksnos darbų"...

Rašytojas dar jaunas žmogus, 
tur|s tik 55-ris metus amžiaus 
(gimęs 1908 m.). O kiek jis daug 
padaręs, kiek daug prikflręslKas 
žino, gal toji |tampa darbe ir jo 
sveikatą palaužė?...

Stasius Būdavas baigęs Teolo
gijos-Filosofijos fakultetą Vy
tauto Didžiojo universitete ir 
įšventintas kunigu, po keletos 
metų tenai pat dar studijuoja 
literatūrą, svetimąsias kalbas ir 
teatro istoriją, šalia studijų ir 
darbo pastoracijoj -- daug rašė, 
kūrė, bendradarbiavo lietuviškoj 
spaudoj. Rašyti | laikraščius pra
dėjo dar pradinę mokyklą tebe- 
lankydamas. Vėliau veikliai ben-

SIUNTINIUS J LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 
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2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

T. CLAIR 
AVIMOS
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Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

PRIEKAIŠTAUJA KUNIGAMS, ko jie nepasirodę Lietuvos Ge
neralinio Konsulo Jono Budrio laidotuvėse Chicagoje. Na, manau sau, 
čia tai jau kunigai verti užtarimo. Priekaištauja, kai rodosi, prie
kaištauja, kai nesirodo... Kam gi jie be|tiksl

Laidotuvės buvo Tautinėse kapinėse, kurios, kaip sakant, yra 
"atskirtos nuo Bažnyčios". Gal religinės apeigos jose ir nedrau
džiamos, bet ten be pasmerkimo gali būti laidojami ir "pabėgę 
nuo Bažnyčios", ir "bedieviai" ar "nekrikštai". Katalikų-forma- 
llstų akyse tokios kapinės tai lyg "savižudžių kampeliai" Lietuvos 
kapinėse, kur "be kunigo" mirusieji "be kunigo" būdavo ir laido
jami. Todėl kunigams nėra pagrindo išmetinėti, kai jie nesiveržė 
su religinėmis apeigomis | šias laidotuves. Žinoma, kunigai ir 
čia galėjo dalyvauti, kaip privatūs asmenys, bet vistiek jiems šiuo 
atveju būtų tekę spręsti tam tikrą konfliktą tarp pasaulietinio loja
lumo ir bažnytinės drausmės bei ambicijos.

Joną Budr| pažinojom, kaip valstybės pareigūną ir visuome
nininką. Ar jis kada "pykosi" ar "taikėsi su Dievu", tuo jis niekad 
nesigarsino. Bet jo paties buvęs toks noras -- būti palaidotam 
tautinėse kapinėse.

Krikštyto kataliko mirties atveju atitinkamos parapijos klebo
nas imasi spręsti vėllonies "statusą santykyje su Dievu". Ta kle
bonų prerogatyva gali būti naudojama labai griežtai. Jei klebonas 
mano, kad vėlionis kuriuo atžvilgiu nebuvo Bažnyčios narys "ge
ram stovyje", gali atsisakyti laidoti su bažnytinėmis apeigomis. 
Bet pastaruoju metu kunigai jau daug kur liberalesni. Prieš kiek 
laiko, štai, staiga — taigi be jokių religinių prirengimų — žuvo 
asmuo, jei ir ne griežtai karingas ateistas, tai viešai žinomas 
neabejotinas antibažnytininkas. O tačiau joks "su Dievu susitaiky
mo" klausimas nebuvo keliamas ir vėlionis (priešingai jo gyvo 
valiai ir skoniui) buvo palaidotas net su iškilmingomis religinėmis 
apeigomis, ir netgi ateitininkai viešai paskelbė dar atskirai užper- 
ką mišias vėllonies intencija...

New Yorke Jonas Budrys buvo pašarvotas orioje, bet "univer
salioje" laidojimo institucijoje, kur praktikuojamos visokių tikybų 
ir netikybų apeigos. Vadinasi, irgi "nuo Bažnyčios atskirta" vieta. 
Betgi prel. J. Balkonas dalyvavo, pasakė atsisveikinimo žod| ir iš
tisą rožančių su priedais atkalbėjo. Ir publikoje buvo vienas kitas 
kunigas. Čia nekilo tokio klausimo, kaip Cbicagoj...

dradarbiavo daugelyje laikraščių 
bei žurnalų.

Pirmasis Būdavo kūrinys pasi
rodė 1922 m. jaunimo laikrašty 
"Angelas Sargas". Tai buvo ei
lėraštis. O atskiras eilėraščių 
rinkinys "Širdies stygoms vir
pant" — išspausdintas 1926 m. 
Po to — eilėraščiai ir beletris
tika; straipsniai literatūrinėmis 
ir kultūros temomis, paskaitos 
Kauno radiofone, dalyvavimas li
teratūros vakaruose su sava kū
ryba. Toliau jo darbas Wiesba- 
deno-Kasselio lietuvių gimna
zijose, redagavimas kultūros 
žurnalo "Pėdsakai" ir t. t.

Trumpi Stasio Būdavo kūrybos 
apmatai būtų, maždaug, šitokie 
(nors niekas dar nežino, kiek jo 
stalčiuose randasi rankraščių):

"širdies stygoms virpant", ei
lėraščiai, išsp. 1926 m. Šiau
liuose, "Už motinos meilę",apy
saka -- Marijampolėj 1928 m., 
"Broliuk, nevirkdink seselės", 
apysaka, 1928 m. išsp. Marijam
polėj, "širdys ir gėlės" — no
velės ir apsakymai, 1932 m. — 
Kaune, "Našlaičių Kalėdos" — 
apysaka, 1934 m. Ukmergėj, "Mo
kytojas Banaitis" — romanas, 
1935 m. Kaune, "Loreta" -- ro
manas, 1936 m. Kaune, "Sala" - 
romanas, 1939 m. Kaune, "Vi
durnakčio svečiai" -- novelės ir 
apsakymai, 1943 m. Kaune, "Lau
kų berniukas" -- pjesė, vaidinta 
Kauno Jaun. Dramos Teatre 1944 
m., "Varpai skamba" — apysaka, 
1952 m. Los Angeles, "Loreta” - 
romanas (antroji laida), 1952 m. 
Londone, "Uždraustas stebuklas" 
-- romanas, 1954 m. New Yor-

from October lst
(currenf rate)

ALI SAVINGS DEPOSITED THROUGH

ke, "Rūsti siena" -- apysaka, 
1959 m. Hamiltone, šio autoriaus 
kitomis kalbomis išleista "Ser- 
ca i kwiatky" (širdys ir gėlės), 
1937 m. Krokuwoj ir "The For- 
bidden Miracle" (Uždraustas ste
buklas), 1955 m. New Yorke. Tad, 
štai, kiek autoriaus "pėdsakų" 
plačiam pasauly jau Įminta. Be 
to, nežinia ką autorius turi dar 
savo stalčiuose. Dar prieš ke
letą metų S. Būdavas rašė: "šiuo 
metu tvarkausi su kita apysaka, 
kurią neseniai baigiau. Tai "Di
džioji siena", taip pat iš knyg
nešių gyvenimo, kur veiksmas 
vyksta Prūsų pasieny, jau šio 
šimtmečio pradžioje, prieš pat 
pasibaigiant spaudos draudimui. 
"Didžioji siena" yra gerokai pla
tesnės apimties, negu "Varpa! 
skamba" ir pavaizduoja visą 
knygneŠiavimo "techniką" bei anų 
laikų nuotaikas".

Stasio Būdavo kūryboj ryškūs 
tautiniai ir patriotiniai motyvai. 
Kas dar būdinga S. Būdavo nuo
taikose -- ypatingas noras būti 
po savu stogu, kitaip sakant, tu
rėti savo gūžtą, gyventi, nieko 
neklifldomam kurti ir ten pat — 
savo kūrybos vaisius krauti. Lie
tuvoje jis turėjo Įsigijęs savo 
namelĮ, apie kur| netgi rašinį 
| spaudą parašė, užvardintą: 
"Mano namelis". Ten buvo tiek 
daug pietizmo, tiek šiltų žodžių 
suklostyta savosios pastogės 
adresu, kad net miela buvo skai
tyti jo nuotaikas, toli nuo gimto
jo krašto ir — toli nuo savo 
namučių...

Ir čia Amerikoj jis Įsigijo 
savo nameli. Savam namely jis 
gyveno vienui vienas. Bet kas 
j| dabar prižiūrės tame namely, 
išėjus iš ligoninės? (Jo adresas: 
Rev. St. Būdavas, 737 Cinnamon 
Road, North Palm Beach, Fla. 
33403. )

CHICAGO
• Valentinos KOJELIE

NĖS koloratūrinio soprano 
dainų rečitalis įvyks š. m. 
spalio mėn. 24 d. Chicagoje. 
Jaunimo Centro salėje.

kon-

kon- 
Hall

Koncertą ruošia Korp. 
Neo-Lithuania.

Rečitalis žada būti vienas 
iš įdomiausių rudens 
cerių.

Solistė paskutiniame 
certe Bostone Jcrdan
salėje turėjo labai gražų 
pasisiekimą, i kurį atsilan
kė apie 800 asmenų, jų tar
pe daugiausiai amerikiečių 
publikos, nes koncertą ruo
šė amerikiečių koncertinė 
agentūra.

Amerikiečių ir lietuvių 
spaudos muzikos recenzen
tai šį koncertą labai palan
kiai įvertino.
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KAS NESIDOMĖS PATIKRINTI...
Atėjo "Smetona". Tiksliau: "Aleksandras Merkelis, Antanas Sme

tona, Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos leidinys, 1964, NewYork, N. Y." Leidinys, apie kurį 
kalbėti pradėta daugiau kaip prieš 15 metų, kurį išleisti tvirtai nu
tarta prieš 10 metų, kurio išleidimo visiškai konkrečių žygių imtasi 
prieš penkerius metus, kurio medžiagos rinkimas ir parašymas tru
ko apie ketverius metus. Buvo "Išsigandusių lengvatikių", bepraran
dančių viltį, kad leidinys Iš viso kada nors bepasirodysiąs, buvo ne
tenkančių kantrybės, bet šiandien visiems, kurie leidinio laukė, atė
jo svarus atpildas už kantrųjį arba ir nekantrųjį laukimą. Vilties 
spaustuvė išlaikė didelį egzaminą — pagamino knygą, savo išvaizda 
kaip išviršine, taip ir vidine, visiškai tinkančią stovėti privačių ir 
viešų bibliotekų lentynose tarp įžymiųjų leidinių. Gaila tiktai, kad 
parūpinus leidinio autoriaus teisių (Copyright) apdraudimą, neparū
pinta JAV Kongreso Bibliotekos registracijos numerio, ir tuo leidi
niui padaryta apgailėtina skriauda.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, ypač dabartinė jos vado
vybė, kuri prieš ketverius metus šį leidinį paskelbė svarbiausia sa
vo ambicija, nusipelno nuoširdaus pagyrimo, kad "nenusipigino", 
kad ryžosi tą leidinį padaryti išvaizda ir apimtim prilygstantį jo 
paskirtį.

Negreit bus galima esmingiau kalbėti apie šios knygos turinį, 
nes tai 740 puslapių gana smulkaus (9 punktų) teksto. Su įvadais ir 
iliustracijomis knyga iš viso turi 830 didelio formato puslapių. 
Jei rinkinys būtų 10 ar 11 punktų, kaip daugelio tokių leidinių prak
tikuojama, puslapių skaičius būtų apie 900 arba 1000. Gal turinys 
galėjo būti labiau sukondensuotas? Tą matysim tik skaitydami. 
Kiekvienu atveju, knyga "karšta". Ne apie vieną prezidentą Smeto
ną joje pasakojama, čia Lietuvos gyvenimo panorama beveik nuo 
baudžiavos laikų, per nepriklausomybę iki tragedijos. Ir yra paminė
ta apie dvylika šimtų kitų vardų šalia Smetonos, jų tarpe 
daugiau kaip pustrečio šimto tokių, kurie 'patys, ar kurių artimieji 
yra gyvi čia, išeivijoj. Kas nesidomės patikrinti, kas ir kaip apie 
juos tokiame kapitaliniame leidinyje išsitarta! Ir kiek, turbūt, pa
sipils pasitenkinimų ir pasipiktinimų, patvirtinimų ir užginČijimų...

Žodžiu, guli ant stalo daug skaitymo ir, turbūt, daug daug visokių 
rašymų... (v. r.)

LAIŠKAI/
——

VARDAS KNYGOS, KURIOS 
"NEBUVO"

Buvo dūda Vlniuj. Gal ir bu
vo, gal ir ne. Buvo,buvo, kaip ne
buvo! Naujas šios dainos varian
tas susidarė iš V. Rastenio, V. 
Llormano, P. Tyrulio ir, paga
liau, B. Railos prisiminimų ar
ba neprisiminimų apie knygą, ku
ri spėliojama buvusi generolo - 
kalinio P. Kubiliūno parašyta, ar
ba kurios gal ir visai nebuvę. Ku
rie sakosi ją matę, net šiek tiek 
skaitę, negali prisiminti pavadi
nimo. V. Rastenis, abejodamas, 
prisiminė tik autoriaus (Vargo) 
slapyvardį.

Vyrai, ateinu i pagalba iūsu 
atminčiai. Tos knygos vardas 
buvo PO NAUJA VĖLIAVA... Žo
dis žodin, raidė raidėn, įskaitant 
ir knygų antraštėse neįprastą 
daugtaškį. Autoriaus vardas buvo 
P. VARGAS. Metai - 1935.

Jei kam įdomu ir svarbu, ti
kiuos, kad šis priminimas paleng
vins teirautis apie tą leidinį pas 
bibliografus ar kitus ieškoti jo 
pėdsakų.

S.K., 
New York

THE UTHUANIAN 
NATIONAL NEVVSPAPER

Čekis klaidžioja

įsigalint madai asmeninius bei 
piniginius reikalus tvarkyti spau
dos pagalba, leiskite ir mums at
sakyti į š.m. rugsėjo 21d. Dirvo
je tilpusį P- L. Vilimo laišką dėl 
dingusio čekio.

Ponui L. Vilimui čekis ($250) 
buvo pasiųstas š.m. birželio 8 d. 
p. Pautieniaus duotu adresu. Po 
savaitės laiškas sugrįžo su pašto 
prierašu, kad ant voko pažymė
tu adresu adresatas negyvena. 
Tada patikrintu nauju adresu laiš
kas su čekiu buvo pasiųstas ant
ru kartu. Kadangi jis negrįžo, ma- 
nėme, kad p. Vilimas jį gavo. Iš 
Dirvos patyrus kad negavo, krei
pėmės į čekį išdavusį banką. Pa
sirodo, kad jis dar nerealizuotas. 
Tuo būdu, manytina, kad laiš
kas su čekiu kur nors tebeklaidžio 
ja, ir dabar reik laukti ligi klai- 
džiojąs laiškas pasieks adresatą, 
ar ligi čekio pasisavintojas su
klastojęs parašą, jį realizuos. 
Gavę banko pranešimą, imsimės 
atitinkamų žygių.

Kadangi p. Vilimas abejoja, ar 
čekis iš viso buvo pasiųstas, pri
dedame čekio foto kopiją.

P. Gaučys, Menininkų Klu
bo valdybos pirmininkas, Br. 
Macevičius, iždininkas.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

A. SMETONOS MINĖJIMAS PHILADELPHIJOJE
PRAĖJO SUSIKAUPIMO RIMTYJE w

Po minėjimo - akademijos ir 
meninės programos, kitoje salė
je įvyko iškilminga vakarienė, 
kurios metu sol. I. Stankūnaitė, 
akompanuojant jos tėveliui muz.
J. Stankūnui, išpildė lietuviškų 
dainų ir operų arijų programą.

Vakarienėje dalyvavo virš 100 
asmenų, jų tarpe dar gyvų liu
dininkų, kuriems buvo likimo lem- 
ta lydėti velionį A. Smetoną, at
vykusį į JAV tuo metu, kada Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę 
uždengė juodas gedulo šydas. 
Vienas iš jų buvo senosios lie
tuvių ateivių kartos nenuilstamas 
darbuotojas J. Kavaliauskas, Z. 
Jankauskas, Charles Cheleden su 
ponia ir k.

šis minėjimas pasižymėjo ir 
tuo, kad čia jau matėsi — Anta
no Smetonos monografija, kurią 
jau buvo gavę prenumeratoriai,o 
kiti turėjo progos šį kapitalinį, 
gražiai Vilties spaustuvės at
spausdintą, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos lėšomis iš
leistą objektyviai ir išsamiai šios 
kūrybinės srities specialisto 
Aleksandro Merkelio parašytą, 
ten pat salėje įsigyti.

šio veikalo pasirodymo proga 
žodį tarė ALT S-gos pirmininko 
pareigas einąs Ant. Senikas:

"šį monumentalų paminklą

J. KAJECKO

ŽODIS...
(Atkelta iš 1 psl.)

vos taip pat Velionies draugai 
iš Vilniaus: dr. J. Basanavičius 
ir J. Tumas-Vaižgantas. Paga
liau, ši valstija Velionies tau
tiečių pirmoji jAValstijose gy
venamoji vieta. Jie, kaip ir Ve
lionis Smetona, pradžioje pažino 
vargą kietą, čia daug atminimų 
ir analogijos su Velioniu atranda 
širdis. Todėl savo žodžio pra
džioje pabrėžiau, kad šis mi
nėjimas Philadelphijoj ypatingai 
prasmingas. Tai vis Lietuvos 
ir Velionies tolimesnės ar ar
timesnės giministės su Pennsyl- 
vania ir Philadelphia pėdsakai. 
Tad, mano žodis tepasitarnauja 
kaip įžanga, tikriau fonas, po 
manęs seksiančios pagrindinės 
tėvo J. Vaišnio kalbos. ,

Peranksti Velionis Smetona 
mus apleido. Jis paliko spragą. 
Velionis gimė tais pat metais, 
mėnesį ir dieną, kaip JAV bu
vęs prezidentas, Herbert Hoover, 
kuris praeitą mėnesį minėjo sa
vo 90 metų sukaktį. Jei ne ne
lemtoji nelaimė, būtume galėję 
kartu šiemet minėti dviejų bu
vusiųjų prezidentų gimtadienį.

Kudirka nurodė tinkamiausią 
bodą pagerbti Lietuvos ir lietu
vių tautos šulą.

"Jeigu audra ištikus verstų 
stulpą vieną

Iš tų, kurie prilaiko jūsų na
mo sieną, 

Vieton ano stulpo tąja pačią 
dieną ,

Tuoj kitą statykit!"
Lietuvos valstybės rūmas ne

grius su sąlyga, jei dirbsime ir 
ištversime kovoje. Dar prieš pir
mą pasaulinį karą Velionis rašė: 
"Ištverkime. Kas ištvers iki ga
lo -- tas bus išvaduotas."

Šiuo minėjimu skatinama ti
kėti Lietuvos prisikėlimu, iš
tverti darbe, pasekti Lietuvos 
pasišventėlių, kaip Velionis, pė
domis, ir laimėti. Už taip kil
nias šiuo minėjimu ta kryptimi 
organizatorių ir dalyvių pastan
gas, aš giliai nuoširdžiai dėkoju.

Lietuvai ilgus metus kūrė vienas 
įžymiausių mūsų spaudos dar
buotojų Aleksandras Merkelis, 
kūrinyje rasite virš 1000 dar
buotojų, vienu ar kitu būdu da
lyvavusių Lietuvos istorijos kū
rime. Mes nesistebėsim, jei ši
tą veikalą pirmoj eilėj puls Lie
tuvos nepriklausomybės priešai- 
bolševikai.

ši knyga pirmiausia skiriama 
jaunimui, kad jie susipažintų su 
praeitimi, jos darbais ir, kad 
jaunimas, rašantysis mokslo 
darbus apie Lietuvą, drįstų juos 
parodyti visiems, o nelaikytų po 
užraktu laukdamas laikų pasikei
timo, kaip šiuo metu kartais at
sitinka.

Lygiai svarbu, kad šis pamink
las negulėtų leidėjų rūsiuose, o 
matytų šviesą, kiekvieno lietuvio, 
ypač inteligento lentyną. Tas pri
klausys nuo mūsų pačių suprati
mo, kad Lietuvos reikalai neturi 
rūpėti vien autoriui ar leidėjui, 
bet kiekvienam lietuviui.

Vieną iš pirmųjų knygų ALTS- 
gos Centro Valdyba skiria kun. 
tėvui Juozui Vaišniui, S.J. už jo, 
kaip kunigo, drąsą sakyti tiesą 
viešai ir atvirai, už tą jo retą 
politinę dorybę", -- pabrėžė A. 
Senikas įteikdamas jam šią sim
bolinę dovaną.

Vytautas Volertas, LB-nes Ta
rybos Prezidiumo pirmininkas, 
savo žodyje užakcentavo, kad A. 
Smetonos monografija, tai kultū
rinis lobis, kurį itin svarbu pa
rodyti mūsų jaunajai kartai.

J. Ardys, PhiladelphijosB-nės 
pirm, džiaugėsi, kad A. Smeto
nos minėjimas suteikė progą vi
soms mūsų organizacijoms paro
dyti bendrą vienybės supratimą.

B. Raugas, LB New Jersey 
Pietinės Apyg. pirm, 'arė, kad 
ši iškilminga akademija bus pas
kata visiems lietuviams vieningai 
žengti visais lietuvybės keliais.

K. čikota, Ateitininkų Sen
draugių pirm, sakė:" eidamas 
čia galvojau, kad mes dažnai 
minėdami didelius žmones imam 
laikyti juos lyg šventuosius, bet 
malonu buvo išgirsti J. Vaišnį,

Skaityk ir platink. 
DIRVĄ

S.J., kad jis priminė, jog visi 
esame kartu ir žmonės su žmo
giškomis ypatybėmis."

Prof. A. Jurskis, teigiamai 
apibūdinęs mūsų spaudą, 
džiaugsmingai atkreipė dalyvių 
dėmesį, kad čia visur aidi jau
nųjų balsai, todėl mes tikime, 
kad per juos ateis Lietuvos atei
tis bei laisvė ir nepriklausomybė.

Taip pat kalbėjo Kultūros Ta
rybos pirm. prof. J. Puzinas, Phi 
ladelphijos lietuvių darbų dide
lis talkininkas bei rėmėjas Char- 
les Cheleden ir kt.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIUC C.

KONGRESAS

Trečiasis Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas įvyks 1965 m. va
sario mėn. 18 - 22 d. Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje.

Sao Paulo lietuvių visuomenė 
parodo didelį susidomėjimą šiuo 
Kongresu ir jam intensyviai ruo
šiasi. Tačiau šis P. Amerikos 
lietuvių sąskrydis priklauso ne 
vien Sao Paulo lietuviams, bet 
visiems išeivijoje gyvenantiems 
tautiečiams, todėl kviečiami vi
si geros valios broliai ir sesės, 
prisidėti savo išgalėmis prie III- 
jo P. A. Lietuvių sąskrydžio pa
sisekimo, talkinant parengimo 
darbuose įvairia parama.

Trečiojo Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongreso Rengimo Komite
tą sudaro viešojo susirinkimo iš
rinkti visuomenės atstovai: Pir
mininkas -- Prel. Pijus Ragažins- 
kas; vicepirmininkai — Alek
sandras Boguslauskas ir Jonas 
Antanaitis; sekretoriai — kun. 
Jonas Giedrys, S.J. ir rašytoja 
Halina Mošinskienė; iždininkai— 
Albina Ambrozevičienė, Mečys 
Paleckis ir Vladas Steponaitis.

Norint gauti platesnių infor
macijų apie. Kongreso rengimo 
darbus, prašome kreiptis į P. A,
L. Kongreso Rengimo Sekreto
riatą, Caixa postai 4118, Sao Pau
lo -- (Brasil).

Komitetas kviečia visus laisvę 
mylinčius brolius ir seses į sąs
krydį S. Paulo mieste, kur bend
romis jėgomis bus galima pagvil-

Po visų Iškilmių salėse, minė
jimo rengėjai, visų organizacijų 
atstovai ir programoje dalyvavę 
svečiai dar buvo susirinkę V. 
ir A. Gruzdžių rezidencijoje ir 
tęsė pokalbius įvairiais lietuviš
kos veiklos klausimais bei dali
nosi nuomonėmis, namų šeimi
ninkės ponios Aleksandros Gruz- 
dienės nuošidžiai pavaišinti.

šio įspūdingo minėjimo pasise
kimui, be pirmininko V. Gruz
džio, itin daug pasidarbavo Al
girdas Jonys, P. Didelis, J. če- 
sonis su poniomis,C. Tamašaus
kas ir kiti.

Iškilmės praėjo visų organiza
cijų glaudaus bendradarbiavimo 
dvasioje. Rytojaus dieną — sek
madienį buvo atlaikytos mišios 
už A, Smetonos vėlę.

E. čekienė

denti lietuvybei rūpimus klau
simus išeivijoje ir tuo pačiu su
stiprinti tarpusavio saitus bend
roje kovoje už Lietuvos laisvę.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ SĄJUNGOS MOKSLINIŲ 
STRAIPSNIŲ KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga skelbia mokslinių straips
nių į parašytų medicinos srityje, 
vienkartinį konkursą.

Mokslinis straipsnis iš klini
kinės, eksperimentinės arba te
oretinės medicinos srities turi 
būti originalus, aktualus ir pa
rašytas lietuvių kalboje.

Du geriausiai parašyti straips
niai bus premijuojami piniginė
mis premijomis:

Pirma premija — 300 dolerių, 
antra premija — 200 dolerių.

Premijas laimėjusieji gydyto
jai -- mokslinių straipsnių auto
riai, bus kviečiami savo moksli
nius darbus referuoti Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Suvažiavime, 
kuris įvyks 1965 m. rugsėjo mėn. 
Detroite. Premijuoti ir kiti ver
tingi straipsniai bus išspausdinti 
Lietuvių Gydytojų Biuletenyje.

Mokslinį darbą dirbą jaunieji 
lietuviai gydytojai, naujesnieji ko
legos internai ir rezidentai kvie
čiami šiame konkurse dalyvauti 
ir savo mokslinius straipsnius 
siųsti konkurso komisijai iki 1965 
m. birželio mėn. 1 d.

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos Mokslinių Straipsnių 
Konkurso Komisiją sudaro: dr. J. 
Meškauskas, dr. P. Tunkflnas ir 
d r. J. Valaitis.

Konkurso Komisijos adresas: 
Dr. J. Valaitis, 5204 Ellington 
St., Western Springs, Illinois.

E.ST. LOUIS
Lietuvių Bendruomenės East 

St, Louis skyrius narių visuoti
name susirinkime pranešė, jog 
šiais mokslo metais veiks litu
anistinė mokykla, kuri jau pradė
jo darbą vadovaujant mokyto
jams: Z. Grybinui, Gavelienei 
ir Al. Paulikaičiui ir kviečia vi
sus tėvus atvesti savo vaikus į 
šią mokyklą. Bendruomenės sky
rius, siekdamas sukelti lėšas 
Lietuvių Fondui iki $1,000.00, o 
jau įnešta $500.00. šiųmetųlap
kričio mėn. 10 dieną lietuvių pa
rapijos salėje rengia Lietuvių 
Fondo vakarą su laimėjimais, už
kandžiais ir šokiais. Skyrius ti
kisi, kad ir šiais metais apylin
kių lietuviai duosniai parems šį 
kilnų darbą.
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visi dalyviai atliko savo rungtis 
su entuziazmu. Kai kieno nuo
gąstavimai, kad pičių jauniausių 
klasių prijungimas įneš chaoso į 
varžybas, buvo visai bereikalin
gas, kadangi, priešingai, pati jau
niausia D klasė (11 metų ir jau
nesnių) buvo bene entuziastin
giausia.

Nežiūrint paminėtų nesklandu
mų varžybas visokeriopu atžvil
giu tenka vėrtinti teigiamai — 
virš 100 lengvatletų prieauglio 
varžėsi aikštėje, rengėjai pagal 
turimas sąlygas atliko savo pa
reigas stropiai ir labai nuošir
džiai -- Lietuvių B-nės prisidė
jimas suteikė žaidynėms ne tik 
daugiau prestižo, bet ir pagelbė
jo morališkai ir materiališkai 
-- varžybų nuostatai buvo vykdo
mi be priekaištų.

Padėka priklauso LB-nės Chi
cagos Apygardai, sutikusiai im
tis nedėkingą vykdymo darbą. 
Reikia tikėtis, jie ir ateityje ne
atsuks nugaros lietuviškiems 
sportiniams reikalams, o kartu 
bus ir paskatinimas ir kitose vic - 
tovėse LB-nės padaliniams bei 
kitoms lietuviškoms organizaci
joms ateiti į talką mūsų sportuo
jančiam jaunimui.

Klubiniu lengvosios atletikos 
nugalėtoju išėjo Toronto Aušra, 
pralenkusi nuolatinį savo varžo
vą ir pereitų metų nugalėtoją 
Clevelando Žaibą. Laimėtojams 
atiteko Ateitininkų Federacijos 
Pereinamoji Taurė, įsteigta 1958 
metais.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
vietus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

$7 roui suneš t?

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Prie Vatikano paviljono pasaulinėje mugėje, kurį šią vasarą ap
lankė nemažai lietuvių, besidžiaugdami ten sukurtais lietuvių me
nininkų darbais. Iš kairės rašytojas Paulius Jurkus, dailininkas Vy
tautas K. Jonynas, pagal kurio projektą buvo padarytas paviljono 
kryžius ir didžiulė skulptūra sienoje bei kiti meniniai papuošimai 
viduje. Dešinėje stovi fotografas Vytautas Augustinas. Vytautas K, 
Jonynas spalio 17 atvyksta į Clevelandą, kur Gallery International 
patalpose atidaroma jo kūrinių paroda. Vyt. Maželio nuotrauka

SKAUTININKAS
J. BRUŽINSKAS

XIV ŽAIDYNĖS

CHICAGOJE

Pačių dalyvių drausmingumas 
ir visa laikysena buvo be prie
kaištų. Su mažomis išimtimis,

Skautininkas Juozas Bružins
kas, dabartinis Lietuvių Skautų 
Brolijos vyriausio skautininko pa
vaduotojas, vaikystės dienas iš
gyveno Nepriklausomoje Lietu
voje, skautybę stebėdamas iš ša
lies.

Tik jau daug vėliau, nebe gra
žioje Lietuvoje, bet svetimoje 
Anglijos žemėje, Halifax’e, Juo
zas Bružinskas atsistojo tarp 
Lietuvos trispalvės ir skautų

i
LSB vr. skautininko pavaduo

tojas Juozas Bružinskas.
G. Penlko nuotrauka

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JOS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Rugsėjo 12-13 d. Chicagoje įvy
ko XTV-jų š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių Lengvosios At
letikos ir Teniso varžybos.

Lengvosios atletikos varžybos 
pirmą dieną vyko Hanson Park 
stadione. Antrą dieną varžybos 
buvo pravedamos Marąuette Par
ko stadione, tikintis sulaukti pub
likos. Sis stadionas buvo labai 
apleistame stovyje ir tik pasku
tiniu momentu įdėtos energingos 
pastangos padarė minimaliai 
įmanomas sąlygas varžybas 
vykdyti. Ar ta publika buvo su
laukta? Galima atsakyti, kad nei 
Išvadoje -- tikrai nevertėjo dėl 

Paaukoti gerai pasiruošusiųTo- 
onto ir Clevelando lengvatletų 

pasekmes. Atsiminkime, kad blo.
gos sąlygos atgraso mūsų geres
niuosius lengvatletus dalyvauti 
varžybose. To turime stengtis 
kiek galėdami išvengti.

Pirmą dieną varžybos praėjo 
pusėtinai sklandžiai. Antrą die
ną ne tik kad talkininkų skaičius 
kažkodėl sumažėjo, bet ir liku
sieji "aptingo", ko pasėkoje, var
žybų vykdymas gerokai užsi- 
delsė. Dėl to nukentėjo iš kitur 
atvykusieji dalyviai, negalėdami 
laiku išvažiuoti namo. Ši nege
rovė pasireiškė ne tik Chicago
je, bet ir visoje eilėje varžybų 
kitose vietovėse. Stoka talkos, 
o ypatingai neefektinga 
smugdo mūsų varžybas, 
norą jose dalyvauti ir, 
atveju, net ir tobuliausiai 
tytą žaidynių sistemą paverčia 
neefektinga.

talka, 
atima 
dažnu 
susu.

Vyt. Maželio nuotraukaJauna koketė...

sąjungos vėliavų ir prisiekė, kad 
savo gyvenimą ištikimai skirs 
skautybei ir jos aukštiesiems ideJ 
alams.

Tada žengtas Žingsnis ir pa
darytas žygis buvo giliai išgal
voti. Reikėjo įeiti į tų vėliavų 
tarpą, kad praturtintų skautybę. 
kad galėtų daugiau padėti savo 
broliui lietuviui, kad galėtų auk
lėti jaunimą didžiai Dievo, Tė
vynės ir Artimo tarnybai.

Jis yra baigęs aukštąją skau
tybės mokyklą — Gillwel*io kur
sus, į kuriuos gali įstoti tik kva
lifikuoti vadovai. Baigęs Angli
joje, Skiptone "Preliminary Trai- 
ning Course", įstoja į pasaulio 
garsiausią Wood Badge, Gillwel 
Park, Londono mokyklą.

Dabar, šis skautybės genero
las, išėjęs organizacijos aukš
tuosius kursus, dar didesne ener
gija bei sumanumu atsideda dar
bui. Be kita ko, jis redaguoja skau
tų leidinį "Budėkime" ir jį, gra
žiai tvarko.

Pats būdamas labai pareigin
gas, to paties reikalauja ir iš ki
tų. Skautų organizacijoje gebė
damas eiti (vairiausias parei
gas, jis betgi jaučiasi laimin
giausias dirbdamas su skautais 
tiesiogiai. Ir kai praėjusioje ju
biliejinėje stovykloje jam buvo 
siūlytos įvairios aukštesnės pa
reigos, jis kukliai atsakė, kad jis 
jaučiasi esąs labiausiai reikalin
gas būnant drauge su savo tunto 
skauuis.

Šiuo metu būdamas Lietuvių 
Skautų Brolijos vyriausio skau
tininko pavaduotoju, jis netiesio
giai dirba su keliais tūkstančiais 
skautų.

Vyt. KasniOnas

PARAMA MAISTO lt LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 3-Star FRENCH COGNAC.................. 5tK
2. Antiųue Bourbon Kcntueky Str. VVhiskey. . 5th
3. CANADA DRY VODKA............................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............... 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur.......
6. CHIANTI Imported Wine .,
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

d
Sii

s
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ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. VVestern Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect, 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

MAROUETTE PARK
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Tei in 3 2108 9

CHICAGO



1964 m. spalio 5 d. DIRVA Nr.lll - 5

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
ATVYKSTA

TEATRAS
Visi aktoriai, atvykstamieji 

vaidinti spalio 10 d. Clevelande 
Popiečio diagnozę, A. Kai
rio trijų scenos atidengimų žais
mą, mums pažįstami.

Režisierius S t. Pilka nese-

vllkome sunkią naštą iš meilės 
savajam kraštui.

Visoms ponioms pa r ėmusioms 
savo kepsniais parodą, priklauso 
birutininkių nuoširdi padėka.

Ypatingas dėkui tenka ramo- 
vėnams, kurie savo darbu ir su
sisiekimo priemonėmis taip nuo
širdžiai mums talkino. Jų pagal
ba buvo neišvengiamai reikalinga 
ir nepamainoma.

Dar kartą visiems Clevelando 
birutininkių nuoširdus Ir lietu
viškas ačiū.

DLK Birutės D-jos Valdyba

• Nauji ligoninės draudi
mai visiems net virš 65 me
tų. Kreipkitės pas V. Gied
raitį tel. 944-6835 ar Z. 
Obelenį tel. 881-7741.

SETUP MEN
for
National Cold HeadingEquipment 
and
Waterbury Trimmers

Privalo būti patyręs mašinos pa
ruošimui ir gamybai. Aukštas va
landinis atlyginimas, puikūs 
priedai.
Ferry Cap & Sėt Screw Co. 

2151 Scranton Rd.
(Off Eagle Avė. Ramp)

WAITRESSES

OVER 21, experience not neces- 
sary, will train. Meals and uni
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person-after 4 p.m.

KENNY KINGS RESTAURANTS 
5836 Mayfield Rd.

niai atšventęs savo sceninės kū
rybos 40 metų sukaktį.

E. Blandytė — ne tik aktorė, 
bet ir solistė. Malonu prisiminti 
ją, kaip aktorę, Įtikinamai vaidi
nusią veikaluose: Vėjas gluos
niuose ir Gatvės vaikas.

B. Briedienė sukūrusi kiek 
Įvairių vaidmenų, ŠĮ kartą vieš
pataus vedamajame, pagrindinia
me Kostės Naujokaitienės vaid
menyje.

J. Cijunėlienė sėkmingai 
pasirodžiusi Pažadėtojoje žemė
je, Prisikėlime ir Dvylikoje bro
lių, juodvarniais laksčiusių.

A. Dikinis puikiai vaizdavęs 
ryškius charakterius žinomuose 
kūriniuose: Stiklinis žvėrynėlis, 
Kanarėlė, Antigona, Prisikėli
mas, Vėjas gluosniuose ir ki
tuose. Be to, gražiai užsireko
mendavęs režisuodamas Įvai
raus pobūdžio veikalus, k.a.:Bu
halterijos klaida, Vėjas gluos
niuose ir Gatvės vaikas.

E d. Radvila tinkamai in
terpretavęs spalvingus tipus iš 
Strazdelio, Pažadėtosios žemės, 
Prisikėlimo, Gatvės vaiko ir ki
tų.

J. Raudonis laisvai ryški
nęs savo roles atmintinuose spek
takliuose: Naujieji žmonės, Vė
jas gluosniuose, Dvylika brolių, 
juodvarniais laksčiusių, Gatvės 
vaikas ir dar kitokiuose.

Lietuviškojo skyriaus progreso parodojeClevelandeorganizatoriai 
ir talkininkai. Iš kairės: Clevelando birutininkių pirm. V. Nagevi- 
členė, Karpius, Jonaitienė, Knystautienė, Mackevičiūtė, Apanienė, 
Neimanaitė, Balašaitytė ir Neimanienė.

PROGRESO IR TAUTYBIŲ 

PARADAS

NEOLITUANŲ BALIUS
š.m. spalio mėn. 31 dieną ruo

šiamas Korp! Neo-Lithuania Cle
velando skyriaus metinis balius. 
Programoje vakarienė, bufetas, 
ir geras šokiams orkestras.

Balius |vyks ištaigingoje Star- 
dust Ballroom (2177 LeeprieCe- 
dar) salėje. Gausiai vietos maši
noms pastatyti. Pradžia 7:30 v.v. 
Bilieto kaina: $5.50.

Bilietus galima užsisakyti pas 
korporantus.

Rugpiūčio mėnesio galeCleve- kią propagandai vietą? Kai pra- 
lande vyko tautybių paroda, kuri ėjo apie 1/2 milijono minia dau- 
tęsėsi net 11 dienų. Tautybių pa- giau ar mažiau kreipdama dėme- 
sirodymas užsibaigė rugsėjo 19 sį jei ne Į detales, tai bent var- 
d. naujųjų piliečių baliumi Statle- dą skaitė, ir Į mūsų tautos 
rio viešbutyje.

Kaip anksčiau, taip ir šiais me
tais parodos pravedimas tekoiš- 
tęsėti neskaitlingai moterų orga
nizacijai, D.L.K. Birutės Dr-jai. 
Dar pavasari buvo kreiptasi Į vi
sas Clevelando lietuvių organi
zacijas ir tuo reikalu buvo šauk
tas atstovų susirinkimas. Bet at
vyko tik dviejų organizacijų at
stovai,kurių vienas tuoj atsimetė.

Abi lituanistinės mokyklos bu
vo kviestos pasinaudoti proga ir 
šiek tiek užsidirbti, šv. Kazi
miero mokykla nepajėgė susior
ganizuoti, o Vysk. Valančiaus, tė
vų komitetui pavedus vadovauti 
Neimanienei, savo uždavinį Įvyk
dė.

Parodos atidarymui artėjant, 
susirinkome posėdžiui birutinin- 
kės. Maža mūsų saujelė paro
dė daug ryžto ir pasisakė, kad 
lietuvių atstovavimą reikia pra
vesti ir šiais metais. Kiekviena 
pasižadėjo būti ir dirbti bent 
vieną dieną parodoje, ką beveik 
visos ir išpildė. Kurios negalėjo 
ištrukti iš darboviečių kepė, vi
rė, gamino naktimis.

Mūsų uždaviniu nebuvo didelis 
pelnas, bet išgarsinimas tėvynės 
vardo. Na, ir kur rasim kitą to-

NORINTIEJI ĮSIGYTI ŠUNĮ — 
1 metų amžiaus, prašomi skam
binti tel. 486-5243.

(111-112)

* ARĖJAS J. NATKEVIČIUS, 
atitarnavęs 4 metus JAV marinų 
korpe, rugsėjo pradžioje grĮžo 
Clevelandan ir pradėjo studijas 
kolegijoje.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCt 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

, ir Į mūsų tautos 
meną, rūbus, Visi gėrėjosi au
diniais, medžio drožiniais ir ki
tais parodoje išstatytais daiktais. 
Gintaru, kas žinojo jo vertę, gro
žėjosi ir Įsigijo, o kas nebuvo gir
dėjęs apie jĮ, tam buvo jo istorija 
aiškinama.

Clevelando burmistras R. S. 
Locher su ponia praleido ilgesnį 
laiką prie mūsų vietelės, apipil
dami Įvairiais klausimais. Pri
siminė labai maloniai praleistą 
vakarą radio valandėlės baliuje... 
Ponia Locher labai domėjosi lie
tuviška kulinarija. Jai buvo pado
vanota birutininkių vardu "Popu- 
lar Lithuanian Recipes" knyga.

Daugiausia parodą lankė se
nesnės kartos lietuviai ir jų vai
kai, kurie mielai ragavo valgius 
ir nepraleido progos pažiūrėti 
mūsų programos. Iš jųjų vaikų te
ko išgirsti šiltus sentimentus, net 
su ašaromis akyse;"kokiestebuk
lingai gražūs rūbai, audiniai..."

Vėlesnių ateivių apsilankė dau
giausia šeštadienĮ ir sekmadienį. 
Džiaugėsi ir jie, tik šykštoki buvo 
pakratyti kišenes. Pavieniai ame. 
rikonai ir tautybių grupės nuolat 
fotografavo, filmavo...

Be to didelĮ propagandinį šuolĮ 
padarėme paskelbdamos gerą 
žiupsnĮ mūsų tautos istorijos ži
nių, pamfleto formoj, kurių išda
linome virš 5000. Gal kas mano, 
kad be pinigo ir šis reikalas bu
vo lengvas? Toli gražu ne, bet iš
ėjo gerai, kai susiradome duos- 
nius geradarius, kurie prašė jų 
vardų neminėti. Nuoširdžiai 
jiems esame dėkingos.

Jei dalyvauji Progreso Paro
doje, Tautybių Centrui svarbu, 
kad grupė neateitų su tuščiomis 
rankomis. Daug buvo imtasi ri
zikos pasisakant, kad tęsėsime 
visas 11 dienų visoms dienoms 
duodamos programą. Ir laikas bu
vo nedėkingas. Užkalbinus meni
ninkus pavasarį, visi pritarė ir 
pasižadėjo padėti, bet po pusės 
vasaros iškrito. Po kelionės Į 
Lietuvių Dieną New Yorke, dar 
nespėję atsipeikėti, vėl muz. A. 
Mikulskis su ansambliu kviečia
mas išpildyti programą. Sutinka, 
nes jis nežino žodžio ne, kur 
tėvynės reikalas. Už poros dienų 
jis jau su ansambliu scenoje. Po
nia O. Mikulskienė sumedžiojo 
atostogaujančias kanklininkes.

Pardavėjas ar pardavėja 
Nekiln. turto pard. įstaiga. 
Galite labai gerai uždirbti. 
Daug laiko įstaigoje. Mes pa
tys sutvarkome finansinius 
užparduoto turto formalu
mus. Jums tenka tik par
duoti.

MULTIPLE REALTY 
819 E. 185th St.

1Y 1-9300 (1U)

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vai. vak.

CAFETERIA WORKERS

Women 18 to 45, applications are 
now being accepted for counter, 
floor, & salad dept.,
Good salary, uniforms furnished 
and laundered free. Discount on 
meals and many other benefits. 
Apply in person only to per- 
sonnel manager

8:30 to 2:30 p.m.
Daily (except Monday)

FORUM CAFETERIA
2050 East 9th St.

CAR HOPS

OVER 21, ex per lene e not neces- 
sary, wlll train. Meals and uni
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person after 4 p.m.

KENNY KINGS RESTAURANTS 
5836 Mayfield Rd.

HELP WANTED MALĖ

HOME and^ 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

O

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FULL OR PART TIME
EVENINGS

APPLY IN PERSON 2-4 or 8-10 
P.M.

McDONALDS HAMBURGERS
6421 Pearl Rd.

(Between York Dr. & W. 130 St.)

MACHINE REPAIR FOREMAN

Prityręs mašinų dalių pataisy
mas ir perdirbimas.

įstaiga atdara
Kasdien 8 vai. r. — 4 vai. p.p.
Šeštad. 8 vai. r. -- 12 v. p.p.

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

COLD HEADER OPERATORE

Open and solid dyes; first and 
second shift. High rate.
Auto Bolt & Nut Co. UT 1-3913

Savininkas parduoda namų
E. 185 g., 2 min. nuo CTS 

autobuso. 6x6 kamb. dvigu
bas, po 3 mieg. kiekv. bute. 
Valg. kambariai. Perskirtas 
rūsys. 2 automob. garažai. 
A-l stovyje, žemiau 30,000 
dol. Prie pat Naujosios Pa
rapijos. KE 1-5392

(109-111)

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas.
DUSAN Š T O J K O W 

Tel. 432-2039 
(Tik kviečiant į namus).

(110-112)

AUTO BODY MAN

MUŠT BE EXPERIENCED; flat 
rate, with incentive bonus plūs 
many company benefits. This is 
a permanent position with Ohio’s 
Largest Cadillac Dealership, 
Apply in person to WalterKlinken- 
berg, body shop manager. No pho
ne calls, please.

CENTRĄ L CADILLAC 
2801 Carnegie

MA CHINISTS

Prityrę. Paruošimui ir pro
dukcijai.

-- Milling Machine
— Horizontai Boring Mill
— Lathes

Priėmimo valandos:
Kasdien 8 v. r. — 4 v. p.p. 
šešt. 8. y. r. — 12 vai.

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

Lygias teises pripažįstąs darb
davys.

Išnuomojamas butas
5 kambariai 2-me aukšte. 

6724 Bayliss Avė. Telefonas 
UT 1-8821. (109-111)

BUS BOYS

Over 21; experienced preferred; 
hourly wages plūs good tips; uni
forms, meals furnished; fringe 
benefits and paid vacations. Ap
ply in person after 6 p.m.

KENNY KING’S RESTARUANT 
5836 Mayfield Rd.

HELP WANTED malė
HELP WANTED FEMALE

FITTER - WELDER

Mušt read blueprints; good hourly 
rate; steady work; day shift. 
Others Need Not Apply.

Boom Boiler & Welding Co. 
2514 Center St.

I.Stasaitė buvo prašyta nepa
leisti savo šokėjų, nors jų daug 
kas norėjo vykti ilgam savaitga
liui atostogų, ar pasimaudyti...

Solistė N. Braziulienė neturė
jo daug laiko pasiruošti, bet atli
ko savo programą puikiai.

Sesutės Jokūbaitytės, grakš
čiai atlikusios savo šokius, ža
vėjo visus ir net neramų ame
rikiečių jaunimą pribloškė ir pri
vertė susimąstyti, kad jaunuoliai 
gali atlikti Ir ką nors gražaus, 
ne tik klykti ir spiegti "byde- 
lius" pamačius.

Gražiai ir sklandžiai akompa
navo ponia Karsokienė, dukrai ir 
sūnui atlikus pranešėjų darbą. 
Poniai Ambroze esame dėkingos 
už pranešimą prieš programą ir 
aktyvią reprezentaciją mūsų kam • 
pelyje.

Mano ir visų birutininkių vi
siems programos dalyviams padė
kos pareiškimas būtų permažas, 
gal tik kurtuazijos reikalas. Tik
rąją padėką visi menininkai jau
čia savo širdyse, nes jie savo 
darbą aukojo Tėvynės labui. Ly
giai kaip mes visos birutininkės

PATTERN MAKER

For Core Box Engineering
Mušt Be Able to Interpret

Casting Drawings 

Employment Office Open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a. m. - 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

NURSES

3-11 and 11-7 shift
Small hospital
light duties
Reliable part time nurses con- 
sidered.

Call for appointment
587-0424

CASHIERS

OVER 21, experience not neces- 
sary, will train. Meals and uni
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person after 4 p.m.
KENNY KINGS RESTAURANT? 

5836 Mayfield Rd.

CUSTODIANS

Couples only

East and Wėst

Full and Part-time custodians.
Interviewing for custodians 

9 A. M. to 12 noon 
Saturday, October 10

Room 311, 3101 Euclid Avė.

BATES & SPRINGER, INC.

CAFETERIA WORKERS

MEN 18 to 45

Applications are now being ac
cepted for kitchen, bake shop and 
dlsh room.

Uniforms furnished and launde
red FREE. Discountonmeals and 
many other beneftis.

Apply in person only to Person- 
nel Manager daily (except 
Monday)

8:30 to 2:30 p.m.

FORUM CAFETERIA
2050 E. 9 St.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

SPALIO 10 D. SLA 136 kp. va
karas. Programoje "Popiečio 
diagnozė" — A. Kairio 3 scenos 
atidengimų žaismas.

SPALIO 17 - LAPKRIČIO 19 
Dailininko V.K. Jonyno meno pa
roda.

SPALIO 18 D. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

SPALIO 24 D. metinis Lithu
anian Village balius - banketas 
su programa Lietuvių salės pa
talpose.

SPALIO 25 D. Kristaus Kara
liaus akademija ir metinė vaka
rienė Nauj. parapijos salėje. Ren. 
gia Moterų Sąjunga.

SPALIO 31. Metinis Korp. Neo- 
Lithuania balius.

lapkričio 7 d. Pilėnų tunto 
vaidinimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 8 D. Šv. Kazimie
ro Lituanistinės Mokyklos ren
giami pietūs.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D. Vai
dilos Teatro premjera "Užbur
toji dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 21 - GRUODŽIO 
17. Dailininko R. Viesulo meno 
paroda.

LAPKRIČIO 21 D. Inžinierių 
balius. Ruošia Korp! Plienas.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 22 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs šv. 
Jurgio parapijos salėje.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 6 D. 4 v. Čiurlio
nio namuose Dr. Valtėno paskai
ta su filmu vyrams nuo 18 m. 
amž. ir vyresniems. Rengia LB 
1-os Apyl. Valdyba.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

♦ J. ŠATORIUS, Dirvos bend
radarbis Brazilijoje, atostogoms 
išvyko { Urugvajų, Argentiną ir 
kt. P. Amerikos kraštus, iš kur 
žada parašyti keletą reportažų.

♦ LIETUVIŲ FONDO pagrin
dinio kapitalo pajamų už 1964 m. 
paskirstymas lietuvių švietimui, 
mokslui ir kultūrai remti, skatin
ti bei ugdyti, kaip numatyta LF 
{st. 1 str., bus padarytas ateinan
čių metų pradžioje. Paskirstymą 
padarys komisija iŠ trijų LF na
rių ir trijų narių, pakviestų ko- 
misijon Lietuvių Bendruomenės,

Siūlymus ir prašymus pinigų 
skirstymo reikalu (LF Įst. 30 
str.) atsiųsti iki š.m. gruodžio 
mėn. 1 d. LF valdybai šiuo ad
resu: 7243 So. Albany Avė., Chi
cago, III. 60629.’

♦ JUOZAS KAJECKAS, Lietu
vos Atstovas Washingtone, pa
kviestas spalio 10 dieną dalyvau
ti Pasaulinėj Parodoj New Yor
ke svetimų valstybių paviljonuo
se jų suruoštose iškilmingose 
vaišėse. Robert Moses ta proga 
yra pakvietęs ambasadorius.

Spalio 26 J. Kajeckas daly
vaus Pan American Union patal
poje dekano iniciatyva ruošia
mam Dean Rusk pagerbime, kur 
kviečiami visų svetimų valstybių 
diplomatinio korpuso šefai ir 
aukštieji Valst. Departamentovak 
dininkai.

Ryšium su Jungtinių Tautų 20 
metų sukaktimi Lietuvos Atsto
vas J. Kajeckas yra pakviestas <

Baltlmorę, o po to tokios pat iš
kilmės vyks Wahlngtone, D.C.

♦ BALFO CENTRO VALDY
BOS posėdis {vyks spalio 6 die
ną dalyvaujant Seimo rengimo ko
mitetui, New Yorko ir New Jer
sey apylinkėse gyvenantiems 
BALFo direktoriams ir spau
dos atstovams. Posėdis kvie
čiamas BALFo Centro patalpo
se.

♦ AKADEMINIO SKAUTŲ SĄ
JŪDŽIO Bostono Skyrius malo
niai kviečia visuomenę { A.S.S. 
40-ties metų veiklos sukakties 
minėjimą - akademiją, ruošiamą 
spalio 17 d. šeštadienĮ, 2 vai. p.p. 
Bostono Piliečių Klubo 3 aukšto 
salėj.

Kalbės Dr. Juozas Girnius te
ma "Kokios aplinkybės skatina 
nutausti".

Po to kavutė ir 8 vai. vak. šo
kiai.

♦ ATLANTO SKAUTŲ VADO
VŲ suvažiavime nutarta Įsi
gyti skautų rajonui stovyklavie
tę. Tam tikslui išrinktas komi
tetas, kur Į sudaro: inž. J. But
kus, inž. V. Hobis ir L. Se
maška. Taip pat Į komitetą Įeis 
po vieną atstovą iš Brolijos, Se
serijos ir kiekvieno skautų tėvų 
komiteto. Stovyklavietei pirkti 
komitetas numato sukelti apie 
30 tūkstančių dol. Gražią pradžią 
yra padarę inž. A. Dirkis iš Ko
lumbijos, paaukojęs 100 dol. ir 
pik. Šova iš New Britain — 500 
dol.

Būrys lietuvių aktyviai prisidėjusių prie Lietuvių Dienos New Yorko valstijos paviljone pasaulinėje 
mugėje suorganizavimo. Tarp jų atpažĮstami muz. A. Visminas, dr. J. Stukas, muz. M. Cibas, solistas 
L. Stukas ir kt. Vyt. Maželio nuotrauka

NEW YORK
• L.S.T. Korp! Neo-Li

thuania metinė šventė 
Įvyksta lapkričio 7 d. Tra
velers Hotel, 9400 Ditmar 
Blvd., prie La Guardia ae
rodromo. Programa prade
dama iškilminga sueiga 6 
vai. vak. Pompeii Room. 
Vaišės ir šokiai, 8 v. v. 
Terrace Bali Room. Kvie
timai gaunami pas korpo- 
rantus ir Valdyboje, užsa
kant telefonu: MI 2-0656.

* SANTAROS - ŠVIESOS FE
DERACIJOS narių suvažiavimas 
New Yorke bus ne spalio 10 die
ną, kaip buvo skelbta, o spalio 
17 dieną.

VVORCESTER
atvyksta rochesterio
MENINĖS PAJĖGOS

Pradedant parengimų sezoną 
Worcesteryje, rengiamas dide
lis Dailiojo Žodžio ir Dainos Va
karas, spalio 31 d. 6:30 vai. va
kare, Maironio Parko salėje.

Programai išpildyti pasitel
kiamos Rochesterio meninės pa 
jėgos.

CHICAGO

LB CENTRO VALDYBA 
POSĖDŽIAVO

Newyorkiečiai Onutė Lukoševičiūtė ir Vilius Adamavičius susi
tuokę Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne, apiberiami tra
diciniais ryžiais.... Vyt. Maželio nuotrauka

gražu, negana. Guli eilė nepaten
kintų prašymų, kurių dėl lėšų sto
kos neįmanoma teigiamai išspręs
ti.

Ateinantiems metams LB Chi
cagos apygardos valdybai reikia 
10,000 dolerių, kad patenkinti mi
nimaliausius lietuvybės išlaiky
mo reikalus, pv., lit. mokykloms 
remti — 3000 dol., tautinių šokių 
ir sporto vadovų kursams — 
1000 dol., jaunimo rašinėlių kon
kursams, stipendijoms -- 1000 
dol., vaikų literatūrai leisti — 
2000 dol. ir t.t.

Lėšų telkimo vedėja apygardos 
valdyboje yra Jonė Bobinienė,

Valdyba neprašo aukoti mil
žiniškų sumų. Svarbiausia, kad 
aukotume visi, kad ir po nedaug. 
Gautos aukos bus pakvituojamos.

Bendruomenės mėnesio pabai
gai apygardos valdyba ruošia 
puošnioje Keymans salėje spa
lio 10 d. Solidarumo Vakarienę, 
šokiams grojant neolituanų or
kestrui, trumpą programą iš- 
pildant Alice Stephens moterų 
oktetui ir pianistei G. Aleksifl- 
naitėi.

J.S.

♦ PETRAS STONCELIS, Korp! 
Neo-Lithuania filisteris, po dr. 
Bobelio sėkmingai padarytos pūs - 
lės operacijos, Elgino ligoninėje, 
grĮžo Į namus,Cicero, III. ir spar
čiai atgauna jėgas, kad galėtų su 
kolegomis neolituanais dalyvauti 
artėjančioje korporacijos šven
tėje, Chicagoje.

NAUJA LIETUVIŠKA SEIM/. 
CHICAGOJE

Rugsėjo 26 d. kanauninkas An
tanas Zakarauskas palaimino 
moterystės ryšiais Jurgitą Sta- 
naitytę ir Rimantą Stropų, švč, 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke, Chicagoje. Jau
noji yra Birutės ir Korp! Neo- 
Lithuania filisterio Juozo Stanai
čio duktė, o jaunasis yra, vienas 
iš veiklios, už lietuvybę kovojan
čios Anicetos ir Juozo Stropų 
gausios šeimos, sūnus.

Jaunuosius lydėjo penkios pa
mergių ir pajaunių poros. Apei
gų metu bažnyčioje giedojo so
listė Dana Stankaitytė ir vyrų 
sekstetas.

Vakare pusketvirto šimto gi
minių, pažjstamų ir svečių pri
pildė šv. Kryžiaus salę jaunųjų 
pagerbti. Iškilmių vadovu buvo 
Korp! Neo-Lithuania filisteris 
inž. Jonas Jurkūnas. Žodžiu jau
nuosius sveikino skautų vardu 
skaut. Pranas Nedzinskas iš To
ronto, Algis Kerniusir Romas Gal 
vydis. Daug sveikinimų buvo raš
tu ir telegramomis, šokiams gro
jo Chicagoje ir kitur išpopulia
rėjęs Neolituanų orkestras. Sta
lus dengė labai skaniai ir turtin
gai Anicetos Stroplenės paruoš
ti valgiai. Didelis skaičius neoli
tuanų dalyvavo iškilmėse ir drau
ge su kolega Juozu džiaugėsi su
kurta nauja tikrai lietuviška šei
ma.

V.A. Račkauskas

Petras Wytenus (Vaitėnas) ir Antanas Sniečkus labai energingai 
ir sumaniai suorganizavę Lietuvių Dienos Nevv Yorko pasaulinėje 
mugėje reklamą amerikiečių tarpe. Tai gražus pavyzdys, kaip čia 
gimę ir augę gali prisidėti prie kovos už Lietuvos išlaisvinimą ir 
jos garsinimo. Vyt. Maželio nuotrauka

Pirmajam naujosios Centro 
Valdybos posėdžiui aptarti ir ap
svarstyti reikalų prisirinko gana 
daug. Po pirmininko {vadinio pra
nešimo ir valdybos narių pareigų 
aptarimo ir apskritai supažindi
nimo su JAV Lietuvių Bendruo
menės organizacine padėtim ir 
veikla, buvo sudarytos dvi pagrin
dinės centrinės institucijos: 
švietimo Taryba ir Kultūros Fon
do Valdyba.

švietimo Tarybos pirmininku 
patvirtintas Jeronimas Ignątonis. 
Jis pristatė ir naujai sudarytą 
švietimo Tarybą. Ją sudaro: pir
mininkas Jeronimas Ignatonis ir 
nariai: dr. Zenonas Ašoklis, Da
nutė Bindokienė, Viktoras Binkis, 
Jonas Kavaliūnas, Juozas Pla-

čas, Pranas Razminas ir Juozas 
Tamulis.

Kultūros Fondo Valdybos pir
mininku patvirtintas Zigmas Dai
lidka. Jam pavesta sudaryti Kul
tūros Fondo Valdybą.

Svarstyta ir kitų centrinių ins
titucijų klausimas, bet jų suda
rymas atidėtas kitam kartui.

Posėdyje buvo perskaityta ei
lė gautų raštų ir padaryti atitin
kami nutarimai. Pasvarstyta vi
sa eilė klausimų, kaip III-sios 
dainų šventės, tautinių šokių gru 
pių ir sporto vadovų kursų su
rengimo, lietuviškos knygos ir 
laikraščio paskleidimo, apylin
kių, apygardų veiklos jųorganiza 
vimo ir kt.

Sekančiam posėdžiui numaty
tas parengti veiklos plano pro
jektas. Ant JAV LB Centro Val
dybos pečių krinta sunki darbo 
našta. Tikimasi, kad su visos 
lietuviškosios visuomenės para
ma, Centro Valdyba ją pakels ir 
jai tenkančius uždavinius {vyk
dys. (jk)

BENDRUOMENES MENUO 
CHICAGOJE

LB apygardos valdyba, rem
damasi JAV LB Tarybos siūly
mu kasmet ruošti Bendruomenės 
mėnesj, atsiliepė skelbdama rug
sėjo - spalio mėnesius piniginio 
vajaus mėnesiais, lietuviškajam 
švietimui remti ir ugdyti.

Apyg, valdyba 1963-iais metais 
lietuvybės išlaikymo reikalams 
(mokykloms, ansambliams, spor
to klubams ir kt.) yra paskyrusi 
gražią pinigų sumą — apie $3000. 
Šiais metais irgi jau išmokėta

Canberros lietuvių choras dainuoja per oficialų Lietuvių Namų atidarymą. Diriguoja P. Darius. pusantro tūkstantuko. Be to, toli

Jurgita Stanaitytė ir Rimantas Stropus prie vestuvinio torto. 
V.A. Račkausko nuotrauka

SPALIO 10 D. KEYMENSO SALĖJE 
(4721 W. Madison), 7 vai. vak,

SOLIDARUMO VAKARIENĖ 
SU ŠOKIAIS IR PROGRAMA

Bendruomenės mėnesio uždarymo proga. Gros neo
lithuanų orkestras. Trumpą ir linksmą prgramą at
liks A. Stephens moterų oktetas, G. Aleksiūnaitei 
akomponuojant.

Kvietimai iš anksto: Marginiuose, Karvelio pre
kyboje. Terroje, Imperial Jewels krautuvėje Cicero 
ir pas platintojus. Informacija tel.: OL 2-5113.

LB Čikagos apyg. valdyba
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