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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOTYNU AMERIKOJE
RINKIMUS ČILĖJE LAIMĖTO... VOKIETIJOS 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ TECHNIKA IR 
SMEGENYS. — TUO TARPU GRANDIOZINĖ 
DE GAULLE KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ 
SUSILAUKĖ PASISEKIMO TIK SENTIMENTA
LINĖJE PLOTMĖJE. — ABIEJŲ VAKARŲ EU
ROPOS TAUTŲ ŽYGIAI PARODO WASHING- 
TONUI, KAD NE DOLERIAI VISKĄ NULEMIA.

-------  Vytautas Meškauskas---------

Viena maloniausių žinių iš Lo
tynų Amerikos atėjo rugsėjo 
penktą. Tą dieną kfikščionių de
mokratų kandidatas Eduardo Frei 
nugalėjo komunistų - socialistų 
liaudies fronto kandidatą dr. Sal- 
vador Allente Chiles prezidento 
rinkimuose. New York Times po 
tų rinkimų rašė, kad Frei laimė
jimas "leido lengviau atsidusti 
kiekvienai Vakarų pusrutulio 
sostinei tarp Washingtono ir Bu
enos Aires". Mat, buvo manoma, 
kad Chile, ko gero, galėtų virsti 
antrąja Kuba.

Chiles respublika, kuri tęsia
si net 2.600 mylių Ramiojo Van
denyno pakraščiu, tačiau viduti
niai tėra 110 mylių pločio, turi 
netoli 8 milijonų gyventojų. 90% 
yra susispietę krašto viduryje 
tarp 30 ir 42 paralelės. Kraštas 
turi gausius mineralinius turtus; 
vario ir geležies rados, sidabro, 
akmens anglies, naftos, kurie yra 
eksploatuojami užsienio, dau
giausia amerikiečių, kapitalo pa
galba. Žemės akio galimybės ga
na ribotos, yra tačiau gana stam
bi žuvininkystės pramonė. Tokia 
krašto ūkinė struktūra ir faktas, 
kad Chilė turi daugiausiai pažen
gusią socialinio draudimo sis
temą visame Amerikos žemyne, 
padėjo susikurti masinėm darbi
ninkų organizacijom, kurios turi 
ir politinį atspalvį Savaime aiš
ku, kad jose panoro įsigalėti ko
munistai. Jų įtakoje esąs kairy
sis "liaudies frontas" dar praei
tais metais per savivaldybių rin
kimus surinko netoli trečdalio vi
sų balsų. Kovai su komunistine 
įtaka VVashingtonas gerokai padi
dino savo pagalbą. Taip praeitais 
metais į Chilę nuplaukė net 123 
milijonai dolerių. Tačiau tai ne
padidino amerikiečių populiaru
mo. Atrodė, kad vienintelė gali
mybė išgelbėti nuo komunistų įsi
galėjimo galėtų būti tik karinė 
diktatūra.

Laimė, kad Chilėje veikė dar 
vienas platesnei visuomenei visai 
nežinomas faktorius. Tai Vokie
tijos krikščionių demokratų par
tija. Kad E. Frei, austrų-švei- 
carų kilmės,buvo išrinktas pre
zidentu, yra tik jų nuopelnas.

1960 m. Vokietijos krikščionys 
demokratai -- CDU -- įsteigė 
"Institutą Tarptautiniam Solida
rumui". Tai buvo konkurencinė 
įstaiga socialistų "Friedrich 
Ebert Fondui", kuris padeda nau
joms Afrikos valstybėms. Krikš
čionys demokratai nukreipė savo 
veiklą į katalikišką Lotynų Ame

Ovacijos komunistinei Kinijai švenčiant 15 metų sukaktį.. .

riką, padėdami ten įsisteigti 
krikščionių demokratų partijom. 
Visam darbui vadovavo CDU at
stovas Bonnos seime Heinrich 
Gewandt. Lėšų davė minėtas in
stitutas ir Vokietijos katalikų 
vyskupų valdomas "Misereor" 
fondas, kuriam gavėnios metu su
renkami milijonai markių. (Viso 
iki šiol 270.000.000 markių). Tie 
pinigai faktinai yra skirti kovoti 
"pasaulyje su vargu ir ligomis". 
Tačiau dalis jų nuplaukė katali
kiškoms politinėms organizaci
joms organizuotu

Amerikos darbininkų unijų jung
tinė organizacija AFL-CIO iš 
pradžių žiūrėjo gana kreivai į 
vokiečių imperializmą "nuo gotų 
iki Hitlerio laikų". Tačiau Ge- 
wandt sugebėjo įtikinti Washing- 
toną savo "politine nekaltybe" 
juo labiau, kad pačių amerikiečių 
įsteigta darbininkų unijų pareigū
nams mokykla Costa Ricos San 
Jose mieste neturėjo jokio pasi
sekimo.

Vokiečiai ir jų apmokyti Chi- 
lės krikščionių demokratų par
tijos kadrai pradėjo tokią anti
komunistinę kampaniją, kad liau
dies fronto vadas Allende turėjo 
pagrindo skųstis,jog Chilėje dau
giau kalbama apie Berlyno sieną, 
Chruščiovo patikėtinio Vokieti
joje Ulbrichto barzdą ir Vengri
jos sukilimą negu apie pačios 
Chiles problemas. Oliaudiesfron - 
to viceprezidentas PepeFigueroa 
verkšleno, kad jo paties tarnaitė 
naktimis su šauksmu šokdavo iš 
lovos ir aiškinosi, kad sapnavusi; 
kaip komunistai kankino žmones.

Dėl tų ir kitų sumanių propa
gandos žygių krikščionių demo
kratų partija, prieš kelis metus 
buvusi, galima sakyti, visai neži
noma, savo kandidatu, 53 metų 
advokatui Eduardo Frei, surinko 
per 55% visų balsų. Už tat per 
iškilmingą pareigų perėmimą šių 
metų lapkričio 4 d. garbės svečiu 
bus ne kas kitas, kaip senasis po
kario krikščionių demokratų įs
teigėjas ir vadas dr. Konradas 
Adeną ueris.

Adenauerio partneris Vakarų 
Europos atkūrime, Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle,dabar bai
gia savo 17 dienų viešnagę Loty
nų Amerikoje. Jei vokiečiai ta
me kontinente pasiekė kad ir ne
didelių, viso žemyno mastu 
imant, bet labai konkrečių laimė
jimų Vakarų naudai.de Gaulletu
rėjo didesnių sumanymų. Jis no
rėtų visą kontinentą įjungti į sa
vo "trečiąjį pasaulį" ir, aišku, 

Paryžiaus (taką. Uždavinys var
giai (manomas išspręsti, nes to
kios Kolumbijos, nepaisant to, 
kad jos valdantieji sluoksniai yra 
prancūzų kultūros gerbėjai, pre
kyba su Prancūzija siekia vos 17 
milijonų dolerių, o su JAV 500 
milijonų doleriu! Ir iš praneši
mų apie de Gaulle kelionę atrodo, 
kad senasis generolas bus per
vertinęs Lotynų Amerikos neapy
kantą amerikiečiams. Atrodo, 
kad de Gaulle kelionės rezultatas 
bus kol kas daugiau sentimentali
nio pobūdžio. Lotynų Amerikos 
politikai daugiau pageidautų 
praktiškos pagalbos kovoje su ko
munistais, vokiečių konkrečios 
paramos Chilei forma, tačiau, 
aišku, kai kada ir sentimentai su. 
vaidina gana didelį vaidmenį.

* ĮTAKINGESNIEMS JAV laik
raščiams ir žurnalams pasisa
kius už prez. Johnsono kandida
tūrą, be abejo, visoje laikrašti
nėje propagandoje vyrauja duo
menys, rodą, kad Johnsonas lai
mėsiąs didele balsų persvara. 
Būdinga, kad už Johnsoną yra pa
sisakę ir tokie laikraščiai, kurie 
dar niekad nebuvo pasisakę už 
bet kokį demokratų kandidatą.

* 57 ŽMONĖS tuneliu pabėgo iš 
R. Berlyno. Iš Vak. Berlyno pu
sės iškastu tuneliu mažomis gru
pėmis buvo išgelbėti 23 vyrai, 31 
moteris ir 3 vaikai. Paskutiniu 
momentu jų pabėgimą jau lydėjo 
R. Berlyno pasieniečių kulkosvai
džių šūviai. Neišaiškintomis ap
linkybėmis buvo nušautas vienas 
R. Berlyno sargybinis.

Sis tunelis buvo vienas ilgiau
sių, apie 600 pėdų, ir pradėtas 
kasti jau balandžio mėn. Kiek iš 
viso tokių tunelių iškasama, lai
koma paslaptyje. Paaiškėjo tik 
tie, kuriuos surado R. Berlyno 
policija.

* PARYŽIUJE prasidėjo dery
bos su Sov. S-gos atstovais dėl 
prekybinės sutarties su Prancū
zija, kuria numatoma 350 mit 
kreditas 7 metams.

* PREZ. DE GAULLE kelionei 
po P. Ameriką rezultate Brazi
lijoje bus spausdinamas portuga
lų kalba žurnalas, leidžiamas ir 
redaguojamas prancūzų. Jei toji 
idėja turės pasisekimo, bus lei
džiamas panašus žurnalas ir is
panų kalboje.

* ANGLUOS KARALIENĖS 
ELZBIETOS vizitas Kanadoje ly
dimas nepaprastų saugumo prie-: 
monių. Ouebeko pronvicijos pran
cūzų separatistai yra pagrąsinę 
atentatu ir demonstracijomis.

DipL inž. Juozas Dačys, Amerikos LietuviųTautinės Sąjungos Bos
tono skyriaus pirmininkas, šiomis dienomis atšventęs 60 metų am
žiaus sukaktį.

Dipl. inz. Juozui Dačiui 60 metų
STASYS SANTVARAS

Nors ne visada būna malonu, 
kartais reikia atsigrįžti į atski
ro žmogaus vingiuojantį gyveni
mo kelią, lyg į kokį gyvybės sriau
tu plazdantį slėnį. Amžiaus su
kaktys, ypačiai tam, kuris pasie
kia metų kapos zenitą, nėra per
daug džiaugsminga šventė. Gali
mas dalykas, nedžiaugsminga dėl 
to, kad paprastai tuo metu yra ban
doma nors apytikriai suvesti žmo - 
gaus darbų ir pastangų balansai. 
Ir tai gali būti lyg žvilgsnis nuo 
aukšto kalno...

Nėra lengva pareiga ir to, ku
ris bando pasidairyti ir ką nors 
tokiom progom papasakotu Visų 
pirma kartėlį gomury sukelia, jei 
taip galima pasakyti, laiko ap- 
čiuopimas. Gyva širdim jauti, kad 
karta po kartos eina į saulėlydį. 
Daug moterų ir vyrų, puikiai pa
ruoštų dirbti savo laisvai ir ne
priklausomai tautai, savo žinias 
ir jėgas išbarsto svetimose kryž
kelėse, nes taip suplanavo naujų
jų laikų barbarai. Ištikro, tik re
tas kuris, anot poeto Myk. Vait
kaus, susipils darbų kalvelę, o 
dauguma neįveiks nė pusės to, ką 
būtų galėję padaryti laisvoj tėvy
nėj. Apčiuopti tą mūsų asmeninę 
ir tautinę tragiką, tikėkit man, 
nėra linksma istorija...

DipL inž. Juozas Dačys yra tvir
ta, apsisprendusi ir kietai patrio
tiškai nusiteikusi asmenybė. Aiš
ku, ir jis nėra kaž kokia išimtis 
tarpe savo kolegų inžinierių, ku
rių daugumas, gal daugiau negu 
šimtu nuošimčių, yra įtempę sa
vo jėgas geresniam gyvenimui 
susikurti, bet anaiptol neturi tų 
kūrybinių galimybių, kurias tik
riausia, būtų turėję Lietuvoj. 
Dipl. inž. J. Dačys, jausdamas 
tą laiko kraunamą nuostolį, daug 
valandų skiria mūsų organizaci
niams, visuomeniniams ir kultū
riniams darbams. Tai ir iškelia jį 
iš siauro specialistų rato (kuria* 
me taip pat vertybių nestinga),o 
taip pat sudaro progą pasidairy
mui nuo kalno.

Dipl. inž. Juozo Dačio gimimo 
dieną būrys bičiulių, pasibrukę 
porą knygelių po pažastim, nu
važiavome sukaktuvininko pasvei
kinti. Besiartinanti žiema vertė 
pasižvalgyti apie namus, todėl 
inž. Juozas neseniai buvo baigęs 
taisyti savo "rūmų" stogus. Gir
di, porą dienų, kaip voverė, lai
piojau kopėčiom aukštyn ir žemyn. 
visai jokios metų naštos nejau
čiau, tai ką jūs dabar man apie 
sukaktį kalbat! Nors buvom dai

liai priimti ir pavaišinti, bet kai 
tokie jauni žmogaus nusiteikimai, 
ui nelengva man buvo ir žinių 
apie jį pasipešioti. Vis dėlto Siek 
tiek medžiagos surinkau, Ui ir 
atiduodu ją Dirvos skiltims.

Juozas Dačys gimė 1904 m. 
rugsėjo 10 d. Asmalų km., Kuk
tiškių vi., Švenčionių - Utenos 
aps., Lietuvoje, ūkininko šeimo
je.

Lietuviškai skaityti Juozas iš
moko namie, žiemų metu. Kai 

toks pagrindas buvo po kojom, jis 
lankė ir baigė šias mokyklas: 
1913-1915 m. dar caro okupacijos 
metu — Kaktiškių dviklasę mo
kyklą, 1917-18 m. vokiečių oku
pacijos metu -- Kašeikių pr. mo
kyklą, 1918-22 m. penkių klasių 
Utenos Saulės progimnaziją, 1922 
-25 m. dr. J. Yčo vadovaujamoj 
Panevėžio vyrų gimnazijoj išėjo 
paskutines tris klases ir gavo 
brandos atestatą.

Neturėdamas lėšų aukšujam 
mokslui eiti, 1925 m. vasarą J. 
Dačys baigė Marijampolės pe
dagoginius kursus ir įsigijo pra
džios mokyklos mokytojo teises. 
Tom teisėm naudojosi nuo 1925 
m. rudens iki 1926 m. rudens 
— dirbo pr. mokyklos mokytojo 
darbą, buvo Puodžių (Utenos aps.) 
mokyklos vedėjas.

Mokytojo darbas neišvengia
mai Juozą Dačį įtraukė į visuo
meninę ir kultūrinę veiklą. De
beikiuose jis suorganizavo Sau
lius ir pavasarininkus, buvo Sau
lių būrio ir pavasarininkų kuopos 
pirmininkas. Tuo pat metu daly
vavo parapijos chore, Puodžių 
km. klojimuose organizavo vaidi
nimus, kuriuos režisavo ir pats 
juose vaidino. Matyt, J. Dačio 
trupė buvo pajėgi, nes ji statė 
ir P. Vaičiūno pjesę Nuodėmin
gą angelą.

Susitaupęs šiek tiek pinigų, 
1926 m. rudenį Juozas Dačys įs
tojo į Lietuvos Universiteto Tech
nikos fakultetą, kurį baigė 1932 
m. kaip diplomuotas statybos in
žinierius. Universitete studijuo
damas, 1926 m. jis (stojo į Stu
dentų Tautininkų Korp! Neo-Li- 
thuania, kurios filisteriu ir šian
dien tebėra. Be to, buvo Lietuvos 
Saulių s-gos narys ir dalyvavo
N. Martinonio valdovaujamame 
šaulių chore.

Baigęs universitetą, dipL inž. 
J. Dačys trumpą laiką ėjo Uk
mergės miesto inžinieriaus pa
reigas. Pašauktas atlikti karinės 
prievolės Karo mokykloj.jis bai

gė kariūnų - aspirantų 8-ją laidą. 
1934 m. jis buvo paskirus Kėdai
nių m. ir aps. inžinieriumi.

Šimtą su viršum metų Lietuvą 
valdžiusi Rusijos caro valdžia 
mūsų krašte paliko tik skriaudų 
ir priepsaudos pėdsakus. Pir
mojo pas?karo gaisrai, persiri- 
tę per Lietuvą, dar labiau sugrio
vė krašto ūkį. Tad, atgavus nepri
klausomybę, visame krašte sta
tybos buvo vykdomos didele spar •
U. Aišku, jautėsi didelis inžinie
rių trūkumas, todėl Lietuvos Uni
versiteto paruošti inžinieriai vi
sur buvo laukiami ir darbo turė
jo iki kaklo. Daug tų darbų siū
lė savivaldybės, kur apskrities 
ar miesto inžinierius buvo ne 
tik vyriausybės atstovas statybos 
įstatymų vykdymui prižiūrėti, bet 
kaip savivaldybių inžinierius, 
pats turėjo labai platų darbų ba
rą. Jis projektavo ir prižiūrėjo 
statybą kelių, tiltų, mokyklų, gy
venamųjų ir viešo pobūdžio pa
statų, rūpinosi miesto planavimu, 
gatvių tvarkymu, miestų vanden
tiekiu ir kanalizacija. Kadangi 
gana dažnai daugumas tų darbų 
buvo vykdomi ūkio būdu, taimies. 
to ir aps. inžinierius pats tiems 
darbams ir vadovaudavo. Supran
tama, tokios sąlygos mūsų jau
niems inžinieriams sudarė pui
kias galimybes ne tik labai ge
ram patyrimui įsigyti, bet ir kū
rybinei iniciatyvai pareikšti.

Dipl. inž. Juozas Dačys tokias 
kūrybinio darbo sąlygas turėjo ne 
pilną dešimtmetį. Būdamas Kė
dainių m. ir aps. inžinieriumi, jis 
suprojektavo daugelį mokyklų, 
valsčių namų, tiltų ir privačių 
namų Kėdainių mieste ir apskri
ty. Atskirai minėtina, kad inž. 
Dačys projektavo ir pastatė Kė
dainių aps. ligoninės rūmus, Aukš
taičių plento dalį Kėdainiai - Jos - 
vainiai su gelžbetoniniais tiltais 
Josvainiuose per Šušvės upę ir 
pačiuose Kėdainiuose, Babėnų 
pusplentį Kėdainių m. ribose, o 
taip pat atliko Kėdainių gimna
zijos rūmų statybos priežiūrą. 
Ten pat vadovavo Lietuvai pa
gražinti d-jai, rūpinosi kelių ir 
gatvių apsodinimu medeliais.

Nuo 1932 m. dipl. inž. J. Da
čys priklauso Liet. Inžinierių 
ir Architektų draugijai. Kaip jos 
narys, jis dalyvavo Pabaltijo 
sauskelių konferencijose Rygoj, 
Tallinne ir Kaune. Paryžiuje ir 
Romoj atstovavo Lietuvą u r plau
tiniuose inžinierių suvažiavi
muose.

1938 m. inž. J. Dačys buvo 
paskirtas Klaipėdos Žemės banko 
statybos skyriaus vedėju, čia jo 
pareigos buvo nelengvos: Lie
tuvos vyriausybės vykdomai sta
tybos programai per Žemės ban
ką ir statybos b-vę organizuoti 
bei prižiūrėti. Klaipėdoj, kaip 
žinom, tuo metu buvo (vykdy
tos didelės statybos: suprojek
tuota ir pastatyta darbininkams 
ir tarnautojams gyv. namų ko
lonijos Smeltėje, ten pat praves
ta gatvės, vandentiekis ir kana
lizacija, pastatyta krautuvės, 
vaikų darželio namai, turistiniai 
namai, žuvų apdirbimo įmonės 
ir stalių dirbtuvės. Be to, jis 
dalyvavo projektavimo darbuose 
amatų mokyklai ir bažnyčiai 
Smeltėje pastatyti.

Kai šventojoj buvo kuriamas 
uostas, inž. Dačys ir prie to 
darbo nemaža prisidėjo: supro
jektuota ir šventojoj pastatyta

(Nukelta į 2 psl.)

MIRĖ JONAS 
STONYS

Spalio 5 d., pirmadienį, 
staigiai ir netikėtai Brook- 
lyna mirė Jonas Stonys, 
buvęs Kauno radiofono il
gametis pranešėjas ir Vil
niaus radiofono vedėjas. Iš
eivijoje bendratį a r b i a v o 
Voice of America,

Buvo uolus spaudos ben
dradarbis, pasirašyda m a s 
Jono Viekšnio pavarde.

Dirvoje bendradarbiavo
S. Jaro slapyvarde.

Mirė sulaukęs 56 m. am
žiaus.

naudai.de


Nr.112 - 2 DIRVA 1964 m. spalio 7 d.

Inž. J. Dažys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

žvejų namai, pr. mokykla, pra
vesta gatvės ir atlikta eilė kitų 
įrengimų. Prisimenam švento
sios dykumas, prisimenam ir tą 
naują, modernų žvejų kaimą ant 
marių kranto...

Kai 1939 m. hitlerinė Vokie
tija Klaipėdos kraštą okupavo — 
sustojo ten visi lietuvių vykdo
mi darbai. DipL inž. J. Dačys 
ūda buvo paskirus statybos 
b-vės direktorium Kaune. Jo pas
tangomis Sutybos b-vė buvo iš
plėsta ir priuikyta stambesnių 
sutybos darbų vykdymui, šiai 
bendrovei inž. Dačys vadovavo 
(su vieneriu metų pertrauka lai
ke pirmosios bolševikų okupaci
jos) iki antrosios bolševikų oku
pacijos 1944 m. Dar prieš antrą
jį pas. karą ši bendrovė atliko 
eilę sumbių sutybų — ji pasta
tė Panevėžio cukraus fabriką, 
Telšių kareivines, praplėtė Dro
bės fabriką, pasutė Raidės 
spaustuvės namus, dvi dideles 
Kauno pr. mokyklas, Jonavos pr. 
mokyklą, Šiaulių miesto ligoni
nę ir kt. Karo metu vykdomos 
statybos palengvino išlaikyti dau
gumą sutybos specialistų Lietu
voje, ne vienu atveju pasisekė 
juos apsaugoti nuo okupanto mo
bilizacijų ar išvežimo į Vokieti
jos fabrikus.

1944 m. liepos 31 d. dipL inž. 
J. Dačys su šeima pasitraukė 
Vokietijon, kur, kai tik karas 
pasibaigė, buvo vienos sutybos 
b-vės Unitas dalininkų ir vykdė 
sutybos darbus Tuebingene ir 
Stuttgarte.

1949 m. rugpiūčio 31 d. atvy
ko į JAV ir apsigyveno Bosto
ne, Mass. čia jis visą laiką 
dirba Stone &Webster Eng.Corp. 
prie šiluminių ir hidroelektri
nių jėgainių bei kitų statybos 
projekuvimų.

Dipl. inž. J. Dačys yra gyvas 
žmogus mūsų visuomenėj. Bos
tone gyvendamas, jis priklauso 
eilei liet, organizacijų ir ne vie
ną kartą yra buvęs jų pirminin
kas. Minėta, kad nuo 1932 m. 
jis yra Liet, inžinierių ir archi
tektų d-Jos narys. 1946-47 m. 
jis buvo tos organizacijos pirm. 
Tuebingene, 1953-54 m. Bostono 
sk. pirm., o šiuo metu ( tiesa, 
jau ne pirmą syk|)Tr ALTS-gos 
Bostono sk. pirmininkas.

1947-49 m. inž. Dačys buvo 
Vliko Vykdomosios Tarybos pla
navimo komisijos narys. 1950 m. 
Bostone, jis suorganizavo Lie- 
tuvo Ūkio Atsutymo studijų ko
misiją, kurioje dirbo kaip prezi
diumo vice-pirmininkas ir staty
bos sekcijos vadovas. Jis buvo 
LŪAS k-jos «Darbų faktinasis re
daktorius ir administratorius. 
Toj komisijoj inž. J. Dačio ypač 
nemažai pasidarbuou — sureda- 
guou ir atspausdinta vienuolika 
stambių k-jos Darbų sąsiuvinių. 
Daugumas straipsnių, tilpusių 
Darbuose, tebeturi savo pastovią 
vertę.

Dipl. inž. Juozas Dačys reiš
kėsi ir liet, periodinėj spaudoj - 
laikraščiams pradėjo rašyti dar 
būdamas gimnazijos suole. Ben
dradarbiavo Tėvynės Sarge, ūki
ninke, Trimite, Mūsų Rytojuj, 
Jaunojoj Kartoj, Lietuvos Aide, 
Savivaldybėje, Technikoj ir Ūky, 
Technikos Žody, LŪAS k-jos 
Darbuose ir kt. Rašė kultūrinė
mis ir profesinėmis temomis, 
o tremtyic ^ar *r Lietuvos ūkio 
atstatymo problemomis.

Inž. Petras Vileišis savo kil
numu ir giliu patriotizmu lyg 
Pastatė gaires savo kolegoms 
inžinieriams, kaip reikia savo 
tautą mylėti ir kaip nešykščiai 
reikia jai aukoti ne tik savo 
darbus, bet .ir medžiaginius iš
teklius. Man rodosi, inž. J. Da
čys, su nemenku būriu kitų liet, 
inžinierių, visom jėgom stengia
si P. Vileišio paliktos tradici
jos nepažeisti, šie žodžiai, be
rods, ir bus pati maloniausia 
dovana sukaktuvininkui, nesgi ši 
valanda ir jam pačiam teikia 
progą 1 savo gyvenimą mesti 
"žvilgsni nuo kalno".

UgV ir kūrybingų metų inž. 
Juozui Dačiui! Žengia metas, ka
da kopėčiom, kaip voverei, gal 
ir nederėtų lakstyti, bet jo šir
dies jaunatvė tegu dar ilgai, il
gai būna tvirta ir neįveikiama!...

• SENAT. GOLDWATERIS, jei 
būtų išrinktas prezidentu, pa
siųstų delegaciją | Vietnamą pa
dėčiai ištirti. Delegacijai vado
vautų gen. Eisehhoweris.

SUOMIU - SOVIETŲ KARO UŽKULISIAI oi Diena iš dienos

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Kaip matome J. Jašinskas 
"gudriai" pasinaudojo mano iš
keltu faktu apie dr. Pr. Ancevi- 
čiaus "pastangas" verbuoti sava
norius Suomi jai.

T. Jašinskas paėmė iš mano 
teksto tik pirmąjį sakini, kuria
me sakoma, kad lietuviai nebuvo 
priimami savanoriais, o apie dr. 
Pr. Ancevičiaus pastangas ver
buoti savanorius ir kad aš tas pas - 
tangas pavadinau — kad jis (An- 
cevičius) nežino ką daro arba 
provokuoja — visai nutylėjo.

Atvirai sakant J. Jašinskas 
sufalsifikavo mano mintis, pava
dino tai tragikomišku posakiu ir, 
kad geriau apmulkinti skaitytojus, 
pasileido | naujų komentarų kū
rybą, iš kurių matosi, kad jeigu 
dr. Ancevičius sukūrė fantaziją 
(tikrovėje melą apie pastangas 
verbuoti savanorius Suomijai) ir 
kad tos fantazijos vykdyti jam 
(Ancevičiui) neleidęs min. pirm. 
Merkys, o Naujienų redaktorius 
tą fantaziją atspausdino ir prie 
jos pridėjo savo rekomendaciją, 
tai nieko blogo, o kai aš tą fan
taziją - melą iškėliau aikštėn ir 
pavadinau ją tikruoju vardu — 
provokacija -- tai jis (J. Jašins
kas) klausia, kuriems galams aš 
tą tragikomišką posaki (vėliau ir 
duoda savo "paaiškinimus" — la
kia interpretacija.

Argi J.J. neaišku, kad jeigu 
aš nežinočiau, kokioje padėtyje 
anais laikais buvome atsidūrę,Ui 
apie Dr. Pr. Ancevičiaus "tei
sybės perlus" nerašyčiau ir ne
vadinčiau jų provokacija?

Kadangi J. J. neaišku kuriems 
galams aš tą posaki ivėliau, tai 
tenka paaiškinti.

Man gerai žinoma, kad N. Lie
tuvoje --Vilkaviškyje gyveno re
voliucionierių Sabalevičių šeima. 
Apie tai aš žinojau jau 1923 m.

Visiems gerai žinoma, kad tos 
Sabalevičių šeimos du nariai at
vykę | JAV ir pasivadinę Sob- 
len-Soble, išgarsėjo kaipo dide
li Sovietų S-gos šnipai - agenui.

Man yra gerai žinoma, kad 1926 
m. Lietuvoje daug kam buvo ne- 
supranuma, kodėl komunistų va
das Karolis Požėla kai kuriuos 
studentus siųsdavo iš Kauno j 
Vilkaviškį,lyg kokio ui palaimi
nimo gauti.

Lietuvoje Sabalevičių sėbrų ur- 
pe buvo gerai žinomas Kazlų Ru
dos komunistų vadas Petraška, 
turėjęs batsiuvio dirbtuvę Gar- 
borienės namuose. Garborienė, 
kilimo iš Marijampolės, turėjo 
ryšius su Marijampolės veikė
jais, kurių tarpe buvo dr. Matu
laitis, savo laiku pasitraukęs i 
Sovietų S-gą ir ten likviduotas.

Nepaslaptis, kad savo laiku 
studenus Pr. Ancevičius sukinė
josi Vilkaviškio apylinkėse ir bu
vo nereus svečias Kazlų Rudos 
komunistų tarpe, ypatingai buvo 
mėgiamas jų vado Petraškos.

Laikui bėgant Pr. Ancevičius 
garsėjo Vilniaus krašte, Plečkai- 
tininkų eilėse, bet dėl tam tikrų 
priežasčių turėjo jas apleisti.

štai, dabar turėtų būti visai 
aišku, kad Kazlų Rudos komunis
tų vado Petraškos gerų draugų ir 
įkvėpėjų Sabalevičių šeimos du 
nariai(pasivadinę Soblen - Soble, 
atvykę į JAV buvo stambaus mas
to sovietų - bolševikų agenui - 
šnipai ir už tai teismo buvo nu
bausti sunkiomis bausmėmis,o to 
paties komunisto Petraškos bu
vęs geras draugas dr. Pr. Ance
vičius, atvykęs į Kanadą rašė fan
tastišką "Istorija be pagražini
mų" (apie paskaitas ir kitus 
straipsnius nekalbėsiu), kurioje 
mažai teisingų žodžių apie Lietu
vą - lietuvius,- net savo globėją 
kan. J. Tumą komunisto Petraš
kos lūpomis "išgarbina", bet už 
tai apie komunistus Borutos lū
pomis dr. Pr. Ancevičius kalba 
taip: "Žinai Pranai, komunistai 
vieninteliai, kurie turi idėją ir 
kuriai aukojasi, kaip pirmieji 
krikščionys!"

Tikrai tragikomiškai atrodo, 
kad J. Jašinskas, norėdamas pri
dengti Kazlų rūdos komunistų va
do Petraškos gero draugo dr. Pr. 
Ancevičiaus "teisybės perlus" 
aukojasi ir falsifikuoja mano min
tis.

Skaitantieji Naujienas, manau, 
prisimena 1960 m. Naujienų at
karpoje (bene 3 mėnesius) spaus
dintus garsius A. šemetos "Eili
nio partizano atsiminimai", apie 
kuriuos J. Jašinskas ir kiti yra 
gana gerai atsiliepę Naujienose.

Kai aš Dirvoje tuos garsius 
"Eilinio partizano atsiminimus" 
tik truputį pravėdinau, tuojau pa
aiškėjo, kad tikrovės juose kaip 
ir nėra, dominuoja laisva fanta-

P. ŽILYS

zija, persūdyta "teisybės per
lais", o tų partizanų buvęs būrio 
vadas F. Semėta vėliau Lietuvos 
saugumo organų buvo areštuotas. 
Iš arešto pabėgo į Sovietų Rusiją 
ir ten su visa šeima buvo sunai
kintas, kai Stalinas vykdė troc- 
kininkų "valymą" po Kirovo nužu
dymo.
f Tikrai neaišku ir nesupran
tama, kuriuo tikslu J. Jašinskas 
aukojasi ir skleidžia tušuojančius 
šešėlius ten, kur driekiasi raudo
ni voratinkliai nuo tokių bolševi
kų veikėjų kaip Sabalevičiai -Sob 
len-Soble, Kirovas bei Trockis?

Tikrai graudinančiai atrodo J. 
J. Jašinsko pasaka apie Suomi
jos pasiuntinių siuntimą į tolimes - 
nes ir artimesnes valstybes pra
šyti skubios pagalbos.

Tiesa, kad kai Sovietų S-ga 
užpuolė Suomiją, ji kreipėsi į 
laisvojo pasaulio valstybes - tau
tas (prašydama suteikti jai viso
keriopą pagalbą.

Tiesa, kad to trumpo (3 1/2 
mėn.) karo laikotarpyje laisvo
jo pasaulio valstybės - tautos 
suteikė Suomijai milžinišką (tu
rint omenyje suomių kariuo
menės skaičių — apie 200.000 
vyrų ir trumpą laiką) pagalbą 
ginklais, šaudmenimis, lėktuvais 
įvairiais turtais bei medžiago
mis, pinigais ir t.t.

Tiesa, kad karo metu Suomija 
siuntė specialius pasiuntinius į 
kitas valstybes, tik ne visai su 
tokiais uždaviniais, kaip J. Ja
šinskas rašo savo pasakoje.

Tikrovėje buvo taip:
1) 1940 m. sausio 10 d. (pa

gal sovietus 8 d.) į Stockholmą 
buvo specialiai pasiųsta suomių 
rašytoja H. VVuolijoki, kad su
eiti į kontaktą su savo sena drau
ge Sovietų S-gos pasiuntine A. 
Kollontai ir aiškintis su ja karo 
užbaigimo galimybes. Kontaktas 
sudaryti pasisekė.

2) Sudarius kontaktą, Suomijos 
užsienio reik, ministeris V. Tan- 
neris tris kartus (vasario 4-6, 
13 ir 23 dienomis) slaptai lankė
si Stockholme ir tris kartus (du 
kartus Grand Hotel, p. Wuoli- 
joki kambariuose ir paskutinį 
kartą baronesos Stael von Hol- 
stein on Valhallavagen reziden
cijoje) matėsi su Sovietų S-gos 
pasiuntine A. Kolonui ir aiškino
si su ja karo užbaigimo galimy
bes ir taikos sąlygas.

Pasiuntinė A. Kollonui sutiko 
padėti tame reikale.

Palietus taikos sąlygas, min. 
V. Taimeris pabrėžtinai paaiš
kino pasiuntinei A. Kollonui, kad 
Švedija neprotestuos dėl Hanko, 
kad bendrai Suomija su nieku ne
santi susirišusi, pati savistoviai 
tvarko savo reikalus. Kaip mato
me, buvo aiškinamasi atviromis 
kortomis, kiek tai liečia Suomi
ją.

Pasiuntinė A. Kollonui tokiu 
atviru min. V. Taimerio paaiški
nimu buvo labai patenkinta net 
nustebinta.

Lankydamasis Stockholme(pir
mą kartą) min. V. Tanneris aiš
kinosi taikos ir karo reikalus su 
Švedijos užsienio reikalų min. 
Guentheriu. Min.Guentheris suti
ko būti tarpininku uikos reikalu 
Urp Suomijos ir Sov. S-gos, bet 
nebuvo priešingas, kad tą klausi
mą Suomija aiškintųsi be tarpi
ninkų.

Ta pačia proga min. V. Tan
neris paaiškino min. Guentheriui, 
kad Suomijos kariuomenei reika
lingas 25.000 -30.000 vyrų papil
dymas ir kad tą papildymą turi 
prisiųsti Švedija 4-6 savaičių 
bėgyje.

Vėlesnių atsilankymų metu, 
(Ypač vasario 23 d) min. V. 
Tanneris jau plačiai išsikalbėjo 
taikos bei karo reikalais ir Va
karų Sąj-kų kariuomenės dalių 
tranzito reikalu per Švedijos 
teritoriją su Švedijos min. pirm. 
Hanssonu, užs. reik. min. Guen
theriu, krašto apsaugos min. ir 
kariuomenės šubo vadu.

švedai nesutiko siųsti Suomijai 
pagalbą savo kariuomenės dalių, 
bet pažadėjo paspartinti savano
rių verbavimą, kurių skaičius ta
da jau siekė apie 16.000 vyrų.

Atseit, per 18 d. švedai jau bu
vo suorganizavę daugiau negu 
pusę suomių prašomo skaičiaus, 
švedai nesutiko duoti tranzito per 
savo teritoriją Vakarų Sąj-kų 
kariuomenės dalims vykti į Suo
miją, bet sutiko praleisti mažas 
kariuomenės grupes ir savano
rius.

3) Vasario antroje pusėje suo

miai buvo pasiuntę specialiai 
prof. Kivimakį į Berlyną aiškin
tis su Vokietijos vyriausybės at
sakingais pareigūnais taikos ir 
karo tęsimo reikalais.

čia buvo (pinus į tuos reika
lus net žinomas vokiečių gen. 
von der Goltz, kuris 1918 m. 
padėjo Suomijai išvyti bolševi
kus.

Gr|žęs iš Berlyno prof. Kivi- 
maki aiškino, kad Vokietijos at
sakingi pareigūnai, su kuriais 
jam teko išsikalbėti esą nuomo
nės, kad reikalinga uikytis.nors 
ir sunkiomis sąlygomis.

Kai pasigirdo kalbos apie Va
karų sąj-kųsiūlomą ginkluotų ka
rių pagalbą Suomijai, atsakingi 
Vokietijos pareigūnai pradėjo la
bai įdomautis tuo reikalu, o Vo
kietijos karo atstovas Stockholme 
pik. Gutmannas tiesiog pareiškė, 
kad jeigu Vakarų Sąj-kai siųs sa
vo kariuomenės dalis į Suomiją, 
Vokietija reaguos.

Suomiai manė, kad tuo atveju, 
Vokietija gąli išlaipinti savo ka
riuomenės dalis pietų Vakarinė
je Suomijos dalyje, o švedai buvo 
Pareiškę, kad jeigu Vakarų Sąj- 
kų kariuomenė mėgins jėga per
eiti per Švedijos teritoriją, tada 
Švedija stosianti Sovietų S-gos 
pusėje.

Tuo metu, kada Suomijos už
sienio reikalų min. V. Tanneris 
slaptai važinėjo į Sotckholmą ir 
ten aiškinosi taikos bei karo rei
kalus su sovietų pasiuntine A. 
Kollontai ir Švedijos vyriausybės 
nariais, Anglijos ir Prancūzijos 
pasiuntiniai Helsinkyje -- Ver- 
ker ir Magny, ir karo misijų va
dai gen. Ling ir pik. Ganeval 
vaikščiojo pas Suomijos min. 
pirm. Ryti bei užs. reikalų min. 
Tanner ir siūlė jiems prašyti, kad 
Vakarų Sąj-kai prisiųstų Suomi
jai į pagalbą kariuomenės dalis, 
kad Vakarų Sąj-kai rems Suomi
ją visokeriopai visu šimtu nuo
šimčių. Siūlė nutraukti tuojau pa
sitarimus dėl taikos su Sovietų 
S-ga, kad jeigu Suomija tęs pa
sitarimus dėl taikos, tuo atveju 
Vakarų Sąj-kai gali visai nutrauk
ti pagalbos teikimą ir t.t.

Prispirti prie sienos suomiai 
prašė Vakarų Sąj-kus palaukti 
galutino atsakymo iki kovo 12 d. 
o tą dieną kaip žinome buvo pa
sirašyta taikos sutartis su So
vietų S-gą.

Tikrai tragikomiškai atrodo J. 
Jašinsko graudenimai apie gink
luotų karių bei savanorių pagal
bos prisiuntimą, būtent: "O lais
vojo pasaulio valstybės, pasiža
dėjusios teikti pagalbą agreso
riaus skerdžiamai Suomijai, vie
ton skubios ir mūšiams paruoš
tos gyvosios jėgos^apsimetę dur
neliais, sugaišę apie du mėne
sius laiko, pradėjo verbuoti ne
paruoštus, ginklo nemokančius 
vartoti savanorius..."

Pirmiausia tenka pasakyti, kad 
ne laisvojo pasaulio valstybės — 
tautos išleido instrukciją savano
riams verbuoti, o patys suomiai 
nustatė tokias sąlygas, kad teko 
sugaišti apie du mėnesius laiko, 
kol buvo pradėta verbuoti sava
noriai.

Apie savanorių verbavimo pai
niavas jau esu rašęs, bet dar no
riu paaiškinti, kaip tikrovėje tas 
reikalas klostėsi, paaiškėjus 
sunkumams.

Sausio mėn. antroje pusėje Šuo. 
mijos min. pirm. Ryti turėjo pa
sikalbėjimą su kariuomenės vadu 
maršalu Mannerheimu, To pasi-

*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***

KEBLUS GALVOSŪKIS būtų išsiaiškinti, kaip ta Amerika ligi 
šiol nežlugo, jeigu patikėtum prezidentinių kandidatų ir jų talki
ninkų kalboms apie jų oponentus. Išeitų, kad visi prezidentai buvę ar 
sukčiai, ar veidmainiai, ar žudikai, ar paleistuviai, ar išdavikai, 
ar bent išsigimėliai, šlykščios beždžionės, diktatoriai ir t.t. Nes, 
prieš jų išrinkimą, apie kiekvieną yra buvę kas nors iš šio reper
tuaro tvirtinama. Pavyzdžiui: "Jeffersonas -- geriausiu atveju tė
ra silpnadvasis skurdeiva, pusveislis indėnės ir Virginijos mulato 
vaikas, maitintas ant kauptuvo keptais kukurūziniais tešlainiais ar 
lašiniais su rupia koše, paįvairinta šutintomis rupūžėmis, kurias 
jisai pamėgo gyvendamas Paryžiuj pas prancūzus, kuriems ne
svyruodamas parduotų savo kraštą už pirmą grynais pasiūlytą kai
ną, jei būtų išrinktas prezidentu"...

1960 metais rinkiminė propaganda jau buvo beveik pasiekusi 
rimtų ir kultūringų politinių debatų lygio, nors demagogiškų "smū
gių žemiau juostos" irgi neišvengta, šįmet — tik klausyk: net au
sys linksta!

Pasalūniškas fašistas, karo kurstytojas, ekstremistas, atom- 
avantiūristas, glušas, juokdarys, susikrimtęs diktatorius, atominių 
kritulių puoselėtojas, nekaltų vaikučių nuodytojas, imigrantų ėdi
kas, be to kandidatas į beprotnami, nes jis jau buvo ištikus ner
vų pakrikimo. Tai vienas kandidaus oponentų šviesoj.

Vagis, apgavikas, monelnykas, iškamša, oportūnisus, valdžios 
pagalba parturtėjęs, rinkimų klastotojas, karinės prievolės ven- 
gėjas, riaušių kurstytojas, komunistų glostyto jas, be to, kandidaus į 
lavoninę, nes jau buvo ištikus širdies smūgio. Taikius kandidatas 
oponentų šviesoj.

Gražus pasirinkimas rinkėjams, ar ne?
Raginantiems naujuosius ateivius čia mokytis demokratijos, 

turbūt, teks tuose raginimuose padaryti rezervų... Nes iš nera
liuoto oponentų purvinimo nieko dora neišmoksi. Lygiai, kaip ir iš 
besaikių savigyrų, lėkšuis šūkiais tesprendžiančių pasaulinio mas
to problemas. Rinkimai artėja, vieni kitus ragina "pradėti kalbėti 
apie reikalus", bet niekas nežengia toliau nuo platforminių bend
rybių į politinių problemų diskusijas.

Kaikas tebetvirtina, kad ir pereituose rinkimuose ta nepilna 
pusė nuošimčio balsų nulėmusi ne dėl esminių diskusijų, o dėl 
geriau nusisekusio grimaso prieš televizijos kameras. Nejaugi 
šįmet lems, kas kam bus daugiau "velnių davęs"?

dija 4-6 savaičių bėgyje.
Vasario 23 d. min. V. Tanneriui 

būnant Shokcholme Švedijos min. 
pirm, paaiškino, kad savanorių 
skaičius siekęs apie 16.000 vyrų 
ir kad Švedijos vyriausybė sutin
ka praleisti Vakarų Sąj-kų siun-

kalbėjimo metu buvo aptarta tru
kumai i kuriuos jautė kariuomenė 
ir padėtis fronte.

Maršalas Mannerheimas pa
aiškino, kad fronte padėtis esan
ti gera, bet negalima pasakyti 
kuria kryptimi reikalai gali pa
krypti, kad kariuomenė jaučia di - čiamus savanorius ir mažas ne- 
delius nedateklis, ypatingai jai 
trūksta sunk, artilerijos ir rei
kalingas 25.000 - 30.000vyrųpa
pildymas.

Vasario 5-6 d. Suomijos užs. 
reik. min. V. Tanneris būdamas 
Stockholme, kalbėdamas su Šve
dijos užsienio reikalų min. Guen
theriu pareiškė, kad Suomijos ka
riuomenei reikalingas 25.000 - 
30.000 vyrų papildymas ir prašė, 
kad tą skaičių vyrų parūpintų šve-

ginkluotas kariuomenės grupes.
Nežiūrint to, Suomijos vyriau

sybė neprašė Vakarų Sąj-kų siųs - 
ti jai savanorius ir mažas kariuo
menės grupes.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
pc rsi un t i m n išla ida s.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

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 elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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PAVOJINGASIS EKSTREMIZMAS
Šiomis dienomis Amerika nustebino pasauli paneigiant vieną iš 

pagrindinių demokratinio krašto konstitucinių reikalavimų — teismo 
nepriklausomybę nuo vykdomosios valdžios arba administracijos. 
"Valstybės saugumo sumetimais" nutraukiant šnipų, dirbusių Sov. 
Sąjungos naudai bylą, sudarytas precedentas, kurį supa dar neiš
aiškinta misterija. Viena tik aišku, kad vyriausybė Washingone nu
tarusi, kad botų perdaug rizikos ir pavojų krašto saugumui, jei bylos 
metu paaiškėtų liudininkai, kurių vyriausybė šiuo metu nenorinti 
dienos švieson išvilkti.

Rimus ir objektyvumu pasižymįs Washingtono laikraštis The 
National Observer U proga rašo, kad "teisingumo deparumento veiks
mai ne pirmą kartą pasižymi savotiškumu ir misterija, bet joks iš 
jų nėra buvęs toks keistas, kaip šiame epizode. Kaltinamajame ak
te sakoma, kad abu kaltinamieji šnipai priklausė Sov. S-gps šnipų 
rateliui, išgaunant žinias apie JAV raketų bazes ir atominių ginklų 
siuntas. Tai sunkūs kaltinimai ir byla buvo ruošiama jau nuo 1963 
metų liepos mėn."

Vyriausybės atstovai tvirtina, kad tuo reikalu jokio susitarimo 
su Sov. S-ga nebūta. Tai kas gi atsitiko teisingumo deparumente? 
Ir kas atsitiks su kitomis teismų bylomis, kuriose bus "nepatogu" 
pasirodyti liudininkams? Negi būtinai tai privalo būti taikoma šni
pų byloms? O kaip su pastangomis kovoti su korupcija? Iš viso, ko
kioje padėtyje atsiduria JAV teismų ir teisingumo sistema, yra 
klausimas, prieš kur| atsidūrė Kongresą atostogom paleidęs kraš
tas.

Senat. Goldwateris buvo smarkiai puolamas už jo posak|, kad 
ekstremizmas laisvei apginti yra pateisinamas. Triukšmą dėl to 
posakio kėlusieji, matyt, buvo užmiršę, kad "ekstremizmu" naudo
josi prezidentas Lincolnas Pilietinio karo metu, juo naudojosi Wil- 
sonas I Pas. karo metu, Roosveltas II Pas. karo metu, Trumanas 
Korėjoje ir Eisenhoweris Lebanone. Ar ne ekstremistu pasirodė ir 
gub. Rockefelleris, iššaukęs tautinę gvardiją riaušėms Rochestery- 
je mumalšinti? Tai vis ekstremistinės arba kraštutinės priemonės 
laisvei ir teisėtumui apginti. Turbūt, kad nebuvo kitos išeities, jei 
tokiomis kraštutinėmis priemonėmis reikėjo naudotis. Tačiau kuo pa
teisinamas toks ekstremistinis apkaltintų šnipų paleidimas, atsaky
mą sunku pagrįsti vyriausybės direktyva. Klausimas čia turi žymiai 
gilesnę ir esmingesnę prasmę ir atsakymas turės būti duotas ne 
valdžios pareigūno išsisukinėjimais.

Si byla, be abejo, turės atsiliepti ir | artėjančius rinkimus, 
kuriuose vienu iš pagrindinių principų ir yra "minkštumas" ar "kie
tumas" komunistų atžvilgiu. Šioje byloje parodytasis minkštumas tu
rės priversti apsigalvoti ne vieną susvyravusi. Toji byla tuo pačiu 
palengvins suprasti ir senat. Goldwaterio frazę, kuri nebuvo šiaip 
sau iš piršto išlaužu, bet pagrįsu JAV pagrindiniais principais, 
liečiančiais žmonijos laisvę ir teisingumą. Tuo tarpu ir lietuvių tar
pe atsirado žmonių, kurie tą frazę bandė {talpinti | siaurus ir dema
gogija pakvipusius rėmus.

Kaip ten bebūtų, vyriausybės žygis komunistinių šnipų byloje 
yra būdingas ir kartu labai rizikingas ekstremizmo pasireiškimas.

(j.5.)

LAIŠKAI/

ATSAKYMAS B. LIETUVNINKUI

šių metų rugsėjo 28 d. Dirvos 
numeryje B. Lietuvninkas (žiflr. 
jo straipsnj "Politinių Mokslų 
Daktarų Kalbų Pasiklausius") sa
ko netiesą, mandagiai išsireiš
kiant, jog "Dainavos" akademinė
je stovykloje, kalbėdamas apie 
komunistinę Rytų Europą, aš pa
reiškęs, "kad nebūsią jokios tra- 
gikos, jei dabartinė padėtis už
truksianti dar desėtką ar du de- 
sėtku metų".

Aš tokio pa reiškimo stovykloje 
nesu padaręs ir jis yra B. Lie
tuvninko fantazijos vaisius. Da
lyvaudamas simpoziume apie Ry
tų Europą, aš Išreiškiau nuomo
nę, jog greitas satelitinių kraš
tų išlaisvinimas tėra galimas- 
karo atveju. Kadangi atominia
me amžiuje toks "laisvinimo" 
būdas nėra realus, tai vieninte
lė išeitis yra, kiek ui liečia Va
karus, arba tik kalbėti apie ag
resyvią laisvinimo politiką, o 
praktiškai nieko nedaryti (šioje 
srityje respublikonai yra spe
cialistai), arba politiniais, dip
lomatiniais ir ekonominiais bū
dais palaipsniui bandyti Rytinės 
Europos kraštus atplėšti nuo 
Maskvos hegemonijos. Tik pirma 
šiuos kraštus nuo Kremliaus kon
trolės atpalaidavus tegalima 
prasmingai kalbėti apie paskirų 
komunistinių režimų nuvertimą 
ar evoliuciją.

Su šiomis mano mintimis gali
ma sutikti arba nesutikti, bet 
kiekvienu atveju yra negarbinga 
prasimanyti, jog jas reikšdamas

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

aš kartu ir nematau "jokios tra
gedijos" komunizmo tęstinume 
Rytų Europoje. Mano supratimu 
didžioji tragedija yra tame, jog 
tiek daug kalbama apie komuniz
mo pavergtų tautų išlaisvinimą, 
o nieko konkrečiai nedaroma. 
Laisvinimas nemil kariniai s bū
dais gali užsitęsti ilgesni laiką 
ir eventualiai neatsiekti užsi
brėžtų tikslų, bet toks laisvini
mas yra kur kas konkretesnis ne
gu tušti pliauškalai.

Toliau savo straipsnyje B. Lie
tuvninkas implikuoja, jog dr. Vy
tauto Vardžio, dr. Tomo Remei- 
klo, mano ir kitų "jaunųjų poli
tinių ir socialinių mokslų dakta
rų" mintyse nebuvo nieko, "kone 
rasime oficialiuose Statė De
pą rtmento biuleteniuose, New 
York Times skiltyse ar Wa- 
shington Post rausvų kolumnis- 
tų postringavimuose, kaip tokio 
Walterio Lippmanno..."

Negaliu kalbėti už kitus, bet 
aš tai jau tikrai jaučiuosi pagerb' 
tas atsidūręs tokioje kompani
joje. Žinoma, daug Goldwaterio 
rėmėjų (spėju, jog B. Lietuv
ninkas yra tikrai vienas iš jų) 
Valstybės Departamentą laiko 
komunistiniu lizdu, viršminėtus 
laikraščių komunistų kontroliuo
jamais, o jų bendradarbius pro- 
komunistais ar net pasislėpusiais 
komunistais (jei pagal JohnBirch 
Society vadą ir Eisenhoweris ir 
J.F. Dulles galėjo būti komunis
tais ar jų agentais, tai betkas iš 
mūsų | tas kategorijas gali leng
vai patekti). Tačiau išskyrus 
goldwaterininkus, {vairaus plau
ko rasistus ir birchininkų men
taliteto fanatikus, Amerikos vi
suomenėje niekas šių institucijų 
ir asmenų antikomunizmu ar pat
riotizmu neabejoja. Su Valstybės 
Departamento politika, laikraš

čių vedamaisiais ir jų bendradar
bių pažiūromis galima nesutikti

(kaip aš karuis su Lippmanno 
pažiūromis nesutinku), bet tai dar 
nereiškia (o tą S. Lietuvninkas 
savo straipsnyje pakartotinai su
gesti jonuoja), jog jie veda ar gi
na prokomunistinę politiką. Šie 
dalykai yra uip aiškūs, kad ir 
mokyklinio amžiaus paauglys tą 
gali lengvai suprasti. Bet B. Lie
tuvninkas, kaip ir kiti panašaus 
nusisutymo piliečiai, mato ko
munizmą ar prokomunizmą ten, 
kur nesutinkama su jų nuomone.

B. Lietuvninkas taip pat labai 
pasipiktinęs, kam aš "Dainavos" 
stovyklos simpoziume minėjau Ju
goslaviją, kaip pavyzdi buvusio 
Maskvos satelito, kuris daba r ve
da nuo Kremliaus palyginti,nepri
klausomą užsienio politiką. Sva
riausias jo argumentas čia yra 
pristatomas man adresuoto klau
simo forma. "O ar buvo nors vie
nas atsitikimas", klausia B.L., 
"kai kuriuo esminiu užsienio po
litikos klausimu Jungtinėse Tau
tose, kur Jugoslavija skirtingai 
balsavo nuo Sovietų Sąjungos?" 
Taip, ponas Lietuvninke, buvo. Ir 
atvejų, kur Jugoslavija esminiais 
klausimais skirtingai nuo Sovietų 
Sąjungos balsavo buvo ne vienas, 
bet daug. Tik atidžiau pastudijuo
kite 1949 - 1951 metų Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos ir Visuo
tinės Konferencijos (GeneralAs- 
sembly) protokolus ir Jums daug 
kas Jugolsa vijos klausimu paaiš
kės.

Šiuo metu Jugoslavija veda pro. 
sovietišką užsienio politiką, bet 
ne dėlto, kad jai tas buvo Krem
liaus įsakyta. Sekančiais metais 
šio krašto politika gali pasidary
ti dar prosovietiškesnė,arba ji ga
li gr{žti | 1948 - 1953 metų anti- 
sovietiškumą. Kiekvienu atveju, 
šie sprendimai bus padaryti ne 
Maskvoje, o Belgrade. Tas gi 
reiškia, jog komunistinė Jugo
slavija nėra Sovietų Sąjungos sa
telitas. Todėl, jei ateityje Tito vai • 
džia užsienio politikoje nutars 
praktikuoti neutralizmą, o vidaus 
politiką drastiškai sudemokra- 
tinti, Kremlius tais klausimais 
mažai ką galės pasakyti, o dar 
mažiau padaryti.

Atrodo, jog B. Lietuvninko po
litinės pažiūros yra suformuotos 
remiantis tokiais laikraščiais, 
kaip Chicago Tribūne ir knygom 
kaip "None Darė Call it a Trea- 
son". Bet kokiais šaltiniais ma
no gerbiamasis oponentas rėmė
si savo straipsnyje rašydamas 
apie Amerikos ir užsienio neg
rus, tai jau sunkiau pasakyti. 
Tokių minčių ir Goldwaterio rė
mėjų literatūroje sunkoka rasti. 
Panašios pažiūros buvo gana po
puliarios Vokietijoje prieš maž
daug 25 metus. Kur jos nuvedė, 
visi gerai žinome, čia jau ir to
limesnių diskusijų nereikia.

Julius Šmulkštys,
Chicago, I1L

KUPSTAS IR VEŽIMAS

Rugsėjo 25 d. Dirvoje p. B.K. 
Naujokas, rašydamas apie "Bir
želio 22 Komisijos" darbus, spė
lioja, kodėl VLIKO sudėtyje at
sirado 15-ji grupė--Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga (profrontiška 
Darbo Federacijos versija), ku
rią priimti jokia kita grupė ne
reikalavusi. Kad gerb. Dirvos 
skaitytojai žinotų kaip buvo, čia 
pateikiu minimos komisijos po
sėdžio, {vykusio 1964 m. vasario 
10 d. protokolo nr. 6, str. 3 iš
trauką: "Lūšys pasiūlė Darbo Fe
deracijos bylą baigti VLIKO ap
gailestavimu dėl to, kas 1952 m. 
atsitiko, šiam siūlymui atkri
tus, komisija sutarė tokią for
mulę: *Birželio 22 Komisija* pri
taria Lietuvių Darbininkų Krikš
čionių Sąjungą priimti į VLIKO 
narius lygiomis teisėmis ir ly
giomis pareigomis su kitomis 
VLIKO grupėmis. Pritaria todėl, 
kad komisijos narys V. Vaitiekū
nas, remiahias komisijos nario 
B. Nemicko, šuto tą priėmimą 
sąlyga visų grupių apsijungimui 
bendram ir vieningam Lietuvos 
laisvinimo darbui."

Tada už p. Vaitiekūno ir p. Ne
micko stovėjo penkios grupės, 
kurios dabar reformuotame VLI- 
KE sudaro vieną trečdali jo daly
vių skaičiaus. Kai jau buvo sutar
ta VLIKE apjungti 14 grupių, Ui 
nebebuvo prasmės dėl vieno ne- 
didelios "kupsto" leisti apvirsti 
taip sunkiai baigiamam prikrauti 
vieningam Lietuvos laisvinimo 
"vežimui". Todėl tas, "kupstas" 
buvo paimtas | "vežimą".

J. Audėnas 
New York

M VAKARIETIS MATĖ UKRAINOJE
Jau J)uvo minėu, kad Vakarų 

Europos bei keli JAV laikraš
tininkai ir radijo stočių atsto
vai buvo apsilankę Pabaltijo 
kraštuose. Kiti lankėsi Ukraino
je, Gruzijoje, Doneco baseine ir 
kitur. Mus daugiau domina švei
carų laikraštininko Victor Meie- 
rio įspūdžiai. Tai žurnalistas, 
rugpiūčio mėn. lankęsis Pabalty- 
ji, gi kiek anksčiau, liepos mėn. 
jis atliko įdomią kelionę po 
Ukrainos miestus. Jau buvo pas
tebėta, kad tas Meieris sugeba 
Įžvelgti kiek daugiau už kitus jo 
kolegas ir bene (domiausios jo 
pastabos, tai pažiūros | tautybių 
sugyvenimą bei skirtingumus So- 
vietijoje.

šveicarų laikraštininkui rūpėjo 
labiau susipažinti su ukrainiečių 
autinio sąmoningumo apraiško
mis. Tai nėra lengva, juo labiau, 
kai tenka atlikti trumpą kelionę 
ir aplankyti vos vieną kitą Ukrai
nos miestą. Pats gi kraštas, toji 
Ukrainos respublika, labai dide
lis — jos plotas apima tūkstan
čius kilometrų.

Kai keleivis Jnturisto vadovau
jamas,pradeda keliones Ukraino
je, jis tuoj susiduria su savotiš
ku reiškiniu: visi tie Inturisto 
vadovai ar vadovės Ukrainoje, 
be vienos kitos išimties, tai vis 
šimtaprocentiniai rusai ir nieko 
bendro neturi su Ukraina. Jei 
miestuose tie vadovai aiškina mu
ziejų ar dailės rinkinių ekspona
tus, tai ir vėl išklausai tik ru
siškuosius, bet ne ukrainieti’Škuo- 
sius aiškinimus.

Vis dėlto, kai Vakarų žurnalis
tas atvyksta {Kijevą, jam jau ten
ka susidurti su "ukrainiškuoju 
klausimu". Ukrainiečiai nėra pa
tenkinti šaltu, rafinuotai vedamu 
jų sostinės Kijevo rusinimo pro
cesu. Tiesa, oficialiai tariama, 
Kijevo gyventojų arpe rusų esą 
157°, tačiau privačiai bus paaiš
kinta, kad atėjūnai sudaro vieną 
trečdalį ir gal net pusę visųsos- 
stinės gyventojų. Trečdalis visų 
pradinių mokyklų Kijeve -- ru- 
riškos. Kaip ir kitose sovietinėse 
respublikose ir Ukrainoje "Uk
rainos nacionalistai" režimo ne
kenčiami, persekiojami, laikomi 
fašistais ar liaudies priešais. 
Patys ukrainiečiai vis dėlto pa
tvirtina žinomus faktus, kad tie 
dabar keikiami "nacionalistai" 
vokiečių okupacijos metais dėję 
nemaža pastangų apsaugoti gy
ventojus ir kai kuriuos vertingus 
krašto meno turtus. Tad dabar 
klausiama -- ar buvo reikalo 
juos visus likviduoti bei išvežti | 
Sibiro platumas?

Formaliu atžvilgiu tautybių 
principas Ukrainoje esąs pager
biamas. Taigi,šveicarų žurnalis
tas pastebėjęs, kad parašai esą 
ukrainų kalboje, Kijevo universi
tete dėstoma ukrainiškai ir daug 
kur stovi paminklai Ukrainos did
vyrio Taraso Ševčenkos garbei

Jei tautybių klausimas labiau 
ryškus Ukrainos miestuose, tai 
šveicaro laikraštininko nuomone, 
jis kiek nyksta kaimuose, kol
chozuose ar mažesnėse krašto 
vietovėse. Zaporožės, Doneco ir 
Charkovo mietuose rusų gyven
tojų skaičius oficialiai siekia ket
virtadali, bet privačiai aiškina
ma — jis siekiąs apie vieną treč - 
dali. Užsieniečiui atrodo, kad vie
toje tautinio sąmoningumo kai ku
riose srityse jau susiduriama su 
vadinamu sritiniu sąmoningumu.

Tai ypatingai pastebima mili
joniniame Charkovo mieste,kuris 
iki 1934 m. buvęs Ukrainos admi
nistraciniu centru. Čia pastebi
mos miesto tradicijos ir jos, at
rodo, jau mažiau siejamos su 
Ukraina kaip tokia. Charkovo 
mieste daugiausia kalbama tik 
rusiškai ir rečiau pastebėsi už
rašus ukrainų kalba.

Ukraina šveicarui žurnalistui 
daro nemažą ispfld} kaip vienin
gas ūkinis organizmas, kaip kraš
tas, kur stebi stiprų ūki ir uip 
pat stiprią pramonę.

Būdinga, kad užsieniečiui 
krenu i akis gyva žydiškojo ele
mento veikla. Žydai aktyvūs ne 
tik universitetuose, bet ir ūkio 
gyvenime. Žinomųjų planų ūkio 
srityje propagatorius, Charkovo 
univ. prof, Libermannas,yra žy
das. Aplamai, žydų elemenusUk
rainoje nėra silpnas — tik Kije
ve gyvena apie 100,000 žydų--tai 
kelia ir antisemitines nuouikas 
partijoje. Ne kur kitur, o Kijeve 
buvo pasirodęs žinomas antise
mitinis leidinys su priešžydiško- 
mis karikatūromis. Kai apie tą 
knygą pasirodė Vakarų spaudos 
komentarai, jos platinimas buvo 
sulaikytas.

Pagaliau, dar pora žodžių apie

V. ALSEIKA

kelionę sovietiniu geležinkeliu iš 
Maskvos ( Kijevą ir kiek apie 
paties miesto įspūdžius.Kelionė 
ligi Kijevo trunka 12 valandų. Už
sieniečiui atrodo, kad sovietiniai 
geležinkeliai dar yra išlaikę tą 
19 amžiaus romantiką, kuri jau bu 
vo iškelta rusų rašytojų knygose.

Traukinio palydovė pažadina 
keleivius, atneša arbatos ir — 
jau Kijevas. Tai miesus su dau
geliu parkų ir cerkvių, gi žino
masis Lavros bokštas, tai lyg 
miesto Eifelio bokšus. 1,3 miL 
gyventojų miesus pasižymi šva

Prezidento
ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
ALEKSANDRO MERKELIO veikalas jau siun

tinėjimas prenumeratoriams.
Šį leidinį dar galima ’sigvti prisiimtas 10 dol. 

Povilui Ališauskui — 107-17 118th St.. Richmond 
Hiil, N. Y.; K. Pociui. 3908 Fir St.. East Chicago. 
Indiana; ar Dirvai — 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Kas tik turi gerą skonj 
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. Western Avė., Marųuette 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.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ {VAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

”SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIAT1ON

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

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

riau laikomais kaip Maskvoje 
namais, dieną jis teikia mieguis
to sovietinio provincinio miesto 
išvaizdą, bet vakarais jis jau ki
toks.

Vakarais užsienietis įžiūri Va
karų {ūką, dailiau kaip kitur ap
sirengusias merginas, panašią į 
kaimynės Lengijos lengvą atmos
ferą. Krestšatniko alėjoje stebi 
vakarietiško tipo espresso ir val
gomųjų ledų paulpas. Juose su
sirinkęs jaunimas skaito daugiau 
lenkų laikraščius bei žurnalus, 
net stovima eilėse, norint juos įsi
gyti. Kijeve ne uip seniai {vyko 
lenkiškųjų filmų festivalis, o šo
kių salėse jaunimas šoka tvistą.
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AKIMIRKOS

Katras nors sapnuojame
BRONYS RAILA

bent tik žiauriausiai prievartai 
išstatytas - su komunizmu ne
nuėjo. Ir todėl ten negalėjo ves
ti ir Salomėjos. Nuėjo ji pati, ir 
daug toliau už visus oželius). 

Gi Lietuvon sugrįžusi ir užei- 
dinėdama ( S. Čiurlionienės li
teratūrinius šeštadienius (gero
kai abejoju, ar tuo metu ji ten 
bevaikščiojo, nes Kaune negy- 
gyveno, provincijoje mokytoja
vo...), kai ji jau buvusi pareng- 

. ta galutiniam puolimui, pateko 
dar ir į "masoniukų" (ūką. Baž
nyčios ir kunigų priešininkai čia 
ją nusukę ( visiškus šunkelius. 
Kai jau kam pradeda nebesisek
ti, tai ir nesiseka. Nuo vilko 
ant meškos!

Bet ji ir vėliau viena koja 
vis tebestovėjusi Bažnyčioje, be
dievių ir bolševikų kračiusis, 
svyravusi. Nei marksizmo, nei 
materializmo filsosfijų niekada 
nestudijavusi. "Ji nesidomėjo 
marksizmo - leninizmo klausi
mais ir jų neskaitė". Aplamai, 
ir tą visą bolševizmo dėmę 
"užsitėškė ne ji pati, tai pada
rė... kiti".

"Jos būta kietos ir atsparios 
moters", teigia tame pačiame 
puslapyje mūsų memuaristas. Ir 
netrukus aiškina, remdamasis 
bene p. V. Sruogienės liudijimu, 
kad "komunisto Banaičio ir jo 
draugų įtaka pasirodė stipresnė", 
šiaip, "ji buvo naivi, fanatikų su
klaidinu", nes, mat, "Salė ir su 
raudonąja žvaigžde ant krūtinės 

gulti, o ji dar ilgai, prieangy klū- jokios bolševikų linijos nesilai- 
podama, meldėsi"...

Kaip galima iš to spėti, jos tik
rasis pašaukimas turėjo būti ne 
poezija, ne komunizmas, bet vie
nuolynas!

M. Krupavičius savo rašinyje 
ilgiausiai atpasakoja malonią pa
žintį-su jauna studente ir ateiti
ninkų poete Salomėja Nėrimi, su 
kuria jis Kaune turėjęs bent tu
ziną pasikalbėjimų bei jos vizitų 
(žinoma, vis atsargumo dėliai 
pridėdamas, kad ji ateidinėjusi 
ne viena, o su drauge).

Kaip iš jo piešinių atrodo, tie 
susitikimai ir pasikalbėjimai vis 
dėlto iš esmės nedaug skyrėsi 
nuo kitų panašių, labiau prasipus 
čiusių jaunų davatkėlių vizitų pas 
savo parapijos gražų vikarą - 
pasvarstyti gyvenimo sociolo
gijos ir teologijos klausimams 
ir, tariant M.K. žodžiais, "pa
sitarti savo slaptais jaunos 
širdies reikalais..."
Jis su malonumu atsimena tuos 

(domius vizitus, ir daugiausia 
toks, o ne kitoks Salomėjos vaiz
das jam išliko ligi šiandien. Jau
na, jautri, trapi, kukli mergytė, 
besistengianti abiem kojom at
sistoti Bažnyčios papėdėje, ta
čiau, kaip ir daugumas ano me
to ateitininkų, giliau krikščioniš
kai dar neišbrendusi, kiek svy
ruojanti, daug ko apie savo šir
dį, Dievą ir darbininkų klausimą 
dar nežinanti, bet žinojimo rim
ui ieškanti.

Ir nepaprasui pamaldi. Sta- 
čiai reto pamaldumo. Net atosto
goms pas tėvus grįžusi į kaimą, 
ji būdavusi, kaip rašo Krupavi
čius, labai pamaldi. Esą, "vasa
ros metu jos namiškiai eidavo

Ji visiškai nebuvo tokia, kokia 
buvo. Ir viskas (vyko ne taip, kaip 
vyko!

Jeigu kas nors ir kada nors 
atsitiko kiuip, negu vizitų pui
kūs atsiminimai rodytų, tai čia 
kalti tik kiti žmonės, tik kitos 
pragaištingos jukos.

Pirmiausia, mūsų politiniai 
emigranui eserai Vienoje (Aust
rijoje) ir ten studijavusieji stu- 
denui socialisui, kurie pirmie
ji šokę j jos rūtų darželj ir per 
Salomėjos užsienines atostogas 
ją vedę iš gero kelio į komuniz
mą. (Chicagos Naujienose dėl to 
buvo visai teisingai atsakyu ir 
man nebėra reikalo smulkiau kar
toti. Nė vienas iš tų Vienos so
cialistinių opelių nebuvo komu
nistas. Nė vienas iš jų vėliau net 
dėkingiausiais tam laikais — ne-

kė. J i jos nematė, nežinojo ir ne
paisė". Nes ji nebuvo "net ir pa
prasta bolševike"...

Maža, to, - 1940 metais "bol
ševikų okupacija joje entuziazmo 
nesukėlė. Ji, lyg jos nepalietu
si praėjo. Pati okupanto neliaup
sino ir nesidžiaugė su tais, kurie 
dėl jos (okupacijos) džiaugėsi ir 
triumfavo" (!).

Po karo - "bolševikai nuo jos 
atšlijo", ir ji grĮžusi iš Rusijos 
būtų buvusi greit jeigu ne sušau
dyta, tai nuteista ir turėjusi at
gailauti už iškrypimus Sibire. 
Mat, ji prieš mirti atlikusi išpa
žinti, padariusi atgailą, "susi
taikė su Dievu ir Bažnyčia,... grį
žo ( Gerojo Tėvo nurodytus ke
lius,... antrąją koją iškėlė iš bol
ševikinio fronto ir abiem kojom 
atsistojo katalikybėj".

Taigi, ponas, viskas tvarkoj, 
ji buvo išganyta. Ir tegu ponia Lo
zoraitienė ir J. Grinius užsičiau
pia...

SIUNTINIUS Į 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 

Tel. CA 5-1864
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

Nežinau, kurie ir katras mes 
čia sapnuojame? Sapnuoju, turbūt 
aš?

Ir todėl ilgėjančių rudens vaka
rų pramogai norėčiau keliomis 
akimirkomis papasakoti ir savo 
sapną. Apie nuotykius maždaug 
iš tų senovės laikų, kai kartą ke
liavo čigonas ir lietuvis. Jie tar
tose nešėsi vienas viščiuką, ki
tas paršiuką. Išalkę abu sutarė 
pirmiau suvalgyti lietuvio par
šiuką ir saldžiai užmigo. Kai lie
tuvis nubudo, čigonas ir sako: aš 
sapnavau sapną, kad tu nuėjai į 
dangų ir ten sėdėjai prie skanu
mynais apkrauto stalo. Tai 
anksčiau pabudęs, ėmiau ir suval - 
giau tavo viščiuką, Nes buvau tik
ras, kad tau jo vistiek neberei
kės...

Krupavičius tikrai puošniai, 
gražiai ir išganančiai išvirški- 
no Salomėją, išlaisvindamas ją 
nuo visų žemiškų nuodėmių, jei
gu ji iš viso kada jų turėjo. O 
aš, kaip lietuvis, irgi sapnavau sa
vo sapną, nes veik per porą me
tų keliavau tuo pačiu padangių 
šunkeliu su Salomėja. Kaip tik 
lemtingiausiais jos gyvenimo ir 
likimo metais. Jos galutinio per
versmo tiesioginių užkulisinių 
liudininkų daug nebėra gyvųjų 
tarpe. Sovietinėje Lietuvoje tik 
A. Venclova, J. Šimkus, V. 
Drazdauskas ir iš dalies K. Kor
sakas. Gi Amerikoje, berods, tik 
aš vienas.

Taigi, pagal Draugo studijos 
autorių ir jo mokslo metodus, rei- 
"kėtų pasakyti, kad Salomėja buvo 
ir mano "auka". Ir net dviguba 
auka, kadangi dešimtcęntinėspau- 
da savo pletkais ir smailūs lie
žuvėliai, po jos atėjimo ( "Tre
čią Frontą", dar ilgai po Kauną 
teleškavo, kad ji pagaliau buvo 
Įsimylėjusi ( vieną iš trečiafron- 
tininkų ir tasai užbaigęs jos "su
vedžiojimą" buduaruose visais 
atžvilgiais - ne tik lytiniais, bet 
ir politiniais. O paskui viską pa
likęs...

Kadangi toks atvejis, pasak 
Krupavičiaus, priklauso tik Die
vo ir klausyklos kompetencijai ir, 
mano nuomone, šitokių smagių le
gendų narpliojimas prancūziško
mis manieromis taip pat čia ne
turi jokios esminės reikšmės, tai 
ramiausiai j( galime dar atidėti 
geresniems laikams, kai panašūs 
literatūros istorijos (statymai 
bus kiek palankiau mūsų naudai 
pasikeitę.

šaltoji srovė (aliejus)A. Tamošaitienė

LvUkA'I uiY *'

Tamošaitienė turės daug dau
giau progų dirbti tąja kryptimi, 
ypatingai didesnių audinių sri
tyje. Žinoma, kilimai ir tradi
ciniai audiniai sunku ir aprašy
ti. Spalvų kontrastai ir tonai su
teikia tobulumo pojūtį.

Jau apie 10 metų, kai A. Tamo
šaitienė pasirinko aliejinių ir 
vandeninių dažų tapybą. Pasku
tiniuose jos darbuose ryški lais
vesnė technika. Geriausiai nusi
sekusiais darbais tektų laikyti 
tuos, kuriuose jaučiamas formų 
(vairumas, paveikslai, apie ku
riuos galima sakyti, kad jie "dai
nuoja". Nesakyčiau, kad paveiks
lai su daugeliu formų botų nege
ri, nes čia lemia jų spalvingu
mas, jungiąs paveikslą ( viene
tą.

A. Tamošaitienė randasi ieš
kojimų kelyje, ne gamtovaizdĮ pa
imdama, bet atrinkdama ir su- 
rasdama jame detales, akmenis, 
šaltinius, vėją, miško sensaci
jas — vis ieškant judesio pojū
čių. Ji tai daro kartais šaltai, 
kartais ne, panaudodama visų 
krypčių linijų judesius. Jos spal
vos "nešauna". Jos yra sukon
troliuotos. Tai prityrusio dailinin. 
ko ypatybė, kai kalbama apie 
spalvas, čia ji yra ypatingai 
jautri. Tai, turbūt, priklauso nuo 
jos audinių praktikos.

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
A. VAIKŠNORAS

Seniai beturėjau progos pra
leisti tokj malonų vakarą, susi- 
tikant su dviem dailininkais, ku
riems iš karto pajutau gilią pa
garbą ne vien dėl išstatytų dar
bų Čiurlionio Namuose, bet dėl 
jųjų sugebėjimo parodyti vidinę 
šilimą ir jausmus. Dėkoju jiems 
už tokią progą iš visos Širdies 
ir linkiu jiems geriausio pasi
sekimo.

A. Tamošaitienė savo paro
doje ištatė 50 dailės kūrinių ir 
J5 audinių. Būtų netikslu eiti J 
detales aprašant (spūdžius apie 
visus paveikslus, kuriuos kiek
vienas pats turėtų pamatyti.

Kalbant apie audinius, apie 
kuriuos, be abejo, daugelis jau 
bus susidarę savo nuomonę, tu
riu pasakyti, kad tai yra aukš-

šiaušiame tos rūšies meno lygy
je. Jos audinių spalvingumas ir 
spalvų pritaikymo metodas yra 
kas ui naujo ir aš tikiuos, kad A.

Išskirtinas paveikslas — "Ke
liaujančios srovės". Patrauklus 
spalvingumu,puikūs judesiais ir 
kompozicija, diagonalinėmis lini
jomis plaukiąs prieš tvirtas ver
tikales. "Kampuotas vėjas" yra 
antru mano mėgiamiausiu pa
veikslu.

Kaip daugelis dailininkų (Ski
riančių daug dėmesio naujoms 
draugystėms su kolegomis, ir aš 
supratau, kiek darbo jdėta ruo
šiant parodą. Vizitas j tą paro
dą buvo naudingas kiekvienam. 
Aš gi tą vizitą išgyvenu dideliu 
dėkingumo jausmu visiems prie 
parodos prisidėjusiems.

Pirmosios snaigės (aliejus)A. Tamošaitienė

Tačiau aš turėčiau vieną pre
tenziją ir norėčiau ją pasakyti, 
nors ir gerai žinodamas, kad 
pasisakymas nebus man naudin
gas, nes rodys mano, taip sa
kant, tuščią pasipūtimą, nema
lonią aroganciją ir išmintinges
nius žinovus Įžeidžiantį išsista- 
tymą.

Aš už tai būsiu vertas pajuo
kos ir ( dulkes sumalimo, ir gal 
teisingai. Bet kolkas vis buvau 
Įsitikinęs, kad pagrindinėje Sa
lomėjos Nėries perversmo by
loje, to perversmo lemiamie
siems metams aš turiu šiek tiek 
teisės ir kompetencijos būti eks
pertu. Jos politinio ir pasaulė
žiūrinio pasikeitimo anatomija 
kiekvienam iš mūsų buvo visiškai 
aiški ir nestebino.

Tik man, žinoma, kiek blogiau 
negu Krupavičiui: aš nesijaučiu 
galis verstis dangiškaisiais argu
mentais ir klausyklos daviniais. 
Savo kompetenciją galiu pagrįsti 
tik politiniais, religiniais ir li
teratūriniais Salomėjos pervers
mo stebėtojo patyrimais.

Aš net negaliu pasisavinti ir 
Krupavičiaus sutrumpintai var
tojamo "Salės” vardo, kuris tą 
jaunystėje pusėtinai šaunią mer
giną tik sutrivialina. Mes ją anuo
met visada vadindavom tik Salo
mėja. Poetiškai, bib liškai.

Man ji ir liko tik Salomėja.
O taip skamba gražiau. O gal 

ir švelniau.
Ji niekad manęs, bent viešai, 

nėra puolusi, kaip kiti buvę anų 
metų draugai.

Ir aš jai neturiu jokios asme
niškos neapykantos.

Tik, tariant senobiškos Dr. J. 
šliupo kaltos žodžiais, aš vis 
daugiau tebemeilyčiau glamonė
ti tiesą, o ne melus.

Ir iš tų laikų prisiminti sapną.

Naujas įstatymas leidžia 
įgyvendinti sveikatos 

draudimo Ohio gyventojams 
65 ir vyresniems

iš trijų plačių Ohio 65 planų, t» i.' 
Gydytojų patikrinimas nereikalingas, 
pildyti. Nėra amžiaus ribos. Sūnūs ir 

savo parašu. Gi apdrauda

VIEŠĖDINI CHICMIE PIRKITE MILIUJE MEČIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTŪVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PJRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC .............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA ...............................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5.
6.
7.

COINTREAU Liųueur and Brandy......... 5th
LIEBFRAUM1LCH Imp. German Wine .. 5th
BORDEAUX Imp. French Wine ............. 5th

4.75 
.98
.98

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

Naujo Ohio Įstatymo dėka, 50 vadovaujančių draudimo 
bendrovių apsijungė naujam ligoninių — gydytojų — ope
racijų draudimui Ohio gyventojams 65 ir vyresniems. Tai 
vadinasi Ohio 65.

Galite pasirinkti 
Įmanomas premijas. 
Nereikia nei blankų
dukros gali apdrausti tėvus 
neatšaukiama dėl ilgos ar pasikartojančios ligos.

VEIK DABAR! Skambinkite draudimo agentui -- jis 
turi visus faktus ir skaitlines apie Ohio 65, arba atsiųs
kite žemiau talpinamų kuponų. Užsirašyti galima iki 
spalio 31, taigi, skubėkite. Sprendimas, padarytas šian
dien apsaugos jūsų ateičiai skiltas sutaupąs.

OHIO) HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
6 East Long Street. Columbus, Ohio 43216

Please mail me complete information on Ohio 65.
I understand there is no obligation.
OHIO 65 HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
Dept. N11,6 E. Long St., Columbus, Ohio 43216

Name.

Addres»_

County__

City____ „Statė
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"GRAŽIAUSIOS MANO JAUNYSTĖS SAVAITĖS"
Darbo Talkai Lietuvoje prieš 25-rius metus prisiminti

Lietuviškoji Enciklopedija, ta
sai pagrindinis ir gausiausias 
lituanistinių duomenų šaltinis, 
aptardamas tarp abiejų pasauli
nių karų buvusiame laikotarpyje 
praktikuotas darbo stovyklas jau
nimui, vienu vienintėliu sakiniu 
pažymi, kad ir Lietuvoje buvusi 
įvesta darbo talkos (darbo sto
vyklų prasme).

Taip, tai buvo prieš dvidešimt 
penkeris metus. Šiandien paban
dysime tą ano meto sąlygose ne
paprastą Įvyk| kiek plačiau prisi
mintu Tai darysime ne tam, kad 
jau ir taip be skaičiaus ir sai
ko minimų sukakčių kiek| dar vie
na padidintume. Darbo Talkos 
idėja Lietuvoje gimė ypatingose 
sąlygose, grynai lietuviškų mo
tyvų iššaukto, savo pirmąjį gy
venimiškąjį bandymą išlaikė ir 
atskleidė visą eilę galimybių jai 
išplėsti artimoje ateityje. Kaip 
tokia ji verto daugiau negu vieno 
sakinio Lietuviškoje Enciklope
dijoje.

KLAIPĖDOS NETEKIMAS PAS
KATINA

1939 metais prasidėjęs antra
sis pasaulinis karas, juo toliau, 
juo labiau ėmė veikti Lietuvos 
gyvenimą. Lenkijai sugniužus, 
tūkstančiai lenkų karių atbėgo 
| Lietuvą, kur jie buvo apgyven
dinti specialiose karių stovyk-

PERKATE NAMĄ? 
TAUPYKITE!

Prašykite brokerio ar susisiekite 
betarpiai dėl paskolos

NATIONAL BANK
• ą frgrtrjz '•-•rj

tastes likę other beers 
wifih they could!

A M ER ICA'H O N L, Y F 1 H E • f 1 H E W E D lt E E K

ALEKSAS LAKŪNAS

lose. Nors ir Tarptautinio Rau
donojo kryžiaus šelpiami, jie vis 
dėlto mūsų kraštui sudarė žy
mią ekonominę naštą.

Tačiau tiesioginis karinės 
grėsmės pirštos palietė Lietuvą 
1939 m. pavasari, kada hitleri
nė Vokietija jėga atplėšė Klai
pėdos kraštą, o su juo ir vienin- 
tėlĮ prekybinĮ uostą. Klaipėdos 
netekimą skaudžiai išgyveno visi 

Agr. V. Žiogo kuopos garsusis Kauno IV-sios gimnazijos skyrius 
prie šventosios uosto molų laisvalaikio metu.

DaiL Jono Aleksandravičiaus, dabar gyv. Washingtone, D.C. su
kurtas Darbo Talkos ženklelis, kuriuo buvo apdovanojamas kiekvie
nas talkininkas, išbuvęs stovykloje bent vieną pamainą. Buvo talki
ninkų, kurie išdirbdavo po dvi ar net visas tris pamainas.

lietuviai, tačiau jėgos grasinami 
turėjo sutikti su neišvengiama 
tikrove.

Nors atplėštame Klaipėdos 
uoste vokiečiai buvo prižadėję 
Lietuvai laisvą zoną, kuria ne
varžomai ateityje būtų galėjęs 
naudotis mūsų prekybinis laivy
nas, tačiau tokia padėtis mums 
atrodė anaiptol nepakankama. Ir 
štai tokiomis nuotaikomis gyve
nant, dr. Pranui Barzdžiui kyla 
mintis ieškoti, kad ir ne idea
laus, tačiau šiokio tokio ir esa

mose sąlygose geriausiai priim
tino Klaipėdos uosto pakaitalo. 
Jo dėmesys perskrieja likusį 
laisvąjį mūsų Baltijos pajūri ir 
sustoja ties Šventąja ir jos žio
tyse palaipsniui plečiamu švejų 
uostu.

Susipažinęs su Šventosios uos
to praeitimi ir patyręs, jog jis 
XVI-XVH amžiais varžęsis su 
kaimyniniais Klaipėdos ir Lie
pojos uostais, kelis kartus nu
vykęs | j{ ir pamatęs, kaip jis 
dabar atrodo, dr. Pranas Barz
džius dar daugiau susigyveno su 
šventosios uosto atgaivinimo bei 
paspartinto išplėtimo idėja. Pir
masis žingsnis to kryptimi, anot 
jo, būtų šventosios uosto sujun
gimas su Lietuvos geležinkeliu 
tinklu, nes ligi tol artimiausia 
geležinkelio Darbėnų stotis buvo 
už 9 kilometrų, o geležinkeliai

buvo svarbiausia transporto 
priemonė.

Visais laikais ir visuose kraš
tuose valdinės pastangos, susi
durdamos su įvairiausiais, labai 
dažnai sunkiai palenkiamais biu
džetiniais formalumais, veikia 
pamažu, nors ir labai svarbiais 
atvejais. Patyrė tatai ir dr. Pra
nas Barzdžius, pradėjęs steng
tis savo idėją įgyvendinti. Nėra 
atliekamo darbo jėgos, neturime 
tam reikalui pinigų, — jam buvo 
atsakyta valdinėse įstaigose, į 
kurias pačioje pradžioje jis krei
pėsi.

Tačiau šaltos atsakymas ne
palaužė mūsų entuziasto. Smulk
meniškai išdiskutavęs savo idė
ją su gausiais savo draugais, 
jausdamas ano meto jaunimo nuo
taikas ir kaip įgudęs žurnalis
tas ( dirbo Visuomeninio Darbo 
Vadyboje) palaikydamas glau
džius ryšius su spauda, dr. Pra
nas Barzdžius leidžiasi | dery
bas su valdinėmis įstaigomis: 
aš pats, sako, parūpinsiu dar
bo jėgos, tik jūs suraskite pini
gų.

Reakcija jau šiltesnė. Bet kol 
gaunamas galutinis Vidaus rei
kalų ir Susisiekimo ministerijos 
pritarimas,praeina dar apie mė
nesi laiko. Per tą mėnesi dr. 
Pr. Barzdžius smulkmeniškai 
parengia darbo talkos planą, ku
ri pagaliau valdinės Jstaigos pri
ima išbandyti.

Tuo pačiu metu iškyla nau
jas dalykas: ne tik biudžetiniais, 
bet ir diplomatiniais sumetimais 
būsią patogiau, jeigu darbo talka 
būsianti išplėsto. Todėl greta 
šventosios uosto geležinkelio tie
simo, atsiranda reikalas atnau
jinti Raudonės pil|. Taigi ir pir
mosios darbo talkos užsimoji
mas išsišakoja | dvi dalis, ta
čiau svarbiausias dėmesys pa
lieka Šventosios uostui.

Labai svarbu buvo išbaigti vi-
LAIKO MAŽA — DARBO DAUG

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

TVOROS
Antrieji žieminiai langai ir 
durvs iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. LU 5-6291 

Chicago
Darbo Talkos talkininkai ilsisi palapinėje po dienos darbo.

sus parengiamuosius darbus kaip 
galint greičiau, kad talkininkų re
gistracija galėtų prasidėti dar 
prieš atostogas, nes visas tal
kos pasisekimas, svarbiausia, 
parėjo nuo moksleivių, studentų 
ir valst. tarnautojų, kurie galė
jo darbo talkos stovyklon vykti 
savo atostogų metu, o iki jų 
buvo jau nebetoli.

Vienas kitas jaunimo centri
nių organizacijų atstovų posėdis 
darbo talkos idėjai šiltai pri
tarė. Spaudos žmonės taip pat 
neslėpė savo palankumo. Talki
ninkų registracija maloniai nus
tebino net ir abejinguosius — 
savanorių talkininkų užsiregis
travo daugiau, negu pagal ini
ciatorių planus buvo numatyta 
priimti.

šiltas būsimųjų talkininkų rea
gavimas (galino talkos organiza
torius, palyginti, per trumpą lai
ką atlikti parengiamuosius dar
bus, kurių buvo daug: išbaigti 
darbo planus, parūpinti susisie
kimo bei darbo priemones, iš
spręsti talkininkų apgyvendini
mo bei maitinimo klausimus ir 
p. Visus tuos reikalus sutvarkė 
vidaus bei susisiekimo ministe
rijos pareigūnai ir sudarytos sto
vyklos vadovybės.

Taip 1939 m. liepos 1 d. dar
bo talkos stovyklos šventojoje 
(įsikūrusi Būtingės bažnytkaimy) 
ir Raudonėje galėjo pradėti dar
bą. Prisiminus, kad Klaipėdos 

i į Spaudoje 
įf (pasidairius

DAR APIE BISMARCKĄ IR 
ROOSEVELT^

Dirvoje aptariant JAV užsie
nio politiką II Pas. karo metu, 
buvo palygintos Rooseveltas su 
Bismarcku pastarojo naudai. Tai 
didžiai nepatiko dr. P. Grigai
čiui, kuris rugsėjo 29 d. chica- 
giškėse Naujienose bando ‘ištai
syti* istoriją pagal savo kurpa
li. Ką daryti su tokiu oponentu, 
kuris laikosi Štrauso politikos, 
Jkiša galvą | smėlį ir kartoja 
savo sugalvotą "tiesą"?

Tokioje beviltiškoje padėtyje 
man | galvą atėjo išganinga mintis 
pasitikrinti standartiniam anglo - 
saksų pasaulio informacijos šal
tinyje Encyclopaedia Britanni- 
ca. Ten aiškiai konstatuota:

"Bismarck was a political ge
nius of the highest rank... Bis
marck was at his greatest in 
foreign policy. There he under- 
stood, as no one else did, "the 
art of the possible"...

Tas valstybininkas niekados ne - 
norėjęs viešpatauti Europoje, jis 
buvo linkęs balansuoti tarp di
džiųjų valstybių. Nepaisant to, 
kad jis nebuvo nusiteikęs prieš 
karą iš moralinės pusės, jis 
mieliau naudojosi diplomatinėm 
priemonėm ir karo griebėsi tik 
siekdamas ribotų tikslų, kurie bu
vo reikalingi jo politikai... Jis 
netikėjęs į amžiną taiką, tačiau 
davęs Europai 30 metų taikos 
laikotarpj...

Ne be to, kad ir Bismarckui 
nebūtų ką prikišti, tačiau, apla
mai imant, jis sukūrė galingą 
vokiečių valstybę ir davė jiems 
iki tol nematytą gerbūvi. Ir pre
zidentas Roosveltas, jei ne su
kūrė, tai smarkiai padėjo įsi
galėti didžiai mūsų laikų vals
tybei. Deja, ji vadinasi ne Jung
tinės Amerikos Valstybės, bet 
Sovietų Sąjunga.

Galimas daiktas, kad jis pats 
to ir nevisai norėjo, nors tam ir 
sunku surasti įrodymų, tačiau 
apie politiką sprendžiama ne iš 
jo norų, bet darbo rezultatų.

Vytautas Meškauskas

Paraginkit savo pa- 
tįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

atplėšimas buvo {vykdytas kovo 
23 d., darbo talkos stovyklų su
organizavimas buvo {gyvendintas 
rekordišku laiku — vos per tris 
mėnesius nuo idėjos gimimo.

(Bus daugiau)
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LAIMI DOVANAS SU KUGELIU... RUDENS KONCERTAS BOSTONE

Praeitą mėnesį Sears, Roebuck b-vės suruoštojo "Family Fun 
Fair" buvo skirstomos dovanos už įdomiausius tautinių valgių re
ceptus.

Už lietuviško kugelio receptą elektrinį skalbinių džiovintuvą ir 
elektrinį kavai virdulį laimėjo Nicholas Namy, gyv.-20513 Harvard 
Rd., Warrensville Heights. Lietuvių kilmės ponia Namy ta proga 
paaiškino, kad ji naudojasi tokiu kugelio receptu, kokį paveldėjusi iš 
savo mamytės. Lietuviai turį virš 25 įvairių receptų bulviniams val
giams gamintu

HELP WANTED MALĖ

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 FEMALE

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.

Jau tapo tradicija, kad meti
niuose Laisvės Varpo rudens kon
certuose iškeliami vis nauji mū
sų talentai. Tuo iš vienos pusės 
visuomenė supažindinama su mū
sų menininkų prieaugliu, o iš ki
tos pusės kreipiamas visuomenės 
dėmesys į reikalą visokieriopai 
remti tuos, kurie turi gabumus ir 
stengiasi juos išugdyti. Ištikrųjų 
tos paramos mūsų talentai nie
kuomet neturėjo perdaug. Jos ga
lėjo būti tik permaža. Mes daž
niausiai teatkreipiame dėmesį į 
iškilusius menininkus, o esmėje 
reikėtų juos remti nuo pirmųjų 
pasireiškimų.

Laisvės Varpo veikla<šia kryp
timi yra labai reikšminga visais 
atžvilgiais. Taip prieš dvejus 
metus Naujosios Anglijos lietu
viai turėjo progos išgirsti kolo
ratūrinį sopraną Ireną Stankūnai
tę ir baritoną LiūdąStuką, pernai 
buvo atrašus puikus baritonas 
Kazys Yakutis, o šiemet vėl iš
vedamos naujos jėgos. Tai lyri
nis sopranas Lilija šukytė iš Ka
nados, aktorius Algimantas Že
maitaitis iš Waterbury, Conn. ir 
pianistas Vytenis M. Vasyliūnas 
iš Somerville, Mass. Visi jie at
liks programą koncerto, kuris 
įvyks spalio 11 d. 3 vai. po pietų

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas. 
DUSA N S T O J K O W 

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

(110-112)

HELP V/ANTED FEMALE

Patikima, 2 dienom namų ruošos 
darbui Shaker rajone. Labai ge
ras atlyginimas pastoviai darbi
ninkei. Pagidaujamos rekomen- 
ninkei. Pageidaujamos rekomen
dacijos.

TeL 464-0328.

CAR HOPS

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.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje tre
čiame aukšte. Lietuvių liaudies 
dainos, mūsų kompozitorių kūri
niai, ištraukos iš įvairių operų, 
o uip pat K. Donelaičio kūryba 
ir kitų mūsų rašytojų darbų pri- 
sutymas sudaro koncerto pro
gramą. Ji yra įvairi, įdomi ir pa
traukit

SoL Lilija šukytė yra pa
ti iškiliausia mūsų dainininkė, 
kuri šiuo metu dirba Kanados ope
roje ir rimui ruošiasi Metropo- 
litan operai. Jos mokytojos įsi
tikinimu kiuis metais ji jau gali 
pasiekti tą meno viršūnę. O ji 
šiuo metu tėra 23 metų. Į jos ta - 
lentą lietuviai atkreipė dėmesį tik 
tada, kada ji stipriai pasireiškė 
ir gavo pripažinimą kiuuučių 
tarpe. Ir dabar ji naudojasi pil
na stipendija, kuri nėra lietuvių. 
Tad lietuviai turėtų paremti ją 
bent morališkai, gausiai atsilan
kydami ir parodydami savo šir
dį. O tai daug reiškia kiekvienam 
jaunam menininkui, kuris sunkiu 
keliu veržiasi į meno aukštumas.

Dainininkei akompanuos Vy
tenis Vasyliūnas, kuris jau 
yra pasireiškęs, kaip stiprus mu
zikas. Jis dažnai dalyvauja įvai
riuose koncertuose, kaip akompa
niatorius,o uip pat dažnai rengia 
vargonų koncertus. Ir Ui ne tiek 
lietuvių visuomenei, kiek ameri
kiečiams. šiuo metu jis yra be
veik nuolatiniu akompaniatorium 
savo tėvui smuikininkui Izido
riui Vasyliflnui. Jiedu yra išlei
dę lietuviškos kamerinės muzi
kos plokštelę. Tai bene pirmoji 
tos rūšies plokštelė bent mūsų 
išeivijoje. Įdomu, kad Vytenis Va
syliūnas studijuoja., fiziką. Ar 
tai nėra įrodymas, kaip mažai 
mes tesirūpiname savo jaunai
siais talenuis?

Aktorius Algimantas Že-. 
maitaitis taip pat jau yra pa
sireiškęs, kaip stiprus deklamato
rius. Sakoma, kad jis yra vienas 
stipriausių lietuviškos kūrybos 
perdavėjų po akt. Henriko Ka
činsko. Jis labai gražiai Bostone 
pasirodė su Maironio raštu skai
tymu ir Fausto Kiršos kūrybos 
perteikimu. Ypač maloniai visus 
jis nustebino Fausto Kiršos kūry
bos deklamavimu. Dabartiniame 
koncerte jis skaitys ištraukas iš 
Kristijono Donelaičio raštų ir ki
tų lietuvių rašytojų kūrybą. Tuo 
būdu koncertas sudarys gražią 
dainos ir dailiojo žodžio pynę.

Į šį koncertą laukiama daug 
lietuvių net iš tolimesnių kolo
nijų. Ypač tikimasi daug jauni-

PROTESTAS DĖL KOMUNISTŲ ŠNIPŲ PALEIDIMO

Spalio 4 d. Clevelande. įvyko ti ir sunaikinti mūsų demokra-
ALT skyriaus susirinkimas, ku 
ris priėmė protesto rezoliuciją 
dėl suimtų Sov. S-gos šnipų po
ros A. Sokolovo ir J.A. Birch 
staigaus paleidimo.

Generalinio prokuroro pad. N, 
Katzenbachui adresuotame laiš
ke pareiškiama, kad toks žygis, 
išplaukęs iš tos įstaigos, yra 
sukrečiantis ir siekiąs pridengti 
komunistinę penetraciją tam tik
rose valdžios įstaigose. Tokio 
sprendimo teisinimas tuo, kad 
tokiu būdu lieka saugūs ir neiš
aiškinti saugumo įstaigų parei
gūnai, neišlaiko mažiausios ap
kaltinimo kritikos, nes kiekvie
name kaltinime liudininkai pri
valo būti išaiškinti. "Pateisini
mas jūsų nutarimo reikštų ap
saugą nuo įstatymų galios kri
minalistams, šnipams ir kt., jei 
tik būtų galima išvengti proku
roro liudininkų. *

*Todėl Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius griež
tai protestuoja prieš nuolaidas 
komunistų šnipams, įrodytas jū
sų įsakymu nutraukti kaltinimą, 
nes jųjų veikla skiriama pakirs- 

mo, kuris šiaip jau retai tesi
lanko į vyresniųjų organizuoja
mus parengimus. Bet šį kartą vi
sas koncertas yra lyg jaunimo pa
rengimas, nes programą atlieka 
vien jaunieji talentai. Po koncer
to programos bus šokiai, kuriems 
gros F. Smito orkestras.

Pažinkime ir remkime savo jau
nuosius talentus.

A.B.

DĖMESIO!
SANTAUPOS ĮNEŠTOS IKI S P A LIO 1 0 
D. IR PALIEKAMOS BENT 
METŲ KETVIRČIUI, NEŠA 
NUOŠIMČIUS SKAITANT 
N U O SPALIO 1 D.

^OCtėtU NATIONAL BANK

BANKAS PILNAM PATARNAVIMUI
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

• •

tiją ir sumindžioti mūsų tautos 
ir viso laisvojo pasaulio laisvę. ’ 

šis ALT Clevelando skyriaus 
protestas tą patį spalio 4 d., 
vakarą buvo paskelbus per te
leviziją, o spalio 5 d. atspaus
dinus Plain Dealer dienrašty
je.

• CLEVELAND TRUST Erie- 
view skyrius —didžiausiastoban- 
ko skyrių — buvo iškilmingai ati- 
daryus dalyvaujant burmistrui 
R. S. Locher, sutybininkui J.
W. Golbreath ir Cleveland Trust 
pirm. George Gund.

Ištaigingai įruoštas skyrius sa
vo puošnumu įtelpa į bendras 
Clevelando centro pagražinimo 
pasungas.

Ištisą savaitę tęsėsi ’openhou- 
se', per tą laiką skyrių aplan
kant ištisai eilei įžymiųjų Cle- 
vlenado pramonės ir prekybos 
vadovų.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office ME 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė., 

Cleveland, Ohio

SETUP MEN
for
National Cold HeadingEąuipment 
and
Waterbury T rimmers

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)

MAY'S DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT ALL 
5 MAY COMPANY 
STORES

65 SUKAKTUVINIS 
IŠPARDAVIMAS!

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.)

COLD HEADER OPERATORE

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

AUTO BODY man

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

CENTRAL CADILLAC 
2801 Carnegie

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

belenį tel. 881-7741.

Gamintojas išparduoda!

Nežymūs trukumai suteikia nepaprastas 
sutaupąs!

GERESNĖS RŪŠIES SKALBIAMOS

užtraukiamos užuolaidos
48” pločio, 63, 84 ir 90” ilgio
5.99 iki 6.99 jei be trukumų

be pamušalų

48” pločio, 63, 64 ir 90” ilgio 
su pamušalais, 9.99 iki 10.99 

jei be trukumų

šis garsus gamintojas turi reputaciją puikioms užuolai
doms. Labai griežta inspekcija pašalina trukumus, kurie 
lieka nepastebimi. Toje grupėje yra skalbiamos, dirbt, 
šilko antikinio satino ir daugelis kitų. Pirkite dabar, kol 
tokios žemos kainos ir didelės sutaupos.

EASEMENT DRAPERY DEPARTMENT,
THE MAY COMPANY, DCWNTOWN, HEIGHTS, I’ARMATOWN

Pora

Pora
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L. .r....................r
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
MIRĖ JONAS BRAZAUSKAS .

Senosios kartos išeivių veikė
jas, ilgametis SLA, Sandaros, 
Tėvynės Mylėtojų D-jos, Lietu
vių Kultūrinio Darželio ir kitų 
organizacijų valdybos narys ir 
pirmininkas, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Clevelande, kur spa
lio 3 d. buvo palaidotas White- 
haven kapinėse.

Dar prieš kelis metus, ligai 
pradėjus laužti jo sveikatą, ve
lionis atkakliai spyrėsi prieš 
negalavimus, niekad nepamirš
damas dalyvauti lietuviškuose 
parengimuose. Ypatingai jam mie
las ir prie Širdies buvo rūpes
tis Liet. Kultūrinio Darželio puo
šimas ir išlaikymas tinkama lie
tuvių reprezentacine vietove kitų 
tautybių darželių tarpe. Tą pilnai 
galima suprasti tik žinant, kad iš
tisus 25 metus jis išbuvo L.K.D. 
valdybos pirmininku.

Jono Brazausko mirtimi lūžo 
stambus senosios išeivių kartos 
stulpas, mokėjęs darniai įsijung
ti j bendrą veiklą su naujaisiais 
ateiviais. Iš lietuvių tarpo jį te
galėjo išrauti neišvengiama mir
tis.

* MOTTL KANDIDATŪRAI 
paremti klubas spalio 17 d. Mo
te Armory, 5301 Hauserman Rd. 
rengia rudens šokių vakarą.

Tam klubui pirmininkauja Li
thuanian Village Ine. direktorius 
Razgaitis, aktyvus demokratų 
veikėjas Parmoję.

• A. TAMOŠAITIENĖS audinių 
ir dailės darbų paroda buvo už
daryta sekmadienį, spalio 4 d. 
Paroda sukėlė ne mažą Clevelan
do visuomenės susidomėjimą, 
šalia įsigytų dailės darbų, cleve- 
landietės parodė didelį susido- 
domėjimą ir audiniais. Apie lie
tuvių tautinius rūbus įdomią ir iš • 
samią paskaitą spalio 2 d. skaitė 
daiL Ant. Tamošaitis. Parodą ap
lankė ir jąja didelį susidomėji
mą parodė Vysk. Valančiaus Lit. 
mokyklos vyr. klasių mokiniai. 
Jiems ta proga buvo taip pat pa
demonstruoti tipingi tautiniai rū
bai.

Dirvos ’ vadovybė turi malonią 
progą pareikšti p. Tamošaičiams 
ypatingą padėką už paaukotus pa
veikslus, kurie bus panaudoti artė
jančiam dovanų paskirstymui 
Dirvos skaitytojams.

Dail. Ant. Tamošaitis su savo 
dailės darbų paroda yra kviečia
mas atvykti į Pittsburgho univer
sitetą.

NEOLITU ANŲ 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 įvyks ištaigingoje Star- 
dust Bali room (2177 Lee prieCe
dar) salėje. Gausiai vietos maši
noms pastatyti. Pradžia 7:30v.v. 
Bilieto kaina: $5.50.

Bilietus galima užsisakyti pas 
korporantus.

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

(111-112)

APAČIOJ: Po gražiai pavykusio 
vaidinimo "Užburti vaikai",Mar- 
quette Pk. lituanistinės mokyklos 
vaikų teatro vadovai apdovanoja
mi gėlėmis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

=====—
LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS

VAIDINIMAS CLEVELANDE

1964 M. SPALIO 10 D., Šv. Jurgio parapijos salėje

POPIEČIO DIAGNOZĖ
A. KAIRIO trijų scenos atidengimų žaismas. 
Statytojas ir režisorius — ST. PILKA.

Vaidina: E. Blandytė, B. Briedienė, J. Cijunėlienė, A. Dikinis, E. Radvila ir 
J. Bandonis.

PO VAIDINIMO VAIŠĖS IR ŠOKIAI.
J. HENDELIO KAPELA.

Bilietai, nuo $4.00 iki $1.50, jaunimui $1.00, galima gauti bei stalai 
užsakyti pas J. Pinkų, tel. HE 2-2615 ir prie jėjimo nuo 6 vai. 
vak.

Pradžia 7 vai. vak.

Rengėjas — SLA 136 kuopa
Scena iš Anatolijaus Kairio veikalo "Popiečio diagnozė", kuris bus 

suvaidintas Clevelande. Iš kairės Birutė Briedienė ir J. Cijūnelienė.

Scena Iš vaidinimo "Užburti vaikai". V. Pliodžinsko nuotrauka

VAIKAI - VAIKAMS
Galime nuoširdžiai sveik inti 

Chicagos Marquette Parko litu
anistinės mokyklos nepermažus, 
lygiai kaip ir paaugusius moki
nius, vaidinusius Clevelando šv. 
Jurgio parapijos salėje spalio 3 
d. Užburtus vaikus, D. Lipčifl- 
tės - Augienės 3 v. pasaką.

Turinyje netrūksta sąmojaus, 
smalsumą keliančios eigos, auk
lėjamų minčių, būdingų pokštų 
ir ... pedagoginių akstinų. Paį
vairinta dainomis ir šokiais.

Režisuota Z. Kevalaitytės - Vi- 
sockienės. Fantazijos ir fantas
tikos pakako. Sceniniai vaidintojų 
sugrupavimai galėtų būti (vaires
ni. Bendrinis tempas beveik visur 
tinkamas, normalus, o tonas kar
tais labai geras, kartais gi silp
nesniems balseliams keltinas ar
ba kalbėsena taisytina. Be to ret
karčiais balsai nukreipiami j 
scenos šonus arba į gilumą. Taip 
pat vengtini veikiančių bei kal-
bančių vaidintojų perėjimai pro 
partnerių nugaras (amžinos tai
syklės nepaisymas). Raiška be 
mažiausių priekaištų, bet poezi- 
nis tekstas sunkokai perteikia
mas žiūrovams.

. Daugvilos dekoracijos (tiki
namos. Scenovaizdis įdomiai sti
lizuotas. Kai kur paryškintos pa
sakiškos spalvos maloniai nutei
kė publiką. Originalūs pastovai 
verti pagyrimo.

Drabužiai V. Balukienės eski
zais tokiai pasakai puikiai tiko.’ 
Modernus atsisakymas nuo re
alumo lengvai suprantamas. Pas
kiruose tipuose ar jųjų grupėse 
spalvų kombinacijos buvo žavė
tinos.

Baleto (tarpos atliktos dailiai 
su lengvomis figūromis, aiškia, 
jau ne visai elemente r ia techni
ka ir net suktukais. G. Giedrai
tienės nuopelnai žymūs.

A. Martienei irgi pasisekė pa
gyvinti veikalą tautiniais šokiais 
ir vietomis tartum išraiškos šo
kių iliustracijomis, ryškinančio
mis pačią esmę. Bet tiek balete, 
tiek šituose šokiuose nuotaika dar 
labiau visus kerėtų, jeigu kai ku
rie veidai nebūtų perdaug susi
rūpinimo varginami, rimti ir 
nevaidiną. Juk viena kita judesių 
klaidelė, šypsnio palydėte, tuoj 
pat mielai atleidžiama. Visumos 
rikiuotės tvarkingos bemaž be 
klaidų. .

Dainos dainelės ir lyg kuple- 
tiniai priedai, F. Strolios kur
ti ir mokyti, patiko, tiktai bal
sinė medžiaga silpnoka. Džiau
giamės tokiais ansamblėliais, o 
akordų "spragos" neišvengiamos.

HARVEY'S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue
Tel. 361 - 9713 Cleveland, Ohio 44103

Atdara ir sekmadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 3 vai p. p.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
Visokių rūšių automobilių pataisymo darbai.

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

Akordeonistai kuklūs, bet gyvi ir 
taiklūs.

Apytikriai 35-etas "aktorių” 
gerk šaunūs, "vyriški" berniu
kai, lipšnios, meilios ir nuošir
džios mergaitės, pozos, jud
rumas, graži povyza -- verti 
pasigėrėjimo. Tipinga Senelė — 
V. Ruibytė, tikrai gabi scenai 
Sloga -- R. Augiūtė, paprasti, ne 
dirbtiniai — Žynė - Kr. Stonkutė, 
Dvynas -- V. Trinkus,Jaunius— 
L. Rimkus, Birutė — A. Pavila- 
vičiūtė, Vytukas -- R. Černius; 
smarkus "narsus" Žvirblis — 
G. Visockytė, įdomi gudreiva — 
Višta — J. Blekytė (gal dar pra
verstų savotiška eisena), leng
vutė, vikriai šokinėjanti Katė -- 
R. Butvilaitė, kiek šaltesnis, mo- 
notonus iš veido, intonacijų ir per- 
ramios elgsenos šuo — P. Striu- 
paitis, džiuginančios akį ir au-
s(, švelnios Gėlės, "baisūs", aud
ringai bešoką Kipšiukai ir kiti - 
sudarė vertingą gastrolės spek
taklį. Nepaprastai išsiskyrusią 
iš visų Ugnį -- J. Kolytę turime 
atskirai paminėtu Josios lieps
nojanti kalba, ugningi šuoliai, 
įspūdingi kiti poveikiai ir griež
tas, aštriakampis, bet vistiek ža
vus šokis, subtiliai besilaikąs 
muzikos (reta laimė) įgalina mus 
pranašauti tai žvaigždelei didelę 
ateitį.

Mokyklos vedėjas J. Stempu
žis pradžioje ir Tėvų Komiteto 
pirmininkas V. Staškevičius pa
baigoje padėkojo svečiams iš 
Chicagos. Taipgi nuoširdžiai kal
bėjo sesuo Bernarda, Putnamo 
seselių atstovė. Trupės vadovės 
apdovanotos gėlių puokštėmis. 
Pelnas skiriamas Eglutei ir Vys
kupo Valančiaus mokyklai pa
remti.

Žiūrovų atsilankė bene ket
vertas šimtų. Iš to skaičiaus, ži
noma, dauguma (vairaus amžiaus 
vaikų. Pasaka priimta šiltai. Gai
la, kad atsirado išdykaujančių 
vaikų, kurie bėgiojo, žaidė, ne

kreipdami dėmesio į vadinimą ir 
net kalbėdami angliškai. Be abe
jonės, kalti tėvai. Tuo tarpu sce
noje iškilmingai skambėjo ir bu
vo pabrėžta pagarba ir meilė gim
tajai mūsų kalbai.

Pripažįstame Marquette Parko 
mokyklos nuopelnus, reiškiame 
dėkingumą už tėvynės meilės 
jaunojoje kartoje skiepijimą ir 
linkime visoms mūsų kolonijoms 
turėti tokius skaidrius, gaivinan
čius židinėlius.

Vladas Braziulis

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
East Cleveland prie Eu

clid Avė. 4 kamb. ir vonia, 
2 spintos rūbams, plyta, 
šaldytuvas ir šildymas — 
68 dol. mėn. Arti susisieki
mo ir krautuvių. Vienam ar 
porai.

Tel. 761-3389.
(112-113)

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.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
6 k. 1 š., moderni vonia 

ir virtuvė, geras rūsys.Ne
seniai naujai išdekoruotas. 
Naujas garažas. $11,600.

2 šeimų, 4-4, 11,000 dol.

2 šeimų, 4-3, 7,700 dol.

Investavimui
2*2 š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
$12,400. Mažas įmokėjimas.

2 š. 5-5 ir 1 š. 6 kamb. 
$11,500. ______

6 šeimų mūrinis, arti St. 
Clair. $29,900.

Euclid — Green
6 kamb., 3 mieg. butas 

žemai, moderni virtuvė ir 
vonia. 3 kamb. butas vir
šuj. $16,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PIRMASIS APSIJUNGU
SIO VLIKO TARYBOS 

POSĖDIS

1964 Spalio 3 New Yorke 
susirinko pirmojo savo po
sėdžio apsijungusio Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Taryba, seniausio 
amžiaus savo nario K. Bie
linio pirmininkaujama. Po
sėdį pradėjo Vliko pirmi
ninko pareigas einąs J. Au
dėnas.

Taryba išrinko laikiną 
Vliko Valdybą: K. Bielinis, 
J. Audėnas ir V. Vaitiekū
nas. Ji sukvies Vliko seimą 
ir atliks visus kitus eina
muosius reikalus. Nuolati
nė Vliko Valdyba bus iš
rinkta kitame tarybos po
sėdyje, kurį sukvies šios ta
rybos pirmininkas K. Bie
linis, kai Vliko seimas bus 
priėmęs statutą.

Apsijungusio Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas susirinks 
sesijos lapkričio 28-29 die
nomis New Yorke.

Taryba išrinko statutui 
paruošti komisiją: V. Ba- 
nelis, S. Dučys, B. Nemic- 
kas, K. Siliūnas ir V. Vai
tiekūnas
"Visiems lietuviams” sure
daguoti : 
Brazaitis ir S. Lūšys.

Pirmajame Vliko Tary
bos posėdvįe pasireiškusi 
darnaus vieningumo dva
sia viltingai nuteikia atei
čiai. (Elta)

ir deklaracijai

B. Bieliukas, J.

• L. S. S. Seserijos Vadi- 
ja, per Vyr. Skautininkę O. 
Zailskienę, atsiuntė Dirvai 
10 dol. auką už dėmesį va
dijos veiklai.

• T. Bukaveckas, iš Chi
cagos ir J. Stonys, iš Brook- 
lyno, per Dirvą užsisakė 
prez. Ant. Smetonos mono
grafiją.

• ”The Quaterly Journai 
of the Library of Congress” 
leidiny yra nurodyta Lietu-

vą liečiantieji reikalai ir 
daug kitų naudingų infor
macijų iš Amerikos ir kitų 
kraštų praeities. Leidinys 
245 puslapių. Kongreso bib
liotekos administracija pra
neša, kad norintieji tą lei
dinį įsigyti gali jį gauti pa
siųsdami 50 et. šiuo adre
su: Superintendent of Do- 
euments Government Print- 
ing Office, Washington, D. 
C. 20402.

• ALT pirm. L. šimutis, 
bes ilankydamas Baltuose 
rūmuose Was h i n g t o n e 
drauge su visų Amerikos 
fraternalinių organizacijų 
vadais, rugsėjo 21 d. turė
jo progos keliais sakiniais 
pasikalbėti su prezidentu 
Lyndon Johnsonu apie lie
tuvius ir Lietuvą. Taip pat 
susitiko su JAV Vyriausy
bės kabineto nariais, o il
gesnį pasikalbėjimą turėjo 
su Valstybės pasekretorium 
W. Everrel Harrimanu, 
Valstybės sekretoriaus pa
dėjėju buv. gub. M. \Vil- 
liams, Michel Cieplinskiu ir 
kai kuriais kitais pareigū
nais Valstybės departamen
te.

Rugsėjo 22 d. Alto pirmi
ninkas lankėsi JAV kon
greso rūmuose ir ilgesnį 
pasitarimą Lietuvos išlais
vinimo reikalais turėję su 
Lietuvos atstovu p. Juozu 
Rajecku.

• Prov. Steponas Nasvy- 
tis per Dirvą užsiprenume
ravo prez. Ant. Smetonos 
monografiją.

CHICAGO

• PAMINKLAS A.A. STEPO
NUI KOLUPAILAI jau pastatytas 
prie jo kapo šv. Kazimiero kapi
nėse Chicagoje. Jo projektą pa
ruošė skulptorius R. Mazoliaus- 
kas; vaizduoja dvi stovinčias kny_ 
gas su atitinkamais Įrašais. Spa _ 
lio 3 d. buvo suruoštos pašven
tinimo bei atidengimo iškilmės. 
Ta proga tėvas kun. dr. J. Kubi-

Grupė skaučių, skautavuslų Memmingene, susitikusios Clevelande 
skaučių vadovių sąkrydyje. Iš kairės: R. Nasvytienė, J. Budrienė, B. 
Vindašienė, A. Balašaitienė, M. Butkienė ir R. Rimavičifltė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Dirvos bendradarbiui, Nepr. Lie-

tuvos radiofonų ir spaudos darbuoto-
* . w
JU1

JONUI STONIUI

netikėtai mirus, šeimai ir artimiesiems

gilią užuojautą reiškia

Dirvos Redakcija

1

f. \ •• * ;1_/k U Lkt?

VIRŠUJE: Grupė lietuvių klau
sosi jungtinio choro dainavimo 
Lietuvių DienojeNewYorko vals
tijos paviljone pasaulinėje mugė
je. Vyt. Ma Žel io nuot r a uka

liūs, SJ., Tėvų jėzuitų koplyčio
je atlaikė už velionies sielą ge
dulingas pamaldas, o kapinėse 
atliko pašventinimo apeigas ir 
pasakė pamokslą. Susirinko apie 
100 profesoriaus bičiulių bei ar
timųjų.

Paminklą pastatė ir visas su 
juo susijusias išlaidas apmokė
jo velionies žmona Janina Kolu- 
pailienė, trys dukros ir žentai. 
Kaip teko nugirsti, rūpinamasi 
ir velionies monografijos paruo
šimo bei išleidimo reikalais. 
Prie naujojo paminklo gėlių 
puokštes bei vainikus padėjo: Ve
lionies šeimos nariai, Pasaulio 
Liet. Inžinierių Architektų Są
junga, "Plieno" vyrija. Lietuvių 
Skautų Tarybos Pirmija ir kt.

'• Kuri iš šių vertybių 
yra aukščiausia? Patriotiz
mas? Demokratija? Tėvų 
meilė? Pasiliksite šiais at
vejais Ignoramus Maximus, 
jei neatsilankysite i vieną 
iš penkių ANTRO KAIMO 
pastatymų, kurie, kabare
tinėje formoje, įvyks spalio 
24, 30, 31 ir lapkričio 7 ir 
8 dienomis Hollywood salė
je, 2417 W. 43rd St. Chica
go. Publika bus priimama 

nuo 8 vai. vak. (lapkričio 8 
nuo 6 v. v.), {ėjimui reika
lingos rezervacijos, dėl ku
rių prašome skambinti N. 
Stakauskienei, PR 8-6804, 
iki 9 va!, vak. Įėjimo kaina 
$2.00.

BOSTON
TRADICINIS VAKARAS

Spalio 18 d. 5 vai. vakaro Lie
tuvių Piliečių trečio aukšto salė
je (386 W. Broadvvay, So. Boston) 
Baltų Sąjungos Bostono skyrius 
rengia savo tradicinį - metinĮ 
banketą.

Puiki programa, kurioje daly
vauja garsusis latvių kvartetas 
dainuojąs lietuvių, latvių ir estų 
kalbom. Be to pasirodys ir estų 
solistė. Po programos veiks tur
tingas bufetas ir šokiai grojant 
latvių Ausbergo orkestrui.

Visus Bostono ir apylinkės lie - 
tuvius kviečiame gausiai daly
vauti.

Taip pat norime pranešti, kad 
gruodžio mėn. 4-tą dieną pirma
me šių metų koncerte dalyvauja 
iškilusios solistas Jonas Vazne- 
lis.

LOS ANGELES

padėka

■
Šrij

$
1 r fp,. tl

džioniui, L.D. literatūros redak
toriui J. Tininiui, p. Brinkienei, 
p. A. Brazdžionienei, p. E. Stir- 
bienei, arch. J. Steikūnui, arch. 
E. Arbui ir visiems kitiems, ku
rie vienu ar kitu būdu talkino.

Mano padėka priklauso klebo
nui kun. J. Kučingiui už leidimą 
savaitės laikotarpy, naudotis šv. 
Kazimiero parapijos sale, kai 
Liet. Dienai pasibaigus dailės pa
roda turėjo būti perkeltai kitur. 

Vlada Stančikaitė'Abraitienė

NEW YORK
Neo-Li-
šventė 

d. Tra- 
Ditmar

• L.S.T. Korp! 
thuania metinė 
įvyksta lapkričio 7 
velers Hotel, 9400
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.

PHILADELPHIA

* PHILADELPHUOS LIETU
VIŲ MOTERŲ Atstovybės Klu
bas, vadovaujamas buv. operos 
solistės Juzės Augaitytės, posė
džiavo rugsėjo 26 dieną pirmą 
kartą po vasaros atostogų.

Tai bene vienas iš daugelio 
LMA judriausių klubų, kuris sa
vo energingų pasišventusių na
rių dėka sėkmingai veikia jau ei
lę metų, savo Įnašu gyvai besi- 
reikšdamas išeivijos lietuvių 
kultūrinėj ir šalpos veikloje. Sia
me posėdyje nustatytos gairės 
ateinančiam sezonui.

AUKOS DIRVAI

Lionė Juodis, Brooklyn , 
H. Janužys, Morgan Hill
J. Barzevičius, Toronto
K. Biskis, Downers Grove 4.00 
B. Abromavičius, Chicago .. 1.00 
Dr. A. Jasys, Columbus 
J. J. Gillis, Greensburg
G. Gedvilą, Chicago......
D.A. Siliūnas, Colombia ... 20.00 
R. Veitas, N. Ouincy....... 4.00
V. Kiaunė, Easton ..............2.00
J. Starinskas, N. Cambridge L 00 
A. Ripskis, Chicago..........2.00
J. Puikūnas, Los Angeles .. 1.00

CHICAGISKES 
NUOTRUPOS
Krepšininkų išvyka Į Australiją kainavo netoli 19.000 dolerių. 

4.000 surinko patys ’australiečiai’ pajamomis iš Įvairių parengi
mų. Apie 15.000 sudėjo Amerikos lietuviai. Tai parodo, kad mūsų 
visuomenė yra jautri ir duosni Įvairiems konkretiems reikalams. 
Reikia tik sumanių organizatorių...

Kalbant apie pinigus... Lietuvių Fondas šiuo metu pergyvena 
savo 'valdžios krizę', kuri pasiekus šiam Dirvos numeriui savo 
skaitytojus, turėtų būti jau likviduota. ŠĮ trečiadienį Įvyko Fondo 
Tarybos posėdis, kuriame turėjo būti išspręstas naujos valdybos 
klausimas. Mat, pereitą savaitę atsistatydino valdybos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas ir jo pavyzdžiu pasekė kiti valdybos nariai. 
Reikia pastebėti, kad valdyba turi daug darbo, kurĮ turi atlikti be 
jokio atlyginimo. Šiuo metu Fonde jau yra 152.000 doleriai, kurie 
yra laikomi Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse ir vidutiniai neša 
kiek per 4%.

Atrodo, kad tarp valdybos pirmininko T. Blinstrubo ir tarybos 
pirmininko dr. A. Razmos yra nuomonių skirtumas dėl abiejų insti
tucijų kompetencijų. Jei T, Blinstrubas bus Įprašytas sutikti toliau 
vadovauti valdybai, jo autoritetas ir kompetencija turėtų kiek pa
didėti...

... Priešingai optimistiškam oficialiam komunikatui apie Vliko 
posėdĮ pereitą šeštadienj (spalio 3 d.), Chicagoje eina gandai, kad 
pavyzdingo sklandumo pirmame "didžiojo" Vliko posėdyje nebūta. 
Jei būtų prieita prie balsavimo, valdybos pirmininku būtų buvęs 
išrinktas Vaclovas Sidzikauskas, kuris turėjo 8 (iš 15) tikrų balsų. 
Tačiau pirmininko rinkimams pasipriešino valstiečiai liaudininkai 
ir krikščionys demokratai, kuriųatstovas ir kandidatas Į pirmininkus 
S. Lūšys teigė, kad pirmininko rinkimai būtų neteisėti. Tokiu būdu 
buvo išrinkta laikina valdyba iki VLIKO seimo suvažiavimo lapkri
čio 28-29 d.d. Ją sudaro K. Bielinis, V. Vaitiekūnas ir J. Audėnas. 
Atrodo, kad kai kurios grupės ir toliau nori laikytis partinės arit
metikos, negu pasisakyti už ne savų grupių kompetetingus Žmo
nes. Pastebėtas tačiau džiugus faktas, kad visos grupės yra linku
sios skaitytis su viešąja nuomone ir bijo užsitraukti jos nemalonės.

(vm)

Vokietijoje Įvykusiame liuteronų bažnyčios kunigų ir bendradar
bių suvažiavime rugsėjo 14-18 d. Alexandersbade dalyvavo ir lietu
viai kunigai. Nuotraukoje lietuvių grupė. Stovi iš kairės: kun. Ado
mas Geležinius, sekretorius F r. šlenteris, kun. Julius Stanaitis, 
kun. Juozas Urdze, mokyt. Fr. Skėrys, šen. kun. Adolfas Keleris ir 
Jonas Pareigis. Prieky stovi Marija Kilienė. F r. Skėrio nuotrauka

A. L. TAUTINES SĄJUNGOS BOSTONO SKYRIUS

Mano dailės darbų parodos, Įvy
kusios rugsėjo 13 d. Los Ange
les Lietuvių Dienos proga, noriu 
nuoširdžiausiai padėkoti JAV 
Lietuvių Bendruomenės Los An
geles Apylinkės valdybai: pirm. 
J. Čingai, sekr. Ad. Balsienei, ir 
ypatingai kultūros ir švietimo rei
kalų vedėjui Juozui Andriui, kuris 
parodos rengimą organizavo, rū
pestingai globojo ir visaip pa
gelbėjo.

Mano padėka priklauso Lietu
vių Dienų žurnalo leidėjui A, Ski - 
riui, vyr. redaktoriui B. Braz-

Parengimo-vakarienės metu kalbės Dirvos reti. J. čiuberkis ir redakcinės 
kolegijos narys rašytojas St. Santvaras.

Girdėsime jaunimo išpildomą meninę programą, pasitarsime šiuo opiu mū
sų tautinio gyvenimo reikalu. Bus proga įstoti "Vilties” draugijon nariais ar pa
didinti jau esamus savo įnašus.

Kviečiami visi lietuviškos spaudos bičiuliai šiame parengime aktyviai daly
vauti.
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