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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PINIGAI, KARIAI, GINKLAI
ŪKINIAI SUNKUMAI VERČIA AMERIKIEČIUS 
IR BRITUS RIMTAI PAGALVOTI APIE SAVO 
KARIUOMENĖS VOKIETIJOJE SUMAŽINIMĄ, 
TAČIAU TĄ KLAUSIMĄ SPRENDŽIANT Iš 
AKIŲ NEGALIMA IŠLEISTI SAUGUMO REI
KALŲ. — KAS Iš TO, JEI DABAR BUS SUPILTI 
MILIJONAI TAM, KAD ATEITYJE IŠLEIDUS 

BILIJONUS.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

Kaip ir galėjom tikė
tis, kanclerio Erhardo 
viešnagė Washingtone 
jam pelnė daugiau kriti
kos negu pagyrimo. Se
nasis Konradas Adenau- 
eris pasikalbėjime su 
’Welt am Sonntag’ laik
raščiu pareiškė nepasi
tikėjimą Erhardu, kurio 
vietoje jis norėtų maty
ti dabartinį seimo (Bun
destago) pirmininką dr. 
Eugen Gerstenmaierį, o 
per televiziją Adenaue- 
ris teigė, kad Vokietija 
atsidūrusi pavojuje dėl 
amerikiečių noro būti
nai pagerinti savo santy
kius SU sovietais, išduo
dant vokiečių susivieni
jimo interesus. Erhar
do - Johnsono pasimaty
mas galįs būti įžanga į 
amerikiečių kariuome
nės pasitraukimą iš Eu
ropos.

Apie tai nieko nebuvo 
minėta oficialiame komu
nikate, tačiau tokį įtari
mą gali sukelti sutarti 
trijų valstybių: JAV, D. 
Britanijos-ir Vokietijos 
— pasitarimai apie Vo
kietijoje esančių kariuo
menių didumo ir finan
savimo klausimus. Tam 
reikalui būsiąs padary
tas "a searching reap- 
raisal", kad nustačius, 
kokios jėgos yra reika
lingos Vakarų Europos 
apgynimui.

Kadangi visuotinai ti
kima į pavojaus iš sovie
tų pusės sumažėjimą, ne

IŠ VISO PASAULIO

* HANOI REŽIMAS nebeturį 
vilties laimėti karą Vietname, 
tačiau ir kariauti nepaliausiąs, 
tikintis partizaniniu karu nio
koti JAV karines pajėgas il
gą laiką. Tokias perspektyvas 
išdėstė Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeris Couve de 
Murville prezidentui Johnsonui. 
O Couve žino, ką kalba, nes 
gen. de Gaulle vizito Kambodi- 
joje metu jis matėsi ir kalbė
josi su Hanoi režimo atstovais.

* JAV SENATAS sumažino 
kovai su neturtu biudžetą "nu- 
kirpęs" iš jo net 746 mil. dole
rių. Biudžeto pakeitimas buvo 
priimtas 45 prieš 27 balsais, 
daugeliui senatorių paaiškinus, 
kaip jau iš anksto švaistomasi 
su tam tikslui skirtais pinigais.

* VAKARŲ PASAULIO DIP
LOMATIJA intensyviai seka 
Maskvos pastangas apjungti jė
gas, kad diskreditavus R. Kini
jos "kultūrinės revoliucijos" 
Plėtrą.

Maskvoje ruošiamasi sušauk
ti kompartijų atstovų konferen
ciją Pekino režimui pasmerkti. 
Tos pastangos anksčiau nedavė 
vaisių, daugeliui komunistų ly
derių atsisakius užimti aiškiai 
prielankią Maskvai ar Pekinui 
poziciją. 

galima tikėtis, kad tas 
"searching reapraisal" 
vestų į kariuomenės pa
didinimą — jis gali ves
ti tik į sumažinimą. Tie
sa, kaip jau minėjome 
anksčiau, transporto iš- 
tobulėjimas neverčia vie
noje vietoje laikyti tiek 
daug kariuomenės,ir jei 
prieiti išvados, kad JAV 
kariuomenė Europoje re
prezentuoja amerikiečių 
noro ginti Europą simbo
lį, tai tuo atveju ne tiek 
svarbu ar ten bus 22 ar 
2 divizijos, kaip kad pa
reiškė senato daugumos 
vadas Mike Mansfield 
(dem. Montana) Frank
furte. Iš kitos pusės, vo
kiečių kariniai sluoks
niai nurodo, kad lengvai 
galima kariuomenės ma
sę permesti taikos me
tu, tačiau tai jau bus 
daug sunkiau padaryti ka
ro metu, subombardavus 
aerodromus ir ko gero 
didelę dalį Vokietijos jau 
užėmus priešo kariuome
nei.

Svarbiausias argumen
tas už kariuomenės Vo
kietijoje sumažinimą 
yra bendras amerikie
čiams ir britams — tai 
pinigai. 7-tos JAV armi
jos išlaikymas Vokie
tijoje kaštuoja apie 
675.000 dolerių. Erhar- 
das per pirmą savo pa
simatymą su Johnsono 
žodžiu pažadėjo už tą su
mą pirkti Amerikoje 
ginklų, kad tuo būdu ne
nukentėtų Amerikos auk
so rezervai. Tas susita
rimas buvo padarytas 
dviem metams, tačiau 
Erhardas aiškinasi jone^ 
galįs išpildyti ir siūlo, 
jei vokiečių seimas jam 
pritartų, atsilyginti taip: 
vokiečiai pirktų ameri
kiečių ginklų tik už 700 
mil. dolerių, 250 mili
jonų dolerių vertės jie

tP

— Aš neutralus! Man nereikia tavo žaislų!...

• ••

atiduotų tų savo skolų, 
kurių terminas dar ne
bus suėjęs, o už 400 mi
lijonus jie pirktų JAV 
paskolos lakštų. Tai 
reikštų, kad amerikiečių 
išleisti doleriai jiems 
vėl grįžtų, bet ne mokes
čio už ginklus forma, o 
skolų prieš terminą grą
žinimu ir paskolos lakš
tų pirkimu. Ateityje, vo
kiečiai galėsią grąžinti 
tik dalį išleidžiamų Vo
kietijoje amerikiečių do
lerių. Visog sumos nori 
ne tik amerikiečiai, bet 
ir britai, todėl neliko nie
ko kito, kaip susėsti prie 
bendro stalo ir dar kar
tą apsvarstyti visą prob
lemą. Ta proga labai no
risi rasti ką nors tokio, 
kas leistų sumažinti vi
sas karines pajėgas Eu
ropoje.

Tai padaryti leistų su
sitarimas su sovietais, 
kurie patys vis daugiau 
ir daugiau savo kariuo
menės permetą į Kini
jos pasienį. Ten jie jau

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvoje nykstu
• •vežini

Vilniuje komunistų 
partijos leidžiamas Vals - 
tiečių Laikraštis rugsė
jo 23 dieną dėstė, kad 
Lietuvoj nyksta vėžiai. 
"Lietuva nuo 1914 iki 1929 
metų eksportavo į užsie
nį 20,000 centnerių 
(2,000 tonų) šių vandens 
gėrybių", rašo V.L. (Me
tų nurodyme čia turėtų 
būti klaida, nes nuo 1914 
metų per visą karą ir ku
rį laiką po karo Lietuva 
neturėjo sąlygų prekiau
ti su užsieniais).

1959 metais Lietuvoj 
buvę sugauta 226 cent
neriai (22.6 tonos) vėžių, 
o 1965 metais jau tik 57 
centneriai. Vėžių nyki
mo priežastis — ligos, 
melioracija ir chemika
lų naudojimas arti prie 
vandens piktožolėms bei 
vabzdžiams naikinti.Pri- 
durtina ir dar viena prie
žastis — beatodairiškas 
vandens nuodijimas.

(ELTA)

Vilniaus katedra statyta 1387 m. Jogailos rūpesčiu, pradžioj vadinosi Pilies bažnyčia, nes stovėjo 
žemutinės pilies rajone. Amžių būvyje ji buvo daug kartų gaisrų sunaikinta, bet vis buvo atstatoma. 
1636 m. karaliaus Zigmonto Vazos rūpečiu ir lėšomis buvo pakviesti arch. Sueco, L. Stuoka-Guce
vičius ir Šulcas, kurie parengė ir Įvykdė katedros perstatymo darbus, priduodant jai dabartinę iš
vaizdą. 1945 m. komunistinė valdžia katedrą paėmė savo žinion ir uždraudė joje laikyti pamaldas, 
nuo stogo nuėmė šventųjų statulas ir 1953 m. Šv. Kazimiero karstą perkėlė Į Šv. Petro ir Povilo baž
nyčią Antkainyje, katedrą paverčiant meno galerija ir koncertų sale. Vilniuje komunistai uždarė 28 
bažnyčias, paversdami jas kino teatrais, šokių salėmis ar paprasčiausiais sandėliais.

VILNIAUS DIENA IR VILNIETIŠKI RŪPESČIAI
Vilniaus Diena yra me

tinė mūsų tautos šventė. 
Nepriklausomo gyveni
mo metais Lietuvoje ir 
pavergtame Vilniaus 
krašte ši šventė buvo 
švenčiama gedulo ženkle 
primenant sau patiems 
ir pasauliui spalio 9-ja 
lenkų padarytą mūsų tau 
tai skriaudą. Tiesa, Vil
niaus krašte ji buvo drau
džiama minėti viešai su
sirinkimais, rezoliuci-

KAZYS VEIKUTIS 

jomis bei protesto pa
reiškimais; ji buvo vi
sų Vilniaus krašto lie
tuvių išreiškiama liūdė- 
sio ir susikaupimo ženk 
lu.

Šiandien Vilnius, nors 
ir okupuotas, kaip ir vi
sa Lietuva, yra dalinai 
sujungtas su tautos visu
ma ir todėl šiandien Vil
niaus Dienos prasmė jun
giama su senosios Lietu
vos valstybės žydėjimo 
metais ir su dabartinė
mis tautos aspiracijomis 
atgauti Lietuvai laisvę. 
Šiandieninė Vilniaus Die
na teprimena mums mū
sų tautos didingą praei
tį ir sostinės Vilniaus 
reikšmę Lietuvai. Juk 
Vilnius yra mūsų protė
vių kūrinys ir nuo žilos 
senovės Lietuvos sosti
nė. Vilnius mūsų tauti
nės buities ir politinių 
įvykių centras. Vilnius 
senasis meno, mokslo 
ir kultūros židinys. Vil
nius mūsų tautos žadin
tojams tautinės dinami
kos įkvėpimo šaltinis. 
Vilniuje mūsų protėviai 
savo darbo kruopštumu 
ir dvasinės kūrybos žie
dais paliko mums iratei' 
nančioms kartoms di

džiuosius kultūros lo
bius ir šviesiausius tau
tinės krypties kelro
džius. Todėl Vilniaus 
Diena tesutvirtina mūsų 
Lietuvos laisvės kovos 
pagrindus ir ryžtą, kad 
spalio 9—j i niekada nebe - 
pasikartotų.

RYTŲ - LIETŲ SIENŲ 
PROBLEMA

Lietuvos politinė sie
na rytuose nekelia for
malių neaiškumų. Ji yra 
nustatyta 1920 m. liepos 
12 d. taikos sutartimi 
Maskvoje. Vėlesni So
vietų Sąjungos savava
liški tos sienos kaitalio
jimai neturi tarptauti
nės galios. Politinių šie 
nų ribose berods bazuo
jasi ir mūsų Lietuvos 
laisvinimo veiksniai. 
Betgi pagal anuometinę 
taikos sutartį politinė 
siena neapjungė visų Lie
tuvai priklausančių že
mės plotų rytuose bei ry
tų pietuose. Todėl mums 
ir šiandien yra aktuali 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo Nepriklausomybės 
Aktu paskelbtoji visam 
pasauliui mintis, kad Lie
tuva atstatoma jos etno
grafinėse ribose. Mūsų 
šiandieninė pareiga yra

(Nukelta į 5 psl.)
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AUDROS DEBESYS IR TAIKOS PASTANGOS
S. PAULO LIETUVIU KOLONIJOJE

G

Ilgesnį laiką vienokiu 
ar kitokiu būdu talkinę 
S. Paulo lietuvių koloni
jai, tėvai jėzuitai prieš 
trejetą metų gavo Lietu
vių Sąjungos Brazilijo
je pasiūlymą pasinaudo
ti lietuviškų mokyklų pa
statais. Po ilgesnių de
rybų tėvai jėzuitai pasi
rašė 30-čiai metų sutar
tį ir perėmė iš trijų pa
statų vieną, patį didžiau- 
sį, labiausiai apleistą ir 
dar su kitataučiais nuo
mininkais. Kol svetimi 
nuomininkai valdė didžią
ją pastatų dalį, tėvai jė
zuitai įsikūrė trijuose 
kambarėliuose ir pradė
jo gražų krikščioniškai 
lietuvišką darbą. Nuomi
ninkams išsikrausčius, 
remiami savo provinci
jos iš Amerikos, namus 
gražiai atremontavo ir 
atidarė lietuviškam vei
kimui. Kolonija džiaugė
si, kad juose iš naujo gi
mė lietuviško darbo pa
vasaris.

Bet, nelaimei, naujai 
išrinkta Sąjungos valdy
ba pradėjo tą gražų dar
bą ir pačius tėvus jėzui
tus iš tų rūmų krapšty
ti. Pradėta tokiu "nekal
tu" pretekstu: esą rei
kalinga pataisyti kaiku- 
rie su Sąjungos įstatais 
ir Brazilijos įstatymais 
"nesideriną" sutarties 
punktai.

Lygiagrečiai Sąj. Val
dyba savo biuletenyje, o 
atskiri jos žmonės spau
doje pradėjo lietuvių jė
zuitų niekinimo ir šmei
žimo akciją. Pagaliau su
tartį perdavė brazilų teis* 
mui.

Tėvai Jėzuitai, pro- 
vinciolui B. Markaičiui 
lankantis S. Paulyje, dėl 
ramybės, atsisakė 30 
metų sutarties ir ją pa
naikino. Abiejų pusių su
sitarimu turėjo būti su
daryta nauja sutartis de
šimčiai metų. Susitari
mą Valdyba turėjo pa
teikti visuotinam Sąjun
gos narių susirinkimui 
patvirtinti, ar atmesti. 
Bet Sąj. Valdyba susirin
kimo nešaukia. Vėliau 
valdyba tėvams jėzui-

Pinigai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

turi sutelkę 33 divizi
jas. Bet ir ten telkdami 
savo kariuomenę, jie ne
turi jokio intereso padė
ti amerikiečiams suma
žinti savo įsipareigoji
mus Europoje ir kitose 
pasaulio dalyse, nes tai 
leistų daugiau JAV jė
gos panaudoti Vietname 
Todėl už bet kokį Vaka
rų Europos nuraminimą 
jie norėtų nuolaidų ir iš 
amerikiečių pusės. O kie
no sąskaiton lengviau su
sitarti, jei ne vokiečių? 
Čia reikia atsiminti 
kad sovietų pažadais la
bai sunku pasitikėti,
daugiau pasitikėjimo ver
ti savo pačių apskaičia
vimai apie galimus so
vietų kėslus ir turimas 
priemones jiems įvykdy
ti. Dėl viso to šį mėnesį 
ir pradės posėdžiauti tų 
trijų valstybių kariniai 
ir politiniai ekspertai, 
kad jų nustatytą karių ir 
ginklų skaičių finansi
niai ekspertai galėtų su
derinti su tų valstybių 
finansiniu pajėgumu. 

tams laišku pranešė, kad 
savo susitarimo su T. 
Markaičiu atsisako. Da
bar jau daug kam tapo 
aišku, jog siekiama iš
keldinti tėvus jėzuitus iš 
rūmų.

Naujai išrinktoji Sąj. 
valdyba pakaltino anks
čiau buvusias valdybas 
izoliacine politika ir pa
skelbė, jog dabar Sąj. 
durys atviros visiems 
geros valios lietuviams. 
Daug kas tuo patikėjo. 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės biuletenis 
reiškė vilčių, kad dabar 
Sąjunga apjungsianti vi
sus lietuvius ir tapsian
ti bendruomene. Nema
žas S. Paulio lietuvių 
skaičius, jų tarpe ir jau
nimas, padavė pareiški
mus įstoti į Sąjungą. 
Bet turėjo nusivilti. Pri
imami buvo tik tie, kurie 
reikalui esant, balsuos 
už jėzuitų išmetimą.

SAO PAULO LIETUVIŲ VISUOMENES SUSIRIN
KIMO, ĮVYKUSIO 1966 M. RUGSĖJO 18 D. , PRI

IMTOS REZOLIUCIJOS
1. Susirinkimas, iš

klausęs eilės praneši
mų, dėkoja lietuviams 
-Tėvams Jėzuitams, ku
rie, nežiūrėdami nepa
lankių sąlygų, nuošir
džiai dirba mūsų kolo
nijoje lietuvišką kultū
rinį bei religinį darbą. 
Jie leidžia ir redaguo
ja savaitraštį "Mūsų 
Lietuva", platina lietu
višką spaudą, organizuo
ja kultūriniam darbui 
lietuvių jaunimą, išlaiko 
šeštadienio lietuvišką 
mokyklą Dr. V. Kudir
kos vardo rūmų patal

Nepakeičiamas sezone
Stroh’s šešių dėžučių pakas keliauja ten kur 
jūs einate. Patogios dėžutės atšalu per 
minutes... nedūžta... Nori atidaryti, 
tik patrauk juostelę ... ir ragauk vie
nintelį alų Amerikoje, kuris gami-
minamas tiesiog ant liepsnos. ■■■
Todėl geriausieji Stroh’s mišinio 
elementai persiduoda į alų. Se- 
kantj kartų planuojant išvyką... t. 1
kad būtų dar linksmiau ?..

pasiimk kartu garsųjį 
raudoną Stroh’s šešių paką.'Gyveni
smagiai — prašyk ”Six Stroh’s to go”.

The Stroh Brewery Company. Detroit 26, Michigan

kVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskss, Exec. Secv.

1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 6Q650
HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED 

PHONE 656-6330

Klausimams išsiaiš
kinti ir nuotaikoms pra
skaidrinti, visų katali
kiškųjų organizacijų pir
mininkai pasirašė atsi
šaukimą lietuviškai'vi
suomenei ir rugsėjo 18 
d. sušaukė visuotinį lie
tuvių susirinkimą.

Visuot. susirinkime 
dalyvavo arti pustrečio 
šimto įvairių pakraipų 
žmonių. S. Paulo koloni
jai tai yra labai skait
lingas susirinkimas. Tik 
Vasario 16 ir Jaunimo 
šventė įstengia daugiau 
jų sutraukti. Susirinku
sieji atviru balsavimu 
(tik vienam dalyviui bal
suojant "prieš") vienbal
siai priėmė rezoliucijas 
ir įgaliojo susirinkimo 
prezidiumą jas pasira
šyti ir pasiųsti Sąj. Val
dybai, revizijos komisi
jai, lietuviškai spaudai ir 
kitoms institucijoms.

pose. Salia to, praveda 
įvairiose S. Paulo vie
tovėse lietuviškas pa
maldas, teikia dvasinius 
patarnavimus, lanko lie
tuviškas šeimas, o ypač 
ligonius ir senelius.

2. Susirinkimas viešai 
ir griežtai smerkia ke
lių asmenų sistematin- 
gą veiklą prieš lietuvius 
Tėvus Jėzuitus, kas kom
promituoja jų gerą var
dą mūsų kolonijoje bei 
kiršina lietuvių visuo
menę. Tuo pačiu susi
rinkimas pareiškia di
delį solidarumą visiems 

lietuviams Tėvams Jė
zuitams bei jų Provinci
jolui Tėvui Bruno Mar
kaičiui.

3. Susirinkimas taip 
pat viešai ir griežtai 
smerkia Sąjungos biule - 
teniuose bei pasaulio lie
tuvių spaudoje ("Vieny
bė", "Naujienos", "Ar
gentinos Lietuvių Bal
sas") paskelbtų straips
nių autorius, o ypatingai 
Joną Antanaitį, kuris iš
kraipydamas tiesą, klai
dina vietos ir pasaulio 
lietuvių visuomenę, nuo
dija tarpusavio lietuvių 
bendravimą ir ardo lie
tuvių vienybę.

4. Susirinkimas pripa
žįsta, kad lietuviai Tė
vai Jėzuitai buvo specia
liai pakviesti į S. Paulio 
lietuvių koloniją, lietu
viškam - kultūriniam bei 
religiniam darbui dirb
ti, o neįsibrovė čia klas
tingai kieno nors turto 
užgrobti. Todėl susirin
kimas pageidauja ir pra
šo lietuvius Tėvus Jėzui
tus tęsti toliau kultūrinį 
bei religinį darbą mūsų 
kolonijoje ir kviečia vi
są lietuvišką visuomenę 
prie to darbo kaip kas 
gali prisidėti, artimai 
bendradarbiauti ir rem
ti jų gražias pastangas 
bei pasišventimą.

5. Susirinkimas nori 
atkreipti Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje Valdybos 
dėmesį į šį lietuvių vi
suomenės nusistatymą 
lietuvių Tėvų Jėzuitų 
veiklos reikalu ir reiš
kia viltį, kad Sąjunga, 
gerbdama šįvisuomenės 
nusistatymą sudarys lie
tuviams Tėvams Jėzui
tams tinkamas darbo są
lygas ir leis tam tikslui 
ir toliau naudoti Dr. Vin
co Kudirkos vardo rū
mus, kurių tiesioginė pa
skirtis ir yra tarnauti vi - 

sų lietuvių bendriems 
reikalams.

II. LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
BRAZILIJOJE REIKALU

1. Susirinkimas pa
reiškia, jog Lietuvių Są
jungą Brazilijoje laiko 
visų lietuvių organiza
cija, kuriai priklausyti 
ir joje dalyvauti turi tei
sę visi lietuviai, atlikę 
įstatų nustatytus forma
lumus.

2. Susirinkimas aiš
kiai pasisako, kad Sao 
Paulo lietuvių kolonijoje 
Lietuvos ir vietos lietu
vių aukomis įgytas tur
tas (kurį sudaro Dr. Vin
co Kudirkos, Vytauto Di
džiojo ir Dr. Jono Basa
navičiaus vardo rūmai), 
kuris yra Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje juridinė
je globoje, nėra kieno 
nors monopolis, bet yra 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 964 Lite^ary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
« YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2991
LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_____ PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATER.SON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street_______ GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa.19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street H U 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St....... .........PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

Your Savings

visos lietuvių kolonijos 
turtas, skirtas lietuviš
kiems kultūriniams bei 
švietimo reikalams. I šį 
turtą teises ir pareigas 
turi visi lietuviai, o pir
moj eilėj visa organizuo
toji lietuviška visuome
nė. Todėl susirinkimas 
kviečia visus geros va
lios lietuvius stoti na
riais į lietuviškas orga
nizacijas, ypatingai į Lie
tuvių Sąjungą Brazilijoje, 
kurios durys turi būti at
viros visiems geros va
lios lietuviams.

Šias rezoliucijas pa
sirašė Lietuvių Visuoti
nio Susirinkimo dalyvių 
įgalioti to susirinkimo 
Prezidiumo nariai: Sta
sys Butrimavičius, Onu
tė Matelionytė, Juozas 
Tijūnėlis, Aleksas Vinkš- 
naitis ir Pijus O. Butri
mavičius.
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VILNIAUS KALNELIAI...
Suprantamas ir patei

sinamas Vilniaus kraš
to lietuvių įtūžimas, ne
apykanta viskam, kas 
siejasi su lietuvių ir len
kų santykiais. Jų išken
tėtos skriaudos išsilieja 
taip greit nepamiršta
mos skriaudos primini
mo ženkle. Ir kaip besi- 
vystytų tų dviejų kaimy
ninių tautų santykiai atei
tyje, vilniečiai lietuviai 
buvo ir liks tais primi
nimo ženklais, kurie įtai
gos vienokią ar kitokią 
tų santykių raidą. Jųjų 
budri ir skaudžios patir
ties kupina širdis bus 
kartu ir gairė visokiems 
planams, kurie diploma
tijoje ar tarptautiniuose 
santykiuose kartais rei
kalaują šypsnio, rankos 
paspaudimo, sąlygų ir ki
tai pusei išklausyti.

Vilniaus krašto lietu
viai nėra tik akli kerš
tautojai. Jie kartu yra 
ir akylus lenkų politi
kos stebėtojai, iki deta
lių seką ir studijuoją 
tiek politines, tiek kul
tūrines lenkų gyvenimo 
apraiškas, ten nuolat 
randant ženklų, kurie liu* 
dija nepasitikėjimą kurs
tančias žarijas.

Lietuvių ir lenkų san
tykių raida nėra palanki 
greitam praeities užmir
šimui ir naujų santykių 
"sunormalinimui". Bet 
gi negalime užmiršti ir 
to fakto, kad abiejų tau
tų geopolitinė padėtis, 
jųjų dabartinis likimas 
ir ateities perspektyvos 
negali remtis vien tik

LAIŠKAI
*0

GERAI PASISAKĖ...

Jaunimo Kongresas 
senokai baigėsi. Jį se
kė neperdaug optimis
tiški atsiliepimai spau
doje. Kongreso nutari
mai, dažniausiai bend
riniai, nenustatė ryš
kių gairių plačiai jauni
mo veiklai. Daug kam rū
pėjo, ar taip skaitlingą ir 
tiek dėmesio lietuviuo
se sukėlusį Kongresą 
seks didingi ir visų akis 
patraukiu darbai.

Ruduo grąžino į uni
versitetus studentus, jau
nus bei senstelėjančius 
daktarus ir profesorius. 
Paskutinieji, kiek prisi
mename, daugiausia kon
grese kalbėjo ir diriga
vo. Gaila, kad jie savo 
veiklą Kongrese kalbo

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

kerštu ir praeities pri
minimu. Kebliam savo 
valstybės ribų išlaiky
mui, kaimynų pagrįstų 
pretenzijų užtušavimui 
lenkai panaudoja visą sa
vo turimą įtaką, kuri yra 
išsiplėtusi iki pat Wa- 
shingtono valdžios vir
šūnių.

Pvz., lenkų įtaką Ame 
rikos politiniame gyve
nime puikiai vaizduoja ir 
tas faktas, kad įvyriau
sybę buvo pakviestas len
kų kilmės žmogus, dabar
tinis JAV ambasadorius 
Varšuvoje Gronouski. 
Kiek lenkų kilmės yra se
natorių, kongresmanų, 
aukštų pareigūnų val
džios įstaigose ir t.t., 
kas besuskaičiuos. Viso 
to atsverti kad ir nepa
jėgsime, bet tos įtakos 
išleisti iš akių irgi ne- 
gal ima. Čia ir siūlosi 
išvada, kad svarią ir ne
išskiriamą lietuviškos 
politikos dalį—santykių 
su lenkais problemą — 
negalime spręsti vien tik 
savųjų tarpe aiškinant tų 
santykių raidą. Privalo
me ir mes visais gali
mais ir prieinamais bū
dais nulipti nuo Vilniaus 
kalnelių į tą gyvenimo re 
alybę, kurioje Gedimino 
sapnas reikalingas pla
tesnės ir gyvenimiškos 
interpretacijos.

Lietuvių - lenkų san
tykių problema yra pla
ti, mūsų tautai labai 
svarbi, todėl ji ir liečia 
visus, nepaliekant mūsų 
vilniečių veikėjų vienų.

mis pradėję, ten pat ją 
ir baigė.

Kelis mėnesius po Kon
greso jaunimas tylėjo. 
Tylą nutraukė Rytų Pa
kraščio jaunimas pa
skelbdamas savo atski
rus, gyvenimiškesnius 
ir konkretesnius nuta
rimus. Rytų Pakraščio 
jaunimas įnešė keletą pa
taisų ir papildymų lie
čiančių Jaunimo Kongre • 
so nutarimus. Galime 
drąsiai tvirtinti, kad Ry
tų Pakraščio jaunimas 
daug aiškiau ir lietuviš
kiau savo nutarimus for
mulavo ir rašė už Jau
nimo Kongreso nutari
mus.

Rytų Pakraščio lietu
viškasis -jaunimas savo 
tvirtu požiūriu į darbus 
žengia. To jaunimo nu
tarimuose nematyti tuš
čių svajonių ir bepras
mių klajonių nelietuviš
kuose plotuose. Tas gi 
rodo, kad didžioji lietu
viškojo jaunimo daugu-

Antano Diržio 60 m. amžiaus sukakties proga surengto pagerbimo prezidiumas. Iš kairės: Aldona 
Noakaitė-Čekienė, Juozas Maurukas, sukaktuvininkas Antanas Diržys, Genovaitė Diržienė, Stasys 
Santvaras, konsulas Anicetas Simutis, Jonas Šlepetys ir Emilija Čekienė. L. Tamošaičio nuotrauka

ANTANO DIRŽIO PAGERBIMAS NEW YORKE
Rugsėjo 25 dieną, 

sekmadienį, Winter Gar- 
den salėje, Brooklyne, 
ALTS-gos abiejų New 
Yorko skyrių iniciatyva 
buvo susirinkę apie šim
tą newyorkiečių pagerbti 
Antaną Diržį jo 60 metų 
sukakties proga.

Jubiliatas savo gyveni
mo laikotarpyje buvo ne 
vien sau žmogus. Jis 
daug laiko skyrė lietu
vių visuomeniniam dar
bui nepriklausomoj Lie
tuvoj ir čia išeivijoje, 
besidarbuodamas Korp! 
Neo-Lithuania, Teisinin
kų, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos, Lie
tuvių Bendruomenės or
ganizacijose bei Lapkri
čio 13 dienos manifes
tacijoje, todėl jo neei- 

v linio gimtadienio atžy
mėti ir susirinko ne 
vien artimi bičiuliai, bet 
ir kolegos korporantai, 
organizacijų bendradar
biai bei kitų org-jų at
stovai.

Tą kūrybingiausią A. 
Diržio gyvenimo 60-ties 
metų laikotarpį išsamiai 
apibudino jo geras bi
čiulis poetas Stasys Sant
varas iš Bostono, kurio 
žodis bus spausdinamas 
atskirai ir supažindins 
skaitytojus su jubiliato 
asmeniu ir jo darbais.

Be pagrindinio kalbė
tojo gražių, bet teisingų 
ir prasmingų žodžių pa
sakė Lietuvos konsulas 
New Yorke A. Simutis, 
kuriuos dar prisiminsi
me kita proga^ adv. Jo
nas Šlepetys žodžiu svei
kino LB ir Teisininkų 
dr-jos vardu, Juozas 
Maurukas Korp! Neo- 
Lithuania Filisterių S- 
gos, Aldona Noakaitė - 
Čekienė Korp! Neo-Li
thuania New Yorko pada
linio vardu. Dr. F. Vi
leišis iš VVaterburio žo
džiu sveikino LB-ės 
Waterburio Apylinkės 
vardu. Nuoširdų sveikini- 

ma turi sveiką ir pilną 
savo paskirties nuovoką.

Rytų Pakraščio jauni
mas iškėlė dar vieną ir 
labai svarbų klausimą, 
tai gausaus neakademi- 
nio lietuviško jaunimo 
klausimą. To jaunimo iš
jungimas ir pamiršimas 
būtų didelė žala mūsų 
bendriniams reikalams.

Rytų Pakraščio jauni
mas savo nutarimais pa
darė labai vertingą žings
nį pirmyn.

Daug kas to malonaus 
pragiedrulio laukė, ir jis 
atėjo.

V. Šarka,
Omaha

E. ČEKIENĖ

mo žodį tarė I-jo sky
riaus pirm. Jurgis Kiau
nė to vakaro akademijos 
vadovas ir XI-jo sky
riaus pirmininkas Al
gis Sperauskas, progra
mai vadovavęs vaišių me
tu. Emilija Čekienė svei
kino Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo var
du.

Daug sveikinimų gau
ta raštu, kuriuos per
skaitė rengimo komite
to pirm. Antanas Jurgė- 
la.

ALTS-gos Centro Val
dybos pirmininkas inž. 
Jonas Jurkūnas tarp kit
ko rašo:

"Mielo Antano nedvi
prasmiškas tautinis nu
sistatymas buvo ryškus 
per jo visą 60 metų; jis 
buvo ryškus studento die
nose, jis buvo ryškus 
jam pasiekus savo pro
fesijos viršūnes, jis nė 
kiek nesumažėjęs ir da
bar jam begyvenant toli 
nuo savo gimtos žemės, 
keliaujant svetimų kraš
tų keliais.

Šios gražios sukak
ties proga jungiuosi į 
sveikintojų eilę su dide
liu tikėjimu, kad sukak
tuvininkas dar ilgai gy
vens mūsų tarpe, kad 
savo darbu ir talentais 
ilgai bus vienas iš tau
tinės minties skleidėjų 
nesustojančių pusiau- 
kelyje ir nepalūžtančių 
kad ir didelėj audroj".

Aleksas Laikūnas, Vil
ties Draugijos pirminin
kas rašo:

"Šią iškilmingą ir vi
sam amžiui prisimintiną 
valandą į didingą sukak
ties sveikinimų vainiką 
įpinu Vilties Dr-jos val
dybos ir savo šeimos 
sveikinimo gėlytę: ant
rasis Tavo amžiaus še
šiasdešimtmetis tero
do mums ir mūsų jauna

A. Diržio 60 m. amž. sukakties proga surengto pagerbimo svečiai. Pirmoj eilėj iš kairės: A. Jur
gėla, Milmantavičienė, A. Senikas, V. Žilinskas, B. Bieliukas. L. Tamošaičio nuotrauka

jai kartai tokį pat, koks 
buvai ligi šiol — niekada 
nepavargstąs, visuomet 
veiklus, gyvai judrus 
širdies ir pareigos žmo
gus. Pavyzdingas neoli- 
tuanas, akcijos tautinin
kas, idealus jaunalietu
vis."

Skirtingų ir kiekvie
nam žmogui būtinų lin
kėjimų atsiuntė vyr. Dir
vos redaktorius Jonas 
Čiuberkis: "Sveikata ir 
tikrojo bendradarbiavi
mo dvasia telydi Tave 
dar ilgus metus”.

Be to, raštu sveikino 
LLK pirm. Vaclovas Si
dzikauskas, pirm. J. Ba 
chunas, SLA preziden
tas P. Dargi s, ALTS- 
gos Rytų Apygardos 
pirm. A. Jonys, Bosto
no neolituanų padalinys, 
Jurgis Dargi s, Korp!
Neo-Lithuania steigė
jas, L.E. leidėjas J. Ka
počius, dr. V. ir B. Pa- 
prockai, V. ir S. Abrai- 
čiai, P. Narvydas, Šiau- 
dikiai, V. ir E. Raste- 
niai, A. Jančys, dr. Vir- 
kutis su ponia, Jonaičiai 
Mitalai, J. Augaitytė, B 
Vyliaudas, A. ir I. Tre
čiokai, H.Kulber, E. And
riušis, Moterų Vienybės 
pirm., Č. Tamašauskas, 
dr. M. Kregždienė, dr. 
V. ir J. Kukarskiai ir 
daug kitų. Tarp jų V. Ma
žeika rašo:

"Mielas Antanai, Tu 
savo darbu ir pasiauko
jimu ne savo naudai, bet 
idėjai uždegei kitus ir bu
vai pavyzdžiu jaunimui. 
Daugybę valandų pralei
dai redaguojant Korpo
racijos leidinį, paruo
šei ir skaitei paskaitas 
stovyklose, kada į tave 
buvo kreiptųsi visad su
laukta teigiamo, paska
tinančio ir entuziastingo 
atsakymo..."

"Šio iškilmingo akto 
proga, manasis linkėji
mas Tau, Antanai, neleis

ti rūdyti Korp! Neo-Li
thuania leidinio vyr. re
daktoriaus plunksnai, 
bet sukaupti visas jė
gas ir savą patirtį ir 
mokslą išmąstytu saki
niu, sodriu aukštaitišku 
žodžiu ir vaižgantiška 
nuotaika perteikti nūdie
nei ir tolesnei lietuviš
kajai jaunuomenei," — 
rašo M. Valiukėnas.

Prasmingų žodžių 
pluoštą atsiuntė M. Šim
kus ir kiti jubiliato kole
gos, kurių neįmanoma 
čia visų suminėti.

į sveikinimus pras
mingai atsakė sukaktu
vininkas Antanas Dir
žys, kuriam šios garbin
gos šventės proga buvo 
įteiktas dail. Juozo Bag
dono kūrinys.

Po akademijos buvo 
vaišės, kurių metu gra
žūs linkėjimai tęsėsi. 
Dar sveikino ir savo kū
rybos paskaitė daugeliu 
talentų apdovanotas Jo
nas Rūtenis, Kario re
daktorius Zigmas Rauli- 
naitis, dr. A.Budreckis, 
Juozas Valiušaitis, Ro
mas Kezys, A. Kaunas, 
Vincentas Gruzdys, 
ALTS Philadelphijos sky
riaus pirmininkas, B. 
Bieliukas, Vaclovas Alk
sninis ir kiti.

Minėjimo komitetą su 
darė šių org-jųatstovai: 
ALTS-gos I-sis ir XI-sis 
skyriai, Korp! Neo-Li
thuania New Yorko pada
linys, LB-ės ir Teisinin
kų Draugijos. Komiteto 
pirmininku buvo Antanas 
Jurgėla, su malonumu 
pasiėmęs didžiausią or
ganizacinio darbo naštą. 

z Nors kalbų netrūko, bet 
gerų vadovų dėka visa 
programa praėjo sklan
džiai ir be užtęsimų.

Ponia Genovaitė Dir
žienė ir jos mamytė bu
vo pagerbtos papuošiant 
gėlėmis.

HELP WANTED MALĖ

COLD HEADER 
OPERATORS

EXP1.RII.XCED
To operate nut formini' machine. 
Mušt be experiencrd to set-up and 
operate to sprcil ical ions and close 
tolerances. Good working conditions. 
Paid vacation*. holidays, hospitaliza
tion, cost o( livini* and retirement.

BATHEY MFG. CO.
100 SO. MILL STREET, 

PLYMOL'TU, MICH.
313 453-5400

(104-HOi

TRAINESS
SPOT WI.LDL.RS

&
PUNCII PRESS 

Day and afternoon shifts.
1IAWTHORNE METAL PRODUCTS 

CO.
43 36 Coolidge 

Royal Oak, Mich.
(100-109)

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC

SCREW MACH. OPRS. 
Apply

7.ENI I I I
AUTOMATIC SCRI.W PROD. 

20400 Stephens, St. Clair Shores, Mich. 
t 105-I I I i
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PASIKĖSINIMAS UŽTERŠTI LIETUVĄ
— Vargu ar mažiau 

pavojingas Baltijos jū
ros pakrantėms (už naf
tos įmonę ties Jurbar
ku. E.) yra prelimina
riai planuojamas che
mijos kombinatas Latvi
jos pasienyje, pajūryje, 
netoli Šventosios uosto,
— rašė susirūpinę Vil
niaus mokslininkai ir kul
tūrininkai savo memo
randume, dėstydami Lie
tuvos visuomenės susirū 
pinimą, kad:

— Šio kombinato van
dens teršiamoji galia 
bus ypač pavojinga. 
Kombinato nutekamuo
sius vandenis numatoma 
nuvesti į atvirą jūrą 
vamzdžiais ir suleisti 
šaltu metų laiku į 20 
metrų gylį. Visa tai la
bai gražiai skamba. Ter
šimas nepaliesiąs ku
rortinio sezono, (o) pas 
mus jūroje vandens te
kėjimas šiaurinės kryp
ties, taigi visą chemi
nį biauralą suversime 
į Latvijos, taip pat pui
kių kurortinių vietovių 
pakrantę...

— Visas mūsųpajūris
— toliau sako moksli-

B PLANINGAS TAUPYMAS 
į 'moka a&uu
: (Z3 . — i- v w ■ r. w v ■ Ž I 1 M n I CPRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

41% Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendą® 
iimokama® du kart 

per metus. 

ninkų-kultūrininkų gru
pė — yra respublikos 
seklyčia... Apie tai, ko
kie puikūs ateityje bus 
mūsų pajūrio kurortai, 
jau daug rašė mūsų spau
da. Tad ar neprieštarau
jame patys sau, projek
tuodami įmones, kurios 
šią mūsų seklyčią už
terš naftos ir chemijos 
pramonės atliekomis.

f Žodžiai "Ar neprieš
taraujame čia patys sau, 
projektuodami..." — pa
brėžia tą aplinkybę, kad 
Maskvoj sumanytas 
įmones projektuoti įkin
komi taip pat ir Lietu
vos inžinieriai bei archi
tektai).

— O nežiūrint visų 
projektuotojų įtikinėji
mų, — įspėja memoran
dumas, — tų atliekų neiš
vengiamai bus! 20metrų 
gylį čia galima surasti 
labai arti. Madingos lenk
tynės už statybos pigu
mą teikia mažai vilčių, 
kad nutekamųjų vandenų 
suleidimas bus reikia
mai nutolintas nuo kran
to... Betkokiu atveju šis 
kombinatas — tai nuo
dingas peilis, smeigia

kižįg

mas į sveiką gamtos kū
ną, kurio pragaištingas 
veikimas pasireikš ne 
tik pasroviui, bet ir 
prieš srovę. Kilus šiaur
vakariams vėjams, užter
šiamas vanduo pateks į 
Šventosios uostą irįFa- 
langos pliažus, o gal ir 
dar toliau.

Projektas, apie kurį 
čia kalbama, dar ir Mas
kvoj ne galutinai priim
tas. Tikimasi, kad prieš 
tą pasikėsinimą užteršti- 
Lietuvos ir Latvijos "sek
lyčias" (svetaines) gali 
padėti priešintis ir Ru
sijos "naujoji klasė",ku
ri taip pamėgo svečiuo
tis Lietuvos Palangoj ir 
Latvijos Jūrmaloj.

APSAUGOK NUO TOKIŲ 
"DOVANŲ”...

Rusijos komunistų par
tijos viršūnių vietininkas 
Lietuvoj A. Sniečkus, be
veik kiekvieną kartą, grį
žęs iš Maskvos, pamoks- 
lininkauja prieš "vieti- 
ninkiškumą”: esą, nede
ra žiūrėti tik vietinių 
"reikaliukų", reikia žiū
rėti visos "didžiosios tė
vynės" reikalų.

Lietuviai mokslinin
kai - kultūrininkai, pa
tys irgi daugelis komu
nistai, lietuvių visuome
nės vardu dėstė savo 
memorandume kitokias 
pažiūras. Sako:

"Pramonės ugdymas 
yra viena labai svarbių 
grandžių gyventojų ge
rovei kelti. Bet terito
rijų pramonėjimo ir ur- 
banizavimo sąlygas ap
sprendžia gamtos dės
niai. Vienokie sunkumai 
pusdykumėse, kitokie 
stepėse, dar kitokie miš
kų juostoje, tundroje, 

kalnuose. Lietuva — 
pajūrinė miškų juostos 

• dalis. Todėl Lietuvos 
pramonė turi paklusti 
šios juostos gamtos dės
niams".

"Lietuva pramonina- 
ma ypač smarkiai pa
keistos miškų zonos 
gamtinėmis sąlygomis. 
Tai savita mūsų respu
blikos specifika." (Miš
kų belikę tik 16% teri
torijos, jaunuolynų, ku
rie suaugs tik po kokios 
30 metų — apie 10%, pel
kinių pievų, lankų, kul
tūrinių ganyklų — 18.3% 
ir natūralios žalienos 
nyksta sparčiau, negu 
plečiasi kultūrinių ža
lienų plotai: Lietuvos te
ritorijos padengimas 
daugiamete augalija silp
niausias iš visų aplinki
nių kaimyninių kraštų).

Todėl, sako, vystant 
pramonę tokioj aplinkoj 
— "visų pirma reikiapa- 
galvoti, ką statyti, o po 
to labai daug ką suderin
ti, kad siekdami gerovės 
nesusilauktume nepatai
somų blogybių".

Tačiau "didieji bro
liai" užsimoję "apdova
noti" Lietuvą savo pra
mone, 
Anot
"Blogiausia, kad gigan
tiškų darbų projektų trū
kumai pasirodo tada, kai 
viskas jau būna įgyven
dinta. Ir jų priežastis 
būna ta, kad projektai 
ginami vienpusiškai"... 
I vispusišką svarstymą 
Maskvos valdžia nesi
leidžia, mato tik savąją 
pusę.

elgiasi kitaip, 
memorandumo,

(ELTA)

TIK DABARKODĖL
TIESĄ PASAKĖ?

Kai vienuolika Vil
niaus architektų ir dai
lininkų paskelbė Tiesoj 

priekaištaujantį pareiš
kimą dėl telefonų stoties 
priestato kuris gresiąs 
sugadinti Stuokos-Guge- 
vičiaus gatvės ir Gedi
mino aikštės architektū
rinį pavidalą, po pusant
ros savaitės atsiliepė te
lefono tinklų viršininkas 
E. Puodžiūnas, praneš
damas netikėtą naujieną. 
Jis tvirtina, kad keturi 
pasirašiusiųjų pareiški
mą apie "neapgalvotą pro 
jektą" patys dalyvavę to 
projekto svarstyme ir 
jam tada neprieštaravę, 
o penktas esąs projekto 
autorius...

Dabar net ir nelabai 
suinteresuoti tos staty
bos klausimu smalsiai 
laukia, kada, kas ir kaip 
paaiškins, ar keturi ar
chitektai ir kultūros mi
nisterijos atstovas tik 
dabar pakeitė savo nuo
monę apie tą statybos 
projektą, ar jie dabar 
tik pasakė nuomonę, ku
rios pirma dėl kažkokių 
priežasčių negalėjo sa
kyti? (ELTA)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
FIRST CLASS SKILLED 

SCREW MACHINE OPERATOR 
NO DIFF1CULT Sėt up (drill and 
cul off only). All benefits, 50 to 58 
hrs. per vveek. Wage open. Modern 
air conditioned locker room. Full or 
part time. Day or night shift.

TOP NUT MANUFACTURING CO. 
18720 Krause Rivervievv, Mich.

313 283-3380
betvveen 8 A. M. & 5 P. M.

( 103-109)

AUTOMOTIVE 
PROTOTYPE 

SHEET METAL MEN 
QUALIFIED RETIREES 

WELCOME
All fringe benefits and paid 
insurance.

ANZICK MFG. CO. 
23675 Mound Rd. 

Warren, Mich. 
Between 9 and 10 Mile Rd. 

(106-108)

HOWMET 
CORPORATION 

AUSTENAL 
MICROCAST 

DIVISION
1110 E. Lincolnway, 

La Porte, Ind.
HAS POSITIONS 

AVAILABLE FOR: 
MECHANICAL ENGRS. 

METALLURGICAL 
ENGRS.

CERAMIC ENGINEERS 
NONDESTRUCTIVE 
TĘST TECHNICIAN

TOOL DESIGNER 
MAINTENANCE 

REPAIRMEN 
TOOL AND DIE MAKER 

QUALITY CONTROL 
LAYOUT INSPECTORS 

LABORERS 
STOCK HANDLERS 
UTILITY WORKERS

Modern air-conditioned plant- 
excellent pay and vvorking con
ditions—nevv equipment—finest 
fringe benefits, fully company 
paid.

An F.qual Opportunity Employer
(106-1119)

SUPERV1SOR
Immediate opening on 2nd 
shift production line. Pre- 
vious supervisory experi- 
ence and mechanical know- 
ledge of production machi- 
nery reąuired. Paid holi
days, vacation and incentive 
program. Apply in person 
or write to:

BLOCKSOM 
COMPANY

Personnel Manager 
5th & Mich. Blvd. 

Michigan City, Ind. 16360 
An F.qual Opportunity Employer

(103-10/1

Skaityk ir platink
DIRVĄ

VHDJMI 1'HIClGO.Ii; NKK1TE UUUi MOJĘ 
MAISTO IK LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

SAVINGS .‘LOflN I
»

Ctertmd and Sapermed by the Uated Stata Cnair—ut 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, ILUNOB

Pteae Virote 7-7747 Jote J. K«iwterq, Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MCXSU ĮSTAIGOS

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...............................5th — $5.49

2. Imported Canad. vriskey ...........5th — $3.98
3. Codur de France Cordials •.... 5th — $2.98
4. Banana Liųueur ........................... 5th — $3.98

5. May Wine — Imported
6. Riccadona Vermouth ......
7. Christian Brothers Wine

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49

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

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)

(14)
Aš keikiau savo likimą, bet iš lovos pajudėti nega

lėjau. Daktaras sako, aš čia turėsiąs išbūti dar apie porą 
savaičių. Ar ne kvailystė?

Kitą dieną Aušra atėjo labai susijaudinusi ir nusi
minusi. Tylėdama ji išėmė iš rankinuko laišką ir padavė 
man. Vėl anonimas! — dingtelėjo man galvon, bet tai 
nebuvo anonimas. Laišką rašė vadas batalijono, kur tar
navo Aušros vyras. Laiškas buvo trumpas. Vadas rašė, 
kad tokią ir tokią dieną jo pavaduotojas, kap. Domas 
Gabriūnas neišaiškintomis aplinkybėmis buvęs nukautas. 
Jis reiškiąs nuoširdžią užuojautą poniai Gabriūnienei. 
Pasirašė batalijono vadas majoras S. Uogintas.

Mes ilgai tylėjome. Aušra nusigrįžusi žiūrėjo pro 
langą, aš užsidegiau papirosą. Jaučiausi nejaukiai tarsi 
būčiau buvęs to žmogaus mirties kaltininkas. Ir ką reiš
kė tie batalijono vado žodžiai; "Buvo nukautas neišajšr 
kintomis aplinkybėmis"? Gal jis pats tyčia iškišo galvą 
kulkai ?

Tur būt, Aušra išgyveno kažką panašaus. Ji staiga 
pribėgo prie lovos ir paslėpė veidą man ant krūtinės. Aš 
glosčiau jos minkštus, auksinius plaukus, raminau kaip 

mokėjau, bet kartu kažkur mano dvasioje ėmė tvinksėti 
džiaugsmo sūkurėlis. Juk pati svarbioji kliūtis dingo 
mums iš kelio! Mes laisvi! Vogčiomis žvilgterėjau Į Auš
rą. Ji spaudė nosinaitę prie akių, lyg stengdamasi sulai
kyti ašaras, bet ten jokių ašarų nebuvo.

Ji išbuvo pas mane ilgiau kaip kitais kartais, mes 
svajojome apie ateitį ir ruošėme planus.

Tą naktį iš džiaugsmo ilgai negalėjau užmigti. Apie 
dešimtą valandą sirenos paskelbė oro aliarmą. Bet tą 
naktį aš kažkodėl nebijojau. Ką man galėjo padaryti 
bombos, jei aš turėjau gražiausią pasaulyje moterį, su 
kuria skraidžiau ant stebuklingo kilimo po žvaigždynus?

Po šiais žodžiais buvo nupieštas žvaigždynais skren
dąs stebuklingas kilimas. Ant jo sėdėjo susiglaudusios 
dvi figūros: moteris ir vyras. Jiems šypsojosi didelis jau
nas mėnulis. Apačioje, kampelyje, buvo nupieštas kryže
lis, o šalia jo ant basliuko pakabinta kariška kepurė. Pa
rašo nebuvo jokio.

★

Aušra "medaus mėnesiui" labai nori važiuoti į Vie
ną: seniai ji norėjusi tą miestą aplankyti. Taipgi ji no
rinti susituokti Vilniuje, šv. Mikalojaus bažnyčioje. Aš 
jai pritariu, tik abejoju ar bęsuspėsime: mes galėsime 
susituokti bet kurioje bažnyčioje pakelyje, aš jai sakau. 
Savo daiktus ji jau susidėjusi. Savo drabužius ir baltinius 
ji susidėjusi į vieną dėžę, o į kitą pilną dėžę prikrovusi 
maisto. Juk Vokietijoje esąs badas, reikią pasiimti, kas 
tik galima, — ji man sako. Aš labai susirūpinau, kaip 
tiek daug daiktų mes galėsime išgabenti.

— Sakyk, Jurguti, ar tu turi pinigų kelionei? — ji 
paklausė mane vakar lyg tarp kitko.

— Turiu, — atsakiau.
— Kiek?
— Apie 300 markių.
— 300 markių? — pakartojo ji tyliai. — Ar tu ma

nai, kad su tiek pinigų toli nuvažiuosi?
Aš trūktelėjau pečiais ir nusigręžiau į sieną. Aš jai 

melavau: aš nė tiek neturėjau. Aš ir pats tikrai nežinau 
kiek man liks, kai aš susimokėsiu už ligoninę ...

Šiandien vėl gavau anoniminį laiškapalaikį. Turinys 
maždaug toks pat kaip pirmojo. Nusprendžiau Aušrai jo 
nerodyti.

Ir vėl anonimas.
Ir vėl anonimas.
Pradedu suprasti ką reiškia propaganda. Tvirtai ti

kėjau Aušros meile ir ištikimybe, bet dabar imu svyruo
ti. Paskutinėmis dienomis ji atrodo lyg truputį atsimai
niusi. Bet juk tai savaime suprantama: rūpi kelionė, ma
no liga, neaiškus rytojus, — raminu save, bet gal ir ne? 
Ir vėl ta sulaužyta priesaika įkyriai lenda man galvon. 
Ką aš žinau, kaip ir kur ji leidžia laiką išėjusi iš ligoni
nės? Ir staiga mane pagavo juokas: argi aš ne kvailas? 
Argi aš tik tada būsiu ramus, kai ji bus su manimi, ir 
ar aš visada nustosiu galvos, kai jos nematysiu? Argi 
tikroji meilės gali būti birža, kur akcijų vertybės nuolat 
kaitaliojosi? Tikroji meilė turi būti pastovi, aiški ir tyra 
kaip kristalas. Taip tai taip, bet vis dėlto ...

Ir tuomet man dingtelėjo galvon mintis: išbandyti!
Šiandien rytą daktaras nurišo raištį nuo akies, žaiz

delė paakyje buvo gražiai užgijusi, bet toje vietoje trūk
čiojo nervas, trūkčiojo retkarčiais, bet vistiek trūkčiojo. 
Daktaras pasakė, kad dar turės praeiti kiek laiko, kol 
nervas susitvarkys.

(Bus daugiau)
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tvirtai nustatyti Lietu
vos etnografines sienas, 
kad atėjus būsimos tai
kos sutarties valandai, 
nedvejodami galėtumėm 
patiekti Lietuvai priklau
sančių žemių įrodymą.

Rytų Lietuvos žemėm 
studijuoti bei etnografi
nėm sienom nustatyti Vli
ko Valdyba savo 1965 m. 
balandžio 28 d. nutarimu 
paskyrė komisiją iš vil
niečių tarpo: Stasį Laz- 
dinį — pirmininku; dr. 
Mariją Gimbutienę, VerO' 
niką Kulbokienė, Marijo
ną Snapštį, Kazį Veikutį, 
dr. Algirdą Budreckį ir 
Jeronimą Cicėną — na
riais.

Komisijos uždavinys 
nustatyti ir įrodyti že
mės plotus, kuriuose ap
sigyveno lietuviai tuo 
metu, kada tie plotai dar 
niekam nepriklausė. Et
nografinės sąvokos ele
mentai (kalba, religija, 
papročiai, kultūrinės gra
vitacijos linkmė, pavar
dės ir vietovardžiai) ap
sprendžia Lietuvai pri
klausančius žemės plo
tus. Tačiau ilgų amžių 
slinktyje karai, genoci
das, politinė bei kultūri
nė priespauda sumaišė 
rytų - pietų Lietuvos pa
kraščius taip, kad tiksli 
skiriamoji linija vargu 
ar šiandien galima pra
vesti iš viso.

Ankstesnės ir vėles
nės statistikos, etnogra
finės studijos ir šių die
nų mūsų mokslininkų pa
sisakymai rodo, kad ry
tų - pietų Lietuvos etno
grafiniai plotai maždaug 
sutampa su Lithuania 
Propria nustatyta siena, 
nors kai kuriose pakraš
čių srityse lietuvių kal
ba paskutiniais dešimt
mečiais sumišo su gudų 
kalba, bet kiti etnogra
finiai elementai išlaikė 
lietuviškąjį grynumą iki 
šių dienų. Lituania Pro
pria riba buvo paimta pa- 
grindan ir rusų carinės 
administracijos 1842 m. 
Vilniaus gubernijos rytų 
sieną nustatant. Taip 
pat yra pagrįstų duome
nų, kurie kalba už lietu
viškąją etnografiją pa
liktame už Lituania Pro
pria sienos Dysnos aps
krity rytuose ir Zietelos 
apygardoje pietuose. 
Dar galima būtų rasti 
lietuviškos etnografijos 
pėdsakus net Vitebsko 
gubernijoj ir Naugardu

Dabartiniame Vilniuje vis daugiau statoma moderniškų, namų, kartais nekreipiant dėmesio, kad tai 
darko Vilniaus miesto stilių.

ko, Slonimo srityse, bet 
sunku būtų įrodyti jos 
ten vyravimą integralu
mui išsaugoti, nes ypač 
gyvieji lietuviškos etno
grafijos elementai ten 
yra beveik išnykę. Todėl 
jau šiandien Rytų Lietu
vos Žemėms Apginti Ko
misija yra sudariusi nuo
monę, kad rytų bei rytų- 
pietų Lietuvos etnogra
finė riba sutampa su Li
tuania Propria siena, 
įjungiant Dysnos apskri
tį ir Zietelos apygardą. 
Gi visos kitos su lietu
viškų gyvenviečių pėd
sakais sritys yra laiky
tinos lietuvių tautos že
mėmis už Lietuvos etno
grafinių ribų. Šiai nuomo - 
nei paremti komisija ren
giasi išleisti atskirą stu
diją.

DĖL SANTYKIAVIMO 
SU LENKAIS

Supratimas ir pažini
mas yra santykių pama
tas. Žemaičiams, suval
kiečiams bei kaunie
čiams želigovskiados pa
sekmės yra moralinis nu
sikaltimas bei pasipikti
nimas pilsudskinės Len
kijos grasinimais ir 1938 
metų ultimatumu. O 
mums, vilniečiams, žaiz
dos yra gilesnės, nes 
lenkai okupantai užda
rinėjo mūsų draugijas 
ir mokyklas, ūkiniai prie
vartavo valstiečius, vy
rus kamavo kariuomenė
je, areštavo ir kalino lie
tuvius veikėjus, išnieki
no lietuvių kalbą ir ver
tybes, barbariškai bruko 
"polska wiara". Todėl 
mes, kurie pajutome len
kų bizūną, negalime leng
vabūdiškai viską dova
noti. Tačiau, objekty
viai žiūrint, mes nepa
neigiame naudingumo ir 
galimybių kultūriniam 
bendradarbiavimui, ži
noma, jeigu lenkai savo 
valstybės ateitį statytų 
ne klastos ir smurto, bet 
teisės ir teisingumo pa
grindais.

Žvelgiant į kultūrinio 
bendradarbiavimo gali
mybes, yra kreiptinas 
dėmesys į mūsų silpno
ką tautinį atsparumą sve
timoms įtakoms bendrai 
ir į mūsų protėvių dary
tas istorines klaidas. Tu
rime saugotis polonizmo 
plėtros. O kad lenkai ir 
vėl vienašališkai neva
rytų savo kultūrinio im
perializmo į mūsų dva
sinius plotus, Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdyba pa
sigedo santykiavimo 
krypties formos ir de
rintos minties, kaip lai
do santykių gairėms nu
statyti. Tam reikalui yra 
sekami čia išeivijos len
kiškojo gyvenimo povei
kiai ir telkiama santy
kiavimo galimybėms 
studijinė medžiaga.

Gal pagrindinė dabar
ties lietuvio su lenku 
bendravimo nesantaikos 
šaknis yra Vilnius ir Vil
nija. Lietuviui brangi ta 
žemė, kurią jo tėvai ir 
protėviai savo krauju 
laistė ir kaulais maitino. 
Lietuvis turi istorinę ir 
neginčijamą prigimties 
teisę į savo tėvų paliki
mą ir savožemę jis ver
tina net aukščiau už žmo - 
gaus gyvybę. Gi lenkas 
neigia lietuvio teisę ir 
vėl kovoja už Vilnijos pri
jungimą prie Lenkijos.' 
Nei nacių okupacija, nei 
dabartinis komunistinis 
jungas lenko neatgrasino 
nuo šovinistinio imperi
alizmo. Klaidinga ma
nyti, kad tik lietuvių kil
mės lenkai kovoja už Vil
nijos prijungimą prie 
Lenkijos. Ta pačia poli
tika vadovaujasi ir tikrie - 
ji lenkai. Čia išeivijoje 
yra apie 10 milijonų len
kų ir sunku būtų surasti 
jų bent vieną nuošimtį, 
kurie pripažintų Vilnių 
Lietuvai. Tiesa, praei
to karo pabaigoje Miko- 
lajczykas buvo pripaži
nęs lietuvių teisę į Vil
nių, bet už tai kiti len
kai jį apšaukė išdaviku.

Tėviškės Žiburiuose 
ir Drauge buvo paberta 
palaidų, skatinančių 
santykiauti su lenkais 
minčių ir net priekaiš
tavimų, kad santykiavi
mo reikalu nieko neda
roma. Čia nenorima pa
neigti galimai naudingų 
santykiavimo atvejų ir 
nagrinėti iš to santykia
vimo išplauksimas vie
nokias ar kitokias pasek
mes, tik norima suglaus
tai pasisakyti, kad dabar
tinių įvykių raida tuo tar
pu kalba vien tik prieš 
bet kokį santykiavimą su 
lenkais. Juk buvo bandy
ta gerinti kaimyninius 
santykius. Prieš 10 me
tų New Yorke buvo pra
dėtas mūsų veiksnių su 
lenkais pasitarimas kul
tūrinio bendradarbiavi
mo reikalu; jau buvo pri
eita vienodos nuomonės

Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, Lietuvos sostinės Vilniaus Įkūrėjas.

ir užakcentuota, kad tarp
tautiniai teritorialiniai 
ginčai paliekami atei
čiai. Tačiau, po kelių die
nų londoniškė lenkų eg- 
zilinė vyriausybė išsiun
tinėjo laisvojo pasaulio 
diplomatams įspėjantį 
memorandumą, kad pa
sauly taikos nebus tol, 
kol Vilnius ir Lvovas 
bus atskirtas nuo Lenki
jos kamieno. Ar tas lon- 
doniškės lenkų vyriau
sybės "grūmojimas11 su
drebino pasaulį ar ne, 
bet new yorkiškis lietu
vių - lenkų santykiavi
mas, savaime aišku, tu
rėjo nutrūkti pačioj pra
džioj; nebent būtų buvę 
sutikta su lenkiška nuo
mone, kad Vilnius pri
klauso lenkams.

Būtų didžiai reikšmin
gas pasitarnavimas ir 
vilnietiškam reikalui ir 
ateities tarptautinių san
tykių plėtrai, jei mokslo 
vyrai, santykių su len
kais minties puoselėtojai, 
išsamiai išstudijuotų ir 
pasisakytų trijų paskuti
niųjų įvykusių veiksmų 
reikalu:

1. Koks tikslas buvo 
lenkams suklastoti isto
rinį filmą "Kryžiuočiai” 
ir išjuokti lietuvius pa
saulio akyse, kai apvilkę 
nusususiais kailiais ir 
apginklavę gumbinėm 
lazdom pavaizdavo juos 
akmens amžiaus barba
rais; nors, kaip čia iš
eivijoje, taip ir okupuo
toje Lietuvoje, lenkai bu
vo įspėti, kad pažeidžia
ma istorinė tiesa.

2. Kas paskatino krikš
čioniškos Lenkijos len
kus veiksmui suklaidin
ti Vatikaną ir pašto ženk
le talpinti mūsų Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Mo
tiną, kaip Lenkijos vals
tybės simbolį ir dar gre
ta pasaulietės moters Jo- 
gailienės Jadvygos, at
skirtos nuo pirmojo vy
ro Austrijos princo Vil
helmo; kai tas veiksmas 
ne tik užgavo mūsų tau
tinius jausmus, bet pažei
dė ir krikščioniškos eti
kos principus.

3. Kokiais sumetimais 
lenkai savinosi Chicagos

DĖL PIRŠLYDIĮ SU LENKAIS
Jonas

Atsirado du piršliai -- J. 
Kupronis ir P. Mačiulis. Pir
masis padarė užuominą dėl ar
timesnės bičiulystės, o antra
sis konkrečiai siūlo sueiti Į są
lytį su lenkais. Jis net nurodo, 
kur ieškoti to sąlyčio. Girdi, 
"ieškokime sąlyčio su lenkais 
iš tikros Lenkijos ir su čia gi
musiais ir augusiais, tik ne iš 
sulenkėjusių ar sulenkintų jos 
pakraščių". Be to, pažymi, kad 
lietuviai turi eiti pas lenkus, 
tam panaudojant tinkamas pro
gas.

Paskaičius jų rašinius Drau
ge, atrodo, kad "piršliai" turbūt 
jau užmiršo šovinistinės Lenki
jos istoriją ir politiką. Tremty
je gyvendami neseka lenkų kul
tūrinio bei politinio gyvenimo. 
Tai, va, čia ir iškyla klausi
mas, ką gi mes turime kalbė
ti ir svarstyti su lenkais? Gal 
pirmiausia atsiprašyti juos už 
padarytas lietuvių tautai skriau
das unijos laikais ir nepriklau
somos Lietuvos metais.

Juk nebereikalo ir dabar dau
guma politikų sako, jeigu Len
kija nebūtų tiek daug prisigrobs - 
čiusi svetimų žemių, antrasis 
pasaulinis karas būtų išveng
tas. O kadangi Lenkija nesu
gebėjo vesti tarptautinės poli
tikos, tai jai pirmutinei teko 
stoti kovon su 10 kartų stipres
niu varžovu. Dėlto Lenkija per 
keletą dienų prarado savo ne
priklausomybę ir tuo pačiu ne
teko apie 8 milijonų savo tau
tiečių.

Lietuviai daug kartų yra pa
rodę lenkams geros valios ir 
pagalbos, bet lenkai to neįver- 
tina. Kad taip buvo, užtenka 
žvelkt į lenkų politikos istori
ją. Žinom, kad pagrindinis da
lykas Lenkijos politikoje Lie
tuvos atžvilgiu buvo unija, ka
da Jogaila su kitais Lietuvos 
atstovais pažadėjo Lietuvą pri
jungti ir sulieti su Lenkija. Tai
gi, nuo to laiko visi Lenkijos 
žymieji politikai dirbo "po uni
jos žvaigžde". Tą bruožą vyku
siai yra išreiškęs XVH-to am
žiaus istorikas Kojalavičius, ku
ris uniją pavadino "švenčiausia 
sąjunga". Bene didžiausias uni-

Mišk inis
jos kūrėjas ir ugdytojas buvo 
Lenkijos kancleris, Krokovos 
vyskupas ir paskui kardinolas 
Zbignevas Olesnickis. Kai grės
davo dviejų sujungtų valstybių 
sąjungai pavojus, tai jisai ati- 
dėdavo Į šalį net katalikų Baž
nyčios reikalus.

Jei iškildavo kuris reiškinys 
griaunąs uniją, Lenkijos politi
kai visu karščiu stengdavosi jį 
pašalinti. Pavyzdžiui jVytauto su - 
manymas vainikuotis Lietuvos 
karalium. Lucke Olesnickis Įti
kinėjo, kad vainikas "biauriai 
sudrasyktų" Lenkijos kūną. Pa
tį sumanymą kancleris pavadino 
"baisiausia žaizda". O jo sek
retoriui kanauninkui Dlugošui 
Vytauto noras vainikuotis kara
lium atrodė kaip su medum su
maišyti nuodai. Kai po daugybės 
susitikimų, įkalbinėjimų ir de
rybų nepavyko Vytauto palauž
ti, buvo pasiūlyta Lenkijos vai
nikas. Lietuvos valdovas atsi
sakė ir pareiškė karaliaus vai
niką užsidėsiąs ar kam tai pa
tiks, ar ne. Vytautas sustiprino 
pilis, apginklavo žmones ir 
priėmė valdinių priesaiką. Į nu
matytas vainikavimo iškilmes 
atvažiavo imperatoriaus vyrai 
paties dalyko sutvarkyti. Ve
žant į Lietuvą karaliaus vaini
ką, Lenkijos vadai suorganiza
vo ginkluotus būrius, kurie su
ėmė imperatoriaus pasiuntinius 
ir griežčiausiai saugojo, kad 
vainikas nepatektų Į Vilnių, 
įvykęs faktas sužlugdė senelio 
Vytauto planus.

Kaip bežiūrėsi Į lietuvių - len
kų santykių istoriją, kur tik lie
tuvių buvo rimčiau susidurta su 
lenkais, ten įvykdavo klasta ir 
apgaulė. O taip sakydami turi
me pagrindo ir begales istori
nių faktų. Štai, kad ir Vilniaus 
klausimas. Juk ligi 1914 metų 
karo pasaulis jokio "Vilniaus 
klausimo" nežinojo. Nežinojo 
ne dėl to, kad tada dar nebuvo 
Lietuvos ir Lenkijos atsistatan
čių valstybių, bet dėlto, kad to
kio klausimo iš viso negalėjo 
būti, nes visuose istoriniuose 
raštuose, kur tik buvo minimas 
Vilnius, nežiūrint kuria kalba 
jie buvo rašyti, visada buvo pa
žymimas tas pats vienintėlis 
dalykas, kad Vilnius buvo lietu
vių įkurtas ir kad ilgus amžius 
buvo Lietuvos valstybės sosti
nė. Niekam iš istorikų, išsky
rus lenkus, prieš pirmąjį pa
saulinį karą nebuvo atėjusi min 
tis Vilniaus lietuviškumu abe
joti ar jį ginčyti.

Vilniaus klausimas atsirado 
1914 m. kada rusų kariuomenės 

(Nukelta į 6 psl.)

gatvių stulpuose ne tik 
Vilnių, bet Kauną, Tel
šius ir Varnius, atseit, 
visą Lietuvą.

Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos Cent
ro Valdyba.
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Dėl piršlybų su lenkais...
(Atkelta iš 5 psl.)

vadovybė paskelbė atsišaukimą 
į lenkų tautą, žadėdama lenkams 
autonomiją po karo. Lenkai tuo-- 
jau subruzdo, kad ir Vilnių 
jiems priskirtų, nes Vilnius 
esąs lenkiškas. Lenkai ir tuo
met permatė, kad lietuviai 
niekad neis kartu su Lenkija, 
kad unijų laikai yra amžinai žu
vę. Kad lietuviai nori gyventi 
visai atskirai nuo lenkų, lais
vi nuo visų buvusių istorinių 
ryšių su lenkais. Todėl lenkai 
pasirinko vienintėlį kelią: čiulp
ti, griebti iš lietuvių viską, 
kas tik galima paimti, išnaudo
jant pasitaikančias patogias pro 
gas.

1915 m. vokiečiams užėmus 
Vilnių, lenkai tuojau suėjo į 
kontaktą su okupacine vokie
čių valdžia ir visokiais bū
dais stengėsi Vilniaus lenkiš
kumą įrodinėti. O kai 1916 m. 
lapkričios mėn. 16 d. Vokieti
ja ir Austrija - Vengrija, bend
rai susitarusios, paskelbė at- 
statančios nepriklausomą Len
kiją, lenkai ėmė reikalauti,kad 
Vilnius būtų prie atstatytos Ler 
kijos priskirtas. Karui baigian
tis, bendros sąlygos lenkų im. 
perializmui buvo labai palan
kios. Lenkija pateko į karia
vusių santarvės pusėje valsty
bių skaičių, dalyvavo Versa
lio taikos konferencijoje ir, 
naudodamasi Prancūzijos vi
sokeriopa parama, sėkmin
gai varė savo politiką. Mat, 
tada vakarų Europa žiūrėjo į 
Lenkiją kaip skaudžiai nuken
tėjusią ir, be to, tikėjosi, kad 
Lenkija būsianti užtvara vaka
rų kultūrai nuo rytų anarchi
jos ir bolševizmo. Todėl len
kų pageidavimai santarvininkų 
buvo tenkinami. Jų diplomati
nės veiklos centre visą laiką 
buvo ir Vilniaus pasisavini
mas ir jo atplėšimas nuo Lie
tuvos. Lietuviams labai buvo 
sunku kovoti su tokiais lenkų 
suktais politikos metodais.

1919 m. lenkai gavę iš san
tarvininkų karinės paramos, ba
landžio 19 d. išstūmė sovietų 
kariuomenę iš Vilniaus ir len
kai jame šeimininkavo ligi 1920 
m. liepos mėn. 14 d. Raudono
ji armija, išvijusi lenkus iš 
Vilniaus, žygiavo Varšuvos link. 
Sovietų Sąjunga Vilnių grafino 
Lietuvai. Tai buvo reikšminga 
valanda lietuvių tautos gyveni
me, nes atrodė, kad mūsų kovos 
dėl Vilniaus jau baigėsi ir kad 
bus galima ramiai savo vals
tybę tvarkyti.

1920 m. spalio 7 d. Suvalkuo
se buvo pasirašyta laikinoji su
tartis su lenkais, nutiesiant de 
markacinę liniją tarp abiejų ka
riuomenių, paliekant Vilnių Lie
tuvai. Bet antrą dieną lenkai 
klasta ir staigiu puolimu Vil
nių pagrobė. Lenkai siekė ne 
vien Vilniaus, bet ir visos Lie
tuvos. Tik pralaimėję prie Šir
vintų ir Giedraičių lenkai atsi
sakė nuo minties jėga visą Lie
tuvą paimti. Vilnius paliko jų 
rankose. Lietuva ieškojo teisy
bės teismo keliu. Prasidėjo il
ga byla dėl Vilniaus Tautų Są
jungoje ir Haagos tarptautiniam 
teisme. Principe visur buvo pri
pažintas Lietuvos teisėtumas, 
bet praktiškai tą teisėtumą įgy
vendinti kliudė politinės aplin
kybės. Lenkai Vilnių ir jokraš-

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE

TURRET LATHE OR 
SCREW MACHINE

OPERATORS
MAXIMUM RATE $4.06 PER HOUR. 
F.xperience on precision hydraulic or 
ordnance products preferred būt not 
required. Mušt do "own set-ups.

For further inforniation, call or write 
or Apply in Person lo:

CADILLAC GAGE COMPANY
25 760 GROESBECK, HWY. 

WARREN, MICH.
313 — 777-7100, Ext. 208, 212

An Equal Opportunity Employer 
(105-107)

MECHANIC. Tow Motor, Ex- 
perience reg. Mušt be able 
to work shift work. N. E. 
plant location. Crown Pro
ducts, 2121 Wheatsheaf La., 
Phila., Pa. PI 4-4452.

(106-112) 

tą per 19 metų niokojo ir viso
kiais būdais bei priemonėmis 
slopino lietuvių kultūrinį gyve
nimą.

Ir štai, kada Lenkija atsi
dūrė ant bedugnės krašto ir 
prarado nepriklausomybę, jos 
pakrikusi armija ir dauguma gy
ventojų, bėgdami nuo vokiečių ir 
sovietų, prieglobstį rado Lietu
voje, mes lyg pamiršom lenkų 
klastas, ultimatumus ir kitokias 
padarytas skriaudas, patekusius 
nelaimėn lenkus ne tik įsileidom 
į Lietuvos žemę, bet juos ilgą 
laiką šelpėm ir maitinom. Tuo 
metu daugelis lenkų pabėgėlių 
apgailestavo, kad Lenkijos vy
riausybės nomokėjo taikiai su
gyventi su Lietuva ir nesugebė
jo taikiu būdu išspręsti Vilniaus 
klausimo.

Ir štai, po 26 metų lenkai sa
vo apgailestavimus pamiršo ir 
gyvendami svetur per savo spau
dą vėl kelia galvas, reikšdami 
pretenzijas į Vilnių, Esą, Lenki
ja turi būti atstatyta su Vilniaus 
ir Lvovo kraštais. Jie užmirš
ta, kad Vilniaus klausimas se
niai išspręstas taip, kaip to rei
kalauja istorinė teisybė.

Gera naujiena siunčiantiems DOVA
NAS savo giminėms į USSR pagal spe
cialų susitarimą su V/O ” VNEŠPOSYL- 
TORG”.
Jūs dabar galite savo giminėms siųsti prekių užsa
kymą su kuriuo jie gali įsigyti puikiausios kokybės 
importuotas prekes, pavyzdžiui: baldus, namų reik
menis, audeklus, drabužius, avalynę ir kita specia
liose DOLERIŲ KRAUTUVĖSE žemomis DOLERIŲ 
KAINOMIS. O jei Jūsų giminės norėtų, jiems toji 
suma bus išmokėta GRYNAIS — VIETOS VALIU
TA BE JOKIŲ ATSKAITYMŲ ar KOMISO.

Užeikite, rašykite arba skambinkite

PER MŪSŲ SKYRIUS: 
PHILADELPHIA, Pa. 19106 
716 Walnut St.
215 — 925-3455

PH I LADEL^HI A, Pa. 19123
632 W. Girard Avenue 
VVAInut 5-8878

BALTIMORE 24, Md.
3206 Eastern Avenue
Dl 2-2374

BOSTON South 27, Mass.
390 VVest EJi'oadvvay 
A N 8-8764

CHICAGO 32, Iii. 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399

B r a n c h

CHICAGO 22, m.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

CLEVELAND 3, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807

DETROIT 10, Mich.
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560

ELIZABETH, N.J.
943 Elizabeth Avenue 
EL 4-7068

HAMTRAMCK 12, Mich. 
11415 Jos. Campau Avenue 
TO 8-7940

HANSAS CITY, Hansas
18 S. Bethany 
AT 1-17^7

LOS ANGELES 2.'6, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd. 
F R 9-8712

MINNEAPOLIS 14, Minn.
217 E. Hennepin St.
FE 2-4908

/

Grupė išvykos dalyvių dainuodami atsisveikina su vasara. Prie
ky sėdi V, Patalauskienė ir V. Černienė. Stovi: J. Briedis, A. Ta
mulionienė, gen. J. Černius, Sarapinienė ir A. Veberiutė.

Inž. J. Gaižučio nuotrauka

Detroitiečiai atsisveikino su vasara
Mūsų Detroito Tauti

nės Sąjungos skyriaus 
vadovai, inž. Jonas Gai
žutis ir teis. Stasys Ši- 
moliūnas, rugsėjo mėn. 
18 d. sukvietė sąjungos 
narius ir svečius į po
nų Adams - Adomaičių 
vasarvietę prie Tipsico 
ežero.

Prie ponų Adams tu
rinti gražią vasarvietę 
gėlininkė Antanina Vebe. 
riutė pakvietė į jos sody
bą prie stalų.

Atsisveikinti su vasa
ra atvyko ne tik detroi- 
tiečiai, bet ir iš kitų 
miestų: gen. Jonas Čer-

NEW BRiTAIN, Conn. 06051
165 Hartford Avenue 
225-3192

NEW YORK, N. Y. 10011
135 West 14th St.
CH 3-2583

OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd Street 
73.1-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.
749-3033

PITTSBURGH 22, Pa.
346 Tnird Avenue 
GR 1-3712

ROCHESTER 21, N.Y.
683 Hudson'Avenue
BA 5-5923___________________

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 - First Avė.
O R 4-3930

SAN FRANCISCO 22, Calif. 
1236 - 9th Avė.
LO 4-7981

SEATTLE, Washington 98103 
1512 N. 39th Street
ME 3-1853

SPRINGF1ELD, Mass. 
1840 Main St. 
736-9636 RE 4-8354

TP.ENTON, N.J. 
730 Liberty Street 
l. Y 9-9 163

VINELAND, N. J.
Parish-Hall
West Landis AVe.
609-691-8423 

nius su ponia iš Flinto, 
inž. Alfonsas Petravi
čius su ponia ir p.p. Sa- 
rapinai iš Lansingo, Jū
ratė ir Lionginas Pečiū- 
rai iš Ann Arbor ir Ni
dos vasarvietės savinin
kai Kunigunda ir Kęstu
tis Kodačiai.

Buvo miela turėti mū
sų tarpe du nenuilstamus 
senosios kartos lietuvy
bės veteranus: Feliksą 
Motuzą ir Juozą Tamo
šiūną.

Susėdus užkandžiauti, 
iš Antaninos vasarvietės 
per garsiakalbį pasi
girdo lietuviškų melodi
jų aidai: Čiurlionio, Dai
navos, Rūtos, Varpo ir 
paskirų solistų. Visi 
traukėme pečiais, Ame
rikoje gimus, Lietuvos 
nemačius ir štai tau kur 
suradome mažąją Lietu
vą.

Skyriaus p-kas inž. 
Gaižutis padėkojo už taip 
gausų atsilankymą.

Generolas Černius kal
bėjo lietuvybės išlaiky
mo klausimais. Pasi
džiaugė, kad jaunimas 
siekia aukštojo mokslo, 
baigę gražiai kuriasi. 
Dauguma įsijungė į Lie - 
tu vos laisvės kovą.

Kai kultūrininkai su
sispiečia, niekuomet ne - 
pamiršta ir savosios Dir■' 
vos. Stasys Šimoliūnas 
prasitarė.

— Gal būtų ir nepatoz 
gu iš jūsų prašyti para
mos, tai gal kitu būdu 
apgaukime save ... Štai 
dovanėlė, nuo jos retas 
teatsisako, nuo 1 iki 100 
ir bus virš $50...

Laimėjo ponia Aldona 
Tamulionienė ir tuojau 
pat po noperckelį lašelių 
kiekvienam... Dirvai vi
so $50.

Mūsų lietuviškos ra- 
dio valandėlės pranešė
jas p. Stasys Garliaus- 
kas gražiai garsino šį 
mūsų išvažiavimą ir kaip 
gi lietuviškų pastangų ne- 
paremsi, apibėgta su ke
pure, ir vėl kultūringas 
darbas padaryta ir atsi
dėkota. Va, regis, lau
ki sekmadienio ryto, ka
da lietuviškas per radio 
žodis užsigirs trobelė
je ir rodos girdi:

— Gediminas Rūdmi- 
nas sumainė aukšto žie - 
delius su panele Sara 
Barakovič ir amžinam 
išvyko pas uošvius į 
Kentramik miestą..." 
(Pavardės netikros).

Apsidžiaugiau, svei
kinimo nebuvo, o gal ir 
vestuvės neįvyko, nors to- sekretorius Vincas Ma- 
kių vestuvių Detroite jau 
labai daug... Jaunimo me
tai.

Į pavakarį dainų gar
sai sklido ežero tolumo
je. Laiveliai sustojo, va
sarotojai klausės.

Labai buvo gaila skir
tis su ponais Adomai
čiais ir šios dienos dai
nininke Antanina Vebe- 
riute. Kultūringam žmo- parašė į Tiesą, Vilniuje: 
gui nekenkia nei lietuvių 
kalba ir dainos. Fonas 
Adams turi Detroite gra
žią namų pirkimo ir par
davimo įstaigą. Pas jį 
dirba ir mūsų lietuviš
kų reikalų rėmėjas Juo
zas Briedis. Ponas 
Adams puošnią vasarvie
tę pats pasistatė. Sta
liaus amato būdamas 
vaiku išmokęs iš tėvuko 
tad, girdi, miela savo 
rankomis pasidaryti ir 
pasididžiuoti, kad lietu
vis visokio darbo nebijo 
ir visko moka...

Mūsų visų svečių nuo
širdi padėka ponams Ado- 
maičiams ir gėlininkei 
Antaninai Veberiutei už 
taip mielą ir nuoširdų 
globojimą.

Inž. Joną Gaižutį ir 
teis. Stasį Šimoliūnąpra- 
šome ir kitais metais 
nepamiršti mūsų.

V. Tamošiūnas

* DR. LEONAS KRIAU- 
ČELIUNAS, JAV Lietu
vių Bendruomenės Ta
rybos narys, sėkmingai 
vykdo JAV LB Kultūros 
Fondo veiklai remti lė
šų telkimo vajų Chica- 
goje. Jis kiekvieną lais
valaikio valandą aukoja 
vajaus reikalams ir vie
nas surinko didesnę su
mą pinigų, kokią bet ka
da Bendruomenės mėne
sio vajais buvo surinkta.

Dr. L. Kriaučeliūnas 
yra nuolatinis lietuviškų 
reikalų rėmėjas ir jo au
ka ir pastangomis buvo 
sudarytos sąlygos pir
majam lietuvių vaikų 
darželiui. Daktaras, su- 
tikdamas vajui vadovau
ti, išsitarė: "Kaip JAV 
LB Tarybos narys, jau
čiu pareigą atlikti užda
vinį, 
esu 
tą
gai ir ryžtingai vykdo.

Vajaus pasisekimui už
tikrinti reikia didesnės 
lietuvių visuomenės pa
ramos ir talkos.

kuriam įvykdyti 
kviečiamas"... ir 

uždavinį sėkmin-

* RAŠYTOJAS ANT. 
GUSTAITIS spalio 16 d. 
atvyksta į Chicagą ir Kul
tūros Fondo veiklos de
šimtmečio šventėje skai
tys savo kūrybą.

GERA KNYGA

"A Study of the Ana- 
tomy of Communist Ta- 
keovers", 70 puslapių 
brošiūra, JAV Kongreso 
leidinys, apima devynių 
pavergtų Europos tautų 
atstovų pateiktus doku
mentinius pareiškimus 
J.V. Senato juridinės ko
misijos specialiam pa
komitečiui, tyrinėju
siam, kaip komunistai, 
dažniausia per koalici
nes vyriausybes, paima 
valdžią į savo rankas. 
Tyrinėjimas buvo daro
mas ryšium su šen. Ro - 
bert F. Kennedy (D., N. 
Y.) pasiūlymu sudaryti 
Pietų Vietname koalici
nę vyriausybę su komu
nistais. (Apie Lietuvą ra
šo buv. Lietuvos Minist
rų Tarybos generalinis

šalaitis). Brošiūros kai
na — 25 centai. Gauna
ma per Superintendent' 
of Documents, U.S. Go- 
vernment Printing Offi
ce, Washington, D.C., 
20402. (E)

NĖRA PASIRINKIMO

Šiaulių gyventoja, pa
varde Pragarauskaitė,

— Labai norėtųsi nusi
pirkti drabužių, tinkamų 
ekskursijai: pradedant 
batais ir baigiant galvos 
apdarais. O dabar par
duotuvėje net padoraus 
maudymosi kostiumėlio 
ar gražaus chalatėlio nė
ra. Madų žurnaluose gra
žu žiūrėti į turistus ar 
poilsiautojus, o parduo
tuvėje siūlo pirkti prieš 
kelerius metus siūtus 
drabužius. O apie aki
nius nuo saulės, tai ir 
kalbėti neverta. (ELTA)

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

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

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

NATIONAL ACME CO.
NEEDS EXPERIECED 
ELECTRICIAN 

To vvork on Industrial Plant 
Maintenance 

MACHINISTS 
Expcrienced to sėt up and 

operate 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINES 
ENGINE LA.THES 
RADIAL DRILL 

Employment Office Open Daiįy 
8 A. M. to 4:50 P. M.

Sat. 8 A. M. to 2 P. M. 
170 E. 131 AT COIT 

CLEVELAND, OHIO 
Equal Opportunity Employer 

(105-1 I 1)
An
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

POLITINIS VAKARAS

Spalio 8 d. šeštadienį 
7:30 vai. vakare ALT 
Clevelando skyrius ren
gia politinį vakarą. Pro
gramoje: buvęs Sibiro 
tremtinys Alfonsas Mi
lukas padarys praneši
mą apie padėtį paverg
toje Lietuvoje. Po pra
nešimo seks diskusijos. 
Taip pat bus rodomas 
pereitų metų Lapkričio 
13 d. manifestacijos ir 
žygio į Jungtines Tautas 
filmas. Po programos 
bus vaišės. Vakaras 
įvyks Lietuvių Salėje, 
6835 Superior Avė. Įėji
mas $1.00, jaunimui — 
$0.50. ALT Clevelando 
skyriaus valdyba malo
niai kviečia lietuvių vi
suomenę atsilankyti į šį 
parengimą.

* S. KAIRYS, iš La 
Salette, Kanadoje, buvo 
atvykęs į Clevelandą, 
kur aplankė eilę savo pa
žįstamų.

Atsilankymo proga už
sisakė Dirvą ir įsigijo 
eilę lietuviškos muzikos 
plokštelių.

* BALFO Clevelando 
skyriaus valdyba prane
ša, kad spalio 1 d. pra
sidėjo metinis aukų va
jus. Šeimoms ir organi
zacijom išsiuntinėti laiš
kai prašant aukų. Jei kas 
laiško negautų, prašytu
me siųsti aukas Balfo 
iždininkui P.V. Akelai

Klausk mus kaip 
pasirinkti tarp 

taupymo sąskaitos ir 
Cleveland Trust 

taupymo certifikatų.
Cleveland Trust taupymo certifikatai duoda 5C' į metus, 
didžiausią banko nuošimtį leistą įstatymais.
Jūsų sutaupos geriau apsimokės perkant Cleveland Trust tau
pymo certifikatus. Toks investavimas galimas 6, 9 ar 12 mė
nesių ir neša 5% metinių pajamų.

Jie yra išleisti po $100 mažiausiam certifikatui nustatant 
$2,500. Juos galima atnaujinti pagal to meto ratą. Nuošimčiai 
išmokami laikui įsigaliojus išmokant juos čekiu ar deponuojant 
jūsų sąskaiton. Nėra reikalo laukti kalendorinio metų ketvir
čio, kad vieną įsigijus — nuošimčiai mokami nuo įsigijimo da
tos. Norint certifikatą ’šsikeisti terminui dar nepasibaigus, pi
nigus gausite pranešus 90 dienų iš anksto pagal to meto ratas, 
nurodytas certifikate.

Cleveland Trust taupymo certifikatai yra apdrausti Fede
ralinės Depozitų Draudimo bendrovės aukčiausia įstatymų lei
džiama apdrauda. Vyro ir žmonos certifikatas gali būti apdraus
tas iki $30,000.

Normalios taupymo sąskaitos neša maksimumą bankinių 
nuošimčių: 4'< į metus.
Dabar pats laikas atidaryti ar papildyti jūsų Cleveland Trust 
taupymo sąskaitą, nes iki spalio 10 deponuoti pinigai neša nuo
šimčius nuo spalio 1. Nuošimčiai apskaičiuojami kas pusmetį 
pagal didžiausią bankams skirtą ratą 4rį metams, įnašams išbu
vusiems ne mažiau metų ketvirtį.

Tad ką pasirinkti? Jei panorėsit investuoti $2,500 ar dau
giau 6, 9 ar 12 mėnesių gaunant 5% metams, Cleveland Trust 
taupymo certifikatai suteikia puikiausią progą. Jei turite ma
žiau pinigų deponavimui, arba jei norite parankesnį pasinau
dojimą, Cleveland Trust taupymo sąskaita duoda taip pat gerą 
pelną. Ką bepasirinktumėt, gaunate aukščiausią metinį nuošim
tį, taupant, saugiame mūsų banke. Klauskit mus, kaip ugdyti 
saugiai ir pastoviai jūsų sutaupąs bet kuriame iš mūsų 78 skyrių.

Cleveland Urust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

Federalinės Depositų Draudimo Bendrovės narys

čiui, 634 E. 124 St., Cle 
veland, Ohio 44108. Au
kotojai bus skelbiami 
spaudoje.

* JUOZAS KLIMAVI
ČIUS, ankstyvesnės išei
vijos Clevelande veikė
jas mirė rugsėjo 30 d. 
Klimavičius mėgo sceną 
ir darbavosi veikalų re
žisavime. Taip pat daug 
prisidėjo prie chorų or
ganizavimų.

Buvo apie 80 metų am
žiaus, Clevelande išgyve
nęs virš 50 metų. Paliko 
žmoną Julę ir sūnų Do
naldą.

Pamaldos ouvo šv. Jur
gio bažnyčioje, palaido
tas spalio 5 d. Kalvarijos 
kapinėse.

* KORP! NEO-LITHU
ANIA Clevelande rugsė
jo 30 d. p. Degėsių na
muose turėjo gausią sa
vo narių sueigą, kurios 
metu buvo aptarti kor
poracijos metinės šven
tės ir baliaus reikalai. 
Ta proga buvo diskutuo
ta ateities veikimo klau
simais. Į korporacijos 
eiles įsijungė keli nauji 
studentai.

* VYTAUTO BELIA- 
JAUS "Vilties” žurnalo 
25-mečio minėjimo pro
grama:

1. Vakarienė.
2. Lietuviški tautiniai 

šokiai, atliekami Šv. Ka
zimiero ir Vyskupo Va
lančiaus lituanistinių mo
kyklų šokėjų.

3. Vytauto Beliajaus 
tautinių šokių pamoka, 
kurioje kviečiami daly
vauti visi atsilankiusie
ji.

Programos vedėja Jū
ra Gailiušytė.

Minėjimas įvyks sek
madienį, spalio 23 d., 
Naujosios parapijos pa

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE!
BR. BUDRIŪNO kantata "TĖVIŠKĖS NAMAI" bus išpildyta

LIETUVIŲ DIENOS 
KONCERTE

1966 m. spalio 9 d., sekmadieni, 4 vai. po pietų, 
modernioje Clevelando Muzikos Instituto Kulas salėje, 11021 East Blvd.

Kantatą atliks jungtinis „ČIURLIONIO” ansamblis ir Toronto „VARPO” choras, dalyvaujant solis
tams D. STANKAITYTEI ir V. VERIKAIČIUI, diriguojant muz. ALF. MIKULSKIUI. Programoje taip pat 
dalyvauja „AUKURO” ansamblis ir tautinių šokių grupė ”SUKTINIS”. Keletą dainų atskirai padainuos so
listai ir jungtinis choras, diriguojamas muz. ST. GAILEVIČIAUS.

Bilietai gaunami užsakant telef. 531-8496 ir prie įėjimo nuo 3 vai.
JAV LB CLEVELANDO II-SIOS APYLINKĖS VALDYBA

LIETUVIU MENĄ CLEVELANDE SUTINKANTtalpose. Rengia Kata
likių Moterų Sąjungos 
36-ji kuopa, talkinant 
Liudui Sagiui. Bilietus 
iš anksto galima gauti 
pas kuopos pirmininkę 
A. Benokraitienę, S. Sta- 
sienę ir A. Sagienę. Bi 
lietų kaina $2.50.

(sk)

* BIRUTĖ AUGUSTI- 
NAVIČIUTE, kurį laiką 
studijavusi Strasbourge, 
Prancūzijoje, ir susipa
žinusi su Europos kultū
rinio gyvenimo apraiško
mis, grįžo į Clevelandą, 
kur tęsia studijas Mas- 
ter Degree įsigyti.

* KUN. ROMANAS 
KASPONIS, clevelan- 
diečių Kasperavičių sū
nus, 1964 metais baigęs 
dvasinę seminariją Ro
moje ir vikaravęs Shen- 
andoah, Pa., lietuvių pa
rapijoje, gavo pakvieti
mą vykti į Romą tęsti 
studijas.

Lietuvių Diena, kuri 
įvyks spalio 9 d., sek
madienį, 4 vai. p.p. Mu
zikos instituto salėje, 
1102 East Blvd. (vienas 
blokas nuo Čiurlionio 
Ansamblio namų), yra 
sukėlusi didelio susido
mėjimo. Tuo reikalu bu
vo įdomu pasikalbėti su 
LB 2-os apylinkės pir
mininku P. Mikšiu, ku
ris maloniai sutiko atsa
kyti į šiuos klausimus.

— Parengimu domėji- 
mos geriausias rodyklis 
— bilietų išpardavimas. 
Ar daug jau turite jų iš
pardavę?

— Taip, nemaža. Mū
sų vicepirmininkas M. 
Aukštuolis jau per 200 
yra pardavęs. Iždininkas 
D. Staniškis sako, kad 
jau visi brangieji bilie
tai išparduoti.

— Dideli parengimai 
vien tik bilietais išlaidų 
nepadengia, ieško rėmė
jų. Ar jų turite?

—Taip, turime gražų 
būrį. Visi jie įvardinti 
programoje. Džiugu pažy
mėti, kad be nuolatinių 
turime ir naujų, čia moks 
lūs ėjusių, rėmėjų, k.a.: 
J. Gailiušytė, dr. R. Ka
šubą, inž. R. Kudukis, 
inž. A. Pautienis, dr.A. 
Širvaitis ir V. Šlapelis.

— Kokios aplinkybės 
paskatino koncertui sam
dyti tokią didelę ir tal
pią salę?

— Kanados Lietuvių 
dienoje dalyvavo per 
2.000 lietuvių, žymia da
limi senosios kartos at
eivių. Programoje buvo 
ta pati Br. Budriūno kan
tata (B. Brazdžionio žo
džiai). Pas mus kantatą 
atliks Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas A. Mi 
kulskio ir Toronto Var
po choras, vadovauja
mas St. Gailevičiaus, su 
solistais — D. Stankaity 
te ir V. Verikaičiu. Be 
to, pirmąją koncerto da
lį atliks Aukuro ansamb
lis, vadovaujamas A. Mi
kulskio ir kanklių vado
vės O. Mikulskienės. 
Taipgi Suktinio tautinių 
šokių grupė vadovauja
ma J. Kavaliūnaitės ir
M. Leknicko.Pridurčiau, 
kad Los Angeles mieste 
į tokį koncertą atsilankė 
pusantro tūkstančio klau
sytojų.

— Kada solistai ir 
Varpo choras atvyksta į 
Clevelandą ir kur apsi
stos?

— Visi atvyksta šeš
tadienį, o D. Stankaity- 
tė — penktadienį. Apsi
stos: St. Gailevičius pas 
A. ir O. Mikulskius, D.

Stankaitytė pas V. ir N. 
Palubinskus, V. Ve’rikai- 
tis pas L. ir A. Leknic- 
kus. Varpo choras — 70 
asmenų. Pusė numato 
lankytis pas gimines ir 
bičiulius, kita gi pusė 
arba jos dalis, jeigu ne
užteks prielankių kvie
timų, nakvos viešbutyje.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

C.

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų’’ radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll’’ • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais i Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

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

Lietuvių Diena prasi
dės pamaldomis lietuvių 
bažnyčiose.

Bilietai — pas valdy
bos narius, sekmadienį 
po pamaldų — parapijos 
salėje, o nuo 3 vai. prie 
įėjimo.

Vladas Braziulis

PARDUODAMAS NAMAS 
patogioj vietoj, — prieina
ma kaina. Tinka didesnei 
šeimai.

Tel. 942-5300.
106-108



KVIETIMAS
Maloniai kviečiame atsilankyti į 

KORP! NEO-LITHUANIA
JAUNUJU TALENTU VAKARĄ

ruošiamą š. m. spalio mėn. 15 d., Chicagoje, 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Chicagoje 
Valdyba

8:00 vai. — vakaro atidarymas.
8:10 vai. — meninė dalis.

10:00 vai. — vaišės ir šokiai, grojant Korporaci
jos orkestrui.

Įėjimas:
Filisteriams ir svečiams .................$5.00
Korporantams — studentams......... 3.00

Korporantai-korporantės dalyvauja su spalvomis. 
Staliukai užsisakomi, iki spalio mėn 13 d., pas J.
Žvynj, 7258 S. Mozart Avė. — Telef. PR 6-1349.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BOSTON

* LAISVES VARPO 
koncertu spalio 9 d. 3 
vai po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos 
auditorijoje toji. Naujo
sios Anglijos lietuvių vi
suomeninė ir kultūrinė 
radijo programa lyg ap
vainikuoja Jaunimo me
tus, kuriems ji skyrė 
tiek daug dėmesio aiškin
dama jųprasmę, tikslus, 
kiekvieno mėnesio užda
vinius, ryškindama Jau
nimo kongreso reikšmę, 
jo eigą ir reikalą įvyk
dyti priimtus nutarimus. 
Visą koncerto programą 
atliks jaunieji mūsų dai
nininkai: sopranas Daiva 
Mongirdaitė ir baritonas 
Algimantas Gribas. Abu
du jie yra jau šiame 
krašte išaugę,subrendę 
ir pasiekę aukšto meni
nio lygio. Dirva pagrįs
tai gali didžiuotis, kad ji 
išvedė sol. DaivąMongir 
daitę į viešumą jaunųjų 
talentų konkursu, kuria
me ji laimėjo pirmąją 
vietą. O sol. A. Grigas 
iškilo Chicagos lietuvių 
operos pastatymuose,ku
rių paskutiniame (Verdi 
operoje Traviata) jis su 
sol. D. Mongirdaitė lai
mėjo publikos ir muzikos 
kritikų bei žinovų aukštą 
pripažinimą, kaip su
brendę operos solistai. 
Rengiamame koncerte 
jiedu atliks lietuvių liau
dies dainas, mūsų kompo 
zitorių kūrinius ir kla
sikinių operų ištraukas. 
Jie pasirodys ne tik at

"Laisvės Varpo" radijo programos Bostone vedėjas Petras 
Viščinis su soliste Daiva Mongirdaitė. E. Meilaus nuotrauka

Skyriaus nariui

A. A.

JUOZUI I) U N I) U L I U I
staiga mirus, jo žmoną STASĘ nuoširdžiai užjau-

čia
L. T. S-gos East Chicagos 
Skyriaus Valdyba ir nariai

skirai, bet atliks taip pat 
duetus iš Verdi operų 
Traviata ir Rigolettoo 
Visa programa bus atlik
ta lietuvių kalba. Į kon
certą laukiama daug jau
nimo iš arti ir toli. Iš- 
tikrųjų tai bus jaunimo 
koncertas, kurio progra
moje iš vyresniųjų daly
vauja tik akompaniato
rius komp. Julius Gaide
lis. T o koncerto bus bend
ros vaišės ir šokiai, ku
riems gros F. Šmito or
kestras. Tai daroma, kad 
jaunimas turėtų progos 
ne tik išgirsti savo atsto
vų koncertą, bet taip pat 
pasilinksminti. Kaip visi 
Laisvės Varpo koncer
tai, taip ir šis pradeda
mas punktualiai.

* JADVYGA TUMAVI- 
ČIENE, žinoma So. Bos
tono senosios kartos vei
kėja, gydosi Robert 
Brigham ligoninėje, Rox' 
būry, Mass. Jos pažįsta
mieji linki greičiau pa
sveikti.

* JUOZAS SAJONAS 
(Worcester, Mass.), pa
aukojo Lietuvių Fondui 
250.00 dolerių.

NEW YORK

METMENŲ VAKARAS 
NEW YORKE

Santaros-Šviesos Fe
deracija rengia Metme
nų kultūrinio žurnalo li
teratūros vakarą šešta
dienį, š.m. lapkričio 5 
d. 8 vai. vak. Carnegie 
Endowment salėje, 345

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI I FORTEPIJONO

REČITALĮ, KURĮ IŠPILDYS GARSIOJI PIANISTĖ

ALDONA KEPALAITĖ
1966 m. spalio mėn. 15 d., 7 vai. 30 min. vak. 

Lietuviu Laisvės Salėje,
269 Second St., Elizabeth, N. J.

AUKA $1.50.

Pelnas skiriamas ATLANTO RAJONO skautų 
stovyklavietei.

Skautams Remti Komitetas Elizabethe

E. 46 St.9 Manhattan.
Vakaro programą at

liks kelis kartus pre
mijuotas beletristas Ma
rius Katiliškis, pirmau
janti išeivijos poetė Liti
nė Sutema, pagarsėjęs 
latvis poetas Gunars Sa
linė. Jie visi pasirodo 
pirmą kartą New Yorko 
lietuviškai auditorijai.

Paskaitą, pavadintą 
"Neaiškusis žmogus, jo 
kūryba ir pasaulėžiūra" 
skaitys Metmenų redak
torius prof. dr. Vytautas 
Kavolis.

Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti į 
šį neeilinį parengimą. 
Auka 3 dol.

N. J. LIETUVIAMS 
RESPUBLIKONAMS

SPALIO 16 D. 4 v. 
p.p. Lithuanian Liberty 
Hali, 269 Second Street, 
Elizabeth, N.J. šaukia
mas visų N.J. lietuvių 
respublikonų suvažiavi
mas . Darbotvarkėje: 
Amerikos Respublikonų 
partijos Rytinių Valsti
jų lietuviams įgaliotinio 
adv. Vyt aut. o Abraičio 
pranešimas, valdybos 
rinkimas ir kiti svarbūs 
reikalai. Visų dalyva
vimas labai laukiamas.

P. Puronas, NJLR 
Klubo Sekretorius

CHICAGO

BALFO RINKLIAVA

Chicagoje ir apylinkė
se bus vykdoma Balfo ru
dens vajaus rinkliava. 
Ją šiemet vykdys pati 
Balfo Chicagos apskri
ties valdyba.

Rugsėjo 16 d. Balfo di
rektorių, apskrities val
dybos narių, skyrių pir
mininkų ir atstovų bei 
įgaliotinių pasitarime, 
kuris įvyko Jaunimo 
centre, buvo nutarta šal
pos rudens Balfo vajų 
vykdyti spalio mėnesį.

Balfo skyrių atstovai 
jau apsirūpino reikalin
ga medžiaga ir kvitų kny
gelėmis. Visi kiti skyrių 
atstovai ar pirmininkai 
bei įgaliotiniai mažesnių
jų Balfo vietovių, kvitų 
knygeles ir įgaliojimus 
rinkti aukas Balfo vardu 
gali gauti paskambinus 
ar parašius adresu: An
tanas Gintneris, 3221 W. 
61 St., Chicago, III. 60629 
tel. HE 6-1691 arba: Jo

nas Baris, 4529 W. 64 PI. 
Chicago, III. 60629, tel. 
LU 2-5939.

Oficialus Balfo rudens 
vajaus Chicagoje atidary
mas įvyks spalio 9 d., 
sekmadienį, 4 vai. po pie
tų, 10601 So. Claremont 
Avė., Balfo vajaus globos 
komiteto pirmininko, 
John Pakel, Chicago Sa
vings and Loan Assoc. 
prezidento rezidenci
joje.

* VILNIAUS DIENOS 
minėjime,, spalio 9 d., 
sekmadienį, Aldona Au- 
gustinavičienė skaitys 
paskaitą tema "Vilnius 
— tautinės šviesos ide
alas".

* DR. ANTANAS KLI
MAS Rochesterio univer
siteto profesorius skai
tys paskaitą Kultūros 
Fondo veiklos dešimtme
čio šventėje Chicagoje. 
Dr. Ant. Klimas aktyviai 
dalyvauja lietuvių veik
loje savoje apylinkėje ir 
yra JAV LB Tarybos na
rys.

* KULTŪROS FONDO 
vedamas finansinis va
jus Chicagoje vyksta sėk
mingai. Visuomenė ne
mažai aukojusi praėju
siais metais rengtam lap
kričio 13-sios žygiui 
New Yorke ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
gresui atsiliepė ir įKul' 
tūros Fondo prašymą. 
Šiuo metu dar laukiama 
daugiau atsiliepimų į iš
siuntinėtus laiškus ir pra 
šoma įsigyti dovanų pa
skirstymo bilietus.

Chicagoje vajaus ko
mitetui vadovauja dr. Le
onas Kriaučeliūnas, jam 
talkininkauja Chicagos 
apygardos valdyba, Ta
rybos nariai ir apylinkių 
valdybos platindamos do
vanų paskirstymo bilie
tus.

* KULTŪROS FONDO 
veiklos dešimtmetis bus 
atžymėtas banketo metu, 
kuris įvyks, 1966 m. spa 
lio 16 d. (sekmadienį), 3 
vai. p.p. Jaunimo Cent
ro salėje. Paminėjimo 
ir banketo programoje 
dalyvauja: dr. Antanas 
Klimas, rašyt. Jurgis 
Jankus ir Antanas Gus
taitis. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto Gradins- 
kų televizijos ir radijo 
parduotuvėje, 2512 West 
47 St., Chicago, Illinois.

Virginija M. Paulytė ir Vitalius P. Sirusas rugsėjo 3 d. po su
tuoktuvių šv. Kazimiero bažnyčioje, Peterson, N.J.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR 
KALĖDOS...

Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir papląnuoti 
kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 
pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.

R K 1. (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai

loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.

RK 2. (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 31 2 jardo vilnonė kostiu

mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių. 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.

JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, 1 -j sv arbatos, 1 -j sv. geriamo šoko
lado. 1 -j sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 

1 j. sv. pipirų, 1 2 sv. šokolado.

$30.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 

pasisekimo turį siuntiniai; V-3, 10'2 jardo kostiu
mams medžiaga, už $55.00, P-3, trims paltams ang
liška vilnonė medžiaga už $60.00. N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

121 Hackney Rd., London, E. 2, England.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas su gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos registruotos ir ap
draustos.

Atstovai: Gaiva, 3570 VV. Vernor, Detroit, Mich.; 
A. Kusinskis, 167 Colledge St., Apt. 2. Sudbury, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, Ontario, 
Canada.
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