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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTISj

'NEBŪKIM VAIKAIS'
TAIP PASAKĖ SAVO KRAŠTO INTELEKTUA
LAMS VALSTYBĖS SEKRETORIUS DEAN 
RUSK NETEKĘS KANTRYBĖS. — NUSIME
TĘS DIPLOMATO KAUKĘ, JIS TARĖ TEISY

BĖS ŽODI VIETNAMO KARO KRITIKAMS.

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

JAV yra milžiniškas 
ir galingas kraštas, toks 
didelis, kad jo gyvento
jai gali sau leisti kiek
vieno savo vyriausy
bės žingsnio kritiką, 
nors nuo tokio ar kito
kio ėjimo gali priklau
syti ir paties to krašto 
likimas. Už tat, jei kai 
kurie vokiečiai, pavyz
džiui, skundėsi, kad pir
mąjį pasaulinį karą jie 
pralaimėję dėl 'durklo 
į nugarą', suprask dėl 
kai kurių savo tautiečių 
elgesio, Amerikoje to ne
girdėti, nors irčiakiek- 
vienas karas susilauk
davo daug karčios kriti
kos. Jau ir pačiame ne
priklausomybės kare su 
britais daug amerikiečių 
rėmė ne sukilėlius, bet 
britus. Tačiau dėl tų nuo 
monių skirtumų nebuvo 
daug jaudinamasi, nes, 
šiaip ar taip, kiekvienas 
karas vistiek būdavo lai
mimas.

Antra vertus, negali 
sakyti, kad amerikiečiai 
už tą garsių diskusijų už 
sienio politikos klausi
mais liuksusą nebūtų 
brangiai mokėję. Pre
zidentai Wilsonas ir F.
D. Rooseveltas rinkimus 
laimėjo kaip 'taikos kan
didatai'. Tai paskatino 
vokiečius pirmojo ir ant
rojo pasaulinio karo iš
vakarėse nedavertinti ga
limo amerikiečių daly
vavimo kare galimybės. 
Karą jie, o ne amerikie
čiai, pralaimėjo, tačiau 
amerikiečiai turėjo už 
tai irgi sumokėti tam tik
rą kainą. Panaši istorija 
pasikartojo Korėjoje ir 
net Vietname. Abiem at
vejais priešas, atrodo, 
nesitikėjo tokio griežto 
JAV įsikišimo, ir jei jis 
būtų tai žinojęs, jis grei
čiausiai nebūtų tų avan- 
t iūrų pradėjęs. Sovietai 
ir kiniečiai yra labai at
sargūs. Eidami prapla
tinti savo imperijų jie 
paprastai tai nedaro savo 
var’du, palikdami atviras 
užpakalines duris, pro 
kurias galėtų pasitrauk
ti.

Išimtys buvo tik Ber
lynas ir Kuba, bet tos 
avantiūros, kurios rim
tai grėsė į konfliktą 
įtraukti pačią Sovietų Są
jungą, bene daugiausiai 
prisidėjo prie Chruščio
vo nuvertimo. Už nerei
kalingą rizikos prisiėmi
mą, nors tos konfronta
cijos rezultatai išėjo so
vietams į naudą, Kuba 
liko raudona, o Berly
nas vis daugiau jaučia 
savo situacijos bepras
mi škumą.

Vietnamo, karo atveju 
Washingtono administra
cija labai ilgai pakentė 
kritiką. Iš dalies dėl tų 
minėtų tradicijų, iš da
lies dėl baimės atgai
vinti "McCarthyism'ą". 
Kaip žinia, šis Wiscon- 

sino senatorius po kiek
viena lova įžiūrėjo gulint 
komunistų šnipą. Taip 
bent teigia 'liberalai'. 
Iš tikro daugelyje atve
jų senatorius buvo visai 
teisus, nors kitais atve
jais jis padarė kai kurių 
taktiškų klaidų, kurios 
privedė prie jo pasmer
kimo ir antikomunistinio 
budrumo pastangų su- 
kompromitavimo.

Dėl tos paskutinės 
priežasties Dean Rusk, 
neseniai kalbėdamas vi
sai privačiai New Yorko 
aukštų pareigūnų (exe- 
eutives) susirinkime, pa
aiškino, kad administra
cija jau seniai gavusi ži
nių apie komunistų pas
tangas sukelti ir vadovau -

INFORMACIJOS CENTRAS
SUSIDOMĖJIMO CENTRE

Norėdamas plačiau pa - 
informuoti skaitytojus 
apie Informacijos centro 
veiklą, aplankiau jo or
ganizatorių ir direkto
rių kun. Gintautą Saba- 
taitį, S.J. Radau ką tik 
grįžusį iš ilgesnės ke
lionės, kur dalyvavo gy
dytojų suvažiavime, 
Korp! Neo-Lithuania sto
vykloje ir Santaros-Švie
sos rengtose studijų die - 
nose. Abiejuose jaunimo 
susibūrimuose jis skai
tė paskaitas. Pasikalbė
jęs aktualiaisiais rei
kalais, paklausiau:

— Kas paskatino im
tis iniciatyvos įkūrti In
formacijos Centrą?

— Lietuvių kultūrinė 
veikla Amerikoje, pa
vienių lietuvių kūrybin
gi atsiekimai mokslo 

Kun. GINTAUTAS SABATAITIS, S.J., Lietuvių Informacijos 
Centro direktorius.

ti sąjūdžiui prieš karą 
Vietname, tačiau to ne
skelbė. Nes: "We didn't 
want to sėt off a new 
McCarthyism" (nenori
me iššaukti McCarthiz- 
mo). Taip bent teigia 
kolumnistai Evans ir No - 
vak.

Praeitą ketvirtadienį 
Rusk kalbėjo jau visai 
oficialiai. Šį kartą pa
prastai labai ramus ir iš
laikytas intelektualas, 
nusimetęs jam įprastą 
diplomatijos kaukę. Tie
sa, jis atsisakė komen
tuoti Evans-Novakopra
nešimą, pavadindamas 
tai 'trečios rankos' 
(thirdhand) raportu apie 
tai, ką jis tariamai pa
sakęs privačiam susi
rinkime. Bet toks pareiš
kimas yra daugiau patvir
tinimas negu paneigi
mas. Jis nenurodė kai ku
rių intelektualų, Vietna
mo karo kritikų, galvo
jimo šaltinius, tačiau pa-

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

meno ir literatūros sri
tyse, ir lietuviškos kul
tūros paminklai, pasta
tyti per pereitą šimtą me
tų lietuvio ateivio Ame
rikoje, sudaro pagrindą 
tiek mūsų pačių tolimes
niam kūrybingam vysty
muisi, tiek teisingai ir 
tiksliai kultūrinei re
prezentacijai. Neturint 
informacinės įstaigos, 
kuri rūpintųsi lietuvių 
kultūrine reprezenta
cija, teigiamai prista
tant tiek amerikiečiui, 
tiek svetimtaučiui mūsų 
kultūrinius laimėjimus 
ir kūrybingumo poten
cialą, ypatingai mūsų 
daug žadančio jaunimo 
tarpe, būtinai skatino 

stebėjo, kad kai kurie 
jų, nors ir labai dideli 
žinovai kai kuriose 
mokslo srityse, gali bū
ti visai vaikiški politiko
je.

"Now let's not be 
children" (nebūkime vai
kai) — ragino Valsty
bės Sekretorius, paste
bėdamas, kad kritikai 
pirmiausiai turėtų nusi
statyti su kuo jie ginči
jasi — su Washingtonu 
ar Hanoi. Prezidentas su
tinkąs pradėti derybas 
su bet kuo rytoj, tačiau 
Hanoi atsisako kalbėtis. 
Hanoi kiekvieną bom
bardavimo sustabdymą 
vadinąs 'ultimatumu' ir 
nenorįs nieko už tai duoti 
mainais.

Ruskas kalbėjo labai 
įtikinančiai, tačiau sun
ku laukti, kad su tuo su
tiktų Vietnamo karo kri
tikai. Prisipažinti su
klydusiu ar suklaidintu 
— nemalonu. Dėl savo 
'brainwashed' pareiški
mo gubernatorius Rom
ney nustojo savo populia
rumo kaip kandidatas 
į prezidentus.

bandyti apjungti stip
riausias jėgas repre
zentacijos darbe ir iš
vystyti vieningą bei pa
jėgią reprezentacinę įs
taigą.

— Kokie buvo pirmie
ji darbo planai?

— Pirmieji šio darbo 
planai buvo du: iškelti 
mūsų kultūrinės repre
zentacijos svarbą bei 
jos stoką mūsų tarpe ir 
ir užmegzti pozityvius 
ryšius su amerikiečių 
masinės komunikacijos 
atstovais, būtent, laik
raštininkais, radijo ir te 
levizijos direktoriais ir 
viešosios opinijos forma 
vimo ekspertais. Pirmą 
planą vykdėme pabrėžda
mi lietuviškos reprezen' 
tacijos svarbą žodžiu ir 
raštu, asmeniniais susi
tikimais, suvažiavimų 
sambūriuose, lietuviš
koje spaudoje, lietuviškų 
radijo valandėlių bango
mis ir lietuviškoje tele
vizijoje. Antrą planąpra- 
dėjome suorganizuoda
mi gegužės mėnesį Jau
nimo Centre "Informa
cijos Seminarą" (Semi- 
nar ir Publicity and Pub
lic Relations), kur Chi
cagos pajėgiausi ame
rikiečiai viešosios opi
nijos formuotojai, mies
to laikraščių redaktoriai 
bei radijo ir televizijos 
atstovai kalbėjo į mus 
apie šio darbo profesio
nali škumą.

— Kokia yra Informa
cijos Centro organizaci
nė struktūra?

— Lietuvių Informaci
jos Centro organizacinė 
struktūra yra vystymosi 
stadijoje, nuolat pritai
kant iš anksto apsvarsty
tą planą prie sąlygų ir 
aplinkybių joms keičian
tis. .Viršuje stovi egze-

ANTANUI GUSTAIČIUI
paskirta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1966 metų premija

Lietuvių Rašytojų Draugijos 1966 metų premija paskirta poetui 
Antanui Gustaičiui už satyrinį ir humoristini rinkini "Ir atskrido 
juodas varnas".

Premija bus {teikta JAV i Kanados lietuvių Kultūros Kongrese, 
kuris (vyks Chicagoje, lapkričio 23 , 26 d.d.

kutyvinis komitetas, ku
ris prižiūri visų sričių 
darbo vystymąsi. Pa
grindinę struktūrą suda
ro keturi komitetai: (1) 
Reprezentacijos komi
tetas (Public Relations 
Committee), (2) Infor
macijos komitetas, (3) 
Finansų komitetas ir (4) 
Statistikos komitetas. 
Prie egzekutyvinio komi
teto yra skirtingų sri
čių profesionalų - eks
pertų grupė, kuri turi pa
tariamąją galią ir kriti
kos žodį. Virš visos or
ganizacinės struktūros 
yra sudarytas garbės 
komitetas, į kurį yra 
kviečiami visų mūsų va
dovaujančių organizaci
jų ir įstaigų pirmininkai.

— Jums teko susipa
žinti su amerikiečių 
spaudos, radijo, televi
zijos bei informacijos įs 
taigų (public relations) 
atstovais, tad įdomu, 
kaip jie žiūri į šį reika
lą?

— Amerikiečiai pro
fesionalai žiūri į šįdar- 
bą kaip būtinai reikalin
gą ir savaime supranta
mą. Jie pripažįsta mū
sų didelį atsilikimą šio 
je srityje, bet kartu ir 
pozityviai mums pade
da.

— Po tokių atsiliepi
mų iš svetimųjų, norė
tųsi patirti, kaip mūsų 
visuomenė pasitiko to
kios svarbios institu
cijos įkūrimą?

(Nukelta į 3 psl.)

Vyt. Maželio nuotrauka

Kas nauja/) J? •

• EGIPTO užsienio reikalų mi- 
nisterio Mahmoud Riad ir JAV 
ambasadoriaus prie JTO A. 
Goldbergo susitikimai rodo, jog 
Egiptas yra linkęs ieškoti iš
eities iš karo su Izraeliu pasė
kų. Arabai norėtų kuo greites
nio sprendimo Jungtinėse Tau
tose, kai tuo tarpu Izraelis rei
kalauja tiesioginių derybų su su
interesuotais kraštais,
• KUBOS DIKTATORIUS Fi- 

del Castro per radiją pasakyto
je kalboje pripažino, kad pa
skelbtos žinios apie jo buv. pa
dėjėjo Che Guevara žuvimą Bo
livijos komunistinių partizanų 
eilėse yra tikros.

• K£ RAUD. KINUA beda
rytų, kokiais nehumaniškais 
veiksmais neužsiiminėtų, Ame
rikoje vistiek atsiranda Įtakin
gų žmonių, reikalaujančiųtą ko
munistų suniokotą kraštą priim
ti Į JTO. Yra t.v. UN Associa- 
tion of the USA, kurią sudaro 
šio krašto ūkio, kultūros, uni
jų, spaudos ir kt. iškilieji vado
vai. Neseniai 26 tosorganizaci- 
nos narių memorandume pa
reikšta, jog dabar esąs pats ge
riausias ir tinkamiausiais lai
kas imtis žygių R. Kinijos {JTO 
Įsileidimui. Lieka neatsakytas 
klausimas, ar ir pats Mao to 
nori.

• GARSUSIS NEW YORK TI
MES dienraštis, didelėmis rai
dėmis primame puslapyje skel
bęs apie P. Vietnamo preziden
to rinkimų falsifikacijas, dabar 
(jau smulkesnėmis raidėmis) 
skelbia, jog patikrinus rinkimų 
davinius ir kandidatams nubrau
kus falsifikacijomis {teiktus bal
sus pasirodę, jog rinkimus lai
mėjęs gen. Thieu vietoj 832.441 
balsų gavo 988.081.
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AR BRITAI NUŽUDĖ SIKORSKI? (4» ; BDHNENEINGANG METFROfTOSTRASSF

G u b ernatorius MacFar- 
lane lenkus nuoširdžiau pri
ėmė negu Maiskį, kuris, bu
vo sustojęs tik porai valan
dų ir buvo-' pavaišintas 

~1tnhčhu’, per kurį lenkai bu
vo paprašyti nesirodyti.

Kaire į Sikorskio lėktuvą 
įsėdo būrys britų slaptosios 
tarnybos tarnautojų. Jie 
prašėsi priimami, nes buvę 
skubiai iššaukti į Londoną. 
Sikorskis n e p r o t e stavo. 
Kiek nuostabu tačiau, kad 
tie pareigūnai, skubiai iš
šaukti į Londoną, nerado 
jokio kito būdo greičiau 
ten nuvykti, o laukė 24 va
landas Gibraltare Sikors
kio, viešinčio pas MacFar- 
lane. Tai dar nuostabiau, 
jei atsiminsime, kad už ke
lių dienų turėjo įvykti in
vazija į Siciliją ir tokiu bū
du slaptosios tarnybos pa
reigūnai turėjo būti savo 
vietose, o ne vaikštinėti po 
Gibraltarą.

Sikorskio lėktuvas turėjo 
pakilti 9 valandą 57 minu

tes vakaro, kada buvo jau 
visai tamsu. Tuo laiku lėk
tuvas ir pasijudino iš savo 
vietos ir nuvažiavo į kitą 
aerodromo kraštą, kur kaž
kodėl tamsoje išbuvo ilgiau 
negu paprastai. Pagaliau 
lakūnas paleido motorus vi. 
sa jėga, lėktuvas pakilo, 
praskrido gubernatorių ir 
ir kitus atėjusius palydėti 
Sikorskį, ir tuojau pat nu
krito į jūrą. Dėl invazijos į 
Siciliją pasirengimo Gib
raltare nebuvo narų, todėl 
buvo pasitenkinta tik pa
ties Sikorskio ir kelių jo 
palydovų lavonų iškėlimu. 
Kartu tačiau visai atskiram 
lėktuvo skyriuje skridę 
slaptosios tarnybos parei
gūnai liko amžiams jūros 
dugne, net jų pavardės ne
buvo paskelbtos, arba ... 
jie dar šiandien yra gyvi, 
nes galėjo lėktuvui nuvažia
vus į kitą aerodromo kraš
tą ten nepastebimi iš lėktų, 
vo išlipti. Keista, kad ir la
kūnas Prchal, vienintelis 
oficialiai išlikęs gyvas as

muo, turėjo užsidėjęs plau
kiojimo juostą, tuo tarpu 
kiti keleiviai net nebuvo 
paraginti jas užsidėti.

žodžiu, Hochhutas surin. 
ko daugybė faktų, fąktelių, 
kurių tik mažą dalį čia pa
ulinėjom, kurie įrodo, kad 
britam buvo reikalo Sikors. 
kį pašalinti ir jie tai galėjo 
padaryti.

Ar tai tačiau tikrai pati
kėtina? Kai autorius visas 
tas aplinkybes išdiskutavo 
su Sikorskio vardo instituto 
Londone vedėju istoriku ir 
buvusio Sikorskio krašto 
apsaugos ministeriu gene
rolu Kukiel, šiandien jau 
82 metų, jis pagaliau tie
siog paklausė: ”Ekselenci- 
ja ... ar visa tai nekalba 
už tai, kad britai tai pada
rė.” Jo atsakymas buvo 
”Taip ... bet taip negali bū
ti, tai neatitinka britų bū
dui”. Tai versijai neprita
ria, bent oficialiai, ir Si
korskio dukters, kartu su 
juo žuvusios Zofia Les- 
niowska vyras, kuris tuo 
metu buvo vokiečių nelais
vėje, o dabar gyvena Lon-

Berlyno teatro scenoje Churchillis ir Sikorskis, kurių vaidme
nį atlieka O.E. Hasse ir Dieter Borsche.

done. Hochhuto versija ne
tiki ir Der Spegel leidėjas 
R. Augsteinas ir nenorėjo 
patikėti Berlyno permjeros 
publika, kuri nors gausiais 

plojimais palydėjo artistus, 
tačiau apšvilpė patį auto
rių. šis tačiau laikosi savo 
tezės. Churchillis, kuriam 
tiesiogiai priklausė slapto

sios tarnybos priežiūra, 
greičiausiai pats davė įsa
kymą pašalinti jam tuo mo
mentu neparankų Sikorskį, 
nes to reikalavo aukštesni 
D. Britanijos interesai, ku
riems turėjo nusileisti mo
raliniai sumetimai. Dabar 
dar nenorima apie tai kal
bėti, tačiau po 50 metų tai 
jau nebūsianti niekam pa
slaptis.

Taip ar ne — tarptauti
niame gyvenime netrūksta 
kitų pavyzdžių, kada teisė, 
sąžinė ir moralė nutildoma 
momento reikalavimų nau-

• ČEKOSLOVAKIJOS komu
nistų partija pradėjusi kovą su 
"neramiaisiais" intelektualais; 
vieną jų išmetė iš centro komi
teto, o tris net iš partijos. Lais
vesnes (.kritiškesnes pastabas 
pradėjęs skelbti literatūros žur
nalas Literarni Noviny perėjo 
kultūros ir švietimo ministeri
jos kontrolėn.

• R. KINIJA nutraukė diplo
matinius ryšius su Tunizija, ku
ri, girdi, perėjusi ( "Ameriko
niškojo imperializmo" pusę.
• Į KAIRĘ nukrypusi New 

Yorko radijo stotis WBAI nusto
jo žydų bendruomenės finansi
nės paramos už nepalankią ak
cija arabų - izraelitų karo metu.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

2

svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai- 
$100.00.
1967.

3

(Jūsų išlaidos mažėja)

Toks 94% pakilimas klijentais pareika-

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant- jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3% jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei,
vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil
kinės arba terelyno,

1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 
muiti 
nuoja

MAISTO
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, % sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.

MOTERIŠKAS K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 

suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntiniu pristatymas.

MARŪUETTE PIRK CHICAGO
2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., t«i TO 3-2108-9

Mūsų 
gamyba
auga

1940 m. mes aptarnavome 293.341 mies
to gyventojus Clevelande — Šiaurės Ry
tų Ohio.

1966 m. mes aptarnavome 570.511 mies
to gyventojus.

17telLLUMINATINGč3^^I.1.,..., I». »<*■>•> •• «»•

lavo daugelio milijonų dolerių investi
cijų į naujas jėgaines ir medžiagas. O 
vistik per tą laiką elektros vieneto kai
nos vidurkis sumažėjo 28%.

Nenuostabu, kad dabar kiekvienas gy
vena patogiau elektros dėka... arba gy
vens.
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Talkos galimybės
JAV Senatas priėmė įstatymą kuriuo vėl padi

dinami pašto tarifai. Po kelių iš eilės tų tarifų pa
kėlimų , nuo kurių daugiausia nukentėjo prenume
ratoriams siuntinėjami laikraščiai, šiuo įstatymu 
laikraščių siuntų tarifas pakeliamas visais 23 nuo
šimčiais. Tai beveik visu ketvirtadaliu daugiau ne
gu buvo mokama iki šiol.

Lietuviškajai ir kitų tautybių spaudai tai yra 
didelis ir skaudus smūgis. Neveltui pasigirsta bal
su* j°g to įstatymo ruošėjai, nuolat keldami spau
dos persiuntimo tarifus, turėję omenyje ne tik tas 
tendencijas, kurios JAV ūkyje reiškiasi didiesiems 
koncernams ''praryjant” mažąsias pramonės ir 
prekybos įmones, bet ir tai, kad tautybių kultūrinė 
ir visuomeninė veikla, stipriai palaikoma gyvosios 
spaudos, kenkia ir įvairių tautybių "suvirškinimo” 
tendencijoms.

Kad tokių tendencijų yra, kalba faktai, rodan
tieji į pasipriešinimo užuomazgas, organizuojant 
tautybių atostovus į bendrus sąjūdžius, kad bend
romis jėgomis atsilaikius prieš politiką, turinčią 
tvirtą ir negailestingą užnugarį. Pavyzdžiui, Cle- 
velande jau keli metai veikia ir vis stiprėja Tau
tybių Sąjūdis, ne kartą jau sugebėjęs parodyti, kad 
bendra tautinių grupių jėga nėra kieno nors fanta
zijos vaisius, o stiprus blokas, su kuriuo reikia 
skaitytis ne vien tik rinkimų metu.

įstatymas priimtas ir jo nebepakeisi. Bent šiuo 
momentu ne. Smūgis spaudai paruoštas ir jį su
tikti reikia būti pasiruošusiems. Dirvos leidėja, 
Vilties Draugijos valdyba, budi ir daro viską, kad 
užbėgus už akių nuolat didėjantiems ir nuolat au
gantiems pavojams, kylantiems iš tų infliacijos ir 
kainų kilimo nasrų, kuriais kęsinamasi praryti 
ilgametes ir daug darbo bei pasiaukojimo parei
kalavusias pastangas.

Tose pastangose, šalia gresiančių pavojų, pra
siskleidžia ir šviesesnių prošvaisčių ženklai. Sun
kesniais momentais nei Dirva, nei jos leidėjai ne
būdavo palikti vieni praeityje, atsiras toji talka ir 
ateityje. Tik toji talka neatsiras spontaniškai, jei 
prie jos organizavimo neprisidės visi, kurie tik 
yra suinteresuoti pozityviaisiais ir kūrybingaisiais 
lietuviškosios veiklos aspektais. Gyvenimiškasis 
ir praktiškasis tos talkos pobūdis privalės rutu
liotis organizuota ir sutartina forma. Talkos apim
tis ir pasisekimas priklausys nuo visų suintere
suotųjų geros valios.

Reikia taip pat įsidėmėti, kad nesame vieni. Su 
tomis problemomis susiduria visų tautybių veikla. 
Bet tai dar jokia paguoda. Pirmučiausia privalome 
sutartinai ir pozityviai spręsti savąsias problemas, 
prie tų problemų sprendimo prisidėti konkrečiu 
darbu ir talka. įrodę tvirtą pasiryžimą išsilaikyti 
tautiniai susipratusiais ir ryžtingais savo tautinės 
bendruomenės nariais, laimėsime daugiau draugų 
ir tokių talkininkų, kurie geriau supras mūsų pas
tangas, jas tvirtai rems ir pagelbės nugalėti tuos 
sunkumus, su kuriais susiduriame tautybių suvirš
kinimo katile.

Chicagos lietuvių centrinių organizacijų delegacija, vadovaujama ALT pirm. A.J. Rudžio, spalio 6 d. 
apsilankė pas Chicagos miesto burmistrą R. Daley sukaktuvinio Lietuvos nepriklausomybei paminėti 
pašto ženklo reikalu. Iš dešinės Į kairę: prie stalo sėdi — burmistras R. Daley, memorandumą skai
to ALT pirmininkas A.J. Rudis, toliau stovi: kun. E. Abromaitis, Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirmininkas; B. Nainys, JAV LB Centro valdybos pirmininkas; L. šimutis, Amerikos Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo pirmininkas; kun. P. Garšva, MIC, dienraščio Draugas moderatorius; dr. L. Kriaučelid- 
nas, JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas; A. Budreckas,Naujienų at
stovas, A. Balionas, Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų pirmininkas; J. Stankus, BALFo direktorius ir 
Chicagos Vajaus Komiteto pirmininkas. V. Noreikos nuotrauka

INFORMACIJOS CENTRAS...

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

(Atkelta iš 1 psl.)
— Mūsų visuomenė po 

truputį pradeda šio dar
bo reikalingumą su
prasti ir įvertinti. Pa
vienių lietuvių ir orga
nizacijų vadovų pasisa
kymai yra pozityvūs ir 
paskatinantys. Pasitai
ko, žinoma, ir tokių gu
riems yra sunkiau su
prasti šio darbo reika
lingumą ir svarbą. Lie
tuviškoje veikloje, kaip 
ir kitur, reikia skaity
tis su tam tikru apati
jos ir nedarbingumo ele
mentu.

— Tikrai reikia ap
gailestauti, kad turime 
netikinčiųjų, kuriems 
dar reikia įrodyti rei
kalingumą tokių aiškių 
dalykų. Ar nepakirs jie 
visų didžiųjų planų įvyk - 
dymą?

— Kaikurių žmonių 
apatija ir nedarbingu
mas nėra lemiantys 
veiksniai. Jaunimo entu. 
ziastingas šiam darbui 
užsiangažavimas bei pa
čio darbo svarus tiks
las ir jo vertingumas 
yra pakankama priežas
tis to darbo įgyvendini
mui.

— Ar turite pakanka
mai talkininkų, kurie pa
deda ir vykdo darbus?

— Turime jau tikrai 
darbingą vyresniųjų ir 
jaunesniųjų talentų gru
pę. Bet pilnam plano įgy
vendinimui mums reikia 
dar daugiau bendra
darbių ir toje srityje 
mes uoliai tebeieškome 
talentingų darbininkų.

— Informacijos cent 
rui reikia lėšų. Teko 
skaityti spaudoje, kad su
silaukiate aukų, rėmėjų. 
Kaip manote suorgani
zuoti ir pravesti šį me
džiaginį reikalą?

— Užangažavimas mū 
sų talentingo jaunimo kū
rybingam ir atsakomin- 
gam darbui yra svarbiau
sias reikalas. Piniginė 
parama, be abejo, yra la
bai reikalinga, bet ją at
rasti yra lengviau. Pini
ginės paramos mums 
trūksta. Bet mes tikimės, 
kad artimoje ateityje vi
sos lietuviškos organiza 
cijos, visos lietuviškos 
institucijos bei verslo 
įstaigos įsijungs į Lietu-

vių Informacijos Centrą 
nariais - rėmėjais su me 
tinę pinigine suma. Lau
kiame taip pat individua
lių rėmėjų, kurie norėtų 
savo vardą įamžinti su
darydami materialines 
galimybes iškelti lietu
viškos kultūros atsieki- 
mus universalinėje plot
mėje. Jeigu mes turėtu
me stambių rėmėjų, kaip 
kad turi kitos tautos, tai 
mūsų tikslai būtų daug 
geriau įgyvendinti. Se
kančių metų šimto metų 
emigracijos paminėji
mo, penkiasdešimt me
tų Nepriklausomybės at
gavimo ir didelės Tauti
nių Šokių šventės išvaka
rėse, mes tikimės sva
rios bei vieningos para
mos iš Lietuvių Bendruo
menės, ALT, Vliko, lie
tuviškų fondų bei kitų pa
triotinių organizacijų. 
Mes taip pat kreipiamės 
į mūsų profesionalus, ku
rie šį mūsų darbą leng
viau supranta ir įvertina, 
prašydami jų $10.00 au
kos. Jau 11% visų lietu
vių gydytojų pozityviai 
mums atsakė. Lietuvių 
Informacijos Centro ad
resas yra: 5620 S. Clare 
mont Avė., Chicago, III. 
60636. Aukas galima nuo 
metinių mokesčių nura
šyti.

— Turėdami Chica
goje Informacijos cent
rą, ar nemanote, kad 
reiktų įsteigti ir atski
rus skyrius kitose vie
tovėse?

— Kitose vietovėse 
taip pat reikia įsteigti 
reprezentacijos sky
rius. Bet tas bus įvyk
doma tiktai pripažįstant 
tiems pavieniams as
menims ir organizaci
joms tą darbą, kurį jie 
jau atlieka, ir bandant jų 
individualias pastangas 
apjungti į vieningą ir 
stipresnę jėgą. Kai ku
riuose miestuose toks 
vienetas jau yra įkurtas, 
kaip pav. Baltimorėje, 
kur kun. Kazimieras Pū 
gevičius, komunikacijos 
srities veteranas, palai
ko labai artimus ryšius 
su vietine spauda, radi
ją ir televizija ir yra 
Informacijos centro at
stovas. Kituose miestuo 
se toks vienetas yra kū
rimosi stadijose. Ryšiai 
su vietine amerikiečių 
spauda gali būti užmegz~

ti tiktai vietinių veikėjų 
dėka.

— Įstaigos reikalais 
jums teko lankytis ir in
formuoti s Washingtone. 
Kokie įspūdžiai?

— Gyvenus keturis me
tus Washingtono apylin
kėje ir turėjus ryšių su 
įvairiomis valdžios įs
taigomis, susidariau įs
pūdį, kad mes tiktai ta
da turėsime įtakos ir bū
sime išgirsti, kai išmok
sime subtiliai,profesio
nališkai ir organizuotai 
save reprezentuoti. Bet 
turiu, pabrėžti, kad poli
tinė reprezentacija ge
riau tinka ALT ir Vilkui, 
ypatingai informaciniam 
Vliko organui Eltai. 
Mums labiau rūpi daug 
daugiau apleista kultūri
nė reprezentacija, kuri 
beveik neegzistuoja.

— Turime daug gabių 
jaunų mokslininkų, pro
fesionalų, kurie užima 
atsakomingas vietas, bet 
apie juos dažnai sužino
me tik artimų ryšių dė
ka ir kartais gana blan
kiai spaudoje. Ar Infor
macijos Centras nėra nu 
matęs kaip nors juos ap
jungti, kad apie jų atsiek 
tus laimėjimus galėtu
mėme sužinoti plačiau ir 
išsamiau?

— Mūsų akademinė 
profesija yra, turbūt, ne 
vien pati didžiausia* bet 
ir pati pajėgiausia lietu-

vių reprezentacinėje 
plotmėje. Iki šiol niekas 
nesirūpino su jais arti
mų ryšių palaikymu ir 
daugumoje mes ignora
vome mūsų mokslinin
kus bei jų laimėjimus, 
nors mes ir žinojome, 
kad palaikymas artimų 
ryšių su mūsų intelektu
alais bei profesionalais 
yra būtinas mūsų vi
suomeniniam augimui. 
Mums yra labai svarbu, 
net mūsų pačių tarpe, 
iškelti mūsų akademi
nės ir profesinės gru
pės individualius atsie- 
kimus ir su jais palai
kyti artimą kontaktą. In
formacijos centro ribo
se mes tą bandysime iš
vystyti.

— Teko patirti, kad 
studijų reikalais kuriam 
laikui išvykstate iš Chi
cagos. Kas toliau tęs jū
sų pradėtą darbą. Ar ne
sustosime pusiaukelyje?

— Taip, mokslo reika 
lais persikeliu į Cincin- 
nati. Informacijos Cent
rui tebevadovausiu ir to
liau ir darbas bus tęsia
mas mūsų jau įsipareigo
jusių bendradarbių. Man 
atrodo, kad yra charak
teringa šių dienų visam 
jaunimui, kad jis kūry
bingai siekdamas tikslo, 
nesustoja pusiaukelyje. 
Iš patyrimo žinau, kad 
ta mūsų jaunimo dalis, 
kuri ir turi talento ir už- 
siangažuoja, visada iš
veža iki galo ir nesusto
ja pusiaukelyje.

— Ko Informacijos 
Centras tikisi iš mūsų 
visuomenės, o kartu ir 
iš jos nuomonės reiškė- 
jos — spaudos, radijo, 
televizijos?

— Informacijos Cent 
ras tikisi iš mūsų visuo 
menės moralinės bei ma
terialinės paramos ir 
nori artimo bendra
darbiavimo su visais, 
tiek čia gimusiais lietu
viais, tiek atvykusiais po 
karo iš Europos, nes tik 
artimai ir vieningai dirb 
darni geriausiai pasitar
nausime visiems. Mūsų 
spauda, radijas ir tele
vizija mums parodė so
lidarios paramos. Mesti 
kimės, kad iš savo pu
sės ateityje galėsime 
jiems taip pat pasitar
nauti.

Kai vėlai vakare at
sisveikinęs su kun. Gin
tautu SabataiČiu, S.J. iš
ėjau į triukšmingą \Ves- 
tern gatvę, Informacijos 
Centro patalpose liko ži 
buriuoją langai ir kauk
šėjo rašomosios mašinė - 
lės garsai.
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KNYGŲ LEIDĖJAI IR
JUOZAS KAPOČIUS

Stasys Santvaras

Antrasis mano leidė
jas buvo Šiaulių mieste 
įsikūrusi Kultūra, išlei
dusi Minių Mylimosios I- 
ją dalį. Su tos leidyklos 
žmonėmis niekad nebu
vau susitikęs ir asme
niškai susipažinęs — vi
sus reikalus tvarkėm 
laiškais. Mano drama
turginį bandymą jie at
skiru raštu išgyrė ir ne
trukus jį išleido. Nūdien 
patys klausimai skrieja: 
ko gi skubinau, kodėl gi 
jiems neatidaviau viso 
veikalo, kurio III—ji da
lis jau buvo daug bran
desnė? Tegu tai buvo ne
tobula jaunatvės giesmė, 
tegu tai buvo žaliava, o 
vis dėlto gaila, kad ji pra
dingo...

Keistų dalykų žmo
gaus gyvenime atsitin
ka. Daug ką Lietuvoj pa
likom, viską palikom, aš 
nepasiėmiau ir to Kul
tūros b-vės leidinėlio, 
savo Karaliaus Lydingo-

Gera*s žmogus, paty
ręs, kad aš tos knygos 
neturiu, man ją surado 
ir padovanojo Amerikoj.

Kopija ne nauja, gero
kai aptrinta, bet ir radi
nys joje nekasdieniškas 
— knygų paskutiniame 
puslapy ranka įrašyti šie 
žodžiai: ”Dėl tokios rim
tos B-vės — visgi per 
silpna premija... J. Gu- 
zevičius, 1926 m. XII.24” 
Kaip ši knygelė atsidūrė 
Amerikoj, gal tik ji pati 
galėtų pasakyti, jeigu ga
lėtų prabilti...

Man regis, J. Guzevi- 
čiaus sakinį "per silpna 
premija" reikėtų taip iš
versti: per silpnas vei
kalas. Ar J. Guzevičius 
turi ką nors bendra su A. 
Guzevičium, pirmuoju 
tarybinės valdžios sau
gumo viršininku Lietu
voj, dabar minimu ra
šytoju Aleksandru Guze
vičium - Gudaičiu, ne
galiu įspėti, nes įrašo 
rankraštis man visai ne
pažįstamas. Galimas da
lykas, mano kritikas yra 

dabartinės garsenybės 
brolis, o gal ir jis pats 
buvo vardą pakeitęs.

Ir nenoriu su pastabos 
autorium ginčytis. Net 
pritariu, kad mano dra
minis bandymas buvo ne
išbaigtas. Tačiau, jeigu 
okupantų atneštoj naiki
nimo aistroj Minių my
limoji nebūtų dingusi, 
šiandien aš bandyčiau 
ją perkurti, gal ir šis tas 
gerėlesnio atsirastų, 
nes gi jaunystės skry
džiai ir už auksą nėra 
nuperkami.

Trečias leidėjas, pa
likęs itin malonių prisi 
minimų, buvo Ant. 
Kniūkšta, Sakalo b-vės, 
o vėliau Valst. leidyklos 
direktorius. Visi mano 
leidėjai buvo puikūs žmo
nės, bet Kniūkštą, kaip 
daugelis jo autorių, ir aš 
miniu su pasigėrėjimo ir 
dėkingumo jausmu.

Du įvykiai, kol būsiu 
gyvas, negalės išdilti iš 
mano atminties. Jie ma
no akyse Ant. Kniūkštą 
aukštai iškėlė kaip žmo
gų ir leidėją.

Sakalas išleido du ma
no lyrikos rinkinius — 
Pakalnių debesis ir Gies
mes apie saulę ir sielą. 
Honorarą iš tos leidyk
los aš atsiimdavau knygo 
mis, pinigų neprašyda
vau, nes teatre jų pakan
kamai užsidirbdavau. Ta 
Čiau vienų atostogų metu 
Palangoj tučtuojau turė
jau sumokėti valdžiai 150 
litų už prijungtą priema 
no "dvaro" gabalėlį že
mės. Ištekliai, lyg tyčia, 
tuo laiku buvo išsekę, 
todėl minėtą sumą reikė 
jo kur nors sumedžioti.

Šovė mintis paskam
binti į Kauną leidėjui 
Kniūkštai. Taip ir buvo 
padaryta. Kitą dieną pi
nigai honoraro sąskai- 
ton man buvo į Palangą 
atsiųsti telegrafu! Ro
dos, menkniekis, bet kai 
žiūri į jį iš tolumos, ko
kia jaukia šviesa jis ap

šviečia Ant. Kniūkštą 
kaip žmongų!

Kitas įvykis jau buvo 
žymiai stambesnis. 1939 
m. pabaigoj ir 1940 m. 
pradžioj, kai būdavo ski
riamos literatūros pre
mijos, Rašytojų d-jos ku 
luaruose sklido gandas, 
kad aš gausiu Sakalo pre
miją už Giesmes apie 
saulę ir sielą. Ir Ant. 
Kniūkšta, kai prisiarti
no premijos skyrimo lai
kas, nedviprasmiškai 
man davė suprasti, kad 
manęs laukia laureato 
garbė; įvykio išvakarė
se jis buvo paėmęs spau
dai mano biografinius 
duomenis ir net foto nuo
traukas...

Tom dienom prie Kon
rado kavinės durų suti
kau poetą Ant. Miškinį, 
kuris savo įpročiu man 
padeklamavo:

— Dainiau, tai svei
kinu patį, kaip laureatą 
šakalinį!

Ant. Miškiniui aš atsi
liepiau, švelniai pamėg
džiodamas jo intonaciją:

— Dainiau, kai teisė
jas man reiškia tokią pa
garbą, tai aš lenkiuosi ir 
jam dėkoju.

Tais metais Sakalo b- 
vės Jury komisiją suda
rė Ant. Kniūkšta, dr. V. 
Maciūnas — leidyklos 
atstovai, poetai Liudas 
Gira, Kazys Boruta ir 
Antanas Miškinis — Ra
šytojų d-jos atstovai. 
Tuo metu aš jau nieko 
gero negalėjau tikėtis iš
L. Giros ir K. Borutos, 
bet mano brangus leidė
jas Ant. Kniūkšta, matyt, 
buvo tikras dėl Ant. Miš
kinio balso, nesgi tasai 
mane jau beveik oficia
liai buvo pasveikinęs 

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

Savininkai: .J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Napoleon Brandy ............. Sth — 81.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey 5th — 83.39
3. Imported Scoth Wiskey 5th— 83.98
4. Imported French Cordials 5th — 82.98
5. Liebfraumilch German Wine .... Sth— 80.98

6. Imported French Brendy Sth— $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz. Bot. — $1.29

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

kaip "laureatą šakali
nį"...

O, Viešpatie, kai Ju
ry komisija susirinko ir 
pradėjo balsuoti, du bal
sai krito už Giesmes 
apie saulę ir sielą, du už 
kaž kurį Cvirkos darbą ir 
vienas vis buvo meta
mas "baltas". Komisija 
ilgokai kankinosi, bet re
zultatai rodėsi vis tie 
patys.

Šitaip tad ir atsitiko, 
kad 1939 m. Sakalo lite
ratūros premija, kuri ei
lės tvarka buvo laikoma 
pirmąja po valstybinės, 
visai nebuvo paskirta. O 
tai nepr. Lietuvoj juk bu
vo paskutinė Sakalo 
literatūros premija...

Kai ryšium su leidė
jais tąįvykįprisiminiau, 
man ir šiandien gomury 
kartu darosi. Tačiau 
anuomet aš pajėgiau 
"paimti save į rankas" ir 
į tą nesmagią bylą bei jos 
dalyvius pažvelgti su šyp
sena.

Leidėjas Kniūkšta įvy
kį išgyveno labai skau
džiai — kelis kartus jis 
atbėgo pas mane, kelis 
kartus nelauktą nesusi
pratimą aiškino, aiškiai 
matėsi, kad jo širdis bu
vo įžeista ir sukruvin
ta...

Ketvirtasis leidėjas, 
su kurio keliu svetimoj 
žemėj susitiko mano ke
lias, buvo Jonas Lenk- 
taitis, vokiškam Fellba- 
che prie Stuttgarto įstei
gęs knygų leidyklą Pa- 
tria.

Tikras dalykas, tai bu
vo pats linksmiausias 
ir giedriausias vyras, 
kokių ne taip dažnai šia
me gyvenime sutiksi. Ir 

jo energija, ir jo veiklu
mas liejosi per krantus! 
Kur beveik niekas ne
galėjo įlįsti ir spausdi- 
niui leidimo gauti, J. 
Lenktaitis, pro vienas 
duris išprašytas laukan 
pro kitas išeidavo pla
čiai šypsodamasis ir su 
leidimu rankoj...

Kai kada aš mėgda
vau jį vadinti Suktaičiu, 
bet jis tik kikendavo ir 
niekad nepykdavo. Ir ne 
vienu atveju man atrodė, 
kad komerciniuose daly
kuose jis yra užsigimęs 
genijus. Toj erdvėj jis 
nardė, kaip ešerys gied
riam vandeny! Nepap
rastu pastabumu ir susi
vokimu J. Lenktaitis mo
kėjo išnaudoti kiekvieną 
pasitaikiusią komercinę 
progą, visuomet dirbo 
švilpaudamas, lyg tie 
darbai nelengvu pokario 
metu tebūtų tik paprasti 
juokeliai.

Jono Lenktaičio Pat- 
ria Vokietijoj mūsų gro - 
žinei literatūrai yra su
pylusi pačią stambiau
sią duoklę. Iš Lietuvos 
atsivežtu papratimu, ji 
ir premijas skyrė liet, 
rašytojams "už geriau
sią kūrinį", kurį vienerių 
metų laikotarpy Patria 
buvo išleidusi. Jos kny
gų tarpe yra ir mano Lai
vai palaužtom burėm. Ta
čiau itin vertingi jos lei
diniai yra liet, rašytojų 
metraštis Tremties me
tai ir dr. A. Šapokos Lie
tuvos istorija. Yra ir 
dar stambus būrys veika
lų, eilė iš jų premijuoti, 
kurie garsiai skelbia, 
kad J. Lenktaičio Pat
ria buvo rimta ir pajė
gi knygų leidykla, platų 
kultūrinio darbo barą iš

kirtusi pokarto Vokieti
joj.

Kaip baisiai gaila,kad 
tas linksmo ir giedro 
veido vyras, tas Jonas 
Lenktaitis, neiškilo vie
šumon JAV pakrantėse, 
kad šioj šaly neišsilaikė 
ir jo Patria! Atrodo, kad 
ir mes beveik visi pa
sidarėm kitokiais žmo
nėm, mylias nubėgę nuo 
tų pomėgių, dėl kurių 
slelojomės ir sirgom...

Penktasis mano raš
tų leidėjas yra Juozas 
Kapočius. Bostone jis 
jau yra išleidęs mano ly
rikos rinktinę Atidarus 
langus, eilių rinkinį Au
kos taurę, o taip pat dai
liai atmuš ęs Kantatą
apie Lietuvą. Tikiuosi, 
jei dar ką sukrapštysiu, 
jis ir tuo atveju neatsi
sakys mane "išvesti į 
pasaulį". Nors labai ne
jauku taip šnekėti, gali
mas dalykas, kad Juozas 
Kapočius bus ir pasku
tinysis mano leidėjas.

(Bus daugiau)

HORIZONTAL
BORING MILL

ir

BULLARD
OPERATORIAI

DIENĄ IR NAKTĮ. 56 VALANDOS 
AR DAUGIAU PER SAVAITE. AU
TOMOBILIAMS PARK1NIMO VIE
TA. APMOKAMOS ŠVENTĖS. APMO- 
KAMA LIGONINE. GALIMA DIRBTI 
IR NEPILNĄ LAIKĄ.

HAHN MFG. CO.
216 — 391-9300 
Cleveland, Ohio

įmones prižiūrėtojas kalba 
LIETUVIŠKAI

(I10-I12)

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novelė

(9)
Jai atidarė duris Viktoro motina, visada jai tokia 

maloni ir gera moteriškė, bet šįkart ji piktai pasakė vieš, 
niai, kad Viktoras išsikėlęs gyventi kitur, kad ji jo adreso 
nežinanti ir kad namuose jis niekad nebesirodąs.

— Kas atsitiko? — nustebusi ir išsigandusi paklau
sė Kunigunda.

— Paklausk savo motiną kas atsitiko, ji geriau ži
no, — ir sulig tais žodžiais ji užtrenkė duris.

Grįžusi namo Kunigunda tuojau nuėjo į tėvo kam
barį ir papasakojo jam apie savo pasimatymą su Bur- 
kiene. Nieko nelaukdamas Sereikis apsirengė ir išėjo į 
barą, kur, žinojo, vakarais dažnai būna Balkus. Ir prie 
alaus stiklo viskas išaiškėjo.

— Maniau, kad tas mano vaikas išsikraustė iš pro
to, — kalbėjo Barkus. — Niekad savo gyvenime nema
čiau jo taip įtūžusio. Jis man atvirai pasipasakojo, kaip 
tavo žmona jį išvijo. Jis plūdo ją tokiais žodeliais, kurių 
čia nekartosiu.

— Bet sakyk, ko gi Viktoras išbėgo iš namų? — 
paklausė Sereikis.

— Nežinau, ar jis sakysis, tik aš bijau ... — nutilo 
Barkus lyg būtų buvęs nustebintas kažkokios minties.

— Ko tu bijai? — Sereikis per šalį pažiūrėjo į savo 
kaimyną.

— Bijau, kad čia nebūtų įsivėlusi kokia kita merga...
— Ką? Nebūk juokingas! Viktoras rimtas vyras, o 

be to, juk pats žinai, kad jis su Kunigunda ... — Sereikis 
teisino Viktorą, bet staiga susimetęs paklausė: — O gal 
jis iš tikrųjų turėjo kitą?

— Iš kur aš galiu žinoti? Argi vaikai sakysis su ko
kiom mergom jie susitinka? Aš tik galvoju, kad toks 
karštagalvis kaip mano Viktoras iš keršto ir pasiutimo 
lengvai gali patekti kokiai begėdei akiplėšai ant meške
rės. Paskum, žinoma, gailėsis, bet bus per vėlu. Tavo 
pati bus privirusi didelį katilą košės, kurio bekabindami 
mes visi užspringsime.

— Nesakau, pasikarščiavo mano žmona, bet bus pa
sikarščiavęs ir Viktoras. Jei jis būtų pasikalbėjęs su 
Kunigunda, tikriausiai būtų viskas paaiškėję.

Jie bandė kažką nutarti, bet išsiskyrė nieko nenu
tarę, tik Sereikis gavo iš Burkaus naująjį Viktoro adresą 
ir telefono numerį.

Kunigunda tą patį vakarą paskambino Viktorui iš 
telefono būdelės. Atsiliepė moteriškas balsas angliškai.

— Aš noriu kalbėti su Viktoru . ..
— O kas tu tokia būsi? — pertraukė ją neceremo- 

niškai moteriškė kitame vielos gale.
— Aš jo draugas ...
— Viktoras visiems savo draugams pasakė good bey. 

Good bey. ssveatheart, — pašaipiai nusikikeno nepažįs
tamoji ir padėjo ragelį.

— Argi Viktoras būtų toks niekšas? — jaudinosi 
Kunigunda grįždama namo.

Pasitarusi su tėvu ji nusprendė pati įsitikinti savo 
akimis, tik ji prašė, kad ir Sereikis važiuotų su ja. Kitos 
dienos povakarį jie išvažiavo aplankyti Viktoro.

Gatvelė buvo siaura, be jokių medžių, apstatyta ma
žais, dviaukščiais mūriniais namukais. Kunigunda pa
prašė tėvą palaukti mašinoje: pirma ji norėjo pasikalbėti 
su Viktoru viena.

Jis gyveno antrame aukšte. Atidaręs duris ir pama
tęs Kunigundą, Viktoras sumišo tartum nusikaltėlis už
tiktas nusikaltimo vietoje, bet kaip paprastai, tuojau at
gavo aplombą ir teatrališkai nusilenkdamas pašaipiai 
murmtelėjo:

— Prašau, prašau į mano rūmus.
Svečių kambarėlis buvo mažas, apstatytas aptrintais, 

nešvariais baldais ir atsiduodąs savotišku, lyg česnakišku 
kvapsniu. Visur mėtėsi seni laikraščiai, ant kėdžių atlašų 
kabojo vyriški švarkai ir viršutiniai marškiniai, nutrintas 
patiesalas kadai kandžių bebuvo ragavęs dulkių siurblio. 
Užmiršęs ar tyčia viešnios nepakvietęs sėsti, Viktoras 
tuojau ėmė kalbėti:

— Kągi, atvažiavai visos teisybės sužinoti! Tavo mo_ 
tina išdergė mane kaip paskutinį valkatą, sumaišė mane 
su purvais ir nedviprasmiškai, taip, nedviprasmiškai da
vė man suprasti, kad tokiai karalaitei kaip tu aš nesąs 
vertas nušluostyti net supurvinto batuko, nes. mat, aš 
esąs juodnugaris, supranti, juodnugaris! Ir ji grasino 
pašauksianti policiją, jei aš dar kartą pasirodysiąs jūsų 
gatvelėje, nes, mat jai esą gėda, kad tokia kaip mano 
mašina sustojanti prie jos bajoriškos rezidencijos!...

— Palauk, — jį pertraukė Kunigunda, — ko tu čia 
dabar spragsi, kaip žirnis ant karštos keptuvės. Kodėl 
tu išbėgai iš tėvo namų? Mano motina tavęs nemėgsta, 
tebūna ir taip, bet juk tu gyvensi su manimi, o ne su 
motina. Argi tu nežinai, kad aš tave myliu? Aš baigsiu 
mokslą, mes susituoksime ir išvažiuosime į kitą miestą. 
Tu mano motinos nematysi. Mano tėvas jau tai žino, tam 
nesipriešina ir ketina iš pradžios net mus paremti pini
gais. Kodėl tu keršiji tik už tai, kad susipykai su mano 
motina? Kuo aš čia kalta?

Viktoras stovėjo nusigręžęs į kampą ir tylėjo.
— Viktorai, kas tau? Ar tu manęs nebemyli? — ji 

artinosi prie jo.
(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DRAUGIJŲ 
DĖMESIUI

Artėjant Lietuvos Vals
tybės Atstatymo 50 metų 
sukakčiai, Clevelando ALT 
skyrius, rengdamasis minė
jimą pravesti iškilmingiau 
negu kitais metais, prane
ša:

Ir 1968 metais Vasario 
16-tos — 50 metų — su
kaktį rengs ALT Clevelan
do skyrius, kaip rengdavo 
iki šiol.

Kadangi ALT skyrių su
daro vietos lietuvių draugi
jos, skyriaus valdyba savo 
pastarame posėdyje nutarė 
sukviesti draugijų atstovus 
pasitarimui apie minėjimo 
rengimą: išgirsti pageida
vimus, gauti sumanymus ir 
pasiūlymus.

Pasitarimas įvyks sek
madienį, spalio 22 d., Lie
tuvių salėje, tuoj po pa
maldų.

Clevelando ALT skyrių 
sudaro šios organizacijos:

Ateities Klubas 
Ateitininkai Moksleiviai 
Akademinis Skautų Sąjūdis 
ALIAS Clevelando Skyrius 
A. Liet. Tautinės Sąjungos

12 skyrius
Am. Liet. R.-K. Moterų Sąj.

26-ta kuopa
Am. Liet. R.-K. Moterų Sąj.

36-ta kuopa
Am. Liet. R.-K. Susiv. 142 kuopa 
Am. Liet. R.-K. Susiv. 8 kuopa 
Am. Lietuvių Piliečių Klubas 
Čiurlionio Ansamblis
D. L. K. Birutės Draugija 
Dainavos Stovyklos Globos 

Komitetas
Fraternitas Lituanus 
Konservatorių Klubas 
Krikščionys Demokratai 
Korp! Plienas 
Korp! Giedra
Liet. Budžiams Remti Valdyba

Lietuvių Atgimimo Sąjūdis 
Liet. Bendruomenės I Apylinkė 
Liet. Bendruomenės II Apylinkė 
Liet. Darbo Federacija 
L. V. Sąjunga Ramovė
Liet. Sk. Sąjungos Skautininkių 

Draugovė
Lietuviai Budžiai
Lietuvių Jūrų Skautai 
Lietuvių Fronto Bičiuliai 
Lietuvių Teisininkų Draugija 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
LDK Vytauto Klubo Bičiuliai 
Lietuvos Vyčių Sendraugiai 
Lietuvių Salės Bendrovė 
Liet. Clevelando Skautų- 

Skaučių Tėvų Komitetas
Ohio Liet. Gydytojų Draugija 
"Neringos” Skaučių Tuntas 
Studentai' Ateitininkai 
Susivienijimo Liet. Am. 14 kp. 
Susivienijimo Liet. Am. 136 kp„ 
šv. Kazimiero Lit. Mokykla 
Sporto Klubas "Žaibas” 
"Tėvynės Garsai” Radijo- 
Vaidilos Teatras 
Vienybės Sąjūdis

(Jeigu kokia draugija čia 
nepažymėta, atstovas atvy- 
kęs į pasitarimą prašomas 
įteikti savo draugijos var
dą).

Priminimas: Praeitą va
sarą rengiant didingą Pa
vergtų Tautų Savaitės mi
nėjimą, lietuvius atstovau
damas, ALT skyrius apmo
kėjo susidariusias išlaidas. 
Draugijo prašomos sumo
kėti ALT skyriui po $3.

Valdyba

MIRĖ KULTŪRINIŲ 
DARŽELIŲ 

PIRMININKAS
Miesto teismo teisėjas, 

vengrų tautybės žymus vei
kėjas, adv. Louis Petrash, 
Kultūrinių Darželių Fede
racijos pirmininkas, mirė 
spalio 13 d., sulaukęs 76 
metus amžiaus. Jis buvo gi. 
męs Clevelande.

Teisėju išbuvo 32 metus. 
Tuo laiku rado galimybę 
darbuotis vengrų kultūri
nio darželio organizacijoje, 
buvo jos pirmininku ilgus 
metus.

Prieš keletą mėnesių mi
rė Leo Weidenthal, virš 80 
metų amžiaus, buvęs redak
torium angliška kalba lei

džiamo žydų laikraščio, žy
dų kultūrinio darželio įstei
gėjas ir veikėjas. Jis buvo 
ilgamečiu Kultūrinių Dar
želių Federacijos pirminin
ku. Po jo mirties federaci
jos pirmininku išrinktas 
teisėjas Petrash, bet jam 
neilgai teko pirmininkauti.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjunga yra tos fede
racijos narys. (k)

LITHUANIAN VILLAGE 
POBŪVIS

Lithuanian Village, Ine. 
vadovybė, savo akcinin
kams, jųjų šeimoms ir sve
čiams spalio 28 d. Lietuvių 
salėje, 6835 Superior Avė., 
ruošia jaukų vakarą-pobūvį.

Baliaus metu bus trumpa 
programa, kurią išpildys 
Clevelando jaunieji akor
deonistai, vadovaujami Ju
liaus Kazėno. Vakaro da
lyvių nuotaikoms paskaid- 
rinti gros Clevelando Lietu_ 
vių Studentų orkestras, šo
kiai ir įvairenybės. Stalai 
po dešimtį asmenų užsisa
komi iš anksto Lietuvių 
Klube darbo valandomis ir 
pas Lithuanian Village, 
Ine. valdybos direktorius. 
Esant reikalui malonėkite 
skambinti telefonu EXpress 
1-1143. šv. Jurgio parapi
jos gerb. klebono maloniu 
sutikimu, svečiai savus au
tomobilius galės palikti pa
rapijos aikštėje. Vakaro 
svečių saugumu rūpinsis 
policijos pareigūnai, kurie 
dabos tvarką Superior Avė. 
nuo Lietuvių salės namų iki 
Šv. Jurgio parapijos.

Lithuanian Village vado
vybė, ruošdama savo pirmą 
rudens pobūvį-vakarą, kvie
čia visus lietuviškos bend
ruomenės narius atsilanky
ti ir jaukioje aplinkoje pa
bendrauti. (Sk.)

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

f

v

The Stroh Brewery Company, Detroit. Michigan 48226

Kaž
kas 
nauja

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

Nauju Stroh’s astuonių paketu įsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blėkines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKON4S

Greičiausias 
būdas surasti 
vietini numerį ?

■ ■

rašo

JIS YRA KNYGOJE

Šalia jūsų telefono ... 
nėra iškalbingesnio daikto

Ohio Bell

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Nelson’s Barber Shop 
741 East 185 Street 
lietuvis kirpėjas — 

VINCAS GELGOTAS. 
Kirpykla atidara nuo 8 

vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(106-111)

HELP VVANTEI) MALĖ
MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

.341-1700 
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERA VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRŪDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Lqual OpportuHily Employer

y

Skaityk ir platink
DIRVĄ

KOKS PAŠTO 
ŽENKLAS?

Paskutiniu laiku spau
doje rašoma apie gali
mybę, kad ateinančiais 
metais bus išleistas paš
to ženklas Pabaltijo vals
tybių 50-ties metų nepri
klausomybės atstatymui 
paminėti. Bet iki šio lai
ko, niekur nėra minima 
kaip ženklas atrodys. O 
jau laikas turėti tokį pa
vyzdį.

Palikti ženklo išvaiz
dą pašto valdybos nuožiū
rai, galime labai nusi
vilti, nes iki dabar, ne-
pasižymėjo grožio at
žvilgiu ženklų išleidi
me.

Subūrus dailininkus iš 
trijų valstybių, panau
dojant tautines spalvas 
ir ženklus, galime turė
ti gražiausią pašto ženk
lą, kokį tik yra išleidu
si pašto valdyba savo is
torijoje.

A.M.
Richmond Hill

KVIEČIAME VISUS SKAITYTOJUS 

UŽPILDYTI DIRVOS ANKETĄ

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRRINIAI.

įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje, 

6907 Superior Avė.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Deputi ment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI



DIRVA 'Aidužių’ ansamblis Chicagoje ruošiasi koncertui

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos planavimo ko
misijos posėdis įvyko spa
lio 15 d. tos komisijos pirm, 
dr. D. Degėsio bute. Posė
dyje dalyvavo visi komisi
jos nariai: inž. J. Augusti- 
navičius, dr. A. Butkus, 
teis. A. Garmus ir ekon. A. 
Mackevičius, Vilties drau
gijos valdybos pirm. Al. 
Laikūna's, Dirvos redakto
riai J. čiuberkis ir V. Ged
gaudas.

Posėdyje buvo apsvarsty
ti Vilties nekilnojamojo tur
to, spaustuvės ir kiti ūki
niai reikalai bei tų reikalų 
ateities perspektyvos.

NEW YORK

NEOLITHUANŲ ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania me
tinė šventė-balius įvyks š. 
m. spalio 28 d., šeštadienį, 
8:30 vai. vak. Travelers 
H o t e 1-Terrace Ballroom, 
94-CO Ditmars Blvd. (prie 
La Guardia areodromo). 
Vaišės ir šokiai grojant Mi_ 
chael Tardella orkestrui. 
Vietas prašoma užsisakyti 
iki spalio 17 d. New Jersey: 
pas korporacijos pirm. Al
doną čekienę (201) 
549-8196, New Yorke: pas 
sekr. Violę Tamošiūnienę 
(212) 263-8380.

CHICAGO

VIENERI METAI BE ADV 
PETRO STANKOVIčIAUS

(1904. VII. 29 — 1966.
IX. 30)

šiais metais spalio mėn. 7 
d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
Chicagoje buvo atlaikytos 
metinių sukaktuvių proga 
šventos mišios velioniui 
adv. Petrui Stankovičiui 
prisiminti. Pamaldomis pa
sirūpino velionio žmona 
Jadvyga Gintilaitė-Stanko- 
vičienė ir sūnūs: Stepas ir 
Juozas. Mišių aukos atna
šavimo metu dalyvavo jo 
giminės, artimieji draugai 
ir bičiuliai. Vėliau Jadvygos 
Stankovičienės namuose įvy
ko kuklios vaišės, kuriose 
dalyvavo giminės ir velio
nio artimieji mokslo drau
gai ir kaimynai.

Adv. Petras Stankovičius 
gimė 1904 m. birželio mėn. 
29 d. Brokštėnų dvare, Ši
lalės valsčiuje, Tauragės 
apskrityje. Savo gyvenimo 
ir mokslo siekimo dienose 
pasižymėjo ypatingais ga
bumais. 1924 metais Telšių 
gimnaziją baigė pirmuoju 
abiturientu. Visus mokslo 
dalykus Pedagogų Taryba 
j\artino penketukais. Gana 
.liūnas, vos 24 metų am
žinus baigė Kauno Univer
sitete teisės mokslus. Pra
džioje teisėjo pareigas atli
ko Kaišedoryje. Vėliau ant
stolio pareigas ėjo Kėdai
niuose. Iš ten persikėlė į 
Kauną ir ilgesnį laiką ver
tėsi advokato praktiką.

B o 1 š e vikams okupavus 
Lietuvą jis buvo nukeltas į 
Rokiškį ir ten areštuotas ir 
uždarytas į kalėjimą. II pa. 
saulinio karo metu, artė
jant vokiečiams prie Rokiš
kio miesto jis su kitais ka
liniais išsilaužė iš kalėjimo 
ir išėjo j laisvę. Vokiečių 
okupacijos metu vertėsi ad
vokato praktika ir ūkinin
kavo savo ūkyje. Bolševi
kams artėjant i Lietuvą jis 
su savo šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Iš Vokietijos at
vyko į JAV ir apsigyveno 
Chicagoje. čią pradžioje su
sirado darbą fabrike. Vė
liau išlaikęs atitinkamus 
egzaminus pradėjo verstis 
nekilnojamojo turto ir ap- 
<i ra ūdos varstu.

Per penkiolika metų są
žiningai patarnavo šimtams 

besikuriančių tautiečių na
mų pirkime, pajamų mokes
čių užpildyme ir kituose 
reikaluose. Advokatas Pet
ras Stankovičius tobulai 
mokėjo lietuvių, lenkų, ru
sų, vokiečių ir anglų kal
bas. Labai dažnai kaip ver
tėjas dalyvavo JAV teis
muose.

Buvo linksmo ir patrauk
laus būdo. Visados gerai 
nusiteikęs, su malonia šyp
sena veide ir humoro są
mojum žodyje pasitikdavo 
savo skaitlingus klijentus. 
Visados sugebėdavo su
prasti ir atjausti žmogų ir 
jo kasdieninį rūpestį ir var. 
gą. Toks jo žmogiškas pa
veikslas paliko skaitlingų 
bičiulių ir jo mokslo drau
gų atmintyje.

Mirdamas savo abiem 
sūnums Stepui ir Juozui 
linkėjo neužmiršti lietuvių 
kalbos, baigti aukštuosius 
mokslus ir būti visados ge
rais ir paklusniais auklėti
niais savo motinai Jadvy
gai.

I. Andrašiūnas

• JAV LB Garbės Teis
mas nutarė pareikšti chi- 
cagiečiui Jonui Kaunui pa
peikimą už Gage Parko LB 
apyl. pirm. Stasio Gečo 
įžeidimą. Gečas pasijuto 
įžeistas J. Kauno straipsniu 
Naujienose.

• J. Dilys Chicagos teis
mo buvo nubaustas 50 dol. 
bauda už antisemitinės lite
ratūros platinimą.

• Prekybos Rūmų narių 
rudeniniame susiri n k i m e 
Dariaus-Girėno salėje pirm. 
A. Baliūnas padarė platų 
pranešimą apie atliktus 
darbus, stipendijų padalini
mą, banketus ir kt. Apie 
ekskusiją į Expo 67 Mont- 
raely pranešė jos vadovas. 
Parengimų vadovas dr. F. 
Kaunas pristatė kun. dr. A. 
Jušką ir Chicagos LB apyg. 
atstovę B. Vindašienę, ku
rie padarė plačius praneši
mus lituanistinio švietimo- 
mokyklų parėmimo reikalu 
ir prašė aukų. Diskusijose 
dalyvavo keli nariai, jų tar
pe finansininkas A. Kašu
bą. pasiūlęs remti lit. mo
kyklas, mokytis ir kalbėti 
savo susirinkimuose tik lie. 
tuviškai. Visoms mintims 
nariai ir svečiai nuoširdžiai 
pritarė.

Po oficialios dalies pirm. 
A. Baliūnas visus dalyvius 
pakvietė vaišėms, kurias 
skaniai paruošė p. Liters- 
kienė. Dar ilgai prie vaišių 
stalų dalyviai dalinosi susi
rinkime iškeltoms mintims 
ir dėkojo L. Pramonės rū
mų vadovybei už gerą su
sirinkimo programa ir vai
šes. (pš)

• L. R. ir Elena Zimavi- 
Čiūtė-Caster įstojo į Lietu
vių Fondo narių eiles įneš
dami 500 dol.

L. F. adresas: 
Maplevvood Avė., 
III. 60629.

TORONTO

• Lietuvių Namų balius, 
įvykęs spalio 7 d. savose 
patalpose, sutelkė gausų 
būrį mūsų tautiečių. Tai 
bene pirmas šiame sezone 
parengimas suteikęs progos 
pasilinksminti, grojant ge
ram orkestrui ir vaišinantis 
lietuviškais valgiais. Daug 
prie baliaus pasisekimo pri
sidėjo ir lošimas, pasižymė
jęs gražiais ir vertingais 
laimėjimais. Dailininko Da. 
gio paveikslą "Jūratė ir 
Kastytis" laimėjo Antanas 
Masys, Nordmende firmos 
atstovo J. Tumoso staliuką 
šešiems žmonėms su konja
ko bonka — Juzas Starke-

664.3 So. 
Chicago,

(Sk.)

"Aidučių" ansamblio dainininkės su vadove muz. A. Stephens. Iš kairės: Leonilia Nakutytė, Jūratė 
Jančytė, Gražina Grybaitė, Alė Vasaitytė, Viktorija Grigelaitytė, Virginia Bobinaitė, Gražina Bičiflnai- 
tė, Liucija Buivydaityė, Jūratė Jaksevičiūtė, Donna Prusaitė, Živilė Numgaudaitė, Janica Drabnic ir 
prie pianino ansamblio vadovė A. Stephens. šio ansamblio koncertas {vyks spalio 28 d. Chicagos Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje. Programoje taip pat dalyvaus pagarsėjęs lietuvis akordeonistas Kazys 
Daubaras iš Philadelphijos. Programa žadanti būti įdomi ir chicagiečiy tarpe susidomėjimas koncertu 
didelis. V. Noreikos nuotrauka

TIESOS REPORTERIAI TIKRAI 
STEBINA PASAUU"

Anot vilniškės Tiesos 
informacijos (spalio 4), 
vilniečiai konstruktoriai 
esą sukūrę du naujus 
ERA modelius, apie ku
riuos toks Dravinas iš 
Maskvos pareiškęs, kad 
jie "ne tik prilygsta ge- 
riausiems pasauliniams 
standartams, bet pralen
kia juos".

ERA yra elektrografr 
nis kopijavimo prietai
sas, kurio paskirtis yra 
kaip XEROX ar kitų pa
našių kopijavimo prie
taisų.

Pirmasis ERA mode 
lis Vilniuje buvo atskleis 
tas prieš apie 10 metų, 
ir tada valdiniai repor
teriai "stebino pasaulį" 
tvirtindami, kad tas lie 
tuvio konstruktoriaus su 
kurtas prietaisas esąs 
pasaulinės reikšmės per

vičius, provizoriaus J. Mar
gio foto aparatą — Anta
nas Kairys ir daugelis kitų.

Reikia pažymėti, kad Lie
tuvių Namai,atlikdami ne
mažą kultūrinį darbą mūsų 
lietuviškos visuomenės gy
venime, susilaukė tikrai 
nuoširdaus susidomėjimo, 
kuris visuomet bus prisi
mintas su dėkingumu.

MIAMI BEACH
• Stasys Jazbutis su po

nia grįžo iš Montrealio, kur 
dalyvavo Lietuvių Dienos 
minėjime.

Jų motelis Miami Beach, 
Florida, 8910 Collins Avė. 
nebuvo uždarytas ir veikė, 
kaip visuomet, visus metus. 

PLANINGAS TAUPYMAS M0KA GERUS DIVIDENDUS- ILMINllJ l/AVrlIVIrAj PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN.

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

• Metinis dividendas Ą*/ąc/o išmokamas du kart per metus už PASKOLOS
visus taupymo sąskaitas. perkant namus daromos ilgiems termi

nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHAT J. KAZANAUSKAS, President

versmo pradžia spausdL 
nimo technikoj... Vaka
ruose tas "perversmas" 
jau buvo įvykęs, elektro 
grafiniai kopijavimo 
prietaisai jau buvo pa
plitę, nors dar primi
tyvoki, lyginant su da
bartiniais.

Dabar skelbiamasis 
"geriausių pasaulinių 
standartų pralenkimas" 
toje srityje yra dar vie
nas pavyzdys, kad rusai 
lietuviams ir, matyt,net 
patys sau pučia tuščių 
pagyrų miglą į akis.

EROS modelių kons
trukcija Vilniuje pasiro
do beesanti rusų ran
kose. (Rusų valdžios įs
teigta įmonė). Pernelyg 
išgirtus EROS modelius 
gamino N. Jurevičius ir 
"vilnietis" M. Subotinas, 
o jiems vadovauja taip 
pat "vilnietis" įmonės 
skyriaus viršininkas O. 
Gromovas.

Tame pačiame prane* 
Šime nurodomi toki nau
jųjų modelių pranašu
mai: "Operatoriui nebe
reikia vaikščioti po pa
talpas, o tik paspausti 
reikalingą mygtuką. Apa
ratai užima žymiai ma
žiau vietos (už anksty
vesniuosius EROS mo
delius, kurių dydis kone 
kaip automobiliaus), Ojų 
našumas didesnis. Pir
majai kopijai gauti rei
kia maždaug 70 sekun
džių. Sekanti kiekviena 
kopija padaroma per 30 
sekundžių".

Dabartiniai XEROXar 
kiti panašūs prietaisai 
veikia maždaug dešim
teriopai greičiau, žino

ma, visiškai automatiš
kai. Tvirtinimas, esą, 
Jurevičiaus - Suboti- 
no - Gromovo naujieji 
modeliai pralenkia ge
riausius pasaulinius 
standartus, deja, tinka 
tik tiems, kurių akys už 
rištos.

Suvaržymai, kliudan
tieji susipažinti su kitur 
pasiektaisiais techniki
nės, mokslinės ar meni
nės kūrybos standartais 
lietuvių inteligentų 
sluoksniuose Lietuvoje 
dabar yra nuolat didė
jančio susirūpinimo ir 
net aštrėjančio pasipik
tinimo priežastis.

(ELTA)

LIETUVIS TARP RUSŲ
Kas dveji metai Pary

žiuje rengiamoje tarptau
tinėje jaunesniųjų daili
ninkų kūrinių parodoje Šį 
rudenį dalyvauja irgru 
pė dailininkų iš Sovietų 
Sąjungos. I tą grupę yra 
įterptas ir vienas lietu
vis, Rimtautas Gibavi- 
čius. Parodoje yra trys 
jo graviūros — "Lietu
vaitė, "Vilnius"ir "Mo

ON INVESTMENTS ' ON BONUS SAVINGS
Unit, of $100 00 Uniti of $1,000 00
Dividend Checki For 3 Yeara
Mailed Ouarterly # Oividendi Pald

Ouarterly 
or Compoundad

1447 So. 49fh Court 
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 656*6330
HOURS. Moli. M; Tue»._ Thur»., M. 9-5; $«t. 91; Wed. Ooaed 

Stfvlagi fa ly T*o HfHb Of TJbt MoaHb WIW forą Fra* T»e lot.

AUKOS DIRVAI

A. Zatkus, Hennose Beach 4.00
V. Česnavičius, Brooklyn .. 1.00 
L T umosa, Toronto........ 10.00
R. Liormanas, Rochester .. 1.00
L. Šeškus,Toronto............. 4.00
M. Abromaitis, Toronto ... 2.00
A. Pakalnis, Linden..........4.00
I. Ožalas, Garwood............2.00
I. Banienė, Detroit............. 1.00
L. Jurskis, Delran............. 4.00
V. Rėklys, Chicago............3.00
H. Misliauskas, DrexelHill3,00 
Dr. D. Naikauskas,Windsor4.50 
Dr. F. Mickevičius, Solon.. 4.00 
V. Kulbokas, Cicero...........4.00
D. Slyvinas, Ft,

Lauderdale.......... 100.00
K. Cicėnas, Chicago....... 4.00
N. Cirtautas, Wyandotte .. 4.00
A. Šilimas, Jamaica Plain 2.00
V. Skirmuntas, Kenosha ... 1.00 
Z. Kalinauskas, Elizabeth 1.00
L. Izbickas, W. Roxbury .. 3.00 
V. Meiliūnas, New York ... 5.00

tina". Rugsėjo gale R. 
Gibavičius ir pats, ži
noma, * drauge su visa 
rusų "delegacija", nuvy
ko į Paryžių. Tiesoj pra 
nešta, kad jis nusivežęs 
ir naujausių savo darbų: 
graviūrų ciklą "Senasis 
Vilnius" ir knygų ilius
tracijų rinkinį. (E)

VIS RUSAI...
Spalio 3 d. Vilnuje 

paskelbti apdovanojimai 
garbės raštais vėl pri
mena porą rusų, įsitai
siusių svarbiose parei
gose Lietuvoje. Pašto ir 
transporto darbininkų 
profesinei sąjungai vir
šininkauja Ivanas Ivano
vas (jo biografija pra
sideda tik "po didžiojo 
tėvyninio karo", kai pra
dėjo karjerą Zarasuo
se). Aleksiejus Mylniko- 
vas apdovanojimą nusi
pelnė, kaip čekistų įstai
gos skyriaus viršininkas 
Vilniuje. (E)

SUKAKTUVININKAI
Du dzūkai dailininkai 

— Mečys Bulaka, grafi
kas, ir Viktoras Palys, 
skulptorius, pereitą mė
nesį (rūgs. 12 ir 25) su
laukė 60 metų amžiaus.

(ELTA)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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