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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PO REVOLIUCIJOS...KAS?
50 SOVIETŲ REVOLIUCIJOS MINĖJIMAS PA
TIEKIA ĮDOMIĄ MĮSLĘ: KAS TAI — GIMTA
DIENIO MINĖJIMAS AR LAIDOTUVĖS? — 
NORS DADGUMAS ŽINOVŲ YRA LINKĘ MA
NYTI, KAD KOMUNIZMAS JAU NEGYVAS, 

FAKTAI KALBA KITAIP.

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

50 metų bolševikų re
voliucijos proga ameri
kiečių spaudoje pasiro
dė įdomių svarstymų 
apie jos priežastis, ei
gą, sėkmę ir nesekmes 
ir, pagaliau, ateitį. Nevv 
York Times ta proga pa
skelbė ir dar skelbia vi
są eilę straipsnių, pa-
rašytų žinovų ar save 
skaitančiais žinovais,ku
rie dažnai remiasi pačių 
sovietų šaltiniais ir, at
virai kalbant, nušneka 
pro šalį. Tuos Nevv York 
Times straipsnius per
sispausdino visa eilė 
amerikiečių (jų tarpe 
Chicago Tribūne) ir už
sienio (pav. vokiečių der 
Spiegei) laikraščių.

Apimtimi daug ma
žesnį, bet daug sodres
nį ir, mano nuomone, 
taiklesnį tos sukakties 
'paminėjimą’ pravedė sa
vo spalio 31 d. Nr. kon
servatyvus žurnalas Na
tional Review, kurį mes 
tikrai galėtumėm reko
menduoti pasiskaityti sa
vo draugams amerikie
čiams. Įdomu, kad ta pro
ga padidinto numerio iš
leidimą įgalino Jewish 
League Against Commu- 
nism...

Įdomus ir mums yra 
Reader’s Digest vyres
niojo redaktoriaus (se- 
nior editor) Eugene Ly.

IŠ VISO PASAULIO

• KERŠYDAMI už karo laivo 
Elath paskandinimą, Izraelio 
lėktuvai puolė prieSuezo kana
lo esančius benzino sandėlius ir 
juos padegė. Suezo kanalo zono
je vyko aštrus abiejų pusių ap
sišaudymas artilerija. Egipto 
vyriausybė pasiskundė Saugumo 
Tarybai, sušauktai specialiai se
sijai.

• JAV LAKŪNAI puolė prie 
Hanoi esantį pagrindini š. Viet
namo aerodromą ir sunaikino 
9 rusų gamybos MIG lėktuvus. 
Tas svarbus karinis aerodro
mas iki šiol buvo neliečiamas.

• JAV PANAIKINO ginklų prk 
statymo draudimą j Art. Rytų 
valstybes. Tuo badu ne tik Iz
raelis, bet ir arabų valstybės 
vėl gaus Amerikos ginklų siun
tas. Valstybės Departamento at
stovas pareiškė, kad sustab
džius ginklų siuntas, tos vals
tybės vistiek jų gauna iš Sov. 
S-gos.

• JIE PASIRINKO LAISVę. 
Svetlana kovo mėn.; du veng
rų diplomatai gegužės mėn.; 
vienas atominės jėgos moksli
ninkas spalio mėn.; o dabar 
KGB pulkininkas Runge, nebe
laukdamas revoliucijos šventės 
iškilmių, nutarė jas atšvęsti 
Amerikoje.
• IŠ RYTŲ VOKIETIJOS pa

bėgo tiek pasienio sargybinių, 
jog dabar (vokiečių uniformose) 
užtinkama daug rusų.

• ESTRELLA BEACH kuror
te Kuboje yra Amerikos negrų 
stovykla, kurioje ruošiami 
"specialistai" riaušėms kelti ir 
vadovauti. Tą stovyklą neseniai 
aplankė Stokely Carmichel, ka
ringosios "juodosios jėgos" va
das.

ons knygos ("Workers 
Paradise Lošt” by Eu
gene Lyons, Funk and 
Wagnal leidykla, $6.95), 
ištrauka apie Rusiją 
prieš revoliuciją. Lyons 
Rusijos gyvenimą seka 
nuo pat revoliucijos pra
džios. Pradžioje su en
tuziazmu, vėliau smar
kiai nusivylęs.

Jo tas skyrius įdomus 
tuo, kad jis išsklaido mi
tą. jog revolucija Rusi
joje būtinai buvo reika
linga ir neišvengiama. 
Jei ji buvo neišvengia
ma, tai tik gal dėl to, 
kad anų laikų Rusijoje, 
kaip ir dabartinėje Ame
rikoje, viešai atsiskir
ti nuo oficialios ideolo
gijos buvo ne tik įma
noma, bet ir madinga 
(open dissent from the 
official ideology was not 
only possible būt fashion- 
able).

Ūkiškai Rusijoje pra
moninė revoliucija pra
sidėjo daug vėliau negu 
Vakaruose, tačiau nuo 
1905 metų ūkinis augi
mas buvo spartesnis ne
gu JAV, D. Britanijoje ir 
Vokietijoje. Rusijoje jau 
1882 m. buvo uždrausta 
vaikams dirbti fabrikuo
se, tuo tarpu kai Pran
cūzijoje tuo laiku buvo 
legalu versti vaikus dirb- 
ti po 12 valandų į dieną. 
1913 metais Rusijoje 
tremtinių (katorgininkų) 
viso buvo 31.000, įskai
tant į tą tarpą ir krimi
nalinius nusikaltėlius... 
Bet, aišku, mes nesi
ruošiam toje vietoje lie
ti krokodilo ašaras dėl

DIRBKIME, KAD LIETUVA
BUTU LAISVA

J. Kajecko, Lie
tuvos Atstovo, svei
kinimo žodis, pasa
kytas veiksnių kon
ferencijoje, Statler 
Hilton viešbutyje, 
Washingtone, 1967 
m. spalio 21 d.

Man tenka nepaprastai 
maloni pareiga ir didelė 
garbė, savo ir savo ko
legų, Lietuvos diploma
tinių ir konsularinių at
stovų vardu, pasveikinti 
susirinkusius į šią kon
ferenciją. Man tenka jus 
pasveikinti sostinėje 
valstybės, kurioj Pir
mo Pasaulinio karo me
tu. Prezidento Wilsono,. 
deklaruota tautų apsi
sprendimo teisė. Sekantį 
mėnesį po to pareiškimo 
gimė Vasario 16-tos die
nos aktas. Man malonu 
pasveikinti jus sostinėje 
valstybės, kuri ne tik pa
smerkė Sovietų agresi
ją prieš Lietuvą, bet ir

caro režimo, verta ta
čiau tai konstatuoti revo
liucijos priežasčių ieš
kant.

Pagaliau ir tai ne taip 
svarbu, kaip klausimas, 
ar dabartinis revoliuci
jos minėjimas yra lai
kytinas mandagiu laido
tuvių aktu ar gimtadienio 
pasiryžimu naujiems lai
mėjimams. Yra daug ži
novų, kurie mano, kad 
komunizmas kaip ideo
logija jau yra išsisėmęs, 
Sovietijoje po apnešio
ta komunizmo kauke sle
piasi senasis Rusijos 
imperializmas, Kinijo-
je tradicinė kinų ekspan
sija. Tas pažiūras gali
ma paremti visa eile fak
tų, tačiau iš kitos pusės 
yra nemažiau svarių fak
tų, kad komunizmas kaip 
tikyba, kokia ji nebūtų 
tuščia ir beprasmė, dar 
nėra visai žuvusi.

Ta tema svarstyda
mas daug įdomių min
čių paberia National Re- 
view nuolatinis bendra
darbis James Burnham. 
Buvęs Valstybės Depar
tamento planavimo šta
bo viršininkas Louis J. 
Halle neseniai išėjusio
je savo knygoje "The 
Cold War as History" 
teigia, kad revoliucija 
ir tuo pačiu šaltasis ka
ras pasibaigė 1962 m. 
su raketų Kuboje krize. 
Nepaisant to, vistiek yra 
komunistų valdomų vals
tybių bendras frontas,ką 
geriausiai įrodo Vietna
mo karas. Visos komu
nistų valdomos valsty
bės yra panašios savo 
struktūra ir visos jos, 
nepaisant interesų skir
tumų, pagrindiniuose 
klausimuose yra solida
rios. Galima aiškinti, 
kad revoliucija pasikei
tė, tačiau Vietnamas 
įrodo, kad ji dar nemi
rė.

toliau nepripažįsta So
vietų smurto prieš Lie
tuvių Tautą ir Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Tai patvirtina 
neseniai Aniceto Simu
čio Lietuvos Generaliniu 
Konsulu Nevv Yorke pri
pažinimas. Tai patvirti
na ir šio mėnesio pra
džioje Jungtinių Tautų 
Asamblėjos III-čioj ko
misijoj J.A.V. Delega
cijos nario, ambasado
rės Harris, padarytas 
pareiškimas. To nepri
pažinimo pasėkoj Lietu
vos diplomatiniai ir kon- 
sulariniai atstovai tebei
na savo pareigas.

Taip kilnus JAV nu
sistatymas Lietuvos at
žvilgiu išplaukia iš bend - 
rųjų JAV interesų ir sie
kimų. Valstybės Sekre
torius Dean Rusk tuos 
siekimus yra šitaip nusa
kęs:

"Mūsų tikslas yra pa
saulis susidedąs iš nepri
klausomų valstybių su

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba, vadovavusi praėjusių metų bendruomenės veiklai. 
Sėdi iš kairės: G. Rinkanaitė, E. Jurkevičienė, A. Rinktinas, O. Indrelienė. Stovi: St. Kairys, A. Vis- 
kontas, L. Tamošauskas ir S. Čepas. Nuotraukoje trūksta V. Judzentavičifltės ir J. Simanavičiaus.

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Tarybos Suvažiavimas

Kanadps Lietuvių Bend
ruomenes Krašto Taryba 
spalio l^-lo uienomis io- 
ronte turėjo savo metinį 
suvažiavimą, kuriame buvo 
iškelta, išsiaiškinta ir ap
tarta visa eilė svarbių lie
tuvišką veiklą liečiančių 
klausimų.

Suvažiavimą trumpu įžan
gos žodžiu pradėjo krašto 
valdybos pirmininkas A. 
Rinkūnas primindamas, kad 
laiko tėkmė į mūsų gyveni
mą atnešė kai ko naujo. 
Kreipdamasis į suvažiavimo 
dalyvius kvietė keliamus 
klausimus svarstyti šaltai, 
nesileidžiant į grupines peš
tynes. Paminėjęs veiklius 
bendruomenininkus I. Ma
tusevičiūtę ir V. Vaidotą, 
kurie metų bėgyje išsiskyrė 
iš mūsų tarpo, buvo pagerb
ti tyliu susikaupimu.

Suvažiavimui pravesti bu
vo sudarytas prezidiumas, į 
kurį įėjo: Aug. Kuolas (To
ronto), L. Eimantas (Lon- 
don) ir R. Verbyla (Mont-

I

institucijomis savo pa
čių pasirinkimu, bet bend- 
radarbiaujančiom tar
pusavio interesams ir 
gerovei siekti. Tai pa
saulis laisvas nuo agre- 
sijos, baimės, trūkumų 
ir diskriminacijos dėl 
rasės, tikybos ar kitų 
priežasčių. Tai pasaulis 
kuris pripažįsta teisės 
viešpatavimą, kuriame 
visi žmonės gali gyven
ti taikoje ir brolybėje”.

Valstybės Sekretorius 
ta pat proga pridūrė, kad 
"deja, kai kurių tautų va
dai turį kiek kitokią pa
saulio tvarkos viziją”. 
Jų tikslas esąs unifor
miškumas, bent kiek tai 
liečia ekonominio ir po
litinio susitvarkymo 
principus.

"Konfliktas tarp jų pla
nų liečiančių žmoniją ir 
pasaulinę santvarką, ku
rioje visi žmonės būtų 
laisvi pasirinkti savas

(Nukelta į 3 psl.) 

realis). Sekretoriatan: V. 
Judzentavičiūtė (Toronto) 
ir dr. M. Ramūnienė (Otta- 
wa). Mandatų komisijon: 
A. šetikas (St. Catherines) 
ir A. Viskantas (Toronto).

Po kun. P. Ažubalio in- 
vokacijos, kuri specialiai 
šiam suvažiavimui buvo pa
ruošta, ėjo sveikinimai, žo
džiu suvažiavimą sveikino 
konsulas dr. J. žmuidzinas, 
pažymėdamas istorijos bė
gyje Rusijos kėslus Pabal
tijo tautų atžvilgiu ir nu
rodydamas, kad tų pačių 
tikslų jinai siekia ir dabar. 
Kaip senovėje kryžuočiai 
prisidengdami krikščionybe 
stengėsi pavergti, taip ly
giai dabar daranti Maskva. 
Mes turime būti budrūs, ge
rai suprasti Maskvos sieki
mus, kad nepatekus į jų 
pinkles. Linkėjimu geriau
sios sėkmės aptariant bend
ruomeninius lietu v i š k o s 
veiklos reikalus, baigė savo 
žodį konsulas dr. J. žmui
dzinas. Toliau sveikino To
ronto apylinkės pirminin
kas adv. G. Balčiūnas ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio vardu Stp. Jakubickas. 
Raštu buvo perskaityta Gal- 
gario apylinkės pirmininko
P. Devenio sveikinimas.

Pranešimus apie KLB 
krašto valdybos veiklą pa
darė pirmininkas ir kiti at
skirų sričių vadovai. Pirm. 
A. Rinkūnas savo praneši
me apžvelgė praėjusią Lie
tuvių Dieną Montrealyje, 
Expo 67 lietuvių reikalus, 
leidinio Lithuanians in Ca
nada platinimo ir apie jų 
neigiamus atsiliepimus, o 
taip pat Kanados šimtme
čio proga Hamiltono Gyva- 
taro ir Toronto Aušros 
sporto klubo mergaičių iš
vykas j vakarinę Kanadą. 
Metęs žvilgsnį į pastaruo
sius lietuviško gyvenimo 
įvykius pažymėjo, kad jaus
mų pagauti ar ne perdaug 
sumink štėjome. Politika 
esąs didelis dalykas ir jos 
kūrimas nesąs jau toks pa
prastas ir lengvas reikalas. 
Geriausiai tokiais atvejais 
\auovauns musų veiksnių 
nuiouytomis gairėmis. i>e 
to pirmininkas prisiminė, 
kad praėjusiais metais val
dybai daug rūpesčių sudarė 
Lietuvių rondo reikalai.

Kultūros vadovas ir vice
pirmininkas Stp. Kairys,da
vęs savo atliktų darbų apy
skaitą, nurodė kas esą už
simota padaryti artimiau

siu metu. Būtent: plėsti 
skudučių ir kanklių muzi
ką. Tuo reikalu netrukus 
būsią suorganizuoti kursai 
ir paruošti apylinkėms in
struktoriai. Toronto skudu
tininkų būrelis yra įgrojęs 
lietuviškų meliodijų į mag
netofono juostą kultūros 
muziejui Ottawoje. Baigda
mas kvietė nukreipti visas 
pastangas į tautos gyvybę 
— ateitį, statant pamink
lus ne pelenams, bet vaikų 
širdyse.

Jaunimo sekcijos vadovė 
G. Rinkūnaitė iškėlė sekci
jos gajumą bendruomeninėj 
veikloj. Kanados pavyzdžiu 
esą yra pasekusios ir kitų 
kraštų bendruomenės. Pra
eitais metais sekcijos dėka 
buvo suorganizuota jauni
mo stovykla Baltijoj prie 
Montrealio. Ateičiai numa
to Kultūros kongreso metu 
Chicagoje turėti platesnio 
masto pasitarimą, surengti 
specialų jaunimui Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mą, įtraukti jaunesnes pa
jėgas j bendruomeninį dar
bą ir, kiek sąlygos leis,ap
lankyti apylinkes.

Švietimo Komisijos pir
mininkas L. Tamošauskas 
davė vaizdą,kas buvo pada
ryta ir yra daroma švietimo 
srityj. šeštadieninėse mo
kyklose vaizdingam dalykų 
dėstymui jau esą pagamin
ta virš 300 skaidrių, šiuos 
metus švietimo komisija 
buvo paskelbusi lituanisti
nių mokyklų metais, tačiau 
apylinkės kiek didesnio su
sidomėjimo neparodė. Pra
nešėjas pastebėjo, kad iš
skyrus Toronto, beveik nie
kur nesą viešų knygų bei 
laikraščių pardavinė j i m o 
kioskų, šių metų balandžio 
1 d. Hamiltone buvo su
kviesta Kanados mokytojų 
suvažiavimas, kuriame na
grinėta tautinio jaunimo 
auklėjimo esamose sąlygose 
klausimai. Lituanistini a i s 
reikalais buvo išleista mo
kykloms ir apylinkių valdy
boms 8 aplinkraščiai. 1968 
m. minint Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo su
kaktį duota sugestijų tuo 
reikalu mokykloms, švieti
mo komisija yra numačiusi 
lituanistinių mokyklų kon
gresą.

Politinio komiteto pirmi
ninkas J. R. Simanavičius} 
apžvelgdamas mūsų politi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Susitinkam su lietuviais
Romoje, kaip jau minė- 

jau, savaitę laiko gyve
nom "Vilią Lituania". 
Štai ir Čia, tame istori
niam krikščionybės cent
re stovi lietuviška pi
lis. į vilą atvykusių sve
čių registraciją atlieka 
vokiečių 
nietės.

Atlikę 
nulipam

vakarienės.

seselės Kotry-

formalumus 
restora- 

Prie
į puikų

ną

Dr. Vaclovas ir Emilija Čekai Romoje susitikę su lietuvaitėm 
Danguole Markute ir Sigute Kavaliūnaite.

r 1 )1Mt. __ 1

kiekvieno stalo sėdintie
ji svečiai kalba kitokia 
kalba, girdim ir lietu
viškai.

— O, ką aš matau, 
kaip sekasi Audriuk, 
kaip malonu, kada at
vykai, kaip ilgai būsi, 
ar tiesiai iš Costa Ric
cos? — apipylė klausi
mais vyresnio amžiaus 
dvasiškis jauną, liekną, 
malonios draugiškos iš-

Kanados Lietuvių 
Bendruomenės...

(Atkelta iš 1 psl.)
nio gyvenimo raidą prane
šė. kad komiteto nariai ar
timai bendravo su Vliku. 
Paminėjęs draudimą Himno 
ir vėliavos lietuvių pasiro
dyme pasaulinėje parodoje, 
pranešėjas perėjo prie kitų 
klausimų, kurie nemažiau 
buvo aktualūs ir įdomūs.

šalpos reikalais praneši
mą padarė tos srities vado
vė O. Indrelienė. Turėta pa
jamų $4,403, išleista $3,935. 
Likutis kasoj $468.

K LB krašto valdybos ir 
leidinio pajamų išlaidų apy
skaitas paskaitė A. Viskan
tas. Krašto valdyba vertėsi 
su $1,200, o leidiniui leisti 
pajamos jau prašoko $5.000, 
tačiau dar vis nepakanka. 
Buvo raginama iš anksto jį 
užsiprenumeruoti.

Platų ir išsamų praneši
mą padarė Tautos Fondo 
Atstovybės Kanadoje pir
mininkas St. Banelis. Lie
tuvių Fondo j .registravimo 
valdžios įstaigose reikalu 
kalbėjo fondo pirmininkas 
dr. A. Pacevičius. šiuo klau
simu buvo skirtingų nuo
monių. Slaptu balsavimu 
krašto taryba aprobavo pa
vadinimą. Po revizijos akto, 
kurį paskaitė E. Daniliūnas 
ir garbės teismo pirmininko
E. Sudiko pranešimo, prieš
pietinis posėdis buvo baig
tas. pb

EMILIJA ČEKIENČ

vaizdos kunigėlį. Išspau
dos ir nuotraukų, iš pa
minėto Costa Riccos var
do atpažinau, jog tai yra 
jaunas prel. Audrys Bač- 
kys, neseniai Vatikano 
paskirtas į minėtą vals
tybę diplomatinei tarny
bai.

Prie registracijos sta

lo išgirdau lietuviškai 
kalbant ką tik atvykusius 
jaunuolius, kurie saky
dami adresą paminėjo 
New Yorką. Kaip vėliau 
paaiškėjo, vienas jų .Jo
nas Bačiauskas, buvo ne 
tik iš New Yorko, bet iš 
artimiausios mūsų kai
mynystės Woodhaveno, 
ilgai Čia gyvenąs, bet nie
kuomet nematytas savo 
parapijoj ir pirmą kart 
čia Romoj susipažinom, 
Antrasis.Kęstutis Sima
navičius, kurio veidas 
labai pažįstamas, mat 
jau eilę metų dainuojąs 
New Yorko vyrų oktete.

Restorano padavėja 
lietuvaitė prie kiekvie
no staliuko paduodama 
valgį pasako porą žo
džių. Ji kalba vokiškai, 
prancūziškai, itališkai, 
na, žinoma, ir lietuviš
kai. Tokiu būdu išgudrė- 
ję svečiai greit atpažįs
ta savo tautiečius.

Sekantį rytą netoli 
mūsų stalo atsisėdo dvi 
mergaitės.

— Čia tikrai lietuvai
tės, — tyliai sakau sa
vo vyrui.

— Tau visur vaidena
si lietuviai. Kodėl jos tu
ri būt lietuvaitės, kuo 
skiriasi nuo kitų? — 
trumpai pažvelgęs at
kirto.

— Na, pamatysi,— sa
kau.-Tikri lietuvaičių ti
pai: gražios, kuklios, 
tvarkingos ir aplamai 
lietuviškos.

— Labą rytą, — atne
šusi pusryčius pasakė pa 
davėja mergaitėms.

— Ar aš nesakiau, — 
išdidžiai puoliau vyrą.

Tai buvo Danguolė 
Markutė ir Sigutė Kava
liūnaitė, abi iš Chicagos, 
baigusios farmaciją, 
atostogauja važinėda
mos po Europą. Čia su
sipažinau ir su kitu ką 
tik iš Woodhaveno, N.Y.

DIRVA

atvykusiu kun. Jonu Bui- 
kum, kuris ilgą laiką ku
nigavo Pennsylvanijos 
valstijoje, prieš tai bu
vo Seligenstadt DP sto
vykloj,dabar atvyko svei
katą taisyti į Romą.

Kas gi iš Vilią Litu
ania lietuvių svečių ne^ 
pažįsta kun. A. Jonušo, 
kuris taip nuoširdžiai lie
tuviams turistams savo 
laisvalaikiais padeda ap
žiūrėti istorinės Romos 
vietas, kurių čia daug. 
Tur būt nė vienas pasau
lio miestas neturi tiek 
daug istorinių vietų, kiek 
Roma. Per vieną savai
tę buvo įmanoma tik pa
viršutiniškai peržvelgti 
keletą žymiausių muzie
jų bei architektūros pa
minklų, nesuspėjant įsi
gilinti į jų prasmę bei 
turinį, nors kun. Jonu
šas labai puikiai mums 
aiškino.

Daugiausia laiko pra
leidom Vatikane, jo mu
ziejuose, ypač Šv. Petro 
bazilikoj, kur tiek daug 
sukrauta meno brangeny. 
bių.

Naujoji Roma JAV tu
risto akies nepatraukia, 
nes moderniškoji archi
tektūra nesudėtinga, ke
turkampiai namai, kaip 
dėžės, gatvės plačios, 
švarios, kaip ir kiekvie
no Amerikos miesto bran 
gieji rajonai. Kas kita 
senojoj Romoj, kurios 
statyba siekia 2000 me
tų. Gatvės siauros, šali
gatviai taip pat siauri, ir 
dar ant pusės jų stato
mi automobiliai taip, kad 
vos galima vąrgingai pra
silenkti dviem žmonėm, 
gatvė vienos krypties ir 
tai vadinasi didysis pre
kybos centras.

Automobilių judėji
mas, palyginus su Ame
rikos, čia baisus ir at-

F E M A L E

PROFESSIONAL NURSES
Interested in taking a leadership role in progressive 
and comprehensive patient care.

Contact: Personnel Department:

ST. LAWRENCE HOSPITAL 
1210 W. SAGINAW ST..
LANSING. MICH. 48914

517 _ 372-3610 Call COLLECT

LICENSED 
PRACTICAL NURSES

Interested in joining a top-notch patient care team. 
Contact: Personnel Department:

ST. LAWRENCE HOSPITAL
1210 W. SAGINAW ST..
LANSING. MICH. 4891 1

517 — 372-3610 Call COLLECT (]n ]15)

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
5th — $5.19

5th — $3.19
5th — $1.95

6. May Wine Imported
Erom Germany .............................. 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

1. Asbach Ufalt Import. Brandy
2. M'. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey
3. Cointreau Liųuear & Brandv
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp..........
5. French Bordeaux Wine
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Blue Water Manor, prie Lake Goerge, vasarvietės savininkai p. Slyvinai, šiomis dienomis Dirvai 
atsiuntę auką 100 dolerių, yra nuoširdūs lietuviškos veiklos rėmėjai ir jų gražioje vasarvietėje vi
sad galima sutikti lietuviško jaunimo. Praėjusiais metais, vykstant Jaunimo Kongresui, i savo vasar
vietę buvo pasikvietę trumpom atostogom Pietų Amerikos lietuvių jaunimą. Ten taip pat yra viešėjęs 
ir Rūtos ansamblis. Nuotraukoje p. Slyvinienė (antra iš kairės) ir D. Slyvinas (antras iš dešinės) savo 
vasarvietės terasoje su Argentinos lietuvių jaunimu. Vyt. Maželio nuotrauka

rodo, kad jų čia yra dar 
daugiau nei pas mus 
JAV-se didžiausio ju
dėjimo valandom, nes Ro
moj tas didysis judėji
mas nesibaigia. Italai 
pradeda darbąpav. 8 vai. 
ryto, 1-mą vai. pietų per
trauka iki 4 vai. ir tada 
visi skuba namo valgyti 
ir miegoti. Prieš 4 vai. 
vak. skuba iš namų at
gal į darbus iki 8 vai. 
vak. ir tada vėl namo, į 
kinus, teatrus, restora
nus. Taip judėjimo ir sku
bėjimo daina tęsiasi be 
galo. Nors automobiliai 
visi mažiukai, bet kelia 
labai didelį triukšmą ir 
pėstiems keleiviams ne-

Bot. — $2.98 
... 5th — $0.98 

rodo jokios pagarbos, ne
žiūrėdami nei šviesų, 
nei ženklų lekia, kaip ait
varai, jei nesimato bal
tai apsirengusio judėji
mą tvarkančio polici
ninko. Matyt, italai tem 
peramentingi ir valdžios 
įstatymų nepaiso, tačiau 
teko matyti daug pabau
dų rašant, tur būt, jos 
per mažos.

I katakombas teko va
žiuoti senuoju romėnų 
statytu plentu, kuris toks 
siauras, jog vos šiaip 
tai įmanoma prasilenkti 
dviem mažiem automo
biliams. Jis,kaip istori
nis ^neplatinamas, o palik
tas koks buvo, tačiau te
bėra gana stiprus. Kun. 
Jonušas aiškino, jog tuo 
plentu šv. Petras, romė
nų persekiojamas,bėgo 
iš Romos ir sutiko Kris

■AROUETTE PARA
2533 *. 71 St. lei GR 6 2345 6♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 *«., Tei to 3-2100-9

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

tų. Toj vietoj yra pasta
tyta maža paminklinė 
bažnyčia.

Trečią didelį Romos 
plotą užima griūvėsiai, 
kurių garsiausias yra vi
siems žinomas kolizie- 
jus, ypač didingai atro
do nakties metu apšvies
tas. Aplankėme ir kapi
nes, kuriose amžiną prie- 
globstį rado ne vienas lle - 
tuvis ir vėliausiai supilti 
yra dviejų žymių asmeny
bių kapai: tai a.a. vysk. 
Padolskio ir vysk. Bra
zio.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Veiksnių konferencija
ir nutarimai

LIETUVOS Valstybės Atstatymo Penkiasdešimt 
metų Sukakties Konferencija, dalyvaujant Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos, VLIKo, ALTarybos, 
Lietuvos Laisvės Komiteto, P.L.B-nės ir lietuviš
kos spaudos atstovams, susirinkusi 1967 m. spalio 
21-22 dienomis Washingtone, D.C. apsvarsčiusi Lie
tuvos valstybės atstatymo penkiasdešimt metų su
kakties programą, bendradarbiavimą Lietuvos lais
vinimo uždavinius vykdant ir laisvųjų lietuvių bend
ravimo su pavergta tauta klausimus, —

1) Priėmė Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo penkiasdešimt metų sukakties manifestą ir pa
skelbė 1968 — Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo penkiasdešimt metų sukakties metus — LIE
TUVOS LAISVES KOVOS METAIS;

2) Sutarė vieningai remti Jungtinį Lėšų Telki
mo Fondą, sudarytą specialiai Lietuvos nepriklau
somybės sukakties programai vykdyti;

3) Veiksnių bendradarbiavimui stiprinti ir ak
tualių laisvinimo klausimų vieningam sprendimui 
bei vykdymui konferencija sutarė bent kartą per me
tus kviesti ALT, Bendruomenės, Vliko ir LLKkon
ferencijas ir įpareigoti minėtas institucijas jose 
dalyvauti; konferenciją kviečia betkuri minėta ins
titucija, kuri turi bendro sutarimo reikalingų klau
simų;

4) Didžiai vertindama spaudos vaidmenį Lietu
vos laisvės kovai, konferencija pritarė Vliko inici
atyvai įjungti lietuvišką spaudą į veiksnių bendras 
konferencijas ir kreipia atskirų veiksnių dėmesį į 
reikalą kuo glaudžiau bendradarbiauti su spauda ir 
palengvinti spaudai formuoti viešąją nuomonę Lietu
vos interesų linkme;

5) Konferencija, turėdama prieš akis paskutiniu 
laiku sustiprintas sovietų pastangas demonstruoti 
okupuotą Lietuvą kaip sovietinę respubliką ir tuo bū
du pripratinti viešąją opiniją prie aneksuotos Lietu
vos fakto ir įtikinti laisvuosius lietuvius, kad ir 
"daugiautautėj" Sov. S-je lietuvių tauta yra kūrybiš
kai laisva, — pabrėžė tautinį susiklausymą laisvų
jų lietuvių bendravimo su pavergta tauta klausi
mais, pripažino klaidinga lietuvišku požiūriu ir Lie
tuvos bylai žalinga bendravimo praktiką, atremtą 
teigimais, kad esamomis sąlygomis nepriklauso
mybės siekimas tampa antraeiliu; konferencija lai
ko tautinę gyvybę ir valstybinę nepriklausomybę 
neišskiriamais dalykais; Konferencija apgailesta
vo patriotinio ekstremizmo apraiškas, gilinančias 
nevieningumą, užuot skatinusias vieningo nusistaty
mo pastangas; Konferencija pavedė Vlikui konkre
čiai išplėtoti 1966 suausio 22 d. Clevelando konfe
rencijoje sutartus bendravimo principus.

6) Konferencija pasiuntė sveikinimo telegra
mas Prezidentui Johnsonui, Valstybės Sekretoriui 
Dean Ruskui, kitų valstybių vyriausybėms ir įžymie
siems Lietuvos draugams.

GINČAS DĖL
DVIEJU SAKINIU...c c

PL Bendruomenės vicepir
mininkas St. Barzdukas LB Ta 
rybos suvažiavime New Yorke 
pareiškė pažadą: "visomis jė
gomis kovoti prieš rusą". Tai 
-- sakinys pirmas.

šis pažadas sudomino tame 
suvažiavime dalyvavusi atstovą 
Julių Smetoną ir jis, aprašyda
mas Dirvoje tą suvažiavimą, iš 
to lyg pagauna gijos galą ir sa
ko: "stiprėja spėjimas, kad p. 
Barzdukas yrarusiško imperi-

alizmo, bet ne tarptautinio ko
munizmo priešas" (m. pbr.). 
Sis spėjimas tai — sakinys 
antras.

šie du sakiniai sugundė tre
čiąjį asmenį, vardu 'vm', ku
ris Dirvos spalio 11 d. laidoj, 
žvilgsniu 'iš kitos pusės...' 
šiuos du sakinius svarsto, aiš 
kiną ir kerta tokiu, tariamai 
neklaidingu, užsimojimu: "...gė
da, kad lietuviu ir net vadina
mų ’kultūrinink ų' tarpe atsiran
da tokios zoologiškai šovinisti- 
nės (m. pbr.) pažiūros skelbė
jai”.

šiuos 'vm* žodžius skaitant, 
man plūstelėjo artimo meilės 
bangelė ir, be ypatingo polin
kio kištis | ginčą, ryžausi vis 
dėlto žvilgterėti | šį pasidali
nimą nuomonėmis nebe iš bet 
kurios pusės, o tiesiog iš vir
šaus. Taigi, esama dar vienos 
pozicijos, iš kurios yra dalykai 
matomi kažin ar negeriau.

Man atrodo, 'vm' suklydo su 
savo gėdos jausmo pareiškimu, 
kai jis nepastebėjo, jog J. Sme
tona klysta savo spėjimu.

Kai St. Barzdukas pažadėjo 
"kovoti prieš rusą", tai čia jis 
skelbė kovą ne prieš kok| nors

nekaltą iš prigimties avinėli, o 
prieš tą, kuris yra padaręs pa
saulyje pikčiausią skriaudą Lie
tuvai. Tad iš tokio pažado pir
mąja mintimi supratau, kad ne 
Barzdukas yra rusiško imperi
alizmo priešas, o šis pastara
sis, t.y. rusiškasis imperializ
mas yra lietuvių tautos priešas.

Stasys Barzdukas yra darbi
ninkas kietas, bendruomenės 
darbus veža pajėgiai, nestokoja 
atkaklumo, nepabojo nė to, kad 
buvo apmuštas savųjų, ir ne bet 
kur, o prie bažnyčios durų, tad 
tikiu, kad ir pažadėtoj kovoj 
'prieš rusą*, jis bus kietas kaip 
uola. Ir net jeigu jis pasireikš
tų kovoje dėl savo krašto lais
vės fanatišku lietuviu, kovojan
čiu iki paskutinio kvapo, ui ir 
tuo atveju anaiptol mano gal
von neateitų mintis pavadinti jį 
'priešu', o jau tuo labiau net 
‘zoologiniu šovinistu'.

Kas kovoja už savo teises, 
us gauna garbingus įvertini
mus, garbingus ir titulus; kas 
kovoja ir krinu dėl laisvės — 
us didvyris.

Ką sakau apie St. Barzduką 
dėl jo pažado 'prieš rusą', tą 
pat| sakau apie J. Smetoną, ku
ris yra stipriai, kaip dabar yra 
Įprasu sakyti, užsiangažavęs 
prieš komunizmą. Teturėčiau 
teisę pasakyti, kad komunistai 
yra J. Smetonos priešą i, o ne at
virkščiai. Ir J. Smetona yra gy
nėjas savo tautos teisių. Jis taip 
pat kovoja dėl Lietuvos laisvės, 
nors tą pat| priešą pavadina ne 
tuo pačiu vardu kaipSt. Barzdu
kas. Nėra gi jokio pagrindo kergt 
J. Smetonai 'priešo...' blogo 
žmogaus vardą.

Tad 'vm', kalbėdamas ir reikš
damas savo samprouvimus, tu
rėjo būti apdairesnis. Mes visi 
turim žinoti, kokioseaplinkybė- 
se esam ir apie ką kalbam. Bū
tų Lietuva laisva -- būtų kita ir 
kalba apie rusą, ar komunistą. 
Bet gi dabar to nėra. Todėl šian
dien ką tu bepasakytum prie
kaištingo, grasančio ar net kei
kiančio rusui ar komunistui — 
nieko nėra ir nebus per daug. 
Ale nieko!

'vm' savo žvilgyje iš kitos 
pusės pamini tariamai kitų žmo
nių galvojimus ir jo tie taria
mi 'kai kas' kalbą taip: "Gir
di, Lietuva dar ilgai bus komu - 
nistinėje orbitoje ir svarbu, kad 
ji išliktų lietuviška, nors ir 
komunistinė".

Jei 'vm' mini tų 'kai kurių' 
galvojimus ir čia pat įsakmiai 
nepasisako, kad jis taip riebiai 
negalvoja, tai yra pagrindo pri
leisti, kad ir 'vm' taip pat gal
voja, kaip ir tie 'kai kas’. Dėl 
tokio skardenamo išsireiškimo 
— kad Lietuva išliktų lietuviš
ka, nors ir komunistinė -- te
būtų taip kalbantiems pageida
vimas vienas ir primygtinas: 
-- pažinkit gerai ne komuniz
mą bendrai, ne komunizmą teo
retini, o komunizmą krem
liaus. Pažinkit tą komunizmą, 
kuris yra grįstas neap ykanta 
žmogui, skleidžia si pasaulyje me 
lu ir apgaulėm, o viso to užnu
garyje yra arsenalai durtuvų ir 
tankų.

Kaip galima guostis — taria
mai Lietuva bus išgelbėta -- tuo, 
kad ji girdoma ir žudoma? -- 
Ar 'vm' apie tai pagalvojo?

♦♦♦

Pagaliau, jei jaubevardis'ru
sas' ar 'komunizmas' sukelia 
mūsų tarpe nuomonių skirtumus 
ir ginčus, tai ar nebūtų laikas 
sumažinti tą "dūrimą pirštudan - 
gun", o šaut tiesiai.... i Mask- 
vos-kremliaus tarptautinius nu
sikaltėlius? Taip juos -- naiki
nančius žmones ir tautas -- tą 
razbainykų kliką, sėdinčią rau
doname soste tereiktų vadint. 
Sveika būtų duot ir pažadą --ko
vot prieš grobuonišką kremlių, 

ad

DIRBKIME, LIETUVA LAISVA
(Atkelta iš 1 psl.) 

institucijas ir savas vy
riausybes, yra esminis. 
Jis sudaro mūsų laikų pa
grindinę problemą”. (Sta
tė Dept. Bulletin, 1966 
m. No. 1411, p.45).

Šių dviejų pasaulių vi
zijų rėmuose glūdi ir 
Lietuvos problema. Ne
sunku įspėti, kad antro
sios vizijos pagrindinė 
atstovė yra Sovietų Są
junga. Gi Lietuva — jos 
imperialistinės agresi
jos auka.

Kiek vėliau, JAV Pre
zidentas, Lyndon B. Johrr 
son (1966.X.7 d.) savo kal
boje pabrėžė, kad ”kiek- 
vienu atveju mūsų tiks
las buvo taika, bet ne 
karas; laisvas apsi
sprendimas vietoj sa
vanaudiškos agresijos”.

Nepaprastu istoriniu 
sutapimu susirinkome 
šioje palankios Lietuvai 
šalies sostinėje pusę 
šimtmečio po to, kai
1917 m. rugsėjo mėnesį 
lietuvių tautos atstovai 
posėdžiavo Vilniaus kon
ferencijoje.

Ta konferencija baigė 
savo darbus, pareikšda
ma lietuvių tautos ryžtą 
atgaivinti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, pa 
grįstą demokratiniais 
pagrindais, etnografinė
se ribose. Ji išrinko 20 
asmenų Tarybą, kuri
1918 m. Vasario 16-tąDie
ną paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mą.

Kada Lietuva kėlėsi 
jos patrijotai žinojo, kad 
tautos laisvė ir Lietuvos 
valstybės nepriklauso
mybė būtina lietuvių tau
tos egzistencijos sąlyga. 
Jie siekė, kad visi lietu
viai vieningai ir garbin
gai pasišvęstų dėl Lie
tuvos.

Šiandieną mes irgi su
sirinkome lietuvių tau
tos gyvybinių interesų ve - 
dini. Mes irgi ryžtamės 
nešti Lietuvai aukos gė
lių. Mes irgi norime ir 
siekiame galimai naudin
giau pasitarnauti Lietu
vos bylai. Mes šiandieną 
irgi skelbiame, kad Lie
tuvos byla tebėra gyva, 
gi mūsų siekis — laisva, 
nepriklausoma Lietuva.

Dabartiniu metu padė
tis nėra džiuginanti. Esa
ma žmonių, kurie norė
tų, kad pavergti kraštai 
apsiprastų su savo ne
laimingu likimu. Esama 
tokių, kurie bevelytų nu
sigręžti nuo grėsmėj 
esančių kraštų, pv. Viet
name, kaip liudija šian
dien vykstanti demons
tracija šiame mieste. To
kios padėties ir tendenci
jų akivaizdoj belieka vie
na išeitis: suglausti sa
vo gretas, dar daugiau 
aukotis, tikslu prikelti 
Lietuvą mūsų. To tikslo

siekiant asmeniški ar 
grupiniai interesai nepa
keliui. Jie laisvės sau
lėtų dienų liuksusas. Tik 
vienybėje ir susiklausy
me mūsų galybė ir sėk
mės laidas.

Ateinančią Vasario 
16-tą pradėsime minėti 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aukso ju
biliejų. Susirinkome pa
svarstyti, kaip tikslin
giau ir įspūdingiau tą ]u - 
biliejų paminėti.

Man malonu ir džiugu 
matyti susirinkusius mū
sų veiksnių atstovus vie
ningam darbui. Giliai 
nuoširdžiai linkiu, kad 
šiandien ir rytoj šioj kon
ferencijoj vykstą pasi
tarimai būtų sėkmingi. 
Teįneša jie galimai dau 
giau gyvosios dvasios į 
mūsų bendrą veiklą. Gi

toji veikla ir kilni ir gar
binga. Pavergtos tautos 
lūpos užčiauptos. Ji il
gisi pagalbos iš laisvųjų 
lietuvių.

Prisiminkime centri
nę figūrą Lietuvos prisi
kėlime — dr. J. Basana
vičių. Semkimės stipry
bės iš jo nepalaužiamo 
tikėjimo mūsų tautos 
ateitimi ir jo veiklos 
Lietuvos valstybę atsta
tyti. Belskimės į pasau
lio sąžinę. Nekelkime 
klausimo, kada Lietuva 
bus laisva? Dirbkime, 
kad ji būtų laisva! Jokia 
vergovė neamžina. At
likime savo pareigą da
bar. Reikale, ateities 
karta ar kartos atliks 
savąją. Te Dangus lai
mina mūsų visų kilnias 
pastangas prikelti Lie
tuvą mūsų.

PAVYKĘS BALTIJOS 
TAUTU
FESTIVALIS

Edmontone (M. D.), kur 
gyvena tik 400 lietuvių, 330 
latvių ir 50 estų, buvo su
ruoštas bendras pabaltiečių 
festivalis Kanados šimtme
čio proga. Įdomiai ir įvai
riai suruošta programa, pa
baltiečių ypatingai šilti ry
šiai su vietos valdžia ir vi
suomene padarė tai, ko ga
lėtų pavydėti net didžiau
sios pabaltiečių kolonijos.

Iškilmėse dalyvavo dau
gelis vietos valdžios atsto
vų, gi Edmontono vyriausy
bė paskyrė net 2,000 dol. 
išlaidoms padengti, šalia 
koncerto, kuriame iš lietu
vių pusės dalyvavo iškilioji 
smuikininkė E. Kuprevi- 
čiūtė ir lietuvių tautinių šo
kių grupė, buvo suruošta 
tautodailės paroda. Ta pro- 
g: Edmontono muziejui bu
vo padovanoti visų 3 Balti
jos valstybių tautinių rūbų 
pavyzdžiai.

Koncerto metu Viktori
jos gimnazijos salėje buvo 
užimtos visos 700 vietų, pir
mąsias vietas užimant vie
tos valdžios 4 ministeriams 
ir kt. administracijos atsto
vams.

Koncertuota ir banketo 
metu McDonald viešbutyje. 
Bankete dalyvavo arti 500 
žmonių.

Festivaliui daug dėmesio 
suteikė Kanados spauda, 
radijo ir televizijos stotys.

nuolat auga skolų negrąži
nant ir augant nuošim- 
čiams. Tik suomiai sąžinin
gai yra apsimokėję visas 
skolas ir epizodiškai kai ku
rios kitos valstybės, pasi
skolinusios mažesnėmis su
momis, kaip Kuba ir Libe
rija.

J Pas. karui pasibaigus 
skolų suma siekė tik 12 bil. 
dol. Ji pakilo iki 21 bil. dol. 
45 metų bėgyje.

Skolų mokėjimas buvo 
sustojęs 1932 m. ūkinės kri
zės metu ir tada Washing- 
tonas sutiko duoti 1 me
tams moratoriumą. Iš sko
lininkų tarpo 4 valstybės 
neteko savarankiškumo — 
3 Baltijos valstybės ir Ar
mėnija.

Stambiausieji skolininkai 
lieka — Sov. Sąjunga su 
660 mil. dol., Belgija 686 
mil. dol., Lenkija 464 mil. 
dol. ir Čekoslovakija su 276 
mil. dol. Jas prašoka Pran
cūzija su 6,8 bil. dol., Ang
lija — 9,6 bil. dol. ir Italija 
su 2,3 bil. dol.. bet šios vals
tybės buvo JAV sąjungi
ninkės karo metu.

Armėnijos skola siekia 
mil. dol., Estijos — 37 
dol., 
dol., 
dol., 
dol.

Latvijos — 15,4 
Lietuvos — 13,8 
Jugoslavijos 86,8 
ir Rumunijos —

DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ 
SKOLOS AMERIKAI

JAV iždo knygose skait
linės rodo, kad po I Pas. ka
ro Amerikai liko skolingos 
17 valstybių bendroj sumoj 
21 bil. dolerių. Toji suma

40.5 
mil. 
mil. 
mil. 
mil.
114.8 mil. dol.

Iš tų skaitlinių matosi, 
kad Nepriklausoma Lietu
va bene bus buvus (po Suo
mijos) viena iš sąžiningiau
sių skolų mokėtojų.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PLANINGAS TAUPYMAS us
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą*/ą(/o išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

. 1

TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, PresidentPARKING LOT — ADJOINING

j
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KUR TU, 
BROLAU!

Jau 50 metų skautai 
reiškiasi lietuviškame 
gyvenime, kaip dinamiš
ka jaunimo organizacija. 
Ji taip sutapo su lietuviš
ku pasauliu, kad ir sve
timas žodis "skautas” 
įgavo lietuviškos pilie
tybės teisę ir kalbinin
kai nekelia dėl jo triukš
mo. Nors skautai savo 
prigimtimi yra tarptau
tinė organizacija, tačiau 
lietuviškieji skautai jau 
pačioje pradžioje, o ypa
tingai dabar, stipriai už
akcentuoja savo lietu
višką spalvą. Skautų Bro
lija auklėja savo narius 
netik gerais žmonėmis, 
bet kas dabar mums svar - 
blausia: gerais lietu
viais. Geras skautas — 
geras lietuvis. Kitaip ir 
negali būti.

Per eilę metų skau- 
taujant teko susidurti su 
daugybe skautų. Vieni jų
— amžini skautai. Jiems 
skautiška uniforma pri
lipusi netik prie kūno, 
bet ir prie širdies, ši
tie niekad nepaliks skau
tiškų eilių. Kiti — buvę 
skautai. Tai tie, kurie 
dėl vienų ar kitų prie
žasčių nutolo nuo skau
tų ir dabar tik nostal
gijos pagauti bemini gra. 
žius skautavimo metus. 
Bet nei vieno nesutikau, 
kuris gailėtųsi buvęs 
skautu. Atvirkščiai, visų 
akys prisipildo gaivia 
šilima, paminėjus sau
lėtas skautavimo dienas.

1968 metais ypatingai 
sukrus lietuviška skautų 
Brolija. Tai jubiliejiniai 
šventiški metai. Jie pra
sideda jau lapkričio 
mėn. (1967). Šiems me
tams Brolija pasirinko 
sau šūkį: Šventė širdy
— darbas rankose. Tuo 
norima pasakyti, kad ne
tik švenčiame, bet ir dir
bame. Džiaugiamės lai
mėjimais, bet neužmie- 
game ant laurų. Gerbia
me ir didžiuojamės pra
eities metų pasiekimais,

bet taip pat norime įdė
ti ir savo dalį.

Taigi, visa skautų Bro-

V.S. Vladas Vijeikis,Lietuvių 
Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas.

lija raitosi rankoves į 
didelį darbą. O tu, bro
lau, kuris padėjai savo 
skautišką kaklaraištį į 
šalį ir stebėdamas skau
tiškas eiles ir sau ir ki
tiems sakai: ir aš buvau 
skautu... Šių Jubiliejinių 
metų proga nudulkink 
skautišką kaklaraištį ap
dengusias dulkes ir stok 
kartu su kitais į dina

Chicagos Lietuvių Tarybos konferencijos spalio 8 d. dalyviai. V. Noreikos nuotr.

miškos jaunimo organi
zacijos eiles. Grįžti nė
ra sunku. Tarp savo pa
žįstamų, savo gatvėje, 
savo apylinkėje, sudaryk 
skautų skiltį. Tai mažas 
dalinys, bet tai skautiš
kos veiklos pagrindas. 
Tai kaip manai? Tik pa
žiūrėk, koks gyvenimas 
verda skautiškuose dali
niuose. Ten atgimsi dva
sia ir galbūt rasi atsaky
mą į daugelį šio laiko ne
ramių klausimų. Na, tai 
nelik nuošaly. Su šventiš
ka nuotaika širdy, raity
kis rankoves ir stok į 
darbą.

Budėkime!

v.s. Vladas Vijeikis 
Lietuvių Skautų Bro
lijos Vyr. Skautinin
kas.

KODĖL REIKIA 
PAREMTI RUDENS 

BALFO VAJŲ
Balfas padeda šimtams 

mūsų tautiečių, pasilikusių 
Vokietijoje, išblaškytų Si
bire, lenkų valdomam Su
valkų trikampyje ir paverg
toje Lietuvoje. Be to, jau 
kelinti metai, kai Balfas re
mia į vargą patekusius mū
sų brolius ir seses esančius 
JAV ir pačioje Chicagoje.

Šalpos darbai atgyja ru
dens metu. Tuo laiku yra 
labiau reikalinga ir didesnė 
parama savo broliams ir se
sėms, o ypač prieš Kalėdų 
šventes, kad jie būtų prisi
minti, paguosti ir sušelpti.

Šalpos organizacija yra 
būtina ir remtina. Teisingai 
sakoma, kad Balfas yra 
tautinio susipratimo, broliš
ko artimumo ir gyva arti
mo meilės širdis mūsų lie
tuviškoje išeivijoje!

Kviečiu visus geros va
lios lietuvius gyvenančius 

Chicagoje ir apylinkėse pri
sidėti prie rudens vajaus 
palaikymo, jo rėmimo, kiek 
ir kaip kas gali. Dabar rink
liava vyksta po namus, o 
vargas yra nugalimas tik 
nuoširdžia auka. Priimkite 
savanorį aukų rinkėją su 
šypsena ir ištiesta ranka. 
Nuoširdi padėka visiems!

Arch. Jonas Stankus,
Balfo vajaus Chicagoje 

Globos Komiteto 
pirmininkas

APAŠTALAS JOKŪBAS 
KALBA APIE BALFĄ

”Ką padės, mano broliai, 
jei kas sakytųsi turįs tikė
jimą, bet neturėtų darbų? 
Argi tikėjimas galės jį iš
ganyti? Jei brolis ir sesuo 
būtų pliki ir stigtų jiems 
kasdieninio išlaikymo, ir 
kas nors iš jūsų sakytų 
jiems: Eikite ramybėje, 
susišildykite ir pasisotinki
te, bet neduotumėt jiems, 
ko kūnui reikia, ką tai pa
dės? Taip ir tikėjimas, jei 
jis neturėtų darbų yra pats 
savyje miręs”. (Jok. 2, 
24-17).

Aukas lietuviams varguo
liams, sesei ir broliui, 
siųsk: Balfas, 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 11211. 
Dievas to reikalauja, o val
džia tas aukas nuo mokes
čių atleidžia. (115-117)

• Balfo Marųuette Parko 
5 skyriaus rudens vajui tin
kamai pravesti dar yra rei
kalinga turėti apie 20 aukų 
rinkėjų. Pageidaujama, kad 
organizacijos duotų po ke
lis asmenis. Prašome kreip
tis į: A. Gintnerį, 3221 W. 
61 St., HE 6-1691.

• Valentinas Kudirka, 
gyv. 2633 W. 70 St., telef. 
434-2993, yra šių metų Bal
fo 5 skyriaus iždininkas. 
Asmens, kurie nerandami 
namuose arba pakeitę savo 

gyvenamą vietą, o norintie
ji aukoti Balfui, prašome 
savo auką įteikti arba pa
siųsti nurodytu adresu iž
dininkui. Kiekvienas auko
tojas gauna pakvitavimą, o 
savo auką gali nurašyti nuo 
pajamų.

• Adomas Didžbalis, gyv. 
7159 So. Francisco Avė., su
tiko būti Balfo rudens va
jaus metu seniūnu. Jo se
niūniją sudaro plotas nuo 
71 ir Californijos — iki Ke- 
dzie Avė., ir baigiant 74 

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.

gatvėmis — geležinkelio 
rajonu.

• Balfo Marąuette Parko 
5 skyriuje šiemet darbuo
jasi šie seniūnai: J. Macke
vičius, Vyt. Kregždys, K. 
Rožanskas, V. Diminskis, J. 
Vikšraitis, A. Didžbalis, J. 
Tijūnas, K. Čepaitis, K. 
Repšys ir ižd. V. Kudirka. 
Jie apima didelius gyvento
jų plotus: nuo 59 gatvės iki 
95 ir nuo Halsted iki Cicero 
Avenue.

PO DVIDEŠIMT METŲ
---------------- BENEDIKTAS ZABIELA ------------

Jiedu buvo geri draugai. Lietuvą apleido dar jauni. 
Traukėsi su pabėgėlių kolona nežinodami ką žada ateitis. 
Nedaug sielojosi karo padariniais. Savo išdaigomis erzino 
senesnius žmones ir, vieniems nusibodus, prisitošdavo 
prie kitų. Dauguma pabėgėlių traukėsi genčių, kaimų 
arba miestų grupes sudarydami. Du draugai to nepaisy
dami buvo dar labiau nepageidaujami arba įtartinais. 
Sunkių įtarimų negalėjo būti dėl jųjų amžiaus bei šeimų 
likimo.

Algio tėvas buvęs šaulys, bolševikų išvežtas. Vėliau 
netrukus neteko motinos. Dirbo garaže, plovė mašinas. 
Pažino daug miesto gyventojų. Tad ir pabėgėlių kolonoj 
nutiko pažįstamų. Vido likimas panašus. Konfiskavę tėvu 
spaustuvę, bolševikai nesitenkino tuo. Ir vieną dieną Vi
das grįžęs iš gimnazijos rado tuščią, sujauktą butą. Iš 
Kaimynų sužinojo, kad tėvą, motiną ir seserį sunkvežimiu 
išvežė į geležinkelio stotį. Bėgo vaikas norėdamas nors 
paskutinį kartą pamatyti. Deja, vežamųjų buvo daug ir 
stipri sargyba arčiau neprileido. Grįžo pas tetą, kuri jam 
patarė porą savaičių niekur nesirodyti, net gimnazijoj. 
Su Algiu buvo seni pažįstami dar iš pradžios mokyklos, 
šeimų tragiški likimai juos suartino ir jie jautėsi lyg 
broliai. Dalinosi ką beturėdami, sielojosi viens antro ne
pasisekimais. Nors Algis ūgiu žymiai aukštesnis, niekada 
žemo ūgio Vidui nepriminė.

Kelionė su pabėgėlių kolona tęsėsi neilgai. Keliai pil
ni vežimų. Kai kur visai neleido važiuoti dėl kariuomenės 
judėjimo. O vėliau pajėgūs vyrai buvo paimti įtvirtinimo 
darbams. Pirmosios dienos kasant apkasus slinko įdomiai. 
Naujos pažintys, gražios rudens dienos. Vėliau oras niau
kėsi, patrankų šūviai aiškiau girdimi. Draugai nerimavo. 
Pasigirdo jau ir šautuvų ugnis, artilerijos sviediniai — 
dažni svečiai. Civiliai maišėsi su kariuomene. Po dides
nių apšaudymų iš rusų pusės Algis ieškodavo Vido, o 
pastarasis Algio. Susitikę džiaugėsi lyg daugelį metų ne
simatę. Pagaliau maišatis virto chaosu, teko trauktis ir 
bėgti... Tuo metu niekas neskaičiavo nei valandų, nei 
dienų. O pavasario vėjui papūtus, pabūklai nustojo šau
dę, žmonių veiduose matėsi daugiau giedros, abu draugai 
apsigyveno DP stovyklose.

Nei vienam iš jų stovyklos tvarka nepatiko. Po ke
liolika žmonių kambaryje, maistas blogas ir to mažai. 
Pykino juos susirinkimai, balsavimai, diskusijos. Komi
tetai keitėsi, pareigūnai keitėsi. Tik Algis su Vidu liko 
po senovei draugai. Kada Algis iš virtuvės buvo atleis
tas, nutaikęs progą įsitaisė Vidas ir jųjų maitinimosi pro. 
blema nors laikinai buvo išspręsta. Vidui netekus virtu
vės darbo, draugai metėsi į prekybą. Silkė, rūkomas po
pierius, dviračių padangos ėjo per jųjų rankas. Ir vieną 
dieną iš prancūzų zonos grįžęs Algis, tarpe smulkių pre
kių, parsivežė prancūziškai-vokiškai prirašytą popieriaus 
lapą, kuriame aiškino kaip įstoti į svetimšalių legioną.

Lyg pavydo apimti draugai naktį nešėsi raštą į skal
byklą, kur niekieno netrukdomi net kelis kartus perskaitė. 
Pažadų buvo daug ir visi patrauklūs. Po penkių metų 
tarnybos Prancūzijos pilietybė. O už tai ką? Tik paka
riauti su arabais. Draugai jautėsi esą kovoje patyrę. Tą 
naktį abu miegojo neramiai. Sapnavo Saharos dykumą. 
Algis porą sykių pabudęs atsigėrė vandens. Rytą atsi
kėlę nusprendė dar pasitarti su buvusiu savo mokytoju, 
kuris vienišas gyveno stovykloj, šeima pasimetė bebė

gant. Nežinodamas jos likimo graužėsi, nyko. Viena jame 
buvo likę, tai žvalios akys. Iš pokalbio buvo galima spręs
ti, kad išminties jam netrūko.

Kaip tėvo palaiminimo norėdami vaikai, draugai bel
dėsi į mokytojo duris aukšto mūrinio namo palėpėj. Įpra
šyti į vidų, jie dėstė reikalą su tokiu entuziazmu, rodos, 
pats mokytojas turėtų kilti ir koja kojon žengti su jais. 
Draugų nustebimui mokytojo kakta susiraukšlėjo, veide 
matėsi susirūpinimas. Nervuotai jis glamžė antklodę, ku
ria buvo uždengta dėžė.

— Mano vaikai, — prabilo jis, — aš labai džiau
gtoji jūsų atsilankymu. Kiekvieną sykį matydamas jus 
einant per stovyklą prisimenu kada lankėte mokyklą. 
Laimingas esu matydamas išaugusius tokius vyrus. Per
gyvenu jūsų šeimų likimą. Kaip žinote, mano šeimos li
kimas irgi toks pat. Vadinasi, esame likimo draugai. Ne
žinau, ko jūs norite iš manęs. Patarimo ar paskatinimo?

Jis kalbėjo ilgai, kaip kalba vienišas, išsiilgęs žmo
nių. Vidas su Algiu stovėjo tylūs. Liūdnomis akimis mo
kytojas peržvelgė dar kartą juos. O pajudėjus išeiti pri
dūrė :

— Ką tik jūs bedarytumėt, aš linkiu geriausios sėk
mės! Nustebinti mokytojo žodžiais, tik geroką galą pa
ėję pradėjo kalbėti.

— Man atrodo, kad jis nieko neišmano, — pareiškė 
Vidas.

— Tą patį manau ir aš, — pritarė Algis.
Rytojaus dieną abu draugai iš anglų zonos išnyko.
— Alė, alė, — šūkavo legionierius surenkamojoj sto

vykloj neaiškiom būtybėm. Savo amžiaus skirtumu ir 
išvaizda čia tikrai buvo babelio bokštas. Dviejų draugų 
viltis būti gražiai sutiktiem nepasitvirtino. Permiegoję 
pirmą naktį be matracų lovose, pasigedę atsivežtų ciga
rečių, kai kurie net laikrodžių, į dalykus pradėjo žiūrėti 
kitaip.

(Bus daugiau)
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Pi EI KŪRYBA IR MOKSLAS!
REUMATINĖS LIGOS

Žmonių, gyvenusių 
prieš tūkstančius metų, 
kaulų iškasenose randa
mi pakitimai rodo, kad 
jau tais laikais žmonės 
sirgo sąnarių reumatu. 
Populiarioje kalboje 
žmonės reumatu vadina 
tokią ligos būklę, kada 
žmogaus sąnariai pasi
daro skausmingi ir il
gainiui deformuojasi. 
Medicinos pasaulyje reu
matu vadinama ištisa ei
lė ligų, kurių priežas
ties gydytojai dar tiks
liai nežino, bet mano, 
kad tų ligų įvairūs apsi
reiškimai yra ne kas ki
ta, kaip žmogaus kūno re 
akcija į įvairius jaudik- 
lius. Tie jaudikliai gali 
būti bakterijos, virusai, 
nuodai, arba kitos rū
šies sutvėrimai. Žmo
gaus sąnariai bei jun
giamieji audiniai apie 
sąnarius, kažkokių jau- 
diklių įtakoje pradeda 
keistis bei degeneruoti. 
Jie ilgainiui taip pakinta ( 
kad žmogus pasidaro in
validas, nes dauguma 
sąnarių pasidaro skaus
mingi ir nejudrūs. Šito
ji liga mažina žmogaus 
darbo pajėgumą.

Maždaug vienas iš de
šimties JAV gyventojų 
yra daugiau arba mažiau 
šios ligos paliestas. Įsi
vaizduokime, kiek žmo
nių būtų nedarbingų, jei
gu visi, šios ligos palies
ti, negalėtų dirbti? Reu 
matas moteris paliečia 
tris kart daugiau negu vy
rus, gi priežasties, ko
dėl taip yra, niekas ne
žino. Liga dažniausiai 
prasideda apie 35-tus gy> 
venimo metus, bet gali 
prasidėti anksčiau arba 
vėliau. Ji yra progresy
vi. Pas vienus ji žen
gia greičiau, pas kitus 
lėčiau. Ši liga yra spe
cifinė žmogui. Niekam 
dar nepavyko eksperi
mentiniu būdu jos sukelti 
gyvulių tarpe. Šiltų 
kraštų gyventojai ja ser
ga gana retai, todėl dau
gelis žmonių keliasi į 
šiltus kraštus, kur jie 
geriau jaučiasi. Gal dėl 
tos priežasties įvairios 
karštos mineralinės bei 
purvo vonios reumato gy 
dyme iki šių dienų turi 
tokį pasisekimą.

Purvo vonios jau bu
vo praktikuojamos seno
vės romėnų laikais. Jos 
dar ir šiais laikais yra

šiuo metu Balzeko meno galerijoje Chicagoje, 4012 Archer Avė., 
vykstanti clevelandiečio Rimo Laniausko dailės kūrinių paroda yra 
sukėlusi didelj chicagiečių susidomėjimą. Nuotraukoje Draugo re
daktorius K. Bradūnas, dail. Rimas Laniauskas ir galerijos vado
vai K. Baltramaitis, savo laiku buvęs Balfo atstovu Vokietijoje, ir 
J. Jerome.

Dr. D. DEGESYS 

populiarios ne tik Euro
poje, bet ir Amerikos 
žemyne. Europoje ypač 
populiarios yra Austri
jos, Bagdastein'o karš
tos vonios (108F). Tų 
karštų šaltinių vanduo 
būk tai turi radano, ma
žinančio artritinius 
skausmus. Moksliškai 
sunku įrodyti, kad vieno
kios arba kitokios rūšies 
vonios gydo reumatą, bet 
logika rodo, jog jeigu 
žmonės nuo jų nė kiek 
nepagerėtų, tai tokie ku
rortai neišsilaikytų. Reu - 
matinio artrito gydymui 
yra šimtai įvairių meto
dų bei vaistų, bet nė vie
no tikrai gero. Vieniems 
padeda vieni vaistai, ki
tiems kiti. Yra ir keiste
nybių. Pavyzdžiui, vie
nas senesnio amžiaus 
žmogus dvejus metus 
kankinosi su reumatinio 
artrito skausmais, bet 
jokie vaistai jam nepadė 
jo. Kažkas jam patarė 
paimti keletą tablečių A 
ir B vitaminų į dieną. 
Tą jis ir padarė. Po ke
turių savaičių senukas 
buvo sveikas. Kodėl? Nie
kas nežino. Kaimo medi
cinos istorijoje yra ži
noma ir daugiau įvairių 
reumatui gydyti būdų. Pa
vyzdžiui, kišimas reu
mato paliestos galūnės 
į skruzdžių kupstą, arba 
bičių avilį, kad ta kūno 
dalis būtų įgelta, lygiai 
kaip vanojimas kūno su 
dilgėlinėm vantom.. Nė
ra ko stebėtis, kad po to
kio gydymo žmonės reu
matinius skausmus ma
žiau jaučia. Dar kiti ger
davo didelius kiekius cit
rinos sunkos arba net dur
pynų vandenį, beržo la
pų bei kitokių medžių žie
vių arbatą. Tai tik dalis 
mums žinomų gydymo 
metodų. Ar tie metodai 
padėdavo, sunku pasaky
ti.

Prieš maždaug 17 me
tų labai daug vilčių buvo 
dėta į kortizoną, bet pasi
rodė, kad ir jis nėra tin
kamas chroniško reuma
to gydymui. Tiesa, jis ir 
dabar vartojamas ašt
raus reumato atveju su 
geromis pasekmėmis. 
Nežiūrint, kad rinkoje 
kas metai pasirodo įvai
rių naujų vaistų reuma
to gydymui, bet vaistų,ku

rie jį pagydytų, dar kol 
kas nėra. Chronišką reu' 
matą galima šiek tiek ap
gydyti, sumažinti skaus
mus, bet pakitusių ir de 
formuotų sąnarių nau
jais padaryti negalima. 
Aspirinas bei salicili- 
nės druskos vis dar yra 
populiarūs vaistai,nežiū
rint naujų atradimų.

Žmonės dažnai maišo 
reumatinį artritą su ki
ta liga, vadinama rheu 
matic fever, lietuviškai 
tai būtų reumatinė 
karštligė. Ši karštligė 
kai kuriais atvejais palte 
čia sąnarius, bet dažniau 
šiai ji sužaloja širdies 
vožtuvus, širdies rau
menį bei kraujo gyslas. 
Jinai daugumoje prasi
deda po aštrių gerklės 
susir girnų, ypač tokių, 
kurie būna sukelti vienos 
bakterijų rūšies, hemo- 
litiniu streptococcu vadi
namos. Hemolitinis 
streptococcas patenka į 
žmogaus organizmą per 
burną ir gerklę. Gerk
lėje randasi limfinės 
liaukos vadinamos ton- 
zilomis. Hemolitinis 
streptococcas labai ge
rai veisiasi tonzilų audi
niuose ir juose sukelia 
aštrų uždegimą. Aštraus 
uždegimo metu tonzilos 
parausta, patinsta, li
gonio temperatūra paky
la. Po kelių dienų ašt
rus uždegimas praeina 
ir ligonis atrodo visai

PROF. OR. JONAS VENGRIS 
KULTŪRINIAME SUBATVAKARY
Spalio 21 d. vakare, 

kai šio krašto medžiai 
apsirengė nuostabiom ru
denio spalvom, kai ir 
saulės spindulių dar pa
žyra gausūs kiekiai, 
ALTS-gos namuose įvy
ko antrasis šio sezono 
kultūrinis subatvakaris.

Parengimų pirm. inž. 
Edm. Cibas gera nuotai
ka ir lakiu žodžiu pra
dėjo vakaro įvykius.

St. Santvaras maž 
daug taip bylojo: "Visų 
pirma skelbiu naujieną, 
kuri visiems mums jau 
gerai žinoma: poetui 
Ant. Gustaičiui, veik
liam Bosono lietuvių ko
lonijos nariui paskirta 
Liet. Rašytojų d-jos 1966 
m. premija už satyrų ir 
humoristikos rinkinį "Ir 
atskrido juodas varnas".

Kūrybinė kančia, kū
rybinis skrupulingumas 
ir sąžiningumas, lietu
vių kalbos meilė, lietu
vių dailiojo žodžio kul
tūra ir jos ugdymas, ei
liuotos satyros bei humo
ro aukšta meninė pako
pa, poeto talentas, paga
liau visi tie nusidėjimai, 
kuriuos Ant. Gustaitis iš 
mūsų nusavino ir ant sa
vo pečių susikrovė — 
jam tikrai pelnė poeto 
laureato garbę.

Tegu Ant. Gustaičio 
menas prasiskleidžia 
dar gaivalingesnėm var
som!"

Subatvakario viešnios 
ir svečiai karštais ir il
gais plojimais įsijungė į

pasveikęs, bet po dvie
jų-trijų savaičių tas pats 
ligonis vėl pradeda sirg
ti. Jo kūno temperatūra
pakyla, dažnai atsiranda 
sąnarių skausmai, pasi
reiškia širdies sutriki
mai, kurie kartais būna 
matomi elektrokardio
gramoje. Ši liga yrarim 
ta ir laiku nepastebėta 
arba laiku negydyta palie 
ka nepataisomų širdžiai 
pakenkimų ir tuo pačiu 
trumpina paciento am
žių. Geriausias būdas su 
šia liga kovoti, tai jos 
profilaktika. Bandymų 
metu buvo nustatyta,kad 
homolitinis streptococ
cas yra labai jautrus pe 
nicilinul. Daug kam ki
lo mintis: kad apsaugo
ti pacientus nuo rheu- 
matic fever, kodėl ne
duoti penicilino visiems 
ligonims, kurie turi ašt 
rų gerklės uždegimą? 
įvairios klinikos tokius 
bandymus darė ir visos 
priėjo tos pačios išva
dos, kad ligonys aštraus 
tonzilų uždegimo atve
ju gavo penicilino ne ma- 
žiau kaip 1,000.000 vie
netų, turėjo labai mažą 
šios ligos komplikacijų 
kiekį. Todėl gydytojai 
šiuo metu duoda penici
lino injekcijas beveik 
kiekvienam ligoniui, ku
ris turi aštrų tonzilų už
degimą. Tie, kurie peni 
cilino imti negali, gauna 
kitokius vaistus. Gi li
gonys, kurie turi chro
niškus tonzilų uždegi
mus, gali jaustis sau
giau pašalinus tonzi- 
las chirurginiu būdu.

laureato sveikinimą.
Priminta atbėganti 

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų 
sukaktis. Bostone ji tu
rėtų būti naujas mūsų 
pasipurtymas, dar vie
nas dvasinis prisikėli
mas.

Biografijos ir darbų 
santrauka vakaro daly
viams pristatytas Mass. 
universiteto ekstraord. 
prof. dr. Jonas Veng
ris, tame universitete 
mokslinį darbą dirbąs 
nuo 1949 m. Jo paskai
tos tema buvo tokia: 
"Modernus žemės ūkis 
ir jo problemos".

Banalu būtų sakyti, 
kad prof. dr. J. Vengris 
yra puikus savo dalyko 
žinovas. Tačiau reikia tą 
posakį kartoti, nes prof. 
Vengrio paskaita buvo 
tikrai įdomi, kompeten
tingo žemės ūkio proble • 
mų žinovo parengta. Ir 
kalbėtojas jis, kaip Pul
gis Andriušis pasakytų, 
yra užkalbėtojas. Jo žo
dis yra laisvas, logiš
kas, lakus ir staigus.

Prastam ūkininkui ne
lengva yra prof. dr. J. 
Vengrio paskaitos turinį 
trumpai apsakyti. Visų 
pirma jis pabrėžė, kad 
JAV žemės ūkis pir
mauja visam pasauly. Po 
pirmojo pas. karo jis iš
gyveno mechanizacijos 
laikotarpį, o po antrojo 
pas. karo — chemijos 
atradimų laikotarpį. Che
mija žemės ūkyje pada-

ŽAIŽARUOJANČIOS MURINO
AKVARELES JUOZAS pautienius

Tapytojo Broniaus Mu
rino kūryba pražydo 
naujais pavasariais, 
šviesiomis gėlėmis, re 
tais sąspalviais, kuriuo
se taip ryškiai atsispin
di vidinis dailininko pa
saulis, rodąs jo naujojo 
posūkio raidą. Tai buvo 
gera proga matyti pir
mutinėje šio rudens se
zono meno atidarymo

Dail. Bronius Murinas

riusi perversmą. Dau
geliu atvejų dabar jau ne
sančios reikalingos akė
čios, nereikalingi kaup
tukai, nereikalingos ir 
ravėtojų rankos — tuos 
darbus atlieka vienas ar 
kitas svaras chemikalų, 

Tačiau tie chemikalai 
ir esanti modernaus že
mės ūkio problema. Su 
kiekvienu obuoliu ar 
kriauše, su kiekvienu po 
midoru ir bulve, su kiek
viena grūdų sauja mes 
valgom ir tuos chemika
lus. Dabartinių tyrimų 
duomenys, kuriuos rū
pestingai prižiūri JAV 
valst. įstaigos, nerodą 
kad mes save nuodijam. 
Tačiau esą mokslininkų, 
kurie su rūpesčiu žiūrį į 
šią problemą. Gi faktinė 
būklė esanti paprasta: 
niekas šiandien nenorė
tų grįžti prie tų šimtų 
darbų žemės ūky, ku
riuos taip efektingai at
lieka chemikalai.

Prof. dr. J. Vengrio 
paskaita buvo pailius
truota spalvotomis skaid 
rėmis. Ir klausimų pre
legentas susilaukė tokio 
kiekio, kad, visus jo at
sakymus sudėjus į krū
vą, pasidarė antra ir gal 
dar ilgesnė paskaita. 
Tas tik įrodė, kad prof. 
Vengrio iškeltos proble
mos buvo įdomios, iš
kelti klausimai palietė 
ne tik piktžoles, augalų 
kenkėjus, vandenų žuvis, 
dangaus paukščius, bet 
ir patį žemės viešpatį 
žmogų.

Inž. Edm. Cibas, pap 
rastai su šypsena bai
giąs kult, subatvakario 
programą, šį kartą buvo 
parengęs itin spalvingą 
Bostono "kultūrinę kro
niką".

Vakaro rengėjai nuo
širdžiai dėkoja prof. dr. 
J. Vengriui už paskaitą 
ir atsilankymą.

Kitas kult, subatvaka
ris Bostone, ALTS-gos 
namuose, bus rengiamas 
lapkričio 18 d. Jis yra 
skirtas L.E. leidėjo J, 
Kapočiaus 60 m. am
žiaus sukakčiai paminė
ti. St.S. 

šventėje, Čiurlionio ga
lerijoje, kurion susirin
ko daugiau kaip pora šim
tų meno mėgėjų ir arti 
20 dailininkų.

Tik įėjus salėn, žiūro 
vą tuoj pagavo žaižaruo
jančių akvarėlių deri
niai, geras darbų ekspo
navimas, sumanus ir įs
pūdingas įrėminimas bei 
korinių įvairumas. Jei 
kitose šio tapytojo paro
dose buvo akcentuoja
ma naturmortai ir pei
zažai sukurti vien ak
varele, tai šioje jau ma 
tome kai ką naujo. Ran
dame figūrinių kompozi' 
cijų, peizažų, natiurmor
tų ne vien akvareline 
technika sukurtus, bet 
ir guašu, acryliku ar 
mišria technika. Tačiau 
tai ne tiek ir svarbu. 
Patsai tapytojas pasi
renka sau tinkamiausią 
techniką bei priėjimą, 
kuriame jisai pajėgia bū 
dingiausiai išsakyti .

Ankstyvesnėse paro
dose Murinas išstatyda
vo ir aliejinės tapybos 
korinius. Matomai, jis 
šiuo metu daugiau įsi
jungęs ir intensyviau at
sidėjęs vien tik pamėg
toje akvarelės techniko
je. Šiuo atveju dail. Mu
rinas savo naujuoju po
sūkiu tik pakartojo žino
mą taisyklę, kad ne visa
da turi lemiamos reikš
mės pasirinktoji darbo 
technika. VisiJ<urie sekė 
Murino kūrybos eigą, pil
nai pripažino, kad šioji 
jo paroda buvo didelio 
pažangumo ženkle, gal 
net pasiekusi jo tapybos 
kulminacinę viršūnę.

Šioje parodoje daili
ninkas išstatė kelis abs
traktinės tapybos kūri
nius. Tai nėra jo pirmie 
ji šios rūšies tapybos 
bandymai. Jau praeitoje, 
prieš tris metus parodo 
je matyti abstraktai kri
tikų buvo šiltai sutikti ir 
gerai įvertinti.

Naujasis posūkis lyg 
pabrėžia, kad tapyto
jas dar nesustingo vie
toje, kad Jisai dar pro
gresuoja, randa naujų 
spalvinių sprendimų, ku “ 
riuose nepameta savo 
veido, bet daugiau akcen
tuojamas spalvos inten
syvumas bei dinamišku
mas.

Naujame posūkyje, ku
ris lyg artėtų į pu sau abs
traktą, tapytojas daro tik 
mažą eskskursiją ir vėl 
daugelyje savo kūrinių 
pasilieka prie ekspresio 
nistinio ar impresionis
tinio sprendimo. Čia to
kiuose darbuose pilniau
siai atsiskleidžia daili
ninko talentas, įgudusio 
meistro ranka, didelis 
patyrimas bei įgimtas 
spalvų pajautimas. Visa 
tai tapytoją Muriną ates
tuoja kaip vieną ryškiau
sių lietuvių dailininkų.

Parodą aplankė virš 
500 dailininko gerbėjų ir 
meno mylėtojų. Parodos 
lankytojų bei dailininkų, 
Murinas buvo šiltai su
tiktas ir gerai įvertin
tas. Linkėtina jam ir to 
liau pasilikti vis Jaunu 
ir duoti tokių pat įspūdin
gų kūrinių ateityje.
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Lietuvaičių choras Detroite
Užglrdę per lietuvių 

radiją apie organizuoja
mą Detroite lietuvaičių 
chorą, labai nudžiugo
me. Visuomenė tuojau 
pradėjo domėtis tuo klau
simu. Todėl visuomenės 
smalsumui patenkinti bu- 
yo kreiptasi į muz. St. 
Sližį, to choro organiza
torių ir vadovą.

mu-

ALL 7
STORES

Joteph F. Gribauikai 
Eaecutive Secretary

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

atveju, kuria 
asmenybę, 
pats tos ini- 
siekdamas Vi

tai duoti

BASEMENTS1

. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

kad

vieni

Žinomos gamyklos išeiginiai

60650

ON INVESTMENTS 
Unih of $100 00 
Dividend Checki 
Mjiled Oujrterly

$5 iki $7.95 
jei be trukumų 2

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00 

For 3 Teari 
Dividendo Pald 

Ouarterly 
or Compounded

Reguliarūs ir saguotomis apykaklėmis jūsų skoniui. 
Sanforizuotos medvilnės. Įvairiuose stiliuose. Pasirin
kimas paprastuose stiliuose marškinių. Lygūs, spalvoti, 
dryžuoti dideliam spalvų pasirinkimui. S, M, L ir XL 
dydžiai toje grupėje.
Priimami užsakymai paštu ir telefonu... CH 1-3070 

— Lorain 233-6141 — Elyria 332-6340

$7.00
jei be trukumų

CENZŪRUOTA!
PAŽADĖJOME NEMINĖTI 
VARDO, BET ŽINOMOS 
GAMYKLOS VARDAS 
YRA MARŠKINIUOSE!

/

297

1447 S«. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 

Phone (Aru Code 312) 656-6330
HOURS: Man. M; Tjmhl. Thwr»., Fri. 95; Sat. 9); W«d. Cloied 

Savieji fa By TU I0H Of TU MaaM Wlff f«ra Fra* TU M.

— Imatės nelengvo ir 
daug laiko pareikalaujan
čio darbo — lietuvaičių 
choro organizavimo. 
Kas paskatino imtis to 
uždavinio?

— Žinodamas,
muzika yra vienas iš di
džiu šių žmogaus kūry
bos laimėjimų ir tie
siogiai ir aktyviai veikia 
formuodama žmogaus 
pasaulėžiūrą ir lavin
dama jo estetinį skonį 
ir, mūsų 
lietuvišką 
ėmiausi 
clatyvos, 
sa
kolonijai ne 
bet

Detroito 
žodžiais, 

darbais. Spartus 
chorų nykimas ir dai
nų švenčių blėstanti atei
tis paskatino imtis to 
uždavinio. Esu gavęs 
daug paskatinimų iš 
prof. Juozo Žilevičiaus, 
kuris irgi numato lietu
viškos dainos miglotą 
ateitį.

— Kokios yra gali
mybės suorganizuoti 
mergaičių chorą ir kiek 
numatote jų sutelkti?

— Vieni panašius cho
rus organizuoja metus ir 
kitus, ir vistiek nesuor
ganizuoja, nes daugiau 
kalba ir svarsto, negu 
daro. Man pasisekė su
organizuoti per savaitę 
ir jau turiu 37 mergaičių 
chorą. Darbas jau pra
dėtas ir jau turėjome ke
turias repeticijas. Mer
gaitės su pakilia nuotai
ka repeticijas lanko ir 
duoda gerų vilčių.

— Kokio amžiaus 
mergaitės priimamos? 
Ar bus priimamos irmo- 
teryš, turinčios gerus 
balsus?

— I chorą priimamos 
tik mergaitės nuo 13 iki 
16 metų, turinčios muzi 
kinę klausą. Pradėjau 
nuo jų, nes daugiau lin
kusios tos rūšies menui. 
Ateityje galės būti pri
jungti ir to amžiaus ber
niukai.

— Kokio žanro bus 
choras: bažnytinis, pa
saulietiškas ar visiems 
reikalams?

— Choro repertuarą 
sudaro lietuvių liaudies 
ir kompozitorių dainos 
ir lietuviškos religinės 
giesmės, nes yra nu
matyta, kad mergaičių 
choras giedos ir jier lie
tuviškas mišias Sv. An
tano bažnyčioje. Taigi, 
choras ruošiamas visam 
lietuviškam gyvenimui, 
kad jis tiktų visom mū
sų veiklos progom.

— Kaip greit ketinate 
pasirodyti Detroito vi
suomenei?

— Choro tėra pirmie
ji žingsniai. Esu paten
kintas mergaičių muzi
kine klausa ir balsine me
džiaga, kas duoda vilčių, 
jog pasirodymas galės bū
ti po normalaus choro 
įtempto darbo laiko
tarpio. Geriau yra pasi
rodyti gerai, kad ir po il
gesnio chorinio darbo, 
negu greit ir nevisai ge
rai. Choras greičiau pa
sirodys bažnyčioj, negu 
scenoje.

— Kodėl jokia organi
zacija nesiėmė to darbo, 
bet jūs padarėte?

— Jūs irgi esate ne 
vienos organizacijos na
riu, o kai kurių esate ir 
valdyboje. I tą klausimą 
dar geriau galėtumėt at
sakyti, nes žinote ką or
ganizacijos planuoja ir 
kiek jos ką padaro. Žino
damas Detroito koloni
jos tikrąjį veidą, pats 
ėmiausi darbo, kurio pra
džia esu patenkintas. Ti
kiu, kad ir daugelis tėvų 
tuo mano žestu patenkin
ti ir, manau, kad su lai
ku būsiu bent dalinai vi
suomenės suprastas ir 
įvertintas. Kaip sunku 
įsivaizduoti žmogaus gy. 
venimą be muzikos, taip 
lygiai sunku įsivaizduoti 
priaugantį lietuvišką jau
nimą be lietuviškos 
zikos.

— Anksčiau jūsų 
dovaujamas choras 
suomenėje buvo labai 
mielai ir šiltai sutinka
mas. Ar tikitės, kad ir 
šis choras turės tokį pa
tį gerą pasisekimą, kaip 
kad turėjo jūsų vadovau
jamas DLK Birutės D- 
jos mergaičių choras.

— Esu dėkingas visuo
menei ir negaliu pamirš
ti jos šilto sutikimo, kai 
teko pasirodyti su mer
gaičių choru prieš kele
tą metų. Visa nelaimė, 
kad mūsų visuomenėje 
netrūksta kultūrinio dar
bo griovėjų, kurie bet 
kuria kaina vykdo griau-

namą darbą. Jiems daž
nai ir pasiseka, nes griau 
ti lengviau, negu staty
ti. Tikiu, kad jau esame 
pakankamai pasimokę iš 
praeities ir, jeigu ne
atsiras panašių kliūčių, 
šis choras bus nemažiau 
mėgiamas ir ilgiau gy

/- ... \
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KASDIEN 9:30 IKI 9:30
NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY KRAUTUVĖJE

vuos, nes, be to, ir aš 
pats jau turiu daugiau 
patyrimo ir daugiau for
malaus mokslo muzikos 
srityje.

Muz. St. Sližys yra 
baigęs Detroito Wurlit- 
zer vargonų studijas ir 
devynerius metus studi
javo Detroito Muzikos 
Konservatorijoje. Čia 
baigė muzikos meno kri-

tiką, muzikologiją ir 
1967 m. birželio 27 d. 
baigė konservatoriją ir 
gavo vokalinės muzikos 
pedagogo diplomą. Da
bar muz. St. Sližys muzi
kines studijas gilina Mi- 
chigano Universitete pas 
universiteto muzikos di
rektorių.

VVomen Wanted
For Light

Factpry Work
Openings on 
Second Shift 
Apply ln Person 

Kennedy
Manufacturing 

Corporation 
1438 Wa4hington Street 

Sfouflhton, Mass.

(115-116)A. Musteikis

Kas gamina daugiausia marškinių 
Amerikoje? Jūs teisus! Mes juos turime!

Žinomos gamyklos išei
giniai marškiniai vyrams 

Marškiniai niekad nereikalingi proso

Pasirinkite su įvairiomis apykaklėmis. Visi sanforizuo- 
ti plius. Be to: įvairiai pasiūti, ilga nugara, išverčia
mais rankogaliais, balti ar mėlyni, 14 iki 17 dydžių, 
32 iki 35 rankovės toje grupėje.

Marškiniai niekad nereikalingi proso

vieni

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS. ALL 7 STORES 
INCLUDING SHEFFIELD
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• PLB valdybos nariai 

St. Barzdukas, Alg. Nasvy- 
tis, A. Mikulskis, M. Len
kauskienė ir J. Staniškis, 
visi iš Clevelando, spalio 
21-22 d. dalyvavo veiksnių 
konferencijoje Washingto- 
ne. Taip pat LB delegacijo- 
jos sąstate dalyvavo Jūra 
Gailiušytė, Jaunimo Sekci
jos pirmininkė.

• Izabelė Navickienė mi
rė spalio 23 d. Chicagoje. Iš 
Clevelando buvo ten išvy
kusi prieš ilgesnį laiką gy
dymosi tikslais. Velionė bu
vo plačiai žinoma Clevelan
do lietuvių organizacijų tal
kininkė, puiki šeimininkė ir 
paslaugi visuose darbuose.

Po sunkios ir ilgos ligos 
netekus mielos I. Navickie
nės, liūdi jos šeima ir Cle
velando visuomenė.

Velionės Izab. Navickie
nės palaikai pašarvoti Ja
kubs & Son laidotuvių na
muose, 936 E. 185 gt. Lan
kytojai bus priimami spalio 
26 ir 27 d. Laidotuvės įvyks 
šeštadieni, spalio 28 d., 9:30 
vai. ryto atlaikius pamaldas 
Naujosios parapijos bažny
čioje.

• Kun. Kęstutis žemaitis, 
Clevelando šv. Jurgio para
pijos vikaras, ieško pirkti 
gerą vartotą automobilį. 
Taip pat ieškomas lietuvis 
menininkas, kuris, parapi
jiečiams parėmus, galėtų 
paruošti projektą naujojo 
altoriaus ornamentinei len
tai.

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 GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRŪDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal OpportuMty Employer

MALONIAI KVIEČIAME 
APLANKYTI 

DAILININKES 
BIRUTĖS 

VILKUTAITYTĖS- 
GEDVILIENĖS 

darbų parodą, kuri įvyks 
1967 metų spalio 28 ir 29 

dienomis
Čiurlionio Ansamblio Namuose, 

10908 Magnolia Drive 
Cleveland, Ohio 

Lankymo valandos: 
šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vak., 
sekmadienį nuo 2 vai. 
po piet iki 9 vai. vak.

Oficialus atidarymas, kurio 
metu žodį tars p. Aldona Au- 
gustinavičienė, įvyks šeštadie
nį, spalio 28 dieną, 7 v. v.

Ateities Klubas

KAIP MINĖSIME VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄJĄ?

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus 
valdyba pereitą sekmadie
nį sušaukė organizacijų at
stovų susirinkimą lietuvių 
salėje. Pagrindinis susirin
kimo tikslas: aptarti Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų jubilie
jaus minėjimą.

ALTo skyriaus pirm. K.
S. Karpius ir vicepirm. R. 
Kudukis painformavo susi
rinkusius apie valdybos 
planus ir prašė visų pa
reikšti savo sugestijas, kaip 
gražuli ir iškilmingai prisi
minti mūsų didžiąją valsty
binę šventę.

Dalyvavo arti 40 organi
zacijų atstovų, kurie patie
kė įdomių ir vertų pastabų 
bei pasiūlymų. Bendrai pa
sisakyta, kad reiktų sureng
ti didingą koncertą kokioje 
geroje Clevelando salėje, 
kaip Severance, Masonic 
Auditorium ar Naujosios 
parapijos. Koncerto progra
ma neturėtų būti eilinė, bet 
iškili lietuviško meno de
monstracija, eventuliai su 
simfoniniu orkestru, an
sambliu, kantatomis, solis
tais.

Valdyba jau anksčiau bu
vo užmezgusi ryšį su muzi
kais, kalbėjusi dėl progra
mos ir jos pobūdžio. Minė

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam 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

jimas - koncertas numato
mas vasario 17 d., šešta
dienį ar vasario 18 d., sek
madienį. Koncerto metu bū
tų trumpas 20-30 minučių 
aktas. į koncertą būtų kvie
čiami valdžios pareigūnai, 
žinomi amerikiečiai politi
kai ir kultūrininkai.

Buvo siūloma, kad šios 
vasario 16-tosios proga 
amerikiečiams būtų primin
ta ir kita svarbi Lietuvos 
istorijos data — 700 metų 
nuo pirmojo Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo vainika
vimo ir, aišku, dabartinė 
bolševikinė okupacija. Tam 
reikalui reikėtų išeiti į 
amerikiečių spaudą, televi
ziją ir radiją.

Vasario 18 d., sekmadie
nį būtų iškilmingos pamal
dos.

Susirinkimas įgaliojo Al
to skyriaus valdybą daryti 
viską, kad šis garbingos su
kakties minėjimas būtų 
mūsų visų pasididžiavimas 
ir padėtų Lietuvos byloje.

S u s i r inkimui vadovavo 
ALT pirm. K. S. Karpius. 
Diskusijoje aktyviai reiš
kėsi: J. Daugėla, Pr. Raz- 
gaitis, V. Palūnas, V. Vins- 
lovas, M. Blynas, S. La- 
niauskas, R. Bridžius, V. 
Rociūnas, J. Virbalis, F. Ei- 
dimtas, VI. Knistautas, M.

Barniškaitė, dr. H. Brazai
tis, R. Laniauskas, J. Mi- 
konis, dr. K. Pautienis ir 
kt. (vr)

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Clevelando ramovėnai mi

nės Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo keturiasd e š i m t 
devintuosius metus.

Buvę kariai išeivijoje yra 
susiorganizavę į Lietuvių 
Veteranų Sąjungą ” Ramo
vė”, ir kur tik yra jų sky
riai, vykdo kariuomenės 
šventės minėjimą, šią tra
diciją jie vykdo kas metai. 
Taigi ir clevelandiečiai ra
movėnai kiekvienais metais 
primena mums mūsų ka
riuomenės atkūrimo dienas, 
jų garbingus bei drąsius 
žygius, savanorius kūrėjus 
ir dėl tėvynės laisvės žuvu
sius karius, šie buvusių mū
sų karių istorinės praeities 
minėjimo įvykiai yra suau
gę su nepriklausomos Lie
tuvos atgimimu, kurį iško
vojo mūsų kariuomenė — 
savanoriai kūrėjai.

Tad atkreipdami dėmesį 
ir atiduodami pagarbą gar
bingam kariuomenės atkū
rimo šventės minėjimui ir 
mūsų šauniosios kariuome
nės prisiminimui, pašvęski
me kelias valandas savo da
lyvavimu minėjime.

Minėjimas ivvks lapkri
čio 11 d. (šeštadienį), tokia 
tvarka: 7:30 v. v. šv. Jur
gio salėje minėjimas, meni
nė dalis, vaišės ir pasilinks
minimas. Lapkričio 12 (sek
madienį), 10:30 v. r. iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 
Organizacijos prašomos pa
maldose dalyvauti su vėlia
vomis. (ef)

• Skanių koldūnų, cepeli
nų, balandėlių ir dešrų su 
kopūstais galėsit šį sekma
dienį prisivalgyti, atsilankę 
t šv. Jurgio parapijos salę, 
kur Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas ruošia pietus nuo 
11:30 vai. iki 3 vai. po pie
tų. Pelnas skiriamas mo
kyklai paremti. Nesivėluo- 
kite, nes galėsit nebegauti 
skanių, mūsų geraširdžių 
šeimininkių paruoštų, pa
tiekalų. Tad ši sekmadienį 
neruoškite namuose pietų, 
o atvykite valgyti j šv. Jur
gio parapijos salę.

VENGRAI MINĖJO 1956 
METŲ SUKILIMĄ

Clevelando vengrai sek
madienį, spalio 22 dominė
jo 1956 metų sukilimą Ven
grijoje, kurį, kaip atsime
name, Sovietų okupantas 
žiauriomis pastangomis su
laikė.

Minėjime dalyvavo ir ki
tų tautybių atstovai, Cuya- 
hoga apskrities Tautinio 
Sąjūdžio valdybos nariai.

Inž. Raimundas Kudukis, 
Tautinio Sąjūdžio organiza
cijos sekretorius, ALT Cle
velando skyriaus vicepirmi
ninkas, kalbėjo lietuvių var
du.

R. Kudukis savaitę anks
čiau dalyvavo ir kalbėjo 
ukrainiečių 1942 metų sū- 
kilimo prieš raudonarmie
čius minėjime. (ksk)

• L. S. T. Korp! Neo-Li- 
thuania Clevelando sky
riaus nariai sparčiai ruo
šiasi atšvęsti Korporacijos 
metinę šventę. Lapkričio 4 
d. (šeštadienį) įvyksta tra
dicinis Korporacijos balius 
puošnioje Diamond salėje, 
Severance Center, Mayfield 
Road. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Vakarienė bus tiekiama 
lygiai 8 valandą.

Jaunieji korporantai iš 
Chicagos, Detroito ir New 
Yorko jau prieš porą savai
čių rezervavo sau vietas 
baliuje. Staliukų skaičius 
šiais metais ribotas, prašo
me skambinti kol. V. Vinc- 
lovui, tel. 261-1794 ir užsi
tikrinti sau ir savo sve
čiams stalą.

Geresniam Clevelanilui...
rinkite

XI CARL STOKES
burmistru

Jis tarnaus visiems 
- teisingai ir 
nepartiškai!

— Remiamas — 
THE DEMOCRATIC PARTY 

CLEVELAND AFL-CIO FEDERATION OF LABOR 
THE SZABADSAG

THE CLEVELAND PLAIN DEALER
THE WEST SIDE NEWS 

THE WEST PARKER 
THE TEAMSTERS UNION

STOKES FOR MAYOR COMMITTEE
GERALD1NE WILLIAMS. SECY., 1269 E. 99TH ST.

KAUKIŲ BALIUS
Spalio 27 d. 7 vai. vak. 

Clevelando Lietuvių Stu
dentų Sąjunga ruošia kau
kių balių, Mont Chalet 
(upper Lodge) patalpose, 
11251 Caves, Chesterland 
Ohio.

Kviečiam visą Cleve
lando jaunimą ir jų bičiu
lius.

Ateikite apsirengę kau
kių rūbais —bus premi
ja už gražiausį ir įdo
miausi kostiumą.

Įėjimas su kaukių rū
bais — $1.00 be — $2.00

PARDUODAMAS ŪKIS
50 akrų žemės su 12 kam

barių namu. Netoli namo 
vra tekantis upelis. Yra 90 
ir 45 kelių sankryžoje, maž
daug 1 vai. kelio nuo Cleve
lando. Prašo $12.000. Dau
giau informacijų gausite 
paskambinę

DONA CIPKUS — WM.
T. RYRNE REALESTATE 

INC.
Namų telefonas — 944-2167 
įstaigos telef. — 261-5100 

(115-118)

A. M. D. REALTY

Vis dar turime pirkėjų 
šv. Jurgio - šv. Vito rajone.

Pinigai namie — kelia rū
pestį. Pinigai banke — ne
ša mažą nuošimtį. Saugiau
sia ir pelningiausia inves
tuoti pinigus į nekilnojamą 
turtą.

ALG. DAILIDĖ 
REALTOR

Bendradarbiai.
Ant. Mikoliūnas ir

Mike Sekara,
1123’/2 Norwood Road

432-1322

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Dep-irt ment of Just irę 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARUI ’ETTE GIFT PARCELS SERVICE
2808 W. 69th St.. Chicago. III 80629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. C,\ 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

REIKALINGAS VYRAS
Prityręs nituotojas (spot- 

vvelder). Pastovus darbas. 
Savaitinis atlyginimas.

Cleveland Register and 
Grill MFG Co.
3188 E. 80 St.

Cleveland, Ohio 44104
(115-117)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS J
SPALIO 27 D. Kaukių balius. 

Rengia LSS Clevelando skyrius.
SPALIO 27 - 29 D. B. Vilku- 

taitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansambr- 
lio namuose. Rengia Ateities 
klubas.

SPALIO 28 D. Tradicinis "Li
thuanian Village" Ine. balius * 
koncertas.

SPALIO 29 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs §v. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo- 
Lithuanla metinis balius.

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Sven 
tės Minėjimą

LAPKRIČIO 18 D. Ohio Liet. 
Gydytojų Draugijos metinis su-- 
sirinkimas ir pobūvis Yankee 
Clippers salėje.

LAPKRIČIO 19 D. ASS Cle
velando skyriaus metinė šven
tė įvyks Holliday Inn salėje.

LAPKRIČIO 25 D. — Lietu
vių Diena, Naujos liet, parap. 
salėje. Rengia LB Clevelando 
I ir II Apylinkės.

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 3 D. Sv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
pietos.

GRUODŽIO 3 D. Korp! Gied
ra rengiama madų paroda.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Neužmirškime pasukti 
laikrodžius. Naktį iš spalio 
28 į 29 d. (sekmadienį), 
pereinant iš vasaros į žie
mos laiką, neužmirškite pa
sukti laikrodžius 1 valandą 
atgal.

• PLB pirmininkas Juo
zas Bachunas, vykdamas į 
Washingtoną veiksnių kon- 
ferencijon, buvo sustojęs 
New Yorke, kur tarėsi su 
tautininkų veikėjais.

• Emilijos čekienės-Mai- 
ronytės, Dirvos bendradar
bės, eilėraštį "Saulė” muzi
kas Juozas Bertulis harmo
nizavo mezzo-sopranui, vio
lončelei ir fortepijonui, šį 
veikalą kompozitorius su
kūrė Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukakčiai 
paminėti. Originalas per
duotas Lietuvių muzikolo
gijos archyvui, 2345 W. 56 
St., Chicago, III.

• Daiva ir Romas Keziai 
spalio 20 d. susilaukė penk
to sūnaus. Romas Kezys 
yra VLIKo valdybos narys, 
"Laisvės žiburio” radijo 
New Yorke vedėjas, vienas 
iš lapkr. 13 d. žygio organi
zatorių, New Yorko vyrų 
okteto dainininkas ir apla
mai plačių užsimojimų vi
suomenininkas. Daiva, nors 
iki šiol augino keturis sū
nus, bet taip pat daug laiko 
skyrė lietuviškiems reika
lams. Ji yra pagrindinė ra
dijo programų tvarkytoja 
ir pranešėja.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos CV rinkimai kores- 
pondenciniu būdu vyksta 
patenkinamai. Jau balsavo 
virš 50 narių. Reikia pri
siųsti balsavimo kortelę 
Rinkiminei komisijai iki 
lapkričio 1 d. Spaudos dar

buotojai, kurie nėra gavę 
balsavimo lapelio dėl adre
so pakeitimo, gali kreiptis 
betarpiai: J. Kapačinskas, 
6811 So. Maplevvood Avė., 
Chicago, III. 60629.

LOS ANGELES

TIMELESS LITHUANIA 
PRISTATYMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius ruošia buvusio 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Pasiuntinio Lietuvoje 
Hon.OVVEN J. C. NOREM 
knygos
TIMELESS LITHUANIA 

antrosios laidos pristatymą 
1967 m. lapkričio mėn. 25 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les. šiame pobūvyje malo
niai sutiko dalyvauti pats 
knygos autorius dr. 0WEN 
J. C. NOREM ir duoti kny
gą įsigijusiems savo para
šą. Be to, pasižadėjo daly
vauti ir kalbą pasakyti Lie
tuvos konsulas Los Angeles 
mieste dr. J. J. Bielskis ir 
ponia.

Kviečiami Los Angeles ir 
jos apylinkių lietuviai gau
siai dalyvauti.

Po iškilmių — kavute ir 
užkandžiai. (br.)

HAMILTON

• LB Hamiltone suruoš
tame koncerte meninę pro
gramos dalį atliko sol. Al
dona Stempužienė, sol. V. 
Verikaitis ir vietos tautinių 
šokių grupė.

Koncertas įvyko spalio 
22 d. Kanados šimtmečio 
savaitės proga.

Jonas Glemža, buvęs Pieno Centro direktorius Kaune, spalio 
3-5 d.d. savo leidžiamos knygos reikalais atvykęs iš Vokietijos 
| JAV, buvo sustojęs Detroite pas savo gimines Joną ir Pajautą 
Gaižučius. Knygos reikalu turėjo pasikalbėjimus su agronomais 
Alf. Gilvydžiu, VI. Bubliu, Ant. Musteikiu ir aplankė dailininkės A. 
Tamošaitienės parodą. Nuotraukoje J. Glemža prie tautiniais dra
bužiais išpuošto manikeno. J. Gaižučio nuotrauka

Mielai čiurlionietei

A t A

IZABELEI NAVICKIENEI
mirus, jos dukrai IRENAI, vyrui ir sūnui gilią 

užuojautą reiškiame ir kartu liūdime .

Čiurlionio Ansamblis

V

ALICE STEPHENS

Šis retas ir įdomus

Vadovė: muz. ALICE STEPHENS
Choreografė — GENOVAITĖ MULUŠKA
Solistas — akordeonistas KAZYS DAUBARAS

Programą atlieka I 2 jaunų studenčių.
Akomponuoja: A. VASA1TIS.

koncertas

įvyksta Chicagoje, Marijos Aukšt.

Mokyklos salėje, 6727 S. California
Avė., š. m. spalio mėn. 28 d., šešta

KAZYS DAUBARAS

GENOVAITĖ MULUŠKA

dienį, 8 vai. vakaro.

Bilietai gaunami:
Marginiuose, 
pas A. Stephens — 64 E. Vanburen 
St. ir pas J. Bobinienę, 1530 So 49 
Avė., Cicero.

Visi maloniai kviečiami koncerte dalyvauti ir pasigerėti šių jaunų lietuvaičių laimėjimais.

Dailininkė Anastazija Tamošaitienė spalio 1-8 dienomis Detroi
to universiteto patalpose turėjo savo korinių parodą. Šia proga ap
lankė pažįstamus ir meno rėmėjus. Nuotraukoje Tamošaičiai 
svečiuose pas Miškinius. Iš kairės: inž. N. Miškinis, dail. A. Ta
mošaitienė, dr. M. Miškinienė ir dail. A. Tamęšaitis.

J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

PRISIMINTI MIRUSIEJI 
LIETUVIŲ NAMŲ 
NARIAI

Lietuvių Namų Drau
gija jau turi 19 mirusių 
narių - šimtininkų: Juo
zas Ambrose, R. Augus
tinaitis, Vladas Bajalis, 
Bronius Gladkauskas, 
Juozas Gaudušas, Alek
sas Gubilas, dr. Julius 
Kaupas, Margarėta Ku- 
činskeinė, Pranas Kati
nas, Vincas Kiršinąs, 
Malvina Juodvalkienė, 
Pranas Misiūnas, Anta
nas Rėčka, Vladas Vis
kanta, W. Morozas, Lau
rynas Vaišvila, Liudas 
Vyčius, Stasys Visgele- 
vičius ir Liudas Vismi
nas. Minint LN penkerių 
metų sukaktį už šiuos na
rius šv. Antano ir šv. Pet 
ro lietuvių bažnyčiose bu 
vo atlaikytos pamaldos.

neral foreman inžineri
jos skyriuje.

NETEKSIME VIENOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS

Detroito lietuvių Die
vo Apvaizdos bažnyčia 
iki 1968 m. lapkričio 
mėn. bus nugriauta, nes 
ten bus išvestas naujas 
greitkelis. Principinis 
Detroito Vyskupo naujai 
bažnyčiai statyti leidi
mas yra gautas. Dabar 
to rajono lietuviai naujai 
bažnyčiai statyti ieško 
tinkamos vietos ir dėl 
jos statymo tariasi su 
arch. J. Muloku.

(ag)

ELIZABETH

nės. Vėliau sekė muzika ir 
šokiai. Svečių buvo atsilan
kę iš Baltimorės ir Phila
delphijos Tautinės Sąjun
gos skyrių.

NEW YORK

riaus ir rašytojo Kazio Bra- 
dūno tėvas, mirė Chicagoje 
sulaukęs 82 m. amžiaus.

Palaidotas spalio 26 d. 
Baltimore j e prie savo žmo
nos, anksčiau mirusios Onos 
Bradūnienės, palaikų.

SURINKO 33 PREMIJAS

Spalio 14-15 d. už iš
statytas savo chrizan
temas parodoje Warren 
Detroito gyventojas K. 
Mišeikis laimėjo 33 pre
mijas. Jis savo kieme 
augina įvairių rūšių 
chrizantemas ir pri
klauso Chrizantemų au
gintojų Draugijai. Jis jas 
netik, kad augina, bet 
yra išėjęs ir atitinka
mus mokslus ir yra chri
zantemų įvertintojas - 
teisėjas. K. Mišeikis dir
ba General Motors 
bendrovėje ir yra ge

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius prieš tris metus 
pradėjo rengti rugsėjo 8 d. 
TAUTOS ŠVENTĖS minė
jimus.

Šiais metais TAUTOS 
ŠVENTĖ buvo švenčiama 
rugsėjo 16 d. Lietuvių sve
tainėje, Elizabethe.

Teis. Ant. Diržys savo 
kalboje plačiai nušvietė 
1930 Vytauto Didžiojo me
tais pradėtą Lietuvoje 
švęsti Tautos šventę rugsė
jo 8 d. ir Vytauto Didžiojo 
nuopelnus Lietuvai ir jo 
santykius su kitų kraštų 
valdovais.

Meninę dalį išpildė solis
tė Irena Stankūnaitė ir mu
zikas Juozas Stankūnas. De
klamavo ir šventę pravedė 
Irena Veblaitienė. Meninei 
daliai pasibaigus, prasidėjo 
vakarienė, paruošta šeimi
ninkės Valerijos Janavičie

• Korp! Neo-Lithuania 
valdyba New Yorke prane
ša, kad metinių sukaktu
vių proga š. m. lapkričio 11 
d., 9 vai. ryto bus laikomos 
šv. Mišios už mirusius ir žu
vusius korporacijos garbės 
narius ir korporantus-es, 
Tėvų Pranciškonų koplyčio
je, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N. Y.

CHICAGO
• L.S.T. Korporacija Neo- 

Lithuania Chicagoje šiemet 
švenčia savo 45 metų su
kaktuvinę šventę lapkričio 
11 d. šventės programa nu
matyta sekanti — 10 vai. 
ryto pamaldos tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir po pamaldų 
mirusių korporantų lanky
mas šv. Kazimiero kapinė
se, 7 vai. 30 min. vakaro iš
kilminga sueiga, vaišės ir 
šokiai Jaunimo Centro sa
lėje. Visi korporantai. fili- 
jos ir svečiai maloniai pra
šomi šioje korporacijos 
šventėje dalyvauti.

• Jurgis Bradūnas, Drau
go Kult, priedo redakto-

HELP WANTED MALĖ.

EASTON CONTROLS. INC.
Subsidiary of Allied Control Co., Ine. 

105 McGregor St.
Manchester, N. H. 03102 

We are in need of 
exp. DRAFTSMEN

Contact R. E. PARKER 
Assistant Manager

603 — 669-3017 
An Equal Opportunity Employer 

(I 12-116)

MALĖ HELP

WANTED EXPER1ENCED

MACHINISTS (All-Round) 
TOP RATES

F.XCELLENT BENEFITS
Apply Now:

THE WILSON EQUIPMENT
& MFG. CO.

172 EAST AURORA ST. 
WATERBURY, CT.

Call 1 -755- 1 1 75 for appointment at
your convenience. (115-116)

MAINTENANCE 
MACHINIST/MECHANIC 

Ali around machinists/mechenic 
needed to perform maintenance 
worlt in manufacturing plant on 
2d shift. This i* a steady, perma
nent position with good bene
fits. Starting rate is $2.86 with 
gradual inereases raising the rate 
to $3.29 per hour in I2xmonths 
plūs shift premium.

Call Mr. Alexander 
265-2104

Boston Insulated 
Wire & Cable Co.

666 BAY ST., 
DORCHESTER Mass. 

At Savin Hill Station
(114-115)

M & F HELP WANTED
Openings for Professional Personnel 
DIRECTOR OF NURSING SF.RVICE— 
B.S. degree in nursing. Master's de- 

gree in nursing administration desired.
REGISTERED NURSES — All 

Depts. • All Shifts.
LAB TECHNOLOG1STS — Ascp 

or eiigibie.
MED1CAL RECORDS LIBRAR1AN — 

registered
130-bed hospital located 30 miles 
north of Madison. Salary open. 
Wrlte Director of Personnel. Divine 
Savior Hospital, 1015 W. Pleasant 
St., Portage, Wisc. 53901.

(I12-115)

Arch. J. Mulokas Balzeko muziejuje apžiūri lietuviškų knygų 
skyrių. Toliau matyti to muziejaus mokinių meno klasė pamokų 
metu.
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