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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NACIŲ ATGIMIMAS?
BAVARIJOS RINKIMŲ REZULTATAI SUKĖLĖ 
NEMAŽO SUSIJAUDINIMO VAKARŲ PASAU
LYJE DĖL TO, KAD NACIONALDEMOKRATŲ 
PARTIJA, Į KURIĄ ŽIŪRIMA KAIP HITLERIO 
ĮPĖDINĘ, SURINKO 7,5% BALSŲ. — NACIŲ 
IDEOLOGIJOS ATGIMIMAS AR TIK PAPRAS

TAS POSŪKIS Į DEŠINĘ?

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Per praeitų metų ru
dens rinkimus į Vakarų 
Vokietijos federalinį sei
mą nacionaldemokratų 
partija — NPD — surin
ko tik 2% balsų. Šį pava
sarį, renkant savivaldy
bes, jos gautų balsų skai
čius padvigubėjo. Tas 
reiškinys pačioje Vokie
tijoje ir ypač užsie
niuose sukėlė nerimo. 
"Baisus prisiminimas" 
— išsigando Stokholmo 
dienraštis Dagens Nyhe- 
ter, londoniškis The Ti- 
mes, kaip paprastai, bu
vo kiek ramesnis, tačiau 
ir jis rašė apie "nerami
nantį faktorių". Maskvos 
Pravda balsų padvigubė
jimą pavadino "aliarmuo
jančiu ženklu", o paryžiš- 
kis Le Monde klausė, ar 
tai tik nebus "pirmosios 
naujo rudojo maro vo
tys". y

Praėjo pusė metų, ir 
per paskutinius Hesse- 
no ir Bavarijos rinkimus 
nacionaldemokratų par
tija vėl padvigubino sa

ŠIANDIEN IR RYTO/
BALTUOS jūroje šį rudenį švedai net tris kartus turėjo im

tis priemonių prieš nepažįstamus povandeninius laivus, kurie nar
do Švedijos pakrantėse. Kaip ir visi karo laivai, povandeniniai lai
vai, pagal tarptautinį susitarimą, turi teisę įplaukti į teritorialinius 
vandenis ir net, reikalui esant, įplaukti į uostą, bet tas leidimas 
galioja, jei jie plaukia paviršiumi, o ne pasinėrę ir pareikalavus, 
parodo savo tautybę.

Taikos metu retai kada būna atsitikimų, kad povandeniniai lai* 
vai nesilaikytų šių taisyklių.

Tad suprantamas švedų nerimas dėl tų vaiduoklinių povandeni
nių laivų, kurie nenori parodyti savo veido. Kiekvieną kartą šve
dai juos apmėto povandeninėm bombom ir radaru vairuojančiom 
torpedom. Bet vaiduokliniai povandeniniai laivai, valdomi prityru
sių jūrininkų ir būdami aukštos kokybės, išlenda iŠ tinklo. Iš visų 
duomenų spėjama, kad tai sovietų povandeniniai laivai.

Ko jie ieško Švedijos pakrantėse? Ar pulkininkas Wener- 
stroem sovietams neužtenkamai išdavė Švedijos gynybos planų, 
kad dabar jie rizikuotų moderniu povandeniniu laivu ir keliasde
šimties jūrininkų gyvybe?

Žmogus, kuris galvoja žinąs atsakymą į Šį klausimą, šiuo me
tu gyvena Haifos priemiestyje, tai Michael Zolotar, 57 metų am
žiaus, kuris prieš 25 metus buvo Gosbanko Leningrado skyriaus vy
riausiuoju buhalteriu. 1940 m. NKVD, drauge su keliais kitais to 
banko tarnautojais jį pasiuntė į aukso sandėlį Vasilievskio saloj 
prie Lenngrado. Čia buvo suvežtas iš Baltijos kraštų išvogtas 
auksas. Kai už metų vokiečiai pradėjo artėti prie Leningrado, mar
šalas Vorošilovas įsakė evakuoti iš buv. carų rūmuose esančių 
muziejų visas brangenybes. Jos buvo pergabentos į Vasilevskio 
salą, pirm nusiunčiant į saugesnę vietą Sibiran. Bet įvykiai klos
tėsi daug blogiau negu sovietai numatė, tad spalio 18 d. Michael 
Zolotar su kitais tarnautojais Vąsilievskio saloje į povandeninį 
laivą L-4, kuriam vadovavo kpt. Viktor Derevienko.pakrovėauk- 
są ir kitokias brangenybes. Povandeninis laivas turėjo prasiverž
ti pro vokiečių blokadą ir plaukdamas Švedijos pakraščiais pa
siekti Angliją. Ten, pasipildęs kuro, pasukti į Murmanską. Spalio 
22 d. L-4 pakėlė inkarą ir išplaukė su brangiu kroviniu. Pusė įgu
los buvo pakeista NKVD tarn autojais, kas apsunkino laivo manev
ravimą. Povandeninis laivas vis dėlto prasiveržė pro vokiečių 
blokadą, bet vėliau dėl techniškų sugedimų, kaip buvo kalbama Le
ningrade, spalio 26 į 27 naktį, siaučiant audrai, su įgula ir krovi
niu nuskendo prie Švedijos krantų.

Manoma, kad dabar, sovietai, padrąsinti amerikiečių povan
deninių laivų pasisekimo prie Ispanijos ieškant atominės bombos, 
pradėjo panašiai ieškoti nuskendusio L-4 su brangiu kroviniu.

UTENOS rajono pirmininkas restorane diskutuoja su vienu 
darbininku. Po aštunto stikliuko vodkos ir šešto bokalo alaus jis 
sako darbininkui:

— Aš tau, drauge, duosiu du gerus patarimus. Pradžioj, tu 
įstok į partiją ir pamatysi kiek turėsi naudos...

— O koks antras patarimas?
-- Antras? Neklausyk manęs ką aš tau sakau, nes esu girtas...

(vg)

vo gautus balsus— Hes- 
seno seime ji turės 8, 
o Bavarijos seime — 15 
atstovų. (Pirmasis sei
mas turi viso 100, o ant
rasis 204 atstovus),, Lon 
doniškis Daily Mail jau 
konstatavo, kad šiaip ar 
taip, NPD "tvirtai pasta
tė savo koją duryse į vo
kiečių politiką".

Baimė turi dideles 
akis — sako vokiečiai ir 
tai tinka netik jiems, bet 
ir jų gyvenimo stebėto
jams užsieniuose. Man 
atrodo, kad NPD laimė
jimas (ir tai labai nedi
delio masto ? ką reiškia 7 
ar 8%?) kol kas tėra tik 
normalus posūkis įdeši
nę, išplaukęs iš nusivy
limo ligšioline politinio 
gyvenimo raida. Stačiai 
reiktų stebėtis, jei jo ne
būtų.

Čia reikia pastebėti,S 
kad pokario Vokietijoje 
dešinės politinės pažiū
ros nebuvo labai popu
liarios. Tų pažiūrų ša
lininkai buvo gerokai su

skilę ir negausūs. Vieną 
kiek didesnę "Socialisti
nę Reicho partiją" užda
rė Federacijos Konstitu
cijos Teismas, kaip na
cių (NSDAP) partijos pa- 
likuonę, dar 1952 me
tais.

Dabartinė NPD tėra 
tik 3 metų amižiaus ir gi
nasi nuo bet kokių radika
lių užsimojimų. Ji sako
si norinti laikytis demo
kratinės tvarkos,tačiau 
jos vėliava yra raudona 
su baltu skriduliu vidury
je, lygiai kaip buvo na
cių. Tik naciai baltam 
skridulyje turėjo svas
tiką, o nacionaldemokra- 
tai turi mėlynas raides: 
NDP.

NDP pirmininkas yra 
Bremeno cemento fabri
ko savininkas Fritz 
Theilen, tačiau faktinas 
vadas ir ’ spiritu s mo- 
vens* yra vicepirminin
kas Adolf von Thadden.

Šitas Adolfas niekada 
nepriklausė kito Adolfo, 
Hitlerio partijai. Jis yra 
kilęs iš Pommeranijos 
stambių dvarininkų gi
minės, kurios tarpe bu
vo ir Hitlerio šalininkų 
ir priešininkų. Gimęs 
1921 metais, karui prasi
dėjus jis atsidūrė kariuo
menės eilėse. 1944 m, 
spalio mėn. vyr. leitenan
tas Adolfas von Thadden 
dėl sunkaus sužeidimo 
galėjo būti iš kariuome
nės atleistas, tačiau, po 
kai kurių ap si svarstymų, 
jis nutarė joje palikti sa
vanoriškai, nepaisant 
fakto, kad ką tik gavo ži
nią apie vienos savo pus
seserės Elisabeth — pa
smerkimą mirti už tai, 
kad planavo po karo steig
ti tam tikrą labdarių or
ganizaciją, panašią į 
Amerikos kvekerius ir 
tuo reikalu susirašinėjo 
su Šveicarija.

Vyr. lt. von Thadden 
tada apsisprendė, kad jis 
kovoja ne už nacius, bet 
... Vokietiją. Ir tą spren
dimą laiko svarbiausiu 
savo gyvenimo sprendi
mu. Tiesa, kad ta kova 
buvo ne tik už Vokietiją, 
bet ir už nacius, tačiau

(Nukelta į 2 psl.)

Korp! Neo-Lithuania New Yorko skyrius lapkričio 12 d. minėjo korporacijos 44 mėty sukaktį. Nuo
traukoje minėjimo prezidiumas. Iš kairės: R. Bitėnas, dr. J. Puzinas, V. Jurgėla, A. Čekienė, E. Ka
valiūnaitė, A. Sperauskas.

Korp! Neo-Lithuania New Yorke šventėje pakeltieji į seniorus duoda priesaiką. Iš kairės: R. Bitė
nas, R. Giedraitis, J. Stankūnas, K. Tamašauskaitė. y. Gruzdžio nuotraukos

KIEK VILNIAUS EISENOJE BUVO NORINČIU 
SAVARANKIŠKAI PADEMONSTRUOTI?

Bolševikinės rūsy revoliuci
jos pagerbimo diena (lapkričio 
7, pagal senąjį kalendoriy -- 
spalio 25), kuri dabar ir Lie
tuvoj privalo būti atžymėta iš
kilmėmis, vėl praskambėjo, 
kaip šimtąjį kartą ta pačia ada
ta grojama plokštelė. Anot val
dinės spaudos, "liaudis pade
monstravo savo susitelkimą 
apie šlovingąjįa komunistų par
tiją, nepalaužiamą ryžtą kovo
ti už komunizmo pastatymą" 
ir t.t. Laikraščiai dar kartą 
stambiomis raidėmis skelbė, 
kad "Šlama Spalio vėliavos", 

— Tegyvuoja taika! ...

"Spalis žygiuoja per planetą", 
"Tvirtas draugystės plienas" ir 
"Tegyvuoja didi, neišardoma 
partijos ir liaudies vienybė".

Tik vienas iš Tiesos redak
torių (D. Šniukas, kuriam ret
karčiais pasitaiko žvilgterėti 
į dalykus ir iš gyvenimiškes- 
nės pusės), šoktelėjo kiek į ša
lį nuo valdinio reportažo plokš
telės ir pateikė keletą "Šventi
nių miniatiūrų", primenančių, 
kad ir komunizmą "bestatant" 
gyvenimas ne vien "spaliai". 
Būtent:

* Kai Vilniuj "visi žygiuoja", 

tai Vilniaus troleibusai stovi. 
O jų vairuotojos sėdi. (Ta pro
ga stebėtojas primena, kad 
"troleibusus dabar vairuoja mo
terys"). Sėdi ir mezga megz
tukus. Privatininkiškus. Netgi 
iš baltų siūlų...

* Bobutė su senuku irgi nežy
giuoja: prekiauja cukriniais py
ragėliais ir rausvais saldainiu
kais ant šakaliukų ("lollypops"). 
"Prekyba gyva, net pavydas 
ima", — didžiojo monopolisto 
žvilgsniu dėbtelėjo redaktorius 
į privatininkišką prekybą pačioj 
komunizmo šlovinimo eisenos 
pašonėj. Suprask, — kai komu
nizmą taip pastatys, kad jlsjr 
cukrinius, pyragėlius kepti iš
moks, tai ateis galas bobučių - 
senukų prekybai: teks jiems iš
mokt pragyvent iš "užtikrinto 
senatvės aprūpinimo".

* Bobutės saldainiukai išmo
ningi: širdelės, žirgeliai, rai
teliai... Malonumas ne tik pirkt, 
bet ir rinktis. Vienas šių laikų 
viršininkijos pataikūnas teirau
jasi: — Gal, bobut, turi ką nors 
su Spalio šventėm? Ką nors su 
vėliava? Einu pas profsąjungos 
pirmininką. — Neturiu, veikei, 
aš senoviškai. Imk su šir
dele, bus gerai. Ir per Spalio 
šventes širdį prisiminti 
reikia. O tai vaikšto raudo
nom nosim, jos nesigailėdami...

Kiti pirkėjai, lyg tyčia, bars
to druską stačiai ant komunis
tinės ambicijos žaizdų: -- Ma
myte, o kodėl raitelių ant ko- 
čiukų nėra parduotuvėse? — 
Fabrikai negamina. — O kodėl? 
— Matyt, nemoka. --Tai kodėl 

(Nukelta į 2 psl.)
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (8)

Montgomery laukio žalio signalo
* BULGARIJOS komunistų par

tijos suvažiavimo proga suskri
do ir visų kitų kraštų tos par
tijos vadovai su Kremliaus bo
su Brežnevu priešaky. Pekino 
pasmerkimo klausimui iškelti 
buvo išstumtas bulgarų Živko- 
vas, Brežnevui tuo klausimu 
grojant "antrąjį smuiką". Ir 
kas gi pasirodė — tik R. Vokie - 
tijos, Prancūzijos ir Vengrijos 
atstovai pasisakė už bulgarų - 
rusų pasiūlymą pasmerkti Pe
kiną. Visi kiti sugebėjo lošti to
liau "neutralia" korta Maskvos
- Pekino žaidime. Kai kas tai 
laiko didžiuliu Maskvos pralai
mėjimu, nes kitų valstybių ko
munistiniai vadai pasilieka lais - 
vesnes rankas paramai iš Mask
vos gauti ir prekybai su Pekinu 
plėsti. Be to, niekas neskuba pa
skelbti Maskvą ar Pekiną laimė* 
toju toje dvikovoje.

* RESPUBLKONAI LAIMĖJO 
677 naujas vietas valstijų sei
meliuose, kai 1964 m. buvo pra
laimėję 529.

* RICHARD EARLE HEALEY, 
pietinės Californijos komunis
tų pirmininkės Dorothy Healey 
sūnus, pats aktyviai pasireiš- 
kiąs prokomunistų organizaci
jose, gavo 6.600 dol. vyriausy
bės stipendiją studijoms tęsti.

* PIRM£ KART£ kelerių 
metų' bėgyje Vyr. Teismas Wa- 
shingtone atmetė negrų de
monstrantų apeliaciją. Grupė 
negrų buvo nubausta už demons
tracijas prie Tallahassee ka
lėjimo Floridoje. 5 prieš 4 bal
sais Vyr. Teismas jų apelia
ciją atmetė, pareiškiant, kad 
kalėjimai veikia saugumui už
tikrinti ir nėra atviri publikos 
demonstracijoms. Be to, "ne 
tik valstijos, bet ir privati nuo
savybė turi teisę būti apsaugo- 
jama tikslams, kuriems ji tei
sėtai statyta."

Yra ir daugiau ženklų, rodan
čių Vyr. Teismo posūkį teisė
tumo, o ne pataikavimo krypti
mi.

* VIS DAR tebeanalizuoją lap
kričio 8 d. rinkimus ir stebį 
prez. Johnsono reakciją, sako, 
kad rinkimai parodę nepritari
mą Great Society idėjoms ir 
pritarimą karo Vietname poli
tikai.

atgimimas?
(Atkelta iš 1 psl.)

.. ką padarysi. Nieko ne
gali padaryti ir dėlto kad 
daugiausiai naujos par
tijos rėmėjų yra kaip tik 
iš buvusių nacių tarpo.

NFD neturi savo pro
gramos, bet tik šūkius,iš 
kurių susidaro partijos 
manifestas, kuriame rei
kalaujama liautis vokie
čiams vieniems primes 
ti visą kaltę už karo žiau
rumus. Vokietijai turėtų 
būti grąžintos atplėštos 
teritorijos, sustiprinta 
moralė, apsaugota mar
kės vertė nuo infliacijos 
ir panašiai. Į klausimą, 
kaip tai padaryti, parti
ja kol kas dar neatsako, 
tačiau tų vienų šūkių už' 
teko patraukti savo tar- 
pan tuos vokiečius, ku
riems, kaip vienas išsi
reiškė, nusibodo "am
žinas riksmas, kad mes 
buvome didžiausi kiau
lės visame pasaulyje 
(dieses ewige Geschrei 
dass wir allergroessten 
Schweine auf der Welt 
waren)". Savaime aišku, 
kad prie to prisidėjo 
Bonnos ligšiolinės poli
tikos nepasisekimai, Va
karų pasaulyje vykstanti 
moralinių pažiūrų revo
liucija ir negalėjimas pa
siekti Vakarų pasaulio, 
o ypač Vakarų Europos 
politinės vienybės. Visa 
tai turėjo padaryti pa-

Rytų fronte prie Ode
rio raudonoji armija bū
rėsi, bet dar nebuvo pa
siruošusi Berlyno puo
limui. Sovietų generolai 
buvo tuo nepatenkinti. 
Oderio upė sudarė natū
ralią gynimosi liniją ir 
tą pavasarį atodrėkis 
buvo vėlyvas. Upė dar 
daliniai buvo pasidengu
si ledu. Kitame krante 
vokiečiai stiprino gyni
mosi liniją, mūrijo 
blochauzus, įrenginėjo 
minų laukus ir artile
rijos lizdus. Kiekvieną 
dieną vokiečiai stiprė
jo ir sovietai dėl to ne
rimavo. Labiausiai iš 
visų buvo nepatenkintas 
8-tos sovietų armijos 
vadas gen. Čuikovas, ku
ris po Stalingrado gyni
mo pasidarė populiarus 
Sovietijoje. Jis dėl vėla
vimosi kaltino vakarie
čius.

Vokiečiams pradėjus 
ofenzyvą Ardėnuose,ang
lai ir amerikiečiai pra
šė Stalino, kad jis paleng
vintų atkirtį, puldamas 
vokiečius rytuose. Stali
nas tada sutiko pradėti 
ofenzyvą Lenkijoje, nors 
ji buvo numatyta daug 
vėliau. Lenkijoje rusų 
žygis buvo toks greitas, 
kad greit jie pasiekė Ode- 

lankią dirvą nacionali
nėm idėjom bei bend
ram posūkiui į dešinę.

Už posūkį į dešinę kal
ba ir Bavarų krikščio
nių socialų partijos bend
rosios vokiečių krikščio
nių demokratų partijos 
’sesers’ absoliučios 
daugumos laimėjimas. 
Jie dabar turės 110 atsto
vų 204 narių seime, at
seit, lengvai galės suda
ryti krašto vyriausybę.

Skaudžiai pralaimėjo 
liberalai (laisvų demo
kratų partija), negalėjų, 
si nė vienoje rinkiminė
je apskrityje surinkti 
10% visų balsų ir dėl to 
nepravedusi į seimą nė 
vieno savo atstovo, nors 
ir surinko 5% visų balsų. 
Socialdemokratai gavo 
šiek tiek daugiau balsų, 
kaip per praeitus rinki
mus, ir turės 79 atsto
vus.

Bavarijos rinkimai 
turės įtakos į derybas 
dėl naujos vyriausybės 
sudarymo. Smūgis libe
ralams pavertė niekais 
socialdemokratų vado 
Willy Brandto viltis tap
ti kancleriu, sudarius so
cialdemokratų - liberalų 
koaliciją. Fo liberalų 
pralaimėjimo Bavarijo
je tokia koalicija nebūtų 
populiari. Tai, žinoma, 
praplečia kiek kelią 
krikščionių demokratų 
- socialdemokratų ko
alicijai. Tačiau tokia ko
alicija nepaliktų stiprios 
opozicijos, kuri yra bū
tina demokratinėje san
tvarkoje. Dėl to iš so
cialdemokratų partijos 
vadų tarpo pasigirdo bal
sų reikalaujančių naujų 
rinkimų. Fagal dar nese
ną (prasidėjus Erhardo 
vyriausybės krizei) vie
šosios nuomonės tyrinė
jimą, iš naujų rinkimų 
socialdemokratai išeitų 
laimėtojais, tačiau rinki
mai Hessene ir Bavari
joje tokiosprognozės to
li gražu nepatvirtino. 

čių gynimosi linija nuga
lėta ir nors vokiečiai 
dar priešinsis, karas 
jau laikomas laimėtu. 
Grįžus jam į Reimsą, 
štabo viršininkas gen. 
Bedell Smith padavė iš 
maršalo Montgomery te
legramą, ant kurios bu
vo užrašyta: For Eisen- 
hower Eyes Only. Mont
gomery prašė leidimo 
pulti Elbės ir Berlyno 
kryptimi. Bet kita tele
grama buvo iš jo vyres
nio viršininko, generolo 
Marshallo, amerikiečių 
armijų štabo viršininko. 
Abi telegramos išvakarė
se buvo gautos dviejų va
landų skirtume, bet tą ry
tą Eisenhoweriui paro
dytos vienu laiku ir tai 
gal turėjo įtakos į Ei- 
senhowerio lemiamą ka
ro sprendimą.

Prieš keletą mėnesių 
Eisenhoweris, vyriau
sias sąjungininkų jėgų va
das, iš anglų-amerikie
čių štabo gavo misiją: 
Išsikeikite Europos kon
tinente ir pradėkit ope
raciją, kurios tikslas tu
ri būti Vokietijos širdis 
ir sunaikinimas jos ka
rinių jėgų. Šį nurodymą 
jis atliko gerai. Bet jis 
pilnai neatitiko vyriau
siojo vado idealui, kokį 
įprasta matyti Europo
je. Eisenhoweris užsie
nio politikoje pasirodė 
analfabetas. Būdamas 
ištikimas amerikoniškai 
tradicijai, jis nenorėjo 
kištis į civilinius reika
lus. Jis galvojo, kad jam 
užtenka tik kariauti ir nu
galėti, o politika turi rū
pintis civiliai. Tad ir da
rydamas sprendimus, Ei~ 
senhoweris žiūrėjo gry
nai kariškų tikslų. Jam 
niekas nedavė jokių ins
trukcijų dėl pokarinės 
Vokietijos administravi
mo ir tą jis pats laikė 
ne savo kompetencija. 
Mano misija, sakė jis, 
yra greitai laimėti ka
rą ir sunaikinti vokiečių 
armiją.

Maršalo Montgome
ry telegrama buvo karo 
laimėjimo paskubini- 
mas. Montgomery, kuris 
buvo trim metais vyres
nis už Eisenhowerį, ne
prašė nurodyti kaip jis 
turi kovoti, jis norėjo 
gauti leidimą pulti. La
biau už kitus vadus, Mont
gomery orientavosi po
litikoje ir kariškuose rei
kaluose, laikydamas 
juos neperskiriamais. 
Jis matė būtiną reikalą, 
kad anglai ir amerikie
čiai pirmieji turi užimti 
Berlyną ir nutarė, kad tą 
turi atlikti 21—ji armijų 
grupė. Eisenhowerio re
akcija į telegramą, kaip 
vėliau gen. Smith pasa
kojo, buvo panaši arklio, 
kuriam nori uždėti bal
ną.

Nesutarimas tarp 
dviejų vadų buvo ir stra
tegijoje. Montgomery 
galvojo, kad reikia dary
ti puolimą ribotame fron
te, o Eisehhoweris gal
vojo, kad reikia pulti 
visu frontu. Dėl to mar
šalai Montgomery ir 
Alan Brook nenustojo vi
są laiką Eisehnowerį įti
kinėti, kad reikia ofen
zyvai duoti vieną kryptį, 
smogti tiesiog į Berlyną.

(Bus daugiau)

rį ir pamatė, jog pirmie
ji jų daliniai atsidūrė to
li nuo tiekimo centrų už
nugaryje, kas sudarė di
delių sunkumų armijai, 
neesant gerų ryšio kelių. 
Reikėjo sustabdyti toli
mesnę ofenzyvą, nes ar
mijai pradėjo trūkti šaud
menų ir benzino. Toks 
persigrupavimas užtru
ko du mėnesius ir vokie
čiai galėjo įsitvirtinti 
kitoj pusėj Oderio.

Bet sovietų 1-mos šar
vuočių armijos vadas 
gen. Katukov dalinai tuo 
buvo patenkintas. Jo ar
mijos žmonės gavo pro
gos pasiilsėti ir pasi
taisyti šarvuočius. Jo 
tankai buvo tiesia lini
ja padarę 570 km. kelio, 
bet skaitliukai rodė 2000 
km. Gi žmonės neturi 
skaitliukų ir nežinia kiek 
kiekvienas jų padarė ki
lometrų.

Visi žinojo, kad reikia 
išnaudoti pertrauką ir ge
rai pasiruošti, nes busi
masis mūšis bus labai 
smarkus. Maršalai Žu
kovas, Konievas ir Roko- 
sovski, skaitydami žval
gybos pranešimus jau
dinosi. Jų žiniomis vo
kiečiai organizuoja stip
rią gynybą: daugiau kaip 
milijonas karių ir trys 
milijonai civilių bus iš
statyti ginti Berlyną, tad 
teks muštis vienam ru
sui prieš tris vokiečius.

Kada įvyks tas didysis 
puolimas? Maršalai nie
ko nežinojo. Taip kaip va
karuose visi generolai 
laukė gen. Eisehnowerio 
žodžio "pirmyn!", taip 
raudonosios armijos va
dai laukė įsakymo iš Sta
lino. Kas labiausiai neri
mą kėlė sovietų vadovy
bėje, tai anglų ir ameri
kiečių jėgų, persikėlusių 
per Reiną greitas ma
nevravimas. Kiekvieną 
dieną anglo-saksai artė
jo prie Elbės ir Berly
no... Jei Maskva pavė
luos duoti įsakymą, ame- 
rikiečiai ir anglai pir
mieji užims Berlyną. O 
Stalinas vis dar nesisku
bino duoti įsakymo pul
ti. Jis irgi kažko laukė.

***

Prancūzijoje Reimso 
mieste, technikos mokyk
loje, kuri galėjo sutal
pinti 1500 mokinių, gen. 
Eisenhoweris buvo įsi
rengęs savo štabą — Su- 
preme Headąuarters of 
the Allied Expeditiona- 
ry Forces, arba sutrum
pintai S.H.A.E.F. Mokyk
los pastatas buvo mažas 
tokiam štabui, kuriame 
buvo 1500 karininkų ir 
4000 puskarininkių ir ka
rių, tad po mokyklos sto
gu buvo tik vyriausias 
vadas su savo štabu, o 
kiti skyriai buvo išskirs
tyti po visą miestą. Ei- 
senhoweris savo biurą 
buvo įsitaisęs vienoj kla
sėje pirmame aukšte. 
Ant stalo buvo du tele
fonai. Vienas paprastam 
naudojimui, kitas sku
biems pranešimams, su 
jungtas tiesiog su Wa- 
shingtonu ir Londonu.

Išvakarėse Eisenho- 
weris buvo padaręs šuo
lį į Paryžių, kur laik
raštininkams pranešė 
gerą naujieną: persikėli
mą per Reiną. Jis pasa
kė, kad didžiausia vokie

KIEK VILNIAUS EISENOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

nepaskiria tos tetos direkto
rium?

♦ Gedimino (Katedros) aikš
tėj plakatai ir minia. O Gale
rijoj (Katedroj) — solistės, var
gonų ir kvarteto koncertas. "Su
simąstę lankytojai sustingsta, 
kai pasigirsta Avė Maria 
melodija".

Ne taip seniai tas pats minia- 
tflrų rinkėjas, išgirdęs tokį da
lyką ir dar tokią dieną, gąl bū
tų skubėjęs šauktis greitosios 
čekistų pagalbos. Dabar, — 
kaip lapė ties nepasiekiamomis 
vynuogėmis, pats savo įkalbinė
ja, kad "Šuberto kūriniai socia
lizmui netrukdo, o padeda"...

♦ Esama Vilniuje ir kitaip 
"spalius" švenčiančių. Juos mi
niatiūrose atstovauja tik simbo
liškos (Birbilo, Kikilo, Gurgulo)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
& 

MJLL HANDS 
Day & night shifts 
All fringe benefits. 

G. & W. TOOL CO. 
21770 Wyoming Avė. 

Betvveen 8 & 9 Mile Rd. 
Oak Park, Mich.

(I19-128)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTĄL 

MILL
MACHINE REPAIRMEN 

PLANER HANDS 
TOOL MAKERS 

58 HOUR WEEK
Long program—excellent fringe 

benefits.
ARTCO INC.

1925 Clay, Detroit, Mich. 
3020 lndianvvood Rd., 
Lake Orion, Mich. 

3 1915 Groesbeck, Fraser, Mich. 
(118-127)

MILL
OPERATORS

TOOL MAKERS
MACHJNE
BUILDERS

Mušt be Journeymen 
58 hour week

F. Joseph Lamb Co.
5663 E. 9 Mile, 
Warren, Mich. 

(125-131)

FOREMAN: For Medium Size 
Rubber Plant, North Detroit 
Area—Paid insurance for em. 
ployees and dependents, ex- 
cellent vacations, pensions 
and other benefits. Reply to 
St. Clair Rubber Co., P. O. 
Box 188, Marysville, Mich. An 
Equal Opportunity Employer. 

(123-127)

WANTE.D AT ONCE

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND 

SĖT UP MEN
Mušt be_ experience 1 on Daven- 
ports and Nevv Britains.
Steady vvork for quaiified men. 
Good vvorking conditions. Fringe 
benefits & overtime.

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

65 11 STRONG 
DETROIT, MICH.

3 13 WA 1-2846
(1 19-128)

STEEL FITTERS
You will likę working on the Detroit waterfront on 
loke and foreign ships. Steady employment.

NICHOLSON 
TERMINAL & DOCK CO.

Foot of Great Lakos Avė.

River Rouge, Mich.

VI 2-4300

• • •

pavardės. Toki, nuo pat ryto ėmę 
šventę šventinti pusbonMais, ją 
baigia milicijos blaivykloj. O 
vis tiek džiaugias: "Kad šven
čiau, tai švenčiau! Dar dabar gal
va braška".

* Ant pačių aštriausių ašmenų 
miniatiūrų rinkėjas užsistojo pa
sakojime apie vaiką, kurs eise
noj tėvo ant pečių nešamas "stai
ga smarkiai suspurdėjo: — Tė
te, aš noriu savarankiškai 
pademonstruoti! Supranti? 
— sava rankiškai!"

Užrašytoji miniatiūra ryto
jaus dieną skaitytojų mintyse pa
sipildė neužrašytu klausimu: o 
kiek buvo eisenoj žygiuojančių 
suaugusių, nesinešiojančių pa
gundos irgi kokią dieną, kaip tas 
vaikas, smarkiai suspurdėt ir 
savarankiškai pademons- 
truot?

(ELTA)

WANTED AT ONCE

MACHINE 
BUILDER 
LEADERS

Day and Afternoon Shift. 
Mušt be JOURNEYMEN 

Special Machine &
Eng. Ine.

20000 W. 8 Mile Rd.
(Corner Evergreen Rd.) 

Southfield, Mich.
313 — 444-1540

(121-127)

EXP.- MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FR1DAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

MOLD MAKERS 
DIEMAKERS 

TOOL MAKERS 
YOU DESERVE THE BEST, AND 

' WE FEF.L WE OFFER THE BEST.
. . EXCELLENT HOURLY PAY 

. . WORK1NG CONDITIONS 
. .VACAT1ON PAY

. . HOL1DAY PAY
. .INSURANCE PROGRAM 

. . PROF1T SHAR1NG 

ENGINEERED
PLASTIC MOLDS 

56210 CLOVER RD.
MISHAWAKA, INDIANA

(124-128)

HOSPITAL PERSONNEL
A qualified and experienced Director 
of Nursing is required for a 30 bed 
hospital vvith 3 medical staff. Salary 
open to negotiation. Living-in accom- 
modations available in modern nur- 
ses residence. Personnel policies. 
Located on Saskatoon Edmonton C. 
N. R. mainline and bus service. Ap
ply in vvriting to Administrator, Uni- 
ty Union Hospital. Unity, Sask.

also a

Combined Lab and 
X-Ray Technician 

required. Apply in vvriting to the 
Administrator. (123-130)

WANTED AT ONCE 
EXPF.RIF.NCED or TRAINEES.

IIAND SCRF.W MACHINE 
OPERATORS & MACHINE 

OPERATORS
Mušt have job shop experience. Stea
dy vvork. All shifts.

BENTON CORP. 
2870 Industrial Row Troy, Mich.

(123-129)
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mo, viens kitam pasiti
kėjimo. Gatvėse veidai 
prislėgti, paniurę, nes 
nebuvo šeimos, kuri ne
būtų nukentėjusi nuo 
žiaurios okupanto ran
kos. Net ir jaunimas škac 
džiai paliestas sovietų 
okupacinės valdžios, iš
mokęs tylėti ir moko se
nuosius tylėjimo meno, o 
mokykloje mokytojai nuo
lat kala į jaunimo gal
vas komunizmo statybą 
ir jo žydėjimą.

Kartą mokytojas, įti
kinėjęs klasę, kad "mes 
pastatėm Lietuvoje soci
alizmą, pastatėm komu
nizmą ir greitu laiku gy
vensim, kaip rojuj" ir 
paklausė mokinių, kaip 
jie supranta, koks gi bus 
tas rojus. Vienas iš jau
nesniųjų mokinių drąsiai 
atsakė: "gi bus gyveni
mas, kaip prie Smeto
nos". Toks vaiko atsaky
mas sukėlė didelį pasi
piktinimą ir buvo iškel
tas net spaudoje.

Atvažiuojančiais iš 
laisvojo pasaulio lietu
viais, kuriems leidžia
ma laisviau po kraštą va
žinėti, žmonės labai ne
pasitiki ir tolinasi. Pats 
gyvenimas krašte laisvo 
jo pasaulio lietuviams 
yra gerai žinomas, todėl 
nekartosiu ; sakė Milu
kas. Man gaila tėvynėj 
likusių brolių lietuvių. 
Esu giliai sujaudintas pa
matęs laisvame pasauly
je gyvenančių lietuvių 
ryžtą ir pastangas, kurie 
su širdgėla paliko tėvy
nę, tuščiomis rankomis 
išemigravo, vėl sugebė
jo tvirtai įsikurti ir su 
didžiausia meile dirba 
Lietuvos laisvinimo dar
bą. O, kad tai žinotų 
tauta, jiems būtų didelė 
moralinė paguoda, įkve
pianti tikėjimą, kad mū
sų tėvynė Lietuva vėl 
bus nepriklausoma vals
tybė, — baigė pasakoji
mą prieš porą metų į 
JAV atvykęs A. Milukas.

E. Čekienė

Jaunimo simpoziumo apie žodžius į tautą dalyviai New Yorke lapkričio 19 d. Sėdi iš kairės: Ramū
nas Girnius, Antanas Saulaitis, S.J., moderatorius Vincas Rastenis, Skirmantė Makaitytė ir Romas 
Misiūnas.

▲DIRVAF t The Lithuanian Newspaper

Established 1915

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 
Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents. 

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

MES, MŪSIĮ CHORAI IR 
TAUTINĖ REPREZENTACIJA

Susitikus su kurio nors cho
ro vadovybe, kas kart garsiau, 
kas kart liūdnesne gaida nu
skamba susirūpinimas to ar ki
to choro ateitim. Trūksta jiems 
ir prieauglio, trūksta dažnai ir 
reikiamų išteklių tolimesniam 
gyvavimui. Esamose sąlygose gi 
neužtenka kur nors pievelėje 
susirinkti ir užtraukti dainą. 
Norint rimtai ruoštis, auklė
tis ir reprezentuotls, reikia tam 
ir tinkamų sąlygų. Toji chorų 
problema iškyla ne vienoje vie
tovėje. Jų problemos ir tolimes
nio gyvavimo klausimai iškyla 
visur. Čia Į talką ateina Mūsų 
Pastogės redaktorius V. Ka
zokas, savo spalio 17 vedamuoju, 
kurį choristai ir Dirvos skaity
tojai pasiskaitę, kai kuriuos vie • 
tovardžius pritaikę savo mies
tui, galės pasidaryti ir reikia
mas išvadas. Prie V. Kazoko 
vedamojo neturime nei ko pri
dėt nei atimt.
~ "Tiesiog neįsivaizduojamas 
lietuviškas gyvenimas išeivijo
je ir jo poreiškiai be chorų: be 
choro neišsiverčiama bažny
čioje, tautinių švenčių minėji
muose, per chorus su savo dai
nomis reprezentuojamės tarp
tautiniuose pasirodymuose ir t. 
t. Žodžiu, išeivijos gyvenime 
lietuviškas choras yra toks me
ninis vienetas, kuris pritaiko
mas, kaip mūsų tėvai sakė, ir 
"prie tanciaus, ir prie ražan- 
čiaus".

Šitokią chorų misiją mes vi
si žinome ir ją kuo plačiausiai 
išnaudojame. Planuojamas koks 
nors minėjimąs, šventė ar kas 
nors panašaus ir trūkstant kas 
dalyvautų programoje, pati pi-, 
glausta ir tikriausia išeitis — 
pakviesti chorą. Jis visur tinka
mas -- Ir bažnyčios iškilmėse, 
ir minėjimų salėse. Truks so
listo, poeto, paskaitininko — 
nebijokite: viską išlygins ir at
pirks choras! Ir taip mes gyve
name kaip pas Dievą už pečiaus 
-- mūsų numatytuose parengi
muose dalyvaus kas ar nedaly
vaus, bet choras tikrai bus, ir 
tuo viskas išperkama. Niekas 
net neklausia, ar lengviau susi
rinkti ir dalyvauti numatytoje 
programoje 40-60 asmenų cho
rui, ar vienam bei keliems as
menims. Bet... tegu tik vieną 
kartą choras nepasirodo ten, 
kur kviečiamas, tuoj pat paaiš
kės viešumoje choro "nusista
tymai": antilietuviški, nepatrio
tiški, antibendruomenlniai, in
dividualistiniai... Šito niekas ne. 
primeta individui, kuriam vi
sados yra lengviau kur nors da
lyvauti, negu 40-60 žmonių ma
sei.

Visa tai turint galvoje kyla 
klausimas -- kiek aš, tu, arba

kiekvienas prisidedame, kad 
toks choras, koks jis bebūtų, iš
silaikytų ir juo galėtume be są
žinės priekaištų didžiuotis ir 
reprezentuotis? Reikia chorui 
kur nors reprezentuotis, sa
kysim kviečiamam išvykti į ki
tą lietuvių koloniją arba pas ki
tataučius, kur būtų drauge re
prezentuojamas ir lietuvių var
das, kas ateina į pagalbą? Malo
nu, kad choras nuolat gieda baž
nyčioje arba nuolat pasirodo mū
sų švenčių ir minėjimų progra
mose, bet niekas nepagalvoja, 
kieno sąskaiton visi toki choro 
pasirodymai ir reprezentacijos. 
Iki šiolei bent Australijoje visi 
chorai, visur, kur tik buvo kvie
čiami dainavo nereikalaudami už
mokesčio arba kelionės išlaidų. 
Ir tas pasidarė ne vien kaip tai
syklė, bet ir choro pareiga, nes 
jei choras kur nors atsisakytų, 
tuom syk būtų replika — kam gi 
iš tiesų tuos chorus ir turi
me, jeigu jais negalime remtis? 
Aišku, su priekaištais mes visi 
greiti, bet kas rūpinamės to
kiais chorais? Lengva chorams 
statyti reikalavimus, bet turi
me atsiminti, ar mes patys tei
sėtai iŠ jų reikalaujame patys 
prie jų išlaikymo niekuo nepri
sidėdami. Antai Sydnejaus "Dai
nos" chorui pereitą kartą su 
džiaugsmu skaitėme, kad Banks- 
town Apyl. Valdyba paskubėjo 
į pagalbą prisidėdama savo au
ka. Iki šiol tik vieni ramovėnai 
pastoviai materialiai rėmė cho
rą. O choras, turime galvoje ne 
vien tik Sydnėjaus, bet ir visus 
kitus chorus, beasmeniškųcho
ristų išlaidų, turi ir bendrų, ku
rios daugiau priklausytų padeng
ti visuomenei, bet ne pačiam 
chorui.

Artėja Dainų Šventė. Ne Me
no Dienų Rengimo Komiteto ir 
ne Kultūros Tarybos rūpestis tu
rėtų būti, kad tos kitos koloni
jos choras ar kitoks meninis vie 
netas ar asmuo reprezentuotų 
šventėje koloniją bet tuo turė
tų pasirūpinti pati vietos bend
ruomenės apylinkė arba jos su
darytas organizacijų komitetas. 
Tuo tarpu net ir šiuo reikalu 
turi pasirūpinti pats vietinis cho
ras, kuris pilnai turi teisės rei - 
kalauti iš vietinės visuomenės 
jam padėti ne tik Dainų Šventė
je pačiam reprezentuotis, bet ir 
pačią koloniją reprezentuoti. 
Argi nebūtų gražu ir prasminga, 
kad šitas finansinis rūpestis 
patiems chorams atkristų ir jų 
finansinius rūpesčius perimtų 
bendruomenė arba jos padaliniai 
ten, kur ją patys chorai repre
zentuoja arba tarnauja. Šalia ma
terialinės pusės chorai jaustų 
ir moralinę pusę, kad visuo
menė juos įvertina ir jais rū-

Neberadau civilizuotos Lietuvos
Pasakoja A. Milukas

(2)
Išlaipino netoli Vorku

tos, kur vidurkis 40 C,- 
pasakoja toliau A. Milu
kas, - ir tame šaltyje ap
gyvendino jau anksčiau 
tokių pat vergų kaip mes, 
pastatytuose mažuose na. 
mukuose, kurių buvo 
apie 10, o kalinių juose 
gyveno du tūkstančiai. 
Čia buvo daugiausia tre 
miami karininkai, tuo lai
ku daugumą sudarė ja
ponų ir vokiečių kariai. 
Čia buvo 1940 m. didelis 
skaičius ištremtų lietu
vių karininkų, kuriuos, 
kaip nepatikimus okupan
tai buvo atrinkę ir išve
žę į Maskvą neva "tobu
lintis.” Tada juos iš 
Maskvos išvežė ne į fron
tą, o į tą mirties lage
rį, kur ir aš atsidūriau, 
— sako Milukas. Bet 
1948 metais jų nebera
dau, jie buvo išnaikinti, 
kaip pasakojo vienas ki
tas dar iš tų laikų išli
kęs kalinys.

Radau tik vyskupą Ra
manauską, o 1953 m. su
tikau generolą Žilių ir 
majorą Polujanską, bai
gusį Prancūzijoj karo 
akademiją. Gyvenom ap
tverti šešiom eilėm spy
gliuotų vielų, suspausti 
tuose barakuose ir lauk
davom, svajodavom, kad 
gal pralėks kada koks lėk
tuvas ir pamatys, nu
fotografuos. Deja, vel
tui. Joks civilizuoto pa
saulio gyvis mus nepasie
kė. Gyventi buvo nežmo
niškai ankšta, todėl pra-

pinasi. Kada choras paliekamas 
kaip ta kolchozinė karvutė, ku
rią visi melžia, bet niekas nepa
sirūpina jos pašaru, vargu ar 
galima tikėtis iš tokios karvu
tės ilgos ištvermės." —

dėjom taupyti kurą ir iš 
jo statyti daugiau patalpų, 
o tiesioginis darbas buvo 
lįsti po žeme ieškoti ang
lių.

Tie žemės turtai buvo 
žinomi jau ir caro lai
kais ir daromi projektai 
juos pasiekti, tačiau ne
buvo sugalvota humaniš
ko kelio tiems projek
tams įgyvendinti. Bolše
vikai žodžio humaniškas 
nežino, nepripažįsta, su
rinko užgrobtų kraštų 
žmones, pavertė vergais 
ir jie čia dirba.

Mūsų rasti senieji ka
liniai tvirtino, kad ir 
pats gelžkelis iki Vorku
tos pravestas tik vergų 
dėka, bet tas darbas kaš
tavęs vienas pabėgis 
(špalas) viena gyvybė. 
Jie laikė mūsų atsiradi
mą laimingoj eroj, nes da 
bar padėtis esanti "žmo
niška", mat kasdien gau- 
davom savo "kruviną 
paiką” - 500 gramų duo
nos, ko anksčiau nebūda
vo. Šis davinys sustabdė 
masinį vergų mirimą.

Mūsų tame mažame pa
saulyje aukščiausia kar
jera buvo, — sako Milu
kas, — jei gaudavai dirb
ti ne dieną ilgas valan
das, bet nakties metu, tai 
buvo trumpesnis darbo 
laikas. Per keturias va
landas pripumpavęs sta
tinę vandens ir nutem
pęs į virtuvę gaudavai 
porą samčių sriubos su 
žuvies atlaikom.

Tokią "karjerą” dide
liu visų kalinių pasiauko. 
jimu ir pastangomis bu
vo pasisekę išrūpinti vys
kupui Ramanauskui. 
Paslapčia būdavo atlai
komos ir pamaldos, nes 
mūsų nelaimės draugais 
ten buvo ne vienas kuni
gas, iš kurių vienas sa
kė: "Aš ne kartą buvau

įspėtas pavojum, bet kai 
tik įlipu į sakyklą, pama
tau žmonių veidus ken
čiančius persekiojimą, 
laukiančius raminančio 
paguodos žodžio, neišlai
kau neatvėręs širdies. 
Juk aš kunigas, kaip gi 
galiu savo žmonėm s veid
mainiauti. Taip ir iš
trėmė".

Gyvendamas tose ne
pakenčiamose sąlygose, 
— sako Milukas, — iš
sikalbėdavau su nelai
mės draugais kaliniais, 
kad jeigu kuriam pasisek
tų dar kuriuo nors būdu 
išvysti laisvę, kad neuž<- 
mirštų likusių kalėti, 
kad praneštų Raudona
jam Kryžiui, o aš dar 
prašiau pranešti ir JAV 
ambasadai.

Tokiu būdu vokiečiai 
iš to lagerio grįžę įlais- 
vę pranešė vokiečių Rau
donajam Kryžiui, o tas 
painformavo JAV amba
sadą, kuri pradėjo dary
ti pastangų mane išlais
vinti. Po devynių metų 
gyvenimo ant mirties 
slenksčio, buvau iškvies
tas į Maskvą neva oficia
liam teismui, kur buvau 
užklaustas, už ką esu nu
teistas. Čia papasakojau 
visą mano suėmimo is
toriją ligi tos dienos. Ta
da prokuroras labai nu
stebo, kaip tai galėjo at
sitikti, kas tą padarė ir 
t.t.

Teismas pripažino ma
ne nekaltu ir paskelbė, 
kad esu laisvas. Taigi, 
vietoj 25 metų,teko iš
kentėti, iš gyvenimo nu
rašyti mirties stovyklo
je praleistus tik devynis 
metus. Norėjau tuoj pat 
iš Maskvos bėgti kuogrei - 
čiausiai ir kuo toliau
siai, tiesiai į JAV, bet 
siūlė primygtinai pri
imti sovietų pilietybę ir 
leidimą gavau vykti tik 
į Lietuvą. Maskvoje pra
šant leidimo sakė, va
žiuok į Lietuvą, ten gau 
si leidimą į JAV, mes 
nieko apie tai nežinom.

HELP WANTED MALĘ
F.XPER1F.NCED 

SI1.EL PLATI: F1TTERS
& 

WELDERS 
For Steel Plate Fabricating Shop. 

11ELPERS also \VANTED.
Top rate 58 hours a week. Paid Blue 
Cross. I lolidays & vacation.

OPA IR K VCELDING CO. 
28880 L.orna Warren, Mich.

(123-127)BORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR CINC1NNAT1 
G1LBERT f LOOK. TYPF. MILLS 

also LATHE HANDS 
HYDRO MFG. 

19701 Moenart Detroit, Mich. 
10 6.4000 (123-132^

UESRhlMl CHIMMI.IR PIRKITE UI.IOJE NOIUUE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. 5 Stars Greese Brand ... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ...................  5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German 5th — $0.98

6. Krupnik — Honey punch . 5th
7. Import. Scotch VViskey . ..

$3.69
5t.h-S3.98

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

Tačiau, kada grįžau į 
okupuotą Lietuvą ir pra
dėjau rūpintis išvažia
vimu, gaudavau nuolati
nį atsakymą, važiuok į 
Maskvą, mes neturim tei
sių leidimus išdavinėti.

Taip duris bevars- 
tant praėjo dar keturi me
tai ir fiziniai ir dvasi
niai sunkaus gyvenimo. 
Grįžęs po devynių metų 
į savo tėvynę, neberadau 
civilizuotos Lietuvos, ko 
kia buvo nepriklausomy
bės laikais. Gyventojų 
daug pakeista rusais, o 
lietuviai taip pat pasikei
tę, neberadau to lietuviš
ko nuoširdumo, atviru

MAINTENANCE 
HELPER

MUŠT HAVE PRESS
UEPAIR EXPERIENCE

HYDRO MFG.
19701 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-4000
(123-132)

MOULDERS
Experienced jobbing, loose pattern 
work,.experimenlal. Ferrous and non- 
ferrous. Uighest wages. Overtime. 
Paid holidays, insurance and bonus. 
Steady work.

PROCESS FOUNDRY CO.
15 45 Temple Detroit, Mich.

313 — 961-3225
(125-131)
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AKIMIRKOS

DIDELIO MOKSLO PAVOJAI
Šilima kauly nelaužo, o moks - 

las galvos nelaužo. Maždaug 
šitaip tą didelę išmintį senovės 
lietuviai buvo sudėję ir Į savo 
patarles. Be abejo, mokslas la
bai svarbus ir kasdien vis dau
giau reikalingas, ypač elektro
nikos ir astronautikos amžiu
je. Jei kiltų kokia abejonė, tai 
gal tik dėl per didelės šilimos 
ir per didelio mokslo vaidmens. 
Šilima tampa pavojinga kau
lams, kai virsta liepsna. Gi 
mokslas, kaip žinoma, irgi kar
tais padeda susisukti galvai, kai 
ji per sunkiai apvainikuojama 
itin dideliu skaičiumi magistrų 
ir daktaratų.

Ne, ne, --tuo nenoriu pasaky
ti, kad dideli mokslai mums lie
tuviams išeivijoje grasintų vėl 
naujais pavojais. Tik per du de
šimtmečiu stebint įvykius ir 
žmones, man atrodo, kad kai 
kada aukštieji mokslai ir gilus 
paskendimas mokslinėse profe
sijose neša nuostolių mūsų tau
tinei kultūrai ir neabejotinai pa- 
silpnina darbą lietuvybei, kuo 
ypač dar sielojasi Juozas Ba- 
čiūnas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

Imkim pavyzdį iš literatū
ros ir žurnalistikos barų. Da
lis literatų ir laikraštininkų 
kaip dabar sakoma, "pasitrau
kusių į Vakarus", vėliau, net ir 
Amerikoje vis dar "nesusitvar
kė". Tai reiškia - nepraturtė
jo, neįsikibo į pelningus vers
lus, neužsiaugino respektuoti- 
no pilvuko, vis nenustojo mur
mėti, kad nėra teisybės pasau
lyje, ir vis stenėti, kad jiems 
bloga, ir blogiausia už visus. 
Neturėję ir nesistengę įsigy
ti naujų praktiškų profesijų, jie 
nerado kitokių "unlimited pos- 
sibilities", kaip tik pasukti į fab
rikus, dirbtuves ar šiaipjau ki
tas panašias negrų ir meksikonų 
tautines profesijas. Oponios ra
šytojos sukosi nelengvoje savo 
namų šeimininkystėje, gi jei
gu kuri ir baltarankiškose ban
kų ar ofisų dausose, tai vis dėl
to aiškiai proletariato klasės 
lygmenyje.

Bet jie ir jos rašė, daug ra
šė ir teberašo. Pavyzdžių būtų 
pilnas delnas. Ir laiko suras
davo, ir energijos, ir nuotai
kos, ir įkvėpimo puošniai tarnau
ti jeigu ir ne visada tautos kul
tūros garbei, tai bent savo ambi
cijai, savo kuriančios asmeny
bės prestižui. Atimk iš mūsų 
tremties literatūros ir spau
dos rašytojus ir laikraštinin
kus proletarus, - ir vargiai 
pusė iš tos mūsų rašliavos be- 
pasiliktų.

O kaip su tais, kurie senus 
diplomus Amerikos universi

tetuose pergromulojo į prak
tiškesnius, apsikaišė magist
rų ir daktarų titulais? O kaip 
ir su tais, kurie proletariškų 
tėvelių paremiami, čia tiesiogi
niu ir normaliu būdu Šiuos moks
lo laipsnius įsigijo ir tuoj susi
rado jų vertas tarnybas? Šim
tai ar jau tūkstančiai gabių lie
tuvių baigė Amerikoje aukštuo
sius mokslus. Tuzinai jų dabar 
profesoriauja universitetuose, 
reiškiasi tyrimų laboratori
jose, technologinėse instituci
jose, aeronautikoje ir astro- 
nautikoje, bajoriškai atlygina
moje biznių administracijoje, 
pramonėje ar laisvose profe
sijose. Ir tik reti, reti jų vie
netai dar pasiskardena litera
tūroje, būrelis spaudoje, ke
lios dešimtys kongresuose ir 
sąskrydžiuose.

Mat, senieji ir jaunieji ma
gistrai bei daktarai "nebeturi 
laiko". Jie užimti rimtesniais 
darbais, jų pečius slegia atsa
kingesni uždaviniai. Laisva
laikiais jiems reikia gilinti stu
dijas, dalyvauti posėdžiuose ir 
priėmimuose pas savo dekaną, 
pas įtakingus profesijos drau
gus arba pasirodyti "bigboso" 
ruošiamoje partijoje. Papra
šius parašyti straipsnį ar kokią 
studijėlę, pasakyti prakalbą ar 
kiek padirbėti skyriaus valdy
boje, jie visų katedrų varpais 
skambina, kad nė valandėlės 
jiem nebeišlieka laiko, kad ta 
tautinė veiklą, pagaliau, per
daug parapijinė, perdaug pri
mityvi, o galų gale labai sunku 
lietuviškai išmintingiau išsi
reikšti, kaip to mokslo laips
niai reikalauja...

Žinoma, su tuo natūraliai ima 
austis išdidumo ir tuštybės au
reolė. O lietuviška spauda tik 
garsina jų laimėjimus, tik džiau
giasi jų pasisekimais amerikie
čių pasaulio aukštybėse, foto
grafijas deda ir didžiuojasi, kad 
gabūs lietuviai gali; gale prade
da, kaip ir dera, prisimušti 
prie tortų stalo.

Mes, proletarai, irgi džiau
giamės brolių laimėjimais, tik 
gal ne taip karštai didžiuojamės 
nes matome, kaip kasmet ne
tenkame dalies senų magistrų, 
o juos pakeisti primityvioje lie
tuvių kultūros ir visuomenės 
veikloje teatsiranda tik labai re - 
tas naujas daktaras.

Ir kaip tu nepradėsi tada že- 
mažiūriškai galvoti, kad dideli 
mokslai ir pasisekimai čia ne 
visada yra patys geriausi lietu
vybės išlaikymo draugai?

Šioje keistų galvojimų pynėje 
man, it žibintas, ilgai švietė 
Benediktas Babrauskas. Kiek 
per pusantro dešimtmečio buvo

BRONYS RAILA

jo prikrutėta Chicagoje? Ener
gingas ir ilgametis Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas, vi - 
šokių lietuviškų mokyklų steigė
jas ir mokytojas, uolus laikraš
tininkas, įdomus kultūros kriti
kas, visuomenininkas. Pagaliau, 
prakalbininkas. Chicagiečiai 
pasakojo, kad nuo jo dažnų ir ug 
ningų prakalbų Michigano ežeras 
lipdavo iš krantų, o kai kurių 
salių lubos prakiurdavo.

Prieš trejetą metų savo kau
niškį jaunystės draugą kartą ap
lankiau Cicero mieste pirmą kar
tą po karo. Ir taip buvo gera, net 
graudu, ir lyriška, ir šilta ligi 
vidurnakčio išsikalbėti, kaip pro 
letarui su proletaru. Kambarys 
nedidokas, o veik ligi lubų kny
gomis, žurnalais, laikraščiais 
apverstas. Ir dar užrašas "Rūky
ti draudžiama", - be abejo, ne 
sveikatos sumetimais, bet kad 
kartais pelenas per neatsargu
mą nenukristų į popierių krūvą ir 
gaisro nesukeltų.

Vėliau Benediktas prapuolė ir 
iš spaudos, ir iš kultūros, ir iš 
prakalbystės tribūnų, prapuolė 
ilgai, mėnesiais, veik metais. 
Ir tik "Lietuvių Dienų" magazi
nas prėjusiais metais man 
atidengė paslaptį, įdėdamas, 
džiaugsmingas informacijas 
apie naujus mūsų akademikus. 
Jų tarpe plačiausiai aprašomas 
ir mano draugas Babrauskas, 
kuriam, pasirodė, per tą laiką 
Pensilvanijos Universitetas 
pripažino magistro laipsnį ly
ginamojo europiečių kalbamoks - 
lio srityje, o valstybinis Illi- 
nois Universitetas - magistrą 
iš rusų kalbos ir literatūros. 
Be to, Northwestern Universite
tas jam suteikė gimnazijos mo
kytojo pažymėjimą, ir tada jis 
pasidarė vokiečių ir rusų kal
bų mokytojas.

Labai būdingai "Lietuvių Die
nos" paaiškino šį nuostabų per
versmą tokiais sakiniais: "Tik 
atvykus į JAV, jam, kaip ir dau
geliui, profesiją teko pakeisti ir 
dirbti įvairiuose fabrikuose. 
Sugaišta daug nepaprastai bran
gaus laiko ir sunaudota jėgų, 
kurios galėjo būti skirtos gry
nai mokslui ir kultūrai. Šalia 
fizinio darbo, Babrauskas, kaip 
ir ne vienas mūsų lietuviškos 
kultūros darbininkų, buvo įsi
traukęs į lietuvišką veiklą. Anks • 
čiau susigriebęs,šiandien Bab
rauskas būtų turėjęs ne magist
ro, o daktaro laipsnį ir dėstęs 
kuriame universitete. To jam 
linkime dabar".,.

Neabejotina, kad Benediktas 
būtų seniai dėstęs kokiame Lo- 
yolos universite, ir gal dar dės- 
tys, ir daktaratą gaus. Deja, 
aš to jam nelinkėčiau, nes ta
da galim galutinai netekti nar
saus laikraštininko, literatū

ros kritiko ir visuomenininko. 
Magazinas teisingai liudija 
kad kol Babrauskas buvo įsi
traukęs į fabrikų darbininko 
darbą, tai buvo įsitraukęs ir į 
lietuvišką veiklą ir... jo jėgos 
buvo skiriamos lietuvių kultū
ros darbui ar literatūros moks - 
lui. O kai tik pradėjo magist- 
ruotis, Draugo puslapiuose pa
sidarė itin retas paukštis. O 
kai gaus dar daktaratą, grei
čiausia tiek jį ir besuvaikysi
me...

Mane neramina ypač jau su
minėta ypatybė - tai tas mūsų 
kai kurių mokslo vyrų išdidu
mas ir išmandrėjimas Ameri
koje. Jie, kaip sakėm, lietuviš
kuose dirvonuose aptyla, bet 
reikalui ištikus, pasidaro labai 
gudrūs ir viską gali įrodyti, kaip 
tik jiem atrodo geriau.

Taip ir B. Babrauskas, š.m. 
Draugo šeštadienio priede (Nr. 
254) parašęs labai gražų ir įdo
mų, nors jau retą straipsnį apie 
septynis lietuvių rašytojus, ku
riems šiemet sukako 60 metų. 
Straipsnis pavadintas "Septyne
tas šeštokų", ir tai yra kiek 
naujas išsireiškimas. Pagal lig
šiolinį nemagistruotą mano 
kalbamokslį, "šeštokas" ne- 
reikŠdavo asmfens, sulaukusio 
60 metų, o tik arba žmogaus pa
vardę, arba šeštos klasės mo
kinį, arba tam tikrą senovės 
šešių grašių pinigėlį. Bet suti
kim, kad tai galbūt naujoviška 
metafora.

Tačiau su viena Babrausko 
mintimi niekaip, ir ypač iš prin 
cipo, negalėčiau sutikti, laiky
čiau ją ne tik keista, bet pavo
jinga ir nepateisinama litera
tūros veikalų vertinimo plotmė
je. Tą problemą jis palietė ra
šydamas, deja, vėl apie Jurgį 
Gliaudą, vieną iš jo septynių 
"šeštokų", apie kurio veikalų 
kalbos keistumus ir stiliaus be 
kraujiškumą jau buvo užsimin
ta ne vieno recenzento, o man 
Dirvoje neseniai kiek plačiau te
ko sustoti dėl reportažinės "Ago

ST. ANTHONY
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nijos" ne tik prastoko stiliaus, 
bet ir skurdžios kalbos iš viso.

Dvigubas magistras B. Bab
rauskas keliose pastraipose apie
J. Gliaudos sukaktį daugiausia 
ir telietė šią žaizdą, labai 
įmantriai ir bičiuliškai steng
damasis pateisinti tą vieną iš 
stambiausių gero rašytojo ydų. 
Esą, kadangi J. Gliaudą gimęs 
ir vaikystę praleidęs Sibire, ten 
ėjęs į rusišką mokyklą, nors vė
liau Kaune baigęs lietuvišką gim
naziją ir universitete teisės 
mokslus, bet nėra gavęs lietuvių 
kalbos, nei literatūros profeso
rių paramos, - tai "iŠ rašytojo, 
kuris gimė ir šešiolika pirmų
jų metų praleido svetimam mies- 
te, lietuvišką žodį gal tik vaka
re kokią valandą teišgirsdamas, 
stilistinių plonybių ar kalbos 
tobulybių reikalauti būtų ne
tikslu" (!)...

Netikslu?...
Na jau, brangus Benediktai, 

dvigubas kalbų magistre ir, 
tvirtai tikiu, būsimas dakta
re, Loyolos profesoriau. Jei 
aš galbūt klydau ne peršvie- 
siai atsiliepdamas apie Gliau
dos agoniško reportažo sti
lių, tai priklauso nuo to, ko
kius reikalavimus mes stato
me ir statysime literatūros vei
kalui, kuris būtų galimas pava
dinti romanu. Kadangi kalba 
yra kintantis, evoliucionuojan - 
tis fenomenas, tai kalbos tobu
lybių, aišku, negalime reika
lauti iš jokio rašytojo, iš jo
kio žmogaus. Bet iš poeto ir be- 
lestristo visada buvo ir bus rei
kalaujamos jeigu ne būtinai sti
listinės plonybės, tai kiekvienu 
atveju nors kiek originalesnio 
stiliaus brandumas, žodyno pla
tumas, gramatikos ir sintak
sės mokėjimas. įrodinėti šią 
abėcėlę magistrui man būtų be 
veik nepatogu. O buvusiam il- 
gamečiui Lietuvių Rašytojų 
Draugijos tremtyje pirminin
kui, - beveik graudu.

Tokia tezė nepriimtina nei iš 
principo, nei konkrečiu mūsų 

sibirioko atveju. Lietuvių tėvų 
sūnus, vėliau baigęs lietuvišką 
aukštesniąją mokyklą, kur Auš
ros gimnazijoje turėjo lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoją 
prof. Mykolą Biržišką, paskui 
lietuviškai studijavęs lietuviš
kame universitete ir ilgai gyve
nęs lietuviškoje aplinkoje, - ne
bent nebylys ir kurčias galėtų 
teisintis, kad nebuvo sąlygų pa
kankamai gerai lietuviškai pra
mokti.

O kaip lietuviškai stilingai ir 
taisyklingai rašyti išmoko tie 
mūsų veteranai, kurie tikrai ne
buvo gavę nei lietuvių kalbos, nei 
literatūros profesorių paramos, 
kaip pvz. Kudirka, Maironis, 
Vaižgantas, Smetona, Jurgis Bal
trušaitis ir dešimtys kitų ano lai
kotarpio rašytojų ir laikraš
tininkų? Taip pat būtų per ilga 
išminėti daugybę įžymių rašy
tojų Europos ir Amerikos; lite
ratūroje, kurie savo puikius vei
kalus yra parašę ne savo gim
tosiomis ir ne savo vaikystės 
kalbomis.

Tad ir .B. Babrausko pami
nėtą vieno "šeštoko" "stilisti
nių plonybių ir kalbos tobuly
bių" stoką galime aiškinti, su
prasti, užjausti ar apgailestauti. 
Bet tai nebus atsiprašymas, tuo 
labiau netikslumas, o ypač ne 
magistriškas kriterijus litera
tūrinio kūrinio vertei aptarti. 
Tai būtų tik liūdnas, o gal ir ža
lingas nuosmūkio teisinimas.

POSĖDŽIAVO JAUNIMO 
KONGRESO KOMITETAS

1966 lapkričio 6 Chi- 
cagoj Jaunimo Centre 
įvyko baigiamasis pasau
lio lietuvių jaunimo kon
greso komiteto posėdis, 
kuriame pranešimus pa
darė komiteto pirm. Al
gis Zaparackas ir visų 
kongreso komisijų vado
vai bei vadovės. PLB 
valdybos sekr. ir kon
greso finansų komisijos 
vicepirm. M. Lenkaus
kienė pateikė išsamią fi
nansinę kongreso apy
skaitą.

Balsavimu buvo nu
tarta kongreso komite
tą likviduoti (jis atliks 
tik įvairius einamuosius 
reikalus), nes į jo vietą 
ateina kitas jaunimo or
ganas — PLB jaunimo 
sekcija.

Kongreso finansų ko
misijos atskaitomybei 
patikrinti PLB valdyba 
sudarė komisiją, į kurią 
yra pakviesti ir sutiko 
įeiti Andrius Mackevi
čius, Petras Balčiū
nas ir Jonas Kazlauskas, 
visi trys iš Clevelando.

- (PLB)

AUGUST STRINDBERG

RUDUO
August Strindberg (1849-1912) pasaulinio vardo rašytojas, 

žymiausias švedų dramaturgas, romano ir novelės meistras. 
1879 m. pasirodė jo romanas "Roeda rumet" (Raudonasis kam
barys), su kuriuo prasiveržė literatūrinis natūralizmas Švedi
joje. Vėliau sekė eilė romanų, scenos veikalų bei darbų iš šve
dų kultūros istorijos. Jo veikalas "Froeken Julie" laikomas vie 
nu iš techniškai tobuliausių natūralistinės dramos veikalų. Jis 
paliko savo raštų penkiasdešimt penkis tomus.

A. Strindbergo kūryba turėjo labai didžiulę įtaką ne tik 
skandinavų, bet ir visos Europos literatūrai. Novelė "Ruduo" pa
imta iš jo rinktinės "Santuokos tragikomedija".

Nuo jų vedybų praėjo dešimt metų! Ar buvo 
jie laimingi? Tiek, kiek leido aplinkybės. Abu vie
nodai traukė jungą nelyginant pora arklių viename 
kinkinyje.

Jau pačiais pirmaisiais metais teko įsitikinti 
kad vedybinis gyvenimas anaiptol nėra pilnutinė 
laimė, kaip daug kas sako. Antrai-siais metais gi
mė kūdikis, užgriuvo nauji rūpesčiai, ir nebeliko 
laiko galvoti.

Jis buvo geras šeimos tėvas, gal net perdaug 
geras. Šeimoje jis susikūrė savą pasaulėlį, kurio 
centras buvo jis pats. Iš centro ėjo į šalis spindu
liai — vaikai. Žmona taip pat stengėsi tapti 
centru, bet niekados nepatekdavo į patį skritulio 
vidurį, nes ten buvo vyras. Atsitikdavo, kad spin
duliai kartais susikryžiuodavo, sukibdavo, ir šei
mos lygsvara sutrikdavo.

Dešimtaisiais bendro gyvenimo metais vyras 
gavo naują paskyrimą — kalėjimų žinybos sek
retoriaus postą, ir jam prireikė išvykti tarnybos 
reikalais į kitą miestą. Įprastinei bendro gyveni
mo tvarkai buvo lemta suirti. Nusiminęs, kad 
visą mėnesį nematys šeimos, jis nežinojo, ko la 
biau pasiges — žmonos ar vaikų, o gal visų drau
ge.

Vakare prieš kelionę“ jis sėdėjo ant kanapos 
ir žiūrėjo, kaip žmona krauna lagaminą. Pirma 
ji sudėjo baltinius, paskui išpurtė kostiumus ir rū
pestingai suklostė juos taip, kad užimtų kuo ma
žiau vietos. Jis niekad šitaip nesugebėtų! Ji ne
manė esanti šeimoje tarnaitė, bet kažin ar laikė 
save žmona. Ji buvo motina: motina vaikams ir 
jam. Adė jo kojines, nė nepagalvodama, kad tas 
galėtų ją žeminti, ir niekad nereikalavo iš jo 
dėkingumo. Jai atrodė, kad nė vienas jų nelieka 
kitam skolingas, — juk tai jo dėka ji ir vaikai 
turi naujas kojines ir dar daug ką kita. Jei ne 
jis, reiktų viską pačiai užsidirbti, kasdien eiti 
iš namų ir palikti vaikus be priežiūros.

Jis sėdėjo kanapos kampe ir žiūrėjo į žmo
ną. Dabar, kai išsiskyrimo valanda artėjo, tarpais 
jam imdavo mausti širdį. Žiūrėdamas į žmoną, 
jis pastebėjo, kad jos mentės kažkaip išsišovu
sios, o nugara pakumpusi: juk amžinai ji stovi 
pasilenkusi prie lopšio, laidynės, krosnies. Jis 
taip pat gungtelėjęs nuo darbo prie rašomojo 
stalo ir nebegali apsieiti be akinių. Jis matė, 
kad jos kasos eina vis plonyn ir plaukai palei 
sklastymą gerokai žilstelėję. Ar ne jo, ne jo vieno 
dėlei ji prarado visą savo grožį? Ne, tai jų suda
rytos mažutės komunos dėlei. Juk ji dirba ir savo 
pačios dėlei. Juk jo viršugalvis irgi prapliko, besi
grumiant dėl jų visų. Jis ilgiau būtų išsilaikęs jau

nas, jeigu jam nebūtų reikėję penėti tiek burnų, jeL 
gu būtų vienas, tačiau nė akimirkos jis nenorėjo 
likti vienas.

— Gerai, kad tu šiek tiek prasiblaškysi, — 
pasakė žmona, — juk dabar nė kojos iš namų ne
iškeli.

— Džiaugies, kad nusikratysi manim, — ta
rė jis kiek graudingu balsu, — o aš jūsų pasige- 
siu.

— Tu — kaip katė, tu pasigesi šilto kampo, 
bet nemanau, kad ilgėtumeis manęs.

— O vaikų?
— Taip, kai atsidursi toli, *o namie tu vis 

burbi ant jų, tiesa, nešiurkščiai, bet vis dėlto 
burbi. Ne, negaliu sakyti, tu juos myli, neturiu 
teisės tau priekaištauti.

Per vakarienę jis e lgėsi labai švelniai, jam 
buvo liūdna.

Jis neskaitė vakarinių laikraščių, jam norė
josi šiaip sau paplepėti su žmona, bet ji buvo taip 
užsiėmusi visokiais namų ruošos darbais, kad ne
turėjo laiko leistis į kalbas, o, be to, per dešimtį 
metų, kuriuos ji prasiplūkdė vaikų kambaryje ir 
virtuvėje, jos širdis buvo gerokai apdiržusį.

7 Jis jaudinosi, nors ir nenorėjo toparodyti,— 
chaosas kambaryje kėlė nerimą. Jam rodėsi, kad 
jo kasdienio gyvenimo, jo būties gabalai be tvar
kos, kaip pakliuvo, sumesti ant dėžių ir stalų,o juo
das lagaminas žioji savo nasrais tarsi grabas, ir 
jame — balti marškiniai šalia juodo kostiumo,dar 
susiglamžiusio per kelius ir alkūnes. Jam vaide
nosi, kad tai jis pats gulįs su baltais krakmoly
tais marškiniais, kad jį tuoj pat uždengs antvožu 
ir išneš.

(Bus daugiau)
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DAILININKAS V. K. JONYNAS 
BOSTONO SUBATVAKARY

Tai ką dail. Vyt. K. Jo
nynas atvežė į Bostono 
kultūrinį subarvakarį — 
nebuvo nei paskaita, nei 
dailės kūrinių paroda, o 
kaž kas kita ir nekasdie
niška.

Kai greta vieni kitų gy
venam, susidaužiam pe- 
tis petin ar kur nors 
prie didesnių vandenų 
pasišnekam ir net kan- 
desniu žodžiu pasimė- 
tom, aišku, tą žmogų pa
žįstam, net jo profesiją 
žinom, bet retai kadaįsi- 
gilinam į jo darbus, ap
žvelgiami jo nueitą kelią.

Tokių pažįstamų tarpe 
yra ir dail. Vyt. K. Jony
nas. Žinom, jis yra iš
kilus grafikas, skulpto
rius, akvarelistas, reli
ginio ir vitražinio meno 
kūrėjas. Tačiau, kai tru
putį iš arčiau pažvelgi į 
jo darbus — pamatai fi
gūrą, žymiai stambesnę 
ir didingesnę už tą, kurią 
sutinki vienoj ar kitoj gat
vėj, viename ar kitame 
žmonių susitelkime, toj 
ar kitoj pajūrio vieto

PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45, PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9:30. SKYRIAI 9:30 IKI 9:30^\

MES DUODAME EAGLE STAMPS

vėj. Iš tikro dail. Vyt.
K. Jonynas yra vienas 
pačių pajėgiausių, dau
giausia dailės meno tech
niką ir medžiagą įveiku
sių, daugiau už kitus pa
garsėjusių nepr. Lietu
vos išaugintų dailinin
kų. Pakanka tik pasaky
ti, kad JAV jis jau yra 
vitražais, skulptūrom, 
altoriais ir kt. meno da
lykais išdabinęs daugiau 
negu šimtą bažnyčių, 
kur jo darbai dominuoja, 
o kai kur ir architektū
ros pastato visumą su
daro. Stebina ir nuo ko
jų trenkia toks Jonyno 
darbštumas ir kūrybin
gumas! Berods, teisin
gai kaž kas tarė, kad 
genijai gimsta ir miršta 
niekam nežinomi, jeigu 
jie pritingi dirbti...

Lapkričio 19 d. Bos
tono kult, subatvakary 
dail. Vyt. K, Jonynas 
gal 20 minučių kalbėjo 
apie savo darbus, su- 
skirstydamas juos į du 
kūrybos laikotarpius ir 
bandydamas klausytojus 

įtikinti, kad jis esąs tas 
tretysis pasakos brolis, 
kuriam retkarčiais kai 
ka& pasiseka... Po to ek
rane spalvotomis skaid
rėmis jis parodė daugiau 
negu du šimtus savo atski 
rų darbų — grafikos, 
skulptūros, vitražų ir 
akvarelinės tapybos kū
rinių, kuriuose nesunku 
buvo įžvelgti kūrybinįpo- 
lėkį, formų įvairumą ir 
turtingumą, tikrą ir iški
lų dailės meno meistrą. 
Ir teisingai tą vakarą 
buvo tarta, kad tokiais 
darbais, tokia kūrybine 
jėga yra sukuriama vieno 
asmens legenda, ilgą lai
ką išliekanti gyva mūsų 
gyvenimo vingiuotose 
pakelėse.

Šiame kult, subatva
kary lankytojų buvo tiek, 
kiek tik buvo galima 
ALS-gos Bostono sk. na
mų Ha. salaitėj sutalpin
ti. Retesnis svečias, jau 
antrą sykį kult, subat
vakary pasirodantis, bu
vo clevelandietis dr. Jo 
Jakštas. Dail. Vyt. K. 
Jonynas susilaukė keleto 
klausimų ir ypač daug 
nuoširdžių plojimų, kas 
rodė ne tik rengėjų, bet

Dailininkas Vytautas K. Jonynas.

ir susirinkusių Bostono 
lietuvių dėkingumą už jo 
apsilankymą.

Vakaro gera nuotaika 
ir jo forma jau septintą 
sezoną rūpinasi kult, su- 
batvakariams rengti ko

CO.

misijos pirm. inž. Ed. 
Cibas. Apie kitą kult, su- 
batvakarį bus pranešta 
atskirai. (t.st.)

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ

PANORAMOS PAVEIKSLUOSE, PUIKIAI
ĮRĖMINTUOSE JŪSŲ BUTO PAPUOŠIMUI

C.

A.

D. 55Grecian Column” (mėlynas),
Carter. Viduržemio riešutinio me
džio darbas, &/*” rėmai, lygūs. D.

29.88
pasirinkimui

Štai, keturi majestotiški paveiks
lai, tikrai suteikiu grožį ir elegan
ciją dekoravimui. Visi 31x67 inčų 
dydžio ir puikiai įrėminti. Visi su 
pavadinimais plokštelėje. Paveiks
lai, šeštas aukštas mieste ir visuo
se 5 skyriuose.

A. ”Golden Surf” — Robert Wood, 
31/*” rėmai baltame rococo su pa
auksavimais.
B. ”Spring Lake” — Baroni, ro
coco auksiniai 31 rėmai su baltu 
antikviniu atspalviu.
C. ”Late Autumn” — Robert Wood, 
baltas rococo 31//’ rėmuose aukso 
antikviniu atspalviu.

LIETUVIAI ŽELDINA,
0 RUSAI NAIKINA...

Kaip jaunimas Lietu
voj rūpinasi savo kraš
tu, gražiai liudija ir vie 
no moksleivio laiškelis 
Komjaunimo Tiesos re
dakcijai, kuriame jisai 
perskaitęs Anykščių Ši
lelį, klausia, ar negre
sia Anykščių šilelio li
kimas ir visiems Lietu
vos miškams: tiek daug 
visokių dalykų daroma 
vis iš medžio... Redak
cija nusiuntė savo at
stovą į Miškų ūkių moks
linio tyrimo institutą ir 
ten gavo nuraminantį at
sakymą. Lietuviai miški
ninkai, sako, tuo esą su
sirūpinę ir daug padarę, 
kad iš Lietuvos miškų ne
liktų tik "kalnai kelmuo
ti”. Jau esą saugomasi 
beatodairiško miškų nai
kinimo ir jų daug sodi
nama. Idealu esą, kai 
25% krašto žemių yra ap
augę miškais. Lietuvoj 
šiuo metu jau esą 23%. 
Į dirbamas žemes miš
kininkai nesikėsiną, bet 
upių ir ežerų šlaitus tai 
dar apsodinsią.

Sėkmingesniam miškų 
želdinimui esą naudin
ga turėti miškų dirvože
mio kartogramas. Jos 
jau sudarytos 90,000 
hektarų plote. Lietuviai 
ir šioj srity anksčiau už 
rusus susipratę. Bet ru
sai kitaip galingesni: jie, 
miškininkų nesiklausda
mi, ateina su savo nuo
dingomis nąftos-chemi- 
jos įmonėmis, ir dar ne
žinia, kas bus greitesni, 
— ar rusai miškus nuody
ti, ar lietuviai želdinti.

(ELTA)

KAIP JIE GALI 
IŠSIMAITINTI?

Pasiremdama Vilniu
je leidžiamo Liaudies 
Ūkio žurnalo (1966/9) 
duomenimis, vokiečių 
kalba leidžiamoji "EL
TA- Pressedienst" pa
teikia Lietuvoj atlygi
nimo minimumą (40 
rublių) gaunančio as
mens mėnesinę išlaidų 
sąmatą. Maistas 
22.50 rb., apranga — 
11.25, butas-kuras-švie
sa-vanduo — 1.79, šva
ros palaikymas ir patai
symai, susisiekimas — 
2.38, mokesčiai — 1.25, 
kitos išlaidos — 83 kapei
kos.

... Negalima nepaste
bėti buto (?) pigumo, taip 
pat ir mokesčių nedi
delės sumos. Aprangai 
11 rublių per mėnesį ir
gi nedaug, bet kai tai yra 
daugiau kaip ketvirtada
lis pajamų, dalykai 
pradeda atrodyti kitaip. 
Daugiau kaip pusė (56.2) 
pajamų maistui — žiau
ru, bet kai tai yra tik 
22 su puse rublio per 
mėnesį (75 kapeikos die
nai), tai vėl neatrodo 
daug. Keliauninkai pasi
džiaugia, kad geriausia
me Vilniaus restorane tu
rėję progos papietauti už 
pusantro rublio ar net 
už mažiau, — nebrangu. 
Bet kur ir kaip papietau
tų, jei turėtų ištisom 
dviem dienom tik pus
antro rublio? Tie duo
menys sako, kad gal 
šiaip taip galima vers
tis bent su 120 rublių pa
jamų per mėnesį. Bet tai 
tik aukštokų pareigūnų 
pajamos. O su 60, su 40 
ir net mažiau rublių per

(Nukelta į 6 psl.)
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L.B. Gage Parko apylinkės surengtosios spalio 30 d. paskai
tos "Praktinės švietimo problemos" paskaitininkai: J. Plačas, 
Birutė Vindašienė, D. Velička ir St. Gečas, apyl. pirm, vadova
vęs paskaitai ir diskusijoms.

LITUANISTINIS SEMINARAS 

CHICAGOJE
LB Gage Parko apy

linkės valdyba, "Kultū
rinių popiečių" organi
zatorė, daug dėmesio 
skiria įvairioms kultū
rinėms bei švietimo 
problemoms. Sį kartą 
paruošė paskaitą: "Prak-

KAIP JIE GALI 
IŠSIMAITINTI?

(Atkelta iš 5 psl.) 
mėnesį-— minios. (Kiek 
pensininkų, gaunančių 12 
ar 15 rublių per mėnesį!) 
Visdėlto žmonės su to
mis pajamomis (ir kaino
mis) gyvena, ir tai yra 
mįslė, kurios neatspėja 
nei iš tolo stebintieji, nei 
ten pat vietoj apsilankan
tieji. Vienintelis paaiški
nimas — slaptažodis, 
kurį visi yra girdėję 
("kombinuoti!"), bet kurį 
panaudoti moka tik apie 
25 metus pasimokiu
sieji, kaip "statomas ko
munizmas". (ELTA) 

tinės švietimo proble
mos".

Valdybos pirm. St. Ge
čas atidarė susirinkimą 
pristatydamas prelegen
tus.

Pirmas paskaitą pra
dėjo J. Plačas. Jis kal
bėjo apie mokytojų ir mo
kinių santykius mokyklo 
j e. Suskirstė mokytojus 
į tris grupes: mokytojus 
profesionalus, atsitikti
nus pavaduotojus ir ei
nančius mokytojų parei
gas. Apibūdino ir jų pe
dagoginius gabumus mo
kykloje bei trūkumus. 
Taip pat ir mokinius su
grupavo į tris grupes: 
stropieji ir gero išauk
lėjimo mokiniai, viduti
niokai ir "nenuoramos". 
Pastarųjų esąs mažiau
sias procentas mokyklo
je, bet labiausiai apsun
kina visų grupių mokyto
jų darbą. Priežastis — 
blogas auklėjimas na
muose ir aplinkos veiki
mas.

Toliau kalbėjo B. Vin
dašienė — vaiko psicho

logija ir lituanistinis auk
lėjimas. Prelegentė su 
giliu pedagoginiai psi
chologiniu įžvalgumu 
analizavo mokinio psi
chologiją. Pateikė eilę 
netinkamo auklėjimo pa
vyzdžių. Tėvai netinka
mu elgesiu namuose ro
do blogus pavyzdžius vai' 
kam s. Dėl to netenka 
autoriteto vaikų akyse, 
nustoja įtakos į vaikus, 
o vaikai nerodo pagar
bos tėvams. Motinos 
siunčia savo vaikus į li
tuanistinę mokyklą šeš
tadieniais tam, kad nors 
vieną dieną savaitėje bū
ti laisva. Mat, tarnaitę 
samdyti prie vaiko už 
valandą reikia mokėti 75 
et., o mokykloje valan
da kainuoja tik 18 et. 
Toks vaikas ateina be 
jokio paruošimo mokyk
lai. Anot prelegentės — 
su ragiukais, ūsiukais ir 
aštriais nagiukais. Visą 
auklėjimą primeta mo
kyklai, mokytojui. Už vi
sas vaiko blogybes kalti
nami mokytojai.

Lituanistiniu vaiko 
paruošimu mokyklai na
muose tėvai visai nesi
rūpina. Jie mielai su vai
ku kalba angliškai, nes iš 
vaiko nori išmokti ang
lų kalbos. Kur tokių tėvų 
autoritetas? Ar ilgai 
truks kai vaikai atsistos 
tėvų vietoje, o tėvai — 
nieko vietoje bus.

Prelegentė sakė, kad 
mamytės savo vaikelius 
atveža į mokyklą ir mo
kytojų akyse su jais, nei 
šiaip, nei taip, bet kalba
si anglišku žargonu. Mat, 
dar nespėjusios iš vaikų

D. Velička, paskaitos metu vaizdžiai aiškina pragmatini dėsty
mo metodą -- mokinių supažindinimą su konkrečiais pavyz
džiais, kurie juos patraukia mokytis lituanistinių dalykų. Klausy
tojų eilėse pirmieji du sėdi: prof. A. Varnas, agr. J. Bertašius.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

STAMBUS VEIKALAS APIE 

LIETUVIUS KANADOJE
Kanados lietuvių bendruome

nė, ypač per pastarąjį dešimt
meti, labai glaudžiai bendravo 
su Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviais. Galima sakyti, 
kad nemaža dalis mūsų iški
liausios kultūrinės veiklos buvo 
bendra ir broliška. Kanados lie
tuviai yra draugedalyvavęJAV- 
se surengtose Dainų ir Tautinių 
šokių šventėse. Jie yra čia pri
sidėję savo talentais, pasišven
tusiu darbu ir visada nemažomis 
piniginėmis aukomis.

Kanados lietuviai buvo labai 
dosnūs ir kitose srityse. Pavyz
džiui, jie yra gausiai aukomis 
rėmę Amerikos lietuvių krep
šininkų išvykas į Pietų Ame
riką, o vėliau į Australiją. Ka
nados lietuvių jaunimas ne tik 
gausiai dalyvavo šių metų Jau
nimo Kongrese, bet ir vyres
nieji lietuviai dosniai auko
mis parėmė to Kongreso orga
nizavimą.

Taigi, Kanados lietuviai vi
sada apčiuopiamai ir nuošir
džiai atsiliepdavo į Amerikos 
lietuvių prašymus prisidėti ir 
paremti vieną ar kitą reikš
mingesnį lietuvišką darbą. Da
bar atėjo laikas ir pareiga 
mums atsilyginti. Dabar Ka
nados lietuviams reikalinga pa
galba -- greita pagalba atlikti 
uždaviniui, kuris pirmiausia 
skiriamas jų naudai, bet kartu 

angliškai išmokti.
Paskaita buvo nepap

rastai įdomi, gili, pa
traukli gyvenimiškais pa. 
vyzdžiais, stipri peda
goginiai psichologiniu at
žvilgiu. Po paskaitos pre
legentė susilaukė klausi' 
mų, prašymų atspausdin- 
ti paskaitą kuriame nors 
laikraštyję. Susirinkime 
buvęs Kultūros Fondo at
stovas J. Bertašius pa
siūlė paskaitą atspaus
dinti ir išplatinti K.F. 
lėšomis.

Paskutiniuoju kalbėjo 
Domas Velička. Jis dau
giau ryškino pedagoginiu 
atžvilgiu pirmųjų dviejų 
pasakytas mintis. Sumi
nėjo lituanistinių dalykų 
mokymo sunkumus, ne
ryžtingą studentų ir mo
kinių norą mokytis litu
anistinių dalykų. Nurodė 
kad pragmatiškas dalykų 
perstatymas duoda nau
dos. Pav.: parodymas stu
dentams amerikiečių, 
prancūzų ir kt. universi
tetų profesorių lietuviš
kai rašytų laiškų, kuriuo ~ 
se jie prašo lietuvių lite
ratūros dėstymui me
džiagos, juos patraukia. 
Mat, tas aiškiai parodo, 
kad ir iš lietuvių kalbos 
žinojimo galima duoną 
valgyti. Ir kartais dar la
bai gardžią.

Po paskaitų prasidėjo 
diskusijos paliestais 
klausimais.

Kaip vėliau buvo iš
sireikšta, tai buvo ne 
paskaitos, bet akademi
nio lygio lituanistinis 
seminaras.

(ap)

tai yra ir bendras lietuviškas 
reikalas visoje šiaurinėje Ame
rikoje.

Kanados Šimtmetinių sukaktu
vių paminėjimui, kuris įvyksta 
ateinančiais metais,Kanados lie
tuvių bendruomenė nori prisidė
ti įvairiais būdais, o pirmiau
sia stambaus veikalo išleidimu, 
kur būtų atvaizduotas Kanados 
lietuvių įnašas į kultūrinį, eko
nominį ir kitokį Kanados gyve
nimą. Ta proga šiame veikale 
numatoma angliškai skaitančiai 
visuomenei pateikti daugiau ži
nių ir bendrai apie lietuvius ir 
Lietuvą. Tatai bus labai naudin
ga lietuviško reikalo propagan
dai.

šios stambios knygos paruo
šimas ir išleidimas kaštuos per 
9,000 dolerių. Kanadiečių su
kakties komitetas iš savo pusės 
leidiniui paremti davė 2,000 
dolerių. Bet dar trūksta ir pa
tiems lietuviams reikia surink
ti bent 7,000 dolerių. Čia jau ir 
mes, Amerikos lietuviai, galė
tume ir turėtume prisidėti.

Šis veikalas apims apie 450 
puslapių. Bus išleistas kietais 
viršeliais 2500 tiražu ir bus 
panašaus dydžio, kaip Lietuvių 
Enciklopedija. Jis turės būti 
atspausdintas ligi 1967 metų 
rugsėjo 1 dienos. Knygos vyriau
sieji redaktoriai -- Dr. J. Pu
zinas ir kun. Dr. Pr. Gaida. Ša-

Daiva Rūkaitė ir Česlovas Bakšys sutuoktuvių dieną palydovų 
tarpe prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, Chicagoje. Iš kairės: A. Žvi- 
nakis, E. Kavaliūnaitė, D. Prapuolenis, R. Valaitytė, D. ir č. 
Bakšiai, I. Valaitienė, R. Valaitis, R. Prapuolenienė ir Algis 
Varnas. Priešais Rimas Parakininkas. A. Plėnio nuotrauka

lia jų, prie knygos pakviesti vi
sa eilė kvalifikuotų bendradar
bių ir skyrių redaktorių.

Iš prisiųsto plano matyti, kad 
veikalą sudarys šie pagrindiniai 
skyriai: 1. Nuo Lietuvos ligi 
Kanados (red. Dr. J. Puzinas ir
J. Kardelis), 2. Dvasiniai cent
rai (red. kun. P. Gaida), 3. 
Lietuviai švietimo darbe (red. 
A. Rinktinas), 4. Kultūrinės kū
rybos talentai (red. St. Kairys), 
5. Lietuvių spauda (red. kun. 
P. Gaida), 6. Socialinė ir poli
tinė veikla (red. A. Rinktinas), 
7 Sportas (red. K. Baronas), 8. 
Aukštojo mokslo profesionalai 
(red. Dr. J. Sungaila) ir 9. Lie
tuviai versluose ir pramonėje 
(red. dr. J. Kaškelis).

Ši trumpa turinio apžvalga 
parodo, kad šis veikalas bus Ka - 
nados lietuvių gyvenimo "enci
klopedija" ir kartu šaltinis dau
gelio bendrų informacijų apie 
Lietuvą. Veikalas sparčiai ruo
šiamas. Dalis lietuviškai paruoš - 
tos medžiagos jau verčiama į 
anglų kalbą. Knygos kaina bus 
nustatyta vėliau.

Amerikos lietuviai, prisi
dėkime ir mes prie šio stam
baus ir naudingo veikalo išlei
dimo savo broliškomis aukomis. 
Aukas siųsti Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko A. 
Rinkūno vardu ir adresu: 941 
Dundas St., W., Toronto, 3, Ont. 
Canada.

J.J. Bachunas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vai* 
dybos Pirmininkas

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

CLEVELANDO PARENGIMU
- KALENDORIUS _

LAPKRIČIO 27 D. Kun. Pet- 
ro Dzegoraičio meno darbų pa
roda. Rengia LKDS Clevelan
do skyrius.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Putnamo senelių na
mų statybai remti komitetas.

GRUODŽIO 4 D. Sekmadienį 
SLA 14 Kuopos 65 metų veik
los minėjimas - pobūvis Lie
tuvių salėje.

GRUODŽIO 4 D. Šv. Kazi
miero lit. m-los tėvų k-to ruo
šiami pietūs Naujosios Para
pijos salėje.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 31 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo ren
giamas Naujų Metų sutikimas 
Lietuvių Salėje.

1967
SAUSIO 8 D. Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos Kalėdų eglutė 
Naujosios Parapijos salėje.

SAUSIO 14 D. Lietuviams Bu- 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv. Jurgio prapijos salėj.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

LB Clevelando I apyL pirm. F. Eidimtas įteikia dainaviečiams adresą ir dėkoja už "Nemunas žydi" 
parodymą Clevelando visuomenei. J. Garlos nuotrauka

'NEMUNAS ŽYDI’ CLEVELANDE
HELP WANTED MALĖ

GEORGE GUND, TheCleve- 
land Trust Co. prezidentas,mi
rė Clevelande lapkričio 15 d., 
sulaukęs 78 m. amžiaus.

Velionies netekimu nustota ne 
tik prityrusio bankininko,bet ir 
visuomenininko ir meno rėmė
jo.

Išbuvęs to banko prezidentu 
25 metus, savo laiko didelę da
lį jis pašventė Clevelando Meno 
Instituto ugdymui, plėtimui. Jo 
vadovybėje ne tik Cleveland 
Trust bankas išsiplėtė Į vieną 
iš didžiausių Amerikoje, bet ir 
meno Institutas išaugo į krašte 
aukštai vertinamą meno institu
ciją.

Velionies netekimą giliai at
jaučia ir daugelis kitų Clevelan 
do kultūrinių institucijų.

SOCIETY NATIONAL BANK 
prezidentas Mervin B. France 
paskelbė, kad Neil J. Byrne, iki 
šiol dirbęs banko teisių skyriu
je, pakeltas banko patikėtiniu, o 
Willlam J. McDonald, buvęs Kins 
man skyriaus vedėju, paskirtas 
banko kasininko padėjėju.

Abu aukštąjį mokslą baigę vy
rai turi ilgą bankinio darbo pa
tirtį ir yra atsižymėję tos sri
ties žinovai.

Society National Bank remia 
Dirvą savo skelbimais.

* URŠULE ANDRU- 
ŠAITIENE mirė lapkri
čio 24 d. Pašarvota 
Jakubs & Son Funeral 
Home, 936 E. 185 St. 
Laidojama pirmadienį, 
lapkričio 28 d.

* MADŲ PARODAI, 
kuri įvyks š.m. gruodžio 
mėn. 3 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio prapijos sa
lėje, sparčiai ruošiama
si.

Prie Chicagos mode
liuotojų prisidės ir ke
letas clevelandiečių mo
delių, instruktuojamos • 
A. Raulinaitienės.

Giedrė Moziliauskai- 
tė rūpinsis modeliuoto
jų šukuosena.

Visi į madų parodą at

Johann Strauss orkestras iš Vienos, diriguojamas Johann Strauss’o to paties vardo proanūko, gruo
džio 4 d (sekmadienį) 3 vaL p.p. pasirodys Music Hali.
Orkestrą papildo solistai: gražuolė Dagmar Koller -- sopranas ir Walter Kraentler, tenoras. Bilie

tai gaunami Cleveland Opera Assoc. kasoje, 2816 Euclid, Burrows ir Higbees krautuvėse.

Lapkričio 19 d. LB I Apylin
kės Valdybos pastangomis bu
vo suorganizuota Dainavos An» 
samblio viešnagė Clevelande, 
pastatant muzikinę pjesę "Ne
munas žydi". Ne nauji ir išskir
tini meno laimėjimai, bet tau
tinis to G. Veličkos veikalo mo
tyvas, greičiausia, ir traukia 
visuomenę į salę, tuo išgelbs- 
tlnt rengėjus nuo piniginių nuos
tolių, o besidarbuojančius An
samblyje pa guodžia nt ir paska
tinant toliau ta linkme siekti 
naujų laimėjimų.

Veikalas, kad ir kiek pakeis
tas, daugeliui jau žinomas iš 
Vokietijos laikų. Tačiau, kad ir 
retais pasirodymais, Dainavos 
Ansamblis pasiryžo vėl jį at
kurti ir pristatyti lietuvių vi
suomenei. Be abejonės, ir atei
tyje toks veikalas turės pasi
sekimą, jei bus įdėta pastangų 
režisūrinei ir vaidybinei pu
sei patobulinti.

Reikia pripažinti, kad muz. 
Jono Zdaniaus muzikinis veika
lo apipavidalinimas, muz. Pet
ro Armono dirigavimas ir pui
ki Vytauto Kušleikos simfoni
nio orkestro muzikų atranka ir 
veikalo išpildymas, kitaip ta
riant, muzikinė veikalo pusė biu 
vo atlikta be priekaišto. Čia 
tenka įjungti solistę Neriją. Lin - 
kevičiūtė (Nastę), puikiai atli
kusią solo dainas ir Dainavos 
choro balsinę medžiagą.

Vaidyboje išsiskyrė iš kitų 
Irena Padienė pletkininkės 
Marcės vaidmeny.

Tautiniai šokiai Nijolės Pu- 
pienės paruošti kruopščiai, tik 
šokėjai neturėjo pakankamai 
vietos tinkamai "išsitiesti", čia 
ir susiduriama su problema, ka - 
da visas veikalo pastatymas tu
ri nukentėti dėl netinkamų sce
nos sąlygų.

Solo šokiuose simpatingai pa - 
sirodė Kristina Žebrauskaitė. 
Gyvatarą šokėjai turėjo pakar
toti, publikai susižavėjus tiek 
šokiu, tiek gyva ir puikiai at
likta muzika.

Pabaigoje Clevelando organi-

silankiusieji turės pro
gos laimėti Vyt. Rauli- 
naičio skulptūrą, kun.F. 
Dzegoraičio ir Rimo La- 
niausko paveikslus.

Primenam, kad lai
mėjimų - bilietų šakne
les platintojai kaip galint 
greičiau grąžintų Putna- 
mo senelių namų staty
bai remti Komitetui Cle
velande. 

zacijų vardu LB I ApyL pirm. 
F. Eidimtas Dainavos Ansamb
liui įteikė adresą, o eilei pa
statymo vadovų ir vaidintojų 
buvo prisegtos gėlės.

Sekmadienį, šv. Jurgio baž
nyčioje Dainavos Ansamblis gie
dojo lietuviškų pamaldų metu, 
o po to buvo priėmimas Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

Kun. J. Halaburda, buvęs Šv.
Jurgio parapijos klebonas, ne
seniai miręs Floridoje.

* GRUODŽIO 4 D. su
eina 25 metai nuo prof. 
Stasio Šalkauskio mir
ties.

Šiai sukakčiai pami
nėti Clevelando ateiti
ninkai gruodžio 4 d. Šv. 
Jurgio prapijos bažny
čioje ir salėje rengia 
iškilmingą Stasio Šal
kauskio minėjimą - aka
demiją.

Programoje: 10:30 
iškilmingos pamaldos. 
Po pamaldų Akademija, 
kurioje paskaitą skaitys 
A. Kasiulaitis.

Pamaldų metu gieda 
Šv. Jurgio parapijos cho 
ras, vad. muz. Pr. Am- 
brazo ir solistė Aldo
na Stempužienė.

Šis minėjimas rengia 
mas visai Clevelando lie 
tuvių kolonijai, todėl vi
si lietuviai yra maloniai 
kviečiami ir mielai lau
kiami.

Ateities Klubo 
Valdyba

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

241-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

Laborers 
Semi-Skilled 

Also Fabricating 

Helpers and Welders 
Apply in Person 

Shipping Department 

MAY-FRAN 
MFG. C0. 

1710 Clarkstone Rd.
An Equal Opportunity Employer

(127-128)

AR TUO VISUOMENĖ 

PATENKINAMA?

Prieš keletą savaičių 
LB II Apylinkės pasidar
bavimu buvo surengtas 
"Kantatos" pastatymas 
su Čiurlionio ansambliu 
ir Toronto Varpo choru.

Dabar, LB I Apylinkės 
pastangomis patiekta cle- 
velandiečiams Chicagos 
Dainavos ansamblio "Ne
munas žydi".

Tuo lyg pasistengta įro
dyti, kad ir viena ir kita 
Apylinkė pademonstra
vo savo svarbą Clevelan
do lietuvių gyvenime. Ne
sakyčiau, kad tie spek
takliai buvo vienos ir ki
tos Apylinkių varžytinė 
veikloje — taip tik susi
dėjo aplinkybės.

Visuomenėje sklinda 
balsai, net ir raginimai, 
kad abi Apylinkės priva
lo rasti galimybes tapti 
viena bendra Bendruome
nės Apylinke.

Kelių savaičių laiko
tarpy patiekimas dviejų 
brangių spektaklių yra 
mūsų kolonijai apsun
kinimas. Ir vienu ir ki
tu atveju, žinoma, ir rė' 
mėjai ir publika buvo 
vieni ir tie patys. Šei
mos turėjo gerokai pa
krapštyti savo kišenes

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimų, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

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

SAVININKAS 
PARDUODA

G]/2 kamb. pusiau mūri
nį namą — colonial. Neff 
Rd. ir E. 185 gt. rajone, 
prie Naujos parapijos. 2 
automob. garažai. Kilimai 
ir užuolaidos. Pramogoms 
kambarys.

Teirautis — IV 1-2366 po 
6 vai. vak. (124-126)

PARDUODAMAS NAMAS

4 miegamieji — 1 apa
čioj. Grovewoocl rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

SLAUGĖS
PADĖJĖJA

Reikalinga moteris pa
cientams aptarnauti sene
lių prieglaudoje.

Teirautis tel. 486-7676.
< 122- 1 27 1 

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —
kietais viršeliais ..........................$3.75
minkštais ......................................$2.50

V. Šliogeris — A. SMETONA — Žmogus ir 
valstybininkas ................ $2.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — 
kietais viršeliais ... $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 
St. Baro — Operų arijos

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ........................... $5.00

★

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

įvertinimui pastangų ir 
išgelbėjimui rengėjų 
nuo nuostolių,pasiėmus 
kelių tūkstančių dolerių 
įsipareigojimus.

Rengėjai įsitikinę, kad 
visuomenė turi paremti 
jų užsimojimus, už ne- 
parėmimą kaltintų pub
liką, ne savo mažos gru
pelės perdrąsų pasišo
kimą.

Tokie dažni reiškiniai 
ir iššaukia pareiškimus, 
kad Clevelandui užtektų 
VIENOS BENDROS bend- 
ruomenės apylinkės. 
Daugelio galvojimu, esa
ma padėtis Clevelande 
nepageidaujama. Ji ne
turi būti tęsiama, priva
lo būti koks nors sai
kas.

Dėl to nukenčia mūsų 
kiti įvairūs reikalai.

Jeigu būtų viena Apy
linkė, "Kantata" būtų su
rengta rudenį, "Nemu
nas žydi" kada pavasa
riop.

Viena Bendruomenės 
Apylinkė galėtų turėti ir 
pilnesnes savo valdybas, 
plačios visuomenės bend
rą paramą, o ne užmeti
mus. Tvarkingai nusta
tytų švenčių ar parengi
mų visi su džiaugsmu 
lauktų; rengėjų pastan
gas vertintų, o ne kri
tikuotų.

Kiek girdėti, abiejo
se apylinkėse yra pri
tariančių apylinkių su
jungimui, nors yra ir 
norinčių laikyti du pa
skirus būrelius — bet 
gal daugiau dėl nesu
pratimo tikros Bendruo
menės Apylinkės pras
mės.

Keista būtų, jeigu ir 
vienoje ir kitoje parapi
joje norėtų kas turėti po 
ALT skyrių ir paskirai 
rengtų Vasario 16 mi
nėjimus, arba Lietuvių 
Fondo komitetus varžy
muisi rinkti iš tų pačių 
žmonių pinigus per sa
vo rankas. Keista buvo, 
kai turėjom tris BALF 
skyrius.

Artėjant metiniams 
apylinkių susirinki
mams, apylinkių vado
vybės privalėtų paklau
syti visuomenės balso 
ir padaryti naudingas iš 
vadas.

K.S. Karpius

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
* ANTANAS RUDIS, 

ALT pirmininkas gavo 
laišką iš Valst. Depar
tamento pasekretoriaus 
Europos reikalams Wal- 
ter J. Stoessel, Jr., ku
riame jis dėkoja Prezi
dento ir Valstybės Sek
retoriaus vardu už ALT 
telegramas. Savo laiške 
p. Stoessel, Jr. rašo, 
kad JAV tvirtai ir pa
stoviai rėmė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės ir sa
varankiškumo princi
pus ir pilna simpatija ir 
supratimu žiūri į tų as
piracijų ateitį.

* KORP! NEO-LITHU
ANIA New Yorke, per sa
vo pirm. Aldoną Oekienę, 
prisiuntė Dirvai 20 dol. 
auką už Korporacijos me
tinės šventės garsinimą.

NEW YORK

LIETUVIU 
DĖMESIUI

Jau 26 metai prabė
go, kai Lietuva neteko 
laisvės. Daug jos vaikų 
buvo ištremta į Sibirą, 
kiti išblaškyti į nesve
tingus pasaulio kraštus.

JAV-bių lietuviai buvo 
ir tebėra vargan pateku
sių ir persekiojamų tau
tiečių vienintėlė viltis. 
Ju šauksmai ateina į 
Balfą iš mirtį nešančio 
Sibiro, iš pavergtos Lie~ 
tuvos, Lenkijos, V. Vo
kietijos, Pietų Amerikos 
ir kitų kraštų.

Baltas visomis pajė
gomis stengiasi tą ken
čiančių tautiečių šauks
mą išgirsti ir jiems pa
dėti. Baltas gali tai pa
daryti tik Jūsų aukotais 
pinigais.

Aukų rinkimo vajus 
New Yorke ir apylinkė

Neolituanų metinėj šventėj New Yorke vyr. valdybos atstovė E. 
Kavaliūnaitė Įteikė filisteriui Antanui Diržiui korporacijos žiedą. 

V. Gruzdžio nuotrauka

GRUODŽIO 10 D. A.L.T. SĄJUNGOS NAMUOSE 
484 E. 4th St., So. Bostone. Rengiamas:

DIRVOS AUKSINĖS SUKAKTIES IŠKILMINGAS

MINEJIMAS-BALIUS.
Kalbės teisin. A. Diržys iš New Yorko.

Meninę programa išpildys Bostono vyrų Sekstetas, vedamas kompoz. J. 
'GAIDELIO.

Pradžia: 7 vai. vakaro.
Bostono lietuvių visuomenė, ALT Sąjungos ir "Vilties" draugijos nariai 

maloniai kviečiami dalyvauti.
A. L. T. Sąjungos Bostono Sk. Valdyba

se šiemet vyksta iki gruo
džio 10 d.

Tenelieka Didžiajame 
New Yorke nė vieno lie
tuvio, kuris neatsiųstų sa
vo aukos Baltui. Didelės 
ar mažos aukos vistiek 
padeda mūsų tautiečiams 
kovoti su vargo slibinu.

Aukas išsiųskite 105 
Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 11211. Jas galite nusi
rašyti nuo mokesčių.

Už visas aukas iš anks
to nuoširdžiai dėkojame.

BALFO Šimto jo sky
riaus Valdyba

* LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS New Yorke,va
dovaujamas muz. VI. Bal
trušaičio, uoliai ruošia
si metiniam koncertui, 
kuris įvyks gruodžio 
mėn. 11 d. Franklin K. 
Lane mokyklos salėje 
Woodhavene.

Kaip žinome, praei
tieji koncertai susilaukė 
puikaus įvertinimo ir 
choras klausytojų neap
vylė. Reikia tikėtis, jog 
didoka mokyklos salė 
bus pripildyta, nes dai
nos šiam koncertui pa
rinktos tikrai nuotaikin
gos ir gyvos. Kai kurios 
bus padainuotos kartu su 
solistu J. Vazneliu.

ELIZABETH

* ALTS-GOS ELIZA- 
BETHO SKYRIAUS me
tinis narių susirinkimas 
įvyks š.m. gruodžio 11 
d. 4 vai. Lietuvių Lais
vės salėje. Susirinki
mui pasibaigus — vai
šės.

* ATLANTO RAJONO 
skautų stovyklavietei 
paskutiniu laikotarpiu au
kojo: po 50 dol. Lietuvių 
Laisvės Svetainė Eliza- 
bethe ir ALB New Jer-

AUKOS DIRVAI
A. S. Trečiokas, Orange ... 5.00 
J. L. Kas-Kasmauskas,

Dorchester .............   10.00
D. Prunskytė, Hamilton ....4.00
E. Dambrauskas, S. Haven 4.00
J. Šilgalis, Baltimore........ 1.00
A. Dargls, Rochester........ 4.00
K. Balaišis,Cleveland........ 1.00
Z. Kalinauskas, Elizabeth.. 1.00
K. Seliokas, Waterbūry......2.00
A. Vaišnys, Los Angeles .. 4.00
J. Gricius, Omaha.............. 2.00
B. Tiškus, E. St.Louis..... 3.00
A. Elijošius, Roexdale..... 2.90
J. Naras, Philadelphia..... 2.00
L. Šeškus, Toronto.............4.00
A. Plioplys,Toronto...........9.00
A. V. Šciuka, Paterson ........ 1.00 
J. Gilvydis, Franklin......... 5.00
V. Kulbokas, Chicago........4.00
A. Plečkaitis, Cleveland ... 5.00 
Dr. G. Petersonas,

Dearborn......................5.00

Skaityk ir platink
DIRVĄ

KOSTAS RAMANAUSKAS 
SUKAKTUVININKAS

Kostas Ramanauskas, 
nenuilstantis Dirvos rė
mėjas ir Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
ir kitų vienetų darbuo
tojas lapkričio 23 d. su
ėjo 60 m. amžiaus.

Sukaktuvininkas, tipiš
kas Sudavijos sūnus, lie
tuviškame visuomeninia
me darbe reiškiasi nuo 
mokyklos laikų. Studijuo
damas VD Universitete 
priklausė ir aktyviai dir- 
bo Studentų Atsargos Ka
rininkų Korp! Ramovė. 
Buvo jos steigėjų eilė
se. Lietuvos okupacijų 
metais priklausė pogrin
džio gretoms. Atvykęs į 
JAV ir apsigyvenęs Chi
cagoje, įsijungė į ALTS 
ir iki šiol aktyviai dir
ba jos eilėse. Turbūt 
nė vienas šios sąjungos 
parengimas neapsieina 
be Kosto talkos, kaip ly
giai jis materialine pa
rama ir asmenišku daly- 

sey Apygarda, po 25 dol. 
Augulis Vacys, po 10 dol. 
Crystal Vending Co. ir 
Benis Lokis (kuris savo 
auką padidino iki 20 dol.) 
po 2 dol. Mekas Povilas 
ir Linkevičienė Izabelė.

Skautams remti komi
tetas šias aukas per siun 
tė Stovyklavietės Komi
tetui ir nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams

* DAR GALIMA GAU
TI Antano Rūko "Mano 
tautos istorija”, pasiun
tus 5 dolerius šiuo ad
resu: Mr. A. Rūkas,
3346 W 65 PI. Chicago, 
III. 60629. Knyga didelio 
formato, drobės virše
liais, lenktais celofanu, 
liuksusinio popierio, pa 
puošta 37 Viktoro Pet
ravičiaus grafikos dar
bais — tinka šventinėms
dovanoms. (sk)

Californijos gubernatorius Reagan su lietuviais — Naujai išrinktas Californijos gubernatorius res
publikonas Ronald Reagan Los Angeles lietuvių tarpe. Nuotraukoje iš kairės: K. Liaudanskas, Los An
geles County Republican Assembly pirm., C. Fabian, gubernatorius Ronald Reagan, O. Bielskienė, 
Lietuvos gen. konsulas dr. J.J. Bielskis ir B. Čiurlionis. L. Kančausko nuotrauka

vavimu neaplenkia šios 
sąjungos suvažiavimų - 
seimų.

Kostui ypatingai prie 
širdies Dirvos rūpes
čiai, jos finansinis sto
vis. Jis, vienas iš ne
daugelio, gana sėkmin
gai jau eilę metų telkiąs 
Dirvai komercinius skel
bimus ir visą už juos 
gaunamą atlyginimą nu
kreipiąs Dirvai. Maža to, 
Kostas yra keleriopas 
Vilties draugijos rėmė
jas - šimtininkas!

Kostas visad turi sa
vą pažiūrą dienos klau
simais, nes visad jis se
ka tiek amerikoniškąjį, 
tiek mūsąjį gyvenimą. Ir 
moka įvykius vertinti bei 
daryti iš jų išvadas. 
Toks jo realus samprota
vimas ir pastabumas 
jojo bendraminčių bei bi 
čiulių teigiamai verti
namas ir todėl jis nuo
lat buvo ir yra kviečia
mas, renkamas įvai
rioms pareigoms ar pa
skiriems uždaviniams 
vykdyti.

(mv)

SIBIRO MALDAKNYGES 
FILMAS KELIAUJA

New Yorko ir Balti- 
morės televizijų stotys 
padarė ir transliavo pus
valandžių programas, 
pagamintas pagal lietu
vaičių Sibire parašytą 
maldaknygę.

Kun. L. Jankui pavy
ko gauti tų filmų kopi
jas ir jos dabar demons
truojamos daugelyje lie
tuvių kolonijų. Jau buvo 
rodytos Los Angeles, 
Bostone, New Yorke, Chi
cagoje. Ušsakytos rody
ti Kanadoje, Kearny, Bal
timorėje, Bayonėje, Flo
ridoje ir kitur.

Filmui ”De Profun- 
dis — iš gilumos šau
kiuos į Tave Viešpatie" 
Putnamo studentė Vik
torija Jurgaitytė ir se
suo M. Jurgita bei kun. 
V. Zakaras anglišką teks
tą įkalbėjo į juostą lietu
viškai. Ferrekordavimo 
darbus prižiūrėjo sesuo
M. Bernadeta. Abu fil
mus (16 mm po 30 min.) 
galima rodyti ir origina 
lia anglų kalba.

Visas pelnas iš filmų 
demonstravimo skiria
mas Sibiro lietuvių šal
pai. Filmas "De Profun- 
dis” (Baltimorės), ku
rio pagaminimui daug 
darbo ir sielos įdėjo kun. 
K. Pugevičius, yra pa
teiktas premijų konkur
sui.

LOS ANGELES

* ŽURNALO "MET
MENYS" pristatymą ruo 
šia Santaros - Šviesos 
Federacijos Los Ange
les skyrius gruodžio 3 
d. 7:30 vakare Tautiniuo
se Namuose. Žurnalą api

Los Angeles lietuvių moterų meno vienetas "Sutartinė" išpil- 
dant programą Liet. Katal. Susivienijimo, Los Angeles Kuopos su
rengtame 80 metų veiklos minėjime lapkričio 12 d. Iš kairės: O.Mi- 
ronienė, Z. Stroputė, J. Radvenienė, R. Aukštkalnytė, Br. Skirienė, 
A. Bajalienė ir C. Dambrauskaitė. Sutartinei vadovauja muzikė Ona 
Metrikienė. L. Kančausko nuotrauka

KALĖDOS JAU NETOLI ...
Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti- 

kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 

pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.
RK 1. (MOTERIŠKAS)

Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai
loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.
RK 2. (VYRIŠKAS)

Grynos vilnos nertinis, 31 2 jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, sv arbatos, 1 -j sv. geriamo šoko
lado, !-j sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
’/(. s v. pipirų, 1 2 sv. šokolado.
$30.00.

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

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

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

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

būdins dr. Marija Gim
butienė, meninėje daly
je jaunas aktorius Al
gis Žemaitaitis patieks 
šį tą iš Metmenyse pa
sirodžiusios poezijos.

Metmenų redakto
riaus dr. Vyt. Kavolio 
atsiųstą paskaitą per
skaitys D. Mackialienė.
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