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TAUTINĖS1 MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STRATEGINĖS MINTYS
NORS BENDRAI PAĖMUS NUOTAIKOS EU
ROPOJE LABAI LINKUSIOS PRIE ”APPEASE- 
MENT’O” IR PRIMENA 1938 METUS, KARTAIS 
IR TEN PASIGIRSTA MINČIŲ, KURIOS ATI
TINKA VVASHINGTONO KARINIAM GALVO
JIMUI. — PULK. VON BONIN POLITINĖ KA

RINĖ SAMPRATA.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------
Ūkinis kolumnistas 

Dr. Melchior Palyi, ly
gindamas nūdienės Eu
ropos nuotaikas su 1938 
metų pažiūrom, randa ne
paprastą panašumą. Ta
da — 1938 m. — buvo 
manoma, kad nacių karo 
mašina sudaro grėsmę 
tik sovietams, ir iš viso 
Hitleris negalėtų vesti il
go karo dėl žaliavų trū
kumo ir taip toliau.

Šiandien manoma, kad 
Rusijos ir Kinijos prie
šingumai surišo abejų 
rankas, ir galimybių, 
kad jos vėl gali susitai- 
kint, nesą, užmirštant, 
kad Hitleris ir Stalinas 
visdėlto taip padarė. Ru
sai, aiškinama Europo
je, nuo savo sosto nuver
tė Karolį Marksą ir jo 
vieton pasodino ”pelno” 
motyvą — krašte, kuria
me valdinės įstaigos nu
stato kaštus bei kainas 
ir tuo pačiu ’pelnąL

Kiekviena abejonė tuo 
savu susidarytu vaizdu 
atmetama visai jos nedis
kutuojant, nes ji nepatin
ka. Tai suprantama, nes 
Europa gali gyventi tik 
taikos metu, bet kokie 
karo veiksmai reikštų 
jos galą. Tačiau gyveni
mas yra nuolatinė kova, 
kuri dažnai pralaimima 

ŠIANDIEN IR RYTO/
SOVIETAI iki šiam laikui stengėsi nekalbėti apie jokius kri

minalinius nusikaltimus, vykstančius jų valdomuose kraštuose, 
nes, pagal jų teoriją,prie komunistinio režimo negali būti jokių 
nusikaltimų, tai esą tik buržuazinės santvarkos vaisius.

Bet štai ^neseniai Nikolaj A. Čelkovas buvo paskirtas Sovietų 
Sąjungos viešosios tvarkos palaikymo ministru. Jo vadovaujamos 
ministerijos svarbiausias uždavinys būsiąs kovoti su jaunimo nu
sikaltimais, kurie paskutiniais metais pradėjo kelti nerimą gyven
tojams.

Kiek plačiai Sovietijoj išsivystęs chuliganizmas ir kitokie jau
nimo nusikaltimai, sunku pasakyti, nes tam trūksta skaičių. So
vietinė spauda apie tuos dalykus tyli ir kalba tik abstrakčiom for
mulėm. Bet vienas dalykas tikras, kad jaunimo nusikaltimai sovie
tiniame bloke auga milžinišku greičiu. Estijoj, kur dar niekad nebu
vo tiek daug nusikaltimų, praeitą vasarą vyriausybė turėjo imtis dra
koniškų priemonių. Milicija ir teismai dabar ten griežčiau baudžia. 
Jaunuoliai, pagauti keliant muštynes ir užpuldinėjant praeivius, 
uždaromi milicijos arešto namuose nuo 10 iki 14 dienų. Jiems nu
skutamos galvos ir varomi į gatves prie viešųjų darbų. Jiems už
drausta skaityti, rašyti ir rūkyti, o naktį turi gulėti ant nuogų len
tų. Paleisti Į laisvę, jei vėl pagaunami darant naujus nusikal
timus, jiems gresia kalėjimas nuo 6 iki 12 mėnesių. O trečią kar
tą pagauti gali gauti kalėjimo iki 7 metų.

Charakteringa, kad Estijoje kriminalinių nusikaltimų nuošim
tis auga su didėjančia iš Rusijos j Estiją rusų emigracija, nes be
veik visi nusikaltėliai yra rusų pareigūnų vaikai. Tad sovietams 
sunku ŠĮ kartą sakyti, kad jie buvo ištvirkinti buržuazinių na
cionalistų... Nusikaltimai Sovietijoj perėjo visas ribas, tad kom
partija jau nebegali tylėti. Tas griauna jos teoriją, kad likviduo
jant socialines klases bus pašalinti kriminaliniai nusikaltimai. So- 
vietijoje jau nuo 1917 m. buržuazinės klasės likviduotos, bet nu
sikaltimai ten nesumažėjo, o išaugo tiek, kad reikėjo net steigti spe
cialią ministeriją...

KAUNE iš mokyklos parsinešęs pažymėjimą, jaunas Antanu
kas buvo tėvo apibartas už blogus pažymius, kai jo vyresnysis bro
lis geresnius gaudavo.

— Lengva kritikuoti, -- atsakė Antanukas,--kai jo laikais mo
kymasis buvo paprastesnis.

-- Kaip tu taipgali sakyti? Jis mokėsi tuos pačius dalykus kaip 
ir tu.

-- Netiesa. Kai mokytojas jo klausdavo kas yra didžiausias 
lietuvių draugas, jis atsakydavo: Stalinas. Šiandien mes nežinome 
ką sakyti: Kosyginas, Tito, Castro ar Mao? / s

dėl tos paprastos prie
žasties, kad jai nebuvo 
pasiruošta ar užmerkia
mos akys prieš vykstan
čius faktus. Taip Prancū
zija pralaimėjo savo ko
vą prieš Hitlerį ne 1940 
metais, bet jau kelis me
tus anksčiau, kada Gu- 
derianas, sudarydamas 
savo tankų divizijas, su
kūrė naują judesio ir ug
nies sintezę. Ir nors tie 
Hitlerio tankai niekam 
nebuvo paslaptis, jų daug 
galėjai pamatyti gau
siuose paraduose ir ma
nevruose, prieinamuose 
ir karo atstovams. Bet 
buvo atsisakyta juos tin
kamai įvertinti, Prancū
zija buvo priversta kapi
tuliuoti ir pakęsti okupa
ciją tik dėl savo kari
niai politinės koncepci
jos kuri, atgal žiūrint, 
atrodo pasibaisėtinai ab
surdiška. Taip teigia vo
kiečių karo teoretikas, 
buvęs generalinio štabo 
pulkininkas Bogislavv 
von Bonin.

Pranašai turi sunkią 
duoną visur ir visados, 
von Bonin nėra išimtis. 
Dėl savo briliantinių tak
tikos talentų, Boninas, tu
rėdamas tik 36 metus, 
buvo paskirtas Hitlerio 
kariuomenės štabo ope

racijų skyriaus viršinin
ku ir iš tos vietos sta
čiai iškeltas į Dachau 
koncentracijos stovyklą 
už tai, kad priešingai 
Hitlerios norui, 1945 m, 
įsakė vokiečių kariuome
nei pasitraukti be kovos 
iš Varšuvos. Po karo jis 
buvo pakviestas į Vaka
rų Vokietijos naują ka
riuomenę karinio plana
vimo skyriaus viršinin
ku, iš kur vėl greitai bu
vo priverstas pasitrauk
ti dėl savo reikalavimo 
ginti Vakarų Vokietijos 
teritoriją prie pat jos 
sienų, bet ne trauktis 
už Rheino, kaip tai savo 
pradžioje buvo numačiu
si NATO sąjunga. Šian
dien jau 58 m. atsargos 
pulkininkas.Bonin atsto
vauja Mercedes-Benz 
Hannoveryje ir leidžia 
savo neperiodinį leidinį 
strategijos klausimais 
"Das Neue Deutsch- 
land”.

Kai kurios jo mintys 
geriau atitinka politinei 
ir karinei situacijai ne
gu ’oficialiai’ vyraujan
čios pažiūros, todėl ver
ta su jomis ir mums su
sipažinti.

Pulkininkas prikiša 
NATO vadovybei, kad ji 
vis dar negalinti atsi
kratyti 1939-1945 m.m. 
karo besiveržiančių mil
žiniškų masių vaizdo, 
nors atominių ginklų iš
radimas seniai verčia 
būsimą karą įsivaizduo
ti visai kitaip. Faktas, 
kad sovietai dar vis lai
ko milžinišką armiją, 
dar nereiškia, kad ji 
bus ir pavartota būsi
mam kare. Galimam ma
siniam sovietų puolimui 
atremti, JAV turi Euro
poje per 6.000 atominių 
užtaisų, o tam, kad ne
reiktų griebtis atominių 
ginklų iš pat pradžių, 
NATO dar turi tarp 20 
ir 23 ’konvencionalinių’ 
divizijų. Sovietai Rytų 
Vokietijoje laiko 20 di
vizijų. Toliau į Rytus — 
tarp Oderio ir Bugo — 
jie turi visai nedaug ka
riuomenės. Didesnė 
koncentracija užtinkama

(Nukelta į 2 psl.)

Sukaktuvininkas Teodoras Blinstrubas

PLATAUS LIETUVIŠKOJO KELIO
PUOSELĖTOJAS “•

Teodoras Blinstrubas, kilimo 
žemaitis, pedagogas ir taurus 
visuomenininkas šių metų lap
kričio 26 d. susilaukė 60 metų 
amžiaus.

Sukaktuvininkas yra mūsų lie
tuviškosios visuomenės elito 
gretose, kurios mokslinosi lais
vosios Lietuvos mokyklose, au
go atsikūrusios ir dideliais šuo
liais pažangėjančios savos vals 
tybės kūrybinų nuotaikų supa
mos bei viliojamos. Ta vilionė 
atsiekti sau ir visam kraštui gė
rio, grožio ir mokslo daugiau 
ar mažiau atsispindėjo bei at
sispindi daugelio tos kartos lie
tuvių širdyse. Bet ypatingai ryš
kus šis bruožas pas Teodorą. 
Jeigu man reikėtų nusakyti Te
odoro gyvenimo ir darbų idėją, 
aš tarčiau keturiais žodžiais: 
viskas lietuviui ir Lietuvai! Ir 
tikrai, Sukaktuvininkas, gimnazi
jos suole Įsijungęs Į visuomeni- 
nĮ lietuviškąjį darbą, tolydžio 
augant metais ir patirtimi bei 
išsilavinimu, darbo apimtimi, 
tvirtai stovi ir šiandien plačia
me bare. Tūlam gali atrodyti, 
kad tokių nusiteikimų bei Įsiti

Sovietų didžiausia svajonė...

kinimų, kaip kad Sukaktuvinin
kas, yra ne vienas.mūsų aplin
kumoj. Bet arčiau dirstelėję Į 
vieną ar kitą mūsų visuomeni
ninką, greit pastebėsime jųjų gy
venimo kelyje, jųjų žygiuose to
kius laikotarpius, kurie galėtų 
būti vadinami pertraukomis,ato
dūsiais ar net nuovargio termi
nais. To nematyti pas Teodorą. 
Jis, tarytum, lietuviškas mete
oras išmestas Į erdvę, lekia pla
čiu lietuvišku keliu, vis daugiau 
akumuliuodamasis, vis daugiau 
pajėgų Į tą kelią Įtraukdamas, 
tolydžio veržiąsis Į priekį, atro
do, niekad nepavargstąs ir ne
sustosiąs. Ir šis jojo bruožas-- 
ištikimybė pareigai ir pastangos 
bei ištvermė pasiimtame darbe 
-- jįjį išskiria iš daugelio kitų 
jojo amžininkų. Ir dar vienas 
brangintinas Teodoro asmens 
bruožas -- tai gebėjimas Įvairių 
spalvų ir atspalvių lietuvius su - 
rikiuoti Į našiausĮ derliųtelkian 
čius Lietuvos darbo laukus, mo
kėjimas suprasti ir rasti bendro 
darbo bazę su kitaip galvojančiu, 
skirtingą principą išpažįstančiu. 
Šios jojo būdo savybės neabejo
tinai išskiria jį iš kitų ir čia ra

šančiam teikia malonumą, pasi
naudojant amžiaus sukaktimi, 
dalintis su Dirvos skaitytojais 
keletą Teodoro gyvenimo faktų.

MOKSLO KELIAS IR 
PEDAGOGINIS DARBAS

Teodoro ir Onos Blinstrubų 
šeima po I Pas. karo grįžo Į Lie
tuvą ir apsigyveno Tauragėje. 
Su jais ir keliolikmetis Teodo
ras. Tauragėje jis baigia vid. 
mokyklą ir įstoja į vietos Mo
kytojų Seminariją. Ją baigęs 
persikelia studijuoti į Vytauto 
Didžiojo Universitetą, Kaune. 
Bet jo nebaigęs, išeina moky
tojauti į Švėkšnos progimnazi
ją, norėdamas pelnytis sau pra
gyvenimą... Mokytojaudamas pa
gal išgales tęsia studijas ir vė
liau Valstybės Egzaminų Komi
sijai išlaiko (labai gerai) eg
zaminus ir gauna aukštojo moks
lo baigimo pripažinimą ir gim
nazijos mokytojo cenzą. Taip 
pedagoginį darbą Teodoras dir
bo 1927-1944 metais Lietuvos 
gimnazijose, o 1945-46 m. bu
vo vienu pagr. steigėjų lietuvių 
gimnazijos Oldenburge, Vokie
tijoje ir pirmasis jos direkto
rius. Vėliau jis buvo gimnazijų 
ir amatų mokyklų anglų zonos 
šiaurinės dalies inspektoriumi. 
Be mokytojo darbo, Teodoras 
nuo 1933 m. buvo gimnazijos 
direktoriumi. Šiose pareigose 
būdamas, jis parodė savo ga
bumus darniai administruoti ir 
vadovauti gimnazijai tiek moks
lo tiek akinių poreikių tvarky
mo požiūriais.

Teodoras iš pat vaikystės mė
go aiškumą, logiką. Todėl jis rin
kosi savo pagrindiniu mokslu- 
matematiką. Matematiką jis dės- 
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IŠ VISO PASAULIO

* MASKVOS PRAVDOJE vėl 
tilpo 4.500 žodžių ilgumo veda
masis, pasmerkiąs Pekino poli
tiką ir kaltinąs R. Kinijos komu
nistinius vadovus už jų "šovi
nistinę" politiką.

Atrodo, Maskva nėra atmetu
si minties vistiek sušaukti kon
ferenciją, kurioje Pekino reži
mas būtų pasmerktas, kaip skal
dąs komunistų vienybę.

L. Brežnevas, nieko nepe
šęs tuo reikalu Bulgarijoje, iš
vyko Į Vengrijos komunistų par
tijos suvažiavimą, kuriame jis 
dar kartą bandysiąs "įtikinti" 
kai kuriuos kompartijų vadovus 
prisidėti prie Maskvos nusi
statymo. Maskvoje nesiliau
ja kursavę žinios apie vyks
tančius susirėmimus Sov. S- 
gos - Kinijos pasienyje.

* KULTŪRINIO BENDRA
DARBIAVIMO klausimais iš-

‘ samų straipsnį patalpino Vak.
Vokietijos žurnalas "Freie 
Presse Korespondenz", kuria
me nagrinėjamos Kremliaus pa
stangos tais ryšiais prisivilio
ti tremtinius, ypatingą dėmesį 
kreipiant į Baltijos kraštų iš
eiviją. Tais ryšiais, kuriems 
stengiama s i uždėti okupuotų 
kraštų "liberalizacijos" kaukė, 
labiausiai lieka suinteresuoti 
Sov. S-gos saugumo organai, 
kuriems svarbu jei ne prisivilio
ti, tai bent sukompromituoti 
tremtinių iškilesnius veikėjus, 
arba paveikti tuos, kurie sveti; 
muose kraštuose baigę moks
lus, mažai tenusimaną apie ko
munizmo tikruosius siekius.

* JORDANIJOS karališkoji vy
riausybė yra įsitikinusi, kad 
riaušėse prieš vyriausybę ry
šium su Izraelio agresyvia lai
kysena, didelį vaidmenį suvai
dinęs komunistų infiltruotas ele
mentas.

* COLOMBIJOS vyriausybė 
užmezgė diplomatinius ir konsu
latinius ryšius su komunistų val
domai s satelitiniais kraštais, 
susilaikant nuo tokių santykių su 
pačia Sov. S-ga, su kuria ryšiai 
buvo nutraukti po 1948 m. suki
limo.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (9) Strateginės mintys...
Rusai prie Berlyno vartų

Maršalo Montgomery 
plane buvo reikalaujama 
jėgas neskaidyti, bet kon
centruoti svarbiausiam 
žygiui į Berlyną. Toks 
planas kartu buvo ir ri
zikingas. Mesti į puoli
mą dvi armijų grupes, 
kurių kiekviena turėjo 
po 40 divizijų, gal galė
jo privesti prie greitos 
pergalės, bet kartu, ne
pasisekus, galėjo atneš
ti nepataisomą pražūtį. 
Eisenhoweris galvojo, 
kad rizika yra didesnė 
negu galimybė, kad pla
nas pasieks, tad jis dip
lomatiškai Montgome- 
riui atsakė: "Aš prita
riu jūsų idėjai, nukreip
ti visą jėgą Berlyno kryp
timi, bet negalvoju, kad 
tai būtų galima padaryti 
šiuo metu". Ir laišką Ei- 
senhoweris baigė paaiš
kindamas, kad armijos 
aprūpinimas dar neuž
tenkamai stiprus, kad ga
lima būtų daryti puolimą 
Berlyno kryptimi. Ei- 
senhoweris galvojo, kad 
reikia pulti visu frontu 
ir perėjus Reiną užimti 
visus Ruhro krašto pra
monės miestus, pirm 
pasukant į Berlyną.

Ar Eisenhowerio stra
tegija buvo gera ar blo
ga, tai jo, kaip vyriausio
jo vado,reikalas, o M ont- 
gomeriui teliko tik kaip 
pavaldiniui klausyti, tai 
ką jis ir darė, nors ir 
murmėdamas. Jis buvo 
legendarinis herojus. 
Daugelis anglų į jį žiū
rėjo kaip į gabiausią pri- 
tyrusį karo vadą, tad jo 
plano atmetimą, įžiūrėjo 
kaip įžeidimą. Šitas stra
teginis ginčas 1944m. ru
denį tarp Montgomerio 
ir Eisenhowerio padarė 
didelį tarpą, kuris nie
kad nebuvo užpildytas.

Eisenhoweris gerai ži
nojo ką apie j į kalba ang
lų štabuose, bet į tai ne
reagavo. Tačiau, kai 
Montgomery po Ardėnų 
mūšio spaudos konfe
rencijoje išaukštino sa
ve, pasakydamas, kad jis 
išgelbėjo amerikiečius, 
Eisenhoweris supyko.

Vokiečių propaganda 
stengėsi tai išnaudoti ir 
pasėkoj, kai iškilo Mont
gomerio kandidatūra už
imti sausumos kariuome
nės Europoje vado vietai, 
Pattonas ir Bradley pa
grasino atsistatydinti. 
Eisenhoweris nutarė gin
čą perduoti spręsti Com- 
bined Chiefs of Staff, 
reikalaujant Montgome
rio nušalinimo. Apie tai 
sužinojęs Montgomerio 
štabo viršininkas gen. 
Guingand nuskubėjo į 
Reimsą prašydamas pa
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simatyti su Eisenhowe- 
riu. Tas jį priėmė ir per
skaitė laišką,kurį buvo 
pasiruošęs siųsti į Wa- 
shingtoną. Guingand ne
galėjo tikėti savo ausi
mis. Talkinamas Bedell 
Smith, jis paprašė atidė
ti išsiuntimą dvidešimt 
keturiom valandom, ką 
Eisenhoweris nenoro
mis sutiko padaryti.

Grįžęs į štabą, jis vis
ką papasakojo Montgo- 
meriui, kad laiške Ei- 
senhoweris trumpai rei
kalavo pasirinkti tarp jo 
ar Montgomerio. Mont
gomery išgirdęs nuliū
do, pasijuto prislėgtas, 
ir paklausęs patarimo 
kas daryti. Guingandpa
rašė juodraštį ir Mont
gomery pasinaudoda
mas juo parašė Eisen- 
howeriui laišką grynoj 
kariškoj tradicijoj, įro
dydamas, kad jis niekad 
nenorėjęs parodyti nepa
klusnumą. Laišką baigė 
šiais žodžiais: "Koks 
būtų jūsų nutarimas, ga
lite manimi šimtu nuo
šimčių pasitikėti. " Ir 
pasirašė: "Jūsų paval
dinys ir labai atsidavęs 
Monty".

Kaip vėliau pasakojo 
Eisenhoweris, Montgo- 
meriui sausumos jėgų vy
riausiojo vado paskyri
mas buvo principo daly
kas ir jis net buvo pasi
siūlęs tarnauti po Brad
ley valdžia, jei tas būtų 
paskirtas tokiu vadu.

Viskas pasiliko kaip 
anksčiau, iki tos dienos, 
kai kovo 28 vėl pasi
girdo sena giesmė. Neat
siklausdamas Eisenho- 
werio, Montgomery savo 
grupės divizijų vadams 
davė įsakymą pasiruošti 
žygiui į Berlyną ir laukė 
tik žalio signalo.

Tikrumoje , Montgo
mery nieko sauvališko 
nepadarė, o tik vykdė 
Combined Chiefs of Staff 
sausio mėnesįMaltoj pri
imtą planą, kad ofenzy
va turi būti nukreipta į 
Berlyną. Lygiai kaip 
Churchillis, Montgome
ry galvojo, kad nereikia 
vėluotis ir būtų didelis 
politinis pralaimėjimas, 
jei rusai pirmieji užimtų 
Berlyną. Bet Eisenhowe- 
ris dėl to plano negavo 
iš Washingtono jokio pa
tvirtinimo. Eisenhowe- 
ris , nors ir buvo sąjun
gininkų jėgų vyriausiuo
ju vadu, įsakymus gau
davo iš Gynybos Departa
mento Washingtone.

Pagal planą , Brad
ley vadovaujama 12—toji 
grupė, buvusi centre, tu
rėjo ribotą vaidmenįope-

,-)t h — $0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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racijoje, būtent remti 
Montgomerį, kai tas da
rys svarbiausią ofenzy
vą šiaurėje. Bet kas ga
lėjo .numatyti nuostabų 
Bradley armijos pasi
sekimą kovo pradžioje? 
Dėka amerikiečių gene
rolo sugebėjimų, ameri
kiečiai atsiekė nuosta
bius rezultatus pirm ne
gu Montgomery pradėjo 
puolimą, 1—ji amerikie
čių armija užėmė Rema- 
gen tiltą ir persikėlė per 
Reiną. Kiek į pietus 
3—ji Pattono armija irgi 
persikėlė per Reiną ne
sutikdama didelio pasi
priešinimo. Tas pasise
kimas Amerikoje sukėlė 
entuziazmą ir Bradley 
nebenorėjo toliau vai
dinti antraeilį vaidmenį 
galutinoje pergalėje. Jis 
irgi norėjo pirmas 
įžengti į Berlyną. Eisen- 
howeris buvo pažadėjęs, 
kad atėjus palankiam mo
mentui .pradės ofenzyvą 
į rytus, betnepasakė.ku- 
riai grupei bus pavesta 
užimti Berlyną. Paga
liau, imdamasis spren
dimo, jis turėjo atsi
žvelgti į visą eilę daly
kų, kurie galėjo turėti 
įtakos į puolimą.

Pirmasis dalykas bu
vo nelauktas rusų priar
tėjimas prie Oderio. Kai 
jis planavo persikelti per 
Reiną, atrodė, kad rusų 
patrankos dar bus toli 
nuo Berlyno. Dabar ru
sai buvo vos 60 km. nuo 
Berlyno, kai anglai ir 
amerikiečiai per 350 
km. Už kiek laiko ru
sai pradės ofenzyvą. Kur 
ir kaip jie pradės puoli
mą? Ar puls maršalo Žu
kovo grupė Centre, prie
šais Berlyną, ar bendrai 
visos grupės? Kokios vo
kiečių jėgos sutrauktos 
prieš rusus ir kiek laiko 
reikės raudonajai armi
jai pralaužti vokiečių gy-

t .

(Atkelta iš 1 psl.) 
tik pačios Rusijos vaka
rinėse provincijose, kur 
jie turi, kaip manoma, 
tarp 40 ir 50 divizijų. 
Jei prie sovietų kariuo
menės dar pridėti Len
kijos ir Čekoslovakijos 
armijas j tai gausime dau
giausia 40 divizijų, ku
rios galėtų staigiai už
pulti Vakarų Europą.

Iš tų 40 divizijų apie 
10 turėtų likti rezerve, 
taigi pulti galėtų tik apie 
30 divizijų, kad perėjus 
Rheiną ar pasiekus At
lanto pakraštį. Ir ne ka
riui turėtų būti aišku, 
kad tai, turint galvoje 
NATO jėgas vien Vaka
rų Vokietijoje, būtų sun
kiai įmanoma. Čia dar 
reikia neužmiršti, kad II 
Pas. karo istorija moko,

nybos liniją? Kai rusai 
persikels per Oderį, kiek 
laiko jiems reikės pasiek tus 
ti Berlyną?

Į visus tuos klausimus 
Eisenhoweris nesugebė
jo atsakyti, tačiau visi bu
vo labai svarbūs, norint 
imtis lemiamo sprendi
mo.

Eisenhoweris tikru
moje nieko nežinojo apie 
raudonosios armijos 
tikslus. Tarp jo ir so
vietų nebuvo jokio ryšio. 
Jis net neturėjo tiesio
ginio radijo ryšio su ang
lų - amerikiečių karine 
misija Maskvoje. Eisen- 
howeris gal ir žinojo 
Raudonosios armijos di
vizijų skaičių, bet netu
rėjo mažiausios idėjos 
apie jų mūšio planus. 
Ir jo štabas naudojosi 
sovietų komunikatais, ku
rie buvo BBC kas vaka
rą perduodami per ra
diją.

Vienas dalykas tačiau 
jam buvo aiškus: raudo
noji armija jau beveik 
prie Berlyno vartų.

(Bus daugiau)

oi h -83.69 
.’>lh - 83.9> 

jog sovietų karo vadai 
yra nepaprastai atsar
gūs ir bet kokios rizikos 
labai nemėgsta.

Tai veda prie prie
laidos, kad sovietai puo 
limui turėtų sutelkti tiek 
kariuomenės, kad turėtų 
bent 3 prieš 1 santykio 
persvarą. Tai padaryti 
visai slaptai neįmanoma 
ir todėl Boninas sutinka 
su McNamara, kad sovie 
tų kariuomenės telkimas 
gali būti iš anksto leng
vai pastebėtas. Niekas 
negali sovietams garan 
tuoti, kad amerikiečiai 
tuo atveju nesigriebs sa 
vo atominių ginklų, to
dėl sovietams visų pir
ma turėtų rūpėti pašalin 
ti tą grėsmę, t.y. pa
tiems bombarduoti ato
minėm bombom Vakarų 
Europą. Bet kokia pras
mė užimti Vakarų Eu
ropą, jei ji bus totaliai 
sunaikinta?

Už tat Boninas priei
na išvados, kad sovie- 

atbaido ne Vokieti
joje stovinčios divizi
jos, bet JAV strategi
niai atominiai ginklai. 
Vokietija tačiau lieka 
pavojuje, kol joje bus 
amerikiečių atominiai 
ginklai galimi panaudo
ti prieš Sovietų Sąjun
gą, todėl vokiečių poli
tikos tikslas turi būti 
toks, kad sovietai iš
brauktų jos teritoriją iš 
savo numatytų atomi
niam bombardavimui tai
kinių skaičiaus, o tai 
galima pasiekti tik tada, 
kada Vokietijoje nebus 
atominių ginklų.

Visa tai veda priemin 
ties, kad tik amerikiečių 
atominių ginklų persva
ra užtikrina taiką, o jei 
taip, koks vaidmuo ati
tenka Vakarų Vokietijos 
kariuomenei? Boninas 
mano, kad sovietai bijo 
vokiečių kariuomenės ne 
dėl jos didumo ar galin
gumo, bet dėl tos papras 
tos priežasties, kad ji 
gali sukelti kokį inciden
tą, kuris galėtų privers
ti prie tiesioginio ame
rikiečių - sovietų susi
dūrimo. Savaime aišku, 
kad sovietai negali ati
traukti savo kariuome
nės iš Rytų Voketijos, 
nes tuo atveju Vakarų Vo
kietijos kariuomenė bū
tų persvaroje prieš Ry
tų Vokietijos keturi 
prieš vieną santykiu.

Dėl viso to Bon inas 
siūlo pertvarkyti Vakarų 
Vokietijos kariuomenę 
taip, kad ji tiktų tik ap
sigynimui prieš staigų 
puolimą ne atominiais 
ginklais. Sovietai prie 
Kursko įrodė, kad gali
mas apsigynimas ir 
prieš tankų mases, tam 
tik reikia judrių ’Stalino 

(125-131)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION . 

mk Joseph F. Gribauskas
Executive Secretary

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

vargonų’ — artimos dis
tancijos raketų, kurių 
technikoje dar nepasaky
tas paskutinis žodis. Gry<> 
nai defenzyvinis vokiečių 
kariuomenės pobūdis nu - 
ramintų sovietus ir leis
tų jiems mažinti savo ka
riuomenės dalis RytųVo^ 
kietijoje.

Kai kurios Bonnino 
mintys yra panašios į 
de Gaulle, tačiau kai de 
Gaulle kratosi bet kokios 
konkrečios apsigynimo 
sąjungos su amerikie
čiais ir pats nori turėti 
savo atominius ginklus, 
Boninas glaudžią sąjun
gą su amerikiečiais lai
ko būtina sąlyga Vokie
tijos apgynimui, nes, ir 
pagal jo planą, pertvarky
ta vokiečių kariuomenė 
negalės apsiginti nuo tik
rai plataus masto ir ato
minio sovietų puolimo. 
Nuo to gelbsti tik Ame
rikos atominė jėga, fak
tas , su kuriuo skaitosi 
ir de Gaulle, bet tik ne
nori viešai pripažinti.

"Pasaulis, kuriame gy
vename" — sako Boni
nas — "pasikeitė. Ato
miniai ginklai pralenkė 
ligšiolinę galvoseną ir 
dabartinį Bundeswher'ą 
(V. Vokietijos kariuome
nę), tačiau sekmadieni
nės kalbos, kuriomis Ry
tų kaimynus norima įkal
bėti atsisakyti nuo prie
vartos, tėra tik kvailių 
plepalai."

Jau ir prieš Boninąbu
vo žinoma, kad taiką ga
lima išlaikyti tik jėga.

HELP WANTED MALĖBORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR CINC1NNAT1 
GILBERT FLOOR. TYPE MILĖS 

also LATHE HANDS 
HYDRO MFG. 

19701 Moenart Detroit, Mich. 
i-o 6-4000 . 023-132’1

MAINTENANCE
HELPER

MEST HAVE PRESS 
REPAIR EXPERIEX(’E

HYDRO MEG.
19701 Moenart 
Detroit. Mieli.

EO G-lOlin
(123-132)

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

PROCESS FOUNDRY CO. 
1545 Temple Detroit, Mich.

313 — 961-3225
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MŪSlį PASTANGOS
Nereikia nė aiškinti, 

kad kylant pragyvenimo 
kaštams, kyla ir visų pre
kių kainos. Jų tarpe ir tų 
medžiagų, kurios reika
lingos laikraščio at
spausdinimui. Kai kurie 
lietuvių laikraščiai, 
(pvz. Draugas) jau pa
skelbė vėl kelią prenu
meratos kainą, kiti gal 
irgi tą patį padarys. Gi 
Dirva sekantiems me
tams palieka tą pačią (11 
dol.) prenumeratos kai
ną, dar gi darydama nuo
laidą tiems — naujiems 

prenumeratoriams, 
kurie Dirvą patys ar per 
savo bičiulius užsisakys 
iki 1967 m. sausio 31 d. 
Pabrėžiame, kad už 10

kiekvienas atsilankęs. 
Dirva taip pat nepasižy
mi išpūstu tarnautojų 
skaičium. Šiuo metu re
dakcija, administracija 
ir spaustuvė kartu tetu
ri 6 nuolatinius tarnauto 
jus ir porą padienių pa- 
gelbininkų. Tris kartus 
į savaitę išeinančiam 
laikraščiui, turinčiam 
savo spaustuvę ir atlie 
kant eilę kitų patarnavi
mų, kaip knygų ir plokš 
telių platinimą ir kt.,tai 
nėra daug.

Visa tai yra tų pastan
gų vaisius, kuriomis no
rima ir siekiamakuoma 
žesnėmis išlaidomis pa
siekti kuo geresnių re
zultatų.

(Atkelta iš 1 psl.)
tė ir gimnazijose mokytojauda
mas. Greta to, jį viliojo valsty- 

z binis gyvenimas, valstybių san
tvarkos, žmogaus vieta valsty
bėje. Tą jo nusiteikimą sekė pa
sirinkimas dėstyti visuomenės 
mokslus. Dar moksleiviu būda
mas, jis buvo vienu Tauragės 
meno mėgėjų draugijos steigė
jų. Vėliau tos draugijos valdy
bos narys ir statomų eilės spek
taklių aktorius. Scenos menas 
traukė Teodorą ir vėlesniais me - 
tais, jau mokytoją ir direktorių. 

Ir šiuo laikotarpiu jis yra re
žisavęs ne vieną veikalą, stato
mą moksleivių ar kitų organi
zacijų. Kviečiamas Teodoras 
visu nuoširdumu, o ne pareigą 
atlikdamas imdavosi mokslei-

Be abejonės, būtų la
bai gerai, jei Dirva ga
lėtų turėti tokį redakci
jos štabą, kuris galėtų 
atlikti visą eilę gauna
mų iš skaitytojų pa
geidavimų, išskyrus gal 
tik tokius, kuriais siekia
ma Dirvą padaryti kelis 
"mokslininkus" patenki- 
nančiu žurnalu. Būtų 
naudinga turėti ir tokį 
techninį personalą ir to
kias priemones, kurių pa
galba galėtume bent kas 

mėnesį išleisti po gerą 
knygą, žurnalą ir t.t. Bū
tų naudinga ir siektina, 
kad Dirva turėtų visą bū
rį pastovių ir prityrusių 
žurnalistų, kurie gauda
mi bent patenkinamą ho
norarą, galėtų laikraštį

dol metinę prenumeratą 
gauna tik nauji prenume 
ratoriai , ir tik tie, 
kurie užsako Dirvą jos 
iki šiol neprenumera
vusiems, kaip Kalėdų do
vaną.

Šalia to, visą š. m. 
gruodžio mėn. siuntinė- 
sime nemokamai Dirvą 
tiems, kurių adresus,pa
gal specialiai atspaus
dintus ir išsiuntinėtus 
lapukus, gausime iš savo 
nuolatinių skaitytojų ir 
rėmėjų.

Didesnis prenumera
torių skaičius yra nuola
tinis visų laikraščių sie
kimas ir nuolatinė leidė
jų pastanga. Tai nėra 
vien prestižo klausimas, 
bet kartu palengvinimas 
gauti daugiau ir geriau ap-padaryti “įdomesniu, gy

vesniu — žurnalistiškes- 
niu tikrąja to žodžio 
prasme. Bet... tai vis 
svajonės, tai vis pagei
davimai, kurie atsimu
ša į gyvenimo realybę.
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mokamų skelbimų. Skel
bimai sudaro pajamų 
šaltinį, lengvinantį pa
kelti laikraščio leidimo 
kaštus.

Šalia visų tų pastan
gų prenumeratorių skai
čiui pakelti, savaime aiš
ku, prisideda ir tos pas
tangos, kurių imasi 
laikraščio leidėjai, ma
žindami laikraščio lei
dimo kaštus. Dirva nepa
sižymi ištaigingais lei
dyklos ir redakcijos rū
mais. Tą žino ir mato

Gi šiuo metu, realiai 
į esamas aplinkybes žiū
rint, skatinkime skaity
ti Dirvą tuos, kurie iki 
šiol neprisirengė jos 
skaityti. Visi būdai pa
kelti prenumeratorių 
skaičiui geri, tik bent 
vieną jų panaudokime.

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

M 
F
S

u t u a I 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60608
John J. Kazanauftkas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ 

Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15.000 00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

KREPŠINIO IŠVYKA AUS
TRALIJON yra verta mūsų vi
sų dėmesio knyga. Nepasaky
siu, kad leidinys yra visiškai to - 
bulas, bet mūsų sąlygose tai re - 
tos vertės dovana mūsų spor
tuojančiam jaunimui. Tai gra
žiausia kalėdinė dovana tam, 
kuris domisi mūsų sportininkų 
darbais.

Šis leidinys yra kruopštus 
vieno sportininkų žygio aprašy
mas. Tiesa, mūsų krepšininkų 
kelionė Australijon nebuvo pir
masis, ir tikėkimės ne pasku
tinysis, sportininkų žygis sve- 
timon žemėn. Dar tremties lai
kais, gyvenant Vokietijoje, mū
sų krepšininkai lankėsi Prancū
zijoje. Ten jie nepaprastai ge
rai pasirodė. Tačiau ką mes 
šiandien žinome apie tą kelio
nę? Nieko. Viskas yra už
miršta, nes niekas to žygio ne - 
užrašė.

Vėliau, 1959 metais, mūsų 
krepšininkai lankėsi P. Ameri
koje. Bet ir toji išvyka užmirš
ta. Niekas nieko neparašė, mums 
nieko nebeliko. Dabar tik tiek 
težinome, jog mūsų sportinin
kai "gerai pasirodė P. Ameri
koje". Tai ir viskas.

Užtat naują leidinį sutinka
me su džiaugsmu. Nevien tik to
dėl, kad jis svarbus kaip isto
rinis dokumentas. Naujas lei
dinys savyje kaupia visą eilę 
gerų straipsnių. Jis yra gausiai 
iliustruotas, įdomiai parašytas. 
Ne gėda paimti į rankas, negė
da parodyti ir svetimtaučiui.

Kad šitas leidinys pasirodė, 
turime būti dėkingi PLB pir
mininkui Juozui Bačiūnui. Tik 
jo dėka šis veikalas galėjo iš
vysti dienos šviesą.

Padėka priklauso ir leidinio 
redaktoriui Jonui Šoliūnui.
Pati knyga yra susikirstyta į 

keletą dalių. Pirmoji dalis, pa
vadinta Kelionė, yra kroniškas 
mūsų krepšininkų kelonės ap
rašymas. Čia aprašyta sporti
ninkų kovos aikštėje bei jų ke
liavimas nuo vienos sporto sa
lės į kitą.

Antroje dalyje --Darbuose ra
šo pats leidėjas J. Bačiflnas 
apie sumanymą keliauti į Aus
traliją. V. AdamkaviČius apra
šo, kaip visas sumanymas buvo 
įgyvendintas. Šiuo klausimu dar 
pasisako kanadietis K. Baronas 
ir .australietis J. Jonavičius.

Trečioje dalyje -- Pasekmės 
įvairių autorių aprašoma per
gyvenimai krepšininkų kelionės 
metu. Čia labai įdomią apys
kaitą apie sportininkų pasirody
mą aikštėje duoda rinktinės va
dovas Vyt. Grybauskas. Taip 
pat puikiai parašyta dr. R. Gaš
kos, ir J. Bulionio įspūdžiai. 
Šioje dalyja pasireiškia savo

vių lavinimosi ratelių, skautų 
ar sporto vienetų globėjo parei
gas.

Verta priminti dar vieną Te
odoro savybę. Nuo jaunuolio me
tų iki šiol jis yra pilnas absti
nentas, nevartoja jokių svaiga
lų ir nerūko. Studijų metais 
jis ir dirba šioje srityje, at
seit, kovojo prieš šiuos negir
tinus papročius. Dar 1942 m. 
vykusiame Lietuvių Katalikų 
Blaivybės Draugijos ir Lietu
vos Blaivinimo Sąjungos narių 
bendrame suvažiavime, Teodo
ras pirmininkavo ir ėjo, tary
tum, ryšininko pareigas, sie
kiant abiems draugijoms susi
pratimo.

JO VISUOMENINIO DARBO 
BARAI

Tautinėn srovėn Teodoras įsi
jungė dar mokykloje būdamas. 
Galbūt į jį šia prasme lemia
mą įtaką turėjo tėvas. Mat, 
kaip pats sukaktuvininkas gerai 
atsimena, pirmasis asmuo, aiš
kinęs apie tuo metu veikusios 
Pažangos Partijos narių didelį 
lietuviškumą, buvęs jo tėvas. 
Maža to, Steigiamojo Seimo rin
kimų metu mažasis Teodoras 
tėvo buvo aprūpinamas pažan
giečių literatūra, kad ją platin
ti visuomenėje. Taip jis ir su
tapo su tautine srove. Ir pats pra
dėjo dirbti josios eilėse. Moky
tojaudamas Švėkšnos "Saulės" 
progimnazijoje, buvo vienas 
moksleivių tautininkų "Jauno

sios Lietuvos" ratelio organiza
torių. Vėliau perkeltas į kitas 
gimnazijas, Teodoras aktyviai 
dirba "Jaunosios Lietuvos" kai
mo jaunuomenės tarpe. Jis yra 
"J.L" Rietavo, Pilviškių ir Ku
piškio rajonų steigėjas ir visą 
jo tose vietovėse gyventąjį lai
ką rajono vadas. Tuosesavo ra
jonuose jis yra įsteigęs nevie
ną naują skyrių ar apylinkę, 
lankęs su paskaitomis, patari
mais veikiančius vienetus, vyk
dęs tarp jų sporto ir kultūrinio 
darbo varžybas ir kt. Be to, kaip 
vienas iškilesnių rajono vadų, 
jis darniai reikšdavosi sąjungos 
suvažiavimuose bei rajonų vadų 
posėdžiuose.

Be to, Sukaktuvininkas akty
viai dalyvavo profesinėje Lietu
vių Mokytojų Dr. Basanavičiaus 
vardo Sąjungoje, o taip pat ir 
Lietuvių Tautininkų Sąjungoje. 
Nacių okupacijos metais Teo
doras buvo pastoviu ryšininku 
tarp Vilkijos, kur jis buvo gimm 
direktoriumi, ir Kauno, iŠ čia 
gaudamas pogrindžio literatūrą 
ir dienos aktualijas liečiančią 
informaciją.

VISUOMENINE VEIKLA JAV
Vos tik atvykęs į JAV, Teo

doras įsijungė į lietuviškąjį dar
bą. 1950 jis organizuoja litu
anistinę klasę Marąuette Parko 
parapijinėj mokykloj.

Apie dešimt metų Teodoras 
perrenkamas Chicagos Lietuvių 
Tarybos nariu, eidamas iždo 
globėjo, vicepirmininko ir pir
mininko pareigas. Nuo 1958 m. 
iki Šiol su perrinkimais eina 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nario ir centro valdybos vice- 
pirm. pareigas. Nuo 1952 metų 
yra aktyvus Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės narys, jos eilės 
institucijų, kaip Chicagos Apy-

gardos Švietimo Tarybos, o taip 
pat ir Kultūros Tarybos vienas 
organizatorių - pradininkų, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmojo seimo (1958) New Yor
ke, antrojo seimo (1963) Toron
te narys, JAV Liet. Bendruo
menės tarybos narys, pirmo
jo JAV ir Kanados lietuvių Kul
tūros Kongreso org. komisijos 
pirmininkas, antrosios dainų 
šventės (1961) vykd. komiteto 
vicepirmininkas ir iždininkas, 
Prez. A. Smetonos mirties 10- 
čio sukakties minėjimo tarpor- 
ganizacinio komiteto prez. na
rys, Dr. V. Kudirkos gimimo 
100 m. sukakties minėjimo kom. 
narys, Liet. Pasiuntinybės Va
tikane statusui ginti kom. narys, 
Balfo (1960-61) direktorius ir 
daug kt.

Teodoro vardas tvirtai su
rištas ir su Lietuvių Fondo or
ganizavimu, nes jis, kaip pirma
sis šio fondo valdybos pirmi
ninkas (1962-65) bendradarbiau
damas su kitais šio fondo vado
vaujančiais asmenimis, sudarė 
planus ir reiškimosi metodus, 
kuriais šis fondas sėkmingai 
dirba ir šiandien.

Bet, galbūt, ilgiausiai darniai

su kitais Teodoras dirba Ameri
kos Lietuvių Sąjungos baruose. 
Jis eilėje kadencijų nuo pat 1951 
m. buvo šios sąjungos centro val
dybos nariu arba tarybos nariu 
ir šiuo metu yra centro valdy
bos vicepirmininku.

Čia nesistengiama sudaryti 
tikslią Teodoro eitų pareigų ir 
atliktų darbų apybraižą, tik no
rima pasakyti, kad visuomeni
nėje veikloje Teodoras yra pla
taus lietuviškojo kelio puoselė
tojas, pats einantis tuo keliu ir 
kitus traukiantis į jįjį.

Vedęs taip pat tauragiškę Bar- 
borą Radzvilaitę, išaugino, iš
mokslino ir į gyvenimą išleido 
dvi dukras: Severiną ir Daivą, 
kurios sekdamos tėvus taip pat 
įsirikiavusios į Korp! Neo-Li
thuania eiles. Ir Sukaktuvininkas 
nuo 1961 m. yra įsijungęs įNeo- 
Lithuania kaip garbės filisteris. 
Nereikia nė minėti, kad tiek daug 
atsidėti visuomeniniam darbui 
Teodoras tegalėjo, turėdamas 
malonią talkininkę savo žmonos 
asmenyje. Ir dar vienas aki
mirksnis. Teodoras šią sukak
tį mini, būdamas tvirtas ir jau
nas dvasia ir kūnu. Visa tai lei - 
džia manyti, kad jis lietuviško
jo darbo arimuosebus didžiu dar
bininku dar ilgai ilgai. To ir lin
kime.

SVARBUS PRANEŠIMAS
SIUNDANTIEMS ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTI

NIUS GIMINĖMS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
10'/ nuolaida jau veikia visiems.

POPULIARAUS STANDARTO ir 
SPECIALIAI ŠVENTĖMS 

MAISTO SIUNTINIAMS
Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų specialių 

maisto katalogų, kuriuose rasite 22 populiarius 
standarto siuntinius.

SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTŲ SIUNTINIAI

No. 1. ŠVENTINIS $34.00 dabar $30.60
1. SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro — 1 bonka
2. VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA” 0,75 ltr. — 1 bonka
3. DEGTINĖ "STOLIČNAJA” 0,5 ltr. — 1 bonka
4. VYNAS SAUSAS "CINANDALI” 0,75 ltr. — 2 bonk.
5. ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5 ŽVAIGŽDŽIŲ 0,5 ltr. — 1 bonka
6. SALAMI — RŪKYTA — 1 kg.
7. VĖŽIAI 220-245 gr. 1 dėžut. — 3 dėž.
8. JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. — 4 dėž.
9. MARINUOTI AGURKAI DĖŽĖSE 500 gr: dėžut. — 2 dėž.

10. SAUSAINIAI 500 gr. — 1 dėž.
11. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "TRUFELI” —1 kg.

No. 2. MAŽA DOVANA $25.00 dabar
1. ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5 ŽVAIGŽDŽIŲ
2. JUODA (erškęto žuvies) IKRĄ 1 dėž. 56 gr.
3. VĖŽIAI 1 dėl. 220-240 gr.
4. KAVOS MILTELIAI 1 dėž. 50 gr.
5. ŠOKOLADINIŲ SALDAINIŲ MIŠINYS dėž. 400 gr.
6. SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro 1 bonk.

No. 3. GASTRANOMINIS $31.00

$22.50
— 2 bonk.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 2 dėž.
— 2 bonk.

dabar $27.90
1. DEGTINĖ STOLIČNAJA o,5 litro 1 bonk. —2 bonk.
2. VYNAI "PORTVINE" arba "MADERA” 0,75 litro —2 bonk.
3. ŠPROTAI ALYVOS MEDŽIŲ ALYVOJE 350 gr. — 1 dėž.
4. KIMŠTA SALAMI (FARSU) 250 gr. 1 dėž. —2 dėž.
5. MARINUOTI AGURKAI DĖŽUTĖJE 500 gr. 1 dėž. —2 dėž.
6. RŪKYTA SALAMI — 1 kg.
7. CIGARETĖS SU FILTRAIS "NOVOST” po 20 pakel. — 10 pak.
8. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAPI” — 1 kg.
9. RAUDONA ŽUVIS PAMIDORŲ SUNKOJE 350 gr. dėž. —2 dėž.

10. VĖŽIAI 220-240 gr. dėž. — 1 dėž.
11. JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. dėž. —2 dėž.
12. RŪKYTA KIAULĖNOS NUGARINĖ arba BEKONAS — 1 kg.
13. OLANDŲ SŪRIS — 2,3 kg.

įspfldžiais ir Australijos lietu
viai: A. Laukaitis, B. Nemei- 
ka, R. Sidabras, V. Radzevičius 
ir R. Gailius.

Ketvirtoji knygos dalis -- Pa 
sėkmės ir Nesėkmės -- yra 
linksmiausia ir bene įdomiau
sia. Knygai orumo ir šypsenų 
suteikia Pulgio Andriušio "be
raščio skundas". įdomūs yra ir 
V. Dumčiaus bei B. Nemeikos 
rašiniai.

Knygos gale telpa ir išvykos 
rėmėjų sąrašas. Tas sąrašas 
ilgas. Tai liudyja mūsų tautie
čių duosnumą ir išvykos įver
tinimą.

Kaip jau sakėme, knygoje yra 
daug nuotraukų. Knygos viršelio 
autorius — Vytas Valaitis, tra
giškai žuvęs New Yorke.

Mūsų nuoširdus siūlymas — 
imkite ir skaitykite. Būkite pa
tys tos knygos teisėjai.

Leidinys turi 153 puslapius. 
Išleido Juozas Bačiflnas. Reda
gavo Jonas Šoliūnas. Spausdino 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
Kaina -- 3 dol. Tiražas nepa
žymėtas. Vyt. Rugys

No. 4. DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 
dabar $23.40

1. ARBATA "CEYLON” arba "INDIA” 50 gr. pakel. — 2 pak.
2. VYNAS "KAGOR" 0,75 litro — 1 bonka
3. VYŠNINIS LIKIER1S 0,5 litro — 1 bonka
4. ŠOKOLADAS ”1.UX" 100 gr. pylt. — 2 plyt.
5. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "STRATOSPHERE” — 1 kg.
6. ŠOKOLADĖL1Ų RINKINYS 400 gr. dėžut. — 1 dėž.
7. KARAMEL SALDAINIAI "VĖŽIŲ KAKLELIAI” _ 0,5 kg.
8. SAUSAINIAI ”MOE LIUB1MOIE” 500 gr. dėž. — 2 dėž.
9. GABALINIS CUKRUS — 1 kg.

10. KONDENSUOTA SALDINTA GRIETINĖ 400 gr. dėž. — 2 dėž.
11. MARMALADAS — PARINKTAS 650 gr. dėžut. .— 4 dėž.
12. KAVOS MILTELIAI 50 gr. dėžut. — 5 dėž.

No. 5. GROSERINIS PASIRINKIMAS 
dabar $23.85

$26.50

i. KVIETINIAI MILTAI — 2 kg.
2. GRIKIŲ KRUOPOS — 2 kg.
3. RYŽIAI — 1 kg.
4. LYDYTAS SVIESTAS 450 gr. dėžut. — 4 dėž.
5. SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS 500 gr. bonk. — 2 bonk.
6. TAUKAI — 1 kg.
7. KONDENSUOTAS SALDINTAS PIENAS 410 gr. dėžut. — 4 dėž.
8. CUKRUS SMULKUS — 2 kg.
9. NATŪRALŪS MEDUS 600 gr. dėžut. — 2 dėž.

10. MAKARONŲ PRODUKTAI 600 gr. dėžut. — 2 dėž.
11. TROŠKINTA KIAULĖNA 338 gr. dėžut. — 3 dėž.
12. SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAPIY" — 1 kg.

IR
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJAMOS 
KOKYBĖS PRODUKTŲ IR NERIBOTAS KIEKIS 
SVORIO PAGAL MŪSŲ MAISTO produktų sąrašą 

iš kurio jūs patys sudarote savo užsakymą.
Ikšioliniai $5.00 kaštai NESKAIČIUOJAMI. 
TUOJAU PASINAUDOKITE viršuje minė
tais SPECIALIAIS pasirinkimais ir SKU
BĖKITE užsakvti ŠVENTĖMS DOVANAS 

savo GIMINĖMS.
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite arba rašykite j:

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547 
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.
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Sukaktuvininkai Izabelė ir Vladas Diliai

DILIAI ŠVENČIA VEDVBU AUKSINĘ 
SUKAKTI

Š.m. gruodžio mėn. 4 d. New 
Jersey LB Apygarda ruošia il
gamečio LB N. J. apygardos 
pirm. ir. kitų organizacijų vei
kėjo inž. Vlado Dilio ir Po
nios Izabelės visuomeninės veik
los ir jų 50 metų vedybinės 
sukakties pagerbimą.

10 vai. 30 min. iškilmingos 
šv. Mišios švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
207 Adams St., Newark, N.J.

12 vai. banketas parapijos sa
lėje.

Inž. Vladas Dilis gimė 1895 
m. Kapinės km., Naujamiesčio 
parap., Panevėžio apskr.

šeimoje augo 3 dukros ir 3 
šonas.

1914 m. Vladas išvyksta (Ame
riką, New Yorke stoja į mokyk
lą. Baigęs vidurinę mokyklą, su
sipažįsta su Izabele Lipčiūte, 
Aušros Vaj-tų parap. choriste, 
New Yorke. 1916 m. birželio 4 
d. aps įveda.

Mokslą tęsia toliau įstojant į 
New Yorko elektros technikos 
mokyklą.

1922 m. grįžta į nepriklauso
mą Lietuvą. Čia Panevėžio mies ■ 
to valdyba pakviečia Dilį į mies
to elektros stoties eksploataci
jos komisiją. Tose pareigose iš
būna iki Išvykimo iš Lietuvos.

Vėliau, Švietimo Ministerija 
pakviečia Vladą Dilį dėstyti ang
lų kalbą Panevėžio Valstybinė
je gimnazijoje. Tose pareigose 
išbūna apie 4 metus.

Panevėžyje Vladas Dilis su
organizuoja namų savininkų 

draugiją. Jis jai ir pirmininkau 
ja.

1927 m. grįžta į Ameriką. 
1959 m. išlaiko egzaminus iš 
Mechanical Engineering, o Rut- 
gers universitete studijuoja sta
tybą. 1960 m. išlaiko egzami
nus ir gauna inžinieriaus diplo
mą.

Newarke, N.J. inž. VI. Dilis 
įsijungia į visą eilę lietuviškų 
organizacijų, kuriose nepailsta
mai darbuojasi iki dabar, daž
niausiai joms vadovaudamas. 
Jis dirba ir vadovauja: Balfe, 
New Jersey Lietuvių Tarybo
je, kuriai pirminikavo, sekreto ■ 
riavo ir eina iždininko parei
gas. Lietuvių Tautinėje Sąjun
goje pirmininkauja ir iždinin
kas.

Yra New Jersey valstijos in
žinierių sąjungos narys.

Lietuvių Bendruomenės N.J. 
Apygardos pirmininkas ąuo pat 
jos susiorganizavimo. LB Ne- 
warko Apylinkės pirm, nuo jos 
įsikūrimo. SLA narys. Šv. Var. 
do Draugijos narys. Pasaulinės 
parodos New Yorke lietuvių sky
riaus rengimo finansų kom. pir
mininkas, Šv. Trejybės parapi
jos narys apie 30 metų.

Izabelė Dilienė, taip pat Ne- 
warko apylinkėje yra viena iš 
didžiausių veikėjų.-Ji visu nuo 
širdumu ir atsidavimu dirba 
Katalikių moterų draugijoje, mo
terų klubo organizatorė, demo
kratų klube, lietuvių bendruo
menėje, Balfe ir kitose organi
zacijose. Ypatingai daug dirba

DETROITO RADIJO VALANDĖLĖS SUKAKTIS
Lietuvių Balso Radijo Klubo 

valandėlei, Detroite, pernai su
ėjo 20, o šiemet 21 metai, kai 

, ji tarnauja lietuviškajai visuo
menei. Transliuojamos progra
mos įdomios, turiningos, lietu
viškos, parinkta gera muzika ir 
širdį jaudinančios lietuviškos 
dainos Detroite ir Windsore gir
dimos iš WQRS - FM siunčia
mosios- radijo stoties banga 
105.1 Mc. Transliacijos vyksta 
sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
ryto.

Lietuvių namuose, lapkričio 
6 d., sukaktis buvo kukliai pa
minėta.

Išsamią Lietuvių Balso Radi
jo Klubo veiklos apybraižą pa
tiekė klubo pirm. inž. Vacys Ur
bonas. Visi buvo pavaišinti pie
tumis.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos rū
pesčiu, 1945.8.15 buvo sudary
tas Steigiamasis Komitetas. Lie - 
tuvių Balso Klubas įsisteigė ir 
pradėjo radijo transliacijas 
1945.9.15 d. Jos pirmininku tuo
met buvo H.A. Kapturauskas.

Pokario metu Detroite buvo 
labai aktyvūs lietuviai komu
nistai. Jie turėjo radijo stoty
je WJLB savo valandėlę. Komi' 
tetas padarė atitinkamus žygius 
kad būtų sustabdyta radijo ban
gomis skleidžiamoji maskvinė 
propaganda. Komitetas buvo su
darytas iš šių asmenų: H.A. 
Kapturausko, Vyt. Morkūno, Ste
fanijos Douvan - Čiurlionytės, 
Marijos Sims-Čarneckytės, Juo
zo Ambrose ir Helen Rauby - 
Stankutės. Pagaliau Radijo Klu
bas "Lithuanian Voice" iš savo 
tarpo išsirenka vieniems me
tams valdybą. Pirm. H.A. Kap
turauskas, vicepirm. J. Bar- 
tašius, sekr. M. Sims.fin. sekr.
H. Rauby, ižd. Viktoras Petri
kas, iždo globėjai dr. J. Peters, 
J. Tamošiūnas, A. Kakanaus- 
kas, Stef. Douvan-Čiurlionytė, 
Vyt. Morkūnas ir J. Gužauskas.

Programos vedėjas H.A. Kap
turauskas, meninės dalies vedė
ja Mirga Motuzaitė. Nuo L.B. 
Kl. įsikūrimo iki 1958 m. sausio 
12 d. pirmininko pareigomis da
lijosi šie asmenys: H.A. Kaptu
rauskas, Petras Medonis ir He
len Rauby - Stankutė. Programos 
vedėjai: H. A. Kapturauskas ir 
Rapolas Valatka, kuris ir šian
dien veda "Lithuanian Melodies" 
1 vai. (iš Detroito Radijo st. 
WJLB 1400 b.) šeštadienio trans
liacijas -- 8:45 - 9:45 vaL va
kare. Vėliau Helen Rauby ir Va - 
lentinas Saladžius.

Balfe. Balfo vajaus metu Iza
belė Dilienė visuome .t daugiau
siai surenka aukų šalpai. Lin
kime sukaktuvininkams ir to
liau ištvermingai dirbti lietu
vybės darbą čia Amerikoje, kol 
Lietuva sulauks laisvės. Ilgiau
sių ir laimingiausių meti;. Lai 
Dievas palaimina sukaktuvinin
kus. K.P.T.

1958 m. gale L.B. Kl. pakeitė 
radijo stotį, ir pradėjo translia- 
cikas per WCHB. Nuo 1958 m. 
programai transliuoti gauta vi
sa valanda. Tuoj po karo įsi
rašė virš 600 narių. Tačiau na
rių skaičius sumažėjo iki 300. 
Nario mokestis sumažintas iki 
3 dol. Nuo 1965 m. pradžios iki 
šiol ALB Radijo Kl. vadovavo 
adv. Casey K. Ambrose ir inž. 
Vacys Urbonas. Vicepirm. J. 
Kriščiūnas, redaktoriai ir pra
nešėjai: Kazys Gogelis, St. Gar- 
liauskas, fin. sekr. Antanas Ja- 
nušis, nuo 1964 m. pradžios 
programos red. ir pranešėja 
Rožė Ražauskienė. Kiti prane
šėjai: Algis Barakauskas, Lio
nė Stankutė, Zita Sukauskaitė, 
Alg. Gladkauskas, Marija Gil- 
vydytė, Virginija Griciūtė (nuo 
1965.3.27 d.), Rita Garliauskai- 
tė (nuo 1965 4.4. d.)

Nuo 1945 m. rugsėjo 15 d. iki 
šių metų t.y. 21 metų laikotar
piu, daug kl. v-bos pareigūnų 
radijo redaktorių, pranešėjų ne
išvengiamai keitėsi, tačiau va
landėlių transliacijos, lietuviš
ki tikslai ir idėjos, kovoje dėl 
lietuvybės išlaikymo svečioje 
žemėje, nepasikeitė. Visad pir- 
mon galvon buvo rūpinamasi tuo, 
kas galėjo padėti lietuvių tau
tai nusikratyti žiaurios mask- 
vinės komunistų vergijos bei 
okupacijos.

CHORAI, VAIDINIMAI, 
KONCERTAI

Jdomu, jog ALB K. šalia tranS' 
liuojamų programų, organizavo 
chorus, ruošė koncertus, vaidi
nimus, salėse steigė orkestrus. 
Dar ir šiuo metu ALB Kl. glo
boja Vyt. Petrausko orkestrą 
"Atžalynas". Paminėti jau nuti
lusių chorų vadovai: Jonas Va
liukas, Rapolas Valatka, Bro
nius Budriūnas ir Stasys Sli
žys. Talkininkavo Mirga Motu- 
zaitė-Michael, Elena Dailydai- 
tė, Evelyn Balevičiūtė, Valen- 
cija Stepulionytė. Argi užmirš
tume taip šauniai veikusias me
no vaidybos kuopeles; jom va
dovavo raš. Jurgis Gliaudą ir 
"Alkos" dramos mėgėjų kolek
tyvo akt. Justinas Pusdešris. 
Ačiū jų pastangoms ir talentui 
Detroito lietuvių visuomenė 
turėjo progos pasidžiaugti tu
riningais vaidinimais. Tokių pa- 
rengimų -- vaidinimų buvo virš 
50. ALB Kl. itin kreipė dėme
sį į transliuojamų programų kul
tūrinį lygį. Taip pat daug rūpes
čio sudarydavo organizacijų 
veiklos garsinimai, antikomu
nistinė propaganda, ir Lietuvos 
laisvinimo užmojai.

Pagaliau su senąja WCHB ra
dijo stotimi sutartis nutraukia
ma ir nuo 1962 m. sausio 28 d. 
pradedama transliuoti iš WQRS 
- FM stoties (banga 105.1).
INŽ. V. URBONAS 
VISUOMENINIUOSE 
DARBUOSE

Tai energingas ir pasišven
tęs lietuvių tautos reikalams 
žmogus. Kada ALB Kl. (pernai) 

šventė 20 m. veiklos sukaktį 
joks laikraštis nė vienu šiltu 
Žodžiu neužsiminė apie Detroi
to Lietuvių Balso radijo klubą. 
Užklaustas pirm. inž. V. Urbo
nas paaiškino, kad tuo metu jis 
buvo Detroite įsteigto X1.13 d. 
Laisvės Žygiui N.Y. paremti 
Komiteto pirmininku. O 1966 m. 
vėl inž. V. Urbonas pakviečia
mas Jaunimo Kongreso rengi
mui sutelkti lėšų. Ir tik dėl to 
tiek daug nuopelnų turįs Radijo 
Klubas buvo visiškai nutylėtas.

Per 20 metų darbo LRB Kl. 
turėjo ir pajamų bei išlaidų. 
Per visą laiką piniginė apyvar
ta pasiekė apie 80.000 dolerių. 
O kur sugaištas laikas? — Juk 
niekas ir mažiausio atlyginimo 
nėra gavęs.

Nuo 1966 m. rugpiūčio 28 d. 
LBR Kl. programos, sekmadie
niais nuo 8-9 vai. rytais pailgin
tos visu pusvalandžiu. Detroito 
visuomenė LBR Kl. translia
cijas mielai klausosi ir jas re
mia aukomis. Štai pavyzdys,pri
reikė pirkti naują magnetofoną 
(rekorderį). Šią žinią paskel
bus ir paprašius paramos 
trumpu laiku reikalinga suma 
buvo ant stalo. Aukojo: P. Dali
nis 50 dol., O. ir J. Briedžiai 
50 dol., R. ir K. Ražauskai 50 
dol., F. Blauzdys 25 dol., O. ir
C. Šadeikiai 25 dol., gi kiti au
kojo kiek mažiau. Magnetofonas 
buvo nupirktas.

Itin iškeltinas šiuo metu labai 
uolus ir produktingas šios valan
dėlės redaktorius ir pranešėjas 
St. Garliauskas. Jis pasižymi 
skoningai paruoštomis progra
momis. Be to, S.G. turi ypatin
gą gabumą sunkiame ir nedėkin
game aukų rinkimo darbe. Jis 
per porą mėn. L. Balso Radijo 
Kl. surinko 762 dol.

Iš viso, lietuvių visuomenės 
remiamas LRB Kl. stovi tikrai 
ant stiprių pagrindų. Sėkmės!

V. Mingėla

KALĖDŲ EGLUTE

Aušros šeštadieninės mokyk
los Kalėdų eglutė rengiama š. 
m. gruodžio 18 d. Lietuvių na
muose. Atvykusieji pamatys J. 
Gailiaus parašytą scenos vaiz
delį "Kalėdų karalaitė". Vaizde
lio režisierius Pr. Zaranka, o 
jam asistuoja S. Kaunelienė ir
A. Milmantienė.

DĖL LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ

Kas galėjo pamanyti, kad lie
tuviams savo pinigais pastaty
toj ir Išlaikomo j bažnyčioj teks 
maldauti kleboną ir kovoti dėl 
lietuviškų pamaldų. Deja, taip 
yra. Jau du kartu delegacijos 
ėjo pas Šv. Antano parapijos 
kleboną kun. W. Staniewich pra. 
Syti daugiau lietuviškų mišių, 
-- dabar yra tik sekmadieniais 
vienos lietuviškos mišios, -- bet 
atrodo, veltui. Todėl gruodžio 4 
d. 12 vai. Lietuvių namuose šau
kiamas lietuvių susirinkimas, 
kuriame bus pranešta su klebo

nu pasikalbėjimo rzultatai ir ap
tarta tolimesni kovos būdai.

K. Jurgutis

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
REMTI VAKARAS

Vasario 16 gimnazijos rėmėja 
dr. L. Puskepalaitlenė, Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubo vardu, 
gruodžio 3 d. 7 vai. vakare, Lie
tuvių namuose, 3009 TillmanSt., 
ruošia gimnazijos labui vakarą - 
pobūvį. Įžanginiame žodyje dr. 
K. Keblys nušvies Keturakio 
"Amerika Pirtyje" reikšmę lie
tuvių teatrui ir, iš viso, lietu
vių kultūros raidai. Jauna pia
nistė Barbora Ūsaitė paskam
bins kelis muzikos dalykus. Dėt - 
roito dramos mėgėjų sambūris 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės va
dovaujamas, suvaidins senų lai
kų komediją "Velnias ne boba". 
Veiks bufetas ir laimėjimai.

* KUNIGUNDA KODA- 
TIENE naujai išrinkta 
Skaučių Seserijos Vy
riausios Skautininkės Pa
vaduotoja ir Moterų Šau
lių Vadovė kartu su sa
vo vyru Kęstučiu išvyko 
žiemos atostogoms Flo- 
ridon ir iki balandžio 
mėn. pasiekiama adre
su 7134 Carlyle Avė., 
Miami Beach 41, Fla.

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
for

A & P LICENSED 
MECHANICS

Wanted for Fixed Base 
operation. Full Line Cessna 

Dealer.

Steady vvork. High vvages.
Pilis overtime. Liberal 

fringe benefits.

Apply Call or Send Resume

GREAT LAKĘS
AIRMOTIVE INC. 

Willow Run, 
Ypsilanti, Mich.
313 — 482-2622 

565-4303
(128-134)

MOLD MAKERS
DIEMAKERS

TOOL MAKERS
YOU DESF.RVE THE BEST. AND 
WE FEEL WE OFFER THE BEST.

. F.XCF.LLENT HOURLY PAY
. . VCORKING CONDITIONS

. . VACATION PAY
. . HOLIDAY PAY 

..INSURANCE PROGRAM 
. PROFIT SHARIN'G

ENGINEERED
PLASTIC MOLDS

562 10 CLOVER RD.
MISHAVVAKA, INDIANA 

(124-128)

AUGUST STRINDBERG

RUDUO
(2) :

Ryto metą — tai buvo rugpiūčio rytas — jis 
pašoko iš lovos ir apsirengė, dusdamas iš susi- 
jaudinimOo Jis labai nervinosi. Užėjo (vaikųkam
barį, išbučiavo vaikus, kurie mieguisti trynėsi 
akis, apkabino žmoną, sėdo į vežimaitį ir išva
žiavo į stotį. Keliauti kartu su vyresnybe buvo 
įdomu. Malonu juk bent kiek prasiblaškyti. Na
mai su neskoningu miegamuoju liko toli. Į Linče- 
pingą jis atvyko puikiai nusiteikęs.

Antroji dienos pusė praėjo prie šaunių pie
tų, kuriuos surengė kalėjimo direkcija dideliame 
viešbutyje, Visi gėrė į gubernatoriaus sveikatą, 
bet niekas nepasiūlė išgerti už kalinius, nors jei 
ne jie, nebūtų juk buvę nei šios kelionės, nei pietų. 
Bet štai atėjo vakaras nykiame kambaryje. Lova, 
dvi kėdės, stalas, komoda, stearino žvakė, blau
siai jos nušviesti pliki apmušalai. Sekretorius pa
juto, kad jam kažko neramu. Jis pasigedo abso
liučiai visko: šlepečių, naktinio chalato, lentynos 
sų pypkėmis, rašomojo stalo, visų tų smulkmenų, 
be kurių jau nebegalėjo gyventi. Ir vaikų, ir žmo
nos. Ką jie ten dabar veikia? Ar sveiki? Jį suėmė 
nerimas, apniko niūrios mintys. Norėjo prisukti 
laikrodį, bet nerado rakto, jis liko kaboti ten — 
namie — maišelyje, kurį žmona jam išsiuvinėjo, 
kai dar buvo sužadėtinė. Atsigulė ir užsirūkė ci

garą. Bet tuojau pat vėl pakilo ir ėmė ieškoti la
gamine knygos. Viskas sudėta taip rūpestingai, 
kad baisu ir pajudinti. Besirausdamas aptiko pa
galiau šlepetes. Ji galvojo apie viską ir apie visus. 
Rado ir knygą. Bet skaityti nepradėjo. Gulėjo ir 
mąstė apie praėjusias dienas, apie žmoną, kokia 
ji buvo prieš dešimtį metų. Akyse jam stojosi 
praeities vaizdai, o dabartis nyko melsvai ruduo
se cigaro dūmuose, kurie kilo tumulais aukštyn 
prie lubų, dėmėtų nuo drėgmės. Apėmė neapsako
mas maudulys. Dabar jį smaugė gėda dėl kiekvie
no šiurkštaus žodžio, kurių tiek jai prisakė per 
dešimtį metų, jis apgailestavo kiekvieną savo po
elgį, kuriuo uždavė jai širdį. Pagaliau užmigo.

Kitą dieną darbas ir vėl pietūs, per kuriuos 
visi gėrė į kalėjimo direktoriaus, bet vėlgi ne į ka
linių sveikatą. Vakare vėl vienatvė, tuštuma, šal
tis. Jam kilo noras pakalbėti su ja. Paėmė popie
riaus, sėdo už stalo ir susimąstė prie pačios pir
mosios frazės. Kaip pradėti? "Brangioji mama” 
— taip jis rašydavo laiškeliuose, kuriuos jai 
siųsdavo, kai nepareidavo namo pietų. Betgi da
bar jis rašo ne motinai, o savo buvusiai sužadė
tinei, meilužei. Ir jis išraitė: "Lile, mano myli
moji", kaip anksčiau. Iš pradžių ėjosi sunkiai, 
daug gražių žodžių jis buvo primiršęs, — jie ne
prigijo grubioje, sausoje kasdienybės kalboje. Bet 
veikiai šiltas jausmas užplūdo jį, ir tie žodžiai iš
kilo atminty nelyginant užmirštos melodijos: valso 
taktai ir romansų fragmentai, alyvos ir kregždės, 
saulėlydžiai prie blizgančios it veidrodis įlankos. 
Vienas po kito atgijo pavasariški gyvenimo prisi
minimai, jie tarsi šoko, nutvieksti saulės spinde

sio ir jų visų centras buvo ji. Šone, paraštėje, 
jis nupiešė žvaigždutę, kaip paprastai daro įsimy
lėjėliai, o šalia parašė, visai kaip kadaise: "Bu
čiuoju čia!". Užbaigė, o perskaitęs laišką, pajuto, 
kad skruostai jam kaista, ir sumišo. Kodėl — 
nė pats nežinojo. Bet jis tartum išsakė kažkam pa
čius slapčiausius savo jausmus, nors tasai kaž
kas, galimas daiktas, ir nesupras jų.

Laišką vis dėlto išsiuntė.
Praėjo dvi dienos, o atsako vis nebuvo. Jis 

nekantriai laukė ir jautėsi drovus ir nedrąsus 
kaip vaikas.

Bet štai atėjo atsakymas. Jis davė teisingą 
toną, ir iš virtuvės garų bei vaikų kambario 
triukšmo atplaukė daina, tokia giedra ir skambi, 
šilta ir tyra, kaip pirmoji meilė. Ir pradėjo į abi 
puses keliauti meilės laiškai. Jis rašė kas vaka
rą, o kartais pasiųsdavo dar atviruką ir dieną. 
Draugai jo tiesiog negalėjo pažinti. Jis ėmė rūpin
tis drabužiais, savo išore, kai kam net kilo įtari
mas, kad jis užmezgęs meilės intrigėlę. O jis ir 
buvo įsimylėjęs, iš naujo įsimylėjęs! Jis nusiun
tė jai savo nuotrauką be akinių, ji atsiuntė savo 
garbaną. Savo jausmus jie reiškė iš tiesų vaikiš
kai. Jis nusipirko spalvoto laiškams popieriaus 
su balandėliais. Betgi jiedu ir buvo vidutinio am
žiaus žmonės, dar toli gražu nebaigiu ketvirtos 
dešimties, ir seni jautėsi tik dėl to, kad buvo pri
slėgti vargų ir bėdų. Pastaraisiais metais jis, be 
to, nebeėjo vyro pareigų — ne iš abejingumo, o 
iš pagarbos, nes jam atrodė, kad ji visų pirma — 
savo vaikų motina.

(Bus daugiau)
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

* RAMOVES ir Bi
rutės d-jos Clevelando 
sk. kariuomenės šven
tės minėjimas įvyko lap
kričio 26 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Kalbą pasakė gen. K. 
Tallat-Kelpša, gi progra
moje pasirodė jaunas 
akordeonistas Metalo- 
nis, keletą dainų padaina
vus Juliui Kazėnui.

Fo programos 
vaišės ir šokiai.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-17001
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportunity Employer

Laborers 
Semi-Skilled 

Also pabricating 

Helpers and Welders 
Apply in Person 

Shipping Department 

MAY-FRAN 
MFG. C0. 

1710 Clarkstone Rd.
Aa Equ«l Opportunity Employer

(127-128)

S. HUROK presents

Vicnna Johanu Sirmiss
Orrhrslra
EDUARD STRAUSS II

Conductor
DAGMAR KOLLER VVALTER KRAEUTLER

Soprano Tenor

MUSIC HALL • Sunday, December 4 at 3:00 P.M.

Tickets: $5.00, 4.00, 3.00
On sale now at the Cleveland Opera Assn., 2816 Euclid Avė.

Burrow’s, 419 Euclid Avė
Tickets may be ordered and charged at Higbee’s Music Center, 579-3774

* KUN. F. DZEGORAI- 
ČIO dailės darbų paro
da surengta lapkričio 27 
d. Čiurlionio Ansamblio 
namuose, susilaukė di
delio dėmesio ir ne
paprastai daug lankytojų^ 
Parodą savo įgudusiu žo
džiu pristatė Aldona Au- 
gustinavičienė.

Prieš uždarant parodą 
kuri vyko tik tą vieną 
dieną, buvo nupirkti tik 
2 paveikslai, nes meno 
kūrinių autorius kaž ko
dėl sugalvojo imti "pro
fesionališkas” kainas.

NAUJAS KOMITETAS

Lapkričio mėn. 6 d. 
Šv. Kazimiero lit mo
kyklos tėvų visuotiniame 
susirinkime buvo išrink' 
tas naujas tėvų komite
tas, kuris lapkričio 13 d. 
pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas Antanas Jo
naitis, vicepirmininkas 
Vincas Nikštėnas, iždi
ninkė Elena Stempužie- 
nė, sekretorius Vytenis 
Miškinis; komiteto na
riai: Liucija Kaunienė, 
Birutė Daubarienė, Hen
rikas Johansonas, Alek
sandra Kazėnienė ir Me
čys Balys.

RUOŠIA PIETUS

Gruodžio 4 d. Naujos 
Parapijos salėje Šv. Ka
zimiero lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas 
ruošia pietus. Pietūs 
prasidės tuojau po lie
tuviškų mišių. Mokyklą 

(I 19-128)

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

lankančių vaikų tėveliai 
ir svečiai turės progos 
susipažinti su mokyklos 
vedėju, mokytojais ir pa
matyti moderniškai 
įrengtas klases, kurio
mis naudojasi šv. Kazi
miero lituanistinė mo
kykla.

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, 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- 
lenį tel. 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

WANTED AT ONCE

EXPERIENCED
AUTOMATIC SCREW

MACHINE 
OPERATORS AND 

SĖT UP MEN
Mušt )>ę_ exr>erience 1 'ori Daven- 
ports and New Britains.
Steady work for qualified men. 
Good workin<; conditions. Fringe 
benefits & overtime.

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

65 11 STRONG 
DETROIT, MICH.

313 -- WA 1-2846

Filatelijos kampelis
-------- Antanas Bernotas — —

JAV išleido šiuos naujus paš
to Ženklus:

1. Lapkričio 17 d. — 5 c. su 
amerikietės dailininkės Mary 
Casatt paveikslo "Pasiplaukio
jimas" kopija. Ženklas spaus
dintas šešiomis spalvomis. Pa
veikslo originalas kabo Tautinė
je Meno GalerijojeWashingtone.

Mary Cassatt (1845-1926) gi
mė Allegheny City, Pa., banki
ninko ir pirmojo to miesto bur
mistro šeimoje. 1868 m. išvyko 
į Paryžių, kur iki 1874 m. stu
dijavo meną įvairiose mokyklo
se. Buvo impresionistinės sro
vės dailininkė. Jai didelės įta
kos turėjo žinomi prancūzų dai
lininkai Degas ir Manėt. Ypa
tingai mėgo piešti motiną su 
vaiku, įvairias šeimos scenas 
ir grupes prie stalo. Kaip dai
lininkė ji apsigyveno šiaurinė
je Paryžiaus dalyje, į JAV re
tai teatvykdama. Ir daugumą sa
vo paveikslų buvo sutelkusi 
gyvenamame name, kurie tik po 
jos mirties pateko į JAV. Gre
ta Whisterlio ji yra vienintelė 
amerikietė dailininkė, kurios 
paveikslai kabo Louvre.

2. Gruodžio 3 d. — 5 dolerių 
p. ženklą suJohnBasseetMoore 
atvaizdu nuolatinių p. ženklų 
serijoje. Tai paskutinis š.m. 
ženklas.

KANADA lapkričio 2 d. iš
leido naują 10 c. aerogramą su 
Kanados šimtmečio ir EXPO 
’67 emblemomis. Tai irgi pasku
tinis šių metų leidinys.

NAUJOJI KALEDONIJA irpri- 
klausiniai išleido 30 frankų p. 
ženklą, kuriuo paminima 100 me. 
tų sukaktis, kai sostinė buvo pa
vadinta Noumea.

Naujoji Kaledonija, prancūzų 
kolonija Ramiajame vandenyne, 
875 mylios į rytus nuo Austra 
lijos, apima 8548 kv. mylių

HELP WANTED MALĖ

HOSPITAL PERSONNEL
A qualified and experienced Director 
of Nursing is required for a 30 bed 
hospital with 3 medical slaff. Salary 
open to negotiation. Living-in accorn- 
modations available in modern nur
ses residence. Personnel policies. 
Located on Saskatoon Edrnonton C. 
N. R. mainline and bus service. Ap- 
p]y in writing 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 
EXPERIENCED or TRAINEES. 

HAND SCREW MACHUT 
OPERATORS A MACHINE 

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

BENTON CORP. 
2870 Industrial Row Troy, Mich.

(123-129)

MILL
OPERATORS 

TOOL MAKERS 
MACHINE 
BUILDERS

Mušt be Journeymen
58 hour week

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

(125-131)

FEMALE HELP

REGISTERED NURSE 
Oustanding opportunity in ELK
HART, EXCELLENT PAY, 40 HOUR 
\VEEK WITH VED. AND SAT. 1IALF 
DAYS. NO SUN. OR N1GHTS. BLUE 
CROSS. BLUE SHIELD PAID FOR 
BY EMPLOYER PEDIATR1CS SF.C- 
TION. APPLY ADMINISTRATOR 
ELKHART CL1NIC, ELKHART, 1ND. 
or call COLLECT, 522-9850.

(128-132) 

plotą. Prie salos dar priskirti 
Lojalumo ir kiti mažesni saly
nai. Sala kalnuota. Gyventojai 
verčiasi žemės Ūkiu ir dirba 
kasyklose. Labai gausiai iška
sama nikelio, kobalto ir kitų 
metalų. Gyventojų turi apie 
66,000, kurių tarpe 20,000 
europiečių, vietiniai yra mela- 
neziečių kilmės. Naująją Ka
ledoniją aptiko James Cook sa
vo kelionėje 1774 m., bet ji 
tępradėta kolonizuoti tik 1843 
m., kai ten įsikūrė prancūzų ka
talikų misija. 1853 m. sala pri
jungta prie Prancūzijos, o se
kančiais metais ten įkurtas ad
ministracinis centras, kuris pa
vadintas Port-de-France, 1866 
m. buvo "perkrikštytas" į Nou- 
meą. Noumejoje gyvena apie 
11,000 gyventojų. Pradžioje pran
cūzai į salą gabeno įvairius nu
sikaltėlius, bet greta kūrėsi ir 
naujakuriai. 1946 m. sala su 
priklausiniais pavadinta pran
cūzų užjūrio teritorija. Pašto 
ženklus išleidžia nuo 1859 m.

ST. PIERRE & MIOUELON 
išleido 100 frankų p. ženklą 
150 metų sukačiai paminėti nuo 
salų grąžinimo Prancūzijai.

Saint Pierre et Miquelon sa
los, susidedančios iš dviejų di
desnių ir keletos mažų sali
kių, guli 10 mylių į pietus nuo 
Newfoundlando salos, kuri da
bar priklauso Kanadai. Bendras 
salų plotas 93 kv. mylios, o gy
ventojų 1962 m. buvo 5025. Sa
los uolotos, tik menkai dirvos 
ir labai skurdi augmenija. Salos 
svarbios Prancūzijai kaip žve
jybos bazė ir žuvies apdirbimo 
centras. Paskutiniu laiku imta 
verstis ir kailinių žvėrių augi
nimu. Abi salos dabar tik liku
čiai kadaise prancūzų valdytos 

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

šiaurinės Amerikos. Salas Pran
cūzija užėmė 1604 m. jAs įtvir
tino 1696 m. 1702 m. salas užė
mė anglai ir išlaikė jas iki 1763 
m., grąžindami prancūzams 
kaip žvejybos stotį. 1778 m. vėl 
atsiėmė, 1783 m. grąžino, 1793 
m. dar kartą užėmė, visus gy
ventojus išgabendami, bet Pran
cūzija salas atgavo 1802 m., dar 
kartą jas prarasdama sekan
čiais metais, kol galop 1814 m. 
Paryžiaus sutartimi salos per
ėjo visiškon Prancūzijos nuo
savybėn. 1816 m. į salas grįžo 
prancūzai kolonistai, kuris ju
biliejus dabar ir minimas. Tarp 
salų ir Kanados Halifaxo bei 
Sydney uostų palaikomas susi
siekimas laivais ir lėktuvais.
Salų sostinė yra St. Pierre mies • 
telis su 4287 gyventojais. Paš
to ženklus išleidžia nuo 1885
m.

♦♦♦

TURKIJA išleido penkių, va
dinamų "turistinių" pašto ženk
lų seriją su gražesniais krašto 
vaizdais. Čia dedame 100 ku- 
rus p. ženklą su Smirnos pajū
rio vaizdu.

Smirna (graik. Smyrna, se
novėje Naulochon, turkiškai 
Izmir) yra Turkijos Mažosios 
Azijos miestas Egėjaus jūros 
pakraštyje, prie gilios to pat 
vardo įlankos. Kada miestas 
įkurtas -- nežinia, tik jau se
novėje apgyventas graikų jonie- 
čių. Sakoma, kad jame gimęs 
ir gyvenąs Homeras, kuris sa
vo poemas kūręs prie Meleto 
upės. Apie 585 m. pr. Kristų 
Smirną sugriovė lydai, IV amž. 
pabaigoje ją atstatė diadochai 
Antigonas ir Lisimachas arčiau 

prie jūros. Tuo pačiu metu jis 
buvo Makedonijos, vėliau Romos 
kolonija. Smirnoje įsikūrė vie
na pirmųjų iš septynių Azijos 
krikščionių bažnyčia. 1955 m. po 
Kr. čia nukankintas vyskupas šv. 
Polikarpas. Viduramžiais mies
tą kelis kartus buvo apgulę tur
kai, 1402 m. jį apiplėšė Tamer- 
lano mongolai, nuo 1424 m. vi
sai užimtas Turkijos. 1920 m. 
graikai miestą, kaip senovės 
nuosavybę, pareikalavo perleis
ti jiems ir Sevres sutartimi jį 
gavo 5 metams, bet 1922 m. tur
kai jį vėl užėmė ir tebevaldo 
iki šiol. Per Smirnos uostą iš
vežama daug Turkijos krašto 
gaminių, gana žymi pramonė ir 
lankoma turistų. Gyvena apie 
220,000 gyventojų.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* KORP! NEO-LI
THUANIA valdyba New 
Yorke praneša, kad dr. 
K. Griniaus minėjimo 
rengime nedalyvauja. Š. 
m. lapkričio mėn. 18 d. ir 
22 d. Darbininke Nr. 76 
ir 77 psl. 8, skelbimas 
yra klaidingas.

Valdyba

PHILADELPHIA

PUIKUS KONCERTAS

A.L, Tautinės S-gos 
Rytų Apygardos ruoštas 
Academy of Music salė
je solistės Lilijos Šuky
tės koncertas reikia lai
kyti labai pavykusiu. Dai
nos mėgėjų paklausyti 
mūsų kylančios žvaigž
dės buvo apie 250. Ir 
paklausyti buvo ko. So
listė turi labai malonų, 
gražų, stiprų balsą. Apie 
jos muzikinius sugebė
jimus eiliniam klausyto
jui nepriderėtų ir šnekė
ti. Jei muzikos specialis- 
tai konkurso keliu ją 
priėmė į Metropolitan 
Operą tai turbūt verta bu- 
voo Juk nedaug turėjome 
lietuvių įdainavusių šioje 
operoje!

Solistė scenoje (scena 
labai paprasta) jautėsi la
bai gerai. Malonūs šyps
niai, vaidyba ir kitos gra
žios,jaunos moters savy
bės visus sužavėjo. Kele
tą dainų padainavo vokiš 
kai, ispaniškai ir prancū
ziškai. Mūsų klausytojus 
daugiausiai pritraukė 
lietuviškomis dainomis 
ir operos Traviata iš
traukomis.

Negalima pasakyti,

kad salė (Ballroom) bu
vo tinkama koncertams 
— kilimai, užuolaidos, 
scena ir kt.

Solistė buvo apdova
nota gėlėmis ir publikai 
plojant padainavo keletą 
dainų bisui.

Solistei akompanavo 
M. Altman. Bendras kon
certo įspūdis labai ge
ras. L Šukytei linkime 
gražios ateities dainos 
meno viršūnėse.

Po koncerto, solistei 
dalyvaujant,latvių klube, 
vyko vaišės.

Koncertą ruošė A.L. 
Tautinės S-gos RytųApy-

Ne<w Yorko skautams remti naujas komitetas. Sėdi iŠ kairės: 
Rozita Šlapelienė, Aldona Jonynienė, Irena Garunkštienė. StoviHen- 
rikas Miklas ir Algis Pukeris. R. Kisieliaus 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 vyru 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

Metropolitan Operos solistė 
Lilija Šukytė philadelphiečiy bu
vo maloniai sutikta. Jos pirma
sis koncertas įvyko lapkričio 13 
d. ' K. Čikoto nuotrauka

garda, kurios valdybą 
sudaro: pirm. A. Jonys, 
sekr. Br. Vigelis, ir ižd. 
Br. Valius. Tai būtų jau 
antras Tautinės S-gos iš
kilesnis parengimas Phi- 
ladelphijoje. Rugsėjo 
mėn. Tautinės S-gos vie
tos skyrius buvo iškvie
tęs Bostono vaidintojų 
grupę su "Brandos ates
tatu". to)

NEW YORK
PAMINĖJO KARIUOMENĘ

Maspetho lietuvių parapijos 
salėje lapkričio 19 d. įvyko Lie
tuvos Kariuomenės atkūrimo mi- 
nėjmas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo tė
vas dr. Gidžiūnas, trumpai api
būdinęs kariuomenės kūrimosi 
sąlygas ir ilgiau sustojęs prie 
Lietuvos karių - savanorių, nu
šviesdamas aplinkybes, kurios 
paskatino juos savo noru auko
ti gyvybę, kad mes būtume lais
vi.

Šventei vadovavo ir deklama
vo Balčiūnas. Meninę programą 
atliko pianistė A. Kepalaitė ir 
solistė A. Vedeckaltė.

Šventės proga buvo įteiktos 
dvi premijos už geriausius 
straipsnius, tilpusius 1965 m. 
Karyje. Premijas skyrė Lietu
vos Karlų-savanoriųS-gos "Ra
movė" centro valdyba. Antrąją 
premiją 40 dol. įteikė dr. A. Bud- 
reckiui, o 3-ją 35 dol. tėvui dr. 
Gidžiūnui. Apie 1-ją nebuvo pra
nešta.

Po programos buvo vaišės ir 
Šokiai. Šį minėjimą ruošė Ka
rlų - Savanorių s-ga New Yor
ke, kurios pirmininku yra J. Sir~ 
gėdas, šventę pradėjęs Lietuvos 
himnu ir žuvusių karių pagerbi
mu.

Ten pat salėje buvo spaudos 
stalas, kur buvo galima įsigy
ti "Kario" išleistų spaudos lei
dinių.

* SKAUTAMS REMTI KOMI
TETAS pasiskirstė pareigomis. 
I. Garunkštienė, pirm., A. Jo
nynienė, G. Šlapelienė, H. Mik
las ir A. Prekeris — nariai.

Komitetas praeitais metais 
pajamų turėjo 3693.40 dol. Iš
laidų 3129.6. Baigęs kadenciją 
kasoje turi 563.74 dol.

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks "SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir t.t. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731.

HELP WANTED MALĖ

EXP.- MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON 

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(I14-130)

WANTF.D AT ONČE 
JOURNEYMEN 

TOOL N DIE MAKERS 
& 

„MILL HANDS 
D, iv & night shifts 
Ali fringe benefits. 

G. & W. TOOL CO. 
2 1770 Wyoming Avė. 

Betvveen 8 & 9 Mile R d. 
Oak Park, Mich. 

(119-128)

DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS NEW YORKE

New Yorko lietuvių vyrų choras su dirigentu V. Baltrušaičiu. R. Kisieliaus nuotrauka

New Yorko Lietuvių vyrų cho
ras savo metinį koncertą ruo
šia Š.m. gruodžio 11 d. Frank- 
lin K. Lane mokyklos salėje, 
Woodhavene. Šis koncertas pa
vadintas dainos ir poezijos va
karu. Programoje be vyrų cho
ro dar dalyvauja solistas J. Vaz- 
nelis iš Chicagos ir poetas dra
maturgas St. Santvaras iš Bos
tono, akompanuoja pianistė A. . 
Kepalaitė.

Šis choras per savo 3-jų metų 
gyvavimą užsirekomendavo kaip 
darnus vienetą s, turįs savo reper
tuare eilę gana sunkiai išpildo
mų dainų ir operų ištraukų. 
Muz. V. Baltrušaitis, šį chorą 
suorganizavęs,moka išgauti ne
paprastus pianissimo, na ir for
tissimo skamba galingai, pav.
B. Budriūno "Tėvynei" arba iš
traukoje iš Verdi operos "La 
forza dėl destino". Dėl to į 
šio choro koncertus susilaukia
me svečių net iš WashingtonO; 
Baltimorės ir kitų tolimesnių 
vietovių.

Deja, muz. VI. Baltrušaitis 
palieka New Yorką ir ateinančių 
metų pradžioje išvyksta apsi
gyventi į Chicagą. Dėl to šį kon
certą tenka pavadinti atsisvei
kinimo vakaru. Tai paskutinė 
proga išgirsti choro dainas di
riguojant muz. VI.Baltrušaičiui. 
Reikia tikėtis, jog New Yorko ir 
apylinkių lietuviai šios progos 
nepraleis.

S. Sakalas

* ANTANAS IR GRAŽINA MA' 
ŽEIKAI lapkričio 13 dieną pa
krikštijo savo pirmagimį sūnų 
Bernardo - Tado vardu.

Krikštynose dalyvavo vyres
niųjų ir jaunų New Yorko visuo - 
menės veikėjų bei jų draugų. 
Jų tarpe prel. J. Balkūnas, kon
sulas A. Simutis su ponia, prof.
J. Brazaitis, dr. Radzivanas, 
dr. V. ir E. Čekai, A. ir G. Dir- 
žiai, R. ir D. Keziai ir daug ki
tų.

LOS ANGELES 28, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

_* ELENOS KEPALAI- 
TĘS skulptūros darbų pa
roda įvyks gruodžio 3-4 
dienomis Maspetho lietu
vių parapijos salėje, 64- 
14 56th Road, Maspeth,
N.Y. Bus išstatyta virš 
30 bronzos skulptūrų ir 
apie tiek piešinių. Paro
dą globoja Liet. Kat. Mo
terų Kultūros Draugija.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Oficialiai V/O VNEŠPOSYLTORGO autorizuota pri

imti iš anksto muitą apmokėtus siuntinius į visas Sovietų 
Sąjungos dalis.

Džiaugiasi ekselentišku rekordu per 36 metus sutei
kiant patikimą patarnavimą daugeliui tūkstančių klijentų 
J. A. V-bėse.

Pasiūlo tinkamą ir patyrusį personalą Jūsų dovanų 
užsakymams sutvarkyti ir persiųsti į paskyrimo vietą.

Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kainomis. 
GARANTUOJA skubų siuntinių pristatymą — JOKIŲ 

MUITŲ nemokės gavėjas.
APDRAUDŽIA Jūsų dovanas nuo bet kokios rizikos. 
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele 

su gavėjo parašu.

VYRIAUSIĄ IŠTAIGA:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street*

215 — 925-3455 
PHILADELPHIA, Pa. 19106

SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avė.
WA 5-8878

BALTIMORE 24, Md.
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374

BOSTON 27, Mass.
390 West Broadway
AN 8-8764

CHICAGO, III. 60632
4102 Archer Avė.
FR 6-6399

MIAMI 37, Fla. 
2755 Biscatyne Blvd.
FR 9-8712

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

NEW BRITAIN, Conn. 06051 
165 Hartford Avė.
225-3192

B r a n c h
CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė.
BE 5-7788

CLEVELAND, Ohio 44103 
7023 Superior Avė.
UT 1-0807

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

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

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

KANSAS CITY, Kansas 
18 S. Bethany 
AT 1-1757

OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd St.
731-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.
749-3033

PITTSBURGH 22, Pa.
346 Third Avė.
GR 1-3712

ROCHESTER 21, N. Y.
683 Hudson Avė.
BA 5-5923

NEW YORK, N. Y. 10003
101 — First Avė.
OR 4-3930 ,

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

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853

TRENTON, N. J.
730 Liberty St.
LY 9-9163

VINELAND, N. J.
Parish-Hall
West Landis Avė.

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE
220 Park Avenue South

212 — 982-8410 
NEW YORK, N. Y. 10003

Klijentai. kurie siunčia iš anksto apmokėtu muitu 
siuntinius per Centrinę Įstaigą NEW YORKE, gali aplan
kyti šaunią PODAROGIFTS. INC. PARODINĘ SA
LĘ, kurioje išstatyti puikūs Sovietų gamybos daiktų pa
vyzdžiai, pasirinkimas dovanų, giminėms Sovietų Sąjun
goje.

Turistai ir besilanką visose U.S.S.R. dalyse gali su 
savim imti draugams ir giminėms dovanas su iš 
anksto apmokėto muito pažymėjimu, kurį mes duo
dame. Pažymėjimas galima gauti is mūsų paštu. 
Tik smulkiai išvardinkite skirtus dovanoms daiktus, 
imamus kartu.
Kelionės turistams ir besilankantiems Sovietų Są
jungoje gali būti sutvarkytos per vieną iš pirmųjų 
Inturisto atstovų J.A.V-se, GLOBĖ TRAVEL SERV
ICE, Ine., 716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 
CWAInut 2-0100).
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