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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DEBESYS ARTIMUOSE RYTUOSE
ŠALTASIS KARAS TARP ŽYDŲ IR ARABŲ, 
KURIS VISĄ LAIKĄ BUVO IŠMARGINTAS TE
RORO VEIKSMAIS, ARTĖJA PRIE SPROGI
MO. — TUO KONFLIKTU LABAI NORĖTŲ PA
SINAUDOTI SOVIETŲ SĄJUNGA IR UŽIMTI 
BRITŲ VIETĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Nuo 1949 metų Izrae
lis ir ją supančios ara
bų valstybės: Egiptas, 
Sirija ir Jordanas — 
vidutiniai 9 kartus per 
dieną skundėsi T J pa
liaubų komisijai dėl su
tarties laužymo.

JT paliaubų komisijos 
darbas yra ypatingai sun
kus. Tai ryškiai parodo 
buv. JT kariuomenės Pa
lestinoje vado švedų ge
nerolo Carlvon Hor n kny
ga, iš kurios ištraukos 
skelbiamos Dirvoje. Esa
ma situacija nepatenkin
ti nei žydai, nei arabai. 
Pirmieji norėtų natūra
lesnių sienų su Jordanu, 
nes dabartinės yra sun
kiai apginamos ir ske
lia Jeruzalę, antrieji iš 
viso nori sunaikinti Iz
raelį ir dėl to nenori leis
ti sėsliau apgyvendinti 
Palestinos pabėgėlius. 
Tie vis dar laikomi, 
’išvietintų asmenų' statu
se, iš kurių tarpo visa
dos atsiranda savanorių 
teroro žygiams į Izra
elio teritoriją.

Nūdienė būklė kiek pri
mena 1956 m., kada Iz
raelis su D. Britanija ir

1$ VISO PASAULIO

♦ JAV IR KITI sąjungininkai, 
kariaują Vietname, sutiko su 2 
dienų Kalėdų ir Naujų Metų pa
liaubom, tuo metu sustabdant 
ne tik karo veiksmus P. Viet
name, bet ir š. Vietnamo bom 
bardavimus.

Sąjungininkai paliaubų metu 
budės, kad užkirtus kelią neti
kėtumams.

♦ PREZIDENTAS JOHNSO- 
NAS pareiškė spaudai, kad bus 
imtasi taupumo priemonių 
"esamam gerbūviui apsaugo
ti". Vyriausybės darbų pro
gramose numatytos išlaidos 
bus siaurinamos ar paskirti fon 
dai nepanaudojami, siekiant su
taupyti iki 3 bil. dol. Mokes
čių padidinimo klausimu negau
ta aiškaus atsakymo.

♦ jau šešioliktą kartą 
JTO nubalsavo prieš R. Kini
jos įjungimą. Albanijos patiek
ta balsavimui rezoliucija, sie
kiant Taut. Kinijos atstovybę 
pakeisti R. Kinijos atstovais 
buvo atmesta 57 balsais prieš 
46 pasisakius už. Kanada buvo 
viena Iš susilaikiusių. 16 Af
rikos valstybių atstovai pasi
sakė prieš komunistų priėmi
mą.

♦ OPERACIJOS , pakeičian
čios žmogaus lytį, vykdomos 
John Hopkins ligoninėje, Bal- 
timorėje. Iki šiol ne mažai to
kių operacijų buvo daroma už
sienyje, — Europoje, Japoni
joje ir Meksikoje. Spėjama, kad 
arti 500 amerikiečių davėsi ope- 
ruojatni.

Baltimorės ligoninė jau turi 
200 įsiregistravusius pacientus 
lyčiai pakeisti. Tai t.v/hrans- 
saksualūs" žmonės, sveiki vi
sais atžvilgiais, tik jaučiasi ir 
elgiasi kaip priešingos lyties. 

Prancūzija pradėjo pre- 
ventyvinį karą prieš Egip 
tą. Skirtumas tik toks, 
kad Izraelio generalinis 
štabas planavo puolimą 
ne į Pietus bet į Šiaurę 
prieš Siriją, kurią spalio 
mėn. pabaigoje jau buvo 
35.485 kartus skundę 
Jungtinėm Tautom. Siri
ja tada buvo atsakiusi 
30.600 skundais.

Dėl gana sunkios vi
daus politikos būklės kai
rioji Sirijos vyriausybė 
nori nukreipti savo pi
liečių dėmesį į Palesti
ną. Sirijos prezidentas 
Atassi per vieną karinį 
paradą pareiškė, kadvie- 
nintėlis kelias išvaduoti 
Palestiną esąs totalinis 
liaudies karas, kuriam 
pavyzdžiu turi būti Alži- 
ro revoliucija.

Sirijos planas numato 
tris karo veiksmų fazes:

1. Pasmarkintą arabų 
teroristų veiklą;

2. Izraelio reakciją į 
tai — užpuolimas Siri
jos;

3. Po to sektų visų ara
bų valstybių kontraofen- 
zyva prieš Izraelį.

Pirmoji fazė buvo pra
dėta rugsėjo mėn. Tai bu- verstas Nasserio šali- 
vo palyginti nelabai nuo
stolingi bombų sprogdini
mai nakties metu. Spalio 
8 d. buvo susprogdintas 
Izraelio jeep’as su ketu
riais kareiviais, o spa
lio 27 d. geležinkelio li
nija tarp Tel Avivo ir Je
ruzalės.

Teroristai priklauso 
arabų organizacijai "EI 
Fatah". Tas vardas yra 
kilęs iš ilgesnio "Hara- 
kat Tahrir Faiastin" var
do, kuris reiškia ’Sąjū- 
dį Palestinai išvaduoti’. 
Teroristai parenkami iš 
Palestinos pabėgėlių tar
po, apmokomi Sirijoje, 
ir, būtent,kiniečių parti
zaninio karo specialistų, 
apginkluojami sovietų 
ginklais, kuriuos Sirija

Tarybą nie- 
daugumos 
prašančią 

kooperuoti 
mašineri-

pagal slaptą sutartį gau
na iš Sovietų Sąjungos.

Mažais būreliais, vadi
namais ’El Asifa’ (smo
giamaisiais daliniais) 
jie skverbiasi Izraelio te- 
ritorijon, kur gauna pa
ramos iš ten gyvenančių 
arabų.

Pulti pačią Siriją Iz
raelis tačiau iki šiol ven
gė, nes toji turi apsigy
nimo sutartį su Egiptu, 
pagal kurią Egiptas tu
rėtų ateiti pagalbon, pul
damas Izraelį iš pietų pu
sės.

Izraelio kreipimasis į 
JT Saugumo 
ko nepadėjo, 
rezoliuciją, 
abu kraštus 
su JT taikos 
ja, vetavo Sovietų Sąjun
ga. Po to Izraelis smo
gė Jordanijai: viena bri
gada perėjo sieną ir su
degino pora kaimų. Jor
danija kreipėsi į tą pa
čią Saugumo Tarybą, ku
rios posėdyje JAV amba* 
sadorius Arthur Goldber- 
gas pasmerkė Izraelio 
veiksmus. Taryba priė
mė ta prasme rezoliuci
ją, kuri tačiau ,toli gražu, 
nepatenkino arabų.

Atrodo, kad Izraelis, 
puldamas kaip tik Jorda
niją, padarė taktinę klai
dą. Mat, Jordanijos ka
ralius Huseinas priklau
so nuo JAV ir D. Bri
tanijos malonės, be ku
rių pagalbos jis būtų nu- 

ninku. Už tat jis, nors 
oficialiai ir smerkė Iz
raelį, tačiau nuo akty
vios kovos prieš jį susi
laikė, tačiau visai už
gniaužti teroristų veik
los iš savo teritorijos 
jis negalėjo, nes tai bū
tų labai nepopuliaru. Iz
raelio užpuolimas iš
šaukė stiprią reakciją 
Jordanijoje gyvenančių 
Palestinos pabėgėlių tar
pe, kurie faktinai suda
ro beveik pusę visų gy
ventojų. Prasidėjo nera
mumai, kurie grėsė pa
ties Huseino režimui. 
Norėdamas nuraminti 
įsikarščiavusią tautą, 
Huseinas pasižadėjo 
duoti ginklų pasienio ara
bams, kad tie galėtų ap-

Aladinas ir jo stebuklingoji lempa...

Kalifornijos universitete (UCLA) etninio meno galerijų patalpose lapkričio 20 d. buvo atidaryta lie
tuvių liaudies meno paroda, kuri tęsis iki ateinančių metų sausio 15 d. Parodos iniciatorė yra to univer
siteto profesorė dr. Marija Gimbutienė, kurią nuotraukoje matome prie parodoje išstatytų gintaro pa
puošalų. Plačiau apie šią parodą skaitykite Bronio Railos akimirkoje 5 psl. L. Kančausko nuotrauka

džiaugtis savo pony gerumuVa

■ II

Jau kelintas mėnuo po 
Lietuvą švaistosi bruk- 
lininės Laisvės redakto
rius A. Bimba, tenai ap
skelbtas istorijos moks
lų garbės daktaru. Reta 
iškilmė, retas specia
listų, mokslininkų arme- 

siginti nuo Izraelio, kas, 
žinoma, tik dar daugiau 
paskatins teroristus su
stiprinti savo veiklą. Ži
nia, JAV ir D. Britanija 
bandys daryti viską ką 
gali, kad sulaikytų nuo 
atviro karo, tačiau dėl 
sovietų veto jos tegalės 
daryti tik savo, o ne JT 
vardu. Čia dar reikia at
siminti, kad D. Britani
jos dienos ir įtaka Arti
muosiuose Rytuose jau 
suskaitytos. Tą pasaulio 
sritį savo įtakon ir kon- 
trolėn nori paimti Sovie
tų Sąjunga, kuri žydų - 
arabų konfliktą nori iš
naudoti savo naudai. JAV 
į Palestinos reikalus 
įsikišti vien savo vardu, 
kaip kad jos padarė 
Vietname, būtų labai ne
patogu ir nepopuliaru. 

nininkų susirinkimas, re
ta dailės paroda, kurioje 
šią vasarą nebūtų buvęs 
parodytas ir Bimba. Vi
sur ir po prakalbą sakė, 
kaip tikras autoritetas vi
sose srityse. "Spalinių" 
iškilmių proga ir per 
Valstiečių Laikraštį A. 
Bimba teikėsi paaiškinti 
Lietuvos kolchozinin- 
kams, kaip jie dabar gy
vena, tai yra, kad nebė
ra laukų "rėžiais rėže
liais, ežiom eželėm" su
skaldytų, kad vietoj 
"kaimų su žemėn su
smegusiomis medinė
mis trobelėmis, iš mo
lio drėbtais tvarteliais" 
dabar "moderniški gy
vulininkystės fermų 
pastatai"...

Papasakojo, kad Ame
rikoj esą reakcionierių, 
kurie tokius gyrėjus už
sipuola, girdi, "jus nuve
žė ten, kur viskas iš anks - 
to paruošta, žmonės iš
mokyti kalbėti"... Tiems 
užsipuolimams atremti 
A. Bimba pasakoja — ne 
Amerikoj, o ten Vals
tiečių Laikrašty: 
"Štai, niekam nepasakę, 
niekieno nelaukiami už
griuvome į Kapsuko ra
jono "Šešupės" kolūkį. 
Nieko neatsiklausę, už
sukome į kiaulių fermą. 
Radome tik vieną mote
riškę budinčią prie 
paršavedžių. Kaip tvar
kingas tvartas, kokie 
gražūs gyvuliai. Moterė
lė su tokiu rūpesčiu sau
go mažuosius paršelius, 
taip nuoširdžiai pasako
ja apie savo darbą. Aiš
kiai matai, jai ir į gal
vą nebeateina tokia min
tis, kad kiaulės ne jos, 
o kolūkio, kad nebūtina 
darbui atiduoti visą šir
dį. Nebėra pas jus tokių 
minčių, užtat ir kolū
kiai, ir jūsų pačių gyve
nimas taip turtėja".

Truputį ir papeikęs, 
kad gyvulininkystės ir 
kitų ūkinių pastatų aplin
ka nesutvarkyta 
"Klampoja žmonės pur
vą, vaitoja sunkveži

miai, mašinos", — A. 
Bimba "pažangiųjų lietu
vių išeivių" vardu pareiš
kė priekaištą Lietuvos 
žemdirbiams, kam "Gi
minės, gyvenantys už
sienyje, dar gauna laiš
kų su prašymais parem
ti, atsiųsti siuntinių". 
Esą, "Ir jums, ir mums 
aišku, kad ne dėl skur
do, ne dėl nepriteklių to
kie prašymai... Matyt ne
apsiriksiu sakydamas, 
kad tai tik gobšuolių ir 
spekuliantų biznis. O re
akcionieriai nuo to tik 
džiūgauna: žiūrėkit, ten 
žmonės skursta, pri
spausti, nelaimingi. Man 
rodos, labai negražu 
šmeižti savo šalį, savo 
gyvenimą. n

A. Bimba, kaip anks
čiau ir jo padėjėjas R. 
Mizara, ten atostogauja 
naudodamasis jam išmo
kamais rubliais, paskir
tais už rašinėjimą nu
siskundimų, kaip Ameri
koj bloga gyventi. (Rusų 
valdžia tų rublių nelei
džia siųsti Amerikon). 
Todėl jis toks panašus į 
senų laikų dvarininko 
svečią, mokinantį bau
džiauninkus džiaugtis sa
vo gyvenimu ir savo po
no gerumu. (ELTA)

* PIANISTO ANTANO 
SMETONOS koncertas 
Osnabruecke, Vak. Vo
kietijoje, susilaukė labai 
palankių’ daugelio laik
raščių recenzijų. "Os- 
nabruecker Tageblatt", 
"Neue Tagespost" , 
"Freie I-resse" savo kul
tūrinėse skiltyse pabrė
žė jauno pianisto bran
dumą. Vienas jų pabrė
žė, kad "nors technika ir 
nėra pianisto Alpha ir 
Omega (kaip yra pasakęs 
Ferruccio Busoni), ta
čiau Smetona nustebino 
ir tuo, nepavargstant 
skambinus tris didelius 
kūrinius". Tačiau ne 
vien toji technika, bet ir 
muzikalinės detalės, ly
riškumas iškėlęs "Phan- 
tasievollen" muziką.

"Neue Tagespost" kon
statuoja, kad tai būta la
bai gabaus ir išskirtino 
pianisto talento.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (ioj

Eisenhowerio telegrama Stalinui 
sukėlė skandalų...

Nors rusai buvo ar
ti Berlyno, visos jėgos 
stovėjo nejudėdamos. 
Armijos daliniai buvo 
per toli nuo tiekimo 
centrų ir rusai laukė, 
kol pagerės keliai. Tuo 
tarpu vakariečiai nesu
stabdomai judėjo pir
myn, vidutiniai po 55 km. 
per dieną.

Kokie bebūtų rusų pla
nai, gen. Eisenhoweris 
nebuvo pasiruošęs sulė
tinti savo karinių jė
gų judėjimą pirmyn, bet 
taip pat jis nenorėjo su 
rusais varžytis dėl Ber
lyno. Tai galėjo prives
ti prie katastrofos, kaip 
atsitiko 1939m.tarpdvie. 
jų sąjungininkų — vokie
čių ir rusų, užimant Len- 
kiją. Tada vokiečių dali
niai, žygiavę į rytus, su
sidūrė su rusų daliniais, 
visu greičiu žygiuojan
čiais į vakarus. Iš anks
to nenustačius demarka
cijos linijos, keliose vie
tose tarp vokiečių ir ru
sų įvyko kruvinų susirė
mimų. Panašus inciden
tas galėjo įvykti ir da
bar tarp anglo-saksų ir 
rusų, tik daug didesnia
me maštabe. Reikėjo ko
kiu nors būdu sudaryti 
tarp abiejų armijų ko
ordinavimą.

Kita problema Eisen- 
howeriui nedavė ramy
bės, tai žinios, kad vo
kiečiai Bavarijoje kal
nuose ruošia įsitvirtini
mą, kuris apimtų 50,000
kv. km. plotą su centru 
Berchtesgadene. Žemė
lapy jau buvo sužymė
tos ten sutrauktos vokie
čių jėgos, maisto, mu- 
nicijos ir benzino rezer
vai. Buvo žinoma, kad 
ten išmūryti įsitvirtini
mai ir įrengti požemi
niai ginklų fabrikai. Ei- 
senhowerio akyse ši vie
ta dabar buvo svarbesnė 
už Berlyną, nes čia, gau
tomis informacijomis, 
hitlerininkai buvo pasi
ryžę tęsti lemiamą mū
šį. Tad puolimą reikėjo 
koncentruoti į Bavari
ją-

Gen. Bradley siūlė, 
vietoj puolus šiaurėje, jo 
armijų grupei pavesti 
centre perkirsti Vokie
tiją į dvi dalis, tokiu bū
du vokiečiams užkertant 
kelią pasitraukti į Bava
riją.

SUPAŽINDINKIT SAVO
ARTIMUOSIUS SU

Ateina Kalėdos, Nauji 1967_metai. Padarykit savo draugui 
ar giminei malonumą, supažindindami juos su Dirva tik už $1.00.

Prisiųskit $1 su kiekvienu adresu asmens, kuris dar Dirvos 
neprenumeruoja. Mes siusime jiems Dirvą Kalėdą dovaną visą 
gruodžio mėnesį ir paprašysime juos užsisakyti Dirvą už $10.00 
ateinantiems 1967 metams.

ši nuolaida—$10—NAUJAM skaitytojui galios iki 1967 m. 
sausio pabaigos.

Siųsdami $1 ar $2, įrašykit pilną adresą kam Dirva siuntinėti.

GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA: Prašau siuntinėti Dirvą 
visą gruodžio mėnesį šiems asmenims:

?.. . $.......

(Vardas, pav.) (Vardas, pav.)

(Adresas) (Adresas)

(Miestas) Zlp (Miestas) Zlp

Jūsų parašas Adresas

Gen. Marshallas, ku
rio patarimų Eisenhowe- 
ris klausydavo kaip sū- 
nis tėvo, patarė ameri
kiečių jėgas nukreipti 
Muencheno kryptim, ne
leidžiant Vokietijos pie
tuose susiorganizuoti re ■ 
zistencijos centrui. Tas 
patarimas ir nulėmė Ei- 
senhovverio sprendimą. 
Jis parašė tris telegra
mas. Pirmoji sukūrė kon
fliktą, kokio dar nebuvo. 
Eisenhoweris telegrama 
kreipėsi į Staliną, išdės
tydamas,kad įvykiams ru- 
tuliojantis, ir norint 
greičiau laimėti, jam la
bai svarbu žinoti rusų 
planus.

Niekad dar vyriausias 
sąjungininkų vadas nesu
sirašinėjo tiesiog su so
vietų vadu. Jis tai pada
rė nepainformavęs są
jungininkų jungtinį vy
riausią štabą ir savo 
pavaduotojo britų mar
šalo Tedderio.

Šifruotoj telegramoj 
Stalinui Eisenhoweris 
tarp kitko pažymėjo, kad 
jo operacijos tikslas yra 
apsupti ir sunaikinti vo
kiečių jėgas Ruhro kraš
te. Ši ofenzyva, jo nuo
mone, turėtų būti baigta 
balandžio pabaigoje ir 
svarbiausias tikslas per
kirsti Vokietiją į dvi da
lis, ten susijungiant 
sų rusų jėgomis. Pirm 
darant sprendimą, Ei- 
senhoweris norėjo su
derinti savo planus su 
rusais, tad ir prašė Sta
lino išdėstyti savo pla
nus.

Išsiuntęs telegramą, 
už trijų valandų jis pra
nešė Montgomeriui ir 
Marshallui, kad susirišo 
su Stalinu, norėdamas su
žinoti, kur bus galima 
susitikti su rusų armi
ja.

Dar kitą telegramą jis 
pasiuntė Montgomeriui, 
pranešdamas jam liūdną 
naujieną, kad 9—ji ameri
kiečių armija išimama 
iš jo grupės ir turės tal
kininkauti Bradley cent
re susijungti su rusais. 
Po to ji vėl grįš jo gru
pėm

Tas reiškė, kad Ber
lynas turės būti laikinai 
užmirštas.

***
Apie Eisenhowerio te

legramą Stalinui Chur- 

Dirva

chillis sužinojo išMont- 
gomery ir buvo labai ne
patenkintas, kad vyriau
sias kariuomenės vadas 
ėmėsi iniciatyvos, nepa
sitaręs su Londono ir Wa- 
shingtono vyriausybėm 
ir neįspėjo apie planų pa
keitimą, kurie buvo pri
imti bendro štabo. Vietoj 
daręs puolimą šiaurėje 
su Montgomerio armijų 
grupe, kuri tam tikslui 
specialiai buvo padidin
ta, Eisenhoweris dabar 
pavedė Bradley svarbiau
sią ofenzyvą centre.

Sprendimu buvo nepa
tenkintas ir Montgome- 
ry. Jis pasiuntė Eisen- 
howeriui telegramą, iš
dėstydamas, kad priima 
dėmesin pakeitimus da
linių išdėstyme, bet pra
šo 9—tąją amerikiečių ar. 
miją palikti jo dispozi
cijoje, kol bus pasiekta 
Elbė, kitaip tas sukliu
dys jo vykdomai opera
cijai.

Londono vyriausybė 
Washingtonui pareiškė 
oficialų protestą dėl Ei- 
senhowerio susirašinė
jimo su Stalinu ir stra
tegijos planų pakeitimo. 
Churchillio nuomone, su
sirašinėti su Stalinu to
kiu momentu, kai kari
niai objektyvai galėtų nu
lemti pokarinės Europos 
likimą, yra pavojinga ne 
tik strateginėje, bet ir 
politinėje plotmėje, ži
nant, kaip Stalinas pradė
jo laužyti Jaltos susi
tarimus.

Kovo 29 d. Churchillis 
telefonu susijungė su Ei- 
senhoweriu ir paprašė 
paaiškinti ką reiškia jo 
planai. Jis stengėsi ne
kalbėti apie telegramą 
Stalinui. Norėjo tik pa
aiškinti , kokią didelę 
svarbą politiškai suda
ro Berlyno užėmimas ir 
norėjo gauti užtikrini
mą, kad bus leista Mont
gomeriui toliau ta kryp
timi žygiuoti. Sąjungi
ninkų gyvybinis reikalas 
esąs, sakė Churchillis, 
kad jie pirm rusų užim
tų Berlyną.

Bet Eisenhoweris jam 
atsakęs, kad Berlynas ne- 
besąs svarbiu kariniu 
objektu.

(Bus daugiau)

NAUJI ----------
___  LEIDINIAI
LITUANISTIKOS
INSTITUTO
METRAŠTIS I

Spalio pabaigoje išėjo Litu
anistikos Instituto I metraštis, 
LITUANISTIKOS DARBAI, 277 
puslapių knyga. Ją spaudai pa
ruošė Metraščio redakcinė ko
misija, Jonas Balys, pirminin
kas, nariai: Jonas Aistis, Sta
sys Barzdukas, Kostas R. Jur
gėla, Aleksandras Plateris. 
(Spausdino M. Morkūno spaus
tuvė, Chicagoje. Tiražas 600. 
Kaina $3. Lituanistikos Institu
to nariams nemokamai.)

Knyga taipgi įregistruota 
Vashingtono Library of Con- 
gress, katalogo nr. 66-19245.

Daugiausia vietos Metrašty
je duota skyriui NA UJOS KNY
GOS -- nuo 128 iki 217 puslapio.

Plačiau peržvelgiama paski
rais straipsniais šiais laikais 
Lietuvoje išleisti "Architektū
ros Fotografijų Albumai", "Lie
tuvių Gyvenos Metmenys", ir 

"Namotyra lietuvių etnografi
jos bruožuose". (Vilnius, 1964).

BIBLIOGRAPHIA BALTICA 
— ši dalis spausdinta angliškai, 
30 puslapių:

I. A Selected Biography on 
the Baltic Countries for the 
Year 1962-1963. Pamini įvairiau' 
sius leidinius, nuo brošiūrų iki 
didelių knygų kalba kuria išspaus 
dinta: lietuviškai, angliškai, lat
viškai, vokiškai ir Lt^tie lei
diniai paskirstyti temomis: Ag
rikultūra, Menas, Bibliografi
ja, Biografijos, Komunizmas, 
Kultūra ir Civilizacija, Kelio
nės ir Kelionių vadovai, Ekono
mija, švietimas, Emigracija, 
Etnografija ir Folkloras, Pri
verstinas Darbas ir Deportaci
jos, Užsienio Reikalai, Valdžia 
ir Politika, Istorija, Industrija, 
Kalba ir Kalbotyra, Literatūra 
ir Kritika, Gyventojų Skaičiai, 
Leidiniai, Rankvedžiai, Religi
ja, Rezistencija, Mokslas ir 
Technologija, Prekyba.

Tris puslapius užima vardai 
autorių, kurie paminėti Metraš
tyje.

II. "Lithuanian Books Pub- 
lished Abroad in 1964" turėtų 
reikšti, kad knygos spausdin
tos užsienyje, ne JAV, tačiau 
per 26 puslapius minimi leidi
niai daugelyje buvo spausdinti, 
kaip pa v/ Kelias į Kairę" Ame
rikoje.

218-me puslapyje įdėta "Žy
mesnės lietuviškų knygų leidyk
los" JAV ir užsieniuose, viso 
16-ka.

Pabaigoje, septyni puslapiai 
paskirta Lituanistikos Instituto 
įstatams angliškai. Tas turi sa
vo svarbą, nes tai pirmutinis 
toks Instituto leidinys, tat nau
dinga knygą vartančiam lietuviui 
ar amerikiečiui,kitataučiui, su
sipažinti su šia organizacija.

Lituanistikos Instituto kelių 
dešimčių narių skaičiuje yra ir 
keletas senosios išeivijos žy
mesnių lietuvių.

Dabartinė L.I. valdyba: Dr. 
Jonas Balys - prezidentas,4522 
Albion Road, College Park, Md. 
Aleksandras Plateris--vicepre
zidentas, Birutė Saldukienė — 
sekretorė.

L. I. Iždo Tarybos pirminin
kas Adolfas Baliūnas, 6633 So. 
Richmond Street, Chicago, III. 
Nariai: J. Dainauskas, K.A. Gir- 
vllas, J. Kasakaitis.

Gruodžio 4 d. Chicagojeįvyks
ta Lituanistikos Instituto rėmė
jų suvažiavimas organizacijos 
reikalams aptarti.

K.S.K.

LIETUVIŲ LIAUDIES PA
SAULĖJAUTA. Autorius Dr. Jo
nas Balys. Išleido 1966 m. Peda
goginis Lituanistikos Institutas 
Chicagoje (5620 So. Claremont 
Avė.) 120 psl. Kaina 3 dol.

ROŽIŲ VASARA. Marijos 
Aukštaitės eilėraščių rinkinys. 
Išleido 1966 m. autorė. 761 psl. 
Kaina 7 dol. Platina Darbinin
kas (910 Willoughby A ve. Brook
lyn, N.Y.) ir knygų platintojau

PORTFOLIO *65. Algimanto 
Kezio S.J. foto kūrinių repro
dukcijos. Išleido Tėvai Jėzui
tai. Arti 60 reprodukcijų 
portfelyje, tiesa, yra Tėvo Bru
no Markaičio S.J. įvadas ir po
ra recenzijų iš laikraščių, tik 
gaila, nėra atžymėta nei kai
na, nei kur įsigyti.

SNAIGIŲ KARALAITE. J. 
Narūnės tekstu ir V. Stančikai- 
tės iliustracijomis knyga ma
žiesiems. 20 psl. Kaina 1 dol. 
Gaunama pas knygų platintojus 
ir Dirvoje. Išleidimo metai ne
pažymėti.

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS. 
Vytės Nemunėlio eiliuota pasa
ka su V. Stančikaitės iliustra
cijomis. Trečioji laida, išleis
ta 1966 m. "Liet. Dienų" lei
dyklos, 4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 22 psl. 
Kaina 3 dol.

TĖVIŠKĖS SODYBA. Autorius
J. Plačas. Išleido 1966 m. Kul
tūros Fondas (5348 So. Talman, 
Chicago 29, III.) liet, mokyklų 
trečiajam skyriui. Iliustracijos 
Zitos Sodeikienės. Mokyklos va
dovėlis, 171 psl. Kaina 3 dol.

LIETUVIŲ KALBOS GRA
MATIKA, I dalis fonetika ir 
morfologija. Paruošė J. Ambraš- 
ka ir J. Žiugžda. Išleido 1966 m. 
JAV LB Kultūros Fondas iš I 
Sakalo b-vės laidos. 181 psl. Kai - 
na 2.50.

IIT *1 I • MlTaikos kariai
Jungtinės tautos yra įkurtos taikai išlaikyti, tas uždavinys daž

nai atitenka kariams. Vienas iš jų, švedų generolas Carl von Horn 
neseniai parašė knygą apie savo patyrimus JT tarnyboje (Carl von 
Horn: "Soldiering for Peace". Cassell & Co., London, 372 psl. 50 
Shilling.) Pasirodo, kad toje organizacijoje viešpatauja betvarkė ir 
korupcija. Daugelis jos pareigūnų domisi tik šmugeliu, juodosios 
rinkos bizniais ir špionažu, o kiti 'aistringai rūpinasi tik formaliz
mu*. Hornas tai gali žinoti, nes nuo 1958 iki 1960 ir nuo 1961 iki 1962 
m. vadovavo JT paliaubų komisijai Palestino je. 1960 metais jis vado
vavo JT karo veiksmams Konge, o 1963 metais tarpininkavo Jemeno 
konflikte, iš tų pareigų pasitraukė visai nusivylęs. Kaip sunku ‘tai
kos kareiviams’ atlikti savo pareigas, gerai pavaizduoja sekanti iš
trauka iš minėtos knygos, vaizduojanti būklę Izraelyje.

Kai 1958 metais atvykau į Je
ruzalę, atrodė, kad ten visai ra - 
mu. Greitai supratau, kad per
gyvename vieną krizę po kitos.

Viena tokių krizių prasidėjo 
Skopo kalne. Ten už vielų už
tvaros, kuri supo seną Hada- 
so ligoninę ir hebrajų universi
tetą — susitelkė žydų policijos 
garnizonas. Visa sritis buvo 
smarkaus ginčio objektas ir to
dėl buvo JT kontrolėje, tačiau 
izraelitai nuolat kliudė mums 
eiti savo pareigas. Dabar iš 
to garnizono pradėta siųsti gink
luoti patruliai į apylinkes te
rorizuoti arabų kaimynus.

Pulkininko Flinto, mišrios 
paliaubų komisijos pirmininko, 
raportai buvo tokie aliarmuo
jantys, kad aš nutariau pats ap
lankyti Skopo kalną.

Jo papėdėje esančiame Izavi- 
jos kaime išklausiau seniūno 
skundo apie baisų izraelitų pa
trulių elgesį, o po to pakilau į 
patį kalną. Tačiau, kiek artė
liau priėjus, man kelią pastojo 
ginkluoti policininkai. Tuojau su
pratau, kad tai buvo padaryta 
tyčia, kad arabųakysesumažin
ti JT prestižą -- žiūrėk, jų vyr. 
vadas nieko negali padaryti. Kai 
dėl to vėliau pasiskundžiau Iz
raelio užsienio reikalu minist
rui poniai Goldą Meier, šioji 
man atkirto: "Mes, žydai ne- 
sileidžiame kitų lengvai stum
domi".

Už poros dienų įvyko susi
šaudymas, kurio metu žuvo ke
letas izraelitų ir mūsų pulki
ninkas Flintas.

Incidento tyrinėjimas buvo tik 
farsas. Kai mūsų pareigūnai 
apklausinėjo policijos viršinin
ką, po kiekvieno kiek kebles
nio klausimo jis išeidavo iš 
kambario, kad per radiją gautų 
atsakymą iš savo vyriausybės.

Kaltė už incidentą buvo no
rima užmesti mums ir nieka
dos nemačiau akiplėšiškesnio 
tiesos iškraipymo.

Keletą savaičių po incidento 
išėjau pavaikščioti po mūsų re
zidencijos sodą. Tarp gėlių pa
stebėjau popieriaus lapą ir pasi
lenkiau paimti. Su siaubu pa
stebėjau, kad tai buvo mūsų slap - 
tos telegramos į centrą nuora
šas. Dabar supratau, kodėl mū
sų visi pokalbiai taip greitai bu
vo žinomi Izraelio įstaigose. Jos 
turėjo šnipą mūsų tarpe. Grei
tai pastebėjome, kad vienas re
gistratūros tarnautojas negyve
no taip, kaip jis iš savo algos 
galėtų ir turėtų. Nors ir nebu
vo abejonės, kad jis buvo tas 
šnipas, negalėjau padaryti nie
ko kito, kaip tik prašyti New 
Yorko jį atšaukti, kas ir buvo pa < 
daryta po kiek laiko. New Yor
ke jis buvo pakeltas į aukštes
nę vietą.

... Mūsų svarbiausia proble
ma buvo kontra-žvalgyba. Kraš
te, kuriame špionažas buvo pa
verstas aukščiausiu menu, tai 
buvo labai sunkus uždavinys. Gy
venome Jeruzalėje, idealioje 
vietoje korupcijai ir subversi- 
jai. Visame į dvi dalis padalin
tame mieste tebuvo viena neutra - 
11 vieta -- mūsų būstinė vyriau
sybės rūmuose. Ir jitraukėabie. 
jų pusių šnipus.

Kiekvieną rytą mūsų bendra
darbiai čia atkeliaudavo iš sa
vo namų, žydiškoje ar arabiško
je miesto dalyje ir iš čia vėl 
grįždavo atgal, kur tuojau su
sidurdavo su savo arabų ar žy
dų kaimynais, kurie,kaiPtaisyk
lė .nepaprastai domėdavosi mū
sų tarnautojų papročiais ir po
linkiais.

Pažintį paprastai sekdavo pra
šymai nunešti į kitą miesto dalį 
laišką ar net kam nors perduoti 
žodinį pranešimą. Po to sekda
vo prašymai perduoti kam nors 
siuntinėlį, nupirkti kokių reik
menų JT krautuvėje ir panašiai. 
Savaime aišku, kad už paslaugas 
buvo atlyginama. Greitu laiku 
tarnautojai apsižiūrėdavo, kad 
jie tapo kažkeno kurjeriais, per

duodančiais ne tik laiškus ar sku 
timosi peiliukus, bet ir auksą 
bei deimantus. Ir iš tos veiklos 
galima buvo neblogai uždirbti.

Pasiekus tokį laipsnį, jau nie
kas neprašydavo padaryti 'ma
žą patarnavimą’, bet stačiai jau 
siūlydavo už tam tikrus veiks
mus tam tikrą atlyginimą. O po 
to jau sekdavo informacijų rei
kalavimui, už neklusnumą gra
sant išdavimu.

Tai buvo net man taikoma. Vie
ną gražią dieną pas mane atėjo 
vienas mano pavaldinys ir sakė
si gavęs pasiūlymą už didelę 
pinigų sumą suteikti tam tikrų 
žinių, jų tarpe apie mano asme
nį. Jam buvo pavesta ištirti (ko
kias meilužes aš pageidaučiau: 
žydes ar arabes, ir ką mano 
Žmona daro Švedijoje. Daugiau 
už tas žinias buvo vertinami 
mano telegramų JT generali
niam sekretoriui nuorašai.

Tik pradėjus domėtis kontra- 
žvalgybos reikalais, iš karto 
daug kas paaiškėjo. Pavyzdžiui, 
vienas jaunas Izraelio pareigū
nas mus dažnai kviesdavo į sa
vo namus, kurių tikrai negalėjo 
išlaikyti iš savo algos. Pas jį 
visados būdavo labai gražių mer
ginų, kurios, kaip vėliau paaiš
kėjo, buvo atleistos nuo kari
nės prievolės (kuri Izraelyje 
yra privaloma ir moterims), 
tam, kad galėtų pasišvęsti spe
cialiems uždaviniams. Su jo
mis susitikdavom ne tik Jeru
zalėje, bet ir Tel Avive bei Tl- 
berijoje. Jas pradėjome vadin
ti 'smogiamaisiais daliniais'...

Aplamai imant, JT pareigū
nus buvo stengiamasi daugiau
sia suvilioti pinigais, duodant 
suprasti, kad jų galima uždirb
ti tiek, kad užtektų geram gyve
nimui pasitraukus iš kariuome
nės ar JT tarnybos, tačiau buvo 
ir kitų metodų, kurių porą norė
čiau čia atpasakoti.

Rachelė buvo labai patraukli 
juodplaukė Sabre mergaitė (t. 
y., jau Palestinoje gimusi žy
daitė), kuri labai mėgdavo pa
žintis su JT tarnautojais. Ne
nuostabu, kad į jos tinklą pate
ko ir jaunas, ką tik atvykęs mū
sų vyrukas Ronnie. Jis mielai 
priėmė jos pakvietimą ir to tik
rai nesigailėjo, kol jo neužkabi
no kaž koks draugiškai nusitei
kęs individas, pasiūlęs jį pavė
žėti namo savo automobiliu. 
Girdi: "Jūs atrodote naujai at
vykęs ir nevisai gerai susipa
žinęs su vietove".

"Labai malonu" —atsakėRon
nie ir pakvietimą priėmė. Po ku
rio laiko malonusis automobilio 
šeimininkas prasitarė: "Girdė
jau, kad netrukus čia atvažiuo
ja ir jūsų žmona".

"Taip, ačiū Dievui" -- "Jūs 
mylite ją" — "Žinoma" -- "O 
ar ji nebus nusivylusi, kai su
žinos ką nors apie Rachelę?"

"Ką tai reiškia?" — "O ne
sirūpinkit, aš Jums pažadu, kad 
Rosie nieko nesužinos, jei bū
site išmintingas".

"Iš kur žinote jos vardą?" 
— "Mes viską žinome apie jus. 
Jūs turite bendradarbiauti su 
mumis?" -- ” Bet tuo atveju aš 
pateksiu į savo šefo nemalonę. 
Generolas yra prakeiktai užsi
spyręs tokiuose reikaluose".

"Tas senas benkartas. Jis no
ri pasirodyti gudresniu už mus! 
Jūs būsite saugus kaip Abraomo 
glėbyje, jei tik pasistengsite. 
Už keletą informacijų jūs tikrai 
neblogai uždirbsite. Tik pasaky
kite, kur turite einamą sąskai
tą, kurion mes galėtumėm įmo
kėti".

Laimei. Ronnie viską papasa
kojo senajam "benkartul”, t.y. 
man.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT
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NOBELIO PREMIJA 
- DAR NE VISKAS
Bronys Raila poroje 

savo akimirkų atkreipė 
Dirvos skaitytojų dėme
sį, kada daiktus privalo
me vadinti jų tikraisiais 
vardais. Tai nėra leng
vas darbas ir uždavinys, 
ypatingai gi tiems, kurie 
talkininkauja spaudai. 
Aprašydami visuomeni
nius, kultūrinius įvykius 
vieną kitą kultūrinę pas
tangą, vieną kitą geriau 
ar blogiau nusisekusį kū
rinį ir t.t., rašantieji 
dažnai ieško tokių žo
džių ir išsireiškimų, ku
riais lyg ir siekiama ne 
ką nors painformuoti, ne 
perduoti skaitytojams 
tas,- kas įvyko.atpasakoji- 
mo forma, bet stengia
masi ta proga lyg nau
ją kūrinį sukurti. Ir taip 
esame priversti savo 
skaitytojus maitinti "la
bai išsamiomis" kalbo
mis, "labai gražiai" pa
vykusiais koncertais, 
"puikiai parašytomis" 
knygomis, "nepaprastai 
toli pažengusiais" meno 
kūriniais ir t.t. ir t.t.

Labai retai tepasitai
ko skaityti toks įvykio 
ar kūrinio aprašymas, 
kuriame įžiūrėtum tik
rą informaciją, o ne 
rinktiniuose žodžiuose 
ir išsireiškimuose pa
skendusius faktus, su 
skoniu ir reikiamu san
tūrumu (pagal turimas iš 
galės ir sugebėjimus!) 
padarytas pastabas, ne
vengiant palyginamojo 
mastelio, kurį gi dauge
lis skaitytojų turi.

Kuo gi mes norėtume 
ar galėtume nustebinti 
save ar pasaulį? Ar per
dėtu pasididžiavimu, ar 
nesugebėjimu pažiūrėti 
plačiau ir daiktus verti
nant dešimteriopai, gal 
ir šimteriopai brangiau, 
nei kad jie iš tikrųjų 
verti?

Nesakome, kad viską 
reikia niekinti, bepras
miai kritikuoti. Bet skai
tytojai nerodo noro būti 
visą laiką apsupti ir mai
tinami Nobelio premijos 
vertais darbais ir kūri
niais. Tuo labiau, kad ir

KUR A. OLIO 
PORTRETAS?

Dirvos lapkričio mėn. 23 d. 
Nr. 126 L. Baltrušaitienė ra
šo, kad Vasario 16 d. Gimna
zijai reikalinga paveikslų. Pil
nai sutikdamas su L. Baltru
šaitienės mintimis, kad gimna
zijos sienas puoštų lietuvių dai
lininkų kūriniai, pasigendu vie
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tas Nobelio premijos 
mastas daugelio iš mū
sų yra pervertintas.

Stendhal’is yra pasa
kęs, kad blogas skonis 
yra kelias į nusikalti
mą. Blogu skoniu yra 
pasižymėję ir Nobelio 
premijos. Prancūzų is
torikas ir filosofas M. 
Boris Šou varine, nag
rinėdamas kelis pasku
tinius Nobelio premiją 
gavusius literatūros vei' 
kalus ir jų autorius, 
apie tą pagarsėjusią šve
dų instituciją sako, kad 
niekas pasaulyje neži
nąs, kas tą premiją ski
ria ir kokių kvalifikacijų 
yra teisėjai. Pasaulio 
spauda kalba aukštu to
nu — "O, Nobelio pre
mija!" lyg tai būtų nedis
kutuotino autoriteto vy
riausias ir neginčytinas 
nuosprendis literatūros 
laimėjimams pripažinti. 
O pastaraisiais metais 
tai buvę ne kas kita, 
kaip pataikavimas Sov. 
S-gos politinei srovei. 
Tai prisitaikymas "lai
ko dvasiai" — tik, žino
ma, ne literatūros.ver
tinimo prasme. Nekal
bant jau apie tos pre
mijos pasėkoje nuken- 
tėjusį Pasternaką, pre
mijos paskyrimas Stali
no garbintojui Šokolovui 
iššaukė tokią reakciją, 
kurioje iškilių pasauly
je rašytojų tarpe toji pre
mija visiškai nustojo sa
vo vertės. (Žiūr. Natio- 
nal Review lapkričio 15 
d. laidą). M.B. Souvari- 
ne neabejoja, kad Nobe
lio premija Švedijoje yra 
pasidavusi tokioms įta
koms, kurios nedaro gar 
bės laisvojo pasaulio li
teratūros tikriesiems 
laimėjimams.

Žodžiais kildami į 
aukštumas, kur benukil- 
sime. Gi abiem kojom 
atsistoję ant žemės ir 
gyvenimiškai žiūrėdami 
į savo aplinką gal ir dar 
surastume taisytinų, 
siektinų ir tobulinti ver
tų vertybių.

no. Kur gi dingo dailininko A. 
RŪkštelės darytas A. Ollo por
tretas? A.L. Tautinės S-gos Phi
ladelphijos skyrius a.a. A. Oliul 
mirus, velionį pagerbdamas bu
vo nutaręs padaryti jo portre
tą ir padovanoti Vasario 16 d. 
Gimnazijai. Tas nutarimas ir 
buvo įvykdytas. Dail. A. Rukš- 
telė nutapė A. Olio portretą 
ir, po iškilmingos akademijos 
Philadelphijoje, paveikslas su 
gražia pinigine suma, pasiųs
tas Vasario 16 d. Gimnazijai. 
Dabar gi, iš Baltrušaitienės pa
sikalbėjimo su mokytoju Fr. 
Skėriu, sužinojome, kad jokių 
paveikslų ten nėra — taigi ir 
Olio. Gal jis yra užmestas gim
nazijos sandėliuose, ar kur ki
tur? Būtų gerai, kad mokyto-

DETROITE PAGERBTAS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSO LAUREATAS
/ Dirvos novelės pre
mijos laimėto jo nepamir
šo Detroito lietuvių vi
suomenė. Š.m. lapkričio 
20 d., Lietuvių namuo
se, 4 vai. po pietų LŽS 
Detroito skyr. žurnalis
tai gražiai ir pavyz
dingai suruošė Vyt.Alan- 
tui akademinį pagerbi
mą.

Akademijai suteikė gi
laus orumo žymių — val
gių ir alkoholinių gėri
mų nebuvimas. Į prezi
diumą pakviesti: laurea
tas Vyt. Alantas, D. Lie
tuvių Organiz. Centro 
pirm. dr. K. Karvelis, 
JAV LB Detr. Apyl.pirm 
inž. J. Urbonas, poetė
M. Sims, Grand Rapids 
LB pirm. žurn. Pr. Tu- 
rūta. Akademiją prave
dė inž. Vyt. Kutkus.

Į šį laureato pagerbi
mą (per laikraščius) bu
vo pakviesti visi Detroi
to ir apylinkių lietuviai. 
Atskirai pakvietimai ne
buvo siuntinėjami. Nebu
vo jokių bilietų ir niekas 
nekaišiojo aukų lapų. Kas
atėjo, kiekvienas buvo 
svečias ir kiekvienas po 
akademinės dalies buvo 
pavaišintas kavute, tor
tais bei saldžiais pyra
gaičiais.

jas Fr. Skėrys ar gimnazijos 
vadovybė duotų paaiškinimą.

P. Mitalas 
Philadelphia

ATVIRAS LAIŠKAS LIET. 
PREKYBOS RŪMŲ KRITIKUI.

Organizacijos veiklos plotmė 
ir kokybė priklauso ne tiek nuo 
kviečiamų paskaitininkų, kiek 
nuo pačių narių geros valios ir 
bendradarbiavimo.

Lapkr. 9 d. prelegentas pa
tiekė, -- tiesa, ne lietuvių kal
ba, nes jos nemoka, — visą ei
lę vaizdžių ir naudingų ekon. ir 
teis, patarimų, ir niekam savo 
vizitinių kortelių nebruko. (Bent 
aš jų negavau, nes neprašiau).

Nors ir man skaudus jau ne 
sykį iškeltas Prekybos Rūmų ne
šis ielo j ima s Lietuvių Fondu, 
nors ir rėžia gimtąją ausį tos 
nesiliaujančios pastangos nau
dojant čionykštę, kad ir mums 
visiems jau labai gerai supran
tamą , kalbą pravedant susirin
kimus, tačiau darosi neramu, 
kada -- užuot atvirai pasisakius 
susirinkime -- kažkas tik 
dviem raidėm pasirašydamas 
kritikuoja tą didžiulę Amerikos 
lietuvių organizaciją. O jos nu
tautėjimas, mielas nary, buvo 
ir bus tavo rankose. Mesk kal
tę, jei tokia daugumos narių 
bus pripažinta, ne valdyboj 
"bausmę atliekantiems", bet 
juos teisėtai išrinkusiems. Kaip 
ir visose organizacijose, ver
buok narius ir paskaitininkus, 
dalyvauk ir kelk balsą susirin
kimuose, tik susilaikyk nuo vie
šos kritikos vien inicialais pasi
rašydamas ir galbūt nepakanka
mai susipažinęs su kritikuoja
mu dalyku. Nespiauk į vandenį, 
rasi pats gersi.

Dr. F. V. Kaunas 
Cicero, III.

Rašytojo Vytauto Alanto pagerbimo dalyviai Detroito Lietuvių Namuose klausosi paskaitos.

Didelio susidomėjimo 
sukėlė B. Gražulio skai
tytoji paskaita apie lie
tuviškąją ir pasaulinę no
velę. Paskaita užtruko 
20 min., buvo įdomi ir 
konstruktyvi savo turi
niu. Autorius palietė ir 
palygino pasaulinės ir 
lietuviškosios novelių pa
našumus ir skirtingu
mus. Paminėjo šioje sri
tyje padarytąją didelę lie
tuvių rašytojų - kūrėjų 
pažangą. Tuo tarpu mū
suose sunkiau surezgia- 
mas vertingas romanas, 
kadangi šiame, daugelio 
skirtingų charakterių 
veikėjų — literatūros, 
žanre vis dar atsilieka
me nuo pasaulinės litera
tūros (romanų) lygio. 
Vis dar toli esame nuo 
Nobelio premijos laimė
jimo. Tačiau novelėje 
esame tolokai pažengę. 
Prelegento nuomone, gal 
todėl galėjome to pasiek
ti, kadangi jau nepriklau
somoje Lietuvoje, ypač 
kaimuose, turėjome apie 
pusantro milijono žodžio
meistrų —pasakorių, pa
sakų sekėjų... O tie pa
sakoriai prelegento nuo
mone, tai ir yra tie no
velių, pasakojimų, apysa - 
kų, kūrėjai. Tik gaila, 
kad tie pasakojimai ne
buvo įtraukti į magneto
fono juostas arba niekas 
jų išspausdinimu nepasi
rūpino.

Autorius iškėlė Vyt. 
Alantą irgi pirmiausia 
kaip gabų-talentingą no- 
velistą. Juk Dirvos no
velės laureatas pirmiau
sia debiutavo 1931 m. su 
"Artisto širdis" novelių 
rinkinių. Tik vėliau iš
ėjo į dramaturginės kū
rybos pasaulį. O dar vė
liau ėmė reikštis roma
nų kūryboje. Paskaita bu
vo įvertinta 70-ties sve
čių gausiomis ir ilgomis 
katutėmis. Ištrauką iš no
velės perskaitė akt. K. 
Gricius.

Vyt. Alantą sveikino 
LB pirm. inž. J. Urbonas 
ir DLOCO pirm, dr. K. 
Karvelis. Savo sukurtais 
proginiais eilėraščiais 
pasveikino ir dvi poetės 
Marija Sims ir Kunigun
da Kodatienė. Gražų pa
sveikinimą atsivežė iš 
Grand Rapids LB pirm. 
Pr. Turūta. Visi svei
kintojai buvo konkretūs, 
nepamiršo sveikinimo 
tikslo ir todėl nepasken- 
do žodingose tiradose. 
Moderatorius inž. V.Kut
kus savo žodyje padėkojo 
premijos laimėtojui Vyt. 
Alantui už jo pastovumą 
gyvenant Detroite. Baig
minį padėkos žodį rengė
jams ir visuomenei tarė 
laureatas. Jis mielai pri
ėmė visuomenės ir žur
nalistų parodytą draugiš
kumą,padėkojo už jam iš-

Dirvos novelės konkurso laimėtojas Vytautas Alantas kalba jam 
suruoštame pagerbime Detroite.

JEI AUKOSI BALFUI, VALDŽIA 
DALĮ GRĄŽINS

Šiuo metu JAV vyriau
sybė nebeduoda Balfui 
nei maisto, nei pinigų. 
Mat, dabar Balfas stip
riai šelpia Sibiro lietu
vius, valdžia tai šalpai 
pritaria, bet lėšų 
da, nes tai būtų kišima
sis į Sovietų vidaus rei
kalus.

Vokietijoj ar kitur 
esančius lietuvius trem
tinius, pagal JAV vyriau
sybės manymą, turi iš
laikyti Vokietija, ar tie 
kraštai, kur tremtiniai 
yra. Tuo būdu savųjų 
šalpos darbo dirvonuo
se, mes, lietuviai, esam 
palikti vienui vieni. O 
tie dirvonai platūs.

Tačiau JAV mokesčių 
įstaigos teikia Balfo rė
mėjams privilegijas. 
Pvz., jei Balfui paauko
si šimtinę, tai valdžia 
aukotojui grąžina 25.30 
dar daugiau dolerių. Tai 
vadin. Tax Deductible 
privilegija. Ši privilegi
ja galioja paaukojus Bal
fui gėrybes: maistą, rū
bus, vaistus, knygas ir 
pan. Pvz. už vartotų rū
bų 100 sv. duodama šim
to dolerių aukos privile
gija.

Kai kurios darbovie- 
-tės darbininkų aukąBal- 

reikštą pagarbą ir pasi
žadėjo ir toliau gyventi 
Detroite: esą, vargu ar 
galima rasti kur ge
riau?

V. Mingėla 

fui padvigubina. Pvz., 
darbininkas paaukoja 
Balfui dešimt dolerių 
per darbovietę, tai dar
bovietės vadovybė pri-
deda antrą, dešimtinę, 

neduo- Reikia tik darbovietėje 
pasiteirauti ( ar ji nėra 
"Matching Corpora-
tion".

Jei paaukosi Balfui 
savikainos verte kurį 
nors šėrą (stock), tai 
nuo mokesčių gali nusi
rašyti ir to Šero ver
tę ir turimą nuostolį, 
jei Šeras kainuoja rin
koj daugiau, nei buvo už 
jį mokėta. Yra ir kitų 
valdžios privilegijų Bal
fo rėmėjams.

Pvz., Balfas nemoka 
jokių mokesčių (income 
tax), jei ką perka, nemo
ka sales tax. Jei kuri 
pramoga ruošiama Bal
fo labui, taip pat nerei
kia mokėti pramogų mo
kesčio. Dar daugiau, jei 
kas keliauja Balfo rei
kalais, jis nemoka mo
kesčio valdžiai (taxfree). 
Tuo būdu Balfo rėmė
jams vyriausybė dovano
ja kasmet apie 20,000 
dol. ir kita tiek palieka 
Balfo iždui neimdama pa
jamų mokesčio. Taigi, 
negalima sakyti, kad val
džia dabar visai nepade
da Balfui. Priešingai, 
valdžia Balfo iždui ir jo 
rėmėjams dadeda treč
dalį tų sumų, kurios su- 
aukojamos.

K.L.J.

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., 
UN1ON, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

WANTED AT ONCE
EXPER1ENCED or T^INEES. 

HAND SCREW MACHINE 
OPERATORS & MACHINE 

OPERATORS
Mušt have job shop experience. Stea
dy work. Ali shifts.

BF.NTON CORP.
2870 Industrial Row Troy, Mich 

(123-129)
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Kultūrinėj popietėj Vaškelis, Jankaitienė, Indrelienė, Jasinevičius 
vičienė ir Petryla apžiūri šaulių ir sportininkų laimėtus prizus.

Rinkevičienė.Skrinskienė, Jurke-
S. Dabkaus nuotrauka

KULTŪRINĖ POPIETĖ TORONTO
LIETUVIU NAMUOSE

Jeigu pavienis žmo
gus nuolatos vis rūpi
nasi ir yra tam tikro
je paruoštyje, jeigu jam 
gyvenimas iškelia, kar
tais, gana sunkius klau
simus, kurie laukia jo 
atsakymo, tai ką bekal
bėti apie įvairių sambū
rių, klubų, organizacijų 
ir platesnių bendruome
ninių susigrupavimų rei
kalus. Į juos susibėga 
jau ne vieno, bet dauge
lio visuomeniniai polė
kiai bei rūpesčiai. Tų 
visų gražių polėkių ir 
užsimojimų pasėkoje 
per tam tikrą laiką ne
paslepiamai išeina į die

nos šviesą ir jų išdavos. 
Tai yra kūrybos proce
sas, kuris vyksta visur, 
o kartu ir mūsų lietuviš
kų organizacijų viduje, 
jas stiprindamas, ugdy_ 
damas kūrybines galias, 
o taip pat ir palaikyda
mas lietuvio su lietuviu 
ryšį bei artimumą. 
Mums lietuviška organi
zacija ir dalyvavimas jo
je kaip tik yra geriau
sia priemonė nepasi
klysti tarp svetimųjų ir 
tuo pačiu neprarasti sa
vo dvasinių vertybių.

Kai nemaža lietuvių 
banga po II-jo pasauli
nio karo nusėdo ir pra

dėjo kurtis Toronte, jų 
didžiausias rūpestis bu
vo savos pastogės įsi
gijimas. Jie gerai su
prato, kad toji pastogė 
juos visus priglaus ir 
jungs, kad jinai bus lie
tuvybės tvirtovė, kurio
je, tikėjo, palengvės rū
pesčių našta, gims nau
jos idėjos ir darbai.

Reikia pasakyt, kad to 
sumanymo vykdytojai 
tikrai neapsiriko. Jų rū
pesčiai ir pastangos ne
nuėjo veltui. Tuo savo 
sumanymo įgyvendinimu 
jie padėjo kertinį akme
nį lietuvybės tęstinumui. 
Jei anuo metu būtų buvę 
suabejota ir rūpesčiai ne
būtų virtę kūnu, tai rei
kia manyti, šiandien vaiz
das būtų visai kitas. Dau
gelis sumanymų, gimu
sių savoj pastogėj, būtų Ii

kę be pėdsakų ir nebūtų 
davę tų laimėjimų, ku
riais mes šiandien džiau
giamės ir didžiuojamės. 

Tačiau negalima visa 
tuo pasikliauti ir ramin
tis, pamirštant aplinku
mą ir iš jos kylančius pa
vojus. Tie pavojai kar
tais yra daug didesni,ne
gu mes vaizduojamės. 
Dar labiau jie padidėja, 
kai iš bendrų rūpesčių 
išsijungia mūsų kilmės 
žmonės ir nukrypsta ki
tur. Doleris, atėjęs į 
mūsų kišenę, yra pradė
jęs nerimauti ir kaip M e- 
fistas gundyti. Jam vei
kiant, toji pastogė, po ku
ria esame palindę, ėmė 
kai kam darytis nevilio- 
janti, ne miela, mažutė ir 
prasta. Pasigirdę aliar
muojantieji balsai nieko 
kito nežadėjo, kaip paka
synas su įspėjimu, kad 
prieš tai dar būtų suda
rytas testamentas.

To neatsitiko. Lietu
vių bendros pastogės sie
nos pasirodė esančios 
tvirtos ir nepajudėjo. O 
praeitą vasarą jas iš abie 
jų pusių pagražino. Kai 
uždėjo naujus dažus, tai 
jos dar labiau sutvirtėjo□ 

Lapkričio 20 d. Lietu
vių Namuose įvyko kul
tūrinė popietė, kurios pel
nas buvo numatytas Na
mų inventoriui įsigyti. 

Tokio pobūdžio paren
gimas, berods, yra pir
mas Toronte, kuriame 
atsilankiusieji su malo
numu praleido sekmadie
nio popietę, apžiūrėdami 
jaunųjų menininkų kūri
nius, Futvio vardo šaulių 
kuopos ir sporto klubo 
"Vytis" trofėjas, laimė
jimus ir atžymėjimo

ženklus.
Šiame parengime me

no kūriniais dalyvavo Ro
mas Astrauskas, Jūratė 
Batūraitė, Nijolė Eiži- 
naitė, Juozas Gatavec- 
kas, Raimundas Pieši- 
nas ir Hue Emmon, me
nininkas lietuvių kilmės. 
Jo darbai buvo gauti per 
Algį Malkauską. Paro
dėlės suorganizavimu ir 
papuošimu rūpinosi dr. 
Arūnas Dailidė.

Dr. J. Kaškelis, Lietuvių Na
mų Toronte pirmininkas, ati
daro kultūrinę popietę.

S. Dabkaus nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICIGOJE PIRKITE MII.JOJE MOBERMOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. 5 Stars Greese Brąnd .... 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
7. Import. Scotch Wiskey . .

5th — $3.69
5th — $3.98

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

Gana įdomus ir turtin
gas buvo mūsų šaulių pa
sirodymas. Jų visi laimė' 
jimai kuone išimtinai 
gauti už gerą ir taiklų 
šaudymą. Kaip pasirodo, 
kuopa turi tikrai puikių 
vyrų, kurie iš 200 gali
mų taškų laimi visus. 
Kuopos geriausi ir šau
dyme pažibos nusipelnę 
šauliai — Balys Savic
kas, Vladas Rukšys ir 
Juozas Budrevičius.

Vytiečių išstatytos 
taurės ir kiti atžymėji
mo ženklai rodė, kad ne 
lengvai jie buvo įgyti. 
Reikėjo įdėti daug dar
bo ir kietos kovos. Klu
bo nuosavybėn yra perė
jusi dipl. šefo St. Lozo
raičio pereinamoji tau
rė. Ją gavo laimėję pen 
kių metų bėgyje Šiaurės 
Amerikos lietuvių žai
dynes. Vytis yra vienin- 
tėlis lietuvių sporto klu
bas, laimėjęs Kanados ir 
JAV suaugusių klasės 
stalo tenise meisterių 
titulus. Laimėtojai: Pr. 
Gvildys, S. Kasperavi- 
čiutė, E. Sabaliauskai

tė ir dabartinė meiste- 
rė V. Nešukaitytė. Vien 
pastaroji yra laimėjusi 
13 moterų ir 22 jaunių 
čempionatus, 8 moterų 
dvejetų ir 6 mišrių dve
jetų čempionatus.Viole
ta Nešukaitytė už Kana
dą yra žaidusi 4 kartus.

Šią pirmąją kultūrinę 
popietę pradedant įžan
ginę kalbą pasakė Lie
tuvių Namų pirmininkas 
dr. J. Kaškelis.išreikš
damas padėką to paren
gimo sumanytojams, or
ganizatoriams ir vi
siems, kurie vienu ar ki
tu būdu ją parėmė ir 
įvertino. Susirinku
siems buvo pristatyti jau
nimo atstovai dr. A. Dai
lidė, J. Gataveckas ir 
dabartinė šiaurės Ame
rikos stalo teniso meis- 
terė V. Nešukaitytė.

Kons. dr. J. Žmuidzi- 
no sveikinimo žodis skir
tas šiam parengimui bu
vo kaip ir visuomet įsi
dėmėtinas ir nuoširdžiai 
išklausytas. E. Jurkevi
čienė, į kurią organizuo
jant popietę buvo nukreip
tas visų dėmesys, savo 
kalboje paminėjo visą ei- 
lę talkininkų, kurių bend
ru darbu ir pastangomis 
tebuvo įmanoma tai įvyk
dyti. P aaiškėjo kad be O. 
Indrelienės, M. Jurkštie- 
nės, O. Rinkevičienės, 

■ M. Kuolienės, F. Skrins- 
kienės ir kitų, ypatingai 
su dideliu įnašu atėjo į 
talką A. Jankaitienė, ku
ri pasiuvo visas užuolai
das savo darbą aukoda
ma Lietuvių Namams. 
Po šaulių atstovo Alb. 
Artičkonio ir buvusio il
gamečio Lietuvių Namų 
pirmininko J. Strazdo 
kalbos atsilankiusieji, 
vaišindamiesi kavute ir 
ponių pagamintais ska
numynais z dar ilgai šne
kučiavosi dalindamiesi 
patirtais įspūdžiais.

Taigi , mūsų jaunųjų 
menininkų, šaulių, vy
tiečių ir susidariusios 
iniciatorių grupės bend
rų rūpesčių dėka, galė
jo būti suruošta ši kul
tūrinė popietė, kuri be 
dvasinių vertybių, prisi
dėjo ir prie Lietuvių Na
mų pasipuošimo.

pb

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

AUGUST STRINDBERG

RUDUO
(3)

Inspekcija ėjo į galą. Vos tik jis pagalvoda
vo apie susitikimą, jam palikdavo neramu. Susi
rašinėjo su meiluže, o namie ką ras — meilužę 
ar namų šeimininkę ir motiną? Baisu būtų nusi
vilti sugrįžus. Jam nesinorėjo pamatyti ją su pri
juoste, nesinorėjo, kad vaikai kabintųsi jai į sijo
ną, kai juodu puls viens kitam į glėbį. Juodu turi 
susitikti kitoje vietoje, vieni. Gal pakviesti ją, 
sakysim, į Vaksholmą, į viešbutį, kur jie pralei
do daug laimės valandų, kai buvo susižadėję? Ge
ra idėja. Ir tenai atgaivinti atminty tas pirmą
sias džiugias pavasario dienas, kurios jau nie
kad nebegrįš?

Jis išdėstė savo pasiūlymą ilgu liepsningu 
laišku, į kurį ji negaišdama atsakė teigiamai, 
laiminga, kad ši mintis atėjo jiems į galvą vienu 
metu.

Po dviejų dienų jis nuvyko į Vaksholmą. Bu
vo nuostabi rugsėjo diena. Jis pasistengė sutvar
kyti kambarį viešbuty, kad būtų kuo jaukesnis, 
paskui papietavo vienas didelėje restorano salė
je, išgėrė stiklą vyno ir vėl pasijuto jaunas. Čia 
buvo taip šviesu, tiek daug oro. Tolumoje žyd
ravo fiordas, parke tebežydėjo dalijos, klombose 
kvepėjo rezetos, ir tik beržai pakrantėje buvo jau 
nugelę. Viena kita bitė vis dar tūpdavo ant vys
tančių žiedų, bet įsitikinusi, kad nieko nepelnys, 
dyka grįždavo avilin. Po įlanką grakščiai plaukio

jo burlaiviai, pūtė vėjelis, posūkiuose burės išsi
pūsdavo it sparnai ir plakdavosi į virves, o pabai
dytos žuvėdros rykaudamos išsklisdavo į šalis, kai 
žvejai mesdavo meškeres iš savo menkų valtelių.

Laukdamas garlaivio, kurs turėjo atplaukti 
šešiomis, išgėrė verandoje kavos.

Nerimaudamas, lyg jo lauktų kažkokia neži
nomybė, vaikščiojo jis į vieną ir kitą galą po ve
randą, žvelgdamas įlankon, į tą pusę, kur galėjo 
pasirodyti garlaivis.

Pagaliau viršum eglyno sudūlavo dūmelis. Pa
jutęs, kad stipriau ima plakti širdis, jis išgėrė li
kerio. Paskui nusileido į pakrantę. Dabar kaminai 
jau buvo įlankos vidury, ir netrukus pasimatė vė
liava forštevenyje. Ar ji atvyksta, ar gal kas jai 
sutrukdė? Jei kuris iš vaikų susirgo, ji bus pasi
likusi namie, ir tada jam teks praleisti naktį vieš
butyje vienam. Vaikai, apie kuriuos pastarąsias 
savaites jis mažiau begalvojo, vėl užvaldė jo min
tis, bet šį kartą tai buvo kliūtis, skirianti jį nuo 
žmonos. Paskutiniuose laiškuose juodu labai mažai 
terašė apie vaikus, tarsi norėdami pasikalbėti be 
jokių trukdymų, be nereikalingų liudininkų.

Jis žingsniavo po lentinę prieplauką, girgž
dančią po kojomis, paskiau pastovėjo nejudėdamas 
prie knechto, įspyręs akis į garlaivį, kuris vis 
didėjo; jo pėdsakas buvo panašus į skysto aukso 
srautą, tekantį ruplėta mėlyna lyguma. Jis jau 
matė žmones viršutiniame denyje ir jūreivius, 
kurie plūkėsi su lynais.

Bet šit prie kapitono tiltelio kažkas subalta
vo. Jis stovėjo vienas prieplaukoje, ir daugiau ne
buvo kam mojuoti. O kas gi kitas, jei ne ji, galė
tų jį sveikinti? Jis išsitraukė nosinę ir taip pat 
pamojavo. Tačiau tuoj pat pastebėjo, kad nosinė 

ne balta, — taupumo sumetimais jis seniai jau 
vartojo spalvotas. Garlaivis sukaukė, davė signa
lą ir, sulėtinęs greitį, palengva slinko prieplaukos 
link. Taip, tai buvo jinai. Juodu pasisveikino aki
mis. Garlaivis prisišvartavo. Jis pamatė ją lėtai 
žengiant permetamu tilteliu. Ji ir ne ji. Dešimt 
metų praėjo! Mada pasikeitė, suknelės sukirpimas 
dabar kitoks. Tada jos dailų tamsų veidą gaubė pa
gal ano meto madą skarelė, o kakta būdavo atvi
ra. O dabar vietoj skarelės — biauri vyriškos 
skrybėlės parodija. Gražiomis klostėmis gulantrs 
manto anuomet koketiškai dengė ir drauge ryškino 
pečių apvalumą bei rankų linijas, ir tiesiog jauste 
jausdavai, kokia grakšti, žavinga jos figūrėlė. Da
bar ją biaurojo ilgas vežėjiškas paltas, priderin
tas labiau prie suknelės, o ne prie figūros. O kai ji 
žengė paskutinį žingsnį tilteliu, jis pamatė jos ma
žas kojytes, kuriomis kadaise taip gėrėjosi. Tada 
ji avėjo užsegamus batelius aukštais auliukais, ge
rai pritaikytus prie kojos, o dabar —kiniškas kur
paites smailiais galais, ir jos eigastis anaiptol 
nebepriminė to šokio ritmo, kuriuo jis anuomet 
žavėjosi.

Tai buvo ji ir ne ji! Jis apkabino ją ir pabu
čiavo. Juodu pasiteiravo viens kitą, kaip sveika
ta, pakalbėjo apie vaikus. Ir nuėjo aukštyn įmies- 
tą. ~

Žodžiai buvo pakriki, sausi, kalbėjo abu tar
tum prisiversdami. Kaip keista! Juodu tarsi drovėr- 
josi kits kito ir nė neužsiminė apie laiškus.

Pagaliau jis ryžosi:
— Gal pavaikščiosim, kol saulė nenusileido?
— Mielai, — atsakė žmona ir įsikibo jam į pa

rankę.
(Bus daugiau)
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SOPULINGOJI SU KALAVIJAIS
Rūmai gražūs, modernūs, di

dingi, - vadinami galerija. Vi
dun įėjus, girdėti stereofoninė 
muzika. Nenorėtum patikėti, bet 
tikrai kažkas dainuoja lietuviš
ką liaudies dainą. Ir iš tikrųjų, 
Čia tasai kraštas, kurį vaizduo
ja milžiniškas fanerinis "že
mėlapis", toks platus ir aukš
tas, kone ligi lubų salės vidu
ryje. Aukštaitija ir Žemaitija 
su paaiškinimais ir aprašy
mais. Keli tik miestai pažymė
ti, bet svarbūs. Klaipėda prie 
Baltijos pajūrio, kur randamas 
geriausias pasaulyje gintaras. 
O, štai ir Panevėžys, "mano 
Panevėžys", kur teko neperto- 
11 nuo jo gimti. O štai ir mano 
Šiauliai, kur aš gimiau, - sku
ba su savo patriotizmu mano 
šiaulietė žmona. O čia mano 
Kaunas, kur aš gyvenau ir ku
rio labiausiai pasiilgstu, - įsi
terpia Olivija Merkienė. Bet 
Štai mano Vilnius, kur aš gi
miau, tai mano sapnų sapnas, 
- sostininkiŠkai sutriuškina mus 
visus Marija Alseikaitė - Gim
butienė...

Ir kai taip pasidaliname įspū
džiais, kas kam svarbiausia, ma
tome, jog bene iš tikrųjų pate
kome į Lietuvą ir "savo mies
tus". Tamsūs, neapdirbti ginta
ro gabalai, stambūs it Arizo
nos akmens nuolaužos, kokių 
dar niekad nebuvau matęs. O 
gintariniai karoliai, veik kumš
čio didumo, nuostabūs ir turbūt 
sunkūs, kad gal tik sportiškos 
rugių rišėjos ar mieste itin ge
rai išmitusios damos kaklas te- 
atlaikytų... Staltiesės, užuolai
dos, "takeliai", juostos, pri
juostės ir didelio formato audi
niai raibuliuoja, kaip dabar sa
kytų mūsų naujieji meno kriti
kai, nuostabiu spalvų suderini
mu... ar net savo "kolorito eks 
olozijos žavingumo burtais".

O paskui, žinoma, kryžiai, - 
kai kurie natūroje, daugiausia 
gi puikiomis nuotraukomis, kry
žiai pakelėse, šventoriuose, al
toriuose, ištisuose kryžių kalne - 
liuose. Ir Rūpintojėlių visas pa
sirinkimas, pagal kiekvieną liū
desio niuansą, pagal realistinį ar 
abstraktinį dievdirbio skonį. Ir, 
rodos, ko rūpintojėliams berei- 
kėtų tiek liūdėti, kada aplink 
juos tokia gausi mylinčių, atsi
davusių, nusižeminusių, užjau
čiančių sielų bendruomenė? Ma
donos -- maloningosios ir sopu
lingosios, nekalto prasidėjimo, 
su kūdikiu ar prakartėlės gru
pėje, taip pat dievukų dievukai 
ir šventieji -- Juozapas, Ona, 
karingasis Jurgis, Antanas, Ro
kas, Kazimieras, Baltramiejus, 
Povilas, Barbora, Magdalena, 
Jonas, Nepomukas ir daugybė 
angelų.

Tikrai, Švento tai būta kraš
to, o gal ir tebesama...

Lietuvių liaudies meno kampelis Kalifornijos Universiteto etni-

Šv. Jurgis nuduria baisų smaką... (Iš "Lithuanian Folk Art" 
katalogo).

nio meno galerijų patalpose. L. Kančausko nuotrauka

Daug savo gyvenime esu ma
tęs lietuviškų kryžių pakelėse, 
koplystulpių, statulėlių, juostų, 
tautinių kostiumų, gintaro karo
lių ar velykinių margučių, bet 
negalėčiau girtis daug matęs vie

Pieta -- lietuviškoji Sopulingoji su kalavijais... (Iš "Lithuanian 
Folk Art katalogo).

noje vietoje gerų mūsų liaudies 
meno parodų. Paskutinioji, kurią 
mačiau, buvo 1937 metais per 
pasaulinę meno ir amatų pa rodą 
Paryžiuje Lietuvos paviljone.

Kaip Lietuvos Aido korespon
dentas, turėjau tada malonumą 
ir pareigą atidžiai išžiūrėti, 
vertinti ir, deja, padaryti kai ku
rių sunkesnių priekaištų mūsų 
valstybinėms įstaigoms, tada 
dar nesugebėjusioms, net ir su 
šalies iždo parama, tinkamiau 
parodyti užsieniuose kūrybinę 
mūsų tautos dvasią, liaudies 
meno ir individualinę kultū
rą. Žinoma, tuo nieko nepasie
kiau, išskyrus tai, kad susilau
kiau Užsienio Reikalų Ministeri
jos atitinkamų įstaigų baisios 
rūstybės ir net paties užsie
nio ministro pabrėžto nepasi
tenkinimo. Savo negabius valdi
ninkus ministras netrukus tar- 
nybiškais laipsniais paaukšti
no...

Na, bet per 30 metų pasitai
ko permainų. Pavyzdžiui, Los 
Angeles lietuviai ypač veiklio
sios ponios, nėra visai pasy
vūs, jie irgi protarpiais su
kruta per Kalėdų eglutę ar Tarp
tautiniame paviljone kai kada 
pasirodydami su lietuvių liau
dies meno eksponatais, tik be 
abejo siauru masteliu, maža ap
imtimi. Bet čia kalbu apie lie
tuvių liaudies meno parodos ati

BRONYS RAILA

darymą 1966 m. lapkričio 20 
dieną Kalifornijos Universiteto 
(Los Angeles padalinio, arba 
UCLA) etninio meno galerijų 
patalpose, .kur ligi ateinančių 
metų sausio 15 d. bus išstatyta 
per pusantro šimto įvairių mūsų 
liaudies meno eksponatų. Tai 

jau gana didelės apimties pa
roda, kokios, bent Los Angeles 
akiratyje, dar niekas ligšiol ne
matėme.

Ir tai yra bene pirmas kar
tas, kai tokia paroda buvo su
ruošta neišleidžiant nei vieno 
cento iš (dabar nebesamo) vals
tybės iždo ar tautos laisvinimo 
fondų. Kas reikėjo, tai padarė 
kiti — valstybinis Kaliforni
jos Universitetas, jo muziejinės 
institucijos, duodamos geriau
sias patalpas, atlikdamos pri

tyrusiai ir kvalifikuotai visus 
technikinius parodos įrengimo 
ir išdėstymo darbus, prabangiš 
kai išleisdamos išsamų katalo
gą, parūpindamos reikiamus 
mokslinius eksponatų aprašy
mus ir t.t.

Žinoma, be lietuviškos šir
dies ir pastangų to nebuvo at
siekta. įkinkyti į tokį egzotišką 
užmanymą amerikiečių univer
sitetą, net jo patį rektorių Dr. 
Franklln D. Murphy, universi
teto muziejaus direktorių R.C. 
Altman su jo specialistais bend 
radarbiais teko Dr. Marijai 
Gimbutienei, to universiteto ar
cheologijos profesorei, padėju
siai parūpinti gausius ekspona
tus su savo Kaune tebegyvenan
čios senutės motinos Dr. Vero
nikos Alseikienės pagalba ar 
šiaip dar vieno kito paslaugaus 
asmens bei Lietuvoje esančių
tautotyrininkų prisidėjimu.

Tai mane neišvengiamai ve- 
da prie knygų, nes ši paroda... 
vėl papildė mano kuklią biblio
teką nauju gražiu leidiniu "Li
thuanian Folk Art", - ant krei
dinio popierio, liuksusiniu, ilius - 
truotu, puošniu 80 puslapių ka-
talogu.

Toks leidinys yra žymiai dau
giau, negu katalogas, o greičiau 
rimta studijėlė apie kai kurias 
lietuvių liaudies meno apraiš
kas, jų vietą bendrosios kultū
ros raidoje ir charakteristikas, 
ką įvadiniuose puslapiuose 
glaustai išdėsto pati Marija Gim
butienė. Bet pikantiškiausia bu
vo tai, kad pačius 144 parodoje 
išstatytus eksponatus detališkai 
ištyrė ir, kaip metodas reikalau
ja, moksliškai aprašė Kalifor
nijos universiteto folkloro ir 
mitologijos kurso amerikietė 
studentė Victoria Feldon, atlik
dama tai, kaip savo mokslinį 
darbą magistro laipsniui gauti 
ir įteikdama jį prof. Marijai 
Gimbutienei, kaip šios tezės ko* 
miteto pirmininkei.

Savo kruopščiam uždaviniui, 
anksčiau nė žodžio nemokėjusi 
lietuviškai ir nedaug ką girdė
jusi apie pačią Lietuvą, mergi
na turėjo įdėti daug darbo į sa
vo rašinį, kur mirga ne tik tokie 
žodžiai, kaip Rūpintojėlis ar die
vukai, bet ir Nukryžiuotasis, So
pulingoji, Besimeldžianti, pra- 
kartėlė, krikštą s, velnią s, rank
šluostis, lovatiesė, priejuostė, 
juosta, Aušros Vartai ir net len
kiškas Matko Mielosierd, Boža 
rodzielko, uciekamy się svie
tą...

Štai ką reiškia tautotyros 
mokslininko pasiryžimas! Ne- 
perdažnai teko girdėti, kati Ame
rikos universitetuose lietuvai
tės ir lietuviai akademikai ruoš - 
darni savo magistrų laipsnio ar 
daktarato tezes, imtų temas iš 
lietuvių literatūros, kultūros ar 
liaudies meno sričių. Jiems rei
kėtų bent mažiau vargti su lie
tuviškais Žodžiais. Bet mes nuo 
senovės jau esam įpratę, kad 
mūsų pasakas ir dainas, tauto
dailę ir tikybą bei visą istoriją 
tyrinėtų ir rašytų kiti, - ir tik 
tada žlibas akis atkrapštytų, šal

tą širdį Sopulingosios kalavi
jais pašildytų.

Savo santraukiniame įvade 
Victoria Feldon teisingai pa
stebi, kad visoks liaudies me
nas pirmiausia yra skiriamas 
atlikti tam tikrai funkcijai ir, 
prisilaikant tradicijos, tiks
liai tam kuriamas. Jame todėl 
dažniausia nebūna genijaus žy
mių ar trykštančios kūrybinės 
asmenybės didybių. Liaudies me- 
ne atsiskleidžia paprastumas, 
tiesioginumas, tvirtumas irjoie 
de vivre (gyvenimo džiaugs
mas), nekvaršinamas proble
mom ir abejonėm. Liaudies me
nas ryškiu bodu teigia visokių 
gyvenimiškų užduočių priėmi
mą su viltimi ir tikėjimu, kad 
viskas atsinaujins ateityje. Gi 
tikrovė dažniausia suvedama į 
simbolius, kaip juos liaudies me
nininkas pajėgia išreikšti sa-
vo paties malonumui ir bendruo-

Lietuvių liaudies skulptoriaus apaštalas... UCLA Etninio Muzie
jaus nuosavybė. R. Holmes nuotrauka

menės naudai.
"Kadangi jis įkūnija ypatingą 

savo bendruomenę, rašo toliau 
V. Feldon, lietuvių liaudies me * 
nas matomai išreiškia savuo
sius "kultūros pavidalus". Kai 
jį palygini su kitais tautiniais 
liaudies menais, išryškėja jo 
įgimtieji skirtingi bruožai. Ma
no nuomone, lietuvių medžio 
raižinius, kryžius ir koply
čias, margintus kiaušinius ir 
audinius, atrodo, persunkia pla
tesnių pavidalų rėmuose nuosek
lus ir pastovus ramumas bei 
mažų judesių gama (a consis- 
tent schema of ąuietness and 
small movements). Palygina
mosios lietuvių individualinės 
kūrybos studijos, atrodo, tik pa
tvirtina šį įspūdį"...

Lietuvių liaudies menas gal
būt dar turėtų žymiai daugiau 
kitų būdingų bruožų bei išraiš
kos charakteristikų, o ir jo te
mos toli gražu nebūtų taip per- 
sveriančiai dievukiškos. Bet 
toks jis atrodo kitiems.

Galimas dalykas, kad vienas 
kitas iš lietuvių liaudies meno 
būdingų bruožų dar bus išsa
miau panagrinėtas, Viktorijai 
Feldon užbaigiant diskusijas 
apie savo magistro tezę, kurios 
komiteto pirmininku yra Dr. 
M. Gibutienė. O "Ancient Sym- 
bolism in Lithuanian Folk Art", 
"The Balts" ir kitų studijų au
torė čia daug galės pasakyti.

Yra reta, nuostabu ir beveik 
staigmeniŠka, kaip Šiandien, ryž
tingumui, sumanumui ir gyvai 
iniciatyvai padedant, lietuvių kul
tūros manifestacijos ir jos ty
rinėjimai pasidaro kartais ne 
tik galimi, bet jau tampa įvyku
siais faktais net tokiose nuo Tė
vynės atokiose vietose, apie ku
rias prieš keliolika metų būtų 
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atrodę liguista net pasvajoti.
Tą popietę prieš parodos ati

darymą Topangos kalnuose pro- 
fesorės Marijos rezidencijoje 
buvo jos suruoštas priėmimas 
Kalifornijos Universiteto pro
fesoriams, kurie prisidėjo, tal
kininkavo ar vienu bei kitu būdu 
domėjosi lietuvių liaudies me
no parodos įvykiu.

Čia jie buvo ne tik kiek gali
ma lietuviškiau pavaišinti, bet 
girdėjo lietuviškos muzikos, ma
tė inscenizuotus kai kuriuos lie - 
tuviškų vestuvių gyvus paveiks
lus, klausė lietuviškų dainų ir 
patys šoko keletą tautinių šokių. 
Kitų sveikinimus ir prakalbas 
užbaigdamas, priėmime su 
žmona aktyviai dalyvavęs UCLA 
kancleris (rektorius) Dr. Frank- 
lin D. Murphy ilgesniame savo 
sąmojingame žodyje džiaugėsi, 
kad jam vis daugiau tenka susi
durti su įvairių kraštų mokslo 
vyrais, praktikais ir teoreti
kais, moderniais ir priešisto
riniais, ir tuo žymiai išplėsti 
prie Pacifiko gyvenančios vi
suomenės akiračius.

- Ligšiol, kaip daugelio 
įprasta, - baigė rektorius F. 
D. Murphy, - aš vis laikiausi 
įsitikinimo, kad pirmasis žmo 
gus pasaulyje buvo vyras, iš 
kurio šonkaulio netrukus atsi
rado kitos žmogiškos gyvybės. 
Bet dabar, brangioji Marija, 
pradedu galvoti, kad pirmiausia 
Dievas pasaulyje sukūrė mote
rį...

Visi taip nuplojom, kad ai
das toli nuskardeno per aukš
tus Topangos kalnus. Ir tada, 
nei iš šio, nei iŠ to, labai ne- 
laiku ir nelaukiamai pradėjo ly
ti. Tatai kiek apgadino Lietuvos 
ir Kalifornijos vestuvių apei
gas, bet priminė, kad laikas 
vykti į parodos atidarymą.
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Buvę E. Galvanausko studen
tai ir jo bendradarbiai lekto
riai, patyrę 1963 m. apie buv. 
rektoriaus ligas ir nelaimes, 
dar jam tebegyvenant Madagas

Klaipėdos Prekybos Instituto bičiulių sambūrio valdyba: L. Raslavičius, V. Micevičius - Micas, J. 
Jakubonis, L. Jankauskas ir J. Lieponis. V. Noreikos nuotrauka
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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 P O D A R O G I F T S , INC. PARODINĘ SA
LĘ, kurioje išstatyti puikūs Sovietų gamybos daiktų pa
vyzdžiai, pasirinkimas dovanų, giminėms Sovietų Sąjun
goje.

Turistai ir besilanką visose L’.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 iš 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. 
(SVAlnut 2-0100).

kare, reiškė jam ne tik užuo
jautą, bet suteikė ir piniginę 
paramą gydymosi išlaidoms 
dengti. Galvanauskams kelian
tis iš Madagaskaro Į Prancū-

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

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

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

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

PARMA, Ohio 44134
5432 Statė Rd.
749-3033

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

ROCIIESTER 21, N. Y.
683 Hudson Avė.
BA 5*5923

NEW YORK, N. Y. 10003
1.01 — 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.
L Y 9-9163 I
VINELAND, N. J.
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

DIRVA

ziją, nauja ligų ir nelaimių ban
ga užplūdo. 1965 metų rudenį 
Chicagoje susirinkusių institutL 
ninku buvo nutarta susirūpinti 
nuolatine rektoriaus globa. Glo - 
bos nuolatinumo pobūdis vertė 
imtis organizuotos veiklos, nes 
pripuolamais rėmimais proble 
mos nebūtų galima išspręsti. Ini
ciatorių grupė susirišo su ko
legomis ir buvo suorganizuotas 
Prekybos Instituto Bičiulių sam - 
būris rūpintis rektoriaus finan
sine globa ir jo atsiminimų iš
leidimu. Reikia, kad mūsų jau
noji karta galėtų susipažinti su 
šio spalvingo ir tauraus lietu
vio darbais.

Ernestas Galvanauskas

Užsimojus šį darbą vykdyti, 
pasigirdo balsų, kad tokių at
siminimų išleidimas esąs visų 
lietuvių reikalas, o ne kokio 
mažo būrelio gerbėjų. Mes vi
siškai sutinkame su šiuo tvir
tinimu. Manome, kad ir finan
sinė pagalba Ernestui Galvanaus
kui , ilgai Įvairių ligų kamuo
jamam, taip pat yra visų lietu
vių reikalas. Bet kai jokia kita 
bendrinė institucija ar organi
zacija nesiima Šio darbo, mes, 
buvę jo studentai, kurie arčiau 
ir geriau pažįstame savobuvusĮ 
rektorių negu dauguma mūsų 
tautiečių, ėmėmės iniciatyvos. 
Tačiau niekad nežadėjo aplenk
ti lietuviškąją visuomenę. Jau 
ne vienas mūsų kviečiamas tau
tietis yra prie šio darbo prisi
dėjęs.

Dabar, kada mūsų užsimoti 
darbai yra gerokai pastūmėti 
pirmyn, kviečiame, visus ge
ros valios lietuvius Įsijungti į 
ŠĮ darbą savo vieno kito dole
rio Įnašu ir sudaryti sąlygas 
atsiminimų knygai užbaigti ir 
sumažinti E. Galvanausko rū
pesčius, kylančius dėl nuolat di
dėjančių gydymosi išlaidų, ku
rios šiuo metu jau prašoka 
$60.00 Į mėnesį.

Savo tarpe sutelkę reikalingą 
pradinę sumą, pavedėme žur
nalistui Vytautui Alseikai do
kumentuoti E. Galvanausko at
siminimus naudojant tiek mag
netofoną, tiek ir tiesioginį ra
šymo būdą. Šis darbas buvo vyk. 
domas Aix-les-Bains, Prancū
zijoj nuo spalio 9 iki lapkričio 2 
dienos. Be atsiminimų dar buvo 
užrekorduota E. Galvanausko žo
dis, skirtas visiems lietuviams 
ir kitas lietuviams Lietuvoj. 
Mintys, skirtos visiems lietu
viams, sudaro lyg ir E. Galva
nausko credo, kurio originalą 
juostoje atiduosim Lietuvių Ar
chyvui saugoti. Ką Kultūros Fon
das prieš eilę metų yra pradė
jęs planuoti, t.y. užrekorduoti 
žymiųjų lietuvių pasisakymus 
ir laikyti juos Lietuvių Archy
ve, tą be didelių planų PIB, 
bent vieno žymaus lietuvio at- 
veju jau Įvykdė.

Galutinai išryškėjus atsimi
nimų redaktoriaus klausimui, 
darbas bus tęsiamas toliau, pa
pildant medžiagą iš Įvairių ar
chyvų. Reikės visos eilės tal

kininkų medžiagai surinkti. No
rėtumėm, kad knyga pasirodytų
E. Galvanausko 85 metų sukak
ties proga, 1967 m. lapkričio 20 
dieną.

Įvairių parengimų progomis 
Prekybos Instituto Bičiulių sam - 
būrio nariai ir jųtalkininkai su
darys progas lietuviška jai visuo
menei prisidėti savo Įnašais 
prie sėkmingo šio darbo užbai
gimo. Kam čekio ar piniginės 
perlaidos išrašymas nesudaro 
sunkumų, prašomi savo įnašus 
išrašytus Prekybos Instituto Bi
čiulių vardu siųsti šiais adre
sais: c/o L. Raslavičius, 7234 
So. Sacramento Avė., Chicago,
III. 60629 arba c/o J. Jakubo
nis, 2611 West 69th St., Chicago

K. KODATIENĖS
PARODA

K. Kodatienės paroda buvo ati
daryta 1966 m. lapkričio 13 d. 
1 vai. Lietuvių namuose ir užda
ryta lapkričio 20 d. 1 vai. Iki 
šiol pažinojome K. Bartninkai- 
tę-Kodatienę kaip žymią visuo- 
menininkę, skaučių seserijos ir 
Šaulių s-gos veikėją, be to, ji 
studijavo VDU Teisių Fakulte
te Ekonomijos skyriuje, kurĮ už 
baigė 1934 m. Nuo 1930 iki 1934 
m. buvo VDU Skaučių draugovės 
pirmininke.

Tačiau kaip dailės meno atsto
vę stebime tik šioje, jos gyveni - 
mo pirmoje parodoje. K.K. stip
resnė moderniame tapybos me
ne. Ji išstatė 47 paveikslus. Iš 
jų pardavė 21 pa v.: keli žiūro
vai nusipirko net po du.

Atidarymo metu naująją dai
lininkę pasveikino JAV Detroito 
apyl. pirm. inž. J. Urbonas, o 
po to kalbėjo apie savo meninius 
užmojus dabar ir ateity ponia 
K. Kodatienė. Po jos žodžio kal
bėjo ir sveikino JAV LB Tary
bos narys VI. Pauža. I-mojo Lie
tuvos kareivio St. Butkaus šau
lių k. vardu (šauliai parodą pa
dėjo ruošti ir ją globojo) K.K. 
dailės parodą atidarė ir ją už
darė VI. Mingėla. Atidarymo 
metu dalyvavo apie 70 svečių - 
žiūrovų. Per visas 7 dienas ap 
silankė apie 250 žiūrovų. Vy
kusi V. Vijeikio spausdinta pro
grama labai padėjo parodos sėk
mingumui. Be to, K.K. mokėjo 
gražiai nusakyti kiekvieną ta
pybą ir kiekvienam pav. davė 
tinkamą pavadinimą, ko dažnai 
labai trūksta kitų dailininkų ta- 
pybose ir programose.

V. Saurimas

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Puthamo 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 11 D. Korp! Giedra 
pyragų ir tortų pardavimas ir 
kavutė šv. Jurgio par. 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 Slovėhų 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.

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

HELP WANTED MALĖBORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR C1NCINNATI 
G1LBERT FLOOR. TYPE MILLS 

also LATHE HANDS 
HYDRO MFG. 

19701 Moenart .Detroit, Mich.
FO 6-4000 <123-1321

MAINTENANCE
HELPER

MUŠT HAVE PRESS 
REPAIR EXPERIENCE

HYDRO MFG.
19701 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-4000
(123-132)

HOSPITAL PERSONNEL
A qualified and experienced Director 
of Nursing is required for a 3 0 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 writing to Administrator, Uni- 
ty Union Hospital, Unity, Sask.

also a

Combined La b and 
X-Ray Technician 

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

IMMEDIATE OPENINGS 
for

A & P LICENSED 
MECHANICS

Wanted for Fixed Base 
operation. Full Line Cessna 

Dealer.

Steady vvork. High wages. 
Plūs overtime. Liberal 

fringe benefits.

Apply Call or Send Resume

GREAT LAKĘS 
AIRMOTIVE INC. 

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

565-4303
(128-134)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

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

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

1966 m. gruodžio 2 d.

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

PROCESS FOUNDRY CO.
1 5 45 Temple Detroit, Mich.

313 — 961-3225
(125-131)

MAINTENANCE 
MACHINE SĖT UP 

DIE MAKERS 
DIE 'REPAIR

How would you likę to work for 
a new, progressive, Die Casting 
Division of an expanding com
pany, in a very nice community 
in southeastern Michigan?

THIS IS AN 
OPPORTUNITY 

to get in on the ground floor, 
with seniority and chances to ad- 
vance as the division grows. We 
have openings for MILLWRIGHTS 
who have had some electrical, 
hydraulic and machine repair ex- 
perience. There are openings for 
DIE MAKERS, DIE REPAIR and 
SĖT UP MEN who have had ex- 
perience with dies and trim fix- 
tures. These jobs offer a chance 
to progress and also to learn the 
operation of eąuipment used. in 
the manufacture of rapidly grow- 
ing products.

GOOD WAGES
AND LIBERAL

FRINGE BENEFITS 
PAID FOR BY 

MANAGEMENT
Send Resume to the Follovving 

Address:
UNIVERSAL 

PLASTICS 
Divisioh of Hoover 
Bali & Bearing Co.

7605 Maple Rd.
Saline, Mich. 48176

Attn.: Wh. H. Mehrling 
“An Equal Opportunity 

Employer”
(129-132)

MILL
OPERATORS

TOOL MAKERS 
MAČHJNE 
BUILDERS

Mušt be Journeymen 
58 hour vveek 

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

(125-131)

FEMALE HELP

REGISTERED NURSE
Oustanding opportunity in F.LK- 
HART, EXCF.LLENT PAY, 40 HOUR 
WF.F.K WITH WF.D. AND SAT. HALE 
DAYS. NO SUN. OR NIGHTS. BLUF. 
CROSS, BLUE SH1ELD PAID FOR 
BY EMPLOYER PED1ATR1CS SEC- 
T1ON. APPLY ADMINISTRATOR 
ELKHART CLIN1C, ELKHART. 1ND. 
or call COLLECT, 522-9850.

(128-132)
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IR APYLINKĖSE
* SLA 14 KUOPOS 65 

metų gyvavimo minėji
mas pobūvis įvyks gruo
džio 4 d. (sekmadienį) 
4 vai. p.p. Lietuvių Sa
lėje.

2 vai. p.p. įvyks kuo
pos susirinkimas.

ŠIMTAS DOLERIŲ
Prieš porą mėnesių 

mirus Edvardui Karnė- 
nui, dalis jo artimųjų 
vietoj gėlių skyrė pini
ginę auką Lietuvių Va
sario 16-sios gimnazi
jai. Šiomis dienomis tos 
gimnazijos direktorius 
Dr. P. Bačinskas atsium 
tė šiltą laišką p. Onai 
Karnėnienei, reikšda
mas užuojautą dėl jos 
vyro mirties ir dėkoda
mas už ta proga gautą 
$100 auką Vasario 16- 
sios gimnazijos rei
kalams. Gimnazijai au
ką organizavo ir jos per. 
siuntimui tarpininkavo 
p. O. ir Alf. Mikulskiai.

"Kol pasaulyje bus to
kių kilnių lietuviškų šir
džių, kaip Jūsų velionis 
vyras, Jūs, Jūsų artimie
ji, p. Mikulskiai, Vasa
rio 16-sios gimnazija 
galės dar ilgai išsilaiky-

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE a 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componeftts
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportunity Employer

MADŲ PARODA
CLEVELANDE

S. m. gruodžio mėn. 3 d. (šeštadienį), 
7:30 vai. vak., Šv. Jurgio parapijos salėje.

Modeliuos viešnios iš Chicagos su originaliais šiam sezonui rūbais. Mode
liuotojoms talkininkaus ir kelios clevelandietės.

Madų parodos svečiai turės taip pat progos laimėti V. Raulinaičio skulp
tūrą, kun. P. Dzegoraičio ir R. Leknicko paveikslus.

Įėjimas — auka — 2 dol.
Rengia Arkivysk. J. Matulaičio Senelių Namų 

Putname Statybai Remti Komitetas 
Clevelande

Lionė Sutema ir dr. Vytautas Kavolis diskusijų metu...
Ged. Naujokaičio nuotrauka

V. KAVOLIS IR LAIKOTARPIO
ti", baigia savo laišką 
direktorius Dr. P. Ba
činskas, atsiųstą p. O. 
Karnėnienei.

* DAGMAR KOLLER, 
soprano solistė, dalyvau
janti Vienos Johann 
Strauss orkestro kon
certe (gruodžio 4 d. 3 
vai. p.p.) yra viena iš 
Vienos geriausių ir gra
žiausių jaunųjų solisčių. 
Jos žanras — operetė. 
Neveltui ji gaudoma ne 
tik lengvosios operos mu
zikos statytojų, bet ir te
levizijos.

Salia jos, jaunas solis
tas Walter Kraeutler, 
lyrinis - dramatinis te
noras, yra užsitarna
vęs Europos kylančios 
žvaigždės vardą.

S. HUROK presents

VifnnflJiiImnnSlrauss
Orchestra
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

INSURED SAVINGS

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

flNCi 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &.William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuoto.jai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, Tu
ri nti daugel metu patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS J L SSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentir patenkinti. 

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

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės'Į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3. N. Y. — 39 — 2nd Avenue . _ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005 

-• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7. N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay A N 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CIIICAGO. III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CIIICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 964 Litei'ary R I. TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 7360 Michigan Avenue .. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St.. N. W.

Tel. GL 8-2256
• IIAMTRAMCK. Mich. — 11333 Jos. Campau GL 7-1575
• HARTFORD 14, Uopn. — 290 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030. 246-0215
• IRVINGTON 11. N- -J. 762 Springfield Avė ES 2-1685

YO.UNGSTOVVN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue R1 3-0110
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2991
• LAKE\VOGI). N. J. - 126 — 4th Street _ PO 3-8569
• NEWARK 3. N. J- — 428 Springfield Avenue BĮ 3.-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• I’A SS A1C. N. J. 176 Market Street _ ... GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa.19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANC1SCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St............... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

Vienos J. Strausso or
kestras atvyko į Ame
riką gastrolėms pagerb
ti ’ Strausso valsų metus\ 
1967 m. sukankant 100me
tų pasaulyje pagarsėju
sių kūrinių pasirodymui.
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TŲ sutikimo balius ren
giamas LB Clevelando 
I-os Apyl. Valdybos 
įvyks gruodžio 31 d. Slo 
vėnų Auditorijoje. Sta
lai bus parengiami 10 
asm., jaunimui nema
žiau 4 asm. Kvietimus 
galima jau užsakyti te
lef. pas valdybos narius: 
A. Neimanienę 391-7588, 
J. Mikonį 531-2190 ir raš' 
tinėje IV 1-6900, F. Ei- 
dimtą 881-1921. Jie su
teiks ir smulkesnias in
formacijas.

Kvietimus prašome už
sakyti nevėliau gruodžio 
28 dienos. N.M, sutikimo 
pradžia 8:30 vai. vak.

Valdyba
(sk.) 

PINIGAI JŪSŲ
LAUKIA!

Savo laiku Cleveland Savings 
Society žmonės turėjo įnešę su
taupąs. Tą taupymo įstaigą per
ėmus Society National Bankui, 
tiek sutaupos tiek nuošimčiai 
bei banko likvidaciniai ištekliai 
daugelio liko neatsiimti. Pa
skelbtuose sąrašuose spaudoje 
buvo eilė ir lietuviškų pavar
džių. Adv. P. Chalko malonaus 
tarpininkavimo dėka skelbiame 
tų lietuvių sąrašą, kurie, jei dar 
nespėjo, gali kreiptis į Society 
National Bank Clevelande ir sa
vo pinigus atsiimti.

Stasys Choda kaus kas, 1192 
Melbourne Rd., Cleveland, Ohio 
Jadvyga Drobavičius, Kristina 
Drobavičius, 2411 Centrai Avė., 
Cleveland, Ohio 44115; Mrs. Ona 
Gotautas, 7608 Aberdeen Avė., 
Cleveland, Ohio; Tony Gudonis 
8400 Pulaski Avė., Cleveland, 
Ohio; Joe Kalvaitis, Paul Kal
vaitis, City Hospital, Cleveland 
Ohio; Susan Markūnas, 1110 E. 
169 St., Cleveland, Ohio; Toni 
Murauckas, 6734 EdnaAve.,Cle 
vlenad, Ohio; Vincent Misuka- 
nis, Sunny Acres Hospital, Rich 
mond Rd., Cleveland, Ohio; Da
lia Vivas, 582 Chandler St.,Wor 
cester, Mass.; Paul P. Wisnaus 
kas, 6211 Linwood Avė., Cleve
land, Ohio 44103; Agnės Žemai
tis, 1430 E. 65 St., Cleveland, 
Ohio 44103.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

SIGNATŪROS
J V. Kavolio paskai

tą Chicagoje (Jaunimo 
Centre, 1966.X.29) susi
rinko maždaug šimtas 
klausytojų. Paskaitos te
ma — Apie Laikotarpio 
Signatūras — nedaug ką 
tepasako. Kavolis kalbė
jo apie šių dienų prob
lemas ir jaunimą. Ne
įmanoma čia atpasakoti 
atydžiai paruoštos ir 
apie pusantros valandos 
trukusios paskaitos (ji, 
atrodo, bus išspausdin
ta sekančiame Metmenų 
numeryje). Bendras įs
pūdis maždaug toks, kad 
šių dienų žmogus mažiau 
viskuo tiki, daugiau ieš
ko ir klausia, mažiau kal
ba, daugiau veikią. Jau
noji karta nusivylusi 
ideologijomis ir jų var
du žmonėms daroma 
skriauda, ir melu. To
dėl jaunimas nelinkęs 
daug kalbėti, sunkiai 
kam nors įsipareigoja ir 
lengvai įsipareigojimus 
sulaužo; save mieliau iš
reiškia triukšmingos mu
zikos forma, negu žo
džiais. Jis mieliau va
žiuoja į Seimą kovoti už 
negrų teises, negu daly
vauja diskusijose apie 
rasines problemas. 
Technologijos ir moks
lo pažanga dar labiau su
painiojo jau ir taip pai-
nias žmonių tarpusavio 
santykių problemas, ir 
jokia ideologija nebesu
geba pateikti patenkina
mų atsakymų. Nes visiš-

Z. V. Rekašius 

ka ištikimybė betkuriai 
ideologijai reiškia ištiki
mybę ne tik jos šventie
siems, bet ir jos inkvi
zitoriams.

Jokių sprendimų nei 
konkrečių pasiūlymų V. 
Kavolis nepadarė, o tai 
jau yra labai neįprasta 
ir labai gera dorybė lie 
tuviškuose svarstymuo
se. Perdažnai mūsuose 
paskaitininkai pasaulį 
piešia tokį, kokį jie norė
tų jį matyti. O jei gyve
nimas nėra toks, koks 
jis "turėtų būti" tai la
bai lengvai siūlomi re
ceptai dalykams "į ge
rą pusę pakreipti".

Paskaitos pabaigoje 
buvo maždaug tuzinas 
apibendrinimų, kurie ne 
daug ką naujo tepasakė. 
Pavyzdžiui, kad ir tei
gimas, jog tikslo galima 
kartais nepasiekti todėl, 
kad beatodairiškai jo šie 
kiama,. primena daug kar. 
tų kitais žodžiais girdė
tą posakį, kad tikslas 
nepateisina priemonių.

Po paskaitos vyko gan 
ilgos diskusijos, kurios, 
deja,buvo gana žemo ly
gio. Vieni klausytojai pri
tarė ir "paramstė" pa
skaitininką, kiti despe
ratiškai bandė "atitaisy
ti" paskaitininko "netei
sybes ir klaidas". Dau
gelis klausimų nedaug ką 
bendro turėjo su paskai
ta. Pavyzdžiui klausi
mas, kodėl lietuvių jau
nimas emigracijoje ven
gia kalbėti lietuviškai, ir 
po to dar pridėtas paaiš
kinimas, kad "mums tai 
sakydavo, jog grybai bur
noje užaugs, jei lietuviš
kai nekalbėsime". Deja, 
V. Kavolio atsakymas, 
kad "grybai burnoje gali 
užaugti ir lietuviškai kal
bant" prajuokino tuos, ku
riuos turėjo.prajuokinti, 
ir supykdė tuos, kuriuos 
turėjo supykdinti. Sar
kazmas yra gera disku
sijų priemonė, ypač at
sakinėjant į sarkastiš
kus kląusimus. Tačiau 
vargu ar pateisinamas 
jis tada, kai nuoširdūs se
nukai klausia naivius ir 
nepakankamai "intelektu
alius" klausimus.

Be diskusijų paskaita 
būtų palikusi daug ge
resnį įspūdį, nes ji ne 
tik išprovokavo klausy
tojus, bet ir privertė su
simąstyti, o tai jau ne
mažas laimėjimas. Dis
kusijos gi įrodė tik tai, 
kad senesniems ir jau
nesniems emigrantams 
kartais sunku besusi- 
kalbėti.

Paskaitą ruošė Santa
ros - Šviesos Chicagos 
skyrius.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* DAIL. JONAS RIMŠA, 
praleidęs pusę metųTa- 
hiti saloje, kur sukūrė 
kelioliką naujų kūrinių ir 
daugybę eskizų, dėl sun
kaus klimato negalėda
mas ilgiau pasilikti, 
guodžio 14 d. išplaukia 
atgal į Ameriką. Los An
geles pasieks sausio 20 
d. Pabuvęs kurį laiką 
Amerikoje, jis žada vyk
ti į Ispaniją.

* FELIKSAS A. AN- 
DRIUNAS, iš Wineote, 
Pa., pasitaisęs sveikatą 
po ilgesnės ligos, siun
čia Dirvai linkėjimus 
auksinės sukakties pro
ga ir jungia savo $10.00 
auką.

* ALBINAS TREČIO
KAS, N.J., lietuvių orga
nizacijų veikėjas, grįžęs 
iš kelionės po Europą, 
prisiuntė Dirvai savo ke
lionės aprašymą ir kar
tu 10 dol. auką.

/

* EGLĖ LIUTKUTE, 
Lietuvos pasiuntinybės 
Prancūzijoje sekreto
riaus Antano ir Janinos 
Liutkų duktė, praeitą va
sarą dalyvavusi Jaunimo 
Kongrese Chicagoje ir 
šiuo metu dėstanti anglų 
kalbą prancūzų aukšt. 
mokykloje Paryžiuje, 
gruodžio 22 d. susituo
kia su Jean-Fierre Jar- 
del. Vestuvių apeigos 
įvyks lietuvių koplyčioje 
Paryžiuje.

* DAIL. ALFONSO 
DARGIO tapybos karinių 
paroda Rochesterio gale
rijoje Shop One bus ati
daryta iki gruodžio 31 d.

Brangiam tėvui ir uošviui

STEPONUI LAVICKUI

mirus, HALINAI ir ZIGMUI MOLĖJAMS liūde

sio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

ALB East Chicagos Apylinkė

Lapkričio 12 d. Chicagos neolituanai aplankė mirusius kolegas 
Šv. Kazimiero kapinėse ir padėjo po rožę prie kiekvieno iš 13 ten 
palaidotą. Nuotraukoje korporantai prie koleg. Prapuolenytės-Ko- 
šienės kapo. V. A. Račkausko nuotrauka

DIRVA 1967 METAMS
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja

šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 
nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.

šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 
ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

DIRVA 6907 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, Cleveland, Ohio 
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardas .........................................................

Adresas ............................................................••••

Miestas.........................................Valst...............Zip ........

Mes priimsime užsakymus 
dovanoms. Šios kainos yra:

2101 —VOLGA GAZ — 21 R —
2102 -------VOLGA GAZ — 21 US —
2103 —MOSKVIČ 408 E" —
2103 —MOSKVIČ 408 —

AUKOS DIRVAI
J. Česonis, Phila..................4.00
L. Balzaras, Chicago ......... 2.00
J. Jurkūnas, Chicago......... 4.00
V. Vaičiūnas, Detroit........4.00
A. Juodka, Chicago............1.00
G. Alekna, Racine................1.00
A. Rukštelė, Chicago......... 5.00
F. Pempė, Phila....................1.00
M. Šorius,Chicago.......... ..4.00 .
P. Budlnininkas,Chicago... 5.00 
L, Bulgaris, Detroit...........1.00
V. Girnius, Chicago.......... 4.00
P. Dalinis, Detroit............4.00
P. Damijonaitis, Granford 4.00 
J. Briedis, Detroit............4.00
J. Daniliauskas, Stamford 3.00 
J. Venckus, Providence .. 1.00
V. Nungaudas, Chicago .... 4.00 
P. Matiukas, Rochester .. 5.00 
A. Rėklaitis, Chicago ....... 4.00

NEW YORKO VYRŲ 
CHORO KONCERTAS

Tik neseniai nuskam
bėjo liūdna žinia, jog šį 
rudenį mirtis Lietuvoje 
nuskynė vieną iš trijų 
brolių muzikų, būtent — 
Ant. Budriūną. New Yor- 
ko Lietuvių vyrų choras 
prisimins jį savo dainos 
ir poezijos vakare, iš- 
pildydamas jo sukompo
nuotą dainą "Tu, sakalė
li".

Be to šiame vakare iš
girsime ir Br. Budriū
no kompoziciją "Tėvy
nei".

New Yorko Lietuvių 
Vyrų Choro dainos ir po
ezijos vakaras įvyks š. 
m. gruodžio mėn. 11 d. 
6 vai. vak. Franklin K. 
Lane mokyklos salėje, 
Woodhavene.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

NEOLITUANŲ 
ŠVENTE

CHICAGOJE
Korp! Neo-Lithuania 

Chicagoje metinę šventę 
minėjo lapkričio 12 d. Ry
te Tėvų Jėzuitų Koply
čioje korporantai-ės iš
klausė pamaldas, laiko
mas Tėvo J. Kubiliaus, 
S.J. Po pamaldų Jauni
mo Centro sodelyje prie 
Paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę padėtas 
vainikas, NL Chicagoje 
pirmininkui Algiui Mo
destui tarus žodį. Iš čia 
organizuotai vykstama į 
kapines ir aplankoma 
chicagiškių kolegų ka
pai.

Vakare Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje, pri
pildytoje neolituanų bei 
jų artimųjų, Tautos Him
nu ir Tėvo J. Kubiliaus 
malda pradedama iškil
mingoji sueiga. Po trum
pos praeitų metų kaden
cijos darbų apžvalgos su
eigą veda pirm. A. Mo
destas. Susikaupimo mi
nute pagerbiami miru
sieji bei kritusieji neo
lituanų šeimos nariai. 
NL Vyr. Vald. Pirminin
kas R. Staniūnas savo kal
boje kviečia visus kor- 
porantus į solidarumą, 
kolegiškumą. Baigda
mas savo kalbą, pirmi
ninkas iškelia eilės vy
resniųjų kolegų nuopel
nus ir darbą "Pro Pat- 
ria" ir paskelbia vyr. val
dybos nutarimą, kuriuo 
filisteriai: Antanas Dir
žys, Jonas Jurkūnas, Vac 
lovas Mažeika ir Mečys 
Valiukėnas apdovanoja
mi Neo-Lithuania žiedu. 
Pranešama, kad tą patį 
vakarą kol. Diržiui įtei
kiamas žiedas NL suei
goje New Yorke, o chi- 
cagiškiai apdovanojami 
kolegos iškviečiami į 
sceną ir čia įteikiami 
jiems žiedai. Žiedus ga
vusiųjų vardu dėkoja M.

Valiukėnas. Salė aidi plo
jimais.

Pakeltiesiems į sen
jorus: Ramutei Balcery- 
tei, Zitai Burneikytei, 
Reginai Taujenytei, Vy
tautui Cicėnui, Vytautui 
Jokubauskui, Zigmui Šef- 
leriui ir Dainiui Valiukė
nui (visiems chicagiš- 
kiams) ir Arūnui Vaitie- 
kaičiui (detroitiškiui) 
iškilmingai uždedamos 
spalvos. Juniorus tėvūno 
ir savo, magistros, var
du atsisveikina Rūta Moc
kutė. Korp! vardu jaunuo
sius seniorus sveikina 
pirm. A. Modestas. Pa
keltųjų vardu itin gražų 
ir jautrų žodį taria Vy
tautas Cicėnas.

Skelbiamas seniorų su
eigos nutarimas, kuriuo 
1966-67 akad. metams 
NL Chicagoje valdybon 
išrinkti šie kolegos (pa
reigomis pasiskirstę pa
tys): Vytautas Kasniū- 
nas, jr. — pirmininkas, 
Liucija Virpšaitė — vi- 
cepirm., Šarūnas Valiu
kėnas — sekr., Bronius 
Kasakaitis — ižd. ir Gin 
tas Saulis — narys. Nau
joji valdyba juniorų ma
gistrą pakvietė Kristiną 
Sabaliauskaitę, buv0 
vald. sekretorę, tėvūnu 
— Raimundą Panarą ir 
arbiter elęgantiarum — 
Vaclovą Mažeiką. Nau
joji valdyba čia pat per
ėmė pareigas ir tolesnį 
sueigos vedimą.

Pirm. V. Kasniūnas 
jr. trumpame žodyje, pri- 
sistatydamas su naujaja 
valdyba, pabrėžė, kad 
Pro P atria, tai didelė piū- 
tis, kuriai reikalinga 
daug talkos, daug darbo 
dienų.

Sueiga baigta Gaude- 
amus. (v. j.)

* VALDUR MOTUS’O, 
estų dailninko, dailės 
darbų paroda atidaroma 
š.m. gruodžio 3 d. (šeš
tadienį) Chicagoje Čiur
lionio Galerijoje 7 v.v.

Čiurlionio Galerijos 
Direkcija nuoširdžiai

Jauni rochesteriečiai Algirdas Čypas ir Audronė Vaičytė^sukūrę 
lietuvišką šeimą.

kviečia visus šią parodą 
aplankyti. Paroda tęsis 
iki š.m. gruodžio mėn. 11 
d. imtinai.

* PRIE LIETUVIŲ 
FONDO yra sudaryta 
Spaudos Komisija. Ji lai
kas nuo laiko turi savo 
informacinius susirin
kimus. Neseniai tokia 
spaudos komisijos narių 

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .

Joseph F. Gribauskat
|||^ Executive Secretary

INSUREO

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So, 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

SPECIALIOS
ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBI- 

LIŲ dovanoms į USSR. Džiaugiamės paskelb
ti specialias Švenčių kainas. Atpigintos kai
nos jau galioja.

informacinė sueiga-kon- 
ferencija įvyko dr. Gedo 
Baluko rezidencijoje Chi
cagoje. Sekanti spaudos 
konferencija yra numato
ma dr. Vytauto Račkaus
ko rezidencijoje.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS' 
PRENUMERATĄ

automobilių

$2,365,19
$2,553.70
$1,954.88
$1,759.39

r

2101 — ZAPOROZHETS — ZAZ 965A — $ 957.60

Tos specialios kainos galios TIKTAI IKI 
1966 GRUODŽIO 15 DIENOS.

Skubėk su savo užsakymais pas

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH 

(corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003.
Phone 212 — 228-9547

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar 
skyrių.
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