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Pasikeitimai

VAKARŲ VOKIETIJOS KRIKŠČIONYS DEMO
KRATAI IR SOCIALDEMOKRATAI SUTARĖ 
SUDARYTI NAUJĄ VYRIAUSYBĘ, KAS REIŠ
KIA, KAD DAUGUMAS SVARBIAUSIŲ KLAU
SIMŲ BUS SPRENDŽIAMI SLAPTUOSE MINIS- 
TER1Ų KABINETO POSĖDŽIUOSE, BET NE 

VIEŠAI SEIME.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Šias eilutes rašant at
ėjo žinia, kad dauguma 
krikščionių demokratų 
ir socialdemokratų sei
mo atstovų pritarė savo 
vadovybių nutarimui su
daryti naują koalicinę 
’schwartz-rot’ vyriau
sybę. Jei neįvyks kas 
nors netikėto, kai šis 
Dirvos numeris pasieks 
skaitytojus, Vakarų Vo
kietija turės naują vy
riausybę, kurios prieša
kyje bus Kurt Georg Kie- 
singer, o vice-kanclerio 
ir užsienio reikalų mi- 
nisterio postas atiteks 
dabartiniam Berlyno bur
mistrui Willy Brandt.

Už naują koaliciją, ku
ri seime turės milžiniš
ką daugumą, kalba visa 
eilė faktų. Visų pirma, 
Vokietijos užsienio ir vi
daus politika reikalinga 
eilės reformų, kuriais 
žymiai lengviau galės 
pravesti ’tautinės vieny
bės’ vyriausybė negu ku
ri nors kita mažesnė 
mini - koalicija' t. y., 
krikščionių ar socialde
mokratų susidėjimas su 
maža liberalų partija. 
Tokia ’mini-koalicija’ 
patiktų socialdemokra
tams dėl to, kad jie jo
je griežtų pirmuoju

M

♦ SUOMIJOS PREMJERUI 
Pa šio lankantis Maskvoje, 
Pravda įsidėjo straipsnį, įspė- ' 
jantį premjero vadovaujamą so
cialdemokratų partiją, kad "joJ 
(partijos) vadovybė dar nėra iš
valyta nuo reakcionieriško ele
mento".

Kaip žinome, suomių social
demokratai yra sudarę vyriau
sybę koalicijoje su suomių ko
munistų partijos atstovais.

♦ EGIPTO VYRIAUSYBE per
ėmė savo žinion Fordo dirbtu
ves Aleksandrijoje neva dėl to, 
kad esą neužmokėti mokesčiai. 
Gi tikroji priežastis, spėjama, 
bus ta, kad Fordas savo gami
nius eksportuoja į Izraelį.

♦ KANADOS VYRIAUSYBES 
posūkis — atmetant buvus "JAV 
pavadyje" politiką ir pasisakant 
už Raud. Kinijos vyriausybės 
pripažinimą ir priėmimą į JTO, 
susilaukė daugelio protesto te
legramų. Organizuotą telegra
mų siuntimą skatina ir Euro
pos pavergtųjų tautų emigran
tai, ypatingai pabaltiečiai.

* NEGRŲ integracijos va
dovo Martin Luther King orga
nizacijos atstovai vieši Cleve
lande ir ruošia dirvą panašiai 
integracijos akcijai, kuri pra
eitą vasarą buvo vykdoma Chi
cagoje. Tos organizacijos at
stovų nuomone, Clevelandas 
ttlrįs tas pačias neišspręstas 
problemas, kaip ir Chicago, tik 
skirtumas tas, kad Clevelandas 
stokojąs dar ir tinkamos vado
vybės. 

tikėjosi tą raktą atgauti 
su amerikiečių pagalba, 
o antrieji tik derybom 
su Maskva. Derybų sie
kia ir socialdemokratai.

Gynimosi klausime 
krikščionių demokratų 
dauguma norėjo gauti ko
kį nors žodį Washingto- 
no sprendime panaudo
ti ar nepanaudoti atomi
nius ginklus, bet nega
vo, tuo tarpu socialde
mokratai (ir liberalai) 
yra pažiūros, kad vokie
čiams reiktų atsisakyti 
nuo dalyvavimo atominia
me apsiginklavime, nors 
toliau dalyvaujant NATO 
apsigynimo sąjungoje.

Visiškai aiškiai so
cialdemokratų nusivyli
mą amerikiečiais Willy 
Brandt pirmą kartą pa
reiškė Walteriui Lipp- 
mannui, (kuris Europoje 
yra daugiau gerbiamas 
negu čia Amerikoje) tam 
amerikiečių žurnalistui 
lankantis Berlyne š.m. 
spalio 9 d. Lippmannui 
apie tai pranešus Vals
tybės Departamentui, į 
Vokietiją skubiai išvažia
vo Vokiečių skyriaus vir
šininkas tame departa
mente Alfred Puhan.

Tuo tarpu Willy Brandt 
turėjo net penkis slaptus 
pasitarimus su Sovietų 
ambasadorium Rytų Vo
kietijai Piotru Abrasi- 
movu. Per pirmą pasi
matymą, gurkšnojant 
konjaką, W. Brandt skun
dėsi: "Žinote, Berlyno 
burmistrui nėra lengva. 
Dėl kiekvienos smulk
menos reikia atsiklaus
ti sąjungininkų komen
dantų, net jei nori paruoš- 
ties policiją (Bereit- 
schaftspolizei) pasiųsti 
sniego kasti. Ir tai pa
daryti mums neleido Wat- 
sonas". (Gen. A. Wat- 
son II buvo Berlyno ame
rikiečių komendantu 
1961-1962 metais).

Paskutinis nesusipra
timas tarp socialdemo
kratų ir amerikiečių bu
vo dėl Berlyno atstovų 
Bonnos seime. Kaip 
prieš kiek laiko primi
nėme, Berlyno atstovų 
balsai skaičiuojami tik 

(Nukelta į 2 psl.)

smuiki ir jų vadas Willy 
Brandt būtų kancleriu, 
tačiau toks režimas turė
tų vos kelių balsų per
svarą seime ir todėl ne
galėtų būti labai pasto
vus.

Paskutinieji rinkimai 
Hessene ir Bavarijoje 
įrodė, kad socialdemo
kratai šiuo metu vargu 
ar galėtų padidinti savo 
atstovų skaičių seime. 
Krašto nuotaikos, at
rodo, bus pasisukusios 
daugiau į dešinę. Už tai 
kalba ir Kiessingerio iš
rinkimas kandidatu į 
kanclerį, aplenkiant tokį 
seną ir daugiau žinomą 
tų pačių krikščionių de
mokratų politiką, kaip 
seimo pirmininką Gers- 
tenmaier. Mat, tas lai
komas "Reue - Deuts- 
cher" — atgailaujančiu 
vokiečiu už jų nusikalti
mus. Tuo tarpu krikš
čionių - socialų partijos 
vadas Strauss priešrin
kiminės kampanijos Ba
varijoje metu davė su
prasti, kad vokiečiai tiek 
pat nusikalto, kaip ir ki
tos tautos, ir kad jie pa
galiau nėra kokie bau
džiauninkai, kurie galė
tų pasirinkti tik tarp dvie
jų vergų pirklių (JAV ir 
Prancūzijos).

Kiek tas nuotaikas at
svers į vyriausybę įėję 
socialdemokratai? Už
sienio politikos srityje 
praktiškai visos vokie
čių partijos yra nusivylu
sios JAV ir nori geres
nių santykių su Rytų Eu
ropa, nors tai ir būtų ly
gu Rytų Vokietijos suve
renumo pripažinimui. 
Kad raktas į eventualų 
Vokietijos suvienijimą 
yra laikomas Maskvoje, 
aiškino ne tik senasis 
Adenaueris, bet teigia ir 
dabartiniai nacionalde- 
mokratai. Tik pirmasis

Atsistatydinęs VLIK’o pirm. V. Sidzikauskas
Vyt. Maželio nuotrauka

KRIZE VYRIAUSIAME LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETE

Atsistatydino pirmininkas ir pasi
traukė Šeši nariai

LAPKRIČIO 30 Vliko 
Tarybos posėdyje Vliko 
Valdybos pirmininkas V. 
Sidzikauskas painfor
mavo apie kai kurių Vli
ko žmonių dalyvavimą 
New Yorko Šviesos - 
Santaros lapkričio 19 d. 
susirinkime, kuriame 
vyko dialogas su Sovie
tų Sąjungos eksponentu. 
Tarybos nariams pasi
keitus nuomonėmis, bu
vo pasiūlyta tų Vliko 
žmonių nereagavimą vie
toje pripažinti nesuderi
namą su jų padėtimi 
Vlike. Vliko Tarybos 
daugumai pasisakius, 
kad toks siūlymas ne- 
svarstytinas, Vliko Val
dybos pirmininkas pa
reiškė atsistatydinimą. 
Po jo pareiškimo šeši 
Vliko Tarybos nariai iš 

posėdžio pasitraukė 
(Vliko Taryboj yra 15 
narių).

Ar šis Vliko Tarybos 
nuomonių išsiskyrimas 
dėl išvadų Vliko ekspo
nuotų žmonių neapdai
rios laikysenos atvejais 
nesutrukdys numatytu 
laiku Vliko Seimui įvyk
ti — dar neaišku, nes ga
lutinis Vliko narių - or
ganizacijų nusistatymas 
paaiškės tik Vliko gru
pių vadovybėms padėti 
aptarus.

Lietuvos Laisvės Ko
mitetas priėjo išvadą, 
kad Lietuvos Delegaci
jos Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime nario lai
kysena tame Šviesos- 
Santaros susirinkime 
yra nesuderinama su De
legacijos nario padėti
mi.

LIETUVOJ MAŽIAU 
KRIKŠTIJA...

Sovietinės 
duomenimis, 
tais Lietuvoj 
šių vaikų buvo pakrikšty
ti, 64.8% jungtuvių įvyko 
katalikų bažnyčiose, 79% 
laidotuvių buvo su reli
ginėmis apeigomis.

1964 metais atitinkami 
nuošimčiai jau mažesni: 
krikštytų naujagimių — 
58-3%, bažnytinių jungtu
vių — 38%, bažnytinių 
laidotuvių — 60.8%.

Kauno mieste ateisti
nės propaganods vaisiai 
esą dar žymesni. 1964 
metais Kaune 58% nauja- yra buvęs meno vado- 

. girnių likę nekrikštyti, Vas, ar jau bus tyliai din - 
(Nukelta į 2 psl.) gęs. (ELTA)

statistikos
1958 me- 

81% gimu-

HENRIKAS VANCE
VIČIUS, Kauno dramos 
teatro režisierius, per
keltas į Vilniaus (Valsty
binį Akademinį) dramos 
teatrą vyriausiu režisie
rium. Tai paaiškėjo iš 
lapkričio 13 d. Soviets- 
kaja Litva paskelbto pa
sikalbėjimo su juo, kur 
jis vadinamas naujai pa
skirtu vilniškio teatro vy
riausiu režisierium.

Vilniaus dramos teat
re kurį laiką vyriausias 
meno vadovas buvo Juo
zas Rudzinskas, sceninę 
karjerą pradėjęs Klaipė
dos teatre, Lietuvos ne
priklausomybės laikais. 
Pernai gruodžio mėnesį 
jis buvo santūriai pagerb
tas 60 metų amžiaus su
kakties proga, bet tuo pa
čiu metu buvo ir kriti
kuojamas: teatro reper
tuaras ir spektaklių me
ninis lygis esąs nublu
kęs. Surengęs "Skirgai
los" spektaklį, Rudzins
kas lyg ir atsigriebė, ta
čiau ir čia buvo priki
šama, kad iškilo Ru
dzinskas, o ne teatras. 
Buvo užuominų, įta
riančių, kad gal Rudzins
kas ir nesistengia kelti 
visų lygį, nes, kitiems 
stipriau pasireiškiant, 
gal jis pats liktų men
kiau tepastebimas... Da
bar, po kelių mėnesių ty
los tuo klausimu, paaiš
kėjo, kad prie režisūros 
vairo Vilniaus dramos 
teatre jau beesąs H. Van
cevičius, Lietuvos teat
rų sluoksniuose antra da
bartinio meto žvaigždė 
šalia J. Miltinio.

Paklaustas, kuo pa
sižymės naujasis Vil
niaus dramos teatro se
zonas, naujas režisie
rius paskubėjo pareikš
ti, kad visos pastangos 
esančios nukreiptos 
"vertingai sutikti Didžio
jo Spalio 50-metį"... Pra
džioj parodė K. Kyman
taitės scenai pritaikytą 
Cvirkos "Meistrą ir sū
nų" ir tuojau žada rodyti 
rusų autoriaus L. Le
onovo "Antplūdį" (apie 
"Tėvyninį" karą). Pas
kui rodysią "Svečią iš 
Vilniaus" (pagal A. Bie
liausko "Kauno roma
ną"). Kymantaitė reng
sianti K; Sajos viena
veiksmių komedijų rinki
nį (Partijos ideologams 
eibes galvosūkių suke
liąs autorius). Taip pat 
būsią atnaujintas Molje
ro "Tartiufas".

Naujų jėgų šio sezono 
metu pasirodysią tik 
trys Vilniaus konserva
torijos teatro fakulteto 
auklėtiniai: D. Kazra- 
gytė, A. Janušauskaitė 
ir A. Zigmantavičius. Pa
grindinėse rolėse ir to
liau liksią scenos meist
rai — J. Kavaliauskas,
H. Kurauskas, S. Jukna, 
P. Zulas, L. Kupstaitė ir 
"daugelis kitų". Nema
tyt, ar tarp tų kitų dar
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (ii)

Kas pirmas užims Berlynu?
/

Su kiekvienu nauju ang
lų protestu gen. Eisen- 
howerio ūpas blogėjo. 
Jis nė kiek nenustebo 
dėl Londono reakcijos 
sustabdžius Montgome- 
rio ofenzyvą šiaurėje, 
bet negalėjo suprasti,ko
dėl reikėtų ginčytis dėl 
pasiųstos Stalinui tele
gramos. Eisenhoweris 
galvojo, kad jis pasiel
gė korektiškai ir, žiū
rint iš kariško taško, ry
šys buvo reikalingas, tad 
niršo prieš visus, ku
rie jį kritikavo.

Kitaip į dalyką pažiū
rėjo Stalinas. Jis nesi
skubino Eisenhoweriui 
atidengti savo planų ir 
atsakė, kad turįs pagal
voti. Stalinas įtarė, kad 
Eisenhoweris norįs jį ap
gauti ir pirmas įžengti 
į Berlyną. Tad negaiš
damas, jis tuoj telefonu 
iš fronto iškvietė į Krem
lių pasitarimui marša
lus Žukovą ir Konievą, 
nepasakydamas jiems 
tikrosios priežasties.

Abu maršalai atvyko 
į Kremlių išvargę. Tam
siai rudose uniformose 
su auksniais antpečiais, 
susitiko prie kelto, ke
liantis į antrąjį aukštą, 
kur.buvo Stalino biuras. 
Jei kas iš šalies būtų 
žiūrėjęs, būtų pagalvo
jęs, kad tai susitiko du 
seni draugai. Tikrumo
je tai buvo du mirtini 
priešai.

Žukovas 'ir Konievas 
buvo savo karjeros vir
šūnėje. Tai buvo gabūs 
vadai. Labiau garsus bu
vo Žukovas. Jis rusų ka
reiviams buvo idealu, ka-

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

87% jungtuvių buvę ne
bažnytinių ir pusė lai
dotuvių be kunigo daly
vavimo.

Tuos duomenis persi
spausdino New Yorke lei
džiamas žurnalas Reli- 
gion in Communist Do- 
minated Areas, Vol. V, 
No.20, October 31, 1966, 
iš Maskvoje leidžiamo 
žurnalo Nauka i Religi
ja (Mokslas ir religija), 
1966 m. balandžio m., No. 
4, V. Fomerancevo 
straipsnio. (ELTA)

IMAMI PENKERIOPAI 
DIDESNI MOKESČIAI

Iš Valstiečių Laikraš
čio (lapkr. 13) paaiškini
mų matyti, kad Lietuvoj 
už sodybinius sklypus 
(daržus) imamas žemės 
mokestis po 35 kapeikas 
už arą, o jei kas yra ga
vęs sklypą didesnį, negu 
numatyta, tas moka dvi
gubą mokestį. Tad už nor
malų (0.6 ha) sklypą rei
kia mokėti 21 rublis kas
met.

Nepriklausomoj Lie
tuvoj vidutinis žemės mo
kestis buvo pusaštunto 
cento už arą. Dabartinės 
kapeikos vertė apytikriai 
kaip cento. Tad už žmo
nėms paliktus naudotis 
sklypelius dabar imami 
maždaug penkeriopai di
desni mokesčiai. Lietu
vos valstybė už visą 
žemę surinkdavo apie 18 
mil. litų, o dabar už ne
pilnus penkis jos nuošim
čius surenka apie 7 mil. 
rublių. (ELTA)

planus, ta 
pirmajai 
armijai, 
maršalo

vadovaujama 
Rokosovskio,

rininkai j į laikė baiseny
be.

Žukovas savo karinę 
karjerą pradėjo prie ca
ro, kaip eilinis kavale
ristas. 1917 m. kilus re
voliucijai, jis perėjo į 
bolševikų pusę ir su to
kia drąsa kovojo prieš 
baltuosius, jog po revo
liucijos jau buvo karinim 
ku. Bet nežiūrint gabu
mų vadovauti, jis ir to
liau būtų pasilikęs pa
prastu karininku, jei Sta
linas nebūtų "išvalęs" 
raudonosios armijos ge
nerolus. "Valymas" pa
lietė revoliucijos vete
ranus, bet Žukovas, bū
damas labiau kariškis 
negu partietis, išliko 
sveikas ir 1941 metais 
jau buvo pasiekęs gene
rolo laipsnį.

Žukovas turėjo repu
taciją, kaip kareivis tarp 
kareivių, gal dėl to, kad 
seniau pats buvo papras
tu kareiviu. Su karinin
kais jis buvo griežtes
nis ir tie kurie blogai ei
davo savo pareigas, daž
nai vietoj buvo nubau
džiami. Bausdavo dviem 
būdais: paskirdavo į
drausmės bataljoną, ar
ba degradavęs siųsdavo 
į pačią pavojingiausią 
vietą fronte. Kartais leis - dus prįe stalo, pasirodė 
davo nubaustiesiems pa- Stalinas, 
tiems pasirinkti baus
mę.

Už nuopelnus fronte 
Žukovas buvo tris kar
tus atžymėtas Sovietų 
Sąjungos herojumi, ly
giai kaip ir jo didžiau
sias priešininkas mar
šalas Konievas. Abu mar
šalai vienodai lipo kar
jeros laiptais ir vieno
dai buvo apdovanojami 
garbės ženklais. Tačiau, 
kai Žukovas buvo gar
sus visoj Sovietijoj, 
Konievas buvo mažiau 
žinomas, ir to jis nega
lėjo suvirškinti.

Konievas buvo metais 
jaunesnis už Žukovą ir jo 
akys spindėjo inteligen
tiškumu. Jis irgi tarnavo 
caro armijoje, o vėliau 
perėjo į revoliucionie
rių eiles. Skirtumas tarp 
abiejų buvo toks, kad Ko
nievas pradžioj raudo
noje armijoje buvo poli- 
truku ir tik 1926 m.per
ėjo į karjeros karininkų 
eiles.

F o raudonosios armi
jos "valymo", Stalinas 
juos abu parinko gene
rolų naujam kadrui. Jis 
žinojo, kad tarp juodvie- dvi amerikiečių parašiu- 
jų vyksta varžybos ir tu
rėjo malonumą pastaty
ti juos vieną prieš kitą.

Konievas, bendrai pa
ėmus, buvo protingesnis 
ir mokytesnis. Priešin
gai Žukovui, jis buvo pa
lankesnis karininkams, 
bet negailestingas prie
šui. Kartais kovos lau
ke jis pasirodydavo 
kaip tikras barbaras.

Keldamiesi į antrąjį 
aukštą, juodu neabejojo, 
kad pasitarime bus dis- sižiūrėjo į maršalus: 
kutuojamas Berlyno klau
simas. Pagal 
garbė tektų 
Bielorusijos 
vadovaujamai 
Žukovo, kuri buvo cent
re. Antroji Bielorusijos 
armija, 
maršalo 
buvo šiaurėje, o pirmo
ji Ukrainos armija, vado
vaujama maršalo Konie- 
vo pietuose, esant reika-

lui turėjo pagelbėti Žu
kovui. Bet Žukovas buvo 
nutaręs apsieiti be jų pa
galbos ir Berlyną užimti 
savo j.ėgomis. Konievas 
praleido nemažai laiko 
studijuodamas problemą 
ir , jo nuomone, Žukovo 
armija turės sulėtinti žy> 
giavimą, ypač dėl nepa
togios vietos prie See- 
low. Jei tai įvyktų, tai 
jam pavyktų iš Žukovo 
rankų ištraukti pergalę. 
Jis jau net buvo sugal
vojęs planą, kaip su sa
vo armija pralenkti Žu
kovą, bet aišku, spren
dimas priklausė nuo Sta
lino. Konievas tikėjosi 
gauti iš jo palaiminimą 
ir nuskinti taip ilgai lauk
tus laurus ir į Berlyną 
įžengti pirmuoju.

Į posėdį susirinko už
sienių reikalų ministras 
Molotovas, NKVD virši
ninkas Beria, partijos 
sekretorius Malenko- 
vs, pramonės koordina
torius Mikojanas, vyriau
siojo štabo atstovas 
maršalas Bulganinas, 
transporto specialistas 
Kaganovičius, ekonomi
jos plano ruošėjas Voz- 
nesenski. Taip pat buvo 
generolai Antonovas ir 
Stemenko. Jiems su sė

Jis tuoj pastatė kele
tą klausimų Konievui ir 
Žukovui apie padėtį fron
te ir paskui ramiai pa
sakė:

— Mūsų mažieji sąjun
gininkai tikisi pirmieji 
įžengti į Berlyną...

To trumpospauzos, ap
žvelgęs susirinkusius, 
jis pradėjo dėstyti min
tis, kad turįs tikrų ži
nių, jog anglo-saksai tu
ri nesąjunginiškus tiks
lus. Jis nė žodžiu neuž
siminė apie Eisenhowe- 
rio telegramą ir tik lie
pė gen. Štemenkui per
skaityti žvalgybos biule- 
ten į.

Štemenko pasikėlė ir 
pradėjo skaityti, kaip Ei- 
senhoweris ruošiasi ap
supti ir sunaikinti vokie
čių armiją Ruhro kraš- 

o paskui žygiuoti 
ir Leipcigo 
Iš viso to 

te,
Drezdeno 
kryptimi, 
anglo-saksai nori pa
vaizduoti, kad ketina 
padėti raudonajai armi
jai, bet yra žinių, kad 
Eisenhowerio svarbiau
sias tikslas užimti Ber
lyną pirm sovietų. Jau 

tininkų divizijos pasiruo
šusios., nusileisti Berly
ne...

Štemenkui baigus ra
portą, Stalinas kreipėsi 
į abu maršalus:

— Kas pirmas užims 
Berlyną? Mes ar sąjun
gininkai!

Konievas pirmasis iš' 
didžiai atsakė:

— Mes pirmieji užim
sime Berlyną!

Stalinas su šypsena pa-

— Štai,kokie jūs smar
kuoliai!

Paskui pradėjo rimtai 
statyti klausimus, ar 
Konievas pietuose pajė
gus užimti Berlyną? Ar 
jam nereikės pergru
puoti jėgas?

Konievas pajuto, kad 
čia statomi spąstai ir Sta
linas ieškojo sukelti abie
jų maršalų varžybas.

Bet tą suprato pavėluo-

"Taikos kariai" m
1962 metų pavasari parašiau 

labai išsamų pranešimą apie Iz
raelio ir Sirijos pasienio inci
dentus prie El-Kursi ir Nukei- 
bo, kuris buvo išsiuntinėtas Sau
gumo Tarybos nariams. Izra
elio spauda tą mano raportą ko
mentavo kaip labai‘sausą’, tačiau 
‘objektyvų*.

Kovo 28 d. JAV ambasadorius 
Adlai Stevensonas kalbėjo Saugu
mo Tarybos posėdyje ir atstova
vo visai naują Amerikos politi
kos liniją. Jis pasmerkė Izrae
lio veiksmus visu smarkumu ir 
įspėjo, kad ko gero reiks grieb
tis baudžiamosios akcijos.

Stevensonas turėjo dar vieną 
staigmeną. Kai sovietų delega
tas pasiūlė Izraelį pasmerkti, 
Stevensonas pareiškė noro į New 
Yorką išsikviesti asmeniniam pra
nešimui JT misijos viršininką.

Aš tuojau supratau visą savo 
situacijos pavojingumą. Izraelio 
laikraštis ’Haaretz* netruko įspė
ti, kad "ponas Horn prieš Saugu
mo Tarybą gali būti priverstas 
padaryti tokius pareiškimus, ku
rie jam gali sukliudyti toliau tęs
ti savo pareigas".

Kaip tik tai neramino ir mane. 
Galima lengvai įsivaizduoti, jog 
apsukrūs politikai gali patiekti 
kariui daug ‘suktų’ klausimų ne 
tam, kad išaiškinus tiesą, bet kad 
gavus jiems reikalingus atsaky
mus.

Balandžio 1 d. atskridau į 
New Yorką ir po pasikalbėji
mo su einančiu JT Generali
nio Sekretoriaus pareigas U 
Thant gerokai nusiraminau: jis 
suprato mano padėtį ir mane 
užjautė. Labai apsidžiaugiau su
žinojęs jo patvarkymą, kad į vi
sus klausimus turėsiu atsaky
ti ne žodžiu, bet raštu.

Sekantis Tarybos posėdis bu-- 
vo numatytas balandžio 3 d. 
Man buvo pavestas specialus 
kambarys JT rūmų 38-tame 
— paties generalinio sekreto-

tai ir jau buvo pasakęs:
— Drauge Staline, mes 

imsimės visų priemo
nių, kad reikiamu laiku 
spėtumėme persigrupuo - 
ti ir užimti Berlyną,

To kaip tik laukė Žu
kovas, kuris tuoj įsiter
pė.

— Ar galiu pasakyti 
žodį?

Gavęs iš Stalino lei
dimą, jis pradėjo dėsty
ti, kad jo armija nerei
kalinga persigrupavimo, 
esą viskas jau paruošta 
Berlyno užėmimui, kad 
jau esama pakely į Ber
lyną ir jis lengvai jį už
ims.

Stalinas pasižiūrėjo į 
abu maršalus ir dar kar
tą nusišypsojo:

— Gerai! Judu pasi
liksite Maskvoje ir pa
ruošite man planus. 
Juos man įteiksite už 
48 valandų. Kai bus pri
imtas sprendimas, galė
site grįžti į frontą.

(Bus daugiau)

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.

69 5 RAHVAY AVĖ., 
UNION. N. J.

(201) 687-3200 ,
(114-130)

UOS PIT AL PE RSON N E L
A qualif ied ancl eXĮ>eri<'nced Director 
oi Nursin.: is r<-<|iiii<-d lor a 30 bed 
hospital with 3 merlical stati. Salary 
o|>en to n<-yot ia t ion. l.iving-in acconi- 
modatioiis available m modern nur
ses tesidence. Personnel policies. 
Located on Saskatoon I .dinonton C. 
N. R. mainline and bus service. Ap
ply in writin>_; to Administrator, Uni 
Iv Union Hospital, Unity. Sask.

. also a

Combined Lab and 
X-Ray Technician 

required. .Apply' in vvriting to the 
Administrator. (123-1301 

riaus — aukšte, kur mane ap
lankė kai kurie nuolatiniai Sau
gumo Tarybos nariai, o taip pat 
ir Michael Comay, Pietų Afri
koje gimęs Izraelio delegatas. 
Tai gražių manierų vyras su la - 
bai maloniu balsu. Jis visados 
pabrėždavo mūsų ‘seną drau
gystę ir pažinti", tačiau šį kar
tą jis užėjo šantažo tikslu.

Aš neturįs reikalauti tokių 
dalykų, apie kuriuos žinau, kad 
jie nepatinka Izraeliui. Aš tu
rįs paklausyti jo patarimo — 
priešingu atveju mano gyveni
mas gali tapti labai nemielas.

Jam atsakiau, jog suprantu 
jo grąsinimus, tačiau bandymas 
pačioje vyriausioje Jungtinių 
Tautų būstinėje išgąsdinti vy
kiausią JT pajėgų vadą tėra tik 
.aiko gaišinimas. Po to atsimi
niau savo pasikalbėjimus su po
nia Meiers (Izraelio užsienio rei • 
kalų ministeriu) ir pakartojau 
jos posakį, kad ‘nesileisiu 
stumdomas*.

Comau išėjus prisiminiau Dag 
Hammarskjoeldo įspėjimą tuo
se pačiuose rūmuose: "Ką da
rysi, visados atsimink, kad Iz
raelis tavęs nuoširdžiai nieka
dos nerems". Žinojau, kad Co
may panaudos visą savo iškal
bingumą, kad mane sukompro
mitavus.

Saugumo Tarybos posėdis pra
sidėjo 14 vai. 30 min. Įėjęs į tuš
čią posėdžių salę buvau susijau
dinęs, kaip koks turistas. Tai 
buvo 1.000-nis tos Tarybos posė
dis, 400 kartų jau buvo svars
tomas Izraelio - Arabų konflik
tas.

Klausimai nebuvo jaudiną. Si
rijos, Jungtinės Arabų Respu
blikos, Ghanos ir JAV atstovai 
prašė manęs atvirų atsakymų, 
paaiškinimų ir nuomonės pareiš
kimų. Visus tuos klausimus už
sirašiau, nors ir žinojau, kad 
jie bus stenografuojami ir tuo
jau pristatyti į mano kambarį 
38-tam aukšte.

Sekančiame posėdyje balan
džio 5 d. Michael Comay kal
bėjo už Izrealį. Jis pradėjo 
labai ramiai, paaiškino savo 
valstybės pažiūrą apie santy
kius su mūsų misija.

Pacitavęs mano pareiškimą, 
kad Sirijoje nebuvę jokių įtvir
tinimų, kurie sudarytų pavojų 
taikai, jis iškilmingai pareiš
kė: "Jei koks nors Jungtinių 
Tautų valdininkas abejoja ma
no vyriausybės teisingumu, tai 
mums sukelia labai rimtą klau* 
Simą. Visu savo vyriausybės 
autoritetu aš čia konstatuoju, 
kad mes negalime sutikti su ge
nerolo pareiškimo išvadomis".

Supratau, kad visa Izraelio 
valstybinė mašina jau yra nu
kreipta prieš mane. Užpuolimas 
ant manęs buvo lygiai taip pat 
rūpestingai suplanuotas, kaip 
ir prieš Siriją. Žinojau, kad to
liau negalėsiu vadovauti paliau
bų komisijai.

Man atrodė, kad kampaniją 
prieš mane užvedė mano se
nas diskusijų partneris ponia 
Meier. "Dabar — pareiškė ma
no bendradarbis Vigier užjaus
damas -- ji jau joja taip, kad 
davus suprasti, jog Nukeibo in
cidentas nebūtų įvykęs, jei jūs 
kaip tik tą dieną nebūtumėt daly, 
vavę savo žmonos laidotuvėse".

Toks neteisingas kaltinimas 
mane labai sujaudino. Supra
tau, kad izraelitai kaip tik pa
sinaudojo tuo, kad mano žmo
na mirtinai sirgo, kad jie tyčia 
neleido mūsų pareigūnams pa
tikrinti savo užpuolimo pasiruo
šimo vietos ir kad jie pagaliau 
užpuolė kaip tik tuo laiku, kada 
aš -- JT pajėgų vyr. vadas — 
Betliejuje laidojau savo žmoną.

Ir dabar, kai pasaulio viešoji 
nuomonė pakrypo prieš juos, 
jie pradeda aiškinti, kad aš dėl 
to negalėjau išpildyti savo pa
reigų. Netrukus A. Grandmanpa - 
rodė bylą su laikraščių ištrau
kom. "Žiūrėkit, generole --sa
kė jis pasibiaurėdamas — da
bar izraelitai jau aiškina, kad 
tuo laiku, kai jų tautiečiai mirė 
koncentracijos stovyklose, jūs 
buvote vokiečių apdovanotas ge
ležiniu kryžiumi".

"Man labai gaila, bet aš turiu 
jus apvilti -- atsakiau jam --to 
ordino aš neturiu. Turiu tik Da
nijos ir Norvegijos atsižymėji- 
mo ženklus iš to laikotarpio, ka
da aš tariamai turėjau bendra
darbiauti su vokiečiais. Bri
tai, tarp kitko, mane apdovano
jo savo Imperijos ordinu ir kaip 
tik jie buvo labai atsargūs juo 
neapdovanoti neutralios valsty

bės piliečio, jei jis turėtų sim
patijų priešui. "

Vieną skemadienį, jau gegu
žės mėn. norėjau važiuoti pasi
maudyti, kai kaž kas sargybi
niui prie vartų padavė man ad
resuotą laišką. Sargybos virši
ninku buvo Victor Mills, kuris 
mane painformavo, kad čia rei
kalas sukasi apie kokį oficialų 
pranešimą, kurių nemažai iz
raelitai mums patiekdavo kaip 
tik sekmadieniais. Atplėšiau vo
ką ir radau mašinėle rašytą 
laišką, kur man patariama tuo
jau išvažiuoti. Jei iki gegužės 
20 d. aš savanoriškai neišvyk- 
siu, būsiu išvežtas ... karste. 
Laiškas melodramatiškai buvo 
"Keršto rankos" pasiraSytas.
Vargšas Victoras buvo labai 

susijaudinęs, aš tačiau jam įsa
kiau tą laišką perduoti Izra
elio policijai. Turbūt nereikia 
nė minėti, kad to laiško daugiau 
nematėme.

Po kelių dienų aš tą laišką 
paminėjau Poniai Meier. "Ge
nerole, — paaiškino ji man — 
mūsų policija praves tardymą, 
tačiau visai aišku, kad tas laiš
kas yra pakvaišusios galvos pa
daras".

"Gali būti, Madam. Ir aš ne
esu pažiūros, kad dėl to turė
čiau nemiegoti. Tačiau negaliu 
atsikratyti įspūdžio, kad visa 
byla atrodo gana keista".

Mes visur buvome boikotuoja
mi dėl to, kad norėjome būti 
bešališki ir teisingi. Izraelio 
karininkai ir valdininkai atvi
rumo valandose mums aiškiai 
duodavo suprasti: "Arba jūs esa
te su mumis, arba prieš mus”.

Kadangi norėjau būti objek
tyvus, buvau laikomas priešu. 
Dar nemalonesnis buvo izrae
litų polinkis objektyvumą laiky
ti antisemitizmu.

Niekados savo gyvenime ne
buvau sutikęs tautos, kuri turė
tų tokį didelį talentą jai paro
dytą gerą valią paversti nusi
vylimu ir net pasibiaurėjimu. 
Atrodė, kad toji valstybė yra 
apsėsta demonų, kurie galėjo 
jos draugus paversti priešais. 
Esu tikras, kad dėl tų drąsių 
pareiškimų būsiu smarkiai puo
lamas — deja, tai vistiek lieka 
teisybė.

Kiekvienas mūsų, kurie va
žiavo į Izraelį, labai mažai ži
nojo apie arabus, bet daug gir
dėjo apie žydus ir jų nepapras
tas kančias karo metu. Aš nie
kados nebuvau antisemitu ir juo 
nesu. Nuo pat kūdikystės turė
jau daug draugų žydų. Aš turiu 
gerų draugų ir dabar Izraelyje 
-- puikių šeimų, kurios mane 
priimdavo ir boikoto metu. Ir 
daugelis mano bendradarbių turi 
intymių draugų naujoje valsty
bėje -- aš net galiu tvirtinti, 
kad retai kada tarptautinė or
ganizacija atvyksta į svetimą 
kraštą su tiek daug geros va
lios, kiek kad mes turėjome...

... Po dviejų ar trijų metų, 
po kasdienio kontakto su valdi
ninkais, kareiviais ir privačiais 
žmonėmis, nuomonės pasikeitė. 
Mane labai slegia, bet turiu at
virai pasakyti, kad pasiklausius 
Jungtinių Tautų paliaubų komi
sijos pareigūnų apie blogiausius 
patyrimus jų tarnyboje, jie duo
da beveik visados tą patį atsa
kymą: "Nuolatiniai izraelitų ap
gaudinėjimai ir sukčiavimai”.

DIDŽIOJI 
KOALICIJA...

(Atkelta iš 1 psl.)
’pro forma', simboliš
kai. Jei jie tikrai galė
tų ką n’ors nusverti, so
cialdemokratai galėtų su
daryti kiek stipresnę ko
aliciją su liberalais, nes 
iš Berlyno jie gautų 16 
papildomų balsų, o krikš
čionys demokratai tik 8. 
Bet tokiai kombinacijai 
pasipriešino vieningai 
Washingtonas, Paryžius 
ir Londonas, jau nekal
bant apie Maskvą. Rei
kia pridurt, kad atskirai 
savo atstovus laiko ir so
vietai Rytų Vokietijos 
seime. Ten jie net nega
li balsuoti, bet tik ...plo
ti.

Bendra išvada? Nuo
taikos Vokietijoje šiuo 
metu yra naudingesnės 
sovietams negu kad kada 
nors buvo nuo Vakarų 
Vokietijos sudarymo.
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TAUTINIO SUBRENDIMO 
SĄLYGOS

Kun. ,dr. Jono Kubiliaus 
S.J., invokacija Korp! Neo- 
Lithuania Chicagoje meti
nės šventės progą.

Kada žmogus dar ne
pajėgia savęs ir savo li
kimo tvarkyti , jis yra 
auklėjamas. Kada jis pa
auga, jis auklėjasi, bet 
vienas ir kitas ieško pil
no subrendimo.

Pilnutinio žmogaus su
brendimo svarstyklės 
yra keleriopos,

PIRMA— tikras žmo
niškas subrendimas reiš
kiasi socialiniu, tautiniu 
ir kultūriniu kūrybingu
mu. Kiek tobulos bebūtų 
socialinės formos, gyve
nimo pažangumas ieško, 
reikalauja didesnio to
bulumo. Tautinis subren
dimas nėra vien paliki
mo pasisavinimas, bet 
(ypač ir labiausiai) tau
tinio supratimo tobulu
mas. O kultūrinis kūry
bingumas reiškiasi as
menybės pasireiškimu 
visose kultūrinėse for
mose.

ANTRA — tikras žmo
niškas subrendimas reiš' 
kiasi moraliniu atsakin
gumu. Moralinis subren
dimas reikalauja proti
nės lygsvaros, veiksmo 
taurumo, žodžio tiesumo 
ir ištikimybės.

TREČIA —tikras žmo
niškas subrendimas reiš
kiasi taip pat religiniu 
sąmoningumu. Negali
ma būtų vadinti pilnai 
subrendusiu tą , kuris 
nesugeba apspręsti savo 
svarbiausių klausimų: 
Tvėrėjo ir tvarinio san
tykius, žmogaus esminę 
vertybę, pasaulio ir žmo

(Uunt#
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

RYŠIUM su 1966 lap
kričio 19 Šviesos - San
taros New Yorko Sky
riaus organizuotoje pa
skaitoje ir simpoziume 
dalyvavusių dviejų Vil
ko Valdybos narių ir Lie~ 
tuvos Delegacijos pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seime nario atitinkamu 
nereagavimu dėl tame 
susirinkime Sovietų Są
jungos eksponuoto as
mens dalyvavimo, kai- 
kas priekaištų akmenu
kus taiko ir į Vliko lan
gus.

Nenorėdamas už akių 
užbėgti Vliko ir Lietuvos 
Delegacijos Pavergtųjų

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

nijos istoriją.
KETVIRTA — žmoniš

kas subrendimas reiškia^ 
si kasdieniniu žmogaus 
santykiavimu su žmo
gumi. O žmogaus santy
kiavimas su žmogumi 
turi reikštis pilna mei
le, tiesumu ir teisingu
mu ir šios žemes gyvy
bės šiluma.

Šitie pilno žmoniško 
subrendimo reiškiniai 
ir turėtų diktuoti kiek
vieno žmogaus elgesio 
kryptį.

Korp! Neo-Lithuania 
yra atsirėmus į tris pa
grindinius kiekvieno 
žmogaus ir žmoniškumo 
stulpus: žemę, žmogų ir 
dvasią. Žemė — šaknis 
mūsų gyvenimo ir mūsų 
eismą ir augimą sukon
centruoja konkrečiai 
kiekviename tėvynės že
mėje ir broliško kraujo 
srovėje. Žmogus —mū
sų santykiavimo ir augi
mo riba. Iš žmogaus ki
lę, žmonių pagalba augę 
ugdome per juos ir su 
jais savo asmenybės kū
rimą. Dvasia — visos 
dvasinės, moralinės ir 
religinės vertybės, ku
rios turi pagrindą žmo
gaus prigimtyje ir jungia 
amžinybę su dabartimi, 
ir tvarinį su Tvėrėju, 
per kurį ir kuriame vi
sa gimsta, auga ir mirš
ta.

Korporantės ir kor- 
porantai! . Šie pagrindi
niai Jūsų gyvenimo šū
kiai gali Jums suteikti 
garantiją augti dideliais 
tautos dukromis ir sū- 
nais. To aš ir prašau 
Viešpatį.

Europos Tautų Seimo 
kompetentingų organų iš
vadoms tų savo pareigū
nų atžvilgiu, jaučiu ta
čiau pareigą visuomenei 
priminti, kad visiems 
laisviesiems lietuviams 
galioja 1966 sausio 22 
Clevelando konferenci
jos priimtas nusistaty
mas dėl laisvųjų lietuvių 
bendravimo su okupuo
tos Lietuvos gyventojais, 
juo labiau su tais, kurie 
yra eksponuoti Krem
liaus tarnyboje.

Vaclovas Sidzikauskas 
Vliko ir Lietuvos Delegaci
jos Pavergtųjų Europos 
T_utų Seime Pirmininkas

PAKLAUSIMAS

Š.m. lapkričio mėn. 22 d. Nr. 
77 Darbininkas rašo apie Santa
ros - Šviesos surengtas diskusi
jas pasiklydusio žmogaus tema. 
Ką gi galime pasakyti apie as
menis, dalyvavusius šiose dis
kusijose! Gal geriau čia tiktų 
lietuviška patarlė "Iš didelio raš
to, i ėjo iš krašto". Mane įdomi
na dar vienas dalykas. Kokiu bū 
du V. Rastenis — visuomeninin
kas, tautininkas, žurnalistas, 
bolševikų kalintas, vadovavęs 
šioms diskusijoms leido Vla- 

dimirovui, Sovietų S-gos atsto
vui, dalyvauti šiose diskusijose. 
Argi V. Rasteniui ir kitiems 
neaišku, kad Vladimirovas.. vie
šoje vietoje negali reikšti kito- 
Idos nuomonės apie žmogų, kaip 
tik komunistinę. Tai kam įsi
leisti mūsų pavergėjų atstovus 
į tokias paskaitas? Ko gero, gal 
greit Santara pradės kviestis kal
bėtojus iš Lietuvos, kaip Snieč
kų, Paleckį, Gedvilą ar kitus? 
Jei V. Rastenis atsiliepė į Va- 
liušaičio. užuominas apie cenzū
rą Dirvoje, tai manau atsilieps 
ir į mano paklausimą. Kodėl V. 
Rastenis leido kalbėti Valdimi- 
rovui?

P. Mitalas 
Philadelphia

REDAKCIJOS PASTABA: 
Taikant klausimą į vieną 
asmenį,gal kiek nuklysta į 
šoninius takelius. Jei disku
sijas rengė organizacija, į 
jos vadovybę turėtų būti nu
kreiptas ir paklausimas.

MISTIKA, ŽURNALISTIKA IR 
LOGISTIKA

Pradžiai truputis istorijos. 
Iš Dirvos puslapių senokai din
go V. Rastenis ir B.K. Naujo
kas. Kaip Br. Raila Dirvos Nr. 
124 "Vis cenzūros klausimu" 
rašė, dėl to buvo visa eilė įvai
riausių viešų ir daugiau nevie
šų pasisakymų, kaltinimų, nusi
skundimų, pasipasakojimų, ar 
pasiteisinimų. Taigi, tų dviejų 
vardų dingimą iš Dirvos dengė 
tiršta mistika.

Ilgokai trukusį mistinį perio
dą pradėjo išrišinėti Juozas Va- 
liušaitis, B. Raila ir V. Ras
tenis. Ir kas gi paaiškėja visus 
tris paskaičius? O gi kad Dir
voje cenzūros nėra. Tėra tik 
redakcija. Redakcija ką nori 
spausdina, o ko nenori -- me
ta į redakcijos krepšį. Taigi, 
redakcijoje viskas tvarkoj.Taip 
daroma visose redakcijose.

Bet kodėl V. Rastenis ir B.
K. Naujokas pradingo, dėl to 
nei V. Rastenis neužsimena. 
Br. Raila dėl to kaltę mėgina 
mesti skaitytojams ir akcinin
kams.

Jei skaitytojai, daktarai,žur
nalistai, kunigai ir visi kitų pro
fesijų žmonės dar prisimena lai
kus kai vyko žygis į Washing- 
toną, tai jie prisimins ir tuos 
du asmenis patiekus Dirvoje 
visą eilę samprotavimų, su ku
riais tada visa eilė Dirvos skai
tytojų: daktarų, geležinkeliečių, 
darbininkų, advokatų, Šlavėjų ir 
žvakių dirbėjų pradėjo nebesu
tikti. Skaitydami B. K. Naujo
ką ir V. Rastenį,daugelis trau
kė pečiais ir stebėjos,kas su 
tom dviem "asabom" atsitiko.

Su "rastenine - naujokine li
nija" pradėjo nebesutikti skai
tą ir mano mieste. Aš buvau 
vienu iš tų skaitytojų, kuris 
rado reikalo reaguoti. Nenorė
damas varginti detaliai, aš savo 
rašinyje paminėjau vos kelis 
punktus, dėl ko aš ir kiti ma
no pažįstami skaitytojai (pa
naudojant žodelį mes!) nepri
tariame tai linijai. Naujokas re
agavo mane pavadindamas de
magogu, nes aš bandžiau paveik
ti masių jausmus. B. K. Naujo
kui jau istorijos Šviesoje galiu 
šiandien pasakyti — jis prieš 
mane jau buvo paveikęs masių 
jausmus. Tik ne ta prasme, ku
ria jis norėjo. Jis prieš save 
daugelį nustatė.

Prisilaikant Br. Railos atro-Y 
dytų, kad "rasteninė - naujoki - 
nė linija" masių paveikta ne
berašo. Man gi,dar vis misti
kos apgaubtam ratrodo, kad ta 
linija neatlaikė smūgių, apie 
kuriuos vieną kartą velionis Jo
nas Chmieliauskas ar ne Nau
jokui yra minėjęs. Jei taip, tai 
remiantis Jono Chmieliausko ir 
logistikos (L. Enciklopedijos ži
niai tas žodis ne tik anksčiau, 
bet ir dabar karo terminolo
gijoj naudojamas) dėsniais — 
tas ne vyras, kas smūgių ne
atlaiko! O jei jau ne vyras, tai 
Teisybės Mylėtojų Draugijos or
ganas labai lengvai savo sekan
čiuose apdūmojimuose galėtų iš
guldyti kas.

Žurnalistika pagaliau išvaiko 
mistiką. Žurnalizmas yra me
nas. Menas panaudoti formą, 
mintį, žodžius ir logiką. Jei jau
nas žurnalistas ir šlubuoja, ir 
sukrinta, ir nukalba, tai dar nė
ra didelė nelaimė. Jis turi laiko 
pasitaisyti, suaugti ir subręsti. 
Bet jei veteranai,dešimtmečius 
tą darbą išdirbę1 pradeda blaš
kytis ir slidinėti, žaisti kitų 
patriotiniais jausmais, kibice- 
riuoti ne ten kur jie gali... Kam

Chicagos tautininkai lapkričio 27 d. pagerbė du, daug tautininkams ir lietuviškai visuomenei nusi
pelniusius narius, Teodorą Blinstrubą ir Kostą Ramoną-Ramanauską. Nuotraukoje sukaktuvininkai Te
odoras Blinstrubas ir Kostas Ramonas. V.A. Račkausko nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIAI KALĖDOSE 
APLINK PASAULĮ

Didžiausiame pasauly 
Miokslo ir Pramonės mu
ziejuje, Chicagoje, nuo 
1941 metų šv. Kalėdų me
tu ruošiami įvairių tau
tų kalėdinių papročių de
monstravimai, pavadinti 
'‘Kalėdos aplink pasaulį" 
Pirmaisiais metais, dar 
Europoje karui siau
čiant, lietuviai galėjo pa
demonstruoti savo kalė
dines giesmes iš žiūro
vų vietų. Bet jau vėliau 
muziejaus vadovybė 
kreipėsi į mūsų konsu
latą prašydama ruošti 
lietuvišką eglutę. Ir taip 
nuo 1945 metų lietuviai 
kasmet pasirodo su sa
vo Kalėdų eglute ir pa
pročiais čekoslovakų, 
švedų, prancūzų, ang
lų, italų, kiniečių, vokie
čių, norvegų, meksikie
čių, danų, liuksembur
giečių, kroatų, slovakų, 
armėnų, olandų, ukrai
niečių, japonų, lenkų ir 
amerikiečių tarpe.

Pradininkė ir nepails
tančioj! vyriausia orga
nizatorė lietuviškos eg^ 
lutės yra mūsų gen. kon- 
šulo Chicagoje žmona, 
ponia Juzė Daužvardie 
nė. O 19 pastarųjų metų 
iš eilės jai talkina ir di
desnę dalįorganizacinės 
našto neša čia gimusi 
Pranciška Gramontie- 
nė.

Per tuos 25 metus lie-

gi reikia Dirvos mases nustati
nėti?! Dirvos skaitytojai ir skai
to, ir rašo, ir duonos neprašo. 
O kad jie ir Dirvai dažnai pa
rašo, tai dėl to nereikia labai 
baimintis. Kas gi bus, kai ir li
kę žurnalistai nustos rašinėti? 
Leiskite ir becenziams mėgė
jams tam dideliam moksle pro
gresuoti. Jau jei Amerikos pre
zidentas nesigėdina iš masių pa
tarimo prašyti, jei net ir popie
žius iš pasauliečių sugestijų lau
kia, tai kodėl tie mūsų žurnalis
tai vis taip aukštai į karališkus 
sostus sėda, o mūsų net ir prie 
savo kojų nenori prisileisti.

Aš ir vėl ne vien savo, bet ir 
man pažįstamų Dirvos skaityto
jų vardu prašau, kad ką Balys 
Gaidžiūnas ir Jonas Čiuberkis 
Dirvai sudėjo, to nevalia sunai
kinti nei 50 metų stažą turin
čiam geriausiam lietuvių žur
nalistui. Mes akcininkai, skai
tytojai, Tautinės Sąjungos na
riai, kepėjai, audėjai ir siuvė
jai norime Dirvoje matyti svei
kas lietuviškas mintis, laisvą 
žodį visiems. Ar tai jau revo
liucija?

V. Šarka 
Omaha 

tuviškoje programoje pa • 
sirodė visi žymesnieji 
lietuvių meno ansambv 
liai, chorai, kaip Vyčiai, 
A Ii c e Stephens choras, 
Dainava, skautės aka- 
demikės, Ateities šokė
jai, sodalietės.

Pranas Zapolis su 
žmona paruošia lietuvišv. 
kų šiaudinukų parodai. 
Su savo tautiniu menu 
pasirodė ir šv. Kazimie
ro, vėliau Marijos aukšt. 
mokykla, Bronė Jamei- 
kienė, Akademinis skau
tų sąjūdis, Vilniaus kraš
to lietuviai.

Programų muzikines 
kompozicijas paruošė 
muzikai: dr. L. Šimutis, 
tėvas Bronius M ar kal
tis, S.J., Juozas Žilevi
čius ir kiti.

Šv. Kazimiero vienuo
lyno seselė M. Gratia 
paruošė ir jau trečia lai
da išleido informacinę 
knygą apie kalėdinius tau
tų papročius su viršeliu, 
papuoštu lietuviška eg
laite bei lietuvaitėmis 
tautiškuose drabužiuo
se.

Šitiems lietuviškiems 
kultūriniams pasirody
mams lėšas parūpina 
pats muziejus, o prisi
deda Lietuvių Moterų 
klubas. Nežiūrint tų pa
sirodymų nepolitinio cha
rakterio, visvien pasise- 
ka prakišti ir mūsų tau
tos politines aspiracijas 
išsivaduoti iš rusų - bol
ševikų vergijos.

Lietuvių programa už
rašoma Voice of Ameri- 
ca transliavimui į užjū
rį. Beto ir vietinė tele

Pranciška Gramontienė spaudos atstovams rodo iš šiaudų padary
tus papuošalus lietuviškai eglutei išstatomai Chicagos Mokslo ir Pra 
monės muziejuje gruodžio 10 d. Nuotraukoje iš kairės: Pranciška 
Gramontienė, Naujienų redaktorius Algirdas Pužauskas,JuzėDauž- 
vardienė, Draugo redaktorius kun. Pranas Garšva ir Dirvos atsto
vas Vytautas Račkauskas.

vizija neužmiršta nufil
muoti ir vėliau per savo 
stotis parodyti lietuviš
ką programą. Vietos ame
rikiečių spauda beveik vi
sada pamini nuotrauko
mis bei aprašymais lie
tuvių pasirodymą.

Šiais metais lietuviai 
pasirodys gruodžio 10 d. 
3:30 p.p. Programą iš
pildys Marijos aukšt. mo
kyklos mokinės, 5 vai. 
p.p. Brighton Parko li
tuanistinės mokyklos 
nariai, o 7 vai. ir 8:30 
Ateities atžalynas. Įėji
mas laisvas ir bilietų įsi
gyti iš anksto nereikia. 
Tik gal kiek pavėlavę ga
li dėl vietų stokos nepa
tekti, nes tūkstančiai sve
timų sueina lietuviškos 
programos žiūrėti.

Šitos programos, anot 
p. Daužvardienės, netik 
atnaujina kalėdinius lie
tuviškus papročius, bet 
sužadina lietuviškame 
jaunime pagarbą savo 
tautai.

V.A. Račkauskas

HELP VVANTED MALĖ

MAINTENANCE 
HELPER

MUŠT HAVE PRESS 
REPAIR EXPERIENCE

HYDRO MFG.
19701 Moenart 
Detroit. Mich.

FO 6-1000
(123-132)

MOULDERS
I.xperienced jobbing, loose patiem 
vvork. esperinvental. Ferrous and non- 
ferrous. Ilighest vvages. Overtime. 
Paid holidays, insurance and bonus. 
Steady vvork.

PROCF.SS FOUNDRY CO.
15 45 Temple Detroit, Mich.

3 13 -- 96 1 -3225
(125-131)
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AKIMIRKOS

Senyn,
Iš mano turimų naujausių lie

tuviškų knygų pati artimiausia 
žurnalizmui yra Metmenys, - 
jau dėl to, kad ji ir pavadinta 
žurnalu. Šiemetinis vienuolik
tasis numeris buvo labai gra
žiai išleistas, knygos formato, 
itin įvairus ir įdomus daugybės 
autorių rašinių rinkinys kul
tūrinėm ir visuomeninėm te
mom.

Būtų galima sakyti, kad šis 
dabar retokai pasirodantis žur
nalas yra labiau metraštis, ku
ris savo straipsniais, essays ir 
apžvalgomis aktualumo plotmė
je tepasivėluoja tik maždaug 
vieneriais metais. Daugumas 
straipsnių, kaip minėjau, yra 
įvairūs, gyvi ir įdomūs ir daug 
teisybių pasakyta, išskyrus tik 
vieną didelį melą, kad tai esąs 
"jaunosios kartos kultūros žur
nalas". Kada žurnale tematome 
vos kelios biologiškos kūno rai
dos atžvilgiu tikrai jaunus bend
radarbius, žurnalas geriausiu 
atveju galėtų vadintis vidurinio
sios, o gal jau ir vyresniosios 
lietuvių kartos kultūros žurna
lu.

Bet kokio žurnalo "jaunumas" 
nedaug priklauso nuo bendra
darbių amžiaus, o nuo dvasios 
jaunatviškumo, manierų, ma
dų ar ideologijos avangardisti
nio radikalumo. Gi Metmenyse 
nekartą matėme, palyginti, dar 
jauną mokslininką, kalbantį kaip 
žilagalviausią senį, o 60 metų 
veteraną -- stabus griaunantį... 
Gi šio pastarojo numerio ra
mumas, tono kilnumas, rimtu
mas ir iš viso padidėjęs manda
gumas aiškiai rodo, kad jau at
ėjo laikas atsisveikinti sujaunys - 
te, kuri paprastai ir be kokių 
ypatingų nuopelnų pasieka savo 
zenitą 18-30 metų diapazone, su
žydi, užmezga vaisių ir paskui 
jau per žymiai ilgesnį laiką pra
deda bręsti.

Šiame numeryje yra ko paskai
tyti pasismaginant. Štai gražiau - 
sios man lietuviškos pavardės

VIESĖIIIMI PIRKITE MIIJUE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ 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
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Import. 5 Stars Greese Brand
Glenmore Vodka
(’oeur de France (’ordials
Import; 3 Stars French (’ongnac 5th —$4.75 
May \Vine — Import.
From German

BRONYS RAILA

gyvyn, jaunyn...
Rimvydo Šilbajorio essay apie 
Katiliškį, kaip "nepakartojamo
jo liudininką". Tik nevisai su
prantu, kodėl "nepakartojamo
jo", kas man labiau atliepia lyg 
"nepakartojo". Manau ir spėju, 
kad Albinas Marijus Katiliškis 
vis tebėra nepakartas, ir labai 
norėčiau, kad jis dar bent ke
liais naujais veikalais mums 
pasikartotų, kaip ir šiame nu
meryje jis pasikartoja savo nau
ja noveliūkšte itin aktualia te
ma: kaip ir kokios dabar Ame
rikoje susirandamos žmonos...

Antiko mėgėjams nebus nuo
bodu O. Greimienės išversti Jur
gio Baltrušaičio "Atbudimai ir 
prajovai", kaip ir Marijos Gim
butienės bruožai apie Europos 
civilizacijos gelmes. O litera
tams ir teatralams trauks dė
mesį šilti, sąmojingi ir labai 
naudingų informacijų kupini 
Jurgio Blekaičio pasisakymai 
apie Kosto Ostrausko drama
turgiją bei naująsias teatrines 
sroves arba pasikalbėjimas su 
Jonu Meku apie naująją Ameri
kos kinematografiją ir lietuviš
ką poeziją.

4
Beveik pusę storos knygos 

petitinių puslapių užima įvai
rios apžvalgos ir kritiniai mū
sų literatūrinio, kultūrinio bei 
visuomeninio judėjimo vertini
mai išeivijoje ir Lietuvoje. Ir 
tai būtų gal vienas iš geriausii] 
žurnalo skyrių, nes čia dau
giausia prasideda aktualumas ir 
dabarties reikalais gyvenimas. 
Apžvalgų dalis labai įvairi, kai 
kur itin kompetetingai parašy
ta (pvz. apie "Literatūrinės pe
riodikos problemą Lietuvoje"), 
gyva, nepražiūrinti mūsų de
gančių kultūrinių džiaugsmų ir 
opų, saikinga ir jau be tų ne
sąmonių, dėl kurių prieš porą 
metų man Dirvoje teko su Met
menimis debatuoti, sakysim, dėl 
Vienybės savaitraščio palankiai 
vertintos "trečiafrontininkų" ko.

5th — $5.39
5th — $2.98
5th — $2.98 

5th —$0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

laborantinės linijos.
Be abejo, dėl Juliaus Šmulkš

čio "Mitų ir Lietuvos laisvini
mo" dar ilgai galėtų tęstis dis
kusijos, pvz., dėl lietuvių ir žy
dų santykių raidos, kur jis pats 
sukuria- itin abejotiną mitą ir 
paskui jį kritikuoja, arba kai 
karikatūriškai aiškina lietuvių 
pažiūras į Amerikos respubli
konų ir demokratų partijas, ne
paslėpdamas savo simpatijų vie, 
nai iš jų, arba suranda naujie
ną, kad komunizmas per pasku
tinius 25 metus - pasikeitė... 
Žinoma, jis labai pasikeitė ir 
dar keisis, tik kas mums iš to, 
jei rusiškas imperializmas, Lie ■ 
tuvos užgrobimas ir sovietini- 
mas nepasikeitė. Ir kokie čia 
bus dar nauji pavojai, jeigu ka
da atsibusime iš "mitų sapno"? 
Pavojai yra čia pat, dabar, kaip 
buvo ir vakar.

Iš literatūrinės kritikos įdo
miai ir nebanaliai parašytas Vy
tauto A. Jonyno įspūdis apie Al
girdo Landsbergio naujausią ko
mediją "Meilės mokykla". Man 
ypač patiko jo minties rafinuo
tumas, originalumas ir beveik 
gąsdinantis erudicijos plotis. Ta - 
tai atsiliepia ir į kritiko kalbą, 
kuri būtų labiau gal XX amžiaus 
pabaigos lietuvių kalba, taigi, 
griozdiška ir perdaug susunkė- 
jusi. Aš labiau norėčiau pasiti
kėti mūsų kalbinės raidos gry
numo ir stilingumo viltimis.

Lyg būtų jaunuolis (kuo tur
būt nebėra), kritikas pasiduoda 
pagundai griežtai išdėstyti aukš
čiausio laipsnio sprendimams, 
pabraukdamas, kad "... A. 
Landsbergis sukūrė stilinga gy
vybe kunkuliuojančią komediją, 
kokios dar nesame turėję savo 
literatūroj”... Kaip dabar beiš- 
drįsčiau rašyti ką daugiau apie 
šią komediją, kuri man irgi bu
vo įdomi ir atrodo literatūriš
kai įmantri, bet vis dėlto kėlė 
įspūdį, kad gal be reikalo Algir
do Landsbergio talento ir itin 

(j. Krupnik — Honey punch
7. Import. Svoteh VViskey .

brandžios kultūros dramatur
gas atidavė duoklę vadinamo ab
surdinio teatro madai, kuri kaip 
ir kiekviena mada, nebus ilgai 
užtrunkanti ir dar po dešimtme
čio kito liks užmirštu balastu.

Bet tai nemažina mano sim
patijų kritikui Vytautui A. Jo
nynui, ypač kai pabaigoje jis už
simena apieNew Yorką, - "vie
tą ne tiek iš plieno ir stiklo, 
kiek iš sapnų, kuriuos sapnavo 
pirmą sykį išvydusieji". Ir jis 
baigia: "Niekad nėra lengva skir
tis su įsikalbėjimais, iliuzijo
mis, svaičiojimais. Juo labiau 
draugiškai, geraširdiškai. Mei
lės mokykla - savotiška imaži- 
nistinė poema apie laiko srūvį 
bei žmogaus iliuzijų alkį -- įti
kins skaitytoją, kad tai galima. 
Ir už tai, už tą padrąsinantį, ge~ 
raširdišką šypsnį jis tars Lands
bergiui ačiū!"

O aš tarsiu ačiū dar ir V.A. 
Jonynui, kad tik jis nesutingtų 
ir daugiau rašytų, koks bus lie
tuvis ir jo literatūra XX amžiaus 
pabaigoje. Šalia R. Šilbajorio, 
jis bus vienas iš tų mūsų lite
ratūros kritikų, kuriuos troglo
ditai retai skaito mūsų bron
zos ir aukso amžiuje, bet juos 
kiti dar paskaitys ir XXI am
žiaus pradžioje.

O Metmenys galbūt ilgai gy
vens, jei ištęsės būti jaunosios 
dvasios žurnalu. Ir jei paga
liau suras kalbą ir stilių, tin
kamą skaitytojams, o neHarvar- 
do Seminaro diskusijų užra
šams.

Bet tatai nėra lengva, tatai 
gal yra sunkiausia, nes tai eina 
prieš gamtos dėsnį: viskas kin
ta ir, deja, sensta. Kolkas tą pa
vojingą nuotaiką pagauna savo 
karališkomis akvarelėmis Met
menų poetas Jonas Mekas. Man 
jis ir anksčiau savo gėlių kal
bėjimais paliesdavo širdį, ko aš 
senobiškai pageidauju iš poezi
jos, o šį kartą labiausiai.

Štai jo žemyn krintantis Ce- 
zanne gamtovaizdžio filmas -

Vidudienis 
krinta 
žemyn 
nuo 
kalnų.

... 5th —$3.69 
5th —$3.98

KRITIKAI TRŪKSTA ATVIRUMO
Artėjant Lietuvos kom

pozitorių suvažiavimui, 
Literatūroj ir Mene pa
liečiamas kompozitorių 
ir muzikos kritikų santy 
kis. Kaip kitose, taip ir 
šioj srity bolševikiniam 
režimui nepavyko išauk
lėti "naujo tarybinio žmo
gaus": tebesireiškia, gal 
net ryškiau, negu pirma, 
nuo - amžių pažįstamos 
žmonių silpnybės. Sako: 
"kompozitorių ir kritikų 
draugystė turi būti reik
li, principinga, nesąly- 
gojama subjektyvių sim
patijų ar antipatijų. Taip 
turėtų būti! Ir taip bū
na, deja... tik tol, kol 
kritikas straipsnyje apie 
naują operą, simfoniją 
ar kitą kurį kūrinį iške
lia ir analizuoja vien 
gerąsias jo savybes... 
Sunku atvirai pareikšti 
savo kritines pastabas 
apie kūrinius tų draugų, 
kurie savo amžiumi, 
moksliniu laipsniu ar gar
bės vardu stovi ant aukš
tesnės Parnaso pakopos, 
užima vadovaujančius 
postus, perskaičius mū
sų kritikos straipsnius, 
dažnai susidaro įspūdis, 
jog kai kurių kompozito
rių kūriniai yra beveik 
tobuli, be priekaištų. Ir 
nors tokie kritiniai

AŠ
vienas 
viduriu 
miesto 
einu.

O paskui ir vidunaktis -

Naktis 
eina 
gilyn 
ir 
gilyn.

Tiktai
aš
vienas 
guliu 
atvirom 
akim.

Tatai man skamba pranašiš
kai, labai realistiškai ir kartu 
imažinistiškai, dar truputį drą
sinančiai, dar labiau įspėjan
čiai. O tai yra nerimas, gal ir 
baimė, kad ateityje mes visi 
nesugultume atvirom akim, ku
rios dar atsimerkusios, dar 
žiūri, bet jau lyg stiklinės. Ku
rios iš tikrųjų nieko nemato. 
Gi naktis eina gilyn ir gilyn. 

straipsniai būna parašyti 
gausiai naudojant profe
sionalinį leksikoną, ta
čiau iš už jo išlenda nie
ko konkretaus nepasakan. 
čių žodžių ir jų kombi
nacijų rinkinys".

Drauge pabrėžiama, 
kad kritikai itin skriau
džia kūrinių atlikėjus, 
bandydami trumpame ra
šiny "apimti viską". To
dėl esti "keletas žodžių 
apie chorą, orkestrą, ke^ 
Ii sakiniai apie solistus. 
O ir tie patys sukombi
nuoti iš banalių, nuvalkio
tų frazių, kaip, pavyz
džiui: to vaidmens atlikė
jas, nusipelnęs artistas i 
savo rolę atliko neblo
gai, tačiau grimas buvo 
nevykęs, ir visą įspūdį 
gadino ant rankos pa
mirštas auksinis laikro
dis"... (ELTA)

HELP WANTED MALĖ

MAINTENANCE 
MACHINE SĖT UP 

DIE MAKERS 
DIE REPAIR

How vvould 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 equipment used in 
the manufacture of rapidly grow- 
ing products.

GOOD WAGES
AND LIBERAL 

FRINGE BENEFITS 
PAID FOR BY 

MANAGEMENT 
Send Resume to the Folloiving 

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)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

AUGUST STRINDBERG

RUDUO
(4)

Jie leidosi žingsniuoti mažo kurortinio miestu
ko gatve. Vasaros pramogų namai visi buvo uždary
ti, sodai ištuštėję. Kai kur tarp nenukritusių dar 
lapų balkšojo obuoliai, bet klombose jau nebesima
tė gėlių. Vasarnamių verandos be užuolaidų buvo 
panašios į griaučius. Ten, kur vasarą švytėjo links ■ 
mi veidai ir aidėjo skardus juokas, dabar buvo 
tyku.

— Ruduo, — tarė ji.
— Taip, liūdnas reginys — viskas tuščia.
Juodu patraukė tolyn.
— Eime, paieškosim vasarnamio kur mes gy

venom, — pasiūlė ji.
— Eime!
Nuėjo prie maudyklių.
Įsispraudęs tarp sodininko būdelės ir locma

no namo, ten stovėjo nedidukas vasarnamis su ve
randa ir mažučiu sodeliu, kurį juosė raudona gy
vatvorė.

Ir išsyk užplūdo prisiminimai. Čia juodu susi
laukė savo pirmagimio. Džiaugsmas ir laimė! 
Daina ir jaunatvė! Anava rožių krūmas, juodu 
patys jį pasodino. O lysvės, kur augo braškės, už
žėlusios ir virtusios pievele. Ant dviejų uosių dar 
matėsi brūžės, kurias nutrynė sūpynių virvės.

— Ačiū už nuostabius laiškus, — tarė ji

nai ir paspaudė jam ranką.
Jis paraudo ir nieko neatsakė. Jie pasuko at

gal į viešbutį. Kol grįžo, jis smulkiai pasakojo 
apie savo kelionę.

Restorane jis iš anksto buvo paprašęs pareng
ti tą stalą didžiojoje salėje, prie kurio jie tuomet 
paprastai pietaudavo. Juodu susėdo nepasimeldę.

Ir štai juodu vėl dviese. Jis paėmė pintinė
lę su duona ir padavė jai. Ji nusijuokė: seniai jau 
bebuvo jis toks atidus. Taip nauja ir taip linksma 
buvo pietauti viešbutyje! Netrukus pokalbis pagy
vėjo ir radosi panašus į duetą, kada antras balsas 
įstoja, kai tik nutyla pirmas. Juos užplūdo .prisi
minimai. Akys, degė, raukšlelės išsilygino. O auk
sinės, laimingos valandos, kurias likimas duoda 
tik vieną kartą, jeigu tau iš viso lemta jas pergy
venti, — juk daugelis, labai daugelis jų niekuomet 
nesulaukia. Valgant desertą, jis šnipštelėjo kažką 
padavėjai, ir toji atnešė butelį šampano.

— Brangusis Akseli, ką tu, tik pagalvok... — 
su švelniu priekaištu tarė žmona.

— Aš galvoju... apie pavasarį, kuris praėjo, 
bet turi grįžti.

Jis galvojo, bet ne vien apie tai, nes žmo
nos priekaištas jam priminė nelinksmą vaizdą: 
vaikų kambarys, dubenėliai su pieniška koše...

Tačiau jų veidai bematant vėl pragiedrėjo, 
o tamsiai rožinis vynas užgavo atsiminimų sty
gas, ir jie vėl atsidavė stebuklingam praeities 
svaiguliui.

Jis atsirėmė alkūnėmis į stalą ir prisiden
gė ranka akis, tarsi nenorėdamas, kad jam kliu
dytų dabartis, toji dabartis, kurios jis taip ieš

kojo.
Valandos bėgo. Juodu pakilo ir nuėjo į vieš

butį išgerti kavos.
— Kažin kaip ten mano mažieji, — tarė 

žmona, tik dabar atitokusi nuo apsvaigimo.
— Padainuok ką nors, — paprašė jis, at- 

voždamas rojalio dangtį.
— Ką tu! Juk žinai, kaip seniai aš daina

vau.
Ji atsisėdo prie rojalio ir ėmė skambinti.
Taip, jis žinojo, bet jam norėjosi, kad ji pa

dainuotų.
Tai buvo senas, iškleręs instrumentas, kokie 

būna visuose viešbučiuose, jo klavišai priminė 
dirbtinius dantis.

— Ką tau padainuoti? — paklausė jinai ir 
pasigręžė kėdėje.

— Tu pati žinai, Lile, — atsakė jis, nesi
ryždamas pažvelgti jai į akis.

— Tavo dainą! Taip! Žinoma, aš ją prisi
menu!

Ir ji uždainavo: "Kaip vadinasi ta šalis, kur 
mano mylimas gyvena?"

Tačiau jos balsas, deja, buvo jau silpnas ir 
šaižus, o iš susijaudinimo ji nepagavo gaidos. 
Kartais atrodė, kad tai ne daina, o riksmas, kurs 
veržiasi iš pačios širdies, jaučiančios, kad die
na praėjo ir artinasi vakaras. Pirštams, pratu- 
siems sunkiai dirbti, ne taip lengva buvo paimti 
reikiamą natą, o ir instrumento būta labai jau 
seno. Tūbas ant plaktukėlių buvo visai nusitry
nęs, ir girdėjai tik medį kaukšint į stygų meta
lą.

(Bus daugiau)
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SEKANTIS TAI AS BŪSIU
Tai žodžiai, kuriuos 

pareiškė a.a. Edvardas 
Petraška prieš porą mė
nesių, laidojant jau gar
bingo amžiaus sulaukusį 
lietuvį senelį. Ir kas ga
lėjo tikėti, kad tie jo žo
džiai būtų tokie pranašin
gi, kad būdamas 55 metų 
amžiaus, stiprus ir svei
kas vyras galėtų staiga 
mirti. Deja, taip įvyko. 
Trūko kraujo indas sme
genyse, nuvežtas į ligo
ninę dar kovojo savai
tę su mirtimi ir lapkri
čio 11 d. Edvardas išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo, 
palikdamas žmoną Leo- 
niją ir seserį Jonę Vai
nauskienę, Chicagoje.

Velionis vaikystę ir 
jaunystę praleido Klai
pėdoje. Ten baigė Vy
tauto Didž. Gimnaziją 
ir Prekybos Institutą 
(1937 m. laidą). Kurį lai
ką dirbo Klaipėdoje, o 
jos 1939 m. netekus, Lie
tuvos Banko Biržų 
skyriuje. Bolševikų ir 
vokiečių okupacijų me
tais dirbo Lietūkyje,

k ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

HG5JIRS: Mon. 9-8; Tues„ Thurs., Fri. 9-5; Sat, 9-1; Wed. Closed

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

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

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

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

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

Grynos vilnos nertinis, 3 G? jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, Vi sv arbatos, Vi sv. geriamo šoko
lado, !/i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
V), sv. pipirų, Vi sv. šokolado.
$30.00.

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd., London, E. 2, England.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan

tuotas s‘u gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos registruotos ir ap
draustos.

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

•••

Kaune. 1944 m. rudenįpa- 
sitraukė į Vokietiją. Il
giausiai gyveno Am- 
berg/Bay, kur dirbo D. 
P. Sanatorijos adminis
tratorium. Emigravo į 
JAV 1950 m. ir apsigy
veno Omahoje, Nebr.

Būdamas pirmose gini' 
nazijos klasėse, velionis 
jau įsijungė į skautų ei
les. Čia jis parodė ne
išsemiamą energiją ir 
sumanumą organizuoti 
bei vadovauti. Todėl, aug 
damas metais, kilo ir 
skautiško patyrimo laips 
niais, pasiekdamas dar 
Lietuvoje paskautininko 
laipsnį. Be vietinio sto
vyklavimo kiekvieną va
sarą E. Petraška daly
vavo pirmojoje (1928 m.) 
ir antrojoje (1939 m.) 
tautinėse skautų stovyk
lose A. Panemunėje, Lie 
tuvoje ir 1933 m.tarptau 
tiniame skautų sąskry
dyje (jamboree) Veng
rijoje.

Tik įsikūręs Omahoje,
E. Petraška tuoj pat įsi 
jungė į tuometinės Lie-

Illinois lietuvių gydytojų d-jos iškilmingame posėdyje, lapkričio 
27 d. Nielsen Nordic svetainės patalpose Chicagoje Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų S-gos pirm. dr. S. Budrys įteikia $500.00 J. Dauba
rui, dr. K. Griniaus paminklui pastatyti Chicagoje. Nuotraukoje 
pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Aldona Bagdonaitė, gen. konsul. dr. 
Petras Daužvardis. Stovi dr. S. Budrys ir J. Daubaras.

V.A. Račkausko nuotrauka

tuvių Tremtinių B-nės 
veiklą ir buvo vienas iš 
steigėjų Mažosios Lietu
vos Bičiulių D-jos sky
riaus ir pora metų to 
skyriaus pirmininkas. 
Visuomeninėje veikloje 
velionis dažniausiai va
dovavosi tautinės min
ties principais. Buvo nuo
latinis Dirvos skaityto
jas ir rėmėjas, kasmet 
aukodavo Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui, o 
keliais atvejais savo pini
gine auka yra parėmęs ir 
Vilties Draugiją.

Susiorganizavus skau - 
tų vietininkijai Omahoje 
vėl E. Petraškos visas 
dėmesys nukrypsta į 
skautus. Per eilę metų 
jis aukoja skautams sa
vo atostogas, suorgani
zuodamas jiems poros 
savaičių vasaros sto
vyklą. Turėdamas didelį 
skautišką patyrimą, sto
vyklavimą E. Petraška 
mokėjo tikrai puikiai or
ganizuoti. Šalia skautiš
kų pratimų kasdien vis 
įpindamas naujų pramo
gų bei žaidimų jaunus 
skautukus taip įtrauk
davo į stovyklinį skautiš- 
ką gyvenimą, kad tie, at
ėjus stovyklos uždarymo 
dienai, visi verkšlen
davo: "Ar negalima būtų 
stovyklavimą pratęsti 
dar bent savaitei?"

Lapkričio 15 d. šeši iš 
tų nuolatinių stovyklau
tojų, dabar jau jauni vy
rai, išnešė velionies pa
laikus iš Larkin laidoji
mo namų. Ilga automo
bilių vilkstinė išsitiesė 
pagrindine So. Omahos 
gatve lietuvių parapijos 
bažnyčios link. Pamal
das už mirusiojo vėlę at
laikė skautininkas kun.
L. Musteikis. Jis taip pat 
atkalbėjo ir maldas Šv. 
Marijos kapuose.

RAŠAU NE 
RAŠALU, BET 
AŠAROMIS...

Laimingi tie, kurie tu
ri JAV-se ar kitur lais
vam pasaulyje pasiturin
čių giminių. Tokie susi
laukia net prabanginių 
dalykų. Daug kas siunčia 
į Lietuvą giminėms 
brangius kailius, moto
ciklus, ar net automobi
lius. Tačiau daug dau
giau vargstančių lietuvių 
visai neturi į ką kreiptis 
ir tokių laiškai kaip snai
gės nuolat krinta ant Bal
fo stalo. Per mėnesį gau
nama apie 200 įvairių 
prašymų, kurių didelę da
lį tenka tenkinti tik tru
piniais, o kitus net į stal
čių gilumą nukišti dėl la
bai menkų motyvų.

Ir labai taupant, daug 
prašymų atidedant į šalį, 
Balfas nuo š.m. liepos 1 
d. iki lapkričio 15 d. iš
leido šalpai 15,000 dole
rių daugiau, nei turėjo pa
jamų. Šiuo keliu riedant 
netrukus tektų prašyti 
pašto įstaigą, kad visus 
prašymus grąžintų at-

Kapuose atsitiktinai 
pasitaikė velioniui, kaip 
dideliam skautui, tikrai 
simboliška vieta —po di
deliu medžiu. Lai to me
džio ošimas primins, 
Tau Edvardai, nors esan
čiam ir Anapus, amžinai 
žalius Lietuvos pu
šynus, kuriuos, vasarų 
vasaromis stovyklauda
mas taip buvo pamilęs.

Ilsėkis ramybėje.
J. Povilaitis 

gal,nežiūrint kad jie bū
tų ir ašaromis, ne ra
šalu rašyti.

Tačiau yra dar daug 
gražių vilčių, kad taip 
neatsitiks. Nuo Califor- 
nijos iki New Yorko, nuo 
Floridos iki Winnipego 
idealistai lietuviai ir šį 
rudenį lasinėja dolerį 

GREETINGS and BEST WISHES

Dairy - products
18 2 9 E 5 5 St. Call UT l-lloo

GREETINGS and BEST WISHES

BEAL AUTO SERVICE
10540 Reserve Court

REAR OF
CHESTER AVENUE
POLICE STATION 421-0877

GREETINGS and BEST WISHES

AVALON GULF SERVICE 
STATION

ĮSI27 Euclid Avenue 531-9767

TOVVING AND GENERAL REPAIRS

GREETINGS and BEST WISHES

SETTLER’S
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE
FEATURING GYPSY DINNER MUSIC

WED. THROUGH SUNDAY

OPEN 7 DAYS A WEEK FROM 11 A. M. 
TO 2:30 A. M.

12906 Buckeye Road WA 1-4261

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

THE URANO LAUNORY C0.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

RABB JOSKA S 6YPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARLAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

prie dolerio, su kuriais 
Balfas stengiasi tas aša
ras nušluostyti. Esu tik
ras, kad visi Balfo veikė
jai ir rėmėjai dėl savo 
gražių žygių turės links
mas Kalėdų šventes, nes 
padarė truputį daugiau, 
negu privalėjo padaryti.

Kun. L. Jankus

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 CIeveland, Ohio 44103

r 
NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS ;

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, CIeveland, Ohio
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresfi:

Pavardė, vardas ................................................................ • • *

Adresas................................................................... l

Miestas......................................... Valst.................Zip ........
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GREETINGS and BEST W1SHES

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION GO

5339 Canal Rd. Tel. 524-5624

SPORTO DIENOS
SVARSTYMAI IR NUTARIMAI

MONTREAUO PASAULINE
PARODA IR MES

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
815 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND 14, Ohio

Call PR 1-6000

Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Sąjungos 
metinis- suvažiavimas 
įvyko lapkričio 19-20 d. 
Detroite. Suvažiavime 
dalyvavo Sąjungos vado
vybė, klubų atstovai bei 
pavieniai sporto darbuo- 
tojai. Jų tarpe ir Pasau
lio Liet. B-nės pirminin
kas Juozas Bačiūnas, 
kuris, kaip žinoma, yra 
Sąjungos garbės narys, 
įvykusį suvažiavimą rei
kia laikyti vienu iš pro
duktyviausių ir sklan
džiausiai praėjusių.

GREETINGS and BEST WISHES 
Te Ali the Lithuanian People

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURICE MASCHKE, JR. — President

3611 Payne Avenue HE 1-0035

GREETINGS and BEST W1SHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMB1NG, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOFING SUPPL1ES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500 SIGITAS KRAŠAUSKAS

GREETINGS and BEST WISHES

BORCHERT FENCE 
COMPANY

1950 East 55th St. Call EX 1-4136

ŠALFASS-gos pirmi
ninkui S. Krašauskui ta
rus atidaromąjį žodį 
pirmininkavimui buvo pa
kviesti V. Kleiza ir R. 
Dirvonis.

Svarbiausias suvažia
vimo užsimojimas ir nu
tarimas — krepšinio iš
vyka 1968 m. Kuria kryp
tim? Greičiausiai Lietų 
Amerikon arba Austra
lijon ir kartu pasiekiant 
Azijos kraštus. Šia iš
vyka lietuviai sportinin
kai atžymės Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų 
sukaktį. Šis sprendimas 
padarytas besibaigiant 
Lietuvių Jaunimo me
tams. 1968—tieji metai — 
Olimpiniai metai. Tokiu 
būdu išvyka sutaps, kad 
ir netiesioginiai, su 
Olimpiniais žaidimais, 
kuriuose lietuvių tauta, 
deja, neturi galimybės 
būti atstovaujama.

Besiruošiant šiai iš
vykai, bus bandoma 1967 
m. suorganizuoti tarp
tautinį krepšinio turny
rą Chicagoje arba Toron
te. Į jį bus kviečiamos 
Kanados ir kelios Lietų 
Amerikos valstybių rink
tinės, kurios dalyvaus 
VVinnipege įvyksiančio
se Lan-American žaidi
muose.

Suvažiavimo dalyviai 
vienbalsiai pasisakė už 
finansinės paramos su
teikimą Toronto LSK Vy, 
čio tenisininkei Viole
tai Nešukaitytei, kuri 
yra pakviesta atstovauti 
Kanadą Lasaulio stalo 
teniso pirmenybėse Šve
dijoje. V. Nešukaitytė 
šiuo metu yra JAV, Ka
nados ir SALFASS-gos 
moterų ir mergaičių 
klasių stalo teniso meis- 
terė. Jos pasiekti lai
mėjimai yra visų lietu
vių pasididžiavimas.

Džiugu . kad šis suva
žiavimas skyrė ypatin
gą dėmesį sportinei 
spaudai. Šia proga buvo 
įsteigtas sportinės spau

dos fondas, kurio lėšo
mis bus remiamas Są
jungos oficialus organas 
Sportas ir kiti sporti
niai leidiniai. Suvažia
vimo metu buvo prista
tytas neseniai pasirodęs 
J. Šoliūno redaguotas lei
dinys Krepšinio Išvyka 
Australijon. Tai gausiai 
iliustruota 153 puslapių 
knyga, kurioje smulkiai 
aprašytas krepšinio žy
gis Australijon. Knygą iš
leido J. Bačiūnas.

Suvažiavime išsamiai 
svarstyti ir kiti Sąjun
gos aktualūs reikalai. 
Tai yra metinės žaidy
nės, pabaltiečių pirme
nybės ir bendradarbia
vimas su ukrainiečiais. 
Suvažiavimas pritarė A. 
Bielskaus pasiūlymui 
pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybes 
rengti tik kas tetvirti 
metai, o visais kitais me
tais pasitenkinti pabal
tiečių krepšinio ir tinkli
nio klubinėmis pirmeny
bėmis. Taip pat vienbal
siai pritarta pagyvinti 
lietuvių - ukrainiečių 
sportinį bendradarbiavi
mą.

Svarstant Sąjungos or_ 
ganizacinius reikalus, 
nutarta pavasarį sušauk
ti "nepaprastą” suvažia
vimą įvairių sportinės 
veiklos klausimų gvilde
nimui. Taipogi pritar
ta administracinių bei 
trenerių kursų rengimui 
ir jaunųjų sporto darbuo
tojų suvažiavimo sušau
kimui.

Suvažiavime buvo ne
mažai įvairių svarstymų 
ir nutarimų. Tik gaila, 
kad ne visi klubai rado 
reikalo atsiųsti savo at
stovus. Ypač pasigesta 
Rytų apygardos komite
to ir klubų atstovų. Vie
nok suvažiavimas pavy
ko. Suvažiavimo globėjui 
LSK Kovui ir ypatingai 
klubo vadovams Pr. Mi
siūnui, V. Memėnui ir A. 
Hugieniui priklauso pa
dėka. Grįžome pasiryžę 
tolimesniems sportinės 
veiklos darbams.

P. Žumbakis

1967 metų Pasaulinė 
paroda bus rengiama Ka
nadoje, Montrealio mies
te. Kaip ir kitos pana
šios parodos, ji sutrauks 
milijonus lankytojų. Na
tūralu, kad ir Kanados 
lietuviai nori ir turi bū
ti tinkamai reprezentuo
jami šioje parodoje bei 
atitinkamose jos iškil
mių dalyse.

Kanados lietuviai tą 
progą yra pasiryžę iš
naudoti. Kanados lietu
vių diena ateinančiais 
metais numatyta ruošti

IMMEDIATE OPENINGS 
for

A & P LICENSED 
MECHANICS

Wanted for Fixed Base 
operation. Full Line Cessna 

Dealer.

Steady work. 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)

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

Rl.GISTERED NURSE 
Oustanding opportunity m ILK- 
HARI. I.XCr.LLENT PAY. 40 HOUR 
WELK WITH VED. ANO SAT. HALI 
DAYS. NO SUN. OR NIGIITS. BLUE 
C ROSS. BLUE SH1ELD PAID EOR 
BY F.MPLOYF.R PEDIATR1CS SEC- 
TION. APPLY ADMIN1STRATOR 
I.LKHART CL1NIC, F.LKHART, 1ND. 
or call COLLECT, 522-9850.

( 128 132)

kaip tik Montrealyje, 
Darbo dienos savaitga
lyje, rugsėjo 2-3-4 die
nomis. Svarbiausios lie
tuviškos iškilmės ir pa
sirodymai įvyks pasau
linės parodos aikštėje 
— Llace dės Nations.

Be kitų sumanymų, 
yra ruošiamas bendras 
filmas, kuris apims visų 
Kanados tautybių (tauti
nių grupių) gyvenimo 
vaizdus ir kurio gamy
ba kaštuos apie 55,000 
dolerių. Šis filmas bus 
daugelį kartų demons
truojamas parodos me
tu lankytojams.

Lietuviai yra numatę 
įruošti lietuvių dailinin
kų paveikslų ir skulptū
rų atskirą parodą, o taip 
pat išstatyti spaudos lei
dinius ir knygas. Lietu
višką atskirą programą 
sudarys chorai ir tauti
niai šokiai. Larodos lie' 
tuviškų reikalų vyriau
siu tvarkytoju yra R. Ver- 
byla.

Šių visų pasiruošimų 
ir planų įvykdymas iš 
Kanados lietuvių parei
kalaus apie 20,000 do
lerių išlaidų. Per trum
pą laiką jiems vieniems 
tai bus ne tik nelengva, 
bet gal ir per sunku su
telkti. Todėl jie reikalin
gi mūsų kaimyniškos pa
galbos. Kanados lietu
viai visada dosniai talki
ninkaudavo JAV lietuvių 
stambiesiems sumany
mams įvykdyti, tai dabar 
mes jiems turėtume at
silyginti už pagalbą ir 
paremtu aukomis jų ge
rus sumanymus, kurie 
skirti lietuvybės geram 
vardui ir garbei kelti.

Kviečiu ir prašau, 
kiek kas išgali, aukas 
siųsti Kanados Lietuvių 
Bendruomenei, pirminin
ko A. Rinkūno vardu ir 
adresu: 941 Dundas St., 
W. Toronto 3, Ont. Ca- 
nada.

J. J. Bachunas, 
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Val
dybos Pirmininkas

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

ARCHITECTURAL 
DRAFTSMAN

Matcrial take-off and estimat- 
ing. Mechanical & electrical 
experience nccessary.
Permanent position for quali- 
fied eandidate.

UNISTRUT DETROIT
SERVICE CO.
4045 Second St. 
Wayne. Mich. 

PA 2-1400
(130-134)BORING MILL 

OPERATORS
OI’I.RAIORS FOR < INC1NNATI 

GILB1.RI FLOOR. IYI’1 MILĖS 
also LATRE HANDS 

HYDRO MFG. 
19701 Moenart .Detroit, Mich. 

f o 6.4000 <123-1321

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

WANTED
★ TOOL & DIE MAKERS
★ AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SETUP
★ STOCKMOVERS
★ DRAFTSMAN & APPRENTICE DRAFTSMAN 

HIGH SCHOOL GRADUATE WITH EXP. IN 
TOOL DESIGN PRESERRED

Excellent wages. fringe benefits and working conditions. 
Will be interviewing from 8 to 5 Monday through Friday. 
Tuesday and Wednesday evenings until 7 P. M.

~ APPLY

BUCHANAN METALFORM 
PRODUCTS, INC.

216 S. POST RD. BUCHANAN, MICH.
An Equal Opportunity Ernployer

(130-136)

WESTERN ELECTRIC
MANUFACTURING & SUPPLY UNIT OF THE BELL 

SYSTEM 
Western Electric Co. Telephone

Eųuipment Installers Career Opportunity 
Excellent career opportunities installing telephone centrai 
office equipment.
★ No Experience Necessary
★ Automatic Progression Wage Scale
★ Paid Holiday
★ Excellent Opportunities for Promotions from within
★ Compensation for Travel
★ College Tuition refund plan
★ Vacation and Other Fringe Benefits

Applicants mušt be High School graduates of equivalent 
and in good health. For appointment call Mr. Colianese 
at 219 — 272-4300.

8 A. M. to 5 P. M.
An Equal Opportunity Ernployer

(130-131)
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L..
n CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

RENKA TAUTINIO 
SOLIDARUMO ĮNAŠUS

L.B, Cleveland II-ros 
apylinkės valdyba renka 
tautinio solidarumo įna
šus už 1966 m.

Šeima moka į metus 3 
dol., dirbantis asmuo 2 
dol., pensininkai irjau-

HELP WANTED MALĖ

MACHIN1STS

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 Componeftts
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
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 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Eųual Opportunity Employer

(133)

DESIGNER 
Tool & Die 

Work
Expcrience Necessary 

Working with plant en- 
gineer. With major ma- 
terial h atidi m g manufac- 
turer. Eicellent company 
benefits. Apply in per
son.

Or call W. F. Cetina 
486-5000

American 
Monorail 

1111 E. 200
An equal opportunity employer

(130-131) 

nuoliai, sulaukę 18 metų 
po 1 dol.

Jūsų patogumui valdy
ba yra išsiuntinėjus per 
paštą parengtus ir ap
mokėtus vokus, kuriuos 
prašome grąžinti su tau
tinio solidarumo įna
šais. Prašom nedelsiant 
juos grąžinti, kad ne
reikėtų valdybos na
riams vykti į jūsų namus 
ir tuo gaišinti jums ir 
mums brangaus laiko.

Jei kas nebūtų gavęs 
tokio voko, o norėtų šią 
mūsų visų tautinę parei
gą atlikti per šią apylin
kę, prašom įnašus siųsti 
iždininkui M.r. Julius D. 
Staniškis, 18025 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio, 
44119.

Apylinkės pirmininkui 
Povilui Mikšiui išvykus 
trim savaitėm atostogų, 
pirmininko pareigas ei
na valdybos vicepirm. 
Vincas Benokraitis, te
lef.: 481-5175.

Valdyba

_* GIDONE BAČIULY- 
TE ir -inž. Edvardas 
Kęstutis Steponavičius 
lapkričio mėn, 26 d. su
kūrė lietuvišką šeimą.

Vestuvinės apeigos vy
ko Šv. Onos bažnyčioje. 
Po to įvykusiame poky
lyje dalyvavo virš 100 
giminių, artimųjų bičiu
lių ir pažįstamų.

Jaunieji susilaukė 
daug šiltų sveikinimų ir 
linkėjimų ateičiai.

ATITAISYMAS
Pranešime apie kun. 

P. Dzegoraičio dailės 
darbų parodą, įvykusią 
lapkričio 27 d. Čiurlio
nio Ansamblio namuose, 
Dirvos Nr. 128 buvo pa
skelbta, kad parduota 2 
paveikslai.

Kun. P. Dzegoraičiui 
reikalaujant, tą anks
čiau skelbtą pranešimą 
ištaisome ta prasme, 
kad vietoj 2, buvo par
duoti 11 paveikslų.

PAIEŠKOMAS

JONAS MIKELIONIS, 
gyvenęs Superior Avė., 
netoli Šv. Jurgio parapi
jos. Turėjo dukrą Mar
celę Mikelionytę. Žinan
tieji Jono ar Marcelės 
Mikelionių dabartinį ad
resą prašomi pranešti 
P.P. Brazis, Rt. 3, Box 
317, Newton Falls, Ohio.

REIKALINGI
pageli) i n inkai vakarais

SMITH’S 
RESTORANE.
Kreiptis asmeniškai

22305 Lake Shore Blvd.

IŠNUOMOJAMI
3 ar 1 kamb. Tinka 2 mote
rims ar vedusiai vyr. am
žiaus porai, žema nuoma ar
ba atsilyginama darbu. Ra
šykit arba atvykit pasižiū
rėti.

Rt.#3, IJox 317
Neuton Falls, Ohio
P. P. Brazis

(130-131)

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

TALENTINGAS INŽINIERIUS
Tikrai verta džiaugtis, 

kai sužinome, kad jau
nuolis po sunkios kovos 
su visokiais vargais var
geliais pasiekia savo 
tikslų ir laimi savo ga
bumais bei darbštumu 
platų pripažinimą ne 
vien tik lietuvių tarpe.

Algis - Aleksandras 
Grigaliūnas( būdamas 
dar kūdikiu, II Pas. ka
ro pradžioje- neteko tė
vo, Lietuvos kariuome
nės leitenanto, bolševikų 
nukauto Kaune. Netrukus 
ir broliukas mirė. Tada 
jau tik dviese su ryžtin
ga motina pabėgo į Vo
kietiją.

Į JAV atvyko 1949 m. 
ir pradėjo naują gyveni
mą Clevelande. Energin
goji mamytė turėjo dvi 
profesijas: mokytojos ir 
gailestingos sesers. Bet 
čia kurį laiką teko para
gauti ir žymiai sunkes
nio darbo.

Algiukas, baigęs pra
dinę mokyklą, stojo į Be
nediktinų aukštesnę mo
kyklą, kur pasižymėjo ne 
tik labai geromis studi
jomis, bet ir sportu, lai
mėdamas keletą mono
gramų, kaip vadovas fut
bolo, krepšinio bei kitų 
sporto sričių rungtynė
se. Globėjų dažniau ir 
dažniau pripažįstamas "a 
born leader” (gimusiu 
vadovu).

Pittsburgho universi

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS ”

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 19O»

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam 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

tete — jau nuolatinis ka
pitonas įvairiose sporto 
šakose. Čia pasiekia net

Inž. Algis Grigaliūnas

tiek, kad de vyne r i em s to
kiems iškilniems studen
tams atletams pagerbti 
pokylyje New Yorke da
lyvavo net 2.400 svečių 
su vyriausybės atsto
vais. Algis jau sveikina
mas, kaip vienos iš sėk
mingiausių universiteto 
istorijoje Panteros ko
mandos kapitonas. Ypač 
po didelės pergalės 
North-South žaidimuo
se Miami. Šia proga lai
mėtojai apdovanoti Na- 
tional Football Founda- 
tion Award for College 
Senior ir NCAA Dist- 
rict II taurėmis ir sti

A

X

pendijomis po $500.00
1964 m. gruodžio 22 

d. gavo Bachelor of Scie- 
nce in Industrial Engi- 
neering diplomą. 1965. 
rugpiūčio 6 d. — to pa
ties universiteto Master 
of Business Adminis- 
tration (The School of 
Business) diplomą. Iš ki
tos srities — 1963 spa
lio 29 d. Alpha Pi Mu or
ganizacijos garbės do
kumentą. 1959 m. me
dalį iš Clevelando spor
to draugijos. 1964 m. — 
garbės ženklą iš Char- 
les Hartwig’o už atleti
ką. Be to, specialų, ypa
tingai gražų sveikinimą 
iš admirolo C.C. Kirk- 
patrick’o ir dar daug ki
tų.

Baigęs universitetą, 
buvo kviečiamas įvairių 
bendrovių keliuose mies

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JIM CONNELL 
CHEVROLET INC.

14481 EUCLID AVĖ.
UL 1-3300

GREETINGS and BEST W1SHES

DORSEY INSURANCE 
AGENCY, INC.

H0WARD HERSH — JACK HERSH

11955 Shaker Blvd. SW 5-3500

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAR STORE
648 East 185 Street 481-8877

WE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS

GREETINGS & BEST WISHES

PALEY PLUMBING and 
HEATING CO.

3308 East 116th St. SK 1-9772

GREETINGS and BEST WISHES j

EUCLID TRUCK RENTAL, INC. j 
14300 Milės Avė. SK 2-4242 i

I 
HERMAN MALBIN, Manager

GREETINGS and BEST WISHES

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

4101 COMMERCE EX 1-921

GREETINGS and BEST 1VISHES

LAKELAND BODY & PAINT 
SHOP

EXPERT BODY REPAIRS REFINISHING 
ALL WORK GUARANTEED 

Rentai Cars Available
1310 East 260 St. RE 1-9006

tuose. Pasirinko mašinų 
veikimo tikrinimą IBM 
bendrovėje ir dažnai ke
liauja, kaip mechanikos 
inžinierius, nuolat gy
vendamas Pittsburghe.

Abu su žmona Felici
ja džiaugiasi savo pir
muoju sūneliu Mykolu. 
Visais pasiektais tiks
lais patenkinta jo mo
tina — dabar Žukaitienė, 
gyvena Daytone.

Tatai — tik dalis ži
nių iš dokumentų ir laik
raščių: Benediktinų mo
kyklos Bennet, Pitts
burgho universiteto Pitt, 
Pittsburgh SportsWeek- 
ly, Cleveland Plain De- 
aler ir The Cleveland 
Press.

Linkime ištvermingai 
siekti dar didesnių lai
mėjimų.

Vladas Braziulis



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* VLIKO 1966 METŲ 
SEIMAS, šaukiamas 
gruodžio 10-11 d., įvyks 
Atsimainymo parapijos 
salėje, 64-14 56th Rd., 
Maspeht, New York.

Pirmojo posėdžio pra
džia šeštadienį, gruo
džio 10 d. 10 vai. išryto. 
Seimas bus pradėtas 
pirm. V. Sidzikausko kal 
ba, sudarius prezidiumą 
ir komisijas (mandatų, 
sąmatos, kontrolės, nu
tarimų) bus priimti 
sveikinimai, toliau bus 
Vliko tarybos, valdybos 
(gen. sekr. J. Audėnas), 
Tautos Fondo Valdybos 
(pirm. prel. J. Balkūnas) 
kontrolės komisijos 
pranešimai ir diskusijos 
dėl pranešimų.

Antrasis posėdis tą pa
čią dieną 3:00 vai. p.p.: 
Vliko vald. vicepirmi
ninko St. Lūšio praneši
mas — Lietuvos laisvi
nimo gairės 1967-68 me
tais, Vliko vald. vicepir
mininko dr. B. Nemicko 
pranešimas — Lėšų tel
kimas Lietuvos laisvini
mo reikalams. Diskusi
jos po kiekvieno pra
nešimo. atskirai.

Trečiasis posėdis — 
sekmadienį, gruodžio 11 
d., 11 vai. iš ryto. Die
notvarkėje — Vliko 1967 
metų sąmata, nutarimų 
komisijos pranešimas, 
seimo pabaigimas.

(ELTA)

* LIETUVIŲ KULTŪ
ROS ir istorijos muzie
jaus organizavimas sėk
mingai vykdomas. Orga
nizavimu rūpinasi LB 
Centro valdybos pirmi
ninkas Jonas Jasaitis, 
talkininkaujamas Vin
cento Lulevičiaus ir 

Kartais ir dailininkas nori pasižiūrėti, kaip dalykai atrodo pro 
foto aparato objektyvą... Dail. Romas Viesulas žurnalo Metmenų 
literatūros vakare New Yorke buvo nufotografuotasbefotografuojant 
kitus. Ged. Naujokaičio nuotrauka

Petro Šeštakausko. Mu
ziejui patalpos numaty
tos praplėstame Jauni
mo Centre. Dalis ekspo
natų jau yra sutelkta Pa- 
saulio Lietuvių Archyve. 
Eksponatai renkami ir 
visuomenė prašoms siųs
ti Pasaulio Lietuvių Ar- 
cyvo adresu, 5620 So. 
Claremont Avė., Chica
go, III. 60636.

* BRONIUS JUŠKA 
Kenoshoje, Wis. labai 
gražiai reiškiasi Lietu
vių Fondo organizacinia
me darbe ir jam ten tas 
darbas gražiai sekasi. 
Jei Fondas daugiau turė
tų tokių talkininkų vieto
se, darbas žengtų grei
tesniu tempu.

LOS ANGELES

LIETUVIŠKA RADIJO 
VALANDĖLĖ 
PRAILGINAMA

Po ilgesnių, apie tris 
mėnesiu trukusių, atos
togų Los Angeles lietu
viška radijo valandėlė 
vėl pradedama transliuo- 
ti — jau iš naujos radi
jo stoties ir net dvigu
bai prailginta. Pirmoji 
poatostoginė valandėlė 
bus girdima jau gruodžio 
3 d., šeštadientį, nuo 9 
iki 10 vai. ryto — iš ra
dijo stoties KP F C (Fa- 
sadenoje) FM 106.7. Ir 
toliau lietuviškoji radijo 
valandėlė pastoviai bus 
transliuojama tuo pačiu 
laiku, kiekvieną šešta
dienį nuo 9 iki 10 vai. 
ryto.

Los Angeles lietuviš
koji radijo valandėlė, Br. 
Gedimino įsteigta, išlai-

Teodoras Blinstrubas Chicagoje lapkričio 27 d. pagerbtas visuomenės 60 metų proga, giminių tar
pe. V.A. Račkausko nuotrauka

LTS TORONTO SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Tautinės Są

jungos Toronto skyriaus 
narių metinis susirinki
mas, įvykęs Lietuvių Na
muose lapkričio 27 d.

koma ir vadovaujama 
gruodžio 3 d. žengia į 
15-tuosius metus. Iki 
šiol valandėlė užėmė pu
sę valandos, dabar kaip 
matome prailginama net 
dvigubai.

Valandėlės vadovas ir 
bendradarbiai kviečia 
visus Los Angeles, Long 
Beach ir apylinkių lietu
vius jau šį šeštadienį, 
gruodžio 3 d., pasiklau
syti naujos lietuviško
sios radijo valandėlės, 
kurios jau daug kas čia 
pasigedo. KP P C - FM 
106.7.

KALĖDŲ DOVANA
c.

JŪSŲ BIČIULIAMS — AMERIKIEČIAMS
TAI KNYGA

”LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW”
Knyga gaunama Dirvoje ir pas lietuviškųjų knygų 

plat intojus.

Statistikos daviniais, kiekvieną tokią padovanotą kny
gą vidutiniškai perskaito šeši skaitytojai, kuriems ji palie
ka neišdildomą įspūdi ir iššaukia simpatijų pavergtai Lie
tuvai.

šią F>. Armonienės atsiminimų knygą, parašytą inž. 
dr. A. Nasvyčio, galite užsakyti paštu per Dirvą.

Kaina — $3.95 (plius pašto išlaidos). Siųskite užsa
kymą ir čeki ar pašto perlaidą:

DIRVA.
6907 Superior Avė
C leveland. Ohio 11103

(130-131)

SUPAŽINDINKIT SAVO
ARTIMUOSIUS SU 

praėjo rimtoj ir kartu 
nuoširdžioj keliamų klau
simų aptarimo dvasioje. 
Pirmininkas M. Abro
maitis, taręs trumpą pra
dedamąjį žodį, pranešė 
kad iš mūsų šeimos 
šiais metais nuėjo į ka
pų ramybę Povilas Ali- 
mas. Velionis buvo pa
gerbtas tylos minutės 
susikaupimu.

Sudarius prezidiumą, 
į kurį įėjo pirmininku J. 
Jankaitis ir sekretčrium 
P. Bastys, sekė Aug. 
Kuolo platus praneši
mas apie nūdienę mūsų 
spaudą. Prelegentas, pa
daręs bendrą įvadą, iš
kėlė spaudos vaidmenį 
ir galybę šių dienų žmo
nijos gyvenime. Kalbė
damas apie lietuvių spau
dą, galima sakyt, kuone 
išsamiai suminėjo visus 

Dirva

GREETINGS and BEST VVLSHES

FRANKFORT AUTO REPAIR
EXPERT MECHANICAL REPAIRS

RODY WO R K C UST() M P AINTING
710 Frankfort CH 1-0161

GREETINGS EROM

NATIONWIDE
COMPLETE INSURANCE SERVU E

5596 Mayfield Rd. Lyndhurst HI 2-6100

EARL W. MUTCH

GREETINGS AND BEST \VISHES

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

12432 Cedar Road YE 2-8340 — 2-8841
Cleveland Heights 6. Ohio

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED
FLORA L DE LIVERIUS

tremtyje pasirodžiusius 
periodinius leidinius. Su 
jais leido ir susipažinti. 
Tai buvo geras pluoštas 
Australijos, Pietų Ame
rikos, Anglijos,Vokieti
jos, Italijos, Švedijos, 
Belgijos, Prancūzijos, 
JAV ir Kanados lietuvių 
spaudos. Knygų per tą 
laiką tremtyje išleista 
3360. Pranešimas tikrai 
buvo įdomus ir pageidau 
ta, kad ta kryptimi kas 
nors būtų daroma ir lei
džiama susipažinti pla
tesnei lietuvių visuome
nei.

Skyriaus sekretorius 
V. Petraitis perskaitė 
praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo pri 
imtas be pakeitimų.

Po pirmininko M. Ab
romaičio ir iždininko A. 
Statulevičiaus praneši
mų ir diskusijų buvo iš
rinkta nauja skyriaus vai 
dyba. Į ją įėjo: M. Abro
maitis — pirm., J. Če- 
sėkas — vicepirm., V. 
Petraitis — sekr., P. 
Kvedaras — ižd. ir F. 
Bastys — spaudos ir pro 
pagundos reikalams. Re 
vizijos komisija palikta

Lietuvos Universiteto 
sukaktuvinis leidinys

Lapkričio 29 d. pas 
dr. J. Meškauską įvyko 
trečias iš eilės Lietu
vos Universiteto sukak
tuvinio leidinio redakci
nės komisijos posėdis, 
kuriame dalyvavo vysk. 
V. Brizgys, Pr. Čepė
nas, kun. P. Dilys, prof. 
St. Dirmantas, dr, P. 
Jonikas, N. Mackevi
čius, dr. J.Meškauskas, 
kun. doc. Pauperas ir J. 
Rūgi s. Pirmininkavo dr. 
J. Meškauskas, sekre
toriavo Pr. Čepėnas.

Posėdyje galutinai bu
vo nusistatyta dėl lei
džiamo veikalo forma
to dydžio bei turinio.

Daugiausia vietos bus 
skirta pagrindiniam 
straipsniui — Lietuvos 
Universitete istorija. 
Straipsnį rašo dr. A. 
Rukša. Straipsnyje ryš 
kiai bus akcentuota Lie
tuvos Universiteto reikš
mė Lietuvos valstybi
niam gyvenimui ir Lie
tuvių kultūrai.

Be Lietuvos Univer
siteto istorijos, bus ver
tingi visų fakultetų ap
rašymai jų atlikti žy
mesni mokslo darbai. 
Bus atskiruose straips
niuose paliesta univer
siteto mokslo įstaigų 
veikla, jų augimas, to
bulėjimas.

Veikalo apimtyje yra 
skirta vietos studentų ir 
profesorių atsimini
mams, akademinių or
ganizacijų veiklai. Vei
kalas bus iliustruotas.

ta pati: E. Jurkevičie
nė, V. Jonaitis ir Aug. 
Kuolas.

Sumanymuose buvo ke' 
liama Dirvos reikalai, 
užgiriamas dažnesnių iš
vykų organizavimas, 
bendri organizaciniai ir 
kiti skyriaus veiklą lie- 
čiantieji klausimai.

p.b.

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.

A t A

STEPONUI LA V IC K U I 
mirus, IRENAI KARALIENEI. GALINAI MO- 

LIEJIENEI, LEONUI NAVICKUI ir jų šeimoms 

giliausią užuojautą reiškia

Albina ir Vytas Bakūnai

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

$....... $.......

(Vardas, pa v.) (Vardas, pav.)

(Adresas) (Adresas)

(Miestai) Zlp (Miestas) Zlp

Jūsų parašas Adresas

GREETINGS and BEST WISHES

LEE ORRER’S
BODY SHOP INC.

AUTO ANI) TRUCK SPECIALISTS
Collision Repairs-and Painting 

Complete facilities for Trucks & Trailers 
INSURANCE ESTIMATES, FRAME 

STRAIGHTENING, WHEEL ALIGNMENT 
3560 W. 140 St. 252-2393
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