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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LOGIŠKAI, BET NEPROTINGAI
D. BRITANIJA PERDAVĖ RHODEZIJOS BYLĄ 
JUNGTINĖM TAUTOM. — TAI ATRODO LO
GIŠKAS ŽINGSNIS, JEI JIS NEVESTŲ PRIE 
DAUG DIDESNIŲ PAVOJŲ D. BRITANIJAI 
NEGU RHODEZIJOS BALTŲJŲ REŽIMAS. — 
NUO GALIMŲ SANKCIJŲ DAUGIAUSIAI TU

RĖS NUKENTĖTI PATYS BRITAI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kaip žinia, D. Brita
nija, pati negalėdama 
susitvarkyti su nepri
klausoma pasiskelbusia 
kolonija Rhodesija, nu
tarė visą bylą perduoti 
Jungtinėm Tautom. Iš 
esmės žiūrint, D. Bri
tanija neturi nieko prieš 
Rhodesijos nepriklauso - 
mybę, bet tik nori, kad 
jos valdžioje turėtų bal
są ne tik baltieji gyven
tojai, kurie sudaro vos 
5% visų 4 milijonų gy
ventojų, bet ir juodųjų 
dauguma. Rhodesijos 
baltieji tačiau yra pažiū
ros, kad bent kiek dides
nių teisių suteikimas 
juodiesiems vestų kraš
tą į chaosą ir priverstų 
juos galima greičiau 
nešdintis iš krašto, ku
rio gerovė yra jų ir tik 
jų nuopelnas. Tą pažiū
rą galima paremti fak
tu, kad beveik vis ose 
juodųjų respublikose

IŠ VISO PASAULIO

* DIDELIS VAIRUOTOJŲ UNI
JOS (Teamsters) vadas James 
Hoffa, savo laiku nuteistas 8 
metams kalėjimo už pastangas 
papirkti prisiekusiųjų teismą, 
pralaimėjo visas apeliacijas ir 
neužilgo privalės atlikti baus
mę. Ir kalėjime būdamas jis nu
mato neužleisti savo gerai ap
mokamo posto.

* K.G. KIESINGERIS, nau
jasis V. Vokietijos kancleris, 
parlamente pasakytoje kalbo
je pabrėžė, jog naujoji vyriau
sybė sieksianti Europos vie
nybės, glaudžiai bendradarbiau
jant su Prancūzija. Kancleris 
taip pat pastebėjo, kad Euro
pai neišvengiamas glaudus 
ryšys su Amerika tiek NATO 
sąjungoje, tiek ir už jos ribų,

* KOMUNISTAI SKUNDŽIASI 
kad JAV lėktuvai subombarda
vę Hanoi gyventojų rajoną. Ame
rikiečiai tvirtina, kad bombar
davimais siekiama sunaikinti 
tik kariniai reikšmingi tai
kiniai. Bet nepaneigiama ir ga
lima klaida. Juk per klaidą ne
seniai žuvo 15 karių, patekusių 
i savųjų lėktuvų bombarduoja
mą vietovę.

♦ 30 GIMNAZISČIŲ apkal
tintos narkotikų vartojimu ir 
platinimu, spaudai praneša 
Shaker Heights policija. Tai 
vienas iš turtingiausių Cleve
lando priemiesčių.

♦ VENEZUELOS PREZI
DENTAS Raul Leoni suspen
davo kai kurias konstitucines 
teises, kad palengvinti kovą su 
Castro remiamais komunisti
niais partizanais.

♦ VICEPREZIDENTAS H. 
HUMPHREY, atrodo, nėra pa
tenkintas prezidento Johnsono 
pasiūlymu, kad gen. Eisenho- 
weris vyktų į Azijos kraštus su 
specialia misija. Pats prezi
dentas planuoja aplankyti P. 
Ameriką ir Europą, tuo būdu
H. Humphrey paliekant sėdintį 
namie. 

viešpatauja žiauriausios 
diktatūros ir didesnis 
skurdas negu baltie
siems valdant. Turtin
giausioje Afrikos vals
tybėje — Fietų Afrikos 
Respublikoje — 17% bal 
tųjų gyvena visiškai iš
siskyrę nuo vadinamų 
'spalvotų’, bet tūkstan
čiai juodųjų iš visos Af
rikos veržiasi į tą kraš
tą ne kovoti su baltųjų 
priespauda, bet joje 
dirbti ir gyventi! Fana- 
šiai ir Rhodesija turi 
per 300.000 darbininkų( 
tik dabar ten atsikraus
čiusių iš kaimyniniu 
valstybių. Čia pat rei
kia pridurti, kad tiek 
Fietų Afrikoje, tiek ir 
Rhodesijoje iki šiol ne
buvo didesnių neramu
mų.
Žinoma, tokia san

tvarka prieštarauja de
mokratijos principui, 
kad kiekvienas žmogus 
turi turėti balsą vals
tybės santvarkoje, ta
čiau, kaip iš konserva
torių pusės buvo nurody
ta D. Britanijos parla
mento diskusijose, jei 
griežtai laikytis to prin
cipo, D. Britanija turė
tų kariauti ne tik su Rho
desija, bet ir su puse pa
saulio. Juk sunku sutikti ( 
kad komunistinis reži
mas bet kuriame krašte 
atitinka gyventojų dau
gumos norui.

Tačiau D. Britanijos 
Wilsono vyriausybė su 
Washingtono palaima 
užmiršta viso pasaulio 
padėtį, bet tik žiūri į 
Rhodesiją , ir dabar vi
sai logiškai bylą perda
vė JT.

Apie tai rašydamas ko- 
lumnistas John Cham- 
berlain nuogastauja, kad 
Vakarų pasaulio ateitis 
kiekvieną dieną darosi 
vis daugiau ir daugiau 

— Gal tau geriau pasiseks jį suvaldyti!...

abejotina, kai valstybių 
vairuotojai mano esą įpa
reigoti padaryti "sekan
čius logiškus žingsnius’,’

Jei Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba toliau 
elgsis ’logiškai’, ji pra
dės sunkesnes ar leng
vesnes ūkines sankcijas, 
kurios gali privesti tik 
prie konflikto su Fietų 
Afrika, kurios vyriau
sybė turėtų būkštauti, 
kad Rhodesijai kritus, 
logiškai turėtų ateiti ir 
jos eilė.

Bet Fietų Afrika yra 
ketvirtas iš eilės D. Bri
tanijos prekybos partne
ris. Aplamai manoma, 
kad D. Britanija, neteku
si pelningos prekybos su 
Pietų Afrika, pati nega
lėtų išbristi iš jau esa
mų ūkinių sunkumų. Bri
tų svaras turėtų kristi 
ir sudaryti didelį pavojų 
doleriui. Todėl D. Bri
tanija negali norėti tik
rai rimtų sankcijų, ta
čiau netoli einančios 
sankcijos nepatenkins 
Afrikos juodųjų valsty
bių valdovų — jie rei
kalaus daug griežtesnių, 
visai nesirūpindami kas 
atsitiks, jei D. Britanija 
subankrutuos. Be to, 
jiems ir sovietams, ku
rie paskubės į pagalbą, 
labai mažai rūpi ir sa
vo rasės brolių gerovė 
Pietų Afrikoje ir Rho- 
desijoje, nes tie pir
mieji turėtų nukentėti 
nuo tų sankcijų.

Dėl viso to atrodo, 
kad D. Britanija dėlprin, 
cipo, kuris vistiek ne
vykdomas visam pasau
liui, nori sau pati išsi
kasti duobę. Gudriau bū
tų, jei D. Britanija ran
ka numotų į Afriką ir 
greičiau įsijungtų į Eu
ropos ūkinę bendruome
nę. Britai tai gal ir pa
darytų, jei nejaustų da
bartinei ’logiškai’ poli
tikai paramos iš Wa- 
shingtono, kurio apskai
čiavimuose slypi ne tiek 
JAV tarptautiniai santy
kiai, kiek administraci
jos noras kiek įsiteikti 
savo gyventojų mažu
mai.

Naujai išrinktasis Pennsylvanijos gubernatorius Ray Shafer dėkoja grupei Philadelphijos lietuvaičių, 
prisidėjusių prie jo rinkiminės kampanijos pravedimo. V. Gruzdžio nuotrauka

VLIK seimas New Yorke
Paskutinių dienų įvy

kiai Vlike atkreipė lie
tuvių visuomenės dėme
sį, todėl į jo Seimą š. 
m. gruodžio 10-11 dieno
mis gausiai atsilankė ne 
tik jame dalyvaujančių or
ganizacijų atstovai, bet 
ir daug svečių.

Buvęs Vliko pirminin
kas min. V. Sidzikaus
kas pareiškė džiaugsmą, 
kad New Yorke įvykęs 
incidentas grupių neiš
skyrė, bet dar labiau su
glaudino gretas. Jis pa
ryškino Vliko principin
gumą, valstybingumą ir 
priminė tautinės draus
mės reikalingumą.

Diskusijų metu kalbė
jęs L.V. Liaud. S-gos 
pirm. J. Daugėla, iš Cle
velando, atkreipė Seimo 
atstovų dėmesį, kad Vli
ke atsiradus skirtingų 
nuomonių dėl santykių su 
kraštu, pamirštama, kad 
Vlikas yra kovos orga
nizacija, bet ne prisitai
kymo, ne pataikavimo 
priešui. Šitą mandatą jis 
atsivežė iš Lietuvos. 
Šiandien papūtė vėjai, 
kad galima bendrauti su 
okupantu. Tos nuotaikos 
sklinda visuomenėj, su
maišo mūsų principus.

EMILIJA ČEKIENĖ atkreipė dėmesį ir į ki
tų organizacijų ar as
menų atliktus žygius lais - 
vinimo darbe: baltiečių 
komiteto pastangomis įs
teigtą Laisvės studijų 
centrą, Dainų šventę Chk 
cagoje, Šiluvos koply
čios šventinimą, Pasau
lio Jaunimo kongresą, 
Rezoliucijoms Remti Ko
mitetą. Už tą iniciatyvą 
Vliko vardu viešą padė
ką pareiškė L. Valiukui, 
J. Pautieniui, dr. P. Vi
leišiui ir kitiems.

Prel. J. Balkūnas, Tau
tos Fondo pirmininkas, 
pranešė apie Vliko finan
sinį stovį, pabrėždamas, 
kad iš Vlike dalyvaujan
čių 15 organizacijų tik 6 
tėra užsimokėję šim
to dolerių nario mokes
tį.

S. Lūšys pateikė Vli
ko ateities gaires, kurio
se didžiausią dėmesį sky
rė Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 50 me
tų sukakčiai paminėti, 
pasiūlydamas planą ir są- 
matą 100.000 dol. tiems 
žygiams įgyvendinti.

— Didelė suma, bet di
delis ir įvykis, — sakė 
jis. Tegul mūsų priešas 
nespekuliuoja susvyra
vusiais imigrantais ar 
čia augusiu, tėvynės oru 
nekvėpavusiu mūsų jau
nimu. Kartos keisis, bet 
laisvės siekimas nesi
keis, baigė jis, kviesda
mas planą apsvarstyti ir 
padaryti galutinius nuta
rimus.

Jis pabrėžė, kad vie
nas iš didelio pasiruoši
mo reikalaujančių dar
bų yra išleidimas sveti
momis kalbomis leidi
nių. Anglų kalba šiuo me
tu jau yra ruošiami du 
leidiniai: Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondo. Nebūtų išmintin
ga, — sakė jis, — mums 
pradėti dar trečią. Rei
kia tartis su leidėjais, 
padėti jiems rūpintis, 
kad tie darbai būtų atlik
ti kuo geriausiai.

(Nukelta į 3 psl.)

Argi tos nuotaikos yra 
lietuvių tautos nuotai
kos? Ne, tai imigracinės 
nuotaikos, kurios rodo, 
kad laisvė gali būti iš
maldauta. Tai neturi at
sispindėti Vlike. Orga
nizacijos, kurios nebeti
ki kova, turi iš Vliko pa
sitraukti arba turi būti 
išjungtos. Buvo ir anais 
laikais, kada atsirado 
Bimbos, Mizaros, bet bu
vo ir tikrų Lietuvos lais
vės kovotojų, tęsėjusių 
kovą iki laimėjimo.

Įjungiant į Vliką imi
gracijoj atsiradusias or, 
ganizacijas, yra pavojaus 
užsikrėsti imigrantinė
mis ligomis. Vlikas tu
ri turėti savo aiškią nuo- 
monę, aiškią liniją vi
sais klausimais, —bai* 
gė jis.

Bendravimo klausimu 
pasisakė visa eilė Seimo 
atstovų. Karolis Drunga, 
iš Chicagos, priminė, 
kad visus svarstymus da
rydami mylėtume tautą 
ne vien herojinėj dva
sioj, bet mylėtume ir kas
dienybėje. A. Gureckas 
priminė, kad kova yra ne
paprastai sunki, todėl 
reikia išnaudoti visas 
priemones, kad ne prie
šas skaldytų mus, bet 
mes jį.

D. Krivickas savo žo
dyje siūlė aktyviau įsi
jungti į religijos laisvės 
klausimą, nes už ją pir
moj eilėj kovoja ir kitos 
tautos.

J. Audėnas užakcenta
vo, kad Vienybės ir Lais
vės redaktoriai bei lei
dėjai nuolat važinėja po 
pavergtą Lietuvą ir 
viens kitą sveikina už 
prokomunistinės linijos 
vedimą savo laikrašty. 
Nė vienas iš Seimo at
stovų dėl to nepareiškė 
protesto ar abejonių.

J. Audėnas padarė iš
samų pranešimą apie 
Vliko valdybos ir tary
bos veiklą.

J. Audėnas, Vliko ge
neralinis sekretorius,
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (u)

Keistos varžytynės

rašo
Giedros romano 
konkurso atgarsiai

Konkurso iniciatorė 
Elena Juknevičienė, pa
klausta jury komisijos 
narės D. Kučėnienės 
apie konkurso pasiseki
mą, Draugo Literatūros 
priede 266/45 Nr., sa
ko: "Šiltas rašytojų dė
mesys, prisiunčiant 
(dviem atvejais) dvylika 
veikalų, manau, savaime 
atsako į klausimą. O 
Giedrai tai turėtų būti 
paskatas nunuleisti ran -' 
kų sėkmingai pradėtame 
kultūriniame darbe".

O Iz. M. ten pat išsi- 
reiškia: "Ateitininkių
Giedros draugovės tūks
tantinė už stipraus cha
rakterio lietuvės moters 
romaną buvo mūsų lite
ratūros dirvožemyj stip
riu noragu, kuris iš
vertė net aštuonetą ro
manų, praturtinančių 
mūsų literatūrą ir skai
čiumi ir kokybe, jei tik 
visi bus atspausdinti".

Tačiau Pr. Gr. Drau
go 267 Nr.; įžanginiu 
straipsniu plačiai api
būdindamas lietuvių li
teratūrą, literatūrinius 
konkursus bei pačią 
Giedrą ir josios ryžto 
išdavą — konkurso pa
sisekimą, baigdamas sa
vo gana ilgą straipsnį, 
tą patį konkursą tartum 
kiek nuvertina. Jo išva
dą sunku kitaip suprasti, 
kaip tai, kad konkurse, 
be rašytojo Al. Baro
no, nunešusio premiją, 
visi kiti buvę tik mėgė
jai. Iš kur galėtų kilti 
tokia mintis? Juk kon
kursas buvo slaptas, tai
gi nežinomos ir dalyvių 
pavardės. Kūrinių ver
tė? Tačiau Iz. M. aiš
kiai pasisako, kad kon
kursas ne tik rankraščių 
skaičium , bet ir jų ko
kybe mūsų literatūrą pra
turtintų, jei tik visi vei
kalai būtų atspausdinti. 
Be to, ir tas faktas, 
kad premija ne vienbal
siai buvo skirta, kalba 
už tai, jo būta ir dau
giau vertingų kūrinių, 
nors jie premijos ir ne
laimėjo.

Tiesa, VI. Ramojus, 
Draugo 280 Nr., savo re
portaže iš premijos įtei
kimo šventės Jaunimo 
Centre Chicagoj, įvykį 
kiek paryškina. Jis ra
šo: "Savotiškai įdomi, 
nors ir ilga, buvo poe
tės J. Vaičiūnienės iš
pažintis: ji aiškiai pa
sisakė už romantinius 
veikalus, kurių buvo ir 
pastarajame Giedros ro
mano konkurse. Nejučio
mis buvo galima supras
ti, kad jury komisijai 
premijuojant "Trečiąją 
moterį", J. Vaičiūnienė 
stovėjo opozicijoj".

Iš to gal tektų pasida
ryti išvadą, kad kitų ra
šytojų kūriniai buvo sen
timentalūs — romanti
niai ir šiem moderniem 
laikam nebetinką. Betgi 
tai dar nesudaro pagrin
do anų kūrinių autorius 
laikyti tik mėgėjais, jei 
kam nors jų pasirinkta

Po tokių gen. Heinrici 
žodžių kambary įsivieš
patavo tyla. Ten buvę ka
riškiai gerai žinojo nuos
tolius, bet nė vienas ne
drįso Hitleriui pasakyti 
tiesą į akis.

Goeringas pirmas nu
traukė tylą.

— Mano Fuehreri, aš 
tuoj pat jūsų dispozicijai 
skiriu 100,000 karių iš 
aviacijos. Jie prisijungs 
prie Oderio fronto gru
pės už dviejų ar trijų 
dienų.

Himmleris, pasižiūrė
jęs į savo varžovą ir į 
Hitlerį, lyg norėdamas 
pamatyti kokia jo reak
cija, irgi pasakė:

— Mano Fuehreri, SS 
turi garbės jums skirti 
dėl Oderio fronto 25,000 
kovotojų.

Admirolas Doenitzas 
nenorėjo atsilikti ir pa
sisiūlė į Heinricio gru
pę pasiųsti dvi jūrinin
kų šaulių divizijas.

Heinrici visus juos 
apžvelgė. Tie vyrai jam 
davė dovanų iš savo as
meniškų karalysčių, ne
apmokytus kovotojus, be 
ginklų, be prityrimo. Tai 
buvo baisios varžytinės, 
tik vietoj metus pinigus 
per langą, buvo mėtomi 
žmonės. Ir tai jie darė 
ne Vokietijos išgelbėji
mui, bet kad padarius ge
resnį įspūdį Hitleriui. 
Varžytinių karštis greit 
apėmė visus. Kiekvienas 
darė įvairius pasiūly
mus. Kaž kas paklausė, 
kaip didelė yra vidaus 
krašto armija.

Buvo iškviestas OKW 
logistinės divizijos va
das gen. Buhle. Jam įei
nant Heinrici iš pasi
šlykštėjimo nusuko gal
vą. Buhle buvo girtas ir 
smirdėjo alkoholiu. Bet 
niekas dėl to nesirūpino. 
Hitleris jo pasiteiravo 
apie rezervus. Buhle 
kvailai atsakinėjo, bet jo 
atsakymai patenkino Hit
lerį ir atleidęs jį, Hit
leris kreipėsi į Heinri-

— Štai jūs turite 150, 
000 žmonių arba 12 di
vizijų. Tai bus jūsų re
zervas.

Varžytinės buvo baig
tos ir Hitleris rado, kad 
problema išspręsta. Ta
čiau tai tik prailgino Vo
kietijos gyvenimą 12 die
nų.

Heinriciui sunku bu
vo išlaikyti šaltą krau
ju- x

— Šitie žmonės nėra 
apmokyti kautynėms. Jie 
niekad nebuvo iškėlę ko
jos iš kareivinių, kur bu
vo naudojami, kaip rašti
ninkai, arba skirti šva
rai palaikyti; ar medžia
gų priežiūrai. Jie niekad 
nebuvo fronte. Jie niekad

per-

tai ne tas pats 
jūroje ir sau- 
Aš jus įspėju, 
tie žmonės lei*

savo gyvenime nematė 
ruso...

Goeringas pertraukė 
jŪ

— Divizijos, kurias aš 
jums duodu, didžiumoj 
yra sudarytos iš lakūnų, 
kurie buvo kautynėse iš
bandyti. Jie buvo prie 
Monte Cassino ir to už
tenka.

Doenitz irgi sušuko 
pasipiktinęs.

— Žinokit, kad mano 
karo laivų įgulos nė kiek 
neblogesnės už Wehr- 
machtą...

Bet Heinrici 
traukė jį:

— Ar .jūs nesupranta
te, kad 
kovojant 
sumoje, 
kad visi
sis veltui fronte išžu
domi.

Heinrici žodžiai atro
do nė kiek nejaudino Hit
lerio. Kai kiti įsikarš
čiavę rėkė, jis pasiliko 
šaltas.

— Gerai, — pasakė 
jis, - visus tuos žmones 
mes paliksime rezerve 
antroj linijoj, už 8 km. 
nuo fronto. Pirmoji lini
ja atlaikys rusų artile
rijos pasiruošimo smūgį 
ir tuo laiku rezervas pri
pras prie ugnies. Jei ru
sai pralaužtų frontą,tada 
rezervas pereis į akciją. 
Atstumti rusus kiekvie
nu atveju jūs naudosite 
šarvuočių divizijas.

Ir Hitleris pasižiūrė
jo į Heinricį lyg laukda
mas jo pritarimo. Jam bu- 
vo aišku, kad problema 
visai paprasta. Bet Hein
rici nebuvo tos nuomo
nės.

— Jūs iš manęs paė
mėte mano geriausias 
kovoj prityrusias šar
vuočių divizijas. Aš pra
šau jas sugrąžinti į ma
no armijų grupę.

Ir stengdamasis pa
brėžti kiekvieną žodį, jis 
lėtai pasakė:

— Reikalinga, kad tos 
divizijos man būtų sugrą
žintos.

Tuo metu Heinrici už 
nugaros išgirdo jam į 
ausį šnibždant Hitlerio 
karinio kabineto viršinin
ką Burgdorfą:

— Baikite. Baikite... 
Bet Heinrici nesidavė 

nutildomas.
— Mano Fuehreri,bū

tinai reikalinga, kad šios 
divizijos man būtų su
grąžintos.

Hitleris mostelėjo ran
ka lyg atsiprašydamas.

— Aš labai apgailes
tauju, bet jūsų kaimynas 
pietuose šiuo momentu 
yra labiau jų reikalin
gas, nes nėra jokios abe-

jonės, kad svarbiausias 
rusų puolimas vyks ne 
Berlyno kryptimi. Prie
šas daugiau jėgų kon
centruoja Saksonijos 
fronte. Gi prie Oderio 
bus tik antraeilė ofenzy
va. Svarbiausioji rusų 
ofenzyva bus nukreip
ta Prahos link. Tokiu bū
du jūsų grupei bus ne
sunku atsilaikyti prieš 
antraeilį puolimą.

Heinrici pasižiūrėjo į 
Hitlerį netikėdamas sa
vo ausimis. Paskui žvilg
terėjo į vyriausiojo šta
bo viršininką gen. Krebs} 
kuris pastebėjo:

— Mūsų turimomis ži
niomis, Fuehreris teisin
gai pramato įvykius.

Heinrici nieko nebe
galėjo daugiau padaryti.

— Mano Fuehreri, aš 
dariau viską, kad pasi
ruošti atmušti puolimą. 
Aš negaliu laikyti tuos 
150,000 vyrų tinkamu re
zervu. Aš negalėsiu nie
kuo užkišti tuos nuosto
lius, kuriuos mes galė
sime turėt, tad mano pa
reiga buvo išdėstyti daly
ką aiškiai. Taip pat ma
no pareiga jums pasa
kyti, kad aš negalėsiu ga
rantuoti, kad puolimas 
galės būti atmuštas.

Hitleris sujudėjo ir 
kumštim trenkdamas į 
stalą sušuko:

— Tikėjimas ir užtik
rinimas kompensuoja vi
sus nedateklius! Jūs turi
te spinduliuoti tikėjimu 
ir įkvėpti pasitikėjimą 
savo kariams!

Heinrici išklausė Hit
lerio nesudrebėjęs.

— Mano Fuehreri, aš 
turiu pakartoti — mano 
pareiga yra pasakyti, 
kad šiam mūšiui laimėti

Be žodžių...

netrūksta vilties ir tikė
jimo.

Herr General 
Oberst, — sušuko Hit
leris, — jei jūs įsitiki
nęs, kad mūšį laimėsite, 
jūs jį laimėsite. Jei per
duos it e savo kariams už
tikrinimą, jūs būsite di
džiausiu šio karo laimė
toju.

Išbalęs ir tyloj Hein
rici nuo stalo susirinko 
dokumentus ir padavė 
Eismannui. Abu kariš
kiai atsisveikino ir išėjo 
koridoriun. Ten jiems bu
vo pranešta, kad lauke są
jungininkų aviacija bom
barduoja, tad jie pasiliko 
laukti aliarmo pabaigos, 
nekreipdami dėmesio ką 
kiti aplink juos kalba. Už 
trijų minučių jiems buvo 
leista apleisti bunkerį ir 
Heinrici pasakė pirmuo
sius žodžius, išėjus iš po
sėdžių kambario:

— Ko vertas stengima
sis pasiekti mėnulį?

Ir žiūrėdamas įdūmuo - 
se paskendusį miestą, 
pridėjo:

— Visi tie bandymai 
veltui. Viskas veltui.

(Bus daugiau)

delis tiek Vakarų viešo
joje nuomonėje, tiek ko
munistų užvaldytuose 
kraštuose. Šis prestižas 
yra pagrįstas faktu, kad 
Taryba, nebūdama p ara
nžuota antidemokratinių 
valdžių atstovų dalyvavi
mu — kaip kad yra pa- 
raližuotos Jungtinės Tau
tos — skelbia ir vykdo 
Laisvės bei demokratijos 
dėsnius. Šioje veikloje 
kaip tik Neatstovaujamų 
tautų Komisija, greta Eu - 
ropos žmogaus teisių tri
bunolo, užima svarbią 
vietą. Aš manau, o vis 
didėjantis Vokietijoje ne
rimas dė jos suvieniji
mo atrodo patvirtinąs 
mano nuomonę, kad yra 
būtina visų europiečių 
interesuose išlaikyti 
laisvės idėją gyvą kaip 
moralinę bei politinę pa
jėgą. Palikdama veikti 
Neatstovaujamųjų tautų 
Komisiją, Taryba patvir
tins, kad ji tebėra tos 
idėjos vedama. O be to, 
ji tuo prisidės prie dva
sinių ryšių palaikymo 
tarp Vakarų Europos ir 
netekusių laisvės tautų, 
kurios dar tebetiki Euro
pos moraliniu autoritetu.

KO SIEKIAMA TUO PROJEKTU?
Europos Taryboje 

Strasburge veikia Neat
stovaujamų Tautų Ko
misija, kuri tyrinėja 
taip pat sovietų užval
dytų valstybių klausi
mus. Kilus sumanymui 
šią Komisiją panaikinti, 
Lietuvos Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis pa
siuntė Komisijai ir kai 
kuriems Italijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos par
lamentų nariams šitokį 
raštą:

Neatstovaujamųjų tau
tų Komisijai svarstant 
nutarimo projektą pa
keisti jos pavadinimą į 
"Komisiją ad hoc”, pa
teikiu maloniam dėme
siui šiuos samprotavi
mus.

Jau pats projekto su
formulavimas parodo,

kad turima reikalo ne su 
terminologijos klausimu, 
bet su siekiu panaikinti 
Komisiją ir net nutrauk
ti jos ligšiol darytus ty
rinėjimus. Toks yra įs
pūdis, kurįprojektasyra 
sukėlęs taip pat Europos 
Tarybos sluoksniuose. 
Šitokiomis aplinkybė
mis projekto priėmimas 
turėtų labai neigiamų pa
darinių Centro ir Rytų 
Europos tautų tarpe. 
Ypač yra pagrindo bijo
ti, kad nutarimas būtų 
jų suprastas kaip Euro
pos Tarybos atsisaky
mas domėtis jų laisvės 
byla ir sugrįžimo į demo
kratinę Europą perspek
tyva.

Šiuo metu Europos 
Tarybos moralinis ir po
litinis prestižas yra di-

Kai dėl Europos Tary
bos santykių su Rytų val
džiomis, tai nėra pagrin
do laukti, kad panaikinus 
Komisiją tie santykiai pa
gerėtų. Priešingai, ne
sunku numatyti, kad pa
naikinimas būtų Rytų pri
imtas kaip pirmoji tų 
nuolaidų, kurios jiems 
priderančios savaime, 
be jokių kompensacijų. 
Ilgas patyrimas parodo, 
kad komunistinių valdžių 
santykiai su tarptautinė
mis organizacijomis ga
limi tik tą sąlyga, jei pas
tarosios nusileidžia į 
Jungtinių Tautų ar Tarp
parlamentinės Unijos 
lygį* Kitaip sakant, jeigu 
jos priima laisvės ir tei
singumo dėsnių "ne- 
skleidimą", tai yra tų 
dėsnių, kurie į rytus nuo 
Elbės upės ir Adrijos 
jūros linijos laikomi 
sprogstama medžiaga.

rašymo kryptis ir nepa
tinka.

Nenoriu nuvertinti pre
mijos laureato Al. Ba
rono. Pilnai tikiu, kad jo 
naujasis romanas "Tre
čioji moteris" vertas dė
mesio, kaip ir kiti jo 
ankstesni kūriniai. Man 
tik kiek keistokai atrodo 
kaikurios išvados apie 
konkurso dalyvius ir jų 
kūrybą.
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Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
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KUR YRA OPOZICIJA VLIKUI?
Dažnai pasitaiko, kad 

Vlikui opozicijos ir prie“ 
šų beieškantieji, susira
dę šipulį šiaudų kaugėj, 
ima ir vežimą priskal
do. Kai kuriuose laik
raščiuose tokie "išradin
gi" žmonės tų laikraš
čių skaitytojus bando įtai
goti, kad štai, mes tai 
esame už vieningą poli
tinę vadovybę po Vliko 
sparnu, bet anas bala- 
mūtas su savo laikraš
čiu — tai jau tikras mū
sų laisvinimo kovos pas
tangų priešas.

Būtų tuščias laiko gai
šinimas leistis į diskusi
jas su jokios lygsvaros 
ir logikos nebeturinčiais 
žmonėmis. Kam tarnau
ja šmeižimu siekiamas 
susiskaldymas, visi ge
rai žinome. O kad pasi
girsta kriti škų žodžių 
mūsų politinės vadovy
bės adresu, — tai jokia 
naujiena jokio laikraščio 
skaitytojui. Jei jau kam 
ir pradėtų atrodyti, kad 
vien tik Dirva puldinėja 
Vliką ir Dirvai artimi 
žmonės "ardo Vliko pa
grindus”, verta pažiūrė
ti, ką gi kiti laikraščiai 
tuo reikalu rašo.

Štai, lapkričio 17 d. 
Toronte leidžiami Tėviš
kės Žiburiai savo veda
majame rašo:

"Laisvinimo krizė glū
di... laisvinimo vadovy
bėje. Visuomenėje kilusi 
savaiminga iniciatyva ją 
pralenkė ir paliko nuo
šaliai. Tai įvyko dėlto, 
kad vadovybė nebėra tas 
variklis, kuris veikia vi“ 
suomenę, ją skatina ir 
jai vadovauja. Raidinis 
laikymasis mandato kal
bėti pavergtos Lietuvos 
vardu galbūt irgi prisi
deda prie vyriausios lais
vinimo vadovybės izolia^ 
cinės laikysenos. Jai, at' 
rodo, svarbu iš visuome
nės gauti lėšas savo 
įprastiniams darbams, 
bet palaikyti kontaktą su 
ja — mažareikšmis daly
kas. Ir juo toliau, juo- 
plyšys tarp vadovybės ir 
visuomenės didėja. Vado
vybė tampa komitetinio 
pobūdžio vienetu, užsi
sklendusiu gana siaura
me rate. Dabartinės išei
vijos valia vyriausioje po 
litinėje vadovybėje, at
rodo, mažai teatsispin- 
di. Demokratinėje san
tvarkoje politinė vadovy
bė semia savo jėgą iš 
visuomenės. Mūsų tau
tiečiai, jau įpratę gyven
ti demokratinėje santvar
koje, sunkiai besupranta 
lietuviškąją vadovybę, 
sudarytą iš vien politi
nių grupių atstovų, tu
rinčių negilias šaknis iš
eivijoje. Be to, tokiu bū
du vadovybėn patenka 
asiAenys, atrinkti ne dėl 
savo pajėgumo, bet dėl 
grupinio priklauso
mumo. Po 22 metų veik
los už Lietuvos ribų, kai 
jau daug kas pasikeitė,
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argi ne laikas pažvelgti 
į laisvinimo darbą iš es
mės. Vadų yra, bet nė
ra tvirtos vadovybės, pa
jėgiančios spręsti lais
vinimo uždavinį dinami
niu ir visuotiniu mastu. 
Nei sunykimo, nei revo
liucijos čia nėra ko lauk
ti — reikia tik iš naujo 
rikiuotis".

Kurie skaitė gruodžio 
10 d. Draugo vedamąjį 
apie "pasiklydimus die
nos šviesoje", irgi su
ras abu lazdos galu, da
linantis nuomonėmis 
apie pastangas mus ”su-

VLIK seimas
(Atkelta iš 1 psl.)

Seimo prezidiumą su
darė: J. Sonda, Keleivio 
redaktorius — pirm., K. 
Drunga — vicepirm. ir 
V. Galvydis — sekreto
rius.

Seimą sveikino dr. S. 
A. Bačkis, specialiai iš 
Washingtono atvykęs Lie
tuvos diplomatinės ir 
konsularinės Tarnybos 
vardu, dr. P. Grigaitis 
ALT vardu, V. Leskai- 
tienė, L. Moterų Fede
racijos klubų vardu, J. 
Šlepetys L. Teisininkų 
Draugijos, A. Gureckas, 
LB-nės , ir telegrama 
sveikino A. Zaparackas 
Jaunimo Kongreso var
du.

Į naują Vliko valdybą 
išrinkti: dr. Kęstutis Va
liūnas, pirmininkas, Juo
zas Audėnas, dr. Algir
das Budreckis, Romas 
Kezys, dr. Bronius Ne- 
mickas, Jackus Sonda ir 
Pranas Vainauskas,

Dr. K. Valiūnas savo 
žodyje dėkojo už pasi
tikėjimą ir kvietė visus 
prisidėti į kovą už Lie
tuvos laisvę, nes kelias 
ir tikslas yra visų bend
ras.

Sekančią dieną buvo 
dr. B. Nemicko praneši
mas apie lėšų telkimą 
Vlikui.

Pažymėtina, kad salę 
ir vaišes parūpino prel. 
Jonas Balkūnas nemo
kamai. Seime dalyvavo 
generalinis konsulas V. 
Sta šinskas ir konsulas 
A. Simutis.

Vykdydama Vliko sei
mo pavedimą, Vliko val
dyba skelbia šiuos seime 
priimtus pareiškimus:

Seimas sveikina naują 
Vliko pirmininką ir val
dybą ir kviečia juos su 
nepalaužiamu tikėjimu 
ir ryžtu tęsti kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo.

Lietuvių tautos valia, 
— ilgus šimtmečius reikš' 
ta būti laisva ir nepri
klausoma valstybe, pa
kartotinai paskelbta 1918 
m. vasario 16 d. dekla
racijoj, vienbalsiai pa

skaldyti, ir išskirti iš 
bendrojo kelio". Ne vie
nų komunistų, pasirodo, 
taktika divide et impera. 
Smarkių skaldymo pas
tangų ženklai būdingi vi
sose ekstremistinėse 
grupėse ar pavienių as
menų ekstremistiniame 
charakteryje. Bet ir ta
me Draugo vedamajame 
kai kurios mintys neatv 
tiks tų nuomonei, kurie 
Vliką gina nuo "emigran
tinių įtakų", būtent — 

"Juk visuomenės akys 
nukreiptos į aukščiau
siąjį laisvinimo veiksnį, 
taigi ji ir nori iš ten su
silaukti aiškių planų ir 
tikslių sprendimų. Tau
tinė ir kovos vienybė 
šiandien yra brangesnė 
už paskirų asmenų ar 
grupių vardą. Taigi ir 
išvados turi būti aiš
kios ir nedviprasmiš
kos — mūsų laisvinimo 
veiksniai turi rasti va
dų, kurie suprastų die
nos reikalavimus ir lie
tuvių visuomenę išeivi
joje vestų tiesiais ke
liais".

Ar tuose žodžiuose 
nėra Vliko "suemigran- 
tinimo" ženklų? Ką į tai 
atsakys Vliko kilmės ir 
skaistybės gynėjai?

tvirtinta Steigiamojo Sei
mo, krauju atpirkta ne
priklausomybės kovose, 
1941 metų sukilime ir par 
tizanų žygiuose, — teska- 
tina visus į vieningą dar
bą iki nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos at
statymo. Šios kovos pa
sisekimas priklausys ne 
tik nuo besikeičiančių 
tarptautinių sąlygų, bet 
taip pat ir nuo pačių lie
tuvių pasiryžimo ir su- 
sidrausminimo šioje ko
voje. (

Seimas kviečia Vliko 
valdybą jungti visas vy
resniosios ir jaunesnio
sios kartos pajėgas šiam 
pagrindiniam tikslui — 
Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti.

***
Seimas pritaria Cleve

lande priimtai rezoliu
cijai dėl santykiavimo su 
pavergtos Lietuvos gy
ventojais ir kviečia vi
sas lietuvių organizaci
jas derinti savo veiks
mus su joje nustatytais 
principais.

***
Seimas ragina Vliko 

valdybą ir tarybą išsa
miau informuoti visuo
menę apie Vliko uždavi
nius ir darbus ir palai
kyti glaudesnius ryšius 
su visuomenės organi
zacijomis, rengiant po
kalbius Lietuvos laisvini
mo klausimais.

***
Seimas ragina Vliką 

sudarančias organizaci
jas siekti savitarpinio 
jungimosi ir jaunimo 
įjungimo į Lietuvos lais
vinimo darbą.

***
Seimas pritaria Vliko 

valdybos paruoštoms gai
rėms reikšmingai minė
ti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį 
ir kviečia valdybą jas iš
ryškinti bei, suderinus 
su kitų veiksnių progra
momis, paskelbti visuo
menei.

***
Seimas reiškia pasi

tenkinimą Tautos Fondo, 
jo pirmininko ir valdy
bos darbu ir ragina Vli
ką sudarančių organiza-

ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI, DOVANOS, LAIŠKAI
Susirašinėjimas bene daugiausiai užmirštas reikalas

Senesniais laikais bū
davo ne tik malonu, bet 
ne retai ir naudinga laiš
kais susižinoti su arti
maisiais, gyvenančiais 
kitur. Laiškai būdavo 
dažniausiai vienintelis 
ryšys, negalint asmeniš
kai susitikti ir norint pa
laikyti gyvą draugystę. 
Jie taip pat dažnai už
megzdavo naujas pažin
tis, kartais nulemian
čias net ir tolimesnį gy
venimą. Bet ilgainiui, ka_ 
da pastoviau įsikūrėme 
ir visokiais kasdieniais 
reikalais apsikrovėme, 
asmeniški laiškai pama
žu pradėjo nykti. Beli
ko tik formalus pasikei
timas šventiniais sveiki
nimais. Bet ir tie patys 
supaprastėjo: kai kam 
nebėra laiko nei savo 
vardui bei pavardei įra
šyti, nes už menką pinigą 
ir tai jau atspausdinama 
šventiniams sveikini
mams paruoštose korte
lėse. Dėjai į voką, užra
šei adresą, įmetei aprū
pinęs pašto ženklu į laiš
kų dėžutę — ir baigtas 
kriukis.

Negalėtume smerkti 
ir tokio sumechaninto 
laiškais pasikeitimo. 
Tai dar vis šiokia tokia 
nuoširdumo liekana. Tai 
dar vis ženklas, kad žmo. 
gus dar negalutinai su- 
stuobrėjo. Dar bent kar
tą per metus prisimena, 
kad yra žmonių, su ku
riais kadaise ir labai 
glaudžiai buvo bendrau
ta, kurių negalima taip 
be niekur nieko iš savo 
atminties išbraukti. Ži
noma, daug maloniau to
kia proga sulaukti lie
tuvišką atviruką ar bent 
su lietuviškai įrašytu 
Vienu kitu sakiniu. Jeigu 
savo išvaizda tie lietu
viški atvirukai ir negali 
prilygti puošniai išda
bintiems svetimiesiems, 
kurie gaminami masiš
kai ir moderniausiomis 
priemonėmis, tai lietu
viško atviruko gavimas 
kažkaip maloniau sušil
do primindamas, kad 
štai tas ar anas dar te
bėra jautrus lietuviš
kiems reikalams.

***
Stebint prieššventinį 

judėjimą krautuvėse ir 
įvairiausiose parduotu
vėse, matome, jog toks 
sentimentalus dalykas, 
kaip šventiniais sveiki
nimais ar dovanėlėmis 
pasikeitimas kai kam 
yra tapęs paprasčiausiu 
ir ne taip jau blogu biz
niu, kuriam klestėti pa
naudojamos įmantriau

cijų vadovybes uoliai 
remti Tautos Fondo pa
stangas sutelkti kiek ga
lima daugiau lėšų Lietu 
vos laisvinimui.

***
Seimas reiškia nuošir

džią padėką Amerikos 
Lietuvių Tarybai už svei
kinimą ir nuolat teikia
mą moralinę bei mate
rialinę paramą.

♦**

Seimas, aukštai ver
tindamas JAV Kongre
so priimtąją rezoliuci
ją Baltijos valstybių rei
kalu, reiškia padėką vi
soms organizacijoms ir 
asmenims, veikusiems, 
kad tokia rezoliucija bū
tų priimta. 

sios skatinimo priemo
nės. Tokiems dalykams 
galo nesimato, nes tatai 
tapo jau savaime supran
tamu mados reikalu.

Kalėdos bei Naujieji 
Metai tampa lyg užda
romis šeimos šventėmis 
Pasikviesti svečią ar ap
lankyti pažįstamą, jeigu 
jų negali prilyginti savo 
šeimos nariams, da
rosi tiesiog nebepatogu. 
Ir tai vis dėl to perdaug 
išpūsto šventinių dovanų 
reikalo. Kaip čia dabar 
kviesies: gali ko gerapa- 
galvoti, jog tik norime 
išvilioti jo nenumatytą 
dovaną. Kaip čia dabar už 
eisi, jeigu iš anksto nepa
sirūpinau raudonuoti ne- 
verčiančios dovanos.

O vis dėlto buvo lai
kai, kada žmogus žmogų 
vertindavo ir su juo šven
čių metu bendraudavo be 
materialinio apskaičia
vimo, be skarmaliuko ar 
panašios banalios dova
nos. Šventinė nuotaika 
gražiausiai perteikiama 
iš širdies į širdį, Jeigu 
tokiu atveju imsimės do
vanos, toji dovana tebū
nie savas lietuviškas su- 
veniras, knyga, lietuviš
kos muzikos plokštelė, 
savojo laikraščio prenu
merata tam, kas jo ligi 
šiolei dar neskaitė. To
kie dalykai šiame kraš
te, kaip ir visur kitur, 
turėtų pasklisti kaip ga
lint plačiau ir gausiau, 
nes jiems kurti ir gamin
ti sąlygas sudarys ne kas 
kitas, tik mes patys.

***
Šventės ateis ir pra

eis, nepalikusios net gi

GREETINGS & BEST WISHES

Precision Optical Dispensing Co
L. V. PROHASKA

Professional. Responsible. Accurate Optical Service įor 
Over 50 Years
MAIN OFFICE

9915 Euclid Avenue CE 1-4961
BRANCH OFF1CES

2037 East 105th CE 1-6481
22580 Lake Shore Blvd. AN 1-1166
20311 Chagrin Blvd. SK 1-9112

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 3 P. M.

DIRVA 
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.

Šj 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 ................................................................... Į

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

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

lesnių pėdsakų. Vėl pa
nirsime į kasdienį gyve
nimą, su tuo pačiu sku
bėjimu ir tais pačiais rū
pesčiais, kad to nelem
tojo laiko vis per maža. 
Nebesurasime jo nė laiš
kui atsakyti, nors jis bu
vo gautas iš asmens, ku 
riam normaliai turėtu
me atsakyti.

Kažin ar ne laikas bū
tų ir šį įprotį kiek pa
keisti. Laiškais pasikei
timas teigiamai veikia 
abidvi puses:ir tą,kuriai 
gauna, ir tą, kuri siun
čia. Ne visus, sūkuriais 
turime susižinoti, gali
me protarpiais susitik
ti ir gyvu žodžiu išsišne
kėti. Ne visus galime ir 
telefonu pasiekti, nors ir 
kažkaip tobulai jis šiais 
laikais veiktų. Kodėl tad 
negrįžti prie tradicinio 
susižinojimo laiškais, 
kuriems už kelis centus 
nėra jokių neįveikiamų 
kliūčių — nei neperžian- 

giamų kalnų, nei neper
brendamų vandenynų. 
Didžioji kliūtis — tai 
mes patys, kurie kaž
kaip vis nepaslenkame ir 
neprisiruošiame. Jeigu 
malonu asmeniškas laiš
kas sulaukti iš kitur, ne 
mažesnis malonumas 
turėtų būti ir toks pat laiš
kas išsiųsti kitam, ypa
tingai jeigu dar jaučiama 
neatsakyto laiško skola.

Susirašinėjimui ypa
tingą reikšmę turėtų 
skirti visame pasaulyje 
išsiblaškęs mūsų lietu
viškasis jaunimas,

(lns)

1967 METAMS
TIKTAI $10
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA daug stipriau ir gražiau drobė
je įrišta už Maironio Balades, 
kurioms Bernardo Brazdžionio

Svajonės išsipildymas
Kiaulių neganęs, kunigu ne

būsi. Prie tokios išvados bu
vo priėję jau mūsų protėviai. 
Užtat man taip ir neteko lai
mės pasidaryti kunigu. Tėvai 
perdaug lepino sprendžiama
jame amžiuje. Stačiai stigo są
lygų praktiškai daugiau pasila- 
vinti gyvulininkystėje ar žem
dirbystėje. Vasaros atostogų 
mėnesiais dideliame tėviškės 
Ūkyje juk būčiau galėjęs pagi
linti žinias bent piemenavimo 
ar dirvonų akėjimo versluose. 
Bet tėvai gražumu sutikdavo, 
kad mokslo vyrui tai nebūtina. 
Kai kada pamurmėdavo, bet su 
rykšte niekada nevertė. Gi ne
verčiamas juk neisi kiaulių ga
nyti.

Tai aš pats tais žavingais 
vasarų mėnesiais neturėda
mas kažko ypatingo veikti, kar
tą susigalvojau, kad noriu būti 
rašytoju ir būsiu. Ir kad man 
neužteks, kaip ligtol, rašinėti 
eilėraščius ir korespondenci
jas iš savo valsčiaus gyvenimo, 
bet priderėtų sukurti kas nors 
žymesnio. Gerai atsimenu, kaip 
tą vasarą, užbaigęs keturiolik
tuosius metus, ištisai perskai

čiau Homero Odisėją. Įspūdis 
buvo pusėtinai teigiamas ir įkve
piantis. Tuo pat metu iš kitų 
aprašymų apie epopėjas ir he
rojinius epus dar patyriau, kad 
esama pasaulyje ir daugiau pa
našių veikalų. Romėnai turį 
Enejidę, suomiai Kalevalą, 
graikai dar Iliadą, prancūzai 
Henriadą, o portugalai Luzia- 
dą...

O ką panašaus turi lietu
viai? -- klausiau savęs, susi
rūpinęs. Gi nieko. Vadinasi, man 
liko ne tik dar neužimta vieta, 
gera proga, bet ir svarbus rei
kalas pasireikšti. Ir nėra ko 
čia ilgiau belūkuriuoti: aš pa
rašysiu hegzametru, o jei no
rėsiu tai ir maironiškai — Vy- 
tijadą. Taip galutinai per dieną 
kitą ir nurinkau mano epopėjai 
vardą. Vytis --ui mūsų ženk
las, ir tas narsus raitelis su 
kardu ant žirgo juk kada nors 
turėjo nuotykių ir jis privalo 
tinkamos istorijos.

Mano poema turėjo susidė
ti iš 12 dalių. Vardas greit pa
vyko surasti, bet kai pradėjau 
škicuoti fabulos planą, tai fan
tazijos užteko tik ligi šešto

sios dalies. Tai nieko, guo- 
džiausi iš savo ligtolinio kū
rybinio prityrimo, -- berašant 
vėliau sugalvosiu tęsinį. Bet 
sunkiausia buvo su pačia kū
rybos praktika. Dar šiaip taip 
kelius įžangos puslapius sudės- 
čiau hegzametru, bet kai pa
bandžiau "maironiškai" eiliuoti 
tai viskas klupo kaip per gruo
dą.

Taip ir atidėjau Vytijadą ki
tom atostogom. Ir dar kitom, 
ir dar kitom. O dar vėliau kla
sikinės poemos iš viso man 
ėmė atrodyti pasenusios. La
biau žavėjo futūrizmas, Ketu
ri vėjai, rytojus, ateitis... Ir 
ar tuomet tu sugaudysi vėją lau 
kuose be tvorų?

"Lietuvių Dienos" ką tik pada
rė daug teisingų priekaištų. Ir 
ji atspausta ant dar geresnio 
popierio ir dar didesnėm rai
dėm, negu mano mamos mal
da knygėję, dar gausiau ir sti- 
lingiau dailininko Viktoro Pet
ravičiaus raižiniais iliustruota, 
pagaliau, už Balades storesnė 
ir — doleriu pigesnė.

Keliais žodžiais tariant, žy
miai vertingesnė ir prasmin
gesnė kalėdinė dovana ištiki
mam vyrui ir madų parodos 
rengimo komisijos narei žmo
nai, negu tiek pat kainuojanti 
pižama ar trigubai brangesnė 
elektrinė antklodė.

WANTED
★ TOOL & DIE MAKERS
★ AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SETUP
★ STOCKMOVERS
★ DRAFTSMAN & APPRENTICE DRAFTSMAN 

HIGH SCHOOL GRADUATE WITH EXP. IN 
TOOL DESIGN PREFERRED

Excellent wages, fringe benefits and vvorking 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 Employer
(130-136)

/DUODAME IR IŠKEICIAME 

PIRKITE KASDIEN MAY’S: 
9 — SKYRIUOSE

eagl^tamp^\
MIESTE 9:30 IKI
IKI 10

Kazės Kuraitytės lietuviška sodyba, kuri drauge su kitais jos 
rankdarbiais gruodžio 3 d. buvo išstatyta Jaunimo Centre Chica
goje. Parodėlę aplankė daug žmonių. L. Knopfmilerio nuotrauka

Ir taip beveik bergždžiai pra
slinko daugiau nei 40 metų - be 
Vytijados, be lietuvių tautinio 
epo, be nieko.

Bet Praamžius mūsų nepa
miršo, ir jo tarnaitės, poezi
jos mūzos, matyt, vis mirktelė
davo akutėm tam Lietuvos kam
peliui tarp Mūšos ir Daugyve- 
nos upių santakos, štai dabar 
stambią eiliuotą "Mano tautos 
istoriją" parašė kitas ir ge
resnis poetas, neatsitiktinai ma
no kaimyninio Pakruojaus vals
čiaus kilmės, Antanas Rūkas. 
Jis pats seniau man tokios mei
lios akies gal ir neturėjo. Kaip 
gandai tvirtina, tai ne Cvirka, 
o kaip tik kaimyninės kilmės An
tanas, 1940 metais bolševikams 
užėjus, parašė specialiai man 
skirtą eilėraštį, kur džiaugėsi, 
kada pagaliau būsiu iš Kauno 
nuo valdžios lovio teisingai nu
šalintas ir turėsiu grįžti į Ro
zalimą kiaulėms uodegų užri
šinėti.

Deja, į Rozalimą taip vis dar 
nesugrįžau, o ilgus metus klai
džiojau tai po Berlyną, tai po 
Paryžių, tai vėliau po New Yor- 
ką, kol pagaliau nusibasčiau li
gi Los Angeles, kur aš, galėtu
mėt simboliškai pasakyti, nieko 
kito iš tikrųjų ir neveikiu, kaip 
tik kiaulėms uodegas užmazgy- 
damas. Šis didžiai vaizdus ir 
sąmojingas Antano linkėjimas 
man visuomet labai patiko, - 
toks 'jis nesvetimas žemės ūkio 
šalies atžalai. Ir už tat, jeigu 
gandai apie eilėraščio autorystę 
ir būtų tikslūs,-nejaučiu jam 
jokio nuoskaudos priekaišto, 
kaip tik puoselėju nuoširdžiau
sias kaimyniškas simpatijas ir 
džiaugiuosi jo kūrybiniu veržlu
mu nors dabar sukurti lietuvių 
tautai savo rūšies Vytijadą, ku
rios užmanymo aš savo am
žiaus pradžioje neištęsėjau.

Ir ypač, kad jo parašytoji 
ir praėjusią vasarą penkių 
skaitytojų pogrindyje išleista 
"Mano tautos istorija" yra pui
kiai išrodanti knyga, tikrai do- 
vaninė, puošni ir beveik praban- 
giška tremties sąlygomis. Ji

Kas ir kaip išdėstyta šios 
puošnios Istorijos viduje, gal 
nebebūčiau tokios superlatyvi- 
nės nuomonės, ir čia man bičiu
liškai kalbėti jau daug labiau 
skaudu. Žvarbiai nupeikčiau po
emos turinį ir jos poeziją, tai 
skaitytojai ir autorius dabar 
galėtų pagalvoti: kągi, keršija 
rakalius, atsigroja, uodegą man 
užrišinėja... Nei kas bedaryti.

O juk poeto užsimojimai tau
rūs, idealistiški, kilnūs, kaip 
tuomet mano per anas atosto
gas tėviškėje. Oho, parašyti po
etinę Lietuvos istoriją, sinteti
nį daugelio tūkstančių metų tau
tinio likimo epą, kaip jis išsi- 
klosto ir išgyvenamas tremtinio 
poeto širdyje ir sąmonėje! Ir 
ne tik Šiaip istoriją, bet ir tai 
kas buvo "prieš amžių amžinų
jų tūkstančius", vadinasi, dar 
prieš ledų gadynes, beveik nuo 
pasaulio sutvėrimo, ligi da
barties, ligi vėliausios sekun
dės, kuomet dainius savo kroni
ką baigia tvirtu įsitikinimu, kad 
nors rusų gubernatoriai jį pako
rė sukilėlių kalnelyje, bet jis — 
vis dar tebegyvena!

"Ir mano kraujuje, - baigda
mas rašo lietuviškas Homeras, 
- ir nervuose, ir jausmuose, ir 
mąstyme gyvena visa ta amžių 
amžinųjų praeitis, žydėdama 
žaliom ir mėlynom spalvom 
miškų, geltonomis viršūnėmis 
kalnelių, rausvais saulėlei
džiais ir pilku dangumi, skam
bėdama čiurlenimais šaltinių, 
upeliūkščių ir upelių, ir pieme
nų raliavimais, ir dainomis, 
liūdnesnėmis už patį liūdesį. 
Drauge su ilgesiu, sunkiu ir slė- 
giamu, drauge su išgąsčiu kriti
mo, kankina rūpestis nebenu
maldomas: tiek daug erdvės 
žvaigždynuose ir taip mažai be
liko vietos žmogui žemėje"...

Išcitavau šiuos gražiausius 
paskutinius Istorijos sakinius 
prozos rašto kalba, be reikalo 
nekapodamas eilėraštinėm eilu
tėm, kaip daro autorius, nes tai 
nieko daug nepridėtų poeto išgy
venimų gilumui ir jo užsimoji
mo kilnumui.

Jau ir taip per dažnas poetas 
šiandien kapoja savo rašto eilu
tes, įmantriai kombinuoja taria
mus "posmus". Vizualinės reikš
mės kartais tat ir turi, bet dar 
dažniau tik sumaitoja šiaipjau 
vidutinę prozą.

6 STOTIES

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People 
ARROW EXTERMINATING 

CITY PEŠT CONTROl CO.
5455 Broadview Rd. SH 1-3995

Iš medvilnes mėgstąs 
WąIIy kostiumas

$14

4>
DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
0N INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

k. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskas 
Executive Secretary

, INSURED H

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

Lieknų linijų dviejų dalių kostiumas 
mėgstąs iš medvilnės, nesiraukšlė- 
jąs. Naujajam sezonui spalvos — 
oranžinės, mėlynos ar žalios su ta- 
peteriniais spaudiniais. 12-20,, 141/o- 
22 y2.
Home and Tom Shop, May’s 3-as 
aukštas, mieste ir skyriuose

Užsakykite paštu ar telefonu CH 1-3070
Jau 8:30 vai. ryto šiandien
The May Co., Cleveland, Ohio 44114
Please sent me the Wally Suit at $14
in size___ color_____________ 2nd color_____________

Name ------------- .-------------------------------------------------------

Address —:-------------------------------------------------------------

City ------------------------------------------ _-------------------------
Charge Q Cash □ C.O.D. Q Dept. 121-12-16 

Prijunkite mokesčių, jei gyvenate Ohio.
Pirkiniai virš 3.01 pristatomi nemokamai 75 mylių 
Clevelando radiuse. Pirkiniai už 3.01 ar mažiau, 

C.O.D. reikalingi 35 c. pristatymo išlaidoms.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDENTU SUVAŽIAVIMO TORONTE
(Pabaiga)

Romo Misiūno Lietu
vos spaudos apžvalga 
sukosi apie klausimą: 
”Ar yra galimybių dabar
tinės Lietuvos spaudai 
pristatyti laisvąjį pa
saulį (ypatingai Ameri
ką) palyginus gan tiks
liai?” Neduodamas aiš
kaus atsakymo, paskai
tininkas parinko daug pa
vyzdžių iš beveik dešim
ties periodinių leidinių, 
aiškindamas, kaip vaka
rai suprantami čia buvu
sių keliautojų, kaip jie 
žmonių tarpe matomi, ir 
kaip vakarų "militariz- 
mą" ir "neramumą" skel
bia oficiali propaganda.

Pagrindinis trečio
sios paskaitos klausi
mas: "Kokie spaudimai 
supa lietuvį studentą, gy
venantį gyvenamojo kraš
to ir lietuvių visuomenės 
gyvenimu?" Romas Vaš- 
tokas siūlė, kad abiejų 
kultūrų gerosios verty
bės būtų kūrybingai deri' 
narnos.

Gyvybės ženklų suva
žiavimo trijuose vaka
ruose nereikėjo ieškoti. 
Ketvirtadienio vakarą 
Prisikėlimo parapijos 
salė pripildė 500 moder
nių šokių mėgėjų, nema
žiau buvo antrosios die
nos "Eik, eik" (vertimas 
iš angliškai suprasto 
prancūzų "Go, go") šo
kiuose viešbutyje, o pas
kutinįjį vakarą prie stu
dentų prisidėjo Toronto 
lietuvių visuomenė, kai 
salėje programos metu 
buvo apie 1000 asmenų.

Gen. M, Rėklaitis, asistuojant dviem birutininkėms, Lietuvos ka
riuomenės šventės proga, lapkričio 27 d. Chicagoje prie paminklo 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės padėjo vainiką. M. Nagio nuotrauka

Iš baigiamosios pro- skaitose. Suvažiavimą 
grūmos galima susidary- sveikino Kanados LB 
ti įspūdį^ kad Jaunimo M e-pirmininkas A. Rinkū-
tų išjudintas lietuvių 
jaunimo veiklos sūku
rys nuo šio suvažiavimo 
— tai yra, nuo Jaunimo 
Metų Šiaurės Amerikoje 
oficialaus uždarymo, da
bar pradės savo gyvybin
gumą savistoviai rodyti, 
be Jaunimo Kongreso ir 
to paties plataus informa
cinio bei aukų tinklo. 
Kiekvienas programoje 
kalbėjusių pabrėžė JM ir 
JK nuopelnus. Kalbėjo 
Kanados LB jaunimo sek
cijos pirmininkė Giedrė 
Rinkūnaitė, pristatyda
ma Stasį Barzduką,PLB 
valdybos vicepirmininką 
ir JK komiteto pirm. Al
gį Zaparacką, buvusį Stu
dentų sąjungos pirmi
ninką 1963-65 metais.

Oficialią dalį sekė Chi
cagos Antrojo Kaimo pro
grama, kurios septynių 
asmenų sąstate yra ir du 
buvę Studentų Sąjungos 
centro valdybų nariai.

Dar suvažiavimo me
tu, žvelgdama į vykstan
čią programą, rezoliu
cijų komisija pasigedo 
vienos rūšies kultūrinių 
reiškinių: daugiau stu
dentų kūrybos. Tad se
kančių metų suvažiavi
me, įvykstančiame tur
būt JAV rytiniame pa
kraštyje, turėtų įvykti 
oficiali studentų meni
ninkų parodėlė.

Toronto visuomenė, 
jos veikėjų liūdimu, su
važiavimu domėjosi ir 
lankėsi ne tik baigiama
jame baliuje, bet ir pa

nas, Lietuvos konsulas 
J. Zmuidzinas, LB kraš
to valdybos narys L. Ta
mošauskas, Tėviškės Ži
burių red. kun. Pr. Gai
da, Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas J. Kapo
čius, Vasario 16 Gimna
zija Vokietijoje, Toron
to skautų tėvų komite
tas ir kiti.

Suvažiavimas dėkoda
mas visuomenei už para
mą, rezoliucijose išreiš
kė padėką Jaunimo Kon
greso rengėjams | kartu 
kviesdamas FLB vicepir
mininką Stasį Barzuką į 
garbės narius, ir stengė
si parodyti dėkingumą 
lietuvių spaudai, šalia 
bendro jai skirto žodžio 
pakviesdamas studentų 
skyriaus Akademinių 
Prošvaisčių globėją poe
tą Kazį Bradūną garbės 
nariu. (Kitais garbės na
riais pakviesti du Litu- 
anus bendradarbiai: Al
gis Lukas, kątik baigęs 
savo kadenciją Lituanus 
fondacijos pirmininko pa
reigose, ir Tomas Re- 
meikis, vienas žymesnių
jų Sąjungos veikėjų ir Li
tuanus redaktorius.)

Suvažiavime buvo ryš
kus ir studentų raštingu
mas, nors vietoj įpras
tinio kelių išvargusių 
sekretorių prezidiume 
matėsi tik automatinė 
magnetinės juostos ma
šinėlė. Svarbiausia, kad 
buvo platinamas pirma
sis Sąjungos Metraštis, 
išleistas vos prieš Kon-
gresą, ir kad išėjo po 
dviejų metų atgaivintų 
Studentų Gairių naujas 
numeris.

Metraštį, parduodamą 
visuomenei už $2.00 ir 
studentams už 1.50, re
dagavo Mykolas Drun- 
ga Chicagoje. Čia su
telktos žinios iš 1965 
metų suvažiavimo, ideo
loginių organizacijų ap
rašymai, skyrių praneši
mai, įvairūs pasisaky
mai ir nuomonės rūpi
maisiais reikalais. Aiš
ku, nuotraukų netrūksta.

Studentų Gairių nau
joji redakcija susidarė 
New Yorke. Jai vadovau
ja Skirma Makaitytė, tal
kinama fotografo Gedimi-

Philadelphijos Lietuvių Moterų Klubų Federacijos narės savo metinio susirinkimo metu.
V. Gruzdžio nuotrauka

no Naujokaičio (iš New 
Jersey) Gairių numeris 
turi 22 psl., keliasdešimt 
Kongreso ir Jaunimo sto
vyklos nuotraukų, kelis 
pasisakymus apie Jauni
mo Kongresą, minčių 
apie organizacijos veik
lą. (Norintieji leidinius 
įsigyti ar su Sąjunga su
sirišti turėtų kreiptis į 
centro valdybą pirmi
ninko adresu: Kęstutis 
Žygas, Graduate School 
of Design, Robinson 
Hali, Harvard Universi- 
ty, Cambridge, Mass. 
02138).

Kelių laikraščių, sky
rusių dalį studentų suva
žiavimui, egzemplioriai 
buvo studentams dalina
mi.

Rezoliucijos, įtrauku
sios daugelį šiame raši
nyje minėtų veiklos ryž
tų, naujovišku būdu pa
ruoštos. Pati rezoliucijų 
komisija dažnai sudaro
ma iš pašalinių asmenų, 
kurie ateinančiųjų metų 
bagyje nėra atsakingi už 
rezoliucijų įvykdymą. 
Todėl 1966 metų rezoliu
cijų komisija išrinkta iš 
19 skyrių ir centro val
dybos bei rengimo komi
sijos siūlomų atstovų, ku
rie daugumoje savų sky
rių pirmininkai. Rinki
mai vyko registracijos 
metu. Rezoliucijų komi
sijos nariai: Remigijus 
Balčiūnas (Baltimore), 
Rūta Domarkaitė (Chi
cago), Elvyra Kavaliū
naitė (Chicago), Rimgai
la Salytė (Fhiladelphia), 
Antanas Saulaitis (Bos
ton), GuodaStuogytė (Cle
veland), Laima Švėgždai- 
tė (Toronto). Pirmoji 
pareiga, pagal 1965 me

tų nutarimus, buvo per
žvelgti sąjungos veiklą 
ir pranešti suvažiavimui 
kokios rezoliucijos buvo 
įvykdytos, ir kokios liko 
užmirštos ar neišpildy
to (šių buvo trys). Tada, 
sekdama 1965 metų pa
vyzdžiu, komisija nesi
leido į bendrus pareiš
kimus, tik patvirtindama 
Jaunimo Metų ir Kongre
so nutarimus, pasitenki
no daugiau vidaus rei
kalų planais, kuriuos su
važiavimas priėmė, 
įskaitant nario mokes
čio pakėlimą.

Iš centro valdybos pir
mininko K. Žygo prane
šimo galima spręsti, kad 
čia irgi pasidarbuota. 
Jis pažymėjo geresnius 
ryšius su skyriais, at
gaivintą studentų spau
dą, Sąjungos įnašą Jauni
mo Kongrese (tarp kitko, 
$1,000) ir stovykloje, o 
siūlydamas gaires atei
čiai, paskelbė 1967 metų 
pavasarį naujų narių vajų 
visuose skyriuose, tarp
tautinio skyriaus refor
mą, ir siūlė skyriams 
svarstyti, kaip išspren
dus skyrių valdybų ir 
veiklos tęstinumą nau
jiems mokslo metams 
prasidedant. Centro val
dybos sekretorius Sta
sys Rastonis (Providen- 
ce) pertvarkęs visas Są
jungos bylas nuo 1956 me
tų, o iždininkas Kazys 
Snieška (studijuojąs Bos
tone) su suvažiavimo kuk
liu perteklium bando pa
ruošti iždą 1966-1967 me
tų išlaidoms, ypač stu
dentų spaudai.

Suvažiavime pasireiš
kė šiokia tokia techniš
ka reforma, nes nebuvo 

sudėtingų ir kartais nuo
bodžių prezidiumo ir 
mandatų komisijos rin
kimų. Šias pareigas at
liko rengimo komiteto na
riai ir Sąjungos kontro
lės komisija. Registra
cija buvo sklandi, ir ren
gėjai pripiešė daugybę 
užrašų ir pranešimų, 
kad dalyviai galėtų pro
gramos patalpas leng
viau surasti. Tarp pa
skaitų ir jas sekusiųjų 
diskusinių būrelių da
lyviams pateikta kavutė, 
kurios metu neformaliai 
pasikalbėta apie paskai
tas. Registracijos metu 
sudaryta kartoteka numa
tyta papildyti jau turimą 
2,000 lietuvių studentų 
sąrašą, pagal kurį vyks 
narių vajus ir filisterių 
sąjungos suvažiavimo 
ruoša. Surinkti ir kelio
likos klausimų lapai, ku
rių pagrindu remsis se
kančio suvažiavimo pro
gramos dalis ir bendrai 
studentų veikla. Iš įdo
mesnių lig šiol suskai
čiuotų šios anketos davi
nių yra šie:

Dalyviai: Iš pirmųjų 
378 užsiregistravusių, 
243 pilnai užpildė klausi
mų lapus. Tad, iš 263: 
Chicagos 72, Detroito 
36, Cleveland 28,Wor- 
cester 22, Toronto 20, 
Boston 18, New York 12. 
Pagal akademines orga
nizacijas daviniai šie: 
skautų 100, ateitininkų 
70, neolituanų 16, san- 
tariečių 4, Lietuvos Vy
čių 7.

Įdomu bus pamatyti, 
kaip 1966 metų planai ir 
ryžtas bus įgyvendintas 
1966-1967 metų veiklo
je.

HJALMAR BERGMAN

KAI ŽAIDŽIA
NEGERI VAIKAI

Per Kūčias galima daryti viską, ką tik nori. 
Tą žino kiekvienas, kuris bent ką žino. Gali būti 
trupučiuką negeras. Be jokių blogų pasekmių. 
Nors, žinoma, visai blogam negalima būti. Ir ši
tą žino kiekvienas. Tik dabar klausimas: kur ri
ba tarp "truputį negeras" ir "visai blogas"? 
Savaime suprantama, kad skirtumas didelis, bet 
aiškiai nustatyti ribas ne visai lengva. O vis 
dėlto labai svarbu. Ypač Kūčių dieną.

Sakysim, šiuo atveju, kurįpavadinsim "Juntės 
atveju". Be jokios abejonės, toji lemtinga riba buvo 
bent pažeista. Tą pripažino abipusės. Kažkas buvo 
blogas. Be kas — Juntė ar mama? O, čia nuomo
nės griežtai skyrėsi; dėl to buvo ko pagalvoti. Rim
tai pasvarstę, rasime neabejotino pagrindo pakal
tinti. Kūčių dieną aštuntą valandą ryto ant stalo 
valgomajame gulėjo daili užlakuota šokolado dė
žė. Jau apie vienuoliktą ji buvo dingusi. Atsirado 
— bet tuščia. Netgi išaiškinta, kur turinys — su
valgytas. Ką gi pasakysi? Pavogti savo kalėdinę 
dovanąl O vis dėlto — tai atsitiko Kūčių dieną, ir 
šokolado dėžę nuspręsta užmiršti. Tačiau ne vi
sai!

Antras kaltinimas štai koks: mama neturėjo 
ramybės. Šitą reikia apsvarstyti. Ramybės? Kū
čių dieną? Reikia pasakyti, kad Juntė per beveik 
šešerius savo gyvenimo metus keletą kartų buvo 
kaltinamas šaltumu. Jis nejaučia jokio švelnumo 
savo motinai, nesileidžia glamonėjamas (juk jis 
pagaliau ir ne mergaitė!), jis mieliau žaidžia su 
vaikais kieme, o savo vargšelę mamą palieka vie
ną. O štai dabar staiga sako, kad jis įkyrus! Iš 
tikrųjų, kodėl gi ji nori ramybės? Jai reikia kaž
ką svarbaus pagalvoti. Pagalvoti? P agalvoti Kūčių 
dieną! Negali būti taip svarbu. Apie ką ji galvos? 
Aha, apie tai, kur jie praleis šventes. Kur tai gir
dėta? Sugadinti Kūčių dieną, galvojant apie šven
tes! O ji netgi nori ramybės pagalvoti. Biauri ma
ma.

Bet šiandien Kūčios, dėl to reikia nusileisti 
vienas kitam. (Juk už šokolado dėžę buvo dovano
ta! ) Taigi jis sutinka "žaisti šunį". Nors šiaip 
tas žaidimas kvailas, bet viena pusė turi tam tik
rų pranašumų. Šuo guli prie šeimininkės kojų, 
kartais pakelia galvą, pasiklauso, dusliai suurz
gia, nubėga prie durų, pauosto, suloja, padrasko 
nagais, paskui jį vėl pašaukia gultis. Tas visiš
kai paranku tai pusei, kuriai "reikia pagalvoti". 
Bet štai kyla konfliktas. Visi žino, kad pagulėjęs 
šuo tretkarčiais atsikelia, uždeda leteną ant šei
mininkės kelių ir prašo ko nors gardžiai. Koks gi 
tada bus šuo, jei praleisim šitą charakteringą 
bruožą. Bet mamai, kuri galvoja, trūksta proto. 
Bent supratimo. Juntė negaus jokio skanėsto, visą 
dieną. Kodėl? Per Kūčias? Ne, netgi ledinuko. Jis 
pasiėmęs iš anksto... Reikėjo pagalvoti prieš su
ryjant dėžę. Moralės, higienos ir ekonomikos su

metimais negalima daryti nuolaidų. Mama neper
kalbama. Ji tikrai bloga. Beveik.

Juntė neverkia. Juk ne mergaitė. Tik pasidaro 
keistai rimtas, niūrus. Mama žiūri į jįtruputįsu
nerimusi. Ji nutraukia nuobodų šuns žaidimą. Juntė 
gali žaisti, ką nori, ir ji žais drauge. Čia neblogai! 
Pralinksmėjęs jis pradeda rinktis. Sustoja prie 
tramvajaus konduktoriaus. O gal generolą? 
Abu žaidimai jam vienodai įdomūs. Tegul mama 
išrenka. Tik ko greičiau! Jis mina jai ant kojų, 
iš nekantrumo šiaušiasi plaukai. O ji? Ši su
simąsčiusi žmogysta vėl ima galvoti! Čia jos ma
nija. Jos supratimu, tramvajaus konduktorius — 
tai daugybė kėdžių, sustatytų eilėn kambaryje. 
Ant vienos iš jų turėtų atsisėsti ji kaip keleivė. 
Neblogai norinčiam pagalvoti. Bet ji įsivaizduoja, 
kad toji kėdžių eilė turi judėti, iš lėto, bet vis dėl 
to judėti — kaip tramvajus. Ką tada pasakys kai
mynai apačioje? Ir kaimynai viršuje? Kaimynai 
viršuje ir kaimynai apačioje yra tokie faktoriai, 
su kuriais reikia skaitytis šiame gyvenime. Tram
vajus netinka. O kaip su generolu? Generolas 
tokia asmenybė, kuri kaunasi. Žiaurioj tikrovėj 
esą tokių generolų, kurie niekada nesikauna. Ta
čiau žaidimas nepakenčia skurdumo. Motina jau 
matyte mato ligi pamatų sutrupintus baldų įtvir
tinimus. Siaubo pagauta, ji atmeta generolą. Padė
tis kritiška. Berniukas jau užsirangė jai ant kelių 
ir brauko ausis. Reikia ko greičiausiai pačiai ką 
nors sugalvoti. Ji pasiūlo žvėryną.

Hm... Nelabai smagu. Bet tiek to! Šiandien 
Kūčios, ir nereikia būti blogam (o gal dar ledinu
kų atsiras.)

(Bus daugiau)
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ŪKINES PERSPEKTYVOS

HELP WANTED MALĖ IŠNIEKINTAS KOMPOZITORIAUS
WANTED AT ONCE J. PAKALNIO KAPAS
JOURNEYMEN

DIE MAKERS

D1ETRYOUT

DIE BARBERS

PUNCH
F1N1SHERS

CONGRESS 
TOOL & DIE

3300 Denton
Detroit, Mich.

313 _ TR 1-9202
(131-136)

WANTED JOURNEYMEN
MODEL MAKERS

WOOD & PLASTIC 
also

FIXTURF. BUILDERS 
with job shop experience 

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerances.

TOMM INDUSTRIES
15 Mile Stephenson Area

1346 Souter Troy, Mich.
585-1460

(133-137)

FEMALE HELP

GENERAL DUTY NURSES for an 
active accredited well equipped 64- 
bed hospital in a growing town, pop- 
ulation 3,500. Centrally located be- 
tween rnajor cities. Full maintenance 
available in a new residence, $35,00 
per mounth. Alberta Registered Nur- 
ses salary $3 60.00 •$ 420.00. coni- 
mensurate vvith experience, Ėxcellent 
personnel policies and working condi- 
tions. Apply: Director of Nursing, 
Brooks General Hospital, Brooks, 
Alberta. (134-140)

Jau keleri metai, kaip 
kompozitoriaus J. Pakal
nio kapas Kauno Šančių 
kapinėse visiškai apleis
tas, — rašo vienas kau
nietis Vilniaus Komjau
nimo Tiesoj. Šančių ka
pinės dabar uždarytos 
taigi 
mos. Esą 
sąžinės, be elementa
raus padorumo jausmo 
sudaužė kompozitoriaus 
paminklą, išardė kapą.” 
Saukiasi į Kauno miesto 
kultūros skyrių ir kom
pozitorių sąjungą, kad pa
sirūpintų kompozito
riaus palaikus perkelti į 
naująsias Petrašiūnų 
kapines.

J. Pakalnis priešbol- 
ševikiniais laikais jau 
buvo didžiais gabumais 
pasižymėjęs muzikas - 
fleitistas, dirigentas ir 
kompozitorius. Žymiau
sias jo kūrinys — bale
tas ”Sužadėtinė” (pagal 
St. Santvaro siužetą iš 
baudžiavos panaikinimo 
išvakarių), išleistas sce- 
non 1942 metais, vokie
čių okupacijos metu.

Rusiškai bolševikijai 
vėl užplūdus Lietuvą, če
kistai, stalinistai ir jų 
pataikūnai, nors ir nega
lėdami prikišti Pakal
niui jokių nusikaltimų, 
grėsmingai šnairavo į jį 
vien dėl to, kad Pakalnis

>
ir nebeprižiūri- 

, "Žmonės be

Birža, akcijoms pasiekus 
995 taškų aukštį šių metų 
vasario mėnesį, prisiminė 
Korėjos karo metu atlygi
nimų ir kainų kontrolę ir 
papildomus bendrovių pelno 
mokesčius, išsigando pana
šių kontrolių - suvaržymų, 
jei Vietnamo karas labiau 
išsiplėstų. Ji pamatė, kad 
skolinamų pinigų kaina jau 
pasiekė 6'/ A. T. & T. ben
drovei ir 7/< eiliniam pilie
čiui lygį, kuris šaldo įkaitu
sį ūkį ir akcijų kainas, tad 
pramato ūkinės ekspansi
jos pavargimo ženklus. Bir
žoj akcijos pradėjo kristi ir 
8 mėnesių laikotarpyje, 
spalio mėnesio pradžioje, 
pasiekė 744 taškų vidurkį. 
Kritimas buvo įvairus, pri
klausąs nuo akcijų rūšies ir 
kokybės: Cleveland Illum- 
initing Electric Co. nuo 
441/j. iki 35 Yz, General Elec
tric Co. nuo 120 iki 80, Crys- 
ler Corp. nuo 61% iki 31%, 
Fairchild Camera Co. nuo 
216% iki 97%, Douglas Air- 
craft Co. nuo 111% iki 
31%.

Šis nelemtas 25 */ kainų 
kritimas kainavo 120 bili
jonų dolerių arba po $2,000 
kiekvienai JAV šeimai, ži
noma, daugumoje buvo tik 
popierinis nuostolis, tačiau 
nepamirškime ir tų, kurie 
tebelaukia vasario mėnesio 
kainų ir kurie jau yra fi
nansiškai nukentėję.

1953 metų istorija nebu
vo pakartota, ūkinė krizė 
dar neišsivystė, o akcijų

J. KAZLAUSKAS

NAUJOS, JDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA — 
kietais viršeliais ..........................
minkštais ........ .............................

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas ........... ..................

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

$3.75
$2.50

$2.00

$3.75 
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ...........................................$3.75

nebuvo su jais pabėgęs 
Rusijon, o dirbo savo 
darbą Lietuvoj ir vokie
čių okupacijos metu.

1948 metų pradžioj įvy
kusiame kompozitorių 
suvažiavime Pakalnio kū
ryba buvo užsipulta visu 
to meto rusų bolševikų 
diktuojamos "kritikos” 
brutalumu. Suvažiavi
mui dar nepasibaigus, J. 
Pakalnis "staiga mirė", 
vos pradėjęs 36-tuosius 
savo amžiaus metus. 
Per tuo metu dar labai 
sandarią Geležinę Už
dangą į Vakarus tepa- 
sprūdo žinia, kad Pakal
nis, didžiai sukrėstas 
teroristiškų užsipuoli
mų, iš suvažiavimo pa
sitraukęs ir grįždamas 
namo nusižudęs.

Po to keletą metų Lie
tuvoj J. Pakalnio vardas 
ir jo kūriniai buvo iš
braukti iš viešai varto
jamo žodyno. Tik po Sta
lino mirties, "atodrė
kio" laikais, buvo iškel
ta iš archyvo Pakalnio 
"Sužadėtinė". "Patai
sius" turinį pagal mark
sizmo - leninizmo rei
kalavimus, baletas, pa
vadintas nauju vardu (ja
me panaudotos "Aušta 
aušrelė" dainos vardu), 
pradėtas rodyti teatre.

Vėliau, lietuvių muzi
kologų pastangomis, J. 
Pakalnio kūryba buvo vi
siškai rehabilituota, ge
rai įvertinta, net ir jo 
baletui sugrąžintas sena- pasirodymas — Kalėdų eg- 
sis vardas "Sužadėtinė"

J. Pakalnio kūryba nau
dojama, mėgiama, ta
čiau jo kapas, pasirodo, 
ne tik užmirštas, bet ir 
išniekintas. Kas buvo tie 
"be sąžinės ir be pado
rumo jausmo" išniekinto- 
jai, nebėra vilties išaiš
kinti: paprasti chuliga
nai, ar kerštingi "komu
nizmo statytojai".

(ELTA)

binio apsaugota. Be to, vi
sų svečių automobiliai, pri
važiavus prie durų, parei
gūnų bus nuvairuoti į aikš
tę. L. B. V.
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PRIMINIMAS IR 
KVIETIMAS

Šį šeštadienį, gruodžio 
d., Detroito Lietuvių "Auš-
ros” šeštadieninės Mokyk
los mokiniams pamokų ne
bus. Tačiau tėvai prašomi 
tą dieną mokyklos mokinius 
9 vai. 30 min. suvežti į De
troito lietuvių namus bend
rai repeticijai, kuri bus tę
siama iki 12 vai.

Mokyklos didysis viešas

lutė įvyks gruodžio 18 die
ną, sekmadienį, 3 vai. Lie
tuvių namuose. Tikiu, kad 
visi tėvai su vaikučiais sa
vo mokyklos parengime be 
išimties dalyvaus.

Maloniai kviečiu ir Dr. V. 
Kudirkos Lituanistinės Mo
kyklos kolegas mokytojus, 
mokinius, tėvus ir lietuviš
kąją visuomenę šioje mūsų 
atžalyno šventėje dalyvau
ti.

birža atsigavo iki lygio, ku
ris yra įmanomas prie esa
mų ir numatomų psicholo
ginių - ekonominių sąlygų, 
kurios savo klestėjimo kul
minacinį tašką jau yra pa
siekę.

Washingtono apskaičiuo
tas metinis 3.2'/ uždarbių 
pakilimas buvo visiškai ig
noruotas lėktuvų bendrovių 
mašinistų sutartyje. Fakti- 
nas bei tikras pakėlimas bu
vo beveik 2 kartus didesnis, 
kas davė pavyzdi kitoms 
unijų sutartims. Vietnamo 
karas ir Great Society so
cialinės reformos didina iš
laidas ir federalinio biudže
to deficitą. Bendrovės, ope- 
ruodamos aukštame pro
dukcijos lygyje, yra pri
verstos naudoti senesnes ir 
mažiau ekonomiškas gamy
bos priemones. Trukumas 
kvalifikuotų darbininkų ir 
viršvalandžiai taip pat pri
sideda prie aukštesnės ga
minio kainos. Infliacija jau 
vargina salotų galvelę ir 
1967 m. automobilį.

Aukšti procentai už pa
skolas ir jų suvaržymas, — 
viena iš apsisaugojimo prie
monių nuo ateities ūkinių 
sunkumų, — išugdė stip
rius efektus visai ekonomi
jai. Smūgis akcijoms palie
tė naujų akcijų išleidimą— 
pardavimą, kas neigiamai 
paveikė į kapitalo investa
vimą į gamybos pastatų ir 
mašinų modernizavimą. U. 
S. Steel Corp., Chrysler 
Corp. ir Montgomery Ward 
Co. yra tipiški pavyzdžiai, 
sulėtinę numatytus planus. 
.Didesnė kaina už skolina
mus pinigus yra viena iš 
priežasčių žemesnei auto
mobilių paklausai, kuri au
tomatiškai mažina jų ga
mybą; Gyvenamųjų namų 
statyua pergyvena krizę: 
196c> m. rugsėjo mėn. me
tinis vidurkis buvo 1,453,- 
000, šių metų rugsėjo mėn. 
yra 1,073,000 Vienetų, o 
spalio mėn. sumušė 21 me
tų rekordą nepasiekdamas 
1 milijono namų. Statybinės 
medžiagos, baldai ir kiti 
namų apyvokos reikmenys 
jaučia egzistuojančią padė
tį. Automobiliai ir statyba 
yra patys geriausi plieno 
vartotojai, jų negalavimai 
iššaukia atitinkamą reakci
ją plieno gamyboje.

Ši ekonominių faktorių 
eiga įžengia į trečiąją ir 
paskutinę augimo stadiją, 
kurioje atlyginimai kyla 
nevienodai su bendrovių 
pelnu, jo tempas darosi lė
tesnis. Trečiojo šių metų 
ketvirčio bendrovių uždar
biai, atskaičius federalinius 
mokesčius, buvo 48.3 bili
jonai dolerių, o antrojo

ketvirčio 48.7 bilijonai do
lerių. Prie to dar tenka pri
dėti spalio mėnesyje su
spenduotas 7'/ investavimo 
kreditas ir progresyvinis 
(accelerated) amortizacijos 
metodas pastatams.

Dabartiniame periode jau 
yra jaučiamas padidėjęs in
ventorių stovis. Produkcijos 
pajėgumas gaminti yra di
desnis, negu suvartojimas 
—didesnė pasiūla, negu pa
klausa. Skirtumas eina į 
sandėlius, kuriuose laiky
mas yra nuostolingas ir 
skambutis į ūkines proble
mas. Gamybos lygis trupu
tį kritęs rugsėjo mėnesyje, 
vėl pakilo spalio mėnesyje, 
kas rodo, kad svyruojantis 
— mažėjantis gyventojų 
prekių pareikalavimas yra 
bandomas išbalansuoti kitų 
ūkyje esančių jėgų.

Vietnamo karas ir kraš
to gynyba yra faktoriai, 
kurie stengiasi atlaikyti ka
pitalo investavimo į gamy
bos priemones ir vartotojų 
prekių paklausos mažėjimo 
efektą (Michigano univer
siteto daviniais vartotojų 
paklausos viršūnė buvo pa
siekta šių metų rugpiūčio 
mėnesyje).

Ateitis: paskatintos res
publikonų laimėjimais pa
skutiniuose rinkimuose ak
cijos atgavo 89 punktų ar
ba 12'< laike penkių savai
čių, bet jų neišlaikė, kas bu
vo tikėta, nes rinkimų re
zultatai neišsprendė Viet
namo karo, infliacijos, ūki
nių nelygumų ir federali- 
nių mokesčių pakėlimo klau
simo 1967 m. Birža laukia 
paramos ir entuziazmo iš 
tikresnės ateities, kuri ga
na sunku įžiūrėti ūkiniame 
akyratyje. J. M. Dawson’o, 
Cleveland’o National City 
banko ekonomisto žodžiais 
tariant, 
1967 m.
spektyvų yra 
skaitlingesni, negu turėjo
me artimoje praeityje.

Ūkinės gerovės aukštis ir 
kilimo tempas yra praeity
je. Jei šių metų ekonomijos 
augimas gamybos atžvilgiu 

1 -2' < , o doleriais imant 
, 1967 metai žada

netikrumai dėl 
ekonominių per- 

didesni ir

yra 51 
8'oG , 
3'2'' prekėmis — patarna
vimais ir 6’ 2'' dolerių for
moje.

Pramoninkai, prekybinin
kai tenkinsią kuklesniu už
darbiu, šeimos galva turės 
daugiau praleisti savo šei
moje (mažiau viršvalan
džių), o doleris kentės to
liau ir pirks mažiau.

Krašto ūkiui 1967 metais 
rimčiau susvyravus, fede
ralinė valdžia dės visas pa
stangas, nevengdama kraš
tutiniai dirbtinų, kad iš
vengti ekonominio atoslū
gio, nes — 1968 m. yra pre
zidento rinkiminiai metai.

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

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

DETROIT

K. Jurgutis,
Detroito Lituanistinės 

"Aušros” šeštadieninės 
Mokyklos vedėjas GREETINGS and BEST W1SHES

★

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

SIUNTINIAI I LIETUVA
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Dep irtment of .Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC E
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 Į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Detroito lietuvių visuo
menė šiemet Naujus Metus 
sutiks dviejose vietose. Lie
tuvių Bendruomenė — Vla- 
dimier’s patalpose, 14355 
Livernois, prie Oakman 
Blvd., priešais Floyd Rich 
Fordo automobilių preky
bos rūmus, o kitą Naujų 
Metų sutikimą ruošia Lie
tuvių namai.

Lietuvių Bendruomenė N. 
M. sutikimo pobūvį pradeda 
gruodžio 31 d., 9 vai. vaka
re. Vakarienės pradžia 9:45 
vai.

Gros Vyt. Petrausko "At
žalynas”. Vietas užsisaky
ti, iš anksto, kreipiantis į 
Algį Rugienių tel. 755-0736 
arba į kiekvieną valdybos 
narį.

Rengėjai pasirūpino, kad 
automobilių pastatymo aik
štė būtų apšviesta ir sargy-

KALĖDŲ EGLUTĖ
Dr. V. Kudirkos vardo 

Lituanistinė mokykla De
troite rengia tradicinį Kalė
dų eglutės vakarą vaikams 
gruodžio 17 d., šeštadienį, 
4 :30 vai. po pietų Lietuvių 
namuose.

Scenoje mokiniai suvai
dins Jurgio Jankaus įdomią 
pasaką: "Grigo ratai”. Vei
kalą režisuoja Danutė Jan- 
kienė. Be to, bus leista mo
kiniams parodyti savo me
ninius gabumus asmeniškai. 
Vėliau, rateliai, žaidimai 
prie eglutės. — Kalėdų se
nelio atsilankymas su gau
siomis dovanomis.

Visiems vaikams 
nemokamas. Reikia 
sidžiaugti, kad ir 
Dariaus - Girėno
(kaip ir kasmet) maloniai 
sutiko jaunuosius Lietuvių 
namų svečius vaišinti kep
tomis bulvių drožlėmis ir 
limonadu.

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY

Call KE 1-8187

Howard and Louis Baker

įėjimas 
dar pa
siėmėt 
klubas

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

THE EKCELSIOR VARNISH
WORKS INCORPORATEP

1228 West 74th Street 281-8600
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IR APYLINKĖSE
• ŠV. KALĖDŲ IR NAU

JŲ METŲ SVEIKINIMAI, 
skirti paskelbti Dirvoje, bus 
priimami iki gruodžio 19 d. 
imtinai. Vėliau gauti sveiki
nimai gali nebepatekti į 
Dirvos prieškalėdinę laidą, 
su kuria stengsimės laiku 
pasiekti savo skaitytojus.

Siunčiantieji sveikinimo 
skelbimus kartu jungia ir 
čekį, ne mažesni, kaip 5 dol. 
sumoje.

Gerb. savo skaitytojus 
prašome atkreipti dėmesį į 
tuos Dirvos skelbimas, ku
riais siūloma užsakyti Dir
vą kaip Kalėdų dovaną. 
Taip pat ir į tą skelbimą, 
kuriame galite rekomenduo
ti naujus skaitytojus, pra
šant jiems siuntinėti Dirvą 
susipažinimui.

"GULBĖS GIESMĖ” 
CLEVELANDE

Sausio 21 d., Ateities
Klubo kviečiama , Cleve- 
landan atvyksta Hamiltono 
lietuvių teatro grupė "AU
KURAS", kuris duos Dr. J. 
Griniaus "Gulbės Giesmę". 
Veikalą režisuoja Elena 
Dauguvietytė - Kudabienė. 
Pastatyme su pagelbiniu 
personalu dalyvauja virš 
30 asmenų.

’ Gulbės Giesmė” su dide
liu pasisekimu rugsėjo 24 
d. praėjo Rochesteryj, o vė-

HELP VVANTED

MACH1N1STS

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 Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an intervievv convenient 

for you.
An Lqual Opportuhity Ęmployer

(136)

St. Clair Savings buvo pagerbta už 50 metq veiklą Clevelando 
visuomenės labui. Nuotraukoje -- Don Schneller, St. Clair Sa
vings prezidentas, priimąs atžymėjimo diplomą iš einančio Cle
velando burmistro pareigas Bronis J. Klementowicz. Šalia Edward 
C. Knuth, miesto finansų sk. direktorius, kartu direktorius ir St. 
Clair Savings b-vėje.

St. Clair Savings, kurios skelbimais remiama Dirva ir lietuvių 
organizacijos, šiandien turi jau 5 skyrius, 70 mil. dol. turto, virš 
50 tarnautojų. 50 metų sukakties proga prez. Schneller pasidžiaugė 
ne tik atžymėjimo ženklu, bet ir galimybėmis tarnauti savo klien
tams ir visai Clevelando bendruomenei.

liau buvo duota Detroito 
lietuvių kolonijai.

• Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinės Mokyklos ka
lėdinė programa įvyks Ka
lėdų antrą dieną, gruodžio 
mėn. 26 d., 4 vai. po pietų 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Bus suvaidinta D. Augie
nės 2 veiksmų vaizdelis 
"Pranukas teisme”. 4-6 sky
rių mokiniai pašoks tauti
nius šokius.

Po vaidinimo vaikai gaus 
po mažą dovanėlę ir bus pa
vaišinti.

Tėvų komitetas
• Tėvynės Garsų radijo, 

vad. Juozo Stempužio, kiek
vieną penktadienį, 8 vai. 
vak., šalia lietuviškos mu
zikos ir dailiojo žodžio pro
gramos, patiekia ir mūsų 
visuomenei rūpimų aktuali
jų. Jos dažniausia patiekia
mos, kaip dabar mėgstama 
sakyti, iš tiesioginių šalti
nių — juostoje įkalbėtu ar 
telefonu perduodamu žo
džiu. Taip praeitą penktaLABORERS

Semi-Skilled
alsoFABRICATING

Helpers and 
VVelders

APPLY IN PERSON 
SHIPPING DEPARTMENT 

MAY-FRAN MFG.
1710 CLARKSTONE RD.

An Equa! Opportunity Employer

(135-136)

ELECTRICIANS

AMERICAN 
MONORAIL Opportunities

FORPRODUCTION
ANDMAINTENANCE ELECTRICIANS

With manufacturer of materiai 
handling equipment, permanent 
position. New 2-year union con- 
tract vvith excellent company 
fringe benefits. Apply in person.

American Monorail
1111 L 200 ST. 486-5000

An Equal Opportunity Employer

(135-136) 

dienį, gruodžio 9 d., buvo 
perduoti telefoniniai pasi
kalbėjimai su Vincu Raste- 
niu ir Alg. Kasiulaičiu New 
Yorke vykusių aktualijų 
temomis. Panašių aktualijų 
numatyta ir būsimose pro
gramose.

PAKUOTO JAS
Lengvas darbas įmonėje. 

5 dienos. Pastoviai.
LATOURATNE 
COFFEE CO. 

2165 Lakeside Avė.

A. M. D. REALTY
Vis dar turime pirkėjų 

šv. Jurgio — šv. Vito para
pijų rajone ir į vakarus nuo 
E. 55 g-vės.
ALG. DAILIDĖ — Realtor

Bendradarbiai :
Ant. Mikoliūnas ir

Mike Sekara.
1123 ’/2 Norwood Rd.

432-1322

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &,William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS -

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

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

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

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

1967
SAUSIO 8 D. Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos Kalėdų eglutė 
Naujosios Parapijos salėje.

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

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas .
SAUSIO 28 D. Balfo labdary

bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

VASARIO 12 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 49 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

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

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

Kuopos susirinkime jaunieji menininkai buvo apdovanoti dova
nėlėmis. Nuotraukoje iš kairės: P. Nasvytis, A. Sakaitė, D. Sakaitė, 
Š. Stempužis, R. Balytė ir kuopos pirmininkas Vladas Braziulis. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

SLA SUKAKTIS
SLA 136 Kuopa iškilmingai 

minėjo savo 50 metų amžiaus 
sukaktį gruodžio 11 d. Lietuvių 
salėje.

Susirinkus savo ir kitų kuopų 
nariams bei prielankiems sve
čiams, kuopos pirmininkas VI, 
Braziulis įžangos žodyje pa
kvietė J. Kazėną vadovauti 
himnams.

Susivienijimo prezidentas P. 
Dargis,negalėdamas pats atvyk
ti ( įgaliojo kuopos pirmininką 
pasveikinti susirinkusius.

20 moterų kuopos pirminin
kei St. Garlauskienei tarus 
sveikinamąjį žodį, pirm. VI. 
Braziulis pranešė iš kuopos 
praeities stambiuosius įvykius, 
reikšmingus darbus ir įdomius 
momentus.

Iš visų buvusių kuopos pir
mininkų „tik du lieka gyvųjų 
tarpe. Vienas iš jų, atsilankęs 
i šventę, V. Balas buvo pa
gerbtas. Iš labiausiai pasižy
mėjusių, pasiekusių didelių nuo
pelnų SLA veikėjų atvyko 14 
kuopos garbės pirmininkas F. 
Baranauskas su ponia.

Pagerbus mirusius, pradėta 
malonių jaunų talkininkų meni
nė dalis, puikiai nuteikusi žiū
rovus. Muzikos srityje pasiro

Clevelando Vytauto draugovės skautai Dautas, Šenbergas, Vasi
liauskas ir Gudėnas studijuoja sueigoje žemėlapį.

V. Bacevičiaus nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES

COLLINWOOD PUBLISHING 
COMPANY

814 East 152nd St. c,t 1.4904

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:

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

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

(Adresas) (Adresas)

(Miestas) Zlp (Miestas) Zlp

Jūsų parašas 

dė jau gerokai pažengusieji, 
lengvai nugalintieji pasirinktus 
kūrinius D. Sakaitė, pianu skam
binusi F. Mendelsohno — Me
džiotojų dainą ir F. J. Haydno 
-- Sonatos G major 2-ją dalį 
ir Š. Stempužis akordeonu gro
jęs J. Kazėno sudarytą Liau
dies melodijų pynę ir J. Sou- 
sos -- Perkūno maršą. J. Ka
zėno kūrinys supintas origina
liai ir talentingai. Dar skambi
no jaunesnioji A. Sakaitė, gana 
drąsiai ir žaismingai Kabalevs - 
kio -- Mažą juoką.

Džiaugėmės Romos ir Ritos 
Balyčių bei Vilijos ir Pauliaus 
Nasvyčių taisyklingai apdorotu 
deklamavimu. Be to, Nasvytytė, 
kaip pranešėja, patiko savo po
vyza, gero skonio sąmojais ir 
laisvomis pozomis. Gal gera ir 
tai, kad, be kitų autorių, dau
giausia girdėjome J. Maironio 
ir B. Brazdžionio kūrinių. Rei
kia pridurti, kad abi Balytės jau 
buvo du kartus premijuotos už 
geriausią deklamavimą mokyk
los bei Bendruomenės parengi
mų progomis.

Visi programos atlikėjai kuo
pos valdybos apdovanoti knygo
mis. Visa programa priimta 
nuoširdžiais plojimais.

Besivaišinant, jaukiai pra
leista dar pora valandų. (k)

Dirva

Adresas



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ŠV. KALĖDŲ IR NAU
JŲ METŲ SVEIKINIMAI, 
skirti paskelbti Dirvoje, bus 
priimami iki gruodžio 19 d. 
imtinai. Vėliau gauti sveiki
nimai gali nėbepatekti į 
Dirvos prieškalėdinę laidą, 
su kuria stengsimės laiku 
pasiekti savo skaitytojus.

Siunčiantieji sveikinimo 
skelbimus kartu jungia ir 
čekį, ne mažesni, kaip 5 dol. 
sumoje.

Gerb. savo skaitytojus 
prašome atkreipti dėmesį į 
tuos Dirvos skelbimus, ku
riais siūloma užsakyti Dir
vą kaip Kalėdų dovaną. 
Taip pat ir Į tą skelbimą, 
kuriame galite rekomenduo
ti naujus skaitytojus, pra
šant jiems siuntinėti Dirvą 
susipažinimui.

• A. L. T. S-gos Worces- 
terio skyrius, negausus na
riais, bet turtingas jųjų 
tautine dvasia ir aktyvu
mu, iš suruošto Dirvos 50 
m. sukakčiai paminėti ba
liaus pelno prisiuntė per sa
vo iždininką P. Babicką 200 
dol. įnašą Vilties draugijai 
ir eilę naujų prenumerato
rių. šalia jų, skyrius pats 
užsakė Dirvą, kaip dovaną 
jaunavedžiams, inž. Alg. 
Dzikui, Bostone.

Tai sveikintina ir nuošir
džios padėkos verta ALT 
S-gos Worcesterio skyriaus

valdybos (pirm. J. Matule
vičius), skyriaus narių, tal
kininkų ir Worcesterio lie
tuvių visuomenės talka sa
vajai spaudai.

• Kr. Donelaičio Lit. Mo
kyklos Tėvų Komitetas,at
sidėkodamas už Dirvoje til
pusius straipsnius tos auk
lėjamosios įstaigos klausi
mais, atsiuntė 20 dol. auką. 
Mokyklos Tėvų Komitetui 
už dėmesį savajai spaudai 
dėkojame.

BOSTON

VASARIO GIMNAZIJAI 
4600 DOL.

Jau 15 metų Bostone vei
kia būrelis Nr. 120 Vasario 
16 Gimnazijai paremti. Bū
relio nariai kiekvieną mė
nesį moka po 1 dolerį. Per 
tą laiką iš narių surinkta ir 
per Baltą gimnazijai pa
siųsta 4602.65 dol.

Visiems žinoma tos gim
nazijos didelė reikšmė lie
tuvių jaunuomenės auklėji
me. Jei kas norėtų, vietoj 
kalėdinių sveikinimų, pa
remti šią gimnaziją, aukas 
prašom įteikti arba prisiųs
ti: KELEIVIO redakcijai, 
636 E. Broadway arba Bal
tic Realty, 389 W. Broad- 
wa.v, So. Boston, Mass. 
02127.

MALONIAI KVIEČIAME TAMSTĄ 
ATSILANKYTI Į L.S.T. KORP! 
NEO-LITHUANIA ir L.T.A.
SAMBŪRIO

NAUJŲJŲ 1967 METŲ 
SUTIKIMĄ,
rengiamą 1966 m. gruodžio mėn. 31 d.
FERRARA MANOR salėje, Chicagoje
5609-21 West North Avenue.

JANINAI JONYNIENEI-GUSTAITYTEI 
mirus, jos vyrui VYTAUTUI KAZIMIERUI ir 
dukrai GIEDRUTEI gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Katarina Masiulienė ir 
Visvaldo, Erdivilo ir Mindaugo 
Masiulių šeimos

Mylimai mamytei ir močiutei
A. A.

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
netikėtai mirus, dukras NELĘ MOCKUVIENĘ su 
šeima ir RIMANTĄ nuoširdžiai užjaučia

V. ir E. Malcanai
E. Vyšniauskienė

Brangiai Mamytei
A t A

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, mielai RYMANTAI šARAUS- 
KAITEI ir poniai MOCKŲVIENEI su šeima mano 
nuoširdžiausia užuojauta

Bronė Pročkienė

Brangiai motinai

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, velionės dukrai p. N. MOCKU- 

VIENEI, jos šeimai ir artimiesiems nuoširdžiai 

užjaučiame

Regina ir Jonas čiuberkiai

A t A
TEOFILEI PUNDZEVIČIENEI 

mirus, jos vyrą gen. STASĮ PUNDZEVIČIŲ, sū
nų RIMĄ su šeima ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Kazys Musteikis, 
Mikas Rėklaitis ir 
Vladas Mieželis

Staliukai užsakomi ir
pinigai sumokami iki 
gruodžio 24 d. imtinai 
pas Fil. M. Šimkų, 

4259 S. Maplewood Av. 
nuo 9-3 ir 5-8, 
telef. CL 4-7450

Svečiai bus linksminami KORP! 
NEO-LITHUANIA orkestro ir 

vaišinami šiltais ir šaltais valgiais. 

Vakarienės laikas 9:30-ll:-00 vai. 

Kava bus serviruojama visą laiką.

ĮĖJIMAS — 13 DOL. 

Korporantai dalyvauja su spalvomis! 

Mašinoms pastatyti yra dvi aikštės 
antroj pusėj gatvės.

Korporacijos leidinys gaunamas taip pat pas Fil. M. Šimkų.
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania ir L.T.A. Sambūrio Valdybos Chicagoje

APTARTAS NEO-LITHUANIA 
METRAŠTIS

Gruodžio 4 d. Mar
gučio patalpose, Chica
goje, įvyko gausus LT A 
Sambūrio narių susirin
kimas.

Pirmininkavo Antanas 
Kalvaitis, sekretoriavo 
Albinas Stiklakis. Frof. 
dr. Jonas Balys davė au
tografus narių įsigytoms 
"Lietuvių Liaudies Pa
saulėjauta" knygoms.

Karolis Drunga referuoja 
metraštį sambūrio susirinki
me.

Kazys Kasakaitis, LT A Sam
būrio pirmininkas.

Steponas Lavickas laidojamas Chicagoje lapkričio 30 d.
V, Račkausko nuotrauka

Karolis Drunga aptarė 
Korp! Neo-Lithuania 
metraštį, išleistą korpo
racijos 40 metų sukak
ties proga. Sukritikavęs 
daugelio autorių straips. 
nius, tinkamomis radęs 
tik dr. J. Balio ir ra
šyt. R. Spalio apžvalgas, 
jis pareiškė, kad dar 
metus palaukus gal kny
ga būtų buvusi priaugin
ta prie akademinio lygio. 
Jis pasigedo knygoje kor- 
porantų veiklos aprašy
mo bolševikų ir vokiečių 
okupacijų metu.

Adv. Jonas Našliūnas papil
do metraščio apžvalgą.

Metraščio apžvalgą pa
pildė Jonas Našliūnas, 
duodamas kiek palan
kesnės kritikos. Jo su

pratimu, apie Joną Jab
lonskį turėjęs rašyt kal
bininkas. Pasigerėjo 
prof. Jono Puzino 
straipsniu bei Augusti- 
navičienės ir Kasakai- 
tytės apie filijas. Taip 
pat geras esąs dr. Bro
niaus Nemicko straips
nis su gausybe datų. Ap
gailestavo trūkumą išsa
mesnio rašinio apie kor
poracijos filisterius bei 
jų veiklą. Našliūnas ne
patenkintas jo straipsnio 
"Išėjusiems nesugrįžti" 
ištaisymu. Kai kur buvo 
jaučiama perdaug poeti
nio stiliaus, sugadinusio 
akademinio metraščio 
pobūdį. Beto nepateisi
namas įtraukimas asme
nų, maža bendro su kor
poracijos gyvenimu turė
jusių.

Jonas Jurkūnas apgai
lestavo, kad metraštis 
vertinamas neKorp! Neo 
-Lithuania sueigoje. Kor
porantai, kuriems atei
tyje teks panašius met
raščius rašyti, būtų ga
lėję daug pasimokyti. Ir 
jo straipsnis buvęs paim
tas iš Dirvos. Metraš
čiui būtų kitaip rašęs, 
negu laikraščiui. Met
raštyje atsispindi redak
toriaus asmenybė. Vis
tiek, kas redaguotų, 
įneštų savo subjektyvu
mo.

Dr. Juozas Dauparas 
pareiškė, kad metraš
čio redaktorius karpęs 
straipsnius prokrus- 
tiškai. Publicistiniai 
straipsniai paimti iš laik
raščių netinką metraš
čiui.

Marija Kasakaitytė, 
pasidžiaugusi leidinio 
puošnumu, po redakcijos 
ištaisymo, savo straips
nio nepažinusi. Vistiek 
leidinys esąs didelis įna
šas. į korporacijos gyve
nimą.

Mečys Valiukėnas ma
nąs, kad netikslu pulti

MIRĖ STEPONAS 
LAVICKAS

Lapkričio 27 d. po sun
kios ir ilgos ligos East Chi
cagoje, Ind. pasimirė buv. 
ilgametis Marijonų gimna
zijos Marijampolėje muzi
kos mokytojas Steponas 
Lavickas. Lapkričio 30 d. 
palaidotas Bethania kapinė
se, Chicagoje, greta savo 
žmonos Natalijos, mirusios 
keletą metų anksčiau.

Be kitų, velionis paliko 
liūdėti dukteris Haliną Mo- 
liej.ienę, East Chicagoje, 
Ireną Karalienę, Philadel- 
phijoje ir sūnų Leoną, 
Muenchene, Vokietijoje, su 
šeimomis.

Velionis Lavickas buvo 
gimęs Marijampolėje, 1888 
m. rugpiūčio 25 d. Per pir
mą pasaulinį karą buvo pa
sitraukęs į Rusiją. Grįžęs 
gimtajin miestan įsijungė į

pedagoginį darbą ir šim
tams bręstančių jaunuolių 
davė muzikinį apmokymą. 
Antrą kartą bolševikams 
artėjant pasitraukė į Vaka
rus, kur tremtinių stovyk
lose organizavo lietuviškas 
mokyklas bei chorus. Atvy
kęs ,į JAV dirbo Naujienų 
spaustuvėje, o išėjęs į pen
siją gyveno pas dukterį Ire
ną Philadelphijoje ar pas 
dukterį Haliną East Chica
goje. V AR.

AUKOS ŠIRVAI

vien redaktorių. Kas ga
lėjęs surašyti visą filis
terių veiklą? Korp. Vyr. 
Valdyba davusi redakto
riui pilną laisvę.

Marija Kasakaitytė pasisako 
dėl metraščio turinio.

V.A. Račkausko nuotraukos

Dar dėl metraščio pa
sisakė Mečys Šimkus, 
Aleksas Siliūnas ir kiti.

Pirm. Kazys Kasakai
tis referavo Naujų Metų 
sutikimą.

Po gyvų diskusijų sam
būrio iždininkas Stasys 
Vidmantas visus pavai
šino puikiais sumušti
niais ir kavute.

V.A. Račkauskas

G. Dumbrys, Cleveland .... 4.00
A. Bliudžius, Detroit........4.00
V. Meiliūnas, N.Y..............  5.00
E. Rukienė, Chicago.........  1.00
A. Vitkus, Harrison......... 2.00
V. Vasikauskas, Richmond 

Hills .............................3.00
S. Kašelionis, Chicago....... 2.00
T. Jurcys, Chicago............ 4.00
J. Kungys, Newark............ 1.00
P. Davidonis, Phila..............4.00
C. Boguskas, Waterbury ...2.00
S. Mickus, Medinah........... 5.00
F. Globich, Harrison........ 1.00
S. Daučanskas, Chicago .... 1.00
J. Vasiliauskas, Dorchester 4.00
P. Kazakas, Cleveland.....  1.00
E. Noakas, Ozone Park .... 4.00
P.K. Skirmantas, L.A........6.00
St. Nasvytis, Cleveland .... 3.00
A. šukaitis, Hamilton........2.00
St. Jurgaitis, Cleveland .... 4.00

KANADOS LIETUVIAI
• Lietuvių kredito koope

ratyvo Paramos sieninis ka
lendorius atspausdintas ir 
išsiuntinėtas nariams. Nu
garėlėje bendras karo mu
ziejaus vaizdas, stilizuotas 
vytis, mūsų didžiųjų mies
tų herbai ir skulptoriaus 
Dagio medžio raižinys ”Pa- 
bėgėliai”.

• Toronto šeštadieninės 
mokyklos mokiniams ruo
šiama Kalėdų eglutė įvyks 
gruodžio 18 d., 3 vai. p. p. 
Prisikėlimo parapijos salė
je. Bus suvaidinta V. Fran- 
kienės kalėdinis vaizdelis 
"Vaikiukai avinukai”.

• Putvio vardo šaulių 
kuopa Naujų Metų sutiki
mą ruošia Lietuvių Namuo
se.

• Lietuvių studentų sto
vykla ir Naujų Metų sutiki
mas įvyks prie Montrealio 
St. Adele, Que., gruodžio 29 
— sausio 1 dienomis. Lau
kiama ten atvykstant stu
dentų ne vien tik iš Mont
realio, bet ir iš tolimesnių 
vietovių.
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