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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1966 METUS IŠLYDINT L 1

KARAS VIETNAME PRIVERTĖ AMERIKIE
ČIUS UŽMIRŠTI EUROPĄ, KAS PASTŪMĖJO 
JĄ NEUTRALUMO KELIU. — TIK SOVIETŲ 
NESUGEBĖJIMAS GREITAI IŠNAUDOTI NAU
JĄ SITUACIJĄ PALIEKA VILČIŲ ATEIČIAI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

1966 metai buvo blokų 
irimo metai. Metų pa
baigoje sovietų-kiniečių 
santykiai atrodė pašliję 
daugiau negu kada nors 
anksčiau, o Vakaruose 
bene žymiausias įvykis 
buvo Vakarų Vokietijos 
posūkis į neutralumą. 
Faktas, kad JAV prak
tiškai kovoja vienos 
prieš vieną komunisti
nę valstybę geriausiai 
įrodo blokų trapumą. 
Tiesa, komunistinė vals
tybė — šiaurinis Viet
namas -- yra gausiai so
vietų ir jų satelitų re
miama, tačiau atsargu
mo sumetimais sovietai 
savo pačių likimo neno
ri susieti su šiaurinio 
Vietnamo likimu. Jie 
pasiliko atviras duris pa
sitraukimui ir rankų nu- 
siplovimui.

1966 metais karo iš
laidos Vietname augo to
kiu tempu , kad ateinan
čiais metais JAV iš
laidos karo reikalams 
gali pasiekti net 80 bili
jonų dolerių, tai yra, su. 
silyginti su ta suma, ku
rią JAV karo reikalams

■
IŠ VISO PASAULIO

• Patikimi šaltiniai Ja
ponijoje kalba apie Sovietų 
Sąjungos karinius pasiruo
šimus Raud. Kinijos pasie
nyje. Ilgame ruože paruoš- 
tyje laikomos 39 divizijos, 
apginkluotos moderniškiau- 
siais ginklais. Milicijos da
liniai, komjaunimo grupės 
mobilizuotos pasienio ap
saugai. Net 5 sovietų' divi
zijos esančios atitrauktos iš 
Rytų Vokietijos.

Kiniečiai taip pat daro 
savo divizijų pergrupavi
mus, dalį jų pasiuntus prie 
Korėjos sienos, bijant, kad 
Šiaurės Korėja neprislišlie- 
tų prie Maskvos politikos.

Nei viena pusė tikrumoje 
nenorinti karo, tačiau bijo
masi, kad R. Kinijos dabar
tinė vadovybė galinti pano
rėti karu nukreipti dėmesį 
nuo įvairių sunkumų krašto 
viduje.

• Kubos Vyriausybė su
tinkanti išleisti JAV pilie
čius, kurių ten esama 2700. 
Washingtono sluoksniai tos 
žinios neneigia, bet ir ne
patvirtina. Dauguma tų pi
liečių yra kubiečių kilmės. 
Jų išleidimui tarpininkau
janti Meksikos vyriausybė.

• Kultūrinis bendradar
biavimas tarp JAV ir Sov. 
Sąjungos lieka nepaliestas 
biudžete padarytų apkarpy
mų, nes su Sov. S-ga toje 
srityje bendradarbiaujama 
pagal atskirą sutartį. Biu
džeto apkarpymas paliečia 
kultūrinius mainus su ne- 
komunisti n i a i s kraštais. 
Tais apkarpymais smarkiau 
paliečiami t. v. Fulbright’o 
stipendijatai.

Vokietiją sulaikyti 
de Gaulle izoliaci- 
Pan-Europos idė- 
gali tik iškėlimas

Vakarų Vokietijos ir de 
Gaulle Prancūzijos. Ken
nedy buvo pakankamai 
protingas, kad suprastų, 
jog 
nuo 
nė s 
jos 
bendrų vokiečių ir ame
rikiečių interesų (pro- 
found identity of Ger- 
man and American poli- 
cies). Tiesa, Kennedy vo
kiečiams skyrė tik pa
drąsinančias kalbas, ta
čiau Johnsonas jiems ne
rado reikalo duoti nė 
žodinio užtikrinimo. O 
to jiems ypatingai trū
ko tuo metu, kada de 
Gaulle pasitraukimas su
davė smarkų smūgį Nato 
sąjungai. Gaulizmas pa
liko tik vieną alternaty
vą: atvirą amerikiečių - 
vokiečių santarvę! Tik to
kioje santarvėje Vokie
tija galėjo likti tuo, kas 
jai skirta — vienintelė 
Europos garantija prieš 
komunizmą, be sąjungos 
Vokietija palieka žai
dimo lauku Europos bai
mei ir sąmyšiams."

Reikia sutikti su W. 
S. Schlammo teigimu, 
jog vietoje to, kad su
stiprinus Amerikos są
jungą su Vokietija kaip 
tik. dėlto, kad JAV įsi
vėlė į karą kitoje pa
saulio rutulio pusėje, 
Valstybės Departamen
tas padarė viską, kad ry
šius su Vokietija susilp
ninus.

Visa laimė, kad Krem- 

skyrė II Tas. karo metu, 
kada jos kariavo visame 
pasaulyje!

Bet šiandien vis dar 
teigiama, kad JAV ko
voja tik su Vietkongu 
ir jo užnugaryje stovin
čiu šiauriniu Vietnamu 
ir gal raudonąja Kinija, 
tačiau Sovietų Sąjungos 
vis dar nenorima identi
fikuoti kaip tikrojo prie
šo, be kurios’pritarimo’ 
nebūtų Vietnamo karo. Ir 
kaip ’nepritarti’ Jei ka
ras Vietname darosi 
Amerikai vis didesne ir 
nemalonesne našta. Ame 
rikai, kuri viena yra kliū
tis komunistų įsiviešpa
tavimui pasaulyje.

Vietnamo karo auka 
buvo ir paskutinis pro- 
amerikoniškas Vakarų 
Vokietijos kancleris Lud- 
wigas Erhardas. Susidū
ręs Su gresiančia ūkio 
stagnacija ir abejoji
mais dėl ligšiolinės Va
karų Vokietijos užsienio 
politikos linijos pras
mės, Erhardas skubėjo 
Washingtonan, tačiau vie 
toj paramos jis ten susi
laukė priminimo apie 
vokiečių skolas Ameri
kai. William S. Schlamm, 
kuris labai gerai pažįsta 
Europą ir joje gyvena, 
apie tai rašo National . liaus soste šiuo laiku ne- 
Review:

"Net gi toks neapsuk
rus (unsophisticated) 
vyras užsienio politi
koje, kaip Lyndon John- 
son, turėjo suprasti, kad 
tam buvo neparankus 
laikas. Vokiečiai buvo su
sirūpinę galimu JAV 
pasitraukimu iš Europos, 
t.y. Vokietijos, — ir net 
McNamara turėjo su
prasti, kad toks netikru
mo momentas vargiai 
tiko skolų rinkimuio Vo
kiečiai, kiekvienu atveju, 
reagavo labai stipriai — 
ne tiek prieš Johnsoną, 
kiek prieš Erhardą".

"Erhardas buvo pasku
tinė kliūtis sąjungai tarp

sėdi koks vyras su pla
tesne vaizduote, kad ir 
Nikita Chruščiovas. 
Kremlių dabar valdanti 
’aparatčikų’ gauja yra ne
paprastai atsargi ir or
todoksiška. Naują vokie
čių vyriausybę Izvesti- 
ja sutika karikatūra, ku
rioje Adenaueris duoda 
šliubą Kiesingeriui ir 
Brandtui. Ant Adenaue
rio ’kapos’ užrašyta ’re- 
vanš’... Toks sovietų šal
tas naujos koalicinės vy
riausybės sutikimas bu
vo šaltas ’dušas’ tiems, 
kurie tikėjosi, kad 
’naujas kursas’ gali prie 
ko nors privesti. Atro
do, kad sovietai vis dar

VIRŠUJE: Dideliam pa
vergtųjų tautų bičiuliui JAV 
senatoriui T. Dodd New Yorke 
buvo suruoštas pagerbimas. 
Ta proga prel. J. Balkūnas se
natoriui įteikė gražų adresą už 
jo pasitarnavimą keliant pa
vergtųjų tautų klausimą.

L. Tamošaičio nuotr.

EUROPOS PAVERGTŲ TAUTŲ 
SVEIKINIMAS LIETUVIAMS

PAVERGTŲJŲ EURO
POS TAUTŲ SEIMAS nuo
širdžiausiai sveikina Nau
jųjų Metų proga Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, . Rumunijos ir 
Vengrijos žmones. Praėju
sieji metai dar kartą paro
do, kad niekas negali su- 

nenori tikėti, jog Vakarų 
Vokietija pati norėtų pa
tekti į jų glėbį. Jie lau
kia naujų įrodymų, o vo
kiečiai gavo įspėjimą, 
kad sovietams neužtenka 
paduoti mažą pirštuką. 
Jie nori visos rankos, o 
po to ir viso kūno. Bet, 
jei dabartinė 'didžiojiko
alicija’ tarp krikščionių 
demokratų ir socialde
mokratų, kurie atsto
vauja daugiau negu 80% 
visų Vokietijos rinkikų, 
dėl kurių nors priežas
čių suirtų, tuo atveju pro' 
gnozas būtų 
nas. "If the 
alition fails 
Schlamm — 
is gone. And, with Ger
many, Europe. And with 
Europe, the United Sta
tės". (Jei didžioji koa
licija griūtų — būtų ga
las Vokietijai. O su Vo
kietija ir Europai. O su 
Europa ir JAV). 

labai liūd- 
Great Co-
— įspėja 
Germany

stabdyti laisvės troškimo 
vyksmo. Laisvo tautų apsi
sprendimo idėja padarė di
delį šuolį visame pasaulyje. 
Mums visiems bendras lais
vės troškimas ir 1966 me
tais rado atgarsio ir prita
rimo laisvajame pasaulyje. 
Tebevykstąs Sovietų ir Ki
nijos santykių irimas gero
kai susilpnino anksčiau bu
vusią monolitinę komuniz
mo jėgą. Žadinamos sateli
tinės Rytų-Vidųrio Europos 
valstybės pamažu išsiveržia 
iš Kremliaus varžtų. Visų 
pavergtų tautų teisėti rei
kalavimai ir nepalaužiama 
laisvės dvasia verčia pri
spaudėją keisti savo politi
ką ir jūsų atžvilgiu. Nors 
komunistiniai viešpačiai, jų 
sukurto policinio aparato 
remiami, vis dar tebelaiko 
valdžią savo rankose, bet ji 
tolydžiai išslysta, žmonių 
kasdienos poreikiai ir mo
dernaus gyvenimo poveikis 
verčia pavergėjus keisti pa
senusią komunistinę ūkio 
sistemą ir ieškoti naujų 
sprendimų. Komunistų par
tijos biurokratai nebesu
spėja eiti kartu su gyveni
mu. Jie yra verčiami duoti 
daugiau laisvės rašytojams,

Veiksnių 
konferencija

Jau buvusioji Vliko Val
dyba buvo numačiusi kvies
ti Alto, Diplomatų, Lietu
vos Laisvės Komiteto, PLB 
Valdybos ir Vliko pasitari
mą š. m. pabaigoje, bet, Al
tui prašant, atidėjo 1967 
pradžiai. Naujoji Vliko Val
dyba, susitarusi su kitais 
k v i ečiamaisiais, nusistatė 
konferenciją kviesti 1967 
sausio 14-15 d.d. New Yor
ke. Konferencijos darbo
tvarkės pagrindiniu klausi
mu bus nutarimas 1968 — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejinių — 
metų minėjimo programos 
nustatymas ir jos vykdymo 
darbų pasiskirstymas. Be 
abejo, konferencija svars
tys ir Lietuvos laisvinimo 
uždavinių konkretizav i m ą 
ryšium su besikeičiančia 
tarptautine padėtimi. Savo 
svarstymų galutinę darbo
tvarkę nusistatys pati kon
ferencija. ELTA 

menininkams ir mokslo 
žmonėms. Kai kuriuose ko
munistų valdomuose kraš
tuose net ir pačios viršūnės 
ima abejoti komunistinių 
dogmų neliečiamumu ir jų 
verte. Senasis pasitikėji
mas režimu silpnėja ir abe
jingumas jo tikslingumu di
dėja. Ankstyvesnės galybės 
jėga našta, ir tas vyksmas 
nebegali būti sustabdytas 
net sugriežtintomis polici
nėmis priemonėmis.

SUTINKAME NAUJUO
SIUS 1967 METUS SU VIL
TIMI, kad, turint laisvojo 
pasaulio moralinę paramą, 
vėl bus pažengta į priekį 
Sovietų pavergtųjų tautų 
iaisv-ės siekimuose. Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas 
užtikrina jus, kad visomis 
turimomis prie m o n ė m i s 
bus stengiamasi įgyvendin
ti jūsų nepalaužiamą lais
vės troškimą. Įžengiame į 
1967 metus su tvirta vilti
mi, kad pokario europinės 
problemos susilauks teisin
go sprendimo, atremto į ne
priklausomybę ir laisvę. Te
gu nušvinta ryškus pragied
rulis jūsų kelyje į laisvę!

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ATSTOVAI VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE
Lietuvos Laisvės Komi

teto ir Lietuvos Delegacijos 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seime pirmininkas V. Si
dzikauskas, drauge su Al
banijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos ir Lenkijos 
atstovais Pavergtųjų Seime 
gruodžio 22 d. lankėsi JAV 
Valstybės Departa mente 
Washingtone ir buvo priim
ti Valstybės Sekretoriaus 
Pavaduotojo Europos Rei
kalams Walter J. Stoessel, 
Rytų Europos reikalų di
rektoriaus Dr. Raymond E. 
Lisle ir.Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojo adminis
tracijos reikalams M. Ciep- 
Iinskio, dalyvaujant Balti
jos valstybių skyriaus ir 
kitų atitinkamų skyrių ve
dėjams.

Dvi valandas užtrukusia
me pasikeitime nuomonė
mis buvo paliesta: JAV po
litika pavergtosios Euro
pos atžvilgiu Prezidento L. 
B. Johnsono spalio 7 d. kal
bos kontekste, JAV Sena
to ir Atstovų Rūmų priim
tosios jungtinės rezoliucijos 
dėl Baltijos valstybių eigos 
klausimas, taip pat V. Si
dzikausko patyrimai Toli
muosiuose Rytuose, jam da
lyvaujant Azijos Tautų An
tikomunistinės Lygos Kon
grese Pietų Korėjoje. Pasi
kalbėjimai vyko abipusių 
reikalų nuoširdaus suprati
mo dvasia.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (i«)

Prasidėjo paskutinis mūšis
Dar balandžio 15 d. JAV 

a m b a s a dorius Maskvoje 
Harriman susitiko su Sta
linu aptarti Tolimųjų Rytų 
karo klausimą ir prieš po
sėdį paklausė ar tiesa, kad 
raudonoji armija pasiruo
šusi pradėti ofenzyvą už
imti Berlyną? Stalino atsa
kymas buvo raminantis. 
Tokia ofenzyva būsianti, 
tik jis nežinąs ar pasisek
sianti. Kiekvienu atveju 
svarbiausioji ofenzyva bus 
vedama Drezdeno kryptimi, 
kaip jau jis anksčiau buvo 
pranešęs Eisenhoweriui, bet 
ne į Berlyną.

Tuo tarpu gen. Heinrici, 
užsidaręs savo štabe, pri
ėjo išvados, kad sovietai 
čia netrukus pradės didįjį 
puolimą.

Jis padiktavo 9-tos armi
jos vadui gen. Busse įsa
kymą: “Užimkite poziciją 
antroje linijoje”. Buvo 8 
vai. 45 min. vakaro. Už sep
tynių valandų ir 15 minučių 
gen. Heinrici pradėjo pa
skutinį Vokietijos mūšį.

★
Kitoj Oderio pusėj Žuko

vo armijos daliniai tyloje 
buvo pasiruošę puolimui. 
Pirmoj linijoj buvo išstaty
ti minosvaidžiai, toliau sto
vėjo paslėpti tankai su il
gais patrankų vamzdžiais 
pakeltais į dangų, dar to
liau ' buvo patrankos ant 
platformų, o užpakaly sun
kiosios ir lengvosios artile
rijos baterijos. Dar buvo 
apie 400 ”katiušų”, kiek
viena jų galinti vienu metu 
iššauti 16 raketų. Priešais 
Kuestriną buvo suvežti 
p r i ešlėktuviniai prožekto
riai. Visur buvo laukiama 
ketvirtos valandos ryto.

Minutėms bėgant susi
jaudinimas pas visus didė
jo. Oderio pakrantėje pasi
slėpę inžinerijos dalinių ka
riai su valtimis ir kilnoja
mais tiltais laukė ženklo. 
Centre žukuvui buvo pavy
kę išsikelti į kairįjį Oderio 
krantą ir turėjo mažą įsi
tvirtinimą penkiasde š i m t 
kilometrų pločio, ši vieta 
turėjo būti tramplynu šuo
liui į Berlyną. Iš čia geriau
sias rusų armijos elitas, 8- 
toji sargybos armija, turė
jo pulti.

Prie Kuestrino blockhau- 
ze Žukovas su 8-tos armi
jos vadu gen. čuikovu žiū
rėjo į laikrodžio rodyklę. 
Laikrodis rodė ketvirtą va
landą ryto.

— Pradėti!
Trys raudonos raketos 

pakilo į dangų nakties tam
soje. Ir staiga priešais 
Kuestriną užsidegė visi 
prožektoriai, savo šviesa 
stengdamiesi apakinti vo
kiečius. Dar kelios tylos se
kundės, ir dangun iškilo 
trys žalios raketos, žemė iš 
karto sudrebėjo nuo spro

gimų. Dar niekad rytų fron
te nebuvo tokio stipraus ar
tilerijos apšaudymo. 20,000 
įvairaus kalibro pabūklų 
šaudė į vokiečių pozicijas. 
Niekas iš likusių gyvų ko
votojų savo gyvenime ne
užmirš to šaudymo. Labiau
siai savo triukšmu išsisky
rė ”katiušos”, vadinamos 
”Stalino vargonais”. Rake
tos gąsdino ne tik savo gar
su, bet ir užpakaly savęs 
paliekančiom ugnies juos
tom.

Ir tame pragariškame 
triukšme Žukovo kareiviai 
pradėjo progresuoti. Artė
jant prie vokiečių pozicijų 
artilerijos ugnis buvo per
keliama į tolimesnes pozi
cijas. šiaurėje ir pietuose 
prie Kuestrino buvo bando
ma persikelti per upę. Rėk
dami kaip laukiniai rusai 
artėjo prie upės, kai kurie, 
neturėdami kantrybės lauk
ti plausto, patys plaukė sa
vomis jėgomis įsikabinę į 
tuščius benzino bakus, ar
ba už lentgalių. Kitaip sa
kant, už visko, kas tik ne
skendo vandenyje.

Po 35 minučių staiga 
bombardavimas sustojo.

Žukovo blockhauze su
skambėjo telefonas.

— Iki šiam laikui viskas 
sekėsi kaip buvo numatyta,
— pranešė čuikovas, — pir
mieji objektyvai pasiekti.

Žukovas buvo patenkin
tas ir pagyrė Čuikovą. Bet 
jis nenorėjo padaryti klai
dos ir neįvertinti savo prie
šo. Jis jaustųsi daug lai
mingiau, jei jo kariai užim
tų Seelowo aukštumas prie 
Kuestrino. Tik tada jis bū
tų tikras, kad viskas pasi
sekė gerai. Tas turėjo įvyk
ti greitai. Dabar sovietų 
lėktuvai pradėjo bombar
duoti tolimesnes vokiečių 
pozicijas.

★
Heinrici savo štabe vaik

ščiojo po kambarį. Aplink 
jį skambėjo telefonai. Jo 
štabo karininkai priiminėjo 
raportus ir žymėjo situaci
ją žemėlapyje. Heinrici ne
buvo nustebintas dėl rusų 
ofenzyvos charakterio, nors 
daugelis iš jo karininkų bu
vo sujaudinti masyviniu 
bombardavimu. Pagal ap
skaičiavimus, rusų artileri
ja turėjo beveik visiškai su
naikinti pirmosios linijos 
pozicijas, kurios buvo tuš
čios. Dar naktį iš ten Hein- 
ricio kareiviai pasitraukė 
pildydami gautą įsakymą. 
Kai kurie dalinių vadai tai 
vykdė nenoromis.

— Jūs esate įspėti, — pa
sakė jiems šaltai Heinrici,
— kad iš jūsų gražiųjų for
tifikacijų nieko neliks ru
sams pradėjus bombarduo
ti. Kada esate plieno fabri
ke, nekišate galvą po di
džiuoju kūju. Jūs laiku at

sitraukiate. Tą mes ir daro
me ...

A t s i traukimas užsitęsė 
didžiąją nakties dalį visur 
tvarkingai ir dabar pasi
ruošę laukė artėjančių ru
sų.

Į vakarus nuo Kuestrino 
buvo pasagos forma Seelo- 
wo aukštuma, o prieš ją pel
kėta žemuma, išraižyta 
upokšniais. Progresuodami 
rusai turėjo pereiti tą že
mumą į kurią dabar buvo 
nukreiptos visos Henrici pa
trankos. Čia buvo vieninte
lė Heinricio galimybė at
remti Žukovo puolimą. Ir 
jis žinojo, kad Žukovas apie 
tai irgi galvojo ruošdamas 
planus. Rusams buvo svar
bu užimti aukštumą pirm 
negu vokiečių artilerija pra
dės bombarduoti rusų kėli- 
mąsi per Oderį ir lygumą. 
Žukovas masiniu bombar-

Kas nupieš didesnį paveikslą? Dail. J. Bagdonas New Yorke 
prie savo paveikslo. V. Maželio nuotrauka.

NEBEATPAŽĮSTAME SAVĘS
PAULIUS ŽIČKUS

Nieko lengvesnio nėra, 
kaip pataikavimas. Tačiau 
kartais yra taip sunku nu
tylėti, kad imi ir pradedi, 
sakytume, eiti prieš vėją. 
Taip, va, ir šį kartą yra.

Kartą teko pasisakyti 
Drauge, kad reikia vadinti 
daiktus tikrais jų vardais. 
Tai buvo bendras pasisaky
mas, kad perdidelis girimas 
ar peikimas gali sugadinti 
net ir talentus. Bet tai bu
vo taikoma daugiau mūsų 

davimu tikėjosi palaužti 
priešo rezistenciją. Bet vo
kiečiams slapta atsitraukus 
į antrąją liniją, didžiuma 
jų karių ir ginklų išliko nuo 
to bombardavimo nepaliesti. 
Gynybos planas veikė. Bet 
vienas punktas buvo silp
nas, tai kad Heinrici netu
rėjo užtenkamai žmonių ir 
artilerijos. Be paramos iš. 
aviacijos, be rezervų ir be 
šarvuočių, kurių jam labai 
trūko, Heinrici negalėjo pa
laužti Žukovo ofenzyvos. 
Anksčiau ar vėliau rusams 
visvien pavyks pralaužti 
frontą.

Dviejų armijų fronte 
Heinrici turėjo vos tik 750 
tankus ir traktorines pa
trankas. Prieš Žukovo 20,- 
000 patrankų Heinrici ga
lėjo išstatyti tik 744 pa
trankas ir 600 priešlėktuvi
nius pabūklus, panaudojant 
kaip lauko artileriją. Paga
liau jis turėjo šaudmenų ir 
benzino rezervą tik dviem 
dienom. Tad Heinrici ir ne
galvojo ilgai sulaikyti ru
sus. Jam buvo likusi viena 
išeitis, laimėti laiką.

(Bus daugiau)

politikams ir visuomeninin
kams, kurie galvoja esą ne
bepakeičiami. Recenzijų rei
kalu gana plačiai rašė Dir
voje Br. Raila, duodamas 
net daugybę gražiausių to 
rašymo pavyzdžių, kaip mū
sų recenzentai rašo.

Žinoma, jeigu bet kurios 
srities jaunas, jautrus nors 
ir gabus menininkas ar lite
ratas būtų žiauriai sukriti
kuotas, jis gali būti “už
muštas” ir nebenorėti bei

IŠ KITOS PUSĖS...
Raimundas Mieželis gruodžio 19 d. Dirvoje plačiai kalbėdamas 

apie Vliko krizės priežastis, duoda suprasti, kad toji krizė buvo ne 
tiek "tyro patriotiškumo, kiek pigaus partiškumo* išraiška. Čia daug 
tiesos, tačiau iš kitos pusės, kiekviena politinė grupė, ar tai būtą 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, ar tik jų dalelė, susispietusi Darbininko 
redakcijoje, kovoja dėl savo populiarumo platesnėje visuomenėje ir 
dėl to griebiasi visų jai prieinamų priemonių. O kad jas pasiren
kant sąžinė paprastai nutildoma, labai gražiai matome Amerikos 
priešrinkiminėje kovoje. Atsiminkime tik 1960 m. demokratų tei
gimą, kad sovietai pralenkė Ameriką raketų srityje!

Dabar teigiama, kad dėl prezidento Johnsono įspūdingo laimė
jimo buvęs ne tiek jis pats kaltas, kiek jo oponentas Goldwateris, 
kuris išgąsdinęs rinkikus, įskaitant ir mūsų daktarus Kavolį su 
Šmulkščiu. Išvada iš to tokia, kad kiekviena organizacija, kuri ban
do savo laimę politiniame lauke, o tokia iš dalies yra ir Šviesa - 
Santara, nes dalyvauja ALT, t.y. politinėje Lietuvos vadavimo ins
titucijoje, turi kovoti dėl savo prestižo platesnėje visuomenėje, 
susilaukti iš kitų grupių įvairiausių priekaištų ir net juos išnaudo
ti savo tiesai įrodyti.

Raimundas Mieželis tokią progą dabar labai gerai išnaudojo, 
tačiau Santaros - Šviesos C.V. vicepirmininkas A. Gureckas pada
rė savo organizacijai meškos patarnavimą, aiškindamas savo pa
reiškime Darbininko redakcijai, kad Darbininko toli einančios iš
vados Vladimirovo aferoje neturi pagrindo, nes pagrindinė prielai
da, kad dr. Vladimirovas yra Sovietų pareigūnas,yra klaidinga. Pa
našiai vienas santarietis aiškino ir chicagiškėse Naujienose. IŠ to 
išeitų, kad dalis samariečių nežino to, ką žino kiekvienas pabėgė
lis iš Lietuvos, būtent, kad kiekvienas sovietinis žmogus viduje ir 
užsienyje yra laikomas, taip sakant, ataskaitoje ir iš jo visų pir
ma reikalaujama tarnybos bolševikų interesams. Tai tinka ir Ev- 
tušenkai ir Vladimirovui, kuris nėra JT, bet sovietų pilietis. Ga
limas daiktas, kad Amerikoje subrendus tai sunku suprasti, tačiau 
iš tikro tai išplaukia iš kiekvieno totalinio režimo esmės ir būtų 
tikrai nuostabu, jei būtų kitaip. Už tat negalima kalbėtis su prof. 
Kubilium 'kaip akademikas su akademiku* — taip Kubiliaus aferos 
metu aiškino kitas santarietis, bet tik kaip su sovietiniu agentu. Ak, 
ūr Krėvė Mickevičius važiavo į Maskvą tikėdamas su Molotovu pasi
kalbėti kaip rusų kultūros ‘inteligentas su inteligentu’...

Žinia^ tokia logiška prielaida nereiškia, kad ir po sovietinio pa
reigūno ar piliečio kauke visai nesislėptų nuoširdus žmoniškumas 
ar patriotiškumas. Tokia galimybė gal ir yra, tačiau būtumėm visai 
prasti politikai, jei norėtumėm tokius ‘demaskuoti*. Naivumas nėra 
politiko dorybė. (vm)

ir asmenį pasakoma kas at
likta gerai, vidutiniai, ne
gerai, nurodama net klai
dos. Tai gyvi ir natūralūs 
žmonės, kokių mes nebetu
rime. Pas mus menkiau
sios šeimos šventės proga, 
jeigu pasiklausome kalbų 
arba pasiskaitome laikraš
čiuose, nebeatpažįstame ne 
tik kitų, bet ir patys savęs 
— kokiais dideliais ir ge
nialiais žmonėmis esame 
tapę. O jeigu dar svetima 
spauda parašė'ir paminėjo, 
tai mes. išsiversdami į savo 
kalbą taip nudailiname, kad 
autorius dažnu atveju išsi
gintų savo rašinio.

Pas mus yra tik genijai, 
arba visai niekam tikę, 
apie kuriuos neverta nei 
kalbėti nei rašyti. Norma
lių žmonių mes nebeturime. 
Gi turėdami tik genijus, re
tai pajėgiame išeiti iš savo 
kiemo, žinoma, kalbos ir 
dar “atpalaidotu” liežuviu, 
galimos ir gal tinka paįvai
rinimui laiko ir nutaikos su
darymui. Visai kitas reika
las spauda. Pataikavimas 
spaudoje, jeigu ir nėra 
“nuodėmė”, tai vistiek pra
deda kažin kuo “kvepėti”. 
Bet jau įpratome būti liaup
sinami, todėl kitaip nebe
galime ir galvoti. Užtat, 
jeigu ir už šį rašinėlį bū
čiau užpultas, nes drįsau 
kitaip pagalvoti, visai nesi
stebėčiau.

čia duodame vieno kultū

rinio įvykio aprašymo ame
rikiečių spaudoje kai kurias 
ištraukas ir lietuvio recen
zento vertimą iš to ameri
kiečio rašinėlio. Amerikie
tis rašo: “Būt there are 
problems — an unfocused 
diction and problem of ba- 
sic production . . .” Arba: 
”The variance sprang from 
natūrai essets and techni- 
cal veaknesses in her sing- 
ing as she essayed an inter
national repertory of songs 
and arias”. Dar toliau: 
“Such musical impulses, 
carried by rhythmic feeling 
that made her nearly dance 
her Brahms “Vergebliches 
staendchen” and tree songs 
Falla, occasionallv rescued 
a song from its vocal um- 
brage”. (Mano pabraukta. 
P. ž.). Lietuvio recenzento 
to sakinio vertimas: “To
kie muzikaliniai impulsai, 
nešami ritminio jausmo, 
kurio paveikta ji beveik 
pradėjo šokti Brahmso 
“Vergeblisches Staenchen” 
ir trijose Salia dainose, pa
skiromis progomis pastatė 
dainą virš vokalinio užvieš- 
patavimo”. (Mano pabrauk
ta P. ž.).

Menininkas, atlikęs pro
gramą, yra tikrai neblogas, 
bet jis yra gyvas žmogus 
su sugebėjimais, nesėkmė
mis ir net klaidomis. Re
cenzentai taip turėtų ir pa
sakyti.

DĖMESIO!
SANTAUPOS ĮNEŠTOS IKI SAUSIO 10
D. IR PALIEKAMOS BENT 
METŲ KETVIRČIUI, NEŠA 
NUOŠIMČIUS SKAITANT 
NUO SAUS IO 1__D.

NUOŠIMČIAI SKAIČIUOJAMI KAS PUSMETI

NATIONAL BANK
BANKAS PILNAM PATARNAVIMUI

FEDERALINIO DEPOSITŲ DRAUDIMO BENDROVĖS NARYS

neturėti jėgų kūrybai. Tą 
patį, tik iš priešingos pu
sės, galima pasakyti ir apie 
vyresniuosius, kurie girdė
dami tik liaupsinimus, kas 
pas mus yra virtę jau tikra 
liaupsinimo liga, pradeda 
tikėti savo tobulumu, suge
bėjimais. neklaidin g u m u, 
nebedaro pažangos, o saky
tume, pradeda grįžti atgal. 
Ir kas blogiausia, jie nebe
pakelia tiesos žodžio ir jo
kios kritikos. Reiškia, liaup
sinimų kritika sugadino 
juos.

Kai skaitome mūsų laik
raščiuose recenzijas ar pa
sisakymus, nebeatpažįsta
me netik tų įvykių, aplin
kos, bet ir pačių žmonių. 
Tuo tarpu amerikiečių laik
raščiuose yra natūralūs 
žmonės, su sugebėjimais 
švystelėjimais, pasiseki
mais, nesėkmėmis ir klaido
mis. Juose apie tą patį įvykį
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METU SLENKSTĮ PERŽENGIANT
Užbaigėme Jaunimo Me

tus, suteikusius lietuvių iš
eivijai pilnesnį vaizdą į 
ateitį žvelgiant. Per tuos 
metus pamatėme, kur esa
me organizaciniai silpni, 
kur ką nors organizuodami 
pertempiame stygą.

Tie metai ilgai dar bylos 
apie gyvąją lietuvybei jau
nąją kartą, kuri lengvai ga
li pasimesti supainiotose 
mūsų organizacinio gyveni
mo pinklėse, arba vengda
mi painiavų vengs ir toliau 
tų visuomeninio gyvenimo 
formų, kurios turi daug 
silpnybių, ypač kai esame 
nepaslankūs realiai žvelgti 
į reikalingas tose formose 
pataisas.

Praėjusieji metai davė 
daug naujų impulsų, daug 
tokių gyvybės ženklų, ku
rie nuvys ir liks praeity, 
jei bus prisiminti tik trum
pai išgyvento momento ar 
asmeniškų1 emocijų ženkle. 
Nes gi ne visi vienodai apie 
praeitį galvojame, ne vieno
dai ją vertiname. Kad ir 
Dainų šventės epizoduose 
— vieniems atmintinas jau
nimo atstovų paradas, ki
tiems — Budriūno kantata.

Ne vienas bandys suvesti 
lietuvių išeivijos praeitų 
metų veiklos balansą. O tai 
įprasta daryti ne vien tik 
kalendoriniams metams kei
čiantis. „Nuveiktų darbų’’ 
mes turėjome ir turėsime. 
Reikia tik atydžiai klausy
tis tos ar kitos organizaci
jos pirmininko pranešimo 
metiniame susirinkime. Tik 
jau rečiau teužsimename 
apie tuos, kurie ir vieni, be 
didžiųjų organizacijų para
mos, nuveikia daug ir nau
dingų darbų. Tai darbai, 
kurie ne prakalboms kuria
mi, ne ruporams taikomi.

★
Grįžtant į savąjį — re

dakcinį — užkampį ir pri
simenant praeituosius me
tus, bent trumpam momen
tui norėtųsi užmiršti nema
lonias vieno ar kito veikėjo 
sukeltas emocijas, pristab
dyti nuomonių svarstykles 
ir dažnai bandomas sukelti 
audras arbatiniame šaukš
te ir grįžti prie tos šeimos, i 
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kurios dėka gyvuoja lietu
viškoji spauda.

Atšventėme 50 metų su
kaktį. Toji sukaktis nebu
vo vien tik iškilmėmis ap
vainikuota, bet tai buvo ge
ra proga dar kartą įsitikin
ti Dirvos skaitytojų ir jos 
rėmėjų šeimos ištikimybe. 
Toji ištikimybė buvo su
tvirtinta ne tik gausiais lin
kėjimais, bet ir tokia para
ma, kuria galėtų didžiuotis 
bet kuris visuomeniniais pa
grindais paremtas laikraš
tis. Sukaktuviniai Dirvos 
metai dar kartą parodė, kad 
veikiant organizuotai ir 
prieš akis turint aiškų tiks
lą, galima pasiekti džiugi
nančių rezultatų.

Į naujuosius — 1967 — 
metus žengiame drąsiai ir 
viltingai, neatsižvelgiant į 
visas nepalankias išorines 
aplinkybes, kurios siaučia 
ir prie Dirvos durų. Tos 
aplinkybės dide s n i u o s e 
miestuose jau ne kartą bu
vo palietę ne mažas lietu
vių kolonijas. Su jomis teks 
ir ateityje susidurti. Ne 
nuo mūsų tai pareinančios 
aplinkybės, bet jas nuolat 
turint prieš akis, turime 
būti pasiruošę visokiems 
eventualumams.

Sunkesnės problemos bū
davo nugalimos praeityje, 
tikėkimės, nugalėsime ir 
ateityje.

Vieningai ir solidariai 
dirbdami, savųjų tiesiogi
nių uždavinių nepamiršda
mi, ištesėsime.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos, Vilties 
Draugijos nariams, savo 
bendradarbiams ir rėmė
jams linkime šviesių ir dar
bingų Naujųjų Metų.

• Dirva nepasirodys gruo
džio 28 d. ir sausio 4 d. (tre
čiadienio) laidomis, tų sa
vaičių pirmadienius paskel
bus ne darbo dienomis. Tų 
dviejų savaičių pirmadienio 
laidos pasirodys dieną vė
liau, nes tomis dienomis 
paštas nenešiojamas.

Dkaityk ir platink
DIRVĄ

PAMINKLAS DR. K. GRINIUI
Gruodžio 17 d. minėta 

šimtametė sukaktis nuo dr. 
Kazio Griniaus gimimo Se- 
lemos Būdos kaime, Sasna
vos valse., Marijampolės 
apskr. Keletą paskutiniųjų 
savo gyvenimo metų jis 
praleido tremtinių stovyk
lose Vokietijoj, o po to JAV 
lietuvių tarpe. Jis mirė Chi
cagoje 1950 m. birželio 4 
d., įpusėjęs 84 metus.

Beveik ištisus 70 metų 
dr. K. Grinius buvo vienas 
svarbiausių ir veikliausių 
lietuvių tautos darbininkų 
daugelyje sričių. Ne tik raš
tais, bet ir lėšomis rėmė 
„Varpą’’ ir vėliau kitus lie
tuviškus laikraščius. Teko 
pabuvoti cariniuose kalėji
muose ir ne kartą būti iš
tremtam iš savo gyvena
mos vietos. Neprikl. Lietu
voj jis pasiekė aukščiausius 
postus: visų 4 pirmųjų sei
mų narys, ministeris pirmi
ninkas ir pagaliau Lietuvos 
R e s p ublikos Prezidentas. 
Net būdamas jau senukas, 
jis dar galinėjos su žiau
riaisiais okupantais, smer
kė jų darbus ir turėjo už 
tai nukentėti.

Dr. K. Grinius yra vi
siems mums šviesus pavyz
dys, kaip galima ir kaip 
reikia dirbti savo tautos, 
savo valstybės gerovei ir 
sunkiausių nelaimių bei bai
siausios priespaudos me
tais.

Šių sukaktuvinių metų 
pradžioje Chicagoje buvo iš 
Lietuvių Tautinių Kapinių 
vadovybės ir iš lietuviškų 
organizacijų atstovų suda
rytas Komitetas, kuris pa
siryžo konkrečiau dr. K. 
Griniaus šviesų atminimą 
įamžinti, pastatant jam 
Lietuvių Tautinėse Kapinė
se Chicagoje gražu pamink
lą.

Lietuvių Tautinės Kapi
nės pasirinktos todėl, kad 
ten jau 16 metų ilsisi dr. K. 
Griniaus pelenai ir kad tos 
kapinės yra ir pasiliks- lie
tuvių nuosavybė. Kapinių 
vadovybė ne tik davė nemo
kamai plotą žemės pamink
lui, bet ir prižadėjo visiems 
laikams rūpestingai jį pri
žiūrėti ir taip pat numato 
visą tą rajoną, kur pamink
las stovės, pavadinti Dr. K. 
Griniaus skyriumi. Norint 
gi kitur kur nors viešesnėj 
vietoj tokį paminklą pasta
tyti, tektų susidurti su 
daug sunkumų ir žymiai 
didesnėmis išlaidomis.

Povilo Daubaro vadovau
jamas Dr. Kaziui Griniui 
Paminklui Statyti Komite- 

, tas jau iš pat pradžių nu
tarė, kad paminklą turi sta
tyti lietuvis skulptorius. 
Komitetui pavyko susitarti 
su skulpt. Ramojum Mozo- 
liausku. gyv. Chicagoje, ku
ris parengė 3 paminklo pro
jektus. Vieną jų Komitetas 
ir Tautinių Kapinių vado
vybė priėmė ir patvirtino.

Dr. K. Griniaus pamink
las turės dominuoti gana 

plačią aplinką, aplink jį ne
bus statoma jokių kitų pa
minklų, tad jis turės būti 
monumentalus ir kiek gali-

Skulpt. R. Mozoliauskas prie dr. K. Griniaus biusto.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
METAI KANADOJE

Taip jau pasaulis sutvertas, 
kad jokia gyvybė, nei tauta, nei 
sveika bendruomenė nenori 
mirti; deda daug pastangų ir 
net kovoja išlikti gyvais. Ko
vojo ir mūsų tauta per amžius, 
kovojo lietuvė motina prieš nu
tautinimo ir išnykimo bangą 
prie ratelio mokindama savo 
vaikus lietuviškai skaityti, ko
vojo lietuviai partizanai prieš 
šių dienų okupantą, tebekovo
ja ten lietuviškas jausmas ir 
ryžtas dėl išlikimo, tebelaukia 
laisvės ir pagalbos iš mūsų ir 
mūsų ateinančios kartos. Ta
čiau daugelis mūsų pabėgusių 
iš Tėvynės pakrypo, pametė tą 
sveiką tautinio išlikimo jaus
mą, užmiršo pareigą auklėti 
lietuvišką jaunąją kartą, savo 
vaikus paliko likimo valiai.

Taip pat daugelis lietuvių 
bendruomenės apylinkių ir 
Šiaip organizacijų, įsikasę į 
savo veiklos rutiną, dirba lyg 
pamiršę, kad jų gyvybė ir veik
los prasmė priklauso nuo prie
auglio.

Todėl 1967 m. skelbiami li
tuanistinių mokyklų metais, no
rint per tą laiką pasiekti tėvus, 
paskatinti juos, lietuvių bend
ruomenės apylinkes ir organi
zacijas rūpintis lietuviškų vai
kų auklėjimu ir lituanistinių 
mokyklų rėmimu, nes jos šian
dieną ateina tėvams į pagalbą 
jų tautinio auklėjimo pareigoms 
atlikti. Jos augina įpėdinius lie* 
tuvių bendruomenei ir mūsų vi
sų tautiniam išlikimui.

Skelbiame šią lituanistinių mo 
kyklų metų programą:

1. Kviečiame KLB apylinkes, 
minint Vasario 16 d., į meninės 
dalies išpildymą įtraukti litu
anistinių mokyklų ar to amžiaus 

ma aukštesnis. Jis svers 
13,500 svarų ir turės dau
giau negu 11 pėdų aukščio.

Dr. K. Griniaus biustą 
apžiūrėjo visa eilė gerai 
anksčiau jį pažinusių lietu
vių ir iš C’alifornijos atvy-

jaunimą. Paskaitose pabrėžti 
svarbą mūsų tautinei kovai ir iš
likimui, kad tėvai savo vaikus 
lietuviškai auklėtų, leistų juos 
į lituanistines mokyklas ir vi
suomenė jas visokeriopai rem
ti]. Bendrai metų bėgyje KLB 
apylinkės ir organizacijos pra
šomos daugiau dėmesio skirti 
tautiniam lietuvių vaikų auklė
jimui.

2. Motinos Dienos minėjimų 
rengėjus prašome: a) į meninės 
dalies išpildymą įtraukti litu
anistinių mokyklų ar to amžiaus 
jaunimą, b) paskaitose raginti 
tėvus lietuviškai savo vaikus ir 
anūkus auklėti ir siųsti į litu
anistines mokyklas, c) i gar
bės vietas šalia motinų pakvies
ti lituanistinių mokyklų moky
tojus arba jų atstovus, nes mū
sų tautos tradicijose buvo, 
kad motinos pagerbiamos už jų 
pastangas lietuviškai vaikus auk
lėti, o jų pareigas šiandien dau
gumoje lituanistinės mokyklos 
mokytojai atlieka. Ta proga leis
ti mokytojų atstovui tarti ata
tinkamą žodį į motinas.

3. Vasaros jaunimo stovyk
lose skatinama lankyti lituanis
tines mokyklas.

4. Lietuviškųjų parapijų kle
bonai prašomi įvairiomis pro
gomis skatinti tėvus savo vai
kus auklėti lietuviškoj dvasioj. 
Ypač prieš pradedant lituanis
tinių mokyklų metus, skatinti 
tėvus leisti vaikus į lituanisti
nes mokyklas.

•5. KLB Tarybos suvažiavi
me prašoma nagrinėti mūsų jau
nimo tautinio auklėjimo ir litu
anistinių mokyklų reikalą ir tuo 
reikalu priimti atatinkamą at
sišaukimą ar rezoliuciją.

6. Per Kalėdų Eglutę litu- 

kęs jo sūnus inž. Liūtas 
Grinius. Visi teigiamai įver
tino skulptoriaus darbą.

Paprastai visos tautos, 
pagerbdamos savo didžiuo
sius sūnus, paminklus ar 
kokius kitus jų vardu pa
vadintus paminklinius pa
status stato iš visuomenės 
suaukotų lėšų. ‘Tokiu būdu 
Komitetas nori pastatyti 
paminklą ir Didžiam Varpi
ninkui bei Trečiajam Lie
tuvos Respublikos Preziden
tui.

Paminklas kaštuos 6,200 
dol. ir dar susidarys keli 
šimtai dolerių visų kitų ša
lutinių išlaidų, bet visa su
ma bus tikrai mažesnė ne
gu 7,000 dol.

Komitetas jau senai yra 
pradėjęs aukų rinkimą ir 
džiaugiasi, kad lietuviškoji 
visuomenė nuoširdžiai re
mia jo darbą. Iki šiolei Ko
mitetas jau yra surinkęs 
beveik pusę reikiamos su
mos.

Vykdydamas aukų rinki
mą, Komitetas kreipėsi į 
lietuviškas organizacijas ir 
paskirus asmenis, kurių ad
resus pavyko gauti, su ati
tinkamais aukų lapais ir 
laiškais. Tačiau neįmanoma 
visiems lietuviams, paskli- 
dusiems tokiame plačiame 
Šiaurės Amerikos kontinen
te ir kituose kraštuose,pa
siųsti laiškus. Tad Komi
tetas labai nuoširdžiai pra
šo visus mielus tautiečius, 
o ypač jų organizacijas, 
nors jie ir nebūtų gavę Ko
miteto laiškų su prašymais, 
bet sava iniciatyva paremti 
paminklo statybą. Aukas 
prašoma siųsti į Chicago 
Savings and Loan Associa- 
tion, 6245 So. Western Av„ 
Chicago, III. 6C629. Siun
čiant būtinai pažymėti Ko
miteto sąskaitos numerį 
38893.

Paminklo statybos dar
bai jau pradėti ir iškilmin
gas jo atidarymas numato
mas 1967 m. pavasarį, ge
gužės mėn. pabaigoje, Ka
pų Puošimo dieną.

Dr. K. Griniaus 
Paminklui Statyti 

Komitetas

anistinių mokyklų mokytojams 
KLB apylinkės ar tėvų komite
tai įteikia dovanas ir jų atsto
vas taria į tėvus atatinkamą žo
dį.

7. Lituanistinės mokyklos tais 
metais surengia bent vieną vie
šą pasirodymą.

8. Skelbiama vaikams rašinių 
konkursai ir teikiamos premi
jos.

9. Skelbiama vaikams knygų 
skaitymo konkursas, taip pat su 
atatinkamom premijom.

10. Šaukiamas mokytojų suva
žiavimas tautinių vaikų auklėji
mo reikalu.

11. Daug metų lituanistinėse 
mokyklose dirbę mokytojai at
žymimi.

12. Lietuviška spauda prašo
ma tais metais daugiau dėmesio 
skirti lietuviškam vaikų auklėji
mui ir lituanistinių mokykų svar
bai bei jų paramai.

Paskirkime šiuos metus lie
tuviškam vaikų auklėjimui ir li
tuanistinėms mokykloms.

KLB švietimo Komisija

AUKOS DIRVAI
J. Ulpienė, Dorchester .... 1.00
J.G. Baublys, Detroit.......4.00
J. Dačys, Dorchester.......9.00
P. Drabišius, Cleveland ... 4,00
J. Rugienius, Detroit........4.00
A. Musteikis, Detroit.......2,00
J. Jakubonis, Chicago.......4.00
J. Matusevičius, Evanston 4.00 
E. Armanienė, Baltimore.. 4.00
J. Jonušas, Rochester..... 1.00
Kr. Donelaičio Mokykla

Chicagoje................. 20.00
J. Balbatas, Cleveland .... 4.00 
V. Kamantas, Cleveland .. 15,00 
V. R. Plukas, Santa Monica 1.00 
J,. Laskus, Chicago...........1.00
J. Mitkui pagerbimo k-tas

Detroite .................. 10,00
K, Ramonas, Chicago ....... 4.00
A. Laucevičius, Chicago .. 1.00 
A. Grinius, Detroit .......   2,00
T. Kašiuba, Brooklyn...... 1.00
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Laumių glamonėjimai
"Meilė mato ežerus, kur 

tėra lašas"...
N. Maža laite

Retas wunderkindas savo 
talentingumą išlaiko ligi žilos 
senatvės, o per dideli genijai 
per greit miršta. Pasitaiko iš
imčių, dar labiau patvirtinančių 
taisyklę. Per didelis genijus bu
vo ir vokiškosios S va bijos ra
šytojas Wilhelm Hauff (1802- 
27), kuris mirė sulaukęs vos 
25 metų, o spėjo palikti romanų, 
apysakų, poezijos ir pasakų kny
gas, gerai parašytas ir dauge
lio dar skaitytas per šimtą 
metų.

Prof. J. Balčikonio su stu
dentais lietuviškai išverstos 
Hauffo pasakos kadaise ne vie
nam iš mūsų buvo maloniau
sioji lektūra. Ypač kelių ara
biškų pasakų pynė, vardu Ka
ravanas. Keliauja per dykumą 
arabų pirklių grupė ir kai nak
čia sustoja kupranugarių pasi
ganyti, ką kita veiksi, jeigu ne 
pasakas seksi. Ir mes klauso
mės nuostabių nuotykių, drau
ge patirdami, kad su keleiviais 
yra ir vienas herojus, dykumų 
viešpats Orbasanas, ir kas jam 
atsitinka.

Panašiu būdu sutaisytas ir 
Nelės Mazalaitės "Miestelis, 
kuris buvo mano".Čia mums grei
tu, kiek nervingu užsidegimu 
sekamos devynios pasakos ne
pasakos, kas kadaise yra atsi
tikę viename žemaičių mieste
lyje netoli pajūrio, Palangos kai
mynystėje. Tie fantazijų atsimi
nimai, tos pasakos, o jei nori
te legendos, ar proginės -- vi
sos gana įdomios, gana geros, 
dvi trys net labai geros. Tik kiek 
gaila, kad rašytoja jų ryškiau 
nesutvarkė knygoje, vieną nuo ki
tos neatidalino, sujaukė ir neda
vė vieno pagrindinio Įdomaus 
nuotykio, Į kurį tos pasakos būtų 
isipynusios.

Čia į gimtąjį miestelį trauki
niu atvažiuoja labai ir labai kal
bi panelytė su savo sužadėti
niu, norėdama jį tėvams parody
ti, ir laukia stotelėje, kas at
vyks pasitikti ir namo pavėžė
ti. Deja, niekas neatvažiavo, tai 
mergina savo mylimąjį išsiveda 
pėsčią ir ta proga, neduodama 
jam nė prasižioti, užpila infor
macijomis apie gimtojo mies
telio ir apylinkės nuotykius. De
vynias istorijas išpasakojusi, 
ji šoksta ant dešimtosios ir vos 
pradėjusi - be niekur nieko už
baigia knygą...

Net nesužinom, kaip jų meilė 
pasibaigė. Turbūt sužadėtinis, 
kuriam juk kas kita tokiame am
žiuje labiau rūpėjo, pervargin
tas savo panos nesibaigiamo 
plepėjimo, pabėgo, ir išsvajoto
ji konsumacija neįvyko. Bent 
aš jo vietoje taip būčiau pada
ręs.

Na, bet Mazalaitės pasakos 
vistiek yra įdomios ir geros 

pasiskaityti visiems, kurie dar 
nesulaukė kritiško brendimo pe- 
rijodo arba jau pasiekė tokio 
nunokusio amžiaus, kada šmaikš
ti pasaka labiau patenkina, ne
gu tikro meilės burto vylionė.

Dvare tarnavusios, ūkvedžio 
suvedžiotos merginos "bėda", 
vėliau jai miške uždusinant pa
vainikį naujagimį, - tragiška ir 
kartu banali istorija, Mazalai
tės neįprastu būdų papasakota 
labai trumpai, vaizdo ir emo
cijos intensyvumu galėtų pri
klausyti stipriausiems mūsų gro
žinės literatūros gabalams. O 
Zigmanto Vaivoro šykštybės 
kronika, kur jis, tarp kitko, net 
savo sūnų parduoda už auksinu- 
kus ir senatvėje dar atkakliai 
derisi su pačia giltine dėl dides
nio atlyginimo už rastą jos ark
lio pasagą, man buvo retas ir 
guodžiantis padvelkimas savy
bės, kurios vis ypač tebestin
ga lietuvių beletristikoje.

Tai sugebėjimas sukurti stip
rius, ryškius charakterius, 
tirštai pavaizduoti aistrų ir emo
cijų išgyvenimus, rasti pilnų, 
sodrių, net grotestiškų spalvų 
mūsų būdui, širdžiai, sielai,ais
troms - ir išdrįsti nors kar
tą sutikti, kad iš tikrųjų mes 
gi nesame vien liurbių giminė, 
vien hipokritiškų davatkėlių ir 
baisiai pamaldžiai išmintingų 
klebonėlių parapija, ar šablo
niškai suskystintų, baugiai pa
balusių "lyrikų" tauta, bet taip 
pat esame gyvi žmonės su stip
riom dorybėm ir ne mažiau 
stipriom nuodėmėm.

Man tačiau labiausiai patiko 
Nelės pasaka apie Proncę Jos- 
kaudą Slinkį ir jo romaną su 
laume. Galbūt, kad praėjusiais 
metais ir aš su laumėmis turė
jau daug reikalų. Tik manosios 
buvo ne tos pasakiškai dailios 
miškų ir galulaukių merginos, 
o kitokie "laūmiai", - pražilę 
seniai ar šiaipjau gerokai pagy
venę literatūros ir teatro ber
nai, su kuriais tu daug neišsi- 
glamonėsi. Žymiai smagiau bū
tų buvę pakasyti nugarą nors to
kiai laumei, kaip Sofija Loren.

Tad ką mums iš savo mieste
lio laumystės papasakojo Brook- 
lyno Sofija Loren?

O gi apie paskutinį tinginį, 
bet gražaus veidelio ūkininkai
tį, kuris bematant nugyveno pa
veldėtą tėvo ūkį ir tada ilgai 
po visą apskritį ieškojo turtin
gos pačios. Kvailą vištą būtų 
greit gavęs, tik nesurado nė 
vieno tokio durnio tėvo, kuris 
už pasibaisėtino veltėdžio su
tiktų išleisti savo dukterį. Bet 
kartą tinginio pančiui pagaliau 
pasisekė: Ji įsimylėjo laumė, 
graži, ir protinga, ir gera, kaip 
tik laumės gali būti. Ji troško 
kad gražuolis Proncė ją vestų, 
už tai žadėjo turtais pripildyti 
ir pagerinti jo ūkį, tuoj paža
dą ištęsėjo ir davė suprasti, kad 
ateityje bus dar geriau.

Bet Proncė pasitaikė ne tik 
tinginys, o ir visai paikas: sa
vo pažado vesti neištęsėjo, mė
gino laumę apgauti ir ėmė slap
tai ruoštis vestuvėms su mir
tinga kaimyno mergina. Įsiutu
si laumė viską sunaikino, jau
navedį nepataisomai sukompro
mitavo, ir tas, Ūkį už pelus par
davęs, išdūmė Amerikon. Maza- 
laitė prideda, kad jis ten ir 
dingo be žinios. Kažin? Gal 
Proncė čia, iš klaidų pasimo
kęs, užkalė dolerių, susigavo 
kokią kitą našlavusią laumę ir 
dar šiandien tebėra žymus vei
kėjas...

Bet mane tiesiog skausmas 
ima, kaip Mazalaitėneišnaudojo 
savo puikiai sumegstos istori
jos. Panašiai kaip liūdėjau, kai 
Ignas Šeinius savo faustiškoje 
pasakoje apie vyskupą ir vel
nią, privedęs prie dėkingiau
sios romanistui krizės, viską nu
traukė ir užraukė istoriją ten, 
kur" prasidėjo pats įdomumas. 
Ir kodėl gi Proncė negalėjo ves
ti laumės?! Jis ją bučiavo, nu
garą kasė, jam ji patiko ir, 
kaip tinginiui, buvo tikras iš
ganymas. Kur tu gausi geresnę 
pačią, nuostabiai meilią ir gra
žią ir dar turtais apipilančią? 
Ir mes būtume toliau su didė
jančiu įdomumu skaitę, kaip se
kėsi Proncei, kas jam atsitiko 
su laume žmona, kokios kainos 
ji pareikalavo už savo meilę 
ir turtus, kas ji iš tikrųjų buvo 
ir kodėl taip elgėsi, kokia tada 
iškilo nauja drama jiem abiem, 
kokios po to susikūrė kitos le
gendos, už kurias išradėja su- 
rašytoja pagaliau gavo Nobelio 
premiją?...

O dabar puiki istorija tik 
pūkšt ir pasibaigė plepalu. Pron
cė, lyg koks arkliavagis ar anų 
laikų mušeika, išdūmė Ameri
kon, o pasakotoja, savo nuvargu
sį sužadėtinį apipylusi dar ke
liom pasakom, užbaigė jokiai 
kantrybei neatsilaikančiu paža
du pasekti dar vieną nuostabų 
atsitikimą apie kaminkrėtį, kai 
jis "vieną kartą išėjo į mišką"...

iiesėdimi {'hicu;d.ik pirkite hi.ki.ie moderhoje
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

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

From German

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ..

5th — $3.69
5th — $3.98

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

Norėčiau ir aš kita pasaka 
užbaigti apie "Miestelį, kuris 
buvo Mazalaitės". Savo dideliam 
nuostoliui šios knygutės tikriau - 
šiai nebūčiau gavęs ir gal ne
paskaitęs, jeigu nevienas "nuo 
stabus atsitikimas".

Kaltas buvo Stasys Santvaras, 
kuris pereitą vasarą, iš kaž
kur suradęs, man prisiuntė se
ną nuotrauką su jaunystės drau
gais, išsirikiavusiais Palangos 
paplūdimyje per atostogas. Pa
rašiau Dirvai kelis tos nuo
traukos sukeltus įspūdžius, pri
dėdamas tarp kitko apgailesta
vimą, kai nei Santvaras, nei aš 
nebeprisimenam šeš iolikos jū
rų vėjų pavadinimų, kuriuos ži
nojo palangiškiai. Gal, spėjau, 
Mazalaitė dar atsimintų, nes ji 
gimusi augusi Darbėnuose, Pa
langos kaimynystėje?

Nuo čia istorija plėtojosi 
dviem kryptim. Šie įspūdžiai 
pasiekė Lietuvą per... Japoni
ją. Japonijos sostinėje Tokijo, 
pasirodė, yra Dirvos prenume
ratorių. Ten praėjusį rudenį 
lankėsi sovietų mokslininkų de
legacija, ir kažkas iš jų gavo 
progos pamatyti ir paskaityti

Juros vėjas, Gintaro vėjas, Tėviškės vėjas...

Dirvą ir vėliau nuvežė įspū
džius į Lietuvą, o iš ten atbal
siai vėl be šalčio atsiskalavo 
Amerikon.

Kita kryptis užkliuvo Brookly- 
ne, ir taip pat neužlūžo. Dėl to 
gavau ir šias pasakas. Palangos 
senų laikų smėlio pėdsakus pa- 
skaičiusi, Nelė kažkodėl supa
kavo savo naujausią knygą, prieš 
tai į jos viršelio puslapius įra
šydama laišką su mano straips
nio citatom. Man labai nejauku 
cituoti privatų laišką (kas lig
šiol buvo tik vieno Brooklyno 
savaitraščio specialybė), bet 
kad jis taip išplaukia iš "Mies
telio" atmosferos ir derinasi su 
jo pasakų nuotaikomis!

Susirūpinusi 16 Palangos vėjų 
vardų prisiminimu, ji patriotiš
kai norėjo padėkoti, kad raštu 
priminiau beužmirštantiems ir 
paliudijau nenorintiems tikėti, 
"jog ir Lietuvoje buvo: jaunys
tė, vasara, jūra, saulės girno
se sumaltas smėlis ir iš ketu
rių šonų po keturius vėjus. Kaip 
nepažinčiau jų! Į mano tėviškę 
jie pūtė iŠ Palangos pusės, ir 
pūtė iš Šventosios-Būtingės. 
Jie buvo įspėjimas darbams ir 
orui. Manau, tai jie kartais 
atnešdavo ir gąsdinantį, pas
laptingą jūros kriokimą. Jei ma

no namiškiai būtų gyvi, jie pa
sakytų tų vėjų vardus, kad. ir 
ne visus"...

"Deja", rašo toliauNelė,"pa
sirodo, aš, tarsi anos pasakų 
sėjėjos, daugelį brangių dalykų 
buvau jau supylusi į rėtį. Ir da
bar, kai tie vėjai pučia - ir pu
čia nuolatos, pučia neatlaidžiai 
ir ilgeštingai, kur bekeliaučiau, 
- aš juos vadinu:

Jūros vėjas,
Gintaro vėjas,
Tėviškės vėjas..."

Taip, iš Nelės gimtojo Mies
telio šį kartą pūtė gaivus Tė
viškės vėjas. Iš toli, per jūras, 
vandenynų ir žemynų platybes. 
Ligi Kalifornijos, kur mes ilgi
mės ir mylime vėjus. Švariau 
aplinkui, lengviau alsuoti, dan
gaus mėlynė žydresnė.

DIRVOJ E 
DIDELIS
PASIRINKIMAS
PLOKŠTELIŲ
IR
NAUJU KNYGŲ u c

STIG DAGERMAN

NAKTIES ŽAIDIMAI
(2)

Dėl to Okė prisėlina artyn ,. pakelia savo ne
matomą peilį ir smogia į nugarą storuliui, ku
ris sėdi arčiausiai tėvo. Storulis numiršta, Okė 
darbuojasi toliau aplink stalą, ir visi vienas po 
kito nukrinta nuo kėdžių, nė nesužinoję, kas at
sitiko. Kai tėvas lieka laisvas, Okė vedasi jį že
myn daugybe laiptų, o kadangi gatvėje negirdėti jo
kio automobilio, jie eina labai lėtai, paskui per
eina per gatvę ir įlipa į tramvajų, Okė pasisten
gia, kad tėvas gautų atsisėsti, ir viliasi, jog kon
duktorė nepastebės, kad jis truputį išgėręs, vilia
si, kad tėvas nepasakys ko nors negražaus kon
duktorei ir nesijuoks visai be reikalo.

Naktinio tramvajaus daina ties posūkiu, kaž
kur toli, negailestingai skverbiasi į virtuvę, ir Okė, 
kuris jau paliko tramvajų ir vėl guli ant sofos, pa
stebi, jog motina nustojo šniurpščioti per tą trum
pą laiką, kai jo nebuvo namie. Kambaryje su bai
siu triukšmu pakyla lig lubų užuolaida, o kai 
triukšmas nutyla, motina atsidaro langą, ir Okė 
netveria noru pašokti iš patalo, nubėgti į kambarį 
ir šūktelti jai, kad ji drąsiai gali uždaryti langą, 
nuleisti užuolaidą ir ramiausiai gultis į lovą, nes 
dabar jis tikrai pareis. "Su šituo tramvajum par

važiuoja, nes aš pats jį įsodinau!" Bet Okė supran
ta, kad tas nieko negelbės, nes ji vis tiek juo ne
patikės. Ji nežino, ką jis dėl jos daro, kai jie palie 
ka vieni naktį, ir mano, kad jis miega. Ji nežino, 
į kokias keliones jis leidžiasi ir įkokius nuotykius 
puola dėl jos.

Kai pagaliau tramvajus sustoja už kampo, Okė 
irgi pritykina prie lango ir žiūri pro plyšį tarp 
užuolaidos ir sienos. Pirmiausia pro kertę išlenda 
du jaunuoliai, kurie tikriausiai iššoko dar tram
vajui nesustojus, jie kumščiuoja juokais vienas 
kitą ir gyvena naujame name tiesiai priešais. Iš
lipę žmonės erza už kampo, o kai tramvajus iš
lenda su savo lempa ir pamažu nudunda skersai 
Okės gatvės, pasirodo nedidelės grupelės žmonių 
ir vėliau išsiskirsto į visas puses. Vienas vy
ras netvirtu žingsniu, su skrybėle rankoje, lyg 
koks elgeta pasuka tiesiai į Okės vartus, bet tai 
ne Okės tėtė, čia Okės namo sargas,

Okė vis tiek tebestovi ir laukia. Jis gerai ži
no, kad daug kas gali sulaikyti tramvajaus kelei
vį už kampo: ten daugybė vitrinų, viena iš jų batų 
krautuvės, ten, pavyzdžiui, tėvas gali sustoti ir iš
sirinkti batelius, prieš eidamas toliau; vaisių par
duotuvė irgi turi vitriną su ranka pieštu plaka
tu, prie jo daug kas sustoja pažiopsoti, nes ten to
kie juokingi seniai. Tačiau vaisių parduotuvė turi 
ir automatą, kuris blogai veikia, ir labai galimas 
daiktas, kad tėvas įmetė dvidešimt penkias eres, 
norėdamas nupirkti Okei dėžutę saldainių, ir da

bar negali ištraukti.
Okei stovint prie lango ir laukiant, kol tėvas 

ištruks iš automato, staiga iš kambario į virtuvę 
įeina motina. Kadangi ji basa, Okė nieko neišgirs
ta, bet jinai jo nė nepastebi tamsoje ir nueina į 
prieškambarį. Okė paleidžia iš rankos užuolaidą ir 
stovi sustingęs neperregimoje tamsoje, kol moti
na kažko ieško tarp viršutinių drabužių. Tikriau
siai nosinės, nes po valandėlės nusišnypščia ir 
grįžta į kambarį. Nors ji basa, bet Okė pastebi, 
kad eina nepaprastai tyliai, bijodama jį pažadinti. 
Sugrižusi į kambarį, motina tuojau uždaro langą 
ir su triukšmu nuleidžia užuolaidą. Paskui stai
giai atsigula į lovą, ir vėl pasigirsta šniurpščio- 
jimas, rodos, kad ji negali šniurpščioti kitaip, tik 
gulėdama, arba tuojau turi šniurpščioti, kai tik at
sigula.

Okė dar kartą žvilgterėja į gatvę ir pamato, 
kad ji visiškai tuščia, tik kažkokia mergina gla
monėjasi su jūreiviu tarpuvartėje priešais, tada 
jis partykina atgal ant sofos ir, kai po kojo
mis staiga sučeža linoleumas, jam pasirodo, kad 
bilkšteli koks numestas daiktas. Jis taip baisiai pa 
vargęs, miegas tarsi migla užgriūva jįdar einant, 
ir per tą miglą jis nugirsta skambius žingsnius laip 
tuose, bet tik iš blogos pusės: iš viršaus žemyn. 
Vos tik palindęs po antklode, jis nenoromis, bet 
tu čtuojau panyra į miego okeaną, ir paskutinės 
bangos, kurios ūžteli virš galvos, švelnios kaip 
ašaros.

(Bus daugiau)
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SUMA SUMMARUM

Įspėjimas besidžiaugiantiems

Palengva artėdami į 
liepto galą, šiandien galime 
drąsiai tarti, kad šie Jau
nimo Metai dar kartą pa
liudijo, kad mes nors ir pa
triarcho amžiaus sulaukę, 
galime būti ne tik jauni, 
bet net ir perjauni bei jau
nesni už savo vaikus, Ab
raomo barzdom apžėlusius. 
Reikalui esant, mes galime 
peršokti viens kitam per 
galvą, kultūriniam sutūpi
me durti savo oponentui 
nykščiu į nosį ar, politikų 
garstyčiom patepti, liuoksė
ti kaip veršiai aukštai raity

dami uodegas, bliaudami ir spardydami orą.
Ir taip vaikystės atsiminimų įkaitinti, mes šiemet, 

susiėmę klumpes į rankas, bandėme lenktyniauti, kuris 
nubėgs ligi sovietų ambasados durų, kuris pirmas pabu
čiuos į kulnį iš Lietuvos atvykusiam tarybiniam tarny- 
bininkui, kuris iš aukščiau paleis per tvorą kitam ant 
skribliaus savo tulžinį vandenėlį ir dar daug kitų — ku
ris garsiau, kuris narsiau ir net kuris kvailiau.

Kultūrinėj veikloj mes turėjome progos pasiklausyti 
pensininkų berniukų chorų, kelios matronos, pretenduo- 
damos į Miss Lithuania, turėjo progos viešai pasirodyti 
top-less, senos poetės, pasišildydamos elektrine pagalvėle 
apendicitą, ėmė nuostabiai aistringai dainuoti apie meilę, 
o eunuchai, prisižiūrėję pornografinių paveikslėlių, — ra
šyti apie seksą. Visą šių metų kultūrinį sąjūdį suglaustai 
galėtume pavadinti Kultūriniu Kugeliu, kurį mes, Švie
timo Tarybos žodžiais tariant, čia nuoširdžiai sveikina
me, užgiriame, skatiname ir pasižadame ir kitais metais 
puoselėti.

Bet vis dėlto, kad ir šių nepaprastai didelių žygių 
akivaizdoje, mums šiemet dar daugiau tenka džiaugtis 
tuo, kas, mūsų laimei liko dar nepadaryta ar per mūsų 
žioplumą savaime neįvyko.

Pirmiausia, mes galime lengviau atsidusti, kad šie
met Vliko pirmininku dar nebuvo išrinktas Vladimirovas 
ir kad tas istorinis sprendimas yra atidėtas kitai pilna
ties sesijai.

Mums buvo parodyta tikra Dievo malonė, kad į 
Šviesos-Santaros simpoziumą neatėjo keturi Vladimiro- 
vai, nes tada į visas keturias pasaulio šalis būtų be dūšios 
išsilakstę Vilkas, Altas, Balfas ir Bendruomenė, gi Lietu
vos vadavimas atitekęs tiktai Filatelistų draugijai.

Mes taip pat galime dėkoti Alanto Praamžiui, kad į 
tą simpoziumą neatvyko nė vienas tų, kurie vėliau siū
lėsi visus ten dalyvavusius sušaudyti. Taigi tik per nago 
juodymą nebuvo iš dubeltaukos nudėti ne tik visi santa- 
riečiai, bet ir keli neolituanai, ateitininkai ir net visai 
nekaltas jėzuitas.

Mums smagu konstatuoti, kad į mūsų nesutramdomą 
kovą dėl nuosavos teisybės, nuosavo kailio, žvilgančios 
šersties bei priekinės kėdės valdžioje, salėje ir prie stalo 
šiemet dar neįsijungė visas mūsų jaunimas, nes tuo būtų 
dar ilgam laikui garantavęs savo tėvų vaikiškos veiklos 
tęstinumą.

O visą šią praeities peržiūrą baigiant, atsiklaupę tu
rime dėkoti likimui, kad šie Jaunimo Metai dar nebuvo 
Paskutiniojo Teismo Metai, nes tada tikrai būtų buvę ne
malonu susitikti su nabašninkais, kurių mintis savo nau
dai iškraipėme, įpareigojimus užmiršome, o veiklos nuo
pelnus ir našles pasisavinome. Nėra jokios abejonės, kad 
tokių paskutiniųjų metų viso pasaulio lietuvių visuoti
niame suvažiavime Juozapato pakalnėje būtų kilusios to
kiom gyvjiiii Su numirusiais muštynės, kurių nė archan
gelas Mykolas nepajėgtų numalšinti.

AMŽINI DVASINIAI RYŠIAI 
SU TAUTIEČIAIS

Spaudoje ir kalboje daž
nai nusiskundžiama, kad 
lietuviai, išsisklaidę po pla
tųjį pasaulį, vienas kitą 
greitai pamiršta, nutrūksta 
paskirų tautos narių dva
siniai ryšiai ir visa tai bai
giasi mūsų nutautėjimu bei 
„ištirpimu svetimoje jūro
je”. Kovoje su šia blogybe 
amžiniems dvasiniams tar
pusavio ryšiams palaikyti 
mes drįstame siūlyti šias 
naujas priemones:

1. Pasiskolink iš savo 
tautiečio kiek galima dides
nę sumą pinigų ir jam ne
grąžink. Garantuojame, kad 
tada ilgus metus vienas ki

to neužmiršite.
2. Paviliok savo draugo 

žmoną ar draugės vyrą, ir 
jus sujungs amžini šeimy
niniai ryšiai.

3. Parašyk laisvai pasi
rinkto autoriaus knygai 
piktai neigiamą recenziją, 
ir jus sujungs amžini pro
fesiniai neapykantos ryšiai.

4. Leisk suprasti atitin
kamai pasirinktam tautie
čiui, kad tu gerai žinai jo 
nuslėptą veiklą, ir jį pri
jungs prie tavęs amžini bai
mės ryšiai.

5. Pamesk žadėtą vesti 
merginą ar net sužadėtinę, 
ir jus per erdvę ir laiką at-

A. G.

Sveiki sulaukę!..

Sveikučiai, ponai, malonios ponios, 
Širdim prilinkę prie vienas kito. 
Ak, ir merginos, tokios glamonios, 
Dangaus mums duotos dėl apetito!

Sveiki, nevedę vadai šeimynų, 
Pamilę mamą ar dukružėlę, 
Sveiki, nuo whisky alaus ar vynų 
Žaliom rūtelėm gražiai apžėlę!

Sveiki, herojai, dar nekovoję, 
Žyniai, apdegę liepsnoj kūrėjo. 
Garbė tautiečiui, kurs negalvoja, 
O šiandien turi, ko neturėjo!

Sveiki, sveikatos sveikiem pridėję, 
Sveiki, ligonį susirgt mokinę
Ir dolerėlį, tremties idėją,
Sau susidėję į tabokinę!

Sveiki, vienybės šulus išardę 
Ir vėl surentę iš jų bendriją,
Sveiki, bendrijoj jau apsispardę, 
Viens kito laurus bendrai prariję!

Sveiki, veikėjai, bare apkurtę, 
Sveiki, tribūnoj rankas iškėlę, 
Gyvuok, liežuvi, brangiausias turte, 
Jau išvadavęs mums tėviškėlę!

siminimuos amžinai laikys 
surištus sudužusios meilės 
ryšiai.

Panašių priemonių nyks
tančiai lietuvybei išlaikyti 
galėtume čia surašyti ir 
daugiau, bet tuo nenorime 
perdaug brautis i. Lietuvių 
Bendruomenės veiklos sri
tį. Pabaigai tenorime tik 
priminti, kad tėvynės nie
kada neužmiršta tas, kuris 
ten yra prie vienos ar kitos 
valdžios sėdėjęs kalėjime, 
tarnyboj išaikvojęs apva
lesnę sumą ar buvo konku
rentų išstumtas iš valdžios. 
Šie tautiečiai visada pasi
liks tikrieji patriotai.

Alto prezidentu yra įžy
mus biznierius inž. Antanas 
Rudis.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės prezidentu yra 
įžymus biznierius Juozas 
Bačiūnas.

Vliko prezidentu yra įžy
mus biznierius dr. Kęstutis 
Valiūnas.

Atspėkite, kas bus išlais
vintos Lietuvos prezidentu ?

AR BUS VEIKSNŲ 
SUVAŽIAVIMAS?

Jau seniai planuojamas 
ir vis atidedamas vadavimo 
veiksnių suvažiavimas dar 
vis negali įvykti, nes prieš 
tai dar tenka išspręsti ne
paprastai didelės politinės 
svarbos klausimus, dėl ku
rių iki šiol nepertraukiamai 
vyksta dvikova taro Alto ir 
Vliko. O jie yra:

1. Kuri šių dviejų orga
nizacijų yra senesnė?

2. Kurios pirmininkas as
meniškai daugiau pažįsta 
įžymių amerikiečių?

3. Kurios pirmininkas yra 
turtingesnis?

Šių klausimų neišsiaiški
nus, taip ir nežinia, ar Vli
kui važiuoti iš New Yorko 
pas Altą į Chicagą, ar Altui 
pas Vliką į New Yorką, ar 
Valiūnui gerti čierką pas 
Rudį, ar Rudžiui pas Valiū
ną ir 1.1, ir t.t.

O veiksnių suvažiavimas 
yra būtinai reikalingas, nes 
reikia skubiai išspręsti dar 
svarbesnį klausimą, būtent: 
kaip eisime į karą vaduo
dami Lietuvą? Kadangi mes 
bolševikų taip nekenčiame, 
kad, kur jie yra, negalime 
žiūrėti nė į tą pusę, tai kaip
gi mes juos pulsime, žygiuo-

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga kone visi gauna iš 
savo bičiulių, pažįstamų ir 
net nepažįstamų įvairiau
sių sveikinimų atviručių, 
kuriose net eilėraščiais pri
rašyta maloniausių žodžių, 
išreiškiančių meilę, drau
gystę, ilgesį, pabučiavimus, 
rankų paspaudimus ir lai
mingos ateities pranašys
tes. Kai kurie tokių atviru
čių gavėjai labai džiaugia
si, apstatinėja jomis savo 
kambarių baldus, apkabinė- 
ja sienas ir, jų gausumą ro
dydami kitiem, didžiuojasi 
savo populiarumu.

Teisybės Mylėtojų Drau

darni į priekį? Generolai 
siūlo jau dabar pratintis 
žygiuoti pirmyn atbuliems, 
lygiai taip pat, kaip atbuli 
susitinkame bendrinių or
ganizacijų pasitarimuos ir 
atbuli dirbame ligšiolinį 
Lietuvos vadavimo darbą.

NAUJAS SĄJŪDIS
Mus pasiekė žinios, kad 

kai kurie veikėjai rimtai or
ganizuoja politinio bendra
darbiavimo su raudonaisiais 
kiniečiais sąjūdį. Jų nuo
mone, tai turės regimai su
drumsti bimbinių komunis
tų veiklą, o, be to, per Pe
kiną Lietuvą bus galima iš
vaduoti daug greičiau, ne
gu per Washingtoną. šio 
sąjūdžio delegacija jau ren
giasi vykti j raudonąją Ki
niją nusifotografuoti.

Sąjūdžio nariai abiejų 
tautų interesų bendrumui 
pabrėžti nutarė užsiauginti 
ilgas kasas, kokias senovi
niai kiniečiai nešiojo. Taigi 
plikiai į organizaciją nebus 
priimami.

SVEIKATOS SKYRELIS
Ar gerai darau?

Gerbiamas Daktare,
Sulaukus vyresnio am

žiaus, man pradėjo svaigti 
galva, painiotis mintys, 
silpnėti atmintis, o visuo
meninėje bei kultūrinėje 
veikloje ėmiau nenušnekėti, 
kaip reikiant ir palengva 
buvau kitų išstumtas iš va
dovaujančių pozicijų. Dėl 
tos ligos kreipiausi net į dr. 
Adomavičių, bet ir jo pa
triotiniai patarimai nieko 
nepadėjo. Tada aš pats su
galvojau, kad mano galvai 
trūksta šviežio kraujo, ku
rio mano širdis nuo kojų 
ligi galvos nedapumpuoja. 
Ir štai aš pradėjau vaikš
čioti rankom, o kai galva 
atsidūrė žemutinės kūno 
dalies vietoj, vėl man vis
kas nušvito, ir tiek pasitai
siau, kad net galėjau grįžti 
vėl į vadovaujančias parei
gas.

Sakykite, Gerbiamas Dak
tare, ar mano gydymosi bū
das yra geras ir ar man 
toks kūno vietų sumainy- 
mas nepakenks ateity?

J. M.
Atsakymas. Tamsta la

bai gerai pasielgei, nes dau
gelis mūsų visuomenės na
rių savo darbuos ir spren
dimuos vadovaujasi sumai- 
nytom kūno dalim. Ateity 
Tamsta gali dar labai aukš
tai iškilti.

gija praneša, kad jos giles
ni šių sveikinimų tyrimai 
atskleidė labai nemalonią 
teisybę. Pasirodo, kad tas 
atvirutes rašantieji tiem 
savo bičiuliam ne tiktai nie
ko gero nelinki,’bet, nerei
kalingo darbo nuvarginti, 
savo artimuosius ar gerus 
pažįstamus kiaulina, rupū- 
žiuoja ir devyniais velniais 
prakeikia. Jau buvo atsiti
kimų, kad tie prakeitimai 
ir įsikūnijo, nes Chicagoj 
keli garbingi tautiečiai bu
vo rasti pirmą Kalėdų girti 
aukštielninki parvirtę vie
šoj vietoj ir praradę visą 
sunkiai užpelnytą šlovę.

ŽYMIAI DAUGIAU 
LAISVĖS

Grįžusiųjų iš Lietuvos 
teigimu, ten dabar žmonės 
turi žymiai daugiau laisvės, 
negu anais baisiaisiais Sta
lino laikais.

NKVD kiekvienam ant 
kaklo užnerta virvė yra ge
rokai atleista, nors ir nėra 
visiškai pašalinta, ir žmo
nės jaučia, kad, staigiai pa
sikeitus budeliams, jie gali 
būti vėl ant jos pakarti.

Ten jau galima ir dides
nė kūrybinė laisvė. Nors 
partijos linijai priešingų 
kūrinių ir negalima viešai 
skelbti, bet menininkas jau 
gali kurti sau pačiam, mąs
tydamas taip, kaip jo siela 
diktuoja.

Lietuvis intelektualas jau 
gali laisviau užuosti Vaka
rų pasaulio orą ir, jo gaivi
namas, tenori kuo ilgiau iš
likti, kol vėl įvyks kokių 
nors istorinių pasikeitimų.

Nebodamas įkyrios ko
munistinės ilgų metų pro
pagandos, tenykštis lietu
vis į ateitį žvelgia vis dar 
pro buržuazinius akinius, 
nes jie yra žymiai geresni, 
o, be to, vietinės gamybos 
akuliorių, kaip ir kitų pre
kių, vis dar trūksta.

• Žmogaus išmintį didina ne 
ilgas amžius ir knygos, o kalė
jimo metų, utėlių, skyrybų ir 
prarastų pinigų skaičius.

♦ Romantikas yra tas, kuris 
ištiestom rankom siekia mėnu
lio, atsispindinčio mylimosios 
akyse, o -nemato jo pilnatim 
šviečiančio savo pakaušyje.

• Dievas sutvėrė Ievą tam, 
kad, sėdėdama šalia vairo, pa
rodytų Adomui, kaip trumpiau
siu keliu išvažiuoti iš rojaus.

♦ Sunkiausioji pasauly našta, 
po kuria žmogus dažniausiai su
klumpa, yra jo paties tuščia gal
va.



Nr. 140 — 6 DIRVA 1966 m. gruodžio 30 d.

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL & 

įtORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS 

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS 
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

Ali applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
Perrtianent work for qualified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department 
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC. 
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An F.qual Opportunity Employer 

(140-14)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 
PIPE FITTERS 

WELDERS 
MILLRIGHTS 

ELECTRICIANS
& 

DIE REPAIRMEN 
lmmediate 'openings for journeymen 
or individuals with 5 to 10 years of 
proven experience. Positions offer ex- 
cellent wages and fringe benefits. 
Apply or send resume to Personnel 

Director
MICHIGAN PLATING & 

STAMPING CO.
740 Ann St. N.W. 

Grand Rapids, Mich.
(139-5)

MALĖ AND FEMALE HELP WANTED

WE HAVE OPENINGS
For Female 

MACHINE OPERATORS 
On 2nd and 3rd Shifts

OPENING 0N ALL SHIFTS
For Men

To Service Machines 
Clean Light Work

Includes
ALL FRINGE AND MEDICAL BENEFITS 

HEMINVVAY & BARTLETT MFG. C0.
Watertown, Conn.

Equal Opportunity Employer

INDIANA CLASS
NEEDS SKILLED WORKERS

"^Gatherers
"^Finishers And Pressers 
""^Blockers And Blovvers

IMMEDIATE EMPLOYMENT OFFERING EXCELLENT WAGES, FRINGE BENEFITS, 

AND JOB SECURITY!

Will also train young, vvilling applicants who have aptitude and the desire to 

learn a skilled eraft. With Indiana Glass you join one of the country’s most 

progressive manufacturing organizations, vvith excellent prospects for the future. 

Interested persons can apply in person at Indiana Glass personnel office in Dunkirk. 

Intervlews will be eondueted by Charles Gilland, Personnel Director, on Tuesdays 

and Wednesdays, 8.00 a.m. to 4:00 p.m.

INDIANA GLASS COMPANY
DUNKIRK, INDIANA

ELECTRICAL 
ENGINEERS 

DRAFTSMEN 
Excellent opportunity for experienced 
and qualified men for draftsmen and 
job.captain responsibility for lighting 
and industrial and power house 
design work.

Excellent benefits available 
BENJAMIN WOODHOUSE 
& GUENTHER INCORP. 

14430 Michigan Avė., Dearborn, Mich.
PHONE 582-4260

(139-4)

STRUCTURAL STEEL
DETA1L DRAFTSMEN

Minimum 4 years experience. Pleas
ant working conditions. Fringe ben
efits. Permanent position.

YPS1LANTI STEEL FABRICAT1ON 
CO.

2643 E. Michigan Ypsilanti, Mich.
313 - 278-5250 MR. BARNES

(140-7)

JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED 
BRIDGEPORT MACHINISTS 
Full time. Ali around experience re- 
quired. Small shop, good opportunity 
for advancement. Mušt be sober and 
steady. Start at $3.75 hour. Write 
or apply in person.

AMERICAN INDUCTION 
HEATING CORP.

5300 Bellevue Detroit II, Mich. 
(139-1)

WANTED EXPER1ENCED 
TOOL MILL OPERATORS 

For Tool work. Ali around men 
Also

DIEMAKERS
Job shop experience. Good benefits & 
Profit Sharing.

MOHAWK METAL FORM1NG & 
TOOL

28900 Goddard Rd., Romulus, Mich.
313 — 941-2701

(139-4)

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- 
lween major cities. Full maintenance 
available in a new residence, $3 5,00 
per mounth. Alberta Registered Nur- 
ses salary $360.00-$420.00, com- 
mensurate with experience. F.xcellent 
personnel policies and vvorking condi
tions. Apply: Director of Nursing, 
Brooks General Hospital, Brooks, 
Alberta. (134-140)

SKAlTYTOių NUOMONĖS IR PASTABOS

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS CHICAGOJE KLAUSIMU
Draugas Nr. 252 at

spausdino Gedimino La- 
peno straipsnį "Pusme
tis lietuvių televizijai”. 
Autoriaus iškeltos min
tys dėl vienintelės šiuo 
metu lietuvių televizijos 
programos tęstinumo, 
jos turinio, techninių 
priemonių įsigijimo ir 
kitų reikalų itin įdomios 
susipažinti lietuvių vi
suomenei ne vien Chica
goje, bet ir visai lietu
vių emigracinei visuo
menei.

Tik reikalo gilus su
pratimas ir išstudijavi
mas iššauks sąjūdį, 
kuris padės dabarti
niams mūsų lietuviškos 
televizijos entuziastams 
nugalėti tas kliūtis, ku
rios pastoja kelią jų dar
bo išplėtimui. Taigi, pa
dėkime išjudinti srovę, 
kurioje ledas jau yra su
laužytas.

SUPRASKIME LAIKO 
REIKALAVIMUS

Gyvename amžiuje ir 
krašte, kada televizija, 
kino ekranai, įvairūs fil
mai ir kitos vaizdinės 
greito susižinojimo bei 
apskaičiavimo priemo
nės nepaprastu greičiu 
vystosi. Mūsų perijodi- 
nė spauda, trūkstant šios 
srities darbininkų, nesu
spėja visus mūsų kultū
rinio bei socialinio gyve
nimo įvykius užrekor- 
duoti ir pagaliau ne vis
kas ir būtų galima at
vaizduoti spaudoje, kaip 
garsą ar vaizdą. Be to, 
vaizdinė priemonė vi
sada giliau pasilieka at
mintyje ir turi didesnę 
auklėjimo galią, ypač jau
nime, jei, žinoma, tin-

FEMALE

CHIEF
MEDICAL 
RECORD 

LIBRARIAN
Experienced R.R.L. for modern 385- 
bed JCAH a credited hospital. Degree 
and experience needed. Excellent sa
lary and fringe benefits. Send resume 
to Administrator.

BAPTIST MEMORIAL 
HOSPITAL

3800 N. W. GRAND BLVD.
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA

(140-2) 

karnai ir kultūringai su
režisuota ir perduota. 
Per pusmetį, kaip rašo
G. Lapėnas,lietuvių tele
vizijoje pasirodė 406 as
menys. Juos visus išvar
dina, be to, iškelta daug 
naujų talentų. "Jų pasi
rodymas sužadina norą 
kitiems jaunuoliams la
vintis dainavime, muzi
koje, tautiniame šoky, 
deklamacijoje, vaidybo
je, kad ateity ir jie galė
tų pasireikšti..." rašo 
straipsnio autorius. Ar 
tai nėra džiugus reiški
nys? Senosios kartos 
svarbiausias uždavinys 
ir yra išsaugoti mūsų jau
nime lietuvišką charakte > 
rį, lietuviškos kalbos bei 
tėvynės meilę. Išauklėti 
naujus kovotojus, kurie 
moderniomis priemonė
mis tęstų mūsų okupuo
tos Tėvynės išlaisvini
mo darbą.

Žodis paskatina — pa
vyzdys uždega, kalba 
mūsų liaudies išmintis. 
Didesnėse lietuvių kolo
nijose, ne vien Chicago
je, turime nemažai ga
bių, talentingų jaunuolių. 
Surengiame pasigėrėti
nus dramos vaidinimus, 
minėjimus, koncertus, li
teratūros vakarus ir t.t. 
Tačiau neturint garsi
nio filmavimo aparato 
nei specialistų, kas šį 
darbą atliktų, visi tie 
mūsų kultūriniai pasi
reiškimai taip ir nueina 
į užmarštį. Gerai, kad 
kas nors apie juos šiek 
tiek mūsų spaudoje pa
rašo, parecenzuoja. Jei
gu toki žymesni mūsų ko
lonijų kultūriniai paren
gimai būtų laiku nufil
muoti ir vėliau perduo
dami per lietuvių televi
ziją, kad ir Chicagoje, 
daug kam atneštų dide
lio džiaugsmo: matyti ir 
išgirsti savo pažįstamą 
ar draugą, giminaitį, gy
venantį gal už tūkstančio 
mylių ir gal ne taip daž
nai sutinkamą.

Chicagos lietuvių te
levizijos programos, 
jeigu jos būtų nufilmuo
tos, pilnai galėtų apke
liauti lietuvių kolonijas 
ne tik Amerikoje, bet ir 
už jos ribų. Tai būtų gy
vas mūsų kultūrinių ver
tybių pasikeitimas, ry
šių tęstinumas. Neįkaino
jamos mūsų tautinių ir 
kultūrinių vertybių už
konservavimas ateičiai. 
Lobis Lietuvos kultūros 
istorijai apie išeivijos 
rūpesčius ir kūrybinius 
laimėjimus.

DARBININKŲ YRA — 
VISUOMENES PARAMA 
BŪTINA

G. Lapėnas sielojasi 
visai pagrįstai. Pagal jį 
kliūtis tiems už
simojimams įgyvendinti- 
yra — neturėjimas nuo
savo garsinio filmavimo 
aparato. "Jis yra stabdis 
mūsų kultūrinei veiklai 
— rašo G.L. O tas stab
dis jo nurodymu... pats 
kukliausias, su kuriuo bū
tų galima jau išsivers
ti. Garsinis filmavimo 
aparatas kainuoja ma
žiausiai apie 5.000 dole
rių.

Žinoma, tai yra nema
ža suma, bet iš patir
ties žinome, kad entu- 
zijazmas mūsų kultūri
niams ir politiniams rei- 
kalams yra sukėlęs daug 
didesnes sumas. Juk be 

jaunimo idealizmo būtu
me neturėję nei Žygio 
į Jungtines Tautas, nei 
Jaunimo Kongreso. Šie 
du įvykiai sukėlė mūsų 
visuomenėje ne tik pa
triotizmo jausmus, bet 
ir daug tūkstančių dole
rių. Nupirkti garsinį fil
mavimo aparatą, kuris 
rekorduotų mūsų kul
tūrinio gyvenimo laimė
jimus ateičiai ir būtų ne
mažas impulsas ir paska
tinimas mūsų jaunųjų ta
lentų jėgoms pasireikš
ti lietuviškoje televizi
joje, tikrai kilnus entu
ziastingas sumanymas. 
Jis turėtų būti mūsų vi
suomenės aukomis nu
pirktas, geresnis negu 
tas, su kuriuo šiaip taip 
būtų galima išsiversti.

Pradžia jau yra, lie
tuvišką televizijos pro
gramą jau turime. Rei
kia tik kelių jaunų entu
ziastų suorganizuoti va
jų aparatui nupirkti. 
Centras turi būti Chi
cagoje prie lietuvių te
levizijos. Paskelbti spau
doje jo sudėtį ir tiks
lus. Vajaus komitetas, 
ar kaip jį pavadintume, 
turėtų parašyti šimtus 
laiškų viso pasaulio lie
tuvių organizacijoms, 
prašant paaukoti bent po 
keletą dolerių pirkimui 
garsinio aparato lietu
vių televizijos ir pro

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
’ 2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864

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

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

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

. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .

Joteph F. Grlbauikat
Executive Secretary

INSURIO

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

gramoms rekorduoti ir 
kitiems reikalams, apie 
kuriuos jau buvo minė
ta.

Tikiu, kad nė viena lie
tuvių organizacija šiame 
reikale neatsisakys pa
dėti, o taip pat ir pavie
niai asmenys.

Čia daug galėtų pasi
darbuoti aukų rinkime 
jaunimo organizacijos: 
skautai, neolituanai, atei
tininkai ir kiti. Jie ren
gia jaunimo vasaros sto
vyklas, iškylas. O filma
vimo aparatas vieną die
ną ir jų veiklos svarbiau
sius įvykius galėtų per
duoti per televiziją ar ki
no ekraną. Kas šiame rei
kale galėtų atsisakyti 
padėti darbu ar auka? 
Tik reik nedelsiant pra
dėti organizuoti, jei žmo
nių yra, kas minėtu apa
ratu sugeba ir nori dirb
ti. Piniginę pradžią šio 
komiteto darbui pradėti 
mano supratimu, turėtų 
suteikti Lietuvių Fon
das. Juk ir aš ir šimtai 
kitų esame jo nariai. 
Fondo tikslas yra rem
ti lietuviškus kultūrinius 
polėkius, ar tai jie būtų 
knygos, mokyklos ar pa
galiau lietuviško garsi
nio filmo rėmuose. Jį 
paremtų ir kitos mūsų 
piniginės fondacijos, bei 
privati duosni ranka. Tik 
reik organizacijos. Ki
birkštis jau įžiebta, ne- 
nuleiskime rankų, neati. 
dėliokime. Reikalas sku
bus ir kilnus.

J. Vizbaras-Sūduvas
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• Sofija Vodopalienė, Ro
mano ir Jurgio Vodopalų 
motina, mirė Clevelande ir 
gruodžio 29 d. palaidota 
Visų šventųjų kapinėse.

Velionė buvo pašarvota 
Jakubs & Son laidotuvių 
namuose — 936 E. 185 gt.

• Julius ir Leonas Kazė
nai prieš pat Kalėdas su
laukė liūdnos žinios iš Lie
tuvos — ten mirė jų moti
na Veronika Kazėnienė.

Už jos vėlę šv. Mišios už
prašytos sausio 2 d., 8 vai. 
ryto šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
VEIKLA

Atostogų proga Lietuviai 
Rudžiai, kaip ir kiekvienais 
metais, prieš Kalėdas sto
vyklavo žiemos stovykloje, 
Round Up Lake.

Gruodžio 25 d. Lietuvių 
Budžių akademikų skyrius 
turėjo sueigą. V. Šarkaus- 
kas davė iškilmingą įžodį ir 
jam buvo suteiktos akade
minės spalvos ir ženklai. 
Vakare Dr. K. Pautienio 
erdviuose namuose, Cleve
lando jaunimui buvo su
ruoštos vaišės.

Sausio 14 d., šeštadienį, 
įvyks Lietuvių Budžių tra
dicinis metinis balius. Kon
certuos solistė N. Linkevi- 
vičiūtė iš Chicagos. Pakvie-

HELP WANTEI)

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

,041-1706
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft ComponentS 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL
BOR1NG 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

Al LYGINIMĄ IR VISUS PRŪ DUS 

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

OR CALL

341-1700
for an intervievv convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer 

timai į vakarą gaunami, pas 
tėvų valdybos narius: A. 
Jonaitį, E. šarkauskienę ir 
Dr. K. Pautienį.

• Petras česnulis, ilga-, 
mėtis Clevelando lietuvių 
organizacijų veikėjas, pa
staruoju metu daug kam 
pasitarnavęs mokesčių rei
kalais, prisidėjęs prie Lie
tuvių Darželio įrengimo, 
mirė gruodžio 23 d., nuvy
kęs į Lond Island, prie New 
Yorko.

• Naujų Metų sutikimą 
ruošia Lietuvių Klubas 
gruodžio 31 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių salėje.

Įėjimas nemokamai — 
parodant 1967 m. nario kor
telę.

Turtingas bufetas, gera 
šokių muzika.

Alus nemokamai. Laukia
mi Lietuvių Klubo nariai 
su šeimomis ir svečiais.

(Sk.)

• Davtono ir apylinkės 
geros valios lietuviai suau
kojo Balfui 595.50 dol.

Didžiuomoj daytoniečiai 
šalti, net dolerį atsisako 
paaukoti Balfui, nors yra 
prasigyvenę ir didžiuojasi 
esą gerais krikščionimis.

Stambiausią auką $100.00 
davė dr. Antanas ir Irena 
Jasiai, iš Columbus.

J. A. U.

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

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

A. M. I). REALTY
Vis dar turime pirkėjų 

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

Bendra d a r b i a i :
Ant. Mikoliūnas ir

Mike Sekara.
1123Vį Nor\vood Rd.

432-1322

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakulis & \ViIIiam 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

DETROIT

KALĖDŲ KARALAITĖ
Detroito "Aušros” litua

nistinė mokykla gruodžio 
18 d. Lietuvių Namuose su
rengė Kalėdų Eglutę ir tos 
mokyklos mokiniai suvaidi
no J. Gailiaus 3-jų veiksmų 
pasaka "Kalėdų Karalaitė’’.

Vaidino: Ramunė Miku- 
lionytė, Taura Zarankaitė, 
Darius Mičiūnas, Jonas Al- 
kevičius, Audronė Kasputy
tė, Vida Skiotytė, Rita Al- 
kevičiūtė, Rusnė Baltrušai
tytė, Loreta Geldauskaitė, 
Regina Juškaitė, Danutė 
Juzėnaitė, Rūta Misiūnaitė, 
Kristina Mičiūnaitė, Rita 
Neverauskaitė, Giedrė Siru- 
tytė, Vytas Kaunelis, Ra
mūnas Savickas, Edvardas 
Vasiliauskas, Donatas Bit- 
lierius, Arvydas Alkevičius, 
Nemunas žiedas ir Birutė 
Kutkutė.

Režisavo Pr. Zaranka ir 
St. Kaunelienė. šokį paruo
šė A. Milmantienė. Dekora
cijas piešė A. žalkauskas. 
Grimas ir šviesos J. Pus- 
dešrio. Kostiumus parūpino 
vaikų tėvai.

Po vaidinimo apsilankė 
Kalėdų senelis ir vaiku
čiams atnešė dovanų. Vaikų 
žaidimams vadovavo K. 
Daugvydienė.

POLITINĖ POPIETĖ

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras sausio 8 d. 
12 vai. Lietuvių Namuose 
rengia politinę popietę. Bus 
diskutuojami šie klausimai:

Komunizmo skilimo gali
mumai ir jo panaudojimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimui. M. D. G. Peter
sonas.

Rytų ir Vidurio Europos 
sienų persitvarkymo gali
mumai ir jų panaudojimas 
Lietuvos Respublikos atkū
rimui. V. Šarka.

Ar galima tikėtis Mask
vos ir Vatikano santykių 
pagerėjimo ir kaip jie veik
tų į lietuvius ir Lietuvos 
laisvinimą. A. Gladkauskas.

Lietuvių veiksnių darbai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavime. Pol. Intr. prof. 
dr. P. Padalis.

Šiai popietei vadovaus 
DLOC pirmininkas dr. K. 
Karvelis.

Atsilankusieji į popietę

Štai pinigų 
taupymui 

pasiūlymas, kurį 
darome keturis 
kartus į metus.

Cleveland Cru$t
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

Federalinės Depositų Draudimo Bendrovės Narys

Klauskit mūsų, kaip pinigai jūsų piniginėje jau 
gali uždirbti nuošimčius Cleveland Truste

Taupymo sąskaiton iki 
sausio 10 d. įnešti pinigai 
duoda nuošimčius nuo sau

sio 1 d. Tai pinigų taupymui siū
lymas, kurį Cleveland Trust tei
kia keturis kartus į metus. Dabar 
proga tuo pasinaudoti.

Nuošimčiai apskaičiuojami ir 
•išmokami kas pusmetį imant pa- 
grindan maksimumą 4G metams, 
skaitant fondą, įneštą pilnam me

tų ketvirčiui. Tai teikia jums sau
gų, pastovų uždarbį — didesnį 
už įprastinių akcijų dividendą. Gi 
sudėjus visus mūsų taupymo pla
nus, vyro ir žmonos sutaupos gali 
būti apdraustos žymiai didesniu 
draudimu.

Užsitikrinkite sau nuošimtį, pri
klausantį nuo 1 d. Klauskit mūsų 
bet kuriame iš 78 Cleveland Trust 
bankų.

paskaitininkams galės pa
tiekti klausimus raštu. Po 
patiektų klausimų, jei laiko 
sąlygos leis, bus nagrinėja
ma ryšių su tėvyne proble
ma. Bus leidžiama pasisa
kyti ir kitiems politinės po
pietės dalyviams.

★
Po popietės toje pačioje 

vietoje 4 vai. įvyks Detroi
to žurnalistų skyriaus susi
rinkimas. (a. g.)

TELEVIZIJA
LIETUVOJE

Kad Lietuvoje yra te
levizija ir kad vienas ki
tas jau turi aparatus 
(ten juos vadina televi
zoriais) bei pasižiūri 
programų, tai mes jau 
žinojome. Bet pasirodo 
kad Lietuvai, tokiam pa
lyginti nedideliam kraš
tui, prireikė net kelių 
televizijos stočių ir ke
lių kanalų.

Štai, kaip matyti iš 
programos skelbimo 
"Kauno Tiesoje", Lie
tuvos teritorijoje veikia 
net du televizijos tink
lai. l-irmasis jų vadina
mas "Respublikine Te
levizija" ir veikia šiais 
kanalais: Vilnius4,Kau 
nas 9, Klaipėda 8, Šiau
liai 11. Antrasis tinklas 
vadinamas "Centrine Te
levizija" ir veikia šiais 
kanalais: Vilnius 2, Kau 
nas 7.

O kas per tuos "tele- 
vi šoriu s" duodama?

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

PIETŲ VIETNAMO AMBASADORIUS

PAS LIETUVIUS
Š. m. gruodžio 18 d., 

"Laisvės Žiburių" radi
jo vadovai New Yorke su 
rengė priėmimą Lietų

Štai, pvz., 9 kanalo vie
nos dienos programa: 
9.35 - Programa. 9.40
— Filmai vaikams: "Ni
kita Kožemiaka" ir "Rai
dės iš radisto dėžutės" 
(aišku, rusiškai). 10.20
— Baltijos sargybiniai. 
11.00 — Meninis filmas 
"Fantazuotojai". 12.10 - 
P. Čaikovskio VI simfo
nija. Transliacija iš 
Maskvos. 16.10 - Progra
ma. 16.15 — "Kino at
lasas", "Paryžiečiai".
17.15 - Z. Ofenbacho ko
miškoji opera "Katė, 
paversta moterimi". 
Transliacija iš Varšu
vos. 18.15 — "Statybi
ninko diena". Translia
cija iš Maskvos. 19.15
— Koncertas pagal sta
tybininkų pageidavimus. 
Transliacija iš Mask
vos. 20.00 — "Jaunimo 
pavakarė". 21.00 — Me
ninis filmas. 22.30 -- 
ninis filmas. 22.30
— Adrijos melodijos. 
Transliacija iš Zagrebo.

Kaip matome, daugu
mą programos sudaro 
transliacijos iš Maskvos 
arba satelitinių kraštų. 
Radijas veikia panašiai
— dauguma transliacijų 
irgi iš Maskvos — vei
kia bangomis: 451,1 - 271, 
25 m. ir 193 m. bei UTB 
(tur būt, trumpos ban
gos). Kur radijo stotys 
yra — nesakoma.

- ab 

Vietnamo ambasadoriui 
Jungtinėms Tautoms 
Nguyen D. Lien, kuria
me dalyvavo ir kongres- 
manas J. P. Addabbo, 
Queens distrikto demo
kratų lyderis Walter 
Ward, Demokratų parti
jos lyderis F.Schmidtir 
keletas lietuvių aktyviai 
dalyvaujančių amerikie
čių politinėj veikloje su 
poniomis.

Iš lietuvių dalyvavo 
generalinis konsulas V. 
Stašinskas, konsulas A. 
Simutis su ponia, prela
tas J. Balkūnas, P ET ir 
PPK pirmininkas V. Si- 
dizkauskas, VLIK’o 
pirm. dr. K. Valiūnas, vi
si buvę manifestacijos 
vadovai: dr. A. Budrec- 
kis, R. Kezys, D. Kezie- 
nė, A. Mažeika, A. Snieč
kus, Umbrazaitė, Kezy- 
tė, "Long Island Press" 
korespondentas, Darbi
ninko redaktorius J. Bra
zaitis ir Dirvos atstovė 
E. Čekienė.

N. D. Lien pasisakė 
apie Vietnamo karą, apie 
pavergtų tautų, o kartu 
ir Lietuvos laisvinimą 
iš komunistinės vergi
jos, manydamas, jog 
reiktų užmegsti daugiau 
kontaktų su kitomis vals
tybėmis pasikeičiant idė
jomis, kaip sėkmingiau 
kovoti prieš komunizmą 
palaikyti galimai didesnį 
kontaktą su amerikiečių 
vadais bei partijų atsto
vais.

Kiekvienas iš dalyva
vusių atstovų pažadėjo 
kiekviena proga remti 
Lietuvos reikalus.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Tėvas J. Vaišnys, S. J., 
kurį laiką pabuvojęs Los 
Angeles, Californijoje, per
sikėlė į Kanadą, kur būda
mas kapelionu vienoje Van- 
couverio ligoninėje, rūpina
si toliau lietuvių reikalais.

Naujasis Tėvo J. Vaišnio, 
S. J. adresas yra toks: Rev. 
J. Vaišnys, S. J., Holy Fa- 
mily Hospital, 7801 Argyle 
St., Vancouver 15, B. C., Ca- 
nada.

• Whitnev Museum of 
American Art New Yorke 
atidaryta amerikiečių skulp
tūros ir grafikos paroda, 
kurioje yra išstatytas ir 
dail. Romo Viesulo vienas 
bespalvis reliefas. Viso pa
rodoj išstatyta 148 skulp
tūros ir 66 grafikos darbai 
parinkti muziejaus ir New 
Yorko galerijų. Paroda bus 
atidaryta iki vasario 5 d.

• Į Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto neakivaizdi
nį skyrių paskutiniuoju lai
ku įstojo dar trys studentai 
iš Argentinos: Karolis Gai- 
dimanskas, Aleksandras A. 
Mičiudas ir Milda Račkaus
kaitė. Nuo šių mokslo metų 
pradžios iš Argentinos į P.
L. Institutą įstojo 17 naujų 
studentų. Jie visi yra ir vie
tos aukštųjų mokyklų (uni
versitetų) studentai. Iš vi
so iš įvairių pasaulio kraš
tų per tą laikotarpį į P. L. 
Instituto neakivaizdinį sky
rių įsirašė ir pradėjo darbą 
24 nauji studentai. Litua
nistines studijas neakivaiz
diniu būdu galima pradėti 
bet kada ir bet kame gyve
nančiam. Kreiptis šiuo ad
resu: P. L. Institutas, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, 
Illinois 60629, U.S.A.

• Lietuvai Išlaisvinti Cen
tras Argentinoje šv. Kalė
dų ir Naujų 1967 Metų pro
ga sveikina ir linki geriau
sios sėkmės ir ištvermės 
purenant lietuvišką DIR
VĄ. kurios vaisiai pasiekia 
toli po pasaulį išsiblaškiu
sius lietuvius.

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje nuoširdžiai 
dėkoja už praėjusių metų 
siuntinėtą DIRVĄ, kuri da
vė daug žinių iš JAV ir vi
so pasaulio lietuvių gyveni
mo. Be DIRVOS būtų buvę 
sunku orientuotis. Tad atei
nančiais metais taip pat 
nuoširdžiai prašome neat
sisakyti siuntinėti DIRVĄ.

LOS ANGELES

NUOTAIKINGAS MENO 
VAKARAS

Gruodžio 10 d. LFB Sam
būrio surengtas literatūros 
vakaras, į kurį atvyko ra
šytojas Aloyzas Baronas, 
Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirmininkas, praėjo sėk
mingai.

Kartu su svečiu literatū

NAUJASIS KALIFORNIJOS GUBERNATORIUS — Ro- 
nald Reagan sausio mėn. 2 d. perima vadovauti JAV-bių skait
lingiausiai valstijai (šiuo metu Kalifornijoje yra arti 20 mil. 
gyventojų). Jis jau keleli metai palaiko artimus ryšius su lie
tuviais. Nuotraukoje iš kairės: LB veikėjas Kalifornijoje J. Čin- 
ga, gubernatorius Ronald Reagan ir Kalifornijos respublikonų 
veikėjas Charles Fabian. L. Kančausko nuotrauka.

ros vakare dalyvavo poetai: 
Pranas Visvydas, Elena Tu- 
mienė, Bernardas Brazdžio
nis, rašytojai Alė Rūta ir 
Jurgis Gliaudą. Sceną de
koravo dailininkė Rita Bu- 
reikienė.

Kompozitorė Giedrė Gu
dauskienė pasirodė su nau
jais kūriniais, kuriuos iš
pildė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė.

Vakarą pravedė Juozas 
Kojelis.

Į vakarą atsilankė apie 
250 žmonių. Dirvietis

BOSTON
NEW YORKO VYRAI 

KONCERTUOS BOSTONE
New Yorko Lietuvių vy

rų choras, prieš keletą me
tų pradėjęs dirbti, netruko 
pasižymėti kaip stiprus cho
rinio dainavimo vienetas. 
1967 m. pradžioj jis neten
ka savo dirigento VI. Balt
rušaičio, kuris, keletą metų 
dirbęs New Yorke, grįžta 
Chicagon. Jo atsisveikini
mo koncertas New Yorke 
įvyko gruodžio 11 d. ir su
silaukė klausytojų antplū
džio, kas nėra taip dažna 
tame didmiesty.

Kad sunkus ir ilgų valan
dų choro vyrų darbas ras
tų nors šiokį tokį atpildą — 
New Yorko Lietuvių vyrų 
choras, diriguojamas VI. 
Baltrušaičio, konce r t u o s 
Bostone.

Koncertas yra rengiamas 
1967 m. sausio 14 d., 7 vai. 
30 min. vakaro, So. Bostono 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Draugijos III a. salėj, šio 
miesto ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami New 
Yorko Lietuvių vyrų choro 
koncerte dalyvauti. Tuo 
tarpu tai gal vienintelė pro
ga to choro dainų paklau
syti.

New Yorko Lietuvių vy
rų choro dainų repertuaras 
yra platus ir įvairus — Bos
tone jie padainuos eilę liet, 
muzikos kūrinių, o taip pat 
kitų dainų ir keletą operi
nių ištraukų. Protarpiais, 
kad vyrų choras gautų at
sikvėpti, savo eilėraščių pa
skaitys poetas Stasys Sant
varas.

New Yorko Lietuvių vy
rų choro koncertą Bostone 
rengia BALFo skyriaus 
valdyba, pirmininkaujama 
Ant. Andriulionio, Kadangi 
laiko mažoka, o darbo daug 
— jai talkina Kultūrinių 
subatvakarių rengėjai.

Po koncerto toj pačioj sa
lėj bus pobūvis New Yorko 
lietuviams dainininkams pa
gerbti.

TORONTO

♦ Tarptautinė lėlių paro
da ir vaikų šokiu \ akaras 
naujojoj miesto rotušėj bu
vo suruošta gruodžio 19 d. 
Išstatyta apie 300 lėlių ku-

APVAINIKAVO POETĄ KAPĄ RASTENĮ
United Poets Laureate 

International, Filipinuose, 
šių metų birželio 4, adv. ir 
poetą Nadą Rastenį įrašė į 
narius, ir birželio 12, už jo 
poetinius kūrinius, o ypač 
už anglų kalboje poemą, 
”War’s Curse” (kurią kon- 
gresmanas Garmatz su sa
vo kalba įteikė U. S. Kong
resui, 1966 vasario 16, ir 
tilpo tos dienos "Congres- 
sional Record” laidoje), su
teikė Rasteniui titulą, ”Ho- 
norary Lithuanian - Ameri
can Poet Laureate”.

Minėtos pasaulio poetų 
laureatų organizacijos pre
zidentas prof. Amado M. 
Yuzon, gyvenąs Filipinuose, 
buvo pasiruošęs atvykti į 
Ameriką, ir ta proga asme
niškai Rastenį apvainikuo
ti. Bet kelionė buvo atidėta 
ateičiai.

Toronto lituanistinės mokyklos mokiniai suvaidinę per Ka
lėdas "Vilkiukai avinukai". S. Dabkaus nuotrauka.

rios reprezentavo 63 tau
tas. Jų tarpe buvo ir lietu
vių lėlių skyrius. Parodą 
atidarė ir kalbą pasakė nau
jasis burmistras W. Denni- 
$on. Lietuvių tautinių šo
kių grupė "Gintaras” vado
vaujamas R. Narušytės .pa
šoko porą šokių.

• Jonas Kamenka, sava
noris ir Lietuvos Nepri
klausomybės kovų dalyvis, 
mirė Toronte gruodžio 17 
d. Palaidotas lietuvių kapi
nėse Port Credit’e.

TORONTO ŠEŠTADIENI
NĖS MOKYKLOS 

SAVAITGALIS
Lietuvių šeštadieninė mo

kykla gruodžio 17 d. turėjo 
savo pastarąsias šių metų 
pamokas. Vaikai buvo pa
leisti Kalėdų atostogų.

šeštadienį vakare Prisi
kėlimo parapijos patalpose 
įvyko mokyklos švietimo ta
rybos, tėvų komiteto ir mo
kytojų subuvimas, šį subu
vimą su vaišėmis paruošė 
tėvų komitetas. Pirminin
kas L. šeškus pasveikinęs 
susirinkusius ir nusakęs .jo 
tikslą pakvietė tarti žodį 
mokyklos švietimo tarybos 
pirmininką kun. P. Ažuba
lį, kuris pasidžiaugė moky
tojų gražiu sutartinu darbu 
ir pasiektais laimėjimais. 
Kalbėjęs mokyklos vedėjas 
J. Andrulis arčiau davė pa
justi pačios mokyklos pul-
są. Jis pažymėjo, kad pats 
darbas mokykloje metai iš 
metų darosi vis sunkesnis, 
nes jau ateina dalis vaikų į 
mokyklą visiškai nemokė
dami lietuvių kalbos.

Tėvų komitetas, laikyda
masis šio krašto papročiu, 
mokytojams įteikė indivi
dualias dovanėles.

Po to buvo parodyta trys 
filmukai iš mokyklos gyve
nimo. Pageidauta, kad toje 
srityje būtų daromi plates
ni užsimojimai.

Krašto valdybos švietimo 
vadovas L. Tamošauskas, 
nušvietęs lituanistinių mo
kyklų padėtį Kanadoje, da
vė paskatinančių sugestijų 
siūlydamas 1967 metus pa
vadinti mūsų mokyklų me
tais. Bendrais ir mokyklą 
liečiančiais praktiškais rei-

Gruodžio 14 d. adv. ir po
etui Rasteniui skirtas nario 
pažymėjimas, medalis ir 
vainikas prisiųsta į Balti- 
morę. Vainikavimas įvyks 
1967 metais.

Sausio 4 d. Nadui Raste
niui sukaks 76 metai am
žiaus ir-tais pačiais metais 
sukaks 50 metų nuo laiko 
kai jis, gyvendamas Cam- 
bridge, Mass., parašė pir
mą eilėraštį ”Dobilai”, ku
ris tilpo spaudoje ir komp. 
Mikas Petrauskas parašė 
muziką.

Kita Rasteniui gimtadie
nio sukakties dovana, tai 
”Lietuvių Dienos” greit pa
skleis jo verstą į anglų kal
bą didelį Donelaičio kūrinį 
"Metai”.

★
United Poets Laureate 

International leidžia savo 

kalais kalbėjo krašto valdy
bos pirmininkas A. Rinkti
nas, apyl. pirm. Aug. Kuo
las, mokytojas J. Jankaitis 
ir kiti. Pokalbiui ir disku
sijoms einant į pabaigą, bu
vo pageidauta, kad panašių 
subuvimų metų bėgyje bū
tų suruošta daugiau su tam 
tikra programa bei apsvar
stymais įvairių aktualių li
tuanistinį švietimą liečian
čių klausimų.

Rytojaus dieną ten pat, 
tik kitoj salėj mokyklos mo
kiniams tėvų komitetas pa
ruošė Kalėdų Eglutę. Moki
niai suvaidino V. Frankie- 
nės vaidinimėlį "Vaikiukai 
avinukai”. pb 

Torontietė skautė R. Šcšku- 
tė bendrose kūčiose uždega 
žvakutę. S. Dapkaus nuotr.

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

6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

organą, anglų kalboje LAU- 
REL LEAVES. šio rudens 
laidoje atspausdino Raste- 
nio poemą ”War’s Curse”.

Toje pačioje laidoje at
spausdinta kovotojo už Fi
lipinų salų išlaisvinimą iš 
po Ispanijos jungo, dakta
ro, poeto Jose Rizel "Past- 
rer Adios” — Paskutinis 
Sudiev — ispanų kalboje. 
Šalia ispaniško teksto ten 
atspausdinti vertimai į an
glų, prancūzų ir latvių kal
bas.

Dr. Yuzonui pageidaujant, 
nesenai Nadas Rastenis tą 
poemą išvertė į lietuvių kal
bą, ir kitoje "Laurų Lapų” 
laidoje tilps ir lietuvių kal
boje.

★
Nors Lietuva ir Filipinai 

skiriasi dideliais toliais, bet 
yra panašumų. Kaip Lietu
va randasi kryžkelyje Eu
ropos sausžemio, tarp rytų 

Aktoriai Juozas Daubėnas ir Dalia Mackuvienė, susitikę New 
Yorke Metmenų parengime, diskutuoja teatralinėm temom.

Ged. Naujokaičio nuotrauka

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

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

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

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

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

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

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
St. Baro — Operų arijos. Stereo ............................... $700
J, Vaznelio dainų ir arijų rečitalis .................  $5.00

ir vakarų, taip Filipinai 
Pacifiko vande n y n u o s e, 
tarp rytų ir vakarų.

Kaip Filipinai buvo min
džiojami ir naikinami ispa
nų, japonų ir kitų, taip Lie
tuva buvo trempiama vo
kiečių, rusų ir lenkų.

Kai Dr. Kudirka, su ki
tais Lietuvos tėvynainiais, 
kovoje už Lietuvos laisvę, ir 
buvo caro valdžios visaip 
persekiojamas, taip Dr. Ri- 
zal buvo persekiojamas is
panų valdžios, ir buvo nu
žudytas.

★
Filipinai vilkę svetimą 

jungą, atjaučia Lietuvą ir 
kitus kraštus, kurie dar pa
vergti.

• NORITE PIRKTI? Pi-' 
giau ir sparčiau Jums pa
tieks "SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir f.t. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731.


	1966 Gruod.30 0001
	1966 Gruod.30 0002
	1966 Gruod.30 0003
	1966 Gruod.30 0004
	1966 Gruod.30 0005
	1966 Gruod.30 0006
	1966 Gruod.30 0007
	1966 Gruod.30 0008

