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Politikavimas po laidotuvių
JAU IŠ LAIDOTUVIŲ CEREMONIJŲ GALIMA SPRĘSTI, KAD KENNEDY GI
MINĖ REZERVAVO SAU TEISĘ KOVOTI UŽ VADOVAVIMĄ AMERIKOJE.
"Karalius mirė -- tegyvuo
ja karalius" -- skamba monarchistinė formulė. Kad ji gerai
pritaikoma respublikinei vals
tybei, milijonai TV žiūrovų galė
jo patys įsitikinti tuo momentu,
kai lėktuvas su John F. Kennedy
palaikais nusileido Washingtone.
Pirmiausiai buvo iškeltas kars
tas, kurį pasekė prezidento naš
lė. Kai vėliau pasirodė naujasis
prezidentas L.B. Johnson, jį tuo
jau apspito būrys entuziastiškų
sveikintojų...
Narsi iki herojizmo ponia Ken
nedy tačiau ir toliau kovojo už
pirmąją vietą politinėje scenoje.
Po laidotuvių naujasis preziden
tas surengė priėmimą užsienio
delegatams. (Laidotuvės dalyva
vo 24 valstybių galvos: karaliai
ar prezidentai.) To priėmimo
metu prie Berlyno burmistro
Willy Brandt priėjo Valstybės
Departamento protokolo šefo žmo
na ir jam pranešė, kad ponia Ken
nedy ką tik skambinusi ir klausu
si, ar jis, Willy Brandt, negalėtų
jos dar šiandien aplankyti.
Brandtas tuojau nuvyko į Bal
tuosius Rūmus, kur ponia Ken
nedy jį sutiko prie keltuvo du
rų. Paėmusi po ranka ji nuvedė
Brandtą į kambarį, kur sėdėjo
prezidento artimiausi giminės:
broliai Robertas ir. Edvvardas,
Roberto žmona Ethel, preziden
tienės sesuo kunigaikštienė Rad
vilienė. Po trumpo prisistatymo
ponia Kennedy, Robertas ir
Brand perėjo į kitą kambarį, kur
ji išdėstė, kiek jos vyrui rūpė
jęs Berlynas.
"Jūs turite čia dar pažiūrėti
prieš grįžtant į Berlyną" -- sa
kė ponia Kennedy ir privedė
Brandtą prie lango. Pakėlus už-

Vytautas Meškauskas
dangą, matėsi skaisčiai ap
šviestas Washingtono obeliskas
ir Lincolno paminklas. Ji no
rinti pasigerėti tuo vaizdu dar
kartą prieš apleidžiant Baltuo
sius Rūmus. Jos vyras čia daž
nai stovėjęs ir sėmęsis sau jė
gas.
Robertas Kennedy apleido
kambarį. Brandtas užtikrino po
nią, kad idėjos, kurias paliko pre
zidentas Kennedy, negali būtišū-

viais sunaikintos. Našlė šypso
josi ir pastebėjo, kad Brandtas
neesąs vienintelis, kuris tai jai
sakė, tačiau jai ir vaikams jo
jau nebesą — su asmeninės tra
gedijos gaida baigė Brandto vizi
tą Jacąueline Kennedy.
Man atrodo, kad čia, kaip ir .
visose ceremonijose, galima įžiū
rėti tam tikras politines pastan
gas. Formulė "Karalius mirė -tegyvuoja karalius" vis dėlto rei
kalinga tam tikros modifikaci
jos. Naujasis "karalius" turės
(Nukelta į 2 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* PREZIDENTAS L. JOHNSONAS savo pareiškimuose unijų
ir pramonės vadovybėms iškėlė
reikalą aktyviai paremti admi
nistracijos siekimus išlaikyti gy
vą ir aktyvų tautos ūkį, siekiant
pakelti dirbančiųjų skaičių pen
kiais milijonais. Kad to atsiekus
reikia skubiai priimti paruoštą
mokesčių sumažinimo įstatymą,
išspręsti civilinių teisių proble
mą ir imtis visose gyvenimo sri
tyse spartesnio darbo.
"Mes kalbėjome per ilgai, nu
veikėme per mažai ir dar gi
pavėluotai", pasakė prezidentas.
* JAV PAKĖLĖ MUITŲ TARI
FUS iš Europos importuojamoms
prekėms, atkeršyjant už tarifų
pakėlimą JAV eksportuojamiems
viščiukams. Taip vadinamas
"vištų karas" tarp JAV ir Vak.
Europos Bendrosios rinkos vals
tybių tęsiasi jau kurį laiką ir yra
dalimi augančių nesutarimų, ku
riuose ypatingą vaidmenį siekia
suvaidinti Prancūzija.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
MASKVA ir Washingtonas iš naujo susitiko, nors ir dėl
skirtingų priežasčių, bendrame fronte prieš komunistinę Kini
ją.
Kai kuriose Pietų Amerikos valstybėse politinė atmosfe
ra dabar labai įkaitusi. Jaučiama artėjant audrą - revoliuciją.
Joks partijos vadas nebegali tikėtis laimėti rinkimus, jei tenki
nasi kalbėti tik apie "evoliuciją". Rinkikų masė pasidarė "revo
liucinė".
Tad visai natūralu, jog tokioje atmosferoje komunistai pato
giausiai jaučiasi ir stengiasi tai išnaudoti savo laimėjimui. Ko
munistuojančių skaičius čia nevaidina jokios rolės. Maskvoj pa
saulinės revoliucijos strategai galvoja, kad pradžioj reikia leis
ti tautoms įvykdyti daug mažų revoliucijų ir tik vėliau pasiūlyti
komunizmą, kaip išsigelbėjimo priemonę. ’
Daug Pietų Amerikos politikų gyvena revoliucinės avan
tiūros jausmais, manydami, kad galima iš Maskvos priimti pa
galbą, nepasidarant jos satelitu, nes JAV niekad neleistam įvyk
ti.
♦
Kai rusų įtaka Pietų Amerikoje po Kubos įvykių sušlubavo,
komunistinė Kinija pasinaudojo proga, pasisiūlydama būti pasau
linės revoliucijos vadu. Maskvos "koegzistencijos" terminas
Pietų Amerikoje buvo interpretuojamas kaip negalavimas, kad
Sovietija nepasiruošusi panaikinti skirtumus tarp eksploatatorių
ir eksploatuojamų. Ir šiandien Pietų Amerikos komunistai yra
susiskaldę. Senieji dar lieka ištikimi Maskvai, bet jaunieji, už
sidegę revoliucinėmis idėjomis, seka Pekiną. Ir jei Maskva dar
laiko partijų vadovybes savo rankose, tai tik dėka aukso, kuriuo
moka savo tarnams.
Norėdamas atgauti prarastą masėse poziciją, Chruščiovas
stengiasi karts nuo karto užimti griežtą poziciją prieš JAV, pvz.
sakydamas jei Kuba bus užpulta, JAV bus nušluotos nuo žemės
paviršiaus per kelias minutes. Rusai tokiu būdu nori atgauti P.
Amerikoje prarastą pasitikėjimą ir išstumti Kiniją.
Ir gaunasi keista situacija: Amerika ir Sovietija bendrai,
nors ir dėl skirtingų interesų, kovoja prieš komunistinę Kiniją
Pietų Amerikoje.
Toks komunistų skilimas P. Amerikoje duoda galimybės
liberalams išvystyti savo veiklą ir jie neturėtų praleisti puikios
progos.
•

Jei Europos valstybės laikysis
ir toliau savo nusistatymų tari
fų klausimu, amerikonai turės
brangiau mokėti už importuoja
mą konjaką, bulvinį krakmolą,
sunkvežimius ir kt.
* NAUJOS ITALUOS VYRIAU
SYBĖS kelias į kairę nužymėtas
krikšč. - demokratų premjerui.
Aldo Moro sudarius koalicinę vy
riausybę įtraukiant socialistą
Nenni vice-premjeru, o vaka
rietiškai nusiteikusį deš. socia
listų vadą Saragat užsienių rei
kalų ministeriu.
Koalicinis kabinetas dar turės
gauti parlamento pasitikėjimą.
* POPIEŽIUS POVILAS VI
pranešė vyksiąs į Šventąją Že
mę - Palestiną. Tai bus pirmoji
tokia Katalikų Bažnyčios galvos
kelionė. Palestina yra padalinta
tarp Izraelio ir Jordano. Kad
aplankius šventąsias vietas, po
piežiui teks lankytis abiejose vals tybėse. Kelionė bus atlikta lėktu
vu.
* DR. RALPH E. LAPP, JAV
mokslininkas - fizikas paskelbė,
kad Amerikos rakietos yra išvysčiusios tokį foto nuotraukų tiks
lumą, kad pv.z., Sovietų Sąjungą
galima tuo požiūriu laikyti atvi
ra šalim. Iš tų nuotraukų galima
susidaryti vaizdą apie sovietinių
raketų bazių potencionalą geriau,
nei iš U2 lėktuvų darytųjų.
* DAR PRIEŠ PASKELBIANT
prezidento Johnsono griežto tau
pumo programą administracijos
įstaigose, David Bell, paramos
užsieniui tvarkytojas, pamatęs,
kaip Kongresas karpo tos para
mos sąmatos projektą, ėmėsi re
formų, pirmučiausia atleisdamas
visokio plauko teoretikus ir jų
vieton skirdamas prityrusius ad
ministratorius.
* VALSTYBĖS DEPARTA
MENTAS tik dabar nutarėpakeisti JAV ambasados Maskvoje rusus-šoferius amerikonais. Prie
žastis: ambasadoriaus Kohlerio
šoferis dalyvavo suimant prof.
Barghoorn, jį nuvežęs į suėmimo
vietą, matęs tą įvykį ir -- apie
tai nieko nepranešęs ambasadai.

Ateinantį pirmadienį New Yorke "5th Avenue Cinema" kino teatre pradedamas rodyti lietuvio para
šytas ir režisuotas filmas "Aleliuja, kalnai". Šis filmas šešiuose tarptautiniuose filmų festivaliuose
buvo labai gražiai įvertintas, o Locarne laimėjo premiją. Filmui scenarijų parašė ir režisavo jaunas
biržietis Adolfas Mekas, padedamas brolio Jono. Abu broliai Mekai, į Ameriką atvykę 1949 m. New
Yorke leidžia anglų kalboj filmų profesionalams skirtą žurnalą ’’Film Culture" ir yra pirmieji lie
tuviai toli įsiskverbę į kitataučių filminę literatūrą. Jų straipsniai spausdinami anglų, prancūzų, ita
lų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Nuotraukoje ADOLFAS MEKAS vadovauja filmavimui "Aleliuja,
kalnai" Vermonto valstijoje. Plačiau apie filmą "Aleliuja, kalnai" 5 spl.

BRAZILIJA LIŪDĖJO PREZIDENTO KENNEDY
Lapkričio 22 d. pasalūniškas
šūvis, nuskynęs JAV preziden
to John F. Kennedy gyvybę, Bra
zilijoje buvo sutiktas ir išgirs
tas taip, lyg tas įvykis būtų atsi
tikęs čia, Rio de Janeiro... Tai
sakau todėl, kad nors tą dieną ir
streikavo Rio radijo ir TV stočių
darbuotojai, bet ši baisi žinia
sklido žaibo greitumu visų gy
ventojų tarpe. Jau vėlų lapkričio
22 d. vakarą būriai žmonių sto
vinėjo plačiose Rio gatvėse ir
komentuodami Kennedy nužudy
mą, jokiubūdu negalėdami suras
ti atsakymo į klausimą: už ką, ko
dėl buvo nušautas JAV preziden
tas. Kas slepiasi po šiuo atenta
tu? Mat, Kennedy buvo plačiai ži
nomas brazilų tarpe kaip vyras,
kuris nuoširdžiai norėjo padėti
Lotynų Amerikos kraštams. Visi
jautė, kad lapkričio 22 d. Dalias
mieste užgeso šviesa, kuri lyg
vilties spindulys žibėjo tolimame
horizonte, teikdama energijos vi
siems geros valios brazilams ko
voti uš socialinį teisingumą, ku
rio taip reikia šiame krašte.

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentai
Brazilijoje
Visi didieji Brazilijos dienraš
čiai šiam tragiškam įvykiui pa
minėti paskyrė vedamuosius, ku
rių keletos būdingesnes ištraukas
čia patieksiu Dirvos skaityto
jams.
Įtakingasis Jornal do Brasil
rašė: . "John F. Kennedy vieta
yra amerikiečių istorijos pante
one šalia XII-jo JAV prezidento
A. Lincolno. Abu prezidentai bu
vo nužudyti politinio ir rasinio
fanatizmo įkarštyje, kuris dar ir
dabar tebegyvas Jungtinėse Vals
tybėse. Šio fanatizmo aukomis
yra buvę tie, kurie siekė žmo
nėms lygybės ir sugyvenimo...
Kennedy pralietas kraujas, kaip
ir kitų šiuo laikotarpiu nužudytų
asmenų, teiššaukia stebuklą, ku
ris išgelbėtų gyvybes būsimosioms aukoms. Rasinės neapy
kantos ir politinės intolerancijos
skelbėjai ir sekėjai niekada ne

MASKVOJE zoologijos sode jaunas afrikietis, atvykęs studi
joms į Sovietiją, stebi žirafą.
--Ji jums primena tėvynę? -- klausia zoologijos sodo sar
gas.
— Tėvynėje aš niekad nemačiau žirafų...
-- Negalimas dalykas! Afrika yra žirafų gimtinė ir jūs ne
matėte?
-- Tikrai ne, -- atsako afrikietis.
-- Tai jūs panašioj padėty kaip ir aš, -- sako sargas. Vi
sur skelbiamą, kad Sovietų Sąjunga yra progreso'tėvynė, bet duo
du žodį, kad jo čia niekur dar nemačiau...

— Dar truputį palaukime, o paskui visi kartu pradėkime hu-u-u-u

buvo labiau reikalingi Viešpa
ties palaimos, kaip šiuo metu.
Ir Kennedy mirtis Šiuo atvejuprivalėtų turėti istorinės reikš
mės."
Nepriklausomasis Rio dienraš
tis O Globo taip mintijo: "Prezi
dento Kennedy nužudymas yra nu
sikaltimas, kurio pasėkos gali
būti visiškai kitokios, negu kad to
siekė žudiko ranka, šis žmogžu
dys užmušė ne tik Kennedy, JAV
prezidentą: jis užgesino šviesą
t.y. simbolį, kuris priklausė ne
tik Š. Amerikai, bet visam lais
vajam pasauliui.
Kennedy yra buvęs pasaulinio
masto visuomenininkas. Laisva
sis pasaulis jį skaitė savo vadu.
Jis žvelgė drąsiai į tamsiausias
tarptautinės politikos audras. Jis
skatino tarptautinį susipratimą ir
bendradarbiavimą, paremtą vie-.
nas kito gerbimu... Jo vardas bus
minimas kaip vieno iš didžiųjų
JAV prezidentų".
Net komunistų leidžiamas
dienraštis "Ultima Hora", kuris
niekada teigiamai nerašė apie
JAV prezidentą, šį kartą savo
nekrologe pravirko krokodilo
ašaromis.
"Brazilai buvo sukrėsti jauno
JAV prezidento tragiškos mir
ties. Kennedy teikė Brazilijai
galimybę kalbėtis, kaip dviem
lygioms tautoms, nežiūrint esa
mų sunkumų ir nesusipratimų.
Jis buvo nuoširdus, žmoniškas ir
linksmas ir kaip tokia asmenybė,
jis teikdavo tarptautiniams san
tykiams pasitikėjimo nuotaiką, o
ypač kiek tai lietė JAV ir Bra
zilijos santykius. Dvasiškai bra
zilai jautė, kad Kennedy buvo py
limas prieš tamsias jėgas, kurios
siekia karo, nelygybės ir amži
no kitų išnaudojimo"--taipverkš
leno Maskvos aidas Rio de Janeire.
Visa spauda, kuri tikėjosi, kad
žudiko Lee Harvey Oswald teis
mas nušvies priežastis, privedusias prie prezidento tragiškos
mirties, buvo dar kartą sukrės
ta Jack Rubenstein šūvio. Niekas
negalėjo suprasti, kad JAV, kur
(Nukelta į 2 psl.)
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pat bus rengiamas N. Metų suti
kimas.
Klubo vadovybė, pereitais me
tais klubo reikalų vedėju pakvie
tė Praną Mučinską, kuris pasi
gėrėtinai tvarko klubo reikalus.

KALBOS KERTELĖ
- Rašo STEPAS VYKINTAS -

Kaip rašyti intriga?
Mūsų vadovėliuose ir knygose

užtinkame dažnai rašant intryga.
Ar taip šis skolinys rašytinas?
Pats žodis yra kilęs iš lotynų ir
per prancūzų yra patekęs į kitas
kalbas. Romėnai ir prancūzai
rašė ir rašo šį žodį su trumpą
ja i, todėl ir mes turėtume ra
šyti intriga, kirčiuoti galūnėje
trumpine priegaide ir priskirti
į antrąją daiktavardžių kirčiuo
tę. Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas taip aiškina ši žodį:
"Intriga (2)1. slapti veiksmai, nau
dojant nedoras priemones kuriam
nors tikslui pasiekti, pinklės, kir..
šinimas. Pvz.: daryti intrigas
prieš ką nors. Slaptos intrigos.
2. literatūros veikale -- pagrin
dinių veiksmų plėtojimasis: sudėtinga, paini intriga. Intrigos
užuomazga, atomazga."
Lietuvių Enciklopedijoje šiaip
nusakoma intriga (prc. intrigue)
1. klastingai sukurta painiava,
sankirša, vienų prieš kitus sukiršinimas, 2. literatūroje
-- sceninio arba apskritai lite
ratūrinio veikalo įvykių ir kon
fliktų pynė. Nuolat augančioje
įtampoje intriga plėtojama ir vys
toma (geriau ugdoma. S.V.)
tragedijose iki dalies arba visų
personažų dvasinio arba fizinio
žlugimo, komedijose --ikilinks
mos atomazgos, o prozos kūri
niuose iki vienos iš minėtųjų iš
sprendimo formų.
Suvienodinkime šio žodžio ra
šybą ir visi rašykime intriga, tai
syklingai kirčiuodami kaip antro
sios kirčiuotės daiktavardį. Pa
tartina šį žodį ir lietuvinti: jo vie
toje vartokime sankirša, sankiršininkas, kiršintojas etc.

drambliakaulis, svajaskaris, rožiažiedis, saulianoris, žvaigždžiabangis, auksaraktis, auksabokštis etc., veiksmažodžius :
aidėti, atsklęsti, tvįsti, įspįsti,
tvirti, šiušenti, pagalėti, įsise
nėti, įprasti, dideliam darytis,
išdidžiam tapti, dūkti, siusti kalvirti, šiušenti, paniekti, apsigožti, išgvaldyti, tvilkti, tvilti (ru
sėti), įbingti, įsigalėti, įsisenė
ti, įprasti, dideliam darytis, iš
didžiam tapti, dūkti, siusti (kal
bant apie jūrą). Tikrai poetą ten
ka pagirti už tokią gausią, kū
rybingą ir turtingą žodžių naudoseną.
Tačiau kartais poetas sukuria
nevykusiai žodžius, prasilenkda
mas su mūsų kalbos dvasia ir
daryba. Pvz.: širdis daugkentė.
Iš žodžių daug ir kęsti mes ne
galime pasidaryti būdvardžio,
nes neturime lietuvių kalboje to
kių padarytų žodžių. Yra daugiadarbis, daugiakalbis,daugiapirštis, daugianoris, bet neturime
daugmatis, daugdaris etc.
Tenka taip pat atkreipti dėme
sį ir į M. Vaitkaus rašybą. Jis
rašo ne pagal Jablonskio, bet
pagal prof. Pr. Skardžiaus ra
šybos dėsnius. Tai būtų galima
palikti ir ginčytinu dalyku. Ta
čiau aišku, kad negalima rašyti
o m ė g a, bet o m e g a, kir
čiuojant galūnėje trumpine prie
gaide kaip antrosios kirčiuotės
daiktavardį. Briliantas
iki šiol mes taip rašėme, bet M.
Vaitkus rašo b r i 1 j a n t a s.
Argi mes kiekvienas pradėsime
savaip rašyti? Tai bus nebe dvi,
bet šimtai rašybų. Nemanyčiau,
kad m a-nna, Osanna
reiktų rašyti su dviem n. Lie
tuvių kalboje nėra dviejų n. Ką
reiškia poeto forma keri?
Ar tą patį, ką ir k e r t i,
k ę r a, k e r o? Tada reikė
tų rašyti kę r a, o ne keri.

PASKIRSTĖ PELNĄ
Bostone veikiąs Lietuvių Mo
terų klubas gautą pelną iš sureng
tos madų parodos paskirstė se
kančiai:
Vokietijos Gautingeno sanato
rijoj esantiems lietuviams $15,
Vasario 16 gim. tautinių šokių gru
pei $10, Putnamo jaunimo stovyk
lai $25, Lietuvių Fondui $100,
Balfui $10, sergančiam poetui F.
Kiršai $25.
Klubas yra nutaręs prisidėti
prie Lituanistinės mokyklos ka
lėdinio parengimo, paruošiant vai kams vaišių stalą. Klubas numato
prie Lituanistinės mokyklos su
organizuoti dailiojo skaitymo,
deklamavimo bei vaidybos klasę.
Klubui vadovauja nenuilstama
jaunimo vadovė Lidija Čepienė.

bus geresni negu JFK ir kaip tik
tos ypatybės užtikrina, kad už
sienio politikoje jis vengs bent
kokių nepopuliarių ir visai sava
ta
galia,
kurią
demokratų
par

(Atkelta iš 1 psl.)
tinėje mašinoje įgyjo Kennedy gi rankiškų žygių. Nebent Nikita
būti kitais metais perrinktas ir už minė.
Chruščiovas jį pastūmėtų į kokį
keturių metų vėl, o artimiausias
Be to, staiga patekęs valdžion staigų sprendimą, kaip kad jis
mirusio prezidento patikėtinis ir Johnson ilgesnį laiką turi naudo privertė apsispręsti jo pirmtakūpatarėjas, brolis Robertas, turi tis tais patarėjais, kuriais save ną Kubos krizės metu.
toli siekiančių politinių ambici apsupo JFK. Jo pirmoji kalba
jų. Jo, kaip ir jo brolio senato bendram atstovų rūmų ir senato
riaus Edwardo tikslas būtų iš posėdžiui buvo išlaikyta, taip sa
BOSTON
naudoti tą kankinio aureolę, ku kant, JFK tradicijoje, nes prie jos
rią ant prezidento galvos uždėjo paruošimo prisidėjo tas pats as
žudiko šūviai. Tai visai natūralu. muo, kuris rašė visas JFK kal A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS
Prezidentas L.B. Johnson turi bas, įskaitant ir "Ich bin ein SUSIRINKIMAS
skaitytis su tomis ambicijomis ir berliner", būtent -- Ted SorenBostono skyriaus susirinkime
sen. Kalboje buvo pabrėžta išti lapkričio mėn. 30 d. buvo svars
kimybė įsiparegojimams, bet
toma Centro V-bos aplinkraščiai
kartu iškeltas ir taikos bei susi
liečią Vilties d-jos, Dirvos ir
Smetonos monografijos klausi
Grįžulo Ratai rašo tarimo troškimas.
Tačiau, jei Kennedy kiekviena mus. Atkreiptas narių dėmesys
mi su į, o ne G r y ž o, kaip
poetas rašo. Kvėpia rašo proga pabrėždavo savo priklau visiems įstoti nariais į Vilties
me kvepia. Taip pat ne somybę intelektalų sluoksniams > d-ją. Vesti plačią.akciją Dirvai
žinia, kodėl kvapsnys L.B. Jonson nori stovėti arčiau naujų prenumeratorių surasti.
vienoje vietoje rašomas su il liaudies. Kai Nikita Chruščiovas, Dėl Smetonos monografijos iš
VAITKAUS "ALFOS IR OMEGOS"
KALBA IR RAŠYBA
gąja y, o kitose vietose su trum pasinaudodamas U-2 incidentu, reikštas pageidavimas, kad ji kuo
pąja. Myra, trijumfas nutraukė Paryžiaus viršūnių kon greičiau pasirodytų.
Kanauninkas Mykolas Vaitkus
V-bos pirm. Ant. Matjoška ir
rašytina m i r a (2) ir trium ferenciją, daugelis demokratų aiš
neseniai paminėjo 80 m. amžiaus
subatvakarių
komisija atkreipė
kino,
kad
Nikitą
reikia
atsiprašy

fas (1).
sukaktį. Šioje vietoje norėčiau
ti, bet ne Johnsonas. Tas sakė: dėmesį,kad subatvakarius sky
pakalbėti apie kanauninko ir ra
"I am not prepared to apologize riaus nariai turėtų uoliau lankyti.
šytojo M. Vaitkaus "Alfos ir
to
Mr. Khruschev" -- ir kreip Taip pat Br. Utenio pageidauta,
omegos" kalbą ir rašybą.
damasis į savo klaustyojus dar kad subatvakariuose būtų daro
Pirmiausia turiu pabrėžti, kad
ma politinė apžvalga ir žinių
DIVIDENDUS
MOKAME
KAS
90
DIENŲ!
pridūrė:
"areyou?"
M. Vaitkus yra vienas iš mūsų
santrauka iš Lietuvos gyvenimo.
Mat, Kennedy ir jo aplinka ti
rašytojų, kuris savo raštuose
KVIEČIAME
PRADĖTI
TAUPYTI
Nutarta
atkreipti atitinkamą dė
kėjo
prielaida,
kad
lanksti
poli

rūpinasi puoselėti ir ugdyti mū
PAS MUS!
tika su sovietais, jų įtikinimas mesį į Dr. J. Griniaus atsimini
sų gimtąją kalbą. Jis, kaip ir
savais taikingais norais, neven- mus, kuriuose jis klaidingai in
Valančius, ją yra išmokęs iš
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
gimas
jokių diskusijų ir derybų, formuoja apie Tautinės S-gos
žemaičių liaudies ir iš mūsų
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.
gali paskatinti Sovietų Sąjungoje namus ir kultūrinių subatvakarių
kalbininkų raštų. Jis yra ne tik
prasidėjusį režimo "suminkštė pobūdį bei tikslus. Tautinės SPRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
rašytojas, bet kartu ir kalbos
jimo" procesą. Griežta laikyse gos skyrius numatė sausio mė
kūrėjas. Tai įrodo ir jo pasku
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
na tuo tarpu tą "suminkštėjimo" nesyje suruošti Tautinės Šeimos
tinis eilėraščių "Alfos ir ome
ŠIAS
SĄSKAITAS
YPATINGAI
REKOMENDUOJAME
procesą
tik sulėtintų ir tuo pačiu šventę - balių S-gos namuose.
gos" rinkinys, išleistas 1963 m.
PENSIONIERIAMS,
KURIEM
PROCENTAI
YRA
SVARBU
padidintų karo pavojų, iš kurio
"Immaculata Press", Putname,
* NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.
niekas negalės išeiti laimėtoju.
Connecticut.
Iš esmės tokiai politikai prita ruošiamas subatvakarių komi
Poetas vartoja tokius gražius
ria ir Johnsonas, gal tik su tuo sijai bendradarbiaujant su val
daiktavardžius: dvilksnis, švelskirtumu,
kad jis griežčiau pasi dyba. Nusistatyta, kad tik iš anks
nis, liesmas( delno), stebesys,
sakys prieš nuolaidas sovietams, to užsisakę staliukus iki gruo
gaivis, brėška, lėtis ir kt., būd
jei
pats nieko už tai negaus. džio mėn. 26 d. tegalės būti nau
vardžius: perlarasis, auksaChruščiovas, kuris su Johnsonu jų metų sutikimo svečiais. Bus
gaisis,
žaibaspalvis, auksaasmeniškai buvo susitikęs tik vie meninė programa, vaišės ir šo
skruostis, trumpamintis, svajaną kartą, būtent 1959 m. jam be kiai. Jaunimas prašomas taip pat
žiedis, aušraaidis, ugniabangis,
silankant Ukrainoje, tą syk jam, dalyvauti, sudarant atskirus sau
Johnsonui pasakė: "Aš skaičiau staliukus. Staliukus užsisakyti
visas Jūsų kalbas, tačiau nė vie pas subatvakarių komisijos ir
na jų man nepatiko!" Už tat Ni V-bos narius.
šiuo metu S-gos namų iškilmių
kita į laidotuves pasiuntė savo
salės
sienose atnaujinamos deko
gudriausią patarėją armėną Mikojaną, kad tas tuoj pat sueitų į racijos. Darbus atlieka bostonie
asmeninį sąlytį su nauju pre čiams gerai žinomas meistras,
(Atkelta iš 1 psl.)
zidentu ir praneštų, ko galima agronomas AntanasBričkus. Jam
policija yra tikrai gabi, kai to no
dar talkininkauja kiti skyriaus
tikėtis.
ri, šį kartą leido nutildyti tą,
Koks Johnsonas iš tikro pa nariai. Susirinkimui primininkakuris galėjo labai daug pasaky
& IOAN ASSN.
sirodys esąs prezidentas, paaiš • vo Br. Utenis, sekr. Ig. Vilėništi.
kės tik už kelių mėnesių, kai kis.
Niekas Brazilijoje ar kur nors
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
nusistovės ir išryškės jo santy
kitur pasaulyje nepatikės, kad
kiai su Kennedy gimine. Viena KANDIDATAI Į LIET. PIL. D-JOS
naktinių klubų laikytojas galėtų
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.
aišku, kad Johnsonas yra gudrus VADOVYBĘ
taip lengvai įeiti į policijos įstai
sekretorius
So. Bostono Liet. Pil. D-jos na
politikas, mokąs kur reikia eiti į
gą, praeiti 50 policijos valdininkų
įvairiausius kompromisus. Jo riai lapkričio mėn. 21 d. išrinko
Chicago
Phone:
212-4395;
Suburhan
Phone:
656-6330
ir nukauti dviejų policijos parei
santykiai su kongresu, atrodo. kandidatus į vadovybę, gi patys
gūnų vedamą nusikaltėlį...
rinkimai įvyks gruodžio mėn. 19
d. Kandidatais išrinkti: į pirmi
ninkus Adv. J. Grigalius ir T.
Grevis, į vicep. S. Drevinskas,
A. Chaplik, J. Kapočius, į sekr.
A. Neviera, J. Tumavičienė, į
ižd. J. Kaspar, į maršalkas J.
Markevičius, C. Glodenis. Į kon
trolės komis.: A. Druzdis, B.
Kontrim, S. Jakutis, A. Šidlaus
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
kas, A. Baika ir J. Venis. Į di
rektorius: I. Ivaškienė, J. Lu
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
binas, H. Young, L. Švelnis, S.
Kontautas, A. Namansy, F. ZaČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
lesnis, A. Rudauskas, A. Mat
joška, J. Vaičaitis, A. Andriu
6. ST. REMY BRAND, Import.
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. . .. 5th $5.75
lionis ir k. Į Fin. sekr. Vytau
5th $3.98
from France. .'...............................
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th $3.98
tas Stelmokas labai stipriai lai
5th S .98
7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
3. NAPOLEON Vermouth, Import.
mėjo prieš J. Romaną (222-154)
5th S .98
8. BORDEAUX Wine .Red or White
from France....................................................... 5th $1.19
Gruodžio mėn. 19 dieną balsuo
tojai turėtų atkreipti daugiau dė
4. Popular GERMAN VSOP Brand................. 5th $4.69
mesio į direktoriatą. Ir čia rei
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine............. 5th $ .69
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
kėtų naujų jėgų įvesti.
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
Draugijos nariams Kalėdų Eg
lutė ruošiama gruodžio 22 d. Taip

Politikavimas po laidotuvių...

4'/2%

Brazilijoje

ST. ANTHONY SAVINGS

VIEŠĖDAMI CHICAGUR PIRKITE NAUJOJE MODMIUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA
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* LIETUVIŲ FONDUI be Mo
terų Klubo dar paaukojo po $100
-- J. Gimbutas ir P. Kalvaitienė.
* LITUANISTINĖS MOKYKLOS
banketas labai gražiai pasisekė.
Svečių buvo prisirinkę tikrai
daug. Inž. Romas Veitas -- ko
miteto pirmininkas, vienas iš jau
nesniųjų Bostono veikėjų, gra
žiai pravedė banketo programą,
pristatydamas visą mokyklos ko
mitetą ir mokomąjį personalą,
taip pat pats pirmininkas suor
ganizavo sekstetą ir išpildė me
ninę programą. Meninei daliai
vadovavo K. Barūnas - vice
pirmininkas.
* JAMBOREE’S FONDO įgalio
tinis Bostone praneša, kad skau
tiškų vaizdų albumas iki Naujų
Metų bus baigtas spausdinti ir
visi prenumeratoriai greit gaus.
Tokia informacija yra gauta iš
Liet. Skautų Jamboree’s Fondo
vedėjo s. P. Molio.
SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS

Aleksandras Mariūnas su žmo
na, PLB Vokietijos Kr. Valdybos
reikalų vedėjas, viešėjo pas sa
vo bičiulį L. Lendraitį. Abu bu
vę Lietuvos karo aviacijos kari
ninkai. Iš Bostono išskrido į Vo
kietiją ,kur jis tarnauja Lufthanso
b-vėje.
* ILGOKAME POETO Mykolo
Vaitkaus pagerbtuvių aprašyme
(lapkričio 22 d. Dirvos 134 nr.
5 psl.), suminėti visi sveikinu
sieji, tik nepaminėta LB Bosto
no apylinkė.
Po sveikinimo buvo įteiktas
kuklus adresas, tautinė juostelė
ir LB I-jo Seimo ženklelis.

GREETINGS and
BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
SPINET PIANOS OF
DISTINCTION
E ašy Terms can be
Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633
Greetings and Best
Wishes To Our Friends
and Patrons

FAMILY ROG
& CARPET
CLEANING C0.
Rug Cleaning and
Repairing in Our Plant
or in Your Home
City Wide Pick Up and
Delivery
Ali Work Guaranteed

Insurance Covered
5440 BROADWAY

BR 1-4500
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KONKURENCIJA NĖRA PIKTAS
REIŠKINYS
...jei toje konkurencijoje nepasireiškia pikta valia. Bent jau
Amerikoje konkurencija yra ūkinės pažangos, kokybės kėlimo ir
iniciatyvos šaltiniu. Taigi, savo esmėje, konkurencija yra teigia
mųjų pradų kūrinys, kuriame iškyla į paviršių ne piktybiniai, bet
kūrybiniai aspektai^
A. Lincolnas yra pasakęs, kad "kiekvienas žmogus sako turįs
jo savišką ambiciją. Ar tai teisinga, ar ne, vieną tik galiu pasakyti,
kad neturiu kitos tokios didelės ambicijos, kaip būti nuoširdžiai ir
atvirai įvertintu mano tautiečių..."
Vertinimas ūkinės konkurencijos srityje priklauso nuo masės,
gaminamomis ūkinėmis gėrybėmis besinaudojančios. Nesvarbu, ką
vienas ar kitas žmogus apie tą ar kitą prekę pasakys. Svarbu, ar žmo
nės, masiniai tą prekę pirkdami, tuo pačius prisidės ir prie jos to
bulinimo. Konkurencijoje nukentės ar laimės prekė, kuri pati už save
kalba.

X

Lietuvių gyvenime, su apgailestavimu tenka pripažinti, atsiran
da tos piktybinės konkurencijos žymių, kurioje dar "prekei" nepasi
rodžius, jai dar neturint nei galimybių "apie save kalbėti", jau smer
kiama ne tik pati prekė, bet ir jos gamintojai.
Būdingu tokių reiškinių faktu galėtume paminėti įvairias paska
las, skleidžiamas prezidento A. Smetonos monografijos adresu, ka
žin kodėl daugiausia dyglius atsukant Vilties spaustuvės adresu. Ne
sileidžiant į platesnius aiškinimus, kurie logiškai galvojančiam žmo
gui ir taip aiškūs, norėtųsi tik paklausti įvairių paskalų skleidėjų,
kada, kur ir kaip buvo išleista ir atspausdinta knyga autoriui dar ne
baigus jos paruošti?
Jei kas pastebėjo praeitame Dirvos numeryje ALTS ir Vilties
d-jos valdybų posėdžio komunikatą, nedviprasmiškai galėjo įsiskai
tyti, kad "posėdžio dalyviai buvo supažindinti su jau atspaus
dinta A. Smetonos monografijos didžiuma — 624
psl., ir peržvelgė, kaip vyksta baigiamieji to leidinio rengimo dar
bai (skaičiuojama, kad susidarys dar apie 140 psl.)."
Kokių čia dar reikia komentarų?
Gi dėl Vilties leidyklos sugebėjimų tinkamai darbą atlikti spren
dimus daro ne vien tie, kurie kalba pikto kipšiuko kurstomi, bet ir
tie, kurie tąja leidykla pasitiki ir atiduoda jai savo užsakymus.
Lietuviškos leidyklos, atsižvelgiant J turimas sąlygas, atlieka
didelį darbą. Kiekviena jų turi skirtingą ūkinį pajėgumą ir naudoja
si, pagal turimas technines sąlygas, sau pritaikinta rinka ir at
lieka joms skirtus uždavinius. Tų leidyklų tarpusavio santykiai yra
konkurenciniai normaliose verslo aplinkybėse. Tuo labiau, toji jų
konkurencija privalo vadovautis visoms įmonėms ir jų vadovams
privalomais moralės dėsniais.
(j.č.)

SKAITYTOJU

LAIŠKAI
KODĖL PORĄ, O NE VISUS?
Lietuvių laikraščiuose tilpo
trumpi pranešimai "Mirusių ope
ros solistų: V. Grigaitienės, V.
Ivanausko, V. Puškoriaus, K.
Orento ir choro dirigento J. Štar kos prisiminimas -- gedulingos
pamaldos bus lapkričio 16 d. (šeš
tadienį) 11 vai. ryto Apreiškimo
pa r. bažnyčioje".
Skelbtoji žinutė atrodo netiks
li ir nepilna. Pirmiausia, nėra
davinių, kas tas gedulingas pa
maldas užsakė. Garsinant kieno
nors pavardes, juo labiau kil
niais tikslais, garsintojų pavar
dės ar sambūrių pavadinimai bū
tini.
Antras netikslumas, tai "at
ranka" pagerbiant vieno sambū
rio tik kelis narius, kai tame pa
čiame sambūryje yra daugiau mi
rusių, atseit, gerbtinų asmenų. Ir
trečiasis netikslumas, tai sąmo
ningas ar nesąmoningas nutylėji
mas, kurios būtent operos solis
tai pagerbiami. Tie, kurie domė
josi nepriklausomos Lietuvos
meno kultūros raida, prisimena,
kad žinutėje minimi mirusieji
operos solistai --V. Grigaitienė,
Y. Ivanauskas, V. Puškorius, K.
Drėmas ir choro dirigentas J.
Starka, -- buvo ilgamečiai Kauno
Valstybinio Teatro Operos solis
tai. Taip ir turėjo būti paskelb
ta žinutėse, kad skaitytojai, kurie
negyveno Lietuvoje ir nieko nėra
girdėję apie Kauno Valstybinį Ope
ros Teatrą, galėtų suvokti apie
kokius mirusius operos solistus

kalbama.
Ryškiausia minėtos žinutės pa
klaida tame, kad gedulingų pa
maldų anoniminiai užsakytojai pa
minėjo tik kelis mirusius mūsų
operos solistus, kai daug kam ži
noma, jog tokių mirusiųjų yra žy
miai daugiau ir jie taip pat turė
jo būti prisiminti. Juk pagal pas
tovią tradiciją, kai pagerbiami
kurio nors gausesnio sambūrio
mirę ar žuvę nariai ir kai neį
manoma visų vardų paminėti (pa
vyzdžiui, minint Lietuvos Ka
riuomenės žuvusius ar mirusius
karius), pagerbiami visi bendrai,
nieko neišvardinant. Otokiaisat
vejais, kai įmanoma visus išvar
dyti, netikslu daryti atranką. Taip
elgdamiesi, mes nuvertiname
tokių pagerbimų gerus norus ir
dar geresnes intencijas...
Ruošiant mirusiųjų operos so
listų pegerbimą, rengėjai turėtų
žinoti, kad Kauno Valstybinio Ope
ros Teatro mirę solistai yra ne
keturi, bet virš dešimties, būtent,
be anksčiau išvardytų, dar šie:
Ona Pocienė, Veronika Podėnaitė, Juozas Babravičius, Alek
sandras Kanauskas, Juozas (?)
Audiejus, Antanas Katelė. Nežino
mas likimas kankinių keliais iš
tremtųjų solisčių: Dagelytės-Valatkienės, Karaliūtės - Bučkuvienės, Avietinaitės - Gustai
nienės, operos choro bendradar
bės Grėbliūnienės. Jos buvo žiau riųjų Lietuvos okupantų išgaben
tos į Rusiją nežinomam likimui.

Vasario 16 Gimnazijos IV klasės mokiniai. Prieky sėdi iš kairės: E. Rajauskaitė, A. Janulytė, L.
Bajerytė ir R. Šteinbachaitė.
V. Alseikos nuotrauka

"Mes visos septynios siuvinėjame rūteles’’
Įspūdžiai aplankius Vasario 16 Gimnaziją (2)
--Ar Tamsta jau matei augan
tį Gimnazijos pastatą? Ar susi
pažinai su šeštokų leidžiamu sie
niniu laikraščiu? Ar žinai, kad
paskiri mergaičių bandrabučio
kambariai turi savo vardus -"Šatrijos Ragana", "Neringa",
"Gedimino Pilis" ir pan.? Apie
visa tai teko patirti, apsilankius
Vasario Gimnazijoje, per apsi
niaukusias lapkričio 16-17 die
nas. Taip, esama pasikeitimų,
kiek pakitę ir moksleivijos vei
dai -- juk paskutinį kartą čia
teko lankytis pernai, rugsė
jo mėn. Norėjau pasikalbėti su
jaunimu, patirti, ką jis galvoja,
kaip žiūri į lietuviškumo reika
lus, kiek jis išprusęs ir pan.
Pastatas auga, o abiturientai
su mokytojais nerimsta -- šitaip
būtų galima nusakyti poros die
nų įspūdžius. Pasak direktoriaus
-- jei oro sąlygos leis, tai jau
žiemai naujasis pastatas ( čia
tilps ir klasės ir valgykla ir
mokytojų kambarys^ ir keli bu
tai) turės ir stogą. Žinoma, daug
tiesos, jei teigiama, kad gražios
patalpos —‘erdvios ir šviesios
klasės, galėtų patraukti daugiau
mokinių. Skaitytojai gali nuotrau
koje stebėti tą baraką ir -- pri
siminti DP sąlygas. O juk jame
ligšiol vyksta pamokos, yra fi
zikos-chemijos kabinetai, moki
niai su mokytojais čia maitinasi.
Dabar lauktina kitų metų rugpiūčio mėnesio -- tikimasi jau per
sikelti į naujuosius rūmus.
Kitas rūpestis tai --ar abi
turientai išlaikys egzaminus? Jau
buvo minėta apie kai kurias
atrankos priemones, apie tai,
kad tiems abiturientams lyg ir
bandomuosius brandos egza
minus teko laikyti gretimoje vo
kiečių gimnazijoje, kad jie buvo
pratinami prie egzaminų sąlygų.
Toks "klimato pakeitimas", sku
bus 'pasirengimas egzaminams,
žinoma, buvo gerokai apsunki
nęs ir abiturientus ir mokytojus.
Ar jis buvo naudingas? Tai pa
rodys netolima ateitis ir ypač
antroji vasario m. pusė, kai jau
paaiškės abiturientų likimas.
Trys merginos ir du jaunuo
liai -- štai penketukas, dabar
kreipiąs vietos ir užsienio lie
tuvių dėmesį. Tai nemažos atran
kos padarinys, nes jei būtų lei
džiama laikyti brandos egzami
nus pernykščios nesėkmės daly
viams ir šių metų devintokams,
skaičius būtų prašokęs 10. Da
bartinio penketuko amžius 20-22
m. Būdinga, kad du iš abiturien-

V. ALSEIKA
tų — Alisaitė ir Vaitiekūnas —
prieš 9 metus atėjo gimnazijon
nemokėdami lietuvių kalbos. Prie
jų dar tektų priskirti ir Birutę
Forsterytę -- bent šių eilučių
autoriui ji pasakojo taip pat ne
mokėjusi lietuviškai. O dabar?
Jų lietuvių kalba -- pasigėrėti -

biausiai patrauklių jaunų moks

leivių, tai pirmoje klasėje besi
mokinančios ir 1960 m. iš Lie
tuvos atvykusios seserys Lore
ta ( 11 m.) ir Aldona ( 12 m.)
Subačiūtės. Ateičiai jos teikia
nemaža vilčių, malonu su jomis
kalbėtis, smagu jas nutraukti fo
tografijai ir miela sutikti --at
vykusius jas aplankyti tėvelius
iš KaisersJauterno. Tai garlia
viškiai, o merginos apie gimna
ziją sako -- kad čia viskas pa
tinka, jos ir veiklios, nes jau
keliose vietose šoko su gimna
zijos taut. šokių grupe. Lietu
voje joms teko būti pionierėmis,
tačiau paklaustos, ar sutiktųgrįž

ti atgal, jos vienu balsu atsa
kė: taip, kai Lietuva bus laisva!
Dabar jos pareiškia norinčios
baigti Gimnaziją ir viena sako
si norėtų patekti į JAV. Gyvena
septynios pirmokės viename
kambaryje, pavadintame "Rūte
lėmis". "Mes visos septynios
mokame išsiuvinėti rūteles".
Bajerytė slaptai buvo priė
musi komuniją Lietuvoje. Dabar
jau šuolis kiek aukščiau — į
ketvirtąją klasę. Lina Bajerytė
sakosi iš Lietuvos atvyko 1961 m.
Lietuvoje jau buvo išėjusi ketu
rias klases, o čia, ji teigia, ma
tome, kad viskas laisviau.
Lietuvoje suvaržytas tikėjimas
ir prie komunijos buvome pri
ėję slaptai, panašiai ir su mo
kytojais Lietuvoje. Bajerytė sa
kosi dalyvaujanti skautėse --jų.
esama per 30 mergaičių.
Beveik kas šeštadienis moki
niai nuvežami į Mannheimo ope
rą.
Toje pačioje klasėje mokosi
Arūnas Packevičius, 1960 m. at
vykęs iš Kauno. Nors jam pa
tinkančios kalbos, tačiau jis no
rėtų studijuoti mediciną. Jis jau
suskubo su Gimnazijos skautais
pabūti Danijoje, Olandijoje, Nor
vegijoje, Švedijoje, matė kelius
Vokietijos didmiesčius. Ir jis
pripažįsta: gimnazija daug duo
da lietuviškumui.
Tiesa, Lietuvoje, dar jaunas
būdamas jis buvo pionierius ir
dabar stebi skirtumą tarp pa
vergtos Lietuvos ir Vakarų. Jei,
jis teigia, Lietuvoje kas nors
pasistato namus, tai jie greit
atimami, o Vakaruose visai ki
taip! Packevičius domisi spor
tu (lengvąją atletika), dalyvau
ja taut. šokių grupėje ir nema
žai skaito. Jis pasakoja "Algi
mantą” perskaitęs du kartus, dar
patikę Kryžiuočiai, patinka Mai
ronis, Žemaitė o iš vokiečių
autorių -- Šilleris.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Du pirmos klasės mokiniai, ne
seniai atvykę iš Lietuvos, E. Dil
ba ir A. Černiauskas.

na. Kiti du, jau laikę egzaminus
ir pernai -- Žiba Vykintaitė-Povilavičiutė ir Liorenčas turi su
kūrę lietuviškas šeimas. Lioren
čas prieš 2 ir puse m. atvykęs
iš Lietuvos. Jie abu stojo gim
nazijon, jau gerai mokėdami lie
tuviškai, abu iš lietuviškų šeimų.

Dvi būdingos moksleivių gru
pės, tai pradėję mokytis, nemo
kėdami lietuviškai ir kiti -- pa
lyginti neseniai atsiradę su tė
vais iš Lietuvos. Gimnazijos va
dovybės sugestija buvo -- pasi
kalbėkite pirmiausia su tų dvie
jų grupių atstovais! Dar kita
įdomesnė grupelė, tai — moks
leiviai visuomenininkai, šešto
kai, leidžią sieninį laikraštį.
Pradėkime nuo pačių mažiau
sių -- štai prieš mane du pir
mokai: Edvinas Dilba ir Alvy
das Černiauskas. Jų tėvai iš
Lietuvos atvyko 1959 m. Jiems
abiems po 12 m. amžiaus. Dil
ba teigia norįs baigti visas kla
ses, Vakaruose jam patinka, jis
niekuo nenusiskundžia, pasakojo,
kad pirmojoje klasėje bent 10-11
mokinių, dar neseniai gyvenusių
Lietuvoje. Jis norėtų įstoti į
skautus, o Gimnazijai tenka ir
pagyrimas -- čia tikrai, jis sa
ko, daug išmoksi lietuviškai. O
Nekaltos kankinės, žiauriojo ko tėvai? Jie lietuviai, bet gali skai
munizmo aukos, gal būt daugiau tyti ir vokiškai. Ar norėtum grįž
sia yra užsitarnavusios tikinčių ti į Lietuvą?. Ne -- sušunka
jų maldų ir pagarbos. Nesmagu, Dilba -- grįžčiau tik, jei išei
kai pastarųjų šešių operos me tų komunistai! A. Černiauskas
nininkų pavardės nepateko ir į kalba panašiai, tik jis labiau
"Lietuvių Enciklopediją". Šis ryš paniūręs, susimąstęs, gal dėl
kus praleidimas turėtų būti išly to, kad pernai mirė jo tėvas.
gintas papildomajame LE tome. Ir jis norėtų toje Gimnazijoje
Pagerbiant mūsų mirusius likti, o ateity? Noriu būti JAV
operos solistus, taip pat vertė kareiviu! Jam patinka sportas,
tų pagerbti ir kitus šios meno ypač stebėti futbolo rungtynes,
srities darbuotojus, k.t. dirigen jis domisi ir televizijos progra
tus, režisierius, choro ir orkest momis (šeštadienių, sekmadie
ro bendradarbius, dekoratorius. nių ir pirmadienių vakarais Gim
Bet tai jau būtų platesnis sąrašas. nazijos salėje moksleiviai gali
pasižiūrėti TV programų).
Vytautas Braziulis
Pirmokės Subačiūtės grįžtų tik
Cleveland
į laisvą Lietuvą. Vienos iš la

Pusė pirmos klasės mokinių (iš viso I klasėje yra 24 mokiniai).

Subačius su žmona atvykę į gimnaziją aplankyti besimokančių savo
dukrelių Aldonos ir Loretos, yra 1960 metais atvykę iš Lietuvos.
V. Alseikos nuotraukas

AKIMIRKOS

Bronys Raila

Iš ne žemdirbių šalies
Niekam ne paslaptis, kad Lie
tuva yra žemės ūkio šalis... Taip
nuolat sakydavo savo prakalbose
mūsų politikai ir taip vis pradė
davo straipsnius patys negabiausi
žurnalistai laikraščiuose, kurių
tiražas, maitinamas tik tokiom
naujienom, sparčiai krisdavo. Ir
jūs turėtumėt teisę mane nušauti
už tokio pasibaisėtinai banalaus,
nors ir teisingo fakto kartojimą.
Ir jis tebekartojamas nuolat,
ypač išeivių tarpe -- minėjimų
prakalbininkų, politikų ir litera
tų. Veik dviem dešimtmečiam pra
ėjus nuo to laiko, kai šie "ar
tojai" paliko žemės ūkio šalį,
ir niekad vėliau nei arė, nei
sėjo, nei piovė, ir net arklį su
arklu retai tematė, ir vargiai ku
ris kviečio grūdą beatskirtų nuo
miežio. Bet jie vis tebekalba
tais jautrių agronomų atsimini
mais, teberašo kartais daugelio
šimtų puslapių sudėtingas arto
jų epopėjas arba, kaip Dr. V. Vyčinas kanadiniame "Nepriklau
somos Lietuvos" laikraštyje, fi
losofiškai blizgina panteistinio
artojėlio kultą, vienintelį tautos
išlikimo pagrindą ir "lietuvio
tautinę misiją išeivijoje".
Bet jeigu jūs būsite skaitę vie
ną kitą iš Nepriklausomybės lai
kų perspausdintą knygą, pavz. P.
Orintaitės romaną "Daubiškės
inteligentai" ar Vinco Ramono
novelių rinkinį "DailininkasRau
ba", jūs galėjote įsitikinti, kad
Lietuva vis dėlto kažin kaip buvo
ir ne žemės ūkio šalis. Ir ta "ne
žemiškoji" dalis, matyt, buvo ne
tokia nereikšminga, jeigu apie ją
buvo galima romanus ir noveles
rašyti, o tokiam Petrui Vaičiūnui
net keletą komedijų ir dramų.
Čia paminėtose ir daugelyje ki
tų mūsų literatūros knygų randa
me žmones, vaizdus ir verslus
visai ne iš žemės ūkio šakų. O vis
kažkokius neįprastus, "sveti
mus", "nelietuviškūs": mies
tiečius ir miesčionius, spekulian
tus ir pirklius, valdininkus ir
karjeristus, muzikus ir dailinin
kus, šaunius leitanantus ir vene
rinėm ligom sirgusius kapitonus,
kapitalistus
pramoninkus
ir streikuojančius
darbi
ninkus, tikrus latrelius, falšyvus
genijus ir jau išsigimstančius
pirmosios miestiečių verslinin
kų ar valdininkų generacijos vai
kus...
Tie paveikslai ir tie charakte
riai dažniausia nešviesūs. Ir aiš
ki mūsų rašytojų klaida buvo vaiz
duoti miestų verslininkus iš
sigimstančius jau pirmojoje ge
neracijoje, o galutinai pūvančius
jau antrojoje. Kitur bendrai ma
noma, kad išsigimimai, jeigu jų
yra, prasideda daugiausia nuo
trečiosios generacijos. Tomo
Manno vokiškieji pirkliai Buddenbrookai ėmė išsigimti tik po
visos eilės generacijų.

ba", kurį šių metų pavasarį savo
pirmuoju leidiniu Vilties Bendro
vė paskleidė skaitytojams, suda
ro lyg ir pereinamąjį tarpsnį tarp
dviejų griežtų tematikos kraštu
tinumų -- "miesto" ir "kaimo".
Rašytojas dar skubiai perbėga
artojėlių vagom ir kiek pabraidžioja rasotom šienpiovėlių pie
vom, ir greit persikelia į miestą
nušauti niekam nebetinkantį kapi
toną Borutą, pagyventi su pusėti
nai mizernu šilkinių kojinių, konijako stiklelių ir minkštų lovų
idealistu, kuris irgi nušauna sa
vo stipresnį varžovą, paskui
plaučių uždegimu numarinti ga
bų dailininką Raubą, kurį mies
te (tikriausia Kaune) sužlugdė
klastingi vertelgos ir veidmai
ningos moterys. Pagaliau, su
streikuojančiais darbininkais pralaimėti kovą prieš mašiną ir krau
gerį fabrikantą...
Nors vietom dar užgriebdamas
sodžiaus pakluones, Ramonas sa
vo kalba ir stiliumi, savo jausmu
ir skoniu, savo vidine vizija ir
manierom jau nieko bendro nebe
turi su sene Žemaite, padėjusia
tvirtus pagrindus mūsų "kaimo
literatūrai". Šį santykių nutrau
kimą jis atliko jau daugiau nei
prieš 30 metų ir buvo vienas iš
"naujo žodžio" pradininkų mūsų
prozoje.
Prisimindamas Barono aiški
nimus, dar kartą galėčiau paklaus,
ti: rašytojas Ramonas -- ar jis
geresnis ar blogesnis už Žemai
tės tipo realistus, geresnis ar
blogesnis už dabartinius Ame
rikoje gyvenančius Lietuvos kai
mo metraštininkus? Labai keblu
į tokius klausimus tiksliai atsaky
ti, tad gal daugiau aiškumo duo
tų pora pavyzdžių. Štai viena mei
lės atsiskleidimo scena, kai pie
voje ūkininko duktė užkalbina sa
vo samdinį berną piovėją:

"-- Padėk, Dieve. Na, ar jau
daug priskabei smilgų?
-- Dėkui. Užtektų mudviem pa
sikloti.
Bernas pamaži pasirėmė ant
dalgio ir permetė ją akimis nuo
galvos iki kojų. Ypač ilgai jis
žiūrėjo į jos bliuzkaitę.
Berno žvilgsnis ir žodžiai keis
tai paerzino ją. Lyg kas būtų pa
kutenęs tą duobelę žemiau kaklo.
Ji kažkaip keistai šyptelėjo, pa
žiūrėjo jam į akis ir, lyg ginda
mosi ko, bėrė jam tiesiog į vei
dą pilną saują linų žiedų. Tiesiog
į plaukus. Tiesiog į tas akis, taip
atkakliai karštai žiūrinčias.
Tamsiai žalias. Meilias"...
Arba štai kitas scenovaizdis,
kai dolerių prisikalęs mizan
tropas lietuvis "amerikonas"
grįžta tėvynėn, čia perka ir įsi—
ruošia fantastišką ūkį ir laukia
nebesulaukdamas laimės...
"Tylu.
Rytuos dangus melsvas, plie
ninio melsvumo. Ten pro juodus
medžius teka mėnuo.
Ir baltos miglos kyla.
Tik fontanas kažką niurna ir
pliuškena.
Jis sėdi, rūko, stebisi.
Kyla miglos. Teka mėnuo. Raus
vas, kaip laukinė aguona. Vakaro
vėsos apimtas sudreba beržo la
pas. Pievose toli surinka pempė.
Klauso ir stebisi.
Naujas pasaulis. Naujas gy
venimas. Kaip pasaka"...
Jei ne ta pempė, tikrai pagal
vočiau, kad skaitau apie Kalifor
niją. Ar apie Arizoną.

Šitokia Ramono kalba, jos tau
pumas, gamtos išjautimas, visas
estetinis braižas, šalia Jurgio
Savickio, savo laiku buvo itin nau
jas stilius mūsų beletristikoje.

Galbūt, ne be norvego Knuto
Hamsuno įtakos, kurį tada daž
nas mėgome, godžiai skaitydami
lietuviškuose, vokiškuose ar ru
siškuose vertimuose, Ramono kal
bą ir stilių prilygti ne dažnam
būtų lengva ir šiandien. O jį pra
lenkti pasisekė tik labai retam
kam. Gal net galėčiau pasakyti,
kad vyresnis Ramonas ir pats nebepralenkė savo jaunystės...
Be abejo, mane kiek nuvilia
ilgoji rinkinio novelė apie dai
lininką Raubą. Novelė šiaipjau
įdomi, turi savo gyvenimą, vyks
tantį pagal savo dėsnius. Bet nė
vienoje jo scenoje man nėra abe
jonės, kad čia falšyvas Kaunas,
falšyvos moterys, falšyvi meno
vertelgos, visiškai falšyvas ir
pats dailininkas Rauba. Tai Kauno
ir jo meno gyvenimo reginys, ku
rį galėtų savo vaizduotėje sukli
juoti ir dirbtiniausiai sudėlioti
koks tolimo provincijos užkam
pio pradedantis rašytojėlis, o ne
Ramonas, kuris Kaune studijavo,
dažnai ten vėliau lankydavosi ir
norėdamas galėjo pažinti šią at
mosferą ir tikrų, gyvų dailinin
kų.
O pati silpniausioji rinkinio
novelė yra "Streikas". Tai pro
letarinė tema, kuri bent anuomet,
kaip atrodo, buvo sunkiai įsigy
venama Ramono būdui. Apie tai
prisimenu vieną istoriją...

Mutual Federal Bendrovės
rekordas

2
metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
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Ir vėl leidžiasi saulė. Jos paskutiniai spinduliai stringa dul
kėtuose languose nepasiekdami mūsų. Tomas ištiesia savo ilgas,
tvirtas kojas, sugniaužia rankas.
-- Vokiečiai tikrai artėja, šią naktį aiškiai girdėjau patrankų
kanonadą.
Kuusik nusileidžia ant matraco
-- Tikėkimės. Tada vėl prasidės gyvenimas iš naujo. Galėsi
me ramiai gyventi, ramiai miegoti, dirbti, mylėti. Praeis toji pra
keikta baimė.
-- Negi tu iš tikrųjų manai, kad tada prasidės ramus gyveni
mas?
-- Žinoma, kodėl gi ne?
-- Kova dar nebus užbaigta nei už mūsų tautą, nei už mus pa
čius, nei už Europą. Visas pasaulis neturėš’taikos ir ramybės, kol
laikysis didžioji Rusijos imperija, kol Kremliuje sėdės caras, ne
svarbu, ar jis būtų raudonas, ar baltas, kol Maskva laikys paver
gus 140 milijonų. Niekados nebus taikos, kol rusiški imperialistai
turės galimybės kitas tautas užpuldinėti!
Senasis Puidak prieina arčiau manęs.
-- Tai ką gi tu pasiūlytume!, viršininke?
-- Sutriuškinti didžiąją Rusijos imperiją, sunaikinti Kremlių,
išlaisvinti visas pavergtas tautas. Laisvė ir nepriklausomybė vi
soms pavergtoms tautoms.
Justas tik patraukia pečiais.
-- Galimas daiktas, kad toks ir vokiečių planas.
-- Aišku, ir jie tikrai laimės, jeigu tik tos laisvės sieks.
Justas papurto galvą.

išspausdino savo "Streiką", kurį
vėliau įdėjo ir į šį rinkinį. Deja,
jis buvo toks pat nuobodus, dirb
tinis, schematinis ir be jokios iš
liekamosios vertės, kaip ir visa
kairiųjų tos rūšies socialistinio
"realizmo" rašliava.
Nebūtų buvę niekam jokios
skriaudos antrajame knygos lei
dime šios novelės nepakartojant.
•

Ir jei ši novelė buvo pakarto
ta, kaip ir kitos rinkinio novelės
nei kablelio, nei raidės nepakeičiant, tai, kaip girdėjau, išimtinai
dėl "techninių priežasčių". Mat,
šis rinkinys buvęs perfotografuo
tas iš Lietuvoje kadaise išleistos
pirmosios laidos nuo pradžios iki
pabaigos.
Gal ekonominiais sumetimais

John J. Kazanauskas, Pres.

-- Jie laimėtų, bet aš paprasčiausiai netikiu. Vokiečiai yra
perdaug godūs ir norės viską tik sau paglemžti.
Kuli nusispiauna.
-- Kaip ten bebūtų, svarbiausia, kad tik rusai būtų iš Estijos
išvyti. O tai, ką sako Raidas, tai gryniausia nesąmonė.
-- Gal būt tėra tik sapnas, o gal net vizija.
Dienos eina ir praeina. Elfi ir motina nepasirodė. Ir jos nie
kad nepasirodys. Arba Herbertas taip pat buvo suimtas, arba jis
bus jas kur kitur paslėpęs. Esame visiškai atkirsti nuo pasaulio.
Tikriausiai net neįmanoma pasiųsti mums žinių.
Aš vis dar labai silpnas. Didesnę laiko dalį praguliu. Dažnai net
prisnūstu. Mano kūnas kaupia jėgas, kurių netrukus prireiks.
Gulime ir klausomės. Patrankų griaustinis atrodo vis artėja.
Justas prisiliečia mano rankos.
-- Girdi, Robertai?
-- Taip!
Kažkoki garsai gatvėje, jie artėja. Silvija išsitempia.
-- Kas galėtų būti, Robertai?
-- Lengvieji rusų tankai. Gulėk ramiai, Silvija.
-- Man baisu, Robertai.
Ją apkabinu per pečius.
-- Nurimk, Silvija. Nėra ko tau bijoti.
Kitame kampe sužiba cigaretės žarija. Pasigirsta Kuli nosinis
balsas:
-- Kitiems ir sekasi. Jie vaidina didvyrius, o bobos puola
jiems ant kaklų. Taip, taip, kai duodasi prikuliamas...
Aš atsistoju.
-- Ką tu pasakei, Kuli?
Kuli tik nusijuokia.
-- O jeigu ir' taip. Ar tu turi daugiau teisių, negu mes visi?
Ir aš vyras, ir kai turime čia dailią mergytę, tai...
Užčiaupk savo purvinus nasrus. Kuli, arba...
Vėl guluosi. Justas pasirita arčiau manęs.
-- Tu baisiai pasikeitęs, Robertai.
-- Tikrai? Man neatrodo. Kiekvienas iš mūsų gali vieną die
ną tapti kuo nebuvęs.
Justas pritaria.
(Bus daugiau)

tai pateisinama, bet aš Vilties
bendrovei neturėčiau tiek atlai
dumo. Iš tikrųjų, turbūt, ne aš
vienas laukčiau ne pakartojimų,
bet visai naujų knygų, kurių rank
raščių dar nestigtų mūsų rašyto
jų stalčiuose. Tegu ne tiek daž
nai, kaip londoniškė Nida, tegu
tik tris ar keturius kartus per
metus, bet būtų labai pozityvu,
jei Amerikoje įžengianti į knygų
leidimą Viltis neapviltų daugelio
mūsų vilčių.
Panaudojant tiesioginio knygų
platinimo būdus per jai artimas
ir gana gausias mūsų visuome
nines organizacijas, gal ir Vil
čiai ilgainiui pasisektų suburti
savo rūšies pastovių mūsų origi
nalios knygos pirkėjų ir skaityto
jų "klubą". Šiuo metu tai bemaž
vienintelis būdas.

A "STOP" Sign
TO NEW CAR BUYERS

Su Vincu Ramonu Lietuvoje
tebuvau silpnas, tik "kepurinis"
pažįstamas. Bet su juo arčiau bu
vo pažįstamas ir mėgdavo pasi
kalbėti mano anų laikų labai ar
timas draugas Antanas Venclova.
Ir jis man kartą pasakojo sutikęs
Ramoną Laisvės alėjoje, ir kad
jiedu ilgai kalbėjęsi bei ginčijęs:
apie literatūrą. Ramonas jam ir
sakęs: ė, jūs kairieji, proletarų
draugai, jūs manot, kad tik jūs
vieni tegalit apie darbininkus ra
šyti. Galim ir mes, nes ir mes
suprantam darbininkų skriaudas,
jų teises ir socialinio teisingumo
reikalą. Ir mes galėtume pa rašy
ti mažiau nuobodžiai, labiau mo
derniškai, negu jūs...
Netrukus Ramonas periodikoje

Vinco Ramono prieškarini'/ no
velių rinkinys "DailininkasRau-

5o
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Stop and consider how much you

can save by Financing your car at our
Rate of

per $100 per year. Let us

prove that we can save you money!
Visit any of our convenient 71 offices or

PHONE CHerry 1-0875

DABAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS ŠVENTĖMS
JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE
COSMOS PARCELS EKPRESS
CORPORATION
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms Į bet ku
ria SSSR dali ------ ----- ------ Licensed by V. O. Vneshposiltorg

SIUNTIMAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS
GARANTUOTAS
— GAVĖJAS MEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų medžia
gų moteriškiems ir Vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite
nei perkant kitui. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinka
mų siuntiniams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų infor
macijų ir nemokamų kainaraščių rašykite ar aplankykite
jums artimiausių skyrių:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avė.______
AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th St.______ CH 3-2583
BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Avė.______ EV 4-4952
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avė. ... _ DI 5-8808
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant St.______ _ CH 9-6245
BOSTON. Mass. — 271 Shawmut Avė. __ _ ______ LI 2-1767
SOUTH BOSTON. Mass. — 359 W. Broadway . 268-0068
BU PAULO G, N. Y. — 332 Fillmore Avė. ___
TU 6-2674
CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avė.
BR 8-6966
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halsted St. .
\VA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio - 904 Literary Rd.
TO 1-1068
DETROIT. Mich. — 7300 Michigan Avė. ..
VI 1-5355
GRANO RAPIDS. Mich. - 606 Bridge St.. N. \V. GL 8-2256
1IAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau
. _ TO 7-1575
HARTFORD 14, Conn. — 200 Krankliu Avė.
Tel. 233-8030. 246-0215
IRVINGTON 11. N. J. - 762 Springfield Avė.
ES 2-4685
YOUNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avė.
R1 3-0440
YONKERS. N. Y. — 555 Neppenhan Avė.
GR 6-2681
LOS ANGELES 22. (’alif. — 960 Atlantic Blvd. A N 1-2994
I,AKEW00D, N. J.
- 126 — 4th St.
FO 3-8569
NEtVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avė. _ .
BI 3-1797
NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Avė. .
LO .2-1446
PATERSON 1, N. .J. — 99 Main St.
__ ___
M.U 4-4619
PASSAIC. N. J. — 176 Market St.
_
GR 2-6387
PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson St. .
HU 1-2750
SAN FRANCISCO. Calif. — 2G76 Sutter St. .
. EI 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 .John St. __ .
_ PU 6-6766
WORCESTER. Mass. — 174 Millbury St.______ SW 8-2868
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

"Neabejotinai Cannes Festiva
lio didžiausio pasisekimo susi
laukė amerikiečių filmas "Ale
liuja, Kalnai!","Aleliuja Kalnai!"
yra amerikietiškiausias filmas
kokį aš esu matęs! Filmas yra
juokingas ir lyriškas".

THE TROY LAUNDRY &
CLEANING CO.

-- The Guardian, London
"Juokingas ir poetiškas kūri
nys. Pirmoji dalis praeina ha
liucinaciniu greičiu, ir visokiau
si trikai seka viens kitą neįsi
vaizduojama ilogika".
-- Gazette de Lauzanne,
Šveicarija

ESTABLISHED 1873

2561-2581 EAST 5Oth ST.

"Adolfo Meko filmas buvo Montrealio festivalio surprizas."
—The Village Voice,New York

UT 1-2900
Filmo "Aleliuja, kalnai" režisierius Adolfas Mekas (dešinėje) stebi vaidinančius aktorius Peter H.
Beard ir Sheila Finn.

GREETINGS and BEST WISHES
THE OHIO SANITARY
SPECIALTY CO.
PLUMBING, HEATING, SHEET METAL AND
ROOFING SUPPLIES

Gali EX 1-0500

6000 Euclid Avė.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams
L. C LURIE WRECKING CO.
1360 East 168th St.

Call IV 1-7560

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS

Aleliuja, kalnai!
Ateinantį pirmadienį, gruodžio
16 dieną, New Yorko kino teatre
"5th AvenueCinema",pradedama
rodyti Adolfo Meko filmas "Ale
liuja, Kalnai!" (Hallelujah the
Hills). Filmas bus rodomas 6
kartus kiekvieną dieną.
"Aleliuja, Kalnai!" yra Adolfo
Meko pirmas filmas; jis parašė
scenarijų ir režisavo su brolio
Jono pagalba. Filmas buvo susuk
tas praėjusį rudenį ir žiemą ma
žame South Londonderry mieste
lyje, Vermonto valstijoje.
šių metų gegužės mėnesį fil
mas buvo rodomas tarptautinia
me Cannes festivalyje Prancū
zijoje. Festivalio dalyviai ir Eu
ropos spauda iškėlė Meko didelį
gabumą, ir filmas susilaukė stebė
tinai gerų recenzijų. Kritikų at
siliepimas buvo toks geras, kad
sekančią dieną Adolfas Mekas ga
vo pakvietimus dalyvauti astuo
niuose kituose filmų fesitvaliuose. Iki Šiol "Aleliuja, Kalnai!"
buvo rodytas sekančiuose festiva
liuose: Cannes (Prancūzijoje);
Locarno (Šveicarijoje); Montreal
(Kanadoje); Lincoln Center, New

Lietuvis susuko
amerikoniškausį filmq

"Filmas yra linksma ir juokin
ga komedija apie dviejų peraugu
sių "boy scouts" nuotykius, my
lint tą pačią merginą".
-- Time Magazine, New York

York, Mannheim (Vokietijoje) ir produkciją, ir numato pradėti
filmavimą ateinantį pavasarį.
London (Anglijoje).
Išskyrus Locarno, visišiefesti valiai buvo nekonkursiniai;
Locarno festivalyje Adolfas Me
kas buvo apdovanotas antrąja pre
mija.
Ateinančių metų pradžioje fil
mas bus rodomas Austrijos, Aus
tralijos ir Argentinos festiva
liuose.
Lapkričio mėnesio pradžioje
"Aleliuja, Kalnai!" turėjo prem
jerą Paryžiaus kinoteatre. Filfnas dar ten teberodomas šiuo me
tu su dideliu pasisekimu.
Ateinančių metų pradžioje fil
mas bus rodomas beveik visose
Europos valstybėse, taip pat Ka
nadoje ir Japonijoje.
Biržietis Adolfas Mekas gyve
na New Yorke nuo 1949 metų.
Prieš tai jis studijavo Vokietijo
je. New Yorke broliai Mekai re
Aktoriai Peter H. Beard ir Marty Greenbaum filme "Aleliuja,
daguoja ir leidžia anglų kalba
kalnai".
filmų meno žurnalą, "Film Culture".
Adolfas Mekas ką tik užbaigė
rašyti scenarijų kito filmo kome
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
dijai. Šiuo metu jis organizuoja

visiems lietuviams

DIAMOND — WATCHES

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.

YVATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS
ROS ARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

BUILDING STONE — FIRE PLACES
DOOR WAYS — STEPS, ETC.

KE .1-0225

768 East 185th St.

"Amerikiečių
režisieriaus
Adolfo Meko filmas laimėjo ne
tikėtą pasisekimą New Yorko Fil
mų Festivalyje."
The New York Times,
New York

15310 Milės Avė.

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST W1SHES

HILCREST MEMORIAL PARK
CEMETRY ASSOCIATION

KENT FLORIST INC.
FLOWERS

12132

AURORA and RICHMOND ROADS

Phone BE 2-0035

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURICE MASCHKE, JR. — President
HE 1-0035

3611 Payne Avenue

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

FORSBERG ENAMELING
COMPANY
4101 HOUGH

AVĖ

EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES
PRESTFS BAKERY
SEE US FOR THE FINEST ITALIAN BAKED GOODS

12111 Mayfied Rd.

GA 1-9296

Cedar

OF

Road

Cleveland

Tėvas ir duktė (Jerome Raphel ir Sheila Finn) filme Aleliuja,
kalnai"."

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

SK 1-5676

DISTINCTION

YE

Heights

6,

2-8340

—

2-8841

Ohio

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED
FLORAL DELIVERIES

f

GRAMERCY SHIPPING CO.
ĮSTEIGTA 1917 — TURINTI MASKVOS l8SR V.NEšl’OSYLTORG LEIDIMĄ — TIKINTI DEPART.MENT OI
BANKING ANI) INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR
DRAl Dl.MĄ.
BE M L ITO DOV ANOS J
LSSR: Siuvamos mašinos,
automobiliai, dviračiai, šal
dytuvai, skalbimo mašinos
ir daug kitu.
MŪSV SKANIU IR AVES
TOS KOKY LĖS MAISTO
PRODUKTŲ SIUNTINIAI.
SIUNTINYS "R” Įkainuo
tas $36.75.
1 svaras degintos kavos.
1 svaras (’acao, 1 sv. šoko
lado, 2 sv. virimui alyvos.
2 sv. cukraus. 2 sv. ryžių.
1 sv. sūrio, 2 sv. rūkytu la
šinuku. 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintų vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS
MEDŽIAGOS
Reikalaukite mūsų sąrašų.

Gramercy - N. Y.
118 EAST 28tb ST., N r. 906
NE\V YORK 16. N. Y.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuotas oiistat\mas per dvi savaites. I li
nai išmokama. Gavėjo pasi

darbo

9

rubliai už

Už patarnavimą

960 East 185th Street

KE 1-5030

$10.

mokestis

iki

$35.00 — $3.50.
Virš $35.00 — 10L.

Gramercy - N. Y.
711 BRO AI) ST.. N r. 925
NEVV ARK. NEW JERSEY

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
visiems lietuviams

YOUNG’S AMERICAN &
CHINESE RESTAURANT

Siuntiniai ir pinigai siunčia
mi i Vak. ir Rytų Vokietijas.
Lenkija, Rumuniją, Vengri
ją, Čekoslovakiją ir kitur.

dienomis

sekmadienį

KOVAC REALTY CO.

rašyti kvitai.
Kursas:

New York telephone MU 9-0598
Atidarytas

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

9-5:30.

uždaryta.

šeštad

10-1.

CHINESE FOOD TO TAKE OUT
Cantonese Family Dinners
OPEN DAILY 11 A. M. TO 1:OO A. M. SAT.
TO 3:OO A. M.
OPEN SUNDAYS
AIR CONDITIONING
2172 WARRENSVILLE CENTER
FA 1-9676
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nas prakalboje istoriko akimis ir
surinktais daviniais, perbėgo Lie
tuvos kariuomenės įkūrimą, jos
svarbą valstybiniame gyvenime
KARIUOMENES ŠVENTĖS
ir atliktus žygius nuo pirmųjų mū
MINĖJIMAS
sų kunigaikščių laikų.
Pagrindinę paskaitą turėjo
Kariuomenės šventės išvaka
rėse Šv. Jono parap. salėje su teis. K. Grigaitis. Tema: Kariuo
ruoštas kūrėjų-savanorių meti menė kaip laidas tautos nepriklau
nis pobūvis praėjo jaukioje nuo somybės.
Išnešus vėliavas, buvo atlikta
taikoje ir davė šiek tiek pelno.
meninė
dalis, kurioje Tautinių
Džiugu, kad visuomenė, savano
rių varomą savišalpos darbą tei Šokių Grupė "Gintaras", vado
giamai vertindama, tuo parengi vaujamas V. Turūtos, meistriš
kai pašoko Lenciūgėlį, Malūną ir
mus noriai lanko.
Pobūvį paįvairino bolševikų Čigonėlį.
"Varpo" choras, vadovaujamas
kalėjimuose kankinto ats. kari
ninko R. Medelio jautri prakalba, muz. St. Gailevičiaus, be kurio
apibūdinanti mūsų laisvės kovas neapsieinama įvairiose tautinė
ir kariuomenės kūrėjus-savano se šventėse ir minėjimuose ir
vis su nauju repertuaru, akompa
rius.
nuojant muz. D. Skrinskaitei, pa
Kariuomenės šventės minėji giedojo Maldą už Tėvynė -- J.
mas, kuris įvyko lapkričio 24 d. Dambrausko, ir kt. kūrinius. Mi
prasidėjo 11 vai. iškilmingomis nėjimas buvo baigtas Tautos
(bk)
pamaldomis abiejose lietuvių baž Himnu.
nyčiose. Šv. Jono bažnyčioje pa
maldas laikė kleb. kun. P. Ažu
WASHINGTON, D. C.
balis, o tai dienai gražų pamoks
lą pasakė kun. J. Staškevičius.
MINĖS SUKAKTĮ
Pamaldose organizuotai su vėlia
va dalyvavo šauliai, kurie prie
Sausio 1 d. sueina 250 metų
žuvusiems paminklinės lentos
nuo didžiojo lietuvių poeto Kris
padėjo puokštę gėlių.
Prisikėlimo bažnyčioje orga tijono Donelaičio gimimo. Šiai
nizuotai su vėliavomis dalyvavo sukakčiai atžymėti Washingtono
kūrėjai-savanoriai, kariai, skau ateitininkai š.m. gruodžio 8 d.,
sekmadienį ruošia minėjimą.
tai ir ateitininkai. Pamaldas lai
Minėjimo programoje: rašyto
kė ir turiningą šventei pritaikin
jo
Antano Vaičiulaičio paskaita
tą pamokslą pasakė Kornelijus
Bučmys, OFM. Po pamaldų, vė apie Donelaitį ir aktoriaus Hen
liavoms dalyvaujant, tėvui Placi riko Kačinsko skaitymas iš Do
dui Bariui OFM palydint, buvo nelaičio kūrybos.
Minėjimas įvyks Dupont Plaza
nueita prie žuvusiems paminkli
viešbuty,
prie Dupont Circle,
nės koplytėlės ir padėta gyvų ro
Connecticut Avė. ir Q Street, N.
žių puokštė.
Vakare, 5 vai. Prisikėlimopa  W., kampas, Washingtone. Pra
rap. salėje įvyko oficialus minė džia 2 vai. po pietų.
jimas, kurį atidarė karių s-gos
atstovas H. Stepaitis, susirin
kusius pakviesdamas atsistojimu
ir susikaupimu pagerbti nužudytą
JAV Prezidentą J. F. Kennedy ir
mirusį Toronto burmistrą D.
Summerville.
įnešus kūr. - savanorių, karių
skautų ir ateitininkų vėliavas,
Tėvas Placidas Barius perskai
tė invokaciją ir po jos "Varpo"
choras, vadovaujamas muz. St.
Pats skaityk ir kitus
Gailevičiaus, sugiedojo žuvu
ragink prenumeruoti
siems už Lietuvos laisvę gies
DIRVĄ
mę.
Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi-

TORONTO

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip
pav. automobilius, dviračius, siuvamas
mašinas ir kt., kreipkitės į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

3« METU PATYRIMU
Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę
įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA 6, PA.

WA 5-3455

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS,
PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMl
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.
Didelis pasirinkimas — vietinių ir
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6645 S. WINCH*ESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL.
Telefonas 925 - 5179
šeštadieniais ir sekmadieniais

nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo 880 iki , . . Kostiumai nuo $85 iki . . .

Svarbus pranešimas siuntinių

Tinkami rūbai duoda
gerą savijautą
DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių
vyrų aprangai.
BOTA N Y ,.500” kostiumai ir paltai.
M A N11A TT A N maršk i n i a i,
LEE ir DISNEY skrybėlės.
Krautuvėje Jūs laukiami
kasdien,
o sekmadieniais
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III, Telef. YA 7-1272
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

į Lietuva siuntėjams!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.
Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje,
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldu*,
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.
Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE
6211 So. Western Avė., Marąuette Parfce
Tel. PRospect 8 - 5875
3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvrrtari. nuo
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9
vai. ryto iki.6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai.
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

HARVEY M. YOUNG, Agent
ALL KIMŪS OF INSURANCE
17522 Harvard Avė.
WA 1-5577
REPRESENTING

^Jationmide
Nationwide Mutual Insurance Co.
home oftice: Columbus, Ohio

GREETINGS and BEST W1SHES
D RAGI N PIANO COMPANY
I

WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS
WILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė.

Call RA 1-9848

GREETINGS and BEST W1SHES

CHINSRED DRAGON
RESTAURAKT
SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD
3048 ST. CLAIR AVĖ.
PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

SAFE WAY TIRE CO.
Corner East 47th St. and Superior Avė.
Call UT 1-1737

GREETINGS and BEST WISHES
LAMAR’S RESTAURANT

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzijuota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, perkurtą
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212
So. Halsted St., tel. CA 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.

Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

1515 Euclid Avė.
1106 Euclid Avė.

861-2228
PR 1-8898

GREETINGS and BEST WISHES

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

JOHN KUBACKI

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

PHOTOGRAPHER

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

1218 E. 79 St.

EX 1-3800

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. ’WA-5-2737 arba 3212 So.
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

GREETINGS and BEST W1SHES

ORIGINALIAS
Kas tik turi gerą skonį
Viską perka pas Lieponį!

GREETINGS and BEST W1SHES
To All the Lithuanian People

LAISVĖS KOVU DAINAS,

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo,
dabar galite įsigyti per Dirvą

STELLA MARIS HOSPITAL

už 5 dolerius
Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo Įteikiamas
aukojusiems LNF po 10 dol.. galima Įsigyti užsisa
kius per Dirvą ir atsiuntus 5 dolerius.

ši išimtinė teisė išplatinti leidinio likuti Įgyta
Dirvos leidėjams susitarus su Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Valdyba.
Likęs tos knygos kiekis yra nedidelis, tad pasku
bėkite ją Įsigyti sau ar padovanoti draugams.
Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir,
prisiuntę 5 dol., tuojau gausite

FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIOHT 24 HOL'RS SERVICE

Call SU 1-0550

LAISVĖS KOVU DAINAS

GREETINGS and BEST WISHES
Prašau išslysti LAISVĖS KOVU DAINAS:
PavaMiė ir vardas----------------------------------------------Aflrcsas.............. .. .........

Priedu : čekis $---------------

— •

JOHN M. PETERS
CONSTRUCTIŪN CO
5339 Canal Rd.

LA 4-1461

i

LIETUVOS KARIUOMENĖS
MINĖJIMAS.

SKAUTAI UŽBAIGĖ
JUBILIEJINIUS METUS

* STEFANIJA BAKŪNIENĖ,
laimėjusi The Illuminating Company dovaną -- elektrinį kavai
virdulį už savo apibraižą apie
elektrinių priemonių vartojimo
patogumus namų ruošoje, kartu
užbaigia seriją nuomonių, tilpu
sių šiame laikraštyje apie elekt
ra gelbstimą šeimininkės darbą
ir patogumus. St. Bakūnienėdžiau
giasi dviem talpiais elektriniais
šaldytuvais ir elektrine skalbia
ma mašina bei kitomis priemo
nėmis .taupant laiką ir darbą rū
pinantis energingais mokslei
viais -- sūnum Aleksu ir dukra
Viktorija.

IAV KARIUOMENES VADAS VOKIETIJOJE SVEIKINA
LIETUVIUS KARIUS

BALTI MORE

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
Lapkričio 24 d. Clevelando Ne
ringos ir Pilėnų tuntai ir akad.
skautai kartu su ramovėnais ir
kitomis liet, organizacijomis su
vėliavomis dalyvavo pamaldose
už žuvusius Lietuvos karius šv.
J urgio bažnyčioje.
Po pamaldų Lietuvių salėje
buvo jungtinė Clevelando skautijos sueiga, kuria užbaigti Liet.
Skautų S-gos 45-ji jubiliejiniai
metai. Vėliavas įnešus, sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnai. Sueigą
vedė v.s. Pr. Karalius. Jo pa
kviesti sueigos dalyviai susikau
pimu pagerbė žuvusį JAV prezi
dentą J.F. Kennedy, prisiminė ir
pagerbė žuvusius Lietuvos karius
bei kovotojus už Jos laisvę. Pilė
nų tunte paskelbtas 30 dienų ge
dulas prez. J.F. Kennedy pagerb
ti.
Neringos skaučių tunte vyr.
valtin. Liuda Brizgienė tapo pa
kelta į paskautininkės ir ps. Re
gina Nasvytienė į skautininkės
laipsnį. Sesė Liuda skautininkų
ratelyje davė skautininkės įžo
dį. Abi pakeltosios buvo nuošir
džiai pasveikintos ir apdovano
tos gėlėmis.
Pilėnų tunte šį kartą buvo at
žymėti pasišventę sk. tėvai rėmėjai. Ordinu už Nuopelnus
su rėmėjo kaspinu apdovanoti
sk. tėvų k-to pirmin. B. Augi
nąs, k-to narė K. Lazdinienė ir
vilkiukų globėja M. Premeneckienė.
Skiltininkų kursus baigusiems
skautams įteikti pažymėjimai —
psl. V. Gataučiui, psl. K. Civinskui, psl. G. Lazdiniui, psl. P.
Matulevičiui ir psl. M. Jaku
liui. Į paskiltininkio laipsnį pa
kelti skautai K. Civiliškas ir J.
Grigaliūnas.
Po oficialiosios dalies vyr.
sktn. V. Šenbergas papasakojo
savo prisiminimus apie -skautybės kūrimąsi ir išbujojimą Lie
tuvoje. Jis buvo pirmasis Vy
riausiasis Skautininkas.
Sueiga užbaigta trumpa menine
programa.
(gj)
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Vaizdas iš The Illuminating Company suruoštos tautybių populia
rių valgių gaminimo šventės, įvykusios lapkričio 21 d. WHK salėje.
Šventė sulaukė arti 1100 svečių iš įvairių tautybių grupių. Ta proga bu
vo išdalinti 33 laimėjimai, kurių vienas atiteko Dirvos bendradarbio
žmonai p. Vilmai Skujenieks.
"DEŠIMTUKO TURNYRAS"
ARTĖJA

Kaip jau žinome, š. m. gruo
džio 14-15 d. Clevelande įvyks
4-sis Š. Amerikos Lietuvių Sta
lo Tenisistų "Dešimtuko Turny
ras", kuriame yra pakviesta da
lyvauti geriausi mūsų stalo tenisistai ir tenisistės.
Turnyre vykdoma vyrt^ ir mo
terų vieneto žaidimai. Žaidžia
ma taškų sistema, t. y. kiekvie
nas su kiekvienu (Round Robin).
Vyrų klasės nugalėtojui teks
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos Clevelando
Skyriaus Pereinamoji Taurė, įs
teigta 1960 m.
Moterų klasėjebus rungtyniau
jama dėl LB-nės Clevelando
I-sios Apylinkės Pereinamosios
Trofėjos, įsteigtos 1961 m.
Pereitų metų nugalėtojai yra:
J. Nasvytis (Clevelando Žaibas)
-- vyrų klasėje ir E. Sabaliaus
kaitė (Toronto Vytis) -- moterų
klasėje.
Iki šiol turnyre yra užsire
gistravę 11 vyrų ir 9 moterys.
Yra galimybių, kad dalyvių skai
čius gali dar padidėti.
Turnyras bus vykdomas nau
jai įsteigtame DANVEGH T ABLE
TENNIS CLUB, Euclid Avė. ir
Ė. 19th. St. kampas. Sąlygos ide
alios. Varžybų pradžia bus pa
skelbta sekančią savaitę. Preli
minariniai numatoma -- šešta
dienį 10:00 vai. ryto.
Stalo teniso mėgėjai yra kvie
čiami nepraleisti progos pama
tyti mūsų geriausius stalo te
niso žaidėjus ir jų žaidimo kla
sę.
Turnyrą rengia FASK-tas, tal
kininkaujant LSK Žaibui.

* FENN COLLEGE KONCER
TŲ ir parengimų programoje
gruodžio 8 d., 8,15 vai. vak. Panel Hali, numatytas pianino ir
smuiko koncertas, kurį atliks
Gino Raffaelli ir Nancy Voigt.

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

* LITHUANIAN WOMEN’S
KLUB kviečia savo nares sekan
čiam posėdžiui gruodžio 10 d.,
8,30 vai. vak. Lietuviu salėje.
Ponia Marija Muliolienė numa
tyta to posėdžio pirmininke.

DĖMESIO!

Ryšium su Lietuvos Kariuo
menės švente JAV karinių pajėgų
vadas Vokietijoje gen. maj. William A. Harris paskelbė ir iš
siuntinėjo šio turinio atsišauki
mą:
Lietuvos kariuomenės šventės
proga jungiu savo nuoširdžiau
sius linkėjimus visam lietuviška
jam personalui Septintosios Ar
mijos pagelbinėje komandoje.
Lietuvis karys žino, geriau
negu daugelis mūsų, ką reiškia
kova su tironija ir priespauda.
Jūsų istorija yra puikiu žmoni jos
pastangų įrodymu kovoje už lais
vę ir jos išlaikymą.
Tikiu, kad lietuvių tauta kartu
su laisvojo pasaulio žmonėmis ga
li žvelgti ateitin su pasitikėji
mu. Gi lietuviams, veikiantiems
su mumis aš skiriu mano nuošir
džiausią simpatija ir užtikrinimą
mano dėmesio tiek jiems asme
niškai, tiek jųjų šeimoms.
Pas. William A. Harris
Major General, USA
Commanding

Lapkričio 23 d. Prezidento J.
F. Kennedy tragiškos mirties
prislėgtoje nuotaikoje Lietuvių
Salėje įvyko- Liet. Kariuomenės
atkūrimo 45 metų sukaktuvių mi
nėjimas. • Po kun. A. Dranginio
invokacijos, vakaro vedėjas K.
Pažemėnas trumpai priminė is
torinės Lietuvos kariuomenės li
kimą, 120 metų trukusią rusų oku
paciją, jos pabaigą, Lietuvos ne
priklausomybės ir kariuomenės
atkūrimą, nepriklausomybės ko
vas ir jų reikšmę. Pasak prane
šėjo, nors vėlesnieji įvykiai ir
aptemdė heroiškas lietuvių tau
tos ir kariuomenės pastangas
atkuriant laisvą, nepriklausomą,
naujai atigimusią Lietuvą, bet tų
pastangų ir žygių rezultatai lie
tuvių tautai buvo neįkainuojamos
reikšmės.
Po to sekė žuvusiųjų už lais
vę pagerbimas. Susirinkusieji
pagerbė žuvusius atsistojus, "Rū
tos" Ansambliui giedant Lietuvos
Himną ir Maldą už Tėvynę.
Po to buvo pagerbtas tragiškai
žuvęs Prezidentas J.F. Kennedy,
chorui giedant jAVHimną,Mari
ja, Marija ir Ilgiuosi savo tėve
lių namų, S. Foster.

KONCERTAS.
Rūtos Ansamblis iš Newark,
N. J. vadovaujamas muziko A. Kačanausko išpildė gražią progra
mą, pritaikytą Kariuomenės mi
nėjimui. Iš 11 dainų I-oj koncerto
daly tenka paminėti gražiai išpil
dytas: Tėviškėlė B. Budriūno,
Vandens lelija K. Kavecko, išpil
Clevelando birutininkės dė solo J. Mackevičiūtė, Ar ne
gaili, seserėle, rūtelių Alg. Ka.čanausko, duetas V. Melinienė ir
IŠNUOMOJAMAS
O. Skurvydienė, Laisvės daina J.
Žilevičiaus ir kt.
Išnuomojamas gražus kamba
II-oj koncerto daly, pasaulinių
rys su maistu ar be. Skambinki ir lietuviškų operų arijas, gana
te telefonu 791-2537.
sunkias kompozicijas, prityru
sios dirigento A. Kačanausko ran
kos vadovaujamas, Ansamblis iš
PARDUODAMI NAMAI
pildė puikiai. Jų tarpe vergų cho
rą iš operos "Nabucco" G. Ver
Visai naujas, už 3 savai
di; II-jo akto sceną iš op. "Aida"
čių galite keltis apsigyventi. G. Verdi -- soloFlorenceSchirm
2 mieg. apatiniame aukšte, labai stiprus ir gražus soprano;
2 — viršutiniame. Moder Udrio dainą iš op. "Pilėnai" V.
niškas narnas, netoli naujo Klovo; ariją iš op. "Gražina" J.
Karnavičiaus, solistas L. Stukas;
jo kelio.
*
Oi niekur, iš op. "Paskenduolė"
Prie Naujosios parapijos
V. Baumilo, solistė Florence
Schirm.
Užbaigta Lietuviais esa
6 kamb. namas, rūsys, ga
me
mes
gimę,
St. Šimkaus.
ražas. Labai tvarkingame ir
Choras gerai išlavintas, turi
švariame stovyje.
gerų balsų chore ir solistų, pri
Prašo tik $16,900.
tyrusio dirigento vadovaujamas.
*
Mūsų sąlygose chorui veikti ir
Komercinis
pastatas,
17
dar važinėti į kitas kolonijas -metų senumo, E. 185 gt., sunkus darbas ir didelis nuopel
2 krautuvės, 3 patalpos nas lietuvybei. Už tai dirigen
tas ir Ansamblio dalyviai užsi
įstaigoms ir gyv. butas.
tarnauja didelės padėkos.
Gerai prižiūrėtas.
V
Dėl Prezidento mirties orkest
Norintieji pirkti ar par ras, šokiai ir kiti prašmatnumai
duoti namus, prašomi at buvo atšaukti, publikos buvo ne
daug ir minėjimas praėjo liūd
vykti ar paskambinti.
noj nuotaikoj.
(kp)

* Gruodžio 15 d. (sekmadie
nį), tuoj po pamaldų, visuome
nė kviečiama pietums šv. Jur
gio parapijos salėje. Žadama pa
gaminti daug koldūnų ir kitų gė
rybių. Sotūs pietūs!
Pelno dalis skiriama Vasa
rio 16 Gimnazijos statybai ir
kitiems Šalpos reikalams.

EAST

Juozas

SHORE

Mikonis

Unitec!

REALTY

—

Multiple

Realtor

Listing

Service

780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Gen Maj. W.A. Harris yra di
delis ir nuoširdus lietuvių tautos
bičiulis, žinąs jos padėtį ir giliai
suprantąs jos siekius.
Jo gražus mostas Kariuome
nės Šventės proga vertas visų
lietuvių dėmesio, o ypatingai gi
LVS Ramovės ir jos skyrių.
Nėra abejonės, kad būtų gražu
iš lietuvių pusės, jei užgen. maj.
W.A. Harris mostą būtų atsidėko
ta laiškais, siųstinais šiuo adre
su:
Mr. Villiam A. Harris
Major General, USA
Commanding
A PO 279, US Forces
Postmaster N.Y., N.Y.

VOKIETIJOJ

to klubo yra gauta keletas labai
vertingų rūbų siuntinių.

* LIETUVIŲ MOTERŲS^JUNGA iš Stamford, Conn., atsiuntė
pakietėlį rūbų vaikams.
* V. MATULAITIS, iš Toronto
(Kanada), padovanojo Vasario 16
gimnazijai savo leidinio "Kur bė
ga Šešupė" 80 egzempliorių. Tai
Lietuvos geografijos pratimų
knygelė,
* PLB VOKIETIJOS KR. VAL
DYBA nutarė skelbti vajų visame
pasaulyje Vasario 16 gimnazijos
namų užbaigimui. Pirmoje eilėje
vajaus reikalu kreipiamasi į PLB
valdybą. Vajui pramatoma 1964
m. kovo, balandžio, gegužės mė
nesiai. Jeigu bus rasta tikslinga
ir reikalinga, vajaus metu į JAV
ir Kanadą atvyks Vasario 16 gim
nazijos direktorius.

* ANELĖ VALAITYTĖ, iki 1961
m. kovo buvusi Vasario 16 gimna
zijos mokinė, dainininkų prieaug
lio varžybose Frankfurte, atkrei
pė į save muzikos pasaulio dė
mesį. Tuoj pat po pasirodymo "Re
ginos" kavinėje, ji buvo angažuo
ta Werner Mueller šlagerių ma
gazino dainininke. Lapkričio 24
Anelė Valaitytė dainavo dideliam
parengime Frankfurte, kartu su
kitais garsiais dainininkais. Jos
fotografija buvo įdėta vakarinia
me Frankfurto laikraštyje, o ata
tinkama straipsniui duotas toks
vardas: "Balsas, kuris gali pa
garsėti". Anelė Valaitytė mokosi
ir dirba Vokietijos pašto žiny
boje.

NEW YORK
BALFAS IR VAJAUS REIKALAI

DOVANOS GIMNAZIJAI
* JONAS VEGELIS, iš Hudsono, N.Y., atsiuntė 20 egz. savo
poemos "Visgailis". Knygos įva
de autorius rašo: "Veikalas ra
šytas taikant jaunimui, kad skai
tydamas, jis galėtų domėtis, mo
kytis ir tikriau pažinti Lietuvos
geografiją, istoriją, savo protė
vius ir Lietuvos kraštą.".
* LIETUVAITĖS BENEDIKTI
NĖS SESELĖS, virš 25 metų gy
venančios Liuvene (Belgijoje), pa
aukojo gimnazijos koplytėlei vi
są komplektą liturginiu rūbų. Mi
nėtosios seselės bendrai pasižy
mi dosnumu, ypač teikdamos pa
galbą lietuviams studentams Liu
vene, tada, kai jų ten būna.

* NEKALTO PRASIDĖJIMO SE
SELES IŠ PUTNAMO (JAV), po jų
dviejų atstovių apsilankymo Va
sario 16 gimnazijoje atsiuntė rū
bų neturtingoms mergaitėms. Jos
taip pat atsiuntė sąrašą savo įs
taigos mergaičių, norinčių susi
rašinėti su Vasario 16 gimnazi
jos auklėtinėmis.

* LIETUVIŲ KULTŪROS KLU
BAS iš Detroito atsiuntė iš gim
nazijos labui suruošto pobūvio
aukas am. dol. 652. Anksčiau iš

HOUSE FOR SALE
Garfield Hts. 6 kambariųcolonial stiliaus. Nauji kilimai. 1 1/2
vonios. Padalintas rūsys. Dvigu
bas garažas. Parduoda savinin
kas.
MI 1-8515
E. 57 gt. netoli Fleetgt. Reikia
pamatyti, kad įvertinti. 3 gražūs
miegamieji. Nauji kilimai. Rūsys
Gazo pečius. Aluminijaus langai.
Dvigubas garažas.
VU 3-2392

New Yorko Balfo Vajaus Ko
mitetas, kuriam šiemet pirmi
ninkauja V. Sidzikauskas, susipa
žinęs su vajaus rezultatais, nu
tarė Balfo vajų New Yorke pra
tęsti iki Kalėdų, nes normaliu lai
ku atsiliepė tik didesnė pusė au
kotojų, kurie prisiuntė virš3,000
dolerių bendriesiems lietuvių šal
pos reikalams.
Vajaus užbaigimui pramatomas meno spektaklis, kurio atkvietimu į New Yorką rūpinasi
akt. K. Vasiliauskas, vajaus ko
miteto iždininkas.
NEW YORKO OPERETĖS
CHORAS

Great Neck Board of Education, norėdamas supažindinti ame
rikiečius su kitų tautų kultūra,
kiekvienais metais kviečia atski
ras tautas išpildyti dainų ir tau
tinių šokių programą. Ateinan
čiais metais šią programą išpil
dyti pakviesti lietuviai.NewYor
ko Operetės Choras, kviečiamas
Great Neck Vyčių, sutiko išpil
dyti dainų programą iruoliaitam
ruošiasi. Koncertas įvyks 1964
m. vasario mėn. 14 d.
Be to, choras ruošiasi dalyvau
ti ir Dainų Šventėje.
Nors choras padidėjo įstojus
keliems naujiems dainininkams,
tačiau Dainų šventėje tikrai rei
kėtų pasirodyti su žymiai dides
niu dainininkų skaičiumi. Lietu
vių čia priskaitoma dešimtimis
tūkstančių. Choro valdyba ir di
rigentas muz. M. Cibas kviečia
kuo daugiau newyorkiečių įsijung
ti į choro eiles. Repeticijos vyks
ta kiekvieną penktadienį, 8 vai.
vak., White Horse patalpose, 8616 Jamaica Avė.
S.
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VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,

OUALITY
BEVERAGES

JAKUBS & SON

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingu atsitiki
mu ir gaisro. bu\ę

PAULINA
MOZŪRAMS BENNETT

FUNERAL HOMES

i nto
your home.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della

E.

Jakubs

&

William

J.

Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

klijentai kreipiasi Į
6621

Moderniška skalbiama mašina sutaupo daug laiko ir darbo, tvirtina
Stefanija Bakūnienė, gyv. 17914Landser Rd.,Clevelande. Auginant ir į
mokslą leidžiant 14 m. sūnų Aleksą ir 15m. dukrą Viktoriją, skalbia
mos mašinos naudojimas darosi kasdieniniu įsipareigojimu.

p. CHODERĄ
Tel. HI

2 -

1840

EN

Edna

Avenue

1 - 1763

936

East

185th

KE

St.

1 - 7770

irs

Coli TO BE GOOD

MARVEL
BEVERAGE CO.
8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400
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KAS IR KUR?

• L.S.T. Korp! Neo-Lithuania ir Lietuvių Tautinis
Akademinis Sambūris Chi
* LIETUVOS ATSTOVAS J.
cagoje ruošia tradicinį Nau
KAJECKAS, gavęs iš Valstybės jųjų Metų sutikimą naujoje,
Departamento pranešimą apie
erdvioje ir puošnioje FerraPrezidento J. Kennedy laidotuvių
ra
Catering salėje, 5609-21
tvarką, lapkričio 23 d. buvo nu
W.
North Avė.
vykęs į Baltuosius Rūmus atiduo
Svečiai
bus vaišinami šal
ti velioniui Prezidentui pagarbą,
kartu su visais diplomatinių mi tais ir šiitais valgiais, veiks
baras, šokiams gros Chica
sijų šefais.
Lapkričio 25 d., laidotuvių die gos Neo-Lithuania 14 asme
ną, su diplomatinių misijų šefais nų orkestras. Pradžia 9 vai.
dalyvavo pamaldose šv. Mato Ka vakaro.
tedroje. Po to, J. Kajeckas paly
Automobiliams pastatyti
dėjo JAV Prezidentą į Arling- yra dvi aikštės prieš salę,
tono kapines.
kitoje gatvės pusėje.
Lapkričio 26 d. Lietuvos At
Staliukai užsisakomi pas
stovas, k.ūp ir visi kiti dipl,
filist.
Meči Šimkų (Šimkus
misijų Šefai, nuvyko į V. Depą r,
Real
Estate),
4259 So. Matamentą
nasirašė užuojautų
plewood
,
nuo
9 vai. ryto
knygoje.
Lapkričio 27 d. dalyvavo JAV iki 3 vai. p. p. ir nuo 5 iki 8
Kongreso jungtiniame posėdyje, vai. vak., telef. CL 4-7450.
L.S.T. Korp! Neo Lithua
kur JAV Prezidentas Lyndon B.
Johnson pasakė savo pirmąją kal nia ir L.T.A. Sambūris kvie
bą.
čia visus savo narius su jų
* LIETUVIŲ VAIKŲ NAMELIAI
Chicagoje šį sekmadienį bus ati
daryti visuomenės lankymui nuo
11 vai. ryto iki 5 vai. p.p. Tai
yra puiki proga susipažinti su šia
nepaprastai įdomia lietuvių vaikų
auklėjimo mokykla. Visa Chica
gos visuomenė, ypač tėvai turį
priešmokyklinio amžiaus vaikų,
maloniai kviečiami dalyvauti ir
pamatyti, kaip Vaikų Nameliuose
vyksta mokymo darbas. Lietuvių
Vaikų Namelius veda Montessori
draugija. Namelių adresas: 2743
West 69th St., (prieš Šv. Kryžiaus
ligoninę) Marąuette Parke.
KORP! LIETUVA PASITARIMAS

Gruodžio mėn. 14 d. 7 vai. va
kare, chem.inž. Jono ir Eglės Vi
lučių bute 7211 So. Francisco St.,
Chicagoje, kviečiamas Korp! Lie
tuva filisterių, buvusių korporantų ir korporancių draugiškas
pasitarimas.
Visi Chicagoje gyveną lietu
vi ečiai-ės kviečiami pasitarime
dalyvauti.
Kurie dėl svarbių priežasčių
į pasitarimą atvykti negalėtų, pa
geidautina bent pranešti adresą
ir telefoną.
' Iniciatoriai

Sol. G. Vasiliauskienei Los Angeles lietuviai suruošė išleistuves Tautiniuose Namuose. Sėdi iš kai
rės: Dargytė, muz. Br. Budriūnas, sol. G. Vasiliauskienė, Aleksandrūnienė, pianistė Oldham, A. Gus
taitis, Dargis, dr. P. Pamataitis, kalba A. Latvėnas, prieky sėdi V. Plukas, V. Aleksandrūnas ir neat
pažintas asmuo.
L. Kančausko nuotrauka

Namuose radome tiktai jų
uošvius -- Pulkauninkus, kurie
mudu širdingai priėmė, pavaiši
no ir parodė Bartkų puošnią ir
įdomią rezidenciją. Ji randasi
draugais ir bičiuliais į šį netoli ežero, meiliai prisiglau
Naujųjų Metų sutikimą at dusi prie smėlio kalno.
Ona Pulkauninkienė -- visuo
silankyti ir draugiškoj nuo
taikoj sutikti ateinančius menės veikėja iš Los Angeles
laikų. Ją visi pažinojo ir Telšių
Naujuosius Metus.
mieste, anais laikais, kaip aktin
gą darbuotoją. Ji ir dabar sava
PULKAUNINKŲ ŠEIMA BALFO noriškai pasisiūlė Balfui ateiti į
talką vajaus metu. Aplankyti
RINKĖJŲ TARPE
Sandūnuose žiemavoti ir laikinai
Smagu Sandūnuose vasarą. Kai
atvykstančius svečius, kad jie pa
saulė kaitina nugaras ir vanduo
remtų vargstančius savo tautie
vilioja pasimaudyti, pasivaikščio
čius Kalėdų Švenčių proga. Žino
ti, pasikalbėti. Bet ten dabar at
ma, ji turi daugiau laiko, noro ir
rodo kiek kitaip. Vanduo tas pats,
bet jau šaltokas, tuščias paeže- pasiaukojimo šitam šalpos darrys, retai sutinki kur vaikščio ~bui. Be to, ji turi daugiau ir paty
rimo bei progos tokių aukų gauti.
jantį žmogų, o dar rečiau lietuvį.
Kilniam šalpos darbui žadėjo
Dabar ten medžiai be lapų ir
padėti
ir Mildažiai bei kiti mūsų
smėlis lekioja apie namų duris:
nyku, tuščia ir liūdna. Galima tautiečiai. Mes manome, kad O.
Pulkauninkienei bus progos pasi
rasti tik vieną kitą nuolat gyve
nantį žmogų tose Michigano eže kalbėti ir su mūsų lietuviais in
žinieriais, kurie tenai dažnai lan
ro pakrantėse.
kosi. Jie taip gi galėtų pasekti
Mudu su V. Šimkum, kaip Bal
mūsų gydytojų pavyzdžiu, kurie
fo vajaus mėgėjai, norėdami tą
idėją išplėsti Sandūnuose, ir svar jau mielai įsijungė savo aukomis
į Balfo vajaus darbą.
biausiai, kad nesupyktų to gra
Vajui padėti žadėjo ir pats
žaus krašto gyventojai ir pa
Pulkauninkas. Ačiū jiems.
vieniai lankytojai rudens metu,
A. Gintneris
o ypatingai naujų lietuviškų vilų
statytojai, savininkai ar inžinie
* NAUJŲJŲ METŲSUTIKIMAS;
riai, kad juos sąmoningai norime
ruošiamas Santaros-Šviesos Ko
aplenkti šalpos darbuose, aplan
legijos Chicagos skyriaus ^įvyks
kėme lapkričio m. 20 d. vakarą
ta naujajame Drake viešbutyje,
inž. Bartkų rezidenciją.
Oakbrook, Illinois. Viešbutis nuo
Marąuette Parko pasiekiamas
per 35 minutes. Lietuviams Dra
ke viešbučiai yra gerai pažįsta
mi, nes Downtowno Drake įvyks-

PAŽINKIME SAVO

BROLIUS

ALT S-gos East St. Louis skyriaus suruošto rudens vakaro progra
mos išpildyto jai. Iš kairės: programos vadovas Albertas Paulikaitis,
Vanda Tervydienė, Meta Kikutienė ir Zigmas Grybinas. Prie pianino
Viktorija Kikutytė. Vakaras praėjo jaukioje nuotaikoje ir atsilankiu
sieji išsinešė gražius įspūdžius.
J. Kiemaičio nuotrauka

A,

A.

Savanoriui - Kūrėjui Pulkininkui

JONUI VARIAKOJUI,
Dviejų Vyties Kryžių Kavalieriui,
mirus, —
Jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą
reiškia savanoriai - kūrėjai ir ramovėnai:

J. Adomaitis, A. Daugelavičius,
A. Lapinas, A. šitkauskas,
I. Viliušis

Blezdingėlė prie Torrenso
Ir ši knyga skirta nebe vienam
asmeniui ar kokiai siaurai jų
grupei, bet visai tolimais atstu
mais išsiskirsčiusiai Australijos
lietuvių giminei. Bet jos tikslas
yra tas pats ir bendrai lietuviš
kas: susipažinti su mums toli
mų brolių gyvenimu, jų bėdo
mis ir džiaugsmais, jų sunku
mais ir pasisekimais, o pažinus
juos geriau suprasti, įvertinti ir
gal pasimokyti sumanumo, ti
kėjimo, drąsos ir vilties. Taigi,
Australijos lietuvių gyvenime
būta visos eilės dramatiškų
pasikeitimų ir nuotykių.. Juos
mums pažinti verta ir įdomu.
Iš jų labai ryškiai matyti, ką
žmogui reiškia ryžtingumas, iš
tvermingumas, drąsa ir tikėji
mas. Visai svetimame krašte,
neturėdami pradžioje nei pini
gų. nei pažįstamų ar draugų,
net nei pilnų teisių pasirinkti
sau gyvenimo vietą ir darbą,
jie pagaliau per dešimtmetį su
gebėjo Įsikurti ganėtinai gerai,
kai kur pavyzdingai ir puikiai
— ne tik asmeniškai, bet ir vi
suomeniškai.
Knyga d.idelio formato 72 pusi,
su labai daug nuotraukų. Kai
na $2.00. Kita knygelė dr. J.
Griniaus — Mano Viešnagė
Amerikoje, kaina 50 centų. Abi
knygos už S2.00. Kalėdų dova
na Jums arba Jūsų draugams.
Gaunama — J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.

IŠLYDĖJUS G. VASILIAUSKIENĖ

bėjusi solistė G. Vasiliauskienė
nuoširdžiai padėkojo įvairiose
JAV vietose gyvenantiems lietu
viams už dėmesį, atsilankymą į jų
koncertus, už didelį širdingumą,
dažnai jaudinusi iki ašarų. Teno
rėta priminti, kad Australijos
lietuviai gyvena panašiais ar to
lygiais lietuviškais jausmais, kad
Australijos lietuviai myli savo
Tėvų kraštą Lietuvą, jo garbei
dirba kiek išgali; Australijos pla
čioji visuomenė, ne vien lietuviai,
supažindinami su žinomais lietu
vių kompozitorių kūriniais, atlie
kamais Australijos radijo kon
certuose, muzikos salėse ir ki
tur. Labai lauktų JAV-ių kultū
rinių atstovų atsilankymo Aus
tralijoje.
Skirtinguose kontinentuose gy
venančių lietuvių bendravimas su
stiprėtų, kaip sustiprėtų ir lietu
viškos nuotaikos, ypač svarbios
jaunoje kartoje.
Nuoširdūs Australijoje gyve
nančios solistės G. Vasiliauskie
nės žodžiai palydėti karštais plo
jimais.
Nors Dorothy Oldham yraanglė-australietė, bet ji lietuvių tau
tos reikalais sielojasi ir lietuviš
kos kultūros garsinimui dirba
daugiau už daugelį tikrų lietuvių.
Turėjau malonumo su gerbiama
Miss Dorothy Oldham plačiau pa
sikalbėti. Ji ne tik pasikalbėjimo
metu įterpia paskirų lietuviškų
žodžių, bet užsiminus skaudesnius Lietuvių Tautai dalykus, jos
akyse sužaibėdavo ašaros, ir ne
norėdamas nemalonion padėtin
išstatyti prie garbės stalo sėdinčiąją, tuoj keisdavautemą. Lietu
viams Australijoje, kaip vienas
kalbėtojas pareiškė, ji talkina
akompanavimais maždaug nuo
1949 metų be pertraukos, o tai
gana ilgas laikas net patvar-iam
lietuviui. Jos noras bendrauti su
lietuviais yra nuostabiai išskirti
nas, nes dar vaikystėje jinai sva
jojo kada nuvykti į Lietuvą, pažin
ti tą nuostabųjį kraštą, jos žmo
nes. Tie norai tebėra ir dabar nedingę. Grįžusi Australijon (iš Kalifornjos į ten išskrido lapkri
čio 26 d.) per ABC -- Australi
jos radijo stotį -- duos praneši
mų apie kelionę po lietuviškas ko
lonijas JAV-se. Tuos įspūdžius
numato parašyti, paskelbti austra ■
liečiu spaudoje, gal išleisti at
skira knygute.
Alg. Gustaitis

viškos dainos, muzikos atstovė
mis iš Australijos: soliste Geno
vaite Vasiliauskiene ir pianiste
Dorothy Oldham. Svarbesnėse
JAV kolonijose jos davė 12 kon
certų. Tryliktasis turėjo įvykti
lapkričio 23 d. vakare Tautiniuo
ta inžinierių baliai. Oakbrook se Namuose Los Angelėje, Calif.
Drake viešbutis buvo atidarytas Dėl gragiškos JAV prezidento J.
tik prieš metus ir yra nepapras F. Kennedy mirties koncertą ren
tai modernus.
gėjai turėjo atšaukti.
Sutikimo pradžia 8:30 vai. va
Lapkričio 24 d. toje pat salėje
kare. Iškilmingi pietūs ir šokiai buvo surengta atsisveikinimoprabangioje, erdvioje salėje. Sve pagerbimo vakaras. Kalbas pasa
čiai bus pavaišinti šampanu. Au kė Tautinių Namų pirmininkas
tomobilius bus galima nemoka Alfa Latvėnas, Tautinės Sąjun
mai pastatyti prie pat viešbučio. gos Los Angeles skyriaus pirm.
Staliukai 8-10 žmonių rezervuo Ant. Mažeika, Australijos lietu
jami telefonais HE 4-8836 ir vių vardu Vytautas Plukas, komp.
224-6336.
Bronius Budriūnas.
Visi džiaugėsi Australijos lie
tuvių atstove ir jos palydove, dė
DETROIT
kodami už gražų mūsų -- Ame
rikos lietuvių -- prisiminimą.
Reikšta padėka visiems talkinu
PENKMEČIO MINĖJIMAS
siems šiam bendradarbiavimui.
Detroito Šaulių kuopa gruodžio
Viešnių-menininkių vardu kal
15 d., sekmadienį ruošia penkių
metų įsikūrimo sukaktį, kurią
pradeda pamaldomis Šv. Antano
bažnyčioje 10 vai. 30 min. Visi
prašomi dalyvauti iškilmingose
pamaldose, kurias atnašaus kun.
Viktoras Kriščiūnevičius. Taip
pat bus pašventinta ir kuopos vė
liava, kurią paaukojo teis. Mari
jonas Šnapštys.
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose
įvyks iškilmingas posėdis ir kuppai vėliavos įteikimas. Po to vai
šės. Primenama, kad ilgųir var
ginančių kalbų nebus. Jėjimasvi
siems laisvas, be bilietų, tik prie
įėjimo bus aukų lapai, kad pa
dengti bent dalinas išlaidas. Bro
nė Beržanskienė atliks trumpą
meninę programą.
Detroito šaulių kuopai tenka
padėkoti, kad penkmečio proga
atsilankiusiems yra suruošta
įdomi ir reta paroda, kuri nema
čiusiems Lietuvos vaizdžiai pa
Muz. Br. Budriūnas ir sol. G. Vasiliauskienė Los Angeles Tauti
rodys mūsų kovas, atsiektus kul
niuose Namuose lapkričio 24 d. suruoštose išleistuvėse.
tūrinius laimėjimus.
L. Kančausko nuotrauka
Parodoje bus kun. Viktoro Kr iščiūnevičiaus pilna Nepriklauso
mos Lietuvos pašto ženklų kolek
cija, už kurią Amerikiečių paro
doje buvo skiriama pirmoji vieta.
Baublys išstatys Vytauto Didžio
jo Muziejaus modelį.
Kviklys atvyksta iš Chicagos ir
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažįs
parodys Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos virš 40 monetų rinki
tamas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą.
nį, o taip pat ir kryžiuočių, to
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi satorių ir netgi Romos imperijos
tes susipažinti.
laikais Lietuvoje rastų pinigų
Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar
pavyzdžius, Nepriklausomos Lie
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
tuvos metalinių pinigų pilną ko
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
lekciją ir popierinių banknotų nuo
kykite
ją dabar, nes
1 cento iki 100 litų, Klaipėdos kraš
iki š. m. gruodžio 31 d. kaip dovana
to ir Lietuvos okupantų naudotus
užsakoma Dirva kainuos Jums tik
Lietuvoje pinigus.
10 dol. metams.
Be to, matysite originalius žy
Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti
miųjų Lietuvos veikėjų autogra
ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams,
fus, Dariaus ir Girėno ranka pa
nžpiĮ'dykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę
sirašytą testamentą, "Aušros",
"Varpo", "Tėvynės Sargo" ir ki
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue,
tus originalus. Bus ir virš 400
Cleveland, Ohio 44103.
medalių bei ženklų, susijusių su
Lietuvos kariuomene, šauliais,
ugniagesiais, sportininkais, jau
DIRVA
nimo organizacijomis ir pan.
St. Sližys
(Vardas ir pavardė)

1963 metų spalio-lapkričio mė
nesiais JAV-ių lietuviai turėjo
malonią progą pasigėrėti lietu-

Jeigu esate tikras,

* OLANDIJOJE, lapkričio 3 d.
Voorburgo senelių prieglaudoje
mirė Kostas Prielgauskas, skuodietis, sulaukęs 90 metų. Palai
dotas prieglaudos kapuose. Pa
liko liūdinčią našlę Mariją.

(Adresas)

Susipažinti
Priedų čekis
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