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Siamo diktatoriams pasikeitus
PREZIDENTAS JOHNSONAS VĖL SIUNČIA SAVO GYNYBOS SEKRETORIŲ 

Į VIETNAMĄ, NES NE TIK TO KRAŠTO, BET THAILANDO (SIAMO) PADĖ
TIS YRA KRITIŠKA. - NAUJASIS THAILANDO VALDOVAS GALI BŪTI NE 
TOKS IŠTIKIMAS JAV SĄJUNGININKAS, KAIP MIRĘS SARIT.

Vytautas MeškauskasThailando (Siamo) ministerio 
pirmininko maršalo SaritThana- 
rat, 55 m. mirtis padidino JAV 
rūpesčius dėl Pietryčių Azijos li
kimo. Mat, Sarit Thanarat, nors 
buvo diktatorius, bet kartu buvo 
laikomas ištikimu JAV draugu, 
kurio net Valstybės Departamen
to planuotojai nenorėjo nuversti. 
Atvirkščiai, jo sveikata buvo taip 
rūpinamasi, kad jam rimčiau su
sirgus, jo gydyti JAV štabų vir
šininkas gen. Maxwell D. Tay- 
lor pasiuntė geriausius kariuo
menės gydytojus su karo sanita
rijos viršininku Gen. Lt. Leo- 
nard Hėaton priekyje. Prieš 4 
metus tie patys gydytojai išgelbė
jo Sarit gyvybę Walter Reed li
goninėje Washingtone, tačiau šį 
kartą jie jau nepajėgė nugalėti 
inkstų, širdies ir smegenų nega
lavimo, talkininkaujant dar plau
čių uždegimui.

Reikia pastebėti, kadThai arba 
Siamas, kaip anksčiau buvo vadi
namas, turi nemažo patyrimo, 
kaip verstis nepastovioje Pietry
čių Azijos situacijoje. Kai ant
rajame pasauliniame kare paaiš
kėjo, kad nėra jėgos, kuri sustab
dytų Japonijos veržimąsi į prie
kį, Siamas paskelbė karą D. Bri
tanijai ir JAV. Už tat japonai jį 
apdovanojo kaimynų žemėmis, 
tačiau Siamo ambasadorius Wa- 
shingtone suorganizavo išlaisvi- Sa» ryškiai įrodo prezidento John 
nimo komitetą. Karo laimei pa
krypus į kitą pusę, Siamas pa
skelbė karo paskelbimą D. Bri
tanijai ir JAV negaliojančiu, o 
kaimynų žemės buvo atiduotos.

Pastangos krašte įvesti demo- 
kratiškesnį režimą nebuvo sėk
mingos. J 947 m. krašto valdžią į 
savo rankas paėmė trys kariai: 
maršalas Pibul Songgrom, pul-

kininkas Sarit, kurio pulkas fak- 
tinai pravedė visą perversmą ir 
už tai buvo pakeltas į maršalus, 
ir gen. Phao Sriyanond, kuris kon
troliavo policiją. Beveik 10 metų 
tie trys vyrai laviravo tarp sa
vęs, nors formaliai kraštas yra 
laikomas konstitucine monarchi
ja. 1957 m. Sarit įtarė, kad kiti 
du nori jį nuversti ir vietoje to, 
nuvertė juos. Pasidaręs vienin
teliu diktatorium, Sarit padėjo 
nemažai pastangų, kad įgyti po
puliarumo ir, reikia pasakyti, tu
rėjo pasisekimo. (Jis pats tikri
no policininkų ir gatvių šlavikų 
pareigų atlikimą ir pan.) Užsie
nio politikoje Sarit buvo iki pat 
paskutiniojo laiko nuoširdus JAV 
talkininkas. Savo įpėdiniu Sarit 
paskyrė pavaduotoją ir karo mi- 
nisterį gen. Thanom Kittika- 
chorn, kurio politinis veidas dar 
nebuvo išryškėjęs.

Turint galvoje Siamo istoriją, 
sunku tikėtis, kad naujas diktato
rius norėtų likti paskutiniuoju 
JAV sąjungininku Pietryčių Azi
joje. Daug kas priklausys nuo to
limesnės įvykių raidos Pietų Viet
name, kurį nuo Siamo skiria 
Kambodija ir Laos.

Kad situacija ten nėra laimin- 

šono įsakymas Valstybės Gynimo 
Sekretoriui dar kartą vykti į tą 
nelaimingą Piety Vietnamą. Iš 
ten buvo atšaukta maža dalis JAV 
karinių patarėjų, kurių viso ten 
buvo per 16,500. Atšaukimas buvo 
galimas todėl, kad per paskuti
nius dvejus metus buvo apmokyta 
visa eilė vietnamiečių atlikti tą 
techninį darbą, kurį iki šiol turė

ŠIANDIEN IR RYTOJ
MEDAUS MĖNUO tarp Kubos ir komunistinio bloko, atro

do, bus praėjęs. Čekoslovakijoje pavadinti ką nors "castrinin- 
ku" ar "fidelininku" reiškia tą patį, lyg pavadintum sukčiumi, 
melagiu, pagyrūnu. Ir tam yra priežasčių, nes Čekoslovakija 
su Kuba turi daug nemalonumų. Sovietų Sąjunga beveik pusę 
Kubos užsakymų pavedė išpildyti Čekoslovakijai ir 50 fabrikų 
dirba Castrui, kad pristačius cukraus rafinerijos mašinas, 
šaldytuvus, gazo pečius, motorus, garinius katilus... Turėjo Ku
boje įrengti net pieštukų fabriką... Prie to sąrašo paskutiniu 
laiku dar prisidėjo automobiliai, ginklai ir maisto produktai.

Tokia plati prekyba čekoslovakams neteikia džiaugsmo. 
Castro yra blogas skolų mokėtojas. Iki šiam laikui jis davė la
bai nedaug žaliavų. Mineralų, tabako ir kavos importas nepa
dengia nė 10% Čekoslovakijos eksporto. Visa kita turi būti par
duota ilgalaikėn skolon. O pardavinėti skolon nepajėgia nė vie
na komunistinio bloko valstybė.

Negana to, kubiečių reikalavimai įneša netvarką į Čekos
lovakijos pramonės planavimą. Castro duoda specialius užsa
kymus ir reikalauja prekėms pristatyti jam patinkamus termi
nus. Čekoslovakijos pramonė nėra pajėgi laiku išpildyti visus 
tuos reikalavimus ir prekes pristato blogos kokybės. Paskutiniu 
laiku Kuba atmetė 18% Čekoslovakijos prekių ( 25% kitų komu
nistinių valstybių ir 30% iš komunistinės Vokietijos).

Castro elgiasi arogantiškai sovietų atžvilgiu, nes žino, kad 
sovietai ir jų satelitai turi pristatyti prekes, jei nenori matyti 
Pietų Amerikoje smunkant savo prestižą. Koks būtų liūdnas vaiz
das, jei visas komunistinis blokas nepajėgtų vienos Kubos iš
laikyti vandens paviršiuje. Pagaliau, Castro stengiasi išnaudoti 
ir Chruščiovo ginčą su Mao.

Iš ekonomiško taško žiūrint, Kuba bankrutuoja ir Sovietijos 
ūkiui yra kaip girnos ant kaklo. Komunistinio bloko pagalba Kubai 
siekia pustrečio milijono dolerių per dieną.

Čekoslovakijos gyventojai turi priežasčių būti nepatenkinti. 
Jie privalo, nežiūrint suvaržymųtdar siųsti maistą Kubai. Mais
to davinys čia jau ir taip mažas, žmonės turi eilėse stovėti prie 
tuščių krautuvių.

Castro darosi nepopuliarus Čekoslovakijoje ir žmonės netu
ri jokio intereso dirbti papildomas valandas Kubai paremti. Tas 
jiems nesudaro džiaugsmo.

★
PALECKIS, Maskvos "gauleiteris" okupuotoje Lietuvoje, aną 

dieną per Vilniaus radiją pareiškė:
--Aš pripažįstu, kad šiuo metu turime didelių sunkumų su 

mėsos aprūpinimu, bet pažadu jums, kad greitai padėtis pagerės.
Baigus kalbėti, jo asmeninis sekretorius A. Bauža pastebėjo: 
-- Tokie pažadai yra pavojingi. Jei ateinančiais metais mais

to aprūpinimas nepagerės, žmonės tave pakars!
-- To jie negalės padaryti, nes už metų jie niekur negaus 

nusipirkti virvės!!! (vg)

jo atlikti patys amerikiečiai. JAV 
idealas būtų atšaukti didelę dau
gumą tų patarėjų paliekant tik po 
vieną karininką prie kiekvieno 
Pietų Vietnamo batalijono, kurių 
ten esą apie 130. Savaime aišku, 
kad tokių patarėjų būtų daugiau 
didesniuose junginiuose, kaip 
pulkuose ar divizijose. Jei tai pa
sisektų, JAV karių skaičius tikrai 
galėtų būti smarkiai sumažintas. 
Bet ar tikrai bus įmanoma tai pa
daryti, priklausys nuo bendros 
politinės padėties. Jei visoje 
pietryčių Azijoje toliau vis dau
giau ir daugiau įsigalės įsitiki
nimas, kad ginklu jos likimas ne
galės būti išspręstas, o tik poli
tinėm kombinacijom, amerikie
čiai turės vėl siųsti savo karių, 
jei, žinoma, iki to laiko ir čia ne
įsigalės pažiūra, kad kovoti ne
verta. Visa tai priklausys daugiau . 
nuo globalinės JAV politikos, ne
gu nuo JAV reprezentantų Piet
ryčių Azijoje valios.

ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

* JAV KONGRESO ATSTOVUI 
A. PIRNIE paskelbus, kad gyny
bos sekretorius McNamara nu
mato greitu laiku uždaryti apie 30 
laivų, tankų ir kt. ginklų gamybos 
įmonių, kilo nepaprasta audra tų 
senatorių ir Kongreso atstovų 
tarpe, kurių valstijose tos įmonės 
randasi.

Uždarius tiek įmonių, 75.000 
darbininkų nustotų darbo. Kaž 
kaip visa tai nesiderina su pre
zidento Johnsono paskelbtu šūkiu 
apie sumažinimą bedarbių skai
čiaus. Iš kitos pusės, tų įmonių 
išlaikymas ir jų gaminiai kariuo
menei sudaro bereikalingas iš
laidas. Tačiau stambių laivų sta
tybos įmonių uždarymas Bostonot 
New Yorko ir Philadelphijos uos
tuose būtų dideliu smūgiu tų 
miestų darbininkijai.

* KENYA -- nauja nepriklau
soma Afrikos valstybė, savo pir
muoju ministeriu primininku pa
sirinko buv. Mau-Mau teroristų 
vadą Jomo Kenyatta.

Tai 34-oji valstybė Afrikoje, 
gavusi nepriklausomybę pokario 
metais nykstant Vakarų kolonia- 
linei politikai. Nežiūrint, kad dar 
liko plotų ir afrikiečių, siekiančių 
nepriklauomybės, tačiau bręsta 
neišvengiamas klausimas -- kada 
kolonializmo panaikinimo klausi
mas iškils ir tose pasaulio da
lyse, kuriose jį vykdo Kremliaus 
valdovai.

* JTOSAUGUMOTARYBA pri
ėmė rezoliuciją, kuria Portugali
ja spaudžiama priimti "Jungtinių

- Kuris geriau tinka šiandien?

Kas drįs sakyti, kad korėjiečiai nemoka skaityti lietuviškai?... Jonas Žukauskas (vidury), šiuo metu 
atliekąs karinę tarnybą Korėjoje, supažindina korėjiečius su Dirva, jei ne su jos turiniu, tai bent su 
puikiomis karikatūromis ir fotografijomis.

JEI NORI LIETUVOJE PRAGYVENTI
Kq pasakoja neseniai atvykę iš Lietuvos

Pasikalbėjus su neseniai atvy
kusiais iš Lietuvos, patyriau daug 
naujo bei įdomaus apie gyvenimą 
pavergtame krašte. Šį kartą jų 
teiravausi apie Lietuvos žmonių 
deportavimus ir apie gyvenimo 
sąlygas Lietuvoje.

Į klausimą, ar dar būna depor
tavimų į Sovietų Sąjungą, jie 
atsakė štai ką:

Nuteisti priverčiamiems 
darbams išvežami į Sovietiją. 
Esama įvairių deportacijų for
mų, pvz., jei kas apkaltinamas 
valkatavimu, tinginiavimu, to
kie teismo sprendimu perkelia
mi į kitą rajoną -- dirbti kol
choze (paprastai 2-3 metams). 
Kita forma, tai draudimas gy
venti respublikos ribose.

-- O kaip su jaunimo gabe
nimu į sovietijos gilumą? Ar 
pasitaiko savanoriškai užsira
šančių tokioms kelionėms?

— Daugiausia iš Lietuvos iš
vežama jaunų specialistų, -- to
liau pasakojo neseniai atvykę į 
Vakarus. - Jie išvežami į Kare
liją, Kazachstaną, Sibirą. Sis jau
nimas miestuose nepriregistruo-

Tautų savarankiškumo interpre
taciją" Portugalijos kolonijoms 
Afrikoje.

Dėl tos interpretacijos Portu
galija dar turi laiko ir galimy
bių ginčytis.

* RAUD. KINUOS PREMJERAS 
CHOU EN-LAI pakilo kelionei po 
Afriką, kartu neapleidžiant ir sau 
ištikimos Albanijos. Jis numato 
aplankyti 9 "neutralias" Afrikos 
valstybes, kurių 3 dar priklauso 
D. Britanijos sąjungai (Common- 
wealth).

JAV kreivai žiūri į Chou vizi
tą Pakistanui. Už tatai JAV gen. 
štabo viršininkas gen. Taylor 
skuba į Pakistaną, kad išlaikius 
lygsvarą.

Numatytas Chruščiovo vizitas į 
Afrikos valstybes rodo, kad juo
dajame kontinente numatyta kova 
dėl įtakos, nerandant galimybių 
suderinti Maskvos ir Pekino me
todų pasauliui sukomunistinti.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondenįas

V. Vokietijoje 

jamas, negauna darbo, kamba
rio ir tuo būdu priverčiamas 
vykti ten, kur jam pažadami "auk
so kalnai". Žinoma, dar kiek 
traukia pamatyti "svetimus kraš
tus", tačiau į užsienius jie ne
išleidžiami. Pažymėtina, kad ne
maža išvykstančiųjų dalis tai se
nų komunistų vaikai, be to, So- 
vietijon dar gabenami ir naš
laičiai.

-- Ar daug anksčiau deportuo
tų grįžo į Lietuvą? Ar jie ga
vo darbus ir leidimus gyventi?

-- Gal būt, pusė jau bus grį
žusi. Grįžo tik tie, kurie tiesio
giai nėra kovoję prieš režimą, 
o buvo apkaltinti turtingumu, na
cionalistinėmis nuotaikomis ir 
panašiai. Aktyviai su ginklu ko
voję prieš okupantą ir dabar 
nepaleidžiami. Tai patvirtino ki
ti grižę iš Sibiro. Buvo atsiti
kimų, kad grižę iš Sibiro ir sa
vo buv. kaimuose radę viską 
užimta — grįžo atgal Sibiran. 
Grįžę į miestus gauna daugiau 
techniško pobūdžio darbus ar su
sietus su ūkiniais veiksmais, pvz. 
jie paskiriami į techninę biblio
teką, sandėlių vedėjais, ūkve
džiais ar matematikos mokyto
jais.

ir
— Koks tų atvykėlių amžius 
kokia jų sveikata?

-- Amžius -- įvairus. Kai 
kurie jų, pvz. Irkutske yra bai
gę medicinos studijas, dirba gy
dytojais, farmacininkais. 40 m. 
amž. turinčių sveikatos būklė -- 
bloga, jie turi visokius negala
vimus, dažnai miršta būdami, pa
lyginti, jauno amžiaus.

--Ar esama Lietuvoje patai
sos kolonijų, ar lietuviai siun
čiami į tokias kolonijas Sovie
tijoje?

-- Netoli Vilniaus, Vokėje, vei
kia 14-20 m. amž. paaugliams 
skirta kolonija. O į pataisos ko

lonijas Sovietijoje siunčiami nu
teistieji teismo sprendimu.

Atvykę iš Lietuvos buvo klau
sinėjami apie pragyvenimo lygį. 
Pirmasis klausimas: koks yra 
Lietuvos dirbančiųjų uždarbio vi
durkis?

Uždarbio nepakanka pragyven
ti... Vidutinis uždarbis -- 30-80 
rbl, per mėn. Tai uždarbiai, ku
riuos gauna asmenys pradedant 
kiemsargiu, valytoja, šoferiu, 
elektrotechnikų, šaltkalviu ir 
baigiant -- mokytoju, inžinie
rium ir gydytoju. Tokio uždar
bio pragyventi nepakanka, tad 
tenka "kombinuoti”: dirbti kelio
se darbovietėse, dirbti viršva
landžius, akordinį darbą, dar na
muose privačiai, be to -- imti 
kyšius, vogti medžiagas, klasto
ti dokumentus, sąskaitas ir tt.

— Ar darbininkai turi žodį 
nustatant atlyginimus, siekiant 
pagerinti darbininkų būklę ir pa
našiai?

ten gi... gali 
neatsigulsi į

—Ne, neturi. Streikai —neįsi
vaizduojamas dalykas. Jei kas 
bandytų streikuoti, bematant at
sidurtų Sibire, o 
streikuoti, kol... 
karstą.

turi dirbti ir-- Ar žmonės 
bažnytinių švenčių metu?

-- Taip. Sekmadieniai dažnai 
nukeliami į darbo dieną ir tai 
dažniausiai vyksta gegužės ir 
spalio švenčių metu. Sekmadie
niais rengiami turgūs, būna at
daros krautuvės. Krautuvių poil
sio diena -- pirmadienis.

Darbo diena -- 8 valandos, 
o kur dar įvairūs politiniai, prof
sąjunginiai, visuomeniniai, agi
taciniai, ateistiniai, rinkiminiai 
ir kt. privalomi susirinkimai!

Palyginus su kitomis sovietų 
respublikomis, bendras gyveni
mo lygis Lietuvoje aukštesnis. 
Žinoma, trūksta daugelio reik
menų bei produktų, pradedant 
maistu, baldais, avalyne ir kt.

Čia reikia pastebėti, kad vad. 
"juodoji rinka" yra taip įsiga
lėjusi, jog buvo įvestos net mir
ties bausmės, nes susidoroti su 
ta "praeities atgyvena" vis ne
pavyksta.

--Ar daug rusų dirba admi
nistracijoje, prekyboje, žemės 
ūkyje, pramonėje? Kokias jie 
dažniausiai užima vietas?

-- Jų esama labai daug. Įmo
nių direktoriai, partijos sekreto
riai, saugumas, milicija, statis
tika, aviacija, žvejybos laivynas - 
vis rusų rankose. Ypač daug ru
sų sovchozuose. Reikia atsimin
ti: kuo labiau mažės kolchozų 
skaičius, tuo daugiau didės sov- 
chozų skaičius ir didės ten dir
bančių rusų skaičius, pradedant 
direktoriumi ir baigiant darbi
ninku. Bendrai, rusai, jei ir nėr 
užima vadovaujančios vietos, tai 
bent sėdi tokiose pareigose, kaip 
sekretorių, pavaduotojų, politru- 
kų, proforgų, komsorgų ir pana
šių -- tai vis tarnybos, kurios 
įgalina prižiūrėti bei valdyti.

Apie kitus rūpimus ir visiems 
įdomius klausimus, neseniai at
vykę iš Lietuvos papasakojo dar- 
būdingesnių dalykų, bet apie tai 
kitą kartą.
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įvairiuose Petrapilio teatruose 
režisierium ar aktorium.

1919 m. iškviečiamas į Vilnių 
organizuoti nuolatinį profesinį 
teatrą. Suburia apie save buvu
sius vietos, Petrapilio ir kitur 
mėgėjus ir įkuria Vilniaus Teat
ro Studiją. Užėmus lenkams Vil
nių persikelia i Kauną. Čia iš
leidžia Sofijos Čiurlionienės spe
cialiai Vilniaus Teatro Studijai 
dedikuotą komediją "Pinigėliai". 
Veikalas buvo suvaidintas 1919 
m. lapkričio mėn. Jame dalyva
vo: Z. Arlauskaitė (Mikšienė, 
gyv. Detroite), Vladas Braziu- 
levičius (gyv. Clevelande), A. Bu- 
silas, V. Dulaitis, S. Glemžienė, 
A. Kernauskas, E. Rucevičienė, 
J. Sakalauskaitė ir J. Strazdas.

Kaune K. Glinskis su kun. Bum - 
ša įsteigia Kauno Kareivių Klubą, 
kur buvo rengiami vaidinimai ir 
kuriuose patsai dalyvavo.

1920 m. Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugijos kviečiamas, šalia kitų, 
ir K. Glinskis organizuojant nuo-

kis spektaklio pajamas paaukojo 
tam Fondui, tuo dar sykį pa
brėždamas savo idealizmą akto
riaus profesijai.

Už nuopelnus Lietuvai ir teat
rui buvo apdovanotas Vytauto Di
džiojo III laipsnio ordinu ir pir
mojo laipsnio Dramos garbės 
ženklu.

Mirė K. Glinskis 1938 m. gruo
džio mėn. 3 d. Kaune nuo širdies 
smūgio.

K. Glinskis buvo didelis sceni

nio žodžio, judesio, mimikos 
meistras, ir aukštos teatrinės 
kultūros aktorius. Jame jungėsi 
visi aktoriaus privalumai. Kai 
kas jį vadino estetiniu aktorium, 
kiti -- salioniniu aktorium. Jis 
buvo itin plataus diapozono akto
rius: nuo tragedijos iki komedi
jos. Jo sukurti vaidmens yra at
menami vyresnės kartos atstovų. 
Jo kūryba buvo jaučiama su kiek
viena nauja role ir nauju spektak
liu.

Vilniaus Teatro Studijos vinjetė daryta K. Glinskio 30 metų jubiliejaus proga. Viršutinėj eilėj iš 
kairės: J. Strazdas, J. Brašiškienė, V. Braziulevičius, V. Dulaitis, E. Rucevičienė, E. Petrauskienė. 
Apatinėj eilėj: J. Talmontas, V. Šcesnulevičius, J. Lukšienė, A. Kernauskas, A. Rucevičius, S. Glem- 
žienė, Z. Arlauskaitė ir P. Žukauskas. Vinjetėj trūksta A. Busilo. Viršuj kairėje Glinskių namas Vasil- 
čikovų dvare, o dešinėje Glinskio vila Kaune, Aleksote.

latinį dramos teatrą.
Statant pirmąją operą "Travia

tą", K. Glinskis K. Petrausko 
paprašytas padėti režisūroje.

Suformavus nuolatinę dramos
trupę nuo 1921 m. Glinskis liko

25 METAI BE KASTANTO GLINSKIO režisierium ir dirbo Valst. Te
atre iki 1927 m. su pertrauka.

Minint K. Glinskio 30 metų

LIETUVIŠKA KNYGA YRA 
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų 
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti 
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja 
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip 
dovaną.

čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne 
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai 
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.

LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:

j

o

Praslinko 25 metai, kai mirė 
Lietuvos Valstybinio Dramos Te
atro režisierius - aktorius Kas
tantas Glinskis vienas iš to teat
ro pradininkų - kūrėjų.

K. Glinskis gimė 1886 m. Jur
barke. Būdamas gimnazistu, 
atostogų metu, dalyvaudavo ren
giamuose vaidinimuose atkreip
damas į save dvarininkų Vasil- 
čikovų dėmesį. Jie sudarė jam 
sąlygas vykti Petrapilin į dramos 
mokyklą. 1910 m. baigęs mokyklą 
buvo priimtas į Petrapilio Mažą
jį Teatrą.

Nuo 1911 m. įsijungia į Petra
pilio lietuvių veiklą ir tais me
tais vasario 17 d. pastato Šaule- 
niškio "Pilėnų Kunigaikštis". Re-

V. ŽUKAUSKAS

žisuodamas kitus veikalus mė
gina duoti mėgėjams profesiona
lišką priėjimą prie scenos dar
bo, duoda jiems vaidybos pamo
kas, pastatymams skolinasi iš 
vietos teatrų rūbus, dekoraci
jas, butaforiją ir pan. Apie K. 
Glinskį sukosi to meto lietuviš
kų vakarų vaidintojai, o sudary
toji "teatrališkoji komisija" bu
vo jo sumanymų vykdytoja. Sto
kojant savų autorių veikalų, Glins 
kis patsai griebiasi plunksnos ir 
rašo istorinę dramą, kuri, deja, 
nebuvo pastatyta.

1912 m. po Asnyko "Kęstutis" 
pastatymo, Glinskis buvo gerbė-

jų apdovanotas auksiniu su bri- 
lijantais žetonu, o pats spektak
lis aprašytas rusų spaudoje -- 
"Peterburskaja Počta".

Glinskio dėka lietuviškas te
atrinis gyvenimas tiek įsisiūba
vo, kad net buvo sumanyta pirk
ti nuosavas teatras, bet karas ne
leido to įgyvendinti.

1912-1918 m. Glinskis dirba

scenos darbo sukaktį, buvo su
vaidinta H. Ibseno "Visuomenės 
priešas". Vyr., Štokmano vaid
menį vaidino Jubiliatas. Režisa
vo B. Dauguvietis, dekoracijos 
dail. V. Dobužinskio. Paskaitą 
apie Glinskį skaitė V. Mykolai
tis - Putinas. Sukakties proga bu 
vo įsteigta pirmoji Lietuvoje te
atro stipendija: Fondas Dramos 
Meną studijuojantiems. K. Glins-

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL .JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ

GREETINGS and BEST W1SHES

MONARCH FINER 
FOODS

QUALITY FOODS FOR OVER

100 YEARS

6560 Juanita HE 1-6868

• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS 
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir ' 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

a
4L&,

Į SIMPSON CLOTHES

Mn
JONAS H. AKŠYS

6645 S. VVINCHĘSTER AVĖ., CHICAGO 36, 1LL.
Telefonas 925 - 5179

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.
Kainos: Paltai nuo $80 iki , , , Kostiumai nuo $85 iki . . .

A

i

I

gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! - 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų. 

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY ,.500” kostiumai ir paltai. 
MANHATTAN marškiniai, 
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.

VIEŠĖDAMI CHIMUE PIRKITE MII.JOJE MODERNUME
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. . . .
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France.......................................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand.................
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine.............

5th $5.75
5th 83.98

5th 81.19
5th 81.69
5th 8 .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France.................................   •

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th S .98
5th S .98

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

Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po......... . $7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS...........................  $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA ................................ $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES................. $3.50
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES.......................... $4.75
V. Sruogienė, LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS BRUOŽAI .. .$2.00
L. Dambriūnas, LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ...................... $2.50
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS........................ $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS................................  $2.00«
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT............. $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS........................................................... $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ.............................  $1.80
Dr. Jonas Balys, LIETUVIŲ TAUTOS LOBYNAS..................... $3.60
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI..... $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠR£............................... $5.00
Bronys Raila, IŠ PASKENDUSIO PASAULIO.............................  $5.00
J. Bachunas, VANAGAITIS........................................................... $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE................................  $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE ... $1.50 
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS PRIE

TORRENSO ..................................................................... $?-00
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS........................................$10.00
Dr. J. Grinius, MANO VIEŠNAGĖ AMERIKOJE............................... 50
Alfonsas Nevardauskas, PAJŪRIAIS - PAMARIAIS......................$5.00
PANEVĖŽYS -- Monografija........................................................  $6.50
St. Goštautas, ARTE LITUANO....................................................  $4.00

ROMANAI. NOVELĖS. POEZIJA:
LAISVĖS KOVŲ DAINOS................................................................ $5.00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO..........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA............................................................  $5.00
Juozas Krūminas, ŠEŠTASIS MEDIS......... ...................................  $2.00
R. Spalis, ANT RIBOS...................................................................... $4.00
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės -- kietais

viršeliais......  $2.00, minkštais..................................... $1.50
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS 2 tomai po..............  $2.00
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės...............................$3.50
V. Ramonas, CROSSES (angliškai)..................    $4.00
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS................................................... $2.00
St. Santvaras, AUKOS TAURE, poezija......................................... $2.50
A. Škėma, BALTA DROBULE.......................................................  $1.50
Alė Rūta, BROLIAI ........................................................................ $1.50
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS..................................... $4.00
Alė Rūta, I SAULETĖKĮ..........................................................   $1.50
J. Švaistas, JO SUŽADĖTINĖ..................................................... $4.00
J. Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS.......................   $2.75
J. Švaistas, ELDORADO.............................................................. $1.80
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND (angliškai)............. $3.95
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA................................................. $2.00
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO........................................ $2.00
V. Volertas, UPE TEKA VINGIAIS............................................. $3.50
Jonas Vėgėlis, VISGAILIUS, poema............................................ $3.00
LITHUANIAN QUARTET .............................................................. $4.95
LITHUANIAN FOLK TALĖS......................................................... $4.50
SELECTED LITHUANIAN STORIES............................................ $5.00

• V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ...............................................  $2.50
Alg. Mackus, NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACIJA

IR AUGINTINIAI, poezija.................................................. $3.00
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija........................................ $2.75
Maironis, JAUNOJI LIETUVA, kietais viršeliais.....  $2.00,

minkštais ................... $1.50
A. Giedrius, PASAKĖČIOS..............................  $2.00
A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW ...................... $3.95
St. Būdavas, LORETA..............  $1.80
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS....................................... $2.00
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU........................................ $1.50
Kostas Ostrauskas, ŽALIOJOJ LANKELEJ (dvi vienaveiksmės 

dramos)................................................................................... $3.00
J. Grušas, PABUČIAVIMAS..............................................  $1.50
Bernardas Brazdžionis, VIDUDIENIO SODAI, poezija..............  $4.00
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY.................................................. $3.50
Vincas Krėvė, RAŠTAI................................................................ $5.50
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE .................. $2.00

VAIKŲ LITERATŪRA
Nijolė Jankutė, ŽEBRIUKO NUOTYKIAI MIŠKE.......................  $2.50
A. Gustaitis, KOVA SU GAIDŽIU................................................ $2.00
A. GUSTAITIS, UŽPUOLA BITES.............................................. $2.00
V. Vijeikis, KAS GRAŽIAU (piešiniai spalvinimui)................. $ .5,0
N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS................................................ $1.00

ĮVAIRIOS
A. Gustaitis, LIETUVA -- EUROPOS NUGALĖTOJA............. $2.50
KIŠENINIS LIETUVIŠKAS - ANGLIŠKAS ŽODYNAS................ $2.95
V. Peteraitis, LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBOS ŽODYNAS........ $7.00
SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGĖ angliškai

MARY SAVE US ...................................................  $1.25

4>

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
DIRVA, 6907 Superior Avė., 

Cleveland. Ohio, 11103,
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VLIKO PLENUMAS NEIŠSIAIŠKINO, KODĖL 
YRA TAIP, KAIP YRA hi

Dr. Vaclovas Paprockas ALT S-gos seimeSt. Louispasisakė prieš 
kultūrinį bendradarbiavimą su Lietuvos okupantu. Kairėje sėdi dr. J. 
Balys.

NENUSIGRĮŽTA DAVĘS AUKĄ...
Dr. Vaclovas Paprockas, vienas iš pirmųjųBrooklyneįsikūrusių 

lietuvių gydytojų, gerai žinomas ne vien savo profesijoj, bet ir kaip 
visuomenininkas, gyvai sekąs lietuvių politinio ir kultūrinio gyveni
mo pulsą, nesigailėdamas energijos ir savo poilsio valandų, pats 
tame lietuvių gyvenimo judėjime gyvai reiškiasi.

-- Krašte likę lietuviai keletą metų tęsė partizaniškas žūtbūti
nes kovas su mūsų tėvynės okupantu. Vieni iš jų žuvo, kiti jau virš 
20 metų kenčia nuolatinę fizinę ir dvasinę komunistinės vergijos 
priespaudą. Didžiai brangindamas žmogaus teises ir laisves, esu 
tvirtai įsitikinęs, kad kiekvienas lietuvis, įsikūręs laisvame krašte, 
pasiekęs asmeninės gyvenimo laisvės ir gerovės, neturi leistis už
liūliuojamas svetimų patogumų, bet visomis galimomis priemonėmis 
turi prisidėti prie tokios pat laisvės ir nepriklausomybės siekimo 
tėvynėje likusiems broliams. Kiekvienas privalome atiduoti savo 
įnašą tėvynės reikalams, įnašą pagal išgales politinėj, kultūrinėj ir 
socialinėj srityse įgyvendinimui bent simbolinių mūsų siekių, --pa
brėžė dr. V. Paprockas, įteikdamas 100 dolerių auką Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui.

Jo žodžius lydi darbai. Nuo pat LNF įsisteigimo dr. V. Paproc
kas pritaria tai idėjai ir fondo finansuojamų darbų įgyvendinimui. Jis 
yra LNF Tarybos narys ir, reikalui esant, nevengia atvirai pareikš
ti savo nuomonę. LNF jis kasmet paremia 100 dol. auka.

Iš ateities LNT pradėtų, LNF lėšomis numatomų vykdyti darbų, 
d r. V. Paprockas skiria labai daug reikšmės ruošiamam anglų kalba 
informaciniam veikalui apie Lietuvą, kuris "iŠ mano profesinio taško 
žiūrint, taip gi sudarys progos mūsų propagandai apie tikrąją tėvynės 
padėtį, nes med. gydytojų laukiamuose kambariuose lankosi ne vien 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai ligoniai įvairių luomų, įvairių išsilavi
nimų. Tik mūsų veiksniams nedovanotina, kad iki šiol vis dar tokio 
rimtesnio leidinio anglų kalba nesulaukėme, pasitenkinant vien biu- 
leteniaiSį brošiūromis", -- užakcentavo mūsų rėmėjas.

Kalbant apie veiksnius, pažymėtina, kad Lietuvių Fronto Bičiu
lių žurnalas "Į laisvę" š.m. 33 nr. dr. V. Paprocko ALTS-gos Seime 
darytą pranešimą apibudino visuomenės balsu, kilusiu neiš veiksnių, 
iš kurių paprastai laukiama direktyvų, kaip aiškų ir atvirą pasisakymą 
prieš kultūrinį bendradarbiavimą su okupantu. Jis "pasmerkė Vieny
bės laikraštį, kaip tos sovietinės idėjos garsiakalbį Amerikoje; apkal
tino visuomeninių organizacijų vadus ir laisvinimo veiksnius, kad jie 
bendradarbiauja su Vienybės laikraščiu, remia jį pinigais, skelbimais 
ar tylėjimu," -- rašo I Laisvę.

Belieka priminti, kad tas jo tiesus nuoširdaus lietuvio pasisaky
mas rado platų atgarsį ne vien Tautinės S-gos Seime, bet ir gausioj 
lietuvių visuomenėj.

Dr. V. Paprockas yra taip pat Vilties Dr-jos šimtininkas, ir 
Dirvos rėmėjas, dosnus BALFui ir buvęs vajaus pirmininku, aktyvus 
Amerikos Lietuvių Gydytojų S-gos narys. Jis mielai remia kiekvieną 
lietuvišką naudingą darbą, bet nenusigrįžta numetęs auką, o stebi, ar 
ji tinkamai ir skirtam tikslui naudojama. Svarbiomis lietuviams pro
gomis yra parašęs JAV vyriausybei laiškų ir gavęs atsakymų, para
gindamas ir kitus tai atlikti. „

E. Čekienė

Po keleto kalbėjusių kitomis 
temomis (diskusijos vyko vienu 
metu dėl visų pranešimų), gavo 
žodį A. GURECKAS, vienas iš ne 
rūsčiųjų, o greičiau iš "kantrių
jų jaunuolių", bebaigiančių per
žengti jaunąją visuomeniškai 
veiklaus amžiaus pusę ir vis dar 
viltingai(?) belaukiančių, kada gi 
konkrečiai realizuosis plačiai ir 
garsiai į erdves skleidžiami, vis 
kažkaip viršum jų galvų praplau
kiantieji kvietimai ir jiems įsi
jungti į "bendrą darbą". (Keletas 
tokių "jaunimo atstovų" ištver
mingai sėdėjo sukaktuvinės Vliko 
sesijos stebėtojų tarpe). Jis pa
stebėjo, kad čia išgirdęs maždaug 
tą patį, ką girdėjęs ir prieš porą 
metų. Nekonkretus M. Brako pa
reiškimas, esą, gal ir palaiko vil
tį, kad vienybė bus, bet kad tik 
netektų tarti "kas iš to", jeigu 
ji įvyks tada, kai visos proble
mos bus numarintos. Ir jis, kaip 
ir dr. Krivickas ar A. Kasiulai- 
tis, pageidavo išgirsti, kas gi 
trukdo. Argi tik neprincipiniai 
formalumai? Jei taip, tai liūdna. 
Dr. Šidlausko pranešimas jam 
atrodęs panašus į priešiškų vals
tybių komunikatą po derybų dėl 
nusiginklavimo. Bet, esą, jei su
tarimo dar nėra dėl skirtingų 
koncepcijų ar metodų, tai jau 
rimčiau ir įdomiau. Toki skirtu
mai pateisinami, tik nepateisina
mas bandymas juos užglostyti ir 
nuo jų pabėgti.

Čia, lyg tyčia, ir išlindo vi
siškai skirtinga pažiūra, jei ir 
nelietusi koncepcijų, tai aiškiai 
nukreipta prieš vartojamus me
todus. Tai buvo jau anksčiau mi
nėtas inž. Zundės pareiškimas, 
reikalaująs iš pagrindų peržiūrė
ti konkrečiąją Vliko darbų pro
gramą. Vliko ndriai inž. Zundės 
balsui nei priešinosi, nei jo pa
rėmė: patylėjo ir "nuėjo kitų rei
kalų svarstyti". TikBUDRECKIS, 
irgi vienas iš jauniausių "kantrių
jų jaunuoliu", taigi dar pašalietis 
aspirantas į veikėjus, įsakmiai 
pritarė Zundės mintims, tuo lyg 
ir implikuodamas, kad, jei Vlikas 
tuo keliu pasuktų, tai ir jaunie
siems būtų patraukliau prisidė
ti. Šiaip jau jisai tarė, kad jei 
komisijoms gal ir neprivalu at- 
skleidinėti visas smulkmenas, 
tačiau dabar jos visgi perdaug 
vertėsi lėkštybėmis ("plati - 
tudes", anot jo). Išvadoje tačiau 
ir jis pasitenkino konkretybėmis 
nepasižyminčiu pageidavimu: 
siekdami konsolidacijos, neigno- 
ruokit jaunosios kartos.

Dar vienas iš to jaunesniųjų 
stebėtojų būrelio, R. KEZYS, jau 
buvo daugiau rūstus, negu kant
rus. Jis tiesiog pareiškė, jog kon
solidacijos stoka jaunąją kartą 
paveikusi taip, kad lietuvių poli
tinių partijų veikla jaunųjų akyse 
atrodanti "dirty business”.

Vlike vienybės reikalu vyrau
jantį nusiteikimą ryškiausiai, "ne 
vyniodamas į vatą", atskleidė jo 
veteranas (prieš porą mėnesių 
įžengęs į devintąją dešimtį) K. 
Bielinis. Teisingai pastebėjęs, 
kad, jeigu vienijamos grupės nori 
viena kitą užgauti, tai jų negali
ma suvienyti, pats kategoriškai 
pasisakė už "smogiamąją" lai
kyseną. Esą, šioj sesijoj tebe
vyksta nerimta kalba apie kon
solidaciją. Esą, kasmet Vlikas 
vis nusižemindavo, sakydamas -- 
"prašom ateiti". Dabar turi būti

V. RASTENIS

glemžę savo orbiton). Ir J. Šle
pečio teigimu, tautininkai netu
rį kliūčių eiti į Vliką, frontinin
kai irgi neturį, tai kur gi esąs 
kaltininkas?

Tokio paklausimo implikacija 
atrodė esanti tokia, jog kaltinin
kas ar tik nesislepia šio susi
rinkimo šeimininko sukaktuvi
ninko pastogėj... Bet J. Šlepetys 
dar priminė, kad atsiras ir dau
giau sąjūdžių (neminėjo, kokių), 
kuriuos reiks kviesti, ir klausė 
-- gal jie kliudys? Be to, sakė, 
esąs' sąjūdis .kuris jau stiprėjąs 
neigiama linkme. Ką čia turėjo 
galvoj, liko garsiai nepasakyta.

Diskusijų pabaigoj DR. K. ŠID
LAUSKAS atvirai pripažino, kad 
tie pasitarimai iš tiesų turį daug 
panašumų su dabar taip gausio
mis Rytų - Vakarų derybomis. 
Paskui dar pakartojo dr. Trima
ko jau skelbtą, tik dar papildytą 
teigimą, būtent, kad šiuo metu 
tautininkai delsią tik frontininkų 
lūkuriuodami, be to, tautininkai 
ir frontininkai norį, kad šalia jų 
ir Bendruomenė įsijungtų į Vliką. 
Kuo tokia informacija pagrįsta, 
kalbėtojas nei viešai nenurodė, 
nei vėliau privačiai negalėjo 
įmanomai paaiškinti, išskyus 
tiek, kad buvę girdėti tokių kal
bų.

Miglas šiek tiek prasklaidė, 
nors šviesos įžiebti ir nesutiko, 
M, BRAKAS. Jis, gal kiek įgel
tas priekaištų dėl "niekonepasa- 
kymo", kalbėjo lėtai ir kiek dra
matiškai. Komisijoje, sako, dir
ba flegmatikai, o ne sangvininkai, 
ir kumštimis ten niekas nesitran- 
ko. Savo darbo pradžioje komisija 
priėmė procedūrinį nutarimą:

pasitarimų turinio viešumon ne
nešti, ligi jie nebus vienaip ar 
kitaip baigti. Kreipdamasis tie
siog į dr. Trimaką, M. Brakas 
pabrėždamas tarė: Tamstos čia 
paskelbtą informaciją apie padė
tį gavote ne iš manęs, ir, be to, 
kaikurie tos informacijos formu
lavimai neteisingi. Toliau, lyg at
sakydamas dr. Krivickui ir ki
tiems, M. Brakas pareiškė, kad 
komisijos darbas sunkus ne dėl 
formalumų. Mes, sako, supran
tame, kas formalumai ir kas es
mė. Jei kliūtys būtų tik formalu
muose, tai ir flegmatikai seniai 
būtų trenkę kumščiu į stalą.

Mes, sakė toliau M. Brakas, 
esam skolingi šiam susirinkimui 
raportą, bet pateiksim jį, kai dar
bas bus baigtas. Jei nepasitiki
te — atšaukit mus iš komisijos. 
Jūs galit reikšti sentimentus,bet 
mes irgi esam visuomenės nariai 
ir seni kovotojai, ir nemanykit, 
kad mes nepakankamai patriotiš
ki. Pasitarimuose yra šalys, jos 
turi pažiūras, argumentus, prie 
kurių reikia eiti su supratimu. 
Tartis reikia kaip džentelme
nams, o ne kaip dragūnams eiti į 
ataką, nes į tą ir kiti gali tuo pa
čiu atsakyti. --

Tai buvo paskutiniai žodžiai 
šia tema. Ar jie išsklaidė Vliko 
plenumą užgulusius neaiškumus, 
kodėl dalykai yra toki, koki jie. 
yra, nebuvo aišku. O M. Brako, 
A. Trimako ir K. Bielinio te
zių sugretinimas gana garsiai 
signalizavo, kad ir pačiame 
Vlike nėra vieningos pažiūros į 
tai, kaip siekti vienybės.

Skaityk ir platink
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kitaip. Ne Vlikas turi prašyti, o 
visuomenė turi smerkti išėju
sius. Teigiamas sprendimas esąs 
toks: kas nori konsolidacijos,tu
ri kritikuoti, pulti pozicijas tų, 
kurių nėra Vlike. Jauniesiems K. 
Bielinio žodis irgi trumpas-drū- 
tas: patys ateikit! Mes, sako, ir
gi buvom jauni ir kai prieš carą 
kovojom, tai patys ėjom.

J. ŠLEPETYS, dar vienas "ne
įgaliotas frontininkas", svečias 
bendruomenės reprezentavimo 
titulu, ryžosi įspėti Vliką, kad 
visgi laukti negerai, nes nepasi- 
tertkinimas auga ir visuomenė 
ima vartoti finansinę sankciją. 
Jis stebėjosi, nejaugi kliūtis bū
tų tik kurios srovės nesusitvar
kanti atžala? Girdi, jei tai Fede
racija, tai menka kliūtis: užteks 
tų partinių ginčų! (Čia, matyt, J. 
Šlepetys turėjo galvoj ilgą krikš
čionių demokratų - frontininkų 
"karą" dėl to, katrų "satelitas" 
turėtų būti Darbo Federacija, ku
rios vardą krikščionių demokra
tų vadai, anot frontininkų kalti
nimo, "stalinišku metodu" pasi-

Juozas Bachunas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, 
Vliko sesijoje NewYorke. Vyt. Maželio nuotrauka

Pas ūkininką tarnauja ber
nas, kuris kas vakarą išeina 
su žibintu. Šeimininko paklaus
tas kur jis vaikšto, atsakė, kad 
pas savo sužadėtinę.

-- Kai aš buvau jaunas, savo 
sužadėtinę rasdavau patamsė
ję, -- paaiškino ūkininkas.

— Tas matyti pasižiūrėjus 
į jūsų žmoną --atsakė bernas.

«
-- Prisipažįstate, kad ne

laimingajam davėte penkis an
tausius? -- klausia teisėjas 
kaltinamojo.

-- Taip, pone teisėjau. Aš 
norėjau duoti tik vieną antausį, 
bet kai pamačiau, kad jis toks 
silpnas, padalinau į penkias 
dalis.

*
-- Mykolai, kai aš numirsiu, 

-- sako ūkininkė vyrui gulėda
ma mirties patale, --būtųge
riau jei tu apsivestumei, kad 
kas palaikytų tvarką namuo
se...

— Dėl to nesirūpink, -- ra
mina vyras. -- Morta jaupra- 
dėjo tvarkyti virtuvę...

❖
-- Magdutė buvo pas foto

grafą. Aš manau, kad fotogra
fijoje ji išėjo labai panaši...

-- Kodėl tu taip galvoji? 
-- Nes ji niekam nerodo fo

tografijų...
❖

-- Didžiausia laimė mote
riai yra gauti vyrą, kurio ji 
trokšta.

-- Ne, didžiausia laimė mo
teriai yra gauti vyrą, dėl ku
rio kitos moterys kraustosi iš 
proto...

*
-- Onute, prižiūrėkit ge

riau švarą, -- sako šeimininkė 
naujai tarnaitei. -- Štai čia 
dulkės jau j>,uli antra savaitė...

-- Bet aš dėl to nekalta, 
nes tarnyboje esu tik savaitė..,

Sekmadienį rytą klebonas 
sako zakristijonui:

-- Šiandien aukas rinkit 
prieš pamokslą.

- Kodėl?
-- Nes aš kalbėsiu apie tau

pymą...
❖

-- Alio! Tai tu brangioji.
-- Taip, tai aš. Kas prie 

telefono?
❖

-- Vargšas Henrikas, jis 
prarado pusę draugų netekda
mas turtų.

-- O kita pusė?
--Jie nežino, kad jis nete

ko turtų.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED
U F TO

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• 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 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 0, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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AKIMIRKOS Bronys Raila

LAISVŲJŲ ARENA
Pastarųjų poros metų laiko

tarpyje štai ką tik užbaigiau skai
tyti jau penkioliktąjį tomelį. Irtai 
būtų pasigirtinai daug, atsižvel
giant į žinomą faktą, kad dabar 
juk kiekvienas Amerikos lietuvis 
"neturi laiko skaityti". Aš gi esu 
irgi tik "kiekvienas", be jokių pa
pildomo ar atliekamo laiko privi
legijų.

Skaitydavau tuos tomelius įdė
miai, dažniausia su malonumu, 
kartais su jautriais išgyveni
mais, protarpiais su nusivylimu 
ar net su piktesnio maištavimo 
dvasia, -- bet visuomet skaity
davau susidomėjęs ir maždaug 
nuo pirmo ligi paskutinio pusla
pio.

Manot, kad detektyvų apysakas, 
žudikiškų misterijų rinkinius, 
vėliausias erotinės seksologijos 
išpažintis ar išeinamųjų vietų 
psichoanalitinius romanus? De
ja, ne...

★
Tai buvo tarptautinės rašyto

jų organizacijos -- PEN Klubo--

egzilų Centro Londone žurnalas 
ARENA, kurio pastarasis penkio
liktas tomelis išėjo š.m. rugsėjo 
mėnesį. Jeigu mūsų naujadaras 
"tremtis" būtų užtenkamai geras 
egzilio sąvokos atitikmuo, šis 
storokas knygos formato žurna
las tikrai yra subūręs daugybę, 
įvairių tautų tremties rašytojų 
- išeivių, pabėgėlių, politinių emi
grantų, dėl vienos ar kitos prie
žasties netekusių savo tėvynių ar 
valstybių. Žurnalo puslapiuose 
tam tikra tvarka nuolat būna pa
teikiamos jų literatūrinės kūry
bos ištraukos, essay, straipsniai 
ir informacijos, (vienas numeris 
buvo skirtas ir lietuvių literatū
rai) kas duoda apipilnį vaizdą 
apie stambią tarptautinę morali
nę pajėgą, kažin ar tik ne stip
resnę, patvaresnę ir efektyvesnę 
už visų kitų jų grynai politinių 
organizacijų ir "veiksnių" veik
lą...

ARENA prirašoma trim kal
bom -- anglų, vokiečių ir pran
cūzų, neverčiant raštų į kitas dvi

Nauja Juodytės plokštelė

LIONĖS JUODYTĖS iriu ja 
TOWN HALE Rečitalio

ilgo grojime plokštelė 
pasirodys Naujųjų Metu proga. 
Kaina $5.98 viena.

Užsakant didesnius kiekius, duodama nuolaida. 
Plokštelės viršeli iliustravo dail.Jurgis Juodis. 
Plokštelės bus gaunamos tose pačiose įstai
gose, kaip ir pirmosios Lionės Judytės plokš
telės, arba prašome siųsti užsakymus su čekiu 
ar money orderiu šiuo adresu :

Alex. Mathews
256 Union Avė.

BROOKLYN, 11, N. Y.

kalbas. Todėl ji parankiausia ir 
maloni skaityti tiem, kurie moka 
šias tris kalbas. Ji tačiau priei
nama ir būtų suprantama jei ne 
visiem, tai ryškiai daugumai mū
sų rašytojų, kultūrininkų, politikų 
ir šviesuolių, nes mūsiškiai da
bar jau praprusę angliškai ir vo
kiškai. Mažiau yra lietuvių, mo
kančių prancūziškai, bet tai ne
sudarytų didelio nuostolio ir to
kiem, nes prancūzų kalba, kiek 
pastebėjau, tekstų būna mažiau.

PEN Klubo egzilų Centras, 
kaip ir ARENOS puslapiai yra 
atviri visiems profesinio lygio 
rašytojam, taigi, ir lietuviam. 
Tik mes galbūt savo galimybių 
ligšiol tinkamai neišnaudojame, 
stigdami pasiaukojimo, paslan
kumo, ar bent aktyvaus dėmesio.

Iš pabaltiečių rašytojų tam rei
kalui bene daugiausia pastangų 
yra padėję latviai, gi iš lietuvių 
dramaturgas Algirdas Landsber
gis ir meno kritikas, poetas 
Aleksis Rannit, estas, tačiau taip 
arti suaugęs us lietuviais ir pa
žįstąs mūsų reikalus, kad ne vi
sada lengva atskirti, kada jis 
estas ir kada lietuvis.

Šiaip jau mes labai stokojam 
gilesnio susidomėjimo ARENOS 
akiračiais ir galimybėm. Ir mū
sų spaudoje žurnalo numeriai tik 
retkarčiais keliom eilutėm tepa
minimi ir tik tada, kai ten yrą 
lietuviškos medžiagos. Betgi 
žurnale svarstomos problemos 
lygiai liečia ir mus, ir jos galė
tų būti ne kartą vaisingai per
filtruojamos per mūsų intymioje 
savybėje vietom jau užakusius 
lietuviškus smegenis.

★

Tokio žurnalo, kaip ARENA, 
pagimdymas ir išvairavimas yra 
itin nelengvas uždavinys. Įvai
rių tautybių ir pasaulėžiūrų trem
tiniai, o ypač rašytojai yra labai 
nevienodi, labai šakoti.

Yra, pvz., ispanų tremtiniai, 
kovojantieji prieš gen. Franco 
diktatūrą, ir pietų Amerikos eg- 
zilai, kovojantieji prieš savuo
sius besikeičiančius diktatorius 
ar demokratorius.

Rytų ir centro Europos tremti
niai žydai, negalėję ar nepano
rėję pastoviai įsikurti Izraely
je, kurių prieškomunistinis nu
sistatymas ar susidomėjimas sa
vo buvusių gimtinių kraštų lais
ve (daugiausia, satelitinių) nėra 
toks griežtas ir aiškus, kaip kitų.

Tautiniai egzilai iš satelitinių 
kraštų, kurių valstybės formaliai 
dar egzistuoja ir kurie pirmoj 
vietoj veda kovą prieš totalisti- 
nę kompartijų santvarką jų kraš
tuose.

Egzilai, kuriem ten tėvynė, kur 
skanesnis penas, ir kurie noriai 
skverbiasi į kiekvieno didelio 
krašto kultūrinį gyvenimą, meną, 
literatūrą bei teatrą, su vienin
tele ambicija būti tik meno kūrė
jais, o ne kokiais kovotojais už 
savo buvusių tėvynių išlaisvini
mą.

Pagaliau, pabaltiečiai, ukrai
niečiai bei kitų Sovietų Rusijos

"respublikų" politiniai egzilai — 
pačioje apačioje ir sunkiausioje 
būklėje, nes jiem tenka kovoti ne 
tik už totalistinio bolševizmo pa
šalinimą, bet ir už teisę atgauti 
ar sukurti savo kilmės tautų lais
vą ir nepriklausomą valstybinį 
gyvenimą.

Apjungti visų tų grupių, atspal
vių ir nevienodų nusistatymų ra
šytojus po vienu stogu kulūros 
žurnale yra be galo sunkus reika
las ir beveik nėra kito kelio, kaip 
tik ieškoti ir surasti platformos 
žemiausią ir bendriausią bendra- 
vardiklį. Pvz., dvasinio pobūdžio 
kova už žmogaus ir tautų laisves, 
kai kada smulkiai nebespecifi- 
kuojant, kokia tų žmogaus laisvių 
apimtis ir turinys, kada ir kaip 
tautos laisvė realiai gali būti 
atsiekiama, kas yra tų laisvių 
didžiausias priešas, kodėl, kaip 
ir kokiom priemonėm prieš jį tu
ri būti kovojama, kada bus tikra 
ir aktyvi rezistencija ir kada dau
giau ar mažiau suktas kvislinga- 
vimas.

ARENA šiais atžvilgiais be 
abejo turi spragų ir trūkumų, ku
rie, plačiau žiūrint, visai supran
tami. Greičiau tektų stebėtis, kad 
jai vis dėlto pavyko apjungti dau
gybę egzilinių rašytojų, kad ji lai
kosi pakankamai gerai, ir jei to
liau pajėgs taip pastoviai išsilai
kyti, jos įnašas į tautų laisvės 
bylą galės būti daugiau apčiuopia
mas.

★

Pastarasis penkioliktas žurna
lo numeris, redaguotas redkole
gijos nario Algirdo Landsbergio 
skirtas moderninei egzilų dra
maturgijai pavaizduoti. Pateikta 
įvairių straipsnių ir taip pat bū
dingų ištraukų iš lenkų, vengrų, 
rusų, čekų ir lietuvių moderni
nės dramaturgijos. Iš lietuvių — 
Kosto Ostrausko "Pypkės" ang
liškas vertimas (vertė R. Šilba
joris).

Kai kurios ištraukęs labai įdo
mios, ypač vengrų prieškarinio 
emigranto dramaturgo, aktoriaus 
ir filmų scenarijų rašytojo Nicho - 
las Belą apie kalinio gyvenimo ma - 
lonumus. Kitos iš tikrųjų neturi 
"egzilinio senso", o daugiau eina, 
kaip bendrai moderninio, ypač 
"absurdinio" ar satyrinio teatro 
pavyzdžiai.

Numerio vedamąjį straipsnį 
visai inteligentiškai parašė pats 
jo redaktorius A, Landsbergis. 
Buvo galima laukti etiudo apie 
moderninius egzilųdramaturgus, 
bet Landsbergis šią temą išver
tė atvirkščiai ir parašė apie mo
derninės dramaturgijos egziliš- 
kumo. žymes. Tarp kitko, jis iš
kelia aplinkybę, ypač skaudžiai 
veikiančią egzilų rašytojus sve
timų kraštų ir skirtingų kalbų 
aplinkoje, bet taip pat ir visus 
avangardistinius dramaturgus, 
-- tai bet kurios kalbos nepajė
gumą tiksliai ir pilnai išreikšti 
tai, ką dramaturgai norėtų pasa
kyti ir būti pilnai suprasti. Lands
bergis šią absurdo teatro avan
gardistų "dramą" vadina "impos- 
sibility of communication".

mai priemonių pilnai ir tiksliai 
išsakyti normalios logikos rėmuo
se ir poetinės kalbos vaizdais 
viską, ką tik jis norėtų. Išsisa
kymo sunkumai atsiranda tada, 
kai ne vienas iš rašytojų užsi
moja kilti į jo intelektui dar ne
atsiekiamas aukštybes, pradeda 
pasibaisėtinai manieruotis, epi- 
leptiškai kliedėti, tuo būdu norė
damas parodyti savo "gilųpsi- 
choanalitiškumą”, arba kai są
moningai išklysta iš bet kokio lo
ginio mąstymo ribų, pretenduo
damas tuo išreiškiąs dabarties gy
venimo absurdiškumą.

Abejočiau, ar absurdais gali
ma nugalėti absurdiškumą, kaip 
lygiai dar nesu tikras, ar užsi
degusį naftos sandėlį geriausias 
būdas gesinti pilant kibirais ant 
stogo gazoliną.

Kiekvienas savo amatą gerai 
išmokęs rašytojas, dramaturgas 
ar poetas šiandien gali bet kuria 
ir ypač savo gimtąja kalba pasa
kyti viską, kas guli jam ant šir
dies ir ką tik jis jaučia turįs ir 
privaląs atskleisti. Kur jam at
rodo reikalinga ir būtina, jis gali 
kalbėti nenormalia kalba arba

vaizduoti pačius nenormaliausius 
žmones ir reiškinius,--bet pats 
jis privalo būti normalus. "Ko- 
munikuotis" jis gali -- tai geriau
sias ir itin nelengvas būdas -- 
tiesiai, aiškiai, nuoširdžiai ir 
sveikai, netgi paprasta kalba ir 
taisyklingos gramatikos nor
mom.

Didžiausias, giliausias ir pa
tvariausiai išliekantis menas vi
sada buvo paprastas, bet ne pras
tas. Kai menas pasiekia tokio to
bulumo, jog jį sugeba suvokti ir 
pergyventi kiekvienas normalus 
žmogus, A. Landsbergio minimo
ji "impossibility of communica
tion" drama ima laipsniškai švel- 
nėti.

Dažname ARENOS numeryje 
yra eibės panašių problemų, apie 
kurias ir mes lietuviai galėtume 
pagalvoti ir panagrinėti, jeigu į 
tai pradėtume daugiau gilintis.

(Kas norėtų šį žurnalą užsisa
kyti, pinigams siųsti adresas 
toks: ARENA c/oBarclay*sBank, 
74, High Street, Kensington, Lon- 
don W.8, Gr. Britain. Metinė pre
numerata 3 doleriai).

Dėl to būtų galima stipriai su
abejoti.

Visos iškultivuotos moderni
nės kalbos deramo talento rašy
tojui bei stilistui teikia pakanka-

KAI RUSAI ATEIVI
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)

(53) ROBERT RAID
-- O, taip. Elfi tėvai tam pritarė. Jie įsitikinę, kad ir aš seka

mas ir manė, kad būtų daug saugiau pasitraukus iš miesto. Ten ir 
vokiečiai greičiau pasirodytų. O be to mieste galimi oriniai puoli
mai, net gatvių kovos...

— Ir tu sutikai?
-- Kas gi man beliko daryti? Elfi juk suaugusi, o be to ir jos 

brolis taip nusistatęs...
-- Nuo kada reikalai tvarkomi pagal Heino nuosprendžius? Juk 

tai nesąmonė! Aplink miestą knibžda raudonarmiečiai ir ypač toje 
pusėje siautėja naikinamieji batalijonai. Tau reikėjo pastoti kelią, 
Herbertai!

Jis tik patraukia pečiais.
-- Taip norėjo Heino ir tėvai, Elfi taip pat tam pritarė. Kas 

man beliko veikti? O gal jie buvo teisūs? Aš juk negalėjau pats im
tis atsakomybės, Robertai. Be to, buvau tikras, kad tavęs jau gyvo 
nėra.

-- Toliau.
-- Švintant jie visi trys išėjo.
-- Dėl Dievo -- visi trys į mirtį!
-- Klysti, Robertai. Elfi dabar saugi, tikrai...
-- Ar ji ką nors pasakė, Herbertai?
-- Taip. Ji laikėsi kažkaip keistai ir nenatūraliai. Jos akys ... Ji 

taip stovėjo ir tylėjo. Man atrodė, ji buvo kažkur kitur, ne su mu
mis. Tada ji pastebėjo mane ir lyg šyptelėjo sakydama: "Aš turiu

šiuo keliu eiti. Taip reikia. Sveikink Robertą ir primink, kad jo niekad, 
niekad neapleisiu-!" Tai viskas, Robertai.

Nusisuku į šalį.
-- Prašau, palik mane vieną!

#**
Ištisą naktį aidi kareivių žingsniai gatvėje. Rieda mašinos ir 

tankai. Visai aiškiai girdisi patrankos. Atvertomis akimis žiūriu į 
tamsą.

Herbertas sėdasi šalia manęs.
-- Dar noriu tau šį tą apie Roogą papasakoti, Robertai.
-- Sakyk.
— Prieš keletą dienų man Hoffas prasitarė: Roogo daugiau 

nesitikėkite sulaukti. Aš esu dabar įstaigos viršininkas! Ką tu į 
tai?

-- Greičiausiai ir Roogas jau negyvas.
-- Jis gi buvo juk komunistas!
-- Taip. Jis buvo tikras komunistas!
Herbertas atsistoja.
-- Einu prisnūsti. Labanakt, Robertai.
-- Labanakt.
Silvija atsargiai prisiliečia mano peties.
-- Neprarask vilties, Robertai. Gal dar...
-- Labanakt, Silvi! Jau vėlu.

Pagaliau ir ši diena baigiasi. Pradedudienų neapkęsti. Tasai try
nimasis vietoje tiesiog nepakeliamas. Jaučiu vyrų žvilgsnius, jų užuo
jautą man. Nesu reikalingas užuojautų! Jie mane tik dar labiau erzina. 
Jaučiuosi kaip žvėris narve. Rilke parašęs eilėraštį apie panterą. 
Toks aš esu!

Man baisu sulaukti ryto, atsibusti. Mano dešinėje miega Silvija, 
toji minkšta, moteriška Silvija, kurią tariuosi suprantąs ir vis neįs
tengiu suprasti. Kairėje Justas, su savo ilgom kojom ir dar ilgesnėm 
išmintingom kalbom. Toliau visi kiti.

(Bus daugiau)

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
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 Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. 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.

Svarbus pranešimas siuntinių 
į Lietuva siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota 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. C A 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.

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

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

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

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



1963 m. gruodžio 13 d.

Bostono neolituanų metinė sueiga
Drauge su filisteriais, Bostono 

neolituanai sudaro nemenką švie
sių motery ir vyry būrį. Jaunimo 
kuopa dar nėra didelė, bet jos są
monė giedrėja, jos įsijautimas į 
Korp! Neo-Lithuania idealus ryš
kėja, jos ryžtas veikti ir augti 
stiprėja. Visa tai rodo, kad vėlo
kai atsisteigusi liet, studentųpa- 
triotinė korporacija ir Bostone 
turi viltingą ateitį.

Lapkričio 24 d. vakare, ALT 
S-gos namuose, Bostono neoli
tuanai turėjo savo metinę sueigą. 
Sueiga prasidėjo tragiškai žuvu
sio JAV prezidento J.F. Kennedy 
pagerbimu. Buvo pagiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Iškil
mingam sueigos atidarymui ir 
prezidento pagerbimui vadovavo 
Bostono Korp! Neo - Lithuania 
pirm. Alg. Svilas. Po to susirin
kimo vadovavimą jis perdavė fi
listeriui inž. Vyt. Izbickui, kuris 
prezidiuman pasikvietė iš ka
riuomenės atostogų parvažiavu
sį šen. Gerimantą Griauzdę ir 
šen. Igną Vilėnškį, Jr.

Inž. Vyt. Izbickas susirinkimui 
vadovavo su įprasta rimtim ir pa

tyrimu.
Laimingu sutapimu, Bostone 

viešėjo filisterė Aldona Augusti- 
navičienė. Bostono neolituanams 
ji kalbėjo apie dviejų karty san
tykius. Regėdama paklydimų vyr. 
kartos santykiuose su jaunimu, to 
jaunimo kai kurių pastangų nepa
kankamą rėmimą ir vertinimą, 
ji kreipėsi į jaunuosius, ragin
dama juos įsijausti į savo tėvų 
kančios kelią nuo laisvės į ne
laisvę ir pažeminimą. Filiste- 
rės Augustinavičienės nuomone, 
dviejų kartų neturėtų būti, nes 
žmogaus siela nesensta. Ragino 
Bpstono neolituanus apsijungti ir 
bendrom jėgom siekti savo ide
alų.

Sueigos pirm. inž. Vyt. Izbic- 
kas jautriu žodžiu pasveikino 
naująjį Korp! Neo-Lithuania 
garbės filisterį St. Santvarą. 
Pastarasis trumpai pasisakė apie 
šūkį Pro Patria, kuriame telpan
ti didelė dalis lietuvio siekimų ir 
idealų, gyvenimo ir kovos idealų. 
Jis pats nuoširdžiai tikįs tą šū
kį, neabejodamas, kad jo pras-

Korp! Neo-Lithuania Bostono padalinio valdyba. Sėdi iš kairės: ma
gistrą R. Dačytė, pirmininkė N. Vaičaitytė, sekretorė V, Rauktytė, fil. 
atstovas V. Izbickas. Stovi: vicepirm. Alg. Svilas ir ižd. P. Martinkus.

DIRVA

mę supranta, jaučia ir jaunieji 
neolituanai.

Apie Korp! Neo-Lithuania me
tinę veiklą pranešė pirm. Alg. 
Svilas, o apie iždo stovį filiste
ris Ant. Vilėniškis. Naujon val- 
dybon išrinkta: pirm. Nijolė Vai
čaitytė, nariai Rūta Dačytė, Vida 
Rauktytė, Alg. Svilas, Paulius 
Martinkus ir inž. Vyt. Izbickas.

Korp! reikalais kalbėjo prof. 
Rauktys, A. Augustinavičienė, 
Ign. Vilėniškis, Sr., St. Santva
ras, N. Vaičaitytė ir pats susi
rinkimo vadovas. Iš svečių tarpo 
pasisakė Kultūrinių Subatvakarių 
pirm. inž. Edm. Cibas ir LSS 
pirm. Paulius Žigas.

Meninę sueigos programą jaut

Korporantai su svečiais Bostono neolituanų sueigoje.

A. AugustinavičienėBostono neolituanams skaito paskaitą. Prie sta
lo iš kairės sėdi: V. Manomaitis, I. Vilėniškis, P. Griauzdienė, P. 
Stankūnaitė, St. Santvaras ir stovi A. Augustinavičienė.
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riai atliko Vida Rauktytė, paskai- 
tydama Maironio Senovės dainą, 
Alg. Antanavičius, paskalyda
mas Planto satyros vertimą ir 
K. Binkio Donelaitišką pavasarį, 
R. Dačytė, pianinu paskambinda
ma Chopino ir Lecuonoskūrinius. 
Po to dar pasikalbėta, pasidalin
ta mintim ir sumanymais prie 
dailiai paruošto vaišių skobnio.

Bostono neolituanų metinė su
eiga praėjo tikrai malonioj ir 
jaukioj nuotaikoj, nors JAV ap
gaubęs gedulas neleido dainuo
ti ir šokti. Naujajai Bostono Korp/ 
Neo - Lithuania valdybai, prieky 
su energinga, idealų kupina Nijo
le Vaičaityte, geros sėkmės ir 
palankių vėjų!...

K. L.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM -

J U DGE

HIEODORE M. MUMS
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES

THE L & K HOTEL
654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197

parink dovanai telefono patarnavimą ■■■ jokia dovana nebus iškalbingesnė
Šiais metais pasirinkite dovanoti telefono patar
navimą . . . taip laukiamą, taip naudingą dauge
liui Jūsų dovanų sąraše. O ka*d taip parankų te
lefoną, pakabintą ant sienos tėvo darbo kamba
ryje ? Ar motinai, virtuvėje sieninį telefoną ... 
geriausią virėjos draugą. Gi kiekvienas tikrai 
apsidžiaugtų patogiu staliniu telefonu valgoma
jame, salione ar pramogų kambaryje. Visi pasi
renkami iš įvairių dekoratyvinių spalvų. Pridė
tiniai kainuoja tik 95 centai per mėnesi, plius 

prijungimas. Panelei ar poniai įvirinkite miega
mojo Princesės telefoną. Tai mažas, mielas, ap- 
šviečiąs skaitlines naktį švelnia, malonia švie
sa .. . vien žinant, kad turi malonų saugumo 
jausmą. O kas gali Kalėdų metu būti maloniau, 
kaip artimam žmogui padovanoti muzikinį Bell 
varpų skambėjimą? Tai naujausias telefono 
skambutis . . . skamba lyg varpas, garsiai ar 
švelniai, tik pajudinus jungtuką. Pagalvokite 
ir apie namų vidaus telefonu susižinojimą, jun

giantį visus kambarius Jūsų namuose. Yra ir 
apmokėti tarpmiestinių pasikalbėjimų pažymė
jimai. Tai labai gera dovana toliau gyvenan
tiems draugams ir giminėms. Jokia kita dovana 
nepasakys tiek, kiek padovanotas telefono pa
tarnavimas. Norint užsakyti, pakanka tik pa
skambinti . . .

OHIO BELL 
complete communications 

for home • business • community
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET CO

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

19 64 CHEVROLET

Bedford, Ohio

566 Broadway BE 2-1880

Lietuvių skyrius tarptautinėj parodoj Detroite. Nuotraukoje Marija 
Gilvydytė. Skyrių organizavo Detroito Lietuvių Kultūros Klubas. 

J. Gaižučio nuotrauka

LIETUVIU TAUTODAILĖ DETROITO 

TARPTAUTINĖJE PARODOJE
GREETINGS AND BEST WISHES 
TO OUR FRIENDS AND PATRONS

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIAI.ISTS

R. W. McLeod, Prop.
14715 Detroit Avė. AC 6-2200

GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1964 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

4¥2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ONIERIAMS. KURIEM PROC ENTAI YRA SV ARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
t, LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburbau Phone: 656-6330

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant 
dovanas, gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su v./o

Vniešposyltorgu

Tarptautinio Instituto Rūmuo
se kasmet ruošiama daugiatautė 
amerikiečių paroda. Amerikie
čiuose prigijęs terminas "Old 
World Market". Įprasta buvo, 
jog parodoje arba mugėje maty
davome apie 30 dalyvaujančių 
tautų, Šiemet Instituto vadovy
bė daug ką pakeitė: buvo leista 
dalyvauti ir savo paviljonus įsi
rengti tik 13-kai tautų, jų tarpe 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir; 
tame pačiame kambary rado sau 
vietos Ukraina. Šiemet paroda 
vyko Jūros ženkle; ir Lietuvai 
teko daugiau iškelti Klaipėdos 
uostą bei laivyną.

Parodos atidarymas įvyko lap
kričio 21 d. Tūkstančiai ameri
kiečių užtvindę gatvę laukė du
rų atidarymo. Parodos uždary
mas įvyko lapkričio 24 d.

Kaip ir visada, Lietuvos pa
viljoną rengė ir puošė Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubas. Meni
nės dalies, paviljono puošimo ir 
eksponatų vadovas Vladas Mingė- 
la; jam padėjo Lidija Mingėlie- 
nė, Jurgis Baublys ir Juozas 
Augaitis.

Prekybinės dalies vadovė: Ste
la Hotra; padėjo Rose Bilaitis, 
Catherine Stokus, Mirga Mi- 
chaels, Eleanor Michaels, Va
lentina Hotra, Marija Gilvydytė, 
Liucija Puskepalaitienė, Marilyn 
Bilaitis ir Lidija Mingėlienė. 
Kultūros Klubo Valdyba visiems 
ir visoms taria (už pasidarba
vimą ir pasiaukojimą lietuvių 
tautos vardo kėlimui) lietuviš
ką ačiū.

Per keturias dienas parodoje 
apsilankė 9.600 žmonių. Apskai
čiuota, jog lankytojų buvo mažiau 
nei 1962 m. net 30-40%. Šią pa
rodą reklamavo Detroit "Free 
Press", "Detroit News", visi ra
dijo ir televizijos kanalai davė 
paviljonų puošimo nuotrupų. Pas
tebėta, jog mūsuose, kaip ir kas
met, ši plačiašakė paroda-mugė 
nesukėlė jokio dėmesio.

Aprašomos parodos įvyksta 
kasmet, ir šioji buvo 33-čioji. 
Kiekviena tauta stengiasi pade
monstruoti savosios kultūros per
lus, Lietuviai tą patį daro. Ro
dome lietuviškąjį plačiašakį me
ną, tautodailę visuose pavidaluo
se. Šioje parodoje lietuvių pavil
jone matėme daug gintaro --lie
tuviško aukso, medžio drožinių 
ir įvairiausių audinių. Visi prie 
šio kuklaus paviljono "Lithuania" 
vardu puošimo prisidėję, ir iš 
kairės ir dešinės žvalgėsi ir ly
gino savąjį su kitų tautų pavil
jonais... Džiaugėmės visi, jog 
mūsų paviljonas buvo bene gra
žiausias! Tikrai puošnūs ir ža
vūs buvo latvių ir estų paviljo

nai. Kelių ryžtuolių įdėtas 
kruopštus darbas bei pasiaukoji
mas vertė tūkstančius amerikie
čių džiaugtis lietuvių tautodai
lės grožiu. Girdėjosi: "It is ve- 
ry interesting!" "Exiting Lithu
anian exhibit!" ir pan. Ir tele
vizijai dažniausiai parenkamas 
lietuvių paviljonas.

Lietuvių Kultūros Klubo Val
dyba reiškia viešą padėką vi
siems lietuviams, kurie bet kuo 
yra prisidėję prie Lietuvos var
do kėlimo.

VI. Mingėla

TORONTO

* INŽ. ALGIRDAS SLAPŠYS, 
žuvęs lėktuvo nelaimėje prie Mon- 
trealio, buvo palaidotas gruodžio 
7 d. iš Prisikėlimo parapijos baž
nyčios lietuvių kapinėse Port 
Credite. Jis buvo gimęs 1927 m. 
Šiauliuose. Mokėsi Tauragėj, Pa
gėgiuose ir 1947 m. baigė Luebec- 
ko lietuvių gimnaziją. Tais 
pačiais metais įstojo į Pabaltijo 
universitetą. Atvykęs į Kanadą, 
studijas tęsė Toronto universi
tete, kur įsigijo elektros inži
nieriaus diplomą. Priklausė skau
tų organizacijai ir dalyvavo jų 
veikloj. Paliko liūdinčią žmoną 
Apoloniją su keturiais mažučiais, 
tėvus, seserį, brolį ir kitus ar
timuosius.

* KALĖDŲ EGLUTE, ruošiama 
lietuvių šeštadieninės mokyklos, 
įvyks gruodžio 22 d. 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Bus suvaidintas vaizdelis iš Lie
tuvos partizanų gyvenimo. Pro
gramos paruošimu rūpinasi mo
kykla, o Kalėdų senelį su gausiom 
dovanom žada atsikviesti tėvų ko
mitetas.

* LNT MOTERŲ BŪRELIO vei
kėjos gruodžio 7 d. buvo susi
rinkusios pas Birutę Abromai- 
tienę aptarti įvairius būrelio veik
los reikalus. Pokalbio eigoje buvo 
keliama jaunimo, chroniškų pri
vataus pobūdžio balių, šalpos ir 
kiti klausimai. Nutarta prisidėti 
25 dol. auka prie skautų stovykla
vietės įsigijimo. Sekantis būrelio 
ponįų susirinkimas numatytas 
ateinančių metų sausio 25 d. pas 
E. Liaudinskienę.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti D IR VĄ

GREETINGS and BEST W1SHES

THOMAS J. UNIK CO.
ANY KIND INSURANCE ANYWHERE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO

GREETINGS and BEST WISHES

BILUS SHOES
SCIENTIFIC FITTING 

0UR 35th YEAR
Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BEST WISHES 
FRANK C. McGINTY 

FUNERAL HOME

8112 Superior Avenue CE 1-4670

GREETINGS and BEST WISHES -
BORCHERT FENCE 

COMPANY
1950 East 55th St. Call EX 1-4136

GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES

Wm. H. BROWN REAITORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

 MO 2-1400

GREETINGS and BEST WISHES

COLLINWOOD PUBLISHING 
COMPANY

814 East 152nd St. G L 1 - 4 3 8 3

GREETINGS and BEST WISHES
MOR-FLO INDUSTRY 

INCORPORATED 
18450 South Milės Parkway Phone 663-7300

pradėjo priimti
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.

Jūs ( įa apmokate visa dovani) kainą.
Pristatoma laike 5-70 dieiui-

AUTOMOBILIAI 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MAŠINOS

SKALBIAMOS MAŠINOS 
TELEVIZIJOS 
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės j pagrindinį skyrių

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. Tel. Cl 5-7905

GREETINGS and BEST WISHE$
J U D G E

ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LYNDHURST HOME BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US

5359 Mayfield Road Call HI2-9360

GREETINGS and BEST W1SHES

TRIAN6LE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES

FERBERT FENCE CO.

4900 Lexington Avė. HE 1-3225
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
SVARBUS POLITINIAI
PRANEŠIMAI

Š.m. gruodžio 15 d. 12 vai. 
Lietuvių apatinėje salėje VLIKO 
vicepirmininkas Juozas Audėnas 
iš New Yorko ir dr. Juozas 
Pajaujis iš Washingtono padarys 
politinius pranešimus. Bus dis
kusijos.

• Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdyba 
kviečia Clevelando lietuvių vi
suomenę gausiai atsilankyt Lieji
mas laisvas. Prašoma nesi vėlin
ti, nes prasidės punktualiai.

ALT Clevelando Sk. 
Valdyba

START A

Cleveland Crust
CHRISTMAS ACCOUNT

NOW!

SAVE ALSO FOR

• Education
• Insurance
• H o m e

Every Other Week
DFPOSIT . . . HAVE

5229 25 TIMES . . . 550

5429 25 TIMES . . 5100

51092 25 TIMES . . 5250

WE VVELCOME YOUR SAVINGS
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

* L.T.M. ČIURLIONIO AN
SAMBLIS rengia Naujųjų Metų 
sutikimą Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Norintieji sutikti Nau-

Neringos tunto skautės baigusios skiltininkių kursus su tuntininke. Iš kairės: B. Simontytė, J. Bala- 
šaitytė, A. Liaukonytė, tuntininke A. Muliolienė, R. Karsokaitė, Pikturnaitė, M. ir R. Jokubaitytės.

J. Garlos nuotrauka

jus Metus drauge su čiurlionie
čiais prašome skambinti G. Mo
tiejūnui: 486-0881.

* VYR. SKTN. PRANAS KA
RALIUS, iš Clevelando, yra iš
rinktas nauju LSB Garbės Gynė
ju. Naujas Brolijos pareigūnas 
yra ilgametis Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovas, paskutiniais 
metais sėkmingai vadovavęsCle
velando skautų Pilėnų tuntui.

* J. MIŠČIKO PAGERBIMO po
būvio dalyviams primename, kad 
tie, kurie dar neturi įsigiję kvie
timų, juos galės gauti pobūvio 
vakare, šį šeštadienį, gruodžio 
14 d. Čiurlionio Ansamblio na
muose, prie įėjimo. Kaina $2.00 
asmeniui. Pradžia 7.00 vai. vak.

* ŠJ SEKMADIENĮ, gruodžio 
mėn. 15 d. 12 vai. Lietuvių Klubo 
apatinėje salėje šaukiamas Ne
ringos Skaučių Tunto tėvų susi
rinkimas. Bus duodama komiteto 
veiklos apžvalga ir aptariami bū
simų darbų projektai. Ta pačia

Visais apdraudos'i’eikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos Įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

proga numatomos skaučių veiki
mo Clevelande diskusijos. Tėvų 
Komitetas kviečia visus skaučių 
tėvelius, globėjus bei skautiška 
veikla besidominčius asmenis 
kuo skaitlingiau į šį susirinkimą 
atsilankyti.

* LIETUVIŲ SALĖS BENDRO
VES metinis šėrininkų - akcinin
kų visuotinis susirinkimas šau
kiamas 1964 m. sausio mėn. 30 d. 
7 vai. vak., Lietuvių salėje.

NAUJOJI SKAUTŲ TĖVŲ 
KOMITETO VALDYBA

Gruodžio 8 d., sekmadienį, 2 
vai. 30 min. p.p. Jakulių bute įvy
ko Skautų Tėvų Komiteto susirin
kimas. Komiteto pirmininkas Ba
lys Auginąs apžvelgė valdybos 
darbus ir veiklą, pastebėdamas, 
jog šis susirinkimas šaukiamas, 
kaipo pakaitas neįvykusio tėvų 
susirinkimo rugsėjo 22 d. 11 vai. 
30 min. šv. Jurgio salėje, dėl 
nepakankamo dalyvių skaičiaus. 
Toks tėvųnesidomėjimaspriver
tė esamą valdybą ieškotis talki
ninkų aktyviųjų tėvų ir skautiš
kojo darbo rėmėjų tarpe. Todėl 
į šį susirinkimą atvykę veikles
nieji nariai turės išrinkti naują
ją valdybą.

Po pirmininko žodžio sekė iž
dininkės E. Jakulienės praneši
mas apie iždo piniginę būklę. Iš
rinkta naujoji komiteto valdyba 
perėmė buvusios valdybos veik
los dokumentus ir kasos knygą.

Naujoji Pilėnų tunto Skautų Tė
vų valdyba čia pat pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas Jonas 
Pažemis, vicepirm. Alb. Karso- 
kas, sekretorė Antanina Puško- 
riūtė, iždininkė Lionginą Nagie-

nė ir narė Angelė Staškevičie- 
nė.

Tenka pažymėti, kad senoji ko
miteto valdyba nuo pat savo veik
los pradžios dirbo nepilnu sąsta
tu, todėl, kaip savo atsisveikini
mo kalboj pažymėjo B. Auginąs, 
"... mes tikime, kad naujoji Val
dyba išvystys spartesnę veiklą, 
o K. Lazdinienės ir E. Jakulie
nės ir savo vardu patikinu, jog 
mes ir toliau liekame aktyvūs na
riai lietuvių skautų veikloje. Ti
kiuosi, kad ir toliau skautų tė
vai talkins ir padės savo vai
kams išlikti lietuviais skautais."

Susirinkimas praėjo nepapras
tai darnioj, draugiškoj ir jaukioj 
nuotaikoj,

(b. ag)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS, 4 
kambarių. 1336 E. 66 St. Tel. 
HE 1-1785.

(142,45,48)

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, buvę

JUOZAS KAMAITIS,
batų parduotuvės savininkas, 
7013 SUPERIOR AVĖ., Kalėdų švenčių 
proga sveikina visus savo klijentus ir 
kartu linki laimingų Naujų Metų.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL 2:30 P. M.

IN T0WN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 6BTH

z

SAVINGS
KOME AND REMODELING 

LOANS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Išnuomojami 4 kamb. ir 
vonia. Kaina 35 dol. mėne
siui.

6901-03 Superior Avė.
(141-142)

PAULINA 
MOZURAITISBENNEIT 
klijelitai kreipiasi i 

po CHODERĄ 

Tel. HI 2 - 4840

SCOTTS 5 & 10
7036 SUPERIOR

15%0FF
ON ALL PURCHASES

SUNDAY, DECEMBER 15th
1 P. M. — 6 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BR00KPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

SPRAYON PRODUCTS, INC.
26300 FARGO AVĖ. BEDFORD HEIGHTS, Ohio 

Tel. 292-7400

GREETINGS and BEST W1SHES

WIEHNS BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

704 EAST 185 th ST, KE i-0650

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 MILĖS AVĖ Call MO 2-8100

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

IN BEHALF
OF YOUR

CITIES SERVICE DEALER

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

4343 West 130th St. WI 1-4488



DIRVA
Nr0 142 19 63 m0 gruodžio 13 d

NAUJA VALDYBAKAS IR KUR?____________________ o

* KUN. A. ŠANTARAS, L.B. 
Kultūros Fondo pirmininkas pa
sitraukė iš pareigų. KF pirm, pa
reigas laikinai eiti prisiėmėJAV 
LB valdybos pirm. J. Jasaitis.

* DAINAVOS ANSAMBLIS pra
neša, kad to ansamblio įdainuo
tos ilgo grojimo plokštelės (Ste
reo ir Hi Fi) gaunamos pas Jo
ną Karvelį. 2715 West 71 St.,Chi
cago, III. 60629 ir kitur lietuvių 
muzikos reikmenų krautuvėse.

CHICAGO
• L.S.T. Korp! Neo-Lithua- 
nia ir Lietuviu Tautinis 
Akademinis Sambūris Chi
cagoje ruošia tradicinį Nau
jųjų Metų sutikimą naujoje, 
erdvioje ir puošnioje Ferra- 
ra Catering salėje, 5609-21 
W. North Avė.

Svečiai bus vaišinami šal
tais ir šiitais valgiais, veiks 
baras, šokiams gros Chica
gos Neo-Lithuania 14 asme
nų orkestras. Pradžia 9 vai. 
vakaro.

Automobiliams pastatyti 
yra dvi aikštės prieš salę, 
kitoje gatvės pusėje.

Staliukai užsisakomi pas 
filist. Mečj Šimkų (Šimkus 
Real Estate), 4259 So. Ma- 
plewood Avė., nuo 9 v. ryto 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., telef. CL 4-7450.

L.S.T. Korp! Neo Lithua
nia ir L.T.A. Sambūris kvie
čia visus savo narius su j-ų 
draugais ir bičiuliais j šį 
Naujųjų Metų sutikimą at
silankyti ir draugiškoj nuo
taikoj sutikti ateinančius' 
Naujuosius Metus.

* KALĖDŲ EGLUTĖ Dariaus- 
Girėno lituanistinėje mokykloje 
įvyks gruodžio 21 d. Programoje, 
kurią išpildys mokyklos mokiniai 
-- KALĖDŲ SCENOS VAIZDELIS 
-- vaizduojamos Kalėdų šventės 
buvusios Lietuvoje ir dabar.

Mokyklos choras, tautiniai šo
kiai ir Kalėdų Senelis, kuris vi
siems vaikučiams įteiks dovanė
les.

Kviečiami visi lietuviai, ypač 
jaunimas, į šią Kalėdinę vaiku
čių šventę. Pradžia 2:30 v. 
p.p., Gage Parke Fieldhouse -- 
mokyklos patalpų didžiojoje sa
lėje. Įėjimas laisvas.

Lapkričio 29 d. Gydytojų Kor
poracijos Fraternitas Lithuanica 
Chicagos skyrius turėjo metinį 
susirinkimą Dr. Prano Mažeikos 
rezidencijoje. -Į naują valdybą 
buvo išrinkti Dr. Kęstutis Eg- 
linskas, Dr. Jonas Gurklevičius 
ir Dr. Algirdas Maciūnas.

Sekmadienio rytą Jėzuitų baž
nyčioj buvo atlaikytos mišios už 
mirusius brolius, Tėvas Bore- 
vičius pasakė atatinkamą pa
mokslą, pabrėždamas gydytojo 
pasišventimą ir vaidmenį visuo
menėje. Po pamaldų visi vyko į 
Šv. Kazimiero kapines, kur kuni
gas Juozas Prunskis pašventino 
dr. Juozo Trečioko paminklą ir 
taip pat buvo padėtos gėlės ant 
mirusių korp. narių kapų.

Metinis suvažiavimas ir taip 
pat 55 metų Fraternitas Lithua
nica sukakties minėjimas buvo 
baigtas pusryčiais pas ponią A. 
Trečiokienę, kur be fraternitie- 
čių dalyvavo ponia L, Stasiūnienė 
ir ponia L. Žemgulienė.

Solistai Dana Stankaitytė ir Stasys Baras studentų suvažiavimo pro
ga dainuoja surengtame koncerteNew Yorke, Statler viešbutyje lapkri
čio 30 d. G. Peniko nuotrauka

LYVIA BRAŽĖNAITE išpildo programą akademikų skautų va
kare New Yorke, G. Peniko nuotrauka

/

Gausus būrys newyorkiečių dalyvavo studentų suvažiavimo užbaigtuvių koncerte. G, Peniko nuotrauka

AUKOS DIRVAI

S. Radzys, Chicago ...........  1.00
J. Brooks, Cleveland.........  4.00
K. Arnastaitė, Bayonne........2.00
K. Liutkus, Toronto.............. 1.00
J. Podžiukas, Chicago.......... 4.00
A. Musteikis, Detroit............1.00
Al. Banis, Cleveland.........  10.00
Dr. E. Drukteinis, Dayton 10.00 
A. Gantautas, Bridgeport ...,1.50
P. OsmolskiSjRichmondHill 4.00 
S. Mickus,Medinah......... ....5.00
J. Marčėnas, Detroit.............4.00
J. Rugienius, Detroit............. 2.00
D. Mekišius, LongBeach..... 4.00
VI. Mieželis,Chicago......... 2.00

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo valdybos posėdy, įvyku
siame gruodžio 7 d. buvo išklau
sytas LNT pirmininko dr. Br. Ne- 
micko pranešimas apie Talkos ar
timos ateities užsimojimus, ku- 

. riems parengiamieji darbai jau 
pradėti. Tai anglų kalba moksli
nės informacijos veikalas, kuris 
pirmas iki šiol mėgins objekty
viai nušviesti vispusišką Lietu
vos padėtį. Knygos pradiniams 
pasiruošimams, įvairiems ap
skaičiavimams vykdyti LNF val
dyba paskyrė lėšų įsigijimui rei
kalingų priemonių.

LNF pirm. E. Čekienė prane
šė apie LNT LNF Komitetų bei 
atstovų veiklą, pageidavimus ir 
pasiūlymus, įteikdama LNF iždi
ninkui L. Tamošaičiui Fondui gau
tas aukas sumoje 420 dol., iš ku
rių 100 dol. aukojo dr. V. Pa- 
prockas, 240 dol. įteikė d r. V. 
Ramanauskas, LNF pirm. Cle
velande, Ohio ir 80 dol. šiomis 
dienomis gauta iš dr. P, Švarco 
LNF pirm. St. Louis, Mo. Viso 
420 dol.

Posėdyje paskaitytas Chicagos 
LNT LNF Komiteto protokolo 
nuorašas ir su pasitenkinimu pri
tarta jų iniciatyvai nupirkti ir pa
dovanoti Laisvės Kovų Dainų lei
dinio 13 egz. Chicagos lituanisti
kos mokykloms, tuo suteikiant 
progą mūsų jaunimui susipažinti 
su Lietuvos kovotojais už Lietu
vos laisvę partizanais ir jų tes
tamentiniu žodžiu jauniesiems.

• Pasidalinta mintimis lietuvių 
veiklos klausimais ir pageidau
ta, kad vieningos politinės veik
los pasitarimai su VLIKu, taip 
ilgai užsitęsę, turėtų eiti prie 
galo, nes tai atitraukia nuo po
zityvaus darbo visus besitarian-

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo posėdis

čiuosius.
Naujų pasiūlymų įnešė LNF 

vicep. B. Veitas, vicep. J. Kiau
nė ir kt.

Pats skaityk ir. kitus1 
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ

ORIGINALIAS
LAISVĖS KOVŲ DAINAS, 

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 
dabar galite įsigyti per Dirvą 

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 likutį 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, 
pri'siuntę 5 dol., tuojau gausite 

LAISVĖS KOVŲ DAINAS

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas-------

Priedų: Čekis $------

PAŽINKIME SAVO 

BROLIUS
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 didelio 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 $2.00. Kalėdų dova
na Jiems arba Jūsų draugams. 
Gaunama — J. J. Bachunas, 
Sodus, Mich.

BOSTON
* BOSTONO LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ 
įvyks gruodžio 22 d. (sekmadie
nį) 4 v. p.p. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje IlI-me 
aukšte. Meninę programą atliks 
mokinių choras pagiedodamas 
Kalėdinių giesmių. Po to bus 
vaidinama "Karalaitė Teisutė" 
-- Vandos Prankienės 4 veiks
mų scenos vaizdelis. Svarbiau
sias roles atlieka jaunieji talen
tai, kaip Birutė Vaičjurgytė, Bi
rutė Adomavičiūtė, Laima Bal
tušytė ir kiti. Vaidinimą reži
suoja mokytoja Jašinskienę. Pa
matysime ir lietuvišką Kalėdų 
Senelį, nuoširdų, malonų ir gerą, 
visai ne tokį kaip matoma krautu
vėse. Vaikučiai gali parašyti laiš
kelius Kalėdų Seneliui, žinoma, 
tik lietuviškai, prašydami, ko 
jie pageidautų ir per savo tėve
lius įteikti Seneliui. Po meninės 
programos bus linksmoji dalis.

Bostono Lietuvių Moterų klu
bas uoliai talkininkauja šiam pa
rengimui vaišinant vaikus ir sve
čius skaniais valgiais ir gėri
mais.

Mokyklos Vedėjas Mažiulis de
da visas pastangas, kad šis pa
rengimas suteiktų daug džiaugs
mo vaikams, o kartu būtų įdo
mus ir suaugusiems.

Maloniai prašome visus tė
vus atvesti savo vaikus į parenr 
girną, netik tuos kurie lanko Li
tuanistinę Mokyklą, bet lygiai ir 
tuos, kurie šios mokyklos nelan
ko.

Nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti ir visus sąmoningus lietu
vius, kurie, kad ir neturėdami 
su lietuviška mokykla tiesioginių 
ryšių, įvertina šios. mokyklos 
darbą, kaip dideles pastangas lie
tuvybės išlaikymui.

Tėvų Komitetas
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