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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

INFLIACIJA BELDŽIASI
NE TIK AMERIKOJE. BET IR VOKIETIJOJE 
PASKUTINIU METU DAUG KALBAMA APIE 
INFLIACIJOS PAVOJU. — PRIE TO VEDA PA
DIDĖJUSIOS VALSTYBĖS IŠLAIDOS, KU 
RIOMS PADENGTI NERANDAMA PAJAMŲ. — 
Iš KITOS PUSĖS TEIGIAMA. KAD 'KONTRO
LIUOJAMA’ INFLIACIJA PALENGVINA TAU
TOS GYVENIMĄ IR PINIGŲ PABRANGINI
MAS ATNEŠA DAUGIAU ŽALOS NEGU NU- 

PIGINIMAS.

---------------  Vytautas Meškauskas --------

Praeitą savaitę žodis inflia - 
ei j a buvo plačiai linksniuoja
mas ne tik JAV-bėse,kur jis do
minavęs, anot Time, kiekvie
no mintyse ir kalboje (which 
seemed to be on just everybo- 
dy’s mind and tongue), bet ir Va
karų Vokietijoje, kur iki šio lai
ko aukštom temom kalbėję poli
tikai nusileido iki diskusijų apie 
kepeninės dešros kainą. (Der Spie • 
gel: ... hochmoegenden Voks- 
vertretern aller Partei... die 
jahrelang nur vom Schicksal 
der Nation, von Allianzen und 
Raketen geredet hatten, ging es 
in der Debatte nūn ploetzlich um 
die Leberwurst.),

Diskusijų kulminacinis punk
tas Vokietijoje buvo Bonnos sei
mo keturių dienų ginčai, o Jung
tinėse Amerikos Valstybėse jas 
apvainikavo Federal Re0'—ve 
Board nutarimas pakelti disKon- 
to nuošimtį iki 4,5. To skirtu
mo nepaisant, pagrindinė tikros 
ar tariamos infliacijos grėsmė 
abejose valstybėse glūdi vienoje 
ir toje pačioje priežastyje. John- 
šono "Great Society" ir Erhar- 
do "Formierte Gesellschaft" — 
tos abi 'bendruomenės* — reika
lauja daug naujų išlaidų iš vals
tybės biudžeto, kurioms padengti 
nėra pajamų. JAV prie to dar pri
sideda išlaidos Vietnamo karo rei
kalams, kurios sieksiančios gal 
net 16, jei nedaugiau, bilijonų do
lerių 1 metus. Tuo tarpu Vokie
tijoje socialinis draudimas yra 
daugiau pažengęs negu JAV. (Ten 
pvz. asmuo uždirbąs I mėnesi 
apie 1.300 markių, kas būtų 320 
dol. pagal oficialų Kursą, bet fak - 
tinai atitiktų beveik 600 doL 
algą JAV, gauna dar specialią 
pašalpą, jei jo vaikas yra palie
gėlis).

Jei tačiau valstybė negyvena 
pati pagal savo pajamas, pana
šiai elgiasi ir joje esančios pri
vačios įmonės ir atskiri asme
nys. Jie turi taip elgtis, nes didė
jančios valstybės skolos veda 
prie pinigų, nuvertinimo. Už tat 
apsimoka skolintis, kur gali,pini
gus ir juos keisti t kitas vertybes, 
kurių vertė mažiau kris kaip pi
nigų. Toks visuotinas sąjūdis,ap- 
lamai imant, iki um tikro laips
nio gerai veikia I bendrą krašto 
ūkj. Krašus pergyvena visuoti
ną pakėlimą, pralaimi tik tie, ku
rie laiko savo pinigus bankuose ar 
draudimo polisuose. Tačiau tai 
galima iki tam tikro laipsnio, 
sunkiai įžiūrimos raudonos lini

Greit prasidės kalėdinių dovanų dalinimas...

jos, kurį, peržengus prasideda 
visuotinas vargas.

Po antrojo pasaulinio karo pa
baigos rimtus infliacijos pavojus 
praktiškai jau pergyveno visos 
Vakarų valstybės, šiuo metu su 
juo susidūrė Ūkiškai pajėgiau
sios: JAV ir Vokietija.

Čia reikia pastebėti, kad pats 
prezidenus Johnsonas- ir jo ūki
niai patarėjai dar mano, kad to
ji raudona linija dar nėra per
žengta. Valstybė sėkmingai pa
sipriešino plieno ir aluminijaus, 
pagrindinių žaliavų, kainų pakė
limui, tačiau daug kitų ūkio ži
novų nėra taip optimistiškai nu
siteikę. Tai ryškiai parodė Fe
deral Reserve Board nutarimas 
pakelti diskonto nuošimti.

Federal Reserve Board yra 
7 asmenų institucija, kuri dau
giau ar mažiau nustato 12-kos Fe
deral Reserve Bankų politiką. O 
tie bankai Amerikoje atlieka tas 
pačias funkcijas, kurias Lietu
voje atlikdavo Lietuvos Bankas. 
Tai valstybės ir bankųbanftas,ku
ris tvarko valstybės piniginius rei
kalus. Kad toks bankas ar ban
kai nebūtų paprasta valstybės įs
taigų tarnaitė, jiems paprastai 
suteikiama tam tikra autonomi
ja ir kad jo vadovus atpalaida
vus nuo valdininkų spaudimo, jie 
skiriami ilgesniam laiko tarpui. 
Amerikoje Federal Reserve Bo
ard narius skiria prezidentas net 
14 metų. (Lietuvoje Lietuvos 
Banko valdytojas buvo skiriamas 
per pusę trumpesniam laikui, jau 
nekalbant apie Banko Valdybos 
narius.)

Tie FRB nariai keturiais prieš 
tris balsus nutarė, kad skolini
masis jau peržengė pavojaus ri
bas ir nutarė pakelti Federal 
Reserve bankų nuošimti už pa
skolas, duodamas komerciniams 
bankams. Tie savo keliu pa
kels nuošimti, greičiausiai iki 
5%, už paskolas pramonės įmo
nėm ir galų gale reikės bran
giau mokėti už visas paskolas. 
Dėl to kai kas susilaikys, pavyz
džiui, nuo naujo automobilio pir
kimo ir taip sutaupytus pinigus 
padės l banką. Jei tačiau taip 
pradės daryti absoliučiai visi, 
krašto ūkis pergyvens stagnaci - 
ją, padidės nedarbas, bankrotų 
skaičius ir t.t. Žinoma, pasiro
džius tokiam pavojui, FRB vėl 
galės sumažinti savo diskonto 
nuošimti.

Kaip minėjom, ar dabar reikė
jo diskonto nuošimti pakelti ar

Į DURIS...
ne, nuomonės skiriasi. Šiuo me
tu ekonomistų tarpe yra gerokai 
įsigalėjusi pažiūra, kad tam tik
ra infliacija yra reikalinga. Kraš 
to įmonėm dirbant visa sparta, 
kainos iki šiol nors ir kilo, bet 
nepralenkė atlyginimų pakėlimo 
Bet pramonininkai aiškina, kad 
jie, norėdami išlyginti paskuti
nius algų pakėlimus, turėtų pa
didinti ir kainas. Tuo tarpu nuo
šimti už paskolas pakėlus turė
tų kristi pareikalavimas, kuris 
savo keliu padidintų konkurenci
ją tarp įmonių ir tos būtų natū
raliai, be prezidento grasinimo, 
priverstos nekelti kainų savo ga
miniams.

Vokietijoje su infliacijos pavo
jais, šalia diskonto pakėlimcųban- 
doma kovoti kiek kitaip. Ten pa
didinti mokesčiai gėrimams ir 
stengiamasi sumažinti valstybės 
išlaidas, o tos buvo padidintos 
specialiai socialiniams reika-
lams prieš rinkimus, kad valdan
čiųjų krikščionių demokratų ir 
liberalų partijos gautų daugiaubal- 
sų. Pagal konstitucijos 113 str. 
vyriausybė faktinai turėjo pa
reikšti savo 'veto' prieš tokius 
{statymus, kurie numato daugiau 
išlaidų negu surenkama pajamų, 
tačiau, aišku, to ji nepadarė. Šiuo 
metu V. Vokietijos valstybė, įmo
nės ir piliečiai } metus išleidžia 
15 milijardų markių, t.y.beveik4 
bilijonus dolerių daugiau negu ga
lėtų. Tiesa, visuotinos ūkio paja
mos per metus pakilo 5%, tačiau 
žymiai daugiau padidėjo algos ir 
atlyginimai: 8,5%. Kainos per pas
kutinius 12 mėnesių padidėjo 
3,8%, tuo tarpu iki šiol didėdavo 
apie 3.2% { metus. Čia reikia pa
stebėti, kad vokiečiai žymiai skau ■ 
džiau pergyveno infliaciją negu' 
JAV, todėl Vokietijoje jos daugiau 
ir bijoma, negu čia.

Pavergtųjų Seimas siekia atstatyti 
tik demokratinį santvarką

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ SEIMAS, kuriam dabar 
pirmininkauja Vliko pirmininkas 
V. Sidzikauskas, išleido patrauk
liai apdailintą šešių skilčių są- 
lanką, kurioje pateikiama duo
menų apie PETS, arba angliš
kai -- ACEN (Assembly of Cap- 
tive European Nations). Politi
nė PETS pozicija taip apibūdin
ta:

"PETS neremia jokios esamos 
politinės grupės siekimų ir ne
teikia įgyvendinti ateity jokios 
išskirtinės politinės, ūkinės ar 
socialinės valdymosi santvarkos. 
PETS gina pavergtų tautų tei
sę pasirinkti, demokratine tvar
ka, tokią santvarką, kokioje jos 
norėtų gyventi, kai bus atgavu
sios laisvę ir nepriklausomybę. 
PETS, tačiau, prieštarauja to- 
talistinėms santvarkoms, būda
mas įsitikinęs, kad laisvė nega-

Lietuvos Nepriklausomybei Atsutyti Komiteto koordinatorius inž. Juozas Miklovas(kairėje) palydi dr.
Juozą Kazicką ir prel. Joną Balkoną vizitui pas JAV ambasadorių A. Goldbergą. V. Maželio nuotrauka

PRIĖMĖ LIETUVIU DELEGACIJĄ
Gruodžio 8 d. JAV am

basadorius Jungtinėse Tau 
tose Arthuras J. Goldber- 
gas Misijos pastate priėmė 
lietuvių delegaciją, suside
dančią iš Komiteto Lietu
vos Nepriklausomybei At
statyti garbės pirmininko 
prel. Jono Balkūno ir Dr. 
Juozo Kazicko, vieno nuo
lankiausio žygio j Jungti
nes Tautas rėmėjo.

Delegacija pabalt iečių 
Vardu perdavė ambasado
riui masinėje manifestaci-

Ii klestėti supančiota diktatoriš
kų įsakų".

Naujame ACEN NEWS nume
ryje (Nr. 120, November-Decem
ber, 1965), atsakyme l laišką 
redakcijai, kuriame laiške ke
liama abejonė, ar dešimtme
čius išeivijoje esantieji beat- 
spindi komunistų valdomų žmo
nių siekimus ir begali pasakyti 
jiems, kokią politinę ar ūkinę 
santvarką jie turėtų pasirinkti, 
pareiškiama:

"PETS atstovauja visiems pa
grindiniams Rytinės-Vidurinės 
Europos politiniams sambū
riams, išskyrus kraštutinę kairę 
ir dešinę. Siekdamas atstatyti 
pavergtų tautų teisę laisvai pa
sirinkti savo santvarką, seimas 
visada pasisako už demokratinę 
valdymosi santvarką, bet nesi
kėsina tą bendrybinę filosofiją 
paversti kiekvienam kraštui iš
skirtinė programa. Dėl paverg
tų tautų siekimų yra aišku, kad

NEGALĖJO NUTYLĖTI APIE ŽYGI
C.

Į JUNGTINES TAUTAS
Pasitvirtino, kad ne atsitikti

nai vilniškė Tiesa kaip tik lap
kričio 13 dieną paskelbė dideli, 
pilną pasipiktinimų straipsnj apie 
"balsus iš anapus" ir "plakatus 
Niujorko dangoraižių paunksmė- 
je".

Praslinkus dviem savaitėm, 
lapkričio 28 d., tas pats laik
raštis, žinių iš viso pasaulio pus
lapyje, tiesiai prabilo apie lap
kričio 13 dienos manifestaciją.

Nors, remdamasis vieno redak
toriaus neigiama nuomone (kad 
"visas reikalas pradėtas ne iš to 
galo", kad "komiteto priešakin 
išstumti jaunuoliai” negalėsią ma 
nifestacijos tinkamai suorgani
zuoti), straipsnio autorius skel
bia, esą, "Pabaltijo- tautų emi
grantų masės nedalyvavo” ir iš 
manifestacijos išėjęs "sprogęs 

joje Madison Sąuare Gar- 
den, New Yorke lapkr. 13 
d. priimtus dokumentus ir 
nušvietė Pabaltijo bylos iš
kėlimo Jungtinėse Tautose 
aspektus. Ambasadorius A. 
Goldbergas parodė didelį 
mūsų užsimojimų suprati
mą ir užtikrino pareikšda
mas, kad jis, kaip JAV am
basadorius Jungtinėse Tau
tose, yra pasirengęs nuo sa
vęs padaryti visą, kai Pa
baltijo klausimas bus iškel
tas Jungtinėse Tautose.

Šis pirmas oficialus vizi
tas su nuoširdžiu ir naudin
gu pokalbiu pas ambasado
rių Goldbergą tęsėsi arti 
pusės valandos. Labai už
imtas Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos sesi
jos darbais ( ambasadorius 
negalėjo priimti platesnės 
apimties pabaltiečių dele
gacijos. Arthuras J. Gold-

jos, kaip pirma, taip ir dabar 
geidžia visiškai naudotis žmo
gaus teisėmis, įskaitant politi
nę laisvę ir nepriklausomybę. 
Jos pareiškė tuos reikalavimus 
trumpais laisvės protarpiais, 
kaip 1956 metų Vengrijos tauti
nė revoliucija, ir daugeli metų 
trunkančia pasyvia rezistencija. 
Tie patys tikslai, kaip regima 
mūsų leidiniuose, yra gairės, va
dovaujančios PETS veiklai. Tuo 
pačiu metu PETS remia reiški
nius pavergtuose kraštuose, ku
rie gerina Rytinės-Vidurinės Eu
ropos tautų būklę ir artina jas 
prie galutinio laisvės ir apsis
prendimo tikslo".

(ELTA)

muilo burbulas", -- jis visdėlto 
painformavo Lietuvos žmones, 
kad tai būta stambaus "burbulo", 
kurio sprogimo net ir Tiesa nega
lėjo nutylėti. Nes, sako:

"Keletą mėnesių Amerikoje 
gyvenantieji buržuaziniai naciona
listai visais varpais skambino 
apie jų rengiamą manifestaciją 
prie Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijos rūmų Niujorke. Jie beldėsi 
J merų ir gubernatorių duris, 
lankstėsi prieš senatorius ir kon
gresmenus. Numeris iš numerio 
šaukė apie tai nacionalistiniai 
laikraštukai, dieną ir naktj spie
gė radijas."

Nutylėdamas manifestacijoj 
dalyvavusiųjų skaičių (net ir pats 
mažiausias čia viešai minėtas

(Nukelta l 2 psl.) 

bergas maloniai pažadėjo 
tokią bendrą pabaltiečių 
delegaciją priimti vėliau.

žygis j Jungtines Tautas 
tęsiamas. Lietuvių, latvių 
ir estų jungtinės delegaci
jos aplankė jau daugumą 
Afrikos, Azijos ir Lotynų, 
kraštų atstovybes. Į dele
gacijų sudėtį noriai jungia
si dešimtys visų trijų Pa
baltijo tautų jaunimas — 
studijuojantis ir mokslus 
baigęs. Daugeliu atveju 
Pabaltijo laisvės delegaci
jas priėmė misijų ambasa
doriai. Susilaukta paskati
nančių užtikrinimų ir dide
lio susidomėjimo Pabaltijo 
laisvės byla. Už bekompro- 
misinius visų tautų laisvo 
a p s i s prendimo principus 
ypač tvirtai stovi naujosios 
Afrikos valstybės, kas duo
da vilčių, kad mūsų byla 
laimės.

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
sausio mėn. pristatys Kongresui 
karinj biudžetą, siekianti 60 bil. 
dolerių. Tai 13% didesnis už šių 
metų ir 27% didesnis už praėju
sių metų biudžetus. Tarpu utinių 
sąlygų diktuojami karinių biudže
tų išsipūtimai paprastai reikalau
davo ir mokesčių didinimo. Ad
ministracijos pareigūnai stengia
si {rodinėti, kad š{ kartą būsią 
to vengiama.

* A. GOLDBERGAS, JAV Am
basadorius prie JTO, specialioje 
politinėje komisijoje pasiūlė įs
teigti JT Taikos tarnybą, kurios 
užduotim būtų tarptautinius kon
fliktus išspręsti taip, kad jie ne
pavirstų kariniais konfliktais.

* VALSTYBES SEKRETORIUS 
DEAN RUSK NATO valstybių už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijoje Paryžiuje pareiškė, 
kad Vietnamo karo lauke galjs bū
ti išspręstas ir NATO likimas. 
Komunistų laimėjimas skatintų 
juos leistis 1 panašias avantiūras 
ir kitur. D. Rusk kvietė savo ko
legas suprasti JAV įsipareigoji
mus Vietname, nes priešinimą- 
sis agresijai yra "pagrindiniu 
taikos piliorium”. Ta proga D. 
Rusk, neprašydamas karinės pa
ramos Vietname, kvietė pasiųsti 
ten bent gydytojus ir inžinierius.

* FILIPINŲ AMBASADORIUS 
prie JTO reikalavo išreikšti pro
testą Pekino vyriausybei už Ti
beto pavertimą karine baze, tibe
tiečius siunčiant priverstiniems 
darbams ir vykdant žiaurų ge
nocidą...
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ŠPIONAŽO TINKLE (9)

Ratas aplink šnipą siaurėja
nerstroem panorėjo atostogas pra
leisti Maskvoje, paskambino gen. 
Jučenkui pasitarti dėl kelionės. 
Danielssonui pasidarė įtartina, 
kad švedų pulkininkas kreiptųsi

Negreit buvo atidengta VVenner- 
stroem išdavystė. Kaip minėjo
me, visą reikalą išjudino švedų 
saugumo komisaras Otto Danįel- 
sson, vien dėl to, kad jis šalia 
savo tiesioginio darbo, susidomė- J sovietų generolą padėti suda- 
jo gandais ir apie VVennerstroem.

1958 m. rudenį jo ausis pasiekė 
kalbos, kad pulk. VVennerstroem 
nervai neišlaikė ir susikirto su 
savo bendradarbiais dėl sovietų 
karinės misijos, 
padarė išvadą, kad taip elgtis 
galįs žmogus, kuris yra pakliu
vęs į sovietų pinkles.

Danielsson turėjo kruopštaus 
tarnautojo vardą ir dirbo švedų 
saugume nuo pat įsisteigimo 1939 
m. Jam teko nekartą "darbe” su
sitikti su VVennerstroemu, bet 
niekad nekilo įtarimas dėl jo, 
Sį kartą jame pabudo šeštasis 
jausmas, įspėjąs, kad su VVenner- 
stroem kažkas netvarkoje. Jis pra- buvo juo nusikratyti, nutarta pa - 
dėjo raustis po archyvus ir rado siūlyti kitą postą. Užsienio reika- 
1943 m. telegramą, kurią siuntė lų ministras prie savęs norėjo 
vokiečių karinis attache. Perskai- turėti nusiginklavimo klausimais 
tė visus raportus apie VVenner
stroem "draugystę" su Nikituče- 
vu, apie VVennerstroem rašytą 
1947 m. "doktorato tezę", kurioj 
kai kas rado, kad VVennerstroem 
nelegaliai iš sovietų gavo infor
macijas.

To neužteko atida ryti bylai. Bet 
Danielsson nebuvo toks žmogus, 
kuris lengvai dalyką paliktų ir už
mirštų pabudintą šeštąjį jaus
mą. Jis pasiliko budrus, rinkda
mas naujus duomenis, kurie jam 
pagelbėtų patvirtinti įtarimus.

1959 rrf. rudenį jis sužinojo, kad 
VVennerstroem vyko į Ispaniją, o 
iš ten grįžo per Rytų Berlyną. 
Kad aplankęs aviacijos parodą 
Farnborough, dėl nežinomų prie
žasčių iš lėktuvo išlipo Amster
dame...

Iš vieno bendradarbio patyrė, 
kad vienas švedų aviacijos majo
ras buvo nustebintas VVenher- 
stroem dideliu susidomėjimu da
lykais, kurie jo nelietė.

Danielsson paprašė leidimo 
sekti VVennerstroemo telefoni
nius pasikalbėjimus. Tas neleng
va buvo gauti. Reikėjo prokuro
rą įtikinti, kad teisėjai duotų lei
dimą. Prokuroras Rhyninger, 
špionažiniais klausimais specia
listas, pažadėjo jam pagelbėti. 
Danielsson suredagavo memo
randumą, kuriame išdėstė savo 
įtarimus ir tribunolas 1959m. lap
kričio 10 d. leido įrengti prie VVen- 
nerstroem telefonųįklausymo apa
ratus.

Leidimas neduodamas vien dėl 
įtarimų. Prokuroras turėjo pri
dėti švedų karinės žvalgybos vir
šininko Henning deklaraciją, kad 
VVennerstroem ištyrimas būtinas 
Švedijos saugumui, kadangi jis tu
rėjo užėmęs tokią svarbią tar
nybą, kur rinkosi svarbios žinios. 
Tribunolas padarė išimtį ir davė 
leidimą, grečiausiai norėdamas 
parodyti, kad VVennerstroem yra 
švarus nuo visokių įtarinėjimų.

Praėjo 1960 metai ir dalis 
1961 m. bet iš pasikalbėjimų nie
ko nebuvo galima įtartino ištrauk
ti. VVennerstroem dažnai žaiz- 
davo su sovietų gen. Jučenko bi
liardą ir tai atrodė visai norma
lu. Paskui vieną dieną, kai VVen-

Danielsson

streom telefonavo į aviacijos vyr, 
štabą,reikalaudamas jamatsiųsti 
slaptus dokumentus "lėktuvo 37". 
Aviacijos vyr. štabas tuos doku
mentus išdavė be sunkumų. Po 
dviejų dienų Wennerstroem pie
tavo pas sovietų karinį attache 
Nikolski.

Tuoj buvo patikrinta Wenner- 
stroem darbo programa ir neras
ta nieko pateisinamo, kas būtų 
vertę jį pasinaudoti "lėktuvo 37" 
dokumentais. Aviacijos vyr. šta
bo viršininkas gen. Noren pra
vedė anketą ir nerado jokių žy
mių, kad Wennerstroem buvo pa
siskolinęs dokumentą, nes pagal

ryti atostogų planą.
Krašto apsaugos ministras jau 

1959 m. buvo žvalgybos virši
ninko painformuotas, kad vienas 
jo artimiausių bendradarbių yra 
įtariamųjų sąraše. 1961 m. ba
landžio mėn. ministras sužinojo, 
kad Wennerstroem prašėsi, kad 
jam būtų leista pasitraukus iš 
aktyvios tarnybos štabe tvarkyti 
bėgamuosius reikalus. Gi per 
šią tarnybą pereina visi slapčiau- tvarką, kai dokumentas grąžina- 
si dokumentai. Ministras po pa
sitarimo su žvalgybos viršininku 
nutarė neprileisti Wennerstroem 
prie šios vietos, bet kadangi jis 
galėjo būti nekaltas ir negalima

specialistą. Tai buvo archyvisto 
darbas ir užsienio reikalų minist
ras nebuvo priešingas tam, kad 
pasiūlytas asmuo yra sekamųjų 
sąraše. Wennerstroem sutiko pri
imti šią tarnybą.

Už metų reikėjo atnaujinti tri
bunolo leidimą klausytis telefo
ninių pasikalbėjimų. Bet tas ne
galėjo tęstis amžinai ir žvalgy
bos viršininkas nutarė panaikinti 
telefoninį sekimą nuo spalio 1 d,, 
kai tik Wennerstroem pasitrauks 
iš krašto apsaugos ministerijos 
aktyvios tarnybos.

Kelios savaitės prieš telefoni
nio sekimo panaikinimą Wenner-

mas, pakvitavimas sunaikina
mas. Bet archyvistė Stenberij 
prisiminė, kad Wennerstroem 
buvo pasiskolinęs dokumentus. 
Gen. Noren ir žvalgyba paprašė 
archyyistę apie tai niekam nieko 
nesakyti, kas pasirodė labai nau
dinga.

Nuo dabar jau nebebuvo klausi
mo panaikinti telefoninį seki
mą. Priešingai, Danielssonui bu
vo pavesta išimtinai rūpintis vien 
Wennerstroem sekimu. Vyriau
siame štabe buvo imtasi įvairių 
atsargumo priemonių prie slap
tųjų dokumentų. Krašto apsaugos 
ministras įspėjo net mokslinių 
ieškojimų centrą. Iš įvairių tar
nybų pradėjo plaukti raportai apie 
nepateisinamą VVennerstroemžin
geidumą.

Bet dar ir tuo metu daug kas 
tikėjo jo nekaltumu ir buvo nu
tarta kol kas jo nejudinti.

(Bus daugiau)

VAKARIEČIAI VIS DAR
NEPRALENKIAMI R. E. MAZILIAUSKAS

NEGALEJO
NUTYLĖTI...

(Atkelta iš 1 psl.)
skaičius buvo per didelis, kad su
tilptų Tiesos skiltyse), autorius
— šį kartą jau Stasys Šarūnas, 
nebe Stasys Laurinaitis -- pri
pažino, kad "Lapkričio 13 dieną 
Niujorke jie kartu su kitais iš 
Pabaltijo pabėgusiais nacionalis
tais surinko būrį žmonių J šį savo 
sambūrį", kad "buvo pakartota 
sena giesmė, kurią nacionalistai 
traukia jau daug metų”, ir kad 
priešaky buvo ne "kapitalistai, 
dvarininkai, fašistiniai valdinin
kai, hitlerininkų bendrininkai", o 
jaunesni žmonės, kuriuos apibū
dino tik terminu -- "išstumti".

Pagaliau, besistengdamas įro
dyti manifestacijos menkumą, in
formatorius visai Lietuvai prane
šė, kad, sprendžiant iš manifes
tacijos eigos, jos rengėjai nevel
tui "beldėsi ir lankstėsi": Ame
rikos valdžia atėjusi talkon, nes,
— kaip tam Šarūnui atrodo: "Vi
sur čia kyšiojo nuoga JAV valsty
bės departamento ir amerikinės 
žvalgybos ranka"... (ELTA)

Spalio revoliucijos parado me
tu Maskvoje pademonstruotieji 
didžiuliai raketiniai cigarai arba, 
tiksliau išsireiškus,orbitinės ra
ketos JAV pranašumo šitoje sri
tyje dar toli gražu nepasivijo. 
Orbitinės raketos sovietų aiški
nimu, kiekvienu momentu galin
čios būti nukreiptos į bet kokį 
pageidaujamą taikinį žemės pa
viršiuje.

Moderniosios karo technologi
jos žinovai pasiskubino paaiškin
ti, kad orbitinės raketos visiškai 
jau nėra tokios veiksmingos, kaip 
sovietų maršalai norėtų. Prie
šas jas nesunkiai gali susprog
dinti dar erdvėje, o iš kitos pu
sės, jųjų taiklumas taip pat ne
sąs labai tikslus. Orbitinių ra
ketų viešas pademonstravimas 
vistik parodė, kad sovietai nesi
gaili jokių pastangų JAV-bių ra
ketinį pranašumą kaip nors pasi
vyti.

Pasaulinis tarpkontinentinių ra
ketų (Pentagono kalba -- ICBM), 
kurių veikimo spindulys siekia 
4500 km. arba daugiau, arsena
las pastarųjų metų bėgyje iš tik
rųjų smarkiai padidėjo. 1964me
tais sovietai turėjo 200 tarpkon
tinentinių raketų, šiandieną jau 
270. Tuo tarpu Vakarų sąjungi
ninkų tarpkontinentinių raketų 
arsenalas pastarųjų metų bėgy
je sumažėjo nuo 925 iki 854.

Šitos ginklų rūšies kiekybinis 
santykis tokiu būdu šiek tiek pa
sistūmėjo sovietų pusėn, nors jis 
vis dar lieka 1:3 Vakarų sąjungi
ninkų naudai. JAV-bių raketų ko
kybė ir jų efektyvumas žinovų 
vertinamas daug aukščiau negu 
sovietinės. Minuteman I tipo ra
ketos, kuriųJAV turi 800,yra lai
komos priešatominiuose bunke
riuose, yra varomos kietu kuru ir 
kiekvienu momentu gali būti iš
sviestos Į iš anksto nustatytus 
taikinius. 1966-siais metais JAV 
arsenalas dar pasipildysMinute
man II tipo raketomis, kurios tu
rėsiančios didesnį veikimo spin
dulį, bus taiklesnės ir būsiančios 
aprūpintos galingesniu atominiu 
sprogmeniu.

Išskyrus laivynines, visos so
vietų raketos yra varomos skys
tu kuru, kas laikoma didžiausiu 
jų trūkumu. Skysto kuro raketos 
tik išimtinais atvejais gali būti 
iš anksto pakrautos kuru ir nuo
latos laikomos pilname paruoš- 
ties stovyje. Eventualaus atomi
nio konflikto atveju, kiekviena mi
nutė gali būti lemtinga ir todėl 
l'’lvi!,nu ^menru mygtuko pa-

spaudimu išsviedžiamos Minu
teman strateginiai yra kur kas 
pranašesnės.

JAV šiandieną turi 545 Pola- 
ris tipo raketų. Šios iš povande
ninių laivų paleidžiamos raketos 
savo veikimo spinduliu įvairuoja 
tarp 2200 ir 4500 km. Strategi
niu atžvilgiu Polaris tipo rake
tų reikšmė yra labai didelė, nes 
nuolatos plaukiojantieji povande
niniai laivai yra beveik nepasie
kiami priešo. Sovietai teturi 120 
panašaus pobūdžio raketų.

Vidutinio nuotolio (IRBM ir 
MRBM) raketas JAV iš Europos 
atsiėmė, šitų raketų veikimo spin
dulys siekia tarp 900 ir 4500kilo
metrų, Sovietai nuo šešių iki sep
tynių šimtų vidutinio nuotolio ra
ketų nuolatos laiko nukreipę {va
karų Europos strateginius taiki
nius, europiečius tokiu būdu lai
kydami permanentiniame atomi
niame šache.

Taktinių raketų arba vadina
mosios raketinės artilerijos (iki 
900 km) arsenalą Vakarų sąjun
gininkai pastarųjų penkių metų 
bėgyje daugiau kaip padvigubino.

Technologiškai sunkiausia ir 
finansiškai brangiausia strategi
nė problema vis dar yra prieš- 
raketinių ginklų išvystymas. Pa
starųjų metų bėgyje nei JAV nei 
Sovietų Sąjunga šitoje srityje pa
stebimos pažangos nepadarė. Čia 
sovietams bus sunku laikytis vie
noje plotmėje su JAV, kurių už
nugaryje stovi didžiuliai tech
niški resursai ir nepralenkia
mas ūkinis pajėgumas. Raketi
niams ginklams sovietai vis dėl-

to skiria labai didelį dėmesį. Tai 
liudija ne tik milžiniškos tam iš
leidžiamos sumos, bet ir faktas, 
kad sovietai kelių mėnesių bėgy
je raketinių ginklų personalą pa
didino nuo 110,000 iki 180,000 žmo
nių.

Abu kiniečių atominiai sprogi
mai rėmėsi sutirštintu uranu 235, 
kas leidžia spėti,kad jieartimiau- 
siu laiku pradės vandenilio bom
bų gamybą. Strateginė tokių sprog
menų reikšmė tačiau lieka la
bai ribota, kai trūksta arba vi
siškai nėra reikalingų transpor
to priemonių, t.y. atitinkamų lėk
tuvų arba raketų. Neskaitant ne
didelio skaičiaus pasenusių sovie
tinių TU-4 bombonešių, kiniečiai 
tokių transporto priemonių netu
ri. Todėl reikia manyti, kad Ki
nija jau dabar bando išvystyti sa
vo nuosavas raketas.

Nepatvirtintais duomenimis, ki
niečiai šiuo metu gamina sovieti
nės konstrukcijos povandeninius 
laivus, aprūpintus trimis 600 km 
nuotolio raketomis. Atominiai - 
strateginis kiniečių pajėgumas 
kiekvienu atveju dar eilę metų 
liks nereikšmingas.

NATO karinės pajėgos vakarų 
Europoje pastarųjų metų bėgyje 
nuo 3.121,000 sumažėjo iki 
2,896 žmonių. Sumažėjo tačiau 
ir Varšuvos pakto pajėgos nuo 
3,145,000 iki 2,925,000 žmonių. 
Abejais atvejais karinio perso
nalo mažinimas išplaukė ne tiek 
iš gerų norų, bet dėl grynai ūki
nių priežasčių. Jėgų santykis Eu
ropoje betgi liko nepasikeitęs.

Būdinga, kad neutraliųjų blo
ko kraštai ginklavimuisi propor
cingai išleidžia daug didesnes lė
šų sumas už pramonės kraštus. 
Egiptas, pavyzdžiui, ginklavi
muisi skiria net 8,6% savo tautos 
ūkio pajamų ir šia prasme pašau, 
lyje pirmauja.

Indijos ir Pakistano konflik
tas smarkiai apkarpė abiejų gai
džių arsenalus. Indija neteko tarp 
4000 ir 6000 žmonių ir 300 tankų. 
Pakistano nuostoliai siekė tarp 
3000 ir 5000 žmonių ir250tankų.

Pastaraisiais metais Pietų 
Vietnamo armija nuo pusės mili
jono padidėjo iki 565,000, tuo tar
pu Siaurės Vietnamo kareivių 
skaičius (250,000) nepasikeitė. 
Vietkongo partizanų skaičius pa
dvigubėjo iki 60,000.
- Tradiciniai žvalgybos ir špio
nažo uždaviniai moderniaisiais 
laikais gerokai pasikeitė. Buvu
sios romantikos šitame amate be
veik nebeliko, šiandieną šnipai te - 
sidomi komplikuotais technologiš
kais ir mokslinio tyrimo davi
niais.

Karinių pajėgų skaičius, apsi
ginklavimas ir tų pajėgų išdėsty-

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

VLIKO NUTARIMŲ antrosios dalies ketvirtasis punktas ge
ras, — pripažįsta iniciatyvą ir iš šalies. Bet kels galvosūkių: 
kaip pažint, kokia iš šalies kilusioji iniciatyva suderinta ar 
nesuderinta su Vliko politika?

Kad Lietuvos laisvės kovos tikslu Vlikas laiko Lietuvos nepri
klausomybę, — seniai aišku. Bet tai tikslas, ne politika. Jo siekimo 
būdų ir priemonių pasirinkimas, — štai yra aktualioji politika, ir 
su tuo, turbūt, Vlikas "mato gyvą reikalą" derinti užsimojimus iš 
šalies.

Apie savo politiką tuo ar kitu konkrečiu reikalu Vlikas visada 
buvo šykštus greitų, nedviprasmiškų atsakymų. Kažin ar nežada ir 
toliau toks likti? Pernelyg atsargios ir diplomatiškai miglotos reak
cijos dėl aktualių reiškinių tebėra ar tik ne svarbiausia priežastis 
Vliko vis dar silpnoko įsitvirtinimo vadovybės vaidmeny. Sąlygos įsi
tvirtinti lyg ir patenkinamos, tik tų vadinamųjų "konkliudentinių 
veiksmų", rodančių, kad Vlikas veikia kaip vadovybė, tebestinga.

Viena tokia iniciatyva iš šalies buvo vadinamoji rezoliucijų ak
cija. Palūkėjęs, Vlikas pradėjo metinių posėdžių progomis įrašinė
ti Į nutarimus santūriai mandagių pagyrimų tai akcijai, bet niekad 
nepasisakė, ar ji visai ar ne visai suderinta su Vliko politika.

O pasisakyti buvo dėl ko. Pavyzdžiui, kad, Lietuvos nepriklau
somybės siekiant, visai netikslinga (ir niekas gi neverčia) steng
tis — net per Amerikos Kongresą! — propaguoti kieno nors iš ša
lies kontroliuojamų rinkimų idėją Lietuvoj.

Pritariant tai akcijai, Vlikui derėjo paaiškinti visuomenei, ko iš 
tikrųjų siekiama, tai yra, kokia yra kongresinių rezoliucijų tokiais 
reikalais teisinė ir politinė reikšmė, ir derėjo saugoti visuomenę nuo 
nepagrįstų iliuzijų susikūrimo.

Svarbiausia — budri vadovybė negalėjo nematyt, kad rezoliucijų 
pradininkai pačiuose rezoliucijų projektų turiniuose įsitaisė neper
žengiamą kliūtį. Tokio turinio rezoliucijos negalėjo nueiti toliau, 
kaip į stalčius. Budriai vadovybei derėjo pastebėti, kad visuomenė 
raginama bergždžiai kaktomis bombarduoti Kongreso sienas. Derė
jo greit padaryti įtakos, kad būtų pataisyta akivaizdi klaida geros in
tencijos sumanyme. Ji pagaliau — po trejų metų -- tapo pataisyta 
ir tuojau tapo pasiekta bent dalis užsimotojo tikslo. Tik ar tai vy
riausios vadovybės iniciatyva įvyko, ar kas kitas vėl iš šalies susi
prato, nežinom.

Tai imi, žmogus, ir neiškenti bent savęs nepaklausęs: ar mūsų 
vyriausia vadovybė kada nors iš šalies kylančioms iniciatyvoms 
vadovaus, ar tik atsargiai, su entuziazmu arba ir be jo, pataikaus?

mas jau senai nustojo būti išsau
gojama paslaptimi. Londono Stra
teginių studijų institutas kiekvie
nų metų pabaigoje paskelbia stra
teginę visų pasaulio kraštų ap
žvalgą. Tose apžvalgose ne vie
nas generalinis štabas užtinka da
vinių apie nuosavas karines pajė
gas, kuriuos pats rūpestingai lai-

kė nedegamose spintose su užra
šu 'labai slaptai*.

Instituto bendradarbiai nėra 
James Bond tipo nuotykių ieško
tojai, bet sausi statistikai, eko
nomistai, inžinieriai, bei kitų sri
čių žinovai, kurie kruopščiai 
skaito viso pasaulio spaudą bei 
dalykinę literatūrą.

LAISVĖS KOVU DAINOS _
Autentiška lietuvių partizanu kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo

ta. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE.-Kaina — 5 dol.

Siuskite čekį ar perlaidą šiuo adresu.:
DIRVA ,
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 41103

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

\

X

-X.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos gulite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen- 
... da» 4/1% išmoka-

mat ^art per 
. metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSUR D

VIEŠĖDAMI (HICAGOJE PIRKITE VAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI

1. lmport. German VSOP Brandy . 5th
2. Krupnikas — Honey punch ... 5th—3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy' 5th — 3.35
4. Cream De Banana Liąueur 5th
5. Chianti Imp. Wine ............... Full Q. — 0.98

4.98

3.19

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

6. Imp. German Wines
(May \Vine. Liebfm.)

7. Imp. German Zeller
Schwarze Katz ...............................5th — 1.29
-Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98
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FILMU GAMYBOS GALIMYBES
Kaip spaudos, radijo, televizi

jos, taip ir filmų gamybos ir de
monstravimo galimybės Jeina J 
plačiąją kultūrinio ir propagandi
nio darbo plotmę. Tik J filmų ga
mybos ir jų panaudojimo reikšmę 
nebuvome atkreipę . didesnio dė
mesio. Iki šiol tenkinomės bro
lių Mekų pasiektais laimėjimais 
tarptautinėje filmų rinkoje, džiau
gėmės tur{ net lietuvių aktorių 
Hollywoode, kaip Kilmonytę, Nau- 
siedaitę, na, ir visą eilę "Lietu
voje gimusių...”

B. Pūkelevičiūtės ir jos bend
radarbių - teatralų didysis užsi
mojimas pagaminti lietuvišką fil
mą buvo apvainikuotas pasakos 
"Aukso žąsis" filminiu demons
travimu Chicagoje ir Clevelande.

Niekas neabejoja tais paskelb
tais duomenimis ir faktais, ku
rie rodo ne tik j stambią kainą, 
kurią reikia sumokėti filmo pa
gaminimui, bet ir Įdėtą darbą, 
kuriant tą filmą "partizaniško
mis" priemonėmis -- be filmų ga
mybai reikalingos studijos ir visų 
reikalingų techninių priemonių. 
Pagaliau, reikia atsiminti, kad 
sceninis darbas yra skirtingas 
savo pobūdžiu ir technika, o taip 
pat ir režisūrine apimtim, šu
tant veikalą siaurame scenos 
kvadratėlyje ir filmavimo apa
rato galimybių horizontuose. At
rodo, kad tų skirtingumų ir jų 
keliamų problemų kol kas dar 
nepavyko išspręsti, todėl ir "Auk
so žąsis" privalo gargenti ne 
ežerėlyje, bet tame pačiame 
siaurame sceninio pavidalo prū
de.

Ar stengsimės pagirti to filmo 
kūrėjų darbą, ar to darbo rezul- 
Utus pakritikuoti, šaukšui jau po 
pietų. Bet tenka atiduoti kreditą 
jau bent už tai, kad filmo gamy
ba nebuvo paversta "visų lietuvių 
patriotiniu reikalu", kaip pas mus 
kad yra {prašu, tam reikalui ne
buvo daroma įkyri rinkliava. Vi
są naštą ir atsakomybę pasiliko 
sau to filmo sąvininkai ir jame 
savo darbą, vargą ir lėšas {dė
ję. Ir nežinia, ar taip buvo gal- 
vou, ar ne, bet nufilmuoti geres

nius mūsų sceninius veikalus ir 
rodyti filmą ten, kur teatralai 
negali nuvykti, nėra jau tokia blo
ga idėja. Juk ir tok{ "Atžalyną" 
vertėtų nufilmuoti, nes lengviau 
gi persiųsti filminę juostą, nei 
gabenti arti 50 žmonių su visa 
buuforija. Jei taip būtų galvoję 
"Aukso Žąsies" kūrėjai, gal ir 
publikos reikalavimai iš to fil
mo būtų kitoki.

Filmavimas ir šio ir to yra ne 
vien mūsiškių išmislas. Kartą jau 
buvome užsiminę ir Dirvoje, kad 
filmų gamyba užsiima ir latviai. 
Tik visai kitu tikslu. Jie turi pa
sigaminę tris filmus, kuriuose ne 
pasakos, o realybė iškeliama ir 
už latvių kolonijos ribų. Tai pro
pagandiniai filmai angliškai, iš- 
kelią "laisvės dilemą", "Latvi
jos nepriklausomybę ir laisvąjį 
pasauli" ir "Tikrąją tiesą apie 
komunizmą". Tokie yra tų filmų 
motyvai ir tokia jų apimtis. Ir 
rezultate, Latvijos nepriklau
somybės šventės proga, lapkri
čio mėnesi, latvių filmas apie ko
munizmą buvo rodomas perMinn- 
eapolio televizijos stoty, turint 
75.000 žiūrovų... Tai sritis, ku
rioje latviai yra mus pralenkę 
ir sritis, apie kurią galėtų pa
galvoti tie, kurie ne mažas su
mas pinigų skiria ir išmoka mū
sų bylos kėlimo tarptautinėje plot 
mėje reikalams.

Televizijoje yra pasirodęs gy
vu sąstatu Čiurlionio Ansamb
lis Clevelande, mūsų jaunimas 
savo tautiniais šokiais vietinių 
programų rėmuose. Tų galimy
bių beveik visai nėra panaudo
jęs joks mūsų politinis veiksnys, 
kad amerikonų ar kitų tautybių 
masėms parodyti, jog mūsų ko
va vyksta ne vien dainomis, šo
kiais ir pasakomis. Gyvos ir ak
tualios kultūrinės pastangos rei
kalingos ir propagandinės at
svaros, kad visas mūsų egzis
tencijos išeivijoje vaizdas ne
virstų svetimiesiems (o kartais 
ir saviesiems) sunkiai supran
tama ir senoviška pasaka.

(j.5.)

Vilniaus universiteto "studenčių tautinių šokių grupės dalis 1940 metais. Prieky: J. Kregždienė (New 
York). Gvildienė (Toronto). Sėdi iš kairės: E. Lendsbergaitė-Karazijienė (Australija), B. Jameikienė 
(Chicago), grupės vadovė G. Dumčiūtė-Breichmanienė (Hamilton). Trečioj eilėj: antra iš kairės Gvez- 
daitytė, ketvirta Šoliūnaitė ir penkta G. Mačiūnienė.

25 METAI SU TAUTINIAIS ŠOKIAIS

IŠSEKUSIAS JĖGAS PAPILDYS 
JAUNIMAS

Lietuvis per amžius nebuvo le
pinamas. Iškentęs baudžiavas, 
Rusijos carų okupacijos pries
paudą, jis išliko tvirtas ir už
grūdintas. Nepriklausomos Lie
tuvos ūkiškojo gyvenimo kelias 
buvo sunkus. Tačiau tauta džiau
gėsi laimėjimais, didžiavosi sa
vo sunkaus darbo vaisiais. Iš 
svetimųjų tiek nuoskaudų paty
ręs, lietuvis mylėjo savo kraš
to laisvę ir protėvių krauju ap
laistyta žemę. Bolševikų pirmos 
okupacijos metu netekęs teisių 
ir nuosavybės, jis dar tikėjosi 
nors išsilaikyti savo gimtajame 
krašte. Jis norėjo bent savo kau
lus palikti ir ilsėtis gimtosios 
žemės kalnelyje. Tačiau oku
pantas grūmodamas šaukė: - Ne, 
tu nemirsi savo žemėje! Tavo 
dvasia bus palaužta ir išniekin
ta, o tavo kaulus užpustys tai
gų sniegas. Tu kovojai dėl lais
vės ir laimėjai, bet šiandien esi 
mūsų vergas.

Atsidūrę išeivijoje pasidarėme 
atsarga, kuri kada nors turės 
papildyti išsekusias tautos jėgas.

Turėdami omenyje, kokią 
reikšmę ta svetur gyvenanti at
sarga turi, pirmiausia privalo
me susikoncentruoti ties jauną
ja karta. Jei jaunimas fiziškai 
bus pajėgus ir tautiškai gerai 
susipratęs, tai ir bus toji jėga, 
kurią kada nors turėsime per

duoti Tėvynei. Nors senesnieji, 
kad ir turi dideli patyrimą bei 
dvasini pajėgumą, bet jie mažai 
galės padėti atsistatančiai Lie
tuvai. Tiesa, reikia pripažinti, 
kad daugelis iš senesniųjų, gy
vendami svetur, dirba sunkiose 
sąlygose, tačiau to nebodami pa
švenčia visus savo laisvalaikius, 
aukoja sunkiai uždirbtus centus, 
atiduoda visas savo jėgas Lie
tuvos laisvinimui, nors patys jau
čia, kad tos laisvės gal būt jie 
ir nebepamatys...

Svetur gyvenąs jaunimas, mo
kyklinis ir neorganizuotas, yra 
nuolatiniame nutautėjimo pavoju
je. Daug jaunimo turi tik mig
lotą apie Lietuvą prisiminimą. 
Tokie jaunuoliai neturi savo že
mės meilės, kokią turime mes, 
jos sultimi mitę ir iš jos išau
gę. Dažnai mūsų spaudoj randam 
užuominų, kad jaunimo tautiškam 
auklėjimui mažai kas teduodama. 
Atseit, per mažai tesirūpinama 
sužadinti jaunimo meilę savam 
kraštui, jo kalbai, literatūrai, 
papročiams. Dauguma knygų bei 
laikraščių ne jaunimui skirta. O 
tuo tarpu pajėgų tam reikalui 
kol kas pakankamai turime. Bū
tų neteisinga tvirtinti, kad mūsų 
rašytojai, mokytojai ir kiti inte
lektualai nieko gero jaunimui ne
duoda. Jie daro, ką tik gali. 
Žodžiu, daug padaryta ir atsiek-

Daug kalbame ir sielojamės 
mūsų jaunimo reikalais spaudo
je, susirinkimuose ar {vairiuo
se privačiuose subuvimuose. Ta
čiau labai dažnai tos kalbos pa
lieka tarp "keturių sienų", ne- 
išeidamos { platesnius laukus, Į 
realų jų įgyvendinimą.

Tuo tarpu., darbas su jaunimu 
yra labai kilnus, kadangi išlaiky
dami atžalyne lietuvišką dvasią, 
mes jam neleisime paskęsti sve
timuose vandenynuose, kartu iš
laikydami j{ tik savajai tautai.

Tad ir reikia džiaugtis, kad Ha
miltonas turi nemažą skaičių jau
nimo veikėjų, kurių tarpe ten
ka paminėti tautinių šokių gru
pės vadovę Genovaitę Dumčiū- 
tę - Breichmanienę, atšventusią 
šiemet 25-kių metų tautinių šo
kių pedagoginio darbo sukakt{.

Hamiltono Gyvataras yra gar
sus netik Kanadoje, bet ir visos 
išeivijos gyvenime. Didžioji da
lis nuopelnų kaip tik ir priklau
so vadovei. Tad ir nutariau pa
sidalinti {spūdžiais, perduoda
mas dalj klausimų šio laikraš
čio skaitytojams:

— Kada pradėjote pedagogini 
darbą tautinių šokių srityje?

-- 1940 m. pradžioje dalis Vy
tauto Didžiojo U-to buvo perkel
ta J Vilnių. Buvau pakviesta su
daryti studenčių-skaučių tautinių 
šokių grupę, nors tuo laiku pati 
buvau studente ir šokėja Čiurlio
nio ansamblyje, kur tautinius šo
kius mokė fizinio auklėjimo ka
tedros lektorė M. Baronaitė. Iš 
jos gaunamas žinias stengiausi 
perduoti kitoms studentėms. Tų 
pat metų rudenį, bolševikams už
darius korporacijas, grupė buvo 
palikta U-to žinioje. Šoko tik 
mergaitės. U-to vadovybė {taisė 
16 tautinių kostiumų.

-- Šiemet Hamiltono Gyvataras 
atšventė penkiolikos metų gyva
vimo sukakt{. Kaip jis išaugo iki 
tokio didelio sąstato?

-- šis klausimas man dažnai 
yra statomas, nes atrodo keista, 
kad tautinių šokių grupė (kai kas 
siūlo ją vadinti ansambliu) savo 
sąstate turi virš 100-to šokėjų. 
Gyvataras yra todėl toks didelis,

K. BARONAS

kad apima visą besidomintį tauti
niais šokiais Hamiltono jaunimą. 
Veikia trys šokėjų grupės: 1) Vai
kų nuo 7-12 metų. Čia vadovauja 
ilgametė, gabi, Gyvataro šokėja 
Lina Vefbickaitė. Kadangi esa
ma 60 vaikų, su jais dirbti rei
kia keliuose rateliuose, arba pa
mainomis. Tad L. Verbickaitei 
visuose techniškuose darbuose pa . 
deda E. Gudinskienė. Lina pati 
yra mokytoja anglų mokykloje, 
pažjsta vaikų psichologiją, gra
žiai dirbdama su mažiausiais šo
kėjais.

Antrajai grupei. 13-16 metų(va- 
dovauja taip pat Gyvataro šokė
ja L. Stanevičiūtė, o su trečią
ją -- suaugusiųjų, dirbu aš pati. 
Ją sudaro daugiausiai aukštes
niųjų gimnazijos klasių mokiniai,

Tačiau sutraukti jaunimą { di
desni vienetą, suinteresuoti ir 
išlaikyti j{ viename būryje -- ga
na sunku, nes aplinkui pramogų 
netrūksta, o mokykla ir lengvas 
gyvenimas veda nutautėjimo ke
liu.

Tačiau tautiniai šokiai savo 
žaismine forma kažkaip jaunimą 
pagauna. Pasisekimai, bendros 
išvykos, patirti išgyvenimai, su
riša ir palieka malonių prisimi
nimų ryš{ ir nuolat Gyvatarą pa
laiko. Tautinių šokių grupės yra 
nemažiau svarbios už kiekvieną 
kitą jaunimo organizaciją. Čia 
lietuviškas jaunimas renkasi re
guliariai, kas savaitę, kalba lie
tuviškai, praleidžia repeticijas sa
voj aplinkoj, susigyvena, o labai 
dažnai ir lietuviškas šeimas su
kuria.

Ypač didesnėse grupėse jau
nuoliai turi išmokti paklusti draus

ta. Bet to dar negana. Reikėtų 
jaunimui trumpai, sutrauktu bū
du paruošti žinių apie Lietuvą, 
jos istoriją, literatūrą ir meną. 
Stengiamės kitataučius jųjų kal
ba informuoti apie Lietuvą ir jos 
tragišką buitĮ. Jie tuo domisi. 
Kitatautis studentas, kalbėdamas 
su lietuviu studentu apie Lietuvą 
ir jos istoriją kartais daugiau 
nusimano, negu antros kartos lie
tuvis studentas(ė).

Reikalingas bendras jaunimui 
populiarus laikraštis, kuriame 
turėtų atsispindėti tautinė ir pat
riotinė dvasia. Arba nors lietu
viški laikraščiai turėtų Įvesti 
specialų skyrių bręstančiam jau
nimui. Kalbamu reikalu turėtų 
imti iniciatyvos PLB vadovybė. 
Dar ne vėlu, nereikėtų delsti. 
Žinokim, kad prarastų savam 
kraštui jaunų sielų už jokius pi
nigus nenupirksime,

J. Miškinis

Genovaitė Breichmanienė, Hamiltono Gyvataro vadovė.

tautybių blizgučių ir šilko, jie 
tokie turtingi ir puošnūs, tokie 
saviti ir kartu elegantiški. Labai 
dažnai, po pasirodymų {vairių tau
tų festivaliuose, kanadiečių ir net 
kitų tautų spauda gėrisi ne tik lie
tuvių šokiais, bet ir rūbais. Keli 
pavyzdžiai; vokiečių "Torontoer 
Zeitung" po tautų laisvės festi
valio rašė, kad šokėjos ža
viais drabužiais priminusios ka 
ralaites iš Nibelungų dainos, o 
didžiausias Toronto anglų kalba 
dienraštis "The Globė and Mail" 
po Gyvataro šokėjų grupės nuo
trauka {dėjo tok{ parašą: "Lithu
anian coustumes were a hit at 
Freedom Festival".

Po pasirodymų svetimtau
čiams, šokėjai yra fotografuo
jami, apklausinėjami reporterių. 
Čia jiems gera proga būti savo 
tautos ambasadoriais ir patiems 
kartu pajusti, kad mūsų tautos 
liaudies menas yra vertas dė
mesio.

— Kaip žiūrite l Š. Amerikos 
Tautinių šokių šventes. Ar jos 
pasiekia savo tikslą?

-- Tautinių šokių šventės yra 
neabejotinai naudingos ir reika
lingos. Tai yra lietuviško jauni
mo lyg dvasinis atgimimas. Jau 
vien tas sąjūdis prieš šventę, ruo 
šimasis, planavimas ir pati iš
vyka kelia jaunimo entuziazmą. 
Sukuriamos naujos grupės, iš 
"paskutiniųjų" stengiamąsi ruoš
tis, kad neatsilikti nuo kitų, 
{sigyjami tautiniai rūbai ir t.t. 
O pati šventė, jeigu gerai pra
vesta, palieka neišdildomus {spū
džius dar daugeli metų ir yra nuo - 
latine pasikalbėjimo tema. Jeigu 
sekanti šventė yra po5-kiųmetų, 
nauja jaunimo banga, kuri anks
čiau dar buvo per jauna, turi pro
gos vėl tai išgyventi ir pajusti.

— Gal pastebėjote, kad paverg
toj Lietuvoj mūsų tautiniai rū
bai yra skirtingesni, net gal per 
daug stilizuoti. Jūsų nuomonė 
tuo klausimu?

-- Teko man matyti keletą nuo
traukų ir eskizų, atsiųstų iš Lie
tuvos. Bet per mažai žinau apie 
tai, kad kiek plačiau galėčiau ką 
nors pasakyti. Tai turėtų pastu
dijuoti mūsų dailininkai ir liau
dies meno žinovai.

-- Be §. Amerikos Tautinių 
šokių šventės, ar nevertėtų su
rengti Kanados lietuvių tautinių 
šokių šventę?

-- Gal vertėtų apie tai pagal
voti ir Kanados šimtmečio pro
ga Montrealyje, Pasaulinės pa
rodos metu, tokią šventę suorga
nizuoti. Kanada nėra gausi tauti
nių šokių grupėmis, tad talkon 
reikėtų kviesti JAV. Visa orga
nizacinė ruoša gultų ant Montre- 
alio pečių.

-- Artimiausi Gyvataro pla
nai?

-- Artimiausiu metu Hamiltono 
McMaster U-to lietuviai studentai 
U-to auditorijoj žada suruošti 
"Evening with Lithuanians", no
rėdami supažindinti McMaster 
studentus su Lietuva. Gyvataras 
yra pakviestas išpildyti dalį pro - 
gramos. Norėtume taip pat su 
platesne programa pasirodyti Ka 
nados šimtmečio iškilmėse, nors 
oficialaus kvietimo dar neturi
me. Esame pakviesti { kelias lie
tuvių kolonijas programos išpil
dymui tautinėse šventėse. Be 
abejo, dalyvausime ir šiemet 
Laisvės Festivalyje Toronte. -

Nuoširdžiai padėkojau Gyvata
ro vadovai už malonų pasikalbė
jimą, palinkėdamas sveikatos ir 
jėgų (auginant šeimą ir dirbant 
Įstaigoje jų labai reikia!) dar il
gai vadovauti Hamiltono lietuviš
kam jaunimui.

REQUEST 
RECORD

u-to studentai, arba mokslą baigę 
jaunuoliai. Šis susitvarkymo bū
das mums atrodo pats geriausias, 
nes apjungiamas didesnis jauni
mo skaičius, o metųardviejųbė- 
gyje, jau daugiau užaugę šokėjai 
automatiškai pereina l vyresnių
jų grupę. Kuriems tautiniai šo
kiai nepatinka, tie savaime atkren
ta. Bet tokių yra labai mažai. Tad 
Gyvataras vis auga ir auga... Taip 
pat, malonu, kad išGyvatarotar
po atsiranda ir jo vadovai.

-- Tautinių šokių reikšmė iš
eivijos gyvenime?

-- Mūsų tikslas auklėti jaunąją 
kartą susipratusiais lietuviais.

mei ir tvarkai, nors kartais tas 
jiems nepatiktų.

Kanada ir JAV yra tautų miši
nys. Kanadietis dažnai nekreipia 
per daug dėmesio l tautybę. Tau
tiniai šokiai gal ir ne iš karto, 
bet vis tik parodo lietuviukui, kad 
jis skiriasi nuo kitų, kad jis turi 
daugiau dvasinio turto, kad jam 
yra kuo pasirodyti ir didžiuotis 
esant ne tik kanadiečiu ar ameri - 
kiečiu, bet ir lietuviu.

Mūsų šokiai, jeigu gerai iš
pildyti tarptautinėj arenoj, visa
dos susilaukia daug pagyrimo, 
kaip gražūs, kultūringi, įvairūs 
ir įspūdingi. Mūsų rūbai būna 
dėmesio centre, nes tarp kitų

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant;

REQUEST
RECORDS, INC.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.
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Muencheno Lietuvių Moterų Klubo narės.

LIETUVIU MOTERU VEIKLA 
EUROPOJE

Šią vasarą Romoje lankėsi 
GFWC pirm. M. Hasebrook, vado - 
vaujanti 56 tautų 50.300 klubams. 
LMKF atstovė V. Lozoraitienė 
suruošė jai priėmimą, kuriame 
dalyvavo 25 Įvairių moterų klubų 
pirmininkės, o taip patirprel. V. 
Tulaba, prof. S. Yla, komp. B. 
Markaitis, "Tempo" korespon
dentas Rospigliesi, vengrų buv. 
ministras Apper, žurnalistas G. 
Papeff, dailininkai Viesulas, Mel- 
nikaSjVileišytė, ir kiti svečiai ita
lai, amerikiečiai, vokiečiai.

M. Hasebrook savo kalboje pa
reiškė pasitenkinimą lietuvių mo
terų veikla Amerikoje ir užsieny
je. Priėmimas reikšmingas tuo, 
kad užsienio Įtakingi koresponden - 
tai turėjo progos išgirsti apie lie
tuvių pastangas Lietuvos laisvi
nimo darbe. M. Hasebroock su sa
vo vyru, Nebraskos senatoriumi, 
ŠĮ rudenĮ dar lankėsi Muenchene. 
Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos Muencheno vienetas, drauge 
su vokiečių -amerikiečiųmoterų 
klubais ,suruošė priėmimą Ame
rikos namuose.

M. Hasebroock susipažino su 
kiekviena atskirai. Lietuvės buvo 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Vokietijos lietuvių moterų 
vardu viešnią pasveikino valdy
bos pirm. A. Grinienė. Ji padė
kojo GFWC organizacijai už ypa
tingą dėmes} Lietuvai ir už vi
sokeriopą pagalbą lietuvėms. Pa
pasakojusi apie lietuvių padėtį 
Vokietijoje ir apie keturių liet, 
moterų klubų veiklą, Įteikė M. 
Hasebroock ilgą tautinę juostą, 
prašydama ja simboliškai ap
jungti viso pasaulio moteris.

M. Hasebroock sakė esanti su 
jaudinta jai skiriamais šiltais žo
džiais, o juostą parsivežusi pa
sikabins savo "vyriausioj būti- 
nėj" Washingtone, kad nuolat pri
mintų, jog reikia dirbti išlaisvi
nimui tos tautos, kuri turi tokĮ 
aukštą kultūros lygį. Džiaugėsi, 
kad apsilankymas Muenchene dar 
labiau suriš ją su lietuvėmis. Pri
siminė keletą kartų ir lietuvių mo
terų klubų Amerikoje gerą veik
lą. Dar papasakojo apie GVWC 
veiklą ir reikšmę, ir kaip ji pati

Nuoširdžiai linkėdami laimės, 
sveikatos ir sėkmės sveikiname visus klijentus ir 
draugus artėjančiomis

ŠVENTĖMIS
Laimingi ir didžiuojamės mūsų patarnavimu, ku
riuo tūkstančiai Jūsų
DOVANŲ per PODAROGIFTS, INC. 
buvo Įteikti ŠVENČIŲ DŽIAUGSMUI Jūsų gimi
nėms ir tuo papuošiamas jų švenčių stalas skaitlin
gais užkandžiais, delikatesais ir vyno bei degtinės 
dirbiniais.

Šių švenčių Dienomis Jūsų tolimi ir visada 
artimi giminės Jūsų gerumą ir prisiminimą širdingai 
įvertins.
ATSIMINKITE: Aukštos kokybės ir be priekaišto 

dovanos, ypatingo stiprumo, o taip 
pat jų pristatymas laiku garan
tuojamas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South (kampas 18-tos gatvės) 
New York. N. Y. 10003. Telefonas: 228-9547

2 Balys Augin as

MOTERIŠKI VEIKSNIAI
*■-------------------- Humoreska -----------------------

Plepučio skruostus nutvieskė žara. Nedrįso draugui prisipa
žinti, kad panašiais kredencialais ir jį žmonikė buvo apdovano
jusi.

- Na, valdyk savo kraujo spaudimą, Fabijonai. Kam taip karš
tai? Jei moteris sugeba iškilti aukščiau puodų ir kojinių adymo... 
Geba dirbti visuomeninį darbą... O juk dabar kiekviena ranka bran
gi! Mes, vyrai, reikia prisipažinti, baigiame užsnūsti. Aš, pavyz
džiui, tiek pavargęs grĮžtu, jog net nesugebu rankos pakelti nario 
mokesčiui užmokėti... Toks snūdas apima... O ką jau sakyti apie ko
kį ten veikimą...

- O aš degu! Supranti, degu visuomeniškom problemom. Jei jau 
pasišovėm būti ambasadoriais, tai ir tesėkime...

- Ar jau tiekai daug organizacijų priklausai? - Prispyrė anas, 
kaip voras musę.

- O, brol, -nė pats visų neprisimenu. Bet kas iš to, jei iš viso 
vieko, štai stengiuos, bet vis taip ir neišrenka Į valdžią. O kaipgi 
gali veikti, nebūdamas viršūnėje? Juk iš apačios negi 'ką naudingo 
Ištaisysi? Tamsybėse tūnai ir tiek. Nieks liaudies gi neklauso!

Pleputis nejučiom lašino žibalą Į ugnį:
- Būkime dėkingi, kad moterys mus remia ir talkina. Lenkiu 

galvą prieš tas, kurios po darbo savo laisvalaikio valandomis 
plėšia visuomeninio darbo dirvonus ir daigina lietuvišką grūdą...

(Plepučiu! kartais Įkvėpimo mūzos nepagailėdavo padvelkti to
kiais stipriais dūmais Į akis, kad net kartais ir jam pačiam neaiš
ku būdavo, iš kur jame imasi tiek vieko: neužspringti tais dūmais 
buvo neįmanoma...)

ŠĮ kartą mūzų leidžiamais dūmais paspringo Gandutis.
- Lietuvišką grūdą? - .Pastatė ausis ir pasijuto, kaip žarijom 

apipilus.

DIRVA

MILTINIO TEATRAS
Bolševikinio režimo vadai 

Lietuvoj Į savo 25 metų nuopel
nus labai mielai Įrašo ir Pane
vėžio dramos teatrą, kuris netik 
Panevėžy, bet visoj Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj ir net Maskvoj 
žinomas ne tiek kaip Panevėžio, 
o greičiau kaip "Miltinio teat
ras". Lapkričio gale buvo mini
ma to teatro ir paties aktoriaus- 
režisieriaus Juozo Miltinio teat
rinio darbo sukaktis.

Visa oficiozinė spauda teatrą 
giria, bet apie MiltinĮ nesusi- 
vaiko ką sakyti, nenukrypus nuo 
partijos linijos. Tarybinio Moky
tojo bendradarbis surengė isto
riją, kad Miltinis baigė Kauno 
Valstybinio Teatro dramos stu
diją, paskui studijavo Paryžiuj, 
"pažino didžiulį skirtumą tarp 
progresyviojo teatrinio meno ir 
išsigimstančio buržuazijos teat
ro" (neaišku, Kaune, ar Paryžiuj 
pažino) ir "tuo pat metu susiža
vėjo didžiojo rusų teatro refor
matoriaus K. Stanislavskio min
timis" (taip pat neaišku, ar Kau-

surado kelią Į moterų klubą. Mo
ters uždavinys yra pajusti laiko 
reikalavimus ir skubėti {pagalbą 
jos reikalingiems. Moterys turi iš
auklėti kartas, kurios gintų lais
vę, demokratiją, teisingumą, žmo
gaus garbę. O demokratijos ir 
laisvės pagrindų reikia ieškoti 
ne parlamentuose, teismo salė
se, bet prie kasdieninio stalo, 
prie vaiko lopšio.

Vokiečių - amerikiečių mote
rų klubo pirm. LJ. Kessler pa
dėkojo už žodį ir atsilankymą 
Muenchene ir klubo vardu Įteikė 
dovanėlę.

Lietuvės moterys Vokietijoje 
kiekviena proga kelia Lietuvos iš
laisvinimo reikalą ir sėkmingai 
reprezentuoja lietuvių kultūrą sve
timtaučių tarpe. Joms dėkinga 
mūsų pavergta tauta, ir jų veikla 
bus šviesus prisiminimas lietu
vių išeivijos istorijoje.

(k)

ne, ar Paryžiuj susižavėjoStani- 
slavskiu)... Bet pradėjo dirbti te
atre jau tik bolševikmečiu (ir 
vokietmečiu), ir padarė gerą te
atrą. 11

Paties Miltinio vardu pasirašy
tame straipsnyje, Įdėtame rusiš
koj Sovietskaja Litva, pasakoja
ma, lyg Miltinio vienintelis rūpes
tis būtų, kaip geriau Įgyvendinti 
teatre socialistinio realizmo 
principą...

Tik Maskvos žurnalas Teatr 
(11 nr.) atvirai papasakojo, kad 
Miltinis beesąs negirdėtas indi
vidualistas ir neprisileidžiąs jo
kios Įtakos iš šalies. DalĮ to 
straipsnio persispausdino Lite
ratūra ir Menas, bet praleidęs 
tas vietas, kuriose ypač išryški
namas Miltinio darbo metodų sa
votiškumas. Tos vietos, tačiau, 
pasirodė lenkiškame, Viniuje lei- 
džiamame partijos dienraštyje 
Czerwony Sztandar.

Iš ten aiškėja, kad Miltinis ne
priima Į savo teatrą kitur vaidy
bos mokytų aktorių: visus akto
rius rengia pats. Vienus išleidžia 
scenon po metų lavinimo, kitiems 
tenka rengtis net iki šešeto metų. 
Jau 20 metų, kai nė vienas Pane- 
vėžio-Miltinio teatro aktorius 
nepasitraukė ir neišėjo dirbti ki
tur, nors sako bent keletą jų mie
lai pasiimtų Vilniaus Akademinis 
Dramos Teatras (J. Rudzinskas, 
dabar jau didelis Dauguviečio 
tradicijų gerbėjas). Miltinis visa
da (nebent serga) vadovauja spek
takliui per mikrofoną iš specia
lios kabinos. Pats specialioj 
daž ykloj dažo medžiagas kostiu
mams. Miltinis nėjo Į kompromi
sus su publika (ir su partija?) 
ir, sako, pripratino Panevėžio 
publiką prie savo skonio. Miltinio 
studijos mokiniai negauna stipen
dijų: mokydamies "gyvena iš krep
šelių", tai yra, maitinasi iš tėvų 
atsivežamu maistu. Miltinis, nu
fotografuotas savo kabinete, pats 
atrodo, lyg pavargęs keleivis, at
sisėdęs pakelės užkandinėj prie 
tuščio stalo: plonas sluoksnis 
priekin suguldytų plaukų, apy- 
skystė nesuglostytabarzda,apsi
vilkęs megztiniu ir paltu (lyg

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę j naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 va), p. p.

- Ačiū tamstytei už neprotingą žod{ -- dar neatgaudamas kva
po vebleno. Nė nepagalvoji, kiek nuo to skursta šeima. Tegu geriau 
tos mūsų gražinos žiūri, kad vaikučiai namie taisyklingai lietuviš
kai kalbėtų. O dabar kažinkokiu vištgaidišku akcentu mažne miš
rainę iš mūsų kalbos daro... Anava, Pasternokai. Kaip katinai, 
abu paskui visuomeninio veikimo pūslę vaikosi. O namie neina su 
vaikais susirokuoti. Tik airiškai. Išgirdęs ir pagalvojau: "Ek, jūs 
miknos, miknos..."

Pleputis strategiškai panoro keisti temą.
- Na, sakyk, ar eini šiandien Į modeliavimo pobūvĮ? Mudu su 

žmonele tai ruošiamės. Ji, mat, komisijoje. Viena iš rengėjų...
Gandučio kraujas dar burbuliavo, kai jis atšovė:
- I moteriškų skudurėlių parengimą? Tai... tai... nuosmukis. 

Nukultūrėjimas aukščiausiame laipsnyje...
- Na, vyruti, ar bus nuosmūkls -- to nežinau. Bet tau būtų ne 

pro ša IĮ, kaip užkietėjusiam viengungiui žvilgtert Į gražias mote
ris. Nes, matai, jos žada viengabalinius maudymosi kostiumėlius 
parodyti... - Smailialiežuviaudamas erzino bičiulĮ, pliuškendama- 
sis su pasitenkinimu sąmojaus upelyje.

- Pagalvok, dar ne vėlu. Gali gailėtis visą likus} amželį Gal 
ir iš viengungystės kailiniukų išsinersi? Kokiai gražuolei pavyks? 
A? Ei, kur tu?

Nežiūrėdamas nė perspėjimo šviesų, Gandutis movė skersai 
gatvę. Tarsi su degančia parako statine.

- Matyt, jam per daug druskos užpyliau -- dar vis linksma 
nuotaika pagalvojo Pleputis, truputĮ gailėdamas, kad taip greitai 
neteko bičiulio. O išsikalbėti dar būtų iki valiai...

Vos pakeitęs savaitės prakaitą Į žaliuojant} gerbūvį Įdėjęs Į 
šeimos iždą numatytos laimės plytas juodajai dienai, -- gatvėje 
kaktomuša susidūrė su žmona.

- Duok man pinigus, meiluti. Važiuoju susidėti plaukus, nega
liu gi taip vakare pasirodyti -- Į ką aš panaši! O tu išvirk pietus, 
pavalgydink vaikus...

- Bet, aniuolėli, gi man pačiam reikia plaukus apsikirpti... - 
Bandė priešintis Pleputis.

- Ak, kokie jau Čia tavo plaukai! Viršuj šviečia....o vainikėlĮ 
aplink pakauši parėjus pati žirklėm apskabysiu. Aha, nepamiršk 
užmerkti baltinius. Pirmadienį skalbsim...

Tinkami rūbai duoda gerą

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 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.
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šalta kabinete). Tik už nugaros 
— visa siena užimta daugybe Įvai
riose pozose stovinčių ir gulinčių 
knygų. Toks jis parodytas: pavar
gęs, bet nepasidavęs, nepriklau
somas menininkas. (ELTA)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANV „5(10” kostiumai ir paltai', 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9 :30. Kitom 
.dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai.’ p. p.

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6 

*
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tel TO 3 2108 9

Pleputis išgirdo, kaip trinktelėjo naujojo automobilio durys. 
Žmonelė nurūko, palikdama jį su pabiurusia nuotaika:

- Kai kuriais atvejais Gandutis teisus - pagalvojo. - Moterys 
sugeba paveržti iš vyrų iniciatyvą.

Ir staiga pasijuto tarsi nuslinkęs Juozapo Pakalnėn. Prieš 
jį žioravo ateities miglose bedugnė, kurioje ryškėjo ateities vi
zija. Ir jam pasivaideno:

— Žali gimtieji laukai—Banguojančių rugių lopšiai-— To
lumoj iš debesų išnyra miestų dangoraižiai... (Laisva ir demo
kratinė Tėvynė)... Pilnos gatvės moterų... Skubančių ir čiauš
kančių.... Visur tik moterys ir moterys....(Tai moteriški veiks
niai -- Įtaringai Įtaigoja mintis)... Išėjusios gerą tremties vi
suomeninį stažą, jos dabar sėdi vadovaujančiose vietose... Ana, 
Muziejaus Bokšte plazda valstybinė vėliava -- joje emblema: 
Moteris su didžiuliu vairu rankose.... Susikaupusi ji žvelgia Į 
tolį... Jos budri akis seka šio krašto gyvenimą.... Moterys val
do visą valstybin} aparatą....

— Žydi rožės.... Prezidentūros sodelis... Ties juo susto
ja liuksusinis automobilis. (Moterys visada praktiškos: -- gro- 
žĮ jungia su pareiga).... Iš mašinos - atdarų durų angoje - švys
teli dailios nutekintos kojos nailono kojinėse. Išlipa šio palai
minto krašto prezidentas... šviesūs sufrizuoti plaukai supasi vėjo ke
denami.... Dažytos lūpos atidengia tvirtą valdovo šypsnį...

Gundančios formos. Kino žvaigždės figūra. Linguojančia liauna 
eisena prezidentas grakščiai žengia, mojuodamas lepia manikiū
ruota rankute. Siunčia miniai bučkį.. (Valdyk švelniai, bet už
tikrintai tvirtai — kažkada prancūzas Montesąuleu skelbė valdo
vams savo doktriną.

— Rėžiančiu kontrastu tiršti garų kamuoliai užgula šviesųjĮ 
laisvės vaizdą... Prie atdaro garuojančio katilo gaili barzdota 
šeimininkė verda šeimai valgį... Tamsiame skalbyklos rūsy iš- 
geltusio veido viduramžis vyras kemša baltinius Į skalbimo ma
šiną... ( ... nepamiršk, rytoj skalbsim... skalbsi.... tu skalbsi...)

Akiniuotas naujavedys giliai susikaupęs ado kojines... (Lietu
vio vyro dalia: - jis tremtyje tingėjo pridėti savo pirštą prie lietu
viškos veiklos ratų. Stumtelt, kad riedėtų ratai...)

Ir drebančios Plepučio lūpos kužda:
- štai kur riedame....Ne....ne......nebausk mūsų.....Juk tai tikras

košmaras......tikras košmaras,
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DR. ANTANUI RUKSAI65 METAI
Antanas Rukša filologas, pe

dagogas, eilės antikinių poetų 
kūrybos ( lietuvių kalbą vertė
jas, daugelio mokslinių studijų 
bei straipsnių Lietuvių Enciklo
pedijoje autorius, 1965 m. birže
lio 15 d. kukliai paminėjo savo 
65—ji gimtadienĮ.

Sukaktuvininkas'gyvena V. Vo
kietijoje, tebėra pilname pajėgu
me ir toliau tęsia mokslinius 
darbus, ryškindamas jo pamėgto
jo graikų - romėnųatikinio pasau
lio vaizdą, kultūrines vertybes, 
ant kurių pagrindų yra išbujoju
si šiandienė Europos kultūra. At
kreipia kiekvieno dėmesį Dr» An
tano Rukšos ryžtas pačiam siekti 
mokslo šviesos, o taip pat jojo 
ištvermė ir pasišventimas per
teikti lietuviškai visuomenei, 
ypač jos akademinei jaunuome
nei, .viena po kitos istorinių įvy
kių, vietų, kūrėjų mokslines apy
braižas.

Sukaktuvininkas gimęs 1900 
metais Lietuvoje, Ukmergės ap
skrityje, Pabaisko valsčiuje, Žvi- 
gonių vienkiemyje, ūkininkų šei
moje. Giminaičių (dėdės prelato 
Poviionio ir tetos A. Povilonytės) 
finansiniai padedamas, 1910 m. 
{stojo J Ukmergės gimnaziją ir 
joje mokėsi iki 1915 m. Pirmojo 
Pasaulinio Karo audrai atūžiant, 
jis persikėlė J Rževą, Rusijoje, 
kur dėdės paramai išsekus, pats 
uždarbiavo ir toliaulankėgimna
ziją.

1918 m. vasarą A. Rukša grižo 
Lietuvon ir kelis mėnesius mo
kytojavo Pabaisko pradžios mo
kykloje. 1919 m. kovo m. 25 d. 
slapta perėjęs Sovietų - vokie
čių frontą prie Gelvonių, įstojo 
savanoriu J Kėdainių Srities Ap
saugos Viršininko Karininko 
(vėliau pulkininko) Juozo ša- 
rausko vadovaujamą Kėdainių ko
mendantūrą. Iš ten buvo perkel
tas l Lietuvos karo mokyklą ir ją 
baigė 1919 m. gruodžio 16 d. lei
tenantu. Kaip jaunas karininkas

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,.
parašyta A. Merkelio, 

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

WILS0N PURE 0IL
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

GREETINGS and BEST WISHES 

BILL’S SHOES 
SCIENTIFIC FITTING

OUR 3 8th YEAR
Eastgate Plaza HI 2-7430

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

JACK’S DONUTS

15652 Euclk! Avė. Call GL 1-9872

M. VALIUKĖNAS

buvo paskirtas l formuojamąjį 
8 pėstininkų pulką. Kautynėse su 
lenkais 1920 m. rugsėjo mėnesi 
prie Druskininkų' pateko J ne
laisvę. Bet susidėjus aplinky
bėms drauge su kitais karinin
kais (Įeit. Jankum, art. Įeit. J. 
Tolišium ir Įeit. Grigaliūnulpa- 
bėgo iš nelaisvės ir grjžo J sa
vą dalini.

1923 m. A. Rukša Panevėžio

Dr. Antanas Rukša

gimnazijoje išlaikė egzaminus 
ir gavo brandos atestatą. Tuo pa
čiu jis jgijo teisę būti atleistu iš 
kariuomenės aukštojo mokslo 
studijoms. Tuo jis ir pasinaudo
jo, ir 1923 m. rugsėjo 15 d. įsi
registravo l Lietuvos Universi
tetą Kaune. Pradžioje jis studi
javo humanitarinių mokslų fakul
tete literatūrą, vėliau lankė tei
siu fakulteto ekonomijos skyrių, 
pagaliau, vėl grižo l humanitari
nių m. fakultetą ir studijavo fi
losofiją, pedagogiką, istoriją ir 
klasikinę filologiją. 1926 m. rug
sėjo 15 d. iki 1933 m. rugsėjo 

30 d. A. Rukša mokytojavo Pa
nevėžio gimnazijoje, dėstyda
mas lotynų, senovės istoriją ir Irt. 
dalykus.

1933 m. kovo m. 31 d. A. Ruk
ša baigė Vytauto Didžiojo Uni
versitetą Kaune ir, kaip švieti
mo Ministerijos stipendininkas, 
buvo išsiųstas tolesnėms klasi
kinės filologijos studijoms j Aust • 
triją, Vienos universitetan. Čia 
jis gilino lotynų kalbos ir litera
tūros studijas pas prof. K. Mra- 
są, graikistiką pas L. Raderma- 
cherl ir jas vainikavo 1936 m. 
kovo m. 20 d. gaudamas filoso
fijos daktaratą. 1940 m. gegužės 
30 d. Vilniaus Universiteto huma
nitarinių m. fak. taryba Vienoje 
Igym’l daktaro laipsni pripažino 
tolygiu šio universiteto daktara
tui.

1936 m. rugpiflčio 1 d. dr. A. 
Rukša paskirtas Kauno HI vals
tybinės gimnazijos direktoriumi 
ir tose pareigose išbuvo iki 1940 
m. rugpiūčio 1 d.

1940 m. rudenj, atseit, jau so
vietų okupuotoj Lietuvoj, Dr. A. 
Rukša išrenkamas Vilniaus Uni
versiteto, humanitarinių mokslų 
fakulteto vyr. asistentu ir ta pro_ 
ga persikelia gyventi l Vilnių. Šis 
vietos pakeitimas buvo lemtin
gas dr. A. Rukšos išlikimui nuo 
tremties j Sibirą baisųjj 1941 m. 
biržei}... Vokiečių okupacijos me_ 
tu dr. Rukša pakeliamas tame pat 
fakultete l docentus.

1944 m. liepos mėnesi dr. Ruk
ša pasitraukia { vakarus ir laiki
nai prisiglaudžia Breslau mies
te. Čia gyvendamas ir gauna mo
kytojo darbą, bet artėjant prie 
šios vietos sovietų frontui, visi 
vyresniųjų klasių moksleiviai Iš
skirstom! kariškiems darbams ir 
jų mokytojai, tarp jųjų ir dr. A. 
Rukša, išsiunčiami gynimosi po
zicijoms apkasų kasti... Pasitai
kius progai, dr. A. Rukša pasi
traukia iš apkasų kasimo ir bend
rai iš Breslau ir nuo 1945 m. sau
sio 15 iki birželio 15 d. mokyto
jauja Koburge, o iš ten, paga
liau, persikelia f Augsburgą, kur 
ir dabar gyvena.

1946 m. balandžio 1 d. iki 1949 
m. vasario m. 28 d. dr. A. Ruk
ša, filosofijos fakulteto prodeka- 
no prof. dr. J. Puzino pakviestas, 
skaitė paskaitas tuo metu veiku
siame Pabaltijo universitete, Vo
kietijoje. Tuo metu jis buvo iš
rinktas ir susiformavusio Pabal
tijo Instituto tikruoju nariu, de
ja, dėl neturėjimo reikiamos in
formacijos, jis pasiliko nuošaly
je šio instituto darbo bei jo tei
kiamų moksliniam darbui sąlygų. 
Tai apgailėtina, nes šis institu
tas, nelyginant mokslų akademi
ja, sudarė mokslininkams mate
rialines sąlygas mokslini darbą 
dirbti, o taip pat buvo pajėgus 
spausdinti mokslo darbus ir pa
mokėti honorarus.

Pastaruosius keliolika metų 
dr. A. Rukša manėsi {vairiais dar
bais, dirbo IRO, BALFo orga
nizacijose, Lietuvių Vasario 16 
gimnazijoje, o taip pat vokiečių 
gimnazijose, o kaikada ir bedar
bių eilėse skaitėsi... Nežiūrint tų 
nepalankių sąlygų, dr. A. Rukša 
niekad nepavargo ir nepalūžo ir 
visą laikę tęsė mokslini bei li
teratūrini darbą.

Studentą humanitarą ir Pane
vėžio gimnazijos mokytoją A. 
Rukšą, kaip jis pats nūn pasa
kojasi, t klasikinę filologiją nu
kreipė jo prof. J. Balčikonis. 
Gilindamasis l tą sritį, A. Ruk
ša, kartkartėmis savo patirta me
džiaga dalinosi su moksleiviais, 
skaitydamas tos pačios gimnazi
jos "Jaunosios Lietuvos" ratelio 
nariams paskaitas. O buv. mini
mo būrelio nariui, tuo metu jau 
neolituanų žurnalo "Jaunoji Lie
tuva" redaktoriui, vėliau mūsų 
tautosakos didžiajam tyrinėtojui 
prof. dr. J. Baliui paprašius, A. 
Rukša parengė ir išspausdinopir- 
mąjt savo klasikinės filologijos 
darbą, studiją "Klasicizmo reikš
mė mūsų kultūrai". Tai buvo 
"Jaunosios Lietuvos" 1929 m. pus
lapiuose. Tuo straipsniu, prisi
mena d r. A. Rukša, susidomėjo 
ir gėrėjosi tuometinis "Vairo" 
redaktorius prof. I. Tamošaitis, 
o taip pat ir gimnazijos direkto
rius kun. Lindė-Dobilas. Tačiau 
vėlesnės studijos ir drauge mo
kytojavimas, ar dar vėliau direk
toriavimas, nesudarė sąlygų rei
kiamai paruošti naujas studijas, 
naujus literatūrinius darbus. Bet 
retkarčiais reiškiasi spaudoje, 
teikdamas klasikinės senovės po-

Toronto lietuvių moterų šalpos grupės "Daina" narės. Antroj eilėj trečia iš kairės pirm. K. Butienė 
ir šalia jos ankstyvesnės emigracijos kartos žymi veikėja M. Yakubynienė. S. Dabkaus nuotrauka

ezijos vertimų ištraukas. Taip jo 
vertimų ar sporadinių straipsnių 
spausdina: Mintis, Žiburiai, Lais
voji Lietuva, Žingsniai, Dirva, 
Aidai ir kt. 1955 m. dr. A, Rukša 
talpina keletą savo straipsnių Va
sario 16 gimnazijos metrašty - j} 
redaguoja. Įsidėmėtina jo tema: 
"Lietuviškojo hekzametro tech
nikos raida".

Dr. A. Rukša itin vertina Lie
tuvių Enciklopedijos leidimą ir 
jos aukštą mokslini lygi. Jis 
įsakmiai pabrėžia, kad LE su
telkia jokiose kitose enciklopedi
jose neužtinkamas lituanistines 
žinias, bet taip pat ši enciklope
dija duoda labai daug kitose en
ciklopedijose neaptinkamų duo
menų apie rytų ar vidurio rytų 
Europos kultūrą.

Skaitytina, kad dr. A. Rukšos 
straipsniai LE sudaro apie 350 
puslapių, o baigus LE sieks arti 
400 puslapių. Didelė dalis jo 
straipsnių jau paruošti, laukia sa. 
vo eilės LE redakcijoje.

1940 m. Vilniaus universitete 
paruošė studiją apie Sapfos II-jį 
fragmentą ir romėnų poeto Katu
lo LI eilėrašt}. Autorius tuo dar
bu Jrodė, kad iki tol laikytasis 
Sapfos originaliu tekstu, esąs kaip 
tik ne tas, o kitas -- daugelio 
mokslininkų atmestasis. Susipa
žinęs su tuo {rodinėjimu Vilniaus 
lenkiškojo, o vėliau ir lietuviš
kojo universiteto prof. J. Oko pa
reiškė, kad geriau ir negalima 
esą {rodyti,kadtaipyrabuvę,kaip 
dr. A. Rukša nusako. Šią studiją 
išspausdino vardu"DeCatullicar- 
mine LI euisąue exemplari Gra- 
eco, Contributions of Baltic Uni- 
versity, Hamburg, 1946.''

"Diarium Societatis Jesu" ir 
lietuvių kalba Vilniuje(1710-1723). 
Studija išspausdinta žurnale "Tau
tos Praeitis'1,3,1961 m. Tai vienas 
labai senų dokumentų, rašytas jė
zuitų akademijos Vilniuje dieno
raštis, liudijantis apie lietuviš
kus pamokslus akademinėje šv. Jo. 
no bažnyčioje, o iš dalies ir kito
se Vilniaus bažnyčiose dienyno 
rašymo metu.

Į antikinių poetų kūrybos ver
timą lietuvių kalbon dr. A. Ruk
šą paskatino Kazio Binkio įtiki
nėjimas tai daryti dar laisvos 
Lietuvos laikais. Ir dr. A. Ruk
ša mėgino tai. Tačiau su pilnu 
atsidėjimu vertimo ir eiliavimo 
darbo jis ėmėsi tik 1945 metais 
Vokietijoje. Pradėjęs Enejide 
(baigė 1952 m.), o vėliau tęsė 
Georgikų ir Bukolikų lietuvišką
jį atkūrimą. Rankraščiai, aprū
pinti pratarmėmis, Įvadais, tik
rinių daiktų ir vardų žodynais, 
yra {teikti J. Kapočiui, LE leidė
jui, turint jo malonų pažadą, "kad 
ir negreit" išleisti atskira knyga. 
Vertimo ištraukos buvo tilpusios 
kai kuriuose žurnaluose.

Taip pat rankraštyje pas pati 
vertėją tebeguli išversta ir spau
dai paruošta Horacijaus pirmoji 
odžių knyga. Laukia leidėjo...

Pagaliau, dr. A. Rukša yra ir 
Sofoklio vertėjas 1939 m. Sofoklis 
Tragedijos. Karalius Oidipas, 
Oidipas Kolone, Antigonė (vertė 
drauge su A. Venclova iš origi
nalo). A. Rukša parengė {vadą.

Baigiant šią dr. A. Rukšos dar
bų apybraižą, norisi pasidžiaugti 
su juo pačiu bei jojoartimaisiais, 
kad sukaktuvininkas šiuo metu te
bėra nepavargęs, kūrybingas ir 
darbingas. Tebūnie šie metai ilgi 
ir dar derlingesni jojo mokslinei 
plunksnai.

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ 
ŠALPOS GRUPĖ 'DAINA'

įkurta 1941 m. Vas. 16 d. iš 
grupės lietuvaičių, kurios nuta
rė sukelti savo nario mokes
čiais, parengimais bei aukomis 
fondą, kuris karui pasibaigus ir 
Lietuvai nepriklausomybę atga
vus būtų perduotas Lietuvai.

Vienok, likimo buvo lemta ki
taip. 1945 m, karui pasibaigus 
gauta žinių, kad Belgijoj, tarpe 
internuotų vokiečių, daug ir lie
tuvių nepaprastame skurde ir al
kyje. Per kun. J. Danauską Briu . 
selyje, "Daina" bene pirmoji or
ganizacija iš 2. Amerikos žemy
no siuntė piniginę pagalbą.

Tuoj pat surasta pagalbos rei
kalingų šeimų, studentų bei ligo
nių ne tik Belgijoje, bet Prancū
zijoj, Danijoj ir pačioj Vokieti
joj. Pradėta masinės siuntos 
maisto, rūbų ir t.t. Kai "Daina" 
kasoj pritrūkdavo pinigų — na
rės tuojau sudėdavo, o ir pa

1

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI 
ĮSTEIGTA SIUNTINIŲ SIUNTIMO 

FIRMA VISOSE
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
GARANTUOJAME siuntiniu saugų ir greitą pri

statymą Jūsų giminėms į U.S.S.R.
Siuntiniai garantuojami visais atžvilgiais.
JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui 

nebereikia mokėti.
DIDELIS PASIRINKIMAS įvairių prekių, medžia

gų, įvairių produktų mūsų pagrindinėj įstai
goj ir skyriuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS YRA:

716 Walnūt SI., Philadelphia, Pa. Tel. WA 5-3455 

CENTRINĖ IŠTAIGA NEVY YORKE YRA:
220 Park Avenue, South. Tel. 982-8410 

(kampas 18-tos g-vės)

SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
MIESTUOSE.

ATVAŽIAVĘ f CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS
MUZIKOS NAMUS

PIANAI IR VARGONAI
Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505

Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629
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čios asmeniškai daug siuntė ir 
tebesiunčia.

Daugumai tremtinių persikė
lus Amerikos žemynan, nemažai 
atvyko ir Kanadon. Kadangi "Dai
na" labdaros organizacija -- ne
nuostabu, kad rado daug pritarė
jų ir naujai atvykusių lietuvaičių 
tarpe. Šiandien, beveik išimtinai 
jų vadovaujama. Dabartinė pir
mininkė, teisininkė K. Butkienė, 
jau penktuosius metus energingai 
"Dainai" vadovauja.

Prieš kelis metus, K.L. Bend
ruomenės. Toronto ApylinkėsVal- 
dyba pavedė "Dainai" rūpintis 
Vokietijos prieglaudose likusiais 
seneliais. Be to, "Daina" dar te
beturi savo "senų įnamių" --ne
laimingų šeimų ir ligonių, kurie 
negalėjo išemigruoti. Jie per dau
geli metų prisimenami Kana
dos lietuvių visuomenės suauko
tais pinigais per "Dainą".

M.F.Y.
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Laivo kapitonas A. DeJong sveikinasi su I. ir A. Trečiokais.

TREČIOKAI APLANKĖ VAKARU 
INDIJOS SALAS

Iš New Yorko lapkričio 20 d. 
laivu Rotterdam lietuvių grupė 
— V. Budreckienė, A. ir V. Si- 
nušai, A.S. ir I. Trečiokai, iš
plaukė ilgesnei kelionei.

Olandų laivininkystės linija yra 
žinoma lietuviams dar iš praei
to šimtmečio pabaigos, o ypač 
šio šimtmečio pradžios, kada 
daugelis mūsų tautiečių vyko iš 
Rusijos carų valdomos Lietuvos 
J JAV tos linijos laivais. Nema
žai lietuviai naudojosi Olandų 
linijos.laivais ir nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Tai buvo pirma 
linija, kurios laivais Amerikos 
Lietuvių Agentų Sąjunga organi
zavo ekskursijas J Lietuvą per 
Klaipėdą nupigintomis kainomis 
ir kitomis lengvatomis: nemo
kamomis ekskursijomis po Olan

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET CO

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

19 6 6 CHEVROLET

Bedford, Ohio

566 Broadway BE 2-1880

GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1966 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

GREETINGS and BEST WISHES

NEWMAN pontiac motor, INC.
SALES AND SERVICE

SEE THE NEW OUTSTANDING
19 6 6 PONTIAC CARS

11628 EUCLID AVENUE RA 1-9493

MIESTO KRAUTUVĖ ATDARA KASDIEN 9:30 IKI 9:30 V AK., SKYRIAI IKI 10 VAL. VAK.

MAY’S BASEMENTS NAUDOK EAGLE
STAMPS KAIP

PINIGUS MAY’S!

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HILDEBRANOI PR0V1SI0H CO.
3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES

To Ali the Lithuanian People

PAUL J. EVERSON REALTOR

2 4100 Lake Shore Blvd. RE 1-6200
Euclid 23, Ohio

diją, nupigintos geležinkelių kai
nos ir daiktų pervežimas j Lie
tuvą nemokamai.

Buvo suorganizuota keletas ek
skursijų ir iš Lietuvos Į JAV. 
Paskutinė tokia ekskurija Įvyko 
1939 m. Tai buvo Lietuvos Vers
lininkų ekskursija į Pasaulinę 
Parodą New Yorke, kurioje tuo
met turėjo ir Lietuva savo pa
viljoną, kurĮ Amerikos lietuviai 
žymiai parėmė. Ekskursijai iš 
Lietuvos vadovavo dr. Kaškelis, 
laikraštininkas A. Briedis, A. 
Vaitkus, atvykstant apie 40 lie
tuvių.

SAN JOSE, PUERTO RICO

Po 1400 mylių kelionės, mū
sų pirmas sustojimas buvo San

DIRVA

Jose, Puerto Rico. Čia laivas 
sustojo visai dienai. Turėjome 
laiko susipažinti su miestu ir 
jo apylinkėmis.

WILLEMSTAD, CURACAO

Curacao yra maža sala su 
128.000 gyventojų. Atrasta Alon- 
so de Ojeda 1499 metais. Dabar 
priklauso Olandijos salų šeimai 
ir čia vartojamos net penkios 
kalbos. Pagrindinė kalba yra Pa- 
piamento.

CARACAS, VENEZ.UELA

Lapkričio 26-tos dienos rytą 
po pusryčių pasiruošus apleisti 
laivą, laivo vadovybė telefonu 
pranešė, kad prie laivo yra at
vykęs: kun. Antanas Perkumas, 
dr Jadvyga Klovaitė, Caracas 
Lietuvių Bendruomenės vice- 
pirm. ir jos brolis Romas, L. 
B. valdybos narys. Atvyko prie 
laivo su dviem automobiliais, kad 
mus sutikti ir pavežioti. Pir
miausia nuvykome apžiūrėti Ca
racas Lietuvių Centro patalpas 
ir čia mus kun. A. Perkumas, 
SDB labai maloniai priėmė, vis
ką aprodė ir vynu pastiprino, 
o vėliau pavėžino po miestą ir 
aprodė žymesnias vietas. Nors' 
čia buvome ne pirmą sykĮ, bet 
ir dabar nemažai naujenybių pa
tyrėme, o ypač su tokiais ma
loniais ir prityrusiais palydo
vais ir informatoriais.

Caracas tikrai yra nepaprastai 
Įdomus miestas: turi moderniš
ką universitetą su 20,000 studen
tų. Karininkų Klubo patalpos kai
navę apie 10,000,000.- dol., nau
jas kelias iš La Guaira prie
plaukos Į Caracas miestą, apie 
10 mylių, kainavęs 60,000,000.- 
doL Patsai miestas su 1,500,000 
gyventojų iškilęs 3,000 pėdų virš 
jūros paviršiaus. Daugelis naujų 
ir moderniškų pastatų, o vienas 
viešbutis net 3,000 pėdų virš 
miesto kalne, Į kurĮ patekti rei
kia naudotis keltuvu. Tai yra 
savotiškas Rockefelerio Centras 
Venecueloje. Miestas turi ir savo 
lūšnynus. Lūšnynus teko matyti 
netoli nuo labai puošnių Karinin

kų Klubo pastatų.
Sv. Vincento sala su 80,000 

gyventojų. Čia laivas buvo sus
tojęs trumpam laikui.

K ings to wn mieste nieko ypa
tingo. Čia daug biednuomenės 
gyvenama. Miesto apylinkės, kaip 
ir visų salų, kalnuotos, apgy
vendintos daugiau pasiturinčių.

FORT DE FRANCE

Martiniąue, Prancūzijos West 
Indies sala su dviem senatoriais 
ir trimis deputatais prie dabar
tinės de Gaulle valdžios, kurie 
atstovauja savo salos 300,000 
gyventojų. Kadangi čia gyventojų 
yra apie SCfy katalikai, tai iš
skyrus vieną krautuvę, viskas 
buvo uždaryta. Turėjome progos 
išvažiuoti Į užmiestĮ ir susipa
žinti su kalnuotomis apylinkėmis. 
Keliai labai siauri ir nepaprastai 
vingiuoti.

ST. THOMAS, VIRGIN JAV SALA

Laivas sustojo CharlotteAma- 
lie uoste. Virgin salą JAV 1917 
m. kovo mėn.,kartu su kita St. 
Croix sala, nupirko iš Danijos' 
už $25,000,000.- Pirmojo Pasau
linio karo reikalams. Sala turi 
13 mylių ilgio ir 1 iki 3 my
lių pločio, 17,000 gyventojų. Sa
los gubernatorius yra Ralph Pa- 
iewonsky.

St. Thomas yra vienintėlis 
miestas saloje. Mūsų keleiviai 
praleido visą dieną pirkinėdami 
reikalingus ir nereikalingus da
lykus. Čia yra gera vieta pirkti 
stipresnius gėrimus nupiginta 
kaina ir JAV muitinės lengvato
mis.

PASKUTINIS SUSTOJIMAS

Predereksted, St. Croix, Vir
gin JAV salojeyra didžiausia JAV 
sala, turinti 28 mylias ilgio ir 
7 mylias pločio, 13,000 gyventojų.

Nors sala priklauso JAV, bet 
čia gyvena nemažai olandų, danų, 
prancūzų ir britų, net ir salos 
transportacija yra tvarkoma Di
džiosios Britanijos sistema — 
važiuojama kaire puse.

Grįžtant Į New Yorką, laive 
atsirado dar penki lietuviai Ir 
mūsų grupė padidėjo iki 10 as
menų.

Lietuviams labai malonų Įspū
dį padarė priėmimas Caracas, 
Venecueloje ir pasikalbėjimai su 
kun. A. Perkumu, bei kitais vie
tos lietuvių veikėjais.

Iš pasikalbėjimų supratome, 
kad Venecuelos krašto Lietu
vių Bendruomenė mano atsiųsti

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, •tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue D1 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9C4 Litertuy Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 73G0 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. G L 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau - GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994
LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_______ PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
• PASSAIC,-N. J. — 176 Market Street_________ GR 2-6387
• PH1LADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street_______PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
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bent tris atstovus Į Jaunimo Kon
gresą 1966 metais.

Caracas Lietuvių Centras yra 
labai patogioje, jaukioje miesto 
dalyje, prie parko, mokyklos ir 
bažnyčios, kurioje lietuviams yra 
laikomos pamaldos. Matomai, 
kun. A. Perkumas yra geras šei
mininkas. Teko pastebėti beveik 
visus Amerikos lietuvių laikraš
čius. Be to, jie turi ir savą 
radijo valandėlę. (A.S.T.)

Paskutinės 
mados!

Medvilnes veliūro 
marškiniai 

poilsiui 
7.99

Kiekvienas vyras norėtų bent vienų medvil
nės veliūro marškinių, užtraukiamų ii- V 
apykakle. Liuksusiniai medvilnės veliūro 
marškiniai su austais rangokaliais ir lieme
niu. Burgundy, mėlyni, rusvi, gelsvi, S iki 
L dydžių.

Vyrams šukuotos medvilnės 
corduroy sportiniai marškinai

3”
Siūti viena siūle, pastovios apykaklės, dvi
gubos sagos, rankogaliai ir erdvi kišenė, visi 
kiti priedai, randami tik aukštos kainos 
marškiniuose. Pasirinkimas vyšninės, pilkos, 
mėlynos ar rusvos spalvos, S 14-14%, M 
15-15%, L 16-16%, XL 17-17%.

BASEMENT MEN’S FURN1SHINGS
ALL 6 STORES
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CLEVELANPE 
IR APYLINKĖSE

MINĖJIMAS IR 
VAIDINIMAS

Amerikos Lietuviu Tary
bos Clevelando ir L. V. S. 
"Ramovės” Clevelando sky
riai 1966 m. sausio 15 d., 7 
vai. vak. Lietuvių salėje, 
6835 Superior Avė., Cleve
land, Ohio, rengia Klaipė
dos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos minėjimą.

Tuoj po minėjimo toje 
salėje Detroito Dramos Mė
gėjų Sambūris, vadov. ir 
režisuojant Z. Arlauskaitei 
-Mikšienei, vaidina V. Alan
to 4 veiksmu komediją, 
"ŽMONOS PORTRETAS". 
Tai nauja V. Alanto para
šyta komedija.

Salėje vietos bus nume
ruotos. Kvietimus galima 
bus įsigyti iš anksto pas 
ALTo sk. narius, minėjimo 
vaidinimo dieną prie salės 
nuo 5 vai. vak.

Po vaidinimo vaišės ir 
šokiai.

Rengėjai maloniai kvie
čia Clevelando liet, visuo
menę atsilankyti i minėji
mą ir vaidinimą. Minėjimas 
bus pradėtas punktualiai.

Rengėjai

* "AUKSO ŽĄSIS” - B. Pūke- 
levičiūtės pasaka, buvo rodoma 3 
seansuose gruodžio 11 ir 12 d. N. 
Parapijos salėje. Filmos de
monstravimą organizavo SLA Kuo 
pų jungtinis komitetas.

Gausūs aprašymai ir reklama 
spaudoje sutraukė daug žiūrovų 
-- spalvoto lietuviško filmo; ir 
pasakos pažiūrėti. Gaila, kad pub
lika iš tų spektaklių išėjo nusi
vylusi. Bloga sinchronizacija ne
leido sekti turinio nei senimui, 
tuo labiau sunkiai suprantama tai 
buvo jaunimui. Ir šiaip, tikėtasi 
daugiau, nei reikėjo tikėtis. Gal 
Čia ir viso nusivylimo priežastis.

REIKALINGAS VYRAS 
ligonių slaugytojas — Or
deri y — Patyrimas pagei
daujamas, bet nebūtinas. 
Pasižymėjusi, didelė senų 
žmonių institucija. Geras 
atlyginimas ir visi priedai. 
Tel. ER 1-5500. Mr. Gaines.

(137-138)

INSURED SAVINGS

HOME md 
REMODELING 

LOANS

HMCI

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East I85th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso lėšų telkimu energingai rūpinasi PLJK Finansų Komisija. Nuo
traukoje dalis tos Komisijos narių (Iš kairės j dešinę) Finansų Komisijos pirmininkas Pranas Razgai
tis, vicepirmininkė ir PLB Valdybos sekretorė Milda Lenkauskienė, iždininkė’Aurelija Balašaitienė, 
protokolų sekretorius (ir Jaunimo Metų ženklelių platintojas) Juozas Stempužis ir sekretorius Antanas 
Razgaitis. V. PModžlnsko nuotrauka

• Čiurlionio Ansamblio 
tradicinis Naujų Metų suti
kimas įvyks Čiurlionio an
samblio namuose. Norintie
ji dalyvauti nedelsiant pra
šomi kreiptis j Danutę Dun- 
durienę telef.: 531-0284 nuo 
8 vai. iki 11 vai. vak.

Svečiai bus vaišinami 
kokteiliais nuo 8 iki 9 vai.

• Globė Parcel Service, 
Ine. praneša gerb. klijen- 
tams, kad Clevelando sky
rius bus uždarytas nuo 
gruodžio mėn. 24 d. iki sau
sio mėn. 3 d. (137-138)

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

IŠNUOMOJAMAS 
moderniai įrengtas 2 mie
gamųjų apartamentas. E. 
49 (prie Superior).

Tel. 131-8745.
(135-137)

NEUŽMIRŠKIT
LAIKU 
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

AKRON 

akrono lietuviai aukojo
BALFUI

$50.00 -- d r. V. Adomavičius.
$25.00 — Dr. A. Baltrukėnas.
$20.00 — J. P. Vaičaitis, Ant. 

Berneath.
$15.00 — Biruta Group
$10.00 -- Dr. S. Sviderskas, 

S. Lukas, Dr. J. Sonta, Dr. P. 
Balsys, J. Salasevičius, Mrs.
E. Trumpickas, Nr. 20 Socia
listų kuopa, I. Janavičius.

$5.00 -- P. Joga, G. Polus- 
ki, Mrs. J. Kraus, Mrs. L. Vi- 
natienė, A. Rudis, J. Zdanis, 
Mr. C. Gaška, Mrs. A. Lukase- 
vich, F. Baldauskas.

$4,00 — J. Kirtiklis.
$2.00 -- F. Pūkas, Mrs. J. Law 

rence, Mrs. 1, Kubeck.
$1.00 -- M. Egger, Mrs. A. 

Barneath, Mrs S. Sasnauskas, J. 
Trucen, Mrs. M, Rozuk.

DAYTON

AUKOJO BALFUI

Neperseniausiai įvykdyta rink- 
liavao žygiui J Jungtines Tautas 
paremti davusi virš 200 dolerių, 
nepakenkė kasmetinei Balfo 
rinkliavai, o paskatino daytoniš- 
kius dar daugiau aukoti, šiais me
tais surinkta BALF'ui $491.00 
(pr.m. $359.00).

Aukojo: po $50 — dr. Edmun
das Druktenis, dr. Romas Ginei
tis, dr. Vytautas Karoblis (Rip- 
ley). $30.00 -- Steponas Bučmys, 
$25.00 — Lithuanian Sočiai Club, 
po $20.00 -- Mrs Mary Barčus, 
Pranas Gudelis, dr. Juozas Ma- 
silionis, dr. Zenonas Prūsas (Chi- 
llicote), po $10 — dr. Algirdas 
Dyšas, Lietuvos Vyčių 96 kuopa, 
Stanley Kozlovsky, Romualdas

GREETINGS and BEST W1SHES

KITCHEN MAID MEATS
OLD COUNTRY STYLE SMOK E D 

SAUSAGE. HAM AND B\CON

K į T
WO

W E S T
10900 Lorain 

252-5393 
In Sears llOth & Lorain

17301 Lorain 
WI 1-7496

WEST SIDE MARKET
MAin 1-1983
EUCLID 

22312 Lake Shore 
732-8330

PLAIN and FANCY Shop 
Seve rence Cente r

Kuprevičius (Columbus), kun. Ti
tas Narbutas, John Razauskas, 
$6.00 — Juozas Bulota, po $5.00 
— Mr. & Mrs. W. Adamaitis, 
Mary Arzolaitis, Mr. & Mrs. 
Andrew Augusi, Mr. & Mrs. Jo- 
seph August, Kari and Evelyn 
Boedeker, William Čepulis (Cin- 
cinnati), Mr. & Mrs. Jeronimas 
Čibiras, Frank Cimprich, Cari 
Cimprich, Mrs. Helen C. Horner, 
Mr. John Kvietis, Mrs. Berta Rad- 
minskes, St. Peter’sSociety.Mr. 
& Mrs. George Sakas (Lancas- 
ter), Mr. & Mrs. Raymond Stein- 
bruner, Mr. & Mrs. Alfonsas Ve-. 
deikis (Columbus) ir .Pranas Vilt- 
rakis (Fort Thomas, Ky.). Kiti 
aukojo po mažiau.

Aukas rinko Lietuvių Rymo Ka
talikų Draugijų Sąryšys, o dau
giausiai pasidarbavo Sąryšio vei
kėjai Jonas Kvietis ir Pranas Gu
delis. (d)

BEST WISHES

THE OHIO
LAUNDRY C0.
MECHANICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė. 

HE 1-9305

C H E N
1-8061 
W. 63

D O W N T O W N 
402 Euclid
MA 1-2560

MIDDLEBURG HTS. 
6913 Southland Dr.

842-5520
P A R M A 

5441 Ridge 
TU 4-3490

7461 Ridgewood 
TU 4-5100

PAŠTAS LIETUVOJE
Paštas Vilniuje išnešiojamas 

kasdien tris kartus. Iš ryto, nuo 
6:15 iki 9 vai. išnešiojami laik
raščiai: vietiniai ir Izviestija 
bei Pravda, kurių Lietuvai skir
tasis tiražas iš lėktuvais atsiun
čiamų matricų irgi spausdina
mas Vilniuje. (Laikraščiai spaus
dinami naktį).

Antrosios kelionės metu, iki 
3 vat P.P., laiškanešiai keliauja 
su laiškais, piniginėmis perlai
domis ir žurnalais. Pavakariais 
išnešiojami Ma kavoj tą dieną iš
ėję laikraščiai, atsiųsti lėktu
vais.

Priemiesčiuose (ir kituose ma
žesniuose miestuose) paštas ne
šiojamas dukart per dieną, kas
dien (ir sekmadieniais).

Kaimuose pašto išnešiojimu tu
ri rūpintis kolchozų vadovybės: 
jie privalo samdyti savo laiška
nešius. Paprastai visam kolcho
zui laiškus ir laikraščius nešio
ja viena moteris. Išnešiojimo re
guliarumas ten pr(klauso nuo laiš - 
kanešės uolumo ir nuo priežiū
ros: neretai nusiskundžiama, kad 
laikraščiai ir laiškai kolchozuo
se paguli neišnešioti net savaitę 
ar daugiau.

Viena iš svarbiųjų visų laiška
nešių pareigų yra platinti laik
raščius, rinkti prenumeratą. Tas 
laiškanešys geriausiai vertina

GREETINGS and BEST WISHE§
J U D G E

ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

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

3611 Payne Avenue HE 1-0035

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsimininjai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto, 
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS I KAIRE
<. t

ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00 

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, be< 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 I)OL. 
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI --------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI 
6907 Superior Avenue
Cleveland. Ohio 41103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje. Kelias J Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintų kain^ — 10 dol.

Pavardė ir vardas . ................................

Adresas ......... .............................,..... .

mas, kuris surenka daugiau pre
numeratų laikraščiams. Laiška
nešiai stengiasi pasižymėti, bet 
už tas pastangas ir kenčia. Juo 
daugiau surenka prenumeratų, juo 
sunkesni jų krepšiai ištisus me
tus ir daugiau namų jiems tenka 
kasdien lankyti, oatlyginimasdėl 
to nedidinamas.

Laikraščių prenumeratos rin
kimas š|met turėjo būti baigtas 
lapkričio 25 dieną. Naudodamies 
valdžios ar kolchozų apmokamų 
platintojų patarnavimu, laikraš
čiai tvarkosi biurokratiškai. Kas 
iki lapkričio 25d. neužsisakėlaik 
raščio, jau nebegalės jo gauti nuo 
Naujų Metų. Dienraščius dabar, 
gruodžio mėnesi, begalima užsi
sakyti tik nuo vasario pradžios, 
o kitus laikraščius ar žurnalus 
tik nuo balandžio ar net liepos 
pradžios. (Užsienyje sovietinius 
žurnalus reikia užsisakyti bent 
du mėnesius prieš metų pradžią 
ir tik visiems metams. Pavėlavę 
begali užsisakyti tik 1967 me
tams...). Nepaisant to biurokra
tiškumo, laikraščių Išplatinama 
daug: ateinantiems metams Lie
tuvoj esą užsisakyta daugiau eg
zempliorių laikraščių ir žurna
lų (įskaitant maskvinius), negu 
yra gyventojų. įpareigotų platin
tojų (ne tik laiškanešių, bet ir ki
tų pareigūnų bei komjaunuoliu) 
buvo per 30,000. (ELTA)

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• M. Meiliūnas, iš Weston, Ont., Canada, prisiuntė 
Vilties draugijai Įnašą 20 dol., tuo jungdamasis prie ka- 
nadiškių vienminčių pastangų dėtis prie Vilties draugi
jos vajaus Dirvai paremti. Ta proga M. Meiliūnas dar 
pridėjo 10 dol. auką Dirvos sukakties proga.

• Inž. dr. A. Nasvytis, Clevelande, jungiasi į Vilties 
draugijos vajų Dirvai paremti 50 dol. Įnašu.

• St. Lukoševičius, iš Elizabeth, N. J. jau prisiuntė 
6 skelbimus iš apylinkės prekybininkų ir kt., Kalėdų
švenčių proga sveikinančius 
tus per Dirvos laikraštį.

BALFAS ŽYMIAI 
PRATURTĖJO

Balfo Centras jau gerai 
jaučia rudens derlių. Pa
skelbus spaudoje rūbų trū
kumą, rėmėjai pradėjo rū
bus gabenti į Balfo Centrą 
rišuliais, siuntiniais ir net 
sunkvežimiais. Kearny, N. 
J. liet, parapija atvežė per 
5,000 sv. gerų rūbų; Eliza
beth, N. J. atgabeno 2,000. 
Aušros Vartų parapija ir

Kunigaikštienės Birutės Draugijos Chicagos skyriaus surengtame 
baliuje meninę programą išpildė solistė G. Antanaitytė-Ugianskienė, 
akompanuojant M, Motekaičiul. Apačioje dalis svečių klausosi kon
certo. Prie stalo atpažinti: M. Bublienė, V. Kulikauskienė,S. Valanti- 
jienė, dr. P. Tankūnas ir J. Kulikauskas. V. Noreikos nuotrauka

KAZIMIERUI SILIŪNUI
Lietuvoje mirus, sūnus ALEKSĄ, BRONIŲ ir 

KAZĮ SILIŪNUS su šeimomis nuoširdžiai užjau

čia

L. T. Akademinis Sambūris

A t A

KAZIMIERUI SILIŪNUI
Lietuvoje mirus, sūnus Korp! Neo-Lithuania fi

listerius ALEKSĄ, KAZĮ ir BRONIŲ SILIŪNUS 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

Brangiam tėveliui

KAZIMIERUI SILIŪNUI
Lietuvoje mirus, sūnus ALEKSĄ. KAZĮ ir BRO
NIŲ SILIŪNUS su šeimomis nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

Leokadija ir Juozas žvyniai

savo artimuosius ir klijen- 

kiti — po mažiau, šiuo me
tu sandėlyje jau yra per 
10,000 svarų (sandėlyje 
gali tilpti 50,000 sv.).

Lapkričio mėn. į Centrą 
prisiųsta bendrai šalpai 
stambesnės pinigų sumos: 
iš Clevelando 1,200 dol., 
Worcester, Mass. 550 dol. 
Grand Rapids, Mich.. 216, 
Stamford 260, Detroitas 
114, Rockford 300, Eliza
beth 292, Flint 106, Hart- 
ford 300, Linden 85 dole-

DIRVAI AUKOS
K.M. Detroit ...................  2.00
A.J. Puteris, Toronto........1.00
P. Osmolskis, Richmond ... 4.00 
J. Česonis, Philadelphia ... 5.00
S. Šukaitienė, Hamilton......2.00
Dr. A. Milaknls, Chicago ... 5.00 
P. Drabišius, Cleveland .... 4.00 
V. Janonis, Cleveland........ 5.00
M. Mozūras, Detroit............1.00
E. Noakas, Ozon Park........ 4.00
P. Kvederas, Toronto......... 5.00
A. Krivickas, Cleveland......2.00
T. Stankūnas, Dorchester ...4.00
J. Jakubonis, Chicago......... 4.00
K. Joninas, Cleveland...........1.00
D.Mekišius, Long Beach ... 2.00
B. Kasakaitis, Chicago.......4.00
A. Vaškelis, Dearborn..........1.00
P. Sirgėdas, Chicago............2.00
V. Urbaitis, Cleveland.......4.00
J. Gelažius, Chicago........ . 1.00
A. Rinktinas, Detroit......... 4.00
J. Stelmokas, Media.............4.00
Dr. V. Dubinskas, Chicago 20.00
F. Globich, Harrison............ L00
P. Vaičaitis, Boston.............2.00
J. Budrys, Chicago...............4.00

rius. Paminėtos vietovės 
dar ne visos baigė rudens 
vajus. Lapkričio mėn. Bal
fo Centras išrašė 54 čekius 
— išleido 5,325 dolerius, 
atrodo, kad pirmą kart po 
daugelio sausų mėnesių bus 
vienas su liekana.

• Lietuvių Fondo šeima 
artėja prie 1000 narių skai
čiaus. Kas norėtų patekti Į 
pirmojo tūkstančio narių 
eiles turėtų dar iki ateinan
čių N. Metų savo įnašą at
siųsti į Lietuvių Fondą. 
Čekius adresuoti: Pay to 
The Lithuanian Founda- 
tion. Adresas: LF, 6643 So. 
Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60629.

• Lietuvių Fondo valdy
ba kiekvienerių metų pa
baigoje, o taip pat ir vajų 
užbaigus pagerbs ir atitin
kamai atžymės labiausiai 
pasižymėjusias fondo vajui 
LB apylinkes, fondo Įgalio
tinius ir talkininkus!. (Sic.)

• Į Lietuvių Fondą įsto
jo šie naujieji nariai: Dr. 
Antanas Matukas $1007.- 
97, Bronius ir Anastazija 
Draugeliai $500.00. Po 
$200.00: Kazys ir Petronė
lė Seniūnai, Antanas ir 
Bronė Rimkai, Genovaitė 
Stančienė (a. a. Prof. Povi
lo Stančiaus atminties įna
šas), Pranciška Užupienė- 
Kisielienė (a. a. vyro Anta
no Užupio ir sūnaus Bro-

M ALE

WANTED
JOURNEYMEN 

BORING MILL 
OPERATORS 

JIG BORE OPERATORS 
MUŠT BE JOURNEYMEN 58 
HOURS WEEK. LONG PRO- 

GRAM AND ENCELLENT 
FRINGE BENEFITS.
REX INDUSTRIES 

17100 Francis 
Melvindale, Mich.

(141)

JOURNEYMEN
WELDERS

TOOL MA KERS 
MILL HANDS 

LATRE HANDS 
GRINDER HANDS 

BORING MILL OPER.

MUŠT BE JOURNEYMEN

FIRST AND SECO.ND SI1IFTS

CONTACT JIM M1TCHELL 

DOUGLAS TOOL 
Div. of Pioneer Eng. & Mig. Co.

2400 E. 9 Mile
Warren, Mich.

A N EQUAL OPPORTUNITY

EMPLOYER
(137-141)

Korp! Neo-Lithuania New Yorko padalinio naujoji valdyba iškilmingo posėdžio metu su garbės fil. S. 
Santvarų. Iš kairės stovi: A. Bitėnas - tėvūnas, V. Jurgėla — iždininkas, Garbės fil. S. Santvaras, 
E.Laukys - pirmininkas, A. Čekienė —vicepirmininkė ir V. Vykintaitė -- sekretorė. Nuotraukoje trūks
ta A. Sperausko — Arbiter Elegantiarum.

NEW YORKO FILISTERIAMS

Korp! Neo-Lithuania NewYor
ko Filisterių metinė sueiga (vyks
ta ne šeštadienj, kaip buvo pra
nešta, bet penktadienį gruodžio 
17 d. 6 vai. vakare, Winter Gar- 
den, 1883 Madison St., Rldge- 
wood, N.Y.

Valdybos sekretorius

nislavo - Gedimino Užupio, 
mirusio Sibiro kankinio 
mirtimi, atmintinis įnašas), 
Prof. Stasys ir Domicėlė 
Dirmantai $103.60. Po 
$100.00: Benediktas Pa
plauskas, Petras ir Elzbie
ta Anužiai, Chicago Lietu
vių Biržėnų Klubas, Dalė 
Valeikaitė, Emil Sinkys, 
inž. Juozas ir Marija Arš- 
tikiai, Ina Užgirienė, Jonas 
Savickas, Pranas Turuta, 
Domininkas ir Bronė Mala
kauskai, Jonas ir Liuda 
Raubai, Jonas ir Ona Treš- 
kai, Vytautas ir Ona Gal
vydžiai, Irena Ulpaitė, An
tanas ir Joana Punpučiai, 
Antanas ir Marija Pesiai.

LOS ANGELES

KLAIPĖDOS ATVADA
VIMO MINĖJIMAS

Los Angeles mieste sau
sio 16 d., sekmadienį, šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
įvyks Klaipėdos krašto at
vadavimo 43-sios metinės 
sukakties minėjimas kurį 
rengia Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugija, jūrų 
skautai ir Juozo Dau
manto šaulių kuopa.

Minėjimas prasidės pa
maldomis už žuvusius Klai
pėdą vaduojant kovotojus. 
Pamaldos vyks dvejose vie
tose: šv. Kazimiero parapi
jos ir liet, evangelikų-liute
ronų bažnyčiose.

Iškilmingoji dalis prasi
dės 12:30. .Programoje nu
matyta paskaita, meninė 
dalis ir užsibaigus — daly
viai bus pavaišinti kavute. 
Įėjimas laisvas.

Rengėjai prašo organiza
cijų minėtą dieną neruošti 
parengimų. Visos organiza
cijos ir visuomenė kviečia
ma dalyvauti minėjime.

AUKA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVŲ 

INVALIDAMS
LVS "Ramovė” Los An

geles skyrius laike Lietu
vos kariuomenės atkūrimo" 
minėjime surinko iš visuo
menės aukų $142.75, kurie 
pasiųsti Lietuvos laisvės 
kovų invalidų draugijos 
pirmininkui B. Tvarkūnui.

CHICAGO

KULTORINIS penktadienis

Gruodžio 3 d. Alvudo suruoš
tas kultūrinis penktadienis lietu
vių parapijos salėje pasižymėjo 
(domiomis paskaitomis ir diskusi

Korp! Neo-Lithuania New Yorko padalinio nariai su bičiuliais prie 
savo pagamintų plakatų lapkričio 13 d. žygiui (Jungtines Tautas. Tokių 
plakatų neolituanų pastangomis buvo pagaminta 60.

Pirmoje eilėje iš kairės: M. Sperausliienė, A. Spęrauskas, G. 
Noakaitė. Antroje eilėje: D. Maurukaitė, E. Laukys, D. Skeivytė ir R. 
Giedraitis.

jomis. Atvykęs svečias iš Brazi
lijos kun. J. Bružikas pasakojo 
apie pasiruošimą Kalėdų šven
tėms iškeldamas vaikučių ilge
sį tų švenčių laukiant.

Dr. J. Adomavičius pasakojo 
apie neurozės susirgimus, li
gos eigą, gydymą ir apsaugos prie
mones. Paskaita sukėlėdidelĮ su
sirinkusių susidomėjimą, iškilo 
norinčių platesnių paaiškinimų. 
Buvo nemaža paklausimų tiek žo
džiu, tiek raštu. Diskusijose-pa- 
klausimuose kalbėjo kun. J. Bru
žikas, žurn. J. Janušaitis, Pr, 
Sulas ir kiti. Į visus klausimus 
išsamiai atsakė dr. J. Adoma
vičius. Be to dar apie ligas ir gy 
dymąsi kalbėjo dr. O. Vaškevičiū - 
tė.

Buvo pranešta,kad Alvudas ruo 
šia iš eilės jau penktas bendras 
Kūčias gruodžio 19 d. 2 v. Mar- 
guette Parko lietuvių parapijos 
salėje. Programoj bus Vaikų te
atro pasirodymai, tautiškais rū
bais pasipuošusių Prakartėlėsas - 
menų statulos, didelė eglutė, pa
puošta šiaudiniukų Įvairiomis fi
gūromis. Pažymėta, kad bus 32 
Kūčių valgiai. Atvyks iš Lietuvos 
Kalėdų senelis (tradicinis vaiku
čiams dovanų (teikimas). Kūčio- 
se dalyvaus neseniai iš Lietuvos

Maloniai kviečiame atsilankyti j Santa
ros-Šviesos rengiamą tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
gruodžio 31 d., Mar Lac House, 

Oak Park, Illinoią

Šiltas bufetas ir šampanas prabangioje 
ir erdvioje salėje, grojant nuotaikingai mu
zikai.

Staliukus prašom užsakyti telefonu — 
778-1330 nuo 6 vai. vakaro savaitės dienomis 
ir nuo 10 vai. ryto savaitgaliais. Ten pat pra
šome skambinti dėl smulkesniu informaciją.

- Čekiškės atvykusi Petrauskie
nė.

Į Kūčias pakvietimais apsirū
pinama iš anksto Marginiuose, 
Paramoj ir pas Alvudodarbuoto
jus. Kaina suaugusiems po $3, 
vaikams po $2. Spaudos atsto
vams specialiai rezervuojamas 
atskiras stalas. Salėje nerūkoma 
ir nesisvaiginama.

Po visų pranešimųdalyviaibu
vo pavaišinti.

M.š-nė

GREETINGS and
BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
GENUINE

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Estabieshed 55 yrs.

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633
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