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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BAIMĖS LYGSVARA
TAIKA PASAULYJE IŠLAIKOMA TERORO BA
LANSU: TOTALINIO KARO ATVEJU SOVIE
TAI GALĖTŲ SUDARYTI DIDELIŲ NUOSTO 
LIŲ AMERIKAI, BET IR PATYS PO TO SUNAI
KINTI. — APSIGYNIMO SISTEMOS NUO RA
KETŲ ĮRENGIMAS JIEMS GALI PADĖTI DAR 
DAUGIAU ŠANTAŽUOTI AMERIKĄ, KAS GA
LI PRIVESTI PRIE TO, KAD LAIMĖS NE 

TECHNIKA, BET NERVAI.

-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Jau kelis kartus mi
nėjome problemą, prieš 
kurią atsidūrė už JAV 
gynimą atsakingi asme
nys ir ypač visuomenė, 
sovietams pradėjus sta
tyti apsigynimo nuo ame
rikiečių raketų sistemą. 
Faktinai čia yra ne tiek 
technikos ir išlaidų, kiek 
nervų klausimas.

Mat, priešo paleistas 
raketas galima sunai
kinti tik netoli taikinio, 
kas visai nestebėtina, tu
rint galvoje jų nepapras
tą greitį. Tokiu būdu, jei 
sovietai turi, sakysim, 
300 raketų, galinčių pa
siekti Amerikos žemy
ną, kiekvienam galimam 
taikiniui absoliučiai ap
saugoti reiktų turėti ne
mažiau apsigynimo ra
ketų. O kadangi tokių ver
tų subombarduoti taiki
nių Amerikoje yra ne
mažai, galima apskai
čiuoti, kiek daugiau 
reiktų amerikiečiams tu
rėti priešraketinių rakė - 
tų. Skaičiuojama, kad to
kia apsauga, plius slėp
tuvių sistema, kaštuotų 
apie 30 bilijonų dolerių.

JAV ginkluotų pajėgų 
štabų viršininkai pasi
sakė už tokios sistemos 
įrengimą, tačiau Gynimo 
Sekretorius McNamara 
su tuo nesutinka. Jo nuo
mone, jei amerikiečiai 
turės puolamųjų raketų 
persvarą, išdėstytą taip, 
kad sovietam ir staiga 
užpuolant nebūtų įmano
ma visos jos sunaikin
ti ir jos užtektų pačios 
Sovietų Sąjungos sunai
kinimui, jie savo rake
tų nepaleis, nes tai ves
tų prie jų pačių sunaiki
nimo. Už tat geriau da
lį tų 30 bilijonų dolerių 
išleisti puolamosios jė
gos stiprinimui, negu 

— Na, šok greičiau į skrybėlę!. ..

juos visus išleisti siste
mai, kuri gal būti visai 
nebus reikalinga, o kraš
to ūkiui bus visdėlto ne
maža našta.

Kalbėdamas apie tą 
problemą kolumnistas 
Joseph Alsop pamini iš
protėjusių diktatorių pa
vyzdžius, kaip Hitleris, 
Stalinas ir dabartinis 
Mao-Tsetungas.O ką Jei 
jie, ar į juos panašūs, už
sinorėtų duoti smūgį 
Amerikai, visiškai nesi
skaitydami su savo pačių 
likimu? Kas atsitiktų, 
jei jie taip grasintų Ame
rikai ir amerikiečiai 
tam grasinimui patikėtų. 
Galima įsivaizduoti spau
dimą į prezdientą nusi
leisti priešo reikalavi
mui. Girdi, kas iš to, kad 
mes sunaikinsim prie
šą, jei jis prieš tai su
naikins 70.000.000 ame
rikiečių! Žinoma, tai 
kraštutinė prielaida, ta
čiau ji ryškiai parodo, 
kokią įtaką gali turėti 
puolimo - apsigynimo 
priemonių balansas.

Anot Alsopo, prieš Ku
bos krizę Chruščiovas 
galvojo, kad amerikie
čiai neturės drąsos ir 
valios pasirinkti atomi
nį karą. Už tat Chruš
čiovas , neturėdamas pa
kankamai tolimos distan
cijos raketų, norėjo sa
vo spaudimą padidinti ar
timos distancijos rake
tomis, grasinančiomis 
iš Kubos. Kennedy tam 
galų gale pasipriešino, 
tačiau pačią Kubą ir to
liau paliko sovietų žinio
je. Savaime aišku, kad 
vėl gali susidaryti būk
lė, kuri privestų prie to
kios pat atominės jė
gos panaudojimo galimy
bės.

Imkime , pavyzdžiui, 

Vietnamą. Look žurnale 
(lapkričio 29 d. Nr.) yra 
anglų žurnalisto Norman 
Barrymaine reportažas 
iš šiaurės Vietnamo uos
to Haiphongo. Pasirodo, 
kad jis pilnas sovietų ir 
kitų komunistinių valsty
bių laivų. Amerikiečiai 
pro juos praskrenda, bet 
jų nebombarduoja. Jie 
puola tų laivų važmą tik 
tada, kada ji jau yra per
krauta į mažesnius lai
velius , ar vagonus bei 
sunkvežimius! Kitaip 
sakant, amerikiečių la
kūnai rizikuoja savo gy
vybėmis ir brangiais ke
lių milijonų dolerių 
vertės lėktuvais tam, 
kad sunaikinti kokį sunk
vežimį ar baidoką, pa
likdami tikrai vertus tai
kinius, kelių tūkstančių 
tonų talpos laivus, nepa
liestus. Jei tie nukenčia, 
tai tik nuo priešlėktu
vinės apsaugos kulkų!

Kas gi atsitiktų, jei 
amerikiečiai bombar
duotų tuos laivus, ar Ku
bos pavyzdžiu, paskelbtų 
karantiną , t.y. neleistų 
jiems plaukti į Haiphon- 
gą? Karas greičiausiai 
Vietname pasibaigtų, 
nes Ho Čiminas netektų 
bet kokios vilties ir ne* 
matytų prasmės kovą to
liau tęsti, tačiau prieš 
tai ir po to Amerikos 
prezidentas susilauktų 
nepaprastai daug prie
kaištų dėl atominės kon. 
frontacijos su sovietais 
priartinimo. O jei sovie
tai dar turės kokią nors 
apsigynimo nuo ameri
kiečių raketų sistemą, 
kuri saugos gal tik Mask
vą, spaudimas įpreziden- 
tą bus dar didesnis.

Likimo ironija čia glū
di fakte, kad jei sovie
tai jaustųsi stipresni, 
jie patys tą konfronta
ciją iššauktų. Jų pozi
cijų didžiausias talki
ninkas yra ne jų pajėgu
mas, bet JAV viešosios 
nuomonės darytojai. To
kiu būdu galų gale nu
lems ne pranašesnė 
technika, bet stipresni 
nervai. Maskvos val
dovai, kurie patys suda- 

(Nukelta į 2 psl.)

Chicagos lietuvių filatelistų draugijos "Lietuva" jubiliejinę pašto ženklų parodą aplankė 1500 žmonių 
ir iš specialiai įrengto pašto skyriaus buvo išsiųsta 21,000 laiškų. Nuotraukoje parodos rengėjai su Lie
tuvos generaliniu konsulu prie pašto skyriaus, kur laiškai buvo štampuojami specialiu parodai skirtu 
antspaudu. Stovi iš kairės: parodos komiteto narys Baužys, draugijos sekretorius V. Urbonas, S. Balze- 
kas jr., parodos komiteto pirm. B. Jurėnas ir Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis.

PASISEKUSI LIETUVIIĮ FILATELISTŲ PARODA
Chicagos Lietuvių Fi

latelistų Draugijos "Lie
tuva” ruoštoji jubilieji
nė dvyliktoji pašto ženk
lų paroda Balzeko auto
mobilių prekybos didžio
je salėje, praėjo su di
deliu pasisekimu. Paro
da pasižymėjo tvarkin
gumu, išstatytu rėmų ir 
rinkinių gausumu, bei pa
rodoje aktyviai dalyvavu
sių skaičiumi.

Ypatingai kruopščiai 
buvo sutvarkytas turtin
gas mirusio Jono Gri
niaus Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys, kuria
me buvo matyti ir visi 
birželiniai perspausdin
ti pašto ženklai.

Draugija šios pašto 
ženklų parodos proga bu
vo išleidusi specialius 
vokus ir atvirutes. Jų bu
vo atspausdinta 5000, gi 
parodos metu parduota 
net 4000.

Parodos metu veikė 
specialus JAV pašto sky
rius, kuris pardavinėjo 
įvairius pašto ženklus ir 
čia pat iš parodos lanky
tojų priimdavo pirmos 
klasės pašto siuntas ir 
jas antspaudavo specia
liu parodai skirtu spau
du. Pašto Valdyba džiau
giasi veikusiu skyrių, 
nes čia buvo parduota 
pašto ženklų net už 1.130 
dol. Parodos lankytojai, 
įsigiję specialius vokus 
ir prilipinę įvairių ženk
lų ir įvairiomis kombi- 
nuotėmis, per šį paštą 
į JAV ir kitas pasaulio 
šalis išsiuntė net 21.000 
laiškų. Tai rekordinis 
skaičius tokių parodų me
tu.

Parodą per tas tris die 
nas aplankė apie 1500 
žmonių. Parodos suren
gimu rūpinosi Komiteto 
pirmininkas B. Jurė
nas, Ignas Sakalas, V. 
Urbonas, J. Mačėnas,E. 
Petrauskas, E. Jasiū- 
nas, V. Kazlaitis ir Bau
žys, o parodą meniškai 
apipavidalino A. Beteš
ka, už ką jam buvo pa

skirta speciali premija.
Parodos metu vyko ir 

pašto ženklų varžytinės, 
kuriom vadovavo E. Pet
rauskas, sekretoriau
jant V. Urbonui. Varžyti
nėse dalyvavo apie 50as
menų, iš jų aktyviai apie 
20. Varžytinėse pirma
vo chicagiečiai —Dr.A. 
Kudirka pirkęs už 1.500 
dol. ir St. Ivanauskas — 
už 1000 dol. pašto ženklų. 
Newjorkiečiai W. Norton 
pirko už 600 dol. ir Ruz
gas už 500 dol. ženklų.

Seciali vertintojų ko-

IŠ VISO PASAULIO
* ŽMONES patys už save 

galvoja. Tokios išvados priėjo 
Ted Sorensen, buvęs artimas 
prez. J.F. Kennedy bendradar
bis. Kalbėdamas New Yorko de
mokratų susirinkime apie pra
eitų rinkimų rezultatus, jis pri
ėjo išvados, kad demokratai 
išskydo praradę reikiamą vei
kimo kryptį, entuziazmą ir iner
ciją. Bet to, į šipulius suski
lusi ir didžiųjų miestų unijų 
negrų, žydų ir intelektualų ko
alicija. Nei unijos, nei pamoks
lininkai, nei partijos skyrių va
dovai "nebeatneša” savo pase
kėjų balsus į urną. Atseit, žmo
nės balsavo Šį kartą pagal sa
vo sąžinę.

* ORBITER II RAKETOS pa
galba padarytos mėnulio pavir
šiaus nuotraukos daug priside
da prie paviršiaus išaiškinimo, 
bet mokslininkams to negana. 
Girdi, lieką dar daug neatsaky
tų klausimų. Pav., jiems vis ne
aišku, kiek storas mėnulio pa
viršiaus sluogsnis, karštas ar 
šaltas mėnulis gylyje ir t.t.

Bendra išvada -- kiek geros 
bebūtų Orbiter II nuotraukos, 
mokslininkai privalo laukti mė- 
nulin nusileidusio žmogaus patik - 
rintų davinių.

Erdvės raketų specialisto von 
Braun nuomone 1968 m. įvyks 
pirmoji žmogaus kelionę į mė
nuli.

* VENGRIJOJE VIEŠĖJUS 
Kremliaus bosas Brežnevas pa
reiškė, kad Sovietų S-gai pri
kišamas noras išmesti R. Kini
ją iš "komunistinės brolijos" 
esąs grynas "buržuazinės spau
dos" išmislas. Toks pareiški
mas labai nustebino satelitų bo
sus, kurie iki šiol žinojo tik apie 
tokį, (išmetimo), o ne kitokį 

misija: D. Walter Eisin, 
Juozas Liubinskas Jr.ir 
Algirdas Ruzgas įverti
no pašto ženklų parodo
je išstatytus rinkinius ir 
paskyrė premijas.

Garbės pažymėjimas 
atiteko a.a. J. Griniui, už 
1941 m. birželinius ženk
lus. Premiją priėmė E. 
Rimkienė.

Trim grupėm paskir
ti konkursiniai pažymė 
jimai. Aukščiausias pir
mos grupės pažymėji-

(Nukelta į 2 psl.)

Kremliaus tikslą.
♦ PREZ. JOHNSONO pareiš

kimas apie siekimus sumažinti 
vyriausybės planuojamas išlai
das 3 bilijonais dolerių, respu
blikonų sluoksniuose aiškina
mas, kaip noras pakelti mokes
čius. O pakelti mokesčiams pre - 
zidentas negaus sutikimo nesu
mažinus valdžios išlaidų.

♦ JAPONŲ istorinė ataka į 
Pearl Harbos susilaukė 25 me
tų sukakties. Tą nelaimingą, 
bet reikšmingą istorinį įvykį 
US News & World Report (gruo
džio 12 laidoje) komentuojant, 
jau paantraštėje nusakoma jo 
reikšmė:

"Niekas to savo laiku nepra- 
matė, bet — bombos pataikę į 
Pearl Harbor, išjudino jėgą,iš
vysčiusią ketvirčio šimtmečio 
nenumatytus pasikeitimus pa
saulyje.

Po to ryto, žmogus ‘prisi
jaukino’ atomo jėgą, iškilo erd- 
vėsna, veržėsi neįsivaizduo- 
jamon gerovėn visose pasau
lio dalyse.

Žlugo imperijos, keitėsi že
mėlapiai, persikėlė jėgos cent
rai. Ir nauja virtinė problemų 
pakeitė seniau buvusias".

♦ AMERIKOS KRAUTUVĖSE 
pavagiama prekių už 2 bilijo
nus dol. į metus. Prie vagys
čių daug prisideda ir krautuvių 
tarnautojai. A ugančios prekių 
kainos ir menki tarnautojų atly
ginimai, esą, padėtį dar labiau 
pablogins ateityje. Darbo jėgos 
pareikalavimui kylant, krautu
vių tarnautojus tenka samdyti. 
iš "statinės dugno". Vienoje 
bendrovėje meluojant pagau
nančiu aparatu (lie detector) pa
tikrinus tarnautojus, pasirodė, 
jog 74°/o jų turi vogtų prekių.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (12)

Stalinas nutarė pulti anksčiau, 
negu Eisenhoweriui pranešė

Maršalai Žukovas ir 
Konievas buvo nustebin
ti duotu jiems paruošti 
planus laiko trumpumu. 
Iki šiai dienai jie gal
vojo, kad Berlyno puoli
mas prasidės tik ge
gužės pradžioje, bet štai 
Stalinas, atrodo,pasiruo
šęs pradėti puolimą ke
liom savaitėm anksčiau. 
Konievui tai buvo nelinks- 
ma perspektyva. Jis tu
rėjo planą kaip pirm Žu
kovo pasiekti Berlyną, 
bet nebuvo išdėstęs ant 
popieriaus ir turėjo dau
gybę logistinių proble
mų, kurias jam reikės iš
spręsti, jei norės būti 
pasiruošęs laiku. Reikė
jo tuoj pat į frontą savo 
armijai pasiųsti me
džiagos ir;kas svarbiau
sia, jam trūko kareivių. 
Dalis jo armijos dar bu
vo išblaškyta pietuose, 
reikėjo kuo greičiausiai 
susigrąžinti, bet čia su
sidūrė su transporto pro
blema.

Žukovas irgi buvo su
sirūpinęs. Jam irgi dar 
trūko medžiagų ir karei
vių. Kai kurios jo divizi
jos iš 9 ir 12,000 vyrų 
beturėjo tik po 3,500. Jis 
buvo įsitikinęs, kad Ber
lyno užėmimas bus la
bai sunkus ir norėjo bū
ti gerai pasiruošęs vi
sokiems netikėtumams. 
Jo žvalgyba jam prane
šė, kad miesto ir apylin
kės kiekviena pėda pa
versta tvirtove.

Bet dabar reikėjo sku
bėti, jei norima buvo už
bėgti anglo-saksams už 
akių. Už kiek laiko jie 
bus pilnai pasiruošę pul
ti? Stalinas norėjo atsa
kymo ir kad ta data būtų 
artimiausia.

Baigdamas posėdį Sta
linas dar kartą kreipėsi 
į abu maršalus:

— Aš didelį dėmesį 
skirsiu datai, kada jūs 
pradėsite puolimą.

Tuo jis vėl abu mar
šalus pastatė vieną 
prieš kitą varžytis.

Pasilikęs vienas, Sta
linas suredagavo Eisen- 
howeriui atsakymą, pa
brėždamas, kad Eisen- 
howerio planas perkirs
ti Vokietiją centre su
tampa su sovietų planu 
ir svarbiausios sovietų

BAIMĖS
LYGSVARA

(Atkelta iš 1 psl.) 
ro viešąją nuomonę, čia 
yra geresnėje pozicijoje 
negu Washingtono ad
ministracija. Geriau
sias pavyzdys yra Kosy
gino kalbos Paryžiuje. 
Kai nauja vokiečių vy
riausybė rodo daugiau 
noro, negu buvusios, su
sikalbėti su sovietais ir 
jų pastatytais režimais 
Rytų Europoje, Kosygi
nas vietoje kad ištiesus 
taikos ranką, dar dau
giau pradėjo vokiečius 
plūsti. Tai visai supran
tama. Abejojantį priešą, 
o sovietams visi yra prie
šai, kas ne su jais, rei
kia dar daugiau spausti. 
Tas tinka ne tik Vokie
tijai, bet ir Amerikai. 

jėgos bus nukreiptos ir
gi ta kryptimi. Gi dėl 
sovietų ofenzyvos jis pa
žymėjo, jog numatąs tik 
gegužės vidury. Savo te
legramoj Stalinas sten
gėsi sudaryti įspūdį, kad 
rusai visai nesiintere- 
suoja Berlynu, kad mies
tas nebeturįs tos stra
teginės reikšmės, kaip 
anksčiau. "Miestas turi 
tiek mažai svarbos, te
legrafavo Stalinas Ei- 
senhoweriui, "kad sovie
tų vyriausias štabas Ber
lyno kryptimi ketina iš
statyti antraeiles jė
gas".

***
Tą pat dieną Chur- 

chillis turėjo pasitari
mą su anglų vyriausiojo 
štabo nariais. Jis buvo 
nepatenkintas padėtimi. 
Eisenhoweris jam tele
grama atsakė, kad Mont- 
gomeriui pavesta antra
eilė patrulio misija. 
Churchillis negalėjo su
prasti amerikiečių apa
tijos dėl Berlyno. Ilgoj 
telegramoj sergančiam 
Roosveltui jis stengėsi 
įrodyti, kaip yra svar
bu anglosaksams užim
ti Berlyną, kitaip atei
ty dėl to bus daug bė
dos. Jis galvojo, žiūrint 

Mano pavarde 
EDVVARD LUCAS

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant juostos. Iš 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui su 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais ar 
nueinu į taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonkų atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart daugiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riedėję.

C. SCHMIDT & SONS. INC., CLEVELAND, OHIO

iš politiško taško, būti
nai užimti Berlyną ne
dvejojant.

Kitą dieną, gavęs iš 
Eisenhowerio Stalino 
telegramos kopiją, tuoj 
pat atgal telegrafavo: 
"Aš esu dar labiau įti
kintas svarbumu užimti 
greičiau Berlyną. Stali
no tvirtinimas, kad Ber
lynas nebeturi tos stra
teginės reikšmės kaip 
anksčiau, rodo, kad rei
kia žiūrėti politinių fak
tų šviesoje". Ir jispabai- 
goję pridėjo "svarbiau
sias dalykas, kad mes ru 
s am s paspaustumėme
ranką kiek galima toliau 
Rytuose".

***
Maskvoj vyriausiame 

štabe Žukovas ir Konie
vas, be poilsio dirbdami 
dieną ir naktį, po 48 va
landų buvo užbaigę sa
vo planus ir balandžio 3 
vėl iš naujo pasimatė su 
Stalinu.

Pirmasis planą patie 
kė maršalas Žukovas. 
Jis dėstė, kad ofenzy
vą pradėsiąs auštant, 
sprausdamasis per įtar
pą 44 km. platumo prie 
Kuestrino anapus Ode
rio, visai priešais Ber
lyną. Papildomos ofenzy

vos jį dengs iš šiaurės 
ir pietų. Logistinė pro
blema! kurią kėlė Žukovo 
planas, buvo baisi. Į puo
limą jis norėjo mesti ke
turias pėstininkų armi
jas ir dvi šarvuočių ar
mijas, kurias seks kitos 
dvi šarvuočių armijos. 
Viso 709,100 žmonių. 
Žukovas norėjo fronte iš
statyti vieno kilometro 
plote po 250patrankų,ar
ba kas keturis metrus pa
tranką. Jis galvojo dar 
panaudoti keistą taktiką 
toj ofenzyvoj. Pradėda
mas puolimą naktį, no
rėjo apakinti ir demora
lizuoti vokiečius stip
riais priešlėktuviniais 
prožektoriais ir galvojo, 
kad tas jo planas sunai
kins vokiečių jėgas.

Maršalo Konievo pla
nas irgi buvo kolosali- 
nis. Jis rėmė jį psicho
loginiai ir aiškino, kad 
kiekvieno rusų kareivio 
ambicija yra pamatyti 
Berlyną savo akimis ir 
užimti savo ginklu. Toks 
troškimas esąs ir jo, kad 
jis negalįs ilgiau iš
laikyti.

Bet maišalo Konievo 
jėgos buvo per 120 km. 
nuo Berlyno ir kad jį pa
siekti, jis turėjo būti 
greitas. Tam reikalui į 
dešinį sparną sutraukė 
savo šarvuotas jėgas, 
kad kai tik bus pralauž
tas frontas, galėtų šiau
rės vakarų kryptimi 
veržtis pirm Žukovo. Šią 
idėją jis seniai nešiojo
si galvoje, bet dabar, kai 
išgirdo Žukovą atiden
giant planus, nebeketi
no slėpti savo žaidimo. 
Bet jis nesistengė nu
pasakoti visų operaci
jos smulkmenų. Jis keti
no Neisse upę pereiti 
auštant, prisidengus dir
btina dūmų užuolaida. 
Operacijoje dalyvautų 
penkios pėstininkų ar
mijos ir dvi šarvuočių 
armijos, viso 511,700 
žmonių. Panašiai kaip ir 
Žukovas, jis ketino su
traukti fronte vieno ki
lometro plotyje 250 pa
trankų.

Tačiau Konievo ar
mijų grupė buvo reika
linga pastiprinimų. Kai 
Žukovas prie Oderio tu
rėjo aštuonias armijas, 
jis turėjo tik septynias. 
Kad jo planas gerai pa
vyktų reikėjo dar gauti 
dvi armijas. Po trumpų 
diskusijų, Stalinas suti
ko, kadangi frontas prie 
Baltijos ir Rytprūsiuo
se sutrumpėjo, Konievui 
duoti 28-tą ir 31-mą ar
miją, bet, sakė, tai už
ims nemažai laiko, kol 
tos armijos pasieks Ko
nievo grupę, nes trans
porto priemonės yra per
krautos, tad jis turės 
pradėti puolimą nelauk
damas atvykstant pa
stiprinimo.

Išklausęs abu projek
tus, Stalinas pritarė 
abiem, bet Berlyną už
imti pavedė Žukovui, įsa
kydamas paskui pasukti į 
Elbę, o Konievui užimti 
iš pietų Berlyno prie
miesčius ir pasukti į va
karus, kad vakaruose su
sitikti su amerikiečiais.
Rokosovskio grupė, kuri 
buvo Oderio žemupyje, 
turėjo dengti Žukovą iš 
dešinės su 314,000 ka
riais ir veržtis šiaurė
je, kad toliau vakaruose 
susitikti su anglais. Vi
so tų trijų armijų grupių 
jėgos buvo 1,593,800 ka
rių.

Iš pirmo žvilgsnio at
rodė, kad Konievui iš
sprūdo galimybė užimti 

Berlyną, bet Stalinas ne
pasakė galutino žodžio ir 
leido abiem maršalams 
lenktyniauti. Pasilenkęs 
ant žemėlapio, jis nu
brėžė veikimo ribą tarp 
Žukovo ir Konievo armi
jų grupių. Keista buvo ta 
linija. Ji prasidėjo nuo 
rusų fronto rytuose, ė- 
jo per Oderį tiesiai į 
Luebben, apie 105 km. 
pietryčiuose nuo Berly
no. Čia Stalinas staiga 
sustojo. Tuo duodamas 
Konievui žalią šviesą, 
lyg būtų išskaitęs jo slap
tą norą, jei spės, pir
muoju galės įžengti į 
Berlyną.

Tuoj po pasitarimo, 
abiejų maršalų projek
tai gavo oficialių įsaky
mų formas. Kitą rytą 
abu konkurentai su ins
trukcijomis iš Maskvos 
išskrido į frontą. Pagal 
įsakymą , jie turėjo pra
dėti puolimą mėnesiu 
anksčiau, negu Stalinas 
buvo pranešęs Eisenho- 
weriui. Saugumo sumeti
mais puolimo data įsaky
me nebuvo pažymėta. Ją 
iš Stalino lūpų girdėjo 
tik Žukovas ir Konie
vas. Berlyno puolimas 
turėjo prasidėti balan
džio 16 rytą.

(Bus daugiau)

Filatelistų 
paroda...

(Atkelta iš 1 psl.) 
mas filatelistui Walter
E. Nortonui, S. Ivanaus
kui, antros — Juozui Žy- 
gui ir trečios — J. Las- 
kui. Filatelijos auklėją- 
mąjį pažymėjimą gavo 
Viktorija Tubelienė, ty
rinėjamąjį pažymėjimą 
gavo John A. Norton, o is
torinį — Joseph Mule- 
vich.

Antroje konkursinėje 
grupėje pažymėjimai bu
vo duodami už ne lietu
viškus pašto ženklus. Di
dįjį pažymėjimą gavo 
ponia J. Ronis, pirmąjį
— Aleksanders Veveris, 
antrąjį — A. Balodis ir 
tretįjį — Erna Albe- 
rings.

Trečioje konkursinė
je grupėje, vaizduojan- 
čioj rinktinius ženklus, 
pirmąjį pažymėjimą ga
vo Vincas Urbonas, ant
rąjį Vito Lukoševičius 
ir tretįjį V. Vijeikis.

Jaunųjų filatelistų 
grupėje pirmąjį pažymė' 
jimą gavo Ansis Vein- 
bergas, antrąjį — Ūgis 
Žiemelis, tretįjį—And- 
ris Revalds ir ketvirtąjį
— Laimonis Kavalieris.

Amerikos Jaunųjų Fi
latelistų Draugija dova
ną paskyrė Ansui Vein- 
bergui, o Pašto Ženkliį 
Klubų Centralinė Fede
racija dovaną paskyrė 
Vitui Lukoševičiui.

Ta proga buvo išleis
ta skoningai suredaguo
ta inž. E. Jasiūno infor
macinė programa, kurio- 
je apstu informacinės 

WANTED
★ TOOL & DIE MAKERS
★ AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SETUP
★ STOCKMOVERS
★ DRAFTSMAN & APPRENTICE DRAFTSMAN 

HIGH SCHOOL GRADUATE WITH EXP. IN 
TOOL DĘSIGN PREFERRED

Excellent wages. fringe benefits and working conditions. 
Will be intervięwing from 8 to 5 Monday through Friday. 
Tuesday and Wednesday evenings until 7 P. M.

APPLY
BUCHANAN METALFORM 

PRODUCTS, INC.
216 S. POST RD. BUCHANAN, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(130-136)

medžiagos apie ruošia
mą parodą ir bendrai 
apie draugijos veiklą.

Lietuviai filatelistai 
atliko tikrai gražų dar
bą ir ta pačia proga paš
to ženkluose prisiminė 
mūsų tautos didįjį suki
limą, įvykusį prieš dvi
dešimt penkeris metus.

Pašto ženklų paroda 
kiekvienam lankytojui pa
liko malonų ir ilgai at
mintiną įspūdį.

Jurgis Janušaitis

HELP WANTED MALĖ

MAINTENANCE 
MACHINE SĖT UP 

DIE MAKERS 
DIE REPAIR

How would you likę to work for 
a new, progressive, Die Casting 
Division of an expanding com- 
pany, in a very nice community 
in southeastern Michigan?

THIS IS AN 
OPPORTUNITY 

to get in on the ground floor, 
with seniority and chances to ad- 
vance as the division grows. We 
have openings for MILLWRIGHTS 
who have had some electrical, 
hydraulic and machine repair ex- 
periencė. There are openings for 
DIE MAKERS, DIE REPAIR and 
SĖT UP MEN who have had ex- 
perience with dies and trim fix- 
tures. These jobs offer a chance 
to progress and also to learn the 
operation of equipment used in 
the manufacture of rapidly grow- 
ing products.

COOD WAGES
AND LIBERAL 

FRINGE BENEFITS 
PAID FOR BY 

MANAGEMENT 
Send Resume to the Follovving 

Address:
UNIVERSAL 

PLASTICS 
Divisioh of Hoover 
Bali & Bearing Co. 

7605 Maple Rd.
Saline, Mich. 48176 

Attn.: Wh. H. Mehrling 
“An Equal Opportunity 

Employer”

(129-132)

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN

DIE MAKERS

DIE TRYOUT

DIE BARBERS

PUNCH
F1N1SHERS

CONGRESS 
TOOL & DIE

3300 Denton
Detroit, Mich.

313 — TR 1-9202
(131-138)

MAINTENANCE 
HELPER

MUŠT IIAVE PRESS
REPAIR EXPER1ENCE

HYDRO MFG.
19701 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-4000
(123-132)
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KAI BLOGI DARBAI 
UŽDENGIA GERUS
Teko atkreipti dė

mesį į neseniai ameri
kiečių spaudoje pasiro
džiusį straipsnį studen
tijos klausimais. Tame 
straipsnyje perduoda
mas studentijos nusi
skundimas amerikiečių 
spauda, kurioje perdėtai 
iškeliamos studentų, 
ypač bendrabučiuose gy
venančių, negerovės, jų 
nemoralus elgesys ir 
pan. Tuo reikalu paskai
tas universitetuose ir 
organizacijose skaitąs 
dr. Robert J. Samp taip 
pat pareiškė, kad spau
da daugiausia dėmesio 
kreipianti į 2 ar 3% stu
dentų, vartojančių narko
tikus ar pasižymėjusių 
nemoraliu elgesiu. Stu
dentai norėtų žinoti, ko
dėl niekas nekalba apie 
tuos 97%, kurie yra ga
būs ir pažangūs moks
le, tinkamai sunaudoja tu 
rimą laisvalaikį siek
dami daugiau žinių. Dr. 
Samp nuomone, spauda 
privalėtų atkreipti dė
mesį ne vien tik į barz
dotus, apšepusius de
monstrantus, bet ir į 
tvarkingai žygiuojančius 
bibliotekon.

Tačiau ir dr. Samp 
sutinka, jog amerikiečių 
studentai pasireiškia di
deliu naivumu, ypatingai 
sveikatos klausimuose. 
Jie linkę į eksperimen
tus su dalykais, apie ku
riuos neturi jokio supra
timo. Jie yra įsitikinę, 
jog reikia įkišti ranką į 
pečių, kad įsitikinus, ar 
jis karštas.

Kai kuriuose universi
tetuose, (pvz. Visconsi- 
ne) parenkami specialūs 
reikalų žinovai diskusi
joms su įvairiomis stu
dentų grupėmis praves
ti. Dr. Samp pabrėžia, 
kad su studentija ne tik 
galima, bet ir reikia dis
kutuoti įvairiausius 
klausimus, nieko nepa
liekant tabu.

** *
Lietuviškoji studenti

ja nestovi nuošalyje tų 
problemų, su kuriomis 
tenka susidurti ameri
kiečių universitetuose. 
Bet ar pakankamai mū
sų visuomenė rodo susi
domėjimo tomis proble
momis, ar ryšiai su stu
dentų organizacijomis 
pakankami? Ar kreipia
mas kieno nors dėmesys 
tai didelei mūsų studen
tijos masei, kuri neran
da tiesioginio ryšio, ar 
jo net neieško, su lietu
viškosiomis organizaci
jomis?

Kartais vyresnieji 
taip pat esame per grei
ti pamatyti ir pasmerk
ti vieną kitą mūsų stu
dentų (o kad ir alumnų) 
padarytą klaidą, bet už
merkiame akis prieš 
faktus, kurie džiugina,
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studentijai rodant svei
kas ir remtinas pastan
gas lietuviškuose darbuo
se. Dažnai norime pa
neigti jų teisę patiems 
įsitikinti, vieną kitą eks
perimentą padaryti, 
nors ir gerai žinant, 
kad blogos valios juose 
nėra. Labai dažnai, tė
viškosios globos aspektų 
vedini, studentui pakiša
me ne tik eilėraštį dek
lamuoti, bet ir savo pa
rašytą kalbą paskaityti, 
tuo ne tik save apgau- 
nant, bet sulaikant bai
giantį subręsti žmogų 
nuo savaranki škesnio 
galvojimo.

Studento, kaip tokio, 
amžius neilgas, bet pil
nas pavojų, vilčių, iššū
kių, rizikos ir jaunatviš
ko entuziazmo. Tame gy
venime pinasi sunkus ir 
įtemptas darbas siekiant 
užsibrėžto tikslo, vidi
niai konfliktai bręstan
čio žmogaus. Tų konflik
tų,ypatingai lietuviškąjai 
studentijai, suteikia dar 
toji aplinka, kurioje reiš
kiasi labai šakotas, įvai
rus, kartais be reikalo 
susiskaldęs, mūsų vi
suomeninis gyvenimas. 
Kartais atrodo, kad vie
toj pagelbėjus mūsų stu
dentijai orientuotis ir dė
mesį nukreipti įpozity- 
vius tikslus, mes reika
lus supainiojam kokią 
neigiamą apraišką iš
keldami iki isterikos, 
senas, atgyventas sąs
kaitas įrašydami į vy
resniosios kartos poli
tinį testamentą.

Ne tik studentijos, bet 
ir jaunimo problemos, 
kaip tokios, laukia dides
nio mūsų visuomenės dė
mesio.

NEN U VERTINKIM
SAVĘS...

Neseniai Ateities žur
nale tilpo F. Jucevičiaus 
straipsnis, kur jis pasi
sakė neigiamai apie mū
sų tautos istoriją. Spau
doje jau buvo gana griež
tų pasisakymų dėl to
kių F. Jucevičiaus min
čių. "Tėviškės Žiburiuo
se" lapkričio 24 d. p. A. 
Kalnius lyg ir bando vi
są šį reikalą švelninti 
ir samprotauti, kad kar
tais pasigirsta kritiškų 

teigimų jau vien dėl to, 
jog mūsų tautos istori
joj yra plyšių ir todėl 
nereiktų savo istorijos 
pervertinti. Jis net sta 
to klausimą, kur rei
kia ieškoti atsakymo, jei 
ne istorijoje, kodėl lie
tuvių tauta įsirikiavo į 
neūžaugų tautų tarpą. 
Girdi, prof. K. Pakštas 
buvo paskelbęs, kad Vy
tauto laikų Lietuva lietu
vių gyventojų atžvilgiu 
prilygo to pat meto An
glijai, apie 6 milijonus. 
Kodėl Anglija šimtme
čių bėgyje išaugo į mil
žiną, o Lietuva per tą 
laiką beveik per pusę 
sumažėjo?

Reikia pasakyti, kad 
p. A. Kalniau s, nors ir 
prof. K. Pakšto lūpo
mis pasakytas "istori
jos plyšys" neišlaiko jo
kios kritikos. Taip pat 
tenka abejoti, kad prof.
K. Pakštas, žinomas ge
ografas ir plačiai pagar
sėjęs visuomenininkas, 
būtų nežinojęs mūsų tau
tos istorijos.

Kad p. Kalniaus šiuo 
kartu minimo istorijos 
plyšio nėra buvę, geriau 
pažvelkime,ką sako apie 
Vytauto laikų Lietuvos 
gyventojų skaičių mūsų 
istorikai. Prof. A. Ša
poka savo "Lietuvos Is
torijoj" 165 pusi, teigia, 
kad XIV amžiaus pradžio
je tikroj Lietuvoje gy
ventojų galėjo būti tik 
apie 300-400 tūkstančių. 
Dr. Daugirdaitė-Sruo
gienė, taip pat savo "Lie
tuvos Istorijos" 299pusi, 
tvirtina, kad XV amžiu
je visuose Lietuvos di
džiuliuose plotuose gy
ventojų skaičius tesiekė 
vieną milijoną, tuo tarpu 
etnografinėje Lietuvoje 
gyveno arti pusės viso to 
skaičiaus, arba lietuvių 
būta apie 400 tūkstančių.

Kodėl tad p. Kalnius no • 
rėtų lietuvių tautą įri- 
kiuoti į neūžaugų tautų 
tarpą? Jei Anglija XV 
amžiuje turėjo 6 milijo
nus gyventojų, tai iki šių 
laikų jos gyventojų skai
čius padidėjo apie 7 kar
tus. Jei Lietuvoj XIV-XV 
amž. buvo apie 400tūks
tančių lietuvių, tai lietu
vių tauta iki šiol augo to
kiu pat natūraliu, ar net 
gal kiek geresniu santy
kiu kaip anglai. Juk kaip 
bebūtų teriojama ir nai
kinama istorijos bėgyje 
mūsų tauta, vis tiek etno 
grafinėje Lietuvoje gy
vena apie 3 milijonai lie
tuvių, o tatai reiškia, kad 
mes nuo Vytauto laikų pa
augome apie 8 kartus.

Išvada: nėra gera, kai 
mūsų tautos istoriją ban
doma pervertinti, bet 
daug blogiau, kai netu
rint jokio pamato, nori
ma mus nuvertinti ir įri' 
kiuoti į neūžaugų tautų 
tarpą.

L. Eimantas

VIBSĖMMI CHICAGUK PIRKITE VU.JOJE MODERUOJE
NAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

f>. Krupnik — Honev punch .... 5th — $3.69
7. Import. Scotch VViskey ........... 5th — $3.98

1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th—$4.75
5. May Wine — Import.

From German ........... 5th — $0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

BALFO SEIMAS CHICAGOJE
Lapkričio 26 d., Jaunimo 

Centre įvyko 13-sis Balfo sei
mas, į kurį suvažiavo Balfo di
rektoriai, skyrių atstovai iš be
veik visų JAV miestų.

Seimą atidarant sveikino 
vysk. V. Brizgys, gen. konsu
las dr. P. Daužvardis, LB pirm. 
J. Jasaitis, kun. dr. Rimšelis, 
prel. J. Končius, kun. dr. J. 
Višnora, Italijos Balfo atsto
vas Kunigų Vienybės pirm. Ab
romaitis, Jaunimo Centro ad- 
min. kun. Kubilius, ALT vardu 
kun. Stašys, A.L. Tautinės Są
jungos vardu T. Blinstrubas, A. 
Gintneris žurnalistų s-gos var
du.

Apie paskutinių dviejų metų 
Balfo veiklą pranešimus pada
rė pirm. kun. V. Martinkus ir 
iždininkas A. Senikas.

Diskusijose dalyvavo visi 
Balfo direktoriai bei atstovai, 
o itin pasižymėjo jaunosios Bal
fo darbuotojos moterys, kurių 
rankų taip trūksta šiai didžia
jai mūsų šalpos organizacijai ir 
į kurią paskutiniu metu gyvai 
įsijungė šios chicagietės: D. Bo- 
belienė, B. Čiurienė.Kožicienė, 
A. Daukienė ir kitos.

Diskusijose išsiaiškinta visi 
su Balfo veikla susiję klausi
mai, šalpos darbai, šelpiamųjų 
būklė, centro valdybos pastan
gos ir žygiai Balfui stiprinti, 
bei lėšoms telkti. Iškelta ir trū
kumai silpnesnių Balfo veiklos 
vietų, stoka informacijos, kurią 
mielai talpina lietuviški laikraš
čiai, bet nepakankamai yra tos 
medžiagos tiekėjų spaudai. Tuo 
turėtų pasirūpinti visi Balfo di
rektoriai savo apylinkėse.

Iš apyskaitos paaiškėjo, kiek 
ir kuriam krašte Sušelpta lietu
vių. Daugiausia iš jų Lenkijoj ir 
Sibire - Lietuvoj. Viso apie 4 
tūkstančius šeimų bei asmenų.

Revizijos komisijos aktą pa
skaitė A. Ošlapas.

Apgailestauta, kad Balfo sky
rių skaičius mažėja. Šiuo metu 
yra 55 skyriai, nors iš anks
čiau įregistruotų skyrių yra 144, 
bet jie nebeveikia. Aukotojų skai. 
čius taip pat mažėja, per maža 
dėmesio kreipiant jaunosioms 
lietuvių jėgoms.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad 
Balfo Centro valdybą sudaran
tieji visų pažiūrų žmonės dirba 
vieningai, visos grupės į Balfą 
ateina su atvira širdim ir geriau - 
siais norais pagelbėti artimui 
lietuviui.

Balfo seimo proga gauta aukų 
22.472 dol.

Posėdžiams pirmininkavo 
Kleiva, Ig. Petrauskas ir D. Bo - 
belienė. Sekretoriatą sudarė A. 
Gintneris ir P. Šulas.

Rengimo komitetą sudarė: 
kun. F. Gureckas, A. Dzirvo- 
nas, V. Šimkus, J. Arštikis ir 
A. Gintneris.

Darbo posėdžių metu buvo du 
labai įdomūs pranešimai apie pa - 
dėtį pavergtoje Lietuvoje ir Su
valkų trikampyje, kuriuos pa
darė prieš keletą mėnesių iš 
ten atvykę asmenys, praėję Si
biro tremties kelią.

— Laimingi tie, kurie gau
na siuntinius, jiems nereikia 
vogti, užtat jie žmonių gerbia
mi. Siuntiniai išgelbsti ne vie
ną nuo invalidumo ar belaikės 
mirties, -- baigdama pabrėžė 
kalbėtoja, iškeldama siuntinių 
reikšmę.

Po paskaitų ir diskusijų bu
vo nutarta padidinti Balfo di
rektorių skaičių iš 25 ligi 31, 
stengiantis išrinkti iš įvairių 
miestų. Išrinkti šie direkto
riai:

VI. Pažiūra, Los Angeles; 
Kun. V. Martinkus, Providence; 

A. Andriulionis, Boston; V. Ab- 
raitis, New Jersey; J. Gedvilie
nė, New York; E. Armonienė, 
Baltimore; A. Bachas, Phila- 
delphia; V. Akelaitis, Cleve
land; E. Paurazienė, Detroit.

IŠ Chicagos: A. Dzirvonas, 
A. Gintneris, Kun. F. Gurec
kas, V. Kasniūnas, K. Repšys, 
Dr. R. Sidrys, F. Sereičikas, 
J. Stankus, V. Šimkus, Kun. 
A. Trakis, A. Daukienė.

St. Dzikas, New York; P. 
Minkflnas, New York; Dr. A. 
Škerys, New York; Emilija Če- 
kienė, New York; Dr. VI. Ra
manauskas, Cleveland; A. Seni
kas, New York; Adv. S. Bre- 
des, New York; B. Spudienė, 
New York; J. Talalas, New 
York; D. Bobelienė, Elgin, B. 
Čiurienė, Lake Zurich; A. Dau- 
kienė, Chicaga.

Nominacijų komisija: K. Bru
žas, K. Jurgutis, V. Kasakaitis.

I Balfo Centro Valdybą išrink
tai pirm. Kun. Vaclovas Mar
tinkus, vicepirm. d r. Elena Ar- 
manienė, dr. Antanas Skėrys, 
Emilija Čekienė, Bronė Spudie
nė, prot. sekr. Stasys Dzikas, 
ižd. Antanas Senikas.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

JORDAN CAMERA & SUPPLY
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST W1SHES

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

ANY KIND ANYWHERE

815 ERIESIDE 861-0200

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER

DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS
1335 East 171st St. IV 1-8700

Vietoj ilgametės nacionalinės 
sekretorės Noros Gugienės 
toms pareigoms išrinktas A. 
Dzirvonas.

Į revizijos komisiją: Mikas 
Klimas, Albertas. Ošlapas ir 
Leonas Virbickas.

Direktoriai nutarė prie Bal
fo įsteigti stipendijų fondą, ku
riam suorganizuoti išrinkta ko
misija: D. Bobelienė, V. Kasniū - 
nas, J. Stankus, V. Šimkus ir 
J. Talalas.

Be daugybės rimtų problemų 
sprendimo, seimo rengimo komi
sija pasirūpino Balfo suvažia
vusius atstovus ir svečius pri
imti suruošiant iškilmingą vaka
rienę, kurios vyriausia orga
nizatore buvo Stasė Semėnie
nė.

Vakarienės - banketo metu 
meninę programą išpildė solis
tai: Prudencija Bičkienė ir Sta
sys Baras, akompanuojant muz. 
V. Jakubėnui. Pranešėja -- Ra- 
dienė.

Čia vėl Balfą sveikino eilė 
svečių ir buvo pagerbtas prel. 
J. Končius.

Su šiuo seimu Balfas baigė sa - 
vo veiklos 22 metu ir atliko try
liktąjį Seimą, kuris, nežiūrint 
to nelaimingo skaičiaus, praėjo 
labai darnioj ir darbingoj dva
sioj’ E. Čekienė
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Idilija, kuri butų maloni
(MazalaitiŠko stiliaus antraštė)

Vasara dingo. Ir ruduo jau 
sensta, mesdamas žemėn pas
kutinį vaisių. O kažkur ten šiau
rėje miškai nuauksavo mirš
tančius lapus degančių spalvų 
variantais. Ir mūsų pietų dar
žo yucca, lyg atsisveikinimui, 
kapriziškai nutarė antrą kar
tą pražydėti baltų skambaliu
kų virtinėm. Ruduo skuba, ir 
tu žinai, šiaurieti, kad dar už 
mėnesio jo galutinai nebebus. 
O tu, pietieti, džiaugiesi, kad 
pasibaigs dusinančios karš- 
tybės, atsiskleis pačios švel
niausios dienos, ir ištroškusių 
antkainių briaunas kada nors 
suvilgys atogrąžų lietus.

Ir aš ilgai laukiau, kada gi 
dar galėsiu atsipūsti ir pail
sėti, pasirinkdamas maloniau
sią atvangos būdą - šiek tiek pa
skaityti. Taip pagal madą ir to
ną, kuriuo nuolat skambina tau
rieji mūsų vaidilos. Lietuviai, 
tik daugiau pirkit lietuviškų kny
gų, daugiau skaitykit! Tada iš
augs mūsų dvasios stiprybė. O 
kitaip - žūsime, išnyksime, su
trūnysime...

Graži propaganda, nors dar 
nelabai įtikinanti. Tvirtas lietu 
vis nei perka knygų, nei jų skai
to, o žiūrėk -- vis dar neiš
nyksta nelabasis, nesutrūnyja 
biaurybė ir dar nežūva, kaip pas
kutinis niekšas. Žinoma, nėra 
abejonės - jis žus, bet tik dar 
kiek vėliau.

Būtų neteisybė girtis, kad 
daug perku lietuviškų ar kito
kių knygų. Dar atkakliai mėginu 
nepasiduoti, kaip skaitytojas, bet 
pirkėjas tai jau esmi gana men
iu s. Aš beveik bijau bibliotekų. 
Vengiu jų nuo to laiko, kai per 
karus bėgimus ir keliones jau 
triskart man jos skausmingai 
pražuvo ar beprasmiškai išsi
mėtė. Gi šiandien, kai pažiūriu 
tuoj nebeliktų vietos kamba
ryje knygoms sudėti. O jei tek
tų vėl keltis į kitą namą, tai 
jau Viešpatie apsaugok, kol per
gabentum tokias sunkybes.

Bet draugai, priešai ir kai ka
da idealistai komersantai neduo
da ramybės. O neduoda, žinoma, 
daugiausia dėl to, kad neišken
čiu kartais apie vieną ar kitą 
knygą laikraščiui parašyti. To
kių rašytojų dabar neperdaug. 
Visi tingi skaityti, net ir kri
tikai. Bet be užsisakymo ir at
silyginimo, vistiek tau kas nors 
atsiunčia tai plonesni, tai net 
labai storą ir brangų tomą.

Be abejo, geri draugai tai da
ro iš tikro draugiškumo ir pla
toniškos meilės: - atsimink, va, 
ir mane, tebesu gyvas ir net 
veikalus kuriu!... O knygų lei
dėjų intencija visada dar aiš
kesnė: na, paskaityk, paminėk 
viešu žodžiu, iŠgirk ar išpeik, 
bet kad tik nebūtų visai nutyli
mas mūsų autorių ir leidėjų pa
siaukojantis darbas... O kai ka

da ir rūstus priešingos parti
jos rašytojas paštu atskraidina 
savo naujausią knygą, nešykštė - 
damas pataikūniškai tave girian
čio ir net pagerbiančio įrašo. 
Vadinasi, ką čia jau, užmirš
kim senus ginčus, puoselėkim 
ir mudu taikingą koegzistenci
ją...

Ir taip norom nenorom vėl 
užsimezga kogzistencija su 
lietuviškom knygom. Per va
sarą ir rudeniop mano pasto
gėje naujų tomelių prisirinko 
keliolika, ir tai nebūtų nė pu
sės tų, kurios išėjo šiais me
tais ar praėjusiųjų pabaigoje,

Newyorkinė Romuvos leidyk
la šiltu laišku nuo Atlanto pri
siminė vargšą recenzentą prie 
Pacifiko ir atsiuntė jam dova
ną - Maironio Balades.

Europinė Nidos leidykla iš 
Londono pastoviai manęs ne
pamiršta, prisiųsdama kiekvie
ną savo naują leidinį, romanus, 
apysakas ir, žinoma, Mykolo 
Vaitkaus atsiminimų pluoštus, 
kurių pastarasis vadinasi "Per 
giedrą ir audrą". Tai jau ket
virtas tomas, ir siekiąs tik ku
nigo poeto nuotykius ir pergy
venimus ligi 1918 metų. Kai pa
triarchas kanauninkas nuo to 
laiko išgyveno ir sėkmingai te
begyvena net daugiau metų, ne
gu nuo užgimimo ligi 1918-tųjų, 
galime gražiai įsivaizduoti, kiek 
dar bus naujų tomų! Na, Nida 
dar atsiskalavo su šiuo metu 
beveik vienintelio autentiško 
Amerikos lietuvių rašytojo An
tano Tūlio novelėmis "Inicia
lai po tiltu". Pagaliau, su pačiu 
storiausiu šiais metais Petro 
Tarulio romanu "Vilniaus rū
bas".

Ir kad tiek užtektų. Ne, kur 
tau... Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas niekad nepa
mirš savo prenumeratorius su 
A. Landsbergio "Meilės mokyk
la", o po to - "Ir atskrido juo
das varnas", t.y. mano godoti
nas laimių ir nelaimių draugas 
Antanas Gustaitis. Gi Metmenų 
leidykla pasirodė su knygos for
mos žurnalu nors kartą per me
tus (bijau tiksliai artimetiš- 
kai skaičiuoti, nes inž. dr. Ze
nonas Rekašius tuoj ištaisys 
mano matematikos klaidas)...

O štai Jonas Lapačinskas su 
pabėgėlio "Siaubingų dienų" pri
siminimais... Štai Aloyzas Ba
ronas, beveik nenusileisdamas 
mūsų literatūros produktingiau- 
sioms moterims ir Gliaudai, 
vis tave aukštaitiškai prisime
na tai kokio neilgo romano ar 
apysakų rinkinio jausmais, tai 
vėl kažkokios angliško vardo 
leidyklos šauniu leidiniu ir jau, 
anot, Dr. J. Griniaus, bajoriš
kos kalbos romanu - "Foot-

bridges and Abysses"!
Po viso to, Nelė Mazalaitė, 

kaip atrodo, vis dar negali ra
miai nusėdėti savo šiltame 
Brooklyno buduare ir nupiešė 
mums paveikslą žemaitiško 
"Miestelio, kuris buvo jos"... 
O Antano Rūko poetinė leidyk
la karališkai paguldo ant per
daug apkrauto stalo "Mano tau- 
tos istoriją"... OJuozoBačiū- 
no leidykla pokšt ir iššauna iš 
artilerijos pulkininko Vaclovo 
Šliogerio kanuolės - ką? Gi An
taną Smetoną, "žmogų ir vals
tybininką" !

Ir kad galiausiai tos prakeik
tos leidyklos ir autoriai tave ga
lutinai nubaustų visišku atėmi
mu teisių į miegą, - per van
denynus ir uždangas be persto
jo pompuojamos sovietinės kny
gos lietuvių kalba. Kai kurios 
labai paškūdnos. Kai kurios vie
naip ar kitaip įdomios gilesnei 
kritikai, pvz. "Lietuvių litera
tūros istorijos" trečiojo tomo 
dvi storulės dalys. O kai kurios 
ne tik storos, bet ir gana ge
ros tiek jaunimui, tiek seni
mui, kaip pvz. "Lietuvių kalbos 
gramatika - fonetika ir morfo
logija". (Didelio formato, 752 
puslapiai, ir tai tik pirmoji da
lis !)...

Ir ką jūs manytumėt? Ką su 
tom knygom man reikėtų daryti?

Gana aišku. Visai reikėtų už
miršti fabrikus, prekybos san
dėlius, mokesčius, gimines, 
draugus, žmoną su vaikais ir 
anūkais, gaivinančius pobūvius 
ir, žinoma, visas organizacijas, 
bet kokią lietuvybės išlaikymo 
veiklą ar tautos laisvinimo dar 
bą. Reikėtų kieme tik pasirem
ti ant stalelio oranžiniais žie
dais nuskarusios buganvilės še*, 
šėlyje, kartas nuo karto išsi
blaškymui piršto galu pajudin
ti pražydusio "rojaus paukščio" 
skiauterę ir dienų dienas skai
tyti, skaityti ir skaityti nau
jausius mūsų kūrybos veikalus, 
paskui dar ilgiau mąstyti, mąs
tyti ir užrašyti, - ir oro paštu 
tik siųsti ir siųsti Dirvai... Ak, 
kokia tai būtų maloni idilija!

Deja, Mozės Dievas trėmė ir 
blaškė po pasaulį ne tik žydus. 
Jis gainiojo ir mane per žemy
nus ir marias drauge su kitais 
broliais lietuviais. Ir pašykš
tėjo malonės leisti skaityti kny
gas, kiek apetitas norėtų. O per 
pastarąjį pusmetį jau ne ką dau 
giau berasdavau laiko, kaip tik 
perskaityti savo paties kronikų 
rinkinio spaustuvės korektūras.

Ot ir būčiau gražiai sumela
vęs! Vieną knygą, kadaise gar
sią, dabar daugelio pamirštą, 
net kelis kartus paskaitydavau, 
- tai Vergilijaus "Enejidę", Dr. 
A. Rukšos išverstą iš lotynų

kalbos ir Juozo Kapočiaus Bos
tone enciklopediškai išleistą. 
Tik dėl to, kad sąlygos buvo la
bai palankios. Pasiekti darbo
vietei man reikia sukarti 26 my. 
lias į vieną pusę, gana greit su
sidaro tūkstantis ir antras my
lių,ir tuomet reikia Fa leoną per
tepti bei alyvą pakeisti. O visi 
žino, kaip garažuose nelengva 
prasimušti, ypač šeštadieniais.

Tai aš sau ramiai eilės be
laukdamas, atsisėdu garažo sve
čių salonėlyje, iš automato pri- 
silašinu biaurios kavos popie
rinį puoduką - ir skaitau apie 
Enėjaus meilės nuotykius Šiau
rės Afrikoje. Laikas greičiau 
prabėga, ir ne taip dvokia tepa
lais bei benzinais. Ir tada pri
simenu savo gimnaziją Panevė
žyje, kai ten lotyniškai skaity- 
davom tą patį Vergilijų, kaip 
mus tada terorizuodavo geras lo - 
tynistas, bet žiaurus "pedago
gas" Sokolovas. Keturiolika pir
mųjų poemos eilučių jis reika
laudavo atmintinai išmokti, ir 
kągi, baimės verčiami išmok- 
davom. Ir šiandien tebeatsime- 
nu: - Arma virumąue cano 
Troiae qui primuš ab-oris ir 
taip toliau. Žiūriu, kaip dabar 
lietuviškai išversta. O gi gana 
teisingai, tik versta kalbininko, 
ne poeto...

O kai atėjo būtinas laikas at
likti motoro "minor tune-up", 
garaže teko išlaukti apie tris 
valandas. Tada tai perskai
čiau visus įdomius Enėjidės įva
dus, kai kur pasibraukdamas ir 
pieštuku pastabas užsirašyda
mas, ir galiausia dar kartą įsi
gilinau į karžygio Enėjaus ir ka
ralienės Didonos romaną. Bet 
ar tu galėtum mūsų laikais Ame
rikoje ką nors padoriai užbaig
ti? Mechanikas staiga sušunka: 
- jau gatava, all right, užsimo
kėk 28 dolerius ir važiuok to
liau sveikas!

Tai aš užsimoku ir išvažiuo
ju. Puikus savaitgalio vidudie
nis, be smogo, su Enėjaus lai
kų itališku dangumi, tik gyvenk 
ir norėk. Ir aš važiuoju, grei
tai ir be motoro murmėjimų, 
važiuoju į pajūrį, kur tiek se
niai nematytų draugų apsigy
veno Santa Monikoje, paskui 
važiuoju į Topangą pas Marytę 
pažiūrėti, ar gerai žydi mūsų 
ten sodinta rožė ir dvi bugan
vilės, o grįždamas pasuku į 
Glendale, kur Nida su Gina tu
ri papasakoti savo "paslaptis". 
Gi atstumai vis kaip nuo Pa
nevėžio ligi Šiaulių. Ir kada tu 
teužbaigsi Enejidę? Taip ir ati
dėjau ligi kito "tune-up"...

O vis dėlto, rudeniui įsisenė- 
jus, orui atvėsus ir pirmajam 
lietui nuplovus dulkes, ryžausi 
kartą nors pervartyti kai ku
rias mūsų knygas, parašytas 
dviem tūkstančiais metų vėliau.

i

SVARBUS PRANEŠIMAS
SIUNDANTIEMS ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTI

NIUS GIMINĖMS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
10'v nuolaida jau veikia visiems.

POPULIARAUS STANDARTO ir 
SPECIALIAI ŠVENTĖMS 

MAISTO SIUNTINIAMS
Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų specialių 

maisto katalogų, kuriuose rasite 22 populiarius 
standarto siuntinius.

SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTO SIUNTINIAI
No. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ŠVENTINIS $34.00 dabar 
SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro 
VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA” 0,75 ltr. 
DEGTINĖ "STOLIČNAJA” 0,5 ltr.
VYNAS SAUSAS "CINANDALI” 0,75 ltr. 
ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5 ŽVAIGŽDŽIŲ 0,5 
SALAMI — RŪKYTA
VĖŽIAI 220-245 gr. 1 dėžut.
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. 
MARINUOTI AGURKAI DĖŽĖSE 500 gr. dėžut. 
SAUSAINIAI 500 gr.
ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "TRUFELI”

$30.60
— 1 bonka
— 1 bonka
— 1 bonka
— 2 bonk.
— 1 bonka
— 1 kg.
— 3 dėž.
— 4 dėž.
— 2 dėž.
— 1 dėž.
—1 kg.

ltr.

dabarNo. 2. MAŽA DOVANA $25.00 
ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5 ŽVAIGŽDŽIŲ 
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 1 dėž. 56 gr. 
VĖŽIAI 1 dėl. 220-240 gr.
KAVOS MILTELIAI 1 dėž. 50 gr. 
ŠOKOLADINIŲ SALDAINIŲ MIŠINYS dėž. 400 gr. 
SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro 1 bonk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

GASTRANOMINIS $31.00
DEGTINĖ STOLIČNAJA 0,5 litro 1 bonk. 
VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA” 0,75 litro 
ŠPROTAI ALYVOS MEDŽIŲ ALYVOJE 350 gr. 
KIMŠTA SALAMI (FARSH) 250 gr. 1 dėž. 
MARINUOTI AGURKAI DĖŽUTĖJE 500 gr. 1 dėž. 
RŪKYTA SALAMI
CIGARETĖS SU FILTRAIS "NOVOST” po 20 pakel. 
ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAPI" 
RAUDONA ŽUVIS PAMIDORŲ SUNKOJE 350 gr. dėž. 
VĖŽIAI 220-240 gr. dėž.
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. dėž.
RŪKYTA KIAULĖNOS NUGARINĖ arba BEKONAS 
OLANDŲ SŪRIS

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

$22.50
— 2 bonk.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 2 dėž.
— 2 bonk.

dabar $27.90
— 2 bonk.
— 2 bonk.
— 1 dėž.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 1 kg.
— 10 pak.

— 1 kg.
— 2 dėž.
— 1 dėž.
— 2 dėž.
— 1 kg.
— 2,3 kg.

H

No. 4. DOVANOS PRIE ARBATOS 
dabar $23.40

ARBATA "CEYLON” arba ”INDIA” 50 gr. pakel. 
VYNAS "KAGOR” 0.75 litro 
VYŠNINIS LIKIERIS 0,5 litro 
ŠOKOLADAS ”LUX” 100 gr. pylt.
ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "STRATOSPHERE” 
ŠOKOLADĖLIŲ RINKINYS 400 gr. dėžut.
KARAMEL SALDAINIAI ”VĖŽIŲ KAKLELIAI” 
SAUSAINIAI "MOE LIUBIMOIE” 500 gr. dėž. 
GABALINIS CUKRUS
KONDENSUOTA SALDINTA GRIETINĖ 400 gr. dėž. 
MARMALADAS — PARINKTAS 650 gr. dėžut. 
KAVOS MILTELIAI 50 gr. dėžut.

$26.00 i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

No. 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

— 2 pak.
— 1 bonka
— 1 bonka
— 2 plyt.

— 1 kg.
— 1 dėž.

— 0,5 kg.
— 2 dėž.
— 1 kg.
— 2 dėž.
— 4 dėž.
— 5 dėž.

$26.50

— 2 kg.
— 2 kg.
— 1 kg.
— 4 dėž.
— 2 bonk.
— 1 kg.

GROSERINIS PASIRINKIMAS
dabar $23.85

KVIETINIAI MILTAI
GRIKIŲ KRUOPOS
RYŽIAI
LYDYTAS SVIESTAS 450 gr. dėžut.
SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS 500 gr. bonk. 
TAUKAI
KONDENSUOTAS SALDINTAS PIENAS 410 gr. dėžut. —4 dėž. 
CUKRUS SMULKUS
NATŪRALŪS MEDUS 600 gr. dėžut. 
MAKARONŲ PRODUKTAI 600 gr. dėžut. 
TROŠKINTA KIAULĖNA 338 gr. dėžut. 
SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAPIY”

— 2 kg.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 1 kg.

IR
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJAMOS 
KOKYBĖS PRODUKTŲ IR NERIBOTAS KIEKIS 
SVORIO PAGAL MŪSŲ MAISTO produktų sąrašą 

iš kurio jūs patys sudarote savo užsakymą.
Ikšioliniai $5.00 kaštai NES K A I č I U O J A M I. 
TUOJAU PASINAUDOKITE viršuje minė
tais SPECIALIAIS pasirinkimais ir SKU
BĖKITE užsakyti ŠVENTĖMS DOVANAS 

savo GIMINĖMS.
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite arba rašykite Į:

PODAROGIFTS Ine.
220 P ARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street)

New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių

AUGUST STRINDBERG

RUDUO
(6)

— Ką tu galvoji? — paklausė ji.
— Aš? — atsakė jis, tarsi nusimesdamas 

kažkokią naštą. — Štai ką: mudu seni, mama, mūsų 
pavasaris praėjo, ir mes turim būti patenkinti, kad 
jis buvo. Jei tu su manim sutinki, plaukim namo 
vakariniu garlaiviu.

— Ir aš visą laiką apie tai galvojau, bran
gusis, tebūnie taip, kaip tu nori.

— Tad plaukim namo. Vasara baigėsi, jau 
ruduo.

— Taipjau ruduo0
Palengvėjusia širdimi žengė juodu link vieš

bučio. Jam buvo nesmagu, kad jų pasimatymas nu
krypo į tokias proziškas vėžes, ir norėjosi vis
kam suteikti filosofinį atspalvį.

— Matai, mama, — tarė jis, — mano mei... 
hm... — žodis buvo perdaug stiprus, — mano 
jausmas tau per šiuos metus evoliucionavo, kaip 
dabar sakoma. Jis vystėsi, dauginosi, jei taip ga
lima pasakyti, nes pradžioje jo objektas buvo viena 
esybė, o paskiau — visa šeima, taip sakant, ko
lektyvas. Tai jau ne vien tu ir ne vien vaikai, bet 
visi drauge... vienas visetas... Trumpiau tariant, 
kaip sakydavo dėdė, vaikai — tai perkūnsargis!

Filosofiškai išdėstęs klausimą, jis vėl tapo

toks pat, koks buvo. Sakytum nusirengė nepatogų 
surdutą ir apsivilko naktiniu chalatu.

Grįžusi viešbutin, žmona suskato krautis la
gaminus ir čia pasijuto lyg žuvis vandenyje.

Garlaivy juodu iškart nusileido į restoraną. 
Padorumo dėlei jis paklausė, ar nenorėtų jinai 
pasigėrėti saulėlydžiu, bet jis atsisakė.

Per vakarienę jis dėjosi visko sau pirmas, o 
ji paklausė kelnerę, kiek kaštuoja ruginė duona.

Prisivalgęs, keldamas prie lūpų stiklinę por
terio, jis negalėjo susilaikyti nepasakęs garsiai, 
kas jau seniai jį juokino,,

— Kvailiukai mes, ar ne? — tarė jis ir nu
sišypsojo žmonai, kuri nesiliaudama kramtyti, pa
kėlė akis.

Bet ji, žiūrėdama į žvilgantį, riebų jo veidą, 
neatsakė žypsena. Jos akys blykstelėjo ir jis ne
atlaikė oraus jos žvilgsnio.

Kerai dingo, dingo paskutinė meilužės žymė
— prieš jį sėdėjo jo vaikų motina, ir jis pasijuto 
visiškai priblokštas.

— Tu neturi teisės niekinti manęs vien už tai, 
kad aš truputį pakvailiojau, — rimtai pasakė ji.
— Kad ir kaip keista, bet vyriškio pažiūra į mote
rį visados atmieštą gera doze paniekos.

— O moters pažiūra į vyriškį?
— Dar daugiau. Taip, tai tiesa, bet ji turi 

tam ir daugiau pagrindo.
— Dievai žino! Šiuo atžvilgiu jie, tur būt, 

vienodi. Argi daug kuo jie skiriasi viens nuo ki
to? Bet, man rodos, abu klysta. Tai, ką žmogus 
pasieki ir pernelyg vertini, kitam lengva sunie
kinti.

— O kam reikia pernelyg vertinti?
— O kuriam galui sunkiai ko nors siekti?
Garlaivio sirena nutraukė pokalbį.
Juodu atplaukė.
Grįžęs namo ir pamatęs ją apsuptą vaikų, jis 

suprato, kad jo "jausmas” žmonai pasikeitė, o žmo
nos jausmas pasidalijo tarp jo ir tų mažų rėksnių. 
Gal būt, jie priklausė jam kaip tam tikrai prie
monei, be kurios negalima apsieiti. Juk jo vaidmuo 
laikinas, todėl jis — lyg ir antroje vietoje. Jeigu 
jis nebūtų reikalingas kaip duonpelnys, tikriau
siai, dabar būtų nustumtas į šalį.

Jis nuėjo į savo kabinetą, apsivilko chalatą, 
užsidegė pypkę ir pasijuto vėl namie.

Už lango pliaupė lietus, švilpė vėjas, tarsi kas 
staugė kamine.

Suguldžiusi vaikus, žmona atėjo pas jį.
— Dabar ne metas žemuogiauti, — tarė ji.
— Taip, žmonele, vasara baigėsi, atėjo ruduo.
— Tikrai, ruduo, bet mes galime guostis, kad 

dar ne žiema.
— Guostis! Menka paguoda — juk gyveni tik 

vieną kartą!
— Du kartus, jei turi vaikų, ir tris— jei su

lauki, anūkų!
— Bet paskui vis tiek ateina galas.
— Jei tik nėra kito gyvenimo po šito.
— Niekas tikrai negali-pasakyti! Kas žino? 

Aš tikiu, bet mano tikėjimas — ne įrodymas!
— Ne, bet tikėti tuo malonu, tad tikėkim, ti

kėkim, kad ir mums ateis naujas pavasaris! Ge
rai?

— Gerai, — tarė jis ir apkabino žmoną.
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TAUTINIU KAMBARIU MTTSBUR6H0 UNIVERSITETE 
SUKAKTIES MINĖJIMAS :

Lapkričio 20 d. Pitts- 
burgho lietuviams buvo 
reikšminga diena, daly
vaujant 40 metų sukak
ties nuo įsteigimo Pitts- 
burgho Universitete tau
tybių kambarių, kur ir 
lietuviai turi įrengę Lie
tuvišką Kambarį, minėji
me. Minėjimą rengė ir 
vadovavo universiteto va
dovybė, dalyvaujant apie 
20 tautų atstovams.

Paminklinis kamba

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION . 

Joseph F. Gribauskat
Executive Secretary

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

SIUNTINIAI I LIETUVA
C- 4-

Licenzi.juotą lietuviu Įmonė , registruota 
U. S. Department of Just irę

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St., Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. C A 5-1864

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

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

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

rys pradėtas įrengti tais 
pat laikais, kai antroje 
kaimyninėje kolonijoje, 
Clevelande, organizuota 
tautiniai kultūriniai dar
želiai — juose taip pat 
įsijungę apie 20 tautų. 
Tais laikais Pittsburgho 
veikėjas Petras Pivaro- 
nas lankydavosi Cleve
lande lietuvių kambariui 
aukoms rinkti. Mes iš 
Clevelando vykdavom į 
Pittsburghą rinkti aukų

Pittsburgho universiteto rūmai.

rikietišką gyvenimą, 
taigi rūpėjo kad lietuviai 
neatsiliktų nuo kitų.

Kai 1935 metais Kaune 
rengta I Pasaulio Lietu
vių Kongresas, mudu su 
Pivaronu, atstovai savo 
politiškų organizacijų, 
vežėmės į Lietuvą ir sa
vo kultūrinių reikalų už- 
sibrėžimus: jis — atlikti 
baigiamus darbus kam
bario įrengimui; aš — 
išprašyti mūsų darželiui 
Dr. Vinco Kudirkos bius
tą (1928 metais buvau ga
vęs Dr. Basanavičiaus 
biustą).

Lietuvių kambario ko
miteto pirmininkas Piva- 
ronas užsakė Kaune kam
bariui baigti juodo ąžuo
lo lentas, lino audinius 
sienoms ištiesti ir kitas 
smulkmenas, ir kamba
rio projektą, pagal dail. 
Antano Gudaičio braiži
nius.

Ir taippittsburgiečiai, 
Pivarono vadovaujami, 
dalyvavo Lietuvių kultū
rinio darželio atidarymo 
iškilmėse 1936 m. spalio 
11 d. Mesclevelandiečiai 
— Lietuvių Kambario ati
darymo iškilmėje 1940 
metų spalio 4 d.

***
Tautinių kambarių su

manymas kilo šitaip: Pit- 
tsburgho Universiteto se
ni pastatai per seno, pra
dėta ruoštis statydinti 
naujus — rinkta pinigai, 
daryta planai visai kito
kiam pastatui negu kurio 
kito universiteto, kaip 
atvaizde matote. Naujas 
pastatas pavadintas MO
KYMOSI KATEDRA (Ca- 
thedral of Learning).

Pittsburghe jau buvo 
pasireiškusios savo kul
tūrine veikla kai kurios 
tautinės grupės. Univer
sitetą lankė daugelio tau
tų studentai. Taigi, va
dovybė sumanė įjungti ir 
tautines grupes su jų kul
tūriniu įnašu.

Universiteto statybai 
lėtokai vykstant, užsitę
sė ir kambarių įrengi
mas.

Lietuvių kambario ati
darymo iškilmės įvyko 
1940 metų spalio 4 do

Dabartinis Lietuvių 
Kambario Komiteto pir
mininkas yra Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 
prezidentas Povilas Po 
Dargis.

***
Iškilmę pradedant, uni 

versiteto rektorius Da- 
vid H. Hurtzman, Ph.D., 
įvedė tautų atstovus ir 
universiteto profesorius 
į didžią salę vadinamą

savo kultūriniam darže
liui. Abu dalykai buvo ne 
savitarpiniai lietuvių 
plotmėje, bet apimąame-

Lietuvos kariuomenės šventės minėjime Philadelphijoje ramovėnai įteikė tautines vėliavėles veik
lioms lietuvių organizacijoms. Nuotraukoj organizacijų atstovai priima vėliavėles: J. Augaitytė, J. Ar
dys, A. Rukšys, E. Binkis, V. Gruzdys, G. Mironas ir V. Šaudzis.

"Commons Room", 5:30 
vai. po pietų, programai. 
Giedojo Universiteto 
koplyčios choras. Apie 
10 universiteto pareigū
nų, profesorių pasakė 
kalbas.

Tautinių grupių tary
bos pirmininkas, Univer
siteto pareigūnas Sig- 
mund I. Hammer, Ph.D. 
įteikė kiekvienos tautos 
kambario komiteto pir
mininkui puošnius pažy. 
mėjimus (scroll) už jų 
40 metų darbuotę savo 
kambario naudai.

Lietuvių vardu pažy
mėjimą -scroll priėmė 
Povilas P. Dargis.

Ypatingai buvo pagerb
ta Ruth Cravvford Mi- 
tchell. Einąs kanclerio 
pareigas Dr. Kurtzman 
apdovanojo ją Doctor of 
Humanities laipsniu. Ji 
buvo uoliausia darbuoto
ja santykiuose su tauti
nėmis grupėmis anais 
laikais kambarius ruo
šiant.

Paimkite aštuonis...

įsigyjate dvi Stroh’s bonkas papil- 
Jūs matote jas... Stroh’s didelį 
astuonių pakietą. Viduje astuonios, 
ngos deposito ir negrąžintinos bon- 
>h’s . . . alaus su skoniu, kurio ne- 
s kitas Amerikoje darytas alus, 
yra kitoks, nes ir darytas kitaip 
i Amerikoje daryti alūs. Tai liepsna

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26. Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

IŠKILUS KNYGOS VAKARAS
Pedagoginio Lituanis

tikos Instituto gruodžio 
3 d. ruoštasis knygos va
karas dr. Jono Balio 
"Lietuvių liaudies pasau
lėjautos" išleidimo pro
ga praėjo gražiai ir aka
demiškame lygyje. Pro
gramos įvade —Kanklių 
muzika, atliko trys se
serys Vaičeliūnaitės. Po- 
ezinį duetą, Kazio Bra- 
dūno: Būdynė, Labanakt 
— skaitė Eglė Juodvalky
tė ir R. Vasiukevičius.

Dr. Joną Balį prista
tė Domas Velička, Dr. 
J. Balys po padėkos už 
dėmesį jam ir jojo kny
gai, trumpais žodžiais 
nupasakojo šios knygos 
atsiradimo istoriją, o 
taip pat paryškino Ado
mo Mickevičiaus Vėli
nių mintis ir jų iš liau
dies kilimą.

Instituto prezidentas 
tėvas V. Bagdonavičius 

MIC ir direkt.D.Velička 
pareiškia padėką knygos 
draugams: autoriui dr. 
J. Baliui ir p. Balienei, 
mecenatui Am. Lietuvių 
Tautiniam Akademiniam 
Sambūriui Chicagoje, o 
taip pat eilei geriausių 
instituto klausytojų, kny. 
gos skaitytojų. Visi mi
nėtieji atžymimi ąžuolo 
lapais.

Publika ypatingai šil
tai sutiko muz. B. Pra
puolenio paruoštąjį Ado
mo Mickevičiaus Vėli
nių II dal. chorinį skai
tymą. Pabaigai Al. Pa
kalniškis deklamavo K. 
Bradūno: Ir nebijok!

Programai pasibai
gus, kuri buvo trumpa ir 
patraukli savo ne kasdie 
niškumu, instituto vado
vybė visus, programos 
vykdytojus ir žiūrovus, 
pakvietė prie kavos puo
duko. (m. v.)
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Laiško autorė Onutė Giedraitytė, vidury su šviesiu apsiaustu, 
mede, lių sodinimo šventėj su klasės draugėmis 1939 metais.

VILNIAUS DŽIAUGSMU IR 
LIŪDESIU ATGARSIAI

Skaitau gražia mote
riška rašysena rašytą 
laišką. Laiškas rašytas 
ne šiandien ir ne vakar, 
bet 1939 m. spalio 30 die- 
ną. Rašytas Kauno Ket

virtosios gimnazijos šeš^ 
tosios klasės mokinės 
Onutės Giedraitytės Cle* 
velande gyvenusiai Al
donai Misčikaitei, ame
rikinės gimnazijos mo-

GREETINGS and BEST W1SHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
! 805 East 185th St. IV 1-6250
<—--------------------------- -------------------■ ■ —      ----------------------------------------------------

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

1343 West 1301 h St. WI 1-4488
l------------------------------- _J

■ Tn<rirr na  ----- -- - - - -  -  . . . .. . . 

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

O’BRIEN BRASS CO.

20940 St. Clair Avė. IV 6-2440

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., ketvirtai, 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.

kinei. Laiško turinys lie
čia Vilniaus atgavimo, 
1939 metų spalio mėne
sio dienas ir įdomus, 
kaip mūsų moksleivija 
išgyveno anų dienų Lie
tuvos sostinės Viniaus 
atgavimo nuotaikas. Tą 
laišką man įteikė Cle
velando lietuvių veikėja 
Marija Misčikienė, kuri 
po dukters Aldonos anks
tyvos mirties tą laišką 
saugo kaip brangią re
likviją.

Laiškas pradedamas 
angliškai, palyginamai 
gana sklandžiai ta kalba 
Onutės parašytas. Onutė 
Giedraitytė, užmezgus 
susirašinėjimą su Aldo
na Misčikaite, sutarė, 
jog pirmoji rašys lietu
viškai, o antroji angliš
kai. Pildydama tą susi
tarimą, Onutė Giedrai
tytė, po trumpos angliš-

DIRVA

niaus sugrąžinimą, bet 
tuo metu ne daug kas pa
galvojo, kad už tas 
džiaugsmo ašaras grei
tai teks patirti didžiausį 
skausmą ir tautinįpaže- 
minimą, kurį už kelių 
mėnesių Lietuvių Tautai 
suteikė klastingoji ko
munistinė Rusija, vie
na ranka "gražinusi” 
mums Vilnių, o kita kru - 
vina ranka pasmaugusi 
Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę!

Laiškų gavėja Aldona 
Misčikaitė - Bower, jau 
mirusi. Kur nūdien ran
dasi laiškų autorė Onutė 
Giedraitytė? Su ja norė
tų susirašinėti Aldonos 
motina Marija Misčikie
nė. Laišką, Marijos Mis- 
čikienės vardu prašoma 
rašyti per Dirvos redak
ciją.

Vytas Virsnys

kos įžangos Jau rašo lie 
tuviškai:

"Dabar aš parašysiu 
apie didžiausią Lietuvos 
džiaugsmą. Spalio 11 die
ną atgavome po 19 metų 
amžinąją sostinę Vilnių. 
Gimanzijoje išpuošėme 
gėlėmis Šv. Panelės Ma< 
rijos Aušros vartų pa
veikslą. Direktorius pa
sakė kalbą ir dainavome 
į Vilnių, į Vilnių... Be
veik kiekvieno mokinio 
akyse sužibo džiaugsmo 
ašaros. Pamokų nebuvo, 
iki 12 vai. šokome ir dai
navome. 12 vai. nuėjome 
dainuodami įKaroMuzie
jaus sodelį, kur genero
las pasakė kalbą. Vėliau 
ėjome per Prezidento so
delį šaukdami valio, va
lio...

Visa Lietuva buvo pa
sipuošusi tautinėmis vė
liavomis...

Spalio 27 dieną mūsų 
kariuomenė žygiavo į 
Vilnių. Gimnazijoje klau
sėmės per radiją žinias 
iš Širvintų. Skambino 
Laisvės Varpas. Spalio 
28 dieną mūsų kariuome
nė įžygiavo į Vilnių. Tą 
dieną buvo didžiausia 
Lietuvos šventė. Vil
niaus lietuviai išpuošė 
mūsų karių šautuvus rū
tomis, o kiekvienam ka
rininkui įteikė po puokš 
tę gėlių. Per radiją davė 
gražiausias liaudies dai
nas, įvairiausius apie 
Vilnių vaidinimus ir 1.1.

Spalio 29 dieną iškėlė 
mūsų amžinoj sostinėj 
Vilniuj Gedimino kalne 
vėliavą. Tą dieną buvo 
Mišios prie Aušros var
tų. Ten pirmą kartą po 19 
metų sugiedojo Tautos 
himną, lietuviškas gies
mes ir pasakė lietuviš
kai pamokslą. 2 valandą, 
griežiant Tautos Himną, 
iškėlė Gedimino kalne vė
liavą. Nuolat buvo girdė
ti šauksmai lai gyvuoja 
Lietuva, lietuviškos dai
nos, eilėraščiai...

Tiesa, gal jūs norit 
kad aš atsiųsčiau Jums 
Lietuvos vaizdų, albu
mėlį, artistų, arba kito 
kilį dalykų.

Šiuo ir baigsiu rašy
ti laišką, nes noriu klau- 
syti lietuviškos muzikos 
per radiją. Prašau dova
noti, kad taip negražiai 
parašiau. Būtinai para
šykit sekančiam laiške, 
ką jūs norit, kad aš at
siųsčiau jums.

Nekantraudama laukiu 
atsakymo. Onutė"

Kitame laiške Onutė 
Giedraitytė jau aprašo 
savo įspūdžius iš Vil
niaus aplankymo.

Taip visa Lietuvos 
moksleivija sutiko Vil-

>4

Reguliariai
12.99 iki 16.99

.99
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE 
11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

i

GREETINGS and BEST W1SHES

PARSONS AND PARSONS į

MAKERS OF WATERPR00F FABRIC ! 
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd. I
413 HURON ROAD CH 1-7723 j

MIESTE KRAUTUVĖ ATDARA KASDIEN 9:30 IKI 9 VAL. VAK. — SKYRIAI KASDIE^^k 

9:30 IKI 9:30 VAL. VAK. DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

MAY’S BASEMENTS■z

D0WNT0WN
0N THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT NORTHERN

Taupykite 37% iki 54% Pirmos rūšies!
Trigubu eilių mašinoj skalbiamos 

dacronu pripildytos antklodes

7 Viengubai ar 
dvigubai lovai

Rauktas viršus — trigubų eilių stiliuje lygių ir įvairių spalvų
Viengubų ar dvigubų dydžių antklodės dideliam spalvų pasirinkimui. Pripildy
tos dacrono® polyesterio, beveik nereikalingos prosijimo. Liuksusinio viršaus ir 
šonų vaizdas suteikia elegenciją jūsų miegamajam. Visos antklodės pirmos 
rūšies. Ne visos spalvos visų dydžių. Užsakykite paštu ar telefonu nurodant 
ir antrą spalvą.

• Baltos • Ružavos • Mėlynos • Geltonos • Žalios *Lilijavos 

Užsakykite ar skambinkite CH 1-3070
BASEMENT DOMESTICS, DOWNTOWN, HEIGTS, PARMA, SOUTHGATE, GREAT NORTHERN

NOT AT GREAT LAKĘS MALL
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k. . KARIUOMENES ŠVENTES ATGARSIAI

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* ČIURLIONIO AN
SAMBLIO meno vado
vas A. Mikulskis su po
nia, LB I Apyl. pirm. 
F. Eidimtas dalyvavo 
gruodžio 4 d. Chicago
je įvykusiame prof. J. 
Žilevičiaus 75 m. am
žiaus sukakties pager
bime.

Prof. J. Žilevičius yra 
ir Čiurlionio ansamblio 
garbės narys.

* VYSK. VALAN
ČIAUS Lit. Mokyklos 
tėvų susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d. (sekmadie
nį) 11:30 vai. šv. Jurgio 
parapijos m-los klasėje.

Visi tėvai kviečiami 
dalyvauti.

Tėvų Komitetas

* Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi Į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

HELP WANTED

RELIABLE LIVE IN 
ASSISTANCE 

Wanted to keep house for eld- 
erly woman and conipanion. In 
lovely country home. Other lielp 
employpd. No out side work. 
Will concider older couple. Or 
couple where man has other em
ployment. TOP SALA R Y. Refe- 
rences.

Call 944-2498 (132-133)

Viena dalis — pamal
dos Šv. Jurgio bažnyčio
je, kita — iškilmė šv. 
Jurgio parapijos salėje 
lapkričio 26 d.

Ramovės Clevelando 
skyriaus pirmininkas V. 
Knistautas trumpu žo
džiu pradėjo šventės mi
nėjimą. Įnešus vėliavą, 
gen. K. Tallat-Kelpša 
įvertino ištisą eilę svar
bių mūsų kariuomenės 
žygių ir privertė susi
kaupti bei pasidžiaugti 
didžiaisiais mūsų kariuo
menės nuopelnais.

J. Kazėnui pravedus 
himną ir garbės palydai 
išnešus vėliavą, pereita 
į koncertinę dalį.

Dažnai įvairiuose pa
rengimuose gyvinanti 
programas I. Bublienė 
šį kartą rekomendavo 
dar "pridėtinę" pranešė
ją — mažytę V. Nasvyty
tę, sklandžiai, sąmo
jingai ir nuotaikingai 
blykstelėjusią vaiskiais 
posakiais.

Vykusiai pasireiškė 
kai kas ir iš truputį vy
resnio jaunimėlio. J. Ka
zėnui dainuojant M. Pet
rausko — Kam šėrei žir
gelį, pianu lydėjo solis
to sūnus Bronius, dainuo
jant gi Blanąuet — ariją 
iš Kornevilio varpų, ly
dėjo R. Čyvaitė.

Dar vienas jaunuolis 
— G. Metalonis, jau pla
čiau žinomas, akordeonu

pagrojo A. Vanagaičio su
rinktą liaudies dainų py
nę: Plaukia Nemunėlis, 
Leiskit į tėvynę, Ulonai, 
Lietuva brangi ir treje
tą svetimų autorių kūry
bos.

Vaišių ir linksmybių 
daliai prasidėjus, gra
žiai pasireiškė talkinin
kės — šeimininkaujan
čios birutininkės su pir
mininke S. Knistautiene 
priešakyje.

Vladas Braziulis

SLA 14-tos KUOPOS
65 METŲ SUKAKTIS

SLA 14-ta kuopa, sek
madienį, gruodžio 4 d. 
Lietuvių salėje paminėjo 
savo 65 metų veiklos su
kaktį.

Tokio amžiaus kuopos 
gyvavimą minint, nebu
vo jau nei vieno, kurie 
1901 metais kuopą įstei
gė, nors dalyvavo kele
tas, kurie yra SLA na
riais jau arti 60 metų.

Programą pravedė 
kuopos pirmininkas Vy
tautas Braziulis pager
bimu mirusių narių; gė
lėmis buvo pagerbti ke
li ilgamečiai SLA na
riai: Ona Baltrukonienė, 
Agota Gervienė, Katrė 
Karpavičienė, Antanas 
Praškevičius, K.S. Kar
pius, Jurgis Čenis, Justi
nas Misčikas.

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

,341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

Clevelando vyr. skaučių suruoštas subatvakaris sutraukė svečių 
ir iš kitų jaunimo organizacijų. V. Bacevičiaus nuotrauka

Antanui ir Stelai Praš
kevičiams, sulaukusiems 
75 metus amžiaus, sugie
dota ilgiausių metų. An
tanas Praškevičius pai
ma visas pirmenybes kaip 
ilgametis organizato
rius, padėjęs išauginti 
kuopą tokia didele ir veik
lia.

Dalyvavo ir kitaip kuo
poje pasižymėjusieji, Fe
liksas Baranauskas, vie
nas ankstyvųjų šios ko
lonijos veikėjų, ištisai 
išbuvęs šios kuopos pir
mininku 25 metus, Ma
rė Miščikienė taip pat ne
mažiau metų darbuojasi 
iždo sekretorės parei
gose.

Praškevičius, Misči
kas, Baranauskas, Au
gustas Jankauskas, A. 
Banys, Jonas Daugėla, 
buvo pakviesti pasakyti 
savo ilgesnius ar tum- 
pesnius prisiminimus ir 
mintis SLA klausimu. 
Buvo gautas SLA prezi
dento Povilo P. Dargio 
sveikinimo laiškas.

K. S. Karpius patiekė 
1886 metais įsisteigusių 
dviejų Susivienijimų ap
žvalgą. Nušvietė anksty
viausius Clevelando kolo
nijos santykius su tais Su
sivienijimais, ir 14-tos 
kuopos išsirutuliojimą 
po 1901 metų Susivieniji
mo skilimo, kada pradė
jo paskirai gyvuoti tau
tinis Susivienijimas ir 
Lietuvių Rymo-Katalikų 
susivienijimas.

SLA 14-ta kuopa prisi
dėjo prie įvairių lietuviš
kų reikalų. I 1-as. karo 
laikais rėmė Lietuvos ne
priklausomybės pastan
gas, nariams gausiai per
kant Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus, auko
jant- Lietuvos karo nu- 
kentėjusiems šelpti. II 
karo laikais darė tą pa
tį. Parėmė Dirvos išlai
kymą, Lietuvių salės įgi
jimą, lietuvių kultūrinio 
darželio įsteigimą.

(k)

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD. 
NORTH OF MONTICELLO

EXPERT BODY REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC 
CARS. FREE ESTIMATES.

486-3441

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONV CARLIN C0.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HILDEBRANDT PR0VIS10N CO.
3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST' W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOLNER 
INDUSTRIES INC.

152 50 M c CRACKEN Rd. 5 81 -3 600

HOR1ZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

♦ VASARIO 16 GIMNA
ZIJOS EGLUTEI SLA 14 
kuopos sukakties minė
jime buvo surinkta $20. 
Prašymas buvo gautas 
iš neseniai Ameriką lan
kiusio mokytojo Fr. Skė
rio.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS -

GRUODŽIO 11 D. Korp! Giedra 
pyragų ir tortų pardavimas ir 
kavutė šv. Jurgio par. salėje.

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

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

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

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

GREETINGS and BEST W1SHES
A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS 
3920 Valley Road Call 661-3015

GREETINGS and BEST VV1SHES 
MUTUAL OF OMAHA 

INSURANCE CO.
LIFE INSURANCE AFFILIATĘ 

UNITED OF OMAHA
Hospitalization—income protection 

ROBERT F. KELLY & ASSOCIATES 
2850 Euclid Avė. 861-7572
-------------------- ----------- ---------------------------------------

DIRVA 1967 metams
TIKTAI $10 

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja

šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 
nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES

1967
SAUSIO 8 D. Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos Kalėdų eglutė 
Naujosios Parapijos salėje.

šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 
ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportunity Employer

(133)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

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

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

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

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

DIRVA 6907 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44103 f

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS [

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, Cleveland, Ohio i
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardas ................................................................... į

Adresas ................................................................... .

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



DIRVA
/

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* ROMUALDAS KA
ŠUBĄ, mechaninės inži
nerijos daktaras, nese
niai dalyvavo specialio
je amerikiečių inžinie
rių konferencijoj, kur 
skaitė paskaitų apie tur
bininių generatorių di
namiką ("Dynamics in 
development of turbulent 
flow bearings and seals 
for process-fluid lubri- 
cated turbomachinery"). 
Paskaitos klausytojai bu
vo supažindinti su įvai
riais apskaičiavimais, 
tyrimų duomenimis ir jų 
praktišku panaudojimu 
įvairiems technikos lai
mėjimams (ypač erdvių 
tyrimo srityje).

Inž. dr. R. Kašubą dir
ba atsakomingą darbą 
vienoje didelėje JAV įmo
nėje ir dažnai ją atstovau
ja įvairiose konferencijo
se.

Inž. dr. R. Kašubą gy
vena Clevelande su 
žmona ir dukrelėmis, 
priklauso Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui ir yra 
dabartinis veiklus Ame
rikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos 
Clevelando skyriaus pir
mininkas. Jo vadovauja
mas skyrius smarkiai pa
gyvino savo veiklą, turė
jo eilę įdomių susirinki
mų, yra suplanuota ir 
daugiau jų.

* INŽ. V. GRUZDYS 
iš Philadelphijos, Dir
vos bendradarbis ir rė 
mėjas, prisiuntė 5 dol. 
auką ir padidino savo 
įnašus Vilties Dr-jai 10 
dol.

GIEDROS ROMANO
KONKURSO IŠKILMĖS

Korporacija Giedra 
skelbtą romano konkur
są užbaigė iškilmėmis. 
Iškilmes sudarė akade
minė dalis, koncertinė ir 
vaišės. Iškilmės įvyko š. 
m. lapkričio mėn. 27 d., 
Jaunimo Centre.

Konkurso akto iškil
mes atidarė korp. Gied
ra pirmininkė, E.Palio- 
kienė. Konkurso užbai
gimo aktą perskaitė kon
kurso jury komisijos na
rys, C. Grincevičius. 
Laureatui A. Baronui pre 
miją $1000 čekį, įteikė 
korp. Giedra pirmininkė 
E, Paliokienė. Sudarytas 
simpoziumas aptarė pre
mijuotą romaną. Simpo
ziumo narių sąstatą su
darė jury komisijos na
riai rašytojai: K. Bra- 
dūnas, Č. Grincevičius, 
D. Kučėnienė, Iz. Mote- 
kaitienė, J. Vaičiūnienė.

Daugumas jų iškėlė tei
giamas romano puses, 
tik viena rašytoja J. Vai
čiūnienė atsuko antrą me
dalio pusę, — aiškiai pa
sakė savo nuomonę ir ją 
pagrindė rimtais argu
mentais. Tik kiek per
ilgai kalbėjo, tad ir at

Brangiam tėvui ir uošviui

A t A

STEPONUI LAVICKUI 
mirus, HALINĄ ir ZIGMĄ MOLIEJUS ir jų šei

mas nuoširdžiai užjaučiame

Kazimieras ir Elena Pociai

ėmė dalį savo minčių 
svorio... Simpoziumą 
moderavo Draugo redak
torius, kun. J.Prunskis.

Premijuotojo romano 
"Trečioji moteris” kny
gos ištrauką citavo Ind
rė Paliokaitė-Tijūnėlie- 
nė.

Vadovaujančios giedri- 
ninkės nuoširdžiai dėko
jo visiems jury komisi
jos nariams.

Koncertinę dalį atli
ko M. Mongirdaitė. So-r 
listei akomponavo pia
nistė M. Kutz.

Giedros konkurso ini
ciatorė yra E. Juknevi
čienė, ilgametė korp. 
Giedra pirmininkė.

Giedrininkės pavaiši
no visus iškilmių daly
vius. Jos yra užsireko
mendavusios kultūrinio 
lygio parengimais, tad 
į juos publika visada ma
loniai ir gausiai atsilan
ko. Ir šį kartą dalyvavo 
keli šimtai svečių. Matė
si ir studijuojančio jau
nimo, daugumoje mergai
tės, jaunosios giedrinin
kės.

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks "SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV Jr t.t. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731.

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJŲ KNYGŲ, 
PLOKŠTELIŲ IR 
TAUTINIU 
RANKDARBIŲ!

HELP WANTED MALĖBORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR CINCINNATI 
GILBERT FLOOR. TYPE MILĖS 

also LATHE HANDS 
HYDRO MFG. 

19701 Moenart Detroit, Mich. 
FO 6-4000 (123-132'1

MACHINIST
General shop; operate milling 
machine, lathe, drill press. Good 
opportunity, will consider reti- 
ree; excellent benefits. Garfield 
Hts. 587-3566.
LUFKIN INSTRUMENT DIV. 

THE LUFKIN RULE CO.
Cleveland, Ohio

(131-134)

FEMALE HELP

REGISTERED NURSF.
Oustanding opportunity in ELK- 
HART, EXCF.LLENT PAY. 40 1IOUR 
WEEK WITH WED. AND SAT. FIALF 
DAYS. NO SUN. OR NIGHTS. BLUE 
CROSS, BLUE SHIELD PAID FOR 
BY EMPLOYER PEDIATRICS SEC- 
TION. APPLY ADMIN1STRATOR 
ELKHART CLINIC, ELKHART, IND. 
or call COLLECT, 522-9850.

( 128-132)

Sukaktuvininkas Teodoras Blinstrubas ir ponia tarp grupės suruošusios jo 60 metų amžiaus sukakties 
iškilmingą paminėjimą Chicagoje. Nuotraukoje sėdi iš kairės: Ona Daškevičienė, Teodoras Blinstrubas, 
Elena Matutienė. Stovi: Cezaris Modestavičius, Jonas Jurkūnas, Barbora Blinstrubienė, Mečys Šimkus, 
Petras Vėbra ir Mečys Valiukėnas. V.A. Račkausko nuotrauka

Valandėlė su Teodoru Blinsfrubu
Teodoro Blinstrubo 

60 m. amžiaus sukakties 
proga, jo artimieji bi
čiuliai ir bendraminčiai 
lapkričio 27 d. susitel
kė pabūvoti drauge su 
sukaktuvininku ir jo šei
ma.

J. JurkūnasĄLTS-gos 
pirmininkas, pasveikina 
sukaktuvininką ir taip 
gausiai atvykusius jojo 
bičiulius. Pietūs. Jų pa
baigoje J. Jurkūnas ap
žvelgia trumpais bruo
žais Teodoro asmenį, jo 
eituosius kelius, darbus. 
Skamba Laimingų Metų. 
Teodorui! Sveikina žo
džiu: J.J. Bachunas, J. 
Andrašiūnas, J. Šulai- 
tis, K. Pocius, Vyt. Kas- 
niūnas jr., o Vytautas 
Kasniūnas, kaip vie
nas buv. Teodoro moki
nių (nuotaikingai paskai
to poemos stiliuje atsi
minimų pluoštą, kokio
mis nuotaikomis sutiko į 
ją atėjusį ir dirbusį nau
jąjį matematikos moky
toją ano meto Joniškio 
gimnazija... Skaitomi 
sveikinimai laiškais ir 
telegramomis. Tarp jų 
Gen. Liet. Konsulas dr. 
P. Daužvardis, reiškiąs 
daug linkėjimų sukaktu
vininkui ir apgailestau
jąs asmeniškai negalįs 
susitikime dalyvauti.

Pabaigoje O. Daškie- 
nė, E, Matutienė, P. Vėb
ra ir J. Jurkūnas, ALT 
S-gos Valdybos ir visų 
susirinkusiųjų vardu įtei
kia Teodorui dail. P. 
Vėbros padarytąjį sukak
tuvininko bareljefą ir me
nišką adresą. Salę už
valdo rimtis ir šiltas 
draugiškumas. Sukaktu
vininkas taria padėkos žo 

Solistė Lionė Juodytė tarp gerbėjų apdovanota gėlėmis po sėkmingo koncerto Town Hali New Yorke.
Vyt. Maželio nuotrauka ■ -...—...................... .....

dį. Jis reiškia nusiste- 
bėjimą(kad tiek daug bi
čiulių atėję, džiaugėsi 
tuo susitikimu, dėkojo už 
dėmesį. "Savo pastan-

KETVIRTASIS RIETU AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESAS

Ketvirtasis Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongre
sas, kuris įvyks 1967 m. 
vasario 2-6 dienomis 
Buenos Aires mieste, tu
rės didelės reikšmės, 
nes jo metu bus Jaunimo 
Metų užbaigimas, viso 
Amerikos kontinento jau
nimo subuvimas. Jauni
mo Metų užbaigimas pra
sidės su studijų savaite 
nuo sausio 27 iki vasario 
2 d. Vilią Elisa "Šiluvo
je” Tėvų Marijonų va
sarvietėje, netoli LaPla- 
tos miesto. Visais jauni
mo studijų reikalais, 
kreiptis tiesiog į Jauni
mo Komisiją: Mendoza 
2280, Avellaneda, Bue
nos Aires.

KONGRESO 
PROGRAMA

Vasario 2 d. svečių 
priėmimas, registravi
mas lietuvių parapijoje, 
Mendoza 2280, Avellane 
da. Apie 7 v.v. prasidės 
Kongreso atidarymo iš
kilmingos pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje su 
visų kraštų vėliavomis. 
Po pamaldų vainiko uždė
jimas prie lietuviško kry
žiaus už žuvusius. Tuo
jau pat Lietuvių Salėje 
Kongreso iškilmingas 
atidarymas, garbės pre- 

gose liekuosi būti nau
dingas lietuvybei ir atei
tyje... Aš jungiuos į tal
ką ir toliau, jeigu esu 
reikalingas" — baigė 
nuoširdžią padėką Teodo
ras Blinstrubas. (m.v.) 

zidiumo sudarymas ir 
svečių pavaišinimas, bei 
susipažinimas.

Vasario 3 d. 9 vai. ry
to pradžia studijų dviejo
se sekcijose: visuome- 
ninkų ir jaunimo iki 12 
vai. Pietų pertrauka ir 
apie 5 vai. studijų tęsi
nys. Vakare apie 9 vai. 
svečių priėmimas ir pa
vaišinimas Argentinos 
Lietuvių Susivienijimo 
patalpose (San Martin 
3175, Lanus, Buenos Ai
res).

Vasario 4 d. nuo 10 
vai. iki 12 vai. studijų 
tęsinys. Po pietų apie 5 
vai. tęsiamos studijos ir 
diskusijos. Apie 9 vai. 
svečių ir kongresistų pri
ėmimas Lietuvių Centro 
patalpose (Tabare 6950 
Vilią Lugano Buenos Ai
res).

Vasario 5 d. 11 vai. 
Buenos Aires Katedroje 
iškilmingos pamaldos, 
po kurių vainiko padė
jimas prie laisvės pa
minklo Plaza de Mayo. 
Po pietų svečių pavaži- 
nėjimas po Buenos Aires 
miestą ir apylinkes.

Vakare miesto teatre 
iškilmingas Kongreso už 
baigimas su didele meni
ne programa. ,

Vasario 6 d. Jaunimo 

Metų užbaigimas kartu 
su kongreso svečiais Vil
ią Elisa vasarvietėje su 
dideliu "Asadu" — ar- 
gentiniška pietų puota ir 
meno programa.

INFORMACIJOS 
JAUNIMUI IR 
KONGRESO 
DALYVIAMS

Jaunimui, atvykstan
čiam iš Š. Amerikos ar 
kitų tolimesnių vietų bus 
paruoštos nakvynės vie
name viešbutyje papigin
ta kaina ir bendru resto
ranu. Jaunimas iš Pietų 
Amerikos bus priimtas 
lietuviškose šeimose. 
Tačiau studijų savaitės 
metu visi gyvens kartu 
vasarvietėje palapinė
se.

Svečiai į Kongresą, ku
rie atvyks iš š. Ameri
kos ar tolimesnių kraštų 
bus apgyvendinti kartu su 
jaunimu viename viešbu
tyje, nebent norėtų kitur 
apsigyventi. Svečiai iš 
Pietų Amerikos — pas 
Argentinos lietuvius. T*o- 
dėl prašome greičiau 
pasiųsti informacijas, 
užpildyti anketas, ku
rias esame išsiuntę. 
Svečius priims ir išlai
kys šeimose viso Kon
greso metu.

Jaunimui po Kongreso 
yra planuojama bendra 
atostogų stovykla Kordu- 
bos kalnuose. Kas norėtų 
toje stovykloje dalyvau
ti, turės užsimokėti ke
lionės ir pragyvenimo 
išlaidas, kurios sieks 
mažiausiai po 3 dol. į 
dieną. Ekskursijos ir ke
lionės išlaidos atskirai.

KONGRESO STUDIJŲ 
TEMOS

Kongreso metu numa
tomos nagrinėti šios te
mos:

1. Lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje: šeimo
se, liet, mokyklose, klu
buose, meno ansambliuo
se ir susirinkimuose.

2. Lietuvos dabartinė 
padėtis ir jos ateitis, bei 
mūsų santykiai su lie
tuviais tėvynėje, bei 
tarp savęs visame pla
čiame pasaulyje. (Lietu
vių apjungimas po viena 
ir ta pačia idėja: Išlikti 
sąmoningais ir organi
zuotais vienetais).

Šios temos bus disku, 
tuojamos atskirai dve
jose sekcijose: visuome
nininkų ir jaunimo. Jau 
dabar prašome visus 
ruoštis šių temų nagri
nėjimui.

Visas Kongresas bus 
filmuojamas ir užrašo
mas į juostą, kad liktų 
istorinė medžiaga atei
čiai.

Visais Kongreso rei
kalais prašome kreiptis 
tiesiog į IV PAL Kon
greso Vykdomąjį Komi
tetą sekančiu adresu:

IV PALK Vykdoma
sis Komitetas, Mendoza 
2280, Avellaneda, Bue
nos Aires, Argentina.

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY'S BAKERY 
and 

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd. 
SK 2-0828
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