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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

HITLERIS IR KITI
PASKUTINIAI SS ISTORIJOS NAGRINĖJIMAI 
IŠKELIA ĮDOMIUS FAKTUS, KAIP Į LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AR BENT DIDES
NĖS SAVIVALDOS REIKALAVIMUS ŽIŪRĖJO 
HITLERIS IR KAIP KEITĖSE PAŽIŪROS JO 

ARTIMIAUSIOJE APLINKOJE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Iš praeities reikia 
semtis stiprybės... Už 
tat kartais, nors dabar
tis z ir labai intriguoja, 
verta pasižiūrėti ir at
gal. Taip pavyzdžiui, mū
sų ginkluotas sukilimas 
prieš sovietus jų karo 
su vokiečiais angoje ne
buvo labai praktiškas, 
nes pagal Hitlerio pažiū
rą, kitos Europos tau
tos nebuvo vertos nei ne
priklausomybės, nei au
tonomijos. Iš to išeinant 
laikinos vyriausybės pa
stangos išlaikyti kokį 
specialų, išskirtiną sta
tusą buvo iš anksto pa
smerktos nepasiseki
mui, lygiai taip pat, kaip 
vis pasikartojančios spe
kuliacijos, kad Lietuvai 
būtų buvę geriau, jei An
tanas Smetona būtų nu
sprendęs susidėti su 
Reichu ir užimti Vilnių 
vokiečiams užpuolus 
Lenkiją. Vokiečių galu
tino laimėjimo atveju, 
tai Lietuvai būtų tiek pa
dėję, kiek Lenkijai padė
jo jos dalyvavimas Če
koslovakijos parceliaci- 
joje. Netrukus ji pati 
buvo padalinta ir valdo
ma kaip kolonija.

Žinia, Hitlerio 'poli
tika' buvo iš anksto pa
smerkta nepasisekimui, 
nes ji išplaukė iš liguis
to įsivaizdavimo, kuris 
neturėjo nieko bendro su 
realybe, tačiau kol jis 
buvo gyvas ir valdė Vo
kietiją, nebuvo jokios vii 
ties susilaukti jokios ki
tos politikos. Likimo iro
nija lėmė, kad realios 
pastangos tą politiką, 
nors ir labai pavėluotai, 
pakeisti, kilo iš tos or
ganizacijos eilių, kurios 
tiesioginis tikslas kaip 
tik ir buvo tą Hitlerio 
sapną įgyvendinti ... iš 
SS.

Apie tai ilgoje straips
nių eilėje dabar rašo 
vienas iš Der Spiegei re
daktorių Heinz Hoehne. 
Savo tos organizacijos 
istorijoje ’Kaukuolės or
dinas’ (Der Orden unter 
dem Totekopf) Hoehne 
kiek sustoja prie oku
puotų kraštų valdymo, 
kuris faktinai buvo tos 
organizacijos žinioje. Sa
vaime aišku, kad parei
gūnai greitai pastebėjo 
Hitlerio politikos neprak- 
tiškumą ir bandė ją kiek 
galėdami 'pataisyti'. Čia 
pat reikia pastebėti, kad 
jei ką nors galima buvo 
'pataisyti', tai tą galėjo 
padaryti ne Wehrmach- 
tas, diplomatinė tarnyba 
ar kokios kitos vokiečių 
įstaigos, bet tik SS, ku
riai faktinai buvo paves
ta visų kitų institucijų 
galutinė priežiūra.

Kartu verta prisimin

ti, kad ne tik lietuviai, 
jau nekalbant apie sla
vus, bet net ir 'germa
nų’ tautos, kaip danai ir 
norvegai, Hitlerio akyse 
nebuvo vertos nepriklau
somybės. Tiesa, Danijai 
pradžioje buvo leista 
tvarkytis nepriklauso
mai, vokiečiams ją be
veik be kraujo lašo oku
pavus, tarytum nieko ne
buvo atsitikę. Tačiau kai 
Danijos karalius Hitle
rį 1942 m. jo gimtadienio 
proga pasveikino nepa
kankamai širdingai, įsiu
tęs Hitleris nutarė pa
daryti galą jos popieri
nei nepriklausomybei, 
pasiųsdamas į Kopenha
gą vieną iš ištikimiau
sių SS vadų gruppen- 
fuehrerį dr. Werner 
Best. Tačiau tas, vieto
je pradėjus teroro val
dymą, ten nuvykęs ban
dė palaikyti gerus san
tykius su danų politi
kais ir neatidavė val
džios mažai grupelei da
nų nacių, kaip kad buvo 
Hitlerio įsakyta!

Nors Hitlerio pažiūra 
į Rytų Europos tautas bu
vo visai aiški ir jo pa
reigūnams žinoma, ta
čiau ir tie, susidūrę su 
gyvenimo tikrove, bandė 
varyti savo politiką. 
Taip Ostlando, t.y. Bal
tijos valstybių vyr. SS ir 
policijos vadas Ober- 
gruppenfuehreris Jec- 
keln 1942 m. vasarą no
rėdamas susilaukti lat
vių talkos, pareiškė lat
vių karininkų grupei, 
"kad ’grossgermanis- 
chen Reiche’ ir latvių 
tauta gaus savo vietą 
po saule". Tačiau ir už 
tokį nevisai aiškų pa
reiškimą — ką gi reiš
kia 'vieta po saule’ — 
Jeckeln gavo pylos iš 
Rytų ministerio pavaduo
tojo gauleiterio Meyer- 

io. Tas rugpiūčio 14 d. 
raštu paskelbė, kad kal
bėti apie Latvijos poli
tinę raidą (staatsrecht- 
liche Entwicklung) nėra 
SS pareigūno kompeten
cija. Tačiau toks 'išaiš
kinimas’ visiškai nenu
ramino mažesnių parei
gūnų. Spaudimas į vyr. 
SS vadą Himmlerį ką 
nors daryti ypač padidė
jo, kai SS užsinorėjo su
daryti savo ’privačią’ ar
miją, siekiančią mili
jono vyrų. Tam reikalui 
neužteko vokiečių sava
norių, skubiai buvo rei
kalinga pavergtųjų tautų 
talka. Visų pirma SS 
akys nukrypo į Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Kad 
čia paskelbus mobiliza
ciją, reikėjo kaip nors 
pakeisti okupuotų vals
tybių statusą. Taip refe
ravo Himmleriui jo tarp- 
tautinės teisės specialis
tai. Pagal jų formulę 
kiekviena Baltijos vals
tybių turėjo gauti suve
renumą vokiečių apsau
goje- "Schutzherrschaft" 
kuri garantuotų vokie
čiams jų karo ir užsie
nio politikos priežiūrą.

Tačiau Hitleris nesu
tiko patenkinti Himmle- 
rio prašymo. 1943 m. va
sario 8 d. jis galutinai at
metė Himmlerio autono
mijos planą.

Tačiau gyvenimo eiga 
ir toliau reikalavo pakai
tų. Turėjo ateiti mintis 
pasinaudoti ne tikpabal- 
tiečių, bet ir slavų, ne
išskiriant rusų, talka. Ki
lusios diskusijos buvo la
bai įdomios, tačiau jos 
jau išeina už šiandien 
nagrinėjamos temos ri
bų. Čia tik tektų pažy
mėti, kad 1943 m. buvu
siam Latvijos krašto ap
saugos ministeriui Ban- 
gerskiui suorganizavus 
gausų latvių SS - legioną, 
Himmleris jautė reikalą 
dar kartą prašyti savival
dos 
Tuo 
su 
1943
Pasikalbėjime dalyva
vęs Rytų ministeris Al
fredas Rosenbergas už-

Baltijos kraštams, 
reikalu Himmleris 
Hitleriu kalbėjosi 
m. lapkričio mėn.

1

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Clevelando skyrius savo finansine parama ir darbu dau
giausiai už kitus skyrius yra prisidėjęs prie Dirvos išlaikymo ir pagerinimo. Skyriaus įnašas Vil
ties Draugijai siekia 1588 dolerius. Nuotraukoje naujoji ALT S-gos Clevelando skyriaus valdyba. 
Sėdi iš kairės: Antanas Nasvytis -- narys, Kazys S. Karpius -- pirmininkas. Stovi: Vladas Blins- 
trubas -- iždininkas, Kazys Karalis -- vicepirmininkas ir Vytautas Stuogis -- sekretorius. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

Kinų-sovietų nesutarimas
Kinų - sovietų gin

čas pasiekė tokį laips
nį, kad sunku numatyti, 
kaip jis pasibaigs, kurie 
iš jų yra daugiau kaltes- 
ni ir kurie dėl to pra
laimės.

Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet va
sario 15 d. Maskvoje ir 
Pekine buvo paminėta 
1950 metais pasirašyto
ji savitarpio pagalbos 
sutartis. Maskvoje ora
toriai skelbė, kad jie 
myli kinų tautą, bet 
smerkia Mao Tse-tungo 

sirašė: "Pasikalbėjimo 
metu fuehreris (Hitle
ris) keletą kartų paste
bėjo, kad jis, savaime 
aišku, niekados negalės 
atsisakyti nuo tų kraštų. 
Jam esą vidujiniai sun
ku, nors ir labai sun
kiais laikais, padaryti 
tokių nuolaidų. (Auch er 
sei innerlich dagegen, 
in schweren Zeiten ein 
so weitgehendes Entge- 
genkommen zuzeigen)...

Dirvos korespondentas 
Paryžiuje

I

ir jo klikos diktatūrą. 
Pekine oratoriai užtik
rino, kad jie myli rusus 
bet nemėgsta Brežnevo 
- Kosygino ir jų klikos 
revizionistinio režimo.

Kai Pravda ir toliau 
tęsia spausdinimą re
portažų apie "chunvei
binų" (taip sovietinėje 
spaudoje vadinami rau- 
dongvardiečiai) siautė
jimą ir aprašo jų ruošia
mas manifestacijas 
prieš Sovietų Sąjungą, 
Pekine išeiną laikraš
čiai rašo, kadsovietųmi- 
licininkai yra tokie pat 
rasistai , kaip ir Ku- 
Klux-Klanas,

Kodėl Mao staiga pa
sidarė diktatorium ap
suptas klikos? Tam pa
aiškinti sovietų spau
doj nerandame atsaky
mo. Kosyginas britų 
laikraštininkams davė 
vieną paaiškinimą, bet 
jis nepilnas. Pagal jį, 
Mao susidūrė su ekono
miniais sunkumais ir dėl 
to užėmė tokią liniją. 
Jei tai būtų tiesa, tai 
kur garantija, kad pana
šūs sunkumai neatsiras 
ir 
valdomuose kraštuose. 
Vadinasi, jų giriamas so
cialistinis režimas ne
apsaugo nuo diktatūros 
įsigalėjimo.

kituose komunistų

Kinai jau šimtą kartų 
kaltino Chruščiovą ir jo 
įpėdinius įvedant Sovie- 
tijoj kapitalizmą ir pa
darius "šventą sąjungą" 
su Amerika, bet nie
kad neatidengė to mecha
nizmo, kuris sukūrė są
lygas šiai "didžiai iš
davystei".

Ginčas tarp kinų ir so
vietų rodo abiejų komu
nistinių valstybių bejė
giškumą bandant vaidinti 
darbininkų internacio
nale lyderio vaidmenį.

Kinų komunistai vis ma
žiau beturi įtakos pas 
Azijos komunistus, o so
vietai vis daugiau turi 
bėdų su savo satelitais 
Europoje. Jei Maskva ir 
Pekinas nutrauktų tarpu
savio diplomatinius san
tykius, vargu ar jų ša
lininkai pasektų.

Vienintelė šio konflik
to išdava ta, kad komu
nistai suprato, jog jie 
ateity neturi lenktis kaž 
kokiai "Mekai" ir Kini-

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* R. KINUOS vyriausybė sa
vo atsišaukimais į rytinio pasie
nio darbininkiją kviečia juos 
ruoštis krašto gynybai "su šau
tuvu vienoj rankoj, dalgiu ki
toj". Turėta galvoje ilgas pa
sienis su Sov. Sąjunga. Be to, 
kviečiama jungtis i kovą su 
"reakcionieriais", užsienyje ir 
krašto viduje , siekiančiais su
griauti Mao Tse-tungo "kultū
rinę revoliuciją".

* JAV VYRIAUSYBE išlei
do naujų paskolos lakštų seri
ją, kuri siejama su Vietnamo 
karo išlaidų didėjimu. Pavadin
ti "laisvės šėrais" bonai teiks 
4.74% metams, išlaikius juos 
4 1/2 metų. Naujieji bonai bus 
paleisti i rinką po gegužės 1 d. 
Jų tikimasi parduoti už 1 bil. 
dolerių.

* BARRY GOLDWATER.avi- 
acijos atsargos generolo.laips
nį turis politikas, ką tik grįžęs 
iš pratimų Vietname pareiškė, 
kad kariai pasipiktinę draudimu 
bombarduoti daugeli kariškų tai
kinių Š. Vietname, kurie turėtų 
būti subombarduoti. Be to, kai 
tik bombardavimais sulėtina
mas medžiagų ir karių transpor
tą s pietų link, tuoj atsiranda 
Įsakymas bombardavimus nu
traukti.

* NEI VIENOJE Vak. Euro
pos sostinėje britų premjeras
H. Wilson nerado pritarimo jo 
pasitarimų su Kosyginu rezul
tatams. Išvadoje, sakoma, Ko
syginas pasinaudojęs pačių bri
tų sena politine taktika: valdyk 
ir skaldyk.
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PANIKA ISPANIJOJE (5)

Ambasadorius maudosi jūroje...
Palomares miestely

je įtempta nuotaika dar 
labiau padidėjo, kai sau
sio 24 rytą gyventojai 
jūroj pamatė ištisą lai
vyną: torpedininką "Mac 
Donough", išsilaipinimo 
laivą "Fort Snelling",po
vandeniniams laivams 
gelbėti laivą "Petrei" ir

KINU-SOVIETI) 
NESUTARIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ja su Sovietija nėra jų 
idealas. XX komparti
jos kongrese Togliattipo- 
licentrizmo pasiūlymas 
šiandien vis daugiau ran
da pas komunistus ša
lininkų.

Kinų-sovietų ginčui pa
iliustruoti verta prisi
minti seną istoriją, kai 
stačiatikių bažnyčia at
siskyrė nuo Romos baž
nyčios, tada vienas tikin
čiųjų paklausė savo kuni
go:

— Kadangi mūsų po
piežius ir jų arkivys
kupas tiki į tą patį Die
vą, kodėl jie nesusitin
ka .susitaikyti?

— Tai gal jie padarys 
vieną dieną, — atsakė 
kunigas.

Niekas nežino kaip il
gai tęsis šis nesutari
mas tarp sovietų ir ki
nų 'bažnyčių. Bent šian
dien to susitaikymo ga
limybės,. yra labai silp
nos.

Kosyginas savo troš
kimą verčia realybe,kai 
kalba apie Kinijoje bu
vimą prosovietinės" frak» 
ei jo s, lygiai kaip Peki
nas fantazuoja, kai ra
šo, kad rusai pasipikti
nę kinų studentų apdau- 
žymu Maskvoje.

Kultūrinė revoliucija 
suskaldė kinų kompar
tiją, bet nesukūrė pro
sovietinės frakcijos.

Japonų spauda nese
niai rašė, kad Mao ša
lininkų tarpe esama įvai
rių nuomonių. Liou 
Chao-chi buvo pasiūlęs 
pasirašyti su sovietais 
paktą dėl bendros ak
cijos Vietname, nes ka
ro išplėtimas priverstų 
sovietus nutraukti san
tykius su Amerika ir' 
jie turėtų kinams eiti į 
pagalbą, Amerikai pra
dėjus represijas.

Mao pasipriešino tam 
pasiūlymui, sakydamas 
kad tai būtų ieškojimas 
kvailesnių už save. Anot 
jo, sovietai niekad nesi
ims rizikos Azijoje ir ne 
stos pagalbon Kinijai.

Šita versija patiki-r 
miausia. Liou-Chao-chi

tiekimo laivą "Nespe- 
len". NATO laivyno va
do pavaduotojo admirolo 
William Guest vimpilas 
plėvė savo "Mac Do
nough" stiebe. Bet tai 
dar ne viskas. Sausio 26 
d. atplaukė vandenynų ty- 
rimo laivas "Dutton", o 
kitą rytą du naujausi po
vandeniniai laivai "Al- 
vin" ir "Aluminaut", o 
su jais ir nedidelis po
vandeninis laivas "Per- 
ry Csubmarine".

Povandeninis, laivas 
"Abrin", vos 20 pėdų il
gio, turėjo tą ypatybę, 
kad su trijų žmonių įgu
la galėjo išbūti 24 var 
landas pasinėręs 5,400 
pėdų gilumoje. Jis buvo 
tikra po vandeniu tyrinė
jimo laboratorija.

"Aluminaut"t 90 pėdų 
ilgio, buvo lyg elektro
niška jūrų baisenybė, 
galinti išbūti 36 valan
das pasinėrusi 15,000 gi

Palomares žemė, radiacijos paliesta, buvo sukrauta j stati 
nes ir išvežta Amerikon.

lumoje. Su savo milžiniš
kais prožektoriais galė
jo apšviesti dugną ir tu
rėjo 9 pėdų ilgio "kojas", 
su kuriom galėjo paimti 
nuskendusį daiktą. Gi 
"Perry Cubmarine", 
pats mažiausias iš trijų 
povandeninių laivų, tu
rėjo tik 2 žmones įgu
loje ir galėjo pasinerti 
600 pėdų, bet jis irgi tu
rėjo moderniškiausius 
aparatus. Kas keisčiau
siai, nė vienas tų povan
deninių laivų nepriklau
sė amerikiečių karo lai
vynui, bet buvo priva
čios kompanijos nuosavy
bė. Visi nariai buvo ci
viliai. Jie buvo pakvies
ti pavojingiausiam ieš
kojimui, kokį kada darė. 
Jie turėjo surasti ir iš
traukti iš vandens H bom
bą. Ieškojimui vadovavo 
tos srities specialistas 
John Lindbergh, garsaus 
lakūno sūnus.

Kasdien vis nauji lai
vai pasirodydavo prie P a
lomares ir admirolas 

Guest greit turėjo savo 
žinioje laivyną iš 27 įvai
raus dydžio pastatų. Jo 
žinioje dirbo 120 narų.

Čia buvo suvežti nau
jausi elektroniniai apa
ratai, viskas kas buvo 
geriausia ieškojimo sri
tyje. Tad kilo įtarimas, 
ar amerikiečiai vien tik 
atominės bombos ieško, 
ar nėra dar ko nors 
kito?

Kodėl buvo dedama 
tiek daug pastangų ieš
kojimui vienos bombos, 
kuri nebuvo užtaisyta?

Atsakymas netyčia iš
spruko iš atominio moks
lininko dr. Bethe Wa- 
shingtone:

— Tikrasis pavojus 
yra, kad kas nors kitas 
pirm mūsų gali surasti 
šią sveiką bombą ir su
žinoti visas paslaptis.

Šį kartą, kaip James 
Bond nuotykiuose, ame
rikiečiai ne tik pametė 

bombą, bet bijojo, kad 
pašalinis asmuo nesuži
notų jos paslapties. Štai 
kodėl prie Palomares bu
vo atsiųsti dar keli karo 
laivai apginkluoti rake
tomis ir moderniškais 
radarais prieš povande
ninius laivus.

Palomares apylinkėj 
pasirodė paslaptingi 
"turistai", su kuriais 
žandarai mandagiai el
gėsi. Tai buvo ispanų sau
gumo ir kontražvalgy- 
bos agentai.

Tada buvo pradėta 
kalbėti apie paslaptin
gą "juodą dėžutę". Buvo 
pasakojama, kad sudu
žusio lėktuvo B 52 kapi
tonas Wendorf ant kak
lo turėjo pasirišęs ne
didelį raktą, kurį katas
trofoje pametė. Buvo sa
koma, kad šis raktas bu
vo nuo mažos juodos dė
žutės , kuri irgi dingo. 
Vieni sakė, kad toj dė- 
žutėjo buvo B 52 kodas. 
O kas turi tą kodą, žino 
apie strateginių bombo

nešių misijas, gali per
imti įsakymus, kurie duo
dami skrendant. Kitiems 
tas raktas buvo nuo H 
bombos. Tikrumoje nie
kas nieko nežinojo, bet ' 
pasakojo įvairiausias 
fantastiškas istorijas. 
Ar tikrai niekas nematė 
tos juodos dėžutės? Vie
nas ją matė, tai žvejas 
Francisco Simno, kuris 
traukdamas tinklus tarp 
žuvų rado dėžutę. Bet ji 
buvo tokia sunki, kad su
draskė tinklą, pirm negu 
spėjo įtraukti į laivą. 
Amerikiečiai laikėsi re
zervuotai ir jokio paaiš
kinimo dėl tos dėžutės 
nedavė, bet žvejas buvo 
nuodugniai išklausinėtas 
ir toj vietoj, kur jis trau
kė tinklus, pasiliko pat
ruliuoti karo laivas.

Su kiekviena diena 
tarp gyventojų sklido fan
tastiškiausi gandai. Bu
vo sakoma, kad horizon
te pastebėtas sovietų ka
ro laivas, kad sovietų po
vandeniniai laivai neto
liese nardo, kad jų šni
pai bando surasti tą juo
dą dėžutę...

Madride komunistai 
sukurstė studentus ir 
prie Amerikos ambasa
dos tarp jaunimo ir po
licijos įvyko susirėmi
mas. Falangistų laik
raštis "Ya" kiek pra
skleidė uždangą. Bet is
panai klausėsi užsienio 
radijo stočių, kuriose bu
vo skelbiamos aliarmuo - 
jančios žinios.

Rinkoje šeimininkės 
pirkdamos pamidorus, 
teiravosi ar jie nėra iš 
Palomares. Visur pra
sidėjo boikotas prieš tos 
apylinkės daržoves. Ne 
tik daržoves, bet ir žmo
nes. Kai vienas žvejas 
kaimyninio miestelio 
bare prasitarė, kad jis 
atvykęs iš Palomares, 
buvo išprašytas laukan, 
nes žmonės bijojo apsi- 
krėsti radiacija.

Palomares miestely 
žmonės į viską žiūri rim
tai. Jie buvo maitinami 
konservais ir prie kino 
stovėjo eilutėje patik
rinti savo sveikatą. Vy
rams pagaliau buvo leis
ta eiti į laukus, bet ant 
krūtinės turėjo prisi
segti radiacijos detekta- 
vimo kartoną, kuris pa
rėjus buvo centre patik
rinamas. Pagaliau lau
kuose nebebuvo ką veik
ti. Buldozeriai, beieš
kodami lėktuvų dalių, iš* 
vartė visus pamidorus 
ir šaknys buvo išdegin
tos.

Kaimyniniuose žvejų 
miesteliuose žvejai dau
giau nebeplaukė į jūrą, 
nes jiems buvo už
drausta toj vietoj žve
joti. Pagaliau koks tiks, 
las žvejoti, jei niekas ne 
norėjo pirkti jų žuvų. Bu
vo paleistas gandas, kad 
Palomares žuvys apnuo
dytos.

- Nebijokit, aš tik noriu pataisyti kėdę...

Gyventojuose augant 
nepasitenkinimui, ame
rikiečiai pažadėjo atly
ginti nuostolius. Milijo
nas dolerių buvo išda
linta gyventojams avan
su pirm negu buvo pra
dėta dėl to derėtis.

Amerikiečiai buvo pa
žadėję Palomares palik
ti tokį, koks jis buvo 
prieš katastrofą. Iš lau
kų buvo gabenama radi
acijos paliesta žemė ak
linai uždarytose statinė
se. Jos buvo kraunamos į 
laivus ir išvežamos įPie- 
tų Karoliną. Tokiu būdu 
kovo 24 d. buvo išvežta 
4810 statinių žemės ir ba
zėj, kur buvo virš tūks
tančio kareivių, beliko 
tik grupė žmonių užbaig
ti paskutiniuosius dar
bus. Atrodė, kad žemėje 
operacija buvo baigta, 
bet ketvirtoji bomba dar 
vis nebuvo iškelta iš jū
ros ir Madridas nervi
nosi, o kartu ir visos Vi
duržemio pajūrio vals
tybės, kad amerikiečiai 
užteršė su savo atomine 
bomba jų vandenį.

Amerikos ambasado
rius Madride Biddle Dū
ke nutarė užkirsti visus 
gandus apie Viduržemio 
jūros vandens užterši
mą. Jis pasiryžo asme
niškai įrodyti, kad nė
ra jokio pavojaus, tad pa
skambino ispanų infor
macijos ministrui:

— Pone m misteri, kad 
Cola dėl Sol paplūdimy 
nėra jokio pavojaus, mes 
galėtumėme drauge įro
dyti.

— Kokiu būdu?
— Išsimaudydami Pa

lomares pajūry.
Ir taip 1966 m. kovo 

mėnesio vieną šaltą ry
tą Palomares gyventojai 
ir kareiviai buvo liudi
ninkais, kaip Amerikos 
ambasadorius išsimau
dė jūroje. Prie jo prisi
jungė dar ambasados ka
pelionas Walker, spau
dos attache Niswander ir 
grupė kariškių.

Kokias penkias minu
tes šaltame vandenyje 

televizijos operatorių ir 
fotografų akivazdoje jie 
maudėsi. Sušalę susišil- 
dė išgerdami konjako ir 
susirinko pietauti, kai iš 
Madrido atvyko ispanų 
informacijos ministe
ris.

— Štai, ambasado
riau, aš pasiruošęs mau
dytis.

— Bet mes jau išsi
maudėme.

— Ką gi, juk sutarė
me, kad maudysimės kar
tu.

Diplomatas negali pa
sakyti ministeriui ne ir 
ambasadorius Dūke tą 
šaltą dieną dar kartą iš
simaudė jūroje dėl Ame
rikos garbės ir Costa 
dėl Sol paplūdimio pro
pagandos.

Sis įvykis daugiau pa
gelbėjo, negu visokie ra
minantys komunikatai, ir 
žmonės buvo įtikinti, kad 
Palomares paplūdimio 
vanduo nėra užkrėstas 
radiacija.

Bet ketvirtoji bomba 
vis dar nebuvo surasta.

(Bus daugiau)

HELP 5VANTED MALĖ
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Mušt have job shop experience. 
DAY & NIGHT SHIFT.

68 hour week. Fringe benefits.

WELDMATION, INC.
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išeidamas su savo pa
siūlymu neparodė, kad 
jis simpatizuoja sovie
tams, priešingai,gal net 
siekė išprovokuoti sovie
tų - amerikiečių konflik
tą, kurio Maskva bijo.

Panašiai ir Maskvoje. 
Koks bebūtų nesutari
mas tarp sovietų vadų, 
nemanoma, kad ten bū
tų susikūrusi prokiniška 
frakcija. Net ir didieji 
stalinistai nėra Kinijos 

» draugai.
Tad galima manyti, 

kad Sovietų Sąjunga ir 
Kinija ateity kiekviena 
eis savo keliu ir joks ste
buklas jų nesuves į vie
nas vėžes.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas * šmokamas du kart per metus už

risas t a u pi) na > saska it as.

2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
si n i a is išsim okėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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PAVYZDŽIAI PATRAUKIA
Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos sky
riai Dirvos jubiliejiniais 
metais pasireiškė ne 
vien tik sveikinimais sa
vam laikraščiui, bet ir 
stambiu indėliu, reika
lingu laikraščio tolimes
niam gyvavimui. Tą in
dėlį dar gražiai papil
dė vakarus neseniai su
rengę ALT S-gos skyriai 
Worcesteryje ir Bosto
ne. J Vilties valdybos pa
raginimą pakelti savo 
įnašus jau atsiliepė keli 
Dirvą leidžiančios drau
gijos nariai, tuo prisi
dedant prie leidyklos 
kapitalo ugdymo.

Prie naudingų ir džiu
gių ženklų reikia pri
skirti faktą, kad ir nau
jų prenumeratorių skai
čius žymiai prisidėjo 
prie to, kad 1966 metais 
užpildė tą galimą pre
numeratorių deficitą, 
kuris kiekvienais me
tais gręsia nesulaikoma 
mirtimi, senatve ir kito
mis priežastimis. Čia 
tenka padėkoti tiems Dir
vos skaitytojams, kurie 
atkreipė dėmesį į ragi
nimus ir skelbimus Dir
voje, jais pasinaudojo ir 
prisiuntė eilę naujų pre
numeratų arba nurodė 
tuos asmenis, kurie no
rėtų su Dirva susipažin
ti. Būdinga, kad- dauge
lis susipažinusiųjų Dir
vą netrukus ir užsisako.

Šitos pastangos priva
lėtų nesumažėti ir nesi
baigti tuo ar kitu termi
nu. Laikraščių tiražai ro
do, kad vistiek per dide
lis nuošimtis lietuviš
kos spaudos neskaito. 
Naujų skaitytojų eilės ne
išsemiamos, tik reikia, 
kad kas talkininkautų tas 
eiles mažinant.

Gręsiant infliacijos pa
vojams, kylant įvairiau-

MINTYS IR
ŽVILGSNIAI

• Priėmimas Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingto- 
ne Vasario 16 proga buvo 
atžymėtas sostinės spaudo
je. šį kartą Washington 
Post (vasario 17 d. laidoje) 
pacitavo Valst. Sekreto
riaus Dean Rusk laišką ra
šytą min. J. Rajeckui. Būtų 
neblogas tog idėjos įgyven
dinimas, pagal kurią tokie 
laiškai turėtų būti paskelb
ti visuose plačiai skaito
muose laikraščiuose, kaip 
New York Times ir kt.

Jei ne tas laiškas, iš ko
respondento aprašymo lik
tų tik tautiniais rūbais iš
puoštos lėlės ir jaunos, gra
žios merginos, taip pat tau
tiniais rūbais išsipuošusios, 
tuo pabrėžiant tėvų senti
mentą, kaip ”old family 
idea, supported by little 
anecdotes #nd stories from 
their older relatives” (sena 
šeimyninė idėja, palaikoma

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

šių prekių kainoms, nuo
lat kyla kainos ir prekių, 
reikalingų laikraščiui 
spausdinti. Kelia kainas 
ir paštas, savo tarifais 
skaudžiai liesdamas lie
tuvių spaudą, kurios di
džioji dalis savo skaity
tojus tik paštu tepasie
kia. Visa tai atima dalį 
tų vaisių, kurie sukrau
nami visų pastangomis 
ir kurie paprastai ski
riami tobulėjimui, ne 
vien tik bėgamųjų išlai
dų padengimui. Bet tai 
buvo ir, turbūt, liks nuo
latine ”kova už būvį”.

Tačiau tai nepanaiki
na reikalo ir galimy
bių ieškoti vis naujesnių 
ir šviežesnių kelių, ro
dančių spaudos gyvavi
mo ir tobulėjimo ženk
lus. Tie ženklai nebūti
nai privalo išryškėti iš 
redakcijos. Jų galima 
rasti ir skaitytojų šei
mos iniciatyvoje bei or
ganizacijose, kurios sa
vo veikla glaudžiai jun
giasi į spaudos išlaiky
mo ir tobulinimo darbą. 
Tas darbas labai platus 
ir teikiąs daug galimy
bių. Paminėkim tik me
cenatą Simą Kašelionį, 
kurio dėka auga Dirvos 
novelių atranka. Paminė* 
kim tik ALT S-gos Phi
ladelphijos skyrių su pre
mijomis bendradar
biams. Jau vien iš tomą- pradėjęs tada, kada kiti 
tosi prošvaistės, kuriose 
laukiama iniciatyvos ir 
iš kitų vietovių. Parama 
ir paskatinimas, pripa
žinimas ir įvertinimas 
savosios aplinkos bend
radarbių savo rezulta
tais prisideda prie bend
rų pastangų gyviau, mik
liau ir pastoviau reikštis 
spaudoje.

Panašių pavyzdžių 
iniciatyvos laukiama 
iš kitų vietovių.

ir 
ir

anekdotais ir pasakomis 
vyr. amžiaus giminių). 
Toks Washington Post ko
mentaras vargiai praeitų 
pro redakcijos cenzūrą, jei 
priėmimas vyktų nepriklau
somybės laikais. Bet sekant 
spaudą, jau ne kartą yra 
tekę pastebėti ironiški ko
mentarai, skirti mažes-

Chicagos Lietuvių Taryba Vasario 16 proga Jaunimo Centre suruošė lietuvių organizacijom pri
ėmimą - pobūvį. Nuotraukoje Tarybos nariai ir organizacijų atstovai. M. Nagio nuotrauka

Vienas tyliųjų musų tautos ambasadorių
' Tylioje Šveicarijos 

sostinės Berno gatvėje, 
didelių, šakotų medžių 
paunksmėje, yra ištisa 
eilė gražių, kuklių na
mų, kurie mažai kuo te
siskiria vienas nuo kito. 
Paprastam praeiviui bū
tų sunku įspėti, kad vie
name jų yra svarbus lie
tuviškas centras, gaila, 
mūsų visuomenei per ma
žai žinomas. Nors tame 
centre darbas verda, ta
čiau veltui ieškotum ja
me didelio tarnautojų 
skaičiaus ir tos triukš
mingos atmosferos, ku
ri dažniausiai vyrauja 
didelėse. įstaigose. Prie
šingai, čia visą darbą at
lieka vienas žmogus. 
Kartais gali jį rasti dir
bantį dulkėtame archy
ve, kartais tvarkantį il
gas knygų eiles arba 
įvairių raštų apgultą, ra
šantį ligi vėlyvo vaka
ro. Dažnai jo namuose 
nėra. Tada reikia jo ieš
koti kuriame nors susi
rinkime Šveicarijoj ar
ba Vokietijoj, kur jį pa
matysi ramiai, įtikinan
čiai kalbantį apie Lietu
vą. Nes ką jis bedarytų 
— lietuviški reikalai yra 
jo reikalai.

Nuo jaunystės dienų 
jis yra su jais suaugęs 
ir jais gyvena. Kalbame 
apie dr. Albertą Gerutį, 
Lietuvos atstovą Bonno- 
je, Baltų Draugijos Vo
kietijoj vicepirmininką.

Rašyti apie jį malonu, 
tačiau ir labai sunku,nes 
jis yra vienas tų žmonių, 
kuris nemėgsta rekla
mos ir tik tada noriai 
kalba, kai reikalas lie
čia ne jo asmenį, o bend
rus, lietuviškus reika
lus. Tada jis gali pa
sakoti ištisas valandas, 
ir ne tik todėl kad turi 
gerą atmintį, retą humo
ro dovaną, bet ir todėl, 
kad savo veiklą jis yra 

jo amžiaus jaunuoliai vi
sai kitais reikalais do
mėjosi. Šešiolikmečiu 
gimnazistu būdamas, 
1921 metais Albertas Ge 
rutis kviečiamas dirbti 
prie Lietuvos Pasiuntiny 
bės Rygoje, ELTOS at- 

nėms tautoms. Netekimas 
nepriklausomybės tokiems 
komentatoriams taip pat, 
atrodo, nesukelia kitokių 
jausmų,- kaip priminimą 
"senų šeimyniškų tradici
jų”.

The Evening Star (irgi 
vasario 17 d. laidoje) įsidė
jo tik p. Kajeckienės ir 2 
jaunuolių nuotrauką, pažy
mint, kad priėmimas 
"brought out native Lithu
anian dress”.

Atrodo, kad Washingto- 
no spaudos atstovai tik 
žiūrėjo ir nieko negirdėjo.

ST. LOZORAITIS, jr.

stovybėje. Spauda yra dr, 
Geručio pirmoji meilė, 
kuriai jis palieka ištiki
mas iki šių dienų. Ryga 
anuo metu buvo svarbus 
centras. Jaunajam EL
TOS bendradarbiui teko 
dirbti dviem kryptim: 
per latvių kalba leidžia
mus biuletenius jis pri
sidėjo prie vietinės spau

Dr. A. Gerutis

informavimo apiedos
Lietuvą, o tuo pat metu 
teikė įvairias žinias 
ELTOS centrui Kaune. 
Šalia to buvo dar kitų 
svarbių uždavinių. Rei
kėjo palaikyti kontaktą ir 
tinkamai informuoti Ry
goje esančius pasauli
nės spaudos korespon
dentus, akredituotus vi
soms trims Pabaltijo 
valstybėms. Lietuva tuo 
metu buvo konflikte su 
Lenkija dėl Vilniaus, rei
kėjo atremti stiprią len
kų propagandą. Žodžiu, 
ką tik pradėjusiam dirb
ti jaunam lietuviui žurna 
listui tas laikotarpis tik
rai nebuvo lengvas. Iš ki
tos pusės, darbas EL
TOJE buvo nepaprastai 
gera mokykla. Reikėjo 
rašyti įvairiausiomis te
momis: apie Briuselio 
derybas, Hymanso pro
jektus, Tautų Sąjungos 
intervencijas, apie Lie
tuvos užsienio politiką, 
vyriausybės notas, apie 
Ambasadorių konferen
ciją ir niekad nesibai
giančius, kruvinus inci
dentus prie lenkų demar
kacijos linijos. Atrody
tų, kad šitokiam darbui 
būtų reikėję ištiso būrio 
darbininkų. Gi 1923 me
tais, lietuviškas spaudos 
biuras Rygoje turi... vie
ną bendradarbį — dr. Ge
rutį, kuris ne tiktai veda 

visą biurą, bet tuo pačiu 
metu redaguoja Rygos 
Balso vidaus skyrių, ak
tyviai dalyvauja draugi
joje "Rūta”, dainuoja cho
re, vaidina teatre, o kai 
jėgos pradeda išsekti, 
jis — sportuoja, ypatin
gu būdu pamėgdamas fut
bolą.

Energingų bei judrių 
žmonių pasaulyje, aiš
ku, netrūksta. Tačiau dr. 
Gerutis nuo jų skiriasi 

tuo, kad jis nemėgsta pa 
viršutiniškumo. Ką jis 
daro, daro gerai apgal
vojęs ir todėl nuodug
niai bei gerai. Jisai ne
siima darbo, kurio jis 
negalės atlikti. Todėl ir 
šiandien, kaip praeityje, 
kas turi reikalų su dr. 
Geručiu, žino, jog ką 
nors pažadėjęs jis savo 
pažadą tikrai ištęsės. 
Jau tada, jo pirmieji vir
šininkai, Lietuvos Pa
siuntinys Dovas Zaunius 
pirma, Jonas Aukštuolis 
vėliau, džiaugėsi radę 
gerą bei rimtą bendra
darbį. Kontaktas su šiai-s 
pirmaisiais Lietuvos di
plomatais buvo Albertui 
Geručiui tuo svarbus, 
kad jis leido jam susi
pažinti su diplomatiniu 
darbu, jo technika. Šis 
kontaktas jo gyvenimą 
kiek vėliau pakreips ki
tokia linkme. 1937 me
tais jis taps diplomatu 
ir bus paskirtas Zenevon 
į nuolatinę Lietuvos de
legaciją prie Tautų Są
jungos. Tačiau tarp spau
dos darbo Rygoje ir dip
lomatinio darbo Ženevo
je praeina trylika metų. 
Juos dr. Gerutis pagrin
dinai išnaudoja. Jis per
keliamas į ELTOS cent
rą Kaune, rašo laikraš
čiuose, lanko universi
tetą Berlyne, paskui 
Berne, kur parašo diser
tacinį darbą, studijuoja 
mažumų problemas Len
kijoj, aplanko Čekoslo
vakiją bei Sovietų Sąjun
gą. Keliais žodžiais vi
sos jo veiklos aprašyti 
tikrai negalima. Keista 
tačiau, kad pats dr. Ge- tuvą, kuriam straipsnius 
rutis mieliausiai prisi
mena anuos tolimus Ry 
gos laikus, kurie jį su
formavo ir sudarė jo vi
so gyvenimo veiklos tvir
tą pagrindą. Galbūt jis 
juos taip maloniai pri
simena ir todėl, kad jie 
yra labai toli nuo tos 
tragedijos, kuri užklum
pa mūsų kraštą 1940 me
tais ir priverčia Alber
tą Gerutį atsisakyti kla-

pasisekimu, ragina

sinės diplomatijos ir tap
ti ryžtingu kovotoju už 
laisvę.

Paprastai iš diploma
tų nereikalaujama to, 
kas šiandieną yra reika
laujama iš Lietuvos dip
lomatų. Albertas Geru
tis naująją padėtį gerai 
suprato ir mokėjo ge
rai prie jos prisitaiky
ti. Kaip anais senais Ry
gos laikais, jis nepasi
tenkina veikimu viename 
sektoriuje. Jis ne tiktai 
palaiko nuolatinį ryšį su 
Federaline Vokietija ir 
mezga santykius su jos 
atsakingais žmonėmis, 
bet tuo pat metu skaito 
paskaitas įvairiose vieto
se apie Lietuvą, tariasi 
kultūriniais klausimais, 
yra vienas stipriausių 
Baltų Draugijos Vokie
tijoj varikliu.

Būdamas prityręs 
spaudos darbininkas, jis 
dažnai pats aplanko įvai
rių laikraščių redakci
jas ir, beveik visuomet 
su 
jas parašyti apie Lietu
vą ir jos reikalus. Su 
jaunatvišku entuziazmu, 
lyg metų bėgimas visai 
nebūtų jo palietęs, jis 
savo pastangomis ir lė
šomis sukaupia didžiau
sią vakarų Europos li
tuanistinę biblioteką 
(Lietuvos Bibliografinį 
Archyvą). Sužinojęs, kad 
prof. Gabriui mirus, jo 
archyvas yra pavojuje at
sidurti makulatūroj, jis 
pats išperka jį, pats at
sigabena namo, pat s tvar
ko jį ir skirsto. Ir vėl 
Lietuvos kultūriniai rei
kalai laimėjo, nes tame 
archyve yra įdomios is
torinės medžiagos, retų 
senų laikraščių, užrašų, 
kurie vietoj atsidūrę ku
rioje nors svetimoje bib
liotekoje arba makula
tūroj, lieka lietuviškose 
rankose. Šis istorijai la
bai vertingas darbas yra 
dr. Geručio praplatini
mas senesnės kartos žy
mių veikėjų atsiminimų 
užrašymu. Paskutiniu 
laiku Erdmonas Simo
naitis yra įkalbėjęs savo 
atsiminimus į juostą, ku
ri jau sudaro apie 100pus
lapių įdomios medžia
gos. Pereitais metais 
Vokietijoj leidžiamas 
žurnalas ”Acta Baltica" 
išspausdino dr. Geručio 
įdomią studiją apie Lie
tuvos rusifikaciją, tai 
yra problema (kuriai jis 
skiria ypatingą dėmesį 
ir kurią jis visuomet iš
kelia svetimšaliams. 
Albertui Geručiui tenka 
taip pat aktyviai dalyvau
ti net dviejų lietuviškų 
Bendruomenių gyveni
me: Vokietijos ir Švei
carijos. Taigi, toje ty
lioje Berno gatvėje vyks
ta didelis ir svarbus lie
tuviškas darbas, kuris 
nepastebimai visur palie
ka gilius pėdsakus.

Artinantis Lietuvos 
Nepriklausomybės 50 
metų sukakčiai, Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondas Amerikoje, vad. 
E. Čekienės, yra su
manęs išleisti didelį bei 
gražų veikalą apie Lie- 

yra pažadėję parašyti 
mūsų žymūs veikėjai ir 
atitinkamų srfčių specia
listai. Ši knyga turi būt 
verta didžiosios sukak
ties, todėl jos redakto
riaus parinkimas tikrai 
nebuvo lengvas. Tačiau 
kurie gerai pažįsta dr. 
Gerutį, visiškai nesiste
bi, jog kaip tik jam, toli

(Nukelta į 5 psl.)
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Tadas su kepure
Ar rašytojas turi bū

ti labai mokytas, labai 
išmintingas ir labai gi
lus?

Nemandagu net kelti 
tokį klausimą, kadangi į 
jį nėra ir negalėtų būti 
griežto ir visais atvejais 
galiojančio atsakymo. 
Be abejo, rimti ir iš kny
gų daug reikalaujantys 
skaitytojai greičiausia il
gai nedvejodami pasaky
tų: - taip, rašytojas tu
ri būti kiek galima dau
giau mokytas, kaip gali
ma labiau išmintingas, 
gilių giliausias. Tik ta
da jis bus didelis rašy
tojas, reikšmingas, 
mums visiems įdomus.

Ilgus amžius išliku
sieji literatūriniai lo
biai ir jų istorija, ta
čiau, tokios skubios pa
žiūros nepatvirtina. Per 
daug būtų išminė j imui 
labai įžymių literatūros 
veikalų, kuriuose neras
tume i Skirtino auto
riaus mokytumo, kažin 
kokios ypatingos išmin
ties, filosofiškų gelmių 
ar bedugnio gilumo. Tie 
veikalai įsiamžino pir
miausia savo kūrybinė
mis ir estetinėmis ver
tybėmis, originalumu, 
stiliumi. Taigi, pasaky
tume, dėl literatūrinių, 
o ne dėl kokių kitokių 
nuopelnų.

Žinoma, tai nereiškia, 
kad geram veikalui su
kurti užtektų vien litera
tūrinio talento, o šiaip, 
kaip žmogus, rašytojas 
galėtų būti ignorantas, 
kvailas ir lėkštas. Nerei
kia jam tapti daugelio 
sričių mokslininku, iški
liu filosofu (kai kurie 
mano, jog tatai jam net 
kenktų) ar pranašu, žmo
nijai parodančiu naujus 
kelius.

Bet kiekvienu atveju 
rašytojo inteligencija ir 
sveika nuovoka turėtų pa
kilti bent ligi vidutinio 
šviesuolio lygmens. Ir 
turėtų jį viršyti sugebė
jimu skrodžiančiai stebė
ti gyvenimą ir žmones, 
pažinti jų psichologiją, 
pajėgumu nuodugniai iš
tirti pasiimtą temą ir jo

je "įžvelgti esmę", kaip 
sako kun. S. Yla (kuris, 
deja, šios dovanos man 
nepripažįsta, ir todėl aš 
negaliu būti rašytojas)...

Dar žymiai anksčiau, 
skaitydamas Aloyzo Ba
rono romanus ar novelių 
rinkinius, - o jų jau ne
maža išleista, - nuolat 
pastebėdavau, ypač ro
manuose, vieną ypatingą 
rašytojo palinkimą. Dau
giau negu kurio kito mū
sų beletristo, jo raštus 
vargindavo dažni "filo
sofiški išsireiškimai", 
gilių minčių posakiai, 
išminties ir sąmojo per
lai, įvairūs paradoksai, 
visa eibė jau nuo Romo 
Striupo laiko vadinamų
jų "alkanų minčių". Fi
losofuojama būdavo per
sonažo lūpomis, dar daž
niau paties rašytojo-pa- 
sakotojo vardu. Tiesa, 
kai kurie sąmojai ir pa
radoksai būdavo vykę, ki
ti netaip, dar kiti visai 
negilūs ir banalūs. Ap
lamai, tas perkrovimas 
išmintimi greičiau gal 
kenkdavo, o ne padėda
vo rašytojo stiliui.

"Trečiojoje motery
je" įvyko permaina. Au
torius staiga liovėsi (ir 
tai neabejotina pažanga) 
nuolat įterpinėti "filo
sofiškus išsireiškimus" 
į savo pasakojimą ir įvai
rių personažų lūpas. 
Kadangi nuo to polinkio 
kaip matyt, jis vi stiek ne
gali atsisakyti, tai - įve
dė į romaną specialų per
sonažą! Čia jis kalba už 
autorių ir už visus vei
kėjus atlieka paradoksų, 
gilių ir neaiškių minčių 
sakytojo vaidmenį. Jis 
pats vienas tampa dide
lis "filosofiškas išsireiš
kimas" ar nesusiprati
mas.

Tai medžiotojas, var
du Tadas su Kepure. Jis 
romano veiksmui maž
daug nereikalingas, bet 
laikas nuo laiko įsiter
piantis, lyg koks katali
zatorius, idant ką nors 
"gilaus" pasakytų, paaiš
kintų, pauzių tuštumą už

BRONYS RAILA

pildytų, sujungtų, išly
gintų, mįslę atspėtų ir 
ypač kad autoriui padė
tų iš gelmių pafilosofuo
ti. Atrodo, gilių minčių 
medžiotojas jaučia kiek 
simpatijų "antrajai mo
teriai" Aldonai, ir jeigu 
autorius būtų jį veržliau 
įjungęs į fabulą, tai bū
tų galėjęs žymiai sąžinin
giau ir daug misteriš- 
kiau net visą romaną pa
vadinti - Tadas su Kepu
re.

Nes juk tik medžioto
jas Tadas galiausiai iš
aiškina, kad žmogaus gy
venime "trečioji mote
ris" yra ne kokia var- 
naplaukė ar geltonkasė, 
bet - Mirtis. Ir čia pat 
mano galvai dar nesu
vokiama išmintimi pa
reiškia: - "Prieš gailes
tingumą yra bejėgis lai
kas ir mirtis, o ciniz
mas tai tėra tik savęs 
gynimo forma prieš nie
ką... Tyliu, nes tylė
jimas yra geriausia kal
ba, prasmingiausiai kal
ba mirusieji".

Tokiomis "giliomis" 
mintimis kankina mus 
Tadas Su Kepure, tas di- 
pukiškas nesusiprati
mas, susigalvojantis iš 
ryto šaudyti fazanus, o 
vakarais kalbėti visą lai
ką, kai tik jį Baronas 
įveda į sceną romano 
pirmoje dalyje. Pvz.,74 
puslapyje, užtraukda
mas ilgą gurkšnį alaus, 
jis dėsto savo pažiū
ras į Vietnamo karą: 
"Miršta nuo persival
gymo ir persigėrimo. 
Šių laikų Izolda miršta 
nuo miego tablečių, o 
Tristaną nušauna vie
toj briedžio draugas me~ 
džiotojas, sudega per- 
kūrentų krosnių ugnyje 
ir traiškomi, kaip mu
sės, keliuose, nugriūna 
nuo suolo plaudama lan
gus Beatričė ir persi- 
skelia pakaušį. Dideny
bė karas nepareikalauja 
daugiau, negu vargšė kas
dienybė"... Samčio gilu
mo jovalas.

Ir dar baisiau, kai šis 
padūmavęs giliamintis 
118 puslapyje pradeda 

postringauti apie savo 
"geismą ir pasiutimą gy
venti, mylėti, muštis ir 
jei galima šokti", prie 
to neva cituodamas filo
sofų Sartre, Heidegge- 
rio ir Jasperso posa
kius.

Tado su Kepure per
sonažas man ir paaštri
no klausimą, ar tikrai bū
tina, kad rašytojas vi
sada turėtų būti ar bent 
rodytis esąs labai gilus 
ir labai mokytas. Jeigu 
jis toks nėra, jeigu jis 
galbūt tik truputį filo
sofijos populiarizacijų 
tėra pasiskaitęs, tai nei 
žemiškoji, nei dangiš
koji policija jo negali 
versti savo ar knygos 
personažų lūpomis itin 
diletantiškai ir vargin
gai "filosofuoti". Že
mė dėl to nesudrebės, 
dangus neužsirūstins, ir 
jis visvien galės likti ne
blogas rašytojas.

Nes rašytojas turi ei
bę kitų priemonių paro
dyti ir atskleisti vaizdo 
ar minties gilybę ir di
dybę, kurią mokės vė
liau susirasti patys skai
tytojai ir kritikai. Jei
gu ne kitaip, tai mokė
damas įžvelgti ir rei
kiamu momentu paste
bėti tegu kartais tik maž
menas, smulkmenas, bet 
būdingas detales, kurios 
literatūros veikale daž
nai tampa iškalbinges
nės už ilgus irmandrius 
išvedžiojimus.

Taip, pavyzdžiui, mo
kėjo dorotis dar prieš 
19 šimtmečių Romoje 
gyvenęs istorikas Sue- 
tonius, imperatoriaus 
Hadriano privatinis sek
retorius. Dar ir ligšiol 
klasikinių raštų mėgėjų 
tebepaskaitomuose jo 
"Dvylikos cezarių gyve
nimuose" Suetonius tarp 
kitko aprašė, kaip mirė 
ligtol istorijoje didžiau
sias Romos imperato
rius Caius Julius Cae- 
saris (101-44 prieš Kr.), 
kurio vardas vėliau vir
to valdovybės titulu ger
manų kaizeriams ir sla
vų carams.

Istorikas trumpai pa
vaizduoja užpuolikų 
įniršimą: imperatorius 
žuvo Romos Forume nuo 
sąmokslininkų durklų, 
kurie jo kūne padarė 23 

žaizdas. Ir nužudymo ap
rašymą baigia žodžiais, 
kurių paviršutiniškai 
skubų vertimą čia pa
cituokim: - "Visi są
mokslininkai pasišalino, 
ir kurį laiką jis čia gulė
jo nebegyvas, kol galų 
gale trys vergai užkėlė 
ant neštuvų ir gabeno na
mo, vienai jo rankai že
myn maskatuojant"...

Dėl tokio aprašymo 
literatūros kritikai ir 
šiandien atkreipia dėme- 
sį, kaip rašytojui svar
bu sugauti būdingas de
tales. Cezario nužudy
mas įvyko visu šimtu me
tų anksčiau prieš istori
ko gimimą, bet iš apra
šymo atrodo, lyg pats 
Suetonius dalyvavo Ro
mos Forume su kitais se
natoriais ir buvo akivaiz
dus atentato liudininkas. 
Tiek smulkmenų jis pa
stebėjo, ūsas durklų 
žaizdas suskaitė, tiek su
teikė raiškumo mirties 
scenai, ypač su ta iš neš
tuvų maskatuojančia vie
na ranka.

Kitiems būtų reikėję 
daugelio puslapių pavaiz
duoti genialaus impera
toriaus mirčiai, ir gau
sybėje įrodinėjimų bei 
komentarų būtų tik už
mirštamai paskendęs įti
kinamumas. O jam už

teko kelių žodžių paro
dyti didelio žmogaus ir 
didingo gyvenimo pabai
gą - mirties trivialumu. 
Imperijos galybė ir gar
sas, karai ir laimėji
mai, Kleopatros burtai 
ir viskas žmogui bai
giasi taip mizernai. Vie
nišas kraujuose guli 
durklų subadytas kūnas, 
vergai užkelia ant neš
tuvų, paskutinė kelionė, 
nebegyvai rankai per 
briauną žemyn maska
tuojant... Liūdna!

Ir Barono romane ke
lios kitos būdingos de
talės mums gal daugiau 
pasakytų, negu tie Tado 
be Kepurės paikšoki ir 
diletantiški filosofavi
mai apie Izoldą ir Tris
taną, Beatričę ir Sart- 
rę, Heideggerį ir Jas
persą. Tokiom "alka
nom mintim" puošti kny
gą, tai tas pats, kaip puo
tos stalą apversti plas
tikinėm gėlėm. Gal tai 
gražu ir pagal vėliausio 
laiko madą, bet kiek tat 
atstovauja šeimininkų ge
rą skonį, tegu clevelan- 
diečiai paklausia savo 
populiarųjį sodininką 
Apanių. Jis pasakys tei
sybę.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

A. BALAŠAITIENĖ

ABEJONĖS VALANDA
NOVELĖ

Rimgailė, pastačiusi vyro nuotrauką atgal ant 
židinio, suspaudė rankas po krūtine, tartum norė
dama kokią nors brangią paslaptį apsaugoti, ar gal 
tik sustabdyti besiveržiantį gilų laimės jausmą. 
Tai kas, kad jau praėjo dąug dienų nuo medaus mė
nesio pabaigos. Kai kas gyvenime nesibaigia, tik 
turi nuostabią, netikėtą pradžią. Povestuvinės ke
lionės vaizdai, kaip žavus, su gyvenimo tikrove ma
žai ryšio turintis filmas, slenka pro jos užsisvajo
jusias akis: Bahamų salyno egzotiškų minių mar
gaspalvis triukšmas, tropiškų naktų žvaigždėta gi
luma ir Pauliaus, jos vyro, artumas. Tai kas, kad 
jis dabar dar už kelių šimtų mylių — jo artumos 
pilna jos širdis, jo esybės pilnas jų nedidelis na
melis. Rimgailės nebeslegia vienuma, persisun
kusi saldžiu žinojimu. Bet norėtų ji kam nors sa
vo džiugią paslaptį pasakyti — kad ir iš didžiu
lio aliejinio portreto žvelgiančiai mergaitei su am
žinai besišypsančiomis lūpomis, ar gležnai Dres- 
deno porceliano piemenaitei. Bet ne — Rimgailė 
tyl.ės, ir, kai Paulius tik įeis pro duris, ji jam pa
sakys ir seks jo veido bruožų pakitėjimą, ir jo 
lūpose nubučiuos šypsnį... Tik jam vienam, jam 
pirmam pasakys...

Ryt baigiamųjų egzaminų pradžia, bet Rimgailė 
nebegali sėdėti ilgiau su knygomis. Ji norėtų ką 
nors daryti rankomis — tvarkyti, dėlioti daiktus.

Gal laikas bėgtų greičiau ir pailsėtų nuo įtemptų 
studijų pavargusi galva. Bet būtų tikrai juokinga 
dešimtą valandą vakaro pradėti kokius nors na
mų ruošos darbus. Taip gera pasėdėti visiškoje 
tyloje ir pasvajoti.

Jau trečias kartas po vedybų, kaip Rimgailė 
lieka namuose viena. Paulius turėjo išpildyti savo 
dar prieš vedybas apsiimtus įsipareigojimus, ir 
jei ne egzaminai, Rimgailė būtų galėjusi su juo 
važiuoti.

— Aš beveik nematyčiau prasmės tavo už
sispyrime gauti diplomą, bet gerbiu tavo sieki
mus, Rimgailė. Pradėtą darbą reikia baigti... Ma
no protingoji, užsispyrusi žmona, — glostydamas 
jos plaukus, kalbėjo Paulius.

Ir taip Rimgailė liko namuose, kartais bijo
dama savo ilgesio, bandydama visų valios jėgų 
įtempimu nepasiduoti būkštavimams, kurie ją 
taip prieš vedybas kankino. Prieš dvi savaites 
jis skaitė paskaitą lietuviams studentams New 
Yorke, o pereitą penktadienį Rochesterio univer-- 
sitete, kaip svečias lektorius. Seštadienų po dviejų 
valandų buvimo namie, Paulius vėl išskrido lėktu
vu į Chicagą. O Rimgailė, pasinaudodama jo nebu
vimu, nuėjo pas gydytoją...

Ji vis pakartotinai turėdavo save įtikinti, kad 
tai ne sapnas, ir Paulius Skirmantas, brilijantiš- 
kas literatūros profesorius, dievinamas studen
čių ir jų dūsavimų objektas, į ją, kukliausią ir vy
resnę už daugumą kolegių, mažiau elegantišką bei 
madingą, atkreipė savo dėmesį. Mėgo profesorių 
Skirmantą ir vyrai studentai, nes jo beveik teat
rališkas ir originalus dėstymo būdas, jo minčių lo
giškumas, surištas su įdomiu, literatūriniu stiliu
mi, pastebimu net jo kasdieninėje kalboje, jį pa

darė labai populiariu universitete. Aukštas, liek
nas, pražilusiais smilkiniais, beveik romėniškų 
veido bruožų, profesorius buvo itin patrauklus 
moterims. Gal didžiausia jo pasisekimo paslap
tis buvo tame, kad jis, bent paviršutiniškai žiū
rint, visiškai nesidomėjo moterimis, ir kaikurių 
studenčių beveik agresyvios pastangos ir mote
riški vyliai liko be jokių rezultatų. Rimgailė 
žiūrėjo į profesorių Skirmantą iš tolo, su didžiau
siu dėmesiu sugerdama kiekvieną jo žodį, įsėdė
dama kiekvieną mintį, pastebėdama kiekvieną ju- 
dėsį. Ji širdies gilumoje jautėsi jam savotiškai 
artima, būdama visoje trečiojo kurso auditori
joje vienintelė lietuvaitė; bet toliau svajoti ji 
nedrįso. Kartais, sėdėdama viena savo kuklia
me kambarėlyje ir besimokydama , Rimgailė 
trumpai pasvajodavo apie patrauklųjį profeso
rių. Bet, kieto gyvenimo užgrūdinta, ji savo sva
jonėms nepasiduodavo, iš viso neūgdydama jo
kių romantiškų iliuzijų, tik siekdama savo tiks
lo, apie kurį taip ilgai svajojo ir kuriam atsiek
ti ji turėjo sukaupti visas savo valios pastangas.

Neturėjo Rimgailė nerūpestingos jaunystės, 
ir romantikai joje nebuvo vietos. Iki baigiamųjų 
aukštesniosios mokyklos metų ji palyginti ra
miai ir be rūpesčio gyveno savo tėvų’ namuose. 
Bet tą pavasarį^ kai automobilio katastrofoje žu
vo jos tėvai, normalaus ir ramaus gyvenimo siū
las buvo nutrauktas. Rimgailė liko be piniginių 
išteklių, jei neskaityti nedidelės draudimo sumos, 
kurią beveik visiškai išsėmė laidotuvių išlaidos. 
Ji nebegalėjo svajoti apie universitetą. Ir tada la
biau, negu iki to laiko, ji norėjo mokslo.

(Bus daugiau)
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Dr. A. GERUTIS
(Atkelta iš 3 psl.) 

gyvenančiam nuo Ame
rikos ir beveik visų au
torių, buvo pavestas šis 
didelis ir atsakingas dar
bas. Kaip jis savo gyve
nime yra tyliai, suma
niai ir gerai atlikęs ki
tus darbus, taip ir šį kar
tą visi tie, kurie duos- 
nfai prisidės prie supro
jektuotos knygos, gali bū
ti tikri, jog vyriausio 
architekto, dr. Geručio

WANTED
FABRICATORS, WELDERS, 

ENGINE LATHE OPERATOR, 
MACHINISTS

Year around, inside, steadv work, paid vacation 
and fringe benefits.

5VRITE, (ALL OR APPLY M It. J. ABERNETHY
INDUSTRIAL WELDERS 

AND MACHINISTS
1003 MINNESOTA A VENTE, Dl’LUTH, MINNESOTA 

(218) 727-8559
(22-311

PAGERBKIME NUOŠIRDŲ LIETUVIU BIČIULĮ 

ADU. JAMES J. TtfOHIG

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų kiijentų, kurie siunčia 

DOVANAS įUSSR
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne- . 

šant siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU- 
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis..

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė.. Brooklyn, N. Y. 11216 
arba Į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street. New York. N. Y. 10036
arba j bet kurį jų skyrių

L, ST. ANTHONY Ą
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat 'Joseph F. Gribauskat 
Executive Secretary41^

ON INVESTMENTS
Units of $100.00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

Phooe (/
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Savfagi In By The 

rankose, jų suaukotos 
plytos įgaus gražią for
mą ir taps mūsų tautai 
skirtu, vertingu pamink
lu.

Juk šį veikalą redaguo - 
damas, Albertas Gerutis 
ne tiktai atlieka savo nu
mylėtą spaudos darbą. 
Jis yra pašauktas dar kar 
tą išreikšti savo kraštui 
meilę bei ištikimybę, 
tuos jausmus, kuriuos 
jis pradėjo reikšti anais 
tolimais, šviesiais Ry
gos laikais.

ON BONUS SAVINGS 
Unitą of $1,000.00 

For 3 Teari 
Dividendi Pald 

Ouarterly 
or Compounded

312) 65*4330
Cfcied 

MoaHt WTK From ,TH >»f<

Sakoma, kad istorija 
kartojasi. Gal ir taip. 
Jeigu ir ne toje pačioje 
vietoje ir nevisai toje 
pačioje formoje, atro
do, kad ji kartojasi.

Vykstant I-mam Pa
sauliniam karui, Vokie
tija baigė išsikvėpti. Ji 
ieškojo visokių priemo
nių ir būdų, kurie padė
tų jai. 1917 metais va
sario mėnesį Vokietijos 
generalinis štabas lei
do Vladimirui Leninui 
(tikroji pavardė Ulja- 
nov) slaptai išvykti iš 
Šveicarijos Švedijon. Tų 
pačių metų balandžio 
mėnesio 4 d. Leninas 
slaptai grįžo Rusijon. Ru
sijoj vyko revoliucija. 
Vokietijos generalinis 
štabas galvojo, kad ta
me revoliucijos sąmišy 
jiems bus lengviau su 
rusais kariauti ar pri
eiti prie kokio nors su
sitarimo.

Tolimesnė Lenino 
veikla žinoma. Komu
nistų revoliucija Rusi
joj pavyko, o Leninas ta
po Sovietų Rusijos val
dovu.

***

Vykstant japonų - ki
nų karui, būrelis viet
namiečių su savo vadu 
atvyko Kinijon prašyti 
pagalbos ir organizuoti 
žmones, kurie kariautų 
kaip partizanai prieš ja
ponus Indokinijoje. Po 
kurio laiko jie buvo kinų 
areštuoti, įtarus, kad 
įmaišyti į ruošiamą per
versmą prieš tautinę Ki
niją.

Buvo vėlyvas 1943 me
tų ruduo. Diena debesuo
ta. Liuchov miestely, 
Kwangsi provincijoj, kur 
vietnamiečiai buvo kali
nami, buvo gautas iš 
Chang Kaicheko įsaky
mas, kad būtų paleisti 
įkalinti Vietnamo revo
liucionieriai (apie 100 
asmenų). Tų revoliucio
nierių tarpe buvo ir Ho 
Chi Minh. Tada dar jis 
vadinosi Tong Von So. 
Jo būreliui buvo išduota 
140 senų šautuvų ir pa
siųsti kovoti prieš japo
nus, kurie valdė didelę 
dalį Azijos. Taip Tong 
Von So (Ho Chi Minh) 
pradėjo partizaninį ka
rą prieš japonus, vėliau 
prieš prancūzus, o dabar 
kariauja su amerikie
čiais. Iš to mažo būre
lio vyrų su 140 šautuvų 
Ho Chi Minh išaugino 
apie pusę milijono gerai 
ginkluotos ir paruoštos 
kariuomenės ir apie mi
lijoną liaudies milici
ninkų.

Taigi, aną debesuotą 
dieną, Tong Von So - 
Ho Chi Mihn su šimtu 
vyrų ir 140 šautuvų bu
vo pakrauti į sunkveži
mius ir pasiųsti prie 
Indokinijos sienos. 
Prieš japonus Ho Chi 
Minh mažai kariavo, nes 
buvo užsiėmęs kitais rei
kalais — organizavo sau 
žmones ir ruošėsi atei
čiai.

Karas baigėsi. Japo
nai buvo nugalėti. Azi
jos tautos pradėjo išsi
laisvinimo kovą. Ho Chi 
Minh jau turėjo gerą bū
rį gerai organizuotų ir 
apmokytų karui parti
zanų. Indokiniją tada val
dė prancūzai. Vietnamie
čiai, kaip ir eilė kitų tau-
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Didelis Bostono lietuvių bičiulis.Massachusetts valstijos generalinio prokuroro padėjėjas James 
J. Twohig su žmona Florence ir vaikais Regina ir Anthony.

Džiugu yra pastebėti, 
kad Lietuvos laisvinime 
iš rusiškos vergijos mes 
nesame vieni. Bostono 
lietuviškų organizacijų 
veikėjai gali didžiuotis 
turėdami savo tarpe žy- 

tų, pradėjo karą dėl sa
vo nepriklausomybės. 
Prancūzai buvo nugalė
ti ir išvyti, bet prasidė
jo pilietinis karas tarp 
komunistų ir nekomunis- 
tų. Kaip žinome, tarptau
tinės komisijos Vietna
mas buvo padalytas į 
Šiaurės ir Pietų Vietna
mą. Bet su tuo padalini
mu karas nesibaigė. Ho 
Chi Minh, remiamas rau
donosios Kinijos ir So
vietų Sąjungos, nesusto
jo kariavęs ir nenusto
jo vilties užvaldyti vi
są Vietnamą. Fietų Viet- 
namui talkon atėjo Ame
rika.

Atrodo, kad Ho Chi 
Minh žino, kad karu per. 
galės nesulauks. Gal juo
kinga, kai kariniai ir 
ekonominiai stipriausia 
pasaulio valstybė Ame
rika jau keli metai ka
riauja ir negali nugalėti 
nykštuko Ho Chi Minh. 
Bet jis išnaudojo lai
ką ir, susiklosčius po
litinėms aplinkybėms 
(viltį duoda Amerikos in
telektualų dalis), tikisi 
laimėti visą Vietnamą.

Jeigu vokiečiai nebū
tų nugabenę Lenino į Ru
si ją, sunku būtų pasaky
ti, kur būtų pasukusi rusų 
revoliucija. Jeigu Chang 
Kai-chekas nebūtų nuga
benęs Ho Chi Minh į In
dokiniją, sunku būtų pa
sakyti, kas dabar valdy
tų Vietnamą, ir iš vis, 
ar jame būtų koks nors 
karas.

mų amerikietį advokatą 
James J. Twohig.

Būdamas iškilus teis
mų advokatas J. J. Two- 
hig yra draug ir genera
linio Massachusetts Pro
kuroro Elliot L.Richard- 
son’o padėjėjas. Nežiū
rint šių svarbių parei
gų jis yra tikrai nuošir
dus lietuvių bičiulis ir 
padėjėjas, prijaučiąs tau
tinėms lietuvių- aspira
cijoms ir pastangoms 
Lietuvos laisvinimo ko'- 
vose.

Advokatas James J. 
Twohig su savo žmona 
Florence yra dažnas 
svečias Bostono lietuvių 
parengimuose, kultūri
niuose subatvakariuose. 
Ir pavyzdžiui: 1966 m. 
gruodžio 10 d., minint 
Dirvos laikraščio 50 
metų spaudos darbo ju
biliejų Tautinės Sąjun
gos namuose, advokatas 
J.J, Twohig dalyvavo su 
savo ponia ir lietuviškai 
spaudai paremti paauko
jo 25 dolerius. Jis taip 
noriai aukoja ir kitiems 
lietuviškiems reika
lams.

Adv. James J. Two- 
hig paskutinių penkerių 
metų laike darbavosi 
drauge su lietuvių orga
nizacijų komitetu, vado
vaujant Feliksui Žales- 
kui, išrinkimui Elliot L. 
Richardson į valstijos vi - 
cegubernatorius 1964 m. 
ir taip pat jo išrinkimui 
generaliniu valstijos pro 
kuroru 1966 metais.

Adv. James J. Twohig 
ilgą laiką gyvendamas ne 
toli So. Bostono lietuvių 
parapijos šv. Petro baž
nyčios, yra artimai susi
draugavęs su lietuviais, 
pažįsta mūsų organiza
cijas, jų veiklą ir tauti
nes aspiracijas. Adv. J. 
J. Twohig visada bus pa

slaugus padėti ten, kur 
yra liečiamas lietuvių re
prezentacijos reikalas, 
ar keliamas Lietuvos 
laisvinimo klausimas 
Amerikos valdžios įs
taigų pagalbos rėmuose.

Jis yra vedęs.turi sū
nų Anthony ir dukrą Re
giną, kuri lanko lietuvių 
šv. Petro parapijos mo
kyklą.

Bostono lietuviai 
džiaugiasi turėdami tokį 
žymų teisininką savo tar
pe.

J.V. Sūdavas

KAZIUKO MUGĖ
Kovo mėnesio 5 die

ną Bostono Lietuvių Pi
liečių klubo patalpose 
įvyks Baltijos ir Žalgi
rio tuntų ruošiama Ka
ziuko mugė. Mugės ati
darymas 12 valandą. Pir~ 
mą valandą prasidės pie
tūs ir visi atvykę galės 
papietauti. 3 vai. 30 mi
nučių sesės P. Kalvaitie- 
nės paruošti vilkiukai ir 
paukštytės suvaidins 
"Tikrai šį pavasarį su- 
grįžim namo.

Mugės metu veiks lai
mės šulinys ir t.t. Čia 
rasite medžio drožinių 
tautinių juostų, lietuviš
kų lėlių, verbų. Inžinie
rius E. Kleinas žada iš
puošti salę taip, kad tik
rai jausitės, kaip sena
me Vilniuje.

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN
B & S AUTOMATICS

SCREW MACHINES
Sėt up and operate 3rd shift 

South Bend Area Company offering 
excellent future for right man. Mušt 
be able to handle all phases of sėt 
ups. Wages in excess of local rates 
plūs night premium. Steady work, 
paid holidays,' vacations and insur- 
ance. Call R. Rohison, 219 - 232-2051.

An Equal Opportunity Employer 
(21-30)
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COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

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

DOVANAS — SIUNTINIUS į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijeūtų 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 'i visus 
musų 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 __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Ayenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay 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 — 964 Litetfary R,d. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 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 Rl 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
• PHILADELPHIA Pa,19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. C'arson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St....... .........PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 169 Millbury Street SW 8-2868

”Gluosnių Daina” nuo 
ankstesnių A. Vaičiulaičio 
knygų skiriasi tuo, kad čia 
visi pasakojimai nugręžti į 
istoriją. Autorius vienur 
tai mums atskleidžia tra
giškai, kitur linksmai ir 
skaidriai, dar kitur, kaip 
"Pažaislio vienuolyno le
gendoje”, — su amžinosio
mis problemomis. Visa tai 
jis atlieka su jam įprastu 
lietuvių kalbos grynumu ir 
įvairumu. Pagaliau norime 
priminti prof. J. Brazaičio 
žodžius: ”Vaičiulaitis yra 
vienas iš tų, kuriems pasi
sekė ištobulinti formą sti
listiniu atžvilgiu”.

Knyga turi 128 psl., vir
šelis trijų spalvų, kaina 
$2.50. Tad kviečiame užsi
sakyti ”Gluosnių Dainą” 
Dirvoje, 6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103.

HELP WANTED MALĖ
JOURNEYMEN

ENGINE LATHE MEN 
Experienced for thread gage shop. 
Moslly small vvork in rounds. Steady 
and pernianent vvith excellent vvork- 
ing conditions for right man 40 to 
60 hours per vveek. Threadco Co.. 
3842 W. 1 I Mile Rd., Berkley, Mich. 
313 — L15-63f3; (19-28)

TURRET LATHES
AUTOMAT1C SCREW 

MACHINE 
MILL HANDS 

PETERSON MACHINE 
PRODUCTS CORP. 

27040 Princeton 
Inkster, Mich.

(18-24)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

VIEŠĖDAMI CHimOJK PIRKITE IAUJIJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla išspausdino

ANTANO VAIČIULAIČIO 
padavimų knygą

GLUOSNIŲ DAINA

nių Daina” įžengiame į po
kario Lietuvą. Poros daly
kų veiksmas eina kitur: Pa
lestinoje, senovės Sirakūzų 
mieste ir Italijoje.

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

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

5th.— $3.69
5th — $3.98

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

Veikalas, kurį iliustravo 
Telesforas Valius, artimas 
dideliems ir mažesniems. 
Tai ypač tinkama dovana 
mūsų lituanistinių mokyk
lų auklėtiniams.

"Gluosnių Daina” — lyg 
kelionė nuo senovinių Lie
tuvos dienų ligi dabartinių 
laikų. Į tolimas gadynes pa
tenkame su ”žvejų Duktė 
Banguole”. Šis padavimas 
nukelia į tuos laikus, kai 
Šventosios uostą pasiekda
vo švedų laivai. Knygoje 
randame "Vytauto Didžio
jo vėliavnešį Kaributą", 
"Pažaislio vienuolyno legen
dą”. žaliosios bažnyčios ne
paprastą istoriją, pasakoji
mus apie Vilniaus dulkę ir 
Salamiesčio šunis. Ir taip su 
paskutiniu kūriniu ”Gluos-

^PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45, PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 v. v. SKYRIAI 9:30 IKI 9:30

MES DUODAME EAGLE STAMPS

ALL 6 STOR.ES
X ' ,

PIRMASIS ŽVILGSNIS l PAVASARI... TROYLINGO JUODI LAKUOTI
Juodi lakuoti batai. Tai pagrindinis vaidmuo kiekvieno pavasario sezonui. Bet šiais metais ypatingas dėmesys 

krypsta į Seymour Troy tradicinį juodus lakuotus, paruošus du naujus stilius.

A. "Astro” kontrastinga švelni oda. Lygaus juodo lakuoto , veršio oda šviesesnė ar mėlyna ...... ..................$19
B. ”Monarch” švelniai rundinu galu, su priedais iš panašaus nylonui audinio šone ..............................$19

Women’s Shoes, 3 aukštas mieste, pirmame aukšte Heights, Southgate, Great Lake, Great Northern.

CLEVELANDE 
PARDUODAMI 

NAMAI

Beveik naujas namas, 2 
miegamieji žemai, padalin
tas rūsys, 2 automob. gara
žas. Sklypas.

šešių kambarių vienos 
šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat 185 gt.

Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara
žai.

Mažas namas, bet didelis 
sklypas prie E. 185 gt. Pra
šo $12,500.

Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

10 šeimų' apartamentas 
netoli Neff Rd. Geros paja
mos.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

Notary Public
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. Tel. 481-6900 

arba KE 1-2190

STOR.ES
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• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdybos suruoš
tas priėmimas vasario 18 d. 
pirm. K. S. Karpiaus na
muose susilaukė gražaus 
skyriaus narių ir jų svečių 
dėmesio.

Pobūvio metu susirinku
siems žodį tarė dr. A. But
kus, paskleidęs visą eilę ak
tualių minčių. Po jo kalbos 
dalyviai spontaniškai įsi
jungė į gyvas diskusijas ir 
niekas negalėjo nusiskųsti 
temų pasikalbėjimams sto
ka.

Prel. Balkonas, pagrindinis kalbėtojas Vasario 16 minėjime 
Clevelande tarp clevelandiečių klausosi sol. Stasio Baro dai
navimo. Nuotraukoje iš kairės: K.S. Karpius, prel. J. Balko
nas, Ingrida Bublienė ir Guoda Stuogytė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Daugiausia buvo paliesti 
visiems bendri organizaci
niai reikalai, veiklos sąly
gos ir tos veiklos koncentra
cija bei reprezentacija.

Gyvą dalyviais ir minti
mis pobūvį atidarė šeimi
ninkas K. S. Karpius, pri
statydamas prelegentą dr. 
A. Butkų,

Svečius vaišėmis rūpino
si p. Čiuprinskienė ir VI, 
Blinstrubas,

* LIETUVIŲ STU
DENTŲ S-GOS Cleve
lando skyrius ruošia 
įdomias diskusijas apie 
modernųjį meną. Disku
sijose dalyvaus Clevelan
de viešįs dail. Urbonas.

Visuomenė ir studen
tija prašoma dalyvauti.

Susirinkimas ir dis
kusijos vyks Čiurlionio 
Ansamblio namuose, 
penktadienį; vasario 24 
d. 6:30 vai. vak.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

ALT SKYRIAUS me
tinis'susirinkimas nutar
ta šaukti balandžio mė
nesį. Draugijos prašo
mos išrinkti - įgalioti 
savo atstovus į Clevelan
do ALT skyrių. Neprak
tiška, kai į metinį susi
rinkimą ateina šiaip sau 
asmuo ir pasisako atsto
vaująs kokią nors orga
nizaciją, kai nėra jos įga
liotas. Mokestis į skyrių 
$2 metams nuo atstovo.

ALT Clevelando sky
riaus surinktos Vasa
rio lemtos minėjimo pro
ga aukos ($1,000) pasiųs
tos ALT centro valdy
bai. ALT skyriaus val
dyba vasario 19 d. nuta
rė aukų priėmimą pra
tęsti iki sekmadienio,ko
vo 12 d,. Aukas galit siųs
ti skyriaus iždininkui: R. 
Kudukis, 24101 Lake 
Shore Blvd., Cleveland, 
Ohio 44123.

Aukotojų vardai bus pa
skelbti spaudoje po kovo 
12-tos.

Williams šeima (duktė Debbie 12 m., sūnus Robbi 9 m.) daly
vauja Ice Follies programoje, kuri vyks Clevelandeo arenoje nuo 
vasario 28 iki kovo 12 d. Visų spektaklių pradžia 8 vai. vak. išsk. 
šeštadienius, kada programa vyks 1, 5 ir 9 vai. vak., o sekma
dieniais 2 ir 6 vai.

Bilietus iš anksto galima užsisakyti Arenos kasoje.

PADĖKA 
TALKININKAMS

Nepr. šventės minėji
mo proga vasario 12-tą, 
prisidėjusiems savo tal
ka išreiškiama padėka: 
už prisidėjimą salės pa
ruošimui Ateitininkams 
moksleiviams, Lietu
viams Budžiams, P. Ta- 
mulioniui.

Už padovanotus tor
tus vaišėms: A. Jonai
tienei, M. Montvilienei, 
B. Pračkienei, S. Urba
navičienei, už dalįmais- 
to svečių stalui p. Pau- 
tienienei. Už patarnavi
mą svečiams Čiuprins- 
kaitei, A. Jonaitienei, 
Stuogienei, S. Urbanavi
čienei, V. Miškiniui, V, 
Ramoniui, P. Maineliui, 
I. Stankevičiui, Zagąrs- 
kui. Bilietų pardavėjams 
Ed. Petkevičiui ir A. Do- 
vidaičiui.

Aukų rinkėjams: Da
lei Orantaitei, Jonui 
Skardžiui, RimuiMinkū- 
nui, Ant. Razgaičiui, Ro
mui Bubliui.

Friendly Flower Shop 
už padovanotas gėles.

ALT SKYRIAUS val
dybos atstovai dalyvaus 
Estijos nepriklausomy
bės minėjime vasario 25 
d.

* ĮDOMI PASKAITA 
ruošiama pirmadienį, 
vasario 27 d., 8 vai.
vak. Sheraton Cleveland, 
viešbutyje, kalbės Julia 
Brown, 9 metus kaip 
FBI agentė išbuvusi Cle
velando komunistų par
tijos eilėse. Kaip neg
rė ji ypatingai daug pa
sidarbavo išaiškinant 
negrų ir jų vadų ryšį 
su komunistais.

J. Brown nori atkreip
ti Clevelando visuome
nės dėmesį į dr. Mar- 
tin Luther King paskelb
tą programą šios vasa
ros negrų demonstraci
joms Clevelande.

Bilietai prie įėjimo po 
2 dol.

DIDŽIULIS TINKLINIO 
TURNYRAS

šį šeštadienį, vasario 25 
d. Clevelande įvyks didžiu
lis moterų tinklinio turny
ras, vadinamas ”5th Lake 
Erie Women’s Invitational”, 
kuriame dalyvaus 15 rinkti
nių komandų iš Vidurvaka- 
rių, Atlanto pakraščio ir 
Kanados.

Šiame turnyre dalyvaus 
ir Clevelando žaibas, kuris 
yra kartu ir jo rengėjas.

Turnyras vyks Myron T. 
Herrick Junior High School, 
5407 McBridge Avė., visai 
šalia St. Alexis ligoninės, 
netoli Broadway ir East 55 
St. sankryžos.

Pradžia 9 vai. ryto ir tę
sis be pertraukos iki 9 vai. 
vakaro. Pradžioje koman
dos žais 3-se grupėse, po 5 
komandas. Dvi pirmos vie
tos iš kiekvienos grupės pa
klius į finalinę ratą, kuris 
prasidės apie 5 vai. po pie
tų.

LSK žaibo moterų ko
manda yra viena iš pačių 
pajėgiausių rytinėje JAV- 
bių dalyje ir turi rimtų ga
limybių šiame turnyre būti 
pirmaujančių komandų tar
pe.

Tinklinio mėgėjai kvie
čiami nepraleisti progos pa
matyti aukšto lygio žaidi
mo ir tuo pačiu suteikti 
moralinę paramą mūsiš
kėms žaidėjoms, taip gra
žiai garsinančioms lietuvių 
sportininkių vardą.

• SOLISTE LILIJA ŠU
KYTE atvyksta į Cleve
landą dalyvauti Metro
politan Operos spektak
liuose. Paskelbtoje Ope
ros spektaklių eilėje nė
ra pažymėta, kuriose 
operose ji dalyvaus. Kol 
kas ją randame tik sop
ranų sąraše su visomis 
iškiliausiomis operos 
žvaiždėmis.

• Sekmadienį, vasario 26 
d. nuo 11:30 iki 2:30 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salė
je — Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinės Mokyklos tė
vų komitetas ruošia pietus,

Visi kviečiami atsilanky
ti. Tėvų Komitetas

• Jaunučių ateitininkų 
susirinkimas bus šį sekma
dienį, vasario 26 d., 3:30 
vai., Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Susirinkimas baigsis 
5:30 vai. vak.

* APDRAUDOS reika
lais geriausius patarna
vimus gausite kreipda
miesi į Z. Obelenį tel. 
531-2211.

NAUJAS
SHIPSTADS & JOHNSON

ICE FOUIES
VAS. 28 IKI KOVO 12

(nėra spektaklio kovo 6)

10 VAKARŲ 
antrad. iki penktad. 8 v. v., 

šeštad. 9 v. v.
•

8 specialūs spektakliai 
šeštad. 1 ir 5 v. p. p., 

sekmad. 2 ir 6 v. v.
•

KASA ATDARA 10 VAL. R. 
CLEVELAND ARENA 

2717 EUCLID AVĖ.

Scarecrows
Rezervuotos vietos

$2.50—$3.00—$3.50—$4.00
•

Šeštad. 9 v. v. spektakliai 
$3.00—$3.50—$4.00—$4.50 

Vaikai iki 16 m. — ’/a kainos 
rezervuotose vietose.

Antrad., trečiad., ketvirtad.
8 v. v. ir šeštad. 5 v. p. p.

* PRIEŠ ATNAUJIN
DAMI savo namų ar au
tomobilių draudimus, pa
lyginkite savo mokestį, 
paskambindami V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

MECHANIKAI — MOKI
NIAI

Jauni vyrai, turį gabu
mų mechaniko darbui pa
ruošiant ir pataisant popie
rinių dėžių mašinas.

Pastovus darbas su grei
ta galimybe iškilti.

Apex Paper Box Co.
2716 East 79 Street 

prie CTS Rapid stoties.
(23-25)

L

DĖL INFORMACIJŲ
SKAMBINTI 361-3700

SPECIALUS ATPIGINTAS 
SPEKTAKLIS

1 v. p. p. šeštad., kovo 4 d. 
bilietai po $2.50 ir $1.50.

Bilietai gaunami Richman Bros.,
Richman Bros. krautuvėse.

736 Euclid ir užsakomi kitose

PAJAMŲ MOKESČIŲ
BLANKAI PILDOMI

7 dienas į savaitę 
Friendly Flower Shoppe 

krautuvėje, 6900 Superior 
Avė., telef. 431-6339.

Darbo valandos: pirmad. 
iki penktad. — 4 vai. p. p. 
iki 9 vai. vak. šeštad, — 12 
vai. iki 9 vai. vak. Sekmad. 
— 9 vai. iki*6 vai. vak.

Kitu metu - pagal susitarimą.
Čia pildydami pajamų 

mokesčių blankus galite su
sikalbėti lietuviškai.

flovver
show

PUBLIC 
AUDITORIUM 

Clevela ndo 
centre

Liudo Sagio šokėjai Kristina Žilytė ir Jonas Garka mokosi 
šokti naują kadrilių. Jis bus šokėjų grupės išpildytas Vysk. 
Valančiaus lituanistinės mokyklos tėvų komiteto ruošiamame 
Pavasario baliuje Clevelande balandžio 1 d.

V. Pliodžinsko nuotrauka

* MADŲ PARODA, 
ruošiama Naujosios Pa
rapijos mokyklos motinų 
komiteto, įvyks trečia
dienį, kovo 1 d. 8 vai. 
vak. parapijos valgyklos 
salėje.

Šalia parodos vyks lai
mėjimų traukimas, bus 
įteikiami prizai, vaišės 
ir kt. įvairumai.

Pelnas skiriamas
mokyklos bibliotekai 
įrengti.

Bilietus iš anksto ga
lima įsigyti pas k-to 
pirm. Mrs. E. J. Go- 
renz tel. 531-0543 arba 
pas vicepirm. Mrs. J. 
Tichar tel. 531-4058

NAMŲ RUOŠOS 
darbas gydytojo bute. Gy
venti kartu 3 ar 5 dienas. 
Atskiras kambarys ir alga.

Teirautis po 6 vai. vak. 
telef. 261-0561. (23-24)

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 Componetits 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

TURRET 
LATHES

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIU 
IR.
NAUJU KNYGŲu c-

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
RINKTINIAI GYVŲ 

GĖLYNŲ SPEKTAKLIAI

PAVYZDINIAI NAMAI
GALA PARODOS ŠEŠIOSE 

DIDŽIULĖSE
PARODOMIEJI

DEKORATORIŲ

SALĖSE

PUOŠNUS DEKORAVIMAS
SPALVŲ SIMFONIJA

" Pauoiaii*“-

PRASIDEDA 
RYTOJ

devynioms 
DIENOMS

PARODOS

ŠEŠTADIENĮ, 
VASARIO 25 

iki 
SEKMADIENIO 

KOVO 5

GĖLYNAI

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.

Open Saturdoy Feb. 25th — 1 p.m. 
Doily & Sundoys 11 o.m.

Cloie Doily 10:30 p.m.— Sundoyj 8:30 p.m. 

Viiilon odmilltd doily 'Iii 9 p.m. to •njoy tht *ntir» «how. 
Sundoyi ’til 7 p.m.

SPECIALIOS VALANDOS FOTOGRAFAMS 
Tik gėlynų rajone, sekmad. 9 iki II vai. ryto

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS 
SHEAR 

OPERATORS
LXPER1ENCED IN L1CHT GAGĖS.
MUŠT BE ABLE TO WORK E1THER 
SHIFT.
STEADY WORK & FRINGE BEN
EFITS.

ENAMEL PRODUCTS CO.
341 EDDY RD.

CLEVELAND, OHIO 44108
(21-23)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Voties draugijos narių 
eilės didėja. Štai Bostone 
gyvenanti Valerija Vaič- 
jurgienė įstojo j Vilties 
draugiją su 25 dol. įnašu. 
Pažymėtina, kad jos vyras 
J. Vaičjurgis jau nuo 1952 
m. yra Vilties draugijos na
rys.

Savo įnašą Vilties drau
gijai papildė ir kitas Bosto
no gyventojas Pranas Mu- 
č.inskas, įnešdamas 10 dol.

• J. Sirusas, ALT S-gos 
Richmond Hill skyriaus 
pirm., pakėlė savo įnašą 
Vilties draugijai, atsiųsda
mas 15 dol.

• Iš prieglaudos Vokieti
joje mums rašo E. Paliulio- 
naitė:

”Nors pavėlotai, prašau 
priimti mano geriausius 
linkėjimus Jubiliejaus pro
ga ir padėką už tokį įdomų 
laikraštį, kuris tiek daug 
suteikia džiaugsmo ir pa
guodos svetimam krašte. 
Siunčiu mano kuklią 5 dol. 
auką Dirvai/'

• P. Bulkė, Dirvos skai
tytojas iš Hamiltono, Ka
nadoje, pratęsdamas prenu
meratą, kartu prisiuntė ir 
gražią 10 dol. auką Dirvai.

ŽAIBIETĖS LAIMĖJO 
TURNYRĄ

LSK žaibo moterų tink
linio komanda laimėjo pir
mą vietą dideliame turnyre, 
š. m. vasario 11 d. Balti- 
more, Md., dalyvaujant 10 
iškiliausių rytinio pakraš
čio komandų.

šį neeilinį lietuvaičių lai
mėjimą atžymėjo Baltimore 
didžioji spauda ir televizi
ja. Apie šį turnyrą bus pla
čiau parašyta atskir ai, 
sporto skyriuje.

• Bronius Daunoras iš 
Londono, Anglijos, buvęs 
"Europos Lietuvio" redak
torius, su žmona', 10 savai
čių viešėję Venezueloje pas 
dukrą Ritą ir žentą dr. Algį 
Jaloveckus ir ten pat gyve
nančią dukrą Onutę, šiomis 
dienomis lankėsi New Yor
ke pas Staškevičius, L. Ta

VASARIO 16 
MINĖJIMAS

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jimą, kuris Įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

PROGRAMA
3 vai. p. p. minėjimo atidarymas. Invokacija — 

GINTAUTAS SABATAITIS, S. J. Paskaitą skaitys 
dr. ALGIRDAS BUDRECKIS, VLIKO valdybos na
rys, kalbės gen. konsulas dr. PETRAS DAUŽVAR- 
DIS.

4 vai. meninė programa, kurią išpildys korpo
racijos jaunieji talentai: piano — Mykolas Dmnga; 
duetas — Vyt. Nakas ir Zita Burneikytė; poezija — 
Danguolė šukelvtė; deklamacijos — Eglė Juodval
kytė ir Danguolė sakelytė; montažas — Kristina 
Sabaliauskaitė ir Romas Stakauskas, Lietuvos vaiz
dai — Uosis Juodvalkis ir piano Živilė Keliuotytė; 
dainos — Viktorija Braždžionytė. Karolė Domeikai
tė, Gina Luneckaitė, Virginija Strasevičiūtė ir Daiva 
Vaitkevičiūtė; gitara — Romas česas.

Visa programa užtruks apie 2 vai. Meninę pro
gramą praves Liucija Virpšaitė.

5 vai. kavutė.
Kviečiamas jaunimas ir visuomenė.

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

(Minėjimas turėjo būti atidėtas iš vasario 5 d. 
į vasario 26 d. dėl sniego audrų Chicagoje) .

mošaitį ir kitus senus pažįs
tamus.

Iš čia jie išskrido į To
rontą ir grįžta atgal į Lon
doną.

• Filisterių Skautų Są
jungos Centro Valdyba vyk
do korespondencinį suvažia
vimą, tikslu yra išrinkti 
centro valdybą 1967-1969 
metams.

Efektingesniam F. S. S. 
centro valdybos veikimui 
siūloma sudaryti kandidatų 
sąrašus pagal atskiras vie
toves.

Kandidatų siūlymais ir 
visais kitais rinkimų reika
lais prašoma kreiptis į Rin
kimų Komisijos pirmininką 
šiuo adresu: fil. dr. R. Ka
šubą, 19500 Euclid Avė., 
Apt. 106K, Cleveland, Ohio 
44117.

Pasiūlytų kandidatų są
rašai tūri būti atsiųsti iki 
š. m. kovo 15 d.

NEW YORK

VASARIO 16 PROGA 
PRIĖMIMAS

Lietuvos Generalinis 
Konsulas ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas Va
sario 16 dieną suruošė 
priėmimą svetimų vals
tybių konsulams, val
džios pareigūnams bei 
spaudos atstovams.

Į priėmimą atsilankė 
Filipinų generalinis kon
sulas Umayam, Pietų 
Vietnamo generalinis 
konsulas, kuris yra kar
tu ir ambasadorius Jung
tinėms Tautoms, Kinijos 
delegacijos narys Jung
tinėse Tautose, Gabono 
garbės generalinė kon- 
sulė Preminger, Esti
jos Gen. konsulas bei 
įgaliotas ministras Wa- 
shingtone E. Jaackson, 
dr. O’Brien, New Yorko 
miesto visuomeninių rei
kalų komisionierius,pri
ėmime atstovavęs mies
to burmistrą, žurnalis
tas dr. Wolf, pavergtų 
tautų atstovai ir visa ei
lė amerikiečių Lietuvos

"Lietuviai Televizijoje" Chicagoje Vasario 16 programos iš- 
pildytojai: Vitalija Ruibytė, Tolius Siutas, Laima Bačinskaitė, 
Rimas Staniūnas ir Viktorija Bačinskaitė.

Bal, Brazdžionio nuotrauka

draugų, o taip pat ir lie
tuvių organizacijų ir 
spaudos atstovai.

Priėmimas įvyko puoš' 
nioje Carnegie Endow- 
ment salėje, New Yorke, 
rūpestingai svečius pa
sitinkant Generaliniam 
konsului V. Stašinskui, 
konsului A. Simučiui su 
ponia, Laisvės Komiteto 
Pirmininkui V. Sidzi
kauskui ir kitiems na
riams. X

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija New Yorke š. 
m. vasario 25-26 dienomis 
ruošia religinio meno paro
dą Maspetho lietuvių para
pijos salėje, 64-14 56 Rd. 
Lankymo valandos nuo 10 
ryto iki 9 vai. vak.

Vasario 16 d., 12:30 vai. 
p. p». dail. V. Jonynas kal
bės religinio meno tema. 
Parodoje dalyvauja 18 dai
lininkų.

New Yorko visuomenė 
kviečiama gausiai atsilan
kyti.

CHICAGO

• Arch. Pranas Algirdas 
Bakšys, miręs 1966 m. va
sario 23 d.

Minint, vienerių metų 
mirties sukaktį, buvo už
prašytos šv. Mišios vasario 
23 d., 8 vai. ryte Tėvų Jė
zuitų koplyčioje Chicagoje.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n Č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė, 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

MELROSE PARK

MINĖS VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Lietuvos Nepriklau
somybės Atgavimo 49 
metų sukakties minėji
mas rengiamas kovo 4 d. 
Minėjimas įvyks Eagles 
Hali, 147 Broadway, Mel- 
rose Park. Pradžia 7:30 
vai. vak. Salė publikai 

atidara nuo 7:00 vai. vak. 
Pagrindinę kalbą pasa
kys Vytautas Kasniūnas, 
Sr. Meninę programos 
dalį išpildys Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos pa
dalinio meninės jėgos.

Kovo 5 d. 9:45 Sac- 
red Heart parap. bažny
čioje bus atnašaujamos 
Šv. Mišios už žuvusius 
ir kenčiančius okupanto 
persekiojimus religiniu 
ir tautiniu atžvilgiu. Mi
nėjimą rengia Lietuvių 
Organizacijų Bendras ko
mitetas Melrose Park. 
Minėjimo metu bus ren
kamos aukos ir persiun
čiamos Amerikos Lietu
vių Tarybai, išskiriant 
atvejus, jei aukotojas pa
reikš pageidavimą skir
ti kitai kuriai lietuvių ins
titucijai.

Melrose Park ir apyl. 
lietuvių visuomenė kvie
čiama skaitlingai minė
jime dalyvauti. Mūsų 
skaitlingas atsilanky
mas parodys mūsų jau
niesiems, kad mes netik; 
pageidaujame iš jų sto
vėti lietuvių tautos sar
gyboje, bet taip juos ger
biame ir aukštai vertina
me jų sugebėjimus ir 
pastangas.

L.O. Bendras 
Komitetas

SCOTTSDALE

MINĖJO VASARIO 16
Šiame nuošaliniame 

JAV kampe, kur kitados 
niekas nei lietuvių vardo 
nežinojo, lietuviai suren
gė Vasario 16-tos pami
nėjimą sekmadienį, va
sario 12 d. Lietuviai čia 
susispietė taip sau be jo
kio garsinimosi. Turi 
jau savo klubą ir stato
si savo reikalams sa
lę.

Scottsdale yra Phoe- 
nix miesto kaimynystėje, 
kur gyvena buvęs kandi
datas į prezidentus Bar- 
ry Goldwater. Ši Arizo
nos dalis žiemomis ne- 
atšala, čia suvažiuoja 
šiauriečiai atostogauti 
ir žiemavoti šiltame kli
mate. Klimatas sausas, 
ne kaip Floridoje.ir ry
tiečiams į čia arčiau ne
gu į Kaliforniją.

EGLUTĖS

KONKURSAS
Penktoji vaikų laikraš

čio Eglutės šventė šie
met vyksta birželio 4 Put- 
namo Seserų sodyboje.

Ta proga organizuoja
mas konkursas, kuriame 
gali dalyvauti ne tik Eg
lutės skaitytojai, bet ir 
kiti vaikai, tarp 4 ir 14 
metų amžiaus. Eglutės 
šventės dieną bus konkur
so darbų paroda ir lai
mėjusiems premijų įtei
kimas. Dirba mažųjų ir 

vyresniųjų grupės. _
MAŽŲJŲ GRUPEN ski- 

riami vaikai nuo 4 iki 8 
metų. Jiems duodamas 
atlikti toks uždavinys — 
nupiešti paveikslą, vaiz
duojantį PUPUTĘ bet ku
riame nuotykyje, kuris 
jau buvo spausdintas 
Eglutėje.

Tėvai prašomi padėti 
vaikams surasti Eglu
tės numerius su Lupučio 
nuotykiais. Lupučio nuo
tykiai jau seniai spaus
dinami Eglutėje kiekvie
name numery. Taigi yra 
iš ko rinktis piešiniui 
medžiagos — pagal pa
mėgimą ar sugebėjimą. 
Lituanistinių mokyklų 
mokytojai prašomi pra
nešti vaikams apie kon
kursą ir paraginti rašy
ti ar piešti.

VYRESNIŲJŲ GRUTĖ
JE yra vaikai nuo 9 iki 
14 metų. Jiems konkur
so uždavinys yra toks: 
parašyti rašinį arba nu
piešti paveikslą tokia te
ma: MANO KELIONE 
PER LIETUVĄ. Galima 
atsiųsti ir piešinį ir raši
nį, arba tik rašinį ar tik 
piešinį. Rašinys neilges
nis kaip du puslapiai, gra
žiai lietuviškai parašy
tas.

Konkursiniai darbai 
vertinami žiūrint ori
ginalumo, išraiškos, 
tvarkingo išpildymo.

Kiekvienai grupei ski
riama po dvi premijas — 
viena $15.00, kita $10.00. 
Jei laimėjęs premiją 
šventėn nebus atvykęs, 
premija bus jam nu
siųsta.

Konkursiniai darbai 
prisiunčiami iki gegu
žės 20 dienos. Visus dar 
bus pasirašyti slapyvar
džiu ir nurodyti amžių. 
Ant atskiro vokelio už
rašyti slapyvardį, o vi
dun įdėti savo tikrą var
dą ir pavardę, amžių ir 
antrašą. Tą vokelį už
klijuoti ir įdėti į dides
nį voką kartu su kon
kursiniu darbu. Ant di
džiojo voko užrašyti Eg

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir Į juos yra įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 y d. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 314 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-» 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus,‘ už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

lutės antrašą ir įmesti 
į pašto dėžutę. Pasiseki 
mo visiems!

Eglutės redakcija

AUKOS DIRVAI
V. Urbonas, Cleveland..... 4.00
J. Pažemis, Cleveland..... 2.00
A. Vilkutaitis, Hinckley .... 4.00
B. Vembra, Springfield ....2.00
S.Nutautas.Sodus.............. 4.00
L. Gaudušas, Omaha.Nebr. 4,00
J. Gumbelevičius, St.Louis 4.00
A. Sylvester,Newington..... 1.00
J. Namikas, Chicago.......... 1.00
S. Jurgutavičius, Cleveland4.00
O. Simonaitis, Chicago..... 4.00
P. Mačiulaitis, Union........ 4.00
K. Puodžiūnas,Rochester.. 2.00
V. Augustinas, Richmond .. 6.25

INTRODUCT1ON
TO MODERN 
LITHUANIAN

Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir W. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti:

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103
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