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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RUSŲ REVOLIUCIJA
KAI KURIOS MINTYS "DIDŽIOSIOS” RUSŲ RE
VOLIUCIJOS PROGA, KURI ATNEŠĖ TIEK 
DAUG NELAIMIŲ MILIJONAMS ŽMONIŲ. — 
RYŠKIAUSIAS JOS ŽIEDAS BUVO STALINO 
REŽIMAS IR PAGRINDINIS KLAUSIMAS ŠIA
PUS IR ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS TĖ
RA TOKS: AR JIS DAR GALI PASIKARTOTI?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------

Spalio mėnesio revo
liucijos 50 metų sukak
ties proga šiapus ir ana
pus geležinės uždangos 
pasirodė daugybė jos 
aiškinimų ir rezultatų 
nagrinėjimų. Kai kas ją 
minėti bandė net visai 
originaliai. Pavyzdžiui, 
istorijos profesorius, 
prezidento Kennedy inty
mus patarėjas ir jo kal
bų rašytojas Arthur 
Schlesinger kreipėsi į 
Harper ir Row leidyklą, 
prašydamas atidėti Svet
lanos Aliliujevos kny
gos išleidimą. Girdi, iš 
amerikiečių pusės būtų 
labai taktiška revoliuci
jos sukakties sovietams 
nepriminti jų revoliuci
jos juodųjų dienų. Kitas 
profesorius iš tos pa
čios grupės, John Ken- 
neth Galbraith, tą prašy
mą komentuodamas savo 
labai nepalankioje Svet
lanos knygos recenzi
joje, pastebi, kad reikia 
gailėtis ne rusų, bet ame
rikiečių, kuriuos, atro
do, profesorius laiko an- 
tikomunistų kvailina
mus.

Kai garsūs profeso
riai taip nukalba, verta 
rusų revoliuciją prisi
minti savo išmintimi. 
Lyginant skaičius, Rusi
ja ir visa Sovietų Sąjun
ga per tuos 50 metų daug 
pasiekė. Daugiau išlie
jama plieno, pristeigta 
daugiau mokyklų, erd
vėje skraido sputnikai. 
Tačiau visos tos statis
tikos gerokai nublunka 
prieš Svetlanos Aliliuje
vos teigimą, kad jos vie
nas dėdė — amatininkas 
ir revoliucionierius,pra
leidęs eilę metų tremty
je, — Petrapilyje turėjo 
tokį butą, kuris dabar ne
prieinamas sovietų pro
fesoriui!

Anuos, caro, laikus da
bar įprasta vaizduoti la
bai nepalankiai. Iš tikro 
kaimiečiai labai skurdo, 
miestų proletariatas gy
veno blogiau už Vakarų 
Europos, tačiau kartu 
buvo ir nemažas švie

Rusų revoliucijos pradėtas teroras tęsiamas ir šiandien. Milijonai žmonių 
dar tebelaikomi koncentracijos stovyklose.

suomenės sluoksnis, ku
rio darbo rezultatais ga
lėjo didžiuotis kiekviena 
tauta. Atsiminkime tik, 
kad atvažiavę Ameri
kon mes radome, kad mū
sų gimnazijos geriau pa
ruošdavo žmones gyve
nimui negu čionykštės 
High Schools, o mūsų 
teisinė santvarka, bau
džiamoji ir civilinė tei
sės bei teisenos buvo 
paprastesnės ir logiš- 
kesnės. Visa tai tačiau 
buvome paveldėję iš ru
sų.

Kodėl ta šviesuomenė, 
turėjusi tiek kūrybinių jė
gų — atsiminkime tik ru
sų literatūrą ir muziką 
— revoliucijos eigos me
tu kapituliavo pirma 
prieš Leniną, o pakui 
prieš Staliną, paskutiny
sis juk nebuvo net ru
sas?

Stalino negalima iš
braukti iš rusų revoliuci
jos istorijos kaip to no
rėtų Amerikos profeso
riai — jis Sovietijoje 
viešpatavo ištisus 30me
tų t.y. daugiau negu di
desnę visos epochos pu
sę.

Tas kraštas — paste
bi žinomiausias sovietų 
klausimais žinovas bri
tas Edward Crankshaw 
londoniškiam savaitraš
tyje ’Observer’ — buvo 
jau prieš Staliną nors 
technikos pažangos dėka 
jis yra šiandien kiek pa
sikeitęs. Ir iš esmės jis 
liko toks pat. Stalino te
roras sumažėjo, tačiau 
dvasia, kuri tą terorą 
įgalino, liko.

Crankshaw visai tei
singai pastebi, kad dabar
tiniai Rusijos valdovai 
yra Stalino kūriniai: jam 
valdant jie išaugo, jie pa
darė karjerą ištikimai 
jam tarnaudami. Jie ne
pažįsta kitos valdymo si
stemos. Už tat šešėlis 
kuris šiandien slegia So
vietų Sąjungą, yra Sta
lino šešėlis.

Be Rusijos autokrati
nės tradicijos Stalinas 

nebūtų galėjęs iškilti. 
Nuo Jono Baisiojo dienų 
16 šimtmetyje Rusi ja bu
vo valdoma autokratų. Ir 
Leninas buvo autokra
tas, kuris valdė dekre
tais. Jis paskelbė visas 
partijas nelegaliom, įs
teigė slaptąją policiją ir 
teroras buvo jo valdžio
je išsilaikymo įrankis. 
Stalinas tą aparatą per
ėmė jau gatavą ir mokė
jo juo pasinaudoti. Jis 
nutildė savo bendrinin
kus ir naikino kiekvieną, 
kuris buvo ar galėjo būti 
jam pavojingas.

Jį apsupusių pataikūnų 
tarpe mažai buvo kilusių 
iš buržuazijos tarpo, dau
guma buvo mažai išsila
vinę ir labai žiaurūs,tie 
kurie į tą kompaniją ne
tiko, kaip Kirovas ar 
Ordžonikidze, buvo nu
žudyti.

Viena tačiau nereikia 
užmiršti: iš tų šimtų tūks
tančių 'padorių’ partijos 
darbuotojų, kuriuos Sta
linas sunaikino, daugu
ma buvo įsitikinę, kad 
Stalinas daugelyje atve
jų buvo teisus, kad pa
vyzdžiui, jo baisios prie
monės prieš ’kulokus’ — 
ūkininkus buvo patei
sinamos.

Kodėl jie taip laikėsi? 
Crankshavv aiškina, kad 
jie buvo išaugę autokra
tinėje tradicijoje. NKVD 
institucijoje, caro Och- 
rankos įpėdinyje, jie 
įžiūrėjo pažangos sau
gotoją. Tai yra faktas, 
kuriam neatkreipiama 
pakankamai dėmesio. Ir 
už tat ne tik tie žiaurie
ji, bet ir tie pasyvieji yra 
kalti dėl to, kad Stalinas 
galėj iškilti.
Stalinas nebuvo toks,ko

kį jį Churchillispristatė 
savo tautiečiams: dide
lis ir neklaidingas va
das. Tai buvo daugiau ar 
mažiau beprotis, kurį 
tvarkė jį apsupę vyrai, 
kuriuos jis iš savo pusės 
vėliau sunaikindavo ar te - 
roru suparaližuodavo.

Kas tai per žmonės, 
kurie leidosi valdomi be
pročio? Tie žmonės, jų 
vaikai ir anūkai dar eg
zistuoja, jie ir toliau yra 
valdomi vyrų, kurie per
sikėlė iš Stalino paliktų 
griuvėsių.

Žinia, yra ir skirtu
mas. Kaip carai 19 amžiu
je, taip ir nūdieniai So-

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje naujieji rūmai. Kun. J. Dėdino nuotrauka

EUROPOS LIETUVIU KULTŪRINIAI
ŽIDINIAI EMILIJA ČEKIENĖ

Paskutinio karo pasėkoje 
daugiausia lietuvių įsikūrė 
JAV-se. čia visi mūsų di
dieji kultūriniai židiniai, 
didieji susibūrimai, mani
festacijos, demonstracijos, 
dainų ir tautinių šokių 
šventės, net operų pastaty
mai, dailininkų parodos, 
koncertai, čia lituanistinės 
mokyklos, knygų leidyklos, 
čia ir lietuviška kultūrinė 
bei politinė veikla verda.

Daug lėtesniu tempu lie
tuviškas gyvenimas vyksta 
kituose kontinentuose. Ten 
pasigendama masinio vei
kimo, tačiau, kol darbai pa
siekia viešumą, kol galima 
ką nors parodyti plačiajai 
lietuvių, o tuo labiau sve
timųjų visuomenei, reikia 
ilgai, kruopščiai atsidėjus 
be atodairos ruoštis.

Tą darbą kantriai su 
pasišventimu dirba nedide
lis skaičius žmonių: rašy
tojai, dailininkai, muzikai, 
dainininkai, visu o m e n ė s 
veikėjai, žodžiu, įvairių sri
čių kultūrininkai, bet vieni 
iš pačių reikšmingiausių ir 
kukliausių darbuotojų tau
tai visais laikais buvo ir 
tebėra, tai tylieji lietuvių 
tautos ateities kūrėjai, ko
votojai už jos laisvę ir ne
priklausomybę yra garbin
gieji lietuviai mokytojai, 
kuriuos tik po labai dauge-

vietijos valdovai yrade- 
fenzyvoje. Atsiranda 
žmonių, kurie vėl nebi
jo patekti kalėjiman. Su
sidarė naujas vidurinis 
luomas, nauja inteligenti
ja.

Kiek tačiau laiko dar 
truks, kad tos naujos, 
geresnės jėgos bus įsi
leistos valdžion ar pa
siims sau valdymą? Tai 
atviras klausimas — 
šiandien po penkiasde
šimt metų teroro vardan 
šviesesnės ateities kai
miečiai, kolchozininkai 
skursta nemažiau kaip 
caro laikais, miesto 
proletariato gyvenimo 
standartas yra toli atsi
likęs nuo Vakarų, o švie
suomenės gyvenimo ly
gis yra žymiai žemes
nis negu buvo caro lai
kais. Kam gi buvo rei
kalinga revoliucija?

lio metų lietuvių visuome
nė pagaliau susipratusi ne
senai Detroite pirmą kartą 
pagerbė. Ir tai man nesino
ri tikėti, jog iniciatyva bū
tų kilusi ne iš pačių moky
tojų. Norėčiau, kad mano 
spėjimas būtų klaidingas, 
kad ne pats mokytojas, o 
kiekvienas lietuvis pagaliau 
tinkamai įvertintų jų dar
bą, kad įsitikintų, PLB pir
mininko J. J. Bachuno žo
džiais tariant, jog mokyto
jas yra tautos ir valstybės 
pagrindas.

Šį kartą čia paminėsiu 
Europoje gyvenantį ir dir
bantį mokytoją, jo pastan
gas ir darbo vaisius, o itin 
mūsų didžiausio Europoje 
kultūrinio židinio — Vasa
rio 16 Gimnazijos mokyto
jų.

Apie Vasario 16 gimna
ziją nuo pat jos įsteigimo 
daug rašoma spaudoje, o 
dar daugiau kalbama, bet 
labai nedaugelio lietuvių, 
važinėjančių po Europą 
atostogų, šis mūsų kultūros 
židinys aplankomas. O ap
lankyti, savo akimis pama
tyti, įsitikinti verta, jog 
mes gyvendami emigracijoj, 
svetimoj žemėj tikrai tu
rime tartum mažytę Lietu
vos dalį, nelyginant savo 
n e p riklausomoj valstybėj 
gimnaziją.

Aplankėme ją rugsėjo 9 
dieną, kada vos kelios die
nos buvo prasidėjęs moks
las. Mokinių šiemet čia su
važiavo visas šimtas iš įvai- 
riii Vokietijos kampų ir 
trys dar prašymai atėjo. 
Mokytojų iš pernai buvusių 
24 sumažinta iki 18, berods 
taupumo sumetimais. Dar

Vasario 16 gimnazijos mokytoja Motgabienė su mokine Aldona 
šaduikyte rankdarbių pamokoje, Kun. J. Dėdino nuotrauka

bo norma savaitėje 24 pa
mokos.

MOKYTOJAI
Nuo' šių mokslo metų 

pradžios paskirtas naujas 
gimnazijos direktorius dr. 
Vincas Natkevičius, studi
javęs Vilniaus ir Kauno 
universitetuose lituanistiką 
ir dėstęs lietuvių kalbą ir 
literatūrą Kauno Aušros, 
Kauno 6-joj ir Alytaus 
gimnazijose. Studijas bai
gęs Tuebingeno universite
te, Vokietijoj. Vasario 16 
gimnazijoj be direktoriaus 
pareigų dėsto lietuvių lite
ratūrą aukštesnėse klasėse 
ir filosofijos pradmenis. Jis 
nėra naujokas šioje gimna
zijoje, mokiniams gerai pa
žįstamas ir mėgiamas nuo 
ankstesnių laikų, kada dar 
buvo čia mokytoju ir dabar 
tik po kelių metų pertrau
kos sugrįžęs direktoriaus 
pareigoms.

Vienas iš pirmųjų moky
tojų atėjęs į šią gimnaziją 
auklėti jaunųjų lietuviukų 
svetimoje žemėje yra Salia
monas Antanaitis, vienu 
metu buvęs ir mano mate
matikos mokytoju, per ku
rio pamokas "nušpąrgal- 
kuoti” buvo tiesiog neįma
noma, todėl silpnesnieji 
matematikoje mokiniai jo 
nemėgome. Tačiau dabar po 
tiek daug metų nuo anų ge
rų mokyklos laikų pirmą 
kartą sutiktas, beveik vi
sai nepasikeitęs, tik nebe 
toks piktas ir, žinoma, ma
nęs neatpažino. Kurgi čia 
atpažinsi! Mokytojas tik 
vienas, o mokinių, kuriems 
jis matematikos formules

(Nukelta į 4 psl.)
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Ruduo Vyt. Maželio nuotrauka

AR BRITAI NUŽUDĖ SIKORSKI?
VISOS APLINKYBĖS KALBA UŽ TAI, KAD EGZILINIS LENKIJOS PREM

JERAS GENEROLAS SIKORSKIS SAVO REIKALAVIMAIS IŠLAIKYTI LENKI
JOS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE, BUVO DIDŽIAUSIA KLIŪTIM BRI

TU FLIRTE SU SOVIETAIS.
Pirmadienį Berlyne 

įvyko Rolf Hochhuth’o 
dramos "Kareiviai" 
premjera. Tas jaunas 
(36 metų) vokiečių dra
maturgas prieš kiek lai
ko pagarsėjo savo dra
ma 'Vikaras' (Pavaduo
tojas) kurioje popiežiui 
Pijui XII buvo prikištas 
pasyvumas žydų žudynių 
metu. Antroje savo dra
moje Hochhuth'as priki
ša Churchilliui bepras
mį Dresdeno subombar- 
davimą ir Lenkijos egzi- 
linės vyriausybės minist 
erio pirmininko Sikors
kio nužudymą. Kaip ži
nia, tas žuvo lėktuvo ne
laimėje Gibraltare. Ho- 
chhuthas įtaria, kad tai 
buvo britų slaptosios tar
nybos darbas asmenišku 
Churchillio įsakymu. Įdo
mu, kad pasikėsinimų 
prieš Sikorskį buvo viso 
keturi ir tuojau kyla klau
simas kam gi buvo rei
kalinga jo mirtis? Hoch- 
huthas prieš išeidamas 
su savo prielaida ilgai 
tyrinėjo jam prieinamus 
dokumentus ir pasinaudo
jo kitų tyrinėjimais šioje 
srityje.

Savo patyrimais Hoch 
huthas prieš premjerą 

Poetas Nyka Nyliūnas ir Aidų redaktorius dr. J. Girnius kalbasi 
literatūrinėm temom rudenėjančiam parke... Vyt. Maželio nuotrauka

pasidalino su Der Spie
gei skaitytojais, kuriuos 
pradeda Nietzsches žo
džiais:

"Aš tai padariau, — 
sako mano atmintis; Aš 
to negalėjau padaryti,— 
sako mano garbė. Paga
liau mano atmintis pasi 
davė".

Tragedija yra būdinga 
tuo, kad kiekvienas jos 
veikėjas turi savo pusė
je teisę ir kad jis nega
li jos atsisakyti. Ta pras
me Churchillis, Stalinas 
ir Sikorskis buvo tikros 
tragedijos veikėjais.

Churchillis nuo 1941 
metų rudens bandė įro
dyti Londone susidariu
siai Lenkijos egzilinei 
vyriausybei, kad D. Bri
tanija paskelbė karą Vo
kietijai ne kovai už Len
kijos sienas, bet tik jos 
laisvę. Ir kad niekas ki
tas negalės vokiečių iš
varyti iš Lenkijos kaip 
tik Raudonoji Armija. Ir 
kad Raudonoji Armija, 
kuri kasdien pakloja 
10.000 gyvybių, negalės 
grįžti namo negavusi 
bent Karaliaučiaus ir tų 
žemė plotų, kurie buvo 
atimti 1917 m.

Sikorskis tačiau rei

kalavo ne tik Lenkijos 
rytų sienų atstatymo, 
bet ir nepriklausomos 
Lietuvos. Jis turėjo du 
galingus sąjungininkus 
prezidentą Roosveltą, 
kuris turėjo skaitytis su 
lenkų bei lietuvių kil
mės rinkikais, ir popie
žių Pijų XII, kuris pri
pažino Lenkijos egzili- 
nę vyriausybę, nors to
kio pripažinimo nebuvo 
suteikęs Prancūzijos Iš
laisvinimo komitetui 
Londone.

Kai 1941 m. birželio 
21 d. Hitleris užpuolė 
Sovietiją, Churchillis la
bai apsidžiaugė. Jis tuo
jau pasiūlė Stalinui są
jungą, visiškai neminė
damas Lenkijos rytų sie
nų, nustatytų 1921 m. ko
vo 18 d. sutartim su So
vietų Sąjunga, kurią 
sovietai sulaužė, pasi
dalindami su Hitleriu 
Lenkijos teritoriją. Si
korskis tuč tuojau tai 
prikišo Churchilliui. 
Bet britams sovietų tal
ka buvo būtina, todėl jie 
apsisprendė apie Si
korskio protestą sovie
tam nieko nesakyti. Juk 
šiaip ar taip Stalinas lai
kė frontą prieš vokie
čius ir kad jis galės jį 
išlaikyti, tuo laiku nie
kas rimtai nemanė. Kiek 
vienu atveju Stalinas bu
vo D. Britanijos gelbė
tojas, o ne Churchillis 
Rusijos.

Rugsėjo mėn. į Mask
vą nuvyko Roosevelto 
specialus ambasadorius 
Harrimanas britų lordo 
Beaverbrooko lydimas. 
Grįžęs Harrimanas aiš
kino Sikorskio pasiunti
niui VVashingtone, kad 
nei jis, nei Beaverbroo- 
kas, nedrįso iškelti Len
kijos klausimo, nes Sta
linas buvęs labai bloga
me ūpe ir girdėjęs gan

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANl’šAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Ufalt Import. Brandy 5th— $5.19
2. M". & Moore 5 years old

86 proof Whiskey 5th— $3.19
3. Cointreau Liųuear & Brandy 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp.......... Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine . ... 5th — $0.98

6. Mav \Vine Imported
From Germany ............................. 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

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

dus, kad britai nori leis
ti "vokiečių kiaulei" ir 
"rusų meškai" kartu nu
kraujuoti.

Iš tikro Churchillis 
taip nekalkuliavo, tačiau 
sovietams jis galėjo pa
dėti tik po trijų metų, 
prasidėjus invazijai į 
Prancūziją. Iki to laiko 
jis ir jo užsienio reikalų 
ministeris Edenas drebė
jo, kad Stalinas su Hit
leriu nepadarytų taikos. 
Kad Stalinas laikytųsi, 
britai pažadėjo ginklus, 
ir 1919 metais kaip et
nografinę sieną išvestą 
Curzono liniją laikyti 
Lenkijos rytų siena. Si- 
korskiui, kuris pats bu
vo kilęs iš Sovietams 
priskirtos dalies, tas ne
galėjo patikti, juo labiau 
kad jam dar nebuvo pa
siūlyta mainais už tas te
ritorijas vokiečių žemės 
Vakaruose.

Tokiu būdu susidarė 
tragiška padėtis su tie
siog klasišku išeities 
neturėjimu. Juo daugiau 
Churchillis, Edenas ir 
Halifaxas įtikinėjo Si
korskį, kad Stalinas, gali 
kaip kad Kutuzovas norė - 
jo 1812 metais, nustoti 
kovoti kai tik agresorius 
bus išstumtas iš jo teri
torijos, tuo daugiau Si
korskis jautėsi įpareigo
tas Rusijai neužleisti nė 
pėdos Lenkijos žemės.

Prie to konflikto dėl 
sienų prisidėjo dar Ka- 
tynas. Jau 1941 m. spa
lio 15 d. Sikorskis už- 
aliarmavo Churchillįdėl 
tų 9.000 Lenkijos kari
ninkų likimo, kuriuos so
vietai, pasidalinę Lenki
ją su vokiečiais, nusi
gabeno į savo stovyklas. 
Tačiau Churchillis nieko 
negalėjo čia padėti, bet 
tik įžiūrėjo dar vieną 
priežastį lenkų - sovie
tų priešingumui.

Tada Sikorskis nuta
rė pats važiuoti į Krem
lių aiškintis dėl tų ka
rininkų likimo ir pasa
kyti Stalinui, kad Len
kija niekados nesutiks 
su Curzono linija, kaip 
siena.

(Bus daugiau)

LIETUVIAMS TREMTI
NIAMS NESISEKA 

VOKIETIJOS TEISMUOSE
Turbūt niekur kitur taip 

nejaučiama pasaulio lietu
vių vargai, kaip Balfo cent. 
re.

Viena iš tų vargo kate
gorijų yra tremtinių pa
stangos teismo keliu laimė
ti šiokį tokį atlyginimą už 
nacių padarytas nuoskau
das. Nacių skriaudoms iš
lyginti vokiečiai prirašė iš
tisus tomus potvarkių. Juos 
nu kent ėjusiems pritaikinti 
gali tik įgudę advokatai, 
specialistai.

Nei JAV nei Vokietijoj 
civiliniam ieškiniui laimėti 
valdžia neskiria advokato. 
Jį reikia samdyti. Tiesa, 
kai kurie advokatai sutinka

IŠ KITOS PUSĖS...
Julius Smetona, aprašydamas Dirvos spalio 

4 d. Nr. Lietuvių Bendruomenės Tarybos suva
žiavimą, paminėjo Stasio Barzduko pažadą "vi
somis jėgomis kovoti prieš rusą". Iš to išvada: 
"stiprėja spėjimas, kad p. Barzdukas yra rusiš
kojo imperializmo, bet ne tarptautinio komuniz
mo priešas."

Tendencija primesti visą atsakomybę rusams 
ryškėja ne tik pas vieną Barzduką. Dažnai ir iš 
kitų pasigirsta pabrėžimas 'rusiškas’ ar 'mas
koliškas' komunizmas, lyg žydiškos, kinietiškos, 
albaniškos ir kitokios to ’izmo’ atmainos būtų 
daug geresnės. Kai kas tokią pažiūrą pateisina 
praktiškais sumetimais. Girdi, Lietuva dar ilgai 
bus komunistinėje orbitoje ir svarbu, kad ji iš
liktų lietuviška, nors ir komunistinė. Be to, ko
voje prieš rusų hegemoniją komunistiniam są
jūdyje lietuviai galėtų turėti labai galingų sąjun
gininkų, kaip kiniečius ir albanus.

Iš kitos pusės, gėda, kad lietuvių ir net va
dinamų 'kultūrininkų’ tarpe atsiranda tokios zo
ologiškai šovinistinės pažiūros skelbėjų. Visų pir
ma negalima pasmerkti žmogų tik dėl jo pri
klausymo vienai ar kitai tautai ir visos tautos 
dėl paskirų jos narių elgesio. Antra, ir 'prak
tiški’ tokios pažiūros sumetimai neišlaiko jo
kios kritikos. Juk jei rusų tauta kada nors nu
sikratytų komunizmo, ji kartu netektų ir svar
biausio akstino savo imperialistinei politikai. 
Laikai, kada kiekviena didžioji valstybė turėjo 
turėti savo atsparos taškus visame pasaulyje, 
negrįžtamai praėjo. Atominiam amžiui jie ne
teko savo reikšmės. Tą patį reikia pasakyti ir 
apie sienas. Caro Rusijai būtų sunku išsivers
ti be Rygos, Liepojaus ir Talinno uostų, šian
dien, kada raketos gali per minutes pasiekti ki
tą kontinentą, tai jau visai smulkus ir nereikš
mingas klausimas.

Žinia, visi trys mūsų didieji kaimynai yra 
'blogi' ir nekestini vien todėl, kad jie dideli ir 
mažesnius vilioja savo masėje paskęsti. Ar p. 
Barzdukas įsivaizduoja, kas būtų, jei 1863 me
tų sukilimas būtų pasisekęs? Šiandien mes kal- 
bėtumėm lenkiškai, nors kartais ir prisimin- 
tumėm, kad mūšų tėvynė yra ’Litwa’. Muravjo
vas 'korikas' dovanai išdalindamas ponų žemę 
(kas nebuvo daroma pačioje Rusijoje) sustipri
no ūkininkų luomą, kuris ant savo pečių išnešė 
visą tautinį atgimimą. Tiesa, jo tikslas buvo 
kitoks, jis pasitarnavo nenorėdamas. Bet ir atei
tyje dar gali pasitaikyti paradoksų.

Viena tačiau aišku, kad apsišarvavę tik zo
ologine neapykanta prieš šiuo metu stipriausią 
kaimyną netoli nuvažiuosime. Tautinis išsilaiky
mas reikalauja aukštesnių vertybių negu neapy
kanta. (vm)

ginti bylą už pusę laimikio, 
bet beveik visi prašo rank
pinigių 300 ar 500 DM (apie 
100 dol.). Mūsų tremtiniai 
pinigų neturi, kalbos nemo
ka. Jiems labai sunku ir 
dokumentus, liudininkus su

rankioti. Jie neturi pinigų j 
didesnius miestus pava. 
žiuoti. Balfui labai neaišku, 
ar piniginė parama toms 
byloms vesti įeina į šalpos 
kategoriją, ypač kai rezul
tatai labai neaiškūs.
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ALTS dvasia
Partiškumo dvasia buvo labai ryški Amerikos lietu

vių visuomeninio gyvenimo praeityje. Be abejo, ji nėra 
išnykusi ir šiandien. Tačiau išskyrus komunistus ir kai 
kada socialistus, politiniai ir ideologiniai Amerikos lietu
vių susigrupavimai nemėgdavo pasivadinti partijomis. 
Dažniausia vadindavosi ir tebesivadina sąjungomis, drau
gijomis, federacijomis, susivienijimais ar kitokiais žo-

Penkeri metai Detroito Lietuvių Namams
džiais.

Nors ir puoselėdamos kartais itin griežtą ir siaurą 
partiškumo dvasią, tos sąjungos, federacijos ar šiaip 
"draugystės” partijos vardo vengdavo, pagrįstai supras
damos, kad politinė partija turi sąlygas ir prasme KY-. 
vuoti tik savame nepriklausomame krašte. Užsienyje, šiuo 
atveju Amerikoje, įvairių ateivių tautinių grupių parti
joms maža tėra prasmės veikti ar turėti daugiau reikš
mės, kai politinį šalies gyvenimą čia dominuoja iš seno 
nusistovėjusios vietinės partijos.

Ta proga pažymėtina, kad ir Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga taip pat yra pasivadinusi ne kitaip, o są
junga. Jos steigėjai ir rėmėjai niekad nė nesvarstė klau
simo, ar būtų tikslas, rimta prasmė ir koks nors reikalas 
pasivadinti partija. Ne mažiau būdinga ir tai, kad nuo 
1949 metų steigiamojo seimo New Yorke įsteigtoji Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga taip pat pasivadino "lie- 
tuvių tautinė sąjunga”, o ne, sakysim, "lietuvių tautfnin- 
kų sąjunga”, kas tokiu atveju ją raidiškai ir gramatiškai 
susietų su nepriklausomoje Lietuvoje veikusia Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga.

Kai kas galėtų pasakyti, kad žodžiai ir vardai ne tiek 
svarbu, o svarbiausia esmė ir tikroji prasmė. To nega
lima ginčyti, nes tiek mūsų, tiek kitų kraštų politinės 
partijos dažnai savo krikšto metrikuose nevartoja parti
jos žodžio, bet iš tikrųjų tokios yra, tam tikslui sukurtos 
ir to neslepia.

Tačiau ALTS krikšto metrikų žodžiai nebuvo atsi
tiktiniai ar parinkti kokiam prisidengimui beijjartiškumo 
paslėpimui. Jie buvo gerai apgalvoti ir priderinti mūsų 
gyvenimo tikrovei, plačiai išdiskutuoti parengiamajame 
laikotarpyje ir pačiame steigiamajame seime. Buvo su
prasta, kad tautinė lietuviška partiją neturi ir neturės 
nei vietos, nei prasmės Amerikoje. Neturėtų to siekti ir 
''partijos” žaisleliu žaisti ir naujoji gausi ateivių banga 
iš Europos po karo, ypač kai pati Lietuvos valstybė ne
galėjo iš naujo atgauti nepriklausomybės ir bet kokie nor
malūs ryšiai su tėvyne buvo nutrūkę.

Apsvarsčius sąlygas ir aplinkybes, buvo kone vienbal. 
šiai nusistatyta, kad Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
nėra,_negali būti ir nebus politinė partija tradicine to žo
džio prasme. Ji nėra, negali būti ir nebus nei "lietuvių 
tautininkų sąjunga”, jęigu žodį "tautininkas” suprasti 
siaura prasme, kaip Lietuvoje buvusį Tautininkų Sąjun
gos narį. Beje, pati senoji Lietuvos Lietuvių Tautininkų 
Sąjunga jos buvusiu narių sutarimu užsienyje buvo ir 
formaliai nutarta nebeatgaivinti, o New Yorko seime nie
kas nė nesiūlė jos atgaivinti Amerikoje.

ALTS, trumpai kalbant, buvo sutarta laikyti Ame
rikos lietuvių organizuotos tautinės srovės išraiška, jos

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos Valdybos pirmi
ninkas J. Gaižutis, vicepir
mininkas J. Atkočaitis ir 
kasininkas P. Dalinis, su
kvietę spaudos darbuoto
jus, painformavo apie De
troito Lietuvių Namų stovį.

J. Gaižutis pažymėjo, kad 
tokį pat pranešimą, susi
šaukęs spaudos darbuoto
jus, darė prieš porą metų, 
kuomet lietuvių namų įsi- 
gyjimo buvo minima 3 me
tų sukaktis. Kadangi per 
tuos du metų daug kas pa
sikeitė, tai ir dabar rado 
reikalą pasikviesti ir duoti 
visų penkerių metų apžval
gą. Jis pažymėjo, kad De
troito lietuviai nusipirkę 
šiuos namus per 5 metus ne
tik, kad sutvarkė, ir atre
montavo, bet ir moraliai 
juos pakėlė. O tas matyti

iš to, kad šiuose namuose 
buvo surengta virš 10 me
no parodų. Anksčiau visos 
tokios parodos dažniausiai 
buvo rengiamos Tarptauti
niame Institute. Daug ko į 
tuos namus buvo sudėta ir 
daug pertvarkymų padary
ta. Apačioje iš dviejų kam- 
uarių buvo padaryta viena 
didelė salė ir sutvarkytos 
grindys, kurios visai jau 
buvo supuvusios. Viršuje 
dvi salės sujungtos į vieną 
ir atnaujintos grindys, Da
bar ten lengvai galima su
talpinti 400 žmonių. At
naujinta scena ir prieškam
baris ir laiptai apdengti 
raudonu kilimu. Pripirkta 
baldų, stalų ir kėdžių ir už 
viską sumokėta. Langams 
uždėtos naujos užuolaidos. 
Didelis perversmas pada
rytas ir virtuvėje. Tik tas

gali suprasti, kuris ten 
anksčiau ir dabar dirba, 
įrengtos indams plauti pa
togios ir geros plovyklos. 
Per visus penkis metus na
mas turėjo $75,872.00 pa
jamų. Didžiausias pajamas 
duoda ir tuo pačiu beveik 
viso namo naštą neša Da
riaus ir Girėno klubas. Iš 
jo gauta $44,000.00. Antro
je vietoje stovi šimtininkai, 
kurių sudėta pinigų suma 
siekia netoli $40,000.00.

Namas, kai buvo pirktas, 
kainavo $45,000.00. Įmokė
ta $25,030.00, o likusioji 
suma palikta išsimokėjimui. 
Šiuo laiku dar yra $9,000.00 
skolos. Namo pagerinimui 
ir visiems remonto darbams 
išleista irgi apie $9,000*00.

Ateityje yra numatytas 
dar didesnis tų namų pa
gerinimas. Norima iš jų pa. 
daryti, kad būtų, jaukūs ne 
tik seniems, bet ir jauni
mui. Ir kad jaunimas at
vykęs į šiuos namus jaus
tųsi ne blogiau kaip ir ki
tuose Amerikos namuose. 
Galvojama įsirengti dides
nę parkinimo aikštę. Da
bartinė yra maža ir tas 
skaudžiai namams atsilie
pia. šalia parsiduoda 3 na
mai. šiuos namus nupirkus 
ir nugriovus, ten būtų ga
lima įrengti 50 automobi
lių gražią ir gerą parkinimo 
aikštę. Netoli tiesiamas

giamas parengimas su me
nine programa, vakariene 
ir šokiais. Meninę programą 
išpildys dainininkė Vanda 
Stankus ir G. Gobienės va
dovaujama šokių grupė "ši
lainė”. šokiams gros Neo- 
lithuanų orkestras iš 7 as
menų. šios sukakties pami
nėjimui išleidžiamas gražus 
iliustruotas leidinys. Jo iš
leidimu rūpinasi E. Vasi
liauskas ir V. Perminąs.

A. Grinius

HELP WANTED MALĖ

CONSTRUCT1ON LABORERS
&

CONSTRUCTION MACHINE 
OPERATORS 

Immediate employment.
See Bob Hicks from 8 A.M. to 5 P.M. 

at Hitchin's Post II.
Craniteville Road. CHELMSFORD, oi 

R. M. HICKS, INC. 
124 Main St., Westford, Mass. 

617 — 692-8811
(104-108)

idėjų ir nuotaikų reiškėją ir atstovė, palaikanti ir visom 
jėgom gyvai remianti Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo troškimą, tačiau savo veiklą grindžianti Amerikos 
lietuvių visuomenės gyvenimo sąlygomis ir Jungtinių 
Amerikos valstybių apimtyje.

Be abejo, tokiems nusistatymams prieš 18 metų daug 
lėmė ir toji aplinkybė, kad ALTS steigimui ir pirminiam 
susiorganizavimui didelės ir lemiamos įtakos turėjo vy
resnės kartos lietuvių amerikiečių patyrimai, nuotaikos 
ir nusistatymai, ypač~fokiu asmenų, kaip A. Olis, J. Ba- 
čiūnas, K. Karpius, dr. S. Biežis, dr. J. Colney, inž. P. 
žiūrys, M. Čekanauskas, Marija Sims, J. Sagys, J. Tys- 
liava, V. Abraitis ir eilė kitų, čia gimusių, anksčiau ar .
vėliau atvykusių. Gi iš vėliausiai atvykusių prie ALTS( nauJas greitkelis ’ Jeffir , 

-ątįątuto projektų paruošmo Ir ~rpdagavimn~daf]g-Taiisia dar\ Lietuvių Namo vertę dar 
prisidėjo V. Rastenis, B. Raila, B, DirmeikišTTT^ J daugiau pakeis. Ir taip me

tai po metų nepamatėme 
Kai suėjo jau 5 metai, šiam 
penkmečiui atžymėti šį šeš
tadienį, spalio 14 d., 8 v. v. 
Lietuvių Namuose yra ren

SHĄPER HAND
TO DO MODEL WORK. 

Small shop near West Side. 
BUILDEks OF MACH1NERY. 

Steady work, good hourly rates. Qays 

CAMMANN MFG. CO.
2700 Henninger Rd., Cleveland, Ohio 

216 — 661-2550 (100-108)

Į Sąjungos statutus ir veiklą po steigiamojo seimo 
gyvenimas vėliau įnešė kai kurių pataisų ir papildymų. 
Bet pats turinys, tikslas ir dvasia pasiliko ta pati — būti 
Amerikos lietuvių organizuotos tautinės srovės išraiška 
ir jungtimi.

R A (u / V

STRIPPER 
TRAINING TRIMMER 

AND 

GENERAL TANNERY 
HELP

STEADY POS1T1ON 
APPLY TO MR. CRON1N 

RICHARD TANNING CO.
9 WEBB ST„ SALĖM, MASS. 

617 — 745-5440 
(104-109)

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novelė

(6)
— Taip, bet jei Kunigunda būtų laiminga su Vikto

ru? — tas klausimas jai įkyriai lindo galvon, nors apsi- 
gręžus, jis jai atrodė tiesiog juokingas. — Ar ji buvo 
laiminga su savo vyru? — Sereikienė galavosi įsikalbėti, 
kad Kunigundos romanas su Viktoru esąs labai panašus 
į jos romaną su Sereikiu. Ar ji nebuvo kur kas labiau 
išsilavinusi ir geriau išauklėta už tą paštininkėlį? Kaip 
lygiai ir Kunigunda ar nėra nepalyginti aukštesnio moks
lo ir geresnio išauklėjimo už tą šaltkalvį? Juk anksčiau 
ar vėliau tokioje šeimoje turi prasidėti vaidai. Ji laikė 
save išmintinga ir patyrusia moterimi ir nebuvo linkusi 
tarti, kad ji galėtų klysti. Be abejo, ji norėjo, kad jos 
duktė būtų laiminga, bet laiminga ne pagal savo mojus, 
o pagal jos, motinos, receptą. Ar ne jos, kaip geros mo
tinos, pareiga paimti dukterį už rankos ir išvesti per 
smuklius jaunystės liūnus į saugią šeimyninės laimės 
prieplauką?

Ir vėlgi vien tik užuomina, kad jos duktė gali būti 
laiminga su amatininku, nupurtydavo ją šiurpulingai ir 
nutvieksdavo nepakenčiama šviesa jos pačios šeimyninės 
laimės mizeriją. Ji atkakliai įsikalbinėjo, kad jos gyve
nimas esąs baigtas, kad ji daugiau nieko nebetrokštanti 
kaip tik dukters laimės, tačiau galvodama apie ateitį ji 
daugiau galvojo apie save, kaip kad apie Kunigundą. Se
reikienė norėjo šildytis prie savo dukters šeimos židinio, 

bet tik su sąlyga, kad jis būtų sukurtas pagal jos stilių. 
Juk ar ne ji "pastatė ant kojų” savo vyrą? Taip ji dabar 
žūtbūt norėjo "pastatyti ant kojų” savo dukterį pabruk
dama jai po pažastimis savo dirbtuvėlėje sukaltus ra
mentus ...

Ir tą akimirką, sėdint už stalo tame linksmame po
būvyje, Sereikienės galvoje galutinai išryškėjo išvada, 
kurią ji sau viena taip nusakė: ir vienaip blogai ir kitaip 
negerai. Jei Kunigunda ištekėjusi už Viktoro būtų lai
minga, tai ji, jos motina, būtų tiesiog sunaikinta, o jos 
vyras, duktė, Viktoras triumfuotų, jos draugai ją pa
smerktų sakydami, kad dėl kažkokios bajoriškos puiky
bės ji norėjusi sužlugdyti savo dukters laimę, kad dėl 
kažkokių atgyvenusių prietarų ji mėginusi žaisti savo 
dukters ateitimi, žodžiu, ji būtų pasmerkta, paniekinta 
ir išjuokta; jos gyvenimas būtų negarbingai baigtas, ji 
nebeturėtų ko daugiau viltis, nes po tokio smūgio dau
giau nebeprisikeltų. O jei Kunigunda būtų nelaiminga?... 
žinoma, ji tada galėtų jai svilyti akis: — Ar aš nesakiau? 
Neklausei, dabar žinokis. — Jos paširdžius maloniai glos
tytų kerštingo pasitenkinimo jausmelis, bet kokia nauda 
jai iŠ to? Jos viltis pakilti visuomenės laiptais vistiek 
būtų sužlugdyta, į naują giminaičių "bandą” ji vistiek 
neįsimaišytų ir nieko jai daugiau nebeliktų, kaip tik lauk, 
ti vienai mirties. — Jei nori nukirpti aviną, reikia stip
riai jį pačiupti už ragų! — jai staiga dingtelėjo į galvą 
jos tėvo mėgiamas posakis.

— Tu šiandien nelabai kalbi, Ieva, — Gluosnienė 
pažvelgė į savo draugę, kai buvo paduota kava, ir paty
lėjusi šypsodama pridūrė: — Nors tai ir suprantama. Tu 
tikriausiai galvoji, kad netrukus ir tau pačiai reikės ruoš, 
ti kraitį Kunigundai.

— Apie kokį kraitį tu kalbi? — staiga atsigręžė 
Sereikienė į Mortą nustebusi, ir Gluosnienė jos balse nu
girdo lyg pasipiktinimo, lyg baimės gaideles.

— Tik jau nevaidink nieko nežinanti. Visas miestas 

kalba, kad tavo Kunigunda draugauja su tuo ... Kaip jo 
pavardė? Aš vis pamirštu. Sako, jis studijuojąs šaltkal- 
vystės mokslus ...

Sereikienė, palinkusi ties savo kavos puoduku, klau
sėsi taip, tartum jai kas būtų lašinęs į burną'karčių nuo
dų lašelius. Ta pletkininkė tariasi net nežinanti Viktoro 
pavardės, nors ji visą miestą pažįsta! O ką reiškia tie jos 
žodžiai "studijuojąs šaltkalvystės mokslus”?

— Matai, Mortute, tu labai daug žinai, tu netgi ži
nai, kas ir kokiais apatinukais vilki, — atsakė Sereikienė 
gnaibiai su saldžia šypsenėle ant lūpų.

— Gal sakysi neteisybė? Aš pati mačiau, kaip Kuni
gunda laksto su tuo jaunuoliu po miestą labai keista ma
šinėle.

— Jei turėtum vaikų, tai žinotum, kad šiandien visi 
jaunuoliai laksto, — vėl gnybtelėjo ar bent stengėsi gnyb
telėti Sereikienė savo draugei, kuri vaikų neturėjo.

Gluosnienė tik trūktelėjo pečiais ir nieko nebeatsakė, 
bet Sereikienės nuotaika galutinai sugedo. Jos žvilgsnis 
vėl stabtelėjo ties Kunigunda, kuri dabar sėdėjo kampe 
ir, kaip jai pasirodė, labai nusiminusi ir visų pamiršta. 
O tuo tarpu sužadėtiniai šoko meiliai susiglaudę, jis jai 
kartkartėmis bučiavo į kaktą, ji juokėsi atmesdama gal
vą, lyg ir stengdamasi iš jo glėbio ištrūkti, bet iš tikrųjų 
tik dar glusniau prie jo glaudėsi. — Begėdė! — murmte
lėjo Sereikienė ir staiga tos merginos ėmė neapkęsti. Jai 
smelktelėjo per galvą apmaudinga mintis, kad kažkas ją 
skriaudžia neišpasakytai, štai, Kranauskai turi naują, 
moderniais baldais apstatytą namą, štai, sūnus baigia 
mediciną, jo tėvas inžinierius gerai uždirba, o ji, Serei
kienė, kilusi iš senos, garbingos šeimos, ką ji turi? Jei 
jos duktė ištekėtų už tinkamo vyro, kad ir už to būsimo 
daktarėlio, tuomet ji iškart išplauktų į plačiuosius van
denis. Ji dar kartą pažvelgė į sužadėtinius ir pakėlusi 
prie lūpų likerio stikliuką prabilo:

(Bus daugiau)
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Vasario 16 Gimnazijos mokinių choras su vadovu muz. Kaziu Motgabiu. Kun. J. Dėdino nuotrauka
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EUROPOS LIETUVIU KULTŪRINIAI ŽIDINIAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

per eilę metų į galvas kalė 
— jau tūkstančiai.

S. Antanaitis Vasario 16 
gimnazijoje dirba nuo 1954 
m. šiuo metu yra jau pen
sininkas ir dėsto nepilną 
matematikos kursą specia
liai lietuviškiems termi
nams.

Herta ir Kazys Motga- 
biai taip pat šioje gimna
zijoje jau nuo pat 1954 m. 
Herta Motgabienė dėsto 
mergaitėms rankų darbus 
ir yra mergaičių bendrabu
čio vedėjos pavaduotoja, o 
Kazys Motgabis dėsto mu
ziką, geografiją ir yra gim
nazijos choro vedėjas.

Mokytojų eilėse čia ran
dame dėstantį meną, ber
niukams rankų darbus, Lie
tuvos istoriją ^modernaus

meno atstovą Alfonsą Kri
vicką, kuris šiuo metu ruo
šiasi savo kūrinių meno pa
rodai Mannheime. Jis eina 
ir berniukų bendrabučio pa. 
vaduotojo pareigas.

Apie 10 metų gimnazijo
je dirba visiems gerai žino
mas gabus žurnalistas Ste
pas Povilavičius - Vykintas, 
kuris čia dėsto lietuvių kal
bą ir literatūrą. Jo žmona 
Vanda yra gimnazijos ir 
Krašto Valdybos sekretorė.

Fricas Skėrys dėsto evan
gelikams tikybą ir vokiečių 
kalbą. Jis turi labai gerus 
santykius su apylinkės vo
kiečių laikraščiais ir jo dė
ka gimnazija yra išgarsin
ta vokiečių spaudoje. Jis 
organizuoja mokiniams 
atostogas skandinavų kraš
tuose.

Elzė Tamošaitienė jau 7

metai čia dėsto kūno kul
tūrą ir tautinius šokius. Su 
gimnazijos tautinių šokių 
grupe dideliu pasisekimu 
yra apkeliavusi daugelį Vo
kietijos miestų reprezen
tuojant lietuvių vardą. Ji 
taip pat sumaniai ir ener
gingai vadovauja mergai
čių bendrabučiui ir yra pro
ginių gimnazijos parengi
mų organizatorė.

Antanas Veršelis jau trys 
metai yra matematikos 
mokytojas žemesnėse kla
sėse ir berniukų bendrabu
čio vedėjas.

Čia dirba ir populiarus 
mūsų literatūros kritikas 
dr. Jonas Grinius, dėstyda
mas lietuvių literatūrą auk
štesnėse klasėse ir rusų kal
bą.

Kun. Jonas Riaubūnas, 
gimnazijos kapelionas turi

Katalikų tikybos pamokas 
ir žemesnėse klasėse lotynų 
kalbą. Dirba šeštus metus.

Kun. Jonas Dėdinas, dau
gelio įvairių talentų žmo
gus, jau eilę metų dėsto bi
ologiją, lietuvių kalbą, vi
suomenės mokslą ir yra 
berniukų bendrabučio vedė
jo pavaduotojas.

Ir gimnazijos pasididžia
vimui šiemet čia pradėjo 
dėstyti Lietuvos ir visuoti
ną istoriją bei visuomenės 
mokslus pats jauniausias 
mokytojas Vincas Martuse- 
vičius, tos gimnazijos abi
turientas, baigęs Tubinge- 
no universitetą socialogijos 
magistras, kuris kartu yra 
vienas iš aktyviausių jau
nimo veikėjų.

Be šių aukščiau minėtų 
lietuvių mokytojų yra dar 
penki vokiečiai, kurie dėsto 
vokiečių ir anglų kalbas ir 
matematiką vokiečių kal
boj, nes vokiškai būna eg
zaminai, o S. Antanaitis, 
kaip jau buvo minėta krei
pia dėmesį į lietuvišką ma
tematikos terminologiją.

(Bus daugiau)

Vasario 16 Gimnazijos moki
nė Vida Paulikaitė audžia tau
tišką juostą rankdarbių pamo
koje.

Kun.J. Dėdino nuotrauka

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.
MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
316 jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

kinės arba terelyno,
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 

vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv ’kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, % sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.
MOTERIŠKAS K. 1967.

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 
suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

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

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą*/ąc/o išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING ^OHN J. KAZANAUSKAS, President

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL -----------------
(69)

Sekančiom dienom Lievenas davė daug darbo trims gydytojams. 
Jie jj fotografavo, matavo galvos kaušą, nuodugniai išnagrinėdami. 
Paskui jam uždraudė rūkyti, gerti ir susitikinėti su Pamela.

Operavo lapkričio 7 d, ir kai Lievenas atsigavo, buvo savo kam
bary su subintuota skaudančia galva. Ketvirtą dieną po operacijos 
pradėjo jaustis geriau. Gydytojai pakeitė tvarsčius. Pamela visą lai
ką sėdėjo prie jo lovos, pasakodama rimtus anekdotus, nes Tomas 
negalėjo juoktis, jam dar skaudėjo veidas.

Vieną dieną atėjo telegrama, adresuota ponui Grey: tokia buvo 
Tomo slapyvardė ligoninėje. Telegramoj buvo parašyta:

"Teta Vera laimingai atvyko. Sveikinu Edgar."
-- Jie surado lavoną, jie surado lavoną! — sušuko džiaugsmin

gai Pamela.
-- Dabar viskas bus gerai, -- pasakė patenkintas Tomas.
Bet jis apsiriko. Ne viskas sekėsi gerai. Lapkričio 13 pas jį at

vyko susirūpinusiu veidu vienas ponas. Tai buvo FBI agentas, kuris 
atnešė liūdną žinią.

— Mes turėjome nemalonumų su lavonu, — pasakė jis. -- Pone 
Grey, mes labai apgailestaujame, kad taip įvyko.

— Kas |vyko? -- paklausė Tomas susirūpinęs. --Kur lavonas? 
-- Ankaroje. Jis ten palaidotas su keturiais kitais lavonais. 

Mums gi likojavonas, kuris nėra į jus panašus. Jūs suprantate?
-- Ne, -- atsakė Tomas.
— Detroite mes radome vieną lavoną be giminių. Tai buvo gali

ma sakyti, jūsų tikras dvynas. Mes paruošėme, kaip reikalinga ir 
įdėję | specialų karstą išsiuntėme Europon. Kad nepatraukus kitų 
agentų dėmesio, mes nutarėme paiųsti lėktuvu, kuris gabeno ketu
ris karstus. Lėktuvas buvo pasamdytas Turkijos ambasados. Jų 
ambasados sekretorius su žmona ir dviem vaikais žuvo automobi
lio katastrofoje. Apie tai turėjote skaityti laikraščiuose. Tad nie

kas nekreipė dėmesio, jei lėktuve buvo vienu karstu daugiau. Ne
laimei Paryžiuje įvyko nesusipratimas. Vietoj iškėlus iš lėktuvo 
mūsų karstą, paliko kitą, o mūsiškį nuskraidino į Tarki ją, kur jis 
buvo užkasus drauge su kitais trimis karstais. Nesusipratimas įvy
ko šifruotoj telegramoj, kurią pasiuntėm savo agentams Paryžiu
je.

— Reikės palaukti, kol surasime kitą lavoną.
Lapkričio 19 d. Tomas gavo naują telegramą: "Dėdė Fred sau

gioj vieoj. Sveikinu Edgar".
-- Jie surado kitą lavoną. Spauskim nykščius, kad šį kartą nie

ko blogo neatsistiktų -- pasakė Tomas Pamelai.
Tuo metu, kai Tomas ir Pamela spaudė nykščius, antrasis la

vonas gulėjo ant operacinio stalo Chicagoje vieno patikimo gydyto
jo priežiūroje. Pasižiūrint į Tomo fotografiją, jis buvo taip patvar- 
kyus, kad ir Tomo motina, jei būtų gyva, būtų suklydusi, palaiky
dama savo sūnumi.

Lavonas buvo pasiųstas lėktuvu į Maltą specialioj dėžėj, o ten 
buvo perkrautas į laivą ir išmestas jūron prie Portugalijos krantų, 
kur jį ir rado žvejų vaikai.

*»•

Kokia tolimesnė šios istorijos eiga? Kaip ji pasibaigė? Kas 
atsitiko su Tomu Lievenu ir Pamela? Kas papasakojo šią nuosta
bią Lieveno istoriją? Kaip tiek slaptų dalykų galėjo būti aprašyta?

šitą visą istoriją rašytojas Johannes Mario Simmel pats savo 
ausimis girdėjo iš Lieveno ir užrašė, štai ką rašo apie Ui J.M. 
Simmel:

1958 metais mano leidėjai mane pasiuntė Amerikon viena m mė
nesiui surinkti medžiagos vienam romanui. Deja, šis romanas niekad 
nebuvo užbaigtas.

Bet ui kas buvo parašyta, ui istorija, kurią skaitėte. Ją suradau 
Amerikoje. Ir tai nuostabiai graži moteris, kaip kiuip galėtų būti, 
man padėjo surasti.

Dėl supranumų priežasčių negaliu duoti miesto vardo, kur ją 
pirmą kartą sutikau. Tai buvo vieną šiltą rugsėjo dieną. Aš buvau 
išalkęs. Vienas mano draugas žurnalisus rekomendavo labai gerą 
restoraną ir aš ten ėjau. Tuo metu aš ją pamačiau.

Ji ėjo priešaky lengvai siūbuodama. Jos tamsūs plaukai turėjo 
melsvą atspindį. Ji buvo grakšti.

Aš paspaudžiau žingsnius ir ją pralenkiau. Ji turėjo didelę 
raudoną burną, dideles juodas akis ir gražų veidą. Staiga aš užmir
šau alkį...

Tegu mano švelnioji Lulu man dovanoja. Ji pažįsta vyrus ir 

žino, kad geriausias nieko nevertas, kai išvyksta vienas kelionėn.
Apie tūkstantį pėdę aš tęsiau žaidimą. Tai eidamas prieš ją, 

tai praleisdamas ir sekdmas, tai vėl paspartindamas žingsnius 
ir pralenkdamas. Juo iš arčiau ją mačiau, tuo labiau ji man pati
ko. Aišku ji pastebėjo mano žaidimą ir, atrodo, nesupyko, tik pa
spartino žingsnius. Aš irgi. Priešais mane pasirodė restoranas, ku 
rį man rekomendavo draugas. Ir Įvyko netikėtumas. Ji nepraėjo res
torano, bet įėjo vidun. Aš irgi.

Ją pagavau prieškambary, kai ji sustojo minutei susitvarkyti 
savo šukuoseną prieš veidrodį.

— Heilo! — pasakiau jai.
Ji nusišypsojo veidrody ir atsakė:
- Heilo!
Aš prisistačiau nusilenkdamas.
— Ponia, — pasakiau jai, — aš norėčiau, kad žinotumėte, jog 

nuo savo gimimo dienos esu labai nedrąsus. Aš net sapne nedrįstu 
tarti žodį nepažįstamiems.

-- Tikrai? -- pasakė ji atsisukdama.
— Tikrai. Bet šiandien, kai jus pastebėjau įvyko kažkas stip

riau už mane. Aš jums esu už ui dėkingas. Panašus įvykis turėtų 
būti atšvęsus. Sakoma, kad čia valgo labai gerai paruoštą fazaną.

— Taip, fazanas čia tikrai puikus.
-- Tokiu atveju leiskite man jus iki stalo palydėti.

Ji sekė mane.
Restorano salė buvo gražiai dekoruota senoviškais baldais. 

Tik vienas sulas kampe buvo laisvas. Bet ant jo buvo kortelė 
"rezervuotas".

Pribėgusiam patarnautojui aš J ranką įspraudžiau 5 dolerius.
— Aš jums dėkoju palikus mums stalą.
Ir aš padėjau moteriai užimti vietą prie šulo.
— Dvi fazano krūtines, Henry, pasakė ji meiliai. Bet prieš ui 

duokit vėžiukus ir pradžioj du martini dry. Arne taip, pone Simmel?
Laimei, kad aš turiu gerus leidėjus, nes sąskaita bus sūri. 
— Jei jūs nebūsite priešinga, aš pageidaučiau nedidelį whisky. 
— Aš taip pat, -- pasakė ji. -- Henry, duok du dvigubus. 
-- Gerai šeimininke, -- atsakė Henry.
-- Kaip? — nustebau aš. -- Jis pasakė "šeimininke"?
- Taip.
- Kodėl?

— Nes aš esu šio restorano savininkė, — pasakė ji juokdama
si. -- Jūs galėjote sutaupyti savo 5 dolerius.

(Bus daugiau)
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SPALIO 14 D. LTM Čiur

lionio ansamblio metinis koip* 
cerus - balius.

SPALIO 27 - 29 D. B. Vllku- 
taitytės-Gedvilienės dailės kū
riniu paroda Čiurlionio Ansambr 
lio namuose. Rengia Ateities 
klubas.

SPALIO 28 D. Tradicinis "Ll- 
thuanlan Village" Ine. bailus - 
koncertas,

SPALIO 29 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs §v. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo- 
Llthuanla metinis balius.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Naujas, dviejų šeimų mū

rinis, 6x6. Netoli 200 gat
vės, Euclide. Skambinti va
karais 531-4504. (108-110)

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Nelson’s Barber Shop 
741 East 185 Street 
lietuvis kirpėjas — 

VINCAS GELGOTAS. 
Kirpykla atidara nuo 8 

vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(106-111)

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Mažiausiai 3 dienom sa
vaitėje. Prie Shaker Hts. 
Rapid transit. Du vaikai 10 
ir 5 metų amžiaus. Telef. 
752-0620.

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

Kaž
kas 
nauja4

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 
trauktuku atidaromų

8 paketą
blekinių specialiai Clevelandui

įsigijatNauju Stroh’s astuonių paketu 
dviem daugiau ... dvi papildomas blėkines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

BALFO DIREKTORIŲSINAZIAVIMAB
Balfo vadovybei susita

rus šių metų direktoriato 
s u v a ž iavimas šaukiamas 
spalio 28 d. Detroite, Lietu
vių Namuose. Suvažiavi
mas prasidės 10 vai. Cent
ro valdybos eiliniu posė
džiu, o 11 vai. pačio suva
žiavimo pradžia.

Balfo direktoriate yra 31 
asmuo, iš jų 12 pristatyti 
Balfo kūrėjų — keturių 
grupių, kiti rinkti dviems 
metams Balfo XIII seime, 
šalia direktorių dar yra 
rinkta trijų asmenų Revi
zijos komisija.

Balfo direktoriatas pir
mam savo posėdyje išren
ka Centro valdybą, kuri va. 
dovauja direktoriatui, vi
siems Balfo skyriams (63) 
ir visai Balfo veiklai.

šiuo metu Balfo Centro 
valdybą sudaro pirm. kun. 
V. Martinkus, vicepirminin
kai: dr. E. Armanienė, E. 
čekienė, dr. A. Skėrys ir 
Br. Spūdienė. Nacionalinis 
sekretorius yra A. Dzirvo- 
nas, iždininkas — A. Seni- 
kas ir J. Gerdvilienė — 
protokolų sekretorė.

Nei už posėdžius nei už 
kelionę j suvažiavimus Bal
fo direktoriams neatlygina
ma. Jei direktorius negali 
pats suvažiavime dalyvau
ti, jis gali įgalioti kitą as
menį, Balfo narį ir jam per
leisti visas savo teises. Bal
fo direktoriai pagal tradi
ciją keičia suvažiavimų 
vietoves, norėdami jas pa
gerbti, veiklą paskatinti. 
Detroitas ypač vertas visų 
Balfo direktorių pagarbos, 
nes ten proporcingai yra 
daugiausia Balfo narių 
(per 600). Balfo rėmėjai 
kasmet Detroite suaukoja 
per 3,000 dol. bendrajai 
lietuvių šalpai.

Spalio 28 d. Balfo vado
vybe Detroite turės progos 
ir vietos rėmėjams padėko
ti ir ypatingai pagerbti iš
kilmingoje puotoje p. Z. Ar- 
lauskaitę-Mikšienę, kuri su 

Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūriu yra Balfo labui 
surengusi be atlyginimo 
daug vaidinimų ir tuo būdu 
sutelkusi lietuvių šalpai 
daug tūkstančių dolerių.

Detroito Balfo .skyriui 
pirmininkauja K. Jurgutis, 
uoliausias visose JAV-ėse 
finansų sekretorius yra če. 
sys šadeika. Detroite taip 
pat gyvena ilgametė Balfo 
direktorė p. E. Paurazienė, 
daug savo darbo skirianti 
Baltui nuo pat jo veiklos 
pradžios.

Kun. L. Jankus

KUR RALFAS DEDA 
SURINKTUS PINIGUS?

Ogi išleidžia tiesioginei 
lietuvių šalpai. Per tris va
saros mėnesius Balfas siun. 
tiniais sušelpė 77, daugiau
sia Sibiro lietuvių, šeimas. 
Už siuntinius sumokėta 
grynais doleriais 6,942.

Pasiųsta 103 lietuvių šei
moms Lenkijoj drabužių ir 
vaistų. Vien paštui už tuos 
siuntinius sumokėta 987 
dol., o jų vertė siekė 4,650 
dol.

Vokietijon ir į kitus kraš
tus pasiųsta vien pinigais 
6,155 dol. Visa nelaimė, kad 
vasarą, kai Balfo rėmėjai 
ir aukų rinkėjai atostogau
ja, lietuvių vardelis niekad 
neima atostogų.

FILMŲ VAKARAS 
BALTIMORĖJE

Baltimorės balfinin kai, 
dr. E. Armanienės vado
vaujami, š. m. spalio 1 d. 
lietuvių salėje pradėjo Bal
fo vajų surengdami filmų 
vakarą ir vaišes. Gerai šim_ 
tinei Balfo rėmėjų buvo pa
rodyti trys filmai: du iš 
Sibiro lietuvaičių malda
knygės, trečias iš lietuvių 
kongreso P. Amerikoje. Va. 
jaus atidaromąją kalbą pa
sakė Balfo reik, vedėjas 
kun. L. Jankus pažymėda
mas, kad Balfo aruodai la
bai tuštėja, o šalpos prašy-

mai nemažėja. Vakaro pro
gramai vadovavo C. Surdo- 
kas, svečių tarpe aktyviai 
dalyvavo Baltimorės arki- 
vysk. informacijų direkto
rius kun. K. Pugevičius (jis 
Balfui paaukojo dar vieną 
egzempliorių Sibiro lietu
vaičių filmo). Ponas N. 
Rastenis įteikė Balfo Cent
rui savo meno kūrinį "šir
džių širdis”. Prel. L. Men- 
delis vajaus pradžiai paau
kojo savo kasmetinę duoklę 
— šimtą dolerių.

PAMAŽU, BET JUDA 
BALFO SKYRIAI

Pagal jau nusistovėjusią 
tradiciją Balfui aukos tel
kiamos rudenį. Vajus jau 
pradėjo visa eilė skyrių: 
Bostonas su vakariene, 
Brocktonas — pobūviu, Bal- 
timorė — filmų popiete ir 
pan. Visai rimtai vajaus 
darbams pasirengė Detroi
tas, Chicaga, Clevelandas. 
Nevv Yorko baltininkai jau 
kelis kartus posėdžiavo va
jaus reikalais.

Daugelis lietuvių, atski
rai ir tolokai nuo lietuvių 
kolonijų gyvenančių, prašo, 
mi savo aukas pasiųsti tie
siai į Balfo Centrą.

Į3IKCRĖ LIETUVIŲ 
GOLFININKŲ SĄJUNGA

Susirašius daugiau negu 
50 narių, kurie susimokėjo 
nario mokesčius, Chicagoje 
įsikūrė Lietuvių Golfininkų 
sąjunga, angliškai vadina
ma Lithuanian Golfers 
Assn. Pastebėtina, kad šią 
organizaciją sudarė senieji 
ir naujieji ateiviai. Praeitą 
sekmadienį, spalio 8 d. įvy
ko pirmosios šio vieneto 
golfo varžybos Woodridge 
golfo aikštėje. Po varžybių 
buvo šeimininkių paruošta 
vakarienė, kurioje dalyva
vo daug narių ir svečių. 
Apie varžynių pasiektus 
laimėjimus pranešime vė
liau.

Šios naujos sąjungos or
ganizatoriais yra J. Pakol, 
dr. St. Biežis, inž. J. Baris,
R. Korzonas ir kiti. Sąjun
gai įstatus paruošė adv. 
Cha ries P. Kai.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ
• Kun. Tamašiūnas spa

lio mėnesį išvyksta atosto
gų j JAV. Lankysis Uhiva- 
goje. kur gyvena .jo pusse
sere ir taip pat aplankys 
savo draugus kituose Arne, 
rikos miestuose.

• K. Klastauskas. Dirvos 
korespondentas grižo iš li
gonines. Jo sveikata kiek 
pagerėjo, tačiau teks ilges
nį laiką gydytis namuose.

• P. šernaitienė, gyve
nanti Medelline, Americana 
de Seguros taupymo kaso
je išlošė 63 tūkstančius pe
sų.

• Kun. Saldukas sunkiai 
susižeidė koją važiuodamas 
motociklu.

• Jonas Totoraitis išvyk
sta atostogų į Miami. Vė
liau žada persikelti nuolati
niam gyvenimui į JAV.

PAIEŠKOMAS
ŽILYS Aleksas, sūnus 

Romualdo, gim. 1910 m. 
Utenos apskr., Vižonų vals. 
Išvyko iš Panevėžio karo 
metu. Turėjo žmoną Petro
nėlę ir dukterį Renę. Ieško 
mokytojas pusbrolis. Pra
nešti B. Skeberdienei, 8 
Muenchen 45, Aschenbren- 
nerstr. 3/5, W. Germany.

L. ST. ANTHONY .

5^°
Joteph F. Gribauiiai 

Executive SecreUry

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS 
Unit* of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed ūuarlerly

1447 5* 49th Court
CICERO, ItllHCHS • 

Phone (Area Code 312) 656-4330
HOURS: Man. M; Taec. Thm., Fti. M; $at. ».); W«4. Ooied 

Ševioto l» By 7W IBM Of T*. MaaH Wlff tara Erom n, j,f.

60650

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

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

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRH DUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal OpportuHily Employer

ON BONUS SAVINGS 
Units of $1,000.00 

For 3 Teari 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compoundid



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• šiemetinei Dirvos lote
rijai, kurios paruošiamieji 
darbai šiomis dienomis jau 
baigiami atlikti, gauta dar 
viena vertinga dovana — 
akordeonas. Jį laimėjęs 
Dirvos rėmėjas turės pro
gos apsidžiaugti. Aukotojui, 
kurio pavardės jo pageida
vimu negalime skelbti, pri
klauso 'nuoširdi padėka.

• Juozas J. Bachunas 
vieneriems metams užsakė 
Dirvą siuntinėti p. S. Na- 
rušiui į Australiją. Ačiū už 
naują prenumeratą.

PREMIJA I. POCIENEI
Rugsėjo 5-15 d.d. Adelai. 

dėje įvyko Royal South 
Australian Society of Arts 
pavasario meno paroda, ku
rioje dalyvavo 60 dailininkų 
su 84 kūriniais, jų tarpe ir 
du lietuviai: Ieva Pocienė 
su viena metalo skulptūra 
”Exodus” ir Leonas žygas 
su dviem tapybos paveiks
lais.

KVIEČIAME VISUS SKAITYTOJUS 

UŽPILDYTI DIRVOS ANKETĄ

--------------- IŠKIRPTI IR PASIŲSTI DIRVAI-----------------

Anketą iškirpti ir užpildžius grąžinti Dirvos redak
cijai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103, iki spa
lio 20 d. Dešimt knygų bus paskirstyta burtų 
keliu visiems į šią anketą atsakiusiems.

1. Kiek metų Dirvą prenumeruojate? ..................................
2. Per kelias dienas paprastai laikraštis pasiekia Jus?....
3. Vidutiniškai keli žmonės Jūsų gautą Dirvą skaito?........
4. Ar skaito ją jaunimas: taip □ ne □
5. Kurių nuolatinių bendradarbių straipsniai Jums la

biausiai patinka: ....................................................................

7. Nurodykite Jūsų specialius pageidavimus dėl Dirvos

6. Ko norėtumėte Dirvoje: Daugiau Mažiau
smulkių informacijų □ □
politinių gtraipsnių □ □
ekonominių apžvalgų □ □
visuomeniniais klausimais rašinių □ □
kultūriniais reikalais straipsnių □ □
originalių prozos kūrinių □ □
verstinių aktualijų serijų □ □
eilėraščių □ □
reportažų ir lietuviškojo gyvenimo □ □
politinių reportažų iš praeities □ □
korespondencijų iš paskirų vietovių □ □
fotografijų □ □
dailininkų kūrinių reprodukcijų □ □
politinių karikatūrų □ □

turinio ateityje: .......................................................................

Pavardė, vardas

Miestas, valstybė

8. Jūsų bendra nuomonė apie Dirvos turinį: patenkina
ma, ne. Jeigu ne, tai kodėl? ............................................... TIMELESS LITHUANIA

9. Kokiomis priemonėmis būtų galima surasti naujų pre
numeratorių : ...........................................................................

10. Jeigu viskam brangstant, ateityje būtų neišvengia
ma, ką patartumėte (pabraukite):

a) kelti prenumetos kainą, bet leisti Dirvą tris
kart savaitėje;

b) kainos nekelti, bet leisti tik dukart savaitėje;

c) ............................ -.........
11. Jeigu Viltis imtųsi rinktinių knygų leidimo, ar sutik- 

tumei jas iš anksto prenumeruotis: taip □ ne □
12. Tamstos specialūs pageidavimai bei pasiūlymai: ........

13. Ar galima Tamstos sugestijas skelbti Dirvoje: 
taip □ ne* □

Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj
Hon. Owen J. C. Norem

knygos antroji laida jau pasirodė!
Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 

lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

Geriausias parodoje iš
statytas kūrinys buvo pre
mijuotas, ir šita garbė ati
teko mūsų skulptorei Ievai 
Pocienei. Aprašant šį įvykį 
laikraščiuose ”The Adver- 
tiser” ir ”Sunday Mail” 
meno kritikai pabrėžė, kad 
Ievai Pocienei premija ver
tai suteikta, nes jos kūri
nys laikytinas pačiu ge
riausiu visoje parodoje.

ATSILIEPKITE
Henrikas Pernaravičius, 

Spindulio spaustuvės rai
džių rinkėjas, spausdino ir 
platino atsišaukimus prieš 
nacius. Vokiečiai jį pagavo 
ir 1943 metais uždarė į VII 
Fortą Žaliakalnyje. Iš ten 
išvežė į Vokietijos kalėji
mus, iš kurių 1945 m. iš
laisvino amerikiečiai. Per
naravičius buvo įvairiai 
kankintas, susirgo tuber
kulioze, iš kurios iki šiol 
nepagijo. žmona pusiau pa. 
raližuota. Abu nedarbingi, 

nuolat Balfo šelpiami. Jis 
tikrai galėtų gauti iš vo
kiečių kompensaciją, jei 
įrodytų, kad sėdėjo VII for
te. Kas apie tai žinote, ma
lonėkite Balfą painformuo
ti. Rašykite: Balfas, 105 
Grand Street, Brooklyn, N. 
Y. 11211, USA.

CHICAGO

FUKSŲ SUEIGA

Rugsėjo 22 dienos vaka
rą, viena po kitos į kol. C. 
iviodestaviciaus buto duris 
pasibeldė junjorės — kan
didatės į Korp! Neo-Lithu
ania. Oficiali sueigos dalis 
įvyko puošniame Modesta- 
vičių salione.

Tėvūnas Raimundas Pa- 
naras pristatė vakaro pre
legentą, visiems gerai pa
žįstamą Edą Modestą, ku
ris skaitė paskaitą apie kor
poracijos garbės narius: 
Basanavičių, Maironį, Vaiž
gantą, Vileišį, Jablonskį, 
Smetoną ir Balutį. Paaiški
nęs kas yra garbės narys, 
Edas patarė junjorėm ruo
šiantis egzaminam įsigilin
ti į visų septynių gyveni
mus.

Likusį sueigos laiką tė
vūnas praleido klausinėda
mas junjorės iš paruošto 
klausimų lapo. Bendrai at
sakinėdamas į fuksių klau
simus ir aiškindamas kai 
kurių tradicijų kilmę, pats 
parodė, kad tai ką išmoko 
junjoravimo metais nepa
miršo, o vėliau tik padidino 
savo žinių lobį.

Užbaigus oficialią suei
gos dalį buvo prieita prie 
linksmosios. Visa susirinku
si studentija nugarmėjo į 
rūsį pašokti.

Eglė Juodvalkytė

PHILADELPHIA

• LB Philadelphijos apy. 
linkė įteikė 500 dolerių au
ką Tautos Fondui — Lietu
vos laisvinimui. Tautos Fon
do valdyba širdingai dėkoja 
ir giliai vertina apylinkės 
valdybos aiškų supratimą 
JAV LB Tarybos nutarimą 
”remti aukomis ir darbais 
Tautos Fondą”. Toji apy
linkė 1965 m. prisiuntė 500 
dol. ir 1966 m. 600 dol.

Tautos Fondo valdyba la
bai prašo visas kitas LB 
valdybas pasekti Philadel
phijos bendruomenės pa
vyzdžiu ir kasmet skirti 
tautos Fondui auką.

PASIRODĖ TELEVIZIJOJ
Š. m. rugsėjo 25 d., 6 vai. 

vak. per žinias, lietuvių mo
terų tautinius drabužius de
monstravo Rima Mironienė. 
Pranešėja pristatydama R. 
Mironienę, priminė, kad 
Lietuva 1968 m. švęs 50 
metų savo Nepriklausomy-

Iš Balfo Chicagos apskrities rinkliavos vajaus atidaromojo susirinkimo. Viršuje prezidiumas: glo
bos komiteto pirmininkas inž. J. Stankus, Balfo apskrities valdybos pirmininkas A. Gintneris, sekreto
rė V. Baleišytė, iždininkas K. Čepaitis. Kalba Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis. Apačioje susi
rinkimo dalyviai. Kalba Balfo direktorius A. Dzirvonas. V. Noreikos nuotrauka

bės sukaktį ir kad reikia ti. 
kėtis, kad ir vėl bus laisva. 
R. Mironienės puošnus tau
tinis kostiumas, labai vi
siems patiko. R. Mironienė 
supa žindindama žiūrovus 
su moterų tautiniu kostiu
mu, jj smulkiau ir apibūdi
no. Kas svarbiausia, kad 
nors ir po šio trumpo pasi
rodymo, televizijos stotis 
sulaukė virš 1000 telefoni
nių pasiteiravimų ir padė
kos, o sekančią dieną dau
gelio laiškų. Stoties vado
vybė ir komentatorius John 
Tacenda buvo labai sujau
dinti. Taigi, pradžia lietu
viams pasirodyti per tele
viziją, jau padaryta ir rei
kia tikėtis, atsiradus pro
gai bus pasinaudota. Tai di
delis nuopelnas mūsų jau
nųjų visuomenininkų, ku
rių tarpe yra ir R. Miro
nienė. Ji yra Korp! Neo- 
Lithuania filisterė, Moterų 
Klubo valdybos narė, radi
jo valandėlės pranešėja-re- 
daktorė, studentų ir jauni-

%

Balfo vajaus Chicagoje globos komiteto pirmininkas inž. J. Stan
kus priima iš dr. KriaučeliDno 100 dolerių auką. Salia stovi Balfo 
apskr. pirm. A. Gintneris. V. Noreikos nuotrauka

mo organizacijų veikėja ir 
aktyvi bendruomenininkė.

PARENGIMAI

Spalio 14 d. dail. K. že- 
romskio kūrinių paroda Lie
tuvių Banke. Parodos ati
darymas 7 vai. vak. Paro
dą globoja LB Apylinkės 
Valdyba.

Spalio 22 d. LB Philadel
phijos Apylinkės susirinki
mas Lietuvių Banke. Dr. V. 
Maciūnas skaitys paskaitą 
apie dr. J. Basanavičių, o 
Alg. Gečys padarys prane
šimą apie 50 metų Nepri
klausomybės šventei ruošti 
komiteto veiklą.

Spalio 28 d. LB Pietinės 
New Jersey apylinkės su
sirinkimas.

Lapkričio 4 d. Pabaltie
čių koncertas latvių salėje 
(7-tos ir Spring Garden 
gatvių sankryžoje).

Lapkričio 11d. J. Augai- 
tytės dainavimo studijos 
mokinių koncertas.

Lapkričio 25 d. Philadel
phijos lietuvių moksleivių 
ateitininkų šventė.

Gruodžio 2 d. Kariuome
nės šventės minėjimas. Mi
nėjimą ruošia Philadelphi
jos ramovėnai.

Gruodžio 9 d. Philadel
phijos lietuvių choro "Vil
tis” parengimas.

Gruodžio 17 d., 4 vai. p. 
p. skautų Kūčios Šv. And
riejaus parapijos salėje.

(pm)

VARGAS BALFO 
CENTRUI

Balfo Centras niekada 
"nesilinksmino ant stogo”, 
o vis kunkuliavo lietuviškų 
emigracinių vargų dugne. 
Įvairiems lietuvių fondams, 
statyboms ir vajams užplū
dus Amerikos lietuvį, Bal
fas jaučia aruodo tuštėji
mą. Praeiti 1966-67 metai 
užbaigti su 5,000 dol. trū
kumu, o vasaros (liepos, 
rugpiūčio, rugsėjo) mėne
siai dar nuskriaudė Balfo 
iždą visais 6,000 dol. Mat, 
per paskutinius tris mėne
sius gauta 11,852 dol., o 
išleista 17,766.

TORONTO
• Skulptoriaus Dagio 

knygos pristatymas Toron
to lietuvių visuomenei ir ta 
proga surengta jo darbų 
(skulptūros ir tapybos) pa
roda įvyks spalio 22 d. Pri
sikėlimo parapijos parodų 
salėje tuojau po 10-tos vai. 
pamaldų.

Be kitų kalbėtojų žodį 
tars ir pats dail. Dagys. 
Paroda tęsis visą dieną. 
Įėjimas laisvas, kviečiami 
visi.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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