
Teodoras ’n.instrubaš*
7243 So. Albsnv Avė..
Chicago, III. 60629

DIRVA THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO AA1O3 Telephone: 431-6344

VOL. Lll Spalis - October 13, 1967 Nr. 109

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALGIS MODESTAS, Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdybos pirmininkas

DIDŽIUOJU KELIU 

PRO PATRIA!
KORP! NEO-LITHUANIA VYRIAUSIOS 

VAIDYBOS PIRMININKO ŽODIS
Dėkoju Korporacijos Neo 

„Lithuania suvažiavimui už 
suteiktą didelę garbę, pave. 
dant man Korporacijos Neo 
.Lithuania Valdybos pirmi
ninko pareigas. Garbė ir 
atsakingas įpareigoj imas 
gyvenime yra du neatsie
jamai suaugę dalykai. To
dėl ir šių pareigų imuosi su 
nemažu rūpesčiu, bet ir ne
mažesniu ryžtu, panaudoti 
visą savo nuoširdumą, visą 
savo pasiruošimą ir atsidė
jimą, pagaliau visą savo 
laisvalaikį ir energiją, kad 
mano vadovaujamos Valdy
bos kadencijos metu Korp! 
Neo-Lithuania atliktų vi
sus tuos uždavinius, ku- 
riuos jai pateiks metai iš 
metų besikaitalioj a n č i o s 
gyvenimo sąlygos. Ir jeigu 
po kieto darbo bei sutelkti- 
tinių pastangų kadencijos 
pabaigoje galėtume nauja
jai Valdybai perduoti Korp! 
i\eo-Lithuania paaug u s i ą 
naujų narių skaičiumi, įsi
sąmoninusių jos ideologiją 
ir pasiryžusių siekti Kor
poracijai Neo - Lithii a n i a 
garbes, gerovės ir klestėji
mo, — mes, kuriems atite
ko šios atsakingos parei
gos, galėsime tartis bent iš 
dalies pateisinę suvažiavi
mo man pareikštą garbę ir 
pasitikėjimą, šia mintimi 
vadovaudartnesi, aš ir ma
no kolegos Vyr. Valdybos 
nariai: dr. L. KriauČeliū
nas, B. česaitė, Br. Kasa- 
kaitis ir K. Cicėnas imamės 
darbo vesti Korp! Neo-Li
thuania garbingu didžiuoju 
Pro Patria keliu.

Juo arčiau susigyvename 
su mums atitekusiomis pa
reigomis, tuo platesni dar
bo ir veikimo plotai atsive
ria prieš mūsų akis. Jau 
dabar sumojame, kad dide
les jų dalies'nė neaprėpsi
me, nes didžiajame Korp! 
Neo-Lithuania darbe gali 
būti ir dienų ir metų per 
maža. Tad pirmasis daly
kas, kurio dabar visu stro
pumu stvėrėmės, yra arti

mosios ateities veikimo gai. 
rių nusmaigstymas ir dar
bo suplanavimas. Esame ne
toli išbaigimo, ir netrukus 
tikimės galėsią konkrečius 
darbo planus paskelbti vie
šumai. Bet šiandien mums 
taip pat aišku, kad gra
žiausi užsimojimai ir tiks
liausiai apskaičiuoti planai 
lieka neįgyvendinti, jeigu 
vadovaujantieji vien tik už
simoja, o visi tie, kurie juos 
parinko, pasilieka pasyvūs, 
abejingi stebėtojai. Esame 
daugiau negu tikri, jeigu 
visi sutartinai, vienas kitą 
paskatindami, vienas kitam 
p a t ai k indami, užsibrėžtų 
tikslų sieksime, — juos tik
rai pasieksime. Todėl šia 
proga savo ir visos Vyr. 
Valdybos vardu kreipiuos į 
visus Korp! Neo-Lithuania 
narius ir kviečiu juos į su
tartinį, ryžtingą ir vienin
gą darbą, kurio gražūs vai
siai atstos nuoširdžiausią 
mūsų padėką.

šia pačia proga nuošir
džiai sveikinu mūsų bran
gųjį Korp! Neo-Lithuania 
garbės narį Bronių Kazį 
Balutį, linkėdamas jam dar 
daug metų džiaugtis jau
natviška Korp! Neo-Lithu
ania dvasia ir gyvybe. Svei
kinu taip pat visus garbės 
filisterius, visais atžvilgiais 
mus rėmusius ir stiprinu
sius. Stengsimės būti verti 
tos vilties, kurią jūs sude- 
date į esamus ir būsimus 
seniorus ir juniorus.

Kreipdamasis į garbin
guosius Korporacijos filis
terius, turiu su malonumu 
pastebėti, jog jūs buvote ir 
pasiliekate tie tvirtieji pe
čiai, kuriais laikosi Neo-Li
thuania. Nesvarbu amžiaus 
skirtumas, filisteris liks fi
listeriu. Jūsų pasiruošimas 
gyvenimui, ideologijos įsi
sąmoninimas, ilgametė pa
tirtis, tikiu, padės ir mums, 
vėliau įsijungusiems j Neo- 
Lithuanijos eiles, susidary
ti įvairiais atvejais nesvy
ruojančią nuomonę bei su

rasti tiesų sprendimą, ka
da jo prireiks.

Visos Korporacijos akys 
ir mintys krypsta į jos gra. 
žiausią žiedą ir jaunąją pa
jėgą. Tai esate jūs, kolegos 
seniorai. Jūs atskleidžiate 
tikrąjį Korporacijos svorį: 
rimtai atsidėję profesinėms 
studijoms, jūs surandate ir 
laiko ir energijos reikštis 
taip, kad ties jumis ir apie 
jus gražiai sukasi tikrasis 
Korporacijos ratas, juda vi. 
sas Korporacijos veikimas. 
Jūs ryžtatės dirbti lietuvy
bei, tvirtumo semtis Kor
poracijos ideologijoje ir tra
dicijose, o duotoji priesai
ka ir iškilmingas pasižadė
jimas skatina ugdytis tvir
tą charakterį ir tapti asme. 
nybe. Tikiu ir laukiu, kad 
jūs, seniorai, Korp! Neo- 
Lithuania praktiškame gy
venime puošite neo-lithua- 
nų einamą kelią studentiš
ka nuotaika, jaunatvišku 
ryžtu, lietuvišku išdidumu, 
kaip dera tikrajam neo-li- 
thuanui, sekančiam filiste
rių pavyzdžiu ir surandan
čiam progą bei formą įpinti 
šį bei tą nauja, originalaus 
ir gražaus į mūsų visų puo- 

.selėjamą Neo-Lithuania gar 
bės vainiką.

Kreipiuos į jus, juniorai. 
Jūsų pirmieji žingsniai 
Korporacijoje tegu nebūna 
tik laikiniai. Stenkitės pa
sisemti žinių, visu rimtumu 
įsitraukti į Korporacijos 
veiklą ir tapti tikrais ir 
veikliais korporantais. Neo. 
Lithuania jums nurodys 
studentiškąjį kelią, kaip 
ugdytis
nes savybes. Daug gero ir 
gražaus pasisekimo jums, 
Neo-Lithuania atžalyne.

Visos Korporacijos vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką 
gausiems mūsų mecenatams 
už jų visokeriopą paramą, 
suteikusią mums nerūpes
tingo džiaugsmo įvairiomis 
korporantiškomis progomis. 
Aš tikiu, jog jūs padėsite 
ir ateityje mūsų didiesiems 
užsimojimams, kad neo-li- 
thuaniškas šūkis Pro Pa
tria uždegtų ir paskui save 
patrauktų gražiąsias ir veL 
Kliąsias lietuviškojo akade
minio jaunimo gretas.

Dar kartą dėkodamas už 
man ir Vyr. Valdybai pa
reikštą pasitikėjimą, kvie
čiu visus neo-lithuanus dar. 
ban.

Algis Modestas, 
Korp! Neo-Lithuania 

pirmininkas

ir stiprintis dvasi-

LIETUVIU FONDO VALDYBA IR TARYBA POSĖDŽIAVO

CON THIEN PERGALE
MARINŲ IŠSILAIKYMAS PRIE 'DEMILITARI
ZUOTOS ZONOS’ AMERIKOJE BUVO SUTIK
TAS MIŠRIAIS JAUSMAIS. — ANOT NEW 

YORK TIMES: ”GEROS ŽINIOS, BET...”

------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------

Praeitą savaitę atėjo ži
nia, kad komunistai sustab
dė Con Thien marinų posto, 
prie vadinamos demilitari
zuotos zonos, bombardavi
mą.

Con Thien, kuris lietuviš
kai išvertus būtų "Angelų 
vieta”, yra mažas kaimelis 
ant trijų raudono molio 
kalvų. Jį gynė marinų ba- 
talijonas (apie 1,200 vyrų), 
o puolė pati didžiausia ko
munistų ugnies koncentra
cija nuo Dienbienphu laikų. 
Kaip žinia, šią prancūzų 
tvirtovę vietnamiečiai pa
ėmė po 56 dienų apsupimo, 
sukoncentravę daug artile
rijos, apie kurios egzisten
ciją iki to laiko buvo mažai 
žinoma. Tas pralaimėjimas 
privedė prie Prancūzijos 
a p s i sprendimo atsisakyti 
nuo Indokinijos valdymo.

Anot vyr. amerikiečių 

kariuomenės vado gen. 
Westmoreland, Con Thien 
buvo Dienbienphu ’in re. 
verse’. Bet tai daugiau mo 
rališka negu fizine prasme. 
Mat, Dienbienphu buvo 200 

mylių nuo prancūzų bazės 
Hanoi ir kad jį pasiektu 
transporto lėktuvams rei
kėjo skristi bent 76 minu
tes. Be to, jis buvo slėnyje, 
apsuptame kalnų, o Con yra 
500 pėdų virš jūros lygio 
pakilu siose aukštumoje. 
Con Thien amerikiečių he
likopteriai gali pasiekti per 
šešias minutes iš kitos ma
rinų bazės Dong Ha, ir pa
galiau, jei kelias yra sau
sas, jį gali pasiekti žeme iš 
Cam Lo, kuris yra tik 7 my
lias į pietus. Iš kitos pusės, 
komunistų ugnies koncen
tracija buvo tokia didelė, 
kad per vieną apšaudymą 
jie sugebėjo paleisti į An

gelų vietą 903 sviedinius iš 
karto (120 mm minosvai
džių, 155 mm patrankų ir 
122 bei 140 mm raketų), 
paversdami ją tikru pra
garu.

Kariškai žiūrint marinų 
laikymasis toje 'Angelų 
Vietoje’ buvo nesąmonė. 
Pagal JAV karinę doktriną, 
gynamasi tik tada, jei ne
turima jėgos pulti, arba no
rima pagrindines jėgas pa
naudoti kitoje vietoje, arba 
reikia pratęsti laiką (stal- 
ling for time).

Nei vienos tos sąlygos 
nebuvo 'Angelų vietoje’. 
Amerikiečių kariu o m e n ė 
galėjo priešą apeiti iš už
pakalio ir jį sunaikinti. Tai 
būtų logiškiausias ėjimas, 
tačiau tam reikalui reiktų 
įžengti į demilitarizuotą 
zoną ir net patį šiaurinį 
Vietnamą. Tai nepriimtina 
politiniais sumetimais. Po
litiniai sumetimai neleido 
ir atitraukti Con Thien

(Nukelta į 2 psl.)

• Lietuvių Fondas iŠ šių 
metų pelno paskyrė $20,000 
lietuvių mokslui, švietimui, 
kultūrai paremti bei lietu
vybei ugdyti. Šią imponuo
jančią sumą fondas galėjo 
paskirti dėka gauto dides
nio pelno iš investuoto ka
pitalo į vertybės popierius.

Fondo kapitalas artėja 
prie 400,000 dolerių sumos. 
Narių šiuo metu yra 1650. 
Metinis fondo suvažiavimas 
numatytas lapkričio 26 d., 
Chicagoje.

Kiekvienam lietuviui ver. 
ta įsijungti į fondo narių 
šeimą ir dalyvaujant meti
niame suvažiavime, tarti 
savo žodi fondo tolimesnio 
ugdymo bei jo administra
vimo klausimais. (sr)

• Lietuvių Fondo taryba 
ir valdyba šių metų spalio 
1 d. posėdyje, Chicagoje. 
Sėdi iš kairės: S. Rauckinas 
— tarybos sekretorius, dr.
E. Lenkauskas, dr. G. Ba
lukas — tarybos pirminin
kas, dr. A. Razma — val
dybos pirm., A. Rėklaitis — 
vald. vykd. vicepirm. ir rei
kalų vedėjas, inž. V. Kut- 
kus, dr. V. Šimaitis — vald. 
iždininkas. Stovi: A. Motu
zas — vald. sekr., inž. V. 
Naudžius, dr. J. Valaitis, 
dr. B. Poškus, agr. A. šan- 
taras, dr. P. Kisielius ir dr.
K. Ambrozaitis.
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CON THIEN 
PERGALĖ...

(Atkelta iš 1 psl.) 

įgulą, priešą įsileisti į ’savo’ 
pietinio Vietnamo teritoriją 
ir čia jį sunaikinti.

Dėl viso to, marinams 
buvo įsakyta laikytis savo 
pozicijose, kur juos parė
mė milžiniškos aviacijos jė
gos (vienas B-52 bombone
šis numeta 60 tonų bombų) 
ir net laivų artilerija. Į 
kiekvieną šūvį iš komunistų 
pusės buvo atsakyta bent 
6 šūviais iš amerikiečių pu
sės. Tačiau komunistai sa
vo pabūklus buvo labai ge
rai užmaskavę ir paleidę 
keletą šūvių tuojau perkel
davo į kitą vietą ir todėl 
atrodė, kad jie galės mari
nus išstumti. Ypač prasidė 
jus lietaus periodui, kuris 
tęsiasi iki kovo mėn. Der 
Spiegei spalio 2 d. dar sam
protavo, kad laikas "Ange
lų vietoje" dirba komunis
tų naudai ir kovo mėn. ka
da amerikiečiai, orui pasi
taisius galėtų, pereiti prieš. 
puolin, Hočiminas jau tu
rėtų gavęs didesnę dalį tų 
sovietų modernių ginklų, 
kurių Kremlius jam paža
dėjo pasiųsti (1 bilijono do
lerių vertės).

šitie apskaičiavimai pa
sirodė esą neteisingi ir ko
munistam net žalingi. Ne 
tik dėl to, kad jie per ma
sinį amerikiečių bombarda
vimą neteko patys daug 
žmonių ir ginklų, bet ir po
litiškai.. Mat, iš šiaurės į 
pietinį Vietnamą veržiasi 
reguliari gerai ginkluota 
armija, negali aiškinti, kad 
kovojama su nepatenkintais 

kaimiečiais. Atseit, patys 
komunistai davė smūgį te
orijai, kad turim reikalo tik 
su pilietiniu karu, bet ne iš 
užsienio organizuotą agre
siją. Tai turėjo būti visiems 
seniai aišku, tačiau Ameri
koje vis atsirasdavo profe
sorių ar kunigų, kurie ne
norėjo su tuo sutikti.

Ir dabar po Con Thien 
pergalės New York Times 
samprotavo, kad toji per
galė galės būti naudinga, 
jei iš jos bus padarytos tei
singos išvados. Laikraštis 
įspėja, kad komunistai gali 
pakartoti savo ataką su 
priešingais rezultatais. Už 
tat dabartinę pergalę reikia 
išnaudoti... taikai.

Girdi, amerikiečiai pri
vertė komunistus sumažin
ti karinius veiksmus, pri
vedė prie "de-escalacijos", 
kurios Washingtonas reika
lavęs kaip quid pro quo 
b o m b ardavimo sustabdy
mui. Esą tikra, kad dabar 
reikia sustabdyti bombar
davimą, kuris privestų prie 
derybų.

Toks galvojimas yra ge
rokai naivus. Jau pats Con 
Thien puolimo faktas paro
dė, kad komunistai nesi
skaito su savo teorija, jog 
karas Vietname nėra Pietų 
Vietnamo vidaus reikalas. 
Jiems yra tai 'išvadavimo 
karas’, kurį jie turi laimėti. 
B o m b ardavimo sustabdy
mas padės jiems tik saugiai 
permesti į pietus dar dides
nes žmonių ir karines me
džiagos kiekius. Dėl to, at
rodo, prezidentas atsisakė 
sekti NYT patarimu, šiau
rinio Vietnamo bombarda
vimas buvo sustiprintas. 
Geriausiai derėtis ne su 
riebiu ar liesu komunistu, 
bet sumuštu.

AR BRITAI NUŽUDĖ SIKORSKI?
Aiškintis su Stalinu dėl 

lenkų karininkų dingimo, 
Important Person — lėktu- 
tuvu. Britai tokiam tikslui 
turėjo keletą VIP — Very 
prižiūrimi ir jų maršrutas 
laikomas didelėje 0ąslapty- 
prižiūrimi ir jų maršriutas 
laikomas didelje paslapty
je, kas savaime suprantama 
turint galvoje karo aplin
kybes. Būdinga tačiau, kad 
nė vienas tų lėktuvų nepa
tyrė jokios nelaimės, išsky. 
rus tik tuos atsitikimus, kai 
skrido Sikorskis.

Taip pat įdomu, kad 
skrendant svetimšali a m s, 
lėktuvų įguloje paprastai 
būdavo ir jų tautybės lakū
nų. Taip sėvietų ambasado
rius Maiskis skrido su ru
sų lakūnų palyda. Tuo tar
pu Sikorskiui, kurio 10,000 
tautiečių tarnavo britų 
aviacijoje, tokia garbė ne
buvo duota. Skridimo į mir
tį atveju prie lėktuvo vairo 
sėdėjo čekas ...

Kai Sikorskis 1941 m. 
gruodžio 3 d. įteikė Stalinui 
4,000 lenkų karininkų są
rašą, kurie be žinios dingo 
Sovietijoje, Stalinas aiški
no, kad jie greičiausiai pa
bėgo į Mandžiūriją ir paža
dėjo nubausti kiekvieną ru
sų stovyklos komendantą, 
kurie nusikalto tiems be
laisviams.

Sikorskis iš visų Londo
ne susispietusių Lenkijos 
politikų buvo laikomas ru
sams draugiškiausiu, todėl 
Stalinas visų pirma bandė 
jį geruoju palenkti savo 
pusėn. Sienų pakeitimai, 
kuriuos jis pasiūlęs esą vi
sai nežymūs, tai tik ’čut, 
čut’. Tačiau Sikorskis pa
sirodė esąs nesukalbamas. 
Jis Stalinui atkirto, kad dėl 
sienų jis negali derėtis, nes 
tas klausimas jau buvęs 
1921 metais galutinai iš
spręstas.

Kai Sikorskis apie tai pa_ 
pasakojo Churchilliui, tas 
nebuvo sužavėtas, šiaip ar 
taip Sovietija duotuoju mo
mentu kovojo už britų in
teresus, kuriems buvo svar
bu, kad kova nenutruktų. 
Sikorskis tačiau nenusilei
do ir pareiškė Churchilliui 
skrisiąs į Washingtoną 
įkalbėti Rooseveltą, kad ne_ 

nusileisti sovietų reikalavi
mams ir karo įkarštyje ne
pažadėti jiems nei Pabalti
jo, nei Besarabijos, nei Bu
kovinos, nei kokių pataisų 
Lenkijos sienose.

Dešimčiai dienų po to 
p a s i kalbėjimo praslinkus, 
Sikorskis išsirengė kelionei 
į Washingtoną. Tas vizitas 
buvo sėkmingas. Roosevel- 
tas tiesiog uždraudė bri
tams pildyti Edeno duotą 
žodžiu pažadą po karo pri
pažinti sovietams Pabaltįjį 
ir Besarabiją su Bukovina.

Churchilliui tačiau tas 
Sikorskio laimėjimas atne
šė naujų nemalonumų. Blo
giausia, kad jis ne tik ne
galėjo nieko sovietams pa
siūlyti po karo, bet ir pra
dėti antrą frontą 1942 me
tais. Maža to, Tobruke vo
kiečiams pasidavė 33,000 
kautynėse patyrusių britų 
karių vokiečiams, o prieš 
pusmetį saujalė japonų pa
ėmė nelaisvėn 85,000 vyrų 
Singapooro įgulą. Visa tai 
vertė jį nesigailėti jokių 
aukų ir pažadų, kad sovie
tus išlaikytų kovoje su vo
kiečiais. Ir čia jam kliudė 
Sikorskis ir Lenkija. Len
kija, kuri jam pateikė daug 
narsių karių, Lenkija dėl 
kurios prasidėjo karas ir 
kuri daugiausiai nukentėjo 
nuo vokiečių.

Ką reikia manyti, kai 
naujos kelionės pas Roose
veltą metu lėktuve užsidegė 
Sikorskiui skirta lova ir 
buvo rasta bomba? Britai 
aiškino, kad bomba buvo 
skirta tam tikslui, jei reik
tų nusileisti priešo terito
rijoje, kad ja galima būtų 
susprogdinti lėktuvą. Be to, 
lovos matracą padegęs ne 
kas kitas kaip vienas iš Si
korskio palydovų pasižymė
jęs lakūnas kovose su vo
kiečiais eskadros vadas 
(Wing Commander) Kle- 
czynski. Girdi, jam dėl kau
tynių pergyvenimo susimai- 
cšęs protas ir jis norėjęs 
pagarsėti! Kvota parodžiu
si, kad jis buvęs fantastas 
ir morfinistas, o pagaliau 
po ilgesnio tardymo prisi
pažinęs, kad jis tai ir pa
daręs. Sikorskis tačiau tam 
nepatikėjo ir norėjo pra

vesti savo tardymą. Kle- 
czynski tačiau prieš tardy
mą žuvo ... eismo nelaimė
je Edinburge.

Kitoje Sikorskio kelionė
je jo lėktuvas nukrito prieš 
nusileisdamas Montrealyje.

TIMELESS LITHUANIA
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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 18.31 h St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Britai tą nelaimę aiškino 
apledėjimu, Rooseveltas ta
čiau čia įžiūrėjo pasikėsini
mą. Britai su tuo pagaliau 
sutiko ir apkaltino vokie
čius. Suprask, vokiečiai no
rėjo nužudyti vienintelį 
žmogų, kuris sąjungininkų 
tarpe varė didoką kylį.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. ( hicajro. III, 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Td. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. ( hicago. III. 60608 — Td. CA 5-1864 

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

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

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

PLANINGAS TAUPYMAS M0KA GERUS Dlv,DENDUS- rLniiiiTvnj i r\ur i ivi/a j pradėk taupyti šiandien
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti pastų, 

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

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

perkant namus daromos ilgiems t> r mi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Preside

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 

OFFICE HOL’RS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1. VVednesday elosed

Jotvph F. Gribautkoi 
fxecutivt Secretary

ON INVESTMENTS 
Unitą of $100 00 
Dividend Chcckl 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unitą of $1,000.00 

For 3 Year* 
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Compoundad

1447 So 49th Courf 
CICERO, ILUNOIS • 60450

Phone (Area Code 312) 6544330
HOURS*. Man. M, T«ok M; $»• M: Wod. Ooaef

Seviofo lo By TA* IBM Of Tko M**H WIW f«rw froM TBo lot.
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Tautinė srovė
Aną kartą minėjome, kad Amerikos Lietuvių 

Tautinė Sąjunga nuo pat savo formalaus įsistelgi- 
mo pasistatė sau tikslą būti lietuvių tautinės sro
vės organizuota išraiška ir jungtimi. Šiame pasa
kyme slypti mintis, kad Sąjunga nebuvo numatyta 
tapti kokia siaura politine partija, nei tautine, nei 
tautininkų partija, kuriai Amerikos politinio gy
venimo sąlygomis nebūtų vietos, nei prasmės, nei 
tikslo. Palaikydama ir skatindama savo narius da
lyvauti ko aktyviausiai bendrame politiniame Ame
rikos gyvenime individualiniu būdu, pirmą dėmesį 
ji tačiau kreipia tinkamai ir tvarkingai reikšti 
Amerikos lietuvių visuomeninius ir kultūrinius tau
tinės srovės nusistatymus ir nuotaikas.

Kas yra tautinė srovė? Tai klausimas, į kurį 
išsamesnius atsakymus gali duoti istorikai, moks
lininkai, politiniai ideologai. Filosofavimui čia ne
būtų pabaigos ir, kaip kartą šioje vietoje jau buvo 
minėta Amerikos lietuviai tautininkai šiandien gal 
per mažai apie savo ideologiją ir dvasinį tūrį filo
sofuoja, nagrinėja, gilinasi ir krltikuojasi.

Bet šiaipjau eiliniam ar ir valdybose dirban
čiam ALTS nariui bei rėmėjui tie per painūs ir 
per sunkūs, kartais vos vos suprantami filosofa
vimai gal ir nėra absoliučiai būtini. Visi pažįs
tam ir aplink save matom įvairių nusistatymų 
žmones, kurių vieni plrmon vieton stato,pvz., re
ligines vertybes, kiti socialines ir ekonomines, 
treti kultūrines ar menines, o dar kiti iš viso te
sirūpina, kaip jiems patiems tik geriau ir malo
niau pragyventi. Tautinė srovė, be abejo, yra tokio 
galvojimo žmonių rinkinys, kurie jei ne pačion 
plrmon, tai bent vienoje iš pirmutinių vietų stato 
rūpestį ir interesus savo tautinių vertybių labui: 
savo tautos kalbai, kultūrai, menui, istorijai,tau
tinei sąmonei ir dvasiai, tautos garbei, ypač tau
tinės laisvės ir nepriklausomybės siekimams...

Jei tokį žmogų, kuris daugiausia domisi ir 
plrmon vieton stato senovės gerbimą, vadiname se- 
novininku, o kuris sielojasi tik naujovėmis - naujo- 
vininku, gi kuriam nėra nieko svarbesnio, kaip tik 
tikyba, - vadiname tikybininku, tai ir tautininku ga
lėtume vadinti tokį žmogų, kuris plrmon vieton 
stato tautinius idealus bei uždavinius, uoliausiai 
sielojasi ir giliausiai išgyvena savo tautos reika
lus.

Suprantama, kad tokie paprasti apibūdinimai 
yra per daug bendri ir platūs, tačiau jievistiek šį 
tą pasako apie dalykų esmę. Būtų gerai, bet kiek
vienam nėra būtina, kad tuojau moksliškai ir su 
matematiniu tikslumu būtų atsakyta, kas gi yra ta 
tautos garbė, dvasia, sąmonė, laisvės ir nepriklau
somybės idealai ir tt. Normalus ir subrendęs žmo-

Dirvos bendradarbė Emilija čekienė pokalby su Vasario 16 Gimnazijos mokytojais Ir mokiniais. 
Kun. J. Dėdino nuotrauka

EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI
ŽIDINIAI EMILIJA ČEKIENĖ (2)

J Vasario 16 gimnaziją 
atvykome rugsėjo 9 dieną, 
šeštadienio p a v a k a ryje. 
Nors mokslas čia prasidė
jęs vos viena savaitė, bet 
visas šimtas mokinių laiku 
sugūžėjo iš visų Vokietijos 
kampų ir laukiama dar bu
vo iš JAV chicagiečio Min
daugo Bielskaus, baigusio 
JAV-se pradžios ir lituanis
tinę mokyklą ir dar keletas 
kitų.

Iš New Yorko nuvykus 
pajunti nepaprastą gyveni
mo kontrastą tame atsisky. 
rusiame nuo viso pasaulio 
pasakiškame žemės kampe
ly. Čia rodos nejauti jokio 
tempo, esi tartum svajonių 
šaly. Rudenėjančiam parke 
didingai stovi nauji, moder
niški Vasario 16 gimnazi
jos rūmai, o sode vaikščioja 
gimnazistai. Skubiai praei
na vienas kitas mokytojas 
ir keleivį tuoj pat apgaubia 
maloni, rami praeitis, apie 
kurią jau daug metų sveti

mų didmiesčių, svetimų 
žmonių sūkuryje nebesva
jota. Gyvenimui nepapras
tu tempu skubant pirmyn 
trūksta drąsos net pagalvo
ti, kad yra kur nors gyve
nimas tylus, ramus, gyveni, 
mas mąstantis. Ir prisime
na Čia, kad kadaise senai 
labai senai taip pat ramiai 
gyventa savo tėviškės toli
mame krašte, vaikščiojant 
po gimnazijos kiemą ir so
dą.

Čia Vokietijos tolimame 
užkampyje visai taip pat, 
kaip ten; lietuvių gimnazi
jos rūmai, lietuviški veidai 
palenkdami galvą sveikina
si ”labą dieną”, rankas iš 
kišenių ištraukdami, čia 
s e k m adieniais plevėsuoja 
lietuviška trispalvė vėliava, 
iškilmingai visiems moki
niams giedant Lietuvos 
himną pakeliama ir vakare 
nuleidžiama. Aplink gimna
zijos rūmus šimtamečiais

medžiais apaugęs parkas 
dengia šios pilies bei sody
bos šeimininkus — moky
tojus ir mokinius nuo karš
tų saulės spindulių ir nuo 
žvarbaus vėjo.

O sekmadienio saulėtą 
rytą ta mažoji lietuvių ko
lonija iš savo pilies kiemo 
pasklido būriais ir po vie
ną per artimiausio vokiečių 
bažnytkaimio gatves sku
bėdami į nedidelę bažnytėlę 
lietuviškoms pamaldoms.

Po pamaldų mokiniai tu
ri laisvus užsiėmimus. Dau
guma vaikščioja po parką 
su knyga, kiti ant suolų sė
di, dar kiti žaidžia. Malonu 
stebėti mokinių išauklėtą

laikyseną. Tai ne vien tė
vų, išleidusių vaikus į sve
timas rankas nuopelnas, bet 
ir gimnazijos mokytojų.

Direktorius V. Natkevi
čius supažindina su naujos 
gimnazijos įrengimais. Vis
kas moderniška, klasės 
šviesios, švarios, {ėjus j ko. 
ridorių, ant durų randu 
lentą su užrašu: ”dr. J. K. 
Valiūno ir šeimos klasė”. 
Tai jo aukos dėka ši klasė 
įrengta, paaiškina driekto- 
rius. Gaila, daugiau tokių 
lentų neteko matyti.

Klasės, kuriose yra nauji 
suolai ir stalai, atrodo šva
rios, tvarkingos, jaukios. 
Visai kitas vaizdas senų 
suolų klasėse. Ten vaizdas 
nepatrauklus, slegiantis. O 
jų trūksta penkioms pir
moms klasėms, kurių įsigi
jimas būtinas ir tai nesu
darys taip didelės pinigų 
sumos. Mažieji mokiniai ir 
pamokas ruošia klasėse mo. 
kytojų ar vyresniųjų moki
nių priežiūroj.

Pereinam į bendrabutį, 
kuris yra sename rūmų pa
state. Pastato frontą žemė
je puošia didžiulė mozaika 
— Lietuvos vytis ir stiebe 
iškelta trispalvė plevėsuo
ja, primindama jauniesiems 
lietuviukams, kad juos čia 
atsiuntė tėvai tam, kad 
mūsų idealistai mokytojai 
išauklėtų sau pavaduoto
jus, įskiepytų tautines idė
jas, kad iš dabartinių mo
kinių būtų visuomeninin
kai, kultūrininkai, Lietuvos 
laisvės idealo nepailstami 
skleidėjai. To iš jų laukia 
tėvai, gimnazijos mokyto
jai, to laukia ir tauta.

Pirmasis bendr a b u č i o 
aukštas skurdus, todėl jis 
skirtas berniukams. Kam
bariai gražiai tvarkomi pa- 

(Nukelta į 8 psl.)

gus dažnai tat pats jaučia ir suvokia. Ir todėl toks 
tautininko sąvokos bendrumas ir platumas nėra 
ypatinga žala, nes tai sujungia ir suartina gali
mai didžiausią tautiečių skaičių, kurie smulkme
nose, skoniuose ir įsitikinimų įvairumuose gali 
skirtis, tačiau suranda bendrą kalbą ir išgyvena 
bęndrą jausmą, kad jie yra lietuviai, tos pačios 

tautinės šeimos vaikai ir kad jie turi dėtis prie 
bendrųjų tautinių tikslų siekimo. Jei tokia ''pro
grama” valstybės gyvenime savo šalyje toli gražu 
nebūtų pakankama, ji yra gana sveika ir užtenka
mai reikšminga gyvenant kitame krašte, nedide
lėmis salelėmis ar ir visai pavieniui.

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai P. Veršelis, A. Pauliukevičius 
ir V. Paulikaitė sekmadienio ryte pakeliant Lietuvos vėliavą.

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novele

(7)
— Tu teisingai pastebėjai, Morta, šiandien aš daug 

nekalbu ne dėl to, kad rūpinčiaus savo dukters kraičiu, 
kaip tu sakai, bet dėl to, kad šiaipjau man visokių min
čių ateina į galvą apie mūsų šių dienų jaunimą, žiūrėk, 
jaunuoliai įsimyli ar tik tariasi, kad įsimyli ir tuojau prie 
altoriaus, o neapsidairo kas ką veda, ir kas už ko teka.

— Kur tu suki? — Gluosnienė įtariai per šalį pa
žiūrėjo į savo draugę. — Ar tik ko neslepia nuo manęs?

— Kam čia slėpti viešą paslaptį?
— Kokią paslaptį?
— Keista kad tu nieko negirdėjai, — kalbėjo lyg 

nenoromis Sereikienė. — Aš nemėgstu ir nenoriu apkal
binėti savo draugų, tu žinai. O pagaliau gal tai netei
sybė, gal tik pletkas....

— Dabar aš matau, kokia tu mano draugė, — ėmė 
nekantrauti Gluosnienė. — Aš tau visada viską pasa
kau ...

— Tu tikrai nieko negirdėjai?
— Sakau gi negirdėjau.
— Pažiūrėk, kaip jie šoka, — parodė Sereikienė aki

mis jauną porą.
— Šoka labai meiliai. Ką gi, jaunimas, jų laikas, aš 

čia nieko blogo nematau...
— Aš irgi nieko blogo nematau, — pertraukė Serei

kienė savo draugę, — bet vėl kitaip imi galvoti, kai tavo 
ausį pasiekia gandai, kad sužadėtinei nepakanka vieno 

sužadėtinio, kad už jo nugaros ji susiranda ir kitų, net 
ir spalvotų kavalierių ...

— Ką, Dana su juodukais! — beveik rikte suriko 
Gluosnienė. — Niekad nepatikėsiu!

— Netikėčiau ir aš, jei nebūčiau išgirdusi iš labai 
rimtų šaltinių. — Sereikienė nepasakė iš kokių šaltinių, 
bet Gluosnienė tuojau sumetė, kad tai bus jos pačios 
duktė Kunigunda, kuri dažnai Daną vežioja į universite
tą savo mašina.

— Negali būti! — Gluosnienė purtė galvą.
— Nori tikėk, nori netikėk, kaip pirkau, taip par

duodu, — pasakė Sereikienė tokiu tonų, kuris reiškė, 
kad ji apie tai daugiau nebenorinti kalbėti.

5.
Tą dieną Sereikienė atsiminė paskum visą savo gy

venimą. Tą penktadienį ji priskyrė prie laimingųjų savo 
gyvenimo dienų dėl to, kad, jos nuomone, nuo tos dienog 
ryto viskas ėmė krypti geron pusėn, nors vėlgi, praėjus 
keletui savaičių, tos dienos ji net ir atsiminti nebenorėjo.

Sereikienės prie kavos puoduko sufabrikuotas šmeiž
telis apie Danos palaidą užkulisinį gyvenimą ten pat ne
pasiliko. Gluosnienė negalėjo iškęsti nepasidalinusi "di
dele sensacija” su Joniene, Jonienė su Petrienė. Petriene, 
ir gandas riedėdamas telefono laidais, vis didėjo kol, pa
galiau, išaugo iki fantastinės apimties ir kažkuriame te
lefono aparate pavirto "tikra teisybe”, kad Dana Kra- 
nauskaitė trankantis naktimis po negrynus ir šokanti 
nuoga viename juodukų kabarete. Ir kai, pagaliau, pa
daręs didelį ratą šmeižtas grįžo per tą pačią Gluosnienę 
tą penktadienį pas Sereikienę, tai ji sužinojo, kad Kra- 
nauskiukas sužadėtuves pu Dana nutraukęs ir įstojęs 
savanoriu į kariuomenę. Sereikienė išklausė tą žinią ma
loniai jaudindamasi, nes viskas įvyko, kaip ji buvo nu
mačiusi. Ji iš anksto spėliojo, kad medikas, išgirdęs gan
dus, sužadėtuvių žiedą tikriausiai Danai grąžinsiąs, tik 

ji nenumatė, kad jis toks staigus ir kad net studijų ne
baigęs stosiąs į kariuomenę. Jos planuose atsirado ne
menka spraga. Ji jau buvo smulkmeniškai apgalvojusi 
kaip tvarkys Kunigundos ir Karolio suartėjimą ypačiai 
turėdama galvoje tą momentą, kad moterų apvilti vyrai 
iš tūžmo ir keršto lengvai pasiduoda kitos moters nura
minami ... įstojus Karoliui į kariuomenę planą reikėjo 
keisti. Ji nutarė kiek galint glaudinti ryšius su Kranaus- 
kų šeima ir laukti Karolio grįžimo. Ar šiaip ar taip suža
dėtuvių nutraukimas buvo didelis laimėjimas, ir Serei
kienė sveikino save padariusi apsukrų ėjimą.

Dar nebaigusi kalbėti su Gluosnienė Sereikienė pa
matė pro langą sustojusią ties jos namais keistą mašiną. 
Ji atsiprašė savo draugę, padėjo ragelį ir priėjusi prie 
lango ėmė stebėti keistą susisiekimo priemonę. Gal ją ir 
galėjai pavadinti sportiniu automobiliu, bet jai buvo aiš
ku, kad kito tokio sportinio automobilio pasaulyje nebuvo. 
Jai tuojau dingtelėjo galvon, kad ta mašinėlė panašį į 
vorą. Jos užpakalis buvo platus, pakilus ir išsipūtęs lyg 
pampla, o į priekį automobiliukas staiga ėjo siauryn. 
Apačioje po siauromis durelėmis buvo pritaisyta plati 
pamina, kaip buvo daroma senuose automobiliuose. Se
reikienė nebuvo tikra, bet jai pasirodė, kad nedidelis lan
gelis prie vairuotojo sėdynės buvo ne stiklinis, nes dre
bėjo, lyg būtų padarytas iš celiuliozės. Paskutinieji ratai 
slėpėsi po plačiais uždangalais, bet užtat pirmutiniai ky
šėjo visai atviri, tartum moteriškė būtų vilkėjusi sijonu, 
kurio užpakalis būtų vilkęsis žeme, o priešakyje būtų 
buvęs pakirptas viršum keliu. Mašinėlė buvo nudažyta 
lyg ir juoda spalva, bet kažkodėl per apatinę jos dalį 
bėgo plati, tamsiai raudona juosta. Sereikienė prisiminė 
Kunigundos žodžius, kad Viktoras pats pasidirbdinęs ma
šiną iš senų automobilių dalių.

— Tai tokiu limuzinu važinės mano duktė! — jai 
per paširdžius smilktelėjo aštrus dūris. — Niekad!

(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS

SVIEDINIAI PRIE KREPŠIO
net komplimentų ir pri
vilegijų nesigailėjo, žiū
rėjo vis primerkta aki
mi, kad neužkirstų kelio 
ateities ekskursijom, 
kad tik daugiau sudary
tų progų užsienio lietu
viam tarpusavy dėl to 
kiršintis, smaugtis ir 
šmeižtis.

Kaip buvo galima ne
abejotinai patirti, Lietu
vos lietuviam - raudo
niem, rausviem, baltiem 
ir juodiem - jaunų neko- 
munistų svečių apsilan
kymas iš Amerikos pati
ko, buvo įdomus, gaivus 
ir guodžiantis laisvo lie
tuviško vėjelio dvelkte- 
rėjimas. Tik sovietinės 
įstaigos darė viską, kad 
tas vėjelis ko silpniau 
pūstų ir jaudintų. Net ir 
trys sportinės rungtynės 
vietos spaudoje nebuvo 
garsinamos, atliktos 
taip ir tokiose vietose, 
kad ne sutrauktų daugy
bės tūkstančių žiūrovų. 
Ir nei Kaune, nei Klaipė
doje, nei Panevėžyje 
žaisti nebeleista.

Pradžioje būta galy
bės neaiškumų. Saky
sim, Amerikos lietuvių 
krepšininkų kelionė į 
Vilnių.

Dėl jos daug triukš
mauta, piktintasi, pro
testuota, smerkta. Net 
visi veiksniai buvo išlei
dę griežtus principinio 
pobūdžio pareiškimus. 
Mūsų supratimu, mat, 
sviedinys ir krepšis ga
li būti didžiosios politi
kos objektas: nuo to pri
klausys lietuviškosios 
emigracijos išlikimas ir 
net - Lietuvos ateitisI...

O sovietinė spauda bu
vo labai patenkinta. Ru
sijai ir Lietuvos kompar
tijai tai nekaštavo be
veik nei kapeikos, paja
mų tikrais užsienio do
leriais visa sauja ir svar
biausia - užsienio lietu
viai susikivirčija, plau
kus raunasi, vieni kitus 
tautos išdavikais ir oku
panto batlaižiais išsipra
vardžiuoja. Taipgi ir mū
sų veiksnių autoritetas 
baisiai žalojasi. Kažin 
ar ne perdaug pasikarš
čiuota? Jeigu visai aiš
ku, kad net savieji tavo 
įsakymų neklausys ir tu 
neturi priemonių pri
versti juos paklusti, tai 
išmintingas politikas 
nepradės įsakymų davi
nėti. Jis ieškos subtiles
nių būdų įtikinti, išaiš
kinti, išderinti.

Kągi, vis dėlto atrodo, 
kad devyni kamuolio mė-
tytojai ir keli tosekskur- raudoniesiem 
sijos palydovai - visi 
Amerikos piliečiai - nei 
teisės turėjo, nei galėjo 
savo kelionės faktu pripa
žinti Lietuvos įjungimą į 
SSSR. Toks priekaištas 
tikrai buvo perpūstas ir 
absurdiškas. Nėra davi
nių, kad ir keliauninkų liegia, nepalikdami vietos 
tuviški jausmai dėl to bū-nei rimtesniem darbam, 
tų užsinuodiję, patrio
tizmas palūžęs ar tėvy
nės meilė išgaravusi. 
Vienam kitam nebent su
stiprėjo. Nėr ko sakyti: 
sovietinės įstaigos mū
sų sportininkams buvo 
palankios, mandagios,

♦**

Visa tai sako, kad net 
ir nekalti sportiniai su
sitikimai, kaip atrodo,tu
ri savo pelnų ir nuosto
lių sąskaitas, kurios rū
pestingai apskaičiuoja
mos. Ir čia atsiskleidžia 
visa tragikomedija, kuri 
galėtų įkvėpti žymiai dau
giau drąsos kaip tik už
sienio lietuviam, o ne 

Lietuvos 
varovam.

Varovam lengva susi
tvarkyti tik su labai kvai
lais ar apžlibusiais už
sienio lietuvių turistais 
ir bendradarbiautojais. 
Su kitokiais jiem ne tik 
nesiseka, bet jie jų ven- 

nei žmoniškom kalbom. 
Dar koks laisvų lietuvių 
pianistas ten galėtų pa
groti, solistas sudainuo
ti, dailininkas parodyti 
naujų drobių be "socialis
tinio realizmo", sporti
ninkas įmesti keletą svie-

BRONYS RAILA

dinių įkrepšį, na, gal dar 
koks medikas, chemikas 
ar technologas turėti in
tymią paskaitėlę tų pro
fesijų kolegoms, - ir tai 
maždaug viskas.

O kas tik būtų svar
biau, kas užkliudytų dva
siškai gyvybinius lietu
vių tautos klausimus ir 
jos, kaip valstybės, liki
mą, - tas užsklęsta, ne
paliečiama ir "išspręs
ta visiems amžiams"... 
Ne taip baisu, galima pa
sikeisti dailininko dro
bėm ar kamuolio pamė- 
tymu į krepšį, bet tik ne 
idėjom, ne jausmais, ne 
knygom, ne literatūra, 
ne kultūrinio ir politinio 
turinio paskaitom ir dis
kusijom. Čia visa stipry
bė, saugumas ir sovie
tinėm pozicijom pasiti
kėjimo tvirtumas bema
tant subliūkšta. Jis pa
sirodo jau Kaune ir Vil
niuje ir, svarbiausia, bai
giasi pačioje Maskvoje. 
Čia dingsta visa pasi
tikėjimo stiprybė pabal- 
tiečiams, kaukaziečiam, 
ukrainiečiam ir pačiai 
rusų tautai.

Tautas žaboti sugeba
ma tik jėga, smurtu,po
licija, cenzūra, - dar ar
šiau negu baltųjų carų 
laikais. Vis neįstengia
ma jų likimą vairuoti 
laisvu idėjų pasikeiti
mu, normaliais civilizuo
tų tautų įpročiais, įti
kinimu, didesniu gro
žiu ir gėriu, dvasine ir 
medžiagine laime.

♦**

Neginčytina taip pat, 
kad iš kitos pusės ir už 
sienio lietuvių dalis yra 
panašiai griežta, kate
goriška, tuoj linkusi 
griebtis policinių prie
monių: pasmerkti, draus
ti, bausti, sudeginti! Jų 
baimė nors per plaukelį 
susiliesti su priešu yra 
patetiška, jie alergiški 
net tokiai minčiai iš vi
so. Mes irgi turim ne vie
ną drąsų vyrą, kuriam 
tik - kova ir kova, kerš
tas už Sibiro tremtinių 

kančias ir motinų aša
ras, kas rytą ir kas va
karą tik pykšt ir pokšt. 
Be abejo, tai kilni ir tau
ri patetika, žinoma, dau
giausia vien žodinė ar iš 
rašalinės.

Man asmeniškai visuo
met atrodė, kad kovos są
voka nėra tokia abstrak
ti ir siaura, kaip ir iš 
jūsų pusės siūlomas 
bendradarbiavimas ne
turėtų būti toks siauras 
ir simboliškas, kaip tik 
krepšinio lankelis svie
diniui įmesti (ir vis tik 
jūsų komandos naudai...). 
Kaip galėjot iš anksty
vesnių siūlymų įsitikin
ti, aš buvau ir vis te
besu už glaudesnį už sie
nio atplaišų bendradar
biavimą su suplėšyta tau
ta, kuriam yra visas 
šimtas, jei ne tūkstantis 
būdų. Rizikuodamas būti 
mūsų karingesnių jų be
matant peršautas ir su
degintas, aš vis tebegal
vočiau, kad prie tikrai 
rimtų problemų reikė
tų artintis be jūsų rau
donos ir mūsų juodos 
patetikos, o kiek galima 
paprasčiau, abišališkai, 
liberališkai, - kaip jūs 
sakot, pažangiai, arba 

Dail. V. Rato grafikos kūrinių paroda atidaroma New Yorke lapkričio 11-12 d. Columbian 
Lounge, 86-22 85 St., Woodhaven. Dailininkas gyvena Australijoje, čia gi New Yorke šiuo 
metu svečiuojasi jo duktė, baleto artistė, Ramona Rataitė. Parodoje bus išstatyta apie 50 
naujausių kūrinių. Parodą rengia ir globoja skautams remti tėvų komitetas.

kaip mūsiškiai pasaky
tų, naiviai ir "išdavi
kiškai".

Tik toks Vakaruose ir 
Rytuose labiau subren
dusio žmogaus būdas bei 
savijauta galėtų pradėti 
abišališką ir tikrą dialo
gą. Pasikeiskim įspū
džiais, knygom, laikraš
čiais, idėjom, straips
niais laisvai ir lygiom į 
abi pusi, ligi pat liaudies 
gelmių. Tuomet, sava
rankiškai ir autentiškai 
apgalvodami, galėtume 
artėti prie "bazės" - 
esminių klausimų nag
rinėjimo ir net dėl jų 
sprendimo demokratiniu 
būdu. Kremlius ir pagal 
jį jūs gi nuolat sakot įsi
vedę ir jau įgyvendinę ge
riausią demokratinę 
tvarką visame pasauly
je (gal tik to nevydono Ki
nijos Maocetungo dabar, 
deja, duodatės kiek pra
lenkiami...).

**♦

Realistiškai galvoda
mas, aš vėl nekurstau, 
kad labai daug ir iškar
to viską privalėtumėt ap
žioti. Mes gi abiejose 
pusėse žinom, ko Mask
va jums niekaip neleis, 

jus tuoj idijotais išva
dins ir bematant net pa
čius geriausius komunis
tus perkels į Kazachsta
ną pupų gvaldyti, jei ne 
blogiau... Todėl tuo tar
pu mūsų kvailų svajonių 
melagingumui patikrinti 
ir mums visiems lai
kam" užčiaupti burną, - 
nesiūlau išprašyti iš 
Maskvos leidimą visų 
Lietuvos respublikos lie
tuvių tarpe pravesti tik
rai laisvus, visuotinius 
ir slaptus balsavimus, 
ar jie vis tebenori būti 
SSSR provincija, ar, kaip 
konstitucija numato, at
siskirti ir atkurti savo 
nepriklausomą valstybę.

Jums ir man nėra abe
jonės, Maskva su tokiu 
tautos plebiscitu niekaip 
ir niekad nesutiks. Nes 
ir Maskva, ir jūs, ir mes 
vienodai žinom, kad lie
tuvių liaudies ir darbo 
inteligentų pasisakymas 
99% bus už atsiskyrimą 
ir nepriklausomybę. 
Bet... tokiu atveju, 
ypač mums skiriamuo
se straipsniuose, lyg ir 
labiau tiktų jums kiek 
užsičiaupti su prakalbo
mis apie Sovietinę lais-

(Atkelta iš 5 psl.)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL -----------------

(70)

— Tai nesvarbu. Mano leidėjas dengia išlaidas, -- atsakiau.
— Jūsų leidėjas? Vadinasi, jūs esate rašytojas.

-- Vieni taip mano, kiti ne. Miss...
-- Thompson, -- atsakė ji, -- Pamela Thompson.

Staiga ji mane nužvelgė, lyg jai būčiau sukėlęs koki interesą. 
Kodėl?

— Jūs I mane pažiūrėjote su tikru interesu, Miss Thompson. 
Kodėl?

— Nes jūs esate rašytojas, Mr. Simmel. Man patinka rašytoja}.
— Kokia laimė! Miss Thompson.
Pietūs buvo nuostabiai skaniai paruošti. Aškalbėjaubepertrau

kos, užsidegęs kaip beprotis. Geriant kavą, atrodė, kad pergalė bu
vo mano rankose. Ji sutiko su manim išeiti I kiną.

— OK! Mr. Simmel. Bet leiskit man pasirūpinti bilietais. Aš 
pažįstu teatro savininką. Seansas prasideda pusę devynių. Ar galite 
atvykti mane paimti?

— Su didžiausiu malonumu.
— Sakysim pusę aštuonių? Tas mums duos laiko pas mane 

išgerti stiklą.
— Aš būsiu pusę aštuonių punktualiai.
Matyt, jai padariau dideli |spūd|, jei turiu tok| pasisekimą. 

Man reikėjo pasidaryti kino artistu, o ne rašytoju.
**»

Popietę praleidau kirpykloje, paskui nupirkau dvi gražiasorchi- 
dėjas ir užsidėjau savo gerąjį kostiumą. Pusę aštuonių punktu
aliai, su orchidėjų dėžute rankoje jau buvau prie jos apartamento 
durų, ant kurių buvo kortelė "Thompson".

Nereikėjo ilgai laukti. Durys atsidarė ir pasirodė apie pen
kiasdešimties metų amžiaus vyras, inteligentiško žvilgsnio, lai
bas, su klasiška graikiška nosimi ir mažais ūsiukais.

— Mr. Simmel, aš manau? — pasakė jis. -- Prašau įeiti. Aš 
esu labai laimingas su jumis susipažinti. Mano žmona pasakojo 
apie jus!

-- Jūsų... žmona?
— Taip, mano žmona. Aš vadinuos Thompson. Roger Thomp

son.
Už jo nugaros pasirodė Pamela, mano gražioji Pamela. Ji bu

vo užsidėjusi žalią labai dekoltuotą suknelę ir nekaltai šypsojosi.
-- A, štai ir jūs! Viešpatie, kokios gražios orchidėjos. Ar jis 

ne puikus, Roger? Jūs nepyksite, jei ir mano vyras eis kartu?
Tą vakarą kine aš gailėjausi atėjęs. Man skaudėjo galvą ir 

kai aš pamačiau, kad Pamela su savo vyru laikėsi už rankos, pa
galvojau, jog vakaras veltui praleistas.

Bet apsirikau. Net labai.
Nes po kino seanso aš turėjau vieną iš maloniausių vakarų laike 

savo buvimo Amerikoje. Mes nuėjome vakarieniauti aišku JThomp- 
sonų restoraną. Bet kas tai buvo per vakarienė! Thompsonas pats 
sustatė meniu ir asmeniškai virtuvėje prižiūrėjo išpildymą. Vieną 
momentą aš pasilikau vienas su Pamela.

— Ar pykstate? -- paklausė ji.
-- Visai ne.
— Jūs žinot, pietaujant aš radau, kad jūs simpatiškas. Viską 

ką jūs pasakojote man patiko.
-- Ką gi aš sakiau? v
-- Kad jūs mėgstate gardžiai valgyti, kad jūs mėgstate būti su 

gražiom moterim, kad jūs niekad nenorėtumėte nešioti kario uni
formos, kad jūs visur pasaulyje esate kaip namuose, visur turite 
draugų...

— Miela ponia, aš turėčiau dar pridėti, kad jūsų vyras labai 
simpatingas.

Tiesa? -- sušuko ji linksmai. -- Bet jūs dar jo nepažjstate. 
Jūs nežinote ką mes drauge pergyvenome. Roger yra mano di
džiausia gyvenime meilė.

-- Tad kodėl jūs mane pakvietėte?
-- Dėl to kad.jūs esate rašytojas. Jūs suprasite tai vėliau. Vis

kas priklauso nuo jo.
Aš susidraugavau su Thompsonais ir tris savaites beveik kas

dien susitikdavome. Mūsų pažiūros, atrodo, sutapo visose srityse. 
Kaip minėjau, aš rinkau dokumentaciją savo romanui, tad kartais 

tekdavo išvykti | kitą miestą. Thompsonai mane palydėdavo I aero
dromą ir gr|žus pasitikdavo. Pagaliau, kai aš apsisprendžiau, jog 
surinkau užtenkamai medžiagos, užsisakiau vietą lėktuve i Frank
furtą 1958 m. spalio 29 dienai.

Spalio 28 d. Thompsonas man paskambino I viešbutį.
-- Girdėjau, kad ryt išskrendate. Aš norėčiau suruošti jums 

vakarienę.
-- Puiki idėja, Roger.
-- Tad pusę aštuonių pas mus.
-- Gerai.

-- Tiesa, aš užmiršau pasakyti, kad panaikintumėte rytojui re
zervaciją lėktuve.

- Kodėl?
-- Nes jūs dar kuri laiką čia pasiliksite.
— Aš nesuprantu.
Aš išgirdau juokiantis.
-- š| vakarą viską suprasite.
Aš niekada savo gyvenime taip skaniai nevalgiau, kaip tą vaka

rą. Abu Thompsonai šypsojosi, bet aš atsargiai laikiausi, nesupras
damas koks siurprizas manęs laukia.

Po vakarienės Thompsonas, pastebėjęs,,kad jis ne visada buvo 
tuo, kuo yra dabar ir yra pergyvenęs nuotykiną gyvenimą, sutiko pa
pasakoti savo istoriją, jei prižadėsiu niekam neatidengti jo tikro 
vardo nei adreso.

Aš sutikau. Amerikoje pasilikau iki 1959 m. sausio 2 d. ir kai 
grįžau Europon, lagamine vežiausi šešioliką užrekorduotųmagneti
nių juostų, kuriose buvo papasakota slapto agento Tomo Lieveno gy
venimas.

Aš noriu pasakyti, kad jis nesivadina nei Roger Thompson, nei 
Tomas Lievenas ir suprantama kodėl aš nevardinu miesto, kur jis 
gyvena su savo gražiąja žmona. Pastebėsiu, kad jis nusipirko res
toraną su DESU akcijomis, apie kurias pradžioje kalbėjome. Pierre 
Muereli paskola jam atnešė laimę. 1958 m. vasarą Pamela su įga
liojimais buvo nuvykusi į Zurichą ir Muereliui grąžino 717,850 
frankų, atsiimdama netikras akcijas ir jas tuoj sunaikindama, kad 
neliktų jokių pėdsakų. Kaip Lievenas numatė visi uždirbo ir niekam 
nebuvo padaryta nuostolio. Niekas net ir neįtarė, kad šiame reikale 
buvo koks sukčiavimas.

Lėktuvui kylant, abu Thompsonai nuo aerodromo terasos man 
mojavo ir aš pajutau, kad skirtuos su dideliais draugais. Sudiev 
Pamela, sudiev Roger ir būkite laiminti.

(Pabaiga)
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SVIEDINIAI PRIE KREPŠIO... DVIRAČIAIS SKERSAI AMERIKĄ
(Atkelta iš 4 psl.) 

vę, laimingą rytojų 
džiaugsmo sriautą ir pa
našius labai netikrus 
džiūgavimus.

Tad gal daugiau susiau • 
rinkim galimybių akira
tį. Marksizmas plius le
ninizmas, kaip žinoma, 
yra mokslinis socializ
mas. Vertinkim mokslą 
kuriam visuomet svarbu 
tikslus dalykų ištyri
mas, tiksli statistika, tei
singos išvados. Dėl visa 
ko, ir dėl teisingesnės 
orientacijos patikrinkim 
Lietuvos komunistų par
tijos narių nusistaty
mus. Kas rašoma viešai, 
ne taip svarbu, nes rašo
ma taip, kaip Maskvai r ei 
kia. Bet kaip yra iš tik
rųjų?

Lietuvos kompartija 
dabar turi keliasdešimt 
tūkstančių narių, iš kurių 
apie trečdalis nelietu
vių. Aplamai tai ne visur 
savanoriškas ir gana 
mažas nacijos procen
tas, bet vis dėlto tai le- 
ninistinis elitas, prieša
kinis būrys, kaip sako
ma, geriausi iš geriau
sių. Jei kompartija turi 
nors kiek teisės kalbėti 
lietuvių tautos vardu 
(kaip dažnai mėgsta ra
šyti "Tiesos" redakto
rius draugas G. Zima
nas), tai jūs vienu ar ki
tu būdu galėtumėt praves
ti intymią anketą savo 
narių tarpe, kur slaptu 
balsavimu geriausieji iš 
geriausių pasisakytų, ar 
jie būtinai nori socialis
tinės Lietuvos respubli
kos, kaip SSSR provin
cijos, - ar labiau jiems 
patiktų socialdemokra
tinė ar bent tokio rango 
socialistinė Lietuva, 
kaip pvz. Tito Jugoslavi
ja, Kadaro Vengrija ar 
net Gomulkos Lenkija. O 
gal daugumos pasisaky
mai būtų dar nuostabes
ni, ypač iš jaunosios ge
neracijos tarpo...

Taigi, po to šis tas 
būtų aiškiau ir jums ir 
mums. Dialogas įdo

mus tada, kai žinai, su 
kuo kalbi, ir ką jis ži
no ir nori. Jeigu ir tat 
jums neįmanoma, tai 
kam su jumis vesti dia
logus, - jau tada geriau 
tiesiai su Maskva, jei 
kas to labai nori. Bet 
tokių norinčių daug nė
ra net Amerikos se
nųjų lietuvių komunis
tų tarpe. Mat, giliau pa- 
krapščius jie irgi savo
tiški patriotai, savaip 
myli senąją gimtinę ir 
tūlas tiki, kad per jus jie 
bendrauja su savo tau
ta, girdi jos balsą. Yra 
baisiai negražu juos taip 
apgaudinėti. Nes kolkas 
tai ne jūsų, o Kremliaus 
balsas.

Nieko čia neminėjau 
nei apie infiltracijas, nei 
kokias pogrindžio rezis
tencijas. Tiesiai pra
dėjau keliais visai kon
krečiais pasiūlymais, be
ieškant susipažinimo ir 
bendradarbiavimo pa
grindų tarp suplėšytos 
tautos ir užsienin išvy
kusių atplaišų. Žinokit, 
kad ne kiekviena atplaiša 
tokiom mintim pritars, 
kai kurie tuoj pavadins 
jas bolševizmu ir tarna
vimu okupantams. Bet 
daugumas, kaip man ro
dos, pritars ar bent per
daug nesibars.

Tiesą sakant, pats 
neturėdamas nei laiko, 
nei galimybių pasauli
niam politikavimui, bū
čiau tokių galvojimų 
niekad nė neskelbęs. Bet 
kai tarybinis agitpro- 
pas, net neišprovokuo
tas, man jau pradėjo per 
Bimbos "Laisvę" nuro
dinėti, apie ką privalė
čiau kalbėti, tai trupu
čiuką ir pakalbėjau. 
Prieš važiuodamas už
pelnytų proletariškų 
atostogų ne į Miami, Flo
ridą, bet į Las Vegas, 
Nevadą. Mat, priešingai 
New Haveno draugams, 
man čia arčiau...

Ali savinos deoosited through
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2900 mylių per 33 dienas
LIETUVIŲ STUDENTŲ JONO ŠIPAILOS IR ALGIRDO BULSIO KELIONĖ

Kai šių metų pradžio
je teko išgirsti apie dvie
jų lietuvių jaunuolių pla
nuojamą kelionę dvira
čiais skersai Ameriką, 
nuo Pacifiko iki Atlan
to, atrodė truputį fan
tastiškai. Ne vien at
stumai, važiuojant per 
neapgyvendintas vieto
ves, bet ir sunkios kli
mato sąlygos sudarė ne 
mažą problemą, ypatin
gai, kad dar jiems nie
kada neteko leistis pana- 
šion ilgesnėn kelionėn. 
Tačiau abu artimiau pa
žįstant, kaip rimtus ir 
santūrius jaunuolius, ne 
kokius nuotykių ieško
tojus, galima buvo tikė
tis, kad jie savoužsibrėž 
tą planą įvykdys. Pasky
rę šiam tikslui savo atos
togas, birželio 25 d. ar
timųjų palydėti Jonas Ši- 
paila ir Algirdas Bulsys, 
išskrido iš Rochesterio į 
Seattle, Washington.

Šios kelionės iniciato
rium buvo Jonas Šipai- 
la, 21 m.,su savo jaunes
niu draugu Algirdu Bul- 
siu, 18 m. amž.,nutaręs 
padaryti tokią kelionę, 
yra baigęs 1964 m. pirmu 
mokiniu ir aukso meda
liu šv. Antano lietuvių 
gimnaziją Kennebunk
porte, kur aktyviai daly
vavo moksleiviškame gy
venime, kaip geras spor
tininkas ir skautų vado
vas. Dabar jau trečius 
metus studijuoja biolo
giją Rochesterio Tech
nologijos Institute. Pa
sižymi sportinėje veiklo
je žaisdamas futbolą sa
vo mokyklos pirmoje ko
mandoje. Vadovauja vie
tos skautams, yra LB cho 
ro narys, uolus tautinių 
šokių šokėjas, lituanis
tinės mokyklos mokyto
jas. Turididelįpatyrimą 
stovyklavime ir yra pa
daręs visą eilę mažesnio 
masto kelionių. Algirdas 
Bulsys šiais metais bai-
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KŲSTUTIS MIŠKINIS

gė Aąuina katalikų insti
tutą ir pradėjo studijuoti 
žurnalistiką garsiame 
Cornell universitete Ith- 

Jaunieji dviratininkai Algirdas Bulsys ir Jonas šipaila sugrį
žę iš tolimos kelionės. V, Staškevičiaus nuotrauka

akoje, N.Y. Gimnazijoje 
būdamas pasižymėjo, 
kaip geras futbolo žaidė 
jas, atstovavęs du sezo
nus savo mokyklą. Taip 
pat yra laimėjęs visą ei
lę pirmųjų vietų tarpmo
kyklinėse lengvosios at
letikos varžybose (dis
kas, rutulys, šuolis įto- 
lį), be to žaidė "Sakalo"

(CURRENT RATE) 

jaunių krepšinio koman
doje. Kartu su Jonu daly
vavo tautinių šokių gru
pėje. Nesunku suprasti 
kad abiems turint tiek 
daug panašių pamėgimų, 
nebuvo sunku arčiau susi

draugauti ir kelis kartus 
tiek vasaros, tiek žiemos 
metu bestovyklaujant 
(abu yra skautai vyčiai) 
daugiau vienas kitą pa
žinti ir pasiryžti tokiai 
nelengvai kelionei.

Seattle buvo pirmasis 
kelionės tikslas. Čia nu
sipirko lenktyninius dvi
račius bei kitus reikme

nis sumokėdami po 120 
dol. Kiek pailsėję tuojau 
pasileido į daug pergyve
nimų bei sunkumų lau
kiančią kelionę rytų link. 
Pirmą dieną pravažia
vo 15 valandų, kas gero
kai nuvargino, tačiau tai 
buvo dar tiktai pati pra
džia. Važiuojant per kal
nuotas vietas teko apie 35 
mylias stumti dviračius, 
kol pasiekė vieną uolotą 
kalno viršūnę 5000 pėdų 
aukštyje. Reikėjo leistis 
žemyn, kur tarp medžių 
surado patogesnę vietą 
nakvynei. Oras buvo šal
tas ir pavargę užvalgė 
tik sauso maisto. Tai ir 
buvo bene pati sunkiau
sia diena. Tačiau ir vė
liau važiuojant per Wa- 
shingtono valstijos dyku 
mą visą laiką kankino 
karštis — iki 126
F. (Rattlesnake Hills) ir 
vandens trūkumas. Po 
kelių dienų abiejų kūnai 
daugiau užsigrūdino ir 
sekėsi žymiai lengviau. 
Važiuojant dykuma per 
dieną padarydavo po 85 
iki 90 mylių laike 15 va
landų. Rattlesnake Hills 
teko susidurti ir su gy
vatėmis, kurių ten gana 
apstu, tačiau laimei ke
liauninkų jos netrukdė.

Be nuolatinio karščio 
dieną, teko pergyventi ir 
kelionės šalčiausią nak
tį -35 F. Chinook Pass 
5500 pėdų aukštumoje. 
Atsigavo tik po kelių die
nų, pasiekus Idaho, kur te 
ko susidurti su labai gra
žia gamta: žavingi miš
kai, tyras ir gaivinantis 
vanduo, įspūdingi kalnai 
ir ypatingai švelnus kli
matas. Įvažiavus į Mon
taną beveik visą laiką per 
sekiojo uodai net ir che
mikalai sunkiai gelbėjo. 
Pradėjo jau normaliau 
miegoti — nuo 11 vai. 
vakaro iki 6 vai. ryto. 
Dažniausia važiuodavo 
po 10 vai. per dieną.

Pirmą kartą susidūrė 
su didele audra, kada vė
jas pūtė 50 mylių grei
čiu per valandą ir net 
nuvertė abu nuo dvi
račių. Įkritę į pakelės 
griovį išbuvo apsidengę 
palapinėmis iki aprimo 
audra. Tačiau po kelių 
valandų pasikartojo vėl 
tas pats, tačiau abu dvi 
ratininkai sukorė 20 my
lių ir pervargę bei per
mirkę nuo lietaus užsu
ko į Milės miestelį, kur 
vietos policijos pasipra 
šė nakvynės. Na ir ga
vo ją vietos kalėjime... 
Atsiminimas apie tai li
ko labai prastas, nors ce
lės buvo švarios, bet ne 
gavo čiužinių ir neleido 
naudotis turimais mie
gamais maišais. Monta
noje teko pervažiuoti 
aukščiausią jų kelionėje 
kalną - McDonald Pass 
— 6350 pėdų aukščio.

Šiaurinėje Dakotoje 
pirmą kartą susitiko su 
•eporteriais ir jų kelio- ' 
reporteriais ir jų ke
lionė buvo aprašyta 
’Beech Valley News", 

kur tiloo ir abiejų nuo
traukos. Paminėjo ir jų 
nakvynę kalėjime: "They 
have had good sailing 
(or pedaling) most ofthe 
way with the esception of 
encountering a heavy 
thunderstorm in Milės 
City, with nothing worse 
than a drenching. Autho- 
rities there offered 
them the sanctuary of a 
clean, dry jail cell for 
the night, which the ac- 
cepted. Otherwise they 
sleep in campgrounds".

(Nukelta į 6 psl.)
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MIRĖ ADA 

PELDAVIČIŪTĖ - 

MONTVYDIENĖ

PIRKITE MAY’S KASDIEN; MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAI). IR KETVIRTAI). 
IKI 9 VAL. VAK. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30 

NAUDOK EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE

Algirdas Bulsys stebi kalnus Montanoje. J. šipailos nuotrauka

DVIRAČIAIS SKERSAI AMERIKĄ...
(Nukelta į 5 psl.)

Montanoj keliai geri ir 
pasitaikė malonus oras. 
Pasiekus Minnesotą vėl 
užklupo smarkus lietus 
ir nelemti uodai. Nors ir 
buvo labai nuvargę, bet 
naktį negalėjo užmerkti 
akių ir iki rytmečio teko 
pravaikštinėti po stovy
klavietę. Taip visai be 
miego traukė toliau. Čia 
pradėjo pastebėti skir
tumą tarp žmonių. Kai 
vakaruose sutiktieji bu
vo nuoširdūs ir stengėsi 
kuo galėdami padėti, ar
tėjant prie Atlanto van
denyno, žmonės atrodė 
daugiau užsidarę.Wiscon- 
sin valstijoje teko patir
ti ir išimtį, kur vienas 
suomis juos labai vaišin
gai priėmė Mapple mies
telyje. Vėliau kelionė vy 
ko greičiau ir lengviau. 
Pervažiavus Michigano 
kampą, įsuko į Kanadą, 
kur Londone Jonas ap
lankė savo buvusįklasės 
draugą Edvardą Dani- 
liūną. Pas jį permiego
jo pirmą kartą lovoje, po 
tiek naktų praleistų lau
ke. Labai gražiai apie 
keliauninkus atsiliepė 
"The London Free 
Press" įsidėdamas di
delę (per pusę puslapio) 
abiejų nuotrauką ir gra
žiai aprašydamas jų ke
lionę. Toliau kelionės li
kutis Niagara Falls - Ro- 
chester, palyginus su 
praėjusiomis dienomis 
buvo likęs kaip ir "pra
moginis pasivažinėji
mas".

Kaip ir buvo planavę, 
abu dviratininkai pasie
kė savo kelionės tikslą 
laiku liepos 30 d. 3 vai. 
p.p., prasidėjus tradici
nei Rochesterio lietuvių 
dienai šv. Jurgio parapi
jos kieme. Saulėje nude
gusiais veidais ir api- 
plešėjusiomis nosimis, 
pavargę, bet laimingi, su 
šypsenomis lūpose, se
kami poros automobilių 
pasirodė gausiai susirin
kusiai vietos lietuvių 
bendruomenei, kuri nuo
širdžiai juos sutiko. Lai

mingi buvo artimieji, 
kaip ir visi susirinku
sieji tą dieną pabendrau
ti lietuviškoje dvasioje, 
kad Jonas su Algirdu grį
žo sveiki ir laimingi, at
likę tokį didelį žygį. Jau - 
dino momentas, kada 
abiems keliauninkams 
tautinių šokėjų grupės 
kolegės, jautriai pasvei- 
kindamos įteikė po dide
lę gėlių puokštę. Tą die
ną viešėjęs indų katali
kų vyskupas labai domė
josi jų kelione, vėliau 
savo kalboje pabrėžęs 
ir lietuvių tautos vaikų 
stiprybę, o vietos laik
raščių reporteriai netik 
tą dieną, bet ir vėliau ne
davė ramybės.

Straipsniuose "Ro- 
chester Time Union" 
bei "Democrat & Croni 
cle" "Pėdai pushers" ir 
"2900 milesonbicycles" 
aprašydami jų kelionę. 
Antrasis straipsnis su 
didele nuotrauka tilpo 
pirmutiniame puslapyje. 
Visi ne tik norėjo pas
pausti ranką, bet ir suži
noti daugiau apie jų per 
gyvenimus. Nors ir ke
lionės įrašytos nuovar
gio žymės buvo ryškios, 
abu santūrūs jaunuoliai 
buvo tos dienos dėmesio 
centre ir mielai dalinosi 
su visais savo įspūdžiais. 
Atsilankę amerikiečių at
stovai uoliai domėjosi jų 
atliktu žygiu. Ištikimie
ji dviračiai (tik vieną 
kartą teko keisti padan 
gas) buvo taip pat ne
pamiršti...

(Bus daugiau)

Šių metų rugsėjo mėn. 14 
d. New Yorke staiga širdies 
priepuoliu mirė dailininkė 
Ada Peldavičiūtė - Montvy- 
dienė.

Ada gimė Lietuvoje. 1936 
m. baigusi Kauno Meno No. 
kyklą tolimesnėms studi
joms išvažįavo j Italiją. 
Meno Akademijoje, Floren. 
cicjoje u ž s i rekomendavo, 
kaip stipri tapytoja ir pie
šėja. To meto žymus italų 
dailininkas-pedagogas Feli- 
citas Carena, susidomėjo 
jaunąja dailininke iš Lietu, 
vos ir daug laiko paskyrė 
jos studijoms. Nevaržyda
mas asmeninės kūrybinės 
laisvės, jis ypatingą dėmesį 
atkreipė į jos bendrą dvasi_ 
nį brendimą, padėdamas 
jai išvystyti savitą filosofi. 
nį mąstymą ir atpalaidoda- 
mas ją nuo eilinių posūkių 
į tapybos techniką ir prie
mones.

Sugrįžusi į Lietuvą Ada 
dalyvauja parodose. Jos 
darbais susidomi ir juos ge
rai įvertina Vorobjevas, 
Vienožinskis ir kiti to laiko 
Lietuvos meno kritikai.

Po karo Ada dalyvauja 
pirmoje pokarinėje parodo
je Insbruke, Austrijoje. 
Parodoje- dalyvavo virš 
šimto dailininkų, bet lietu
vaitė dailininkė, austrų me. 
no kritikų iškeliama, kaip 
viena iš stipriausių ir įdo
miausių parodos dailininkų 
ir tuo pačiu pasidaro paro
dos dėmesio centru.

JAV Ada dirba privačiai. 
Tapo portretus, kurių ne
mažas skaičius paplito me
no mylėtojų ir kolekcionie
rių tarpe. Dailininkės pro
dukcija skaičiumi niekuo
met nebuvo gausi, nes ji 
pati sau statė labai aukš
tus reikalavimus ir iš stu
dijos neišleisdavo nei vieno 
darbo kuris nepatenkino jos 
pačios savikritikos. Ada 
gyveno menui. Nemėgo vie
šumos ir rinkosi draugus. 
Gyveno atsiskyrėlės gyve. 
nimą, pilną didelių užsimo
jimų ir mirdama paliko 
daug iki detalių subrandin
tų sumanymų naujoms 
kompozicijoms. Lietuviška, 
sis meno pasaulis Ameriko
je neteko vieno labai svar
baus nario. Jos įnašas į lie
tuviškosios dailės raidą yra 
labai svarbus. Meniškuoju 
palikimu besirūpi n a n t y s 
planuoja jos darbų parodą, 
kuri plačiai supažindins 
Amerikos visuomenę ir 
Amerikos lietuvius su dai
lininke ir jos pasauliu.

Specialus sukaktuvinis! 
Vonios apšvietimas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

STRIPPER 
TRAINING TRIMMER 

AND 

GENERAL TANNERY 
HELP

STEADY POS1TION 
APPLY TO MR. CRONIN 

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

617 — 745-5440
(104-109.'

Ptraginklt savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVą.

A. Early American klevo rėmų spintelė su šoni
nėm lempom. Reg. 43.90
B. Renaissance Antiųued auksuotais medžio rė
mais spintelė, su rutulinėm lempom. Reg. 65.25.
(Nerodoma). Dvi šviesos virš veidrodžio pritaiky
tos Renaissance stiliui. Reg. 25.95. Jei perkama 
su spintele $21.00.
C. Provincial. Auksuoto ir balto medžio rėmais 
spintelė. Reg. 61.30.
D. Contemporary. Paviršius dengtas nerūdijančiu 
plienu viename gabale, 24’’ pločio ir 33" aukščio. 
Reg. 75.25.
(Nerodoma). 3 šviesos virš veidrodžio Contempo
rary stiliui. Reg. 25.95. Jei perkama su spintele 
$21.00.
E. Baroųue. Aukso spalvos medžio kosmetikos 
spintelė. Reg. 109.95.
(Nerodoma). 6 šviesos virš veidrodžio Baroųue 
stiliui. Reg. 29.95. Jei perkama su spintele tik 
$25.00.

39.90
57.90

54.90

66.90

94.90

Spintelės yra General Bathroom Products gamybos. Visos 
yra su pritaikytomis šoninėmis lempomis ir šlifuoto stiklo 
veidrodžiais. Stiliai A, B ir C yra įleidžiami į siena 
13>/2xl9".
Lempų skyrius May’s 5-tame aukšte Downtown, Heights.

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. Brandy . 5th — $5.49
2. M*. & Moore 5 years old

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

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

6. May Wine Imported
Erom Germany ............................ 5th — $0.98

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

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



DIRVA1967 m. spalio 13 d.

^CLEVELANDE 
IR apylinkėse

AUKOKITE BALFUI

Atėjo ruduo ir su juo 
įprastinis Balfo lėšų telki
mo metas. Lėšas telkti da
rosi vis sunkiau ir sunkiau, 
o šįmet bus ypatingai sun
ku, nes, Balfo reikalų vedė
jo stalas nuklotas šalpos 
prašymais.

Balfo šalpa pirmoj eilėj 
teikiama Sibiro tremti
niams, kuriems praeitais 
metais Balfas yra pasiun
tęs virš 500 siuntinių 50,000 
dolerių vertės. Nors suma 
atrodo ir nemaža, 100 dole
rių vertės siuntinys Sibiro 
tremtiniui ar jo šeimai yra 
permenkas įvertinimas jo 
kovos ir kančios.

Balfo centro valdyba yra 
nutarusi centro patalpose 
įrengti ąžuolo-bronzos len
tą, kurioj bus įrašyti rėmė
jai paaukoję Balfui 500 ir 
daugiau. Tokie geradariai 
dažnai būna vieniši, be arti_ 
mųjų ir verti ypatingo at- 
žymėjimo.

Balfas turi vadinamąją 
”Tax exempt” privilegiją, 
kas reiškia, kad Balfui pa-

Clevelandietis Arėjas Natkevičius prie 
ciklo, už kuri laimėjo antrą premiją Clevelande vykusioj "Cle
veland Auto World" parodoje.

Dailininkė Jadvyga Paukštienė prie savo kūrinio.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

savo pagaminto moto-

l jom a

ES®* H A t , J

Dail. Jadvygos Paukštienės kūrinių parodoj Clevelande svečiai klausosi A. Augustinavičienės paskai
tos. Pirmoj eilėj sėdi: Birutės draugijos pirm. S. Knistautienė, dail. Jadvyga Paukštienė,. F. Eidimtas, 
S. Barzdukas. V. Pliodžinsko nuotrauka

aukotas sumas galima nu
rašyti nuo pajamų mokes
čio.

Balfo vajus Clevelande 
jau vyksta. Pirmieji auko
tojai yra: Dr. J. Skrinska 
$100.00, dr. V. ir ponia Ka
robliai $50.00, dr. A. Mar- 
tus $30.00, J. Krištolaitis 

$25.00, L. Banis $26.00, A. 
ir E. Mackevičiai $15.00, J. 
ir A. Augustinavičiai $12.

Kiti aukotojai bus pa
skelbti vėliau.

JADVYGOS PAUKŠTIE
NĖS PARODA 
CLEVELANDE

Dailininkė Jadvyga Paukš 
tienė, viešnia iš Chicagos, 
spalio 7 ir 8 dienomis, Čiur
lionio ansamblio namuose 
turėjo savo tapybos kūri
nių parodą. Parodoje buvo 
išstatyta 59 darbai. Nebo
jant, kad paroda buvo žiū
rovams atdara tik dvi die
nas, Clevelando visuomenės 
buvo sutikta teigiamai. 
Mūsų dailės vertintojai ne 
tik gausiai lankė parodą, 
bet ir įsigijo jos kūrinių. 
Jadvyga Paukštienė pirmo
sios savo dailės parodos 
Clevelande metu, pardavė 
apie 20 darbų. Sekmadienio 
popietėje įvyko nuotaikin
gas Jadvygos Paukštienės 
parodos uždarymas. Apie 
dailininkės J. Paukštienės 

kūryba kalbėjo Aldona Au- 
gustinavičienė. Parodą su
ruošė ir globojo D. L. K. Bi
rutės Draugijos valdyba, 
vado vaujama Knistautie- 
nės.

Dail. J. Paukštienės dar
bai kuriam laikui dar pa
likti Clevelande ir iškabinti 
Dirvos redakcijos patalpo
se. Tie, kas neturėjo pro
gos pamatyti jos kūrinių, 
gali pamatyti ir įsigyti Dir_ 
voje.

ČIURLIONIEČIAI KVIE
ČIA J BALIŲ-KONCERTĄ

Čiurlionio Ansamblis, 
pradėdamas naują sezoną 
kasmet ruošią savo tradici
nį balių-koncertą. šiemeti
nis čiurlioniečių balius-kon. 
certas įvyksta šį šeštadienį, 
Charter House viešbučio 
salėje, 24800 Euclid Avė.

čiurlioniečiai, kaip paty
rėme, šio baliaus metu, iš
pildys įdomią programą.

į savo tradicinį balių- 
koncertą čiurlioniečiai ma
loniai kviečia savo artimuo
sius ir bičiulius, nors kartą 
metuose su jais praleisti 
linksmai vakarą.

KAUKIŲ BALIUS
LSS Clevelando skyrius 

spalio 27 d. ruošia kaukių 
balių. įėjimas su kaukių 
rūbais $1.00. Be kaukės — 
$2.00. Į balių kviečiamas 
visas Clevelando jaunimas 
ir jų bičiuliai.

METINĖ ŠVENTĖ
Akademinio Skautų Są

jūdžio Clevelando skyriaus 
metinė šventė įvyks lap-

Birutininkė A. Malenienė sega gėlę A. Augustinavičienei .atsi
dėkojant uš puikią paskaitą J.

kričio 19 d. Holliday Inn 
salėje. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atsilan
kyti.

• Lituanistinių mokyklų 
sporto varžybos neįvyku- 
sios praeitą sekmadienį dėl 
blogo oro, vyks šį sekma
dienį, spalio 15 d., 1:30 v. 
toj pačioj vietoj.

• BALTIC Delicatessen 
jau galutiniai persikėlė į 
naują vietą — 677 E. 185 
St. Tel. 481-5314.

Už krautuvės yra daug 
vietos pasistatyti automo
biliui.

Krautuvės savininkas S. 
Astrauskas maloniai kvie
čia visus lietuvius aplanky
ti jo krautuvę naujoje vie
toje.

Nr. 109 — 7

Paukštienės parodoje.
V. Pliodžinsko nuotrauka

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)

HELP WANTEI) MALĖ
MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRŪDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Lqual OpporluMty Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATSIŠAUKIMAS 
| INŽINIERIUS, ARCHI
TEKTUS IR TIKSLIŲJŲ 
MOKSLŲ SPECIALISTUS

Amėrikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
ga 1968 metų gegužės 30 
dienos savaitgalį, 9-to ALI 
AS suvažiavimo metu, Cle
velande ruošia 
TECHNIKOS IR MOKSLO 

DARBŲ PARODĄ 
tikslu parodyti lietuvių ir 
amerikiečių visuomenei lie
tuvių specialistų kūrybinius 
sugebėjimus.

šia paroda norima atžy
mėti Lietuvos Nepriklauso_ 
mybės Paskelbimo 50 metų 
sukaktį.

Parodoje bus išstatyti in
žinieriai ir architektūros 
svarbesni projektai, išradi
mų modeliai ir patentai bei 
instrumentai, technikos ir 
mokslo leidiniai ir kiti mok_ 
slo darbai.

Parodos Komiteto pirmi
ninku yra inž. R. S. Pau- 
liukonis.

Prašome kolegas iš anks_ 
to painformuoti Komiteto 
pirmininką apie savo paro
doje išstatytinus darbus. 
Tas leis Komitetui iš anks
to pasirūpinti parodai tin
kamomis patalpomis ir su
planuoti parodos apimtį.

ALIAS Centro Valdyba 
pažymi, .kad parodoje bus 
išstatyti visi darbai, kurie 
rodys kūrybingą lietuvį 
technologijos ir gretimose 
srityse, todėl atpuola rei
kalas, kad parodos dalyvis 
priklausytų sąjungai, čia 
ALIAS apsiėmė tik ruošėjo 
-šeimininko pareigas.

Visais parodos reikalais 
prašome rašyti šiuo adresu; 
Mr. R. S. Pauliukonis, P. E., 
6660 Greenbriar Dr., Cleve_ 
land, Ohio 44130. Taip pat 

galima kreiptis per vietos 
ALIAS skyrių valdybas.

ALIAS Centro Valdyba

NEW YORK

NEOLITHUANŲ ŠVENTĖ
Korp! Neo-Lithuania me

tinė šventė-balius įvyks š. 
m. spalio 28 d., šeštadienį, 
8:30 vai. vak. Travelers 
H o t e 1-Terrace Ballroom, 
94-CO Ditmars Blvd. (prie 
La Guardią areodromo). 
Vaišės ir šokiai grojant Mi_ 
chael Tardella orkestrui. 
Vietas prašoma užsisakyti 
iki spalio 17 d. New Jersey: 
pas korporacijos pirm. Al
doną čekienę (201) 
549-8196, New Yorke: pas 
sekr. Violę Tamošiūnienę 
(212) 263-8380.

Clevelandiečio dailininko Rimo Laniausko kūrinių paroda atida
roma šf šeštadienį, spalio 1 4 d. Balzeko Meno Galerijoje Chica 
goję, 4012 Archer Avė. Paroda bus atidaryta iki lapkričio 10 d. 
Dail. R Laniauskas, sėkmingai baigęs Clevelande meno mokyklą, 
dirba American Greetings Co ir yra turėjęs nemažai parodų .

♦ ALT S-gos 1-jo sky
riaus valdyba š. m. spalio 8 
d. posėdžiavo inž. K. Kru- 
liko bute Richmond Hill, 
New York.

Pirm. J. Kiaunė padarė 
pranešimą apie susirinkimą 
abiejų New Yorko skyrių
aktyvesnių veikėjų daly
vaujant S-gos pirm. Teodo
rui Blinstrubui ir svečiui 
Juliui Smetonai iš Clevelan. 
do.

Be to, buvo padiskutuota 
įvairiais skyriaus veiklos 
klausimais.

• Vytautas Jurgėla, new- 
yorkiečių Antano ir Emili
jos Jurgėlų sūnus, grįžo iš 
JAV armijos trim savaitėm 
atostogų ir spalio 12 d. iš
vyksta vėl į savo dalinį. 
Prieš kariuomenę jis studi
javo inžineriją ir buvo ak
tyvus lietuvių jaunimo tar_ 
pe.

• Juozo Leimono atmin
ties įnašą 50 dol. atsiuntė 
LF Bostono Vajaus Komi
tetas.

L. F. adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

Vasario 16 Gimnazijos mokytojas F. Skėrys ir direktorius V. 
Natkevičius. Kun. J. Dėdino nuotrauka

LIETUVIU. KULTŪRINIAI ŽIDINIAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

čių berniukų, todėl turi pa
našumo į kareivines. Kas 
kita pasikėlus į antrą aukš
tą pas mergaites, čia tuoj 
matosi moteriška ranka, 
pedantiškas tvarkingumas, 
išlavintas geras skonis. Ma
žiausias dekoratyvinis daik
telis: staltiesėlė, užuolaidos 
ar paveikslėlis iš pagrindų 
pakeičia kambario vaizdą, 
suteikia jaukumo.

Kambariuose gyvena po 
du ar daugiau mokinių, iš 
kurių vienas pakaitomis bū
na kambario seniūnu ir tuo 
laiku atsakingas už visą 
tvarką.

Mergaites labai pavyz
dingai prižiūri jų bendra
bučio vedėja Elzė Tamošai
tienė, kurios iniciatyva mer 
gaitėms skoningai įruoštas 
sailonas. čia yra kilimas, 
sofa, minkštos kėdės ir 
svarbiausia televizijos apa
ratas poilsio valandoms.

Tiek gimnazijos patalpo
se, tiek abiejuose bendra
bučiuose netrūksta lietuviš
kos spaudos, kuriuos moki
niai laisvalaikiu skaito ar 
paveiksliukus žiūri.

Viename kambary rado
me dvi mergaites besitvar
kant. Ar tu kalbi lietuviš-

kai, — paklausiau vieną iš 
jų, mat buvau girdėjusi, 
kad pradžioj mokslo metų 
atvažiuoja ir labai silpnai 
temokančių, bet patekę į 
lietuvišką aplinką greit iš
mokstą. Tačiau ši mergaitė 
labai gražiai lietuviškai 
man rimtai atkirto: ”Aš ne 
lietuvė, aš žemaitė”. Ji dar 
tik prieš keletą metų atva
žiavusi iš Lietuvos.

KVIEČIAME VISUS SKAITYTOJUS 

UŽPILDYTI DIRVOS ANKETĄ

--------------- IŠKIRPTI IRPASIŲSTI 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: ....................................................................

PHILADELPHIA

MENO PARODA

Spalio 14 diehą, šeštadie
nį, 7 vai. vakaro, Lietuvių 
Banko patalpose bus atida
roma dail. Kazimiero žo- 
romskio kūrinių paroda. 
Atidarymo proga pats dai
lininkas skaitys paskaitą 
tema ''Socialinės santvar
kos įtaka menui”. Paroda 
bus atidara iki spalio 22 d.

DR. V. MACIŪNO 
PASKAITA

Spalio 22 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų, tame pačia
me Lietuvių Banke Dr. Vin
cas Maciūnas skaitys pa
skaitą tėma "Daktaras Jo
nas Basanavičius”. Tuojau 
po to, 4 vai. po pietų, ten 
pat bus JAV Lietuvių Ben
druomenės Philadelphi jos 
apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas, kuriame ne
bus valdybos rinkimų, bet 
bus pranešimas apie 1968 
m. minėjimui parengiamuo. 
sius darbus, ir taipogi bus 
progos kiekvienam lietu
viui, kuriam tik rūpi bend
ruomeniniai reikalai, pasi
sakyti jam rūpimais lietu
viškais klausimais ir pro
blemomis. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Detroito LietuviųNamų valdyba, ruošdamasi penkerių metų namų įsigijimo sukakčiai, turėjo su spaudos 
atstovais pasikalbėjimą. Sėdi iš kairės: V. Mingėla, A.Nakas. A. Grinius. J. Atkočaitis, valdybos pirmi
ninkas inž. J. Gaižutis, S. Garliauskas ir V. Selenis. Sukaktuvinis minėjimas įvyks šį šeštadienį, spalio 
14 d. 8 v.v. Lietuvių Namuose. Svečių patogumui prie Michigano ir 23 gatvės išnuomota parkinimo aikš
tė su uniformuotais prižiūrėtojais. Ed. Vasiliausko nuotrauka

TRADICINIS

OPEROS BALIUS
spalio 21 d. puikioje She- 
raton-Chicago Grand Ball
room salėje, 505 No Mi
chigan Avė., Chicago. Bi
lietai gaunami "MARGI
NIUOSE”, 2511 W. 69 St.

Šokiams gros padidintas 
15 asmenų L. Bichnevi- 
čiaus orkestras. Trumpa, 
įdomi meninė programa. 
Rezervacijoms skambinti 
PR 8-4585 arba WA 5-3682

STALAI PO 10 ASMENŲ.

Bilietus prašome iš "MARGINIŲ” atsiimti iki spalio 15 d. 
Visus maloniai kviečia atsilankyti

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

LOS ANGELES

BIRUTININKĖS KVIEČIA

Los Angeles kolonija sa
vo dinamiškuoju progresu 
kai kuriose srityse išvystė 
sudvigubinta kultūrinę vei
klą; metuose ruošiamos dvi 
Lietuvių Dienos, dviejuose 
namuose ugdomas pradinis 
kapitalas bendrai salei ir 
net du teatrai linksmina 
mūsų publiką.

Kolonija, atidavusi savo 
duoklę, taip pat du kart 
metuose renkasi pas biru- 
tininkes atsigavėjimui. Jos 
geriausiai moka svečius 
priimti ir pavaišinti. Jos 
jau pajėgė išsiveržti iš pa
rapijinio standarto, rado 
tinkamesnę salę ir laikyda- 
mosis senųjų tradicijų su
daro puikia aplinką, čia sa
vąsias damas matome va
kariniame rūbe (ir vyrai 
neatsilieka) pilnas elegan
tiškumo ir puošnumo, at
jaunėjusias ir gana geroj 
nuotaikoj. Jaunimas taip 
pat reikiamoj formoj, turi 
galimybę pabuvoti iškyles- 
nėj aplinkoj.

Nors tas surišta su didės, 
nėms išlaidoms, bet žinoda
mi jų labdaros intenciją, 
kad čia savo malonumui iš
leistas doleris, skirtas Sibi
ro tremtiniams, dėl to nė 
vienam neturėtų griaužti 
sąžinės.

Laikykim sau už garbę 
būti birutininkių tarpe, 
šeštadienio vakarą, spalio 
21 d. rezervuokim tam po
būviui, kuris įvyks Pick- 
wik Royal Crest puikioj sa
lėj, 921 Riverside Dr., Bur- 
bank.

Dėl rezervacijų kreiptis 
telefonu į Dovydaitienę — 
666-2664 ar Mickevičienę — 
382-3427. K. Galiūnas

i norėtumėte Dirvoje: Daugiau Mažiau
smulkių informacijų □ □
politinių straipsnių □ □
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 □ □

7. Nurodykite Jūsų specialius pageidavimus dėl Dirvos
turinio ateityje: ......................................................................

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

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

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

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

Pavardė, vardas

(109) Miestas, valstybė
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