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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Į

AMERIKOS TIKSLAI
KIA Iš TŲ, KURIEMS PRISTINGA KANTRYBĖS. — GEN. MAXWELL TAYLOR, 
BUV. JAV AMBASADORIUS VIETNAME YRA NUOMONĖS, KAD TĄ KARĄ NE 
TIK GALIMA LAIMĖTI, BET TA LINKME JAU RODOMA DIDELĖ PAŽANGA.

straipsnyje 
ambasadorius 
ir prezidento 
gen. Maxwell

New York Times til- 
pusiame 
buv. JAV 
Vietname 
patarėjas
Taylor pirmiausia trum • 
pai išdėsto, kokie yra 
JAV pagrindiniai tikslai 
tame Azijos krašte kovo - 
jant. Tie tikslai pirmą 
kartą buvo deklaruoti 
1954 m,, gi 1965 m.prez. 
Johnsonas juos sufor
mulavęs sekančiai: "Mū
sų tikslas yra Pietų Viet
namo nepriklausomybė 
ir jos apsaugojimas nuo 
užpuolimų. Mes nieko ne
siekiame sau, o tik to, 
kad P. Vietnamo tauta 
savo žemėje galėtų tvar
kytis savo norais ir pa
žiūromis". Toji defini
cija, pagal gen. M. Tay
lor, esąs geriausias at
sakymas tiems, kurie ne
siliauja klausę, ko Ame
rika ieškanti Vietname. 
Ši definicija negrasinan
ti priešo egzistencijai 
ir nereikalaujanti besąly- 
ginės kapituliacijos.

Kovoms pasibaigus, 
P. Vietnamas arba bus 
laisvas ir nepriklauso
mas, galįs išsirinkti sau 
patinkamą vyriausybę, 
arba to neturės ameri
kiečiams pralaimėjus. 
Pergalę Vietname bus ga
lima vertinti pagal tai, 
ar minėti tikslai bus vyk
domi ar ne. Gi kad to 
atsiekti, reikia, kad Š. 
Vietnamas užbaigtų savo 
agresiją, o P. Vietnamas

Ii VISO PASAULIO

• ANGLIJOS ūkinė krizė pa
siekė savo aukštumą, darbiečiij 
vyriausybę privertus nuvertin
ti savo valiutos kursą. Daugelis 
Europos valstybių, kurių valiu
ta rėmėsi anglų svaru, taip 
pat turėjo greitai imtis pana
šių priemonių.

JAV Fed. bankas pakėlė pa
skolų nuošimčius iš 4 j 4 1/2. 
Daugelio valstybių centriniai 
bankai nedelsiant ėmėsi prie
monių stambiomis paskolomis 
paremti skęstantį Anglijos ūki 
ir gelbėti to krašto valiutą nuo 
tolimesnio smukimo.

Anglijos valiutos nuvertini
mu džiaugiasi tik šiuo metu Ang
lijoje vieš| turistai, kurių dau
guma yra iš Amerikos.

• CHE GUEVARA, žuvęs Boli
vijoje Castro komunistinių par
tizanų eilėse, savo paliktame 
dienoraštyje rašo, jog jis ten 
siekęs sukelti padėti, panašią
1. Vietnamo. Bet P. Amerikoje, 
kaip rašo Londono Times ko
respondentas R. Wigg iš Bue
nos Aires, Che Guevara susidū 
ręs su gyvenimo realybe, kurio
je marksizmo idėjos taip grei
tai neprigyja.

• MICHIGANO gubernatorius
G. Romney paskelbė, kad jis 
kandidatuosiąs i JAV preziden
tus.

Kad viso to atsiekus, 
reikia įtikinti Hanoi val
dovus, jog Amerika jo
kiu atveju savo nusista
tymo ir politikos nekeis 
ir savo pagrindinių 
tikslų neatsisakys. Gi vi
sokios "taikos" demons
tracijos gali karą tik pra
ilginti.

Savo 
ti JAV 
ūkines, 
chologines 
Skaitlingiausią karinę pa

turėtų nepriklausomą 
savo santvarką. Agresi
jos pabaigimas nereiš
kia visiško priešo pajė
gų sunaikinimo, vietkon- 
go partizanų ir jų sim- 
patikų likvidacijos. Už
tektų, kad š. vietnamie
čiai ištrauktų savo kari
nes pajėgas, o partiza
nų eilės būtų sumažin
tos tiek, kad su jomis ga
lėtų susitvarkyti P. Viet
namo vyriausybė.

Kad užbaigti š. viet
namiečių agresiją, būti- jėgą, šalia amerikiečių, 
na įtikinti jų vadovybę, 
kad tai patarnaus jų pa
čių interesams. Š, Viet* 
namo ir vietkongo parti
zanų nuostoliai yra mil
žiniški. Amerikiečių ap
skaičiavimu, vien praė 
jusiais metais iš rikiuo
tės išmušta apie 100.000 
vyrų. Šiuo metu nuosto
liai dvigubai didesni. Jei 
taip tęsis toliau, Ho-Chi 
-Mhin turėsiąs pagalvo
ti, ar įmanomas karo tę
simas.

Antruoju lemiančiu ka 
rinės reikšmės fakto
rium yra Š. Vietnamo 
bombardavimai. Tie 
bombardavimai ne tik pa 
kėlė pietiečių moralę, 
bet kartu žymiai pasun
kino šiauriečių karių ir 
medžiagų pristatymą 
frontams ir infiltravi- 
mui į P. Vietnamą. Jei 
tie bombardavimai netu
rėtų reikšmės, šiaurie
čiai taip įsakmiai nerei
kalautų jų sustabdymo.

Hanoi nusistatymą bū
tų galima palenkti ir pa
žadais, sutikus dabarti
nį nusistatymą pakeisti. 
Tuo tarpu amerikiečiai 
yra pasižadėję vietkongo 
partizanų reabilitaciją 
ar leidimą jiems pasi
rinkti Š. ar P. Vietnamą 
apsigyvenimui. Likusie
ji P. Vietname būtų įtrau
kiami į krašto atstatymo 
darbus.

tikslams atsiek- 
naudoja karines, 
politines ir psi- 

priemones.

turi P. Vietnamas, karių 
skaičių iš 275.000 vyrų 
1960 m. dabar pakėlus 
iki 8oo, ooo, JAV karių 
skaičius per tą laiką iš 
23.000 išaugo į 525.000. 
Likusių sąjungininkų da
liniai siekia 58.000, kai 
Korėjos karo metu jų 
buvo tik 39.000.

Kurį laiką amerikie
čiai galvojo, kad viet
namiečių kariai yra silp- stoviniavo indės, įsisupusios 
ni talkininkai. Ameri
kiečių karinių pajėgų va
das P. Vietname gen. 
Westmoreland su tuo ne
sutinka. Iš savo patir
ties jis žino, kad jų 
drausmė ir karinis pa
jėgumas kyla 
dienos.

Amerikiečių 
rama susidūrė 
namo infliacija, gi kraš
to gyventojai savo ūki
nėje pažangoje vis dar 
turi susidurti su parti
zanų pasipriešinimu, 
nors daug kur jų įtaka 
jau susiaurėjusi. Pasto
vumas vyriausybėje ro
do augantį krašto politi
nį brandumą.

Baigiant savo išvedžio 
jimus, gen. M. Tayloriš
veda, jog amerikiečiai 
savo tikslams atsiekti 
turi visas reikalingas 
priemones ir galimy
bes. Tikrumoje ne Wa- 
shingtone, o Hanoi laužo 
mos galvos, kaip nugalė-

diena iš

ūkinė pa
su Viet-

Trečiojo Kultūros Kongreso meninė komisija aptaria paskutinius paruošiamuosius darbus komp. Da
riaus Lapinsko kantatai "Karaliui Mindaugui" ir operai "Marui", kurie bus pirmą kartą pastatyti lapkri
čio 25 d, ir pakartoti lapkričio 26 d., Chicagoje, Marijos mokyklos salėje. V. Noreikos nuotr.

DARNI DVYLIKOS TAUTU ŠVENTE CHICAGOJE
Jaunimo Centre spalio 28 

d. įvyko tautinių šokių ir 
dainų festivalis, kuriame 
dalyvavo 12 tautinių gru
pių, atstovaujančių Airiją, 
Armėniją, Balkanus, Gha- 
ną, Indiją, Japoniją, Filipi
nus, Lietuvą, Meksiką, Suo
miją, Škotiją ir Turkiją.

Tą penktadienio vakarą 
Jaunimo Centro koridoriuo
se buvo neįprastas vaizdas 
ir spūstis, čia girdėjosi sve
timos ir lietuviui nesupran
tamos kalbos, čia grupėmis 

j savo tautinius rūbus. Ma
tėsi meksikiečiai, plačiomis 
skrybėlėmis ir ryškiomis 
u n i f o r momis. Grupavosi 
mažytės japonės, afrikiečiai 
negrai ir lietuvaitės tauti
niais rūbais.

Tuo pačiu metu apatinė
je salėj įvyko priėmimas 
konsulams, lietuvių ir ame
rikiečių organizacijų atsto
vams, kurie turėjo progų

ti priešą, komunistams 
susiduriant su vis di
desniu pasipriešinimu ir 
pakeliant vis didesnius 
nuostolius.

Kiek šios gen. M. Tay- 
loro mintys atitinka tik
renybei kariniais duo
menimis, tiek kartu jis 
paryškina JAV politikos 
silpnybes. Šioje vietoje 
ne kartą buvo konstatuo
ta, jog priešą karo lau
ke nugalėti sunku viena 
ranka mušant, kita glos
tant.

JUOZAS ŠLAJUS

aplankyti Čiurlionio galeri
ją ir pasigrožėti vėliausio
mis Tėvo Algimanto Kezio 
fotografijomis, žodžiu, vi
si Jaunimo namai, visos 
klasės buvo paskirstytos, 
su užrašais ant durų, tau
tybių grupėms. Tik didžią
ją salę dar valdė operos 
choras, nekreipdamas dė
mesio į aplinkos judėjimą. 
Po valandėlės ir didžioji 
salė ir jos balkonas (viso 
talpinančios 750 žmonių) 
buvo užpildytas žiūrovų ir 
programos vykdytojų. Pub
lika buvo nustebinta, kai 
programai vadovauti sce- 
non išėjo, chicagiškiams 
"gerai pažįstamas”, Fahey 
Flynn, kasdien matomas, 
skaitąs žinias iš WBBM-TV 
stoties.

Programą pradėjo airiai. 
Dešimtmečiai berniukai ir

VISI NORI PONIŠKAI' GYVENTI
Deklamacijos apie re

voliuciją šios vasaros pa
baigoj" užkurtino ausis" 
žmonėms Lietuvoj. Ne 
mažiau ir "akis išėdė" 
įvairūs plakatai ir kito
kį tą nelemtą jubiliejų 
primenantieji ženklai. 
Žmonės stengėsi kiek 
galima mažiau visa tai 
girdėti bei matyti. (Pa
vyzdžiui, ant autobusų 
užlipintus "50" skaitme
nis aiškino, jog "tai reiš
kia, kad autobuse yra 50 
vietų"...).

Jubiliejinei deklama
cijai kylant iki "fortis
simo", per paskutines 
šešias savaites prieš 
lapkričio 7-tąją Litera
tūros ir Meno skaityto
jai įsikibo į kitą temą, 
kurios labai gyvas nag
rinėjimas ne tik sudarė 
progos nukreipti dėme
sį nuo įkyrių jubiliejinių 
deklamacijų, bet ir at
skleidė nemaža nusiteiki
mų bei samprotavimų, 
rodančių, kad senstelė
jusi revoliucija dar ne
sukūrė ir, atrodo, nei 
nebesukurs Lietuvoj 
"naujo tarybinio žmo- 
gaus’tipo.

Tai tema apie vadina
mąjį "mieščioniškumą". 
Tiksliau tariant, apie ri
bą tarp tuštybės ir natū
ralių žmogiškų polinkių. 

mergaitės, pasipuošę žalio
mis uniformomis, išpildė jų 
tradicinius šokius, škotai 
pašoko savo tautinius šo
kius solo ir grupėje. Filipi
niečiai šoko baletą, rytiečių 
išraiškos šokį ir pritariant 
gitarai dainavo filipinietiš- 
kas dainas. Gražų įspūdį 
padarė trys filipinietės, šo
kusios baletą su žvakėmis 
spalvotose stiklinėse ant 
galvos ir rankose. Japonės 
pašoko du baleto šokius su 
gėlių pokštėmis ir vėduok
lėmis. Armėnų 10 asmenų 
grupė su plačiomis ir spaL 
voiomis kelnėmis šoko savo 
tradicinius šokius ir kazo
ką pritariant jų orkestrui. 
Visi šokiai pasižymėjo di
deliu gyvumu ir energija. 
Publika, pagauta šokių nuo
taikos, pradėjo ploti į tak
tą šokėjams.

Keturi Ghanos negrai 
grojo būbnų ir barškučių 

(Nukelta į 2 psl.)

Diskusijas užkūrė 
prof. K. Daukšas — ne 
tik chemikas, bet ir mė
gėjas visuomenininkas, 
mėgėjas aiškinti "komu
nistinę moralę". Jis nei
giamai atsiliepė (pava
dino "miesčioniškumu") 
norą turėti privatinėje 
nuosavybėje "Volgą" (au
tomobilį), privatinį sodą 
ar daržą, nuosavą na
mą, prieš pamėgimą 
medžioti, žvejoti, gry
bauti ir apskritai "po
niškai" gyventi bei pra
mogauti. (Tarp ko kita, 
pažymėjo, kad dabarti
nėse sąlygose Lietuvoj 
beveik neįmanoma "do
ru būdu" namą ar auto
mobilį nei įsigyti, nei iš
laikyti. Tai esą įmanoma 
tik protekcijų, kyšių ir 
sukčiavimo pagalba...).

Pasipylė virtinė laiš
kų ir straipsnių, profe
soriui - asketui prieš
taraujančių ar bent jį vie
nu ar kitu požiūriu "ati- 
taisinėjančių" bei jo min
tis švelninamai aiškinan
čių. Diskusijos, atrodo, 
dar nepasibaigė (kaip, 
turbūt, nepasibaigė ir 
"revoliucinės deklama
cijos"). Bet jos jau ir 
ligšiol parodė, kas žmo
nėms įdomiau už bol
ševikinės revoliucijos 
garbinimą. (ELTA)
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ŽVALGYBŲ KARAS <s>
Kai Jordaaną atvedė 

pas majorą Giskes, tarp 
susirinkusių kambary 
jis tik vieną civilį matė, 
kuris jį stebėjo verian
čiu žvilgsniu.

— Tai leitenantas Lau- 
wers, — paaiškino Gis
kes mandagiai. — Šis 
puikus karininkas sutiko 
prieš porą mėnesių su 
mumis bendradarbiauti, 
kad batų baigtas tas brol
žudiškas kraujo lieji
mas.

Jordaanas, nors iš iš
vaizdos atrodė jaunas, 
nebuvo vaikas. Jam buvo 
24 metai. Tai nebuvo stu
dentas, bet karo laivyno 
kariūnas. Anglijoj iš jo 
SOE padarė labai gabų 
radistą. Jis savęs klau
sė, kas galėjo palaužti 
Lauwersą, kuris ir čia 
buvo pagarboj laikomas.

Darni šventė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

instrumentai Vakarinės Af
rikos tradicinę muziką ir 
šoko afrikiečių šokį, šokis 
savo judesiais artimas šių 
dienų moderniesiems šo
kiams, tik lėtesnis. Balkanų 
grupė, kurios vadovas pasi
sakė, kad jų grupė jau esan
ti "senų” amerikonų, lydi
ma jų orkestro, labai ener
gingai pašoko tris balkanų 
šokius.

įdomi buvo Indijos gru
pė, kuri išpildė savo tauti- 
nius-šventus (sacred) šo
kius. Keturių asmenų or
kestre, kuris grojo baleto 
šokiams, viena jauna mer
gaitė, palaidais ilgais ir 
geltonais plaukais, skambi
nusi indišku citar instru
mentu, savo veido išraiška 
buvo daugiau panaši į lie
tuvaitę, o ne indę, tik indės 
rūbai rodė ją tokia esant.

įspūdingiausia buvo Mek
sikos 16 asmenų grupė, iš
pildžiusi penkių dalių šokį 
(Oaxaca Fiesta). Pasižy
mėjo puošnumu ir įvairu
mu. šokis buvo įspūdingas 
ir gražus, o savo prasme 
vietomis turįs giminingumo 
mūsų Sadutei, tik šokamas 
kitame stiliuje.

Suomių Sibeliaus vardo 
vyrų choras (apie 30 asm.) 
programą pradėjo su gar
siąja Sibeliaus ”Finlandia”. 
Choras sudainavo penkias 
suomiškas dainas. Turkai 
išpildė tautinių šokių ir dai
nų pynę. Be to rodė madų 
parodą. Tarp keletos kitų, 
dvi ponios pademonstravo 
kilusias iš senovės karališ
kų rūmų dvi sukneles, gra
žiai išsiuvinėtas auksu. Vie
na buvo apsijuosusi sidab
riniu, o kita net auksiniu 
diržais.

Lietuvių grupę, kurią su
darė Jaunimo Centro Stu-. 
dentų Ansamblis, su svei
kinimo žodžiu pristatė Tė
vas Bruno Markaitis, SJ. 
Ansamblis, kuriam vado
vauja L. Braždienė, pašoko 
Kalvelį, Malūną ir Jonkelį. 
Pašoko pavyzdingai, tik tu
rėjo nesėkmės su muzika. 
Pradžioj plokštelę paleido 
pertyliai, o vėliau — per- 
garsiai. Rodos, toks menk
niekis, o prieš kitataučius 
truputį nemalonus pasime
timas.

Dvylikos tautų festivalis 
buvo įvairus ir įdomus. Pro
gramos išpildytojai parodė, 
jog visa eilė etninių grupių 
Amerikoje didžiuojasi savi
ta muzika, dajna ir šokiu, 
puoselėja savo kultūrą ir 
nepraranda savo tautinio 
veido.

Festivalį surengė Tėvai 
Jėzuitai ir Chicago Junior 
Association of Commerce 
and Industry.

— Leitenantas Lau- 
wers nėra vienintelis iš 
jūsų organizacijos, suti
kęs dirbti su mumis, tę
sė Giskes. — Kiti agen
tai, kuriuos mes suėmė
me | irgi sutiko mums 
dirbti. Tai vienintėlė 
priežastis, kodėl dar jie 
gyvi...

Ir norėdamas parody
ti Jordaanui, kad jis ne
meluoja, majoras tęsė:

— Jūs ir Ras buvote 
nuparašiutuotas vasa
rio 28 d. prie Holteno. 
Tą pačią dieną buvo nu
parašiutuotas agentas 
Akki ir radistas Maar- 
tens, kuris užsimušė nu
sileisdamas. Aš žinau, 
kad operacijos, kurias 
turite įvykdyti Olandijo
je, turi keletą pavadini
mų. .Jūs priklausote 
’.’Lettuce" operacijai. 
Akki vadovavo "Turnip" 
operacijai, Kloos ir Se- 
bes "Leek" operacijai. 
Visi jie suimti. Visi suti
ko mums dirbti.

Abvvehro įstaigos po
žemyje, kur vyko susiti
kimas, nuotaika nebuvo 
niūri. Čia buvo šilta, kve
pėjo tikros kavos aro
matas ir liuksusinių ci
garečių dūmai. Bet tai 
buvo spąstai. Vieni iš 
gudriausių majoro Gis
kes.

Beveik visus siunčia
mus į Olandiją agentus 
vokiečiai pagavo. Giskes 
parodė Lauvversui ko
kiais nemokšiškai pa
dirbtais dokumentais jie 
buvo aprūpinti. Tai buvo 
tikras mėgėjų darbas. Ki
tas nesuprantamas daly
kas, anglai siunčia
miems agentams įduo
davo olandiškus pinigus, 
kurie jau prieš pusant

Tai mėsa mūsų pasakėčios . . . 
Žinote, ką liepsna teikia maistui. 
Tą patį ji teikia Stroh’s.
Liepsna įjungia skonį. 
Skirtumą jaučiate ragaujant.
Stroh’s, vienintelis Amerikos liepsna 
darytas alus. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 
IT. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

rų metų buvo išimti iš 
apyvartos. Siunčiamieji 
agentai buvo aprengti 
angliškais rūbais. Kai 
kurie turėjo net etiketę 
"Pure Shetland Wool”. 
Pagaliau ir nuodų piliu
lės, kurias agentai turė
jo praryti nelaimės atve
ju, pasirodė esą paprasti 
saldainiai... Ir pagaliau 
kaip suprasti tai, kad po 
50 Lauwers pranešimų, 
perduotų be "Security 
Check", Londonas vis 
dar nesuprato, kad ra
distas dirba vokiečių kon
trolėje?

Visa tai galėjo iš pro
to išvaryti. Štai kodėl 
Jordaanas, kurio nekan
kino ir pradžioj buvo pa
siryžęs nepasidaryti iš
daviku, galutinai sutiko, 
kaip ir Lauwers, dirbti 
vokiečiams.

Heinrichs prižiūrėjo 
abu radistus. Palengva 
nepasitikėjimas atsilei
do ir jis kartais mažiau 
prižiūrėdavo perduodant 
pranešimus. Perdavimo 
metu jis net nusiimdavo 
ausines. Lauwers tuo pa
sinaudodavo. Jis pakeis
davo skaičius tekste. Jor
daanas tai irgi darė,

— Mes turime ką nors 
daryti. Anglai iki šiai die
nai dar nesuprato, kad 
mes dirbame vokiečių 
kontrolėje. Mes padė
sim taškus ant "i".

1942 m. birželio 4 d. 
pasitaikė proga. Lau- 
wers buvo pasilenkęs 
prie aparato. Lauke bu
vo karšta ir rūsy, kur 
jie dirbo, buvo tvanku. 
Lauwers, kaip įprasta, 
savo kodą perdavė tris 
kartus. Šalia jo sėdėjo 
Heinrichs, atsisagstęs 
švarką ir stebėjo padė-

tą priešais šifruotą teks
tą. Lauwers pradėjo per
davinėti pranešimą, tuo 
metu Jordaanas trim pa-
barbenimais į stalą da
vė sutartą ženklą. Hein
richs , negalėdamas il
giau karštį išlaikyti, nu
siėmė ausines ir pradė
jo pirštu krapštyti ausį. 
Nepakeisdamas ritmo 
Lauwers perdavinėjo: 
"Nr.36. Nr.36.18 GR.18 
GR. 18.34.512.34.512 et- 
ko. etkgo. nspno. nspno. 
CAUGHT. CAUGHT. (Pa
gauti! Pagauti!)

— Lauwers! Ką jūs 
perdavinėjate? — sušu
ko Heinrichs.

Jordaan sujaudintas 
nepastebėjo, kaip Hein
richs užsidėjo ausines 
ir išgirdęs perduodant 
paskutines šešias rai
des C.A.U.G.H.T pa
matė, kad jų nėra teks
te.

— Jūs esate beprotis, 
Lauwers! • Jūs netekote 
proto!

Heinrichs buvo įsiu
tęs, bet Lauwers ir Jor- 
dan pamatė, kad jis ne
suprato. Lauwers toliau 
tęsė teksto perdavimą, 
lyg nebūtų 'padaręs jo
kio įtarpo. Heinrichs 
neperskaitė angliškai 
perduoto žodžio, o tik 
matė toliau perduoda
mas raides. Jis patikėjo 
į Lauwers nuovargį.

— Pradėkit iš naujo, 
— įsakė jis.

Ir Lauwers pradėjo iš 
naujo. Heinrichs sekė su 
pirštu kiekvieną ženklą. 
Ir vietoj "erag" jis iš 
naujo perdavė "caught". 
Iš naujo pradėjo rėkti 
Heinrichs, tačiau nie
ko neįtardamas, vis gal
vodamas, kad Lauwers 
iš nuovargio padarė klai
dą. Staiga anglai atsi
liepė "Mes nieko nesu
pratome. Pakartokit".

Muziejuje... Vyt. Maželio nuotrauka

— Ar matote, — su
šuko Heinrichs, — jie 
nesuprato. Kur jūsų gal
va, Lauwers! Pakarto
kit iš naujo.

Ketvirtą kartą Lau- 
wers perdavė praneši
mą. Ir ketvirtą kartą 
"apsiriko" vietoj "erag" 
perduodamas "caught", 
Heinrichsui siuntant, ke 
turis kartus jis įspėjo 
anglus. Keturis kartus 
jis aiškiai parodė, kad 
jie nieko daugiau nebe- 
parašiutuotų, kad kome
dija per ilgai užsitęsė.

Atsakymas į praneši

KALĖDINIU SVEIKINIMU 
ATVIRUTES 

jau dabar laikas įsigyti ar užsisakyti Dirvoje.
Turime ir skautų Vidūno Fondo bei kitų lei

dėjų LIETUVIŠKAS atvirutes.
Kainos nuo 10-25 c. Užsisakant paštu, prašo

me prijungti 10 c. pašto išlaidoms.
Lietuviškos atvirutės vardo ir gimimo dienai.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

mą užsitęsė apie ketvir
tį valandos.

— Aš matau, kad jūs 
esate išvargęs, ponas 
Lauwersai, — pasakė 
Heinrichs. — Bet reikia 
laikytis.

Kai pasigirdo signalas, 
jis prišoko prie aparato 
ir pradėjo klausytis Lon 
dono pranešimo. Anglai 
tris kartus pakartojo sa
vo pranešimą, labai 
trumpą:
-Gerai supratome! Ge

rai supratome! Gerai su
pratome!

(Bus daugiau)
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Žvilgsnis į Lietuvių Tautinio
Akademinio Sambūrio sueigg

PADĖKOS DIENA

Labai nedaug mūsų lie
tuvių spaudoje rašoma 
apie Lietuvių Tautinį Aka
deminį Sambūrį. Irtai, 
gal būt, atsitinka dėl to, 
kad LTA Sambūris, kaip 
baigusiųjų aukštąjį moks
lą žmonių akademinė or
ganizacija, savo veiklos 
apimtį grindžia ne 
gyvenamojo momento 
džiaugsmą keliančiom 
kasdienybės apraiškom, 
bet išliekančiom ilges
niam laikui vertybėm. 
Suprantama, kad tų ver
tybių pagaminimas, arba 
jų apipavidalinimas pa
reikalauja daugiau laiko, 
darbo ir pinigo. Tai yra 
tie veiksniai, kurie ribo
ja LTA Sambūrį savo 
veiklą spaudoje garsinti 
ir atsargumo sumeti
mais įpareigoja šiuo at
veju būti santūriems, 
kad nepaskęstumėm kas
dieninės rutinos smulk
menose.

Padėkos Dienos proga amerikiečiai prisimena 
ne tik savo valstybės kūrėjus, bet ir tuos princi
pus, dėl kurių jie kovojo. Tai nusikratymas kolo
nializmu, laisvos valstybės įkūrimas ir paskelb
tųjų laisvės obalsių įgyendinimas, jų išlaikymas 
ir skleidimas visame pasaulyje.

Gyvename laisvės obalsių krašte, bet ne vi
sada įsigiliname ir nevisada bandome tinkamai 
suprasti pačią kilmę ir šaknis tos valstybės pa
grindų, kuri tokiu, palyginti, trumpu laiko iškilo 
į pasaulyje pirmaujančią galybę.

Ir amerikiečiai nesivaržo dažnai primindami 
savo spaudoje, jog "laisvė — tai praeities dovana, 
bet nėra tikra, kad tai ir bus palikimu ateičiai". 
Taigi, ir jie įžiūri pavojus savo laisvei, o tie pa
vojai glūdi ne tik pasaulio ideologijų sankryžoje, 
bet ir pačiuose savo krašto žmonėse, manančiuo
se, jog laisvė neprivaloma pareigos palydos.

Laisvė — tai didelė dovana ir palikimas. Jos 
išsaugojimas — didžiulė pareiga. O Čia jau ne vien 
tik uniformuotų karių pareiga. Laisvės sargyboje 
stovi kiekvienas sąmoningas krašto pilietis. Kas 
to nebepaiso, nusikalsta budrumui, nusikalsta pi
lietinei drausmei.

Mes kartais stebimės šio krašto kritikos lais
ve, tolerancija diskusijai, paremtai žmogaus įsi
tikinimų šventumu ir neliečiamybe. Toji toleran
cija diskusijai yra demokratinės santvarkos ir 
žmogaus laisvių pagrindu. Be kritikos ir diskusi
jų laisvės būtų sunku atitaisyti klaidas ir nebebū
tų pažangos.

Padėkos Diena tat ir suteikia mums progą 
minutei sustoti, apsižvalgyti kur esame ir kai ko 
pasimokyti. Turime progos ir padėkai susikaupti. 
Padėkai už humanišką prieglobstį didelei tautos ne- to Mykolo Drungos įva- 
laimei ištikus, padėkai už galimybę organizuotis ir 
jungtis darbui, taip reikalingam Amerikos laisvės 
principų įgyvendinimui ir mūsų tėvynėje. Tie prin
cipai žmonių sukurti, žmonių tik ir įgyvendinami. 
Dėkodami už suteiktas sąlygas, mokėkime ir suge
bėkime drąsiau, ryžtingiau ir vieningesniu darbu 
tas sąlygas panaudoti ir mūsų siekimų įgyvendini
mui.

O vis dėl to su gū
džia tyla negalima pra
eiti pro š.m. lapkričio 
mėn. 5 dienos įvykusios 
sueigos turinį. Atrodo, 
kad valdybai pavyko at
spėti narių nusiteikimą 
jiems rūpimais klausi
mais. Reikia manyti, kad 
pagrindinė priežastis, 
kuri paskatino narius 
gausiai atsilankyti į su
eigą, tai buvo Pedago
ginio Lituanistikos Ins
tituto vaidmuo lietuvy
bės išlaikyme ir to pa
ties Instituto absolven-

dinis žodis.
Mykolas Drunga savo 

įžanginiame žodyje iš
dėstė savo patirtus įspū^ 
džius Prancūzijoje, kaip 
svetimšaliai studentai, 
nemoką prancūzų kalbos, 
per porą nepilnų mėne-

šiais metais Anglijoje |vyko 18-ji Anglijos rajono skautų ir skaučių stovykla, šioje stovykloje stovyk
lavo ir šeši skautai iš Vasario 16 gimn. Vokietijoje. Jų Lapinų skiltis už pavyzdingą susitvarkymą sto
vykloje surinko daugiausia taškų ir gavo dovanėles. Iš Vasario 16 gimnazijos stovyklavo: A. Veršelis, P. 
Veršelis, M. šiušelis, P. Nevulis, A. šiugždinis ir L. Butkevičius.

Viršutinėje nuotraukoje skautai uždarant stovyką: Iš kairės stovi: skaučių pastov. vadovė ps. Gajutė 
Valterytė, sj. Maslauskas, Anglijos skautų vadovas ir stovyklos viršininkas ir ps. A. Veršelis Aušros 
tunto tuntininkas Vokietijoje (skaito stovyklos įsakymus). Apačioje stovyklaujantieji skautai per atsi
sveikinimo laužą.

šių naudojant naują kal
boms mokytis metodą, 
sugebą įsisavinti tiek 
dėstomos kalbos prie
monių, kad jų pagalba 
jau gali pradėti skaityti 
lengvesnio turinio pran
cūzų kalboje literatūrą. 
Įvadinio žodžio autorius 
teigė, kad šį metodą ga
lima panaudoti ir lietu
vių kalbos mokymo rei
kalui. Anot jo, reikia su
tikti su faktu, kad dauge
liui, kad ir lietuvių kil
mės jaunimo, lietuvių 
kalba jau yra atsiradu
si svetimos kalbos pa
dėtyje. Lietuvių kalbos 
mokymo darbą geriau
siai gali atlikti P L Ins
titutas. M. Drunga, kaip 
šio instituto auklėtinis 
ir jau eilę metų moky
tojaudamas lietuvių mo
kyklose, esąs įsitikinęs 
PLI moksliniu lygiu ir 
aukštai jį vertinąs, ir pa
gal jo nuomonę, tik PLI 
gali pakreipti lietuvių 
kalbos mokymo reikalą 
lietuvių mokyklose sėk
mingesne linkme.

Po šio įvadinio M. 
Drungos žodžio savo pa
skaitą pradėjo PLI direk
torius Domas Velička. 
Pirmiausia jis pareiškė 
savo ir instituto dėsty
tojų vardu gilią padėką 
LTA Sambūriui už jo di 
delį dėmesį ir rūpestį 
PLI mokymo priemonių 
įsigyjimo reikalams. 
Paskaitininkas pažymė
jo, kad jokia kita organi
zacija neparodė tiek dė
mesio lėšų ir mokslo 
priemonių telkimo at
žvilgiu, kiek yra savo iš
tekliais prisidėjęs LTA 
Sambūris.

Esminėje savo paskai
tos dalyje prelegentas 
negvildeno "didžiųjų lie
tuvių švietimo proble
mų? Daugiau grynais pa
vyzdžiais stengėsi at
kreipti klausytojų dėme
sį į faktiną lituanistinio 
švietimo būklę. Jis įtai
gojo visų klausytojų 
įžvalgą į lietuvių kalbos 
paskirtį. Tam savo teigi
mui sustiprinti (patiekė 
Northwestern universi
teto raštijos tyrinėtojo 
prof. Gordon B. Ford as
meniškoms lėšomis iš
leistą knygą. Ši knyga pa
rašyta XVI šimtmečio 
pradžioje nežinomo lie
tuvio autoriaus žąsies 
plunksna, - postilė. Ras
ta Walfenbeuttel biblio
tekoje. Ši postilė apima 
tris tomus, kaina — 60 
dolerių. Šis faktas rodo, 
kokį dėmesį skiria lietu
vių kalbai mokslininkai- 
tyrinėtojai. Paminėjo, 
kad Northwestern univer
sitete oficialiai veikia 
baltistikos katedra. Joje 
galima ir lietuvių kalbą 
studijuoti. Bet deja, ji ne
susilaukia lietuvių klau
sytojų.

Kalbėdamas apie PLI 
pažymėjo, kad šiais me
tais yra užsiregistravę 
30 studentų ir 35 naudoja
si neakivaizdiniu dėsty
mo būdu. Neakivaizdinio 
dėstymo klausytojus dau
giausia sudaro kituose 
kontinentuose gyveną jau
ni lietuviai. Prelegentas 
apgailestavo, kad yra la 
bai didelis nubyrėjimas. 
Per 9 metų PLI gyveni
mo laikotarpį yra užsi
registravę 117 studentų. 
Dėl savaitgalių uždar
bio išstojo 40 klausytojų,

nes jų tėvai nepajėgia pil
nai padengti studijų rei
kalams susidariusių iš
laidų. Toliau paskaitinin - 
kas atkreipė dėmesį, kad 
lietuvių iševi jos bendro
ji kultūrinė veikla yra pa
krypusi į pavojingą išsi
sėmimo plokštumą. Pa
gal prelegento mintijimą, 
jei mūsų kultūrinė veik
la nebus pasukta iš iš
sisėmimo plokštumos į 
mažiau pavojingą žadė
jimo ir ištesėjimo plokš
tumą, tai mūsų kultūri
nių ir dvasinių turtų iš- 
likomo amžius negalės 
nusitęsti į plačių galimy
bių ribą. Gražu, kai šo
kama tautinis lenciūgė
lis, bet jo žavumas gali 
paskęsti kasdienybės 
smulkmenose, jei nebus 
palydėtas gilesnėm lietu
vių kalbos ir kultūros ap- 
raiškom. Vienas iš mū
sų tautos kultūros di
džiausių turtų yra mūsų 
kalba. Ji esanti, neišven* 
giamai reikalinga moks- 
lininkams-tyrinėtojams 
žmonijos istoriją. Tad 
nenuostabu, kad žymieji 
mokslininkai domisi lie
tuvių kalba ir jos rašti
ja ir 
čios
Šioje vietoje suminėjo, 
kad
Schmalstieg kreipėsi į 
Liet. Aukšt. Mokyklą,

kartu pridėdamas 20 do* 
lerių čekį, prašydamas 
atsiųsti jam lietuvių li
teratūros vadovėlių, ku
rie tiktų panaudoti dės
tymui lietuvių raštijos 
nelietuviams studen
tams.

rašo apie tai pla- 
apimties veikalus.

kalbininkas prof.

Paskaitininkas turįs 
pagrindo manyti, kad lie
tuviai išeivijoje nepa
kankamai kreipia dėme
sio ten, kur • jis tikrai 
reikalingas. Lietuvių tau
tos kultūra galinti išlik* 
ti ir ateityje būti pripa- 
žinta ir tinkamai įver
tinta ne karalių ir ku
nigaikščių žygiais bei 
valdytų žemių plotais, 
kurie, kaip praktika ro
do, nėra amžini, bet tau
tos dvasiniais turtais. 
Viena iš tokių vertybių, 
esanti lietuvių kalba ir 
jos raštija. Šia proga 
paskaitos autorius pažy
mėjo PLI vaidmenį, — 
rengiant akademinio ly
gio mūsų kalbos moko
vus, kurie mokslo pasau
liui galėtų nurodyti mū
sų kalbos ir raštijos tur 
tus. Lituanistikos moks
lo sąvokom gali kalbėti 
tik akademikai, kurie sa
vo mokslinio įžvalgumo 
sugebėjimais gali ats
kleisti mūsų kalbos sub
tiliąsias savybes ir jas 
parodyti kitų tautų kal
bos mokslų žinovams. 
Tai yra sunkus ir toli
mas kelias, bet jis mums 
yra būtinas, jei norime 
mokslo pasauliui liudyti 
lietuvių tautos sukurtus

(Nukelta į 5 psl.)

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie^ 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.

IŠKIRPTI

DIRVOS ADMINISTRACIJAI 
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias J Kairę, Timeless Lithuania ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

DIDŽIŲJŲ BROLIŲ AKIM
Prieš porą metų buvau daugiausia susitikęs ir kaip buvom išmokę gin-

skaitęs kelias atkarpas 
Vilniaus ''Literatūroje 

ir Mene", bet praėjusio 
šeštadienio naktį, pasi
baudęs, ištisai perskai
čiau 326 puslapių knyge
lę "Tėvų ir brolių ta
kais", šiais metais iš
spausdintą "na litovs- 
kom jazyke" - "Po tro
pam otcov į bratjev", - 
parašytą J. Baltušio, Pa
leckio laikais buvusio 
"LTSR viceprezidento". 
Tai lietuvių liaudies pi
nigais apmokėtos jo tu
ristinės kelionės įspū
džiai apie Jungtines Ame
rikos Valstybes ir iš da
lies apie Amerikos lie
tuvius.

Savo laiku teko girdė
ti, kad dėl Baltušio įs
pūdžių turinio Lietuvos 
kompartijos ponijoje bū
ta murmėjimų, bet ki
tiems skaitytojams jie 
patikę dėl nuoširdumo ir 
kiek ryškesnio objekty
vumo, šalia juodybių, ne
teisybių ir vargo pama
čius Amerikoje ir šiek 
tiek šviesybių, praban
gos, darbštumo ir tei
giamo charakterio žmo
nių. Įspūdžiai surašyti 
vietomis gana gyvai, li
teratūriniu stiliumi, ei
lę epizodų aiškiai sube- 
letristinant, — tik bėda, 
kad dažniausia su itin 
varginančiu plepėjimu, 
žymiai ilgesniu net kaip 
mano akimirkų paklodė- 
se. Čia jau mudu būsime 
bendros nelaimės bro
liai ir gal viens kitą ge
riau susiprasime.

♦**

Savaime aišku, kad 
per porą savaičių arčiau 
pažinti tokį dideli ir su
dėtingą kraštą bei jo vi
suomenę, kaip Ameriką 
ir tuoj padaryti apibend
rinančias išvadas yra vi
siškai neįmanoma. Net 
ir genialiam žurnalistui 
tat būtų per sunku. Ypač 
to negalėjo atlikti Baltu
šis, net anglų kalbos ne
pramokęs, o pažinimą sė- 
męs iš amerikiečių gidų 
aiškinimų bei turistinių 
knygelių ar iŠ keliolikos 
Amerikos lietuvio ko
munistų, su kuriais jis 

apsišvietęs ne tik apie 
Ameriką, bet ir apie Lie
tuvą...

Šiaip jis stengėsi pats 
kiek galima savo akim 
matyti, žavėtis, liūdėti, 
pagirti ar papeikti. Po 
New Yorko ir Chicagos, 
kurie jį savo didmies
ti škumu stebino ir net 
pritrenkė, jam labiau
siai patikę Amerikos to
limieji vakarai, San 
Francisco ir ypač Los 
Angeles, kurių gamti
nei vietovei ir apylin
kėms jis negaili kompli
mentų, pradedant filmų 
studijoms, pajūrio va
sarvietėms ir baigiant 
Disneyland. Išskyrus 
Disneyland, kuri man 
kaž kodėl nelabai įdomi, 
beveik visur kitur mūsų 
nuomonės apie Los An
geles vėl sutampa su Bal
tušio įspūdžiais. Vie
nas katras turbūt savo 
skirtingose "ideologijo - 
se" sušlubuojam?...

Gal aš daugiau slys
tu? Nes Baltušis, kad 
ir paslysdamas, vis sten
giasi, reikia ar nerei
kia, savo akis ištaisyti 
pagal liniją. Į Ameriką 
ir jos lietuvius turistas 
žiūri ne tiek savo "tėvų 
ir brolių takais", kiek 
žinomųjų "vyresnių bro
lių" akimis, - kad tik jie 
neužpyktų ir Baltušiui 
neatimtų tos laimės ir 
privilegijuotos padėties, 
dėl ko jis toks laimin
gas ir kokios nepriklau
somoje Lietuvoje gal ir 
nebūtų pasiekęs. Knyga 
rodo, kad Amerikos lie
tuvių didžiulės daugu
mos padėties, jausmų ir 
galvojimų jis visiškai ne
pažino ir nesistengė, 
vaizduodamas savo bend
ravimus su šiandien nu- 
senusiom ir labai nebe
gausiom komunistinėm 
atplaišom ir semdama
sis iš jų žinias.

Jei Baltušis, ką pri- 
įeisčiau, yra nuoširdus, 
tai jo begalinį ir tragi
komišką naivumą gra
žiausiai parodo kad ir 
tokia jo knygos išvadinė 
citata (323 psl.): "Mes 
jau išmokome dirbti, 

ti savo Tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę nuo 
hitlerinio maro. Mes pa- 
kėlėm savo kraštą iš to 
kių sunaikinimų, iš ko
kių nebūtų pakėlusi jo
kia kita santvarka pašau-* 
lyje - kapitalistinė, fa
šistinė, imperialistinė. 
Jokia! Dabar mes turime 
tai, ko neturi kitos pa
saulio tautos: kovose iš
bandytą tarybinę sant
varką, nenugalimą tary
binių tautų sandraugą, to
kią išmintingą vadovaujan- 
čą jėgą, kaip Komunistų 
partija. Viską turime!.."

Lenino, Stalino, Malen. 
kovo, Chruščiovo, dabar 
Brežnevo partija vis bu
vo vienodai išmintinga. 
Ir du apelsinų fabrikai 
jau pastatyti Maskvoje, 
o trečias greit bus sta
tomas Kupiškyje! Tik 
daržovių dar neperdaug, 
gražių drabužių perma- 
ža, gerų butų trūksta,ne
reikia kalbėti, ko nerei
kia, ir išmokti kombinuo. 
ti, t.y. vogti visuomeni
nį turtą.

**♦

Kai anuomet Los An
geles laikraščiai kroni
kose pranešė,kad sovie
tinių rusų menininkų eks - 
kursija atvyko apžiūrėti 
Hollywoodo, greit sužino
jau, kad tarp jų yra ir 
vienas lietuvis, J. Bal
tušis, apsistojęs Holly- 
woodo Roosevelt viešbu
tyje, į kurio kiemo kavi
nę mes su žmona kartais 
mėgdavom užeiti. Vie
nas iš mano pažįstamų 
vėlai naktį net buvo nu
vykęs su Baltušiu va
landai kitai pasikalbėti 
ir paskui pasakojo, ką 
kalbėjęs ir girdėjęs.

Gal tai vienas iš tokių 
epizodų, kuriuos Baltu
šis, sukeisdamas vietas, 
mini iš savo susitikimų 
su "suklaidintais dypu- 
kais". Protingo ir sveiko 
žmogaus jų tarpe jis ne
sutikęs. Vis kaž kokius 
isterikus, psichopatus, 
kažką svaičiojančius ir 
vis taip durnai nušnekan
čius, kenčiančius ir nie
kus paistančius, kad jis 
juos bematant sutašyda

vęs ir net išjuokdavęs.
Nors aš nepretenduoju 

į Sokratą, bet gaila, kad 
taip arti buvojęs ir sa
vo knygoje tiesiogiai ra
šydamas apie mano gy
venimo "beperspektyviš- 
kūmą", J. Baltušis nepa
sistengė tiesiai susipa
žinti su tuo gyvenimu ir 
jo atstovu. Būtų galėjęs 
paskambinti, būčiau ir į 
savo namelius pakvietęs, 
net steiku ir haibolu pa
vaišinęs, be abejo, sun
kiai nusikalsdamas tau
tinei drausmei ir veiks
nių nutarimams (tiek jau 
to, - gauni iš kraštuti
nių patriotų pylos, bet 
vistiek smagu rizikuo
ti). Būtume vakarop pa
sėdėję patio pakalnėje, 
pasidairę į mano taip 
mėgiamus mūrijimo dar
bus, į Eagle Rock ir High- 
land Park akiračius, į 
kaktusus ir buganviles 
eilinio metalo fabriko 
darbininko "ūkyje", pasi
dalinę knygomis, pavar
tę rankraščius, pasiguo- 
dę jeigu jau ne kaip bro
lis su broliu lietuviu, tai 
anot Sirvydo, bent kaip 
žmogus su žmogumi, 
people to people ir, svar
biausia - rimtai ir ra
miai pasišnekėję apie 
aliummijaus prekes, mo
derniausias elektroni
nes spausdinimo maši
nas, . pakavimo medžia
gų gamybą ir prekybą, 
žodžiu, ką esu išmokęs 
apie fabrikus ir tikrus 
proletarinius verslus 
bei amatus, kurie išmin
tingos komunistų parti
jos nariui turėtų būti 
ypač arti širdies.

Gi dabar nė šnipšt. Nei 
matė, nei kalbėjo, nei įsi
tikino, nei nieko arčiau 
pažino, - o rašo!

♦♦♦

Ir dar kaip rašo, - ne 
tik apie mane, eilinįdar- 
bininką, bet ir apie kitus 
mano artimus draugus 
ar kolegas, patekusius į 
"beperspektyviškumą".

Girdi, daugelis iš mū
sų "be jokio reikalo pa* 
likome tėvynė" (168psl.) 
- tokie, kaip Stepas Zo- 
barskas, Liudas Dovydė 
nas, Birutė Pukelevičiū- 
tė, Stasys Pilka, Bern. 
Brazdžionis, Henrikas 
Kačinskas, Jurgis Ble- 
kaitis, Antanas Gustai
tis... Baltušio žodžiais, 
"ypač tai pasakytina apie 

kūrybinio darbo žmones. 
Nė vienas lietuvių rašy
tojas, dailininkas, muzi
kas arba aktorius, dypu- 
ko padėty atsidūręs Ame
rikoje, negali pragyventi 
ir negyvena iš savo kūry
binio darbo"... Ar daug 
komunistinių kūrėjų Lie 
tuvoje pragyventų, jei 
okupanto valdžia jiems 
nemokėtų liaudies pra
kaitu uždirbtų riebių ho
norarų už pasitarnavi- 
mus? O čia dailininkai 
Pautienius, Rukštelė,. a. 
a. Puzinas, Jonynas, mu
zikai Jakubėnas, Kučiū- 
nas, Nakas ir dabar dau
gelis kitų vis dėlto pra
gyvena be valdžios sub
sidijų ir valgo ne tik vie
ną duoną su druska.

Tačiau man Baltušio 
užuojauta beveik didžiau
sia. Girdi, "netgi toks 
Bronys Raila, vienas ak
tyviausių reakcinio la
gerio žurnalistų ir ar
šiausių Tarybų Lietuvos 
priešų, neprasimaitina 
iš savo plunksnos, o jau 
šešiolikti metai dirba ei
liniu darbininku viename 
metalo fabrike"... Vieš
patie mano, nuo kada 
marksistui ir komunis
tui pasidarė "beperspek- 
tyviškumo" ir nelaimės 
ženklu, jeigu žmogus yra 
eilinis fabriko darbinin
kas, užsidirba sau pra
gyvenimą, nesiverčia pa
razitizmu, neprašo iš
maldų ir dar, nugrieb
damas laisvą valandėlę 
laiko, šį tą paskaito ir 
net parašo? Ar nebėra 
fabriko darbininkų Lie
tuvoje ir Rusijoje? Ar to
kie į padanges ten nebe- 
keliami, kaip sveikiausi 
geriausios ateities vi
suomenės ramsčiai? Ar 
ir jie jau tik bėdini vals 
tybinio boso vergai, jam 
"išpardavinėjanti savo 
talentus už grašius" 
(169 psl.)?

Ir koks aš "aršiausias 
Tarybų Lietuvos prie
šas"? Negalima būti 
priešu tokios valstybės, 
kurios dabar nėra. Bal
tušis patetiškai teigia, 
kad išmokęs ginti "Tė
vynės laisvę ir nepri
klausomybę", bet tur
būt neapgynęs, nes juk 
tuo tarpu nėra nepriklau
somos Lietuvos valsty
bės, o tik Sovietų Rusi
jos, Sąjunga vadinamos, 
karinių jėgų okupuota 
provincija LTSR su 

silpna ir vis daugiau ko
lonizuojama kalbine au
tonomija.

Okupacinė sovietinė 
santvarka ir lietuvių tau
ta yra visai skirtingi da
lykai. Tą žino kiekvie
nas dypukas, dažnas 
Lietuvos kolchozininkas 
ir darbo inteligentas.

♦♦♦

Pagaliau, Baltušio ži
nios dėl "reakcinio la
gerio" ir mano "aršiau
sio priešiškumo Tarybų 
Lietuvai" gal jau yra 
kiek senstelėjusios.

"Laisvosios Lietu
vos" laikraštis Chicago
je, kaip anksčiau kartą 
minėjau, jau antras mė - 
nuo beveik kiekviename 
numeryje mane išaiški
na esant visokios etikos 
netekusiu aršiausiu kir
šintoju, provokatoriumi, 
būsimų teisingų Lietu
vos žemėlapių priešu, 
įsijungusiu Lietuvos 
kompartijos propagan
dos tarnybon. Be to, jie 
surado, kad jau nuo se
niau aš esu prisidėjęs 
prie tarybinių mokyklų 
reformos, išmetant iš 
mokslo programų Lietu
vos istorijos ir geogra
fijos atskirus kursus ir 
kad mano straipsniai tin
ka tik komunistinei Lie
tuvos spaudai. Tai ar ne 
niekus savo knygoje ra
šinėja apžlibęs ir men
kai informuotas "nepri
klausomos Lietuvos eks- 
viceprezidentas"?

Geriau jau pakviestų, 
kol nepervėlu, bendra
darbiauti, sumokėtų iš 
kolchozininkų prakaito 
išsunktus gerus honora
rus, mane išvaduotų iš 
fabriko baudžiavos ir 
grąžintų į "kūrybinio dar
bo" barą. Tada nei jam, 
nei Valerijono Šimkaus 
supernacionalistams iš 
Los Angeles ir Clevelan
do nebereikėtų juokinti 
skaitytojų tokiom beper- 
spektyviškom, viena kitą 
kertančiom psichedeli- 
jom.

HELP WANTED FEMALE

NURSE ANESTHET1ST
135 bed aceredited hospital in beau- 
litui southern Wisconsin resort area. 
.Attractive salary, fringe benefits. 
Contact Personnel Director^ 

LAKELAND HOSPITAL 
ELKHORN, WISCONSIN 

(120-126)

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS

M
Dalis nuomininkų pradėjo su nauju savininku nesi

skaityti, vėlavo sumokėti nuomas. Tokiems jis nuomas 
pakėlė. Tuo nepatenkinti kai kurie išsikraustė iš jo pa
stato nesumokėję nuomų. Jie visi gavo šaukimus į teis
mą. Jei nuomininkas priteistos sumos greit nesumokėjo, 
tai antstolis ją išieškojo. Vėliau iš visų nuomininkų rei
kalavo už kiekvieną pavėluotą sumokėti nuomą dieną tris 
procentus baudos. Lupo pinigus be pasigailėjimo ir visada 
tą baudą išreikalavo jei ne geruoju, tai teismo keliu. Jo 
bylos teismuose nesibaigė: ieškojo nuomų, tai reikalavo 
už išmuštus langus, sugadintas spynas ...

Po darbo banke Gobšys triūsė apie namus. Vakarais 
tvarkė sąskaitas, nagrinėjo sutartis, dažnai skaitė nupirk
to turto nuosavybės dokumentą. To dokumento skaity
mas davė jam naujų jėgų ir noro su dar didesne energija 
dirbti dėl savo turto. Ypač patiko sekantieji to doku
mento žodžiai: "...pastatas perleidžiamas ir užtvirtina
mas amžinon ir neliečiamon Motiejaus Gobšio nuosavy
bėn”.

— Kaip gražiai ir teisingai pasakyta ...
Sujaudintas galvojo Gobšys. Mylėjo jis nupirktą 

turtą. Dažnai, stovėdamas kitoje gatvės pusėje, žiūrėjo 
į penkių aukštų pastatą ir džiaugėsi:

— Visgi, didelis ir gražus. Ir mano ... Kad taip dar 
vieną tokį įsigyčiau. Tada gal ir užtektų. Galėčiau apsi
vesti, vieną kitą centą pro šalį išleisti.

★
Kai paaiškėjo, kokį nekilnojamąjį turtą Gobšys įsi

gijo, bendradarbiai banke pasikeitė, pradėja į jį žiūrėti

su pagarba, ieškojo jo draugystės, bet greit įsitikino, jog 
turtas jo nepakeitė, koks buvo, toks ir liko — užsidaręs, 
nedraugiškas. Jie liovėsi kreipę į jį dėmesį, vėl pradėjo 
nepastebėti, kaip anksčiau nepastebėjo. Visgi, visai už
miršti, kokį turtą sąskaitininkas įsigijo, bendradarbiai 
negalėjo. Sąskaitininko turtas jiems užkliuvo, progai pa
sitaikius, iš jo pasijuokė.

— Kam, Motiejau, prie tų sąskaitų vargsti. Tiek tur
to turėdamas, gali be darbo gyventi.

— Kiti daugiau turi ir dirba.
— Gyvenk linksmai, kaip visi gyvena. Į karstą tur

to nepaimsi.
— Kas linksmai gyvena, penkių aukšto mūro neįsi

gyja.
Sakė Gobšys, tai taikindamas savo bendradarbiams.
Bendradarbių pastabose jis matė dalį teisybės, ypač 

pastaboje apie karstą, ši pastaba jam nepatiko, bet turto 
krovimo aistra buvo perstipri, nepajėgė jis jos nugalėti, 
žodžiai "gyvenk linksmai”, tiesiog, jį gąsdino. Visi, kurie 
turto nekrovė, jam atrodė nevykę. Įvairios pastabos jo 
nepakeitė. Su turtu jautėsi pranašesnis už kitus, laukė 
dienos, kada galės įsigyti antrą didelį, o gal net didesnį, 
nekilnojamąjį turtą, ir tai būsią geriausias įrodymas, kad 
jis yra teisus. Bendradarbių elgesys mažai jį pykino. Jų 
elgesyje matė tik pavydą.

Gobšys tikėjosi sulaukti pagarbos iš buhalterio. Sa
vo turtą laikė lygiu jo aukštesnei tarnybinei padėčiai. Ma
nė, kad buhalteris tai supranta, išskirs jį iš kitų tarnau
tojų, daugiau gerbs. Užėjęs su sąskaitom į jo kabinetą, 
jautėsi drąsiau. Atlikęs reikalą, neskubėjo grįžti prie savo 
darbo, pasakojo apie nupirkto turto gerumą, apie nuomi
ninkus, gaunamas nuomas. Iš pradžių buhalteris domė
josi. Kuo toliau, tuo įkyresnis darėsi Gobšys su kalbom 
apie savo mūrą, gaišino laiką. Buhalteris, norėdamas įky
raus sąskaitininko nusikratyti, savo aukštesnę tarnybinę 
padėtį labiau pabrėžė, kibo ir prie smulkmenų, darė griež
tesnes pastabas. Kai tas nepadėjo, į akis pasakė:

— žinai, Motiejau, negaišink man laiko ir pats ne
gaišk su kalbom apie savo mūrus. Man jie visai neįdomūs. 
Savas centas man įdomesnis ir vertesnis, negu svetimas 
milijonas.

Gobšys išsigando. Traukdamasis atbulas, sumišęs 
kartojo:

— Atsiprašau, ponas buhalteri... Gerai, ponas bu
halteri ... Gerai... Gerai, ponas buhalteri...

Nesulaukęs pagarbos, kokios tikėjosi, visus banko 
tarnautojus, neišskiriant ir viršininkų, pradėjo vadinti 
skurdžiais, pavyduoliais, žinoma, taip juos vadino tik 
savo mintyse.

Gobšys nepanaudojo turto nei savo gyvenimui pa
lengvinti, nei kitų dėmesiui į save atkreipti. Daug kas 
žinojo jo puikų pastatą, bet matydami savininko skurdų 
gyvenimą, liko abejingi tiek jam, tiek jo turtui. Išmin
tingai naudojamas turtas galėjo padėti Gobšiui pakilti į 
aukštesnę visuomeninę padėtį, sulaukti pagarbos, drau
giškumo. Visuomenės pagarba ir dėmesys ateina kaip 
palūkanos, tik reikia nors ir nedidelę dalį turto investuoti 
tai pačiai visuomenei. Gobšys tiems reikalams neskyrė nė 
cento, norėjo daug gauti, nieko neduodamas. Jo taupu
mas prilygo gobšumui, kuo daugiau turėjo, tuo daugiau 
troško turėti. Krovė turtus dėl pačių turtų, negalvodamas, 
ką su jais darys. Kaip pas jį toks palinkimas atsirado, sun
ku pasakyti. Gal dėl to, kad skurde augdamas matė kitus 
gražiai apsirengusius, gražiuose namuose gyvenančius. 
Tas kėlė pavydą ir norą su jais susilyginti. Gal baimė vėl 
j skurdą nepatekti. O gal buvo tokia jo prigimtis.

Gobšumas jį ir nužudė. Tą dieną, kai mirė, keltuvo 
nenaudojo, nors buvo pavargęs, blogai jautėsi. Lipo į 
penktą aukštą nuomos paimti, ir silpna širdis to nuosar- 
gio neatlaikė. Daktaras įspėjo jį vengti sunkaus darbo, 
nelaipioti laiptais. Gobšys nekreipė į tuos įspėjimus dė
mesio, laipiojo laiptais aukštyn ir žemyn po kelius kartus 
per dieną.

(Bus daugiau)
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Žvilgsnis į LTA...
(Atkelta iš 3 psl.)

dvasinius turtus atei
ties amžių sąvartoje. Ir 
šioje vietoje pabrėžė, 
kad skaudu netik jam as 
meniškai, bet tą turėtų 
suprasti ir visi lietuviai 
tremtyje, kad dėl lėšų 
stokos lituanistinio 
mokslo siekiąs mūsų jau
nimas yra priverstas 
mesti PLI-tą, kad galėtų 
finansuoti studijas įvai
riuose universitetuose.

Savo paskaitos pa
baigoje PLI dir. D. Ve
lička kvietė LTA Sam
būrio narius savo gyvu 
žodžiu įtaigoti, kad bū
tų galima atkreipti lie
tuvių didesnį dėmesį į 
esąmą lituanistinio 
mokslo prieauglio padė
tį. Paskiri šio sambūrio 
nariai gali daugiau pa
veikti gyvu žodžiu, nei 
per spaudą, nes LTA 
Sambūris, kaip organi
zacinis vienetas, yra pa
rodęs didelį supratimą 
PLI-to mokslinimo dar
bo vertei ir jam nuošir
džiai talkininkavęs.

Šios paskaitos mintys, 
tai buvo tikroji atgaiva 
jos klausytojams. Nevie 
nam LTA Sambūrio na
riui - klausytojui paaiš
kėjo, kad tik iš PLI-to 
išėjusių auklėtinių eilių 
gali atsirasti lietuvių 
tautos kultūros žibinto 
nešėjai.

Pažymėtina, kad šią 
sueigą sumaniai prave
dė kolegos Karolis Drun- 
ga ir Mečys Šimkus. O 
dr. Jonas Montvila atliko 
susirinkimo sekreto
riaus pareigas. (av)

HELI’ WANTED MALĖ

JOURNEYMAN TOOL & DIEMAKER 
High ųuality work required, small 
dies, steady work. Well established 
manufacturing co., not a job shop, 
Top wages, all fringe benefits, excel- 
lent working conditions. W. M. Chace 
Co., I600 Beard, Detroit, Mich., loc- 
ated 2 blocks North of new 1-75.

(124-126)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

DIRVA

Scena iš operetės "Valsų karalius", kur pavaizduojamas J. Strausso gyvenimas. Operetė buvo su
vaidinta lapkričio 4 d. šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje Los Angeles Balfo skyriaus vakare. 
Operetę paruošė muz. O. Metrikienė. Režisavo A. Žemaitaitis, L. Kanto nuotrauka

Valsų karalius’ Los Angeles scenoj
Los Angeles teatra

lai pradeda vis labiau 
linkti į muzikinius, ope
retinius pastatymus. 
Praeity turėjome muz.
G. Gudauskienės po
rą amerikiečių autorių 
interpretacijų bei muz. 
O. Metrikienės vedamos 
moterų Sutartinės pasi
rodymų. Štai, dabar ir 
vėl O. Metrikienė davė 
dar nematytą lietuvių 
scenoje pastatymą "Val
sų karalius". Pagrįstoje 
kompozitoriaus gyveni
mu be ypatingo turinio 
vienaveiksmėje opere
tėje aidėjo Johann Straus 
so melodijos.

Veikalą režisavo Al
gimantas Žemaitaitis, 
iki šiol Kalifornijoje te 
žinomas kaip prisidėjęs 
prie "Aukso žąsies" fil
mo pastatymo. Taigi, 
šis jo pasirodymas Los 
Angeles lietuvių sceno
je laikytinas pirmuoju 
debiutu.

Vakarą lapkr. 4 d. ren>

FIRMOS 

gė Los Angeles Balfo 13- 
sis skyrius, todėl ir ati
daromąją kalbą pasakė 
šio skyriaus pirm. VI, 
Pažiūra. (Pažymėtina, 
kad spektaklis pradėtas 
punktualiai, kas iki šiol 
nebūdavo praktikuoja
ma). Susirinko pilnutė 
lė šv. Kazimiero salė. 
Atrodo, kad bilietų buvo 
parduota virš 400.

Ankstyvesniuose pra
nešimuose buvo skelbta, 
jog Juozas Kaributas pa 
siėmęs J. Strausso tėvo 
rolę, bet prieš spektaklį 
Pažiūra pranešė, kad Jo 
Kaributui atsisakius, 
šią rolę atliks pats re
žisorius Algimantas Že
maitaitis. Paskubomis 
sukurtoje rolėje A. Že
maitaitis ne visur buvo 
tvirtas, juoba, kad ir at
siklijavę ūsai kliudė 
veiksmingumui. Tačiau 
jis įrodė mokąs scenoje 
elgtis ir sukūrė malonų, 
griežtokų pažiūrų Straus - 
są - tėvą.

J. Strausso - sūnaus 
rolę atliko Vytenis Dūda, 
baritonas, jau dainavęs 
ir vaidinęs anksčiau. Žy
mi balsinė pažanga, nes 
balsas pasidaręs lyg ir 
skardesnis.

Bene gražiausiai sce 
noje atrodė ir elgėsi II- 
mara Mažeikaitė, Annos 
Strauss rolėje. Jos ma
lonaus tembro altas jau 
ir anksčiau žavėjo klau
sytojus, gi šiame veika
le ji buvo tikrai puiki 
dama ir atliko savo par 
tiją pasigėrėtinai. Gai
la, kad jos rolėje ne
buvo daug dainavimo.

Vieną iš svarbiausių, 
jaunojo Strausso sužadė 
tinės rolių, drąsiai ir 
įtikinančiai atliko Karo- 
lė Dambrauskaitė, ko- 
laratūrinis sopranas. 
Jai teko daugiausiai dai 
nuoti solo partijas. Bal
sas malonus, bet ne per 
stiprus, tačiau daininin
kė išgyveno dainuojamą 
temą ir vaidybiškai ge
rai įsigilino į vaidina
mą rolę.

Malonų vaizdą sudarė 
aristokratiškos išvaiz
dos senukas Amon, se
nas Strausso šeimos 
draugas. Laimutis Do
vydaitis mokėjo vykusiai 
atvaizduoti seną aristo
kratą. Neturėdamas so
lo partijos, dainavo tik 
choro sudėty.

Neblogai pasirodė Juo
zas Paplauskas (vietoj
M. Prišmanto), Strausso 
sekretoriaus rolėje. Jis 
buvo kuklus ir santūrus 
nedainuojantis dalyvis.

Restorano savininko 
rolę vykusiai sukūrė 

amerikietis Joseph Ber^ 
gen. Savo mašyviu stuo
meniu ir tikra "frico” 
išvaizda nė žodžio nekal
bąs lietuviškai, pasakė 
su atitinkama išraiška 
net keletą sakinių.

Be J. Bergen šiame 
pastatyme dalyvavo dar 
viena amerikietė, Carol 
Buhlak, taip pat kolora
tūrinis sopranas, sykiu 
su Karole Dambrauskai
te atlikusi duetą lietuvių 
kalba.

Bene seniausiasi sce
niniu patyrimu šiame pa
statyme buvo Vladas Gi- 
lys, restorano patarnau
tojo Otto vaidmenyje. Jis 
susilaukė net ir pasvei
kinimo plojimų, vos iš
ėjus į sceną. Savo rolę 
atliko gerai, su humoru. 
Jo partneris Vytautas 
Vilimas, jaunuolio-ne- 
vykėlio Hanso reolėjebu
vo silpnesnis.

Abi restorano padavė
jos savo rolėse buvo gy
vos ir žavios. Vaidino 
Danutė Barauskaitė ir 
Inga Tumienė.

Bene silpniausioji ro
lė buvo smuikininko, 
atlikta mokinio Algio 
Draugelio. Neabejotiną 
talentą turįs A. Drau
gelis pirmą kartą rodo
si scenoje.

Veikale dalyvavo ir ke
liolika svečių bendroje 
masėje. Joje matėsi ir 
jau žinomų pajėgų. Pvz. 
Regina Aukštkalnytė kaž
kodėl šį kartą nepasiro
dė jokioje solinėje par
tijoje. Antanas Polikai- 
tis, turįs gražų barito
ną, dainavo tik vieną pro 
ginę solo partiją. Taip 
pat be didesnės rolės li
kosi ir pradedanti solis
tė Elena Vilimienė.

Be jau paminėtos Ca
rol Buhlak, *minioje‘da- 
lyvavo: Ramunė Motie
jūnaitė, Adelė Narkevi
čiūtė, Janina Radvenie- 
nė, Laima Tumaitė ir Jo
nas Kairys.

Visas kolektyvas turė 
jo daugiau kaip 20 narių. 
Jis susidarė iš pagrin
dinio moterų Sutartinės 
vieneto, vedamo muzi
kės Onos Metrikienės. 
Ne veltui po spektaklio 
žiūrovai iššaukė ją į sce
ną ir sukėlė ovacijas. 
Ji yra šio vieneto širdis.

Aptariant muzikinį at
likimą jautėsi vietomis 
Strausso ugningai gyvų 
dalykų lietuviškai lėtas 
atlikimas, tarytum "Au
go sode klevelis" prie 
stalo bedainuojant. Ta
čiau tai pateisinama tuo, 
jog pati vadovė turėjo 
sėdėti prie fortepijono 
akompanuodama ir cho
rui diriguodama tik gal
vos linktelėjimais. Čia
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gal ir buvo pagrindinė 
klaida, kad ji apsiėmė 
ne vadovavimą, o patį 
sunkiausį darbą — pava
duoti orkestrą ir diri
gentą. Pasekmėje ir ga
vosi nedarnumai , nesi
derinimai ir pavėlavi
mai.

Režisorius Algiman
tas Žemaitaitis vertas 
ne tik rožių, kuriomis 
buvo apdovanotas sce
noje. Jis vykusiai iš
sprendė mažos scenos 
praplėtimą salėn, visiš
kai nustumdamas uždan
gą ir natūraliai įvesda
mas scenon veikėjus. 
Vietomis buvo įžengia
ma iš salės. Žemaitai
tis gerai valdo masinius 
paveikslus, dainai ar šo
kiui tinkamai sugrupuo
damas akompanuojan
čius dalyvius ir tuo su
darydamas dailų vaiz
dą. Visur buvo junta
ma režisūros ranka ir 
valia: niekas be darbo 
nestovėjo. Aplamai, Al
gimantas Žemaitaitis pa
sirodė kaip nauja, gabi 
pajėga. Studijavęs dra
mą ir jau pradedąs sa-. 
vo talentą viešumoj ro
dyti, jis vertas dides
nių pastatymų. Drąsiai 
galime tvirtinti, kad re
žisūros požiūriu šis pa
statymas buvo vienas iš 
įdomiausių Los Ange
les gyvenime. Džiugu, 
kad losangeliečiai vai
dintojai, pagaliau, susi
laukė tikrai sugebančio 
režisuoti ir vadovau
ti žmogaus.

Scenovaizdis buvo pa
darytas Jūratės Jokštai- 
tės, taip pat naujos pa
jėgos. Restorano patal
pa su žvakidėmis sieno
se ir plačiu įėjimu sce
nos gilumoje sudarė ryš' 
kų kurios nors anų lai
kų geros Vienos pasi
linksminimo įstaigos 
vaizdą.

Kostiumai parūpinti ir 
pasiūti pagal Danutės 
Barauskaitės ir Kardės 
Dambrauskaitės nurody
mus, nors ir nesudarė 
tikslų anų laikų apsiren
gimą, bet didžia dalimi 
priminė Dunojaus pa
krantes. Labai vykusiai 
naudotos šviesos (R. Že
maitaitis), turint galvo
je Šv. Kazimiero para
pijos salėje minimali- 
nes galimybes. Mėlyno
jo Dunojaus bangų spal
vose ir muzikos tonuo
se plazdeno ir lyg plaš
takės skraidė merginos, 
vedamos Ingos Tumie- 
nės (šokių grupė "Aud
ra"). Tai sudarė fantas
tiškai gražų vaizdą, cho
rui dainuojant garsųjį 
valsą.

(Nukelta į 6 psl.)

(Licensed by Vnešbosyltorn)
Tel. (212) 581-6590 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ................................................ HE 5-1654
BALTI MORE, M D. — 1£OO Fleet Street ..........................................................  OI 2-4240
BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue ..................................................  IN 7-6465
BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ........................................................  TX 5-0700
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue .............................................. HU 6-2818
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue ........................................ PR 1-0696
OETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue .......................................... TO 8-0298
FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acret ..................................................... 363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ................................. TO 9-3980
HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue .......................................... CH 7-5164
JERSEY CITY, N.J. — 219 Montpomery Street ............................................ HE 5-6369
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ...................................... DU 5-6550
NEWARK, N.J. — 250 Market Street ............................................................. Ml 2-2452
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ...................................................... OR 4-1540
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue .......................................... PO 9-4507
RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ..................................................... 381-8997
ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ................................................... 232-2942
80. BO8TON, MA88. — 396 W. Broadvvay .................................................. AN 8-1120
8OUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ............................................ CL 7-6320
8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellut Street ......................................... 475-9746
TRENTON, N.J..— 1152 Deutz Avenue ........................................................... EX 2-0306
UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ....................................................... re 2-7476 Tai tik dalis publikos nepaprastai gausiai susirinkusios t Balfo Los Angeles skyriaus metini vakarą, 

kurio programoje buvo suvaidinta operetė "Valsų karalius", vaizduojanti J. Strausso gyvenimą. 
L. Kanto nuotrauka
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Valsų karalius'...
(Atkelta iš 6 psl.)

Programoje nepasaky
ta kas tvarkė garsus, nes 
dalis Strausso muzikos 
buvo atliekama iš mag
netofono juostų ir tik dai
nuojant veikėjams piani
nu akompanavo pati muz. 
O. Metrikienė. Taip pat 
nepažymėta kas grima
vo. Ona Barauskienė at
liko "juodąjį" darbą,ruo- 
šimosi metu padėjusi O. 
Metrikienei muzikos sri 
tyje. -Scenos reikmenis 
parūpino Juozas Paplaus
kas.

Visumoje spektaklis 
susilaukė didelio pasise
kimo.

Jonas Pabradys

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

DIE CASTER 
OPERATORS 
METAL MEN 

DIE REPAIRMEN 
MAINTENANCE MEN

Are you looking for:

Excellent rates of pay>
Extremely «teady employment?
Paid vacations, holidays, insurances, 
and pensioną?
Overtime galore? 
Additional incentive earnings?

lf so, call area code

313 — 429-9411
Ask for personnel nianager.

An Equal Opportunity Employer

(120-126)

WELDERS
WELDER 

TRAINEES
Free instruction. We employ you in 
other capacity until qualified.

Fully paid vacation. Blue Cross and 
Blue Shield, 9 paid holidays, pension 
pian.

Apply daily 8 to 5 

PARAGON 
BRIDGE & STEEL 

4400 Grand River, Novi, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(125-134)

MEN WANTED
FOR COLD DRAWN 

STEEL PLANT 
STEADY NORK 

GOOD WAGF.S AND 
FRINGF. BENEFITS.

PLYMOUTH STEEL 
CORPORATION 

5900 MILFORD 
DETROIT, MICH. 
313 _ 899-3300

(125-132)

W A N T E D E X P E RIE N GED 
MACHINE 

OPERATORS
For permanant jobs in expand- 

ing nuclear industry

THREAD GRINDERS 
ENGINE LATHE
0. D. GRINDERS 

INSPECTORS
Ali usual benefits 

plūs profit sharing and 
overtime

Jerpbak-Bayless Co.
34150 Solon Rd. 

Solon, Ohio 
(125-129)

SUKAKTUVINIŲ METŲ 
PRADINĖ SUEIGA

Lietuvių Skautų Sąjun
goje nuo lapkričio 1-sios 
prasidėjo sukaktuviniai 50- 
ji gyvavimo metai. Tų me
tų laiko numatyta eilė skau 
tiškųjų iškilmių. Clevelan
de Pilėnų tuntas sukaktu
vinių metų pradinę sueigą 
turėjo lapkričio 12 d. šven
tė pradėta šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje 
pamaldomis, kurias skautų 
kapelionas kun. K. žemai
tis atnašavo už žuvusius ir 
mirusius Lietuvos karius. 
Prie altoriaus patarnavo 
uniformuoti skautai.

Po sumos parapijos salė
je įvyko iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvavo viešnios 
Neringos tunto vadovės ir 
skautės, akademikai skau
tai, jūrų skautai ir gausūs 
skautų tėvai bei bičiuliai.

Miela pilėniečiams buvo 
išgirsti iš Chicagos atvy
kusio Brolijos Vyriausiojo 
Skautininko V. Vijeikio 
šventei skirtą žodį.

Skautybės auksinės su
kakties metų pradžią įpras
mino įžodžiai. Vilkiukų įžo
dį davė L. čėsna ir A. Kaz
lauskas, skauto — R. Kaz
lauskas.

Skautiškos veiklos talki
ninkai — L. Nagevičienė, 
VI. Dautas ir L. Staškūnas 
buvo apdovanoti Už Nuo
pelnus ordinu su rėmėjo 
kaspinu.

Darbščiajam Pilėnų tun- 
tininkui V. Staškevičiui 
įteiktas ordinas Už Nuopel
nus. Pilėnų tunte pasireiš
kę vadovai ir skautai atžy
mėti: Tėvynės Dukros žy
meniu — M. Puškorienė; 
Tėvynės Sūnaus žymeniu— 
J. Pažemis ir A. šenbergas; 
Vėliavos žymeniu — K. 
Giedraitis, K. Karsokas ir 
R. Staškevičius; Pažangu
mo žymeniu — V. Narušas, 
G. Puškorius ir R. Vasis. 
Ypatinga padėka išreikšta 
Brolijos VS įsakyme Pilė
nų tunto vadijos nariams: 
R. Nasvytienei, Pr. Kara
liui, Vyt. Kamantui, VI. 
Bacevičiui ir G. Juškėnui.

Pavyzdingi vilkiukai — 
L. Johansonas A. Manelis, 
P. Nasvytis, L. Puškorius, 
J. Rastenis ir A. Urbaitis 
buvo apdovanoti dovanėlė
mis.

Vyriausiojo skautininko 
įsakymu Pilėnų tuntininku 
paskirtas sktn. Vytautas 
Kamantus, o iš pareigų pa
sitraukiančiam tuntin. V. 
Staškevičiui išreikšta ne
paprasta padėka. Su tunto 
vėliavos perdavimu Pilėnų 
tuntas ir vėl (antrą kartą 
šiose pareigose) turi savo 
priekyje tunte išaugusį ir 
dabar su sūnum Rimučiu

skautaujantį sktn. Vytautą 
Kamantą.

Iškilmingoji sueigos da
lis užbaigta Tautos himnu 
ir sk. įžodžio atkartojimu.

Vyriausias skautininkas 
V. Vijeikis našiai praleido 
savaitgalį Clevelande. šeš
tadienį, lapkr. 11 d. Čiurlio

nio namuose jis turėjo pa
sitarimą su Clevelando 
skaučių ir skautų vadovais. 
Sekmadienį dalyvavo iškil
mingoje sueigoje, o po jos 
per bendrus pietus turėjo 
progos praplėsti savo ry
šius su vietos sk. vadovais 
ir rėmėjais. (g. j.)

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

DRAGIN PIANO COMPANY
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS 

1 1/2 BLOCKS FROM INNERBELT 
WILLIAM WEISS, PROP.

3414 PROSPECT AVĖ 881-9333

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

LYNDHURST HOME BAKERY
SPECIALIZING IN ALL TORTS, COOKIES 

AND FINE PASTRIES

5359 Mayfield Road Call HI2-9360

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

VERTICAL 
TURN1NG 

MILL 
OPERATORS

ĘXPERIENCED
WORK ON 20 FOOT MACHINE. 
NĮGIIT SHIFT LONG PROGRAM. 

For Intervievv call: 
313 923-8088

An Equal Opportunity Employer 
(124-130)

ON INVESTMENTS
Unit* of $100 00

1 Dividend Checki 
Meiled Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00

For 3 Yeort 
Dividend* Paid 

Ouarterly 
or Compounded

k ST. ANTHONY A
SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION

Joieph F Gribauikai v,;'
Eiecutive Secretary

1447 So. 49th Ceurt 
CICERO, IL1INOIS • 60450

Phon« (Atm Codo 312) 6564330
HOURS: Mon. M; Tuo*.. Thur»., M. M; $«♦. Wed. Ctoied 

Sovlayi lo By TB» IBH Of TBo MooM WIH f«r« Prom TBo )»f.

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY

Call KE 1-8187
549 EAST 1851h ST.

Howarct and Louis Baker

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD.
NORTH OF MONTICELLO

EXPERT BODY REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC 
CARS. FREE ESTIMATES.

486-3441

/-------------------------------- ——..... ~\
FPIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 V. V.; SKYRIUOSE 1 

KASDIEN 9:30 IKI 9:30
NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY KRAUTUVĖJE

[MAY'S - BASEMEHTS1
VISAI ŠEIMAI!
MES PASIRUOŠĘ NEPAPRASTO ĮVAIRUMO BOTAIS

Moterimi kaili
niu aplanku už
traukiami botai

2^.99
Ant batų užsidėdami botai 
su užtraukiamu priekiu, 
šiltu pamušalu, papuošti 
kailio aplanku, tik juodi.

Dydžiai 5 iki 10

Moterims nailo
niniai šaltam 

orui botai

499
Vandens nepraleidžiu nai 
toniniu paviršium ir nesli- 
dinėjančiais padais. Su
stiprinti užkulniai.

Pilni dydžiai 5-10

ginoms šaltam 
orui botai

5.99
Vandens nepraleidžiu že- 

• mais užkulniais, šiltu pa
mušalu. Juodi.

Pilni dydžiai 5-10

Moterims ir mer

Mergaitėms 13 
inčų be batų 
dėvimi botai 

5.99
Jsigykite pora 13 inčų be 
batų dėvimų botų ir dėvė
kite kaip mamytės. Juodi 
ir rudi.

Dydžiai 13 iki 4

SIIOIS. ALL 7 STORLS |N( L.LRING SHI.FFII LD

Jaunikliams ke
turiomis sagti

mis botai

lipai nešiojami botai ener
gingiems vaikams. Kiek
viena pora sustiprintomis 
sagtimis ir kulnimis.

Dydžiai 11 iki 2

Vaikams su ba
tais įsimaunami 

botai 
|,99

Kaip tik tinka sausoms 
kojoms išlaikyti. Thermo 
pamušalu šilimai.

Dydžiai 7 iki 3. juodi, 
balti ir raudoni

VYRAMS IR BER
NIUKAMS GUMI

NIAI BOTAI 3-33
Patvarios gumos viršus su neslidinėjančiais 
puspadžiais ir kulnimis. Pilnas priekinis ati
darymas, nepraleidžiąs vandens. Juodi, pilnų 
dydžių.

Berniukams 3 iki 6. Vyrams 7 iki 12
BASF.MF.NT MINS SHOI.S. ALL 7 STORLS 

INCLL'DING SHF.FFIF.LD Z
PRIIMAMI UŽSAKYMAI PASTŲ IR TELEFONU, 

SKAMBINKIT CH 1-3070; LORAIN 233-6141; ELYRIA 322-6304
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L-
CLEVELANDE 

R APYLINKĖSE

GRAŽIAI PAVYKĘS 
POBŪVIS

Praeitą šeštadienį ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdyba, norėdama atsidė
koti talkininkams ir talki
ninkėms, prisidėju s i e m s 
prie rudens baliaus suruo
šimo, skyriaus pirmininko
K. S. Karpiaus namuose su
rengė pobūvį, į kurį atsi
lankė apie 30 asmenų.

Pobūvį atidarė skyriaus 
pirmininkas K. S. Karpius, 
padėkodamas talkininkams, 
ypač ponioms J. Stuogienei, 
B. Pročkienei, O. Palubins- 
kienei, A. Staškūnienei, I. 
Rickuvienei, O. Vasiliaus
kienei, I. Vinclovienei, K. 
Laikūnienei ir S. Gedgau
dienei, įvairiais patarnavi
mais prisidėjusioms prie 
baliaus pasisekimo, kurio 
pelnas parėmė Dirvos leidi
mą,

Pobūvio svečiams Vilties 
draugijos pirm. A. Laikū- 
nas atidengė staigmeną, 
kad šiomis dienomis sukako 
lygiai 50 metų, kai Cleve
lande įsikūrė K. S. Karpius. 
Ta proga J. Stuogienė pa
kvietė sukaktuvininką pra
plauti jos iškeptą tortą, o
K. Laikūnienė įteikė rožių 
puokštę. Pakėlus taures su 
šampanu, sukaktuvininkui 
buvo sugiedota ilgiausių 
metų.

Vėliau svečiai vaišinda
miesi tarpusavy diskutavo, 
kaip suaktyvinti skyriaus 
veiklą. Buvo sutarta daž
niau daryti panašius pobū
vius su kultūrine programa 
ir vaišėmis, kviečiant pla
tesnę lietuvių visuomenę. s

LIETUVIŲ DIENA
L. B. Apylinkių valdybos 

kviečia visus clevelandie- 
čius atsilankyti į Lietuvių 
Dien^, kuri įvyks šeštadie
nį, lapkričio 25 d., 7:30 vai. 
vak. Naujos lietuvių para
pijos salėje 18022 Neff Rd.

Koncertuos sol. Pr. Bič- 
kienė ir pianistė B. Smeto

DIRVA

Praeitą šeštadienį Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pobūvy buvo Įteikta metinė premija 1000 dolerių, 
kurią šiais metais gavo muz. Alfonsas Mikulskis. Viršuj draugijos pirmininkas dr. Brazaitis įteikia pre 
miją. A. Mikulskiui. Apačioje pobūvio dalyviai. V- Pliodžinsko nuotraukos

nienė. Taip pat dalyvaus 
šv. Kazimiero Lit. mokyk
los choras, vadov. J. Kazė
no. Po programos veiks ba
ras ir bufetas.

Bilietus galima įsigyti 
pas II Apyl. pirm. M. Balį, 
telef. 481-8262 ir prie įėji
mo nuo 6 vai. (Sk.}

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

OHIO LIETUVIU GYDYTOJŲ PREMIJA

- ALFONSUI MIKULSKIUI

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ 

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge 

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

prices!
Private parties and tvedding receptions 

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

RE 2-9900

Vienuoliktoji iš eilės Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos metinė 1000 dolį premi
ja 1967 m. atiteko muzikui 
ir Čiurlionio Ansamblio va
dovui Alfonsui Mikulskiui. 
Premijos įteikimo motyvai 
išdėstyti valdybos nutari
me, kuris skamba šitaip:

’ Lietuvių tautinės kultū
ros istorijos bėgyje, varge 
ar ištekliuje, laisvėje ar pa
vergime, džiaugsme ar nu
liūdime, liaudies daina vai
dino didelį vaidmenį. Gyve
nimo tėkmėje, nuo motinos 
lopšinės giesmės, piemenė
lių raliavimo, darbe, poilsy
je ar kovoje iki paskutinės 
kelionės amžinybėn, daina 
lydi lietuvį. Lietuvių liau
dies dainos grožyje slypi ir 
atsispindi lietuvių tautos 
būdas.

Nedaug laisvajam pasau
lyje teturime išsilikusių 
mūsų liaudies dainos puose
lėtojų. Vienas ryškiausių jų 
atstovų yra Lietuvių Tauti
nio Meno Ansamblio "Čiur
lionio” steigėjas ir jo ilga
metis vadovas muzikas Al
fonsas Mikulskis.

Šiomis mintimis vado
vaudamasi Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos Valdy
ba savo posėdyje, įvykusia
me 1967 m. lapkričio mėn. 
7 d., nutarė 1967 metų vie
nuoliktą Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos $1,000.— 
vertės Kultūros Premiją 
skirti muzikui Alfon
sui Mikulskiui už 

jo daugiau kaip 30-ties me
tų nenuilstomą darbą gar
sinant lietuviškos dainos 
grožį plačiame pasaulyje 
savo tautiečių ir svetimųjų 
tarpe.”

Premijos įteikimas įvyko 
lapkričio 18 d. Yankee Clip- 
pers motelio salėje, kur bu
vo Ohio lietuvių gydytojų 
metinis susirinkimas, pa
skaitos ir banketas. Daly
vavo arti 80 žmonių.

Susirinkimo metu apie 
nosies ligas paskaitą skaitė 
dr. Irena Jasienė iš Colum- 
bus ir apie vaistus širdies 
ligoms gydyti dr. M. Ei
mantas.

O. L. G. D-jos pirminin
kas, atidaręs suvažiavimą, 
pabrėžė lietuvių gydytojo 
vaidmenį ne tik sava me 
profesiniame darbe, bet ir 
mūsų visuomeniniame gy
venime. Jis taip pat įteikė 
premiją laureatui. Progra
mai vadovauti buvo pa
kviesti dr. Kisielius ir dr. 
Matulionis.

Rež. Petras Maželis į to 
vakaro įvykių eigą pažvel
gė iš humoristinės pusės, 
pabaigai gražiai perduoda
mas monologą iš Grušo dra
mos "Tėvas”.

Metinio susirinkimo pro
ga Ohio lietuviai gydytojai 
išsirinko naują valdybą, ku
rią sudaro: A. Čepulis, VI. 
Ramanauskas, J. Skrinska, 
A. Baltrukėnas ir A. Kisie
lius.

Mūsų gydytojų banketui 
besibaigiant, Yankee Clip- 
pers motelyje įvyko didelė 
nelaimė: prasiveržusiomis 
dujomis užsinuodijo virš 80 
to motelio svečių, kurių 3 
ligoninėje mirė. Vienas ki
tas ir suvažiavimo dalyvių 
buvo bepradedąs justi nuo
dingų dujų pasėkas, bet nei 
vienas iš dalyvių nenuken
tėjo. Nebent nukentėjusiu 
reikėtų laikyti dr. VI. Ra
manauską, naktį pašauktą 
motelio vadovybės apsinuo
dijusiems svečiams gelbėti. 
Atvykęs dr. VI. Ramahaus- 
kas tuoj nustatė nelaimės 
priežastį ir tuoj įsakė iš
šaukti greitąją pagalbą.

Iš suvažiavimo grįžę Ak- 
rone ir apylinkėse reziduo
ją gydytojai savo ligonines 
rado pripildytas dujomis 
užsinuodijusių pacientų.

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

HIEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

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.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostiu

minės medžiagos. 1 labai geros rūšies megstukas. 2 p. vil
nonių arba nailoninių kojinių, 1 kompliktas vilnonių arba 
nailoninių apatinių rūbų, l p. odinių pirštinių. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, vilnonei suknelei medžiaga, 1 dėžė šokolado. 
$75.00.

VYRIŠKAS KALĖDINIS 1967.
3*/6 jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos, 1 

itališkas nailoninis lietpaltis, 1 nailoniniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 
cigarečių, 3 jardai vilnonės aukštos rūšies paltui medžiagos. 
$75.00.

Jungtinis siuntinys šių abiejų siuntinių kainuoja tik 
$140.00,

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, ’4 sv. pipirų ir l4 sv. lauro lapų. $30.00.

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.
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• Išnuomojami du butai 
po 5 kambarius, naujai at
remontuoti, po 60 dol. mė
nesiui, šv. Jurgio parapijos 
rajone. Teirautis telefonu: 
431-2497.

A. M. D. REALTY
Mes notarizuojame įvai

rius dokumentus. Įstatymas 
reikalauja pasirašyti Nota
ro akivaizdoje.

ALG. DAILIDĖ 
REALTOR 

Bendradarbiai. 
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara, 
1123*/2 Norwood Road 

________ 432-1322_________
• Prieš atnaujindami sa

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

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 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

LATVIAN ART CENTER
5806 Clinton Avenue

Cleveland, Ohio 
Tel. 281-4741

ĮVAIRŪS LATVIŠKI MENO KŪRINIAI:
Didelis pasirinkimas keramikos, me

džio ir odos išdirbinių. Sidabro, aukso ir 
gintaro papuošalai. Paveikslai. Audiniai 
europietiškais ornamentais.

MENO CENTRAS VEIKIA VISAS 7 DIENAS.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Padėkos Dienos proga 
Dirva nepasirodys savo lap
kričio 24 d. (penktadienio) 
laida.

Sekanti po tos šventės 
Dirvos laida pasirodys lap
kričio 27 d. (pirmadienį).

• SI<A Seimo nutarimu 
SLA nominacijos } Pildo
mąją įkrypą turi oun at
liktos vieno mėnesio bėgy
je. Tuo pasiremdama SLA 
Pildomoji Taryba paskelbė, 
kad dabartinės nominacijos 
prasideda 1967 m. gruodžio 
1 ir baigiasi 1967 m. gruo
džio 31.

SLA kuopų valdybos pra
šomos gruodžio mėnesį su
kviesti kuopos visuotiną su
sirinkimą, o kiekvienas na
rys kviečiamas atsilankyti, 
atlikti svarbią savo pareigą 
ir dalyvauti paskelbtose 
SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijoje.

JAV LB TARYBOS 
SESIJA J.VYKS 
CLEVELANDE

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos Prezidiu
mas, pirmininkaujamas Lie
tuvių Enciklopedijos leidė
jo Juozo Kapočiaus, gruo
džio mėn. 9-10 d. Clevelan
de šaukia antrąją Penkto
sios JAV LB Tarybos dar
bo sesiją.

Šioje sesijoje pranešimus 
padarys JAV LB centro 
valdybos pirmininkas Bro
nius Nainys ir centro val
dybos nariai: švietimo Ta
rybos pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas, Kultūros Fon
do pirmininkas Anatolijus 
Kairys, organizacinių rei
kalų vedėjas Petras Petru- 
šaitis ir jaunimo reikalų ve
dėja Dalia Tallat-Kelpšaitė. 
Taip pat sesijos bus pateik
ta centro valdybos veiklos 
finansinė sąmata.

Specialius pranešimus se
sijoje padaryti kviečiami 
Tarybos narys ir tautinių 
šokių šventės rengimo ko
miteto pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas bei PLB 
valdybos atstovas. Vienas 
iš pačių pagrindinių šios 
sesijos darbotvarkės klau
simų bus JAV LB atstovų 
išrinkimas į 1968 m. New 
Yorke įvykstantį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei
mą.

Dr. Kęstutis Keblys pri
statys JAV LB įstatų kei

timo, pataisymo bei papil
dymo projekto metmenis ir 
dr. Bronius Nemickas kal
bės Lietuvos nepriklauso
mybės 50-ties metų sukak
ties minėjimo reikalais.

Sesijos sklandesniam pra- 
vedimui yra ruošiamas de
talus parlamentarinės tvar
kos taisyklių reguliaminas. 
Taip pat iš anksto prezidiu
mas kviečia įvairių sesijos 
darbo komisijų kandidatus. 
Techniškais sesijos prave- 
dimo reikalais rūpinasi Cle
velande gyveną Tarybos 
nariai.

Visi JAV lietuviai kvie
čiami skirti dėmesio šiai 
Tarybos sesijai ir kreiptis 
į vietos apylinkes bei apy
gardas atstovaujančius Ta
rybos narius su pageidavi
mais ir pasiūlymais sesijos 
darbams. (ab)

E. CHICAGO
KULTŪRINĖ POPIETĖ
ALT S-gos East Chica

gos skyrius š. m. gruodžio 
2 d., 6 vai. vak. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
mažojoje salėje, ruošia kul
tūrinę popietę.

Pranešimus iš kelionės 
po Europą, Artimuosius 
Rytus ir Lenkiją padarys 
mūsų apylinkės gyvento
jai: Juozas Bagdanskis, 
Stasys Kalvaitis ir Zigmas 
Moliejus. Bus rodomas fil
mas.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas, faj)

DIRVOS SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Pranešame, kad metinis 
Dirvos rėmėjams dovanų 
paskirstymas pratęsia m a s 
iki 1967 m. gruodžio 15 d. 
Iš Dirvoje skelbiamų auko
tojų sąrašų matosi, kaip 
jautriai atsiliepia skaityto
jai į neseniai visiems išsiun
tinėtą kvietimą dalyvauti 
dovanų paskirstyme, prisi
jungiant kad ir kuklia sa
vo auka laikraščiui parem
ti.

Tą dovanų paskirstymą 
pratęsiame visam mėnesiui, 
kad kuo daugiausia Dirvos 
skaitytojų galėtų prisidėti 
ir dalyvauti.

Juzės Augaitytės dainavimo studijos metiniame koncerte lietuvaitės mokinės su savo mokytoja. Iš 
kairės: A. Kaulinytė (akomponuotoja), Aušra Marčiulaitytė-Zerr, Juzė Augaitytė, Ona šalCiūnienė, 
Ona Pliuškonienė. V. Gruzdžio nuotrauka

Pavykęs koncertas BOSTON
Sol. Juzės Augaitytės 

dainavimo studijos pažan
gesnių mokinių koncertas, 
įvykęs lapkr. 12 d. Phila- 
delphijoje, iš publikos su
silaukė kopuikiausių atsi
liepimų. Tokie jos studijos 
pažangesnių mokinių kon
certai rengiami kasmet ir 
vietos visuomenė į juos 
mielai atsilanko.

šį kartą programą išpil
dė trys lietuvaitės ir pora 
kitataučių.

Į klausimą, kuri iš daini
ninkių pirmesnė, nebūnant 
muziku, gal derėtų nuo to
kio įvertinimo susilaikyti. 
Ona šalčiūnienė savo sod
riu ir skambiu balsu žy
miai pažangėjo. Sugeba įsi
gyventi į dainuojamą daly
ką ir jį šiltai perduoti. Mo
ka gerai išbalansuoti kvė
pavimą ir tiek aukštesnes 
ir tiek žemesnes gaidas 
lengvai, natūraliai išpildo. 
Ji jau čia nebenaujokė — 
viena iš stipresnių solisčių. 
Ją smarkiu šuoliu vejasi 
Ona Pliuškonienė ir šiame 
koncerte ji visus nustebino 
tokių nelengvų dalykų iš
pildymu. Jos imponuojanti 
išvaizda, fizinė sudėtis ir 
laisvesnė sceninė laikysena 
sujungta su tinkamai ap
valdytu balsu, jai žada dai
navime gerą pasisekimą.

Buvo nemaža staigmena 
klausant Aušrą Mačiulaity- 
tę-Zerr. Ji daug kam ne
matyta ir negirdėta, lyg 
žaibas švistelėjo savo ta
lentu. Ir ji išpildė nelengvų 
dalykų, net koloratūra pa
dailintu. Pvz. arija iš ope
ros ”Rigoletto” (Verdi). Ji

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

Reųuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10801 

turi duomenų patekti į so
lisčių ratelį.

Sol. Juzės Augaitytės dė
ka, atrodo, netrukus susi
lauksime pajėgių koncer- 
tančių.

šis sol. Juzės Augaitytės 
dainavimo studijos pažan
giųjų mokinių koncertas 
buvo ne tik tos studijos ge
ro vardo pripažinimas bei 
įrodymas ir ne tik susirin
kusiems dalyviams — švie
si dvasinė atgaiva, bet kar
tu — ir akivaizdus paska
tinimas dirbantiesiems be
siekiant dainos meno aukš
tumų.

J. Bubelis

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Šią vasarą Bostone suruoštoje "Boston Beans Party", kur prie 
šulę reikėjo išrikiuoti 20,000 kėdžių, kad minia žmonių galėtu vai
šintis, pareikalavo milžiniškos talkos. Tam milžiniškam darbui 
uoliai talkininkavo Bostono lietuviai jūrų skautai.

BOSTONO LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ DRAUGIJOS 

NAMAS IR JO 
RŪPESČIAI

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija yra vienintelė su
būrusi virš 1500 lietuvių, 
turinti savo didelį keturių 
aukštų mūrinį pastatą, pir
mame aukšte skoningai 
įrengtą 300 asmenų talpos 
barą. Antrame ir trečiame 
aukšte puikiai įrengtos dvi 
salės. Ypatingai 3-čio aukš
to salė, kuri šį pavasarį bu
vo naujai išdažyta, išvaly
tos užuolaidos, įdėti nauji 
garsiakalbiai, įrengta mo
derniška virtuvė, uždaro
mas baras, estradą su pro
žektoriais ir spalvotomis 
šviesomis, už estrados du 
kambariai v a i d i ntojams.

Rūsyje 6 bilijardo stalai.
Salės naudojamos drau

gijos reikalams, išnuomo
jamos koncertams, kultūri
niams parengimams, vestu
vėms, banketams, prakal
boms ir kt.

Pastaruoju metu tos mū
sų gražios salės, talpinan
čios apie 400 asmenų, sa
vaitgaliais paliko tuščios, 
neišnuomotos, nes niekas 
nenori nešti į 3-čią aukštą 
parengimams maisto, lėkš
čių ir visų banketams ar 
vestuvėm reikalingų reik
menų.

Jąu seniai buvo svarsty
ta, Kalbėta, nutarta ir vėl 
atmesta, statyti keltuvą, 
bet vis buvo laukiama ge
resnių laikų.

šiais metais draugijos 
valdyba nutarė tą darbą 
įvykdyti. Tuo tikslu nutar
ta pravesti keltuvui vajų, 
kad sukėlus nors dalį kapi
talo.

Vajaus dalyviai gaus do
vanų. Pirma dovana $100,
2-ra 12” Port televizija, 3- 
čia Royal rašomoji mašinė
lė, 4-ta ”Gallon CC, 5-ta 
$25, 6-ta $10, 7-ta gal. 
#7, 8-ta $5, 9-ta surpryzas.

Laimėjimų trauk imas 
įvyks vaišių metu sekma
dienį, lapkričio 26, draugi
jos name visuose trijuose 
aukštuose. Tą dieną visi 
draugijos nariai gaus apie 
$2 vertės bilietėlių pasi
linksminimui.

Laimėjimų knygeles iš- 
siuntus, dauguma draugi
jos narių gerai atsiliepė ne 
tik grąžindami knygelių 
šakneles su pinigais, bet 
atsirado ir stambesnių to 
fondo rėmėjų:

Pirmieji atsiliepė Jonas 
ir Mary Owirkai, įmokėda
mi Fondan $500, juos sekė 
įnašai po $100: Joseph C. 
Lubinas, Stanley Drevins- 
kas, Edmund L. Ketvirtis, 
Longinas Gedraitis, Mr. & 
Mrs. A. J. Namaksy, Mr. & 
Mrs. A. J. Young, Mr. & 
Mrs. A. Miškinis, Pranas 
Lingis, Adelė ir Kazys Ta
mošaičiai ir South Bostono 
Savings Bankas per banko 
prezidentą A. Archibald — 
$200.

Po $50 įmokėjo: Mrs. He- 
len Piragis, Mr. & Mrs. 
Adam Druzdis, Mr. & Mrs. 
A. P. Neviera, Antanas ir 
Ona Andriulioniai, Longi
nas švelnia, Vincas J. Pu- 
polaigis, Martinas ir Mari
jonas Gainai, Stanley Klin- 
ga, Mr. & Mrs. Joseph Tru- 
sas, Vincas Yankus, Juozas 
Markelionis, Juozas Vinciū- 
nas, Antanas Rimkus ir 
Antanas Ginčiauskas.

Yra daug įnešusių po 
$25, po $10 ir mažiau, ku
rių čia neįmanoma sumi
nėti.

Petras Remeika, vienas 
iš draugijos veteranų na
rių ir entuziastų, pardavė 
laimėjimų knygelių už $200 
ir Steponas Janeliūnas už 
$60.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
jau prisidėjusiems prie kel
tuvo fondo ir prašo visų 
Draugijos narių neatsilikti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Detroite įvykusioje trijų dailininkų parodoje dail. Juozas Pautie- 
nius ir dail. Stasė Smalinskienė prie J. Dagio skulptūros.

K. SragauSko nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLRISTG IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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