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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRITAI TRAUKIASI
IŠ AZIJOS
FINANSINIAI SUNKUMAI VERČIA BRITUS
GREIČIAU TRAUKTIS Iš INDIJOS VANDENY
NO PAKRAŠČIŲ NEGU BUVO ANKSČIAU NU
MATYTA. — TAI SUDARO POLITINI TUŠTU
MĄ,! KURIĄ ŽVALGOSI IR KINIEČIAI IR SO
VIETAI
--------

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

Praėjusių metų liepos
mėn. britų Gynimo Sek
torius Denis Healey pa
skelbė, kad britų kari
nės pajėgos, esančios į
Rytus nuo Suezo būsian
čios atitrauktos ateinan
čio dešimtmečio vidury
je. Išimtis būsianti pa
daryta tik Hong Kongui,
kurio administravimas
britams duoda pelno ir
esančioje būklėje yra
naudingas Raudonajai Ki
nijai. Tai būsiąs pagrin
dinis posūkis britų isto
rijoje — ’a vvatershed
in British history’. Atei
tyje britai visą dėmesį
kreipsią į Europą, irtas
pasikeitimas turėsiąs
įtakos ir į karinę politi
ką.
Pablogėjusi ūkinė būk
lė tačiau neleido laukti
iki sekančio dešimtme
čio — pasitraukimas bū
siąs baigtas 1970 ar vė
liausiai 1971 metais. Pla
čioje srityje nuo Vietna
mo iki Arabijos krantų
liks tuštuma — power
vacuum, kurią bus sun
ku užpildyti vietos vals
tybėm, visom turinčiom
didesnių ar mažesnių
sunkumų, Irano (Persi
jos) šachas bando sulip
dyti naftą gaminančių
arabų valstybių sąjungą?
kad apsigintų nuo mažiau
pasiturinčiu
kaimynų
kėslų. Tuos kaimynus ta
čiau aktyviai ir atvirai

paremia Sovietų Sąjun
ga. Kai Saudi Arabijos ka
ralius už 141 milijono do
lerių pašalpą išsiderė
jo iš Egipto Nasserio to
jo kariuomenės atšauki
mą iš JemenOjVadinamą
respublikonų režimą to
je valstybėje visai atvi
rai parėmė sovietai. Žo
džiu, tuštuma traukia.
Tai kartu liudija, kad
JAV užsiangažavimas
Vietname buvo reikalin
gas. Nė viena to rajono
valstybių, išskyrus Ja
poniją, nėra pajėgi atsi
laikyti spaudimui iš
Šiaurės — Raudonosios
Kinijos ar Sovietų Sąjun
gos tos srities vakarinė
je pusėje.
Nors numatomas britų
traukimasis kelia ne
mažo susirūpinimo atei
timi JAV-bėse, iš pačių
britų pusės jis atrodo vi
sai logiškas ir būtinas.
Jei nėra lėšų išlaikyti ka
riuomenei, ją reikia pa
leisti ar grąžinti namo.
Juo labiau, kaipkadkonstatavome anksčiau, bri
tai savo ateitį nori suriš
ti su Vakarų Europos
ateitimi.
Į amerikiečių nepasi
tenkinimą tuo pasitrau
kimu britai gali atkirsti,
kad Washingtonas visą
laiką patarinėjo Londo
nui trauktis iš imperijos
likučių ir koncentruotis
į Europą. Vakarų Euro

ŠIANDIEN IR RYTOJ
"DABAR reikia pereiti | priešpuolf. Žmogus, kuris maldau
ja rusus ir kinus susitaikinti, bent riboum laikui, kad galima būtų
padėti Vietkongui, vadinasi Kim II Sung. Jis vadovauja šiaurės Ko
rėjai ir sakosi pasiruošęs | Vietnamą pasiųsti savo "savanorius",
o belaukiant pasiryžęs atnaujinti puldinėjimus prieš savo kaimyną
— Pietinę Korėją, kurios pasieny per paskutiniuosius du mėnesius
nebuvo incidentų.
Korėjiečių komunistų lyderis galvoja, kad tokiai akcijai atėjęs
patogus momentas, nes Pietinė Korėja vis daugiau siunčianti karių
| Vietnamą. 1965 m. pabaigoje prie Saigono išsilaipino pirmoji ko
rėjiečių Tigrų kuopa. Dabar korėjiečių Vietname jau yra 46,000, o
greit bus 50,000, neskaitant 18,000 civilių, kurie tarnauja ameri
kiečių karinėse bazėse. Dvi korėjiečių divizijos Tigrų ir Dragonų.
Vietname kontroliuoja 7000 kv. km. turtingiausią ryžių rajoną ir
gina nuo komunistų 1,200,000 vietnamiečių. Tai vienintelis rajo
nas Vietname kur galima saugiai keliauti, be didesnės rizikos,
net ir naktj, o per paskutinius rinkimus net 93% gyventojų balsa
vo.
Korėjiečiai jau nužudė 11,000 vietkongiečių, tai yra dešimt
kartų daugiau negu patys neteko savo vyrų. Korėjiečių vadas gen.
Choe Myong Sin "valymą" supranta savotiškai ir U.S. News and
World Report rašė: "Jų (korėjiečių) darbo metodas kiek skirtin
gas nuo mūsų".
Kai amerikiečiams kiekvienas vietnamietis miręs yra vietkongas, ui korėjiečiams "Kiekvienas gyvas vietnamietis yra vietkongas". Jie nesiskaito su represijomis ir jei civiliai atsisako
kolaboruoti, sudegina ištisus kaimus. Korėjiečiai, priešingai ame
rikiečiams, retai kada naudojasi artilerijos priedanga ir veikia
nedideliais patruliais, panaudodami panašią partizaninę taktiką,
kaip ir Vietkongas.
Korėjiečių pulkininkas Paa išaiškino savo dalinių pasisekimo
prležast|: "Mano vyrų rankos nesurištos jokia taikinga koegzis
tencija, kuri varžo amerikiečius". Ir | klausimą, kodėl korėjiečiai
paima tiek mažai belaisvių komunistų, atsakė paprastai: "We kili
them beforę".

★
LIETUVOJE, vienoj mokykloj, mokytojo paklausus koks yra
skirtumas tarp kapitalizmo ir komunizmo, mokinys paaiškino:
— Prie kapiulistinio režimo kai kurie privilegijuoti asme
nys turi viską, tuo iarpu pas mus visi žmonės nieko neturi!...
(vg)

pos valstybėm, į kurių
bendrąją rinką britai la
bai norėtų įstoti, (tačiau
tam ir toliau priešinasi
de Gaulle), D. Britanija,
be jokių įsipareigojimų
užsieniuose ir buvusiose
kolonijose , atrodo pa
traukliau negu su tais
įsipareigojimais.
Vakarų Europa, kaip
ūkinis ir ateities poli
tinis vienetas, jungiąs
per 200 milijonų žmo
nių ir galingą pramonę,
be abejo, ateityje vėl ga
lės suvaidinti žymų vaid
menį ten, iš kur dabar
pasitraukė britai, nors
žinoma, kiek kitokia for
ma ir kitais būdais.
Paskutiniu laiku ir bri
tų įgulos, kaip kad paro
dė įvykiai Adene, nesuge
bėjo išlaikyti tvarkos ir
užtikrinti daugiau ar ma
žiau teisėtą ir tvarkingą
valdžios perdavimą sa
vo palikuonims. Sukelia
mos riaušės, kurių pa
sėkoje kaip taisyklė, įsi
gali komunistai ar jų ša
lininkai. Reikia neuž
miršti, kad įvykiams lei~
dus bėgti įprasta vaga ir
pasitenkinant vien preky
bos ryšiams, pasiturin
čios pramoningos valsty 
bės iš jų daugiau uždir
ba negu vadinamieji 'at
silikusieji’ ar 'neišsivys
tę’ kraštai. Rezultate,
turtingi kraštai turtėja,
o neturtingi vis daugiau
kenčia nuo augančio var
go. Už tat nenorint visą
vadinamą 'atsitikusį’ pa
šaulį užleisti sovietų ar
kiniečių įtakon, ir Vaka
rų Europa turės rasti
kokį būdą prisidėti prie
to pasaulio atkutimo sa
vo pačios naudai.
Jau dabar Prancūzija
praktiškai palaiko visas
savo buvusias kolonijas
virtusias nepriklauso
mom valstybėm, nors
ir neturi dažnu atveju jo
kios įtakos į jų užsienio
politiką. Prancūzija iš
siderėjo įvairių nuolaidų
savo buvusiom koloni
jom ir iš Bendrosios
Rinkos. Vakarų Vokieti
ja turi savo pačios atsi
likusių kraštų rėmimo

Vasario 16 Gimnazijos choras gieda kalėdines giesmes Kūčių parengime. Chorui vadovauja muzikos
mokytojas Kazys Motgabis.

KANADOJE ORGANIZUOJASI

"TREČIOJI JĖGA”
Kanadoje žinomas ir
spėjęs išpopuliarėti par
lamento narys Paulius
Yuzykas iš Vinipego ruo
šiasi sušaukti plačios ap
imties tų tautybių atsto
vų konferenciją, kurios
neįeina į Kanados "stei
gėjų grupę", t.y., be ang
lų ar airišių ir prancū
zų. O tų tautybių imigran
tai sudaro jei ne trečda
lį, tai tikrai ketvirtada
lį visų Kanados gyvento
jų. Toji Kanados pilie
čių grupė neveltui ir va
dinama "trečiąja jėga".
Senatorius P. Yuzykas
ir sako, jog atėjo laikas
pademonstruoti ir įspėti
Kanados vyriausybę ir
visus
vadovaujančius
sluoksnius, jog "esame
dalis Kanados" ir kad
pats tinkamiausias mo-

mentas parodyti, kad
anglų ir prancūzų ginče,
abiejų kalbų, kultūrų ir
politinių santykių raido
je laikas įsiterpti tiems,
kurie taip pat turi svarų
balsą Kanados ateičiai ir
pažangai.
Senatoriaus idėjai pri
tarimą jau parodė spau
da keliais tuo reikalu ve
damaisiais ir kt. straipšniais, nekalbant jau apie
pritarimą įvairių tauty
bių imigrantų vadovybė
se. Tik "The StarWeekly Magazine" — Kana
dos savaitraštis šoko užliūliuoti, kad prancūzų iš
kovojamos teisės ir vis
platesni reikalavimai ne
užčiaupia tų teisių, ku
rias turi kitos tautybės,
prisibijančios likti ant
rosios eilės piliečiais.
Ta baimė esanti supran
tama, tačiau be pagrin
do, nes prancūzų sepaprogramą be jokių po ratiškesnėmis idėjomis
litinių sąlygų, tačiau ir nemanoma iš kitų tau
toji programa nedavė tų tinių grupių atimti tai,
rezultatų, kurių tikėta ką jos jau turi, be to,
si. Didelė dalis paramos prancūzų padėtis esanti
nuėjo niekais ar į vietos ir taip skirtinga, kada jų
spekuliantų kišenes, pa kalba oficialiaiyrapripanašiai kaip ir amerikie žinta valstybine kalba
čių pagalba. Šioje srity Quebecko provincijoj ir
je bendradarbiavimas Kanados parlamente.
"Maclean’s" žurnale,
tarp Europos valstybių
galėtų turėti neblogų re svarstant senat. Yuzyko
idėjas, ne tik kad prita
zultatų.

riama jo sumanymams,
bet išeinama net su kon
krečiais pasiūlymais.
Būtent, siūloma provinci
jų švietimo ministeri
joms į vid. mokyklų pro(Nukelta į 2 psl.)

1$ VISO PASAULIO
• PREZ. JOHNSONO patarėjai
kalba, jog siekiant perrinkimo į
prezidentus, Johnsonas laimėtu
55 nuoš. balsų. Tai nebotų leng
vas ir savaime ateinąs laimėji
mas. Žiauri politinė kova tik lem
tų tikrą laimėjimą.Tačiau,Ame
rikos politikos raida iki rinki
mų nulems, ar Johnsonas stos į
kovą, ar ne. Be to, jis savo
sprendimo neprivalo paskelbti
iki demokratų partijos konven
cijos.
Tuo tarpu kiti kalba, jog tik
Vietnamo padėtis nulemsianti
prezidento apsisprendimą. Pre
zidentas negalįs pabėgti iš pos
to karo metu.
Baltųjų romų agentai gi uo
liai veikia, važinėdami iš vieno
miesto | kitą, kad tik sudarius
palankias Johnsonui delegaci
jas demokratų konvencijai.
Ir aišku, kodėl. Todėl kad de
mokratai dar neturi kito kandi
dato, kai tuo tarpu respubliko
nai turi jų visą eilę.
• KALBAMA, kad Anglijos
premjeras Wilsonas yra įsiti
kinęs (remiantis jo turimais
šaltiniais), jog Vietnamo karas
gal|s užsitęsti vienus ar net
dvejetą metų, kol komunistai įsi
tikinsią negali to karo laimėti.
• SERGEI K. ROMANOVSKI,
Kremliaus "kultūrinių mainų"
politikos vadovas, buvo dar vie
na auka Kremliuje vykusio "va.
lymo". Salia jo, paliuosuotas ir
Tass žinių agentūros direkto
rius Gorijunov. Pašalinta dar vi
sa eilė aukštesnių pareigūnų.
Spėjama, kad visi jie buvo KBG
vadovo Semičastny grupėje.
Nors laikoma, kad tuo stiprina
mos Brežnevo ir Kosygino po
zicijos, tačiau ir Chruščiovas
iki paskutinės valandos nežino
jęs, kas jo laukia...
• SICILIJOJE įvykęs žemės
drebėjimas pareikalavo virš 500
gyvybių. Tūkstančiai žmonių
liko be pastogės.
• GUATEMALOJE teroristai
nužudė 2 JAV kariuomenės at
stovus. Sostinėje paskelbus
išimties stovis.
• 5. VIETNAMO atstovas Pa
ryžiuje pareiškė, kad Hanoi su
tiktų kalbėtis dėl uikos, jei
JAV sustabdytų bombardavimus
ir susilaikytų nuo bet kurių ka
ro veiksmų.
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Lithuania: It s a stfinging scene

Tliough under Soviet rule, the Baltic people display
sukti sprandą, skubėki ėjo įkontraofenzyvąprie
te prie išėjimo. Lėk Dau Tieng, Loc Ninh,
independence of spirit and desire for the lively life
tuvas gali užsidegti per Con Thien, Dak To ir kb
dvidešimt
sekundžių. tose vietose, kurios ne
Tie, kurie nespės iš gavo garbės būti paminė
tos. Tiesa, kiekvieną kar.
šokti pro užpakalines
duris, tegu bando pro tą Vietkongas su dide
Tokia antrašte Chica nios žmonių, kurias
liais nuostoliais buvo at go Daily News penkta stumdo durininkai (big
šonines, bet palaukite t
kol propeleriai nustos muštas. Amerikiečių ar dienį, sausio 12 d., pa gruff doormen, likę suk
suktis, nes kitaip būsite mijos neleido Vietkongui skelbė savo bendradar len dogs) ir net muša...
sudraskyti į gabalėlius. prasiveržti ir išnaudoti bės Georgie Anne Geyer
Įdomi jos ta praneši
Tie, kurie turite ginklą, laimėjimo. Vietkongas įspūdžius iš Lietuvos. mo vieta, kuri ji kalba
visur susilaukė milži Nors aplamai imant jos apie apsilankančius iš
neužmirškite pasiimti
su savimi. "Charlie" niškų nuostolių, bet fak ligšioliniai reportažai iš Amerikos. Tokių praei
(taip vadinami vietkon- tas lieka, kad ši sumuš Sovietų Sąjungos bolše tais metais buvę apie
giečiai) gali mums pada ' ta armija dar vis tebelai vikų revoliucijos 50 me 300. Tačiau prieš išei
ryti vizitą. Dar vienas ko iniciatyvą savo ranko tų sukakties proga buvo vius ir ypač Ameriką va (a bumbling idiot), kuri
Tik įlipus į ameri dalykas, jei kas jaučiasi se. Kiekviena akcija Viet- gana naivūs ir dažnai roma smarkoka propa nesugeba savo rankose
išlaikyti mikrofono, kai
kiečių karinį transporto blogai, tegu laikosi ir ban kongui kainuoja šimtai bolševikų propagandos ganda:
buvo
pakalbinta aerodro
lėktuvą, pajutome karo do užmigti. Tie kuriepri- ar tūkstančiai gyvybių, įtaigoti, ji pavergtoje
"Vilniaus kinuose ga
atmosferą, rašo Max terš, turės prieš išlip bet gen. Giap įrodo, kad Lietuvoje visdėlto paste lima pamatyti filmą apie me. O apsilankęs Ame
Clos. Lėktuve sėdynių dami išvalyti savo vie jo armija tebeegzistuo bėjo nemažą skirtumą grįžtančią išeivę (a Li rikos Lietuvių krepšinio
ja ir kasdien vis daugiau nuo likusios Sovietų Są thuanian exile woman re vienetas buvo atvaizduo
nebuvo, tad reikėjo sė tą. Tai viskas".
Max Clos pasižiūrėjo žūsta amerikiečių.
dėti ant grindų susispau
jungos, kas gerai išreikš tur ning). Ji pavaizduo tas su aiškia sugestija,
Vienas amerikiečių ta jos straipsnio paant ta kaip paskutinė kvailė kad jis žaidžiant suka. "
dus. Kas šešios pėdos aplink. Grupėje buvo
skersai buvo pravesta apie trisdešimt ameri štabo karininkas žurna raštėje.
kiečių žurnalistų, kurie listams paaiškino: "Viet
nailoninė juosta, kad
Lietuviai jos praneši
lėktuvui staiga leidžian ramiai kramtė gumą ir kongas daro savižudiš mą skaitė turbūt dažnai
kus puolimus, visiškai nusišypsodami. Pavyz
tis, galima būtų už ko skaitė "Playboy", kiti
buvo korėjiečiai, fili nepateisinamus, kurie džiui, kad ir tokią vietą
NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
laikytis.
Lėktuve buvęs seržan piniečiai, thailandiečiai, jam nieko neduoda. Jų skaitant:
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
keli europiečiai, ir trys nuostoliai yra dideli ir
tas davė nurodymus:
"Jis — sakė amerikie V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
"Jei mums tektų nusi- ar keturi vietnamiečiai, jie neatsiekia jokio ka čių žurnalistei rašytojų
VALSTYBININKAS »..................................... $2.00
bet jie neklausė seržan rinio rezultato. Jie ne sąjungos pareigonis Al O. J. C. Norem
— TIMELESS LITHUANIA ............ $4.00
to kalbos, nes nesupra pajėgia išlaikyti kauty gis Chekuolis apie vieną B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
to angliškai. Pagaliau ir nių ritmo. Vieną dieną savo kolegą — buvo 1940 St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
mokančiam buvo neleng jie visiškai sunyks". O metais įkištas į kalėji K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS).............. $3.00
va suprasti motorams gen. Westmoreland pa mą, nes jo tėvas buvo va Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ūžiant. Lėktuvo sienos reiškė: "Už dviejų metų dovaujantis fašistas".
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
bus galima pradėti ame
drebėjo.
"Kalėjime
jis
virto
LITERATŪROS METRAŠTIS —
Šis karas, kuriam ne rikiečių kareivių repat komunistu, nes buvo pa
$3.15
minkštais
viršeliais ....
(Atkelta iš 1 psl.)
norima duoti karo var rijavimą".
$3.75
kietais viršeliais..........
veiktas nepalenkiamu ko
Saigone žmonės apsi munistų tikėjimu tų, ku Gr. šimukonienė — SU DAINA
gramas įtraukti didesnį do, Amerikai kasmet kai
Lietuviškų dainų rinkinys ............................ $2.00
skaičių "antrųjų kalbų", nuoja virš 30 bilijonų do meta tuo tikį. Artėją JAV rie kartu kalėjo. Šian
mokinant jas tuos moki lerių. Čia sumobilizuota prezidento rinkimai ne dien jis skuta savo gal J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........ $2.50
$3.00
nius, kurie tomis kalbo pusė milijono amerikie leidžia kitaip kalbėti, vą kaip simbolį to, ką J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ..............
Pr. Aiženas — MARTYNAS JANKUS
čių karių ir virš 700,000 kaip tik apie užtikrintą Lietuva perkentėjo".
mis susikalba.
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
"Maclean’s" savo sau vietnamiečių, neskai pergalę.
"Nuostabu tačiau —
kietais viršeliais.............................................. $4.00
Kitas
amerikiečių
pul

sio mėn. laidos vedama tant dar poros divizijų
rašo toliau pati Georgie R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
kininkas
žurnalistams
korėjiečių
ir
australų.
jame rašo:
— kad visa Lietuva ta Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
"Mes, kanadiečiai, jau Ir šita milžiniška jėga užtikrino, kad per pasku čiau neskuta sau galvos
REPRODUKCIJOS
kelis kartu s gyvenimo bė nepajėgia nugalėti juo tinius metus Vietkongas nepaisant to, kas buvo
$6.00
(angliškų jvadu ir parašais) .
nelaimėjo
nė
vieno
mū

gyje didžiavomės savo dai apsirengusių žmo
praeityje ar dabar kei A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA
"kultūrine
mozaika", gelių, kurie neturi nei šio ir pabaigoj 1968 me čiasi".
PADAVIMAI .................................................. $2.50
tų gal būt jis dar turės
prieš pastatant jai ame elektroninių aparatų,
Lietuvoje esą net kaž J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA .. $4.00
rikoniškąjį "sutirpdymo nei lėktuvų, nei pinigų. keletą bazių Laose ar kas panašaus į 'beatni
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
katilą". Bet tikrumoje Bet turi techniką, ku Combodijoje, bet Pieti kus*, kiekvienu atveju knygų.
nedarome nieko, kad iš rios baltasis žmogus niame Vietname pasiliks matosi ilgais plaukais ap
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
laikyti ir išsaugoti tas dar neišmoko prisitaikin tik nereikšmingos parti augusių vyrukų.
pašto
išlaidoms.
kultūrines vertybes, ku ti, tai guerilla, arba par zanų bandos, galinčios
Apie
Lietuvos
praeitį,
Rašykite:
rios Kanadon atėjo su tizaninio karo metodai. daryti mažus užpuldinė ’Once Major European
DIRVA,
jimus,
bet
nieko
dau

Statistiniais skaičiais
imigrantais ne vien tik
Slavic
power
’
,
autorė
tu

6907 Superior Avenue,
iš Anglijos ir Prancūzi buvo įrodyta, kad jie nu giau".
Cleveland, Ohio 44103
Amerikos ambasadoje ri gana miglotą supra
galėti, kad jiems nebė
jos.
timą.
Bet
būdama
iš
pri
"Šios kultūrinės ver ra prasmės tęsti karo, Saigone Max Clos iš vie gimties pastabi, ji turė
tybės turi tendencijų iš nes jį pralaimėjo ir tu no attache patyrė, kad jo konstatuoti, kad prie
padrąsinančių
nykti jau vienos kartos ri prašyti taikos. Bet esama
ženklų,
ypač
po to. kai Vilniaus puikių (excelamžiuje, jei negreičiau. jie vis kartoja "ne" ir
lent) restoranų ir nak
Nors vaikai ir išmoksta toliau tęsia karą, nors buvo išrinkta nauja Viet tinių klubų susirenka misu tėvais kalbėtis "virtu ir negali laimėti, ir dar namo vyriausybė ir per
vine kalba", bet neįrašy turės metus kitus ka organizuota vietnamie
čių armija, nušalinant ne
ti nei skaityti savo kal riauti.
gabius
karininkus. Svar
Vietkongo atstovas Eu
ba nebesugeba".
biausioji
problema esan
Žurnalo stebėjimu, tai ropoje dr. Pahm Ngeo
ti
atstatyti
vietnamiečių buvusią padėtį 1953 m.
būtų ne tik nemandagu Tach yra pasakęs: "Mes
tarp prancūzų armijos ir
(apleidžiant kalbų moky žinome, kad tai bus sun pasitikėjimą savo vyriau laikraštininkų. Kai vieni
mą), bet ir nuostolinga, ku ir tęsis ilgai. Bet sybe. Amerikiečiai ne temato tik pergalę, kiti
nustojant "trečiosios jė mes pasiruošę laikytis galės pasitraukti anks visą laiką konstatuoja tik
gos" kultūrinių vertybių. iki galutinos pergalės". čiau, negu Vietnamas nepasisekimus. Ameri
1964 m. amerikiečiai bus tvirtas. Kitaip vi kiečių ambasados atta
"Beveik
kiekviename
MAROUETTE PARK CHICAGO
mieste veikia pakanka galvojo karą laimėti per sos dėtos pastangos nu che skundėsi, kad laik
eitų
niekais.
metus
laiko
tik
duodami
mai didelės etninės gru
2533 W. 71 St. hi. GR 6 2345 6
Bet toks optimizmas raštininkai neužtenka
*
pės, kad jų vaikais už Pietų Vietnamo armijai
mai
stengiasi
amerikie

CICERO ILLINOIS
pildytos mokyklos leng savo patarėjus. 1965 m. priimamas su rezervu. čių tautai išaiškinti šio
vi sudarytų sąlygas gim ■ išlaipinus Vietname pir Dauguma amerikiečių karo priežastis ir kas
1410 S. 50 Avė., Tei TO 3 2108 9
laikraštininkų Vietname
tosios kalbos mokymui muosius amerikiečių
tikrumoje
tuo
karu
lo

si. O tuo tarpu mūsųšvie- karinius dalinius, buvoti- netiki į pergalę. Esami šiama.
timo sistema juos apri- kėtasi savo "boys" susi- santykiai tarp armijos ir
(Bus daugiau)
boja vidutiniu anglų ir ne - grąžinti 1965 m. Kalėdų laikraštininkų primena
pakankamu prancūzų kai- šventėms. Dar prieš mebos mokymu."
tu s Pentagono ekspertai
xTokie, štai.jau išanks- tvirtino: "Nebėra Vietto atsiliepimai į senat. namo karo. Vietkongas
Yuzyko sumanymą. Jo sumuštas". O gen. West
šaukiama konferencija, moreland užtikrintu bal
be abejo, turės visą eilę su sakė: "Vietkongas ne
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
kitų klausimų. Įsidėmė begali stoti atviran mūšin
ilgiau
24
valandų,
nes
tina tik tai, jog ne vien
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Kanada turi tokias sąly jis nebegali surinkti už
gas, kuriose šie reika tenkamai žmonių ir me
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
lai gali būti keliami. To džiagos".
Po to prasidėjo visuo
kio masto konferencijos
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
savosioms tautybių tei tinas valymas nuo Cair kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
sėms ginti ir joms puo mau iškyšulio iki 17 paselėti galimos ir kituose ralėlės. Bet šita juodai
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
anglo-s ak sų kraštuose. apsirengusių žmogeliu
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
Bet visur gi reikia inicia armija, kurią visi buvo
pripažinę
sumuštą,
per

tyvos ir pradinio ženklo.

Grupė žurnalistų
neseniai lankė ame
rikiečių bazes Viet
name, dalyvavo ke
liose kautynėse ir tu
rėjo progos susipa
žinti su tikra krašto
padėtimi. Vienas jų,
Max Clos, kuris
Vietname lankosi ne
pirmą kartą, galėjo
palyginti esama pa
dėtį su anksčiau bu
vusia. Čia spaus
diname jo reportažo
ištraukas.

By Georgie Anne Geyer
Doily Neut Fortign Servier
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Naujųjų Metų proga.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $1JJ.OO, pusei metų $7.0,0. Dirva išeina;
tris kartus j savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

STUDENTIŠKOJI

AKCIJA
Neseniai įvykęs Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimas Baltimorėje, šalia kitų nutarimų, įpa
reigojo savo organizacijos skyrius "pasirūpinti,
kad kiekviena jų ribose esanti biblioteka užsisaky
tų Lituanus žurnalą, Lituanus Fondacijos planuoja
mą leisti "Studies in Lithuanian History and Culture", Lietuvių Enciklopediją anglų kalba, Manyland Books knygyno leidinius ir įvairias kitas ang
lų kalba apie Lietuvą knygas pagal skyriams Cent
ro Valdybos patieksimą sąrašą”.
Šis sveikintinas įpareigojimas turi dvi teigia
mas puses — vieną, kuri didesniam skaičiui biblio
tekų užsakant knygas pagelbsti leidėjams, kitą —
jau propagandinę.
Didžiosios knygų leidyklos turi ir didelius jų
tiražus dėka skaitlingų bibliotekų užsakymų. Daug
padeda ir t.v. knygų klubai. Knygoms apie Lietuvą
tas kelias sunkiau prieinamas. Bet joms atdaros
durys tada, kada imamasi tokių žygių, kurie Lietu
vių Studentų S-gos suvažiavime buvo iškelti.
Žinoma, čia neužteks vien tik to nutarimo ir jo
paskelbimo. Mūsų studentija savo skyriuose turės
būti paskatinta, paraginta ir paremta to nutarimo
įgyvendinimui. Ir šis darbas turėtų būti ne vienkar
tiniu, o nuolatiniu skyrių valdybų įsipareigojimu.
Toje akcijoje labai galimas įtraukimas ir lietuvių
kalba leidžiamų leidinių tose bibliotekose, kurių
aptarnavimo ribose gyvena pakankamas lietuvių
skaičius ir yra pakankamas tų knygų pareikalavi
mas.
Kitas, jau terminuotas uždavinys mūsų stu
dentijai ir profesūrai išplaukia iš JAV LB Centro
Valdybos. Tos valdybos kreipimosi į lietuvius aka
demikus žodis yra toks:
"Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty
mo darbų sąrangoje išskirtinos reikšmės turi mū
sų gyvybinių interesų pristatymas svetimiesiems,
kurių parama mums yra viena iš būtiniausių sąly
gų kraštui laisvės siekiant.
Lietuvių išeivija šiai darbų sričiai visuomet
skyrė atatinkamą dėmesį, tačiau galimybių išnau
dojimas daugumeje ribojosi tik politine plotme,
nuošaliau paliekant visuomenininkus, kultūrinin
kus, mokslininkus ir kitus intelektualus, kurie vie
šosios nuomonės formavime ir įtakingumu kar
tais pralenkia ir politikus. Svetimų tautų intelek
tualų palankumas mūsų interesams yra didžiai
vertingas ir todėl visomis galimomis priemonėmis
siektinas.
Amerikiečių intelektualų elitas daugumoje yra
sutelktas įvairių paskirčių aukštosiose mokyklose,
kuriose taip pat yra auklėjama šimtai tūkstančių
būsimųjų Amerikos gyvenimo vairuotojų. Tose ins
titucijose taip pat studijuoja ir profesūroje dirba
nemažas skaičius lietuvių ir turi geras sąlygas su
daryti ryšius su svetimąja akademine aplinka. Ju
biliejinė Vasario 16—toji yra išskirtinai tinkama
proga, kuri, turimų ryšių pagalba, gali ir turi bū
ti išnaudota mūsų gyvybinių reikalų pristatymui
Amerikos akademiniam pasauliui.
JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba
šia proga kreipiasi į visus lietuvius akademikus,
profesorius ir studentus ir nuoširdžiai kviečia
juos šiais metais Vasario 16-tos minėjimus suruoš*
ti savo kolegoms aukštosiose ,mokyklose, kuriose
tik randasi lietuvių ir kur yra galimybių šiai idėjai
įgyvendinti. Nėra abejonės, kad ši mūsų lietuvių
akademikų nuoširdi iniciatyva, ypatingai šiais ju-

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Naujieji metai, ku
riuos sutinkant aš nuošir
džiai sveikinu lietuvius,
bus mūsų tautai reikš
mingi. Vasario 16 dieną
sueis 50 metų nuo svar
biausio Lietuvos naujo
sios istorijos įvykio —
mūsų nepriklausomos
valstybės atstatymo, pa
skelbto Vilniuje 1918 me
tais. Sis įvykis buvo ir
lieka visos tautos va
lios išraiška, būtent, jos
valios atgauti savo nepri
klausomybę, nuo kurios
mūsų tauta niekada ne
buvo atsisakiusi, ir lais
vai bei nepriklausomai
gyventi, taikingai bend
radarbiaujant su kitomis
tautomis. Taip anuo me
tu buvo nusprendusi lie.
tuvių tauta ir šį savo
sprendimą ji vėliau vie
ningai įvykdė, tvarky
dama ir tobulindama Lie.
tuvos valstybę, kurios
nuolatinė ir didelė pa
žanga buvo pagrindas
mums patiems tikėti
mūsų tautos sugebėji
mu savistoviai valdytis,
o svetimiesiems tą su
gebėjimą pripažinti.
Nepriklausomybės at
statymas atvėrė Lietu
vai naują istorijos lai
kotarpį, kuris, nežiū
rint dabartinės sovie
tų primestos mūsų kraš
tui karinės okupacijos
nėra užbaigtas. Jis tę
siasi ir tęsis, nes yra
gyvas lietuvių širdyse
laisvės troškimas, pa
garba kilniai Lietuvos
praeičiai, pasitikėjimas
savo sena civilizacija,
atsparumas rusų ir ko
munizmo
pastangoms
užvaldyti ir mūsų pro
tėvių žemę ir iš jų pa
veldėtą laisvą lietuviš
ką dvasią. Ši dvasia yra
pirmiausias valstybinės
nepriklausomybės pa
grindas ir jos būsimo
atstatymo laidas.
Tautos laisva dvasia
išreikšta Lietuvos sos
tinėje prieš 50 metų,
pražydusi nepriklauso
mybės laikais, įkvepia
lietuvius krašte ir šian
dieną.
Sunkiausiomis
okupacijos, priespau
dos, persekiojimų, su
varžymų sąlygomis jie
ugdo mūsų kultūrą, gi

nasi nuo rusinimo, žen
gia pirmyn mokslo, ci
vilizacijos srityje. Ir vi
sa tai, ką tauta krašte
nuveikia bei laimi, mes
užsienio lietuviai, svei
kiname vardan tos Lie
tuvos, kurios išlaisvi
nimui iš svetimos oku
pacijos mes dirbame,
šaukdamiesi
pasaulio
teisingumo. Toks yra pir
miausias mūsų santykių
su kraštu pagrindas. De
ja, laisvas ir civilizuo
tam pasauliui įprastas
žmonių tarpusavio santy
kiavimas, kurio mes
trokštame su Lietuvos
žmonėmis, yra sovietų
sutrukdytas arba piktai
išnaudojamas tam, kad
okupacijos faktas būtų il
gainiui nublukintas, už
mirštas, priimtas.
Dirbdami Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mui, mes, užsienio lie
tuviai, esame tikri, kad
vykdome visiems ge
ros valios žmonėms su
prantamą prievolę —
ginti lietuvių tautos gyvy
binius interesus ir pag
rindines teises, kuriuos
pripažįsta laisvas pasau
lis, o neigia vien tik so
vietai.
Naujųjų metų proga
Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos ir savo vardu
reiškiu širdingus linkė
jimus visiems lietu
viams krašte ir užsieny,
o ypač linkiu, kad pasi
tikėjimas Dievo įstaty
mo ir žmonių teisingų
įstatymų pergale palai
kytų gyvą mūsų bendrą
pasiryžimą sugrąžinti
Lietuvą iš sovietų nelais
vės į laisvų, suvereni
nių, nepriklausomų vals
tybių bendruomenę.

BALTIJOS
AUKSAS...
Anglų spauda pranešė,
kad 1968 m. sausio 5 d.
Londone pasirašyta anglųrusų sutartis, kuria patvir
tintas provizorinis susitari
mas, sudarytas 1967 m.
vasario mėnesį, Kosygino
lankymosi Londone metu.
Tada buvo sutarta dėl at
siskaitymo už prieškarines
skolas, kilusias iš Baltijos
valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą.
Iš Baltijos valstybių auk
so fondo buvo sutarta ati
duoti rusams pusę milijono

biliejiniais metais, būtų nepaprastai svarbi ir ver
tinga”.
Reikia tikėtis, jog be šių uždavinių, mūsų aka
deminis jaunimas ras dar visą eilę kitų, kurių įgy
vendinimas pateisins gausių mūsų akademinio jau
nimo gretų egzistenciją.

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
INSURED
Thuraday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

keitę savo darbo kryp
tį. Nuo lietuvių jėzuitų
įsikūrimo dienos JAV
1948 m. ir nuo pirmosios
Jaunimo Centro atidary
mo dienos 1957 m. lietu
viai jėzuitai skiria savo
jėgas lietuviškajai išei
vijai. Per šį dešimtmetį
Jaunimo Centro pastogė
patarnavo
svetimtau
čiams tik 4 kartus. Pir
mą kartą J. C. pasinau
dojo ukrainiečiai, kurie
JĖZUITŲ PROVINCIO- kviečiami Lietuvių Meni
LAS APIE JAUNIMO ninkų Klubo, surengė ja
me meno parodą. Ant
CENTRĄ
rą kartą, kai lietuviai ne
jokio parengimo,
Dirvoje buvo išreikš turėjo
J.
C.
buvo
išnuomuotas
tas pageidavimas, kad pa Šv. Ritos mokyklai
ir to
sisakyčiau, ar Chicagos ji nuoma mums sumaži
Jaunimo Centras "tar no J. C. finansinius rū 
naus visai Chicagos piet pesčius. Trečią kartą
vakarių daliai... atseit Jaunimo Centre Dr. P.
ir negrams” (žiūrėk: Dir Daužvardis 16 vasario
va, sausio 8, 1968, 1 proga
suruošė konsu
pusi.).
lams
priėmimą.
Ketvir
Tėvo Generolo Arru- tą kartą J. Centre
T.B.
pe laiškas, kurį minite Markaitis ir Blaine Rie
"Šiandien
ir Rytoj"
Jaunųjų Chicagos
straipsnyje, galioja ne ke,
Prekybos
ir Industrijos
Lietuvos, bet JAV jėzui Rūmų pirmininkas,
tams. Kaip Šventas Sos ruošė 12 tautų šokiųsu
tas, taip buvęs jėzuitų ge dainų festivalį, kuriair
nerolas taip ir esamas me, tarp daugelio kitų,
pageidauja, kad mes dirb dalyvavo ir šie žmonės:
tume lietuvių tarpe. Iš H. Pharin, Field Entertiesų, to darbo yra tiek prises
pir
daug, kad mes nepajė mininkas,bendrovės
Th.
A.
Dean,
giam patenkinti net lie Dean pramonės prezi
tuvių pageidavimų.
dentas, Daniel DaugherTėvo Markaičio žo ty,
Illinois valstybės se
džiai, kurie, kaip Dirva natorius,
Fahey Flynn,
rašo, sukėlė "neaišku CBS televizijos
mų", yra išimti iš mū pranešėjas, A. žinių
Duvann,
sų darbų konteksto ir Marąuette National Bank
taip interpretuoti, lyg lie - prezidentas ir pan. Ta
tuviai jėzuitai būtų pa proga
Fahey Flynn
pareiškė, kad "kito to
kio centro Chicagoje
turbūt neturime. Reikė
svarų sterlingų prekių pavi tų, kad ir kiti apie jį
dalu. FINANC1AL TIMES- žinotų".
Mano ir kitų
rašo, kad Estijos, Latvijos jėzuitų bei rengėjų ma
ir Lietuvos valstybių auk nymu, šie įvykiai galė
sas, kurio buvę deponuota
Londone apie 6 milijonus jo tik patarnauti lietuvių
svarų sterlingų, buvo par vardo kėlimui.
Tikslumo dėliai noriu
duotas 1967 metų liepos
dar
paminėti, kad prieš
mėnesį. Gautieji už auksą
pinigai laikomi banke ir porą metų J.E. vysk. V.
Brizgys ir tėvai jėzui
gaunamos palūkanos.
suruošė Jaunimo
Esąs ruošiamas įstaty tai
mas, kuriuo būsią nustatyti Centre iškilmingą priė
pagrindai tiems pinigams mimą didžiam lietuvių bi
panaudoti atlyginant skolas čiuliui
kardinolui AnĮvairioms Baltijos valstybė tonio Samore, o A. ir po
se kapitalų turėjusioms bri nia M. Rudžiai Chicagos
tų firmoms. Tos skolos su burmistro pagerbimą.
sidarė Sovietų Sąjungai Esu įsitikinęs, kad kon
tuos kapitalus nacionaliza taktai Lietuvai ir lietu
vus. Tai Sovietų Sąjungos
vių išeivijai yra naudin
skolos britų firmoms už pa
sisavintą jų turtą. Britų giPrašome priimti mū
firmos nebūtų jų atgavu
sų
sveikinimus ir geriau^
sios iš Sovietų Sąjungos, jei
Baltijos valstybės nebūtų sius linkėjimus. Laukia
patikėjusios savo turto bri me Jūsų pasiūlymų mū
tų bankams.
(ELTA) sų darbams, ypač dabar,
kai ruošiamės praplėsti
Jaunimo Centrą.
MINTYS IR
T, Gediminas KiŽVILGSNIAI
jauskas,
S. J.

rašo

"Sekančiam lietuviškąją
spaudą koktu darosi radus
tokius "perlus”, kaip "avi
nas”, "buožgalvis", "dema
gogas", "komunaras" ir
pan. Kai girdi tokius termi
nus išgėrusių būrelyje, tai
dar gali išsiaiškinti, bet kai
tai skaitai kai kurioje spau
doje, nebėra kuo pateisin
ti". Taip rašo Tėviškės ži
buriu vedamajame (sausio
11) Pr. G.
Čia pat jis vėl klausia,
"ko gi tad trūksta? Išsila
vinimo?’’
"Neatrodo. Iš rašančiųjų
matyti, kad išsilavinimo
yra. žinojimo nestinga, bet
trūksta vidinės kultūros,
tam tikro džentelmenišku
mo".
Maža to. Kai kuriems ra
šantiesiems stinga ir ambi
cijos. Juk tokie žmonės, ku
rių straipsnių padoresni
laikraščiai nebetalpina, ga
lėtų savo "aš" išrėkti atsi
stoję miesto aikštėj, dar gi
su gitaros pagalba ...

HELP WANTEI) MALĖ
PL’NCH PRESS OPERATORS
For mediuni aize .(.mpinu plant. Experienced on .mali & medium .tanipink- F.zcellenl w«<e« & f rmue benelitu. Steady employnient.
PARAMOUNT FABRICATING CO.
13595 Helen
Detroit, Mich.
(3-9)

DI EMA KERS
Mu.t be able to run own job.
Steady worfc. Top
Overtime,
frinire benefiti..
APPLY IN PI RSON

LYNX TOOL & DIE
20 160 SIIIRMOOD
DETROIT. MICH.

(•-9)

WANTF.D
MACHINE REPAIRMEN
JOURNF.YMLN ONLY
Need men for maintenance of heavy
tool machine*. al.o need machine
repairmen with numerical
control
electrical ezperience.
Plenly of Overtime
REPUBLIC DIE & TOOL CO.
45094 Van Born,
U'.yne, Mich.
313 -- 721-7800
(410)
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BRONYS RAILA

AKIMIRKOS

KELETAS IŠ MŪSU
Praėjusį kartą patei
kiau skaitytojams kelis
bruožus apie moderniau'
sios Vakarų dramaturgi
jos panoramą. Kokiame
santykyje čia stovėtų ir
kokio lygmens būtų mū
sų lietuviška pokarinė
dramaturgija?
Be nuostolio galėtume
daug nesigilinti į Lietu
vos sovietinį teatrą, iš
esmės tradicinį ir dau
giausia sukaustytą "so
cialistinio realizmo" (t.
y. komunistinės propa
gandos) rėmais, negalin
tį atskleisti meniškai kū
rybinių polėkių, su re
tom išimtim - trumpa
laikės vertės.
Vakaruose
lietuvių
dramaturgijos ūgis taip
pat žiauriai varžomas,
tik kitų aplinkybių - gy
venimo sąlygų, profesi
nio teatro nebuvimo,
mėgėjiškumo
skalės
priespaudos . autoriams
ir, taip sakant, teatra
lams.
Tad Čia laukti daug nau
jienų, reikštų tikėti, kad
stebuklai vis dar turi
įvykti. Nors nebe tiek
dažnai, kaip Kristaus lai
kais, bet, laimei, jų dar
pasitaiko. Laikas nuo lai
ko nepajėgia pavargti tra
dicinės komedijos ir he
rojinės dramos kūrėjas
Vytautas Alantas. Aktu
alijų plotmėje su kelin
ta komedija reiškiasi
Anatolijus Kairys, kurio
veikalų meninė vertė žy
miai žalojama galbūt per
daug tiesioginiu ir nuogu
tezių išsakymu laikraš
tinio feljetono būdu.
Kaip man atrodytų,
šiedu dramaturgai abu
yra tradicionalistai savo
forma ir turiniu, karšti
patriotai, su aiškia politi
ne orientacija ir morali
zavimo polinkiais, prisi
taikantys mėgėjų teatro
galimybėms ir mastui,

pasiekiantys gana plačią
vyresnio amžiaus išei
vijos auditoriją ir jai su
prantami, bet sunkiai
įžiebiantys aktyvų dėme
sį ir pergyvenimų aidą
labiau sofistikųotoje jau
nuomenėje.
Skaičiau ir vieno ir ki
to autoriaus visus iš
spausdintus
veikalus,
abiejų mačiau po porą
spektaklių, stebėjau sce
ną, žiūrovus ir save,
stengiausi
pergyventi
scenos ir salės žiūrovų
santykiavimo "magiką",
- ir visuomet taip, o ne
kitaip mačiau ir jutau.

Žymiai arčiau nau
jųjų laikų teatrui ir jau
nosios bei jaunesnės ge
neracijos imlumui stovė
tų "santariečių grupė",
tiksliau sakant - "santariečių trijulė": Anta
nas Škėma, Kostas Os
trauskas ir Algirdas
Landsbergis.
Kaip akademinės jau
nuomenės organizacija
Santara (vėliau susilie
jusi su Šviesa) nepasi
žymėjo vientisos, pil
nos ir dogmatinės ideo
logijos akiračio apsibrėžimu, taip lygiai nesu
rastume daug bendros at
ramos bruožų ir šių tri
jų dramaturgų "meninė
je ideologijoje". Kas
jiems būtų bendra, tai at
virumas laikui ir jo įta
koms, drąsesnis ekspe
rimentavimas, stipres
nis užmojis įsijausti į
šių dienų žmogaus psi
chikos chaosą, plates
nis intelektualinis išnokimas ir neretai sarkas
tiškas kritiškumas, pa
siekiantis cinizmo ribą.
Jei tai būtų "moderniz
mo" žymės, tai jie tai
krypčiai
daugiausiai
priartėjo. Veltui jų vei
kaluose žiūrovas ieško

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(8)
-- Ir aš
norėjau paboti su jumis, ir aš norėjau sudėti aukas dievams ant Am
žinosios Ugnies aukuro, kad jie būtų dosnūs ne tik brandindami ja
vą, bet kad jie būtų maloningi ir teikdami mūsų visai šaliai taiką ir
ramybę. Jodamas per jūsų gražią girią, aš klausiausi jos ošimo ir
galvojau apie mūsų žmonių išmintį, kuri sako, kad kiekviena pušis
savo šilui ošia. Ar jos rasite nors vieną pušį, kuri oštų tik sau vie
nai, o ne visam šilui?
Kalbėtojas nutilo, lyg laukdamas atsakymo, lyg duodamas laiko
klausytojams pagalvoti ir suprastuos išminties gilesnę prasmę. Luk
telėjęs jis jiems pasakė tokią pasakėčią:
- Kartą girioje kilo gaisras. Skrisdamas padangėmis, sakalas
garsiai ragino visus girios gyventojus griebtis kibirų, kastuvų ir
kirvių gaisrui gesinti, bet niekas jo raginimų neklausė. Tauras atsi
liepdamas sumaurojo, kad jis dar pasnausiąs savo minkštame guoly
je girios tankyne, nes gaisras esąs dar toli, o gal jis ir visai ne
pasieksiąs jo lindynės? — ir vėl užsnūdo. Tada sukriuksėdamas atsliepė šernas, kad kol kas, kol ką, jis dar pasivartysiąs šiltame
raisto purvyne, o jei gaisras ir atšvokšiąs, tai argi Jis užkursiąs šlapias pelkes? — jis kriuksėdamas nusijuokė ir vėl užsnūdo.
Tada atsileipė lapė, kad jos vaikai esą maži, kad ji neturinti laiko,
nes reikią jiems medžioti maisto, ir kad jei gaisras ateisiąs, tai ji
su savo šeima išsikelsianti | saugesnę vietą. Tada sabalas išoko į
pušies viršūnę ir apsidairęs gąrsiai suriko, kad sakalas meluojąs,
kad niekur jokio gąisro nematyti. Bet staiga pakilęs vėjas plačiai
išnešiojo kibirkštis, ir ugnis užklupo girios gyventojus iš pasalų.
Visi gudragalviai palydėjo savo kailius liepsnų jūroje. Ką moko u
pasakėčia? Ji moko, kad kas aukščiau skraido, tas toliau mato, o
kas toliau mato, to balsas negali būti paniekinus.
-- Kas į padangę kyla, tam tėvas perkūnas liepia grįžti i že
mę, — kumštelėjo į pašonę Šventaragiui šalia sėdįs kunigas Kunous kikendamas. -- Šventaragis šyptelėjo, bet nieko neatsakė.
— Jei kiekviena pušis savo šilui ošia, -- kalbėjo toliau Min
daugas, — tai ir kiekvienas girios įnamis turi suurtinai gintis ki
lus pavojui. Ir jei vieno kunigo valdas užpuola atsibastęs stipres
nis priešas ir jei jo kaimynas, užuot skubėjęs jam pagalbon, atsa
ko, kad jam reikią joti medžioklėn, tai koks likimas laukia jų abie

tų nuogo ir kilnaus mo
ralizavimo ar sutirštin
to patriotizmo deklara
cijų, kurių vyresnioji iš
eivių visuomenė dar pa
siilgsta ir bent oficia
liai laiko didelėmis ver
tybėmis. Kai šių autorių
dramose ar komedijose
tokios idėjos išnyra, tai
ne tiesiai, bet pritildy
tos, giliai užakėtos, gi
dažniausiai, tiesą sa
kant, jų ir nėra.
Neskaitant vieno kito
epizodo,
neaprūkytos
"pypkės" ir apipešiotos
"barzdos", šie trys dra
maturgai dar vis išlaikė
savo įgimtą lietuvišką
būdą ir galutinai neatsi
plėšė nuo tradicijų,
kurios neleido jiems
virsti visiškais europi
nio "absurdo teatro" pa
mėgdžiotojais, -pasiduo
ti manieroms ir madai,
kuri man atrodo bus itin
trumpalaikė ir netrukus
baisiai nusibos. Arčiau
sias senajai dramaturgi
ni, be abejo, buvo A.
Škėma, kuriam tragiška
perankstyvai mirtis ne
beleido toliau plėtoti sa
vo stambaus talento. K.
Ostrauskas vis nebaigia
eksperimentų, kurie, at
sižvelgiant į jo ryškius
literatūrinius sugebėji
mus, gal jau būtų jam
nebereikalingi. Plačiau
sių akiračių ir išradin
giausias trijulėje atro
do būtų A. Landsbergis,
kuriam į talką ateina sa
tyrinis talentas ir, kur
reikia, poetinės kalbos
tirštumas. Melsčiausi,
kad jam ko ilgiau neapkarstų "tremties sąly
gų" sausra.
Jei žiūrėti ne vien iš
teatro, bet ir iš bendro
mūsų tautinio likimo plot
mės, tektų kiek liūdno
kai sutikti, kad ir "tra
dicionalistai" ir "mo
dernistai" kolkas gyviau

ir raiškiau neprisikasė
ligi tikrosios mūsų tau
tos likimo tragikos tė
vynėje ir tragikomedijų
išeivijoje. Gal sąlygos
juos pateisintų, bet pas
tangų stoka giliau iša
nalizuoti ir įsigyventi
nepateisintų.
Beje, man teko patir
ti, kad ir Škėmos "Pa
budimo" ir Landsbergio
"Penkių stulpų" enkave
distai tardytojai sovieti
nės Lietuvos žiūrovui at
rodytų išgalvoti dirbti
nai ir juokingai. Tai, be
abejo, "Darkness at
Noon" Koestlerio įtaka,
kuris pirmas enkavedistinį tardytoją pavaizda
vo, kaip labai įmantrų,
rafinuotą, beveik dar
stipresnį "intelektualą"
už leninizmo - staliniz
mo - humanizmo pinklė
se susipainiojusį kalti
namąjį. Tikrovė ne tokia
graži.
♦♦♦

Sutinku, kad žiūrint iš
Los Angeles per dyku
mas į Rytus į tą kažkur
gyvuojantį ir gal žydintį
europinį ar lietuvišką te
atrą, senąjį ir naująjį, vaizdas man per platus,
per tolimas ir gal apte
męs. Tradicija reika
lautų suokti, kad Los An
geles lietuvių teatras
yra gyviausias ir įdo
miausias.
Deja, dantį sukandus,
šį kartą dar tenka pada
ryti išimtį. Praamžius
per 20 metų buvo mums
šykštus atsiųsti čia lai
mingam gyvenimui dau
giau henrikų kačinskų,
pilkų, valiukų, blekaičių,
pukelevičiūčių, Vitalių
Žukauskų,
ostrauskų,
landsbergių ir panašaus
dieviško žvaigždyno. Ot
bent būtume turėję mū
šių, kovų, intrigų, riete
nų, kelis teatrus iškarto
ir pagaliau nė vieno te
atro!
Bet kai Praamžiaus
rūstybė sekundę kitą su
švelnėdavo, nepagailė
davo Jis ir mums vienos
antros duonos riekelės,

jų? Ir ne tik jų abiejų, bet ir visos Lietuvos, nes gi jei priešas
išrėš iš jos nugiros vieną rėžį, ar neskaudės mums visiems?
— O jis pats ar nerėžia iš svetimų nugarų? — vėl neišken
tęs sumurmėjo Kunous.
Baigdamas Mindaugas ypačiai pabrėžė, kad suurimas kalnus
verčiąs, kad vienybė — galybė ir kad būsime tik tada galingi, kai
gebėsime pūsti vienon dfldon. Jis atsisveikino rankos mostelėji
mu ir kartu su Dievelta, kriviais ir savo palydovais suėjo į šven
tyklą.
Žmonės klausėsi Kernavės valdovo kalbos nei jam pritarda
mi, nei prieštaraudami. Tų žmonių daugumas buvo žemdirbiai,
bet gi nemaža jų tarpe buvo ir amatininkų, medžiotojų, bitininkų,
žvejų, dervininkų, odininkų, pagaliau ir paprastų darbininkų. Ne
visi vienodai suprato ir žiūrėjo į viešuosius reikalus. Gal daug
ką ir viliojo Mindaugo vienvaldystės užmačios,nes gi kiekvienam
buvo aiški jo kalbos paslėptoji prasmė, bet mokesčių ir duoklių mokėtojai per daug vienybe žavėtis negąlėjo, nes iš kitų prie Mindaugo
žemių prijungtų valdų žinojo, kad tuo atveju mokesčius ir duokles
tenka mokėti nebe tik vietiniams kunigąms bei rikiams, bet ir Mindauflo iždui. Be to, jau buvo žinoma ir ui, kad prijungtose prie Min daugo žemių srityse Kernavės valdžia ima kištis ne tik į vietinių
valdovų, bet ir į valsčių reikalus, apkarpydama jų laisves. Taigi
daug kas galvojo, kad didelėje, vieno valdovo valdomoje valstybė
je gal ir būtų saugiau gyventi, bet kad už tą saugumą reikėtų mo
kėti nemenką kainą. Galop gal daugumo padysėnų galvose dingsė
jo ir ta mintis, kad kaip didžiūnai norės, uip ir padarys.
♦**

Vienas iš Mindaugo palydovų priėjo prie Suginto ir jam prane
šė, kad jo viešpats prašąs jį ir visus Padysnio šalies kilminguo
sius susirinkti šventyklon, kur būsią aukojamas Mindaugo uuras ir
kur paskum pranašausiąs žynys Tvirbuus.
Tūli didžiūnai tuojau paklausė Mindaugo kviečiami ir su savo
šeimomis nuėjo J šventyklą, tūli delsė svyruodami, bet kadangi
pats kunigas Sugintas ketino eiti pasiklausyti Tvirbuto pranašys
čių ir kadangi Mindaugas prašė, o ne reikalavo susirinkti, tai pa
galiau visi neskubėdami ėmė kopti laiptais vidun. Pasiliko tik ku
nigas Kunotas ir Šventaragis. Kunotui labai nepatiko tas Mindau
go netikėtas apsilankymas, jo kalba ir aplamai visas tas Kerna
vės valdovo maldininkuose sukėlus dėmesys ir sąmyšis.
— Kai lapė pradeda sakyti pamokslus, apsidairyk apie sa
vo višus, -- jis murmėjo paniuręs. — Atsibastė čia, kaip raga
nius ant juodo gaidžio...
— Mūsų vištos saugios Padysnio pilyje, senoli, — nusijuokė
Šventaragis.
— Jo ilgos rankos, neslšaipyk: jos net ir Smolenską pasiekia.
— Bet jei tu nueisi šventykon, jo rankos labiau nepailgės. O
galop atsarga gėdos nedaro: reikia žinoti, kaip ir koks vagis uikstosi į uvo vištyną.

kartais ir su sviestu.
Lyg kadaise pionieriai di
deliais mediniais ratais
per Rocky Mountains, at
riedėjo ir pas mus J. Ka
ributas, po jo Gasparas
Velička, šiam į dausas
iškeliavus, - D. Mackialienė, pagaliau Giedrė
Gudauskienė, Algiman
tas Žemaitaitis, o su vi
su tuo neišvengiamai
ėmė mėgsti s ir vietinė
dramaturgija: pats Gas
paras, Alė Rūta, net J.
Švaistas ir, žinoma, Jur
gis Gliaudą.
Žodžio į pakulas giliai
nevyniojant, galėtume pa
sakyti, kad šiandien čia
turime mažiausiai tris

lietuvių vaidilų grupes ir
keturius teatrus: dra
mos, komedijos, operos
ir operetės. Gi jei nepamirštume tautinių šokių
ansamblio, būtų galima
pridėti dar ir penktą baletas!
Visko mes turime, jei
gu tik kas netingime tin
kamai pavadinti. O ne
seniai turėjom ir išskir
tiną dramos .premjerą,
apie kurią mėginsiu ko
rimčiausiai papasakoti
sekantį kartą.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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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
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 * 7770

CLEVELAND, Ohio

— Regis, jis ir tau užvarvino ant liežuvio medaus: vis jo gies
melę giedi, — dėbtelėjo iš paniūrų J savo vaikaitį senasis kunigas.
Paskum jis žvilgterėjo šventyklos link ir mostelėjo ranka: -- Ei
nam, iš nugaros jis mums rėžio neišrėš, bent šiandien, o rytoj pa
matysime...
šventykloje susirinko visa Padysnio diduomenė ir Kernavės
svečiai. Mindaugas, jo patarėjas Parnus ir kernaviškiai potyliaf
šnekučiavosi su padysnėnafs. Moterys — kunigienė Eglė, rikių
žmonos ir dukterys — susimetusios bflrelin stovėjo nuošaliai ir ne
tiek kalbėjosi, klek žvilgčiojo į Mindaugą ir jo palydovus. Ypačiai
jaunos merginos blaškėsi smalsiais žvilgsniais į svečius. Arčiau
prie aukuro stovėjo vyresnysis krivis Dievelta su savo šventikais.
Plačiapetis, augalotas, gražus vyras Rimgaila iš Karkluojos,
visa galva aukštesnis už kitus, tartum didžiuodamasis savo stotu,
dar aukščiau kėlė savo žilą galvą, klausydamasis nedidelio, ap
valaus Derveliškių rikio Jokilos, kuris, gyvai mostekuodamas ran
komis, jį įtikinėjo, kad tas visas sambūris jam nepatinkąs, kad
dabar nesąs metas gaišinti laiko kažkokiomis kernavišklo valdo
vo užmačioms, o pirmon galvon reikią rūpintis šienapiūte. čia
pat stovįs Vaidvalakio rikis Kantas, viena ausimi klausydamasis
Jokilos tarškios kalbos, nenuleido savo rūstaus žvilgsnio nuo Min
daugo, besikalbančio su Sugintu ir Parnu. Pagarbiame atstume
jų pokalbio klausėsi kiti vyrai, jų tarpe ir Olakalnio rikis Vaido
tas. Šmaikštas, prakaulaus veido džiūsna Pareigėllų šeiminin
kas Knystelka bastėsi nuo vieno būrelio prie kito, galuodamasis
įterpti ir savo žodį, bet niekas jo neklausė, nes jis valdė tik ne
didelę sritį. Gluosnakalnio rikis Miniotas, jo kaimynas Tranlškių
pilies valdovas Norutis ir jų bičiulis Pakriaušių rikis Ramotas
laikėsi nuošaliai ir tylėdami sekė visą tą sambūrį.
Prie aukuro sėdėjo kaip visada dvi nejudrios vaidilutės. Jų
akys buvo nukreiptos J aukurą, ir atrodė, kad jos nieko nemato ir
negirdi, kas dedasi šventykloje. Kitoje aukuro pusėje ant kryžiokų
gulėjo ką tik paplautas milžiniškas tauras, Mindaugo auka dievams.
Iš žaizdos žvėries kakle dar tebetekėjo kraujas į stovintį čia pat
indą. Vienas krivis mirkė į jį iš linų supintą krapylą ir protar
piais šlakstė juo šventąją Ugnį. Viskas buvo paruošta pranašystei
ir visi laukė paties pranašo, išminčiaus Tvirbuto.

Mindaugas, pastebėjęs įėjusius Kunotą ir Šventaragį, nutraukė
pašneką su Sugintu ir priėjo prie Jų, tuojau kreipdamasis į Kunotą,
lyg būtų sutikęs seniai nematytą bičiulį:
— Kunigas Kunous, seniai bematyus! Užsikasei tuose Padysniuose, kaip šernas raiste, net ir ausų nebeiškiši! Daug man pasa
kojo apie uve mano tėvas kunigas Rimgaudas: juk tu su Juo ne vie
ną gudų ir lenkų sritį išmaknojal, ir ne vieną sagą mūsų dainiai
apie tave sudėjo. Negreit pamirš uve maskoliai. Atjotum į Kerna
vę, paurtum man, kaip kraštą valdyti, o gal padėtum man naują pilį
pastatyti?
(Bus daugiau)
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SŪDUVIU PĖDSAKAI PABALTIJO PIETRYČIUOSE
Dokumentų žinios apie
Sūduvą yra nepakanka
mos krašto plotui ir ri
bom nusakyti. Ypač ne
aiškios pietinės sienos.
Lenkų archeologų daro
mi Sūduvoje kasinėjimai
atliekami krašto šiauri
nėje dalyje.
Gal galima reikalui pa
dėti kalbiniais duomeni
mis?
Marija
Gimbutienė
(The Balta, 1968, 30 p.)
žemėlapyje į baltiškas
sritis įjungia didesnę da
lį Vakarų Bugo baseino.
Tatai suprantama.
Max Vasmeris (1-133)
rašo, kad Gervasius von
Tilburg (12 amž.) liudiji
mu Vakarų Būgas anks
čiau buvo vadinamas Armilla.
Tam vardui esą baltiš
ki atitikmenys vardų van •
denims Lietuvoje (Lie
tuvos TSR upių ir ežerų
vardynas 1963): Degučių
ežeras Armelis, upė Ar
mėną Nemuno intakas,
upė Armona Šventosios
int.,
upė Armuliškis
Molainos int., Nemenči
nės ež. Arnėnas ir upė
Arnėna — Spenglos aukš
tupys.

pės int., Lietuviška fo
netinė forma sąvokai
tamsus, pojuodis pasaky
ti kiek skiriasi nuo sūduviškės: upė kiršinąs
Nevėžio int., kiršvalkis
Viduklės ežeras, Pakaršuvė, jin ir Parkaršupė
Mūšos int., liet, keršas
— juodmargis, keršinis
karvelis; kiršlys — žu
vis Thymallus vulgaris;
karšė ir pokaršis — žu
vis Abramis brama; gal
tos pat grupės yra liet.
Kirkšnis jūros int.,kirk
šnoupis Nevėžio int.,
Kirkšnovė Dubysos int.
Bendra Indoeuropietiš
ka bazė yra kaip šen. in
dų Krsnas — juodas,
tamsus. Sąvokai juodas
pasakyti slavai vartoja
giminingą žodį: lenkų
czarny, rusų čiornyj.
Bugo sritis nuo 9 am
žiaus po Kr. užvaldyta
slavų dulebų arba bužanų. Ta sritis buvo ant
vieno iš vandens kelių
iš Baltijos į Bizantiją,
ant vandens kelio iš Vys
los į Dnieprą apsaugoto
keletą tvirtovių. Visus
vandens kelius iš Balti
jos į Bizantiją 9 amž.
po Kr. kontroliavo vikin
gai arba variagai, tad
vardas Bug galėj būti
ir šen. normanų.
Laikais 10-15 amž.
po Kr. Bugo-Styro sri
tis buvo vadinama Rau
donoji Rusija (Červenaja Rusj), kad atskirti į
šiaurę buvusią Juodąją
Rusiją (Čiornaja Rusj)
— vandens kelią iš Ne
muno į Dnieprą. Senes
niais laikais Nemuno
kelią į Dnieprą domina
vo vadinamos Nemuno
kultūros (Memeler kultur) žmonės — matomai
kuršiai. Mindaugo lai
kais Juodoji Rusija buvo
Sūduvių kraštas.
Dauguvos ir Dniepro
aukštupių vandens kelias
dar buvo vadinamas Lie
tuvos Rusija (Litovskaja
Rusj). Nuo 14 amžiaus
Maskvos dokumentuose
Lietuvos Rusia imta va
dinti Bielorusija, nebesiejant to vardo su van
dens keliu, bet su geog
rafiniu vienetu.
Dar buvo žinomos Staraja Rusa Ilmenio ež.
srityj, Valstybė Rusa
ir Novoj Rusj Novgordo srityje.
Prie Rusos ir Rusios
vardų prikergti būdvar
džiai raudonoji, juodoji,
baltoji tėra simboliški
to meto slavų dokumen 
tuose priimti Tolimųjų
Rytų normandų kilmės
pasakymai pasaulio ge
ografinėms kryptims žy
t mėti: juodasis — šiau
rės, raudonasis — pie
tų, baltasis — vakarų ir
mėlynasis — rytų. (Žiū
rėk Draugas Nr. 287 1963 m.).
Antanas Vdp.

Baltiški hidronimai:
matomai sūduviškė Armilla, lietuviški Arme
lis, Armėną, Armona,
Armuliškis, Arnėna ir
pn. yra paremti indoeu
ropietiška baze: šen. in
dų arnah — banga, kun
kuliuojantis
potvynis,
šen. indų arnavah —ban
guojąs, hetitų aruna —
jūra (Mayrhofer 1—51):jie
yra seni ind. europiet.
keldiniai.
M. Vasmaris (1-33)
aiškina, kad upės Bug
dabartinis vardas yra
tos pat grupės kaip šen.
normanų baugr — gran
dis, žiedas (anglų ring),
nūdien vok. biegen —
lenkti, šen. indų bhogas
— lankstas, vingis, šen.
indų bhugnas — lenktas.
Vakarų Bugo kairysis
intakas (į pietų rytus nuo
Varšuvos) vadinamas
Krsna. Aiškiai atpažįs
tama sūduviška foneti
nė forma Kirsna.
Ernst Fraenkelis (245
p.) rašo, kad prūsų ir sū
duvių kirsnan reiškiąs
juodas, tamsus: Prūsų
upė Kirnsappe, prūsų vie
tovė ir pav. Kirsne, Lie
tuvos upė Kirsna Šešu-

Alfonsas Tyruolis
METAI

Kas išves nežinojimą, nerimą
Į šviesą ir rimtį per šaltį ir gruodą?
Pavasariai grįžta žiedais nešini,
Ir parlekia paukščiai per vandenis juodus.

Nes saulė kaip meilė kviečia galingai
Pumpurą krautis ir gėlę žydėti,
Ir upė, iš mažo šaltinio išsruvus,
Skuba į marių platybes tekėti.
Bet gėlės numiršta, kai saulė išeina
Našlaičių kitur aplankyti.
Tik meilė palieka, nemiršta ji niekad,
Su ledo gėlėm dar gruody ji žydi.

Vaizdelis iš kalėdinių būrimų Vasario 16 Gimnazijoje. Stovi iš kairės: Rudolfas Landas, Kristina
Zutautaitė, Irena Sakaitytė, Birutė Gaidytė, Marytė Kuršytė, Manfredas Šiušelis ir Ričardas Palavins
iąs.

Kalėdų eglutė Vasario 16
gimnazi|O|e
Vasario 16 gimnazijo
je Kalėdų šventė buvo at
švęsta gruodžio 21 d. Tą
dieną prieš pietus buvo
tik kelios pamokos, vi
sur buvo jaučiama kalė
dinė nuotaika. Iškilmin
gas kūčių atšventimas
prasidėjo 3 v. gimnazi
jos valgykloje. Suvažia
vo daug svečių, jų tarpe
ir svetimtaučių bei mo
kinių tėvų iš visos Vokie
tijos.
Sveikinimo žodžiais
kreipėsi gimnazijos ka
pelionas kunigas Jonas
Riaubūnas, po to kiek
vienas klasės auklėto
jas plotkelę laužė su gim
nazijos direktorium V.
Natkevičium ir tada su
savo klasės mokiniais.
Kūčių vakarienei bu
vo gimnazijos mokyto
jos H. Motgabienės ir vir
tuvės personalo paruoš
ta 12 skirtingų patiekalų.
Valgykoje nuotaika buvo
labai maloni ir jauki,
prie kurios prisidėjo sko
ningai parinkta kalėdi-

turi liesti Korp! Neo-Lithu
ania stovyklos programą.
Trys geriausi rašiniai bus
premijuojami: I prem. 50
dol., II — 25 dol. ir III —
15 dol.
Konkursiniai rašiniai iki
nustatyto termino pasiun
čiami Vyr. Valdybos pirmi
ninko Algio Modesto adre
su: 6456 So. Talman Avė.,
Chicago, III. 60629.

nė muzika. Valgykoje ei
lėraščius
deklamavo:
Monika Gargasaitė, Ma
rytė Palavinskaitė ir Irę
na Klevinskaitė.
Po kūčių vakarienės
visi svečiai ir mokiniai
susirinko gimnazijos rū
mų salėje, kurioje buvo
pravesta kultūrinė pro

grama. Atidarymo žodį
tarė gimnazijos mokyto
jas Fr. Skėrys. Jis Ka
lėdų Eglutės šventę gim
nazijoj ruošia jau try
liktą kartą.
Kapitonas Jonas Va
liūnas šventės proga per
(Nukelta į 6 psl.)

Vasario 16 Gimnazijos mokytojas dail, Alfonsas Krivickas, pa
ruošęs vaidinimą "Kalėdiniai barimai", tarp mokinių.

NEOLITHUANŲ
STOVYKLINIO RAŠINIO
KONKURSAS

Kaip anksčiau buvo skelb
ta ir dabar Korp! Neo-Li
thuania primena, paskuti
nis terminas neolithuanų
stovyklinio rašinio konkur
sui skirtiems rašiniams
įteikti yra š. m. kovo 31 d.
Konkurse gali dalyvauti
korporantai, stovyklavę pra
ėjusią vasarą. Rankraštis
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus
lapiai. Tema leidžiama pa
sirinkti laisvai, tačiau ji

Kalėdų eglutė Vasario 16 gimnazijoje. Sėdi iš kairės organizatorius mokyt. Fr. Skėrys, E. Simonai
tis, Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas kpt. Jonas Valiūnas, gimnazijos direktorius Vincas Nat
kevičius ir kunigas Hammerschmidt su ponia.
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VASARIO 16
GIMNAZIJOJE
(Atkelta Iš 5 psl.)
davė savo ir savo kuo
pos vyrų, bei amerikie
čių dalinių iš Schwetzin>
geno sveikinimų bei lin
kėjimų ir įteikė gimna
zijos direktoriui pinigi
nę dovaną.
Kaip kiekvienais me
tais buvo paruoštas vai
dinimas. Šiemet, vado
vaujami gimnazijos mo
kytojo dailininko Alfon
so Krivicko mokiniai,pa
rodė būrimo vaizdelius
kūčių vakarienės metu
Lietuvoje. Šis vaidinimė
lis buvo labai įdomus
ypatingai tiems, kurie ne
turėjo progos kūčias
švęsti Lietuvoje. Buvo
parodyta, kaip lietuviai,
ypatingai jaunimas steng
davosi atspėti ateitį žva
kės vašką pildami į šal
tą vandenį ir iš susida
riusios formos spėlioda
mi ateitį...
Po vaidinimėlio gimna
zijos mišrus choras ke
turiais balsais pagiedo
jo penkias kalėdines gies
mes, kuriam vadovavo
ir daugiausia melodijų
pritaikė muzikos moky
tojas Kazys Motgabis.
Prieš chorą ir tarpe
giesmių buvo deklamuo
jami eilėraščiai, ku
riuos deklamavo: Kris
tina Ramanauskaitė, Ro
mas Žaliukas, Vilius
Bolcas, Aldona Gumuliauskaitė ir Loreta Subačiūtė.
Pabaigos žodį tarė
šios šventės organizato
rius mokyt. Fr. Skėrys,
dėkodamas visiems, ku
rie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šventės pa
gražinimo, programos
atlikėjams ir visiems
aukotojams užjūryje ir
Vokietijoje. Be šitų ge
radarių Kalėdų senis ne
būtų galėjęs taip gau
siai vaikų apdovanoti.
Pagaliau atėjo momen
tas, kurio vaikai jau se
niai laukė. Atėjo Kalėdų
senis ir apdovanojo jauni
mą, maišeliu su sausai
niais, saldainiais, šoko
ladu, riešutais, vaisiais
nosinaitėm, pieštukais
ir žvakute.
Po to visi tarpusavy
je pasikeitė kalėdiniais
linkėjimais ir pamažu
pradėjo skirstytis ir va
žiuoti į namus. Tą patį
vakarą dauguma mokinių
išvyko Kalėdų atosto
gom.
Kitą dieną vokiškuose
laikraščiuose pasirodė
labai puikūs straipsniai
ape Kalėdų Eglutę lietu
vių Vasario 16 Gimnazi
joj.
Gintaras Radionovas,
VIII klasės mokinys

V. Krėvės lit. mokyklos Philadelphijoje mokiniai Kalėdą eglutės metu suvaidino B. Vaivorytės
"Skraidyt?".
V. Gruzdžio nuotrauka

PHILADELPHIA

KALĖDŲ EGLUTĖ
Sausio 7 d. šv. Andrie
jaus parapijos salėje lietu
vių šeštadieninė Vinco Krė
vės mokykla buvo suruošusi tradicinį Kalėdų eglutės
parengimą. Į naujai atre
montuotą ir gražiai papuoš
tą salę subėgo nemažas bū
rys lietuviško atžalyno.
Visą programą išpildė
patys mokinukai, kurie bu
vo gerai paruošti ir patys
atlikėjai neblogai pasirodė.
Jie buvo dailiai pasipuošę ir
žiūrovuose kėlė nuostabą
bei susižavėjimą, kai vienas
po kito išbėgę į sceną savo
išmoktas rolės atlikinėjo.
Dalis jų deklamavo, pa
šoko baletą, ratelį pasuk©,
birbynėm tylutėliai patūtavo.
Pasirodė ir su vaidyba.
Buvo suvaidinta vieno veik
smo vaizdelis ”Skaidrytė”.
Ypač žiūrovuose pasigerė
jimo jausmus iššaukė pa
čių jaunučių — darželinio
amžiaus — pasirodymai,
kuris kitas ir suklysdamas
tęsė savo rolę iki galo.
Kalėdų senelis galėjo bū
ti savo rolėje daugiau išra
dingesnis, pačiu garsu ir
tariana stipresnis. Tarpais
trūko kiek sceninio susidrausminimo — leidimąsi į
bazarą.
Eglutės papuošalai pasi
gėrėtini, kaip ir visų "artistų” aprangos siuviniai. Vi
są tai liudijo, kad mokyto
jai, mokyklos tėvų komite
tas tam buvo įdėję daug
darbo bei pastangų.
Visam tam dalinai bus
pagelbėjusi čia nepersenai
atsikūrusi skautiškoji dva
sia ir kai kurios jaunos šei
mos su savo mažutėliais.
Sveikintini visi tie, kurie
vienu ar kitu būdu bei ma
žu darbeliu buvo prisidėję
prie šio parengimo pasise
kimo . ,
J. B-is

Skaityk ir platink
DIRVĄ

BAIDOSI JURBARKE STATOMOS

NAFTOS VALYKLOS
Gruodžio 29 d. Tiesa
Vilniuje ryžosi dar kar
tą pagąsdinti Lietuvos
žmones kapitalizmo bau
bu. Šį kartą griebėsi įro
dinėti, koks baisus esąs
kapitalizmas gamtai. Ko •
munizmas, esą, moko
mylėti tėvynę, o tai, esą,
reiškia — mylėti tėvy
nės gamtą. Kapitalis
tinėj sistemoj gamta

esanti tik pelnui iš jos
čiulpti. Gamtos grožis
ir nauda esanti savanau
diškai naikinama. Kapi
talistiniuose kraštuose,
anot Tiesos, upės teka
juodu kaip smala vande
niu... Tik "socializmas”
esą, panaikinęs gamtos
turtų privačią nuosavy
bę, galįs tinkamai ap
saugoti jos gėrybes ir

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina
šias knygas:

PALIK AŠARAS
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 į
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa- |
siuntinio Lietuvai.

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

|
į
'

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

10 dol.
už keturias knygas.
---------------- — IŠKIRPTI —--------- ---------

grožį...
Bet netrukus ir Tiesa
išsipasakoo, kad toj ”so cialistinėj santvarkoj”
— kaip tik toj, kuri dabar
įvesta Lietuvoj — su gam
tos apsauga nė kiek ne
geriau, kaip ir "grobuo
niškame kapitalizme”.
Pavyzdžiui, —
Pavenčių fabrikas ter
šia Ventos upę. "... fab
riką statė dar buržuazi
niais laikais, ir todėl nė
ra valomų įrengimų. Bet
juk tiek metų fabriką val
do tarybinės įstaigos, o
tie valomieji įrengimai
dargi nesuprojektuoti...
O kiek dar laiko praeis
kai projektas jau bus pa
darytas. Kiek dar laiko
reikės pačiai staty
bai!"...
"Juk vis dar teršiami
gražuolio Nevėžio gilūs
ir vėsūs vandenys, dai
nose apdainuota Šešu
pė", — toliau aimanuo
ja Tiesa, nei nebepri
mindama, kad šios upės
kaip tik dabartinių "tė
vynės mylėtojų" tapo už
terštos nepalyginti pik
čiau, kaip yra buvę ka
da nors "nesocialistiniais" laikais.

Skubėdama vėl pasitei
sinti, Tiesa užsimena
apie chemijos pramonės
tokį išsivystymą Lietu
voj, kokio niekad nebu
vo. O "chemijos pramo
nė tai reiškia, jog bus
daugiau drabužių ir apa
vo, daugiau namų apy
vokos reikmenų. Tai
reiškia, kad bus daugiau
mineralinių trąšų, dau
giau insekticidų kovai
prieš kenkėjus, daugiau
herbicidų kovai prieš
piktžoles"... Atseit, to
kiems reikalingiems da
lykams įmonių statymo
skubėjimas gal bent kol
kas ir pateisina nepai
symą, kaip tas atsiliepia
gamtos gėrybėms ir gro
žybėms... Bet kuo gi tada
skiriasi tasai "socialis
tų" nepaisymas nuo "ka
pitalistų" nepaisymo?
Argi ne tuo pačiu tikslu
plečiama pramonė kaip
vienur, taip ir kitur?

Bet šis cheminės pra
monės paminėjimas Tie
soj iš tikrųjų yra toly
gi s su prasitarimu apie
virvę pakaruoklio na
muose. Už to paminėji
mo stovi didžiulis Jur
barke projektuojamos
naftos įmonės šešėlis. Ji
Lietuvos gamtai gresia
katastrofa. Visi Lietuvoj
tą žino, kiti buvo išdrįsę
įsakmiai maldauti, kad
ta pabaisa nuo Lietuvos
būtų atitolinta. Bet Lie
tuvoj tokius dalykus le
mia monopolinio kapita
listo valia iš Maskvos.
Tiesos šaukimasis įgam
tos mylėtojus šiuo atve
ju — balsas girioj.
(ELTA)

Pavardė ir vardas............................................................

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

Jaunieji mokinukai Philadelphijoje stebi Kalėdą eglutės pro
gramą.
V. Gruzdžio nuotrauka

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

Kalėdų eglučių tradicijos
bolševikai nepajėgė išstum
ti. Todėl tenkinasi tik jos
p a v a dinimu naujametine.
Oficialiai jas ir uždega tik
Naujų Metų išvakarėse,
nors privačiuose butuose
dar daug kas prisitaiko įsi
rengti eglutes ir savaitę
anksčiau ...
Kaip ir priešbolševikiniais laikais, taip ir dabar
laikraščiuose pasirodo pa
dejavimų, kad tai tradicijai
palaikyti išnaikinama daug
naujų eglučių, daromas nuo
stolis miškų ūkyje. Siūlo
išsiversti su eglišakiais. Bet
vaikai protestuoja, ir tėvai
ieško tikrų eglučių. Ir pa
sirodo, kad beatodairišku
mo, eglučių žalojimo, "miš
kų ūkiui kenkimo" dabar
esama net daugiau, negu
seniau būdavo ...
štai vaizdelis iš Vilniaus
eglučių turgelio, gruodžio
29 d. TIESOJ:
"Pakilnojo vieną kitą eg
lutę ir suraukė nosį. Kaip
nesurauksi — eglutės tik
pavadinimas. Sutryptos, ap
laužytos, nusususios ... At
vežė naujų. O čia ir prasi
dėjo ... Visi griebia, trau
kia ... pažiūri ir meta, grie
bia kitą ... Po kojomis tik
traška, braška!... vienas
kitas pagaliau pasitenkina.
O kiti vėl dūsauja, rankioja
iš po kojų sutryptas, aplau
žytas eglutes ir, žinoma,
piktinasi, jokios tvarkos nė
ra". ..
Didieji "gamtos mylėto
jai” komunistai, tačiau, ne
gali leisti sau pasekti vadi
namuoju "kapitalistiniu"
pavyzdžiu. O šie sumeta,
kad jeigu yra paklausa,
tai apsimoka pasirūpinti ir
pasiūla. Įsteigia eglučių
jaunuolynus. Ir visus pa
tenkina, ir pelno padaro, ir
nei gamtos grožiui, nei miš
kų ūkiui nepakenkia ... Gal
ir pasektų tokiais pavyz
džiais, betgi... pavojinga:
žmonėms kils klausimas,
kuriems galams tos revoliu
cijos reikėjo ir už ką mes
dabar turim ją taip gar
bint, jeigu ji nesugebėjo
duoti geresnės tvarkos gy
venime? Tai vienas iš opiau
šių klausimų visiems kvislingams ir jų advokatams
Lietuvoj, revoliucijos su
kakties metams ką tik pa
sibaigus ir Lietuvos nepri
klausomybės sukakties me
tams prasidedant. (ELTA)

REG1STERED
NURSES
immediate permanent supervisory positions avvaiting graduates of accred
ited school of nursing. B. S. degree
preferred.hovvever others vvill be considerecf.
If interested and qualified apply

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Road
Detroit, Milhigan

(4-8)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joieph F. Gribauikai
Executive Secretary

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland. Ohio 44103
Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

NEPAJĖGIA
IŠSTUMTI
EGLUČIŲ
TRADICIJOS

ON INVESTMENTS
Unih of $100 00
Dividend Checki
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Unitą of $1,000.00
For 3 Teari
Oividendt Paid
Ouarterly
or Compoundod

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS
•
60650
Phone (Area Code 312) 656-6330

HOURS: Men. M; Teot. Thvr».. Fri. 9 5; Sat. M; W«4. Goied
Saviafa le By TW I0M Of TBo Moefi Wlf1 foro From Tie laf.
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Lietuvos Nepriklausomybės
• • •

atstatymo 50 metų mine|imas
Artėja Lietuvos Valsty
bės atstatymo 50 metų su
kakties minėjimo šventė.
Kas Clevelande tą sukak
tį minės? Aišku, visi kas
tik lietuviais esame gimę!
Visa tautos dalis plačioje
Clevelando apylinkėje.
Mūsų visuomenę daugu
moje atstovauja įvairios
draugijos. Su maža išimti
mi jos visos yra Amerikos
Lietuvių Tarybos Clevelan
do skyriaus narės.
Minėjimo iškilmes rengia
ir vadovauja Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando
skyrius, kaip ir daugelį me
tų iki šiol. Draugijos kvie
čiamos visomis pastango
mis tame minėjime daly
vauti.
Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 18 d., Naujo
sios parapijos salėje, 18022
Neff Road, pradžia 4 vai.
po pietų.
Iškilmės prasidės pamal
domis abiejose bažnyčiose.
Oficialiai ALT skyrius da
lyvaus šv. Jurgio bažnyčio
je pamaldoms, draugijos
dalyvaus su vėliavomis.
Po pietų, visi rinksis į
Naujos parapijos salę pro
gramai.
Greta organizacijų, ku
rios įsijungia j 50 metų su
kakties minėjimą, prašo
mos parodyti savo prielan
kumą lietuvių įstaigos ir jų
vadovybės: Superior Sav
ings and Loan Association,
Lietuvių Salės Bendrovė,
Lietuvių Amerikos Piliečių
Klubas, Lithuanian Village,
Čiurlionio Ansamblio anks-

MALE HELP

MILLING MACHINE
OPERATORS
TRAIN FOR
HOR1ZONTAL
BORING MILL

tyvesnieji ir jannesni na
riai, šv. Jurgio parapija, P.
šv. Nepaliaujamos Pagal
bos parapija ir jų klebonai,
bažnytiniai chorai, Lietuvių
Kultūrinio Darželio Sąjun
ga, Tėvynės Garsų Radijas,
Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija, lietuviškos mo
kyklos, šokėjų rateliai, jau
nimo sambūriai, lietuviai
pro fesionalai, verslininkai
— ir spauda — Dirva.
Visi gyvenkime lūkesčiu
tos sukakties paminėjimo
— 50 metų sukaktis pasi
taiko tik vieną kartą mūsų
gyvenime!
Šie metai yra Lietuvos
Laisvės Kovos metai! Pa
rodykime pasiryžimą kovai!
Lietuviai iš artimesnių
miestų kviečiami atvykti—
minėkime tą sukaktį visi
kartu!
(ksk)

• Clevelande susidaręs
komitetas Ukrainos nepri
klausomybės 50 m. sukak
čiai minėti kviečia iškilmė
se dalyvauti ir kitų tauty
bių visuomenės bei spaudos
atstovus. To komiteto pirm,
prof. M. S. Pap praneša,
jog minėjimas įvyks sau
sio 20, gausiems svečiams
dalyvaujant bankete Hollenden House didžiojoje sa
lėje. Pradžia 7:30 vai. vak.
Garbės svečiu ir pagrindi
niu kalbėtoju bus senato
rius Frank J. Lausche.
Kitų tautybių spaudos
atstovams kokteiliai prasi
dės 6:45 vai. vak. Hospitality Room.

Puiki proga įsigyti pilną
apmokymą įgudusio maši
nisto pozicijai. Reikalingas
gimnazijos diplomas, plius
polinkis mechaniko darbui.
Geras darbo metu apmo
kymas ir instrukcijos kla
sėse. kad pagelbėtu pažan
gai. Privalote rašyti, skai
tyti ir gerai kalbėti angliš
kai.
Puikus pradinis atlygini
mas, visa eilė apdraudų.
10'/ premija antrai pamai
nai.

OSBORN MFG.
COMPANY
5401 Hamilton Avė.
Phone: 361-1900
z\n
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CLEVELANDO VAIDILOS TEATRAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50 METINĖMS ATŽYMĖTI

stato
ANTANO RŪKO 5 VEIKSMŲ VAIDINIMĄ

vergtoms tautoms ir jo nenuilstartią kovą prieš viso
kius komunistų pasikėsini
mus, LKDS Clevelando sky
rius randa jo perrinkimą į
JAV Senatą būtinu reikalu.
Demokratų partijos Ohio
egzekutyviniam komitetui
pasisakius prieš Lausche
kandidatūrą ir išvysčius
partijos aparato veiklą prieš
jį, šen. Lausche yra reika
lingas mūsų visų paramos.
Prašome dalyvauti šiame
pasitarime. Jeigu aplinky
bės neleis, tada malonėkite
prisiųsti savo atstovą.
LKRS Clevelando
Skyr. Vald.
Petras Tamulionis, pirm.
NEPAMIRŠKIT
REGISTRUOTIS
Neturintieji JAV piliety
bės sausio mėnesį turi įteik
ti paštui savo gyvenamos
vietos adresą, užpildant nu
statytos formos kortelę,
kuri gaunama kiekvienam
pašte,
To nepadariusiems nu
matyta bauda. Todėl ne
Amerikos piliečiai, gyveną
šiame krašte, nepamirškit
registruotis.

• PRANEŠIME apie ve
lionės Marijos Krivickienės laidotuves Dirvoje
buvo praleista jos brolio
Vlado Matulionio, gyv.
Clevelande, iršeimosdalyvavimas šeimą ištiku
• Amerikos Lietuvių Tau siame gedule.
M. Krivickienė sausio
tinės Sąjungos 12 skyriaus
metinis susirinkimas įvyks 16 buvo palaidota Cleve
šeštadienį, sausio 20, Kur lando Kalvarijos kapinė
piaus namuose. Pradžia 7 se, lydint šeimai, gau
vai. vak.
siems bičiuliams ir ar
Bus renkama nauja val timiesiems.

dyba, aptariami skyriaus
reikalai, Prezidento A. Sme
tonos karsto aplankymas
Knollwood mauzoleume.
Po susirinkimo — vaišės.
Privalote turėti vienų ar
dviejų metų patirtį su Mil- Valdyba kviečia narių šei
ling mašina, prie kurios sa mas dalyvauti.
varankiškai galėjote atlikti
• | Vaidilos Teatro Ke
įvairius darbus.
Puikus apmokymas dar turių Keliauninkų premje
bo metu, plius instrukcijos rą atvyksta iš Chicagos Sce
klasėse padės jums pasiekti nos Darbuotojų Sąjungos
savarankiškos pozicijos, pri pirmininkė Sofija Adomai
tienė, aktorė Alė ir Algi
klausomai nuo pažangumo.
R e i kalingas gimnazijos mantas Keželiai ir Česlovas
diplomas, geras anglų kal Rukuiža, kuris šeštadienio
bos mokėjimas raštu ir žo spektakliui atveš apšvieti
mo reikmenis ir talkinin
džiu.
kaus
premjeros apšvieti
Puikus pradinis atlygini
mas, visa eilė apdraudų. mui.
10' < premija antrai pamai
• Ralph .1. Perk, Cuyaho
nai.
ga apskrities Kontrolierius
OSBORN MFG.
ir Tautybių Sąjūdžio pirm.,
COMPANY
vykdydamas savo rinkimų
metu duotus pažadus, kiek
5401 Hamilton Avė.
vienais metais viešai skel
Phone: 361-1900
bia savo ir savo šeimos pa
An I quii! Opportunity Employer
(7-8)
jamas. 1967 m. jis turėjo
19,458.93 dol. pajamų, o
žmona Lucille 516.90. šalia
BAIGĘ GIMNAZIJAS kitų išlaidų, R. J. Perk iš
leido 1,284 dol. labdarai.
APMOKOMI

MAŠINISTO AMATUI
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DIRVA

• Jungtinis Finansų Ko
mitetas Clevelande buvo iš
rinktas sausio 7 įvykusia
me susirinkime. Susirinki
mą sušaukė LB apylinkių
valdybos. Apie komiteto
reikalingumą, ypač sukak
tuviniais metais, jo planus
ir užsimojimus kalbėjo I
apyl. pirm. inž. A. Pautie
nis.
į komitetą išrinkti dr. A.
Butkus, F. Eidimtas, S.
Knistautienė, J. Nasvytis ir
A. Puškoriūtė.
RENGIA PIETUS
Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos Tėvų Ko
mitetas šį sekmadienį, sau
sio 21 d., tuoj po lietuviškų
pamaldų, šv. Jurgio para
pijos salėje rengia pietus.
Visi kviečiami pietuose da
lyvauti, nes tuo būdu paremsite lituanistinę mokyk
lą.

REIKALINGAS NAMŲ
PRIŽIŪRĖTOJAS

L.T.M. Čiurlionio Ansam
bliui reikalingas namų pri
žiūrėtojas Veltui butas ir
KVIEČIA REMTI ŠEN,
alga.
F. J. LAUSCHE
S u i n te resuoti prašomi
Lietuvių Krikščionių De kreiptis į Vladą Plečkaitį
mokratų Sąjungos Cleve telef. 731-7699. ‘
lando Skyriaus Valdyba
kviečia dalyvauti Clevelan
• Išnuomojami šeimoms
do lietuvių organizacijų pir
mininkų bei atstovų pasita be vaikų du butai po 5 kam
rime, kuris įvyks penkta barius, naujai atremontuo
dienį, š. m. sausio mėn. 19 ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
d., 7 vai. vak. Lietuvių salė Jurgio parapijos rajone.
je (apatinėje), 6835 Supe Teira.utis telef.: 431-2497.
rior Avė.
šiame bendrinių, politi
• ApdraUdos reikalais ge
nių ir kitų stambesnių or riausius patarnavimus gau
ganizacijų atstovų susirin site kreipdamiesi į Z. Obekime numatoma įsteigti lenį tel. 531-2211.
Lietuvių Komitetą už Frank
J. Lausche.
• Prieš atnaujindami sa
Atsižvelgiant į senato vo namų ar automobilių
riaus Lausche didelius nuo draudimus, palyginkite sa
pelnus bei jo prielankumą vo mokestį paskambindami
lietuviams bei kitoms pa V. Giedraičiui tel. 944-6835.

KETURI KELIAUNINKAI
Režisūra, dekoracijos, choreografija ir kostiumai
PETRO

MAŽELIO.

Laikas: šeštadienį,: sausio mėn. 27 d.,: 7 vai. vakaro
sekmadienį, sausio mėn. 28 d., 4 vai. po pietų.
Vieta: šv. Jurgio parapijos salė.
Bilietai gaunami DIRVOJE ir sekmadienį, sausio mėn. 21 d. po pa
maldų ŠV. JURGIO parapijos salėje.

Filmuos kwelis
--------

Antanas Bernotas -----------

AUSTRIJA išleido pusket
virto šilingo pašto ženklą pa
minėjimui 100 metą sukakties,
kai ten buvo įvestas akademi
nis miškininkystės studijavi
mas. Piešiny parodytas žavingąs kalną vaizdelis su pusdžiū
ve išsikerojusia pušimi. Daili
ninkas — A. Pilch, graveris —
R. Toth.

Kas gyveno Austrijoje ar Vo
kietijoje prisimins, kadtenspyg
lluočių miškai daugumoje sodintiniai ir auga gražiomis ei
lėmis, kruopščiai prižiūrimi,
išretinami ir apgenėjami. Kir
timai tuoj išvalomi ir sodinami
nauji miškai. Panašiai prižiū
rimi ir lapuočių miškai, nors
jie ir nesodinami eilėmis. Ir

PARENGIMAI
CLEVELANDE
SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs Sv. Jurgio parapijos
salėje.

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".
VASARIO 10 D. Ateitininkų ba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.
VASARIO 11 D. §v. Kazimie
ro ir Vysk. Valančiaus lit. mo
kyklos, naujos parapijos salė
je mini LietuvosNepriklausomy
bės 50 metų sukaktį. įėjimas
laisvas.

laisvoje Lietuvoje per kelioli
ka paskutiniųjų metų buvo sten
giamasi miškų ūkį vesti tvarkingai.
•**
ISPANIJA išleido 4 p. ženk
lų seriją su žymiais ispanais:
tėvas Jose Bethencourt, Enrique Granados, Ruben Dario ir
šv. Ildefonsas, čia dedame pus
antros pezetos p. ženklą su Gra
nados atvaizdu.

Enrique Granados (1867-1916)
pianistas ir kompozitorius, yra
vienas žymiausių ispanų tauti
nės muzikos kūrėjų. Jispradžio
je griežė su žymiuoju Cabrero
orkestru, kuris 1892 m. pirmą
kartą pa griežė Granados sukom
ponuotus tris ispanų šokius.
1900 m. jis įsteigė klasikinių
koncertų draugiją ir su žymiais
orkestrais važinėjo po Ispani
ją, Prancūziją ir JAV. Kūrė
operas ir suitas, bet labiausiai
pasisekimo turėjo su savo kori
niais fortepionui, kuriuose įpy
nė ispanų tautines melodijas.
Jis su Albeniz ir Falla sudaro
nedalomą ispanų tautinės muzi
kos kūrėjų trijulę. 1916 m., griž.
damas iš Amerikos po koncer
to Baltuosiuose Rūmuose, pas
kendo kartu su žmona, kai jų
laivas buvo torpeduotas vokie
čių povandeninio laivo.
♦**

LICHTENŠTEINAS išleido 4
p. ženklų seriją savo sostinėje
Vaduz esančiai katedrai pami
nėti su tos katedros vaizdu ir
senovinėmis šventųjų statulo
mis.

VASARIO 24 D. Lietuviams
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv, Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 24 D,

Kaziuko Mugė,

BALANDŽIO 20 D. Vysk.
M, Valančiaus Lit. Mokyklos
metinis balius.
GEGUŽĖS 25 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.
GEGUŽĖS 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.

SPALIO 5 D. Grandinėlės
koncertas Slovėnų salėje.

Theodor Storm (1817-1888),vo
kiečių poetas ir rašytojas,gimė
kilmingoje šeimoje Husume,
Schleswigo provincijoje. Studija
vo teisę Kielio ir Berlyno uni
versitetuose ir vertėsi advoka
tūra ir teisėjavo. Be savo tie
sioginių pareigų, mėgo litera
tūrą ir yra parašęs nemaža po
puliarių veikalų, kuriuose sod
ria ir jautria kalba į literatū
rą perkėlė šiaurinės Vokie
tijos gamtą, jos žmones ir jų
tautosaką. Vienas populiariau
sių yra jo Immensee, toliau se
ka Audros raitelis, Regentrudė
ir kt. Visi jo veikalai yra išleis
ti 8 tomuose. Lietuviškai okup.
Lietuvoje E. Vengrienė 1961 m.
išvertė jo "Audros raiteli", ku
riame telpa ir Imeno ežeras bei
kitos novelės.

ATSAKYMAI I LAIŠKUS:
Ponui V. Matulaičiui, Toronto.
Ačiū už Jūsų laišką iš lapkr.
17 d. su iškarpa iš Linn’s fila
telinio laikraščio. I J. Brodows
kio neteisingą lietuvių - lenku
santykių pavaizdavima labaivykusiai atsakė ūme pat laikraš
tyje gruodžio 18 d. p. Robertas
Nova k.

DAYTON

VASARIO 18 d.
Lietuvos
Valstybės Atstatymo 50 Metų
Sukakties Minėjimas. Rengia
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 9 D. Koncertas Nau
jos parapijos salėje. Progra
mą atlieka sol. Daiva Mongirdaitė. Rengia šv. Kazimiero
lit. mokyklos tėvų komitetas.

ir žmonių renkamas seimelis.
Kraštas užima 65 kv. mylias
Reino slėnio ir gretimų kalnų
guli tarp Austrijos ir Šveica
rijos Alpių kalnuose, gyvento
jai vokiečių kilmės, katalikai,
verčiasi žemės ūkiu ir gyvuli
ninkyste, pramonė menka. Iš
viso turi apie 17,800 gyventojų.
Pašto ženklus išleidžia nuo
1912 metų.
***
R. VOKIETIJA išleido 3 p.
ženklus su pasižymėjusiais vo
kiečiais: Georg Herwegh, John
J. VVinckelmann ir Theodor
Storm. Pastarąjį čia dedame.

Vaduz miestas, Lichtenštei
no kunigaikštijos sostinė, guli
dešinėje aukštutinio Reino upės
pusėje, i pietus nuo Bodeno eže
ro, ir šiuo metu turi apie 2600
gyventojų. Mieste yra gotinio
stiliaus katedra (kuri čia ir pa
rodyta) bei atkalnėje pilis, sta
tyta XIII-me amžiuje, o jos
bokštas užsilikęs net iš IX-to
amž.; pilis 14'f» m. šveicarų
buvo sugriauta, bet vėliau at
statyta. -- Pats Lichtenšteinas
yra nepriklausoma kunigaikš
tija, turinti pradžia 1342 m.,
kada kunigaikštis Hartmann I
paėmė valdyti kraštą. Dabar
tines sienas kraštas turi nuo
1712 m., o jį valdo kunigaikštis

• Tėv. Gintautas Sabataitis. S. J., kuris šiuo metu
tęsia psichologijos studijas
Xavier Universitete, Cincinnati, Ohio, pasakys pa
grindinę kalbą Dayton,
Ohio, lietuvių 50-ties metų
N e p riklausomybės sukak
ties minėjime, kuris įvyks
sekmadienį, vasario 18 d.
šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos salėje.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

džiuginanti, ypač su apgai
lestavimu ją sutinka lietu
viškos dainos mėgėjai.
Oktetas buvo susiorgani
zavęs 1953 m. Tada jis va
dinosi New Yorko Skautų
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Vyčių oktetas. Jam vadova
vo muz. M. Liuberskis. 1960
m. oktetas buvo perorgani
• Popiežius Paulius VI,
• JAV LB Centro Valdy zuotas ir pavadintas New
sausio 8 dieną, iškilmingoje ba ruošia 12-15 min. Vasa Yorko Vyrų oktetu. Vado
audiencijoje priėmė prie rio 16-tos minėjimo progra vu pakviestas pianistas
šv. Sosto akredituotus dip mą anglų kalba, kuri bus Aleksas Mrozinskas. Jam
lomatinius atstovus, kurie įrašydinta į magnetofininę pasisekė su aktetu pasiekti
jam pateikė naujųjų metų juostelę, tinkamą naudoti aukšto meninio pajėgumo,
sveikinimus. Audiencij oje radijo stotyse. LB apylin tobulai ir įdomiai perduoti
dalyvavo taip pat Lietuvos kių valdybos ir kitos orga dainą klausytojams ir leisti
atstovas prie Vatikano, mi- nizacijos, ketinančios Ne pajusti pilną dainavimo me
nisteris Stasys Girdvainis, priklausomybės šventės mi no grožį.
lydimas pasiuntinybės se nėjimus ruošti amerikiečių
Oktete paskutiniu metu
kretoriaus Stasio Lozorai radijo stotyse ir susidurian dainavo A. Ilgutis, V. Dau
čio jr. šia proga ministeris čios su programos paruoši girdas, R. Kezys, J. NakuGirdvainis asmeniškai per mo sunkumais, galės įsigy tavičius, K. Simonavičius,
davė lietuvių tautos vardu ti tos juostelės kopiją. Ko V. Alksninis, L. Ralys ir V.
naujųjų metų sveikinimus,: pijos įsigijimo reikalu pra Aukštikalnis.
kartu išreikšdamas popie šome kreiptis šiuo adresu:
Jų koncertus turėjo pro
žiui padėką už jo nuolati B. Nainys, 6804 So. Maple- gos klausytis daugelis Ame
nes pastangas įgyvendinti wood Avė., Chicago, Illinois
rikos lietuvių kolonijų. Pa
pasaulyje teisingą taiką, 60629. Tel. 776-4028.
skutiniai koncertai buvo
kurioje būtų pašalintas
Chicagoje
ir Toronte.
• Dr. Vytautas Vardys ir
smurtas ir kiekviena tauta Gabrielius Gedvilą, Vasario
Taip pat oktetas prieš
galėtų gyventi laisvėje.
keletą metų išleido savo
16-tos proga paruošė anglų
Paulius VI atsakydamas, kalba apie Lietuvą straips dainų plokštelę ”Mes žen
prisiminė savo ilgą pažintį nius. Tie straipsniai yra giam su daina”. Joje yra 17
su ministerių Girdvainiu,
multiplikuoti ir siuntinėja kūrinių. Ruošėsi išleisti ir
užtikrino, jog Lietuva yra
mi LB apygardų ir apylin antrą dainų plokštelę, deja,
jam visad brangi ir artima
oktetas netikėtai baigė sa
kių valdyboms, prašant pa
ir pakartojo, jog lietuvių
vo darbą ir išsiskirstė.
sirūpinti patalpinimu ame
tautos kančios jam yra ge rikiečių spaudoje.
Okteto likvidavimosi prie
rai žinomos. Popiežius, per
žasčių gali būti įvairių,: bet
• Anatolijus Kairys, JAV
Lietuvos atstovą suteikė
svarbiausia bene bus laiko
visai lietuvių tautai apašta LB Kultūros Fondo pirmi
stoka, kurio nemaža reika
liškąjį palaiminimą.
ninkas, rūpinasi dramos
linga tobulam dainavimui
studijos steigimu. Dramos
išmokti. Reikia nepamiršti,
DAILININKAI REMIA
studiją Chicagoje numato jog oktetą buvo sudarę jau
. SAVO DARBAIS
ma atidaryti vasario mėn.
ni vyrai, studentai, lietuviš
kos dainos entuziastai. Tas
Daugiau kaip 20 lietuvių
jų entuziazmas visada ok
dailininkų atsiliepė į Jung
tetą palaikė ir veik 15 me
tinio Finansų Komiteto
tų daugelis oktetu gėrėjosi.
kreipimąsi ir padovanojo
Netektų manyti, kad bū
po kūrinį komiteto rengia
tų
išnykęs lietuviškos dai
mai loterijai, ši loterija
nos pamėgimas, tačiau per
rengiama Lietuvos Laisvės
15 metų pasikeitė tos veik
Kovos Netų programos vyk
los ir visos kitos sąlygos.
dymui finansuoti. Lietuvos
Vyrai subrendo, baigė stu
nepriklausomybės atstaty
dijas,
sukurė šeimas, vi
mo 50-ties metų sukakčiai
siems tenka rūpintis dar
pagerbti savo kūrinius pa
bu, pagrindiniu pragyveni
aukojo šie dailininkai:
mo
šaltiniu.
Aneliūnaitė, Balkuvienė,
Paklaustas okteto vado
Bagdonas, Elskus, Galdi
vas muz. A. Mrozinskas, ar
kas, Ingelevičienė, Janusas,
nemanąs organizuoti naują
Jasiukynaitė, Jonynas, Juo
oktetą, atsakęs, ” jei tik at
dis, Pautienius, Raulinaitis,
siras naujų jėgų, su tokiu
Rūtenis, Stankūnienė, Su
• Pranys Alšėnas, Mar pasiryžimu, kokį yra paro
bačius, Urbaitytė, Viesulas,
Vitkus, Vizgirda, žoroms- tyno Jankaus monografijos dę oktetininkai, tai vėl ban
kis. Dar laukiama keleto ki ir kt. knygų autorius, spau dys imtis lietuviškos dai
tų jau pažadėjusių dailinin dos bendradarbis, baigė nos populiarinimo.”
Pedagoginį Lituanist i k o s
kų kūrinių.
Tie šiam tikslui paauko Institutą neakivaizdiniu bū
• New Yorko ALT šiais
tieji kūriniai bus parduoda du ir įsigijo teisę dėstyti jubiliejiniais metais, ruo
mi loterijos būdu. Loterijos lietuvių kalbą kitataučių šiasi iŠKiimingai minėti Lie
bilietus platina visos Lietu mokyklose.
tuvos nepriklausomybės pa
vių Bendruomenės apylin
• JAV LB Hartfordo Apy skelbimo aktą.
kės, ypač Jungtinėse Vals
Minėjimas įvyks š. m.
linkės Valdyba pirmoji at
tybėse ir Kanadoj. Bilietų
siliepė į Centro Valdybos vasario mėn. 18 d.
kaina po 1 dolerį. Perkan
Iškilmės prasidės sekma
anketą apylinkių valdybų
tiems knygutėmis — 5 do pirmininkų suvažiavimo rei dienį, 10 vai. ryto pamaldo
leriai už šešių bilietų kny
kalu. Ji pritarė tokio suva mis šv. Patriko katedroje.
gutę.
žiavimo šaukimui, davė po Iškilmingas aktas prasidės
Vienas iš pirmųjų šios lo
zityvių ir naudingų patari 4 vai. po pietų, Washington
terijos bilietų įsigijo Vliko
mų dėl suvažiavime svars Irving mokyklos patalpose,
pirmininkas dr. J. K. Va
tytinų klausimų ir pažadė Manhattene.
liūnas — už $50.00. Be to,
Pagrindinę kalbą pasakys
jo tokiame suvažiavime da
jis ir tiesiogiai paaukojo
Vliko pirmininkas dr. J. K.
lyvauti.
Jungtiniam Finansų Komi
Valiūnas.
tetui $250.00.
(ELTA)
Meninė dalis susidės iš
• Ieva Trečiokienė, iš
Orange, N. J., prieš šventes dvejų dalių: literatūrinės ir
• Skulptorius Antanas buvo susirgus plaučių už muzikinės. Liter a t ū r i n į
Mončys šiuo metu ruošiasi degimu ir buvo nuvežta į montažą: — Kai Lietuva
naujoms parodoms Prancū Šv. Marijos ligoninę. Dabar prabylo — išpildys aktoriai
zijoje ir Belgijoje. Jo nau sveiksta namuose.
profesionalai: Vincė Lesjas adresas: 103, rue de
kaitiene, Henrikas Kačins
Vaugirard, Paris 6, France.
kas ir Jurgis Blekaitis. šį
Tel. 548-75-85.
NEW YORK
montažą parašė poetas Ni
ką Niliūnas.
• Petras Petrutis, Mar
Muzikinėje dalyje girdė
gučio vedėjas, JAV LB
sime solistą St. Barą iš Chi
IŠSISKIRSTĖ NEW
Centro Valdybos pakvies YORKO VYRŲ OKTETAS
cagos, kuriam akomponuos
tas, rūpinasi amerikiečių
pianistė Aldona Kepalaitė.
Keletą metų sėkmingai
radijui skirtos Vasario 16Tuo būdu šių jubiliejinių
tos minėjimo juostelės pa veikęs New Yorko vyrų ok
metų Vasario 16 akto mi
tetas išsiskirstė, žinia ne
gaminimu.
nėjimo meninė dalis bus iš
pildoma iškiliausiu mūsų
artistų profesionalų.

DIRVA

Buv. Panevėžio Cukraus Fabriko Direktoriui
A t A

Dipl. inž. BALIUI DAUKUI
mirus Australijoje, skausmo prislėgtus žmoną
PAJAUTĄ, sūnų RIMGAUDĄ ir dukrą PAJAU
TĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame
Ona ir Antanas Juodvalkiai

ALT S-gos E. CHICAGOS SKYRIUS PADIDINO
VILTIES ĮNAŠĄ IKI 1OOO DOLERIU
ALT Sąjungos East Chi
cagos skyriaus narių visuo
tinas susirinkimas įvyko
sausio 6 lietuvių parapijos
salėje. Nežiūrint sniego pū
gos ir pablogėjusio kelio
susirinkime dalyvavo Są
jungos pirmininkas Teodo
ras Blinstrubas, vicepirmi
ninkas Mečys Valiukėnas ir
iždininkas, šio skyriaus na
rys Kazimieras Pocius.
Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas A. Juod
valkis ir paprašė susikaupi
mo minute pagerbti mirusį
tautinės srovės veikėją ir
Lietuvos atstovą Anglijai

OMAHA
• Omahos lietuvių 50 m.
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimo komiteto sureng
tas Naujųjų Metų sutiki
mas sutraukė gana didelį
skaičių žiūrovų ir davė re
kordines pajamas. Progra
moje buvo duotas šokiais,
dainomis ir muzika išpintas
varijetinio pobūdžio monta
žas "Burbuliai vėl keliauja”
kuriame dalyvavo apie 40
aktorių.

B. K. Balutį.
Trumpus apyskaiti n i u s
pranešimus padarė sky
riaus pirm. A. Juodvalkis,
iždininkas J. Bagdanskis ir
Revizijos komisijos vardu
R. Nemickas. Visi praneši
mai susirinkimo vienbalsiai
buvo priimti.
Sąjungos ir DIRVOS rei
kalais kalbėjo S-gos pirmi
ninkas T. Blinstrubas, vi
cepirm. M. Valiukėnas ir iž
dininkas K. Pocius. Po jų
pranešimų iškilo gyvos dis
kusijos bei eilė paklausimų.
VILTIES d-jai susirinki
mas paskyrė $400.00 padi
dinti savo įnašą iki tūks
tantinės.
•Nominacijų Komisija su
darė kandidatų sąrašą į
naują valdybą ir pateikė
s u s i r i nkimui patvirtinti.
Naują valdybą sudaro: pir
mininkas — Kęstutis Si
dabras, vicepirm. — Jonas
Rimkūnas, sekretorius —
Algi mantas Markevičius,
iždininkas — Romualdas
Nemickas ir kultūrinių rei
kalų vadovas — Vytautas
Aukštuolis.

Nominacijų komisija bu
vo įvesta tik praeitais me
tais ir jos darbo vaisiai bu
vo pasigėrėtini. Kitais kar
tais valdybos rinkimai su
darydavo vieną iš kebliau
sių ir sunkiai išsprendžia
mų (atsisakant kandida
tams). šiuo kartu nebuvo
jokio vargo.
Į nominacijų komisiją
įeina skyriaus pirmininkas
ir du rinkti nariai. Ateinan
tiems metams nariais iš
rinkti: Kazys Valeika ir
Antanas Juodvalkis.
Į revizijos komisiją iš
rinkti: Juozas Bagdanskis,
Stasys Kalvaitis ir Stasys
Stulpinas.
Skyrius šiais metais šven
čia dešimtmetį nuo įsisteigimo ir valdyba jau daro
metmenis atitinkamai pa
minėti.
Susirinkimui pirmininka
vo Kazys Valeika ir sekre
toriavo Algimantas Marke
vičius.
Po susirinkimo įspūdžiais
buvo dalinamasi prie sky
riaus ponių paruoštos kavu
tės su užkandžiais.
(aj)

• žurn. Jeronimas Cicė
PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
nas, stipriai sušlubavus
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
sveikatai, pasitraukė pensi
jon gerokai apgailestauda tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
mas nebegalėsiąs prenume nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
ruoti ir sekti daugumos lie
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tuviškos spaudos.
tingos
gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
Kadangi greitu laiku čia
nustos darbo ir jo žmona, čiui reikalingos pinigų sumos, bfeapsunkinkime
tai Cicėnai planuoja iš BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
Omahos išsikelti kitur.
• Omahos medžiotojų ir
meškeriotojų klubo ”Aras”
visuotinas susirinkimas iš
savo kasos paskyrė trečiąją
šimtinę Lietuvių Fondui, 50
dol. Lietuvos Nepriklauso
mybės 50 m. minėjimo ko
mitetui Omahoje ir 25 dol.
parapijos reikalams. Tai
vienas dėmesio ir pagarbos
vertas sambūrių Omahoje,
kuris kiekvienais metais ne
pamiršta pinigais apdalyti
įvairių vietinių ir bendrinių
lietuvybės institucijų.
• Omahos lietuvių 50 m.
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimo komitetas rengia
du Vasario 16 d. minėji
mus: vienas tik lietuviams,
o antras, banketo forma,
lietuviams ir daugybei va
dovaujančių Nebraskos val
stybės amerikiečių svečių.
Minėjimo komiteto sureng
ta madų paroda ir Naujų
Metų sutikimas įgalino mi
nėjimą atlikti pačiose ge
riausiose Omahos miesto
salėse. Komitetui vadovau
ja, o taip pat visas kitas
programas režisuoja, ruošia
ir tvarko Danutė ir Bene
diktas Šulskiai,
(vš)

prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą T metams (VL» metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. Vi metų).
Ta proga jungiu Dirvai auką ................ dol.

Parašas ................................................ ............
Adresas .... .......................... .............................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., L, metu
7 dol.

DĖMESIO DIRVOS
SKAITYTOJAMS
CHICAGOJE

MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir
greitai užpildo įvairus 1 N C O M E T A X blankus.
Adresas: 4259 So. Maplewood, Chicago, III., tel CL
4-7450 arba YA 7-2046.
Kasdien 9-8 vai.

Dalis lietuvių su suvažiavimo rengėjais ir paskaitininkais Evangelikų Liuteronų Bažnyčių išeivijoje
kunigų ir darbuotojų suvažiavime Monbachtal/Schwarzwalde. Stovi iš kairės : Fr. Skėrys, Fr. šlenteris, Pasaulio Liuteronų Tarnybos vokiečių vyr. komiteto pirmininkas ir suvažiavimo rengėjas kun.
dr. Ernst Eberhard iš Stuttgarto, garbės senjoras kun. Adomas Gelžinius, prof. dr. Adolf Koeberle
iš Muncheno, kun. Julius Sūnaitis, senjoras kun..Adolfas Keleris ir vyr. bažnyčios tarėjas Gottfried
Klapper iš Hannover.

