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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KO VERTAS VETO?
JAV PREZIDENTAS PASILAIKĖ TEISĘ DUO
TI AR NEDUOTI LEIDIMĄ PANAUDOTI AME
RIKIEČIŲ ATOMINIUS UŽTAISUS NATO SĄ
JUNGOS GYNIMOSI RĖMUOSE. — TOJI VETO 
TEISĖ, YPAČ PO VIETNAMO KARO PATIR
TIES, LABAI BAIDO EUROPIEČIUS, O PA
TIEMS AMERIKIEČIAMS NEDAVĖ JOKIOS 

NAUDOS.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---- —

Prieš vykdamas į 
Maskvą, de Gaulle pada
rė dar vieną žingsnį į 
Prancūzijos 'suverenu
mo atstatymą’ — jis at
šaukė dvi aviacijos es
kadras (viso apie 100 lėk
tuvų) iš NATO. Tuo tar
pu buvęs jo priešas pre
zidento rinkimuose, so
cialistas Mitterand, pa
reiškė, kad NATO jau 
yra 'praeities dalykas’ 
ir reikalinga kokia nors 
nauja sąjunga. Gi socia
listų partijos generali
nis sekretorius Guy Mol- 
let, kalbėdamas tame 
pačiame kairiųjų susi
rinkime Paryžiuje už
praeitą sekmadienį kaip 
ir Mitterand, pasiūlė pra
džiai sudaryti nepuolimo 
paktą tarp NATO ir Var
šuvos pakto dalyvių bei 
eiti prie abiejų paktų vi
siško panaikinimo. Tokiu 
būdu galima teigti, kad 
praktiškai beveik visa 
prancūzų 'viešoji nuo
monė' yra už naujų po
litinių galimybių ieškoji
mą. Kad tam esama pro
gų, bandoma išvesti iš 
tariamo Rumunijos ’gaul- 
lizmo’. Girdi, Vakarų ir 
Rytų sąjungos pradėju
sios irti iš vidaus ir tą 
procesą tereikia paska
tinti.

Tokią galvoseną kri
tiškai. vertina londoniš- 
kis konservatyvus The 
Daily Telegraph:

"Prileidžiama, kad jei 
Prancūzija ir Rumunija, 
elgiasi panašiai, jos
tai daro tuo pačiu pa
grindu. Kadangi tai
vyksta Vakaruose ir Ry
tuose, daroma išvada, 
kad tai išplaukia iš pa
čių sutarčių prigimties 
ir, iš viso, karinės sąjun
gos tėra tiek reikalingos, 
kiek sena skrybėlė. Tai 
tačiau yra visai klaidin
ga.

Tokia išvada remiama 
klaidinga prielaida, kad 
NATO ir Varšuvos pak
tai yra vienas ir tas pats. 
Iš tiesų viena yra lais
va demokratinė sąjunga, 
o kita tėra grupė komu
nistinių diktatūrų, kurių 
vadai neišgyvens nė vie
nos dienos, jei jų vals
tybėse ar jų pasieniuo
se netykotų milžiniška 
sovietų jėga".

Šia proga įdomu pašte 
bėti, kad Frankfurter 
Allgemeine Zeitungpra
nešimu, rumunų kom
partijos vadas Ceauses- 
cu, kurio gegužės 7 d. 
kalba šioje vietoje pla
čiai atpasakota, sukėlė 
tiek daug vilčių apie ru
munų ’gaullizmą’, dabar 
save jau koregavo ir kal
bėdamas Valachijoje rei
kalavo pasitraukimo vi
sų 'ne europietiškų' (su

prask, amerikiečių) ka
riuomenių, o Varšuvos 
pakto panaikinimas galįs 
įvykti tik po... NATO pa
leidimo.

Didesnės reikšmės 
politiniams žygiams tu
rėtų turėti ne rumunų ko
munisto vadeivos žodžiai, 
bet strateginiai 'apdū
mojimai'. Karas Vietna
me parodė, kad vadina
ma 'lankstaus atsako’ 
(flexible response) stra
tegija nedavė laukiamų 
rezultatų. "Air Force 
and Space Digest" žurna
lo redaktorius John F. 
Loosbrock rašo, kad toji 
strategija prezidentams 
Kennedy ir Johnsonui 
buvo įpiršta generolo 
Maxwell Taylor. Pagal 
ją priešui atsakoma pa
laipsniui, lygiagrečiai jo 
spaudimui, tikint, kad 
priešas, pamatęs savo 
priemonių beviltiškumą, 
liausis kovoti nenugalė
tas. Vietnamas parodė, 
kad tokios strategijos lai
kantis JAV turėjo, kovo
damos su palyginti silp
nu Šiauriniu Vietnamu, 
sukoncentruoti labai 
daug savo karinių pajė
gų ir pametė savo tech
nologinę iniciatyvą kitų 
valstybių, suprask Sovie^ 
tų Sąjungos ir R. Kini
jos, naudai.

Tokioje situacijoje 
Vietnamo karas reikalin
gas ir Sovietų Sąjungai 
ir Kinijai, nes jos juo 
naudojasi be jokios ri
zikos. Ar negali kas 
nors panašaus atsitikti 
Europoje? Jei JAV bi
jo išnaudoti savo techni
nę persvarą Vietname, 
ar jos nebijos jos panau
doti Europoje?

Prancūzijai pasitrau
kus, NATO netenka sa
vo gilumos, kuri yra taip 
reikalinga gynimosi ope
racijom, o jos visų pir
ma ir buvo numatytos 
sovietų puolimo atveju. 
Tai verstų grįžti prie 
masyvaus atkeršijimo 
doktrinos, vyravusios Ei- 
senhowerio laikais. Bet 
tada JAV galėjo grasinti 
sovietams atominiu bom
bardavimu už bet kokį 
nusikaltimą, pačios ne
bijodamos panašios re
akcijos iš sovietų pusės. 
Šiandien padėtis yra to
kia, kad ir Sovietų Sąjun
ga galėtų suteikti keletą 
skaudžių atominių smū
gių ir todėl abejose pu
sėse norima išvengti 
visko, kas prie to kon
flikto galėtų vesti’. Dėl
to suprantamas ir mažes
nių NATO partnerių no
ras žinoti, kada ameri- 
kiečiai norės pavartoti 
atomines bombas jų ap
gynimui ir kada ne.

Der Spiegei, liesdamas

LOS ANGELES CHORĄ GIRDESIME CHICAGOJE
Los Angeles lietuvių 

kolonija, palyginus su ki
tais lietuvių centrais yra 
maža. Lietuviai pabirę 
tolimose šio Angelų 
Miesto apylinkėse ir kas
dieniniai susibūrimai bet 
kokiam kultūriniam dar
bui sunkokai įmanomi. 
Tik sekmadieniai teikia 
viltį susitikimams, gra
žesniam pabendravimui 
ir iškilesniems kultūri
niams parengimams.

Ilgėdamiesi lietuviš
kojo gyvenimo įvairu m c- y 
giesmės ir dainos, jie 
prieš dvidešimt penke
rius su viršum metų įs
teigė pirmąjį ir yienin- 
tėlį Šv. Kazimiero Para
pijos Chorą, kurio pir
moji paskirti buvo gie
doti bažnyčioje lietuviš
kų pamaldų metu. Šis 
choras gimė 1940 metais 
ir jam vadovavo pirmo
ji dirigentė moteris Bro
nė Starkienė. Po to cho
ro darbą tęsė visa eilė 
dirigentų: sesuo Asisija, 

tą problemą ( paskelbė 
pasikalbėjimą su vienu 
aukščiausių amerikiečių 
karių NATO organizaci
joje, kuris tačiau prašė 
jo pavardės neskelbti. 
Jis pareiškė, kad kada

(Nukelta į 2 psl.)

UŽBAIGIANT DIDELĮ DARBĄ...

New Yorke suruoštose Lietuvių Enciklopedijos leidimo užbaigimo iškilmėse leidėjas Juozas Kapo
čius patiekia finansinę apyskaitą. Kairėje sėdi vienas L.E. redaktorių Antanas Bendorius, dešinėje 
konsulas Anicetas Simutis. R Kisieliaus nuotrauka

G. Gražytė, A. Šlapelis, 
Juozas Ąžuolaitis, Anta
nas Skridulis, Vladas 
Baltrušaitis, J. Strolia. 
1953 m. choro vairą į sa
vo rankas ima talentin
gas muzikas komp. Bro
nius Budriūnas, kuris 
chorą sėkmingai išvai- 
ravo ir iki šios dienos.

Šis vienintėlis lietuvių 
choras Los Angeles lie
tuvių kolonijoje per ket
virtį šimtmečio išvarė 
gilią kultūrinę vagą. Vė
liau jam buvo statomi di
desni reikalavimai ir jis 
giliai įaugo į šios lietu
vių kolonijos kultūrinės 
veiklos dirvą. Be pagrin
dinio choro sąstato įvai
riais laikotarpiais prie 
choro veikė vyrų kvar
tetas, oktetas ir moterų 
choras. Be giedojimo baž 
nyčioje, jis plačiai reiš
kiasi įvairių parapijos 
tautinių švenčių minėji
muose bei įvairiuose su
važiavimuose, duodamas 
vertingus koncertus. Šis 
choras atstovauja lietu
vių liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muziką 
Board of Education, In- 
ternational Institute, Ci- 
ty of Los Angeles ir ki
tų vietinių organizacijų 
rengiamuose koncertuo
se. Bažnytiniame reper
tuare choras turi DuBois 
oratoriją ”7 Kristaus Žo

džiai" ir aštuonias gie- 
dotinas mišias bei per 
šimtą giesmių. Choras 
yra pastatęs muzikinių 
scenos veikalų, dalyvau
ja televizijos progra
mose, iš kurių paminė
tina 1964 m. įvairių tau
tybių programa, perduo
ta per visas NBC tele
vizijos tinklo stotis. Cho 
ras dalyvavo I ir II-oje 
Dainų šventėje ir išlei
dęs ”7 Kristaus Žodžiai” 
plokštelę.

Chorą sudaro 85 cho
ristai, iš jų 55 moterys 
ir 30 vyrų. Choristų tar
pe didelis procentas jau 
nimo.

Choro valdybą sudaro: 
komp. B. Budriūnas — 
choro dirigentas, valdy
bos pirmininkas Algis 
Raulinaitis, vicepirmi
ninkai Ona Razutienė ir 
Fredas Prišmantas, sek 
retorė Birutė Dabšienė 
ir iždininkas Antanas Po 
likaitis.

Choras entuziastiškai 
ruošiasi Dainų šventei, 
kuri įvyks Chicago j e lie. 
pos 3 d. International 
Amphiteatre. Šioje Dai
nų šventėje didingai 
skambės vienas iš iški
liausių muz. komp. Br. 
Budriūno kūrinių "Tė
viškės Namai", kurį di
riguos pats autorius, o 
akompanuos R. Apeiky- 

VIRŠUJE: Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos choras su 
vadovu Br. Budriūnu, valdyba ir 
svečiais po vieno koncerto.

L. Kančausko nuotrauka

tė. Kantatai žodžiai pa
triotiniai, mieli ir bran
gūs , sukurti poeto B. 
Brazdžionio.

Valandėlę ’ pakeliavę 
šio darbštaus choro eitu 
keliu, džiaugsimės jįma_ 
tydami Dainų šventėje, 
Chicagoje, kurioje susi
jungs tūkstančiai dainuo
jančių JAV ir Kanados lie
tuvių širdžių (ir galingai 
skambančia daina siusi
me savus sveikinimus ir 
padrąsinimo viltį pa- 
vergton tėvynėn, laisvės 
pasiilgusiam broliui ir 
seserei.

O Angelų miesto dai
nininkams laimingos ke
lionės ir iki pasimatymo 
Chicagoje!

Jurgis Janušaitis

* P. KORĖJOS sostinėje Seu
le įvyko 9 Azijos ir Pietų Pa- 
cifiko valstybių konferencija, ku
rioje dalyvavo Japonijos, Korė
jos, Malaizijos, Filipinų, Aus
tralijos, N. Zelandijos, P. Viet
namo, Tailano ir Formozos at
stovai.

Tų valstybių atstovai sudarė 
organizacinius ryšius tolimes
niam bendradarbiavimui palai
kyti ir plėsti. Konferencija bu
vo svarbi politiniu atžvilgiu. 
Joje išryškėjo noras vieningai 
spirtis prieš nuolat gręsiančius 
komunistinės invazijos pavojus. 
Be to spėjama, kad buvo aptar
ti ir ryškesnės pagalbos P.Viet- 
namui reikalai.

* SOVIETINIO BLOKO diplo
matinės atstovybės boikotavo 
Baltuosiuose Rūmuose suruoš
tą priėmimą prie JTO akredi
tuotiems diplomatams. Pasiro
dė tik Jugoslavijos ir Rumuni
jos atstovai. Komunistinio blo
ko atstovai savo boikotą aiškina 
tuo, kad nebuvę pakviesti Mongo
lijos, Kubos ir Albanijos atsto
vai. O tai įvyko todėl, kad JAV 
su tais kraštais nepalaiko diplo
matinių santykių.

* numatytosios turisti
nės kelionės laivu iš Helsinkio 
į Rygą teko nutraukti, nes ant
rajai kelionei gegužės 14 d. už
sirašė tik 2 turistai. Pirmoji 
kelionė gegužės 7 d. buvusi ir 
paskutiniąja. Tos kelionės daly
viai suomiai pareiškė matę ir 
nuobodesnių miestų už Rygą, ta
čiau esamos sąlygos ir ten tu
ristams neviliojančios.
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Wroclawo lietuvių tautinių šokių grupės "Vilnelė" nariai prie 
miesto rotušės, nusifotografavę po iškilmių, minint Lenkijos 1000 
metų krikščionybės priėmimo sukaktį.

LENKIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
Apie Lenkijos lietuvių 

gyvenimą ir veiklą mū
sų spaudoje mažai ką te
randame, nors asmeniš
kus kontaktus ne vienas 
su tenykščiais lietuviais 
palaiko. Daugiausia, ką 
žinome, tai iš Balfo pra
nešimų apie Punsko, Sei
nų ir Suvalkų apylinkė
se gyvenančius lietuvius

KO VERTAS
VETO?

(Atkelta iš 1 psl.) 

atominiai ginklai turėtų 
būti panaudoti^ yra NATO 
narių visai aiškiai ap
tarta. Tiesa, JAV pre
zidentas turi teisę duo
ti ar neduoti leidimą pa
naudoti tuos ginklus, ta
čiau ne jo dalykas pasa
kyti, kaip tie ginklai turi 
būti panaudoti. Amerikie 
čiai vieni, jei ir norėtų, 
negalėtų juos panaudo
ti, sakykim, savo ‘pri
vačiam karui’ prieš so
vietus. Iš viso, jei so
vietai dabar pultų, tai nu - 
tarimą, kaip Vokietiją ir 
visą Vakarų Europą gin
ti, padarytų ne amerikie
čių, bet prancūzų gene
rolas Crepin, kuris yra 
vidurio ruožo (nuo Bal
tijos iki Alpių) NATO 
kariuomenės vyr. vadas. 
’Sacuer’ vyr. NATO va
das — amerikiečių gene
rolas Lemnitz turės tik 
bendrą priežiūrą nuo 
Norvegijos Nord Capo 
iki Turkijos rytinės sie
nos.

Tokiu būdu europiečių 
dalyvavimas gynimosi 
planavime ir jo vykdyme 
yra labai didelis,ir vie- 
nintėlė kliūtis yra bai
mė, kad JAV prezidentas 
gal neleis panaudoti ato
minius ginklus ir tuo bū
du galėtų nulemti sovie
tų persvara žmonėmis. 
Ta ‘veto’ galimybė ver
čia nuo JAV trauktis jų 
sąjungininkus, gi pačiom 
JAV nedavė jokios nau
dos. Tačiau kiekvienas 
pasiūlymas nuo tos veto 
teisės tam tikrom sąly
gom atsisakyti pačioje 
Amerikoje būtų labai ne
populiarus. 

bei apie jų turimą lietu
višką mokyklą Punske. 
Dauguma tų pranešimų 
kalba apie tenykščių lie- 
tuvių skurdą ir apie rei
kalą juos šelpti.

Šiomis dienomis pasi
taikė proga susirišti su 
Breslau (lenkai šį mies
tą dabar vadina Wroc- 
law) lietuviais. Breslau, 
tai didelis rytinės Vo
kietijos miestas, po II 
Pas. karo atitekęs len

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Kur tik matysite besilinks
minančius žmones, ten rasi
te nemažai ir Stroh’s lieps
na daryto skonio. Stroh’s 
gaunamas patogiuose šešių 
skardinių paketuose su len
gvai atidaromu žiedu. Gėrė

kitės stroh’s ... patogiuose 
raudonuose šešių po 12 oz. 
lengvai atidaromų skardi
nių paketuose. Stroh’s ... 
vienintelis Amerikos lieps
na darytas alus.

LIEPSNA DARYTAS 
SKONIS

kams. Kad Breslau nuo 
-seniau būtų gyvenę lie
tuvių, neteko girdėti. Gal 
koks vienas kitas. Dides
nė lietuvių banga užplū
do tik II Pas. karo pa
baigoje, kai, artėjant 
frontui prie Lietuvos, 
nemažas jų būrys įvai
riomis priemonėmis pa
siekė ir Breslau. Tačiau 
šie lietuviai Breslau pa
stoviai neįsikūrė, o, kai 
frontas priartėjo ir prie 
Breslau, patraukė toliau 
į vakarus.

Dabartiniai Breslau ar 
Wroclaw lietuviai atsi
rado jau po karo. Tai 
daugiausia iš Vilniaus 
krašto ar ir iš Lietuvos 
kilę lietuviai, kurie turė
jo galimybę ir norą tuoj 
po II Pas. karo, po to, 
kai Sov. Sąjunga okupa
vo Lietuvą 1944 metais, 
užsirašyti save lenkais 
ir repatrijuoti į Lenki
ją. Nemaža jų tokiu bū
du atsirado Wroclaw ir 
kituose Lenkijos gautuo
se miestuose.

Kaip rašėjas išWroc- 
law praneša, Lenkijoje 
veikia Lietuvių Visuome' 
ninė Kultūros Draugija, 
kurios centras yra Sei
nuose. Draugija veikia 
legaliai ir yra registruo
ta. Draugija turi įvairio
se Lenkijos vietose savo 
skyrius, vadinamus ra
teliais. Toks tos draugi
jos ratelis veikia ir 
Wroclaw nuo 1962 m. ge
gužės 2 d. Pradžioje ra
teliui priklausė tik 12 as ■ 
menų, šiuo gi metu jis 
išaugo iki 100 narių. Ra
telis turi nuosavą sek
lyčią (klubą), kuriame 
yra radijas, televizija 
bei knygynėlis su apie 
500 lietuviškų knygų.

Prie ratelio yra įsi
kūrusi lietuvių tautinių 

šokių ir dainų grupė, 
kuri pasivadino save 
"Vilnelė”. “Vilnelei" 
šiuo metu vadovauja 
veiklus lietuvis Antanas 
Žukauskas. "Vilnelė” 
jau turėjo keletą pasiro
dymų lenkų visuomenės 
parengimuose ir turėjo 
didelio pasisekimo ne 
tik Wroclaw, bet ir ki
tur. Vietos lenkų laik
raščiai labai palankiai 
atsiliepė apie "Vilnelės" 
ansamblio pasirodymus, 
gėrėdamiesi puikiais lie
tuvių tautiniais rūbais ir 
smagiais šokiais. Vėliau
sias "Vilnelės" pasirody
mas buvo Wroclaw mi
nint Lenkijos 1000 metų 
krikščionybės priėmimo 
sukaktį.

Ratelis tik šiek tiek nu
siskundžia, kad j am pri
klauso tik nedaug jauni
mo. Tačiau šiuo metu

Niekur neišeisi tu iš laukų šitų,
Kur dangus toks melsvas kaip linų žiedai,
Nors svetur ir auksu gatvės grįstos būtų - 
Be tėvynės dūmų reikės mums sudžiūt.

-ab

PASLAPTINGAS A. TERCO 
ROMANAS

Paskutinis Abramo Terco 
(Andriejaus Siniavskio) roma
nas, išleistas užsienyje, yra 
"Liubimov". Už šį veikalą ir 
už ankstesnius, ypač "Teismas 
eina" ir "Apie socialistinį re
alizmą", autorius buvo nuteis
tas septyneriems metams kalė
jimo. Neseniai skaitėme tos by
los aprašymą.

"Liubimov" pirmą kartą buvo 
išleistas lenkų kalba Paryžiuj 
1963 m. Išleido Institut Litte- 
raire. 1964 m. tas veikalas bu
vo išleistas Washingtone rusų 
kalba su to paties instituto au
toriaus teise (copyright). Ne

yra suorganizuoti lietu
vių kalbos kursai, ku
riuos lanko 12 vaikų, ir 
tikimasi, kad dauguma jų 
įstos į ratelį ir padidins 
veikėjų skaičių.

Vietos lietuviai savo 
parapijos neturi, bet pa
maldos jiems yra laiko
mos miesto domininkonų 
bažnyčioje kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį 
16 vai. Pamaldų laikyti 
atvyksta lietuvis kunigas 
net iš Gdansko (Danzi- 
go). Veikia bažnytinis 
choras, kuris pamaldų 
metu gieda lietuviškai.

Gyvendami svetima
me krašte, vietos lietu
viai nepamiršta savo tė
vynės ir jos ilgisi. Laiš
ko rašėjas savo prane
šimą baigia šitokiu, jo 
paties sukurtu keturei
liu:

trukus po to, jau 1965 m., pasi
rodė ir angliškas vertimas, iš
leistas New Yorke Random Hou- 
se leidyklos skyriaus (Pantheon 
Books). Išvertė ir įžangą tam 
vertimui pridėjo Mania Harari. 
Vertimas gana laisvokas, kai- 
kurie skyriai ir sakiniai pra
leisti, kaikurie vardai suanglin- 
ti ir romanui duotas angliškas 
pavadinimas "The Makepeace 
experiment" (t. y. Taikadario 
eksperimentas pagal vyriausią 
veikėją Lenią Tichomirovą).

Kaip vertėja nesivaržė dėl 
vertimo tikslumo, matyti ir iš 
kaikurių vardų pakeitimo. Pa v., 
vienoj vietoj randam minimą 
lietuvių kalbą ("Meškos čiauš
kėjo lietuviškai...", kai eina kal
ba apie slaptąjį kodą, įvykus su* 
kilimui Liubimovo mieste), nors 
autorius kalba apie meškas, 
čiauškančias kalmukiškai. Jei 
dar kur yra meškų apie Vilnių, 
gal vertėja buvo ką nugirdusi 
apie anų metų lietuvių studentų 
sambrūzdį ir ši kalba jai atro
dė populiaresnė. Nors nieko ne
turėtum prieš meškas,čiauškan
čias lietuviškai (ana perkeltine 
prasme), bet rusiškoji versija 
(su leidėjo B. Filipovo įžanga) 
lieka originalui artimiausia.

"Liubimov" nėra tikras ro
manas, bet greičiau humoris
tinė apysaka bei pasaka, ar net 
satyra. Pirmatakų jam galėtum 
rasti nuo Gogolio iki Sologubo, 
nuo Sčedrino iki Zoščenkos. Vei
kalas pilnas simboliškų, paslap- 
tingų vietų, ironijos ir mįslių. 
Vietomis pats autorius yra ban
dęs duoti "raktą" pastabomis 
įnašose, bet kartais ir tos pa
stabos, kad ir gana ilgokos, vis
ko • neišaiškina. Tačiau kaikur 
aiškumas neabejotinas.

Visas "Liubimovo" veiksmas 
sukasi apie mechaniką Lenią 
Tichomirovą, kurs išmokęs psi
chologinio magnetizmo paslap
čių, moka paveikti žmones taip, 
jog tampa Liubimovo valdovu. 
Jo tikslas — žmonių laimė ir 
iš tikrųjų jie turi visko, ko tik 
nori. Tolimesnis tikslas -- pa
saulio užvaldymas ir universa
linės taikos įgyvendinimas. O 
dar toliau — gal būti ir žvaigž
džių valdovo Karūna (kosminės 
erdvės užėmimas). Tačiau vei
kiai realybė tas aukštas svajo
nes sugriauna, ir Tichomirovo 
likimas, kaip ir ankstesnių pa
saulio diktatorių, — siaubingas 
griuvimas.

Be abejo, Tercas šiuo kūriniu 
rodo sovietinę santvarką bei so
vietinį žmogų iš humoristinės 
pusės, pasigaudamas aukšto 
laipsnio ir gerai iškultyvuotą 
vaizduotę. Jeigu veikalas būtų 
atėjęs į Vakarus ne slaptais 
kanalais, bet paprastu būdų, jis 
būtų mažiau dėmesio sukėlęs, 
negu dabar. Pats autorius teis
me sakėsi nesąs priešingas nei 
sistemai nei norėjęs kraštui 
pakenkti, su kuo sutinka ir kai
kurie literatūros' kritikai (pav. 

Č. Milosz), bet Vakarai veika
le įžiūrėjo aiškų priešišką nu
sistatymą. Jau vien užsieny 
spausdinimo faktas tai rodąs.

Nors autorius ir nebūtų 
priešiškas komunistinei siste
mai, o norėtų tik jai gero, te- 
rodydamas jos klaidas, tačiau 
kaip išaiškinti, kad savo vy
riausio veikėjo neužkelia į 
žvaigždes, o leidžia jam kris
ti nuo valdovo sosto, nors, at
rodo, visi laimingi ir patenkin
ti.

Atsakymo į tai reikėtų ieško
ti dviejose simbolinėse asme
nybėse — aukštesnio intelekto 
atstove Samsone Samsonovi- 
čluj ir liaudies atstovėj Lentos 
motinoj.

Pirmasis, Tichomirovo gimi
naitis, išmokęs jį psichologinio 
magnetizmo (Lenino metodo pa
veikti mases) pradedant dekab
ristais ir baigiant spalio revo
liucija, pasitikėdamas vien in
telektu ir atmetęs tikėjimą, bet 
gi nėra linkęs pasaulio atiduo* 
ti šėtono visiškai valiai bei ga
liai. Tichomirovas jau suko tuo 
keliu. Iš sukilusio Liubimovo 
atbėgęs draugas U šaukia: "Jis 
neatidarys bažnyčių. Jis netoks, 
kurs atstatytų religiją". Kiti 
draugai klausia, kodėl. "Ogi'to
dėl, kad Lenia Tichomirovas 
yra burtininkas! Dėl to, kad jis 
yra Antikristas! Jis turi vel
nius, kurie jam padeda".

Beveik tuo pat metu moterys 
kalbasi aikštėj apie naujienas 
ir lyg pergyvena kitokio pasau
lio eigą: "Sako, stebuklinga iko
na atrasta Liubimove... Vysku
pas Leonidas, ne, ne vyskupas, 
tai nekaltas Lenia... Jis atidaro 
bažnyčias! Atidaro bažnyčias! 
Atidaro bažnyčias! Padėk jam, 
Viešpatie! Duok jam nugalėti 
šėtono kariuomenę, Antikristo 
armijas!"

"Mama", kartą sako Tichomi
rovas, "tavo sūnus jau kone val
do žvaigždes, o tu vis kalbi 
apie Dievą! Suprask gi, mama, 
nėra Dievo! Ir kai ji nusitraukė 
skarelę ir nusišluostė ašaras: 
"Na, neverk, mama. Tu pasku
tinė, išsilaisvinus iŠ prietarų". 
"Nėra Dievo", kalbėjo užsikirs
dama ji. "Nėra nei Elijo, nei 
angelų... viskas tik elektra... 
Valgyk, vaikeli, kad būtum stip - 
rus... Nėra Dievo... Imk gaba
lėlį šviežio sūrio..."

Nėra abejonės, kad ir ekono
minės problemos prisidėjo prie 
Tichomirovo griuvimo, nes mi
nimumas duonos reikalingąs, o 
žmonės tik tam tikrą laiką galė
jo būti laimingi hipnotizmo tran
se: geriau bus rytoj, kai būsim 
užėmę daugiau žemių, kai bus 
nugalėtas kapitalizmas.

"Kad tik dar metus gautumėm 
taikos", kalbėjo Leonidas, "o 
tada mūsų valstybinis biudže
tas pralenks ir Belgiją ir Olan
diją. O po to galima gąlvotiapie 
teritorijos praplėtimą ir mūsų 
idėjų paskleidimą platesniu mas- 
tu".

Tam pasiekti, žinoma, reikia 
"išpildyti dviejų šimtų procen
tų normą ir nė kiek nemažiau". 
Bet ką tai reiškia tiems, kurių 
"rankos pilnos jėgų, o širdys en
tuziazmo". Išnykus ir pinigams, 
ims aušti visuotinė viso pasau
lio laimė , nes ir norų tik tiek 
teatsiras, kiek užplanuota eko
nomija galės juos patenkinti".

Tačiau, kiek veikale bebūtų 
kalbama apie ekonomiją ar po
litiką, jo paslaptingumo tatai ne - 
sumažina. Tikrosios jo prasmės 
reiktų ieškoti paties autoriaus 
užuominoj teisme: "To kūrinio 
bruožai yra susiję su stebuklin 
gos meškos ir fantazijos pasau
liu".

Kas yra u "stebuklinga meš
ka"? Teismas tuo nesidomėjo. 
Už simboliką negi baus. Ir anų 
laikų carinis cenzorius nesido
mėjo, kas slepiasi po Adomo 
Mickevičiaus "Konrado Valen
rodo" skraiste, kuria buvo pri
dengta dabartis. Bet jei šiaurės 
meška nuo seno yra Rusijos 
simbolis, tai pagrindinė veikalo 
mintis yra ši: gelbėkit Rusiją, 
kol dar ji galutinai nepateko į 
šėtono nagus! Ne be prasmės 
veikalas baigiamas reųuiem eg
zekvijomis, kurias užprašo kai 
mo moterėlė už Samsonovičių 
ir... Tichomirovą. Ta "babuš- 
ka" eina tautos gelbėjimo sim
boliu. Net stalininis rusų ra
šytojas Solženicin jai skyrė 
žymią rolę žmonijos gelbėji
me.

Surrealistinis šio kūrinio pa
mušalas jį artimai sieja su Va
karų Europos literatūromis. 
Nors jame yra gausu bruožų,

(Nukelta į 3 psl.)
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Alano vargai ir laimėjimai su Dirva

/ Veikėjų veidų ekranas
Dar tik atvykus į šį kraštą, 

ir nuo 1910 metų pradėjus įsi
jungti į spaudą, per eilę metų 
po to, pro mano akis praėjo ir 
pasiliko atmintyje iki šiai die
nai įvairių mūsų tautos žmonių 
veidai, su daugeliu kurių vėliau

K. S. KARPIUS

DAINŲ ŠVENTEI RUOŠIANTIS
Visa eilė chorų baigia 

savo paskutinius "apšli- 
favimo” darbus ruošian
tis didžiajai Dainų Šven
tei Chicagoje. Muzikų ir 
chorvedžių nuomone, 
kiek galvosūkių suteikė 
Budriūno naujoji kanta
ta.reikalaujanti iš vado
vų ir choristų didesnio 
dėmesio. Šalia kai ku
rių techniškų pastabų iš 
muzikinės srities, visi 
sutaria dėl vieno dalyko 
— kantata didinga, įspū
dinga ir Dainų Šventei 
suteikianti reikiamą 
orumą. Šiaip ar taip lie
tuviškoji daina turės pro
gos pasireikšti ne tik 
gražiu ir įspūdingu jos 
išpildymu, bet ir gilios 
muzikinės kultūros pa
grindais.

Mūsų kaimynai latviai 
jau kuo ne visą šimtme
tį savo tradicines Dainų 
šventes yra pavertę di
dingomis patriotinėmis 
manifestacijomis. Daina 
ir jiems nėra vien siau
ra muzikos sritis, pasi
reiškianti vienu kitu 
koncertu. Tai yra pras
minga tautos kultūrinės 
dvasios apraiška, kuriai 
skiriamas didelis dėme
sys.

Ir mūsų Dainų šven
tės yra didingos savo 
apimtimi, spalvingos sa
vo turiniu. Tik vertėtų 
atkreipti didesnį dėmesį 
į jau pasireiškusias už
uominas spaudoje, ku
rios nurodo į menką dė
mesį tai mūsų muzikos 
meno sričiai, kuri ne
prasideda ir nepasibai
gia didesnės ar mažes
nės Dainų šventės suor
ganizavimu.

Dainų šventė yra dau
gelio 
darbo 
mūsų 
Dainų
ruošiasi. Meilė lietuviš
kai dainai atneša vis nau
jų kūrybinių laimėjimų, 
kuriuose sudėta kompozi
torių, chorvedžių ir cho
ristų darbas. Šalia to, vi
sos šios talkos įnašas nė
ra uždaras siaurai mūsų 
kultūrinių apraiškų sri
čiai. Visomis muziki
nės kūrybos šakomis

nuolat naudojamasi ir vi
suomeninėje veikloje.

Čia ir kyla klausimas 
— ar yra atkreiptas pa
kankamas dėmesys taip 
plačiai naudojamai me
no sričiai ir jos darbuo
tojams, skiriant premi
jas, paramą ir bet kokį 
kitokį dėmesio vertą at
pildą? Sustojus ties tuo 
klausimu, be platesnių 
aiškinimų kiekvienas su
pras, kad muzikos meno 
srityje veikiama plačiai, 
kuriama intensyviai ir su 
neblogais rezultatais. Di
džiuotis galime sava 
opera pradedant ir toli 
pažengusiais parapijų 
chorais baigiant. O kur 
dar visa eilė reprezen
tacinio pobūdžio laimė
jimų kompozicijos, mu
zikos meno kūrinių išpil
dymo srityse?

Į visus tuos ir eilę 
kitų klausimų laukia at
sakymo visi tie, kurie 
įdėjo daug darbo, kūry
binio pasišventimo lietu
viškos muzikos meno 
puoselėjime. Atsakymus 
pasvarstyti gerą progą 
teikia Dainų šventė, ku
rion gi jungiasi muzikos 
meno kūrybos ir jos pa
laikymo atstovai.

leido savo laikraštį (Kovą), or
ganizavo skyrius, rado pasekė
jų. Atvykus 1907 metais Pi
jui Grigaičiui ir kitiems re
voliucionieriams, jie stengėsi 
pajungti pirmesniuosius; tie gi, 
pradėję pažinti kas tie naujes
nės kartos socialistai, metė so
cializmą, apleido laikraštį,vir
to atkaklūs kovotojai prieš so
cializmą, tapo geriausi patrio
tai ir stipriausi lietuvių pat
riotinės srovės vadai, Paminė
tini du žymiausi: Dr. Jonas 
Šliupas ir J.O. Sirvydas. Jų 
dėka pavyko išsaugoti ir toliau 
vykdyti tai tkas lietuviams buvo 
šventa, brangu.

Kalbant apie veidus, 1913 me
tais atvyko Dr. Jonas Basana
vičius ir Martynas Yčas, lankė 
kolonijas, sakė kalbas. Patrio
tinių lietuvių remiami, jiedu 
surinko apie $30,000 Basana
vičiaus sumanytam įsteigti Vil
niuje Lietuvių Tautos Namui. 
Su Basanavičium Dirva turėjo

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA 
su K.S. Karpium 1932 m. Cle
velande.

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
Amerikoje 1913 metais.

W. Stankūno nuotrauka

reikėjo sueiti į santykius, su 
vienais arčiau sutapti, bendrus 
darbus dirbti, pasiimti dalį naš
tos, kurią jie nešė. Su kitais — 
kovoti.

Daugumoje buvo mūsų išei
vijos stulpai, istorijos kūrė
jai, tautos statytojai, bet buvo 
ir griovikų. Reikėjo su jais ko
voti, kaip su lietuviško gyveni
mo ardytojais, kas lietuviui 
šventa niekintojais, svetimiems 
tarnaujančiais. Apie visus rei
kėjo kalbėti, rašyti, jų nuopel
nus arba nusikaltimus kelti vie
šumon.

Pabrėžtina, kad mūsų išei
vija pergyveno tris marksis
tines bangas. Viena, kuri ne
jučiomis įsisuko pereito šimt
mečio pabaigoje. Antra, po 1905 
metų Rusijos revoliucijos, kai 
atvyko socialistai veikėjai. Tre
čia — tai 1917 metų komunistų 
- bolševikų banga.

Pirmosios bangos socialistai

ni jų buvo jau senyvi, kiti apie 
mano amžiaus. Daug jų jau mi
rę.

Tautininkai ir katalikai, kurį 
laiką atkaklūs priešai, kaip lie
tuviai, rado ir vidurkelį bend
ram Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo darbui, ir jų pastango
mis padaryta viskas, ką jau ži
nome apie Amerikos lietuvių 
nuopelnus.

1917 metų vasarą New Yorke 
įsisteigėm Tautinę Tarybą, prie 
tautininkų Lietuvos Nepriklau
somybės (vadinta Neprigulmy- 
bės) Fondo. Man teko garbė bū
ti tautininkų Tarybos pirmutiniu 
sekretorium, iki išvykau tą ru
denį į Clevelandą Dirvos reda
guoti.

Tautinė spauda -- Lietuva, 
Vienybė, Dirva, Tėvynė-- išau
gino fondą iki $100,000; pinigai 
naudoti pagal reikalą Tarybos 
veiklai su katalikų Taryba vei
kiant bendrai.

Karui pasibaigus, Lietuvai 
pradėjus nepriklausomą gyveni
mą, pradėjo apsireikšti nauji 
veidai: Lietuvos finansinės misi
jos atstovai Jonas Vileišis, 
pulk. P. Žadeikis, kun. Jonas

Žilius; Mažosios Lietuvos rei
kalais -- Martynas Jankus, dail. 
A. Žmuidzinavičius -- Šaulių Są
jungos reikalais; įvairūs artis
tai, komp. A. Vanagaitis su sa
vo grupe, Stasys Pilka, Juozas 
Babravičius, Kazys Marčiulio
nis ir Vyt. Banaitis; politiški 
svečiai, J. Makauskis, Balys 
Žygelis, L. Natkevičius, seimo 
atstovai Kviklys ir Gilvydis; 
DULR atstovas adv. R. Skipi
tis, sportininkai agr. Pranas 
Rimkus, spaudos atstovai Vy
tautas Alantas, Obolėnas, prof. 
M. Biržiška, skulptorius Pet
ras Rimša, dr. D. Alseika, V. 
Čarneckis, D. Šleževičienė, kun. 
P. Garmus, Kazys Bizauskas, 
Vytautas Abraitis, Juozas 
Tysliava, Jonas Valaitis. Nau
jas ministras Juozas Rajeckas, 
konsulai Jonas Budrys, Stašins
kas, Simutis, Povilas P. Dargis 
ir 1.1.

Tų visuomenininkų dauguma 
lankėsi Clevelande ir visiems, 
kurie tik su Dirva turėjo ryšių, 
buvo surengta vieši, dideli su
sirinkimai, priėmimai, visi ga
vo paramą ir pastogę --ir taip 
tęsėsi iki prezidento A. Smeto
nos atvykimo, ir po jo kitų, ku
rie jau buvo iš tremties. Jie 
pradėjo naują išeivijos erą.

Su laiku Dirvai teko būti tar
pininke tarp rytų ir vakarų 
tautininkų, o vėliau ir tarp ame
rikiečių ir Lietuvos tautininkų.

TAI BUVO ZIGMAS
JANKAUSKAS

Dirvos nr. 66-me, mano 
straipsnyje, 31 METAI SU DIR
VA, buvusių Dirvos bendradar
bių sąraše įsibrovė klaida. Pa
minint Philadelphijos kores
pondentą, tilpo A. Jankauskas.:

Turėjo būti Z. Jankauskas — 
tas pats Zigmas Jankauskas, ku
rį neseniai Philadelphijos tau
tininkai pagerbė jo 80 metų su
kakties proga, kaip apie tai 
Dirvoje skaitėme.

Zigmas Jankauskas darbavo
si lietuvių spaudoje ir organi
zacijose šiame krašte kupinus 
60 metų ir dabar dar neliauja 
dirbęs.

K.S. Karpius

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA ANGLIŠKAI...

DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUS 
kaip šaulių Sąjungos atstovas 
lankęsis JAV 1924 m. Buvo su
aukota šauliams apie $20,000.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

žmonių sudėtinio 
rezultatas. Bet 

chorai gi ne vien 
šventei dirba ir

Juozas
atrodys naujoji Lietuvių Enciklopedija anglų kalba, kurią 
Kapočius pasiryžęs išleisti. R. Kisieliaus nuotrauka

F
Paslaptingas
Terco...

(Atkelta iš 2 psl.) 
artimų Kafkai, Joyce ar 
dienų prancūzų surrealistinei 
literatūrai, bet nemažiau jis 
skolingas ir vokiečių roman
tizmo atstovams, kaip Hoffma- 
nui, Tieckui, Brentano, Cha- 
mis ir net Novaliui. Dėl to 
suprantamas. Vak. Europos ra- 
■šytojų pasipiktinimas tokiu "li
teratūriniu" teismu, kurs veika
lo nesuprato, o kibo prie nees
minių dalykų.

A. Rimtenis
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ryšių vėliau, karo metu ir po 
karo. Kunigai K.
J. Tumas Saulės 
rinko $19,000.

Iš Tilžės 1914 
atvykęs J. Vanagaitis rinkti au
kas laikraščiui Birutei leisti. 
Lankėsi poetas kun. M. Gustai
tis su J. Gabriu.

Pirmajam Pasauliniui karui 
prasidėjus, įsisteigus Vilniuje 
komitetui nuo karo .nukentėju- 
siems šelpti, atvyko to komite
to įgaliotas atstovas komp. Sta
sys Šimkus- pagalbos prašyti. 
Atsirado ir rašytoja Žemaitė su 
adv. Bulota, kurie buvo socia
listų globoje.

Karo metu, jau Lietuvos iš
laisvinimo kovoje, priešakyje 
stovėjo: dr. Jonas Šliupas, B.
K. Balutis, kun. F. Kemėšis, 
kun. Jonas Žilius, dr. J. J. 
Bielskis, K. Pakštas, adv. K. 
česnulis, Jonas Tareila, kun. 
Matulaitis, kun. A. Milukas,kun. 
Bartuška, Tarnas Norus-Naru- 
Ševičius, Romanas Karuža, iš 
Petrogrado atvykęs kun. Pranas 
Bučys (vėliau vyskupas), Albi
nas Rimka, V. F. Jankauskas, 
M. Bučinskas, Antanas Ivas, 
P.J. Žiūrybs, A.S. Trečiokas, 
J.O. Sirvydas, dr. B.K. Ven
cius, A.B. Strimaitis, S. Ge
gužis, adv. Jonas Lopatto, adv. 
W, F. Laukaitis, d r. P. Dauž- 
vardis, dr. Mikas Bagdonas, 
adv. B. F. Jankaus, P. Vilmon- 
tas, M. J. Vinikas, adv. Anta
nas Olis, L. Šimutis, dr. A. 
Žymantas, dr. S. Biežis, dr. K. 
Drangelis, Juozas J. Bačiūnas, 
adv. F. Bračiulis, adv. Jonas 
Bagdžiūnas, dr. J. Jonikaitis, 
adv. J. P. Uvickas, dr. Jonas 
Sims, J.J. Smailis, Petras L. 
Pivaronas.

Socialistai: Jonas Grinius, S. 
Michelsonas, adv. F. J. Bago- 
Čius, dr. P. Grigaitis, adv. K. 
Gugis, Leonas Pruseika, Stilso- 
nas, Bimba, Kapsukas, atsibas
tęs karo metu, vėl grįžęs Rusi
jon.

” AUDRONE 66

Olšauskis ir 
namams su-

metais buvo

Toli ne visi, tik svarbesnieji 
asmenys iš visų srovių, kurių 
veidai buvo viešame ekrane. Vie -

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

ATIDARYTA vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

parašyta A. Merkelio,
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar heišpla- 
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL. )
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JAUNIMO METŲ TEMOMIS (3)

JAUNIMAS, ORGANIZACIJOS IR VISUOMENĖ
Norintieji šia tema iš

girsti sumanymų ir patys 
pasisakyti, gali dalyvauti 
simpoziume, kuris vyks 
Jaunimo Kongreso metu lie
pos 1 d,, 2:30 vai. p.p., ir 
kurj Praves jaunimo atsto
vai iš šešių kraštų: Švei
carijos, Australijos, Vokie
tijos, Kanados, JAV ir Pie
tų Amerikos.

III. DALIS: ORGANIZACIJŲ
LIETUVIŠKASIS VAIDMUO

Kai kurios šios dalies mintys 
panašios į mintis, jškeltinas li
tuanistikos seminare (vyksta tuo 
pačiu metu). Čia norima žiūrė
ti į lituanistiką iš organizacijų 
taško.

Turbūt patogiausias įrankis 
ar priemonė lituanistikai jau
nimo organizacijų tarpe yra lie 
tuvių studentų sąjungos (JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Vokie
tijoje ir kitur), ir jeigu būtų 
šiemet įsteigta kokia nors pa
saulio lietuvių studentų atsto
vybė ar federacija.

Kokie lituanistiniai rūpesčiai

A. SAULAITIS, S. J.

tektų organizacijoms pravesti 
ar įgyvendinti?

Jau seniai kalbama apie ko- 
respondencinius kursus studen
tams, kurie per dideli lituanis
tinei mokyklai. Lankytojai susi
tiktų kas mėnesį ar pn. atsiųs
toms temoms nagrinėtų Galėtų 
paštu laikyti egzaminus ir t.t. 
Jeigu tokie kursai turėtų mokės - 
tį, galėtų būti paskirta stipen
dijų.

Tokiuose kursuose lituanis
tinės žinios artėtų į profesinį 
pagrindą. Kaip kartais sakoma 
apie religiją, kad daugelis su
augusiųjų neturi progos apie 
tikėjimą išmokti po pradžios 
mokyklos ąr gimnazijos, ir ne
žiūrint kitų aukštų mokslų, to
je srityje yra "vaikai”, taip ga
lima sakyti ir apie lituanistinį 
lavinimą. Čia lietuviai vaikai 
yra "culturally underprivil- 
leged", kaip kitų mažumų (pvz. 
juodukų) vaikai, kadangi jie ne
turi progos daugiau išmokti. Bū

PLANINGAS TAUPYMAS 
mokaa&tui dividendui

i PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PtmUiM*, ir i
■v 9 nl. ryta IM 4 vaL pepiatf.
KatvirtadfaaĮ aaa 9 vaL ryta Iki 8 v. vak. 
Ja*«Uaa| fcao 9 vaL ryta iki 1 vai. pa piat^ 
Tra&ateaį aJHayta via^dlaa^.

Chertacd and Ssparviaed by the Uahed Stntea Goveraamt 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILONOS

Phone VhgUa 7-7747 Jobą J. Kar..aorta.. Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MUSU ĮSTAIGOS

tų galima pasimokyti iš įstaigų 
kurios turi tokius koresponden- 
cinius kursus, privačiom pa
mokom, ypatingose vasaros sto - 
vykiose ir kt.

Nemaža būtų galima paskatin
ti per normalią universiteto 
mokslo programą. Ne visi gali 
studijuoti lituanistiką, bet- be
veik visi gali savoje srityje stu
dijuoti, ar nors išsamų rašto 
darbą atlikti lietuviškoje sri
tyje iš tautosakos, literatūros, 
politikos, kalbos, meno, muzi
kos, archeologijos ir kitų sri
čių. Jau buvo bandyta, kad or
ganizacijos išleistų tokius re
feratus. Būtų kasmet galima su
rašyti jau paruoštuosius tais 
metais (nuo doktorato diserta
cijų ligi smulkesnių rašto dar
bų), ir siūlymų tokiems pana
šiems pagal mokslo sritis. Stu
dentų organizacijos čia būtinos.

Taip pat būtų gera susitvar
kyti, kad vasaros lituanistikos 
institutas Fordhame (ir kitur, 
jeigu vyktų) tvarkingai turėtų 
gerą studentų skaičių. Kurie ten 
mokėsi turi daug praktiškos nau
dos ir jiems lietuviškieji daly
kai daug artimesni (ypatingai 
todėl, kad lietuviškųjų dalykų 
— istorijos, literatūros, kal
bos -- pažinimas nebėra pra
džios mokyklos, o profesinio 
lygio).

Per organizacijas būtų gali
ma suruošti įvairius konkursus, 
pvz., dailaus skaitymo (tokį kon
kursą jau 15 metų praveda, pvz. 
Naujosios Anglijos ispanų ir 
portugalų kalbų mokytojai).

Žinoma, visų sąjūdžių progra
mai reikia daug lituanistinės 
medžiagos, vis naujai pritai
kytos ir sugalvotos, sueigoms, 
stovykloms, studijų dienoms, lei
diniams. Reikia lietuviškiems 
reikalams pritaikytų žaidimų, 
darbelių ir kt. Jau nemaža šio
je srityje atlikta (žr., pavyz
džiui skautų spaudą).

Grupė argentiniečių lietuvių birželio 11 d. iš Ezeiza aerodromo išlydėjo į Jaunimo Kongresą Chica- 
gon Argentinos lietuvių jaunimo delegaciją, kurios sąstate yra kandidatė į Miss Lithuania Zuzana Va- 
ladkaitė. Dešinėje ekskursijos vadovas H. Levanavičius. P. Ožinsko nuotrauka

Didelė atsakomybė tenka spau
dai. Pirma, ji turi būti prieina
ma. Pvz., Dirva studentams laik
raštį sutinka siųsti už pusę kai
nos, žinodama, kad įpratęs skai
tyti užsisakys jį ir užaugęs (kaip 
JAV dabar lėktuvų firmos duoda 
12-21 metų jaunimui keliauti už 
pusę kainos tuo pačiu principu). 
Jaunimo Kongreso spaudos pa
rodos ir reklama turėtų pasiek
ti didelį jaunimo skaičių.

Pati jaunimo spauda irgi įvai • 
ri, nuo gražiai atspaustų ir pa
ruoštų Skautų Aido, Ateities ir 
kitų iki mažos vietovės mėne
sinio žinių lapelio su trumpais 
rašinėliais ir piešiniais. Išlei
džiami ir dainorėliai, brošiūrė
lės. Būtų gera paruošti žodynė
lių su gyvenamojo krašto gamtos, 
sporto ir kitais terminais, kad 
jaunimas ir jo vadovai galėtų 
lengvai mokėti žodžius abiem 
kalbom. Čia proga jaunimui 
išmokti rašyti ir skaityti. Sto
vyklų laikraštėliai paprastai vi
siems patinka, nes gali savo 
pavardę pamatyti. Kiekvienas 
žingsnis jaunimo spaudai remti

padeda ir jaunimui ir spaudą 
leidžiančiai organizacijai.

Kokiu pagrindu stiprinti jau
nimo organizacijas ir jų ryšį 
su visuomene, kad organizacijų

- sąjūdžių lietuviškasis vaid
muo taikliau prisidėtų prie lie
tuviškojo gyvenimo ir prie kiek
vieno jauno žmogaus pergyve
nimų?

los Angeles šv. Kazimiero parapijos salėje gegužės 22 d. įvy
ko dail. Jinos Leškienės meno paroda. Stovi iš kairės: Lietuvių 
Dienų leidėjas A. Skirius, V. Kazlauskas, Leškys, dail. J. Leš- 
kienė ir V. Pažiūra. L. Briedžio nuotrauka

IIEĖĖD1MI CHIC1MJE PIRKITE NUJOJĘ MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. Chateau Gib. 3 Str. French

Cognac ...........................................5th — $4.98
2; Imported Scotch Wiskey

80 proof ..........................
3. Napoleon Brandy ..........
4. Hiram Walkers cocktails

5th —$3.98
5th — $3.35
5th — $2.98

5; Leabfraumilk — German Wine 5th — $0.98
6. Napoleon Vermouth ................... 5th — $1.19
7. Da-Silva Domain Wine ............... 5th — $0.98

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

. JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI == [13)

Visi enkavedistai buvo partijos atrinkti ir baigę 
specialias mokyklas, kaip kankinti ir kvosti žmo
nes, už tai nėra ko stebėtis jų "gabumais”. Buvo 
parenkami su "prigimtimi" ne tik vyrai, bet ir 
moterys. Pavyzdžiui, į mūsų koridorių ateidavo 
skiepyti kalinių viena gražios išvaizdos gailes
tingoji sesuo, kuri savo žiaurumu konkuravo su 
vyrais enkavedistais. Ji kalbėjo tik rusiškai, o 
lietuviškai nemokėjo ir žinojome, kad ji buvo 
čia atsiųsta kaip "su įgimtais gabumais" iš - 
vaizdos, vadinama gailestingoji sesuo, bet mūsų 
kalinių tarpe ji turėjo sadistės vardą. Kai skie
pydavo, tai taip brutaliai durdavo adata, kad, ro
dos, jai būtų vienas malonumas visą kūną nuolat 
adatomis badyti. O šlykštūs keiksmai ir įžeidi
nėjimai darydavo ją neapkenčiamą. Visas kalėji
mas jos nekentė, o išėję iš kalėjimo dairėmės, 
manydami, gal dar nespėjo išbėgti Rusijon, bet 
partija tokius žvėris gerai globoja ir išsivežė 
kitur nelaimingiems kaliniams kankinti.

Birželio 15 dieną, prasidėjus baisiajam lietuvių 
trėmimui į Sibirą, šią žinią gavome iš viršuti
nės kameros, ir kiekvienas liūdnai susimąstėme 
apie savo namiškius. Juk daugelis mūsų artimų
jų šiuo metu buvo grūdami į sunkvežimius ir 

perpildytuose ir užrakintuose gyvuliniuose vago
nuose vežami į tolimą Sibirą vargui ir mirčiai. 

MANEVRAI AR KARAS?
Ankstyvo ryto miegas yra pats saldžiausias. O 

mūsų kameroje dar tamsoka ir tik pradžia sek
madienio ryto. Bet sprogimo trenksmas buvo toks 
stiprus, jog iš karto visi nubudome ir pakėlėme 
galvas. Sprogimai pasikartojo, ir po to visi ga
lutinai išbudome. Pradėjo kaukti Kauno miesto 
sirenos, ir pasigirdo priešlėktuvinių patrankų 
šūviai. Bet sirenas kaukiant girdėdavom daž
nai, nes okupantai vykdydavo sirenų bandymus 
ir kariuomenės manevrus . Prasidėjo pritildytas 
pašnekesys ir spėliojimai.

— Ar kam dar neaišku? Juk tai bombų spro
gimai! — tyliai šuktelėjo vienas.

— Dieve mano, o gal tikrai prasidėjo karas?— 
sujaudintai prašnabždėjo kitas.

— Girdite? ...... Priešlėktuvinė šaudo!
— Eh, ruskiai dabar dažnai manevruoja, ir 

viskas. Geriau pamiegokime, kol sargas nešau
kia "Kelk!"

— Vyrai, ar atsimenate, ką viršutinė kamera 
mums pranešė. Jie, matyt, tikrai žinojo apie ka
ro pradžią, ir aš tikiu, jog tikrai karas yra pra
sidėjęs.

— O kas žino, gal bolševikų kariuomenėje 
prasidėjo sukilimas? Atsimenate, būdelėje skai
tėme užrašą, kad Molotovas nori perimti iš 
Stalino valdžią.

Mūsų tokie pašnekėsiai, spėliojimai ir noras, 
kad karas būtų prasidėjęs}tebesitęsė, bet išorė
je viskas aprimo, nutilo, o mūsų entiuziazmas 
ir džiaugsminga viltis pradėjo gesti.

įjautrinti sprogimo ir viltingų spėliojimų, tik 
dabar pastebėjom, jog praėjo laikas komandai 
"Kelk!” ir seniai buvo laikas leisti mus išvie- 
tėn, o taip pat gauti duoną ir kavą. Kažin kodėl 
koridoriuje niekas nejuda ir mus užmiršo?

Mūsų viltys sustipėjo, jog karas yra prasidė
jęs, kai sargas, pranešė, kad išvietėn nebūsime 
išleidžiami. Leido tik dviem vyram išnešti "ba- 
raškę" ir atnešti vandens. Sugrįžę iš tualeto du 
vyrai sakė koridoriuje matė sustiprintą sargybą.

Per išimtąjį be stiklo langą pamatėme saulėje 
skrendantį lėktuvą. Lėktuvas buvo aukštai ir jų 
ženklų negalėjome atpažinti. Dar vis nebuvome 
vienos nuomonės: karas ar manevrai? Palipus 
ant lango nedaug ką buvo galima matyti, nes 
prie langų bolševikai prikalė lentų dėžes, kaip 
dideles geldas, kad kaliniai nieko nematytų apa
čioje. Matėsi tik dangus ir tolumoje medžių 
viršūnės. Bet neiškentėme ir, nutaikius momen
tą, vienas kalinių pašoko ant lango pasidairyti.

— Kažkas dega! Aerodromo link matosi stip
rūs dūmai, — sako nušokęs nuo lango.

— Dėmesio visiems! — sušuko prie durų 
"vilkelio" sargas. - Laikykitės tvarkos ir ne
lįskit prie langų! Kas lips ant lango — rizikuoja 
savo gyvybe! Sėskit ant čiužinių ir nevaikščio- 
kit!

Drausmės stiprinimas kėlė mums pyktį ir su
sirūpinimą. Jei tikrai karas prasidėjo, tai ką 
enkavedistai suplanavo daryti su mumis, apie 
2300 kalinių šiame kalėjime? Ar jie paliks mus 
Dievo valiai, išsprogdins dinamitu ar šaudys? 
Kad gali užminuoti ir išsprogdinti kalėjimą, mes 
tą prileidome ir labiausiai to bijojome.

(Bus daugiau)
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HELP WANTED MALĖ

WELDERS
Automatic vvelders ...................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
Ihner Shield Welders...............$3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST

Whitehead & Kales
58 Haltiner

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer

• (62-76)

JOURNEYMEN
OR

lst CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 

Experienced on special machines 
58 hour minimum week. lst & 
2nd shift.

Phone Mr. RAE
313 — JO 4-6800

(70-79)

MAINTENANČE
FOREMAN

Ability & exp. with produetion 
line mechanical problems. Tex- 
tile machinery exp. helpful būt 
not necessary. Able to super- 
vise machine shop personnel & 
direct machine fabrication & 
erection with some knowledge 
of control, N. E. plant. Crown 
Products, 2121 Wheatsheat Lane 
Phila., Pa. Phone: PI 4-44 52.

(70-76)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
TOOL & DIE 

MAKERS
APPLY CALL OR WR1TE

Handy Things 
Manufacturing Co.

North Rowe St., P. O. Box .370 
Ludington, Mich. 
616 — 843-8940

(69-72)

EXPERIENCED 
GEAR MEN 

AGE NO BARR1ER
Plenty overtime. Job shop operation. 
Setup jobs & run barber colemans, 
fellovvs & threadmills.' 

ASK FOR S. KOTAS.

Universal Gear 
1301 E. McNichols 

Detroit, Mich.
(69-75)

HELP WANTED FEMALE

REGISTERED NURSES 
and

CERTIFIED AIDĖS
Required by a thirty-tvvo bed hos- 
pilal. If interested please contact 

Director of Nursing, 
ST. JOHNS HOSPITAL 

Box 1810, 
Edson, Alberta.

(68-70)

PUBL1C HEALTH NURSES—home 
health nursing service, & other staff 
positions general public health nurs
ing programs. Retirement plan, annual 

and siek leave; 40-hour, 5-day vveek. 
Salary range up to $6200 depending 
upon qualifications. General educa- 
tional and cultural area, good resi- 
dcntial area. Apply Girard Veen- 
schoten, M. D., Director, Allegan 
County Health Dept., County Build- 
ing, Allegan, Mich. (69-75)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

L.
ČLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Amerikos Lietuvių In

žinierių ir Architektų Są
jungos Clevelando skyriaus 
narių susirinkimas-vakarie- 
nė Įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 23 d., 7 v. v. Burke 
Lakefront aerodromo (prie
E. 9 St.) restorane. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

• Inž. Kęstučio Stepona
vičiaus mokslo baigimo iš
kilmių pobūvis buvo suruoš
tas jo tėvų Joanos ir Ed
vardo Steponavičiaus birže
lio 18 d.

Gausus būrys mokslo 
draugų, giminių ir artimes- 
nų šeimos bičiulių sveikino 
simpatingą d i p 1 o m antą, 
džiaugėsi jo gražiais laimė
jimais pasirinktoje profesi
joje, o taip pat jo prisiriši
mu lietuviškos šeimos ir vi
suomenės tradicijoms.

L.V.S. RAMOVĖ Cle
velando skyrius š.m. bir
želio mėn. 25 d. Čiur
lionio namuose ruošia ge
gužinę — Jonines žurna
lui "Karys" paremti. 
Kviečiami visi Clevelan
do lietuviai gausiai da
lyvauti. Bus Joninėms 
pritaikyta programa, lau
žas. Bus pagerbti ne tik 
visi Jonai, bet ir kiti tai 
dienai artimi varduvi
ninkai. Pradžia 7 vai. va
karo.

Visi ramovėnai prašo
mi būtinai dalyvauti, nes 
ten pat bus išdalinti rin
kimų lapai Ramovės cent
ro organams rinkti ir 
vykdomi rinkimai.

Prašome nepamiršti: 
birželio mėn. 25 d. 7 vai. 
vakaro Čiurlionio namuo
se. Veiks bufetas, baras, 
muzika. įėjimas 1 dole
ris.

Skyriaus Valdyba
(šk)

* LAISVES FESTIVALIUI, 
kuri kiekvienais metais Edge- 
water Parke ruošia Cleveland 
Advertising Club liepos 4 šven
tės proga, šiemet vadovaujaCle
veland Electric Illuminating 
Co. prezidentas Ralph M. Besse.

Šiemet Festivalis įvyks sek
madienį, liepos 3 d. saulei lei
džiantis.

Clevelande ruošiamą Laisvės 
Festivalį kasmet aplanko apie 
275,000 žmonių.

Rengėjai ruošiasi ne tik to va
karo iškilmėms su grandiozi
niais fejerverkais ir kt., bet 
Amerikos nepriklausomybės 
šventę norima iškilmingai pa
minėti visų tikybų pamaldomis 
bažnyčiose, minėjimais ir t.t,

* THE LITHUANIAN WO- 
MEN’S CLUB š.m. birželio 26 
d. švenčia savo 40 metų veik
los sukaktį. Tą dieną klubo na
rės ruošia pietus Sleepy Hol- 
low Country Club patalpose.

Klubas pasižymi savo veik-

CLEVELANDO
Pilėnų tunto skautai ir vil

kiukai, gražiai pasirodę Kaziu
ko mugėje, savo skautišką dar
bą* tęsia toliau. Ypatingai atši
lus orui yra progos praleisti 
daugiau laiko gamtoje.

Skautų patrono Šv. Jurgio 
šventės proga mūsų skautukai, 
vadovaujant DLK Vytauto d-vės 
drg. J. Pažemiui,padarė gerą 
darbelį, pagelbėdami šv. Jurgio 
mokyklos seselėms aptvarkyti 
ir paruošti vasarai jų gyvena
mo namo kiemą ir gėlyną.

Algis Gudėnas ir Juozas Mer
kys, balandžio mėn. 24 dieną 
tunto sueigos metu davė skauto 
įžodį.

Gegužės mėn. 7 dieną, vilkiu
kai kartu su skautais, vadovau
jant A. Šenbergui ir J. Paže
miui, sodino medelius. Skauti
ninkų ramovės seniūnas s. G. 
Juškėnas, . skautų ir skaučių tė
vų k-to atstovė L. Nagevičie- 
nė ir J. Merkys talkininkavo 
mūsų skautukams.

DLK Vytauto d-vės broliai 
kartu su savo draugininku J. 
Pažemiu turėjo vienos nakties 
iškylą gegužės mėn. 15-16 die
nomis, Madison, Ohio, kur jie 
atliko pasiruošimo darbus pa
vasario stovyklai.

Gegužės mėn. 20-22 dieno
mis, L.K. Mindaugo ir DLK 
Vytauto d-vės stovyklavo kartu 
su amerikiečių skautais No. 
Chagrin Memorial Parke. Viso 
stovyklavo virš 500 skautų. Mū
sų broliai gan gerai pasirodė 
šioje stovykloje, visur aktyviai 

la labdaros srityje. Klubo narių 
daugumą sudaro lietuvių kilmės 
moterys, ar ištekėjusios už lie
tuvių. Šių metų klubo valdybą 
sudaro Mrs. James McCart- 
ney, Mrs. Henry Williams, 
Mrs. William Mack, Mrs. Mi- 
chael Kubelavic ir Mrs. Isa- 
bell Macy.

* BILIETUS Į DAINŲ 
ŠVENTĘ galima įsigy
ti pas F. Eidimtą. Bi
lietų kaina — 2, 3, 4, 
5, 6 dol. Užsakant te
lefonu skambinti 881— 
1921.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų arba taip vadina
mų ”Homeowners”, draudi
mus palyginkite savo mo
kesti paskambindami V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FU N ERA L HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakubs & William 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

SKAUTU ŽINIOS

pasireikšdami. Šiai pavasario 
stovyklai vadovavo drg. A. Šen- 
bergas ir drg. J. Pažemis. Kar
tu stovyklavo ir Pilėnų tunto 
tuntininkas V.A. Staškevičius.

Birželio įvykių minėjime skau
tai dalyvavo organizuotai bažny
čioje ir taip pat lietuvių kultū
riniame darželyje.

Birželio mėn. 18 dieną, DLK 
Kęstučio draugovės sueigos me
tu į vilkiukų eiles įsijungė: Ri
mas Kamantas, Arvydas Mac
kevičius, Edvardas Meilus, Le
onas Meilus, Paulius Nasvytis 
ir Jonas Rastenis.

Pilėnų tuntui persiregistra
vus į naują distriktą — East 
Shore — DLK Vytauto d-vės 
drg. J. Pažemis paskirtas eiti 
Pilėnų tunto atstovo prie BSA 
pareigas. J. Pažemis tęs ir to
liau darbą kaip draugovės drau
gininkas.

DLK Kęstučio d-vės pavasa
rio 3-jų dienų stovykla prasi
deda šį penktadienį, birželio 
mėn. 24 dieną, 6:30 vai. vaka
ro ir baigsis birželio mėn. 26 
dieną, 12:30 vai. po pietų. Sto
vykla bus p.p. VI. Dautų sody
boje 2971 Bishop Rd. Vilkiukai, 
kurie dar neužsiregistravo, pra
šomi tai atlikti iki birželio mėn. 
23 dienos vakaro pas V.A. Staš
kevičių, tel. 486-4942.

Pilėnų tunto vasaros stovyk
la šiais metais įvyks BSA sto
vyklavietėje Clendenike reser- 
vation, maždaug 100 mylių nuo 
Clevelando. Vilkiukai į šią sto
vyklą priimami nuo 10 metų am
žiaus. Stovyklai vadovaus L.K. 
Mindaugo d-vės drg. Andrius 
Šenbergas. Norintieji važiuoti 
prašomi registruotis pas A. 
Šenbergą, tel. GL 1-0188. J. 
Pažemį, tel. UL 1-2912 ir pas 
V.A. Staškevičių, tel. 486-4242. 
Stovyklausime vieną savaitę, 
mokestis: vienam iš šeimos — 
$20.00, dviems iš šeimos -- 
$35.00 ir trims ar daugiau -- 
$50.00. Registruotis nevėliau 
kaip liepos 15 dieną.

Tunto korespondentas

• Atostogų mėnesiais — 
liepos ir rugpjūčio — Dir
va pasirodys 2 kartu į sa
vaitę. Tai 1965 metais įves
ta tvarka susitarus su paš
to įstaiga. Tuo metu Dirvos 
tarnautojai iš eilės turės 
savo atostogas.

Dirvos krautuvė bus at
dara kaip ligi šiol — kas
dien nuo 9v ai. ryto iki 5:30 
vai. vak., šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Krautuvėje gausus pasi-

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

PASAULIO JAUNIMO KONGRESO 
SPORTINĖ PROGRAMA

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos centro valdyba buvo pa
kviesta sudaryti PLJK sportinę 
programą. Centro valdyba, įver
tindama jaunimo užsimojimą,

rinkimas lietuviškų knygų, 
plokštelių, medžio drožinių, 
tautinių juostų ir kt. audi
nių. šalia kitų prekių dova
noms, gauta nauja siunta 
gintarinių karolių (kainos 
nuo 12 iki 45 dol.), sagučių 
ir kt.

Šiuo metu Dirvos krautu
vės sienas puošia clevelan- 
dietės dail. K. Šlapelienės 
paveikslai, kuriuos galima 
įsigyti labai prieinamomis 
kainomis.

HELP WANTED MALĖ

MACH1N1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

£41-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewin'g Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer 

mielai sutiko prisidėti.

SPORTINĖ PROGRAMA
A. Sportinė paroda vyks Jau

nimo Centre, Chicagoje. Atida
rymas birželio 25 d., 7 vai. 
vak. Paroda tęsis iki liepos 10 
d. Parodą tvarko Petras Pet- 
rutis.

B. Simpoziumas įvyks liepos 
1 d. 2:30 vai. p.p. Conrad Hil- 
ton viešbutyje, Chicagoje. Te
ma: "Sportinės veiklos tikslas, 
kryptis išeivijoje". Dalyviai: 
Valdas Adamkavičius (modera
torius), Elvyra Vadopolienė - 
Šikšniūtė, dr. Aldona šapokaitė, 
Alfredas Kleinaitis ir Austra
lijos lietuvių atstovas Algis Šim
kus.

C. Lauko teniso komandinės 
pirmenybės įvyks liepos 2-3 
d.d. Chicagoje, Marąuette Par
ko aikštėse. Pirmenybes tvar
ko Vytautas Grybauskas, Sąjun
gos lauko teniso sekcijos vado
vas. Tikimasi dalyvių iš Cleve
lando, Detroito, Los Angeles, 
New Yorko, Toronto, Hamilto
no ir Australijos.

D. XVI-jų Š. Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių jaunių 
futbolo pirmenybinės rungtynės 
įvyks liepos 2 d., 1 vai, p.p. 
Chicagoje, Marąuetee Parko 
aikštėje. Susitiks Chicagos LFK 
Lituanica ir New Yorko LAK. 
Šių rungtynių pravedimu rūpi
nasi Romas Kožėnas, Chicagos 
LFK Lituanicos valdybos sekre
torius.
SPORTINIAI UŽSIMOJIMAI

A. Sportinė programa Jauni
mo Kongreso studijų savaitės rė
muose ir stovykloje, Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
Mich., bus pravesta Alfredo Klei- 
naičio, fizinio auklėjimo mokslų 
magistro. A. Kleinaitis sutiko 
paruošti bendrą stovyklos spor
tinę programą ir ją praktiškai 
įgyvendinti.

B. Sporto kadrų kursai šie
met įvyks dviejose vietose. Tai 
yra Kanadoje, PPSK Aušros sto
vyklavietėje ir JAV, Pottawatta- 
mie vasarvietėje. Apie šiuos 
kursus bus pranešta plačiau ar
timoje ateityje.

C. Jaunimo Kongreso metu 
pasirodys SPORTAS, žurnalas 
redaguojamas Kęstučio Cerke- 
liūno ir LITHUANIAN SPORTS 
REVIEW, redaguojamas Povilo 
Žumbakio.

DARBAS VERTAS VISŲ 
DĖMESIO

ŠALFASS-gos centro valdyba 
skatina visus sporto vienetus 
bei pavienius narius prisidėti 
prie Jaunimo Kongreso garsi
nimo ir pasisekimo. Visi ragi
nami paremti Jaunimo Kongre
so organizacinį darbą aukomis ir 
dalyvauti kongreso programoje.

Informacijos, dalyvių registra
cijos ir aukų reikalais prašoma 
kreiptis į Jaunimo Kongreso 
būstinę: Lithuanian WorldYouth 
Congress, 5620 S. Claremont, 
Chicago, III. 60636. Būstinės 
telefonas: 776-4577.

Specifiniais sporto klausimais 
prašoma kreiptis į Povilą Žum- 
bakį, ŠALFASS-gos centro val
dybos atstovą Jaunimo Kongre
so komitete. Adresas: 6849 S. 
Washtenaw, Chicago, III. 60629. 
Telefonas 737-5926. Arba tie
sioginiai centro valdybos adre
su: Sig. Krašauskas,32Pasade- 
na Gardens, Toronto, Ont., Ca- 
nada. Telefonas RO 6-5367,

Centro Valdyba



MALONIAI KVIEČIAME TAMSTAS DALYVAUTI |J A M V C T T
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO D A 11 Ik L i E

kuris Įvyks š. m.
MENINĘ PROGRAMĄ

IŠPILDYS SOLISTAI
AUŠRA VEDECKAITĖ ir 

RIMTAUTAS DABŠYS.
Vakarą praves

p. MILDA LENKAUSKIENĖ, 
šokiams gros p. A. MARKAUSKO 

15 asmeny orkestras.

liepos 2 d., šeštadieni, 7 vai. vakare
Conrad Hilton viešbučio ” Grand Ballroom”,

7201 South Michigan Avenue, Chicago, Illnois.

BILIETUS UŽSAKYTI Iš ANKSTO PRAŠOM SEKANČIOSE VIETOSE:
Algis Marchertas
4619 So. Keating Avenue 
Chicago, Illinois 60632
Tel.: LU 5-1187

Marginiai
2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629
Tel.: PR 8-4585

P. L. J. K. Būstinė, Jaunimo Centras
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, Illinois 60632
Tel.: 776-4577 (skambinant vakarais tarp 6-9 vai.).

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės 1966 m. 
konkurso komisijon malo
niai sutiko dalyvauti rašyt.
M. Venclauskas, rašyt. B. 
Auginąs ir Dirvos redakto
rius V. Gedgaudas.

Komisija jau perėmė vi
sas konkursui įteiktas no
veles ir pradėjo atrinkimo 
darbą.

NAUJAS MEDICINOS
DAKTARAS

* ALGIMANTAS J. 
GALINIS, š.m. birželio 
mėn. 6 d., Georgetown 
Universitete, Washing- 
ton, D.C., gavo Medici
nos Daktaro laipsnį (Doc 
tor of Medicine). Interno 

PADĖKA
Gedulo slegiami dėl mūsų brangios motinos, 

uošvės ir senelės
A t A

ELENOS STEIKŪNIENĖS 
mirties, patyrėme daug raminančio atjautimo, 
teikusio paguodą liūdesio dienomis.

Reiškiame nuoširdžią padėką kunigams: kun. 
Kuzmickui, kun. P. Jakulevičiui, kun. John Popa 
už gedulingas pamaldas bažnyčioje ir apeigas kop
lyčiose.

Širdingai dėkojame solistei Natai Aukštuo- 
lienei, giedojusiai per pamaldas bažnyčioje.

Dėkojame organizacijoms ir pavieniams as
menims už vainikus ir gėles.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bičiuliams, pa
žįstamiems ir giminėms, aukojusiems šv. Mišioms 
už velionės sielą, ir visiems, pagerbusiems ją sa
vo atsilankymu į koplyčią ir palydėjusiems į ka
pines.

Dėkojame karsto nešėjams už draugišką pa
tarnavimą.

Didžiai dėkojame visiems, pareiškusiems 
mums užuojautas spaudoje, laiškais ir asmeniš
kai žodžiu.

Dukterys: Sofija Steikūnienė, 
< Elena Pocienė; sūnus Jonas

Steikūnas ir jų šeimos.

A t A

Inž. ALGIRDUI DYRIKIUI
tragiškai žuvus Kolumbijoje, jo žmonai, sūnui, 

motinai ir visai GILVYDžIŲ šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

J. ir O. Rekašiai

stažui atlikti jispasirin- 
ko Great Lakęs Navai 
Hospital, Waukegan, III.

Algimantas J. Galinis 
gimė 1940 metais Dotnu
voj, Kėdainių apsk. Būda
mas 7 metų atvyko į JAV. 
Pradžios ir vidurinį 
mokslą baigė pirmuoju 
mokiniu. 1962 m. baigė 
Chicagos Universitetą, 
gaudamas Bachelor of 
Science diplomą, bio
chemijoj.

Algimantas yra giliai 
susipratęs lietuvis. 
Nors sunkus pašaukimo 
darbas laukia, bet jis ti
ki kaip nors pasitarnau
ti savo gimtajam kraš
tui — Lietuvai.

Tuo tarpu jis atosto
gauja savo tėvų užmies
čio rezidencijoj, Le~ 
monte, III.

GERB. PRENUMERA
TORIŲ DĖMESIUI!

Pašto įstaigai reikalau
jant prašome būtinai visus 
prenumeratorius, kurie dar 
nėra pristatę savo pašto 
zonos (ZIP Code) naujo 
numerio, artimiausiu laiku 
tai padaryti.

Užsimokant prenumera
tą, laišką ar atvirutę ra
šant, pažymėkite savo zo
nos (ZIP Code) numerį.

• Dainy šventei bilietai 
iš anksto gaunami Karve
lio prekybos namuose, 2715 
W. 71 St., Chicago, III. Tel. 
471-1424. Kainos 6, 5, 4, 3 
ir 2 dol. šventė įvyks lie
pos 3 d. International Am- 
phitheatre, Chicagoje. Bi
lietus galima užsakyti paš
tu.

AUKOS DIRVAI
A. Tveras, Chicago......... 5.00
V. Akelis, Venezuela.......4.00
V. Abraitis, Fords.......... 4.00
G. Kazlauskas, Encino .... 4.00 
K. Valaitis, Philadelphia 1.00 
J. Vaičius, Santa Monica .. 2.00 
V. Grincevičius, Chicago .. 1.00

PAIEŠKOMI ASMENYS
Vanda Lapaitytė, gyve

nusi Lankeliškiuose, Vilka
viškio rajone, Teško Juo- 
daitytė Valė, Vinco, gyv. 
Šakiai, P. Cvirkos g-vė 4.

Inž. Jocius Donatas, gyv. 
Kaunas, Neries krantinė 
13-26. Ieško savo draugų, 
giminių ar pažįstamų.

• Vienas gydytojas ieško 
savo dėdės Stanislovo Zak- 
šausko (galbūt, jis vadinasi 
Stanislow Zakrževski), ku
ris gyvena Los Angeles, 
Caliiornia. Jei kas žino ieš
komojo adresą, prašau ra
šyti : Pr. šlyteris, 324 West- 
moreland, Waukegan, III.

CHICAGO
VETERINARIJOS
GYDYTOJU
SUSIRINKIMAS

Veterinarijos gydytojų drau
gijos praėjusiame metiniame su- 
sirinkime buvo padaryta valdy
bos veiklos apžvalga, patvirtin
tos apyskaitos ir išrinkta nau
ja valdyba. Ateinantiems me
tams į valdybą išrinkti: dr. 
prof. J. Motiejūnas, dr. B. Le- 
parskas ir dr. Alg. Kurgonas. 
Buvusią valdybą sudarė: dr. R. 
Giniotis, dr. J. Sabaitis ir d r. 
Pr. Jaras.

Po susirinkimo įvykusiose 
vaišėse dalyvavo veter. gydyto r 
jai su poniomis ir svečiai. Su
sirinkimui ir vaišėms vadova
vo d r. L. KriaučeliŪnas.

Veterinarijos gydytojai remia 
mūsų tautinių uždavinių vykdy
mą ir dalyvauja platesnėje vi
suomeninėje veikloje. Draugi
ja į Lietuvių Fondą įstojo su 
1000 dolerių. Dr. L. Kriauče
liŪnas yra JAV LB Tarybos na
rys, aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje, ją remia, su
darė sąlygas įsteigti pirmajam 
darželiui lietuvių vaikams ir 
daug prisideda prie jo išlaiky
mo. Dr. R. Giniotis vadovavo 
Waukegeno Lietuvių Bendruo
menės apylinkei. Dr. B. Le- 
parskas praėjusiais metais Da- 
riaus-Girėno lietuvių mokyklai 
išlaikyti aukojo 1000 dolerių ir 
šiais metais žada teikti tai mo
kyklai paramą. Ir kitus veteri
narijos gydytojus dažnai mato
me įvairiuose parengimuose, o 
jų pavardes aukotojų sąrašuo
se.

Susirinkimo dalyviai nepasi
tenkino vien pranešimais, val
dybos išrinkimu, vaišėmis ir 
kalbomis, bet dr R. Giniočiui 
pasiūlius ir pirmajam pavyzdį 
parodžius, kartu su iš draugi
jos kasos paskirta suma sudė
jo 410 dol. iš kitų kraštų atvy- 
kusiems jaunuoliams vasaros 
stovyklos išlaidoms padengti. 
Didesnėmis ir mažesnėmis su-

DU NAUJI MOKSLO VYRAI
Š. m. gegužės mėn. 

Heidelbergo universite
te du lietuviai įsigijo 
mokslinius laipsnius: Vi
lius Lėnertas — chemi
jos mokslų daktaro ir 
Gerhardas Bauras — so
ciologijos magistro 
laipsnį. Šia džiaugsmin
ga proga noriu Dirvos 
skaitytojus supažindinti 
su šiais mokslo ryžtuo- 
liais.

V. Lėnertas gimė 
1937 m. balandžio 9 d. 
Klaipėdoje. Vienerius 
metus pradžios mokyklą 
jis lankė Spengiuo s e, ta
čiau užklupusi bolševi
kinė invazija jo tėvus

momis aukojo: dr. P. Lepars- 
kas, dr. Pr., Jaras, dr. R. Ge- 
niotis, dr. Alg. Kurgonas, dr. J. 
Sabaitis, dr. Ant. Masiulis, dr. 
Ant. Milaknis ir dr. J. Lesec- 
kas. Dr. L. KriaučeliŪnas savo 
auką buvo įteikęs anksčiau.

Susiorganizavę veter. gydy
tojų žmonos taip pat ne tik vai
šes surengė, bet ir Jaunimo 
Kongresui paskyrė 35 dolerių 
auką.

Iš kitų kraštų atvykusiems 
jaunuoliams vasaros stovyklos 
išlaidų padengimu rūpinasi JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdyba. Veterinarijos gydyto
jų atsiliepimas į Centro valdy
bos prašymą sudaro sąlygas de
šimčiai jaunuolių praleisti dvy
lika dienų vasaros stovykloje.

Susirinkime dalyvavo trylika 
veterinarijos gydytojų. Tai ne
didelis skaičius, bet jų suteik
ta parama Lietuvių Bendruo
menės Centro valdybos vykdo
mam uždaviniui reikšminga ir 
svarbi. Tai padidino ir pačio 
susirinkimo prasmingumą ir 
reikšmę. (kj)

— Norėdami atlikti lie
tuvio pareigas, siunčiame 
5C0 dol. čekį ir prašome pri
imti mus į Lietuvių Fondą 
nariais.

Rašo Bronius ir Anasta
zija Draugeliai iš Chicagos 
įsirašydami į LF. Lietuvių 
Fondas, 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629. 
PR 8-2858. (Sk.)

KANADOS 
LIETUVIAI

* TRAGIŠKO BIRŽELIO SU
KAKTIS, Toronte, kurią ruošė 
Baltų Federacija, praėjo gana 
įspūdingai. Birželio 15 d., 8 vai. 
vak. tūkstantinė minia susirin
ko prie parlamento rūmų. Nuo 
miesto rotušės ėjo speciali ge
dulo eisena. Kartu su ja buvo pa
vaizduota ir pats trėmimų mo
mentas, kuris paskui save pa
traukė nemažai pašaliečių pra
eivių. Pagrindinę kalbą pasakė 
parlamento atstovas iš Winni- 
pego N. Mandziuk. Daug buvo 
plakatų, kuriuose įrašytas rei
kalavimas Pabaltijo tautoms 
Latvijai, Lietuvai ir Estijai grą
žinti laisvę.

* MIRTIS IŠPLĖŠĖ iš gyvųjų 
tarpo du inžinierius: Pranas Če
ponis, gimęs 1918 m., mirė vė
žio ligos kankinamas gegužės 
26 d.

Bernardas Buntinas ( gimęs 
1904 m., mirė širdies priepuolio 
ištiktas birželio 13 d.

Su dideliu liūdesiu ir gausiai 
jie buvo torontiečių palydėti į 
amžino poilsio vietą lietuvių ka
pinėse Port Credit’e.

tijos universitetuose. 
Linkime jam iš širdies 
sėkmingo darbo ir kūry
binės nuotaikos chemi-

Dr. V. Lėnertas 

privertė bėgti į Daniją, 
kur jie su vaikais išgy
veno karo laikmetį. 1946 
m. tėvai persikėlė į Vo
kietiją ir apsigyveno Hit- 
zacker/Elbe. Čia jis 
lankė pradžios mokyklą. 
Būdamas labai gabus, jis 
peršoko klasę ir, baigęs 
7 pradžios mokyklos sky
rius įstojo į Vasario 16 
Gimnazijos II klasę. Čia 
jis taip pat peršoko VIII 
kl. ir 1957 m. pavasarį 
išlaikė brandos egzami
nus ir įsigijo gimnazijos 
baigimo atestatą. Pažy
mėtina, kad matematikos 
egzaminus jis išlaikė la
bai gerai.

Tų pačių metų balan
džio mėn. 25 d. V. Lė
nertas įstojo į Heidelber
go universitetą ir studi
javo chemijos mokslus. 
1962 m. gruodžio 1 d. 
jis išlaikė diplomuoto 
chemiko egzaminus. Ne
pasitenkindamas spe
cialybės diplomu, jis 4 
metus paskyrė moksli
niams tyrinėjimams la
boratorijose ir diserta
cijos ruošimui. Įteikęs 
disertaciją "Eine neue 
Synthese von Hydrobenz 
(c, d) indolderivaten" ir 
išlaikęs doktoranto eg
zaminus, jis įsigijo che
mijos mokslų daktaro 
laipsnį cum Įaudė, jo dak
tarinis darbas buvo pro
fesorių įvertintas magna 
cum Įaudė.

V. Lėnertas 1964-65 
m. įsirašė dar į medi
cinos fakultetą ir dabar 
tęsia šias studijas toliau. 
Jis nemano siekti medi
cinos daktarato, tačiau 
nori pagilinti medicinos 
sritis, kurios siejasi su 
biochemija.

Pažymėtina, kad dr. V. 
Lėnertas gimnazijoje ir 
studentaudamas buvo uo
lus lietuvių skautų vei
kėjas. Jis taip pat akty
viai dalyvauja bendruo
meninėje veikloje. 1962 
m. jis buvo išrinktas į 
PLB Vokietijos Krašto 
Tarybą.

Dr. V. Lėnertui pa
gerbti Huettenfeldo lie
tuvių bendruomenės apy
linkė, matematikos vyr. 
mokytojo S. Antanaičio 
vadovaujama, suruošė 
kuklų pobūvį, kuriame 
dalyvavo dir. kun. Br. 
Liubinas ir dauguma Va
sario 16 Gimnazijos mo
kytojų.

Naujasis daktaras yra 

gavęs pasiūlymų dirbti 
mokslinę darbą V. Vokie-

G. Bauras

G. B aur a s, Heidel
bergo universitete įsi
gijęs sociologijos ma
gistro laipsnį, gimė 1940 
m. sausio 14 d. Klaipė
doje. 1951 m. pradėjo lan
kyti Diepholco lietuvių 
pradžios mokyklą, o vė
liau įstojo į L. Vasario 
16 Gim. 1961 m. baigė 
šią gimnaziją ir įsigijo 
brandos atestatą. Kurį 
laiką studijavo medici
ną Muensteryje, bet 
greit ją metė ir įstojo į 
Heidelbergo u-tą, kur 
studijavo sociologiją, psi
chologiją ir politikos 
mokslus. Po intensyvių 
studijų jis parašė magist
rinį darbą "Apie pabal- 
tiečių pasaulėžiūrą ir se_ i 
nąją religiją". Šiam dar
bui jis panaudojo nema
ža istorinių ir tautosa
kinių šaltinių, ypač dr. 
Gimbutienės ir dr. J. Ba
lio veikalų. Gerai apgy
nęs ir gerai išlaikęs eg
zaminus, gavo sociologi
jos magistro vardą. Jis 
yra pasiryžęs studijuo
ti ir toliau kad įsigyti 
daktaro laipsnį.

Kaip ir dr. V. Lėnar- 
tas, taip ir mag. G. Bau
ras šiuo metu mokyto
jauja Vasario 16 Gim. 
kur pastarasis dėsto ge
ografiją ir istoriją. Ak
tyviai dalyvauja jūrų 
skautų ir PLBVok.Kraš
to veikloje.

Su tuo pačiu nuoširdu
mu sveikinu G. Baurą ir 
linkiu "sempre avanti" į 
mokslo aukštybes ir gi
lybes.

V. Vokietijoje dar yra 
baigę bent keli aukštuo
sius inžinerijos moks
lus: Andrius ir Rudolfas 
Brinkiai, Saulius Baub
lys ir kitizkurių biogra
finių duomenų neturėda
mas negaliu apibūdinti, 
bet ir jiems iš širdies 
trokštu sėkmingos ir lai
mingos ateities.

Stp. Vykintas

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ,
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