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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAIKOS MEILE
Taikos linksniavimas nepanaikino 
taisyklės, kad galima išlaikyti 

tik prievarta.
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Pirmadienio laikraš
čiai skelbė, kad prezi
dentas Johnsonas, su
sitikęs su Kanados mi- 
nisteriu pirmininku Les- 
ter P e ar son, pareiškė 
vilties, kad iš komunis
tų pusės greitai ateisiąs 
pasiūlymas taikytis Viet 
name. Abejų vyriausybių 
galvų taikos meilė yra 
suprantama. Abu kraštai 
neturi jokių teritoriali- 
nių pretenzijų, pagal abe
jų kraštų santvarką jų vy
riausybės ne tiek valdo, 
kiek tarpininkauja tarp 
įvairių gyventojų intere
sų grupių. Iš to išplaukia 
ir jų taikos noras.

Deja, Jungtinės Ame
rikos Valstybės, noro
mis ar nenoromis prisi
dėjusios prie nepaprasto

&

Lietuvoj nelengva nusipirkti 
elektros lemputę...

Didžiuojasi bolševikinė val
džia pristačiusi Lietuvoj daug 
ir galingų elektros jėgainių, o 
tuo pačiu pietų — elektros lem
putės yra vienos iš sunkiausiai 
gaunamų prekių.

Tauragės rajono mokyklas lan
kęs Tarybinio Mokytojo kores
pondentas (*66/63) rašo:

"Norint gauti nusipirkti lem- 
pučfų, reikia netingėti pa si va ikš - 
čioti, ir ne vien po rajono par
duotuves.

"Nuolatiniai ieškojimai, mo
kyklų vadovų bei mokytojų žo
džiais tariant, dar pusė bėdos. 
Dažnai būna taip, kad ir radus 
kurioje nors kaimo parduotuvė
je elektros lempučių, negalima 
jų nusipirkti. Mat, šiais metais 
išleistame prekių nomenklatū
ros kataloge juodu ant balto pa
rašyta, kad elektros lemputės 
apšvietimui uždrausta parduoti 
pervedimu tarybiniams ūkiams 
ir kitoms įmonėms bei organi
zacijoms. Tiesa, sąrašo gale yra 
pastaba, kuri nurodo, kad mini
mų prekių galima įsigyti išskir
to limito ribose. Ši prošvaistė 
perkantiems pervedimu nedaug 
suteikia vilčių, nes ketvirčio 
limitas -- trys keturi tūkstan
čiai, o limituotų prekių daug".

Vien iš šio papasakojimo aiš
ku, kad elektros lempučių tai sto
ka, užtat biurokratijos -- per
teklius. Įstaigos (taip pat ir mo
kyklos) nieko negili pirkti gry
nais, o tik "pervedimais", tai 
yra, čekių vaidmenį atliekan
čiais raštais, kurie gali būti iš 
duoti tik prisilaikant sąmatos. 
Bet stokojamoms prekėms par
duoti yra nustatytos ribos (ten 
vadina angliškai -- limitai). Tų 
stokojamų (taigi "limituotų") pre
kių yra visokių, ne vien elekt
ros lempučių, ir nėra nustaty
ta, kuriai prekei kokia riba: nu
statyta tik, kad visų tų prekių 
negalima parduoti daugiau, kaip 
už tris-keturis tūkstančius rub
lių visame rajone. Kaikurių pre - 
kių stinga labiau, negu kitų. To
kiais atvejais "kombinuojama". 
Sakysim, reikia mokyklai elekt
ros lempučių, bet "pervedimu" 
jų nenupirksi, "limitas" jau per
žengtas, tačiau dar yra lempu
čių, kurių nenupirko kitokios ins - 
titucijos, kurioms dar galima 
parduoti. Tai mokykla rašo "per - 
vedimą", sakysim, arklių pasa- 

komunistinės imperijos 
išaugimo, kartais yra 
priverstos pasiimti pa
saulio žandaro rolę, nes 
kitaip joms pačioms gre
sia pavojus iš lėto pa
skęsti raudonoje jūroje. 
Tai rolė, kuri daugeliui 
amerikiečių nėra prie 
širdies, prieš ją yra, jei 
ir ne labai gausi, tai bent 
labai triukšminga opo
zicija. Jos keliamas 
triukšmas duoda visai 
priešingų rezultatų, ne
gu jie norėtų. Priešo ape
titas juo yra tik paskati
namas ir tuo pačiu kiek
viena taika faktinai būtų 
tik kapituliacija, dar dau
giau paskatinanti priešo 
apetitą.

Pasak kolumnistus 
Evans ir Novak, sovietų

goms pirkti, o su parduotuvės 
tvarkytojais gerai sutarę, gauna 
ne pasagas, o lemputes. Kartais 
tai negerai pasibaigia, bet kol 
kas galima apsišviesti...

Toliau korespondentas rašo:
Mokyklos lempučių gali įsigy- 

ti iš respublikinio "Lietuvos 
žemės ūkio technika" susivie
nijimo rajono skyriaus, bet čia 
turimų lempučių kiekiai dau
giau negu miniatiūriški. Štai ra
jono vykdomojo komiteto fondas 
per metus sudaro tik tūkstantį 
lempučių, šio kiekio turi užtek
ti beveik visoms rajono įstai
goms, bibliotekoms, kultūros 
namas, kino teatrams, miestų 
gatvių apšvietimui. Mokykloms 
lieka trupiniai".

Kalbasi korespondentas su mo - 
kyklos vedėju. Tas dalykų nevy- 
nioja į vatą:

-- Sakote, dvi lemputės klasė
je mažai? Džiaugiamės, kad nors 
viena šviečia. Ir ta pati būna 
neretai mokytojo iš namų atsi
nešta! . (ELTA) 

VLIKo valdyba su svečiu iš Pomos Stasiu Lozoraičiu jr. Lietuvos atstovybės Vatikane sekretoriumi. 
Sėdi iš kairės: Bronius Bieliukas, dr. AlgirdasBudreckis, Juozas Audėnas, Stasys Lozoraitis jr., pirm. 
Valcovas Sidzikauskas, Stasys Lūšys, dr. Bronius Nemickas, Albertas Ošlapas -- Tautos Fondo atsto
vas ir Algirdas Vedeckas. R Kisieliaus nuotrauka

premjeras Kosyginas pa
sakęs britų premjerui 
Wilsonui, jam neseniai 
lankantis Maskvoje, kad 
jis įsitikinęs, jog ameri
kiečiai greitai pasitrauk
sią iš Vietnamo.

Wilsonas apie tai pra
nešęs prezidentui Johnso- 
nui... Toks Kosygino tei
gimas, anot tų kolumnis - 
tų, parodąs kaip komunis
tai vertiną JAV pasiryži
mą kovoti. Žodžiu, taikai 
ar paliaubom visų pirma 
reikią komunistus įtikin
ti, kad JAV pačios nepa
sitrauks ir nesileis išstu 
miamos. Nelaimei į ofi
cialius paties prezidento 
ar Valstybės Sekreto
riaus pareiškimus mažai 
tikima, o daugiau klauso
ma įvairių kritikų, su 
senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininku 
Fulbrightu priešakyje.

Prezidentas tai supran
tąs ir per paskutinį pa
simatymą su Kongreso 
vadais skundėsi, kad ... 
sovietų ambasadorius 
Dobryninas senate turįs 
daugiau šalininkų negu 
JAV prezidentas.

Žinoma, toks nusiskun
dimas yra gerokai perdė
tas tačiau kartu ryškiai 
parodo kaip demokrati
nės santvarkos kraštui 
sunku vesti energingą už 
sienio politiką pasauly
je, kurio valstybių dide
lė dauguma nesitvarko 
demokratiškai.

Tą būklę gerai pai
liustruoja ne tik dabarti
nis karas Vietname, bet 
ir Berlyno sienos byla, 
kurios užkulisiai da
bar skelbiami Dirvoje. 
Chruščiovas ilgai dve
jojo, ar verta sulaužyti 
tarptautinius susitari
mus ir užtverti sieną 
tarp Berlyno Vakarų ir 
Rytų sektorių. Tik tada, 
kai jis įsitikino J.F.Ken-. 
nedy taikos meile, jis da
vė savo sutikimą tai sie
nai. Tuo tarpu pats JAV 
prezidentas ir jo brolis 
Robertas daugiau bijojo 
galimo sukilimo Rytų Vo - 
kietijoj negu patys so
vietai. Ir kadangi sienos 
tarp miesto sektorių už
darymas tam sukilimui 
taip sakant uždarė kelią, 

(Nukelta į 2 psl.)

Kanados Lietuvių Dienos rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: kun. P. Ažubalis, Dana Augaitytė, pirm.
Augustas Kuolas, Valė Staškevičiūtė. Stasys Vaštokas, SigitasKrašauskas, J.R. Simanavičius, Vaclovas 
Verikaitis, Bronius Saplys. Nuotraukoje trūksta Juozo Karaziejaus.

[ KANADOS LIETUVIU DIENAS TORONTE LAUKIAMA 
SUVAŽIUOJANT DAUG LIETUVIU 

su komiteto pirm. Augustinu KuoluPasikalbėjimas
Kaip žinome Kanados lietu

viai kasmet rugsėjo mėn. pra
džioj, ilgąjį savaitgalį, iš arti 
ir toli susitelkia į vieną kurią 
nors iš anksto pasirinktą vie
tovę, įvairiai ir nenuobodžiai 
praleidžia laiką. Tokie susitel
kimai vadinami Lietuvių Dieno
mis. Šiemet jos vyksta Toron
te rugsėjo 3-4 dienomis. Ta pro
ga Dirvos bendradarbis, norė
damas kiek plačiau apie jas pa
informuoti savo laikraščio skai
tytojus, kreipėsi į KLB Toron
to apylinkės, o Įtartu ir Lietu
vių Dienų rengimo komiteto pir 
mininką Augustiną Kuolą su ke
letą klausimų.

-- Jau eilė metų kai ruošia
mos Kanadoje Lietuvių Dienos. 
Įdomu būtų sužinoti, kaip jos 
čia atsirado ir kokie jų ruoši
mo tikslai?

-- Pirmoji Kanados Lietuvių 
Diena įvyko 1953 m. Hamiltone, 
Ont. Ją suruošė KLB Hamilto
no apylinkė, tuo laiku pirminin
kaujant K. Baronui. Vėliau, 
Krašto Valdybos nutarimu Ka
nados Lietuvių Dienos buvo ruo 
šiamos kasmet įvairiose Kana
dos lietuvių kolonijose, pave
dant rengimo darbą atlikti di
desnėm ir pajėgesnėm KLB apy 
linkėm. Tuo būdu Kanados Lie
tuvių Dienos yra buvę Toronte,

Montrealyj, Hamiltone, Wind- 
sore, Niagara Falls ir St. Ca
tharines. Šiais metais įvyks
tanti Kanados Lietuvių Diena 
Toronte yra dvyliktoji iš ei
lės. Tik 1963 m. dėl įvykusio 
Toronte Pasaulio Lietuvių Sei
mo, Kanados Lietuvių Diena ne
buvo ruošiama. Jų ruošimo 

- tikslai yrė daugeriopi. Jau vien 
sutelkimas išsiblaškiusių dide
liuose Kanados plotuose dides
nio skaičiaus lietuvių ir pabend 
ravimas 2-3 dienas lietuviškoje 
aplinkoje yra vertingas įnašas į. 
lietuvybės išlaikymo veiklą. Ka 
dangi Lietuvių Dienų programo
je yra įvairių rūšių parengi
mai, kaip sportas, šokiai, kon
certas, paskaita ir kt., tai vi
si dalyviai turi progos, saky
čiau, atsinaujinti lietuviška 
dvasia, o kartu sukaupti jėgas 
mūsų išeivijos pagrindiniam 
darbui -- išlikti lietuviais ir 
dėti visas pastangas krašto iš
laisvinimui iš okupacijos. Taip 
gi nebe reikšmės yra ir pini
ginis klausimas. Didesnis žmo
nių susibūrimas duoda progos 
rengėjams -- Apylinkių ir Kraš
to Valdyboms šiek tiek papildy
ti savo kasas.

-- Ar didelis lietuvių susido
mėjimas Kanados Lietuvių Die
nomis?
-Lietuvių susidomėjimas yra 

gana didelis. Susipažinimo baliu
je - šokiuose dalyvauja 1500 - 
2000 asmenų. Koncerte ir pas
kaitoje kiek mažiau. Dalis da
lyvių apsiriboja tik apsilanky
mu pas gimines ir pažįstamus.

-- Ar Lietuvių Dienos yra tu
rėję įtakos i mūsų bendruome
ninio solidarumo ugdymą bei 
stiprėjimą?

-- Neabejotinai. Kiekvienas 
glaudesnis bendravimas ugdo sa 
vitarpio pasitikėjimą. Tad ir 
Lietuvių Dienų dalyvių bendras 
dalyvavimas įvairiose masinė
se pramogose, pamaldose, pas
kaitoje ir koncerte neabejotinai 
turi teigiamos įtakos į mūsų 
bendruomeninio solidarumo ug
dymą bei stiprėjimą.

-- Kokia jaunimo reakcija ir 
kiek jis aktyviai yra įsijungęs 
į Lietuvių Dienų ruošimą?

-- Dvyliktoji Kanados Lietu
vių Diena ruošiama Toronte 
vyksta Jaunimo Metuose. Ne
nuostabu tad, kad ir šios Lietu
viu Dienos rengimo komitete 
yra didelė dalis jaunimo. Ka
nados L. Dienos proga leidžia 
ma leidinį taipgi redaguoja re
dakcinė komisija sudaryta vien 
iš jaunimo atstovų. Kiekvienoje 

Lietuvių Dienoje jaunimo daly
vavimas buvo gana žymus. O 
šiais Jaunimo Metais tikimasi, 
kad jaunimas dar daugiau ir ak
tyviau įsijungs į visus parengi
mus,

-- Kokiom naujovėm skirsis 
šiemetinės Lietuvių Dienos nuo 
anksčiau buvusių?

-- Lietuvių Dienų programos 
nedaug kuo skiriasi kasmet. Be 
abejo, būna kiti kalbėtojai, ki
ta koncertinė programa. Veik
lesnės apylinkės padaro įdo
mesnes ir su platesne programa 
Lietuvių Dienas. Nelygindamas 
šių metų programos su praėju
siomis, noriu tik pabrėžti, kad 
šiais metais pirmą kartą yra 
įvedamas golfo turnyras. Taip
gi kita naujenybė, tai rinkimas 
grožio karalaitės. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas vienas iš 
ryškiųjų veikėjų ir jaunimo at
stovų, VLIKo valdybos narys, 
dr. Algirdas Budreckis. Pasi
žymėjęs Lapkričio 13 d. mani
festacijos suruošime bei kitoje 
lietuviškoje veikloje.' Koncerti
nėj dalyj dalyvauja Kanados žy
musis lietuvių choras Varpas, 
kuris atliks Br. Budriūno kan
tatą "Tėviškės Namai" (žodžiai 
B. Brazdžionio). Diriguoti pa
kviestas pats autorius muzikas 
Br. Budriflnas iš Los Angeles. 
Taipgi dalyvauja V. Verikai
tis ir Liustikaitė lietuvių kana
diečių iškiliausi solistai.

-- Ar iš anksto esate pfa- 
matę svečių skaičių ir ar pa
kankamai turėsite vietos visus 
po vienu stogu sutalpinti pro
gramų metu?
'Sunku pramatyti svečių 

skaičių, bet tikimės turėti ne
mažiau kaip ir ankstyvesniais 
metais. Tiesa, šiais metais tuo 
pačiu laiku įvyksta religinis kon
gresas VVashingtone, tačiau mes 
manome, kad dalyvių užteks abie ■ 
jose vietose. Turėdami patyri
mą iš praeities, kad dalyvaujan 
čių skaičius būna labai didelis, 
ypač susipažinimo baliuje, tai 
esame paėmę puikią ir erdvią 
Kingsvay Club salę, (100 Kings- 
way) talpinančią 2000 asmenų. 
Koncertas ir paskaita vyks Har- 
bord kolegijos salėje. Tai erd
vi ir su gera akustika salė (Har- 
bord Avė.) Pa maldos vyks erd
vioje lietuvių kapinių aikštėje 
po atviru dangum. Esant blogam 
orui -- bažnyčiose.

Kviesdamas visus dalyvauti 
XII-je Kanados Lietuvių Dieno
je, baigė pasikalbėjimą KLD 
rengimo komiteto pirmininkas 
Aug. Kuolas. (pb)
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Berlyno
Priešo grasinamas, o draugų 

apleistas, prezidentas Kennedy 
grįžo iš Vienos įWashingtoną ir 
tuojau pasišaukė McNamarą: ką 
amerikiečiai darytų naujos blo
kados atveju? Gynimo Sekreto
rius, kaip visados, turėjo jau pa
ruoštą planą. Tuo atveju:

* būtų pradėtas naujas oro 
tiltas;

* Nato divizija įžygiuotų į 
Helmstedto-Berlyno plentą;

* Maskvai turėtų būti pasiųs„ 
tas ultimatumas pasitraukti iš 
to plento ir nekliudyti susisie
kimui su Berlynu;

* panaudojami taktiniai ato
miniai ginklai, jei būtų priešin - 
tąsi NATO žygiuojančiai į Ber
lyną divizijai.

Tą planą politiniai rėmė 
Achesonas savo memorandume 
aiškindamas, kad sovietams rū
pi ne tiek Berlynas, kiek JAV 
pažeminimas ir prestižo pažei
dimas.

Toji politinės būklės analizė 
susilaukė nemažos opozicijos iš 
ambasadoriaus Maskvoje Thomp- 
sono ir jo pirmatakūno Harri- 
mano bei eilės senatorių. Tie 
visi, manė, kad sovietams rūpi 
ne JAV išprovokavimas, bet sa
vo pozicijų sustiprinimas, kon
solidavimas.

Liepos 5 d. prezidento asme
niniam patarėjui Arthurui M. 
Schlesingeriui paskambino so
vietų ambasados patarėjas Ge- 
orgiji Kornienko ir paprašė pri
vataus pasimatymo. Kornienko 
buvo žinomas kaip Chruščiovo 
asmeninis patikėtinis. Pietau
jant jis aiškino Schlesingeriui, 
kad Maskva nenorinti nieko ki
to, kaip tik galimybės diskutuo
ti tą (Berlyno) klausimą.

Po to Schlesingeris raportavo 
prezidentui, kad 'rusai, atrodo 
nori pasitraukti iš į susikirtimą 
vedančio kurso’.

Liepos 8 d. Kennedy prikišo 
savo vasarvietėjeMcNamarai ir 
Ruskui:

* Valstybės Departamentas ne
gali išgalvoti jokios progos pa
sitarimams dėl Berlyno;

* Gynimo Departamento pla
nas tuojau griebtis atominių 
bombų yra nepraktiškas.

Taikos meilė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jie jį tyliai sveikino, o 
tas pats senatorius Ful- 
brightas tai sovietams 
net viešai rekomenda
vo! Ar po to reikia ste
bėtis, kad Chruščiovas 
nutarė savo raketas pa
siųsti į Kubą?

Galima teigti, kad ta 
Chruščiovo avantiūra bu
vo Washingtono admi
nistracijos iššaukta, ly
giai kaip Berlyno krizė, 
karai Korėjoje ir Viet
name. Visais tais atve
jais komunistai galų gale 
padarė klaidingus žygius 
— paskutiniu momentu 
Amerikoje atsirasdavo 
pakankamai ryžto pasa
kyti iki čia ir ne toliau. 
Tokia politika išgelbėjo 
Vakarų Vokietiją, Vaka
rų Berlyną, Pietinę Ko
rėją ir, atrodo, Pietinį 
Vietnamą, bet tas išgel
bėjimas kartu komunis
tams atidavė Rytų Vokie
tiją, Rytinį Berlyną, Šiau
rinę Korėją ir Šiaurinį 
Vietnamą. Jei komunis
tus galima buvo čia su
stabdyti, gal jiems buvo 
galima neužl-eisti ir tų 
kraštų pusės? Atsaky
mas įtą klausimą, žino
ma, yra taipztik tam rei
kėjo atsiminti seną ro
mėnų posakį, kuris tinka 
ir atominiam amžiui: no
ri taikos, ruoškis karui. 
O kaip to nesilaikoma, 
taikos linksniavimas, 
kaip dabar Johnsono ir 
Pearsono, sukelia tik vie - 
ną nemalonų klausimą: 
kokio krašto pusė dabar 
bus atiduota?

sienos užkulisiai (2)
Prezidentas samprotavo: "Mū

sų strategija yra silpna ir pa
vojinga... Jei Chruščiovas mano, 
kad mes turime tik atominę bom - 
bą, jis taip pat gali manyti, kad 
mes ją vargiai panaudosime Ber
lynui ginti".

Kennedy pavedė McNamarai 
išdirbti naują karinį planą, kuris 
numatytų ilgesnę pertrauką 
prieš atominių ginklų panaudo
jimą, duodant laiko eventualiom 
derybom su sovietais. Ruskuibu
vo pavesta sustatyti katalogą vi
sų temų, kurias ta proga galima 
aptarti su sovietais.

Ruskas, Baltųjų Rūmų parei
gūnų pravardžiuojamas "Bud- 
dha", dar turėjo išsiaiškinti vo
kiečių ambasadoriui Wilhelm 
Grewe, kad JAV jaučiasi atsa
kingos tik už Vakarų, bet ne vi
są Berlyną.

Mat, Grewe, tarptautinės tei
sės profesorius, kiekviena pro
ga prezidentui dėstė, kad JAV 
pagal susitarimus yra atsakin
gos ir už rytinį Berlyno sekto
rių. Kennedy sakė Grewei, kad 
rusai iš tų pretenzijų tik pasi
juoksią. Kai Grewe prikišo ame
rikiečiams per didelį nuolaidu
mą sovietams nuo pat 1945 me
tų Kennedy stačiai paklausė: 
"Tai ko jūs norite, kad mes 
paskelbtumėm karą Ulbirch- 
tui"? Savo patikėtiniams Ken
nedy skundėsi, kad Grewe su sa
vo juridiniais išvedžiojimais 
jam veikia ’į nervus’.

‘Į nervus* prezidentą veikė 
ir kitas vokietis — Alex Sprin- 
ger — kuris vasario mėn. pa
siprašė prezidento Kennedy au
diencijos. "Who is Mr. Sprin- 
ger" -- paklausė prezidentas sa
vo spaudos sekretoriaus Pierre 
Salingerio.

Po dviejų dienų Baltieji Rū
mai, matyt, sužinojo, kad Alex 
Springer, Hamburgo leidėjas, 
kuris dabar kontroliuoja dides
nę Vokietijos spaudos dalį, 
1961 metų pavasarį bent pen
kiems milijonams vokiečių per 
savo laikraščius kas rytą pa
teikdavo žinias ir komentarus. 
Springeriui buvo pasiųstas val
dinis automobilis, tačiau ne nu
gabenimui į Baltuosius Rūmus, 
bet į vieno aukšto ČIA pareigū
no kabinetą, kur tas bandėSprin
geriui įrodyti, kad baimė, kuria 
jis norėjo pasidalinti su jaunu 
prezidentu, yra visai be pagrin
do. Mat, Springeris norėjo as
meniškai prezidentą įspėti, kad 
Rytų Vokietijoje kasdien gali kil
ti sukilimas, į kurį Vakarų vo- • 
kiečiai negalės ramiai žiūrėti.

Tas įspėjimas Kennedy pasie
kė kitą rytą saugumo biulete
nyje. Jsakius jį patikrinti, pa
aiškėjo, kad jame yra nemažai 
tiesos -- sovietų zona braška.

Liepos mėnesį ČIA galvos pri
ėjo tos pačios išvados, kaip ir 
Springeris metų pradžioje: so
vietai turi uždaryti sieną, kad 
sustabdžius bėgimo epidemiją, o 
tada -- aiškino ČIA — visko ga
lima laukti, ko gero net sprogi
mo pačioje zonoje.

Prezidentas tuojau pareikala
vo žinių iš Pentagono, Valsty
bės Departamento ir vokiečių 
ambasados, kaip Vakarų vokie
čiai reaguotų į sukilimą zono
je? Ar vokiečių kariuomenės 
dalys, neklausydamos NATO įsa
kymų, sauvališkai nepatrauks 
gelbėti savo tautiečių?

"Jis galvoja tik apie Berlyną" 
-- aiškino Vidaus Sekretorius 
Stewart Udall be pasisekimo

* IR LATVIAI RUOŠIASI sa
vo jaunimo kongresui. Belgijoje 
suskridę Europos latvių jauni
mo organizacijų atstovai nuta
rė 1968 metais Europoje sureng
ti latvių jaunimo kongresą.

* SOV. S-GOS spaudoje kas 
kart dažniau užsipuolami turis
tai iš užsienių, kurie esą ple- 
čią kontrabandą ir juodosios 
rinkos veiklą. Pirmame 1966 
m. pusmetyje buvę suimta 60 
užsieniečių, pas kuriuos rasta 
užsienio valiutos už 400 tūkst. 
rublių, be to aukso, platinos ir 
brangakmenių. Turistų specia
liose krautuvėse perkamos pre
kės tuoj paskleidžiamos po juo
dąją rinką. 

bandęs prezidentą sudominti 
gamtos globos problema.

Tiksliau tariant, prezidentas 
galvojo tik apie Vakarų Berly
ną, rytinę miesto dalį jis buvo 
seniai nurašęs, jam rūpėjo tik 
"three essentials" -- trys pa
grindiniai dalykai: svetimos ka
riuomenės rezidavimas, laisvas 
priėjimas ir Vakarų Berlyno su 
gebėjimas išsilaikyti ūkiniai.

Prezidentas įsakė užvesti 
juodais viršeliais knygą, į kurią 
buvo įrašytos visos Berlyno kri
zės galimybės. Jo svarbiausias 
rūpestis, teigia jo artimiausi 
patarėjai, buvo nepadaryti kokio 
klaidingo ėjimo, kuris išprovo
kuotų atominį karą.

Prezidentas labai bijojo, kad 
vokiečiai kaip nors galės sukel
ti trečią pasaulinį karą ir tuo 
atveju jis buvo tos pačios nuo
monės kaip ir ... Chruščiovas. 
Ir Maskvą baidė vis didėjantis 
pabėgėlių skaičius.

1961 metų pavasarį sovietų 
ambasadorius Rytų BerlyneMi- 
chail Pervuškin painformavo 
'prezidentą* Ulbrichtą, kad 
Chruščiovas savo 1958 metų pla

TIK PER 10 DIENŲ...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dieną.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė fOl).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 terelyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10^ jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
di juo jame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti
nes Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64. BALTI C STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

ną paversti Vakarų Berlyną 
‘laisvu miestu’ laikysiąs ir to
liau ’ant ledų*, kol paaiškės 
naujo prezidento Kennedy nusi
statymas.

Bet Ulbrichtas, kurio "vals
tybę" 1960 metais apleido 
199.188 pabėgėliai, negalėjo il
gai laukti. IŠ to skaičiaus 
152.291 paspruko iš "rojaus" 
per Berlyną.

Jis užtat prašė leidimo už
daryti sieną, paliekant visus ki
tus klausimus ateičiai. Per du 
pirmuosius 1961 metų mėnesius 
zoną apleido dar 30.000 žmo
nių. Chruščiovas nenorėjo pats 
imtis atsakomybės. Jis nutarė 
sušaukti Varšuvos pakto vals
tybių konferenciją.

(Bus daugiau)

MALĖ & FEMALE

TEACHERS Wanted on shores of 
Lake St. Clair’s Anchor Bay — 
Elem. grades and I elem. voco. 
music: 6th gr. or jr. high subject 
matter; I high school Eng. (vvith 
Fr. minor or coaching prefer). B. 
A. $5,500-$8,500, M. A. $6,000- 
$9,000. Call or write Supt, of 
Schools, Anchor Bay School Dist., 
Nevv Baltimore, Mich. Days call 
313 — 725-2861, nights 313 — 
725-4151. (89-91)

MALĖ HELP

TURRET LATHE OPERATOR 
(Class A)

MINIMUM 5 YEARS EXPER1F.NCE, CAPABLE OF OWN SETUP. 
\VORK VVEEK 5 5 HOURS PLŪS. TOP VVAGES PAID.

PAID INSURANCE, HOL1DAY. ETC.
APPLY IN PERSON DA1LY UNTIL 5:30 P.M. OR 

SATURDAY BEFORE 12 NOON.

BUTKIN TOOL & MANUFACTUR1NG 
CO.

67 Erna St. Milford, Conn.
(88-90)

HELP WANTED MALĖ

TURRET LATHE 
OPERATORS

5 5 HOUR WEEK 
TOP VVAGES PAID 

APPLY TO

A. J. MARTIN
Manufacturing Co.

20 Newberry Rd. 
Bloomfield, Conn.

(88-94)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
1ST CLASS SKILLED 

PLANER OPERATORS 
AND

TURRET LATHE 
OPERATORS

VV1CKES MACHINE Tool, a long es- 
tablished and leading manufactur- 
er of machine tools offers excel- 
lent openings for qualified men. 
Permanent employment and gen- 
erous fringe benefit program. If 
interested in stable employment 
vvrite or apply stating experience 
and qualifications or apply in per
son. All replies vvill be kept conf- 
idential. Apply to:

PERSONNEL DEPARTMENT
THE WICKES CORPORATION

5.15 N. WASH1NGTON 
SAG1NAVV, MICHIGAN 48607 

An Equal Opportunity Employer 
(87-96)

SHEET METAL 
MEN

Layout men, combination bench 
hands, hammerformers, trainees. Ex- 
perience in automotive prototype 
vvork. All medical, life insurance. 
pension and cost of living paid.

AUTO METAL CRAFT 
MFG. CO.

10240 CAP1TAL AVĖ.
OAK PARK, MICH.

(87-90)

COLD HEADER 
MAN

Mušt have actual experience in set- 
ting up and operating.
Fringe benefits, Blue Cross, physisian 
service, pension plan, life insurance, 
paid vacation and holidays.

WM. H. HASKELL MFG. 
CO.

24 Commerce St. 
Pawtucket, R. I.

(89-91)

JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED 
MACHINE TOOL 

OPERATORS
Excellent opportunity for qualified 
men who have experience in:

L TURRET LATHE
2. BROACH LATHE
3. BULLARD OPERATOR
4. HEAT TREAT

APPLY IN PERSON 
NATIONAL BROACH & 

MACHINE CO.
5600 ST. JEAN 

DETROIT 13. MICH.
(87-89)

\V A N T E D
JOURNEYMEN

OR
EXPERIENCED 

TORSION MACHINE 
SĖT UP MEN.

Steady vvork. F.xcellenl pav. All 
fringe benefits.

Call 313 — PR 6-6G11
(81 90)

W A N T E D 
JOURNEYMEN 
Mill Hands 

Surface Grinders 
External Grinders 

Jig Grinder 
Electrician

1 xperienced journeymen on Gauge 
vvork. Steady vvork. Top vvages, 
fringj- benefits. Days.

Freeland Gauge Co.
13 300 FOLEY 

DETROIT, MICH.
(83-90)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION 
E. D. M. W0RK

ELOX EQUIPMENT 
DEW PRECISION MFG. CO. 
10841 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228’
(87-96) 

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION 
E. D. M. W0RK

ELOX EQUIPMENT 
1084 1 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228
(87-96)

JOURNEYMEN
DIE SINKERS

AND
TRIMMER MEN

ALSO
STEEL PASSERS

Steady year round vvork. Top vvages. 
Excellent benefits. Write, call or 
come to Cheboygan. Work in god's 
country.
MICHIGAN AUTO PARTS

618 Webb Avė. Industrial Park 
Cheboygan, Mich.
616 — 627-5609

(87-93)

DIE DESIGNER 
WANTED

To process aluminum and stainless 
steel decorative moulding and stamp- 
ing.

RECEIVE
COMPETITIVE RATES
ALL FRINGE BENEFITS
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION

APPLY IN PERSON
KEYSTONE METAL 

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DR1VE 
EAST DETROIT, MICH.

(90-91)

CAMERON
SL1TTER 

OPERATOR
PELLET MACHINE 
OPERATOR AND 

SĖT UP MAN
STEADY VVORK. W1LL TRA1N

ACME 
CHEM1CALS & 

1NSULATION CO.
166 CHAPEL ST. 

NEW HAVEN, CONN.
203 — 562-2171

(89-92)

Rolling Machine
Operator

Rolling Machine
Sėt Up Man

Keystone Metai 
Moulding

16410 Stephens Drive 
East Detroit, Mich.

(84-91)

ARE YOU
AN EXPERIENCED

DIE MAKER
OR

DIE REPAIRMEN
Familar vvith stainless steel stamping 
and moulding dies.

LOOKING FOR
COMPETITIVE RATF.S
ALL FRINGE BENEFITS
PROFIT SHAR1NG
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION

APPLY IN PERSON
KEYSTONE METAL

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DRIVE
EAST DETROIT. MICH.

(90-91)

■4

J O U R N E Y M A N
or IST CLASS SKILLED 

SĖT UP MAN
For 5 SPINDLF. VV fc S 

Mušt be experienced. Ali benefits top 
rates. Long program. Day shift.

AGGRESIVE MFG. CO.
3323 Jerome Detroit, Mich.

TVV 1-7320
(83-92)

SHEAR
OPERATOR

Steel fabrication of machine bases. 
Jigs & fixtures.

Custom Fabricators 
Ine.

15720 Dale
Detroit, Mich. 48223

(87-9’)
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Jaudinasi, kai atidengiam 
rusų kolonizavimo faktus

Rusų interesų gynimu uždar
biaujantieji laikraštininkai la
biausiai jaudinasi, kai nurodo
mas koks nors rusų kolonizato- 
riškos politikos faktas Lietu
voj.

Vos porai savaičių praėjus 
nuo pasirodymo išeivijos spau
doj pastabų apie kelių šimtų gy
ventojų sumainymą Tašken
to žemės drebėjimo proga ir 
apie kolonizatoriškais sumeti
mais steigiamas įmones Ute
noj ar Plungėj, atsiliepė kolo
nializmo gynėjai Tiesoj (rugp. 
13) ir Komjaunimo Tiesoj (rugp. 
16). Faktų jie neginčija, tik pyks
ta, kam atskleidžiama koloniza
torių slepiamoji tų faktų reikš
mė.

Atsiliepdama dėl Lietuvos- 
Taškento žmonių sumainymo, 
Tiesa, tačiau tik patikslino fak 
tą: iš Taškento Lietuvon apgy
vendinti atsiųsta ne 300, o keli 
šimtai šeimų. Ir paryškino, kad 
"Tai internacionalinė mūsų pa
reiga ir jos vykdymas mūsų ta
rybinio gyvenimo sąlygomis yra 
visai suprantamas reiškinys".

Atseit, pagalba nuo žemės 
drebėjimo nukentiejusiems Taš - 
kento gyventojams nėra labdary
bė, o rusų valdžios įsakyta ("in
ternacionalinė") pareiga, kurios 
vykdymas, žinoma, supranta
mas reiškinys, kadangi "tary
binio gyvenimo sąlygomis" Lie
tuvoj kitaip' negi galima, negu 
Maskvos įsakyta...

Kitur tarptautinės pareigos 
pagelbėti nelaimėje -- irgi su 
prantamas reiškinys, bet su
prantamas taip, kad nukentė- 
jusiems stengiamasi padėti at
kurti tai, ko jie nustojo, o ne 
mainikauti gyventojais, iškel
dinant juos už pusketvirto tūks
tančio kilometrų (apie pustrečio 
tūkstančio mylių -- toks maž
daug atstumas tarp Lietuvos ir 
Taškento).

Komjaunimo Tiesa pasišovė 
rusų valdžios Lietuvoj steigia
mas įmones teisinti Šveicari
jos pavyzdžiu: ir ten esą įmo
nių, gaminančių tik eksportui ir 
tik iš importuotos žaliavos. Net 
ir darbininkų šveicarai pasi- 
kviečią iš kitur. Jei šveicarams 
tai esą gerai, tai kodėl Lietu
voj turėtų būti negerai I

Pamiršo paminėti dar vieną 
panašumą: Šveicarijoj yranetir 
amerikiečių įkurtų įmonių! Tai 
dar didesnis "panašumas" sutuo- 
ką rusai daro Lietuvoj. Tačiau 
tas priminimas būtų visiškas 
prisipažinimas, kad ir rusų įmo
nės Lietuvoj galų galetikraiko- 
lonistiškos, kadangi amerikie
čių įmones Šveicarijoj rusai jau 
seniai yra apšaukę "amerikinio 
kolonializmo" įsibrovimu...

MIMI CHICACUE PIRKITE YII IDJE RIIDERSIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Chateau Gib. 3 Str. French
Cognac ..........................................oth —- $4.98

2. Imported Scotch Wiskey
80 proof ..........................

3. Napoleon Brandy ..........
4. Hiram \Valkers eoektails

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Bet rusų advokatai nedrįsta 
paminėti esminio skirtumo tarp 
Šveicarijos ir Lietuvos: šveica
rai tebėra patys savo krašto šei
mininkai ir jie, o ne kiti nusta
to sąlygas, kokiomis jie kuria 
savo įmones arba ir svetimoms 
leidžia savo krašte veikti. O 
Lietuvai dabar viską -- mokes
čius, kainas, atlyginimus — dik
tuoja maskviniai planuotojai, tai 
yra, bolševikinė rusų valdžia.
Tos valdžios advokatai sle

pia ją po "liaudies" kauke (gir
di, "Tarybų Lietuvoj viskas pri
klauso liaudžiai"!) ir jie net ne
patenkinti, kam ta jų darbdavė 
pavadinama rusų valdžia. 
Komj. Tiesos autorius piktinasi 
užs. lietuvių spauda, kam rašė, 
kad "vienintelis rusų valdžios 
sumetimas tokias įmones steig - 
ti Lietuvoje yra kolonistiškas". 
Po "rusų valdžios" įterpė: 
"taip jie vadina TSRS vyriau
sybę". Bet ta "naujiena" skai
tytojų nenustebino, nes išsky
rus laikraščius ir viešus susi
rinkimus, ten pat Lietuvoj re
tas kas tą vyriausybę vadina ki
taip, kaip tik rusų valdžia. Ir 
faktas, kad iš tikrųjų Lietuvoj 
dabar "viskas priklauso Mask
vai" arba "viskas priklauso ru
sų valdžiai" (tik jau ne liau
džiai!), akivaizdus Lietuvoj gy
venantiems kiekvieną dieną ir 
valandą. K. Tiesa tik pagarsi
no, kad ir užsieniuose lietuviai 
tą žino. (ELTA)

LAIŠKAI į
KELIONĖ BUVO 
NAUDINGA. ..

Jau savaitė malonaus ir ver
tingo laiko praėjo. Esu labai pa
tenkinta, kad man teko ši nepap
rasta laimė atstovauti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę šiaisJau- 
nimo Metais.

Lietuviškoji Studijų Savaitė 
Vasario 16 Gimnazijoje praėjo 
sėkmingai. Teko pasveikinti 
šiuos kursus atidaryme, daly
vauti programoje - pranešime 
apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą kartu su Vokietijos 
atstovais, pasveikinti prof. Ere
tą jo 70 metų sukakties proga. 
Susipažinau visus svarbiausius 
Europos veikėjus, turėjau pro
gos su jais daug išsikalbėti įvai
riais klausimais.
Penktadienį turėjau posėdį su 

Vokietijos LB Krašto Valdyba, 
Taryba, ir Vasario 16 Gimnazi-

5th —$3.98
5th.— $3.35
5th — $2.98

Dail. V. Vizgirda pasisako apie savo parodą Vilniuj
Tik paaiškėjus, kad Dailės muziejuje Vilniu

je dabar vyksta dail. Viktoro Vizgirdos, gyvenan
čio Bostone, dailės darbų paroda, Naujosios Ang
lijos lietuvių visuomeninės ir kultūrinės radijo 
programos ”Laisvės Varpo” vedėjas Petras Viš
činis kreipėsi į dail. V. Vizgirdą su eile klausimų, 
j kuriuos jis atsakė "Laisvės Varpo” rugpiūčio 
21 d. programoje. Tas pasikalbėjimas lygiai įdo
mus visiems, kurie sielojasi Lietuvos kultūriniais 
ir politiniais reikalais. Todėl žemiau pateikiame 
savo skaitytojams P. Viščinio klausimus ir dail. 
V. Vizgirdos atsakymus taip, kaip jie buvo per
duoti per "Laisvės Varpą”.

— Ar dailės muziejuje 
Vilniuje, dabar vykstanti 
Jūsų kūrinių paroda, su
rengia su Jūsų žinia ir su
tikimu ar be? Jeigu su Jū
sų žinia, tai kas ėmėsi tuo 
reikalu iniciatyvos — Jūs 
ar kas nors dabartinėje 
Lietuvoje?

— Jau nuo 1956 m. su 
sirašinėju tik su savo 
sesute, kuri gyvena Kau
ne. Prieš porą mėnesių 
gavau laišką dailininko
L. Kazoko, kuris, apsi
lankęs pas mano sesutę, 
pasiskaitė mano laiškų 
prisiminė mane ir gavo 
adresą. Tai buvo mano 
pirmas kontaktas su bu
vusiais draugais dailinin
kais. Dailininkas Kazo
kas rašė, kad buvusieji 
draugai dažnai mane pri
simena, kvietė aplanky
ti su ekskursija Lietuvą 
ir pasižiūrėti, kaip jie vi 
si gyvena ir kuria. Mi
nėjo, kad mano adresą 
davė ir dailininkui Pr. 
Gudynui, kuris buvo ma
no mokinys Vilniaus dai
lės akademijoje, o da
bar yra Vilniaus dailės 
muziejaus direktorius ir 
Dailininkų sąjungos sek
retorius. Po šio laiško, 
liepos pradžioje, sekė 
jau dailininko Gudyno 
laiškas, kuriame, Daili
ninkų sąjungos vardu 
kvietė aplankyti Lietuvą, 
susipažinti su jų darbais 
ir aplankyti mano darbų 
parodą, kurią jie numato 
surengti iš muziejų fon-

jos Švietimo komisija. Posėdis 
labai gerai pasisekė -- tęsėsi 
virš 3 valandų. Išdiskutavom 
įvairius klausimus, kuriuos 
man p. Barzdukas buvo patie
kęs ir kitus jiems rūpimus klau. 
simus. Žinoma buvo paliestas 
ir Vasario 16 Gimnazijos rei
kalas. Visas jų nuomones, pa
geidavimus, patarimus ir kita 
šiais jiems ir mums rūpimais 
klausimais užprotokolavau ir pa
siųsiu ilgesnį raportažą trupu
tį vėliau, Malonu pastebėti, kad 
visi buvo patenkinti jiems pa
rodytu dėmesiu iš PLB pusės 
ir nuoširdžiai dėkoja. Man at
rodo, kad ši kelionė duos daug 
naudos.

šią savaitę dar pabūsiu Vo
kietijoje. Toliau važiuosiu į Ang
liją, o paskui į Prancūziją.

Parvežu dauglinkėjimų iš Vo
kietijos. Bus malonu pasimatyti 
ir pasidalinti įspūdžiais, kai grį
šiu.

Jūra Gailiušytė 

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.

duose, pas mano gimines 
ir privačiuose rinki
niuose esančių darbų. At
sakiau, kad man tikrai

Dail. Viktoras Vizgirda darbo metu...
būtų įdomu pamatyti, ką 
lietuvių menininkai ku
ria tėvynėje. Taip pat pa
minėjau, kad norėčiau 
nuotraukomis ir skaidrė
mis supažindinti juos su 
svetur gyvenančių lietu
vių dailininkų kūryba. 
Dabar, grįžęs iš atosto
gų, sužinojau, kad mano 
paroda Vilniaus dailės 
muziejuje jau atidaryta. 
Taigi, mano paroda Vil
niuje man yra tokia pat 
staigmena, kaip ir Jums. 
Skirtumas tik tas, kad 
apie jos numatomą rengi
mą aš sužinojau pora sa
vaičių anksčiau. Dabar 
rengiuosi aplankyti Lie
tuvą, nors ir nežinau, ka
da tas bus, nes neturiu 
dar žinių, kaip greit gali 
būti sutvarkyti kelionės 
dokumentai.

— Numatote vykti su 
ekskursija ar individualiai?

— Individuliai.

— Surengtoje parodoje 
išstatyti tik tie Jūsų dar
bai, kurie liko Lietuvoje, ar 

joje taip pat yra darbų, ku
riuos sukūrėte jau būda
mas Amerikoje?

— Jokių darbų iš čia 
nesu siuntęs, ir niekas 
to manęs neprašė. Iš tik
ro neturiu supratimo, ku
rie iš likusių darbų yra 
išstatyti, o kurie ne. Nu
manau, kad parodos pa
grindą sudaro iki šiol 
muziejų archyvuose ir 
mano giminių sandėliuo
se sukrauti darbai, o taip 
pat buvusių draugų daili
ninkų nuosavybėje esan
tieji darbai.

— Taigi, išeina, kad pa
rodoje bus atskleista tik 
dalis Jūsų kūrybos, toji da
lis, kuri baigėsi 1944 m., 
kada pasitraukėte iš Lietu
vos. O visa tai, ką sukūrėte 
ir tebekuriate už Lietuvos 
ribų, ten nebus parodyta?

— Žinoma nebus pa
rodyta.

— Kiek dabartinėje savo 
kūryboje Jūs esate skirtin
gas nuo ankstyvesnės kū
rybos?

— Mano pažiūros į 
meną nepasikeitė, betgi 
jei darbai būtų sugretin
ti, galima būtų matyti 
nemaža skirtumų kas lie
čia spalvas, kompoziciją 
ir polinkį į abstrakciją.

— Kaip vertinate Jūsų 
parodos surengimą dabar
tinėje Lietuvoje — kaip 
žingsnį kūrybinės laisvės 
kryptimi, ar tik kaip vieną 
politinių triukų, kuriais 
mėginama pavilioti laisvojo 
pasaulio lietuvius meninin
kus?

— Neturiu pagrindo 
įtarti, kad paroda sureng- 
ta kokiais kitais tikslais 
kaip vėl supažindinti vi
suomenę su mano dar
bais. Jeigu būtų ir kitų 
tikslų, tuojau galėčiau 
tai pajusti apsilankęs Lie
tuvoje.

y— Kaip suderinti Jūsų 
parodos surengimą su Jūsų 
kūrybos neigiamu įvertini
mu Tarybinėje lietuvių en
ciklopedijoje?

— Tas klausimas man 
atrodo yra daug plates
nis, liečiantis ne vien en
ciklopediją. Dabartinėje 
Lietuvoje, Nepriklauso
mybės laikotarpio ir sve
tur pasitraukusių meni
ninkų menas buvo verti

namas kaip formalisti
nis, buržuazinis ir hedo
nistinis menas, nors tė
vynėje pasilikusių daili
ninkų to laikotarpio kūry
ba dažnu atveju visokiau
siais būdais tokio verti
nimo buvo aplenkiama. 
Tik pastaruoju laiku pa
stebime labiau objekty
vių pažiūrų į Nepriklau
somybės laikotarpio lie
tuvių menininkų kūrybą. 
Praeitų metų lapkričio 
mėnesį "Literatūra ir 
menas" paskelbė S. Bud
rio straipsnį, vardu "Dai
lės palikimas reikalauja 
gilesnio vertinimo",ku
riame kritikuojami Lie
tuvos TSR istorijos tre
čio tomo J. Jurginio per
daug neigiami atsiliepi
mai apie "Ars" kolekty
vą, Nepriklausomuosius 
dailininkus ir iš vis pa
viršutiniškas žvilgsnis į 
Nepriklausomybės lai
kotarpio dailę, nedaver- 
tinant jos kaikurių apraiš
kų. Tarybinės lietuvių en
ciklopedijos pirmojo to
mo "Grafika" žodyje P. 
Augiaus, A. Dargio, V.
K. Jonyno, V. Petravi
čiaus, T. Valiaus ir R. 
Viesulo pavardės visai 
nepaminėtos, bet nese
niai išėjusioje A. Savic
ko knygoje "Peizažas 
lietuvių tapyboje" jau ly
giomis teisėmis nagrinė
jami A. Galdiko, C.Janu - 
šo, P. Puzino, A. Varno 
ir mano darbai. Yra jau 
Galdiko ir mano peizažų 
spalvotos reprodukcijos 
ir visa eilė vienspalvių 
nuotraukų kitų darbų pa- 
iliustravimui. Jeigu mus 
ima apmaudas, kada poli
tiniais sumetimais igno, 
ruojami lietuvių kultūri
niai laimėjimai, tai gal 
reiktų džiaugtis, kada, 
jau virš dvidešimts me
tų kabančiame debesyje, 
atsiranda bent šiokios 
tokios prošvaistės.

— Kaip vertinate siūlo
mą vadinamą kultūrinį ben
dradarbiavimą, pagal kurį 
laisvojo pasaulio meninin* 
kai turėtų pasirodyti su čia 
sukurtais kūriniais dabarti
nėje Lietuvoje, o iš ten 
kviestini menininkai į lie
tuvių kolonijas laisvajame 
pasaulyje?

— Kultūrinis bendravi
mas galės prasidėti, ka
da vienur esantieji meni
ninkai nuoširdžiai pri
pažins ir tik meniniu 
mastu vertins kitur esan
čių menininkų kūrybą, ir 
kada ta visų kūryba ga
lės būti visiems vienodai 
prieinama.

— Kuriuos dailininkus iš 
dabartinės Lietuvos laikote 
pačiais geriausiais ir pajė
giausiais?

— Iš spaudos ir gau
sių leidinių, kuriuos man 
siunčia sesutė, stebiu dai 
lininkų gyvenimą Lietu
voje. Betgi nuo atrankos 
gal reiktų susilaikyti, ka
da numatoma galimybė 
susipažinti su pačiais 
kūrinių originalais, ypač 
su ten jau išaugusios jau- 
nosios kartos darbais. 
Tomis mintimis bus gali 
ma pasidalinti sugrįžus.

F E M A L E

DIRECTOR OF NURSING SERVICE: 
Master’s degree preferred, būt per
son with good background of su- 
pervisory work plūs B. S. in nurs
ing will be considered. Short-term, 
general hospital with school of 
nursing. F.xpanding to 325 beds in 
August. Also openings for RN's all 
shif t-salarv commensurate with 
exp. Call or write Sister Mary 
Daniel. Adm inist ra tor, or E. D. 
Fitzgerald. Personnel Director, Ho
le Family Hospital, Manitowoc, 
Vis. (87-90)
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Atlanto rajono lietuvių skautų stovyklos prie Norwich, Conn. atidarymo iškilmėse. Stovi iš kairės: 
sktn. J. Raškys, stovyklavietei pirkti komiteto pirm. inž. J. Butkus, vysk. Brazys, pašventinęs sto
vyklą, Bitėnas ir vyr. sktn. B. Juodelis. L. Tamošaičio nuotrauka

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ STOVYKLOJ

Vilniuj įsisteigė "protingų jaunuolių” klubas...

Atlanto Rajono lietuvių skau- 
tų-čių stovykla praėjo labai ge
roje nuotaikoje. Oras buvo pui
kus. Nors stovyklautojų skai
čius buvo ir nedidelis, bet ku
rie stovyklavo, jai pasibaigus 
nenoromis važiavo namo.

Pirmoji savaitė prabėgo besi
ruošiant ir tvarkant stovyklavie 
tęs ir pagrindinį rajoną. Visi 
nariai kibo į darbą ir per kele
tą dienų pavertė prikritusią la
pų pamiškę į tvarkingą, švarų 
parkelį. Dirbo visi, jauni, seni 
skautai ir jų tėvai. Savaitė bu
vo užbaigta vysk. P. Brazio, V. 
Sidzikausko ir aukščiausiųjų 
skautų brolijos pareigūnų B. Juo 
delio — vyr. skt. ir jo pavaduo
tojo J. Bružinsko atsilankymu. 
Po mišių, kurias atlaikė vysku

Atlanto rajono skautų stovyklavietės pirkimo komiteto nariai J. 
Butkus, Liobis ir L. Siemaška apdovanojami ordinais už nuopelnus. 
Ordinus įteikė vyr. škt. B. Juodelis, asistuojant skautininkams J. 
Raškiui ir Petniūnui. J.A. Starėno nuotrauka

pas, buvo pašventinta žemė sto
vyklos koplyčiai, kur mūsų gar
bės svečiai pasikeitė su stovyk
laujančiais ir atsilankiusiais sa
vomis mintimis. Be galo buvo 
malonu girdėti mūsų darbui ir 
triūsui pritariančius žodžius.

Toliau sekė iškilmingi pietūs 
garbės svečiams, įsikūrusių 
skautų-čių vienetų lankymai. Pa
vakaryje, prieš nuleidžiant vė
liavas buvo L.S.S. "už nuopel
nus" ordenais apdovanoti stovyk- 
lavietės pirkimo komiteto na
riai J. Butkus, Liobis ir Siemaš - 
ka, taip pat Lelijos ordenu J. Raš
kys — rajono vadeiva. Ordenus 
įteikė L.S.B. vyriausias skauti
ninkas Br. Juodelis, asistuojant 
Petniūnui.

Visiems prisidėjusiems prie 

šios stovyklos pravedimo, tėve
liams, stovyklautojai nuošir
džiai dėkoja. Ačiū virėjai p. 
Bitėnėnei, sanitarei p. Liobie- 
nei, P. Bobelienei už darbą 
spaustuvėje. Ponui Bitėnui už 
visokeriopą jėgą įkuriant ir su
tvarkant stovyklos koplyčią. Po 
nui Liobiui ir visai eilei kitų tė
velių, mielai prisidėjusių prie 
bet kokio darbo visur ir visada.

Kitais metais tikėkimės sto
vyklavietė jau bus žymiai geriau 
įrengta ir stovyklaus daug dides
nis skaičius jaunimo. Gal tie tė
veliai, kurie suabejojo šiais me
tais leisti savo jaunimą stovyk
lauti ne tik jį leis bet ir pa
tys ten praleis savo atostogas.

Su lietuvių visuomenės pagal
ba tikimasi sutvarkyti ežerą, 
kelius ir aikštes. Bus jau pasto
vi valgykla, iškasti šuliniai ir 
pastatytos prausyklos.

Šių metų "Krienų daržą" kur 
tėveliai buvo įsikūrę praplėsime 
ir padidinsime, paversdami jį 
į "Krienų dvarą".

Taigi, buvę stovyklautojai ir 
jų vadovai nuoširdžiai dėkoja 
visiems lietuviams ir ypatin
gai mūsų spaudai už pagalbą, 
paramą ir gerą žodį.

Ačiū!
J.A. Starėnas

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand. ūse 
elec typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE plant loc. Crown Products. 2121 
Wheatsheaf Lane. Philadelphia, Pa. 
PI 4-4452. (90-96)

Vilniuje yra įsisteigęs naujas 
jaunimo klubas. Tai savotiška 
naujovė, nes ligšiol betkoks or
ganizuotas jaunimo pasireiški
mas bodavo pavydulingai mono
polizuotas komjaunimo organi
zacijos.

Naujasis klubas netgi "be ide
ologijos": patekti į tą klubą ne
būtinai reikia, kad jaunuolis bū
tų marksistas, bet reikia kad bū
tų specialistas: gydytojas, inži
nierius, architektas, filologas, 
teisininkas, literatas, dailinin
kas... Klubas ir apibūdinamas, 
kaip jaunų specialistų klubas. 
O klubo vardas — nei marksis
tiškas, nei rusiškas, o lotyniš
kas: IUVENTUS (Jaunystė).

Klubas, tačiau, skirtas ne po
ilsinėms pramogoms, o "pro
tingų žmonių pasikalbėjimams". 
Pasikalbėjimų temos visdėltopa-> 
renkamos ne iš specalybinių, o 
iš bendresnių, maždaug visus do - 
minančių sričių. Vienas pokal
bis buvo apie kompartijai labai 
patikusį Žalakevičiaus filmą 
("Niekas nenorėjo mirti"), ki
tas — apie žmonijos ateitį. Klu
bas neskelbia, ar iš tų pasikal
bėjimų išėjo kokių išvadų. At
seit, bent tuo tarpu, tik savo 
tarpe pasikalba, visuomenei sa
vo minčių nesiūlo.

Bet, jei "juventiečiai" nesi
veržia į gatvę, tai iš gatvės jau 
pradeda belstis į jų duris. Len
kiškajame kompartijos dienraš
tyje pasirodė straipsnis, kurio 
autorius priekaištauja "Iuven- 
tus” klubui formalinį užsitvėri- 
mą. Sako, yra inteligentiškų jau - 
nuolių ir nediplomuotųjų tarpe. 
Apie filmus ar apie žmonijos 
ateitį, esą, galėtų būti įdomu pa
sikalbėti ir jauniems darbinin
kams, kareiviams,arba ir vyres
niųjų klasių moksleiviams. Kam, 
esą, dabar tokia diskriminacija.

Teisybė, sako, nediplomuotie- 
ji jaunuoliai galį ir savo klubą 
įsitaisyti, bet praktiškiau, esą, 
būtų, jei kaip tik "iuventus" tap
tų "visokio inteligentiškojo jau
nimo" sambūris. Siūlo, kad į klu
bą priimti sąlyga būtų ne aukš
tosios mokyklos diplomas o 
šiaip atitinkamas inteligentiš
kumo lygis, patikrintinas,pavyz
džiui, pasiūlant kandidatui visų 
klubo narių akivaizdoje atsakyti 
keletą atitinkamai parinktų klau
simų.

Ligšiol visą rusų valdymo 
metą Lietuvoj, šalia komjau
nimo, pionierių ir DOSOAAF 
(lietuviškai -- LDAALR, lais
vanoriška draugija armijai, avi
acijai ir laivynui remti), vidu
rinėse ir aukštosiose mokyklo
se buvo praktikuojami tik paski
ri specialybiniai rateliai: darži
ninkų, fizikų, chemikų, tautosa
kininkų, kalbininkų, istorikų ir 
kt. Bet maža ką bendra turi vie
ni su kitais. Dabar, atrodo, jau 
tapo leistina steigti ir užmokyk

linius, ir nebe paskirų specialy^ 
bių, o bendrus specialistų-inte- 
lektualų klubus. Nei valdžia, 
nei kompartija, nei komjauni
mas tam nebesipriešina. Bet at
sargiai (lyg ir per pašalietį) 
siūlo tokį klubą bent atmiešti 
tartum "darbininkų ir kareivių 
deputatais"... Ir dar siūlo jį su
skaldyti pagal specialybes,pra
džioje nors f dvi dalis: "fizikų" 
ir "lyrikų". Toks suskaldymas 
žinoma, susilpnintų klube bend
rinio sambūrio bruožą.

Tuo pačiu užsimojimu pasi
reiškė ir įtaiga, siūlanti imtis 
priemonių, kad klubas neliktų 
grynai lietuvių jaunimo klubas. 
Siūlo kurti jame lietuvių-lenkų 
-rusų kultūrinio bendravimo ži
dinį.

Esą, "kadaise Vilnius buvo 
kelių tautinių kultūrų židinys 
— lietuvių, lenkų, rusų, žydų, 
gudų. Mūsų mieste kūrė Ado
mas Mickevičius, Čiurlionis, Jo. 
kūbas Kolas, Antokolskis ir daug 
kitų... Šiandien jauni, lietuvių ir 
rusų literatai dirba paskirai, 
dažnai vieni su kitais net nepa
sipažįsta. O betgi jų apsakymų 
ir eilėraščių objektai tie patys. 

PLANINGAS TAUPYMAS
inokaa&tus ctivid&ndut

...........  PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PlmUiMl, a>traiU«aĮ U y—
■M 9 vai. ryta iki 4 vai. po pia tf.
Ka*virta4iaaĮ aaa 9 vaL ryta iki I v. vak- 
Safcadival kaa 9 vaL ryta iki 1 vaL po p4ofc( 
TN&aOoal attvyta via< «oa+
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2212 W. CEBMAK ROAD • CHICAGO S, ELUNOB

Phoae Vlrptata 7-7747 }oh> J. r------- •— Praa.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

(Kur nebus tie patys, kai viską 
diktuojanti partija visiems vie
nodai nustatinėja tuos objek
tus! E:) Jiems rūpi vienoki klau
simai, vienodai juos domina 
meistriškumo uždaviniai, o be 
to, iš tiesų, visi moka jei ne vi
sas tris kalbas, tai bent dvi iš 
jų, taigi nesunku pasikalbėti ir 
padiskutuoti... Netrukus bus pra
dėtas leisti mėnesinis jaunimo 
literatūros žurnalas, ir norėtų
si, kad jame atsispindėtų taip 
pat ir jaunųjų rusų bei lenkų 
rašytojų darbai".

Tame kukliai, netgi pasirė
mus senomis Vilniaus tradicijo
mis, pareikštame pasiūlymeglū - 
di kėslas paversti "iuventus" 
klubą rusiškai kalbančiu klu
bu. Nes gi "antroji kalba", ku
rią visi moka, be abejo, gali 
būti tik rusų kalba, o nei lie
tuvių, nei lenkų. Tai kvepia ty
kojimu "Iuventus" klubą pavers 
ti į "Molodiož”. (ELTA)

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

RAUDONASIS 
TERORAS
ARBA KAS (VYKO T989 METAIS

Maskvoje senis Krisininas kalbėjo:
— Kinai negali be karo išeiti su savo bilijonu žmonių. Aš tam 

pritariu. Pilnai pritariu. Ar jūs užmiršote mužikų tikrąją sukilimo 
priežastį. Jie irgi negalėjo išeiti. Kuo gi mes padėjome Kinijai ir 
Azijai išsivystyti? Mes pastatėme užtvanką, vienur kitur fabriką. 
Kitaip sakant mes niekuo nepadėjome. Niekuo...

Krisininas kalbėdamas beveik rėkė.
— Aš pažinojau revoliuciją ir revoliucijos žmones. Šiandien 

mūsų tarpe tokių nebėra.
-- Krisinlnal, tu pats nebežinai ką sakai, -- trumpai pastebė

jo Pavlenko.
— Leiskit man baigti. Aš noriu pasakyti tai ką turiu pasakyti. 

Jūs pasidarėte technokratais. Jūs užmiršote istoriją. Mes pasidarė
me turtingi Ir rūpinamės Išsaugoti savo gyvenimą, savo turtus, savo 
malonumus.

— Užteks, — pasakė Gregorievas.
— -Ne. Aš kalbėsiu. ICR yra didelis dalykas ir jūs turėtumėte 

remti net įsimaišydami į karą. Kitaip jūs būsite istorijos atmesti, 
kaip egoistai...

Krlslnlnui atsikvėpus. Gregorievas įsikišo:
— Aš prašau prezidiumą Leoną Maksimovičlų Krisininą nuša

linti nuo pareigų. Jo amžius negali jį pateisinti...
Jo žodžiai buvo pritarti plojimu.

— Aš prašau, kad jis būtų pašalintas iš šio posėdžio.
— Statau balsavimui, — pareiškė Pavlenko.
Visų rankos pasikėlė ir Krisininas apleido salę.
— Komedija ilgai užsitęsė, -- pasakė Gregorievas. -- Mes tu

rime apsaugoti pasaulį nuo atominio karo. Tai svarbiausia. Mes ne
galime prileisti rytų barbarams sunaikinti vakarų civilizaciją. Tai 
turime padaryti ne dėl egoizmo ar baimės, bet kaip žmonės, kurie 
nori, kad kiti žmonės išliktų gyvi. Aš siūlau, kad JAV prezidentas 
Mackhaller būtų tuojau įspėtas apie Kinijos ir ICR projektą.

Po Gregorievo audringos kalbos ramiai prabilo Pavlenko.
Aš pritariu draugui Gregorievui. Aš pilnai pasitikiu prezi

dentu Mackhalleriu. Bet jis ne vienas. Aš prisibijau, kad jo patarė
jai ir kariškiai nepasinaudotų mūsų informacija ir nepradėtų atomi
nį karą prieš Kiniją.

— Tai rizika, — pastebėjo Gregorievas.
-- Taip — atsakė Pavelenko. --Jei Kinija bus sunaikinta, pa

saulio lygsvara pakryps Amerikos naudai. Štai ką a§ norėjau pasaky
ti, draugai... Bet aš palaikau Gregorievo pasiūlymą.

Sekė balsavimas. Gregorievo pasiūlymas buvo priimtas vienbal
siai. Prezidiumo nariai pradėjo skirstytis, kai sargybos karininkas 
įspėjo Pavlenko, kad už kelių minučių jis bus sujungtas telefonu su 
Baltaisiais Rūmais.

***
Pirmieji ICR agentų suėmimai Amerikoje prasidėjo už kelių va

landų po telefoninio pasikalbėjimo tarp Kremliaus ir Baltųjų Rūmų.
Harleme buvo suimta dvylika vyrų ir trys moterys. Jų vardus 

gen. Silisenski išdavė amerikiečių žvalgybai.
Tą patį vakarą prezidentas Baltuose Rūmuose tarėsi su valsty

bės sekretoriumi Mike Hunter ir savo asmenišku patarėju John 
Calgharty.

— Rusai, atrodo, nuoširdžiai veda žaidimą, — pasakėCalgher- 
ty.

Prezidentas atsilošė fotelyje.
— Ką tuo norite pasakyti?
— Jie mums davė ICR agentų sąrašą. Ryt duos kitą.
-- Tas man primena reklamines dovanas, -- pastebėjo valsty

bės sekretorius Mike Hunter. — Pardavėjas jums duoda vieno do
lerio dovaną, kad vėliau į kišenę įsidėjus tūkstantį.

— Gerai, mes turime dvidešimt vardų, ryt turėsime daugiau. 
Kas toliau? — paklausė prezidentas. — Kur yra revoliucijos galva? 
Kur bombos. Pagal Pentagoną negalima susekti žmones, kurie turi 
miniatiūrinę bombą. Kiekvienu momentu jie gali susprogdinti.

— Bet rusų Interesas, -- pradėjo Calgherty.
— Rusų interesas yra, kad mes pultumėme kinus ir paskui ga

lėtų skaičiuoti smūgius. Bet mes nepasiduosime tam žaidimui. Po
nai rytoj jūs vyksit į Maskvą.

Kitą dieną spaudoj buvo paskelbta, kad du prezidento artimi 
bendradarbiai Hunter ir Calgherty išvyko sovietų vyriausybės gal
vos Pavlenko pakviesti medžioklei į Ukrainą.

Savo rezidencijoje Pavlenko apsupus patarėjais, gen. Silisens- 
kio, ambasadoriaus Balgino ir maršalo Karalenko, priėmė ameri
kiečius.

— Mano vyriausybė, pasakė Hunter, -- dėkoja jums už infor
macijas kurias suteikėte. Prezidentas tame mato naują įrodymą jū
sų realizmo ir politinio protingumo. Bet jei tiesa, kad Kinija ir 
ICR ruošiasi susprogdinti atomines bombas Amerikoje, ui mums 
neužtenka tų informacijų.

Padaręs trumpą pauzą, jis tęsė kirčiuodamas kiekvieną žodį:
— Mes pageidautumėme, kad sovietų vyriausybė duotų kitus 

geros valios įrodymus. Kitaip niekas mus neįtikins, kad jūs ne
esate sąjungoje su Kinija ir ICR,

Maršalo Karalenko veidas ištyso. Mike Hunter užsidegė cigarą. 
Kambary įsiviešpatavo tyla.

• — Tikrumoje, ką jūs norite, — paklausė Pavlenko ramiu balsu.
— Vienintelis įrodymas, kad Sovietų Rusija turi gerus norus...

— Mike Hunter kostelėjo, — tai būti Amerikos pusėje, aš kartoju, 
būti Amerikos pusėje karinėje akcijoje prieš Kiniją, aš kartoju, 
prieš Kiniją, kad išgelbėti civilizaciją nuo katastrofos. Nes Amerika 
bus priversta, sporgus atominei bombai jos teritorijoje, atsakyti 
globaliniu karu prieš komunistinį bloką. Aš sakau: prieš visą komu
nistinį bloką.

Maršalas Karalenko pasikėlė keikdamasis. MikeHunter nežiūrė
damas kramtė savo cigarą.

Vasario 19 d. Tassas paskelbė informaciją dementuojant žinią, 
pasklidusią visame pasaulyje, kad maršalas Karalenko areštuotas.

Maršalas, skelbė agentūra, buvo staiga ištiktas Širdies smūgio, 
kas neleidžia jam šiuo metu pildyti sunkias pareigas. Jį pavaduoti 
vyriausiame štabe paskirtas maršalas Vozniamenskas".

Tą dieną, kai šis pranešimas buvo paskelbtas, maršalas Kara
lenko, apkaltintas raginęs vyriausiąjį štabą pasipriešinti prieš parti
jos aukščiausiojo organo priimtus slaptus nutarimus, nusišovė karo 
teisme.

Amerikiečių aviacijos viršininkas gen. Kirkwood, jau buvo pake
liui į Maskvą, kai antrasis kompartijos sekretorius pasakė kalbą, ku. 
ri su nustebimu buvo svarstoma visose pasaulio sostinėse. Ar tai 
reiškė, kad ruošiama karinė sąjunga tarp Sovietų Rusijos ir Ameri
kos? Ar tai sąjunga prieš Kiniją?

Pirmasis slaptas raportas, kurį gavo JAV prezidentas iš gen. 
Kirkwoodo sakė: "Bombardavimas turi paliesti grynai strategines 
zonas. Tuo pačiu metu bus vedama politinė akcija, nuversti Liang 
Changą. Po to Kinija pereis po Sovietų Rusijos kontrole ir pasida
rys išbandymo kraštu, kuriame abi didžiosios galybės Sovietų Ru
sija ir JAV Išdirbs penkmečio planą pakelti gyvenimo lygiui.*" 

(Bus daugiau)
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MAESTRO ŠEN, MAESTRO TEN...
Mūšy kaimynė, su kuria mes 

keliavome per atostogas, nuva
žiavus į Cape Cod, būtinai pa
noro pamatyti Kennedžių namą. 
Man, žinoma, tas namas buvęs 
nebuvęs, bet jai, didelei miru
sio prezidento gerbėjai, pama
tyti jo namą atrodė lyg būty 
tas pats, kaip kad nuvažiavus 
į Romą pamatyti popiežių. Ką 
gi, važiuojame. Privažiuojame 
gatvelę, kuri eina tiesiai Į Ken- 
nedžiy sodybą. Gatvės vidury
je stovi jaunas policininkas, at
seit, judėjimą sustabdo. Mes 
klausiame, kaip ten nuvažiuoti, 
o jis šypsosi ir sako: Nextright, 
Privažiuojame next right, o ten 
skersai gatvės padėtas barjeras 
su užrašu: Closed. Ant kito 
skersgatvio matome vėl stovi 
policininkas. Namą matome maž
daug už pus mylės atstumo. Na
mas kaip namas, stovi ant pat 
jūros kranto. Jis toli gražu ne 
toks gražus, kaip kad vaizduo
jamas paveiksliukuose. Tarpas 
nuo gatvės kur mes sustojome 
iki namų apaugęs medžiais.

— Tai ką, ponia, pamatei 
Kennedžio namą, -- aš juokau
ju.

-- Žinoma, pamačiau, -- ji 
atkerta. -- Grįžus į Detroitą 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
Oficialiai V/O VNEŠPOSYLTORGO autorizuota priimti 
iš anksto muitą apmokėtus siuntinius i visas Sovietų Są
jungos dalis.

Džiaugiasi ekselentišku rekordu per 36 metus sutei
kiant patikimą patarnavimą daugeliui tūkstančių klijentų 
J.AiV-bėse.

Pasiūlo tinkamą ir patyrusį personalą Jūsų dovanų 
užsakymams sutvarkyti ir persiųsti į paskyrimo vietą.

Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kaino
mis.

GARANTUOJA skubų siuntinių pristatymą — JOKIŲ 
MUITŲ nemokės gavėjas.

APDRAUDŽIA Jūsų dovanas nuo bet kokios rizikos. 
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele 

su gavėju parašu.
PAGRINDINĖ ĮSTAIGA:

Globė Parcel Service, Ine.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106.

Tel. 215 — 925-3455
SKYRIAI:

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE
220 Park Avė. South New York, N. Y. 10003

Tel.: 212 — 982-8410
Klijentai, kurie siunčia iš anksto apmokėtu muitu 

siuntinius per Centrinę įstaiga NEW YORKE, gali aplan
kyti šaunią PODAROGIFTS, INC. PARODINĘ SA
LĘ, kurioje išstatyti puikūs Sovietų gamybos daiktų pavyz
džiai. pasirinkimas dovanų, giminėms Sovietų Sąjungoje.

PHILADELPHIA, Pa. 19123
632 W. Girarc! Avenue 
WAlnut 5-8878

MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712

BALTIMORE 24, Md.
3206 Eastern Avenue 
Dl 2-2374

MINNEAPOLIS 14, Minn.
217 E. Hennepin St. 
FE 2-4908

BOSTON South 27, Mass.
390 VVest Broadvvay 
A N 8-8764

NEW BRITAIN, Conn. 06051
165 Hartford Avenue 
225-3192

CHICAGO 32, Iii. 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399

OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd Street 
731-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.
749-3033 ..

B r a n c h

CHICAGO 22, III.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

PITTSBURGH 22, Pa.
346 Third Avenue 
GR 1-3712

CLEVELAND 3, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807

ROCHESTER 21, N.Y.
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923

DETROIT 10, Mich.
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 - First Avė.
OR 4-3930

ELIZABETH, N.J.
943 Elizabeth Avenue
EL 4-7068

SAN FRANCISCO 22, Calif. 
1236 - 9th Avė.
LO 4-7981

HAMTRAMCK 12, Mich. 
11415 Jos. Campau Avenue 
TO 8-7940

HANSAS CITY, Hansas 
18 S. Bethany
AT 1-1757

LOS ANGELES L’6, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

SEATTLE, VVashington 98103 
1512 N. 39th Street
ME 3-1853

TRENTON, N.J.
730kLiberty Street 
i Y 9-9163

VINELAND, N. J. 
Parish-Hall
West Landis AVe. 
609-691-8423

Turistai ir besilanką visose U.S.S.R. dalyse gali su 
savim imti draugams ir giminėms dovanas su iš 
anksto apmokėto muito pažymėjimu, kurį mes duo
dame. Pažymėjimas galima gauti iš mūsų paštu. 
Tik smulkiai išvardinkite skirtus dovanoms daiktus, 
imamus kartu.
Kelionės turistams ir besilankantiems Sovietu Są
jungoje gali būti sutvarkytos per vieną iš pirmųjų 
Inturisto atstovų J.A.V-se, GLOBĖ TRAVEL SERV. 
ICE, Ine., 716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 
(SVAlnut 2-0100).

visiems galėsiu pasakyti, kad 
mačiau prezidento namą...

Sidabrinis Paplūdimis (ang
liškai Silverbeach, Galdikas sa
ko: Zilberbyčius) Į kurį važiuo
ja maudytis visi "meškininkai", 
gražus: baltas sidabrinis smė
lis, geras jūros dugnas, nei šil
tas nei šaltas, švarus vanduo, 
žodžiu, maudytis ir "kepintis" 
vieta ideali. Čia matai išsibars
čiusius būreliais maždaug vi
sus Meškos svečius.

Prieina prie mūsų Mikulskis 
ir, demonstruodamas savo at
letišką figūrą uždainuoja: Mis- 
ter Clean, Mister Clean!Balsas 
skaidriame ore skamba impo
nuojančiai.

Galdikas, vis pasispaudęs 
kažkur tarp pašonės ir pilvo kny
gą, vietoje nenurimsta. Jis pri
eina čia prie vieno čia prie kito 
būrelio, pakalba, o paskum nu
eina su ponais Mikulskiais pajū . 
riu pasivaikščioti.
Prie mūšy prisėda Meškos šei - 

mininkas Lūšis, ir pro šalį ei
damas stabteli istorikas dr. A. 
Kučas (perniai išėjo jo stambi 
knyga "Kun. Antanas Staniuky- 
nas). Tarp mūsų užsiliepsnoja 

ginčas apie karalius ir kuni
gaikščius ir aplamai apie mūšy 
senovės valdovus. Mes su Lū
šiu palaikome tą nuomonę, kad 
mūšy ano meto valdovai buvo ge
ri karvedžiai, politikai ir diplo
matai, bet nebuvo jokie kultūri
ninkai ir kad kaip tik dėl to da
bar mes sėdime ant Atlanto, o 
ne ant Baltijos kranto. Dr. Ku
čas su mūšy nuomone nesutinka. 
Kiek man teko kalbėtis tais klau
simais su mūsų istorikais, jie 
vis dar yra linkę laikytis seno
sios mokyklos ir tradicinio, len^, 
ky primesto, mūsų valdovų titu
lavimo didžiaisiais kunigaikš
čiais. O be to, jie ir jų klaidų 
nėra linkę smerkti, nes, mat, 
jie mūsų istoriją rašo išeida
mi iš ano meto aplinkybių. Is
torija mus moko, bet jei mes 
tikrai norime iš jos pasimoky
ti, turime padėti ant svarstyk
lių jos darbus...

Mes su Mikulskiu giliau įbren- 
dame į jūrą ir tęsiame toliau 
mūsų vakarykšti viloje pradėtą 
pokalbį apie lietuviškas mišias. - 
Mat, vysk. Brazis jam užsakė 
parašyti mišias su lietuviška 
muzika: kanklėmis, lumzdeliais, 
skudučiais ir kitais tautiniais 
instrumentais.

-- Bus labai įdomus ir naujas 
dalykas, — sakau. -- Tautinės 
muzikos mūsų litruginėms apei - 
goms lig šiol labai trūko, tei
singiau sakant, jos ir visai ne
buvo. Ar nebus čia Romos su
sirinkimo įtaka?

— Taip, — sako maestro,
— nežinau, kaip pavyks. Darbas 
visai naujas. Turiu idėjų, vakar 
keletą valandų dirbau, bet, žino
te, turėti idėjų dar ne viskas: 
svarbu kaip jas (vilksi į muziki
nę formą...

-- Aš nė kiek neabejoju, kad 
tamstai pavyks: juk tamsta esi 
tos rūšies muzikos specialistas 
ir jos didžiausias puoselėtojas...
— kliūstelėjusi banga nutrau
kia mūsų pokalbį.

###

Didžiausias Įvykis mums va- 
sarojant Meškoje, be abejo, bu - 
vo ponios Onos Mikulskienės 
vardinių pobūvis, kurį kitaip 
mes, vasarotojai, vadinome 
"lobsterių vakaru". Nesidomė
jau per daug visomis vardinių 
organizavimo smulkmenomis, 
tik žinau, kad viskas praėjo la
bai sklandžiai. Kas gi nežino 
ir negerbia ir, sakyčiau, nemy
li mūsų didžiosios kanklininkės 
ponios Onos Mikulskienės? Žo
džiu, ponios suorganizavo bend
rą dovaną, vilos šeimininkės 
puikiai paruošė stalą ir privė
rė vėžių, į vardines suvažiavo 
ir iš kitų lietuvių vilų vasaro
tojai, susidarė apie 40 žmo
nių draugija. Vėžiams aplaisty
ti buvo alaus ir kitų stipres
nių gėralų, kuriuos labai rū
pestingai pilstė čiurlioniečiai 
Švarcas ir Aukštuolis. Žodžiu 
pobūvis kaip reikiant.

Man iš anksto buvo pasakyta, 
kad aš turėsiąs tarti pagrindi
nį žodi. Pagal mano filosofiją 
pagrindinis kalbėtojas yra tas, 
kuris padeda stipriausią pagrin
dą... Bet ir tuo atveju man ne 
visada gerai pavyksta, nors 
praktiką detroitiečių draugų tar
pe įsigijau nemenką. O kita 
vertus, man atrodė, kad kreip - 
tis proza į tokios lyrinės 
kanklių muzikos puoselėtoją 
kaip Ona Mikulskienė būtų maž
daug tas pats, lyg kad šautum Į 
lakštingalę iš surūdijusios pa
trankos. Todėl užsidariau kam
baryje ir, prisimindamas gim . 
nazijos laikus, suraičiau mielai 
varduvininkei kūrinį, pasimetusį 
kažkur tarp poezijos prozoje ar 
prozos poezijoje. Išėjo, rodos, 
ne taip jau blogai, juo labiau, 
kad mano laimei, daugiau kalbė
tojų nebuvo, kitaip sakant, pra- 
slydau be konkurencijos, nes 
priešingu atveju tikriausiai bū
čiau turėjęs lįsti po stalu iš 
gėdos -- kas gi nežino, kad lie
tuviai yra gražbylių tauta? Su
giedojus "Ilgiausių metų" ofi
cialioji dalis pasibaigė, o links
mąją dalį, be jokių varžovų, 
maestriškai pravedė pats ma
estro Mikulskis.

Draugijoje su Mikulskiu man 
teko dalyvauti pirmą kartą. Vy
ručiai, kokia energija, dinamiz
mas, veržlumas! Karšta nežmeu

Muz. Alfonsas Mikulskis pobūviuose visad visus užkrečia savo 
entuziazmu...

niškai. Moterys apsirengę išei
ginėmis suknelėmis, vyrai — 
"formai" -- švarkai ir kakla
raiščiai. Mes, vyrai, kenčiame 
kaip devintame pragare, bet Mi
kulskis never mind: jis brauko no-- 
sinaite kaktą, net nosinaitės į 
kišenę nebeįsideda, ir dainuoja, 
ir oracijas varo, ir arijas iš 
operų traukia. Kaip jis diriguo
ja savo ansambliui scenoje, taip 
jis vadovauja visam pobūviui. 
Maestro ten, maestro šen! Jis 
visus užkrečia savo entuziazmu.

Atsistoja dr. Kučas ir prašo 
maestro pasakyti kalbą ano Jo
navos žydelio, kuris atvažiavo 
į Kauną dalyvauti Lietuvos gais
rininkų suvažiavime. Mikulskis 
nė kiek neatsikalbinėdamas tuo
jau atsistoja ir pasako ano Jo
navos žydelio kalbą su tokiu bū
dingu anam akcentu ir tokio hu
moristinio turinio, kad mes visi 
leipstame juokais. Jos atpasako - 
ti ar pakartoti neįmanoma: rei
kia išgirsti.

Ir vėl tas pats "provokato
rius" dr. Kučas atsistoja ir pra
šo Mikulskį papasakoti, kaip jis 
atvažiavęs Amerikon, ieškojo 
darbo ir kaip vienoje darbovie
tėje vietinis amerikonas lietu
vis jam nurodinėjo ką ir kaip 
jis turės daryti. Maestro vėl nė 
kiek neatsikalbinėdamas atsi
stoja ir papasakoja savo nuoty
kius. Čia vėl seno Amerikos Up 

tuvio būdingas žodynas, sintak
sė ir tarsena! Amerikoniškų 
žodžių daugiau kaip lietuviškų 
ir jie taip sudėlioti ir tokiu bū
dingu stiliumi perduoti, kad Mi
kulskiui kalbant, man tas lietu
vis kaip gyvas atsistojo akyse. 
Visi mes kvatojamės brauky

STUDIJŲ SAVAITE VOKIETIJOJ

Studijų savaitė Vasario 16 
Gimnazijoje prasidėjusi liepos 
31 d. pasibaigė rugpiūčio 7 d. 
Studijų savaitę globojo PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba. Buvo 
suvažiavę apie 140 dalyvių. Pa
skaitas skaitė: Dr. J. Norkai- 
tis (Stuttgart) -- "Generacijų 
problema", Marina Gorodeckai- 
tė (Oxford) -- "Antros kartos 
nutautėjimas išeivijoje", prof. 
J. Eretas (Basei) atkreipė klau 
sytojų dėmesį Į Sov. S-gos ir 
Kinijos problemas.

Dr. Povilas Rėklaitis (Mar- 
burg) "Šiandieninė Vokietija ir 
Europos lietuviai", Dr. Jonas 
Grinius (Muenchen) "Šalkauskis 
tautos ir visuomenės ugdytojas" 
V. de Castro (Mainz) apie M.K. 
Čiurlionį parodydmas jo pa
veikslų reprodukcijas. Paskai
tą apie "Estetinius lietuvių kal
bos bruožus" skaitė Juozas Ti- 
ninis (Los Angeles), o apie "At
sparos pavidalus" dr. Antanas 
Musteikis (Bulffalo, N.Y.).

Lygiagrečiai su akademinio 
turinio paskaitomis tuo pat me
tu Romuvoje vyko jaunimo suva
žiavimas - stovykla su jaunimui 

dami kaktas ir akis nosinaitė
mis, o paskum maestro sakome 
kad jis tuos "perliukus" turėtų 
įkalbėti į plokštelę. Dar nenu
tilo juokas, o Mikulskis jautrau 
kia naują dainą. Ir taip tris va
landas be atsikvėpimo. Apiedvy 
liktą valandą užsidarėme lan
gus, nes bijojome, kad kaimy
nai nesuruoštų mums "koncer
to" kieme...

Aš stebėjau ponią Mikulskie
nę. Ji sėdėjo šalia savo vyro 
ramiai šypsodamasi, dainuoda
ma kartu su visais ir nė kiek 
nesistebėdama savo vyro išdai
gomis, matyt, prie jų pripratu
si. Tai buvo raminantis kontras 
tas, nes man kartais dingtelė
davo mintis, kad maestro nebe
išlaikys tos didelės įtampos ir 
sprogs kaip spalvingas fejerver. 
kas naktinėje padangėje. Jei ji 
nesijaudina, tai nėra ko ir mums 
jaudintis:' ji geriau žino, kokią 
įtampą gali atlaikyti jos vyras...

Taigi, maestro šen, maestro 
ten, maestro scenoje, maestro 
publikoje. Toks yra Mikulskis.

Cape Cod mūsų atostogos pa
sibaigė ir reikėjo grįžti namo, 
kitaip sakant į kasdieninę rutiną 
Aš laikau savo atostogas pavy- 
kusiomis, nes teko susitikti ir 
pabendrauti su įdomiais žmonė
mis. Kai sugretini tuos tris vy
rus: tėvą Andriekų, Galdiką ir 
Mikulskį, iš pirmo požiūrio iš 
ryškėja jų didelis kontrastas, 
tačiau gilumoje juos visus sieja 
ta pati Lietuvos meilė, Tėvynės 
neišblėstanti nostalgija ir lie
tuvių kultūros puoselėjimas 
plunksna, teptuku ir daina.

pritaikinta programa: pokal
biais, paskaitomis ir t.t. Jau
nimui vadovavo stud.Birutė Au- 
gustinavičiūtė ir Arvydas Lin
gė. Programą vedė kun. Riau-“ 
būnąs.

Lietuviškųjų studijų savaitės 
programos vedėjas - modera
torius buvo dr. K.J. Čeginskas. 
Pabaigoje studijų savaitės dr. K 
Čeginskas skaitė savo turimą 
brangią istorinę medžiagą apie 
mūsų partizanus ir jų garbingą 
ir šiurpią kovą su okupantu.

Buvo ir meninė programa, ku
rios metu gražiai padainavo Ste 
paitienė, kurios vyras, inž. Ste- 
paitis, atvykęs iš JAV, dirba pas 
amerikiečius Frankfurte, ir Ane 
lė Valaitytė. Stud. Ramunė Jur
kūnaitė iš JAV padeklamavo K. 
Binkio eilėraščių. Stud. R. Ba
ltulis su mokiniu Staruku pagro 
jo akordeonais. Baliulienė ir 3 
kitos buv. vasario 16gimnazijos 
auklėtinės pašoko tautinius šo
kius. Studentė Ina Česnaitė(Aus 
tralija) ir kt, pasirodė savo su
gebėjimais.

Dvasios vadais buvo kun. dr. 
Juraitis - katalikams ir kun. J.

NEŽINO, KAIP 

ANGLIŠKAI

SUKOS...
"Vienas Vilniaus Valstybinio 

pedagoginio instituto anglų kal
bos katedros dėstytojas su sto
jančiais į anglų kalbos specia
lybę abiturientais prieš kurį 
laiką atliko tokį eksperimen
tą: ant egzaminų komisijos sta
lelio išdėliojo asmeninio tua
leto reikmenis — šukas, veid
rodėlį ir tt. Ir koks buvo komi
sijos narių nustebimas, kai dau
giau kaip pusė tų pačių abitu
rientų, kurie vos prieš aki
mirką sklandžiai operavo sudė
tingomis abstrakčiomis sąvo
komis, niekaip neįstengė atsa
kyti į klausimą: -- Kaip angliš
kai šukos?"

Šį nuotykį pasakoja Tarybinio 
Mokytojo korespondentas R. 
Ciemnolonskis, anglų kalbos mo
kovas (T.M., liepos 7 d.). Pa
pasakojęs samprotauja:

"šis mažas eksperimentas pa
rodė, kaip dar šlubuoja mūsų 
mokyklose buitinės užsienio kal
bos leksikos įsisavinimas. To
kios išvados pagrįstumą tik su
stiprino tas faktas, kad tą kar
tą VVPI buvo egzaminuojami ne 
šiaip sau abiturientai, o būsi- 
mieji anglų kalbos specialistai, 
iš kurių teisėtai galima daugiau 
reikalauti."

Toliau tas korespondentas - 
inspektorius pasakoja, kad ir 
Kauno Komjaunimo vardo vidu
rinėj mokykloj (buvusioj Auš
ros gimnazijoj) sutikęs panašų 
vaizdą. Abiturientė (vidurinę mo
kyklą baigianti mokinė) klausia
ma: -- Kaip angliškai užuolai
dos? Šukos? Laikrodis? Aki
niai?... Gana gerai angliškai kal 
bėjusi apie daug painesnius da
lykus, ties šiais klausimais mo
kinė visiškai suklupusi. Kitas 
mokinys, sako, painiojasi pa
grindinių žmogaus kūno dalių pa
vadinimuose. Dar viena mokinė, 
esą, "niekaip neįstengė paprašy
ti angliškai rašalo bonkutės, 
plunksnakočio, net pieštuko pava
dinimą ne iškart prisiminė".

-- Kaip suderinti elementari
nių leksikinių dalykų nemokėji
mą su kurkas sudėtingesnių da
lykų nemokėjimu? -- klausia ste
bėtojas ir tuo pačiu atsikvėpi
mu santūriai prasitaria atsa
kymą: -- Girdėjome daug kalti
nimų vadovėlių adresu.
Iš tikrųjų, sovietiniai sveti

mų kalbų vadovėliai labai rūpes
tingai lavina mokinius, kaip pa
čiomis skaisčiausiomis spalvo
mis papasakoti svetima kalba 
apie socialistinės santvarkos 
privalumus ir apie gražų bei lai
mingą gyvenimą "didžiojoj soci
alistinėj tėvynėj". Iš tų vado
vėlių mokiniai gali gerai iš
mokti svetima kalba papūgiškai 
pakartoti visus skambiuosius 
bolševikinės propagandos šū
kius ir įtaigojimus. Bet kai vi
sas dėmesys nukreiptas į propa
gandą, tai toki paprasti dalykė
liai, kaip šukos, lieka nepas
tebėti.

Tarp ko kita, ir iš svetimša
liams rusuose leidžiamų r u - 
s ų kalbos vadovėlių (pav., Po- 
tapovos rusų kalbos vadovėlių, 
skirtų anglams, prancūzams) ir
gi galima labai gerai išmokti 
rusiškai gėrėtis dabartiniu gy
venimu Rusijoj (jokiu būdu ne 
Anglijoj, Prancūzijoj ar Ame
rikoj!), pasakoti apie keliones 
po Rusiją, apie Leniną, apie 
pionierius, bet... nėra progos 
sužinoti kaip rusiškai šukos...

(ELTA)

Urdzė - evangelikams. Rengimo 
komisiją sudarė p. Alina Gri
nienė, Alg. Palavinskas ir An
tanas Veršelis.

Prof. Ivinskis šiais metais 
dalyvavo tik diskusijose. Taip 
pat gaila mokytojas Krivickas 
skaitė paskaitą gimnazijos val
gykloje pietų metu, o ne salė
je. Jo paskaitos apie meną bū
tų Įdomu paklausyti, kur neskam
ba šaukštai ir lėkštės. įdomi 
pažiūrėti mokyt. Krivicko su
ruošta mokinių parodėlė.

Paminėtinas kunigas Dėdinas, 
kuris "pasislėpęs" už įvairiau
sių aparatų visus ir viską ste
bėjo, filmavo, fotografavo ir įra
šinėjo Į juostas.

Rugpiūčio 7 d. po pamaldų vi
si išsiskirstė su viltimi susitik
ti kitais metais.

J. Čekauskas



1966 m. rugpiūčio 26 d.

SHOP MAY’S FRIDAY: DOWNTOWN 9:30 TO 5:45; ALL FIVE BRANCHES 9:30 TO 9:30. WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS.

ALL e STORES

IŠPARDAVIMAS
SCOTTS GAMINIŲ PRIEŠSEZONINIAM PIEVŲ PARUOŠIMUI

SCOTTS TURF BUILDERSCOTTS 18" SPREADER
14.95

Scotts 50'/ Windsor žolės sėklos yra mi
šinys žinomų Windsor sėklų ir kitu dau
giamečių favoritų. 2,500 sq. ft. reguliariai 
8.95.....................-.................................... 7.95

Stiprus 18” skleistuvas bus jūsų jei pirk- 
site kokį nors Scotts gaminį, kad ir labai 
žemos kainos. Skaitiklis suteiks lygų iš
barstymą.
* Bendras pirkinys.

Patrigubinta^ kad užtikrinus sustiprintą 
maitinimą. Turf Buildor augina gilesnes 
šaknis. Tręškite savo žolę su Turf Builder. 
10,000 sq. ft. reg. 8.95........................... 7.95

FAM I LY

FAMILY GRASS SEED
2,500 sq ft., reg. 4.95 4.45
Family blend žolių sėklos yra daugiausiai 
pasirenkamos namų savininkų, norinčių 
tvirtos, gražios žolės ir reikalaujanti ma
žiausios priežiūros. Namu apyvokos gami
niai, 5 aukštas, mieste; kituose skyriuose.

50 % WINDSOR SEED

LIETUVIU ŠVENTĖ PUTNAME
Lietuvaitės seselės 

Putname dirba didelį lie
tuvybės darbą. Jų vasa
ros mergaičių stovykla 
yra žinoma visų Ameri
kos ir Kanados lietuvių. 
Čia mergaitės ne tik 
atostogauja, bet dainuo
ja lietuviškas dainas, šo
ka tautinius šokius ir vi
sur aplink girdi lietuviš
ką žodį. Tai lietuviškojo 
gyvenimo židinys. O ir 
senimas čia ras prie

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

Joitph T. Gribamkaa, Exec. Secr. 
1447 SO. 49th CT. • CICERO. ILLINOIS 60650 

HOURS: MON. 94; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1;WED. CLOSED
PHONE 656-6330

We Invite 
Your Savingi

glaudą, nes seselės stato 
seneliams moderniškus, 
didelius ir gražius na
mus. Net ir vasaros jau
nimo kongreso stovykla 
neapsiėjo be seselių pa
ramos. Seselės ir ten 
prisidėjo prie meninės 
programos parengimo ir 
darbų.

Toje jų sodyboje lie
pos 24 d. keli tūkstan
čiai lietuvių praleido die
ną. "Alkos” muziejaus 

patalpose vyko eilės dai
lininkų paveikslų paroda. 
Kiekvienas dailininkas 
turėjo išstatęs po kelis 
darbus. Stovyklaujan
čios mergaitės atliko 
dainų ir šokių progra
mą. Vyskupas V. Bra
zys, iš Europos, po at
viru dangumi atnašavo 
Šv. Mišias. Susitikome 
savo seniai matytus gi
mines, bičiulius bei pa
žįstamus, galima saky
ti, iš visos Amerikos ir 
Kanados. Matėme jauni
mą net iš Argentinos 
(pravažiuojantieji iš jau
nimo kongreso) Teko 
kalbėtis su aktoriaus Vi- 
talio Žukausko motina, 
prieš porą dienų atvy-

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS 
TRIM DIE

&
DIE CAST DIE TOOL RF.PAIRMF.N 
Steady year around. pressure free 
employment for experienced man. 
Work in clean, ultra modern plant 
in Kalamazoo Spburban Area. Top 
rate plūs usual fringes.

Apply in Person for Full Detail 
KAL-DIE CAST1NG CORP.

7700 Michigan Kallamazoo, Mich.

kusia iš Lietuvos. Ir dar 
viena motina ir dukra, ku
rios prieš porą mėnesių 
atvyko iš Lietuvos. Tai 
buvo tikrai lietuvių šven
tė, atnešusi naudos Fut- 
namo seselių užsimoji
mams. P.Ž.

TV DVIEM KALBOM

Šiauliškis televizijos 
imtuvų fabrikas rengiasi 
pradėti naujo modelio 
imtuvus. Naujasis mo
delis bus vadinamas 
"Tauras” (Dabar gami
namus vadina "Temp”. 
To modelio pagaminta 
jau beveik 60 tūkstan
čių). "Tauras” bus di
desnio ekrano — 59 cm. 
arba 23 colių — imtu
vas, be to, turės prie
taisą, kuriuo bus gali
ma klausytis dviem kal
bom, tai yra su vertėju, 
jeigu siųstuvas duos ver
timą.

Iš to galima spręsti, 
kad Vilniaus televizijos 
siųstuvas greičiausia tu
rės savo programas ro
dyti lietuviškai ir rusiš
kai (lietuviškos progra

mos turės būti verčia
mos rusams).

Bet nauji šiauliškės 
gamybos imtuvai pasiro
dys dar ne tuojau. 1967 
metais numato pagamin
ti dar tik 500 pirmųjų to 
modelio imtuvų.

1968 ar -9 metais fab
rikas numato įsirengti ir 
televizijos imtuvams ka
binetų gaminimo skyrių. 
Dabar jų imtuvus "apvel'. 
ka" Kauno baldų kombi

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS ‘ 

c.

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • „Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

natas. Bet tai dar nepa
vers fabriko visiškai sa
varankiška televizijos 
imtuvų gamykla, nes pa
grindines dalis, elektro
nines lempas šis fabri
kas gauna iš kitur. (E)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!-'
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VAKmS-BALIUS
Stalus (po 10 žmonių) prašome jau dabar užsisakyti.

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti DIRVOJE, 6907 Superior Av. Tel. 431-6344.
Kaina — 6 dol. asmeniui.

• Antanina ir Vincas Vai
čaičiai, išvykę dviem mė
nesiam atostogų į Europą, 
ten nusipirko automobilį ir 
žada aplankyti visus Vaka
rų Europos kraštus. Savo 
kelione labai patenkinti ir 
siunčia bičiuliams linkėji
mus.
SPORTININKŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, rugpiūčio 28 
d., 4 vai. po piety, Čiurlionio 
Ansamblio namuose, įvyks spor
tininkų ir sporto bičiulių susi
rinkimas.

Pagrindiniai programos punk
tai:

a) Artėjančių Toronto žaidy
nių reikalai.

b) Lituanistinių mokyklų spor 
to varžybų dovanų išdalinimas 
ir kitoki sportininkų atžymėji- 
mai.

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

M A S I S
/

RUDENS
SEZONO
PARENGIMAS
įvyks Clevelande

š. m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadieni,
V

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

c) Praėjusio sezono sporti
nės veiklos apžvalga ir ateities 
planai.

d) LSK Žaibo administraci
jos ir vidujinės organizacijos 
reikalai.

e) Įvairūs kiti einamieji rei
kalai.

Po susirinkimo bus trumpos 
vaišės, ypač jauniausiems.

Visi LSK Žaibo nariai, spor
tininkų tėvai, sporto veteranai 
ir visi, kuriems rūpi lietuviš
ko sporto gyvavimas ir vysty- 
mąsis, kviečiami atsilankyti.

LSK Žaibas

* CLEVELANDIEČIAI ŠAUDY
TOJAI kviečiami susidomėti To
ronte vykstančiomis šaudymo 
varžybomis. Yra planuojama su
organizuoti Clevelando ekipą. Be
sidomintieji prašomi skambinti 
telefonu A. Bielskui 486-6177 
ar L. Staškūnui 481-2216.

* ŠV. KAZIMIERO LIT. MO
KYKLOS mokinių registracija 
įvyks rugsėjo 10 d. 9:30 ryto, 
Naujosios parapijos mokyklos 
patalpose.

Pranešame visiems tėve
liams, kurių vaikučiai lankė, ar 
nori lankyti šią mokyklą, kad 
šiais mokslo metais veiks visi 
pradžios mokyklos skyriai, 

aukštesnioji lituanistinė mokyk
la, tautinių šokių grupės ir mo
kyklos choras. Dėl smulkesnių 
informacijų, mokinių registra
cijos reikalu, prašome kreiptis 
į mokyklos vedėją Antaną Tamu- 
lionį tel. 851-2524.

Mokyklos žinioje veikia tauti
nių šokių grupė "Suktinis". Vi
sas Clevelando lietuviškasis jau
nimas, kuris dėl tam tikrų prie
žasčių negali lankyti lituanisti
nės mokyklos, arba jau yra ją 
baigęs, maloniai kviečiamas 
šiai grupei priklausyti.

Visais taut. šokių grupės "Suk- 
tinis" reikalais prašome kreip
tis į grupės vadovus J. Kavaliū
naitę arba M. Leknicką.

Tėvų Komitetas

ŠOKĖJU DĖMESIUIC
Vysk. Valančiaus mokyklos 

šokėjų vyr. grupės pirmoji re
peticija - pasitarimas įvyks
ta šv. Jurgio parapijos salėje 
rugpiūčio 31 d. trečiadienį, 7 
vaL vakare.
Pagrindinis grupės uždavinys 

yra susipažinti, paruošti ir de
monstruoti lietuviškus sceni
nius šokius. Gereseniam dar
bo atlikimui, kreipiant dėmesį į 
bendrą sceninę šokėjų išvaiz
dą, grupės nariai dalyvauja bend
roj mankštoj, ritiminėj gimnas
tikoj ir specialiai ruošiamuose 
scenos šokiuose. Visa tai atlie
kama išlaikant reikalingą draus - 
mę ir linksmą nuotaiką. Grupė
je dirba visi, bet gerai atlik
tas darbas neša pasitenkinimą 
ir džiaugsmą.

šokėjų branduolį sudaro vysk, 
Valančiaus mokyklos mokiniai. 
Mokyklos vadovybei sutikus, 
grupei gali priklausyti ir visi 
kiti jaunuoliai, kurie turi noro, 
sugebėjimo šokti ir pasiduoti 

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

bendrai grupės drausmei. Šo
kėjai — kandidatai (ne jaunesni 
13-14 metų amžiaus) renkasi šv. 
Jurgio parapijos salėn, trečia
dienį rugpiūčio 31 d. 6:30 vai. 
vak.

Šokėjų repeticijos vyks šv. 
Jurgio parapijos ir Lietuvių sa
lėse. Laikas bus paskelbtas pir
mojoj repeticijoj - pasitarime. 
Kiekvienam šokėjui teks skir
ti savaitėje mažiausiai dvi va
landas šokių repeticijoms. At
skirais atvejais gali tekti daly
vauti pridėtinėse repeticijose. 

Su grupe dirbs A. Raulinaitie- 
nė, G. Mazoliauskaitė, L. Sa- 
gys. Akordeonistai — V. Ba
lionas, A. Matulevičius, E. Sil- 
galis.

Grupės vedėjas L. Sagys.

LB CLEVELANDO II 
APYLINKES ŽINIOS

LB Clevelando II-ros apyl. 
valdybos nariui kultūros ir švie
timo reikalams, Steponui Butri
mui pasitraukus iš valdybos, jo

• V. Giedrąitis, Nation- 
wjde kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

REIKALINGAS BUTAS
Dviejų žmonių šeima (lie

tuviai). ieško buto Naujo
sios parapijos rajone. Pra
šome skambinti telefonu — 
531-5705. (89-90) 

vieton, valdybai prašant šias pa
reigas sutiko eiti stud. Birutė 
Pautienytė. Apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja St. Butrimui 
už jo veiklą ir gražų bendra
darbiavimą šios valdybos dvie
jose kadencijose.

Valdyba nuoširdžiai sveikina 
šios valdybos iždininką Džiu
gą ir Dalią Staniškius su šei
mos prieaugliu, sulaukusius sū
nelio.

Valdyba reiškia nuoširdžią už 
uojautą šios valdybos vicepirm. 
Vincui BenokraiČiui, jo žmoną 
Adelę ištikus nelaime. Valdyba 
linki jai greit pasveikti.

A. Kazėnienė

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _

RUGSĖJO 17 D. — Lapkri- 
čio 13 d. manifestacijos filmo 
rodymas. Rengia ALT Cleve
lando skyrius.

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, Šv. Jurgio parapijos salė
je.

SPALIO 15 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinių šokių veiklos ir Vilties 
žurnalo .25 metų sukakties mi
nėjimo vakaras Nauj. parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.

LAPKRIČIO 5 D., šeštadie
nį, Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius.
LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para

pijos choro pagerbimas — tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

PARDUODAMI NAMAI
BEVEIK NAUJAS NAMAS, 2 

miegamieji žemai, padalintas 
rūsys, 2 automob. garažai, gra
žus didelis sklypas.

ŠEŠIŲ KAMBARIŲ vienos 
šeimos namas. 1 mieg. žemai, 
2 — viršuj, pilnas rūsys. 2 
garažai, nebrangus, prie pat 
185 gt.

DIDELIS PLYTINIS, 3 mie
gamieji, tuščias, pilnas rūsys, 
garažas.

###
DVIEJŲ ŠEIMŲ, 6-6 (side 

by side), 2 atskiri rūsiai, ga
ražai, prie Lake Shore Blvd.

MŪRINIS, 2 miegamieji apa
čioj, 2 -- viršuj. įrengtas rū
sys, garažas. Patogi vieta.

10 ŠEIMŲ APARTAMENTAI 
netoli Neff Rd. Geros pajamos.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambint
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis-Realtor

United Multiple Listing
Service

780 E. 185 St. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICIANS
Experienced in machine 
tool and panel wiring. 
Steady employment vvith 
manufacturer of handling 
eųuipment. E x c e 11 e n t 
company benefits.

Apply in person.

American Monorail Co.
1111 E. 200

Between Euclid and St. Clair Avė. 
Public Transportation via 

CTS Bus from Windermere Station

An Equal Opportunity Employer
(90-91)

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas su 2 mie
gamaisiais, 1304 E. 68 St. 
Nuoma $65.00 mėnesiui. 
Teirautis Superior Savings 
and Loan _ HE 12497.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

241-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity EmployerFOREMEN

ASS1STANT
For Welding, Structural 
Steel Fabrication Depart- 
ment. Permanent posi
tion vvith matęrial handl- 
ing eųuipment manufac
turer. Excellent company 
benefits.

Apply in person.
American Monorail Co.

1111 E. 200 St. 
486-5000

Betvveen Eulid and St. Clair Avės.
Public transportation via CTS bus 

to and frOm Windermere Station.
An Equal Opportunity Employer 

(90-91)

MACHINE HAND
Need Experienced 

Operators for
• turret lathes
• engine lathes

2d Shift
With manufacturer of ma- 
terial handling eųuinment. 
Steadv employment. Excel- 
lent fringe benefits. Apply 
in person.
American Monorail Co.
1111E. 200 486-5000

(Located between Euclid and
St. Clair Avė.)

Public transportation via CTS bus 
from Windermere station

An Equal Opportunity Employer 
(90-91)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• St. Lukoševičius, Dir
vos atstovas Elizabethe, N.
J., praneša, kad jis nėra 
aLT S-gos Elizabetho sky
riaus valdybos narys, kaip 
buvo paskelbta Dirvoje Nr. 
87. Redakcija atsiprašo už 
klaidą.

• Dr. A. Gerutis, Lietu
vos atstovas Šveicarijoje, 
nupirko velionio Juozo Gab
rio biblioteką ir rankraš
čius, iš jo giminių.

• Marija Valkavičiūtė 
buvo išrinkta N. Anglijos 
gražuole Minkų radijo pro
gramos suruoštoje geguži
nėje rugpiūčio 14 d. Romu
vos parke, Montelloj, Mass.

VENE ZUE LOS
LIETUVIAI

• Gediminas J. H. Ga- 
vorskas, iš Maracay, baigė 
valstybinę Agustin Codaz- 
zi gimnaziją ir pasiryžęs 
studijuoti aeronautiką Vo
kietijoje, Muencheno uni
versitete.

Gediminas yra p.p. Lui- 
zos ir Henriko Gavorskų 
sūnus, aktyvus ir susipra

Mielam Bičiuliui

LIUDUI VILIMUI
mirus, jo žmonai KOTRYNAI, sūnui VIKTORUI 

ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Stefa ir Vytautas Gedgaudai 
Aldona ir Vincas Juodvaikiai

Mielam Kolegai
A. A.

LIUDUI VILIMUI
mirus, jo žmonai KOTRYNAI ir sūnui VIKTORUI 

skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Aldona ir Vytautas Raulinaičiai

Mūsų Mielam Prieteliui

PETRUI JANULAIČIUI

mirus, dukteriai BIRUTEI, sūnums 

VYTAUTUI ir TAUTVYDUI su jų 

šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo

jautą ir drauge liūdime

Eugenija, Eugenijus ir 
Dr. Juozas Bartkai

tęs lietuvis.
V.enezuelos lietuvių bend

ruomenė linki jam daug 
sėkmės ir ištvermės sie
kiant aukštojo mokslo.

• Danutė Statkutė, tarp
tautinė vertėja, labai popu
liari lietuvių tarpe, susituo
kė su inž. Ugo Rosales Gar
sia. Jos vyras, kad ir nelie
tuvis, bet žada duoti Danu
tei laisvę ir toliau taip ak
tyviai dalyvauti lietuvių 
veikime, kaip jinai darė iki 
šiol.

• Venezuelos Universite
te Beatriče (Mikalauskai
tė) Dominguez liepos 28 d. 
gavo civilinės inžinerijos 
titulą, o Povilas Dambrava 
chirurgijos gydytojo diplo
mą.

• Kun. A. Perkumas, Ve
nezuelos Lietuvių Pontifi- 
kalinės Misijos direktorius, 
ruošiasi vykti j. rengiamą 
Washingtone Lietuvių Ka
talikų Kongresą.

AUKOS URVAI
Kun. J. Žvirblis, Grand

Rapids, Mich............... 15.00
V. Petrauskas, Chicago .... 5.00
R. Liormanas, Rochester ..1.00
D, Surantas, Rockford.......3.00
A. Kaunas, Brooklyn.........  1.00
J. Leimonas, Chicago........5.00
V. Ripskis, Evergreen Pk. 1.00 
J. Daunoras, Chicago......... 4.00
A. Gailiušis, Cleveland.....  1.00
G. Kazlauskas,Hollywood.. 5.00
E. J. Jablonskienė, Cleve. ... 4.00
E. Šilgalis, Cleveland........1.00
J. Sablinskas, Toronto.....  1.00
A. Didžiulis, Bogota......... 10.00
P. Šūkis, Cleveland.......... 4.00
J. Telksnys, Great Neck .. 4.00
B. Magdušauskas, Vokietija 1.00
K. Bendoraitis, Vokietija ., 1.00
A. Šležas, Dorchester ..... 2.00
F. Kriščiokaitis, Hartford 1.00

V. Kalendrienei
/

60 metų

V. Kalendrienė

Vera Kalendrienė rugpiūčio 
13 d. savo šeimos, artimąją bi- 
čiulią ir draugą ratelyje pralei - 
do vakarą, kuris buvo skirtas 
jos 60 metą sukaktuviniam gim
tadieniui paminėti.

Sutinkant sukaktuvininkę, su
sirinkusią vardu, M. Kuolienė 
įteikė gražią rožią puokštę, o 
B. Abromaitienė — dovaną. Svei 
kinimo žodį tarė Aug. Kuolas, 
linkėdamas geriausio pasiseki-

DETROIT

PRAILGINAMA LIETU
VIU BALSO RADIJO 

VALANDĖLĖ
Nuo rugpiūčio 28 d. A. L. 

Balso radijo klubas bandy
mui duos vienos valandos 
radijo programas keturis 
sekmadienius nuo 8-9 vai. 
ryto.

Jei bus susilaukta iš ra
dijo valandėlės klausytojų 
paramos, vienos valandos 
radijo programos galės bū
ti pratęstos ilgesniam lai
kui.

SPAUSDINAMI 
PRATIMAI

JAV LB švietimo Tary
bos priežiūroje Chicagos, 
St. Louis, Detroito ir New 
Yorko mokytojai, sutarti
nai veikdami, paruošė litu
anistinėms mokykloms vi
siems aštuoniems skyriams 
pratimus. Pratimai jau 
spausdinami ir mokslo me
tų pradžioje bus juos gali
ma gauti. Leidžia JAV LB 
Kultūros Fondas. Užsaky
mus prašom siųsti Kultūros 
Fondo iždininkui p. Jonui 
Bertašivi. 5348 So. Talman 
Avė.. Chicago, III. 60629.

• JŪSŲ ZIP CODE NU
MERIS, pakeistas iš gyve
namosios vietovės zonos nu
merio, mums labai svar
bus! Tai pašto įstaigos rei
kalavimas, reikalingas įvyk- 
dyti nustatytu laiku.

Kiekviena proga, ar mo
kant prenumeratą, ar pra
nešant apie adreso pakeiti
mą, užsakant knygą ar 
plokštelę — žymėkite prie 
savo adreso ir ZIP Code 
numerį.

Paštas ruošiasi pereiti į 
naują siuntų paskirstymo 
sistemą. Be to numerio 
siunčiama spauda susilauks 
keblumų.

PATARNAUKITE SA
VO SPAUDAI NEIGNO- 
RUO.JANT ŠIO PRAŠYMO!

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks ”SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir 1.1. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731. 

mo ir ilgiausią metą. Ir čia pat 
sutartinai visą lūpose nuskambė - 
jo ilgiausią metą žodžiai. Ta pa
čia proga atvykę M.L. Noreikai 
iš New Yorko jai atvežė ir įtei
kė asmenišką dovaną.

Veros Kalendrienės nueitas 60 
m. kelias yra gražaus ir jud
raus organizacinio darbo ke
lias. Ypatingai ji daug pasišven
tė ir skyrė laiko skautiškai 
veiklai. įsijungusi į ją dar mo
kyklos suole sėdėdama, tiems 
idealams pasiliko ištikima iki 
šiol. Skautą organizacijoje ji 
yra ėjusi įvairias pareigas ir 
jokios pareigos jai nebuvo sun
kios. 1938 m. mes ją matome 
Mariampolėje skaučią tunto tun - 
tininkės pareigose. Tas ženkli
na jos nuoširdą įsipareigojimą 
ir atsidėjimą skautiškai veik
lai. Už nuopelnus jai buvo su
teiktas tam tikras skautą atsi- 
žymėjimo ženklas.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
skautą organizacija buvo už
daryta ir ją veikėjai persekio
jami. V. Kalendrienė visa tai 
labai jautriai išgyveno. Ir kaip 
jinai pati yra išsireiškusi, kad 
tai buvęs kaip pelės po šluota 
gyvenimas. Todėl antrukart ar
tėjant į Lietuvą rusams, pasi
traukė į Vakarus. Gyveno įvai
riose sąlygose ir vietose. Po 
karo buvo nusėdusi Oldenbur- 
ge. Ten suorganizavo skautes 
ir vėl iš naujo įsijungė į skau
tišką veiklą.

Pajudėjus emigracijai į už
jūrius, V. Kalendrienė su vi
sa savo šeima emigravo į Ka
nadą. Dar nespėjus naujose gy
venimo sąlygose koją padams 
sušilti, vėl jos visas dėmesys 
nukrypo į skautiją. Čia Vera 
Kalendrienė vėl pirmaujančią 
eilėje. Pradedant 1953 m. ji apie 
penketą metą būdama Toronto 
skaučią tunto tuntininkė padėjo 
tvirtus pagrindus skautą veik
lai kaip reikiant atsistoti ant 
koją. Tai buvo, galima sakyti, 
organizacinės ir stovyklavimo 
veiklos pradžia. Tuo laiku są
lygos buvo nepaprastai sunkios, 
nes viską, ką šiandien jau tu
rime, reikėjo pradėti iš nieko. 
Ypatingai daug rūpestingumo su
kaktuvininkė parodė organizuo
jant vasaros stovyklas. Čia ne 
vien jinai pati savo visą sielą 
įdėjo, bet ir savo šeimos, įpa
reigodama ir ją savo gražiausią 
atostogų laiką jungti su darbais, 
kurie pramatomi ir iškyla skau
tiškoj veikloj. Su lietuvišku ryž
tumu ir energija visos sutinka
mos kliūtys buvo įveikiamos ir 
sunkumai nugalimi. V. Kalend
rienė visur ir visada buvo stro
pi, rodė pavyzdį, kad kiti juo 
pasektą ir motiniškai kiekvie
ną suprato, atjautė ir mylėjo.

V. Kalendrienės vardą gerai 
prisimena ir lietuvią tautinės 
organizacijos, kurią veikloje 
jinai yra įdėjusi taip pat nema
žą įnašą. Didingai, puošnūs ir 
plačiai išgarsėję ruošiami LNT 
Toronte Vasario 16-sios paren
gimai, kuone išimtinai turėtu
me pripažinti, kad tai buvo Lie
tuvos Nepriklausomybės Talkai 
remti Moterą Būrelio nuopel
nas. V. Kalendrienė ir čia buvo 
viena iŠ pa grindimą veikėją, ku
ri labai daug yra prisidėjusi 
prie ją paruošos darbą ir pasi
sekimo. Ji tai darė su visa šir
dimi, tarytum, tai būtą buvę jos 
pačios šeimyninė šventė ar pa
ruošimas.

Todėl šia proga ir aš norė
čiau prisijungti prie visą svei
kintoją, linkėdamas mielai su
kaktuvininkei ilgiausius metus 
gyvent ir nepasent; būti vis to
kiai, kokia dabar, su tuo pačiu 
jaunystės šypsniu savo veide, 

Pb

NEW YORK
* PRELATO J. KONČIAUS 

jubiliejinės pamaldos busBrook- 
lyne, Apreiškimo parapijos baž
nyčioje š.m. rugsėjo 18 d. 11 vai. 
Pamokslą sakys vysk. E. 
Svzanstrom ir vysk. V. Briz
gys. Pamaldose visi kviečia
mi dalyvauti.

•Tą pat rugsėjo 18 d. 5 vai. 
vak. Hotel New Yorker bus ban
ketas. Jubiliato asmenį apibu
dins dr. E. Armanienė.

Banketo dalyviams reikia už 
siregistruoti iki rugsėjo 15 d. 
(Vienam asmeniui 10 dol.). Re
zervacijos ir sveikinimai siąs- 
tini Jubiliejaus Rengimo Komi
tetui, 106 Grand St., Brooklyn, 
N.Y. 11211 (Telef. EV 7-1422).

* VAŽIUOJANTIEJI į Religi
nį Kongresą ir Šiluvos koply
čios pašventinimą turi Įsigyti 
Šventės programą ir kongreso

Jonas Nalis ir Birutė Šlajutė liepos 16 d. Chicagoje sukūrę lie 
tuvišką šeimą.

ženklelį. Tai bus privilegija — 
pirmenybė patekti į kongreso 
parengimus. Be programos ir 
kongreso ženklelio niekas ne
bus įleidžiamas į Muzikos ir 
Literatūros vakarą (bilietą ne
bus). Ženklelius ir programas 
reikia gauti pas ekskursijos or - 
ganizatorius arba parašyti į 105 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211 
(pridėt 2 dol. asmeniui), tai bus 
pasiųsta paštu.

Vykime į Washingtoną orga
nizuotai, pasipuošę trispalve (ro
žele su Šiluvos Marijos paveiks 
lu -- Kongreso ženkleliu).

Kun. L. Jankus

IEŠKO GAIRIŲ

Liet. Stud. Sąjungos CV-ba 
stengiasi surinkti pilną komplek
tą Sąjungos leidinio STUDENTŲ 
GAIRES. Šį komplektą planuo
jama įdėti į Sąjungos Archyvą. 
Iki šiol CV-ba turi tiktai sekan - 
čius numerius: 1953 nr. 7-8,1955 
nr. 20, 1956 nr. 23, 1960 nr. 1, 
nr. 2, nr. 3, 1963 nr. 40, 1964 
nr. 41, nr. 42.

Daug numerią trūksta ir CV- 
ba būtą labai dėkinga jeigu as
menys turintieji trūkstančius nu 
merius, juos prisiųstą sekančiu 
adresu:

Stasys V. Rastonis, 735Smith 
St., Providence, Rhode Island, 
02908.

* PEDAGOGINIAME Lituanis
tikos Institute, kuris veikia Chi
cagoje, mokslas pradedamas rug
sėjo 17 d., 9 vai. 30 min. ryto. 
Pirmąjį semestrą bus dėstoma: 
1) Bendrinės lietuvią kalbos kur
sas: sakiniai su palyginamai
siais posakiais ir ją skyryba, 
reikalų raštai, vertimai iš ang
lą kalbos (D. Velička). 2) Lietu
vos istorijos problemos (dr. 
V. Sruogienė). 3) Lietuvią kai 
bos istorija (K.A. Girvilas). 4) 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COI) VILOJE

AUDRONĖ
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.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 128-8425.
Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Lietuvią literatūros metodika 
ir mokyklinė praktika. 5) Eks
presionizmas, estetizmas, futu
rizmas ir jo atgarsiai lietuvią 
literatūroje (D. Velička).

Gyvenantieji už Chicagos ri
bą Institute dėstomus kursus 
gali išeiti neakivaizdiniu (korės- 
pondenciniu) būdu. Institute ne
akivaizdiniu būdu dėstomas ir 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos kursas, kuris taikomas 
tokios mokyklos nebaigusiems, 
bet norintiems ją baigti. Kreip
tis šiuo adresu: P.L. Institutas 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, III. 60636.

* KĘST. NASTOPKA "Lite
ratūra ir Menas" žurnale (1966 
m, liepos 30 d.) nagrinėja tik 
pasirodžiusį poezijos rinkinį 
"Poezijos Pavasaris". Jame su 
savo kūryba dalyvauja A. Venc
lova, A. Miškinis, Alb. Žukaus
kas, J. Degutytė, J. Marcinke
vičius, A. Baltakis, A. Maldonis 
ir kiti poetai. Pirmą kartą Lie
tuvoje Į rinkinį Įdėta ir V. Ma
černio eilėraščių. Kęst. Nas
topkoj žodžiais ... "pirmą kar
tą platesnei auditorijai pateik
ta V. Mačernio lyrika suteikia 
tikro poetinio talento atradimo 
džiaugsmą.

Nagrinėdamas eilėraščią ver
tę, recenzentas pažymi, jog"Po- 
ezijos Pavasariuose47blogą eilė
raščią kaip ir nėra. Iš kitos pu
sės... "šiandieninių mūsų poe
zijos pasisekimų lygyjeparašy- 
ti pakenčiamą eilėraštį pasi
darė ne taip jau sunku... Ir ar 
kartais šis vidutinis lygis nepa
sidaro šiandien svarbiausiu mū
sų poezijos augimo pavojumi?"

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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