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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIU KRIZĖS
DAUGIAU NEGU 'GENEROLU KRIZĖ’ VOKIE
ČIUS BAIDO GALIMOS ŪKTNėŠ KRIZĖS. — PA
VOJAUS ŽENKLAI — ŪKINIUS SUNKUMUS 
TR VOKIETIJOJE, KAIP JAV BEI D. BRITANI
JOJE, SUKĖLĖ VALSTYBĖS APARATO IŠLAI

DUMAS.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

. V. Vokietijos kancleris 
Erhardas galėjo tik todėl 
ramiai išvažiuoti 9 dienų 
viešnagėn į Skandinaviją, 
nes Bonnos seimas šiuo me
tu atostogauja ir negali su
kelti tokio triukšmo, kurį 
sukelti turėjo generolų at
sistatydinimas ar atstaty
mas ir vis daugiau pasireiš- 
kią artėjančios ūkinės kri
zės ženklai.

Vadinama 'generolų kri
zė’ prasidėjo aviacijos ins
pektoriui gen. lt. Werner 
Panitzki davus pasikalbėji
mą socialdemokratų opozi
cijos laikraščiui 'Neue Ruhr 
Zeitung’, kuriame jis kriti
kavo krašto apsaugos mi- 
nisterį von Hassel’į, tuo į 
viešumą išvilkdamas nesu
tikimus tarp ministerijos 
civilės vadovybės ir karių. 
Kaip žinia, Vokietijos vie
šąją nuomonę jau seniai ne
ramina labai dažnai pasi
taikančios ’Starfighter’ lėk
tuvų nelaimės. Tų F 104 G 
lėktuvų pagal amerikiečių 
planus vokiečiai pasistatė 
700. 61 jų jau sudužo. Ko
dėl — visai aiškaus atsaky
mo nėra. Dauguma yra lin
kę manyti, kad dėl to kalti 
ne tiek patys lėktuvai, kiek 
jų priežiūra ir lakūnų ap
mokymas. Gen. Panitzki in- 
terview, reikia pastebėti, 
padarė labai blogą įspūdį. 
Taip bent atrodo iš vokie
čių ,kurie jam daugiau ar 
mažiau prikiša, ką žino
miausias vokiečių karįnis 
kritikas Adelbert Weinstein 
pareiškė Frankfurter Allge- 
meine Zeitung straipsnyje: 
”So geht es nicht, general 
Panitzki!”' (Taip negalima 
daryti, generole . ..).

Panitzkis, anot to kriti
ko, prieš išeidamas į viešu
mą turėjęs progos atkreip
ti seimo narių dėmesį į esa
mus nesusipratimus, viešai 
kaltinti jis galėjo tik .for
maliai pasitraukęs į atsar
gą. Tol, kol jis tebėra tarny
boje, jis nuo tokios kritikos 
turėjęs susilaikyti. Juo la
biau. kad didelė kaltės da
lis už nelaimes krinta jam, 
kaip aviacijos viršininkui. 

Waterburio lietuvių jaunimas per JAV kongreso atstovą 
John S. Monagan įteikė JAV prezidento žentui, lietuvių kilmės 
Pat Nugent ir jo žmonai Luci vestuvinę dovaną — prof. Igno 
Končiaus darytą lietuvišką koplytėlę. Nuotraukoje iš kairės: 
Roma Keniausytė, kongreso atstovas John S. Monagan, Juozas 
Karmuza, jr., Sigita Vaitkutė ir Gintaras Šlapkūnas.

Panitzkio atleidimą pase
kęs generalinio kariuome
nės inspektoriaus (vado) 
gen. Trettnerio pasitrauki
mas liudija, kad vokiečių 
gynimo sistema pergyvena 
tam tikrą krizę, kuri yra 
gilesnė negu vieno generolo 
nedrausmingas išsišokimas 
paliudija.

★
Vokiečius tačiau daugiau 

jaudina galimos ūkinės kri
zės ženklai, negu toii 'gene
rolų. krizė’. Grižes iš atosto
gų' seimas turės svarstyti 
ūkinės stabilizaciios įsta
tymą, kuris turės konstitu
cinio nobūdžio ir todėl bus 
reikalingas 3/5 seimo narių, 
ta j ai jr opozicinės socialde
mokratų partijos z pritari
mo.

žmonėms, įpratu s i e m s 
girdėti tik apie vokiečių, 
'ūkinį stebuklą’, žinios apie 
krizę — gali būti tikra 
staigmena. Juo labiau, kad 
eilinis Vokietijos gyvento
jas, lygiai kaip D. Britani
jos ir JAV, dar nėra turėję 
tokių gerų laikų kaip da
bar. šiais metais, pavyz
džiui, net 20 milijonų vo
kiečių važiavo toliau ar ar
čiau atostogų. Tai visų lai
kų rekordas. Atostogaujan
čių ir besidžiaugiančių gy
venimo malonumais vokie
čių yra pilnos visos Vokie
tijos ir užsienio poilsio bei 
pramogų vietovės.

Tai, tačiau ko tautos 
'apačia' visai nenujautė, 

jau senokai grąsdino 
ūkio vairuotojus. Volkswa- 
geno įmonių vyr. direkto
rius Heinrich Nordhoff ne
seniai pareiškė: "Tai bus 
tikrai nemalonus pabudi
mas, kai mes visi vieną 
gražią dieną iš ružavų de
besų turėsime grįžti į že
mę. Tačiau toji diena turi 
būtinai ateiti ir juo grei
čiau ji ateis, juo bus ge
riau”.

Kancleriui Erhardui di
džiausias priekaištas ir yra 
tas, kad jis tos dienos, taip 
sakant, dar nepaskelbė. Tie
sa l jis kelis kartus jau įspė
jo ir prašė savo tautiečių 

būti ūkiniuose reikaluose 
atsargesniais, tačiau jo 
įspėjimai liko balsu šau
kiančiu tyruose. Griežtes
nių priemonių jis nesigrie- 
bė, nes, aplamai imant, ne
tiki į planingą ūkį. Iš kitos 
pusės t 40'/ visos Vokieti
jos nacionalinių pajamų 
pereina per valstybės bei 
savivaldybių aparatą ir to
kiu būdu administracija 
gali turėti milžiniškos įta
kos į valstybės ūkį. Deja, 
valdančios partijos papras
tai mėgsta sau užsitikrinti 
laimėjimą rinkimuose išda- 
lindamos gyventojams do
vanas, skolindamosios iš 
ateities. Vokietijoje pana
šiai elgėsi valdanti krikš
čionių demokratų partija. 
Įvairios pensijos ir algos 
kilo greičiau negu produk- 
tingumas. Padidėjusios su
mos gyventojų masės ran
kose iššaukė kainų kylimą, 
kurį vejasi nauji algų pa
kėlimo reikalavimai, šian
dien už markę galima nusi
pirkti tik tai, kas 1950 me
tais kainavo 69 pfenigius.

Padidėjusios sumos gy
ventojų tarpe nepadidino 
indėlių bankuose. Atvirkš
čiai r indėliai sumažėjo, o 
kiekvienas biznierius ieško, 
kur gali pasiskolinti savo 
biznio plėtimui. Taip daro 
ne tik biznieriai, bet ir 
miestų savivaldybės.

Lygiai taip pat, kaip 
JAV bei D. Britanijoj e, pir
moj i reakcija į tokį padidė
jusį kredito, kuris toli gra
žu neišleidžiamas produk- 
tingiems tikslams, pareika
lavimą, buvo nuošimčių už 
paskolas padidinimas. Bet 
vien tik toji priemonė ne
davė laukiamų rezultatų. 
Tai buvo greičiau lyg vieno 
rato sustabdymas, kitiems 
trims ratams leidžiant suk
tis visu greitumu. Taip 
stabdant automobilio vai
ruotojas gali pamesti val
dymo kontrolę. Ir iš tikro, 
šiandien Vokietijoje visa 
eilė įmonių labai kenčia nuo 
kredito stokos, kai kurios 
bankrutavo. Daug kas ban
dė skolintis užsieniuose, bet 
tos trumpalaikės paskolos 
nėra visai saugios ir bijo
ma, kad gali pasikartoti 
1930 metų įvykiai, kada pa
saulinei ūkio krizei prasidė
jus, kreditoriai pareikalavo 
savo pinigų, kas iššaukė 
masinį įmonių bankrotą.

Įdomu, kad pagal Vokie- 
tiios dabartinės konstitu
cijos 113 str. federalinė vy
riausybė turi veto teisę 
prieš tokius įstatymus, ku
rie numato išlaidų padidė
jimą nepaisant pajamų, ta
čiau seimui prieš rinkimus 
didinant pensijas ir algas, 
vyriausybė tos teisės nesi- 
griebė, aiškindama, kad tas 
straipsnis jai duoda teisę 
sulaikyti visą įstatymą, bet 
ne kai kurias jo dalis. Da
bar norima ta spraga ištai
syti, o kartu duoti federali- 
nei valdžiai didesnę atskirų 
federacijos narių-valstybių 
bei miestų savivaldybių fi
nansų kontrolę. Ateityje 
norima valstybių ir savival
dybių finansinius reikalus 
tvarkyti, suderinant juos 
daugiau su viso ūkio rei
kalavimais. Antras labai 
nepopuliarus žingsnis į ūki
ni prablaivėjimą būtų mo
kesčių padidinimas, šiuo 
metu visi turi pakankamai 
pinigų. Taip, pavyzdžiui, 
siu metų balandžio mėn.

JAV senatorius Paul Douglas su ponia įstojo nariais į Lie
tuvių Fondą įnešdamas 200 dol. ir pareikšdamas džiaugsmą lie
tuvių užsibrėžtu tikslu sukelti milijoną liet, kultūros ir švietimo 
bei mokslo reikalams. Nuotraukoje iš kairės: Dr. A. Razma, dr. 
P. Kisielius, ALT pirm. inž. A. Rudis, senatorius Paul Douglas 
ir dr. G. Balukas.

Stasys Lozoraitis, jr. apie tarptautinę padėtį
Santara - Šviesa New Yorke 

rugpiūčio mėn. 10 d. inž. A. 
Mačiulio bute surengė jaunimo 
organizacijų atstovų susitikimą 
su Lietuvos jauniausiu diploma
tu Stasiu Lozoraičiu, jr. Lie
tuvos pasiuntinybės sekreto
rium prie Vatikano. Dalyvavo 
27 asmenys nuo samariečių ir 
šviesiečių, akademikų skautų, 
ateitininkų, vyčių, antikolonia- 
lizmo lygini nkų ir kt. Taip pat 
dalyvavo Lietuvos konsulas Ani ■ 
cetas Simutis ir Jaunimo Kon
greso atstovai iš Australijos, 
Brazilijos ir Urugvajaus.

Susirinkimo pradžioje Stasys 
Lozoraitis davė trumpą prane
šimą apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Lietuvos gyventojai ne
pasidavė surusinimui bei sovie 
tizacijai. Jaunimas labai žiūri 
į Vakarus ir trokšta pakeliauti

per televiziją, perduodant 
Dnrtmundo-Liverpoolio fut- 
bulo rungtynes,net 48/ '/ 
plieno pramonės darbininkų 
apleido savo darbovietes! 
Manoma, kad darbo draus
mės pagerinimui Vokietija 
skubiai reikalinga pusės 
milijono ... bedarbių. Tai 
padidintų darbo jėgos pa
siūlą ir kartu spaustų, ai' 
teisingiau , normaliuose rė
muose laikytų atlyginimo 
bei algų reikalavimus. Bet 
ir ta priemonė yra labai ne
populiari ir dėl unijų galios 
sunkiai pravedama. 

C a s tr o : — Drauge Ho, nedaryk istorijų ir paimk keletą savanorių 
į Vietkongo armiją!...

po juos. Tačiau šiandien to
kios kelionės dar labai retos. 
Parsivežę įspūdžius namo pla
čiai apie juos kalba, o išgirdę 
kalba kitiems. Lietuviai neno
ri būti izoliuoti nuo pasaulio ir 
laukia protingų keliauninkų iš 
Vakarų Lietuvon, nors daug 
mieliau patys norėtų pabūti už 
sienyje. Už tat mūsų uždavinys 
yra perduoti kiek galima dau
giau žinių Lietuvon apie save,

Stasys Lozoraitis, jr.

savo kultūrinius bei politinius 
darbus, vakarietiškos kultūros 
apraiškas. Tam kelias yra ra
dijo transliacijos, susirašinė
jimas ir užsienio lietuvių spau
dos pagyvinimas, nes ta spau
da vienokiu ar kitokiu būdu pa
siekia kraštą.

Šiandien Lietuvoje yra tam 
tikra melancholija ir pasime
timas kovoje dėl nepriklauso
mybės. Viena, aštuonių metų 
atkaklus partizaninis karas ne
atnešė jokios laisvės. Antra, 
greitu laiku nepramatomas da
bartinės padėties pakitimas. 
Todėl patriotai kartais nusto
ja noro veikti, nežiūrėdami ap
čiuopiamos naudos netolimo
je ateityje. Tačiau yra ir gi
lesnio bei platesnio žvilgsnio 
tautiečių, kurie kovą dėl ne
priklausomybės veda elastin
gai ir efektingai. Mūsų parei
ga jiems padėti. Tai geriausia 
atsieksime tvirtai laikydami už
sienyje Lietuvos nepriklauso
mybės principą.

Šiais ir kitais klausimais 
sekė gyvos diskusijos. Stasys 
Lozoraitis tiksliai ir įžvalgiai 
atsakinėjo į klausimus bei ko
mentarus. Susidarė tvirtas įspū
dis, kad štai mūsų tarpe turime 
modernų Lietuvos diplomatą, 
esantį pilname pasaulio kurse 
ir darbštų bei išradingą Lietu
vos reikaluose. Politinio status 
quo Europoje šalininkų užme
timas politiniams išeiviams at- 
gyvenimiškumo ir išsisėmimo 
neturi jokio pagrindo, kai turi
me tokius vyrus kaip Lozoraitį. 
Greičiau atgyvenimiškumas ir 
išsisėmimas ryškus pas okupan
tą ir jo koloborantus.

Susirinkimo gale Stasys Lo
zoraitis pasiūlė užsienio lietu
viškam jaunimui jau dabar pra
dėti rūpintis tinkamu Lietuvos 
nepriklausomybės 50 metų pa- 

(Nukelta į 8 psl.)
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Berlyno sienos užkulisiai w
Rugpiūčio 5 d. vakare Ulbrich'' 

tas su Chruščiovo sutikimu už
daryti sieną tarp Berlyno sek
torių atvyko iš Maskvos atgal į 
Rytų Berlyną. Tą pačią dieną 
į Vakarų Berlyną pabėgo tų me
tų 113.4440-tas pabėgėlis. Ul
brichtas tą pačią naktį sušau
kė savo politbiurą ir ten prane
šė apie Maskvos nutarimą. Jį 
vykdyti nusistatyta naktį iš šeš* 
tadienio į sekmadienį, kad tuo 
būtų išvengus mažiausiai dė
mesio. Ulbrichtas posėdį bai
gė šūkiu: "Genossen, an die 
Arbeit" -- Draugai prie darbo!

Rugpiūčio 6 d. Rytų zonos 
krašto apsaugos ministeris 
Karl-Heins Hoffmann apie Ber
lyną pradėjo telkti keturias sa
vo kariuomenės divizijas, nors 
pagal keturių santarvininkų su
sitarimą Berlyne negali būti 
vokiečių kariuomenės.

Tuo tarpu Vakarų Vokietijos 
ministeris 'bendriems vokie
čių reikalams’ per radiją pa
skelbė: "Aš galiu savo klausy
tojoms ir klausytojams užtik
rinti, kad kelias į Berlyną ir iš 
Berlyno liks ir toliauatviras..." 
Nepasiant tokio raminimo, tą 
pačią dieną į Vakarus perbėgo 
2.303 pabėgėliai

Rugpiūčio 7 d. Ulbrichtas pra
neša savo ministerių tarybai 
apie numatomą sienos uždary
mą.

JAV kariuomenės misija Pots
dame sužino, kad Rytų vokiečiai 
aplink Berlyną telkia 4 divizi
jas. Atrodo, kad toji informaci
ja nuo jos visai nebuvo slepia
ma. Chruščiovas praneša per 
sovietų televiziją, kad jis nuta
ręs sustiprinti sovietų kariuo
menę vakarinėje krašto daly
je, šaukiami atsarginiai.

Rugpiūčio 8 d. vakariečių ir 
Vakarų Vokietijos žvalgybinin
kai praneša apie smarkų kariuo' 
menės judėjimą Rytų Vokieti
joje.

Rugpiūčio 9 d. įvyksta SĖD 
(socialistinės vienybės parti
jos) politbiuro slaptas posėdis 
vyriausybės ’dačoje' 61 km į 
rytus nuo Berlyno. Jame daly
vauja jau rugpiūčio 7 d. ten vie ■■ 
šįs maršalas Konievas.

Rugpiūčio 10 d. visi aukštes
ni Rytų zonos pareigūnai pain
formuojami apie sienos uždary
mą naktį iš rugpiūčio 12 į 13-tą 
dieną. TASSas praneša apieKo- 
nievo paskyrimą vyr. vadu.

Jis vadovauja 20-čiai sovie
tinių divizijų Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje esančiai sovietų ka
riuomenei, daliai Baltijos lai
vyno, lenkų, čekoslovakų, na ir 
pačių Rytų Vokietijos šešiom 
divizijom.

Pirmas Konievo žygis, ofici
aliai pranešus apie jo paskyri
mą, yra pasikviesti Vakarų ko - 
mendantus šauniam priėmimui 
su daug vodkos ir ikros.

JAV generolas majoras Wat- 
son II, jo didybės britų karalie
nės generolas majoras Delacom- 
be ir Prancūzijos divizijos ge
nerolas Lacomme atsargiai tei - 
raujasi apie kariuomenės kon
centraciją.

Konievas aiškina: "Mano po
nai, jūs galite būti visai ra
mūs. Kas ateityje ir atsitiktų, 
jūsų teisės liks nepaliestos, 
niekas neatsitiks ir Vakarų Ber
lynui".

Vakarų komendantai tą pa
reiškimą tuojau perduoda sa
vo viršininkams. Tuo tarpu vo
kiečių žvalgyba (generolo Ge- 
hleno organizacija) visai tiks
liai praneša, kad lauktinas sie

VIEŠĖDAMI (HIC1GDJR RIEKITE VUJO.IK MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Chateau Gib. 3 Str. French
Cognac ...........................................5th — $4.98

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

3. Napoleon Brandy ..........
Ą. Hiram Walkers cocktails

nos uždarymas, kad sustab
džius pabėgėlius.

Prezidentas Kennedy Wa- 
shingtone sušaukė spaudos kon
ferenciją. Į vieno žurnalisto klau
simą ar kare dėl Berlyno iš 
karto būtų pavartoti atominiai 
ginklai, jis atsako: "Na, aš tu
riu vilties, kad mes taikiai iš
spręsime visas problemas".

Rugpiūčio 11 d. politkomisa- 
rai Rytų Vokietijos kariuome
nėje įspėja karius, kad padėtis 
esanti tokia rimta, jog ko gero 
jie būsią priversti užimti Schoe- 
nebergo -- Vakarų Berlyno ro
tušę.

Rytų Vokietijos markės kur
sas nuo 4,51 už vieną vakarų 
markę smuko iki 5,10.

Šeštadienio rytą sovietų ir 
rytų vokiečių divizijos išrikiuo - 
jamos žygiui. Vokiečiai gauna 
po 60 šovinių šautuvui.

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d. jau 
visai 10-čiai valandų po sienos 
uždarymo praslinkus prie 
Friedrichstrasses pereinamo 
punkto iš Rytų pusės privažiuo
ja žalias Citroenas. Prie vairo 
vienas iš ČIA aukštų pareigū
nų, kuris savaitgalį buvo nuta
ręs praleisti pas savo panelę 
Rytų Berlyne. Jis praleidžiamas 
be jokių kliūčių. Jis raportuoja 
viršininkams, kad Rytų Berlynas 
pilnas vokiečių kariuomenės. 
"Ar matei bent vieną rusą” — 
teiraujasi ČIA misijos Berlyne 
šefas. "Nė vieno --tikvokiečiai 
bet visų ginklų rūšių!"

Apie tai tuojau pranešama 
amerikiečių Berlyno komendan - 
tui Watson II , kuris kaip tik 
pietavo su savo britų ir pran
cūzų kolegomis. Prieš valandą 
komendantai atmetė burmistro 
Brandto prašymą pasiųsti prie 
sienos savo karius.

Watsonas painformavo apie 
ČIA pareigūno patyrimą savo 
kolegas ir ambasadą Bonnoje. 
Čia ambasadorius Walter C. 
Dowling lošia beisbolą, tačiau 
jis įsakė visas žinias iš Ber
lyno jam pranešti į sporto aikš
tę. Jis jų neperduoda į Washing- 
toną. Jos jam atrodo nelabai 
svarbios, o be to Washingtone 
dar tik 7 valanda ryto ir visi 
miega.

Vienintėlis žmogus Washing- 
tone, kuris tuo metu jau žinojo 
kad Berlyne kaž kas nepaprasto 
vyksta, buvo vokiečių televizi
jos tinklo korespondentas Wa- 
shingtone berlynietis Lothar 
Loewe, sugavęs Berlyno radi
jo pranešimą. Jis tuojau vyks
ta į Valstybės Departamentą, 
kur randa keletą sualiarmuotų 
Vokietijos skyriaus pareigūnų, 
kurie tačiau nieko nežino. 
Loewe po to skambina į Berly
ną — amerikiečių vyr. būstinę 
— kur susisiekia su spaudos 
attache Albert Hemsig, savo se - 
nu pažįstamu. Tas jam nupiešia 
situaciją Berlyne. Su tuo pra
nešimu Loewe vyksta atgal į 
Valstybės Departamentą ir pra - 
šosi priimamas spaudos sky
riaus viršininko Roger Tubby. 
Tubby stenografuoja Loewes pra
nešimą ir klausia iš kur tos in
formacijos. "Iš jūsų pačių mi
sijos Berlyne!" --atsako Loewe, 
Kodėl jūs jiems tuoj nepaskam
binat" -- klausia Loewe. "Mes 
turime savo tarnybos kelią — 
aiškina amerikietis --ir juo 
turime eiti. Žinios iš Berlyno 
perduodamos ambasadai Bon
noje, čia šifruojamos ir persiun
čiamos Washingtonan".

Tarnybos keliu žinios Valsty

5th — $3.98
5th — $3.35
5th — $2.98 

bės Sekretorių Rusk pasiekė rug 
piūčio 13 d. 11 vaL ryto(Washing- 
tono laiku). Ruskas telefonu su
sisiekia su prezidentu Kennedy 
Hyannis Porte ir analizuodamas 
būklę pareiškia nuomonę, kad 
tais žygiais sovietai dar nepa
žeidė JAV interesų. Preziden
tas po to išplaukia paplaukioti 
savo jachta "Marlin".

Kai vakarop prezidento jach
ta grįžta į uostą, jo audiencijos 
skubiai prašosi žinoma kolum- 
nistė Marguerite (Maggy) Hig- 
gins, spaudos sluoksniuose ži
noma kaip *Berlyno veteranė’, 
nes smulkiai aprašinėjo Berly
no blokadą 1948/49 metais. Jos 
santykiai su prezidentu yra ge
ri ir ji iškarto dar nespėjusį 
persirengti prezidentą įspėja:

"Mr. President, jei jūs tuo
jau nepaimsite vadžias į savo 
rankas , Berlynas jums išslys 
iš pirštų".

"Ko tu taip susijaudinus" -- 
teiraujasi J.F. Kennedy.

"Pone prezidente -- sako 
Maggy — koks nors kvailys 
Berlyne ar Washingtone jus ne
gerai informuoja. Jūs galite tai 
pavadinti isteriką, tačiau Va
karų Berlynas yra tokiam sto
vyje". Ji nurodė, kad tuo tarpu 
kai komunistai siunčia savo ka
rius į pasienį, vakariečių ka
riai laikomi uždaryti kareivi
nėse.

"Ką man patartum" -- klau
sia JFK.

"Norėčiau dar pasikalbėti su 
generolu Clay" -- sako Maggy 
ir skuba į netolimoje kaimi- 
nystėje esančią Cape ChatheiTi 
vietovę, kur vasaroja buvęs ge
nerolas Lucius D. Clay, vado
vavęs amerikiečių kariuomenei 
Vokietijoje Berlyno blokados me - 
tu. Clay šiuo metu buvo Con- 
tinental Can Co. prezidentas.

Sekančią dieną Maggy Higgins 
skuba pas generolą Clay ir kal
ba su juo apie Berlyną, Genero
las laikomas 1948 m. oro tilto į 
Berlyną tėvu ir sovietų bloka
dos sulaužytoju. Daug kas mano, 
kad jį būtu verta ir dabar pasius
ti į Berlyną. Kai Maggy tai jam 
pasako, Clay atsakymas buvo 
toks: "Marguerite, aš esu pasi
rengęs periimti Howley parei
gas. Tačiau prieš pranešdama 
tai prezidentui, jūs turėtumėt 
pasiteirauti Roberto Kennedy 
nuomonės". Clay santykiai su 
prezidento broliu nebuvo geri, 
(Clay paminėtas pulk. Frank L. 
Howley buvo amerikiečių Ber
lyno komendantas 1948-49 m).

Kai Maggy paskambino Rober
tui, tas ją pirmiausiai bandė nu
raminti. Nevienam Vakarų berly
niečiui nenukrito nei plaukas 
nuo galvos, viskas vyksta ryti
niame sektoriuje. Bet jei jau 
berlyniečiai nori Clay, gali jį 
turėti, tačiau ne kaip komen
dantą, bet kaip specialų mora
lės palaikytoją. Dėl titulo jis 
(Robertas) turėtų pasitarti su 
prezidentu. Nespėjo Maggy pa
dėti telefono ragelį, kai vėl skam - 
būtis. Šį kartą jai skambina 
James O’Donnel, buvęs Satur- 
day Evening Post bendradarbis, 
dabar Valstybės Departamento 
pareigūnas, Berlyno situacijos 
žinovas. Jis turėjęs telefonu pa
sikalbėjimus su berlyniečiais, 
kurie jo klausę ar Amerika ir 
toliau snaus, kai Ulbrichtas pa 
sienyje telkia savo kariuomenę.

Maggy pataria berlyniečius 
nuraminti tuo, kad prezidentas 
jiems į pagalbą nusiųs Genero
lą Clay.

Pirmadienį prezidentas su

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.

šaukė savo artimiausių patarė
jų posėdį, kuriame dalyvauja 
brolis Robertas, Dean Rusk,Mc 
George Budny ir ČIA viršinin
kas Allen Dulles.

Robertas Kennedy ramina: ne
reikia dramatizuoti sektoriaus 
sienos uždarymo. Juk sovietai 
negalėjo ilgiau ramiai žiūrėti, 
kai jų žmonės bėga į Vakarų 
Berlyną. JAV teisės nėra pa
žeistos, už tat Washingtonas 
turįs nuo bet kokių veiksmų 
susilaikyti.

Ne sienos uždarymas — tei
gia Robertas Kennedy -- yra pa
vojingas, bet sukilimas. Čia jis 
susilaukia paramos iš ČIA Al
len Dulles: "Mes turime žinių, 
kad Rytų Vokietijoje gali įvykti 
sprogimas".
John F. Kennedy yra susirū

pinęs. Jei dabar įvyktų toks su
kilimas, galvoja prezidentas, 
JAV turės į tai ramiai žiūrėti 
kaip 1953 m. birželio 17 d. ir 
1956 m. Vengrijos sukilimo me
tu.

Tačiau, teiraujasi preziden
tas, kaip į tai žiūrės patys vo
kiečiai. Jei Vakarų Vokietija pa
skubės į pagalbą savo broliams, 
gali prasidėti karas.

Prezidentas toliau nurodo, 
kad Rytų Berlyno uŽtvėrimas 
nėra Berlyno krizė, kurios jis 
bijojęs. Galimas daiktas, kad 
sovietai rudenį ar žiemą suda
rys savo žadėtą taikos sutartį 
su Rytų Vokietija. Tada reika
las suksis apie Vakarų Berly
no likimą.

McGeorge Bundy pataria pa
siūlyti sovietams derybas dėl 
Berlyno. Ruskas pataria elg
tis atsargiai. Pirmiau reikią 
išsiaiškinti sąjungininkų, ypač 
Bonnos, nuomones.

Kennedy: "Ką reiškia atsi
klausti Bonnos? Adenąueris pa
galiau turi suvokti, kad aš ne 
Eisenhovzeris ir jis neturi ve
to teisės amerikiečių užsienio 
politikoje".

Pagaliau prezidentas priima 
brolio Roberto pasiūlymą nuo 
Clay pasiuntimo į Berlyną su
silaikyti, kad tuo nepaskatinus 
Rytų Vokietijos sukilimo.

Tuo tarpu tą patį pirmadienį 
berlyniečių ir Vakarų Berlyno 
senato nuotaikos dar labiau 
smuko. Prie sektorių sienos jau 
pastebėti mūrininkai, kurie vie
toje skubiai įrengtos spygliuo
tos vielos užtvaros jau mūry- 
ja pastovią sieną. 11.000 vakarų 
kareivių ir toliau lieka savo 
kareivinėse, kai tuo tarpu ryti
nis sektorius pilnas vokiečių 
karių, kurie pagal susitarimą 
ten neturi teisės būti. .

Pagaliau iŠ Washingtono atei
na pirmas oficialus komenta
ras. Valstybės Departamento 
informatorius pareiškia: "Sie
nos uždarymas yra Ulbrichto 
pralaimėjimas ir Vakarų laimė
jimas".

Berlyno policija praneša apie 
pavienius incidentus tarp įniršu
sių Vakarų berlyniečių ir Ul
brichto karių. Miesto komendan - 
tai įspėja burmistrą Brandtą žiū
rėti "tvarkos ir ramybės".

Valstybės Departamento at
stovas JAV Berlyno misijoje, pa
siuntinys Allan Lightner tele
grafuoja savo viršininkams: 
"Berlynas stovi prieš paniką. 
Skubiai reikalinga JAV moralinė 
parama, nes kitaip mes neteksi
me bet kokio kredito".

I Berlyną, keliaudamas po pa
saulį, tą dieną atvyksta JAV In
formacijos tarnybos viršinin
kas, populiari televizijos asme
nybė Edward Murrow. Sekančią 
dieną, antradienį jis vizituoja 
burmistrą Brandtą ir jam sako: 
"Brandt, tu turi, aš taip ma
nau, dabar energingai išaiškin-

- Jokio pasirinkimo! Imk ką gauni...

ti Washingtonui, kas čia vyksta. 
Baltieji Rūmai ir Valstybės De
partamentas dar nesuprato, kas 
čia darosi".

Murrow rodo telegramos nuo
rašą, kurią jis pasiuntęs savo 
draugui -- JAV prezidentui: 
"JAV politika Berlyne artina
si prie siaubingo fiasko, jei 
Washingtonas tuojau nepakeis sa
vo laikysenos. Žmonių nuotai
kos smunka. Gresia politinė ka
tastrofa".

Murrow pataria Brandtui pa
rašyti laišką prezidentui Ken
nedy. Jis net padeda jį sufor
muluoti. Talkon ateina ir pasiun
tinys Lighter, kuris vėliau 
Brandto laiško turinį telegrafu 
perduoda į Washingtoną. Laiš
ko nuorašas siunčiamas Aden
aueriui.

Tuo tarpu tas priima sovietų 
ambasadorių Smirnovą, kuris 
skubiai prašėsi audiencijos. Jos 
metu kalbama apie vokiečių - 
sovietų santykius ir Adenaue
riui paminėjus Berlyną, Smirno. 
vas pareiškia: "Ponas Kancle
ri, mes nedarysim nieko, kas 
paaštrintų padėtį".

Trečiadienį Brandtas sušau
kė berlyniečių demonstraciją. 
Jo laukė jau 250.000 žmonių, 
kai pats Brandtas dar sielojosi: 
"Ką aš galiu jiems pasakyti? 
Aš neturiu dar nieko tokio, kas 
juos padrąsintų". Ed Murrow ir 
senato spaudos šefas EgonBahr 
surašo Brandtui kalbą, joje pra
nešama apie jo laišką.preziden- 
tui Kennedy.

Žmonių masėje galima paste
bėti plakatus: "Wo bleibename- 
rikaner" (kur yra amerikiečiai), 
"Kennedy verkauft uns" (Kenne
dy mus parduoda), "Der Westen 
macht ei n zvveites Muenchen" 
(Vakarai sudaro antrąjį Muen- 
cheną).
Brandtas bijo, kad jo žodžiai 

gali paskatinti minią griebtis ko
kių nors veiksmų, tačiau kalba 
veikia raminančiai. Žmonės no
ri pasižiūrėti, kas bus toliau.

Tuo laiku, kadaBrandtasBer

PLANINGAS TAUPYMAS 
mokaaetuu dividendui

I !■— PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Flmadioa|, Mtradieaį Ir paakladi«į 
M?nl. ryto iki 4 VaL po plati. 
KotvirtadiaaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vok. 
šadtadlaaj aao 9 vai. ryto iki 1 vai. po piatoĮ 
Tražiadleaį aMaryta via^ <Uosą.
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lyne miniai šaukia: "Berlynas 
laukia daugiau negu žodžių, Ber - 
lynas laukia politinės akcijos" 
— prezidentą J.F. Kennedy api
ma pykčio priepuolis. Priežas
tis: Brandto laiškas.

Jį prezidentui pateikė spaudos 
sekretorius Pierre Salinger su 
savo komentaru: "Tas ponas tu
ri aštrų toną".

Kennedy skaito laišką ir mu
ša kumščiu į stalą: "Tas žmo
gelis Berlyne! Kuo jis save lai
ko, kad mano galįs lygintis su 
JAV prezidentu. Ne jam sakyti, 
ką turi daryti prezidentas".

Salinger pritaria: "Jis be to 
jau žino, kad Jūs norite siųsti 
Clay".

Brandtas rašė: "Kai anksčiau 
Vakarų komendantai griežtai pro 
testavo prieš mažus taip vadi
namos liaudies armijos para
dus Rytų Berlyne, jie dabar pa
sitenkino pavėluotu ir neįspū
dingu protestu... Tokia įvykių 
raida dar nepalaužė Berlyno gy
ventojų valios, tačiau ji visdėl- 
to sukėlė abejonių trijų Vaka
rų valstybių ryžtu...

Neveiklumas gali iššaukti pa
sitikėjimo krizę... Ir aš negaliu 
be kartėlio prisiminti pareiški
mus, kad negalima derėtis kam 
nors spaudžiant... Man atrodo 
padėtis tokia rimta, kad aš sau 
leidžiu, gerbiamas Prezidente, 
parašyti visa tai atvirai, kaip 
tai įmanoma tik tarp draugų, ku
rie vienas kitams pasitiki".

"Pasitikėjimas — šaukė Ken
nedy -- aš tuo žmogum visai 
nepasitikiu. Jis stovi prieš rin
kiminę kovą su seniu Adenau- 
eriu ir nori mus į ją įtraukti. 
Kas jam užėjo mane pavadin
ti savo draugu?".

Salinger , neturįs simpati
jų vokiečiams, pataria į laišką 
visai neatsakyti.

Sekančią dieną Salinger pa
reiškia spaudos atstovams: 
"Prezidentas dar neapsispren
dė ar atsakyti Brandtui, ir jei 
taip, tai kada".

(Bus daugiau)
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RYŠIAI SU ADMINISTRACIJA
Neturime pakan karnai 

duomenų, kiek kuriuose 
miestuose lietuviai turi ry
šių su vietos administraci
jos įstaigomis ir jų vado
vybėmis, kiek tie ryšiai yra 
pasitarnavę lietuviškam rei
kalui. žinome tik tiek, kad 
daug kur atsiranda "neiš
sprendžiamų” problemų, ka
da susiduriama su reikalais, 
išeinančiais iš lietuviškos 
bendruomenės galimybių ri
bų.

Gi pavienių, ryžtingesnių 
asmenų dėka kartais išsi- 
kovojama ir patalpos mo
kyklai, ir stadionas sportuo
jančio jaunimo mankštai ir 
s p o r tiškam bendravimui, 
kai kur sparčiau, kai kur 
lėčiau vietos bibliotekos ap
rūpinamos lietuviškais lei
diniais (dažnai to besirūpi
nančio asmens ištekliais) 
ir t.t. Tačiau visa tai dar 
neleidžia daryti išvadų, kad- 
štai, lietuvių bendruomenė 
turi savo vietą kitų bend
ruomenių tarpe ir naudo
jasi visomis galimybėmis, 
kokias vietos administraci
ja gali ir privalo suteikti 
veikiančių įstatymų ir po
tvarkių ribose.

Imkim kad ir tokį pavyz
dį iš Clevelando. Lietuviš
kųjų organizacijų turi
miems namam buvo žymiai 
sumažinti 'nekilnoj a m o j o 
turto mokesčiai. Tai buvo 
atlikta asmeniškų ryšių dė
ka. Bet tai nebuvo tų "ry
šininkų” tiesioginė pareiga. 
Taip susiklostė reikalai, už
simezgę ryšiai buvo panau
doti- bet tai, toli gražu, ne 
viskas. Tokių ryšių palai
kymas nėra vien tik sau 
malonumas, bet Lartu ir 
įsipareigojimas. O įsiparei
gojimai priklauso įsiparei

LAIŠKAI
DĖKUI Už DĖMESĮ

Dėkui Jums, Jūsų bend
radarbiams ir DIRVAI už 
didelį dėmesį, skirtą PLJ 
Kongreso reikalams. DIR
VA buvo pirmasis lietuvių 
laikraštis savo vedamuoju 
pasisakęs už Jaunimo Kon
gresą vos tik jo mintį pa
skelbus. Daugiausia nuo
traukų taip pat tilpo DIR
VOJE. Jūsų vedamieji 
straipsniai ir aiškus teigia
mas pasisakymas už Jauni
mo Metų mintį ir PLJ 
Kongreso darbus buvo ne
paprastai didelė parama 
PLJ Kongreso rengėjams.

Ačiū už viską. DIRVA 
buvo labai populiari jauni
mo tarpe stovyklose. Kitų 
kraštų jaunimas, ypač aus- 
traliečiai labai palankiai 
atsiliepė apie DIRVĄ.

Finansų Komisija dir
bame ir toliau be jokio po
ilsio, mokėdami skolas, sąs
kaitas, rinkdami aukas ir 
t.t. Ruošiame išsamią apy
skaitą visuomenei, kurią 
paskelbsim spaudoje rugsė
jo mėnesio pabaigoje.

Dar kartą didelis DĖ
KUI!

Jūsų
Vytautas Kamantas

i The Lithuanian Newspaper

Established 1915

gojusiems rūpintis visais 
bendruomenės reikalais, ne 
vien tik reprezentacija.

Jau anksčiau esame ban
dę iškelti mintį, kad užsi
darymas savame kiaute tu
ri savo ribas, siaurina įvai
rias galimybes ir prieinama 
prie to, kad tam tikrose 
tautybių organiz a c i j o s e 
imama atvirai konstantuoti, 
jog tautybių saviveikla, 
kultūrinė ir visuomeninė 
plėtra tokio nerangumo ir 
"lokalinio patriotizmo” dė- 

,ka labai nukenčia, o admi
nistracinėse viršūnėse jau
čiamos tendencijos tą veik
lą negližuoti, nebent ran
dant pripažinimo tik isto
rinės relikvijos rėmuose. 
Visa tai nėra naudinga nei 
tiems veiksniams, kurie 
stengiasi, ypač komunistų 
pavergtų tautų atstovybių 
ribose, tautinį ir kultūrinį 
reikalą palaikyti gyvą.

Kai visi bendruomeniniai 
tautybių ręikalai gyvi at
skirose vietovėse, kai jie 
tinkamai atstovaujami ir 
visos galimybės išnaudoja
mos, tie ryšiai nelieka vien 
a d m i nistraęijos pastebėti 
ir įvertinti, bet jie spindu
liuoja toliau.

šiandien jau nesunku at
skirti kurios tautybės turi 
tvirtesnes, kurios silpnes
nes pozicijas tiek vietos tiek 
ir viso krašto administra
cijos akyse. Ir aišku, kad 
savyje užsidariusios, tik 
retkarčiais tepasirodančios 
tautybių grupės pavieniai 
nieko nereiškia. Todėl ir da
romos' pastangos jas ap
jungti politinei ir visuome
ninei reprezentacijai, nes jų 
vieta ir jų svoris yra kur 
kas didesni nei galvojama.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Pas mus irgi "amerikonų” 

esama... Pradžioje mokina, kad 
mes nemokame gyventi ir t.t., 
bet pasirodo, kad viskas at
virkščiai... Kaune tvoros baigia 
nykti visur. Smuteklių pakelėse 
nebeliko.

Dabar pora žodžių iš A.A. po- 
ilsio vietos... Pav., jeigu nori

Dar kur ne kur Lieuvos pa
kelėse užsilikę kopiystulpiai, 
jau baigia išnykti.

numirėlį palaidoti su kunigu, 
tai jam leidžiama pakrapyti na. 
muose ir kapuose. Per mies
telį neleidžiama kunigui numi
rėlio lydėti. Eiliniai numirė
liai vežami į kapus paprasčiau
sia mašina, be jokių pagraži
nimų ir patogumų. Kartą teko 
dalyvauti mokytojo laidotuvė
se, kur dalyvavo ir mokiniai. 

, Užkasus numirėlį buvo noras 
pastatyti medinį kryžių, bet kla
sės auklėtojas neleido kryžiaus 
statyti, nenorint jaunimą "pa
piktinti" sakant, kai mokiniai 
pasišalins, tada galėsite pa
statyti ir t.t. Anksčiau miru
sieji turėdavo pereiti komisi
ją...

Ta pačia proga paminėsiu 
apie Kretingos ir Palangos ka
pines. Tiškevičių ir kitų kilnių
jų žmonių rūsiai išvartalioti ir 
t.t. Iškilmingiausiai atrodo ku
nigo Pabrėžos kapas, kuris vi
są laiką skendi gėlėse. Jis dau
gelio žemaičių laikomas šven
tuoju. Miręs daugiau kaip prieš 
40 metų.

Teko susipažinti su Kretin
gos kankinių kapais. Šie kapai 
labai apleisti, bet jie turi tam 
tikrą žymę - reikšmę. Ant ka
pinių teko matyti įvairių užra
šų. Pav.: "Sugaudė varpas ir 
Tu išėjai ir vėl kada sugaus 
varpas, tada mes ateisime". 
Štai vėl kitas: "Kai vakare lei
dosi saulutė paraudus tėviš
kės laukuose, Tu išėjai myli
mas vėlyvą vakarą ir nebegrį
ši niekados". O čia vėl kitas 
užrašas: "Ilsėkis sūneli - bro
leli žemėje šventoje, ateisime 
pas Tave šiandien ar rytoj".

Ta pačia proga noriu pasa
kyti, kad vakar uždarė Sv. Mi
kalojaus bažnyčią Vilniuje, ne
va dėl archeologinių kasinėji
mų...

Per Velykas turėjau laimės 
nedirbti, todėl iš ryto nuėjau 
bažnyčion ant Prisikėlimo. Žmo
nių buvo daug. Jų buvo daug ir 
kitose bažnyčiose. Taigi dar 
yra žmonių, kurie nebodami vi
sokių nemalonumų, nepamiršta 
senų tradicijų ir tėvų tikėjimo...

B. Ks.

SVEIKINIMAS IŠ 
BRAZILIJOS...

1938 m. išSvenčioniųBra- 
zilijon nusidangenęs Kostas 
Činčikas liko tvirtas lietu
vybėje sekdamas pasaulio 
lietuvių spaudą, rašydamas 
patriotinius eilėraščius, o 
dabar sako rašąs knygą iš 
Brazilijos gyvenimo.

Ilgai klaidžiojęs, paga
liau atėjo ir jo sveikinimas 
Dirvai 50 m. sukakties pro
ga:

"Širdingai sveikinu tęsian
čius penkiasdešimt metų garbin- 
gą mūsų tautos darbą ir linkiu, 
kad artimiausioje ateityje Dirva 
taptų viso pasaulio lietuviškos 
spaudos pagrindiniu dienraš- ' 
čiu.

Mano draugę — Dirvą gaunu 
reguliariai po 60-70 dienų nuo 
jos išsiuntimo. Artimiausiu lai
ku pasiųsiu desėtką, nors už 
prenumeratą, jei nebus galimy
bės gauti kad ir mažo medy
je skaptuoto Vyčio. Mano po
pierinis dar iš Švenčionių at
lydėjęs į Braziliją 1938 m., 
ir dvidešimt dvejus metus Bra - 
zilijos miškuose studijuojant sa - 
ve ir šią milžinišką valstybę jau 
"pavargo": sudrisko, nubluko.

Romano rėmuose rašau "Vi
duramžių šešėliuose" knygą iš 
Brazilijos gyvenimo, kurį tiek 
metų stebint teko pažinti iš 
šaknų, kaip pasakiška aukso, 
deimantų, brangakmenių ir radio 
aktyvių akmenų šalis kasdien vis 
giliau grlmsta į mizeriją. Tik
rovė, garantuojanti ištaigų ir 
linksmą gyvenimą visiems, už
sidengė viduramžių šešėliais. 
Politinė-partinė naujų ir švie
žių šulų tvarkos sistema išug
dė ekonominę anarchiją, kuri iš
kilo amerikiečių glėbyje. Dabar 
čia kažkas panašu į 1917 metų 
pabaigoj Kerenskio valdomoj so
cialistinėj respublikoj gyveni
mą. Skirtumas yra tas, kad te
nai tada popieriukus (pinigus) 
pašto ženkliuko dydžio matuo
davo aršinais, o čia dabar sve
ria kilogramais: vienas kilogra - 
mas lygu milijono kruzeirųskai
čiui. Brazilija tapo vargšų mili
jonierių šalimi, turtinga bever
čiais popieriukais ir milžiniško
mis skolomis. Ne tik duona da
bar iš Argentinos bet mėsą ir 
fižonus -- juodąsias pupeles, 
jau tenka importuoti iš kitų vals
tybių — kai tuo tarpu ši šalis 
galėtų sočiai išmaitinti vieną bi
lijoną su viršum burnų, jei gė-

SKAITYTOJU NUOMONĖS IR PASTABOS

Kada
Dirvos vedamajame (VIII.12) 

j.č. atkreipia skaitytojų dėme
sį į ALT p-ko inž. A. Rudžio 
kalbos, pasakytos š. mėn. 7 d. 
Rockford’e, III., aktualesnes 
mintis.

Prie tų aktualijų priskiria
mos kalbėtojo neigiamos pa
žiūros kitų pagrindinių ir šalu
tinių organizacijų, veikiančių 
šiame krašte, bereikalingas vei
kimo paralelizmas ir darbų dub- 
likavimas, kur jis konkrečiai 
užkabina Rezoliucijų komiteto 
veiklą, kaip ALT atliktų darbų 
kartojimą, paėmęs pavyzdžiu 
Kersteno rezoliuciją.

Dirbdamas ALT per dešimtį 
metų, buvau susipažinęs su 
Kersteno k-to veikla ir ją rė
męs. Tai buvo tikrai didelės 
apimties ir nemažesnės reikš
mės darbas. Tačiau gerai pri
simenu, kad vienas iš to komi
teto uždavinių: prašyti JAV-bių 
vyriausybę kreiptis į J. Tautas 
ir reikalauti išvaryti sovietus 
iš Pabaltijo kraštų, gaila, ne
buvo įtrauktas į to komiteto 
galutines rekomendacijas. Tai
gi kaip tik šio uždavinio, o ne 
kitokių, ALT atliktų darbų kar
tojimo ir ėmėsi Rez. remti k- 
tas. Tai nėra joks dublikavi- 
mas, nes nei ALT, nei kiti veiks
niai to nesiėmė padaryti.
Kaltinimas separatizmu kaž

kokiomis grupelėms ar vienkar
tiniams sąjūdžiams, kurie "pa
sišauna veikti atskirai, nenori 
tartis su kitais, nepaiso bend
ros išdirbtos strategijos ir, at
rodo, nenori žinoti nė vieningu
mo reikalo" yra sunkus ir man 
visai nesuprantamas, neturint 
jo kalbos pilno teksto. Nemanau, 
kad tai liestų Rez. remti k-tą. 
Kaip visiems yra žinoma, L. Va
liukas tarėsi ir primygtinai siū
lė Šį darbą ALT.

Tai yra negerai, kad kas iš 
aukščiau ar tai iš žemiau sto
vinčių žmonių imasi neigti kon
kretų darbą, kurio jie patys ne
padaro. Kaip žinome, ALT ne
aprėpia visų darbų, nors jų daug 
ir svarbių padarė. Reikėtų ALT 
tik džiaugtis, kad kas nors ima
si tokių darbų, kurių jis negali 
ir neprisirengia padaryti. ALT 
žadėtą ir padėtą į šalį darbą 
nežinia kokiam laikui, gal auksi
niam jubiliejui, tiesa, perėmė 
minėtas Rez. remti k-tas. Ar 
tai blogai? O tai reiškia, kad ne 
keli ALT vyrai, o tūkstančiai 
žmonių pradėjo ir rezoliucijo
mis, ir eisenomis į Washingto- 
ną ir J. Tautas, ir Jaunimo Kon
greso peticijomis prašyti bei 
reikalauti mūsų bylos iškėlimo 
J. Tautose. Tai reiškia, kad 
ALT užsimojimas, kuris, deja, 
vėliau buvęs išbrauktas -- turi 
visų pritarimą. Tik gaila, kad 
pats ALT, nežinia kokių "eks
pertų" patariamas vis tebe
laukia kažkokio patogaus lai
ko. Kaip žinome, buvo tautų, ku
rios laukė ir nesulaukė pato
gios išsivadavimo valandos. 
Laikas yra visada geras kovo
ti. Tik nelaimė būtų pramiego
ti tą- "patogią" valandą. Yra 
lengviausia ramintis ir teisin
tis, kad dar ne laikas. O kai 
tas palaimintas laikas ateis, 
ar jo nepražiopsosime?

Nelaukime, kad dirvą mums 
svetimi paruoštų.

rybės nesupūtų sandėliuose ir 
laukuose (be kelių ir transpor
to), ir jei žemės priklausytų 
žemdirbiams, o ne žemvaldžių 
trustui, -- kur yra fazendierių 
-dvarininkų (beveik visi valdžios 
šulai!), kuriems priklauso keli 
ar keliolika apskričių -- su kai
mais, vilomis miestais ir fab
rikais. Milžiniškus kiekius auk
so, deimantų ir radio aktyvių 
akmenų pusiau oficialiai eks- 
ploruoja įvairių tautų spekulian^ 
tai - kontrabandistai, papirk- 
dami valdžios - kontrolierius ma 
žavertėmis sumomis. "Galin
gieji" naujos valdžios motorai 
tuo tarpu tik smarkiai ūždami, 
burgzdami triukšmauja ir iš 
vietos nesijudina, matyt, bijo
dami iškristi nuo savo slidžių 
bėgių.

Baigdamas siunčiu širdin
giausius linkėjimus Dirvos Šta
bui ir visiems geriems jos 
skaitytojams.

Kostas Činčikas 
Jupia, Brazilija

gi ateis laikas?
Atrodo, bereikalinga baimė 

dublikavimo ir nepasisekimo. 
Išmetė: lįsk pro kitas duris! 
O reikėtų tikrai bijoti apatijos, 
politinio letargo. Būtų pavo
jingiausias dalykas galvoti, 
kad ALT, VLIK’as ir kiti veiks - 
niai viską padarys, o aš, ma
žas būdamas, tik atiduosiu sa
vo dolerį, nueisiu kartą į me
tus į salę, paplosiu ir nesuksiu 
sau galvos, kas ir kaip kovos 
dėl Lietuvos, kad tik ne aš. 
ALT ir VLIK turi nuteikti vi
suomenę taip, kad kiekvienas 
jaustų, kad kova už Lietuvą yra 
jo paties pirmutinis ir gyvybi
nis reikalas, o ne vien tik veiks
nių. Visi esame išvyti iš savo 
krašto ir pašaukti būti savo 
krašto ambasadoriais. Žinoma, 
reikalinga koordinacija, susi
klausymas ir bendrai išdirb
ta strategija, apie kurią kalba 
prelegentas. Jeigu tai ne karinė 
paslaptis, būtų įdomu su ja su
pažindinti platesnę visuomenę, 
ko kaip tik dažnai pasigendama.

Ką gi ALT laiko savo darbų 
sritimi, į kurią be jo žinios 
niekam kitam nevalia kojos kiš
ti, kaip kad atsitiko su L.B-ne 
žygyje į B. Rūmus, už ką ji bu
vo barama, mokoma... Kaip se
novėje vergams buvo uždraus
ta užsiiminėti menu, taip vė
lesniais laikais politika galėjo 
rūpintis tik bajorai. Šiandien gi 
didžiausios tautos nelaimės me
tu turi ir privalo visa tauta, 
kiekvienas lietuvis rūpintis ir 
kovoti už Lietuvos laisvę viso
kiais būdais ir priemonėmis. 
Dievą garbiname ir vargonais 
ir cimbolais, ir barabonais. Vi
si turime tapti šių laikų knyg
nešiais, savanoriais, ambasa
doriais... Tai šitaip turėtų auk
lėti mūsų vyriausi veiksniai tau
tą, o ne slopinti privačią pozi
tyvią iniciatyvą.

Jeigu taip reikėtų žiūrėti į 
ALT veiklos paskirtį, tai ne tik 
tos rezoliucijos, bet ir visi tie 
minėti žygiai ir delegacijos į 
Washingtoną ir J. Tautas, ir 
peticijų rinkimas, ir pagaliau 
religinis kongresas Šiluvos kop
lyčioj su politiniu atspalviu -- 
tai būtų vis ALT reikalas, be 
kurio sutikimo niekas nebūtų 
turėjęs teisės imtis šių dar
bų. Būtų suprantama, jeigu ALT 
būtų pajėgus ir jo veikimas bū
tų šakotas, tai jis pats būtų ga
lėjęs stumti minėtus darbus: 
galėjo suorganizuoti visus tuos 

LITUANISTINItĮ MOKYKLŲ DĖMESIUI
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reika

lingus JAV Lietuvių Bendruomenės KULTŪROS 
Fondo išleistus vadovėlius ir mokslo priemones:

1. LIETUVOS LAUKAIS, S. Jonynienės. Vadovėlis

PASTABA. Aleksandryno visus tris tomus už
sakant kainuoja:

JAV ir Kanadoje ......................................... $15.00
Kituose kraštuose ......................................... $10.00

Platintojai gauna iš mokslo vadovėlius 15'/ nuo
laidos, už visus kitus — 25'/,.

UŽSAKYMUS SIŲSTI JAV LB KULTŪROS FONDO
ADRESU:

J. BERTAŠIUS,
5348 South Talman Avenue
Chicago, Illinois 60632, U. S. A

Lit. moksl. V s...................................................... $3.00
2. TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. A. Ty-

ruolio. Vadovėlis Lit. moki. V skyriui..........$3.50
3. TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienės. Vadovėlis

Lit. moksl. VII skyriui ..................................... $3.50
4. GINTARAS, J. Plačo. Vadovėlis Lit.

moki. VIII skyriui ............................................. $4.00
5. TĖVIŠKĖS SODYBA, J. Plačo. Vadovėlis

Lit. moki. III skyriui .......................................... $3.50
6. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA,

VI laida ............... $2.50
7. LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI, visiems

Lit. moki, skyriams, kainos dar nežinomos
8. SĄSIUVINIAI ...................................................... $0.25

KITI KULTŪROS FONDO LEIDINIAI
9. GULBĖ, KARALIAUS PATI,

dail. V. Petravičiaus iliustr. pasaka ...............$1.25
10. LABAS RYTAS, VOVERE,

J. Minelgos. Eilėraščiai vaikams.......................$2.50
11. LIAUDIES DAINOS, I sąsiuvinis.

V. Jakubėno .............................................. $3.00
12. DAINOS, II sąsiuvinis. VI. Jakubėno ............$3.00
13. LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKTINĖ,

fortepijonui. Paruošė: V. Jakubėnas,
Alg. Šimkus ir J. Zdanius..................................... $2.00

14. LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE,
L. Dambriūno ......................................................... $0.50

15. MŪSŲ ŠOKIAI, Liet. taut. šokių
aprašymai su brėžiniais......................................$3.00

16. ALEKSANDRYNAS, I tomas
Vacį. Biržiškos .............................  $7.50

17. ALEKSANDRYNAS, II tomas.
Vacį. Biržiškos ......................................................... $7.50

18. ALEKSANDRYNAS, III tomas.
Vacį. Biržiškos ............................$7.50

žygius ir peticijas rinkti, spaus - 
ti JAV-bių Kongresą, prašyti 
rezoliucijų, lankyti J. Tautų at
stovybes, suorganizuoti ne tik 
religinį, bet ir politinį kongre
są ( o politinio kongreso reikė
tų, kad vieną kartą pagaliau ga* 
lėtume išsiaiškinti, kas ir ko
kių laisvinimo darbų turėtų im
tis, kad būtų išvengta tų spra
gų ar dublikavimo).

ALT, praeityje visada, atro
do, buvo jautrus, kad kas nors 
kitas, ką nors kada nors pada
rė, ką jis galėjo, bet nepada
rė. Priešingai, ALT turėtų tik 
džiaugtis ir priimti su dėkingu
mu kreditą, o ne raukytis, nes 
visa ui tik palengvina jam dar
bą. Turėdamas ribous jėgas, 
turėtų tik didžiuotis, stovėda
mas priešaky tokios išeivijos. 
Kuri gi kita uutinė mažuma ro
do tiek judrumo ir kovingumo 
už savo tautos teises? Reikėtų 
ALT kaip tik ir palaikyti, pa
skatinti ir padrąsinti tą lais
vės trokštančią dvasią.

Išlaikyti kovos mintį gyvą, 
žaizdą palaikyti atvirą, judin
ti ir kelti mūsų klausimą į 
urptautinį forumą -- J. Tau- 
us, o ne pasitenkinti tik juri
diniu Lietuvos egzistencijos me * 
tiniu išpažinimu, siekia Rezo
liucijoms remti k-tas, įtraukęs 
į šį darbą tūkstančius pabaltie
čių ir amerikiečių draugų. Šian
dien ne tiek svarbu, ar greit 
laimėjimas bus pasiektas, kiek 
svarbu išlaikyti visuomenę gy
vą, neleisti jai užmigti, kurios 
atėjus laikui gal negalėsime pri
sišaukti. Tas liečia ir JAV-bių 
Kongresą ir visus amerikiečius 
mūsų draugus, valstybininkus.

Jeigu gi tos recoliucijos ne
patinka Valstybės Departamen
to ponams, kurie tebestato til
tus ore su bolševikine Rusija, 
su kuriais ALT vyrams tenka 
karts nuo karto susitikti, tai 
visai natūralu, bet į tai ALT 
neturėtų kreipti dėmesio. Kaip 
tiktai ALT turi ir privalo, užuot 
tebekritikavęs, paremti šią Rez. 
k-to vedamą akciją visu savo 
svoriu, kad tas būtų stipriai jau
čiama nė tik VVashingtone, bet 
ir Kremliuje. Tai ir bus paro
dytas vieningumas, apie kurį 
kalba prelegentas. Tiesa, daug 
ALT veikėjų yra įsitraukę į 
šį Rez. k-to darbą, bet ko gi 
laukia ir tebesvyruoja pati va
dovybė?

Juozas Jurkus
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AKIMIRKOS

O, Viešpatie, - ir dar vienas 
dainininkas!

O gi šalia stovintis Bručkus, 
vyriausias amžiumi tarp musų 
visų ir kiek atsitiktinai patekęs 
į grupę. Taip pat buvęs karinin
kas, kaip ir Nauragis. Taip pat 
Kauno operos solistas baritonas 
- ne ypatingai blizgėjęs, daina
vęs daugiausia antraeiles parti
jas, bet karo dievus visam laikui 
iškeitęs teatro svaiguliui. Karo 
metais buvęs Kauno Jaunimo Te
atro direktorium, vėliau išėjęs 
pensijon ir apsigyvenęs savo 
gimtojoje Palangoje. Bet tai 
nors vienas tikras palangiškis 
visoje šių atostoginių imigran
tų grupėje. Turbūt, laimingai 
ten tebemeškerioja ir su vėjais 
rungiasi. Berods, mišraus krau
jo: paskalos skelbė, kad jo tė
vas buvo lietuvis, o motina žy
dė.

Jis mus labiausia stebinę ne 
dainavimu, o nuostabiu visų Pa
langos vėjų pavadinimų žinoji
mu. Mat, Palangoje pučia še
šiolikos rūšių pajūrio vė
jai, ir pajūrio žemaičiai tai vi
sai šešiolikai vėjų turi atskirus 
vardus. Užmušk, nė vieno ne
beprisimenu, kaip gilaus žemy
no kilmės atstovas, bet juos dar 
žinojo palangiškis laikraštinin
kas, Chicagos Naujienų redakci
joje ligi mirties dirbęs Stasys 
Vainoras, o bent dalį gal dar ži
notų ir Nelė Mazalaitė, gimusi 
ir augusi nepertoli pajūrio.

Pagaliau, lengviausiai atpaži
nau ir vieną tikrą mokslo vyrą. 
Tai tas juodai apsivil kęs ir dar

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

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) 428-8425,
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią* ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

SMĖLIO PĖDSAKAIS «
laikraščių, o gal kokių svarbių 
rankraščių pluoštą į kišenę įsi
dėjęs. Veido išvaizda labai pa
naši, kaip Renesanso laikais 
italų dailininkai piešdavo Kris
tų. O jis nė nebuvo krikščionis, 
bet tikras žydas, taigi, savo ra
se pačiam Kristui žymiai arti
mesnis. Kilęs nuo Panevėžio, 
Izidorius Kisinas buvo vienas iš 
labai nedaugelio, tuo metu veik 
vienintelis inteligentas žydas, 
kuris norėjo ir galėjo visiškai 
sulietuvėti ne tik savo kalba, 
bet ir dvasia. Kartą pasakojo
si, kiek turėjęs vargo, kol su
radęs savo šeimai pasisamdyti 
tikrą suvalkietę tarnaitę, kuri 
kalbėtų visiškai taisyklinga li
teratūrine kalba: mat, norėjęs, 
kad ir jo dukrelė iš pat mažens 
išmoktų teisingos lietuviškų žo
džių tarties.

Kauno Universitete baigęs kai - 
botyros studijas, specialiai li
tuanistikos ir bibliografijos, il
gesnį laiką jis mokytojavo gim
nazijoje, atvangai kai ką vers
davo iš žydų kalbos, savarankiš
kai toliau studijavo ar rašė daug 
pavienių studijų bei stambesnių 
veikalų, pvz., A. Smetonos raš
tų bibliografiją. Buvo pirmas, 
kuris užsimojo ištirti Lietuvos 
čigonų kalbą, jos pramoko ir su
darinėjo čigonų kalbos gramati
ką. Gi lietuviškai mokėjo taip 
gerai, kad dažną ir dažną mū
sų tautietį būtų galėjęs pamoky
ti gramatikos, sintaksės ir tar
ties. Nacių okupacijos trime
tis, be abejo, buvo jam labai pa
vojingas. Kad išsisaugotų su
ėmimo ir ghetto, jis pradžio
je dėjosi čigonu, bet netrukus 
paaiškėjo, kad naciai lygiai taip

BRONYS RAILA

pat naikina ir čigonus. Po pir
mųjų vedybų suirimo, antrą 
kartą buvo vedęs lietuvaitę, ir 
jam pavyko išsislapstyti. So
vietų valdžiai atėjus, jis grįžo 
į universitetą ir, vietoj į Vaka
rus pasitraukusio prof. V. Bir
žiškos, berods, vadovavo Lie
tuvos Universiteto bibliotekai. 
Deja, neilgai trukus mirė.

Izidorius Kisinas buvo be 
galo mielas ir įdomus žmogus 
ir tą vasarą mūsų grupėje vie
nas iš įmantriausių pramogų 
organizatorių. Nenuostabu, jei 
jis susikišo laikraščius kiše
nėn, tikėdamasis nors pajūry
je ką paskaityti. Juk šiaip visą 
laiką pas jį būdavo tiek svečių 
ir linksmų vasarotojų, ar jis 
pats kitur svečiavosi, kad var
gu belikdavo progos skaityti. O 
tačiau Santvaras dabar man liu
dija, kad mūsų draugas ir tą 
vasarą, ir dargi Palangoje vis 
dar rasdavo valandėlę literatū
ros darbui. Vertęs jis tada kaž 
kokią Šolom Aleichem apysa
kaitę ar iš Kacenenlenbogeno. 
Staiga atbėgo susirūpinęs pas 
Santvarą ir klausiąs: - Ar ne
žinai, kaip lietuviškai vadinami 
tie drabužiai, kuriais apvelka 
mirusį žmogų?...

Netikėtai užkluptas, Santva- 
*as tą minutę nebeatsiminęs ir 
>agalbon pasikvietęs vasarna
myje kartu gyvenančią savo ma
mą. O ta bematant ir paaiški
nusi: "Nagi, įkapiniai drabužiai, 
įkapės!". O kai arčiau dirste
lėjo į interesantą, jo bytnikišką 
barzdelę ir visą veido išvaiz
dą, aiškiai rodančią jo prose
nelius paeinant tiesiai nuo Si
najaus kalno, kiek tylesniu bal
su pridėjo: "... gi žydų, - tai 
vadinasi įkapinės drobulės"...

Kalbininkas visada susijaudi
na naują gerą žodį atradęs, su
sijaudino ir Kisinas. Labai nu
džiugęs, pagriebė Santvaro mo
tinos ranką ir išbučiavo.

&
Ir galiausiai, dar žingsnis to

liau į du sovietiniu atstovu.
Už Kisino šypsosi nedidelis 

apskritulis, pasirėdęs miesčio- 
niškiausiai, su "čižiku" pasmak- 
rėje. Nagi, taip, visai aišku, 
tai mūsų mielas rubuilis, bok
sininko veido išraiškos kres- 
nuolis Augustinas Gricius, laik
raštininkas ir tąda pats žymiau
sias humoristinių akimirkų au
torius, daugiausia žinomas Pi- 
vošos slapyvardžiu.

Tas pats malonus bičiulis Gri - 
cius, su kuriuo po dešimtmečio 
kelis mėnesius bendrai dirbo
me "Lietuvos Aido" redakcijoje 
ir su kuriuo bolševikams užė
mus Kauną paskutinį kartą kal
bėjausi 1940 metų birželio 18 d. 
vakare, pasisakydamas jam, kad 
rytoj turbūt neateisiu į redakci
ją, gal išvažiuosiu provincijon, 
ir prašydamas, kad jis mane pa
vaduotų darbe, kur dar reikės. 
Pivoša nebuvo kvailas - iš kar

to suprato, kad čia tik toks ma
no plepėjimas, iš tikrųjų mes 
skirsimės, manęs jau čia. nie
kada nebebus. Jis mieliausiai 
sutiko "pavaduoti" ir jautriai at
sisveikino. Jis buvo veik vienin
telis iš Aido redaktorių, kurį ko
munistai ką tik pasikvietė ir to
liau dirbti.

Bet, matyt, blogas jis jiem 
buvo darbininkas, kad lygiai po 
metų per Baisiojo Birželio trė - 
mimus, enkavedistai jį išdangi
no į Sibirą, kaip "tarybinės vi
suomenės atmatą". Dar po me
tų Augustinas, matyt, apsispren
dė nebekovoti su jį triuškinan
čiais gaivalais, persiorientavo 
ir stojo į kremlinės politikos 
tarnybą, galbūt ir nuoširdžiai 
tikėdamas, kad tai vienintelis 
kelias "padėti Lietuvai" (o kaip 
kitaip tikėsi?). Po karo grįžo 
Lietuvon ir išsilaikė, kaip tary
binių rašytojų veteranas, o vė
lesniais laikais buvo aktyvus su - 
sirašinėjimuose su buvusiais 
draugais užsienyje, kviesdamas 
juos suprasti "naują gyvenimą", 
"nežudyti" Lietuvos savo anti
tarybiniu opoziciškumu, padėti 
lietuvių liaudžiai "kurti geresnį 
ir laimingą rytojų". Tokių idė
jų jis skelbė ir mūsų kolaboran
tų organe "Vienybėje", kur kar
tą buvo išspausdintas net jo spe
cialus straipsnis. Niekas nere
agavo, niekas su Gricium nesi
ginčijo: kam čia dar polemizuo
ti su geru žmogum, kuriam 
reikėjo nueiti su okupantu ir 
kuris labiau už viską taipverti- 
įo tautos ir savo "šviesų ryto- 
jų”...

Bet prieš 36 metus Palangoje, 
atvykęs atostogauti iš Kauno, 
kur jis buvo jau vienas iš Liet. 
Aido redaktorių ir dar po trijų 
metų formaliai įstojo į Liet. Tau
tininkų Sąjungą, jis buvo žvit
rus, gyvas, šmaikštaus liežu
vio Pivoša, puikus draugas, ku
rio politinės pažiūros nie
kam nebuvo įdomios ir kuris 
nekreipė dėmesio į kitų mū
sų tuomet gal ir didelius poli-, 
tinių simpatijų skirtumus. 
Tais metais jis rinkosi me
džiagą savo naujai komedijai, 
vardu "Palanga", kuri vėliau 
su pasisekimu Kauno valstybi
nės dramos teatro scenoje buvo 
vaidinama. Patikdavo toji ko
medija, kurioje matėme ne vie
ną mūzų pačių išgyventą epi
zodą, ar šiaip vaizdą, kurį jam 
pokštaudami tą vasarą pasa
kojom, o jis paskui tiesiai ir 
panaudojo komedijoje, pvz., 
įvesdamas vieną personažą, nu - 
geriantį muzikos mėgėją, pia
nistą, kurio jis pats nebuvo ir 
matęs, bet mes kiti matėm ir 
jam pasakojom, aišku, su pa
gražinimais.

Pačioje dešinėje stovintis, 
rankas į juosmenį įrėmęs, yra 
mano tos vasaros ir kelių metų 
bene geriausias draugas Pet
ras Cvirka.

Ir tu man taip pasitaikyk, kad 
pats krąštutiniausias kairysis 
būtinai čia atsistojo pačioje de
šinėje! "Vsio trin trava", kaip 
sako rusiška dainelė: vėjas tar
šo sodrius plaukus, blaško per 
petį kaklaryšį, o tos kelnės, 
turbūt šešioliktojo Palangos vė

jo rausiamos, glamžosi, ir jos 
tokios nepaprastos, taip anuo
met madingos, visiškai buržu
azinės, kapitalistinės ir angliš
kos, - mūsų tuomet vadintos 
"golfo kelnėmis".

Nežiūrint tų lordiškų kelnių 
ir ilgų vilnonių kojinių, mano 
brangusis ir visuomet toks links
mas draugas vėliau ėjo, ėjo ir 
nuėjo su maskoliškais raudonai
siais, su Lietuvos okupantais, 
virto jų literatūriniu politruku, 
važiavo Stalino saulės iš 
Maskvos parvežti, po metų gal. 
vatrūkčiais bėgo į Rusiją, bi
jodamas lietuvių keršto. Po tri
jų "tėvynės karo" metų grįžo 
pergalėtoju ir staiga, kai jam 
turėjo jau sušvisti skaisčiau
sias rytojus, mirė nuo širdies 
smūgio, dar visai jaunas.

Jis ir Salomėja Nėris --du 
autentiški sovietinės literatū
ros talentai, savo per anksty
vom mįrtįm nuskriaudė if pa
darė didelę žalą sovietinei lie
tuvių literatūrai, nes kiti gy
vais likę bolševikinio misticiz - 
mo grafomanai šio jų nuosto
lio dar ir šiandien nepajėgia už
pildyti.

Visa buvo lyg užsimiršę, iš
blukę, nudilę. Net nebežinojau, 
kad kada nors tokia nuotrauka 
buvo daryta. Aš jos niekada ne
mačiau ir neturėjau. O štaipri-z 
siuntė Stasys Santvaras, nauja
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sis namų savininkas iš Bosto
no, - ir atsivėrė angos, takai, 
kanalai į aną tolimą praeitį, iš
kilo iš rūkų visi tie žmonės, ku
rių nebemačiau dešimtmečiais, 
grįžo vaizduotėje Palanga, jūra, 
vilos, tie draugai ir tos pušys 
anapus kopų.

Įdomu ir kartais linksma, bet 
dar labiau graudu ir baisu "ieš
koti pradingusių laikų". Du mi
rę Lietuvoje, du ten tebegyvena, 
penki Amerikoje, viena Kana
doje. Dešimt žmonių, panašių 
ar labai skirtingų. Dešimt liki
mų su savo keliais ir vienke- 
liais, su pasisekimų kalnais ar 
pralaimėjimų duobėm, su lai
mės sapnais, išsipildžiusiais ir 
neišsipildžiusiais, su džiaugs
mų ekstazėm, su kentėjimų aša
rom...
Ir kai labiau primerkiu akis, 

nuotraukos veidų bruožai ir kon
tūrai vėl nyksta, mirguliuoja, ir 
visa bematyti tartum per langą, 
kurio stiklais varva lietaus la
šai. Tik neišnyksta juodos dė
mės apačioje, - o tai mūsų pė
dos, o tai mūsų vaikščiojimų ir 
žingsnių pėdsakai puriame smė
lyje, anuomet kažkada Palango
je, prieš 36 metus.

Ne, negaliu. Negaliu dabar gi
liau tyrinėti anų dingusių lai
kų. Visko būtų perdaug, atsimi
nimų krūvis per sunkus, ir per 
stora knyga prisirašytų. O kam 
ji reikalinga, kai dabar tiek ma
ža kas iš mūsų knygas beskai- 
to?...

A
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ARBA KAS ĮVYKO 1989 METAIS
Orly aerodrome Anne nusipirko lagaminą ir keletą daiktų, kad 

galėtų viešbuty prisistatyti be Įtarimo. Paryžius buvo pilnas įvai
rių rasių ir tautybių turistų, tad tik po didelio ieškojimo pavyko 
rasti kambarį. Kitą dieną ji išėjo į gatvę ir įsimaišė minion svaig- 
dama nuo laisvės. Ji norėjo užsimiršti, nieko nebeprisiminti.

Tą dieną Paryžiuje vyko naujo pastato, 1200 pėdų aukščio ati
darymo iškilmės. Prancūzija padovanojo po vieną aukštą kiekvienai 
Europos bendruomenės valstybei. Gatvėse išstatyti garsiakalbiai 
perdavinėjo iškilmes.

"Jie švenčia, bet nežino koks pavojus yra virš jų galvų" — gal' 
vojo Anne.

Staiga, minios stumiama, ji neišlaikė lygsvaros ir pargriuvo. 
Ją pakėlė jaunas vyras.
-- Ar nesusižeidėte? Gal galiu jums pagelbėti?
Jis ją laikė už rankos ir joje kilo baimė, ar'tai nėra Silisenskio 

agentas, o gal ICR... Ji bandė išsilaisvinti, bet vyras jos nepaleido.
— Einam, — pasiūlė jis rodydamas į kavinę.
Juodu užėjo ir vidaus šiluma ją iš karto atgaivino. Jis užsakė 

grogą. Gerdama galvojo: "Kas jis? Kada jis mane nužudys?" 
Bet jai dabar buvo nesvarbu. Ji žinojo, kad vieną dieną turės 

mirti. Tad gal greičiau geriau. Kam dar kovoti.
Vyras kalbėjo, bet Anne mintys buvo kitur ir ji nesekė ką jis 

sakė. Televizoriaus ekrane pasirodė informacijos pranešėjo veidas. 
Jis sakė; "Amerika ėmėsi didelių saugumo priemonių... Negrams

uždrausta išeiti iš Harlemo..."
Anne žinojo, kad dabar turi sprogti miniatūrinės atominės bom 

bos visuose Amerikos miestuose, ne tik Harleme... Atominės bom
bos turės sprogti ir Kinijoje. Kas smogs pirmasis? Koks pirmasis 
miestas bus sulygintas su žeme? Pekinas ar San Francisco? Kas 
pradės lenktynes su mirtimi?

Paryžiui linksminantis, Anne norėjo rėkti: "Linksminkimės, 
linksminkimės, nes nebedaug laiko mums liko gyventi".

Jos akys buvo pilnos ašarų ir vyras nustebęs į ją žiūrėjo. Jis 
negalėjo jos suprasti, bet rado, kad ji graži, įdomi ir kartu iš
gąsdinta, lyg medžiotojo persekiojama stirna.

Staiga garsiakalbio balsas suskambėjo garsiau:
"Mes kviečiame visus klausytojus ir žiūrovus atidžiau sekti 

Europos Politinės Konfederacijos pranešimą. Dėmesio. Prezidentas 
Frederic Lasch kalba..."

Milijonuose televizorių ekranų pasirodė Europos kongreso rū
mų salė. Frederic Lasch buvo apsuptas ministrų.

— Aš kreipiuos į viso pasaulio moteris ir vyrus, — pradėjo 
kalbėti prezidentas, — nes talka yra jūsų rankose. Šiandien mums 
gresia pavojus atominio karo...

Kavinėje šnekos nutilo ir visi su dėmesiu žiūrėjo Į televizorių.
Visiškoj tyloj jaudinančiai skambėjo prezidento atsišaukimas. 

Jis kvietė tautas manifestuoti prieš Kinijos, Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos projektą. Jis kvietė susirinkti visas pasaulio vyriausybes 
konferencijon, kad teisingai paskirstytų tarp visų žmonių pasa-ulio 
gerybes.

Visi pradėjo rėkti: "Mes norime konferencijos...’Mes norime 
taikos..."

Vėl užstojo tyla, kaip prabilo Jungtinių Tautų generalinis sekre
torius Carlos Lomesto ir staiga televizoriaus ekrane pasirodė baltuo
se rūbuose apsirengęs popiežius Jonas XXIV.

— Mes norime, -- sakė popiežius, -- kreiptis į neturtingas 
tautas, kad nuginkluoti tuos; kurie grasina taikai. Mes vykstame į 
Pekiną...

Už kiek laiko viso pasaulio televizoriaus ekranuose pasirodė 
popiežius, išskrendantis iš Romos Į Pekiną. Kinijos vyriausybė 
tuoj pranešė, kad leido popiežiaus lėktuvui nusileisti Pekine ir ki
nų kariniai lėktuvai jį pasitiks ir lydės kelionėje iki nusileidimo.

Paryžiuje bažnyčios pradėjo skambinti varpais, kviesdamos 
tikinčiuosis melstis, kad būtų išgelbėta taika. Visur pasaulyje mo
terys klaupėsi, vyrai verkė ir gatvėse formavosi eisenos.

VVashingtone iš Baltųjų Rūmi) prezidentas pro langą stebėjo ma
nifestuojančius, kurie rėkė: "Mes norime konferencijos... Mes no
rime taikos"...

Mike Hunter kramtė cigarą.
-- Manifestacijos vyksta visuose Amerikos miestuose. Pulti 

šiuo metu Kiniją būtu politinė savižudystė...
Maskvoje antrasis partijos sekretorius Gregorievas, įbėgęs Į 

Pavlenko kabinetą, pranešė:
-- Tikra katastrofa: Charkove, Kijeve ir net prie Kremliaus 

sienų policija turėjo įsikišti, kad išblaškyti manifestuojančius. Aš 
to dar niekad nemačiau. Popiežius Jonas XXIV juos sukėlė per ke
lias minutes. Aš tematau vieną išeitį, paskelbti, kad mes aprobuo
jame popiežių, Laschą ir Lomesco.

Penktą valandą vakare visuose kraštuose garsiakalbiai skelbė, 
kad JAV prezidentas Mackhaller ir sovietųprmejeras Pavlenko pri
ėmė Europos prezidento Lascho pasiūlymą taikos išgelbėjimui.

Tą pačią dieną komunistinė Kinija, kuri iškilmingai pasitiko po- 
piež.ų, paskelbė, kad ji niekad neketino daryti atominius atentatus 
Ame-ikoje ir kad tai buvo imperialistų dvigubo agento tūlo Marco 
Rova*elli provokacija, kuris likviduotas ir Kinija palaiko Europos 
Konfederacijos pasiūlymą susirinkti pasaulio konferencijon tikslin
gam gerybių pasiskirstymui.

Risai iškilmingai palaidojo ambasadorių Nikolą Balginą. Gi 
ameriiietis negras Knox Miller, Amerikoje ICR vadas, buvo ras
tas negyvas priemiesčio išmatų sklype, nužudytas nuodingos kulkos 
į pakaišį, kaip vartoja kinų agentai.

Via tai atsitiko 1989 metais.
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J. PAUTINIAUS PARODA TORONTE
Bene 1958 m. torontiškiai 

turėjo progos pirmą kartą 
pamatyti dail. J. Pautie- 
niaus tapybos darbus. Tada 
jie buvo išstatyti bendroje 
trijų dailininkų parodoje — 
A. Galdiko, V. K. Jonyno 
ir J. Pautieniaus.

Po kelių metų J. Pautie- 
nius Kanadoje pasirodė su 
kitais įžymiais mūsų daili
ninkais Wasagoje. Jau tada 
dail. J. Pautienius pasirodė 
su naujais kūriniais, ku
riuose nesunku buvo įžiūrė
ti posūkį į modernųjį meną.

Literatūrinis pokalbis žaliuojančioje gamtoje. Dr. Juozas 
Girnius, rašytojas ir žurnalo Aidai redaktorius, diskutuoja su 
poetu A. Nyka Niliūnu. V. Maželio nuotrauka.

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 dienų.

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 <01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 iardąi 
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 — 10Vi 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- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64. BALTIC 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 apdraūs- 
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.

Šiemet savo darbų paro
doje Toronte dail. J. Pau
tienius išstato naujausius 
kūrinius- kuriuose dar ryš
kiau akcentuojamas posū
kis į ekspresionistinį abs
traktą, ar semiabstraktą.

Jei dabar kai kuriuose 
dailininko kuriuose dar ga
lima atsekti formą, ten ji 
pabrėžiama tik spalva.

A n k s t yvesniuose savo 
darbuose J. Pautienius dau
giausia dėmesio kreipė į 
spalvą, ji — spalva, jo dar
buose buvo viskas, dabar gi 

naujausiuose savo kūriniuo- 
*se daugiau kreipiama dė
mesio į kompozicijos origi
nalumą, meistrišką tonų su
vedimą į vieningą spalvų 
melodiją, bet gi ne visuose 
darbuose dailininkas pajė
gia to atsiekti. Viename ki
tame jo kūrinyje lyg jau
čiamas sustingimas ir žvilg
snis į nueitus meno kelius 
ir atsiektus laimėjimus.

Iš išstatomų, arti 25 dro
bių loronto parodoje meno 
mėgėjai turės progos pa
matyti įspūdingus Kalitor- 
mjos Kalnynų vaizdus, 
Maine valstijos spalvingus 

'• vaizdzius, Kanados ežerų ir 
illinois valstijos sodrius 
auksinius rudens gamto
vaizdžius.

Meno paroda atidaroma 
rugsėjo 3 d., 6 v. v. Užda
roma rugsėjo 11 d. Ji bus 
Šv. Jono parapijos namuo
se, virš „Tėviškės žiburių” 
r e d a kcijos. šeštadieniais, 
sekmadieniais ir Darbo Die
na paroda atidara nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. v., o šiokiomis 
dienomis nuo 6 iki 8 v. v. 
Įėjimas nemokamas.

A. P. žemaitis

Tautosaka
- kultūros

Kiekviena tauta turi savo kū
rybą, kurioje atsispindi tautos 
dvasia, jos būdas. Tautos išmin
tis, jos patirtis, tradicijos, pa
saulėžiūra glūdi jos tautosakoje. 
Kiekviena tauta turi dainą, pa
sakų, padavimų, legendų, patar
lių, priežodžių, mįslių, prieta
rų, burtų, kerėjimų. Vienos tu
ri daugiau, kitos -- mažiau. Bet 
turbūt nesuklysiu pasakęs, kad 
lietuvių tauta turtingiausia tau
tosakos atžvilgiu. Jos tautosa
ka -- neišsemiamas kultūros šal
tinis.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais, dr. J. Balio duomenimis, 
buvo atspausdinta 12.00 0 dainų 
tekstų, apie 1.000 melodijų, apie 
4000 pasakų bei pasakojimų ir 
keliolika tūkstančių įvairios 
smulkiosios tautosakos. Be to, 
Lietuvių Tautos Archyvas skel
bė, kad yra surinkta: dainų žo
džių 122.000, dainų su melodi
jomis 13.000, pasakojimų 21. 
000, patarlių ir priežodžių 
49,000, mįslių 34.000, burtų ir 
prietarų 55.000 ir dar kitokių 
tautos kūrybos šaltinių, kurių 
skaičius siekia per 305.000. Tai 
gausus lietuvių tautosakos aruo
das.

Savo laiku buvau didelis tau
tosakos rinkimo mėgėjas. Ją rin
kau Dzūkijoje ir Vilniaus kraš
te. Apsčiai jos buvo atspausdin
ta "Tauta ir Žodis”, prof. Krė
vės redaguojamame žurnale...

Kartą prof. Krėvė patarė man 
apsiriboti vien tik patarlių rin
kimu. Girdi, Dzūkijoje kilmės at
žvilgiu yra labai daug senų pa
tarlių, ypač mitinių, kurios dau
giausia surištos su senovės žmo- 
nių religija ir pasaulėžiūra. Pa
klusau. Buvau surinkęs per 1000 
patarlių, deja, visa tai liko Aly

Vyt. Maželio nuotrauka.Ganykloje...

taus Dzūkų muziejaus archyve. 
Rankraščio likimas nebežino
mas.

Renkant patarles paaiškėjo, 
kad daug jų buvo ir tokių, kurios 
sutinkamos ir pas kaimynus. Pa 
vyzdžiui, "Dievas davė dantis, 
duos ir duonos". Lenkai sako: 
"Kto dal zęby, da i do gęby", 
rusai — "Dal Bog rotok, das į 
kusok".

Patarlės, kaip ir kita tauto
saka, ilgainiui kinta. Vienos pa
mirštamos, kitos perdirbamos, 
paįvairinamos. Jos yra gyvos, 
dinamiškos, eina su gyvenimu.

Patarlių kūryba yra individu
ali. Jas sukuria, arba kitaip ta
riant "paleidžia į žmones" at
skiri asmenys. Taip jos ir eina 
iš lūpų į lūpas, iš kartų į kar
tą. Tačiau žmonių lūpose daž
nai jos Įgauna įvairių pakiti
mų, variacijų, modifikacijų ir 
t.t. Ilgainiui patarlės tampa vi
sos žmonių grupės, tautos 
bendruomenės nuosavybe. Bet 
visuomenė dažnai perleidžia pa
tarles per savo koštuvą. Kurios 
yra netinkamos, arba nustoju
sios aktualumo, tos atmeta
mos ir per ilgą laikotarpį už
mirštamos. Kitos gi pritaiko
mos prie naujų gyvenimo aplin
kybių ir išlieka ilgesniam lai
kui.

Patarlės artimai susijusios ir 
su kita tautosaka, ypač daug 
patarlių yra pasakų bei dainų 
kilmės, pvz. "Senas vilkas uo
degos akėtėn nekiša", "Prieš 
vėją nepapūsi".

Turinio atžvilgiu patarlės yra 
labai įvairios. Jos apima įvai
rius gyvenimo reiškinius. Vie
nomis jų išreiškiama kokie nors 
gyvenimo tiesos dėsniai,būtent: 
"Aš jam kalną pyliau, jis man 
duobę kasa"! Arba kaip reikia 
elgtis, kas reikia daryti ir ko 
nereikia daryti: "Nekask duo
bės kitam, pats įkrisi"! Šeimos 
klausimu patarlių yra gan daug, 
pvz.: "Kas tėvų neklauso, val
go duoną sausą". Plačiai atsi
spindi patarlėse ir kasdieni
niai darbai: "Kas nedirba, tas 
nevalgo". "Duona verkia tin
ginio valgoma". Yra patarlių, 
kurios mini kitas tautas ir nu
rodo jų santykius su kaimy
nais. "Devyni gudai vieną avį 
piauna". "Ar eisi, luptas bū
si, ar neisi -- luptas būsi" (iš 
baudžiavos laikų).

Pasitaiko patarlėse ir mitolo - 
ginių elementų, šios rūšies pa
tarlės yra senos, primenančios 
dar prieškrikščioniškus ir se
nesnius laikus. Pavyzdžiui, "Nė 
saulės duktė jam neįtiks". 
"Šnypščia lyg žaltys, pieno ne
gavęs". Tokią patarlių likę, pa
lyginus su kitomis, nedaug. Iš
likę tik nuotrupos. Jos žuvo ne
užrašytos.

Be to, patarlėms tarnauja ir 
įvairūs gamtos vaizdai, būtybės, 
daiktų savybės ir t.t. Tokiais ' 
būna gyvuliai, paukščiai, vabz
džiai — visoki kiti gyviai, o 
taip pat ir žmonės. Pavz.: "Gi
rios paukštis Į girią žiūri", "Juo 
daugiau katę glostai, tuo labiau 
ji pučiasi". "Viena diena moti
na, kita -- pamotė".

Daugelio patarlių sudarymas 
nors ir paprastas, bet labai 
prasmingas ir logiškas. Bet ne 
visos patarlės turi užtikrintą 
formą. Yra sujauktų, supras
tintų, lakoniškų, kondensuotų, 
pvz: "Ponas ne brolis", "Liga 
ne sesuo", "Jaunystė - kvailys
tė" ir t.t.

Aplamai dažniausia patarlė 
sudaryta iš dviejų dalių: vieno
je dalyja pasakoma tam tikra 
sąlyga, o antroje --iš tos sąly- 
gos išvada. Pirmąja dalimi eina

Naujos baleto studijos Chicagoje vedėjas Jaunutis Puodžiū
nas su balerina Violeta Karosaite vieno šokio metu.

JAUNUTIS PUODŽIŪNAS SAVOJE 
BALETO STUDIJOJE

Marąuette Parko didžioji lie
tuvių kolonija Chicagoje nuo 
šių metų rugsėjo mėn. 6 die
nos praturtėja dar vienu kul
tūriniu židinėliu — baleto stu
dija. Ją atidaro lietuvių visuo
menei gerai pažįstamas bale
to šokėjas ir choreografas Jau
nutis Puodžiūnas. Baleto stu
dijos Chicagoje turi pasiseki
mą, jos sėkmingai veikia ir jas 
lanko gražus būrelis lietuvių 
jaunimo, ypač baleto menu do
misi mergaitės. Šio gražaus, 
baleto studijas lankančio, jau
nimo pasirodymais nekartą te
ko gėrėtis įvairiuose lietuvių 
parengimuose, o mokslo metų 
užbaigose baleto studijos duo
da ir savų studentų baleto kon
certus. Baleto mokyklos ar stu - 
dijos augančiam jaunimui turi 
svarbios reikšmės. Jas lankan
tieji -- mergaitės ir berniu
kai — išmoksta grakštumo, ža
vaus judėsio, dailaus šokio, kas 
vėlesniame gyvenime labai pra
vartu. Tuo pačiu, bešokdami 
baletą, jie lavinasi, stiprėja fi
ziškai, kas labai svarbu mies • 
te augančiam jaunimui. Todėl 
ir naująją baleto studiją lietu
vių visuomenė pasitinka su 
džiaugsmu ir jos vedėjui Jau
nučiui Puodžiūnui linki sek- 

pa grinda s, o antrą j -- iš to pa
grindo išeinąs padarinys.

Jonas Miškinis

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION
E. D. M. W0RK

ELOX EQUIPMENT 
10841 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228
(87-96) 

mės, su viltimi, kad ir naujo
je studijoje susitelks gražus 
jaunimo būrelis.

Jaunutis Puodžiūnas tokiai 
studijai vadovauti turi puikių 
davinių. Jis turi pakankamai 
baleto meno teoretinių žinių ir 
ilgametę praktiką.

Baletu Jaunutis Puodžiūnas 
pradėjo domėtis dar Vokieti
joje, Kaselio stovykloje. Pir
masis jo mokytojas Alfas Lie- 
pinas, kuris jį ir pastūmėjo 
klasikinio šokio keliu. Jaunu
tis Puodžiūnas po pirmųjų ban
dymų baleto mene nebesusto
jo vietoje, bet skubėjo ieškoti 
naujų siekimų. Jis studijuoja 
šią meno šaką pas vokiečius 
profesorius, su lietuvių gru
pe lanko tremtinių stovyklas, 
amerikiečių kariuomenės da
linius ir duoda visą eilę kon
certų. Atvykęs Amerikon, Cle
velande studijas gilina pas gar
sų baleto meno pedagogą Na- 
deždiną ir iš čia duoda kon
certų Chicagoje. Pagaliau jį 
sužavi Hollywoodas. Čia jam 
taip pat šypsosi laimė. Jis šo
ka kaip solistas operoje "Par
duotoji Nuotaka", dirba gar
sioje Hollywood Bowl kompani - 
joje, su kuria aplanko Ameri
ką ir Kanadą. Jaunutis Puo
džiūnas matomas televizijos 
ekranuose, koncertuose ir Hol- 
lywood Moulin Rouge klube at
liekant programas.

Porą metų Los Angeles mies - 
te dirba savoje studijoje, kurią 
lankė nemažas skaičius lietuvių 
jaunimo. Begyvendamas ir dirb
damas Hollywoode , susipažino 
chicagietę baleto šokėją Viole
tą Karosaitę, su kuria paruošė 
specialią programą ir vėliau Lie - 
tuvių Bendruomenės pastango
mis apkeliavo Amerikoje ir Ka
nadoje lietuvių kolonijas, duo
dami klasikinio šokio neužmirš
tamo įspūdžio koncertus. Po il
gų kelionių ir didžiųjų bandymų 
likimas jaunąjį šokėją Jaunutį 
Puodžiūną pririšo ilgesniam lai
kui Chicagoje. Jis talkininkavo 
Gražinai Giedraitienei Baleto 
Mokykloje - teatre kiek ilgesnį 
laiką, tuo pačiu metu neretai 
pasirodydamas ir įvairiais at
vejais secnoje, o paskutinį kar
tą jį matėme Lietuvių Operoje 
"Lokys", šokant nuostabiai gi
lios interpretacijos šokį su Gra - 
žiną Giedraitiene.

Pagaliau ryžtasi naujiems dar
bams — savo patirtį baleto me
ne perduoti jaunajai kartai. Mes 
neabejojame jo darbo sėkmin
gumu, nes, kaip matome, jį lydi 
didelė patirtis ir ilgametė prak - 
tika. Jaunučiui Puodžiūnui stu
dijoje, kaip baleto mokytoja, tai - 
kininkaus šiuo metu dirbanti Ly - 
ric operoje balerina Violeta Ka
rosą it ė. Studija atidaroma rug
sėjo 6 d. Marąuette Parko cent
re, 7217 West 71 gatvė. Telefo
nas 778-7182.

Tikėkime, kad iš po geros mo_ 
kytojo rankos, po keletos metų 
į mūsų sceną ateis naujų, talen
tingų baleto šokėjų.

Jurgis Tanušaitis
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HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMAN 
or 1ST CLASS SKILLED 

SĖT UP MAN 
For 5 SP1NDLE W & S 

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

AGGRES1VE MFG. CO. 
5323 Jerome Detroit. Mich.

TW 1 -7320
(83-92)

SHEAR 
OPERATCR

Steel fabrication of machine bases. 
Jigs & fixtures.

Custom Fabricators 
Ine.

15720 Dale

Detroit, Mich. 48223

(87-93)

EXPERIENCED 
LATHE HANDS 
MILL HANDS

Top rates, paid benefits. Steady over- 
ti(ne.
Seneca Machine Tool Co. 

5704 ST. JEAN 
DETROIT. MICH.

313 _ WA 1-9091 
(92-94)

ARE YOU UNSKILLED 
OR SEMISKILLED?

Are you worried about the future be 
cause of lack of education? Don’t! 
We will train you for steady job and 
include benefits such as profit' shar- 
ing plan, paid vacations and Christ- 
mos bonus.

Call or visit our Personnel Office. 

Pioneer Steel Bali Co. Ine. 
37 Mill Street Unionville, Conn.

Telephone 673-2534
(92-93)

TURRET LATHE 
OPERATORS

55 HOUR WEEK
TOP tVAGES 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

WICKES 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 
write or apply stating etfperience 
and qualifications or apply in per
son. All replies will be kept conf- 
idential. Apply to:

PERSONNEL DEPARTMENT
THE WICKES CORPORATION

515 N. WASH1NGTON 
SAG1NAW, MICHIGAN 48607 

An Equal Opportunity Employer 
(87-96)

CAMERON
SL1TTER 

OPERATOR
PELLET MACHINE 

OPERATOR AND 
SĖT UP MAN

STEADY VVORK. WILL TRAIN

ACME 
CHEMICALS & 

INSULATION CO.
166 CHAPEL ST. 

NEW HAVEN, CONN. 
203 — 562-2171

(89-92)

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)

JOURNEYMEN 
DIE SINKERS

AND
TRIMMER MEN

ALSO
STEEL PASSERS

Steady year round work. Top vvages. 
Excellent benefits. VVrite, 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)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

BARBORA ir IZIDORIUS SUDEIKIAI, ūkininkai iš Gobies, 
Mich. rugpiūčio 30 d. atšventė savo vedybinio gyvenimo 56 me
tų sukaktį.

Išauginę 3 sūnus ir dukrą, džiaugdamiesi 14 anūkais, abu 
sukaktuvininkai dar gyvai užsiima daržininkyste. Barbora (Vi- 
čiulytė) ir Izidorius Sudeikiai atvyko į Ameriką dar prieš I 
Pas. karą. Vedė 1910 metais Chicagoje.

Australijos universitete nori 
įsteigti lietuvių kalbos katedrų

Melbourne, Australijoje, 
nuo 1967 m. pradės veikti 
trečiasis Latrobe universi
tetas. Jis numatytas atida
ryti pirmaisiais mokslo me
tais su 360 studentų Bun- 
dooroje. Jame bus šie fakul
tetai: humanitarinių, socia
linių, fizikos ir biologinių 
mokslų. Moderniųjų kalbų 
skyriaus vedėjas naujame 
universitete nori žinoti ar 
kitos pabaltiečių kalbos, ša
lia latvių, turėtų būti mo
komos Australijoje.

Gimnazijos mokyt o j a s 
Stanislovas Stankūnavičius 
patyręs apie tai ėmėsi ini
ciatyvos ir sušaukė birželio 
mėn. 25 d. Lietuvių Namuo
se nepaprastą posėdį) į kurį 
pakvietė lietuvių kapelioną 
kun. Pr. Vasarį, ALB Mel
bourno apylinkės pirminin
ką inž. A. E. Liubiną, ALB 
Krašto Kultūros Tarybos 
lituanistinės sekcijos vado
vą A. Krausą ir Australijos 
lietuvių Studentų Sąjungos 
Melbourno skyriaus atsto
vą H. Kaladę. Į šį pasitari
mą buvo atvykęs ir univer
siteto dėstytojas Raymond 
Lamerand. Aiškintasi gali
mybės ir sąlygos sutelkti 
kuo didesnį skaičių besido
minančių studijuoti lietuvių 
kalbą Latrobe universitete.

Nutarta paskelbti atsi
šaukimą į bendruomenę ir 
dėti visas pastangas, kad 
lietuvių kalbos katedra bū
tų įsteigta prie naujai be
sisteigiančio Latrobe uni
versiteto.

Ar bus įsteigta lietuvių 
kalbos katedra Latrobe uni
versitete daugiausia pri
klausys nuo mūsų pačių. 
Tad pirmiausia kreipiamės 
į visus lietuvių studentus 
Melbourne, kviesdami juos 
užsirašyti studijuoti lietu-

MALE & FEMALE

TEACHERS Wanted on shores of 
Lake St. Clair’s Anchor Bay — 
Elem. grades and 1 elem. voco. 
music: 6th gr. or jr. high subject 
matter; I high, school Eng. (vvith 
Fr. minor or coaching prefer). B. 
A. $5,500-18,500, 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)

TEACHER Pine River area schools 
is in need of a Science Teacher. 
Class load copsists of 2 biology, I 
physical science and I chemistry 
class, coaching available if de- 
sired. Ve vvould likę a candidate 
vvho is interested in developing a 
science curriculum and vvorking 
vvith us in planning for a nevy 
high school vvhich is to be built in 
one year. The school is located įti 
the heart of good hunting and fish- 
ing territory and just a fevv miles 
from the Pine River and Caber- 
fae ski area. Interested candidates 
should contact the Superintendent 
of Scholls, Pine River Area 
Schools, Tustin, Michigan. 49688. 
Phone: 610 — 829-3811 or 616 — 
829-3251. (92-93) 

vių kalbą. Būtų gera, kad 
ir iš kitur, iš kitų Australi
jos vietovių užsirašytų lie
tuvių kalbos studijoms. Kuo 
daugiau užsirašys ir kuo 
daugiau parodysime susido
mėjimo lietuvių kalbos pa
mokomis universitete, tuo 
didesnė galimybė atsiras 
susilaukti lietuvių kalbos 
katedros Latrobe universi
tete. Todėl nedelsdami tuoj 
rašykime pareiškimus, kad 
norime studijuoti lietuvių 
kalbą, Moderniųjų Kalbų 
skyriaus vedėjo adresu: 
Professor Elliot Forsyth, 
Latrobe University, 474 St. 
Kilda Rd., Melbourne, Vic.

Mūsų pareiga ir garbė 
reikalauja įtikinti universi
teto vadovybę skaitlingai 
registruojantis ir pareiš
kiant savo pageidavimus, 
kad lietuvių kalbos katedra 
tikrai mums reikalinga. 
Svarbiausia ; turi, atsirasti 
pakankamas skaičius užsi
registravusių ir tikrų lan
kyto i ųi savo pažadą ište- 
siančių!

Antanas Krausas

BENDRABUTIS 
PUTNAME

Nek. Fr. Marijos sese - 
rų kongregacija Putna- 
me, Conn., jau daug me
tų laiko bendrabutį moks
leivėms ir studentėms, 
kurios čia mokslo me
tams suvažiuoja iš įvai
rių vietovių.

Bendrabutis pradeda 
veikti mokslo metams 
prasidedant.

Šiems metams bendra- 
butin jau priimta 31 moks
leivė ir 8 studentės.

Bendrabučio vedėja pa
skirta sesuo M. Jurgita, 
padėjėja — sesuo M. Lo
reta.

Bendrabučio auklėti
nėms privalomi lituanis
tiniai dalykai, kurie mer
gaičių mokyklose pripa
žįstami mokslo kursais 
ir už juos teikiami mo
kykliniai kreditai.

Seserys rūpinasi, kad 
mergaitės bręstų lietu
viškumo nuotaika ir įvai
riais būdais įsijungtų į 
lietuvių bendruomeninį 
gyvenimą. K.

• Dr. J. Kaškelis, Kana
dos šimtmečio proga išei
nančio leidinio ekonominio 
skyriaus tvarkytojas ir re
daktorius, ryšium su me
džiagos tam leidiniui telki
mu, buvo nuvykęs į Mont- 
realį. Ten aplankė visą eilę 
įvairaus verslo mūsų tau
tiečių ir jiems talkinant 
plačiau susipažino su lietu
vių gyvenimu Montrealyje 
jr jų ekonominiu pajėgumu.

DIRVA 1966 m. rugsėjo 2 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIDELIS LIETUVIŲ 
LAIMĖJIMAS

Amerikos lietuviai ypač 
clevelandiečiai labai nuošir
džiai džiaugiasi naujausiu 
lietuvių pasisekimu. Nese
niai išleista anglų kalboje 
knyga The War Agains God 
in Lithuania susilaukė la
bai teigiamo, plataus ir pui
kaus aprašymo The Cleve
land Press, kuris išleidžia 
379.673 kopijų, šių metų 
rugpiūčio 13 d. ten buvo pa
talpintas knygos aprašymas 
su plačiomis ištraukomis ir 
keliais paveikslais, šį labai 
lietuviams naudingą knygos 
aprašymą ir lietuvių tautos 
sunkios padėties iškėlimą 
parūpino adv. Julius Sme
tona. Jis ir jo keli draugai 
ligšiol yra paskleidę šią 
knygą visoje Ohio valstybė
je. Gavus čia minėtą kny
gos recenziją J. Smetona 
pasiryžęs dar plačiau pa
skleisti šią knygą visoje sa
vo apylinkėje.

Knygos leidėjai ir visi, 
kuriems rūpi Lietuvos ir 
lietuvių reikalų gynimas 
yra nepaprastai dėkingi J. 
Smetonai ir jo draugams. 
Leidėjai plačiai skelbia jo 
žygį kaip pavyzdį visiems 
lietuviams kitose kolonijo
se, kaip daug galima pada
ryti šiuo svarbiu lietuvišku 
reikalu.

Vėliausiai knygos platin
tojas mums pranešė, kad 
jis lankys krautuves ir pla
tins šią knygą. Taip pat 
visi lietuviai, kurie norėtų 
savo vardu įgyti knygą ir 
įteikti amerikiečiams ar pa
aukoti tuo tikslu, prašome 
kreiptis į adv. Julių Sme
toną.

LKRš Sekretorijatas

• Steponas Nasvytis siun
čia Dirvos skaitytojams ir 
clevelandiečiams geriausius 
linkėjimus iš Sisters of 
Precious Blood tvarkomos 
vasarvietės Kneipp Springs, 
Kome City, Indiana.

Tai esanti puiki poilsio 
vieta, ypatingai vyresnio 
amžiaus žmonėms.

• Choristai, norį daly
vauti Clevelando Orkestro 
chore 1966-67 m. sezone, 
gali kreiptis į The Cleveland 
Institute of Music (rugsėjo 
12-18 d.) ir Severance Hali 
(rūgs. 19-23 d.). Choristų 
patikrinimui reikia iš anks
to užsisakyti pasimatymą 
telefonu 231-7300 arba ra
šant The Cleveland Orches
tra Chorus, 11001 Euclid 
Avė., Cleveland, Ohio.

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

Latvių kilmės Arnold Talis (dešinėje), Clevelarde turįs dvi 
foto studijas, 75-toje fotografų konvencijoje Chicagoje gavo 
Master of Photography premiją.

PARDUODAMAS NAMAS
East 173 ir Grovewood
3 miegamieji (1 apačioj), 

2 vonios (1 apačioj), 13x18 
atremontuota natūrali vir
tuvė, variniai vamzdžiai, 
naujos elektros vielos, nau
jas pečius, naujas vandens 
tankas, 2 maš. garažas.

PRIE NAUJOSIOS PA
RAPIJOS. Galima tuoj ap
sigyventi !!!

FLORENCE ROME 
REALTY 

Tel. 486-2747
(92-94)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
VIRŠ LIETUVIU BANKO 
5 kambarių butas su 2 mie
gamaisiais, 1304 E. 68 St. 
Nuoma $65.00 mėnesiui. 
Teirautis Superior Savings 
and Loan — HE 1-2497.

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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rinito patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

• V. Giedrąitis, Nation- 
vyjde 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.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

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

• "Metmenų” žurnalo vie
nuoliktas numeris išeina 
Santaros-Šviesos suvažiavi
mo proga, šiuo metu jis 
yra baigiamas įrišti ir pre
numeratorius pasieks tuo
jau po Darbo dienos savait
galio. K
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?,VIENO PASAULIO 
DIENA”

Tautinių kultūrinių dar
želių organizacija, kurion 
įeina ir lietuvių kultūrinio 
darželio sąjunga, rengia iš
kilmingą "Vieno Pasaulio 
Dieną” sekmadienį, rugsėjo 
11 d. Apie 20 įvairių tautų 
darželių grupė tokiu pasi- 
vadinimu jau 21 metai ren
gia bendras iškilmes, kiek
vienai tautybei prisidedant 
programos išpildymui.

Kadangi šiemet sukanka 
5G metų nuo įsteigimo pir
mutinio kultūrinio darželio 
anglų rašytojui William 
Shakespeare pagerbti, iškil
mės rengiamos didesnės ir 
įvairesnės. Vadovau j a m ą 
kalbą atliks Plain Dealer 
redaktorius ir leidėjas Tho- 
mas Vail. Programoje da
lyvaus ir garsus televizijos 
artistas Eiberace, kuris tuo

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft- Componetits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
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 Opportuttity Employer

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or 
IST CLASS 

BULLARD OPERATOR 
Experienced, sėt up and operate. 
Mult-iu-n-iatics. Day shift. hourly 
rate, company paid benefits.

OHIO ELECTRIC DIVISION 

HOWELL ELECTRIC 
MOTORS CO. 

5400 DUNIIAM RD. 
CLEVELAND. OHIO 

662-8484
An Equal Opportunity Employer 

laikotarpiu lankysis Cleve
lande.

Kadangi kitataučiams la
bai patinka lietuviški tauti
niai šokiai, programoje da
lyvaus šv. Kazimiero Litu
anistinės mokyklos šokėjų 
grupė "Suktinis”, vadovau
jant Jolitai Kavaliūnaitei ir 
Kęstučiui Leknickui. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Vieta — netoliese Shake- 
spearo ir žydų darželio, ar
ti Superior Avė. Važiuojan
tieji automobiliais stenki
tės įvažiuoti iš St. Clair 
Avė., nes iš Superior įva
žiavimas bus uždarytas.

Darželių vadovybė suta
rė svečius pavaišinti. Būtų 
malonu, kad iškilmėse daly
vautų daugiau lietuviškais 
rūbais pasipuošusių.

Jeigu lytų, programa ne
bus vykdoma.

ŽYMIŲ PILIEČIŲ 
iškilmes

Kita Clevelande gyvenan
čių tautybių šventė rengia
ma Statler viešbutyje, kur 
jau kelinti metai kartoja
ma — tai trijų dienų paro
dos. kur lietuvius atstovaus
D. L. K. Birutės Draugija. 
Šiemet lietuvių skyriaus 
įrengimui vadovauja pirmi
ninkė Salomėja Knistautie- 
nė su birutininkių talką.

Jos, greta žvairių dalykų 
parodai) turės ir užkandžių 
stalą, supažindinimui kita
taučių, su savo skaniais py
ragaičiais ir t.t.

Trvs parodos dienos šios: 
penktadienį, rugsėjo 16, 
pirmutinė diena, pradžia 
nuo 12 dienos iki 10 vakaro. 
Šeštadienį, paroda veiks 
nuo 10 ryto iki 10 vakaro. 
Sekmadienį nuo 12 iki 5 vai. 
vak. Į parodą įėjimas ne
mokamas.

šeštadieni, rugsėjo 17, 
puošnus balius didžioje 
Statler viešbučio salėje. 
Kaina $1.50.

Baliaus pradžia 9 vai. va
kare. Tą vakarą bus pra
vesta neilga programa, ku
rioje bus paskelbti iškiliau
siem nauji piliečiai.

Ypatingai svarbu, kad 
tome vakare dalyvautų 
daugiau mūsų jaunimo, or
ganizacijų vadovybės ir t.t.

Jaunimas kreipkitės bi
lietų į Gražiną Kudukienę, 
731-1681. Kiti visi į S. Knis- 
tautienę, 881-9657, 1169 E. 
71 gatvė. Bilietai bus gau
nami ir salėje atvykus tą 
patį vakarą. (ksk)

• Vysk. Valančiaus litua- 
įistinės mokyklos vadovy
bė primena visiems tėvams, 
kad šiuo metu yra vykdo
ma moksleivių registracija. 
Prašome visus registruoti 
savo vaikučius nedelsiant. 
Gavusieji registracijos la
pus grąžina iki rugsėjo 6 d. 
Visi kiti registruojasi Cle
velande pas ponią Orantie- 
nę telef. 761-6477 arba raš
tu pas mokyklos vedėją 
Praną Jogą- 85 House Dr., 
Akron, Ohio 44319.

• Lithuanian Vfllage, Ine. 
metinis akcininkų susirin
kimas įvykęs rugpiūčio 26 
d., priėmė ir patvirtino me
tinius valdybos pranešimus, 
apyskaitą ir revizijos komi
sijos raportą.

Metiniuose susirinkimuo
se perrenkami iš eilės 4 iš 
12 direktorių. Susirinkimas 
pagal turimų akcijų daugu
mą direktoriais išrinko Z. 
Dučmaną, J. Švarcą, P. Šu
kį ir Ig. Gatautį. Lithua
nian Village Ine. pirminin
ku yra J. Virbalis.

• LRKSA 8-os kuopos 
mėnesinis susir i n k i m a s 
įvyks š. m. rugsėjo 4 d., 
11:30 vai., tuoj po pamaldų 
Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos klasėje. Buvę LRK 
S A 63-jo seimo 8-tos kuo
pos delegatai duos praneši
mus iš seimo darbų.

Maloniai prašome kuopos 
narius į susirinkimą atsi
lankyti.

Kuopos valdyba

P I R
D 
I
R 
V 
O
S

VAKARAS-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.

May Co. Clevelande visų šešių krautuvių generaliniam rei
kalų vedėjui-viceprezidentui Warner B. Rhods persikėlus į Port- 
landą, jo vieton paskirtas Gerald Baris iš St. Louis. kur May’s 
Co. centre įvairiose pareigose tarnavo nuo 1948 m. Nuotrauko
je: kairėje naujasis May Co. generalinis reikalų vedėjas-vice- 
prezidentas Gerald Baris ir dešinėje May Co. prezidentas Fran
cis A. Coy.

May Co., kuri Clevelande ir apylinkėse turi šešias dideles 
krautuves, jau eilę metų reguliariai skelbiasi Dirvoje.

• Rūta Baltrukėnaitė, Dr. 
A. ir M. Baltrukėnų duktė, 
studijavusi psichologiją Lo
jolos Universitete, Chicago, 
III. rugpiūčio 27 d. išskrido 
į Romą, Italiją, tęsti studi
jų to paties Lojolos univer
siteto skyriuj Romoj. Stu
dijuodama Lojolos Univer
sitete ji buvo veikli liet, 
studentų organizacijose.

• Rašytojas Emilis Sku- 
jenieks po mirties paliko 
didelį rinkinį lietuviškų 
knygų, kurių tarpe yra re
tų ir vertingų leidinių.

Norintieji tas knygas 
perimti ar įsigyti prašomi 
skambinti poniai Skuje- 
nieks dienos metu telefonu 
295-0499 arba vakarais — 
486-3790. (92-93)

REIKALINGAS BUTAS
Dviejų žmonių šeima (lie

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

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

M A S I S
RUDENS
SEZONO

PARENGIMAS
įvyks Clevelande

š. m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadienį,

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

• L.T.M. Čiurlionio An
samblis savo 27-jį sezoną 
pradeda rugsėjo 7 d. (tre
čiadienį).

Jaunimas ir vyresnieji, 
kurie tik myli lietuvių liau
dies dainas ir nori įsijungti 
į čiurlioniečių eiles, kviečia
mi atvykti rugsėjo 7 d. į 
repeticiją, arba atsilankyti 
vėliau į sekmadieniais vyk
stančias repeticijas.

• "Karmelitų dialogai” 
— tai nauja opera, statoma 
Clevelande Lake Erie Ope
ra Theatre rugsėjo 9, 10, 
11 dienomis.

Spektakliai įvyks Seve- 
rance Hali salėje, dalyvau
jant Clevelando Orkestrui 
ir dirigentui Louis Lane.

Spektaklių pradžia 8:30 
vai. vak., sekmadienį 3 vai. 
po pietų.

Bilietai gaunami Seve- 
rance Hali kasoje ir Bur- 
rows krautuvėse.

REIKALINGOS 
TARNAUTOJOS

Patirtis nereikalaujama.
Kreiptis — 1815 East 23 

gatvė. (92-94)

Mano pavardė 
EDV/ARD LUCAS

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant iuostos. Iš 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui su 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais ar 
nueinu į, taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonkų atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart daugiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riedėję.

C. SCHMIDT & SONS. INC.. CLEVELAND, OHIO
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIUĮ LAIKRAŠTIS

"Laisvės žiburio” radijo 
programa New Yorke ne tik 
informuoja mūsų visuome
nę apie lietuviškas aktuali- 
Į plačiąją Amerikos visuo
menę, skelbdama lietuvių 
tautos laisvės siekimą ir 
pristatydama mūsų kultū
rinius laimėjimus, šiomis

dienomis du JAV senatoriai 
yra sutikę kalbėti New Yor
ko apylinkių visuomenei per 
"Laisvės žiburio” progra
mos angliškąją dalį — šen. 
Kari E. Mundt — respubli
konas iš South Dakotos kal
bės rugsėjo 4 d., o šen. Tho- 
mas Dodd — demkratas iš

PADĖKA

Š. m. liepos mėn. 24 d., sulaukęs gilios senat
vės, Liętuvoje mirė mūsų mylimas tėvelis ir uošvis

A. A.
JONAS GARBŪZAS.

Reiškiame ypatingai gilią padėką Prisikėli
mo parapijos klebonui Tėvui Placidui, OFM, už 
atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir gražiai išreikš
tas mintis tariant atsisveikinimo žodį; kunigui 
Br. Jurkšui už vargoninkavimą; Tėvui Abrozie- ' 
jui, OFM; Tėvui Petrui, OFM ir Tėvui Pauliui, 
OFM už atlaikytas šv. Mišias.

Giliai dėkojame šv. Jono Kr. parapijos kle
bonui kun. P. Ažubaliui ir tos parapijos kunigams 
už atlaikytas šv. Mišias jų parapijoje.

Gilią padėką reiškiame abiejų parapijų kle
bonams už pagerbimą mūsų tėvelio savo maloniu 
atsilankymu pas mus ir už parodytą nuoširdų mū
sų užjautimą liūdesio valandoje.

Ypatingą gilią padėką reiškiame Gen. kon
sului Dr. J. žmuidzinui su ponia, organizacijų va
dovybėms bei jų nariams už asmeniškai, spaudoje 
ar raštu pareikštas užuojautas.

Širdingai dėkojame Toronto Lietuvių Radijo 
Programos "Tėvynės Prisiminimai” vedėjui p. J. 
R. Simonavičiui už tartą per radiją pranešimą apie 
velionies mirtį ir pareikštą užuojautą, skyriant 
taip gražiai sugiedotą giesmę.

Giliausią ir didžiausią padėką reiškiame vi
siems mūsų brangiems bičiuliams — draugams 
už dalyvavimą pamaldose-, pareikštas užuojautas 
asmeniškai, spaudoje, raštu ar telefonu ; prisiųs
tas gėles, užpirktas Šv. Mišias ir paskirtą laiką 
pagerbiant velionį.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems as
menims, kurie prisiminė velionį maldoje ar min
tyse ir mus užjautė.

Jūsų visu nuoširdumas parodytas mums pa
siliks mūsų širdyse neužmirštamas.

Jono Garbūzo ir giminių vardu
Emilija ir Juozas Jurkevičiai-Yurkus

Lithuanian Village, Ine. vienam iš

steigėjų ir buv. direktoriui

EDVARDUI KARNĖNUI
staiga mirus, jo žmonai ir kitiems'arti-

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

LITHUANIAN VILLAGE, INC.
DIREKCIJA:

J. Virbalis, J. Gražulis,
J. Apanavičius, J. Malskis,
Br. Bernotas, E. Šamas,
V. čyvas, Pr. Stempužis,
Z. Dučmanas J. Šukys,
Ig. Gatautis, J. Švarcas.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblio pir

majam pirmininkui ir garbės nariui 

EDVARDUI KARNĖNUI 

mirus, jo žmonai ONAI KARNĖNIE- 

NEI ir artimiesiems reiškiame nuošir

džią užuojautą ir kartu liūdime

L. T. M. Čiurlionio
Ansamblis

Conn. — rugsėjo 11 d. Jie 
abu yra mums svarbios se
nato užsienio komisijos na
riai. Pokalbius su jais pra
ves Jūratė Kazickaitė ir 
Antanas Mažeika. Savo žo
dyje senatoriai palies Viet
namo problemas, Rytų Eu
ropos ir Lietuvos padėtį, 
Pabaltijo rezoliucijų prave- 
dimo reikalą senate ir kt.

"Laisvės žiburio” progra
ma yra girdima kiekvieną 
sekmadienį nuo 9 iki 10 vai. 
ryto per WHBI radijo stotį 
105.9 FM banga. Progra
mos vedėjai yra Romas Ke- 
zys ir Antanas Mažeika.

EVANGELIKŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikoje ir Kanadoje 
gyvenantis lietuvių evange
likų jaunimas suvažiuoja 
šių metų rugsėjo mėn. 3-5 
d. d. YMCA Camp Sears, 
Pullman, Mich., netoli 
South Haven miestelio- me
tiniam susitikimui. Kadan
gi šių metų suvažiavimo 
vieta randasi šių dviejų 
kraštų sienų artumoje, su
važiavimo komitetas tikisi 
sulaukti daug jaunų tautie
čių ir šiaip jų veiklą re
miančių žmonių. Dalyvių 
registracija pravedama su
važiavimo vietoje 9 vai. ry
to.

Panašūs suvaži avimai 
vyksta kiekvienais metais 
ir vis kitoje vietoje,- pasi
renkant gražesnes apylin
kes Amerikos ir Kanados 
kraštuose. Kaip vietą, taip 
ir suvažiavimo komitetą 
kiekvienais metais jauni
mas išsirenka pats, be jo

kios pašalinės įtakos. Bet 
kadangi jis remiasi lietu
viška dvasia ir tėvų papro
čiais bei kartu jaučia atsa
komybę prieš visuomenę, 
nukrypimo į šiaip jaunimo 
mėgstamus kraštutinumus 
iki šiol nesimatė. Tokio su
važiavimo metu praveda
mos pamaldos, Biblijos stu
dijų valandėlė ir įvairios 
paskaitos. Jaunimas dar tu
ri daug laiko laisvalaikiui, 
kurio metu pasirodo savo 
gabumais ir kitais kultūri
niais pasirodymais.

Šių metų suvažiavime pa
skaitų skaityti pakviesti: 
Dr. Jurgis Anysas, Adolfas 
Brinkis, kun. Povilas Dilys, 
kun. Ansas Trakis ir Vik
toras Pauperas.

Šuva žiavimo komitetui 
šiais metais pirmininkauja 
Algimantas Kleinaitis, o 
kiti komiteto nariai yra: 
Dr. Algimantas Kelertas, 
Aštryda Drejerytė ir Val
teris Kiaupa. vb

DETROIT
ALEKSĄ GUBILĄ 

AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS

Š. m. rugpiūčio mėn. 18 
d. popietę klastingoji, ne
gailestingoji mirtis įsivilio
jo į nedidučio Mažosios sa
los, lietuvių praminto Ilme- 
nio ežero vandenį ir, bičiu
liams nepastebėjus, panar
dino jo gelmėje, ši staigi ir 
tragiška a. a. Alekso Gubi- 
lo mirtis giliai sujaudino bi
čiulius ir jį arčiau pažinu
sius Detroito lietuvius.

A. Gubilas gimęs 1915 m. 
gruodžio mėn. 9 d. Radvi

Dailininkui

LIUDUI VILIMUI
mirus, Jo žmoną KOTRYNĄ ir sūnų VIKTORĄ, 

ištiktus didžios nelaimės^ giliai užjaučiame ir 

drauge liūdime

Valerija ir Bronius Nemickai

Mielai Motinai

KATRINAI RUDŽIŪNIENEI 
mirus, jos dukrai, Dirvos talkininkei DANUTEI 
VALODKIENEI, šeimai ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Dirvos redakcija ir bendradarbiai

Mamytei ir uošvienei

A t A
KATRINAI RUDŽIŪNIENEI 
mirus, DANUTEI ir RAPOLUI VALODKAMS 

reiškiame užuojautą

Juozas ir Marija Mikoniai

Lietuvos kariuomenės savanoriui-kurėjui

A. A.

VINCUI STEPONAIČIUI 
mirus, ponią ELENĄ STEPONAITIENĘ ir arti

muosius giliai užjaučia

Valli ir Jonas Viliušiai

Brangiam Lietuvių Salės ir Amerikos Lietu- 
i vių Piliečių Klubo buv. Direktoriui

EDVARDUI KARNĖNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai ir artimie
siems reiškia

Lietuvių Salės ir Klubo 
Direkcija

Gražina Raubertaitė ir JAV marinų kapt. Valentinas Rau- 
neseniai susituokė Philadelphijoje. V. Maželio nuotrauka.

lišky, kur baigė pradinę 
mokyklą ir vidurinės mo
kyklos 4 klases. 1935 m. 
įstojo savanoriu Lietuvos 
kariuomenėn ir užsitarna
vo jaun. puskarininkio 
laipsnį. 1941 m. vedė Vero
niką Sirevičiūtę, su kuria 
susilaukė trijų dukrelių: 
Violetos, Silvijos ir Deivin- 
tos. Besiartinant bolševi
kams, A. Gubilas su šeima 
skaudžia širdimi paliko mie
lą tėviškę ir patraukė Vo
kietijon kur vėliau įstojo į 
Amerikos armijos organi
zuojamas darbo kuopas.

Prasidėjus imigracijai į 
JAV, A. Gubilas su šeima 
įsikuria Detroite, čia tuoj 

A. A. Aleksandras Gubilas

įsijungė į kultūrinę ir vi
suomeninę veiklą. Jis akty
vus narys Dariaus ir Girė
no klube, ALB Detroito 
apylinkėje, Detroito Lietu
vių Namų draugijoje, šau
lių kuopoje, šv. Antano pa
rapijos chore ir Balfo 76 
sk. šalpos darbe. Ryškiau
sias jis liks Detroito lietu
vių kolonijos atmintyje’ sa
vo puikia vaidyba. Retas 
vaidinimas, radijo monta
žas ar minėjimas teapsėjo 
be a. a. Alekso Gubilo tal
kos. P. Vaičiūno "Sudrums
tosios ramybės”, Saulėno ir 
A. Škėmos "žvakidės” An
tano vaidmenyse jis buvo 
nepamainomas eilinio pro
fesionalo aktoriaus, o vai
dindamas Dr. V. Kudirką, 
daugeliui žiūrovų spaudė 
ašaras.

Velionis A. Gubilas labai 
mėgo gamtą, klasikinę mu
ziką ir meškeriojimo spor
tą. Buvo atviras, nuoširdus, 
bičiuliškas, o gili Dievo ir 
tėvynės meilė nė sekundei 
neprigeso jo širdyje. Todėl, 
pasklidus žiniai apie jo tra
gišką mirtį’ daugelis bičiu
lių negalėjo sulaikyti ašarų.

Pašarvojus velionį Bau
žos laidotuvių koplyčioje,

gyvomis gėlėmis pasipuošė 
jo karstas, o maldos nesu
stojo nuo koplyčios atida
rymo iki uždarymo. Prie 
karsto stovėjo garbės sar
gyba. Maldas kalbėjo kun. 
V. Krikščiūnevičius ir kun. 
K. Simaitis. Jautriais žo
džiais koplyčioje . su velio
niu atsisveikino akt. J. Pus- 
dešris "Alkos” dramos sam
būrio vardu, VI. Pauža šau
lių kuopos vardu, V. žeber- 
tavičius Detroito lietuvių 
dramos mėgėjų sambūrio 
vardu, Alb. Bliūdžius Da
riaus ir Girėno klubo vardų, 
S. Garliauskas ALB Detroi
to apylinkės valdybos var
du, A. Kasputis šv. Antano 
parapijos choro vardu ir 
šias eilutes rašąs Detroito 
Lietuvių Namų draugijos 
ir Balfo 76 sk. vardu. Atsi
sveikinimo valandėlę pra
vedė šaulių kuopos pirm. V. 
Tamošiūnas.

Nors rugpiūčio 22-ji bu
vo darbo diena, tačiau ve
lionį Gubilą j bažnyčią paly
dėti prisirinko pilnutėlė V. 
Baužos laidotuvių koplyčia. 
Šv. Antano parapijos klebo
nui kun. W. Stanevičiui at
laikius gedulingas pamal
das ir pasakius pamokslą, 
jo karstą į amžino poilsio 
vietą palydėti išsirikiavo 
palvdovai 50 automobiliu 
eilė i e. Kapinėse paskutinį 
atsisveikinimo žodi pasakė 
V. Pauža ir V. Ogjlvis.

Mnt. Olivet kapinėse iš
dygo naujas tauraus lietu
vio kapas. Tegu jam būna 
lengva žemelė.

A. a. Alekso dukrelėm, 
žentui ir vaikaičiui, kuriuos y 
jis giliai mylėjo, reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą.

K. Jurgutis

St. Lozoraitis, jr.
(Atkelta iš 1 psl.)

minėjimu 1968 metais. Jis iškė 
lė penkis punktus:

1. Europos sostinėse, Pary
žiuje, Romoje, Londone ir kt., 
surengti pirmaeilę meno paro
dą.

2) Sudaryti jaunimo delegaci
jas ir tais metais aplankyti Eu
ropos vyriausybes.

3) Išleisti atskiru leidiniu pa - 
šaulio didžių žmonių pasisaky
mus dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

4) Nuvežti savo krepšinio ko - 
mandą žaidynėms į Vakarų Ber
lyną ir iš ten nuvykti Lenkijon, 
Rumunijon, Jugoslavijon ir kt.

5) Pietų Amerikos universi
tetuose pravesti seminarus Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lu.

Reikia tikėtis, kad Stasio Lo
zoraičio žodžiai buvo paberti Į 
vešlią dirya, iš kurios gausis 
numatyti vaisiai.

Saulius Šimoliūnas
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