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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TARP TEISES IR JĖGOS
ĮSPŪDŽIAI iš pirmos dienos tarptauti
nių DISKUSIJŲ IZRAELIO - ARABŲ KON
FLIKTE: AMERIKIEČIŲ, SOVIETŲ, IZRAELI
TŲ IR ARABŲ PAŽIŪROS IR JŲ SUDERINI

MAS SU REALYBE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Šį pirmadienį prezi
dentas Johnsonas užbėgo 
sovietų premjerui Kosy
ginui už akių ir pirmas 
pareiškė savo nuomonę 
Viduriniųjų Rytų konflik
te. Tiesa, prezidentas 
nekalbėjo JT visuotinam 
susirinkime, bet tik į 
Valstybės Departamento 
salę susirinkusiems 
švietimo darbuotojams, 
tačiau jo kalba buvo čia 
pat transliuojama per te
leviziją bei radiją ir 
praktiškai turėjo pasiek
ti tą pačią auditoriją, 
kaip vėliau kalbėjęs Ko
syginas. Tai aiškus pa
demonstravimas nau
dos, kurią turi JAV savo 
žemėje priglaudusios JT 
instituciją.

Tos abi kalbos buvo 
esminės, nes nuo tųdvie
jų didžiųjų valstybių nu
sistatymo ir tolimesnės 
laikysenos didele dalimi 
priklausys tolimesnė Vi
duriniųjų Rytų politinė 
raida. Ta proga paaiškė 
jo dvi sampratos, ką 
reiktų daryti, kad vėl ne
iškiltų karas, galįs ap
imti visą pasaulį.

Prezidento Johnsono 
nuomone, taiką reikia 
kurti išeinant iš nūdie
nės padėties, Kosygino 
— grįžus į birželio pra
džioje buvusią būklę. Ta
čiau abu sutinka, kad Iz
raelis turi teisę gyventu 
Kosyginas priminė, kad 
ir sovietai balsavo už 
Izraelio įsteigimą, nors 
faktinai turėję galvoje 
dvi valstybes: žydų ir ara- kitaip. Jei sutikti su ara
bų — buvusioje D. Britą- bais, kad žydai neturi

ŠIANDIEN IR RYTOJ
NESENIAI Norvegijos komunistų laikraštis Friheten sustojo, 

nes skaitytojų skaičius iš 15,000 krito iki 2,500.
Bet ne vien tik Norvegijoje komunistinė spauda pergyvena 

sunkumus. Krizė jaučiama ir kituose kraštuose. Štai (prancūzų 
komunistų oficiozas l*Humanitė, po karo turėjęs 521,000 tiražo, 
dabar beturi tik 200,000. L’Humanitė, lygiai kaip ir italų komunis
tų organas Unitą, skaitytojų išlaikymui įvedė eilę reformų. Re
daktoriai nebesistengia skaitytojų varginti nuobodžiom komparti
jos ideologijos frazeologijom, bet bando užpildyti puslapius žy
mesnių žurnalistų aktualiais reportažais ir net importuotomis iš 
Amerikos pin-up fotografijomis, dalindami nemokamus bilietus 
į laikraščio parengimus, sporto rungtynes, parodas...

Tačiau, kaip ir anglų kompartijos organas Daily Worker, ku
ris praeitais metais, praradęs 50°/o skaitytojų pasivadino nauju 
vardu Morning Star, abu didieji Europos komunistų dienraščiai 
nepajėgia sustabdyti skaitytojų bėgimo į kitus laikraščius, labiau 
liberališkus, arba į labiau ekstremistinius, kurie yra prokiniški.

Austrijos kompartijos organas Volksstimeper 20 paskutinių
jų metų prarado pusę savo skaitytojų. Olandų kompartijos orga
nas De Warrheid laikomas labiausiai nukentėjusiu, nes 1946 m. 
turėjęs ketvirtį milijono skaitytojų šiandien beturi vos 9,000. Ne
geriau yra ir su danų komunistų organu Land og Folk, kuriam iš 
60,000 beliko tik 6,000 skaitytojų.

šveicarų komunistų dviem kalbom leidžiamas organas Vor- 
waerts ir Voix Ouvriere iš 55,000 skaitytojų šiandien beturi tik 
8,000.

Negeriau sekasi ir Kremliaus padlaižiams Amerikoje Lais
vei ir Vilniai, kurių tiražas vos perkopia tūkstantį.

Šita situacija komunistuose kelia nerimą. Maskvos rublių 
gal ir užtektų padengti deficitui, bet kaip surasti naujų skaityto
jų, kada ir senieji nebenori skaityti.

Toks komunistinių laikraščių tiražo kritimas rodo, kad žmo
nės vis mažiau domisi maskvine propaganda.

★
VILNIUJE išeinančios Tiesos redaktorius Zimanas grąžino 

rankraštį bepradedančiam bendradarbiui, sakydamas:
— Gaila, bet aš negaliu jo atspausdinti. Jis neatitinka par

tijos linijai.
— Keista, — pagalvojo bendradarbis, — bet aš jį nukopija

vau žodis žodin iš praeitų metų Tiesos! / s

nijos Palestinos koloni
joje.

Bet kaip tik Sovietų 
Sąjunga nuo 1966 metų 
pradėjusi smarkiai rem
ti ginklais arabų vals
tybes, ypač Egiptą ir 
kiek mažiau Siriją, fak- 
tinai įgalino arabus su
daryti grėsmę naujai Iz
raelio valstybei. Žinia, 
sovietams rūpėjo ne tiek 
Izraelis, bet paimti sa
vo žinion arabų valsty
bes — sustiprinti jose 
savo įtaką. Tai labai ryš
kiai pabrėžė savo kalbo
je Izraelio užsienio rei
kalų ministeris, patie
kęs labai iškalbingą įro
dymą, kad izraelitai ne
galėjo laukti kol arabai 
juos užpuls, bet patys 
turėjo įrodyti savo jė
gą.

Visa tai buvo aišku 
ir be pirmadienio kal
bų. Ir kaip 
kėtis, jos 
nuoširdžios 
per vieną
Juk kai Izraelio atstovas 
pacitavo arabų valdovų 
vos kelis grasinimus su
naikinti Izraelį, Saudi 
Arabijos ambasadorius 
tuojau paaiškino, kad tie 
valdovai — prezidentai 
ir karaliai — nė vienos 
dienos neišsilaikytų sa
vo kėdėse, jei kalbėtų 
kitaip. Atseit, arabai ne
nori pripažinti teisėta 
nei birželio pradžios nei 
pabaigos būklei.

Žinia, teisė iš kiekvie
nos pusės atrodo kiek 

galėjome ti- 
nepriartino 
taikos nei 

centimetrą.

teisės į buvusią Pales
tiną, nes 1919 ir net vė
lesniais metais ten gyve
no mažiau žydų negu ara
bų, tada ir ispanai ne
galėtų turėti jokių pre
tenzijų į Gibraltarą, nes 
jo gyventojai esą tik atė
jūnai.

Ak, ir mes būtumėm 
turėję mažiau bėdų su 
Vilnium ir Klaipėda, jei 
tų dviejų miestų gyven
tojai būtų daugiau tauti
niai susipratę. Pagal ana
logiją galima net būtų 
teigti, kad ir visi baltie
ji ir juodieji amerikie
čiai turėtų išsikraustyti 
iš šio 
jį tik 
nims.
gryna 
niuose 
nenueisi. Anksčiau ar vė
liau jie paremiami jė
ga...

krašto palikdami 
indėnų palikuo- 
Vienu žodžiu, su 
teise< tarptauti- 
santykiuose toli

***
Jėga pagimdė taip va

dinamą realią politiką, 
kuri skaitosi tik su jė
ga ir savais interesais. 
Dažnai ji vadinama vo
kiškai "Realpolitik’, nes 
laikoma, kad JOS klasiš
ką pavyzdį davė Vokie
tijos geležinis kancle
ris Bismarckas. 1863 m. 
vykstant Lenkijoje ir Lie
tuvoje sukilimui prieš' 
rusus, visa tų laikų Eu
ropos, įskaitant ir vokie
čius, ’viešoji nuomonė’ 
buvo sukilėlių pusėje ir 
Europos valstybių diplo
matai Petrapilyje pa
darė atitinkamus pareiš
kimus i Bismarcko vado
vaujama Prūsija tačiau 
sudarė su Rusija kari
nę sutartį ir tuo parėmė 
rusus. 1861 m. Bismar
ckas rašė iš Petrapilio, 
kur jis tada atstovavo 
Prūsiją, savo seserei: 
"Muškit lenkus kiek ga
lite; aš juos labai užjau
čiu, tačiau savo pačių 
egzistencijos patikrini
mui mes turime juos iš
naikinti; vilkas nekaltas 
už tai, kad jį tokį sutvė
rė Dievas, ir už tat jis 
būna nušaunamas, kada 
tik įmanoma".

Atrodo, kad nuo to 
principo ir dabar neat
sisakyta. Sovietai atsi
suko prieš Izraelį ir tuo 
pačiu pasaulio žydiją, 
kuri jiems buvo labai

Lietuvos generalinį konsulą dr. P. Daužvardįšvenčiantį Chicagoj išbuvus konsulu 30 metų, pasvei
kinti buvo nuvykusi Chicagos skautų ir skaučių delegacija. J. Gierštikio nuotrauka

NUOŠIRDUS JAUNŲJŲ BIČIULIS
Tyliai ir nepastebimai 

prabėgo gan reikšminga 
sukaktis. Gegužės mėn. 
17 dieną sukako 30 metų, 
kai Chicagoje Lietuvos 
konsulo pareigas be per
traukos iki šiol eina dr. 
Petras Daužvardis.

Šios sukakties proga 
Chicagos skautų ir skau
čių delegacija: "Aušros 
Vartų" tunto skautininkė 
Aldona Baukienė, skau- 

nuolankiai nusiteikusi, o 
amerikiečiai — ypač pro • 
fesionalai diplomatai ir 
kariai, nepaisant visų ga
limų simpatijų Izraeliui, 
negali užmiršti, kad 
arabų visdėlto daugiau ir 
kad jie kontroliuoja ne
paprastai svarbias pa
saulio sritis ir už tat 
reikalauja, kad žydams 
nebūtų duodamos jokios 
privilegijoSo ’Realpoli- 
tik* ir čia reikalavo rem 
ti maistu Nasserį...

Žinia, ir "realpolitik’ 
apskaičiavimuose nega
lima iš akių išleisti jaus
minės pusės. Wm. F. 
Buckley labai gražiai at
vaizdavo kaip visi tie 
kairieji, kurie taip šiau
šėsi prieš karą Vietna
me, dabar virto tikrais 
šakalais Izraelio byloje. 
Savo viršelyje National 
Review turi klausimą: 
"Will the Jews Help Us 
Defeat North Vietnam?" 

tės — Jazminą Baukytė, 
Raminta Baukytė ir M. 
Barkauskaitė; "Kerna
vės" tunto paskautininkė 
Irena Kerelienė, skautės 
— Sigutė Mažeikaitė ir 
Jovita Kerelytė; "Litu- 
anicos" tunto skautinin
kas Jonas Paronis, skau
tai — Andrius Markulis, 
Romas Rupinskas ir Vir
gilijus Krapauskas gegu
žės mėn. 24 d. aplankė 
gen. konsulą dr. Petrą 
Daužvardį ir jį pasvei
kino. padėkodami už nuo - 
pelnus Lietuvai ir už 
ypatingą dėmesį jauni
mui, įteikė gyvų gėlių, o 
skautai dainų skrynelę, 
su specialiu įrašu bei 
paruoštus sveikinimo ad
resus.

Gen. Konsulas dr. Pet
ras Daužvardis tokiu gra
žiu jaunimo žygiu buvo su 
jaudintas ir savo trum
poje kalboje dėkojo vi
sam skautiškam jauni
mui ir delegacijai. Tė
višku, vaizdžių žodžiu 
jaunuosius perkėlė minu - 
tei į tėvų gimtą šalį — 
Lietuvą, primindamas 
žiaurią rusų okupaciją, 
tėvynės vargus ir iškel
damas viltis. Ragino my. 
lėti Lietuvą, arčiau pa
žinti jos problemas ir 
niekada nepasiduoti oku
panto vilionėms. Jauni
mas konsulo žodžio iš
klausė ypatingu dėme
siu. Po to dar valandėlę 
visi šnekučiavosi apie 

jaunimo problemas, o po
nia Juzė Daužvardienė 
visus pavaišino.

Šia proga pažymėtina, 
kad dr. Petras Daužvar- 
dis diplomatinėje tarny- 

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• BALTŲJŲ RŪMŲ parei
gūnų pastangos suorganizuoti 
Johnsono ir Kosygino pasimatys o 
mą susiduria su sovietmetį? cq 
plomatijos plonybėmis. 
Kosygino palyda tvirtina, jog 
jų premjero vizitas New Yorke 
liečiąs tik JTO reikalus, antra, 
po kelionės iš Maskvos Kosygi
nas neprivaląs vykti toliau ieš
kant pasimatymo ir t.t.

Šiaip ar taip, Baltieji Rūmai 
vistiek tikisi, kad pasimatymas 
įvyks.

• SOV. S-GOS gen. štabo vir
šininkas maršalas Zacharovas, 
lydimas aukštų savo štabo ka
rininkų, atvyko į Egiptą. Už po
ros dienų pats sovietinis prezi
dentas Podgorny laukiamas Kai
re.

Podgorny prieš tai Jugoslavi
joje aplankė Tito, kuris neabe
jotinai stoja arabų pusėn, nu
traukęs santykius su Izraeliu.

• JTO SESIJOJE žodžiais ge
rokai apsikapojo gen. sekreto
rius U Thant su Izraelio užs. 
reikalų ministeriu A. Eban. 
Eban apkaltino U Thant, kad jo
jo nutarimas ištraukti iš Ga
zos JTO karinius vienetus buvo 
lygu gaisrininkų atšaukimui iš 
gaisro ištiktos vietovės.

• JTO NEPAPRASTOS SESI
JOS pradžia su Kosygino kalba, 
prieš tai prez. Johnsonui per 
televiziją pasakius savo kalbą, 
neatnešė jokių sensacingų pa
reiškimų. Ir sesijos metu vyks
ta kalbos, kuriose aiškiai kris
talizuojasi 2 nuomonės -- vie
ni skelbia Izraelį agresorium, 
kiti ne. Greičiausia, kalbos kal
bomis ir baigsis. O tuo tarpu 
Sov. S-ga daro viską, kad naujai 
apginklavus Egipto kariuomenę 
ir išgelbėjus arabus nuo visiš
kos suirutės.

• BOKSO ČEMPIONAS Ca- 
sius Clay teismo nuteistas 5 me
tams kalėjimo ir 10.000 dol. pi
nigine bausme už neteisėtą ven
gimą karinės prievolės.

• VYR. TEISMAS, savo pava
sarinėj sesijoj išsprendęs daug 
svarbių konstitucirfės reikšmės 
bylų, tarp kito ko paskelbė, kad 
draudimas vesti mišrių rasių 
žmonėms yra neteisėtas. Toks 
draudimas ligi šiol galiojo 14- 
oje JAV valstijų.

• ALŽIRO PREMJERAS šio
mis dienomis lankėsi Maskvo
je. Tarp arabų valstybių ir 
Maskvos šiuo metu palaikomi 
labai gyvi diplomatiniai ir kari
niai ryšiai.
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Gen. konsulas dr. P. Daužvardis iš Lituanicos tunto atstovo pri
ima dovanėlę — dainų skrynelę. J. Gierštikio nuotrauka

DIRVA 1967 m. birželio 23 d.

DVIVARDĖ ŽVAIGŽDĖ -

PLANETA VENERA
K. S. KARPIUS

Septynių skirtumų galvosūkis

Nuoširdus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

boję jau nuo 1925 m. Pra
džioje 12 met Išbuvo vi
cekonsulu New Yorke, 
dažnai eidamas konsulo 
pareigas, o nuo 1937 m. 
balandžio 17 d. Lietuvos 
Respublikos prezidento 
aktu, konsului dr. Bag
donui mirų s, buvo p askir- 
tas Chicagon Lietuvos 
konsulu. Sį paskyrimą 
Amerikos prezidentas 
patvirtino gegužės 17 d. 
Ši data ir skaitoma ofi
cialioji tarnybos pra
džia Chicagos konsulate. 
1961 m.- rugpiūčio mėn. 
buvo ipmaon.
sulus.

Lietuvių visuomeni
niame ir politiniame gy
venime dr. Petras Dauž ■ 
vardis pasiliko aktyvus 
visą gyvenimą. Ir dabar, 
nežiūrint kad ir metų 
našta sunkėja, jis visada 
judrus, giedrios nuotai
kos, sutinkamas šventė
se, minėjimuose, organi
zacijų parengimuose, 
pobūviuose, susirinki
muose, suvažiavimuose, 
įvairiuose pasitarimuo
se. Žodžiu, jis atskuba 
laiku ir ten, kur renkasi 
ir sielojasi lietuviai dirb
dami darbus Lietuvai.

Dr. Petras Daužvar
dis pasilieka visada nuo
širdus su visais, papras
tas, didelės tolerancijos, 
plataus mąstymo.

Jis per savo gyvenimą 
yra aplankęs lietuvių ko
lonijas, daug rašęs spau
doje ir garsinęs ir gy
nęs Lietuvos vardą. Jis 
ir dabar kiekviena pro
ga kalba išmąstytai, pa
grįstai, padrąsinančiai, 
uždegančiai ir pamokan
čiai.

Vasario 16 Gimnazijos III klasės mokinė Marytė Kuršyte gegužės 21 d. buvo konfirmuota evangelikų 
bažnyčioje Huettenf elde. Marytė yra gimusi 1952 m. Pilkiuose,Klaipėdos Krašte. 1959 metais su tė
veliais atvyko į Vakarų Vokietiją ir gimnaziją lanko nuo 1965 metų. Nuotraukoj konfirmantė tarp gi
minių ir artimųjų. Pirmoj eilėj iš kairės stovi: Fr. Skėrys, Marta Kuršienė, Barbora Beržinskienė, 
Elzė Andrijauskaitė, Lena Andrijauskienė, Fr. Briegeris. II eilėj: Helmutas Kuršus, Marta Kuršienė, 
Marytė Kuršytė, kun. Juozas Urdze, Anna Briegarienė ir Feliksas Andrijauskas.

Lietuviai džiaugiasi tu 
rėdami savo tarpe tokį 
judrų ir energingą vals
tybininką budintį kovos 
už laisvė sargyboje.

Kai skautiškas jauni
mas rengėsi atsisvei
kinti, visi dar kartą 
gen. kons. dr. Petrui 
Daužvardžiui palinkėjo 
ištverti dar ilgus metus 
kovoje ir sulaukti die
nos, kada Gedimino kal
ne pakils laisvos Lietu
vos vėliava.

Jurgis Janušaitis

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS.....................................$2.00

.1. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS .. $4 00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ .$2.50
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA ...... ... $3.00
B. Zabiela — KLAIDA ..................... $3.00
THE SEASONS by K. Donelaitis — minkštais virš. $3.00

kietais viršeliais ...........................................$4.00
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON . $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ........................................ $3.75
K. Bradūnas — SONATOS IR FUGOS ................. $5.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ................................  $6.00

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų.
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — OPERŲ ARIJOS —

Stereo — $7.00, Mono — $6.00
AURELIA — šokių muzika ........................................$5.00
B, Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY $6.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms,

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 14103

Lietuvių liaudyje mi
nimos "Aušrinė” ar "Va
karinė” žvaigždės. Kiek 
žmonių žino, kad "Auš
rinė" ir "Vakarinė" yra 
viena ir ta pati žvaigž
dė — ir kad ne žvaigž
dė, o viena iš aštuonių 
saulės sistemos plane
tų Venera?

Vardą tai planetai da
vė romėnai, savo mitolo
gijos dievaitės Veneros. 
Dar anksčiau graikai, ma
tydami didelę žvaigždę 
auštant, vadino Fosfo
rus, o vakarais kiek vė
liau, kaip vakarinę — 
Hesperus.

Minima žvaigždė virš 
Betliejaus, kuri pasitai
kė tada žibėti vakarų dan
guje, buvo tikriausia, ta 
planeta.

Arčiausia prie saulės 
yra planeta vardu Mer- 
kuras (romėnų dievų pa

siuntinių vardu), apie 
3,000 mylių diametro, 
apie 35,000,000 mylių 
nuo saulės. Ji apkeliau
ja saulę per 88 dienas, 
toks jos meto ilgis. Nors 
astronomai apie ją daug 
žino, Merkuras labai sun
ku pamatyti, nes arti savu 
lės būdamas greitai nu
sileidžia, arba rytais 
greitai pradingsta sau
lės šviesoje.

Planeta Venera yra be
veik žemės rutulio dy
džio, 7,700 mylių diamet
ro. Nuo saulės ji jau 67, 
200,000 mylių atstumo, 
o kadangi saulė yra apie 
93,000,000 mylių nuo že
mės, tai Venera kai atei
na į tą saulės pusę kur 
esam mes, esti apie 25, 
000,000 mylių nuo že
mės, arčiausia mums 
planeta. Tačiau kai Ve
nera nueina į kitą saulės 
pusę, ji esti net 160,000, 
000 mylių atstu nuo že
mės.

Mūsų žemės rutulys 
yra trečia planeta nuo 
saulės.

Planeta Venera šio
mis savaitėmis eina "Va
karinės" žvaigždės pa
reigas. Ją lengva suras
ti neaukštai vakarų dan
guje saulei nusileidus. 
Ji žiba ramiai, gelsvai, 
didžiausia už kitas 
žvaigždes. Kitos, kad ir 
mažytės, tikros žvaigž
dės, mirga-kruta-lieps- 
noja, o planetos, ir mū
sų mėnulis, matomi to
dėl, kad saulės šviesa 
juos apšviečia. Kitoms 
planetoms ir mūsų žemė 
atrodo žvaigžde, ir dide
le, tačiau ten nėra kam 
mūsų "žvigždės" maty
ti.

Planeta Venera dabar 
leidžiasi po valandos - ki
tos saulei nusileidus. Bir. 
želio 9-11 vakarais ji tu
rėjo labai artimąpasima- 
tymą su prakeliaujančiu 
mėnuliu. Nors apie 30, 
000,000 mylių tolumo, 
tiedu kūnai dausose bū
dami atrodė lyg vienas 
kitą praeidami galėjo net 
mirktelt... Tuo laiku pa
sitaikė jaunas mėnulis.

Jeigu Venera keliautų 
aplink saulę išlaukėje 
mūsų žemės kelio, ją ma - 
tytume pilno dydžio, kaip 
mažą mėnulį. Dabar gi vi
sada matome tiktai mažą 
jos kraštą, ir tai ji didės 
nė už kitas žvaigždes. 
Ji esti matoma rytais, 
ir po kiek laiko va
karais, tiktai kai išeina 
toliau į kairę ar dešinę 
savo kelio dalį iš lygios 
linijos tarp žemės ir 
saulės.

Toliau nuo saulės, už 
žemės kelio seka garsi 
planeta Marsas (romė
nų karo dievo vardas). 
Po jos seka—Jupiteris, 
romėnų vyriausio dievo 
vardas. Ir Marsas, kai 
eina mūsų dangum naktį, 
matosi šviesia žvaigž
de, rusvos spalvos, ir Ju- 
piteris — baltesnės spal- 
vos didoka žvaigždė. Ki
tos planetos — Satur
nas, Uranus ir Neptūnas 
dar toliau nuo saulės, nuo
ga akim jau nematomos.

Apie planetą Venerą 
užsimenu todėl, kad da
bar, darant pasiruoši
mus keliauti į mėnulį ir 
siunčiant ten raketas, tie 
patys mokslininkai, 
kartkartėmis, paleidžia 
po raketą ir į tą mūsų 
žemės kaimynę, bet kol

Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias 
klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus.

Teisingą sprendimą rasite šiame numeryje kitoj vietoj.

kas jokiais fotografavi
mo aparatais dar ten ne
pasiekta, ir jokių pavir
šiaus nuotraukų negauta.

Su laiku, labiau ir labiau 
ištobulinus raketas, gali
ma tikėtis ko nors įdo
maus ir iš ten.
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Mintys, sukėlusios 
diskusijas

"Apgailestautina, kad yra nemaža kolonijų, 
kur tautininkai veikia užsidarę siaurame rately
je, kur pasyviai žiūri į bendrą lietuvišką gyveni
mą. Yra LB apylinkių, kuri kitų srovių žmonės 
planuoja ir diriguoja bendruomenės veiklai, o tau
tininkai atlieka juodą darbą". Šios mintys karto
jamos iš dr. Alg. Budreckio kalbos, pasakytos 
ALT S-gos X suvažiavime ir ištisai atspausdin
tos Dirvos 68 laidoje, birželio 14 d. Be to, šios 
mintys, kiek laikas leido, buvo kiek diskutuoja
mos ir Seimo metu. Matot, kilo klausimas dėl 
ALT S-gos narių aktyvaus dalyvavimo kitose or
ganizacijose, ieškant atsakymo, kiek tai naudin
ga ar kenksminga ALT S-gai.

Klausimas negali būti išspręstas nei Seimo, 
nei vienu straipsniu, nei viena paskaita. Tai pri
klauso nuo labai daugelio aplinkybių: nuo organi
zacijų veiklos sąlygų tam tikroje vietovėje, nuo 
tų organizacijų uždavinių, nuo paskirų veikėjų su
sigyvenimo, nuo jų būdo ypatybių ir eibės kitų są
lygų* Tačiau ir tokiame sąlygų konglomerate ga
limi išryškinti keli principiniai dėsniai* detales 
paliekant veikiančio žmogaus susidrausminimui 
ir sąžinei.

Mūsų organizaciniame gyvenime ne kartą esa
me sutikę t.v. "kietus partijos žmones" ir t.v. li
beralius, sukalbamus (tolerantiškus ir kitokius 
labai jau visuomeniškai teigiamomis ypatybėmis 
apdovanotus. Šiaip ar taip, iš kiekvieno jų trykš
ta pagrindiniai veikėjo bruožai — partinė dvasia, 
tolerantinga išorė.

Kada dr. A. Budreckis tąja tema prabilo, nie
kas neturėjo abejonės, kad jis ir šioje srityje 
bus patyręs tam tikrų pamokų, tam tikros visuo
meninio gyvenimo patirties. Lygiai, kaip ir visi 
tie tautininkai, kurie visa širdim buvo atsidavę 
tai ar kitai "bendrinei" idėjai, daug darbo, pa
siaukojimo ir ne kartą priekaištų susilaukę, o 
vis dėlto, nuo tos bendrinės idėjos neatsiriboję.

Tautininkai ir savo Seime pabrėžė, kad jie ža
da aktyviai dėtis ir toliau prie visų darbų, nau
dingų lietuvių visuomenei, tautai ir Lietuvos iš
vadavimui iš komunistinio jungo. Tik pasigirdo ir 
tokių nuomonių, kad tas dėjimasis neturėtų vykti 
tautininkų principų atsižadėjimo kaina.

Aiškaus sprendimo/ "juoda ant balto" nutari
mo nėra ir būti negali. Tik lygsvara išlaikyti bū
tų naudinga ta prasme, kad dalyvaują bendrinėje 
organizacijoje tautininkai nepasidarytų "bosais" 
tautininkams, reikalaujant iš jų atsisakyti to, ko 
kitų srovių žmonės iš savo bičiulių nereikalau
ja.

Tolerancija yra geras daiktas, kai ji randa 
atgarsį ten, į kur ji taikoma. Tolerancija tik dėl 
tolerancijos — iš principo — bent lietuvių visuo
meniniame gyvenime iki šiol ne daug kam pavyko 
sėkmingiau įgyvendinti. Ir patys "garsiausi" to- 
lerantai pasirodė labai jau riboto, labai "rafi
nuoto tolerantiškumo" žmonėmis.

Tolerancija iškeliama ir tautininkų įstatuo
se. Jąją suprasti, pirmučiausia savųjų tarpe ban
dyti įgyvendinti, yra sveikas ir skatintinas reiš
kinys. Taikant ją visuomeniniame gyvenime, pa
sirodo, reikia tris kartus apmąstyti, kur ji nu
ves ir ką jąja pasieksi. Tai yra išvada iš eilės 
gyvenimo pamokų.

Principų žmogus liks prie savų principų, 
tolerantas liks tolerantu. Siekti privalom prin
cipų ir tolerantiško būdo žmonių iškėlimo į vir
šūnes.

AR MOKAM

Ilgametė kova prieš 
priespaudas išmokė mus 
guostis, skųstis ir pro
testuoti. Tai gyvybinės 
reikšmės įprotis, kuris 
dar ir šiandieną nere
tai yra vienintele prie
mone ką nors laimėti ar 
ko nors neprarasti. Ta
čiau jis kitataučiams kar
tais sudaro įspūdį, kad 
ne tik tinkamai padėkoti, 
bet net iš viso nuo-

DŽIAUGTIS?

širdžiai, nesuinteresuo
tai džiaugtis lietuviai ne
bemoka.

Pirmadienį, birželio 
26 dieną, arkivyskupas 
Antonio Samorė bus iš
kilmingai pakeltas į Ka
talikų Bažnyčios kardino - 
lūs. Tai daugeliui žino
mas apie šešetą metų 
Lietuvoje ir trejus metus 
Amerikoje praleidęs as
muo; artimas ir mūsų

DIRVA

Rūtos ansamblio nariai išvykoje Blue Water vasarvietėje, prie George ežero.
Vyt. Maželio nuotrauka

PASTABOS DĖL LB TARYBOS RINKIMŲ
Šiais metais LB Ta

rybos rinkimai žymiai 
pagyvėjo. Rinkimuose 
dalyvavo žymiai daugiau 
asmenų — 9098 (kai 1964 
m. — 7506) taigi apie 
20% daugiau. Kodėl šie
met lietuviai labiau do
mėjosi tarybos rinki
mais? Atsakymą rasti 
nėra lengva. Tačiau rei
kia spėti, kad į rinkimi
nę areną išėjo politinės 
grupės, ypač tai ryšku 
Clevelande, Chicagoje ir 
iš dalies Detroite. Kodėl 
vienos ar kitos grupės ar 
pavieniai asmenys pano
rėjo būti bendruomenės 
taryboje? Jeigu jie la
bai norėtų dirbti lietuvy
bės darbą, tai geriausia 
dirva yra vietos apylin- 

reikalus labai gerai su
prantantis lietuvių drau
gas, neseniai savo tė
viškėje pastatęs gal lie- 
tuviškiausius laisvaja
me pasaulyje Jaunimo 
Namus ir saleziečių gim
nazijai parašęs ištisai 
lietuvišką laišką. Trijų 
keturių žodžių telegra
ma šia proga tikrai pri
sidėtų prie jo tos dienos 
džiaugsmo. Neieškant 
"naudos" — neužmirš
kime mokslo baigimo, 
vestuvių ar kurios nors 
kitos neužmirštamai įs
pūdingos savojo gyveni
mo dienos!

Kiek nuostabu, kad 
apie šį įvykį tokia tyla 
net pačioj katalikiš
kiausioj mūsų spaudoj. 
Gal kas nors daroma 
slapta. Tai leistų spė
ti Jaunimo Žygio prašy
ti lietuviškų vyksupijų 
likimas — ar dabar pa
rinktoms organizaci
joms siuntinėjami teks
tai protestams prieš pla
nus likviduoti lietuviš
kas parapijas. Visuome
nė tam arba "dar nepa
ruošta" arba "iš viso 
nesubrendusi". Bet gal 
ir nedaroma nieko; kas 
paaiškės tik po laiko.

Telegramą būtų ge
riausia išsiųsti sekma
dienio vakare, bet pora 
dienų anksčiau ar vėliau 
nepakenks. Kas išdrįs 
rašyti lietuviškai: "Jo 
Eminencijai Kardinolui 
Antonio Samorė, Vatika
nas". Jei kuri nors te
legramų agentūra nepri
imtų: "His Eminence An
tonio Cardinal Samorė, 
Vatican City". (ks)

kės valdyboje, nes tik 
apylinkėje vyksta tikra
sis darbas. Iš išrinktųjų 
į tarybą narių mažai yra 
dirbančių apylinkėje. At
rodytų, kad į tarybą iš
rinktųjų didelė dalis sie
kė tik garbės. Iš 37 iš
rinktų atstovų yra net 13 
su daktaro titulais, 5 ku
nigai, dvi mergaitės, du 
jaunuoliai-vyrai, kitų — 
15 atstovų nepažymėti ti
tulai.

Sveikas reiškinys — 
jaunimo pasirodymas 
LB taryboje. Tiksliau bū
tų, kad jaunimas labiau 
veržtųsi į vietos apylin
kių valdybas, nes tik čia 
gali įgyti patyrimo ir pa
žinimo, kokie darbai 
vyksta ir kaip jie leidžia
si atliekami, kokie sunku
mai su lituanistinių mo
kyklų išlaikymui lėšų tel
kimu ir t.t. Jaunimas tu
rėtų pradėti darbą iš 
apačios, bet ne nuo vir
šaus. Garbę įsigyti rei
kia darbu. Taryboje dar
bo sritis yra labai ribo
ta, daugiau principinė. 
Pagaliau gerai, kad ir 
ten, viršuje atsirado no
rinčių jaunuolių pasėdė
ti ir bent kartą metuose 
posėdžiauti.

Grupinis sąjūdis tary
bos rinkimuose gali ture - 
ti ir neigiamų pasekmių. 
Jei tas partinis judėji
mas užsibaigs su tary
bos rinkimais, tai gerai. 
Bet kas gali garantuoti, 
kad tas nepersimes į 
apylinkių veiklą? Vieni 
iš principo, kiti iš pavy
do, treti iš partinio svai
gulio gali pradėti or
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kandidatavo apylinkės 
valdybos darbštus, su
manus pirmininkas, bet 
jis nebuvo išrinktas. Ko^ 
kia ironija! Kas dirba, 
tas nerenkamas, kas ne
dirba arba mažiau dir
ba, tas renkamas.

Nesinorėtų pranašau
ti, bet gali atsitikti, kad 
kitais metais, kai bus 
apylinkių valdybos ren
kamos, bus sunku išrink
ti valdybas. Buvę v-bos 
pirmininkai gali pasaky
ti, kad dabar tegul rūpi
nasi Tarybos atstovai, 
kurie labai veržėsiįprie* 
šakines eiles. Šito nesi
norėtų matyti. Gal būt 
partinis ir garbės įkarš<- 
tis praeis ir vėl bus už
simiršta. O jei šioji blo
gybė pasirodytų, ištik
tųjų tektų rimtai pagal
voti ir JAV LB Tarybą 
sudaryti iš apylinkių val
dybų pirmininkų ar jų 
įgaliotinių.

A.M.
Detroit

ganizuoti partines ar 
grupines apylinkes. Ta
da jau prasidėtų smulkė - 
jimas ir lietuvybės dar
bai smarkiai nukentėtų.

Tokiam reiškiniui už
kirsti kelią galima pa
keičiant tarybos rinki
mų nuostatus. Lietuvių 
bendruomenės tarybą tu
rėtų sudaryti apylinkių 
valdybų pirmininkai, nes 
tik jie geriausiai žinojo 
ir kas reikia daryti. Šiuo 
keliu eidami pašalintu
me garbės ieškotojus, be' 
suveržiančius į tarybą. 
Štai charakteringas reiš
kinys Detroite. Į tarybą

7 SKIRTUMAI

1. Pilies sienoje yra 
daugiau skylių; 2. Rite
rio kairioji alkūnė turi 
šarvo plokštę; 3. Tru
badūro liemuo plones
nis; 4. Riterio šalmas 
kitos formos; 5. Šalme 
trūksta vieno varžto; 6. 
Riterio nugaroje esan
čio rakto apačia skirtin
ga; 7. Trubadūro kepu
rė aukštesnė.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

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.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR' priimami užsakymai,

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

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

Vasario 16 Gimnazijos mokytoja E. Tamošaitienė su gimnazijos mokinėmis, dalyvavusiomis Motinos 
dienos programos išpildyme. Schwetasch nuotrauka
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

PRO PINUČIŲ TVORĄ
Juo giliau į mišką, tuo tran

kesnis paukščių ulbėjimas.
Rimtas Lietuvių Fronto Bi

čiulių žurnalas "ĮLaisvę", da
bar losangeliečių bičiulių r ėda' 
guojamas, 1967 m. kovo 39-me 
numeryje įdėjo straipsnį apie 
"tautinės drausmės klausimą". 
Aišku, kur frontas, ten draus
mė turi būti griežtesnė. Tik ra
šinio autoriaus slapyvardis, 
nors gražus, bet neužtenkamai 
karingas, ir gąsdinantis - J. 
Žiograkalnis. Gąrsams neimliai 
ausiai perdaug primins žiogą. Ir 
iš viso žiogris yra tik bėdina 
pinučių tvora, kuri neįvarys 
priešams baimės, jeigu prie jos 
dirbtinai prijungsi net kalną. 
Geriau būtų pasivadinti maša
lu, jeigu jau ne maršalu.

Bičiulis žiograkalnis čia ne 
medų kopinėja ir dūzgia, kaip 
bitutė nuo žiedo ant žiedo, bet 
kaip vapsva ar bimbalas triukš
mauja mūsų ta utinio nedrausmin
gumo tvarte. Jis čia išskaičiuo
ja daug Marijos Gimbutienės 
"nusikaltimų tautinei draus
mei". Vėl ir vėl primena, kad 
ji Kalifornijos Universitete ne 
tik dėstė lietuvių kalbą, "kaip 
vieną iš slavų kalbų", bet dar 
pasik^vietusi į talką rusišku
mo mešką estą Aleksį Ranni- 
tą, - surusino, "surišo" su sla
vais pasaulio akivaizdoje net 
Kristijoną Donelaitį!

Esą, didžioji Amerikos lietu
vių spauda vis dar tų pasibai
sėtinų tautinės drausmės lau
žymų "tikroje šviesoje nepri
statė". Esą, tik aš, pavarde jo 
paminimas, tą Gimbutienės ir 
Rannito "kultūrinę veiklą" 
triukšmingai reklamavęs Dir
voje. Žiūrint pro žiogių arba 

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. Brandy ... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey .......................5th — $3.19
3. Cointreau Liqueur & Brandy .... 5th—-‘$4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp............. Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ....... . 5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ............ ...............5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

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

pinučių tvoros kalną, be abejo 
Dirva jam yra mažoji Ameri
kos lietuvių spauda, o tarp ka
bučių rašoma Gimbutienės ir 
Rannito "kultūrinė veikla" - 
reiškia, buvo nekultūrinė, an- 
tikultūrinė, lietuvybei žalinga 
ir tautinę drausmę laužanti veik
la.

Eidamas gilyn į tokį "faktų" 
ir "idėjų" mišką, nesiginsiu, 
- niekaip nebegaliu atsikratyti 
įspūdžio, kad patenku į pogrin
džio rūsį pas LSD apaštalus. 
Ar dar liūdniau, - į palatas, kur 
patys kenčia ir kitus kankina, gy
domi ir nepagydomi, nelaimin
gi cezariai, nepoleonai, šv. mag- 
delenos ir patys kristusai su sa
vo iliuzijomis ir deliuzijomis. 
Atleiskite už šį Šiurpoką jaus
mą, pasigailėkit anų ir manęs, 
bet laisvalaikio pramogai susi- 
pažinkit su mūsų tragikomedi
jomis ir patys spręskit iš blai
vesnių, nesuinteresuotų, ste
bėtojų nuotolio.

★

Štai kokius "keistus reiški
nius" UCLA pastogėje vis mato 
ir aprašinėja "Į Laisvę" žurna
lo bendradarbis: -

"Minint poeto Kristijono Do
nelaičio 250 m. gimimo sukak
tį, 1964 metais dr. Gimbutienė 
buvo suorganizavusi Aleksio 
Rannito paskaitą apie Donelai
tį. Prelegentas ta proga lietuvių 
kalbą paskelbė slavų kalba ir 
lietuvius kultūriškai surišo su 
slavais"...

Gi A. Skiriaus leidžiamų "Lie. 
tuvių Amerikos Vakaruose" vad. 
"redakcinis kolektyvas" 1967m. 
vasario-kovo numeryje pateikia 

"skaitytojo nuomonę", be abejo, 
surašytą to paties "I Laisvę" 
apžvalgininko, nes visiškai tom 
pačiom mintim ir žodžiais: -

"Prieš porą metų tame pa
čiame universitete buvo suruoš
ta poeto Kristijono Donelaičio 
minėjimas. Paskaitininkas Alek
sis Rannit kažkodėl rado reika
lo ta proga paskelbti, kad lietu
vių kalba esanti slavų kilmės ir 
lietuviai kultūriniai surišti su 
slavais. Donelaitį jis išimtinai 
lygino su rusų rašytojais"...

Kad mūsų lietuvininką protes ■ 
tantą rašytoją įsimyli katali
kas ir jį gina nuo kito protes
tanto (Rannito) užmačių "suriš
ti su slavais", būtų labai gra
žus dalykas ir rodytų naują Do*- 
nelaičio aktualumą. Tačiau aš 
nepajėgiu suprasti tokio kata
liko (kuriuo turėtų būti bent jau 
"Į_ Laisvę" bendradarbis), kuris 
sako netiesą, iškraipo ir net ne
rausdamas meluoja.

Kaip žmogus galėtum nepasi
juokti patekęs į sergančių pala
tą, kada išgirsti tokius iš anų 
dviejų citatų tvirtinimus, kurių 
kiekvienas yra visiškas prasi
manymas arba melas. Skaity
tojas Žiograkalnis, neištyręs 
padėties ir aplinkybių, galėjo 
dar šiaip taip nekaltai, nors 
vargu dovanotinai suklysti dėl 
UCLA dėstytos lietuvių kalbos, 
kaip "slavų kalbos". Bet šiuo 
atveju, kai paskaitą jis privalė
jo girdėti ir vėliau galėjo ją ame
rikiečių mokslo žurnale išspaus
dintą perskaityti, taip akiplėšiš
kai meluoti, rodos, jau neleistų 
nei jo atsišaukiama "tautinė 
drausmė", nei sąžinė, nei tiky
ba.

Prof. Aleksis Rannitas po paskaitos apie Donelaitį Los Angeles bičiulių ir pažįstamų būrelyje... Sė
di iš kairės: rašytojas Juozas Tininis, N. Railaitė, prof. Aleksis Rannitas. Stovi iš kairės: žurnalistas 
K. Januta, Dirvos bendradarbis Bronys Raila, prof. M. Gimbutienė, poetas Bernardas Brazdžionis, rašy
toja P. Orintaitė ir D. Railienė. L. Kančausko nuotrauka

★
Rannitas nepaskelbė lietuvių 

kalbos esant slavų kalba ar sla
vų kilmės. Taip niekad nėra 
skelbęs joks lietuvis, estas, lat
vis, vokietis ar man žinomas 
koks rusų filologas.

Lietuvių su slavais kultūriš
kai Rannitas nesurišo daugiau, 
kaip juos galima surišti su bet 
kurios mūsų kaimyninės ar ne- 
kaimyninės tautos kultūra. Vi
sos europiečių kultūros daugiau 
ar mažiau "rišasi" viena su ki
ta. Kaip dabar jau globaliniu 
mastu, taip anksčiau regionali
nėse plotmėse visos tautinės 
kultūros daugiau ar mažiau su
siveja ar viena kiton neišvengia
mai įsiverpia. Kultūros ūgiui ir 

brendimui yra greičiau žalin- 
gesnis jos uždarumas savo get- 
te, negu įkvepiantis ir turtinan - 
tis susivijimas su kitomis.

Labai malonu, jei rusams pra
dės patikti Donelaitis, - mums 
gi ilgai, net perilgai patikdavo 
Tolstojus, Turgenevas, Solov
jovas, Dostojevskis. Mes skai- 
tėm lenkiškai savo brolį Mic
kevičių, Slovackį, Sienkevičių 
ar Reymontą, - tepaskaito len
kai Donelaitį ar Krėvę. Maiti
nomės Homerais, Hesiodais, 
Virgilijais ir Dantėm, - tegu 
naujieji graikai ir romėnai pasi' 
skaito ką nors iš mūsų. Vokie
čiai pirmieji išsivertė Donelai
tį ir mūsų liaudies dainas, - 
bet Herderis, Šilleris ir 
Goethė, rodos, nieko blogo dar 
nepadarė nei lietuvių tautai, nei 
jos dvasiai, nei kultūrai. Alkū
nes mokyklose pratrynėm, be
skaitydami Šekspyrą, Miltoną, 
Byroną, Whittmaną ar Sinclair 
Lewis, - tad gal nebloga, kad ir 
anglosaksai kiek pagaištų prie 
Donelaičio ar kurio iš dabar
tinių jo anūkėlių...

★
Kodėl reikia ir kodėl taip no

risi susiriečiant kartoti gryną 
melą: - Rannitas "Donelaitį iš
imtinai lygino su rusų rašyto
jais"?

Jis vedė paralelę ne išim
tinai ir ne tik su rusų tos 
gadynės rašytojais, bet kaip tik 
su jo gyvento laikotarpio euro
pinės literatūros stiliais ir aki
račiais. Aleksis Rannitas ne
buvo nei pirmas, nei vieninte

lis, bet gal tik pats uoliausias, 
kuris anais Lietuvos rašytojo 
sukaktuviniais metais ryžosi ir 
gana kompetetingai sugebėjo pa
ieškoti naujos interpretacijos ir- 
surasti žymiai platesnę audito
riją, kur to poeto vardas ar juo 
labiau žodis gal dar niekada ne
buvo girdėtas.

Kodėl, kuriam tikslui? Pap
rasčiausiai sakant, jis norėjo 
ir mėgino, tikėdamas, kad ver
ta iį" jau labai reikia, - Donelai
tį išvesti iš Tolminkiemio. Iš 
prūsų ir iš rusų į dar platesnį 
Vakarų pasaulį. Net ligi Ra
miojo vandenyno pakrantės. Be 
abejo, tuo vienu šūviu jankių jis 
dar nesujaudino.

Bet vienam Los Angeles lie
tuviui prie Ramiojo vandenyno, 
kaip atrodo, vis tam pačiam 
žiograkalniui, iš karto sukė
lė nepraeinančio nerimo, ir jis 
anuomet tuoj į Chicagos Drau
gą nurašė korespondenciją, kad 
jei Rannitas tokių paskaitų dau
giau neskaitytų, tai "lietuviųtau
tos interesai nenukentėtų". Ir 
kai Aleksis vistiek skaitė ne tik 
čia, bet ir daug kur kitur, tai, 
matyt, baisiai kentėjo ir nuken
tėjo Donelaitis ir mŪsųTolmin- 
kiemio parapijos frontas...

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŠPIONAŽO
PINKLĖSE

—— JOHANNES M. SIMMEJ, ----

(34)

— Ar jums žinoma, kad šiuo metu mes su anglais okupuotoj 
ir laisvoj zonoj organizuojame naują žvalgybos tinklą ir rezisten
cijos organizaciją? — paklausė pulkininkasi Debras.

-- Apie tai esu girdėjęs, -- atsakė Lievenas.
-- Iš naujųjų vadų Paryžiuje pulkininkas Simeonas gavo įsa

kymą jus atsivilioti į Marselį ir čia likviduoti. Bet jis apie tai 
prasitarė Josephinai, o ji mane painformavo ir prašė įsikišti...

— Ponia, -- pasakė Tomas nusilenkdamas, -- leiskite jums 
įpilti dar truputį šampano.

-- Lievenai, aš turėsiu grįžti į Casablancą, o už kelių dienų 
ten persikels ir Josephine. Mes gavome tokias instrukcijas iš Lon
dono. Čia pasiliks vienas Simeonas. Ką apie jį galvojate?

— Neverskite manęs meluoti, — pasakė mandagiai Tomas.
— Tai aukso: širdies žmogus ir didelis patriotas, -- tarė 

Debras. -- Nelaimei jam trūksta kai ko. Mes visi ui žinome ir 
nėra reikalo sakyti.

-- Drąsa neįrodoma vien kumštimi, -- pasakė Josephine. -- 
Reikia dar turėti galvą. Jūs, ponas Lievenai ir pulkininkas Sime
onas, tai galva ir kumštis, kokią puikią ekipą sudarytumėte!

-- Vienas Simeonas nepajėgs apsidirbti su uždaviniu, — tęsė 
Debras.

— Su kokiu uždaviniu?
— Padėtis labai rimta, Lievenai. Aš nenoriu girti savo tau

tiečių daugiau negu jie verti. Pas mus irgi yra niekšų.
-- Jų niekur netrūksta, -- pastebėjo Tomas.
— Jūs esate vokietis ir Žinote vokiečių būdus. Bet tuo pačiu 

jūs galite būti prancūzu, lyg būtumėte juo gimęs. Tie niekšai ne
sitenkina Prancūzijos išdavimu, bet kartu ją plėšia. Prieš kelias 
dienas iš Paryžiaus atvyko du vyrai, aukso ir valiutos trafikantai.

— Ar tai prancūzai?
— Taip, kurie dirba Gestapui.
— Kaip jie vadinasi?.

-- Jacąues Bauvier ir Paul de Lentier.
Tomas keletą sekundžių pagalvojo, paskui prabilo:
-- Gerai, aš jums padėsiu tuos niekšus sugauti, bet priža

dėkite vėliau mane palikti laisvą išvažiuoti.
-- Kur jūs norite važiuoti?
— Į Pietų Ameriką, jūs tai žinote. Bankininkas Lindneris 

manęs ten laukia. Aš nebeturiu pinigų, bet jis jų turi užtenkamai.
-- Lievenai...
— Jis turi milijoną dolerių. Ir jei jūs man parūpintumėte pa

są, aš lengvai gaučiau vizą...
-- Lievenai, klausykit manęs...
-- O jei aš turėsiu vizą, tai rasiu laivą...
Staiga jis nutilo.
-- Ką jūs norėjote pasakyti?
-- Man labai gaila, Lievenai, bet rodos, jūs daugiau savo drau

go nebematysite.
-- Ką tai reiškia? Kas atsitiko su Lindneriu?
-- Jis mirė.
-- Mirė? -- pakartojo Tomas ir jo veido spalva pasidarė pil

ka. -- VValter Lindner mirė. Jis buvo paskutinioji mano viltis. Pas
kutinis mano draugas. Paskutinė mano viltis, išsigelbėti iš šio be
protiško kontinento, dabar susprogo kaip muilo burbulas...

-- Jūs negalėjote apie tai sužinoti, nes tuo metu buvote kalė
jime. 1940 m. lapkričio 3 d. Lindnerio laivas prie Bermudų užšo
ko ant plaukiančios minos ir nuskendo. Beveik niekas neišsigel
bėjo...

Tomas tylėdamas tarp pirštų sukinėjo šampano taurę.
— Jei jūs būtumėte atsisėdęs į-tą laivą, be abejonės šią va

landą irgi nebūtumėte gyvas, — pastebėjo Debras.
-- Taip, -- atsakė Tomas, -- tai padrąsinanti mintis.

Lapkričio 26 d. auštant Tomas Lievenas apleido Josephine 
Baker apartamentą susimąstęs ir tylus. Jis nemažai išgėrė šam
pano su Debras ir Josephine, diskutuodami ateities problemas 
ir grįžęs norėjo prikelti Chantal, bet nutarė pirma išsimaudyti, ką 
ir rado darant nustebusi Chantal.

Trinant muilu nugarą, jis jai papasakojo nuotykį, bet tik tiek, 
kiek jai reikia žinoti, neatidengdamas visko, nes jis pilnai nepasi
tikėjo.

-- Jie mane paleido, nes reikalingi mano patarnavimo. Jie 
man pavedė misiją, o tai misijai atlikti tu man esi reikalinga. To
kiu pagrindu mes galime susitaikinti.

— Tu man dovanoji? -- paklausė Chantal su ašaromis akyse. 
-- Aš priverstas dovanoti, nes esu reikalingas Tavęs...
-- Nesvarbu dėl kokių priežasčių tai darai, — sušuko ji api

pildama bučiniais. -- Aš darysiu viską ką tu nori. Ko tau reikia?
— Keletą aukso plytų.
-- Aukso plytų?... Kiek?
-- Už penkis ar dešimt milijono frankų.
— Tikro aukos?
-- Ne. Viduj gali būti švino.
— Jei tik to reikia, aš padarysiu su malonumu.

1940 m. gruodžio 4 d. Marselyje Bristol viešbučio privatiš- 
kame salione sėdėjo trys vyrai pietaudami. Vienas jų pasirodė 
esąs didelis smaguris ir.paruošė menu, duodamas virėjui pata
rimus. Tie trys vyrai vadinosi Jacąues Bauvier, Paul de Lentier ir 
Pierre Hunebelle.

Paul Lentiėr galėjo būti 37 metų amžiaus, Jacąues Bauvier vy
resnis, o Pierre Hunebelle, kuris suorganizavo pietus, buvo kaip 
dvynys panašus į Tomą Lieveną. Tikrumoje tai buvo jis pats. Da
bar jis kišenėj turėjo naują pasą Hunebelle vardu.

Kuo mes galime būti jums naudingi, -- paklausė Lentier įpu
sėjus pietums.

-- Marselis yra nedidelis miestas, ponai. Čia žinoma, kad jūs 
atvykote iš Paryžiaus padaryti biznį.

-- Kokį biznį? -- paklausė Bauvier.
-- Sako, kad jus domina auksas ir užsienio valiuta. Aš turiu par

duoti aukso.
Lentier ir Bauvier tarpusavy susižvalgė ir po trumpos tylos pa

klausė.
— Iš kur gavote tą auksą?
-- Aš jūsų neklausiu kam jūs perduosite tą auksą, tad kodėl tu

riu sakyti iš kur aš jį gavau.
— Kiek aukso jūs galite mums duoti?
-- Tai priklauso nuo to kiek jūs norite gauti, -- atsakė Tomas.
-- Mes galime pirkti iki dviejų šimtų milijonų.
— Viešpatie, tai nemaža suma, — pasakė Tomas.
— Viešpatie, tai nemaža suma, -- pasakė senis thrnas, kuris 

buvo pridėjęs ausį prie privatiŠko saliono durų ir tuoj nuskubėjo į 
barą, kur milžinas su trumpais plaukais grukšnojo Pernod.

--Ei, Bastien, — pasakė tarnas.
Milžinas pakėlė galvą.
-- Apie ką jie ten kalbasi.

• Tarnas papasakojo ką girdėjo ir vyras, kuris vadinosi Bastien 
Fabre, sušvilpė pro dantis.

-- Du Šimtai milijonų! Panelė Švenčiausioji! Eik pasiklausyk, 
ką jie kalba ir gerai viską įsidėmėk, -- pasakė jis įsprausdamas 
tarnui į ranką pinigą. -- Aš grįšiu.

(Bus daugiau)
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Gražina’ žiūrovo akimis
Ilgai lauktoji Jurgio Kar- 

navičiaus "GRAŽINA" jau 
nuskubėjo praeitin. Ji pali
ko daug malonių prisimini
mų, tauraus pasididžiavimo 
ir ryžto pavyzdžių. Apie ją 
dar ilgai kalbės laisvojo pa
saulio lietuvis.

Gegužės mėn. 20 ir 21 
dienomis Chicagoje, lietu
vių kolonijose vyravo šven
tiškos nuotaikos. Chicagie- 
čių tarpe tiek daug naujų 
veidų-svečių iš Detroito, 
Clevelando, Grand Rapids, 
Rockfordo, Kanados, Los 
Angeles ir daugelio kitų 
vietovių. Visi skubėjo pa
sveikinti iš istorinės praei
ties sugrįžtančią, kovos už 
laisvę minti nešančią "Gra
žiną".

Per dvi dienas Chicagos 
Civic Operos rūmuose ma
tome arti 7000 žiūrovų. Jų 
tarpe daug mūsų kaimynų 
ir amerikiečių svečių, ku
riems lietuvių žiūrovų ma
sė paliko išskirtiną įspūdi. 
Jie stebėjosi lietuvių kultū
riniu pajėgumu, drąsa ir 
ryžtu, statant savąją operą 
ir sutelkiant tiek žiūrovų. 
Kai maestro Aleksandras 
Kučiūnas pakėlė dirigento 
lazdelę, salėje įsiviešpatavo 
mirtina tyla. Ir per tris va
landas su dideliu įdomumu 
sekame "Gražinos” spek
taklį.

Per keturius veiksmus 
prabėga daug gražių scenų,

JURGIS JANUŠAITIS

kurias lydi pilnas simfoni
nis orkestras. Didingi, pui
kiai išlavinti, profesionali
nio lygio chorai iš pirmųjų

Jonas Vaznelis Krivio vaid- 
menyje.

V.A. Račkausko nuotrauka

akimirkų užvaldo žiūrovo 
dėmesį ir nuo jų nebeatsi- 
skiri per visą spektaklį. 
Chorai sudaro didingas "Gra- 
žinos” scenas, kuriose gy
vena atskiri solistai.

Matėme dvi tikrai skir-

Dail. Vytauto K, Jonyno Madona. Fragmentas iš vitražo pranciš
konų koplyčioje Kennebunkporte. Vyt. Maželio nuotrauka

tingas "Grąžinąs”. Lilija 
Šukytė — švelnutė, lyrišką, 
vaidyboje šauni, tačiau ne
turėjusi progos parodyti 
savo pilno balso. Danutė 
Stankaitytė daugiau atiti
ko Karnavičiaus "Graži
nos” charakterį. Tačiau vis 
dėl to taip norėtųsi papra
šyti, jeigu būtų gyvas kom
pozitorius, kad neskriaustų 
"Gražinoje” Gražinos. Juk 
ji heroje vyksme, tuo tar
pu jai neleidžiama ryškiau 
pasireikšti. O taip būtų 
miela pasigerėti gražiomis 
Gražinos arijomis ir due
tais, kurių, deja, Gražinoje 
pasigendame. Mūsų jaus
mus glostė artima širdžiai, 
atpažįstama lietuvių liau
dies dainų motyvų muzika.

Stasio Baro sukurtas 
Liutauras žavėjo žiūrovą 
spektaklio eigoje ir su di
deliu dėmesiu klausėsi jo 
šaunaus dramatinio tenoro 
balso. Jis puikiai ištvėrė iki 
baigmės spektaklio, žiūro
vui palikdamas negreitai 
išnykstantį įspūdį.

Gerai prisimename iš 
Traviatos laikų du debiu
tantus — Daiva Mongirdai- 
tę ir Algimantą Grigą. 
"Gražinoje” jie abu švys
telėjo tikrai šviesiais pra
giedruliais. Ramunės vaid
menyje Daiva Mongirdaitė 
pasirodė pajėgi solistė su 
stipriu balsu, gražia, aiškia 
tarsena ir puikia vaidyba. 
Malonūs jos solo ir duetai 
su Laimučiu — Stefan Wi- 
cik kėlė pasigerėjimo žiūro
vų tarpe. Daug malonaus 
džiaugsmo atnešė ir Jau
nojo Bajoro — Algimanto 
Grigo laisvai, su įsijautimu 
padainuota gražioji pirmo
jo veiksmo arija. Arnoldas 
Voketaitis — Kvieslio rolė
je įrodė didelį savo daina
vimo ir vaidybos talentą. 
Krivis — Jonas Vaznelis 
masinių scenų erdvėje bu
vo iškilus, mielai klauso
mas, tikras krivis.

Sunkoką, gal ne visai jo 
balsui atitinkantį vaidmenį 
turėjo Algirdas Brazis. Jo 
sukurtas Rimvydas buvo 
geras, tačiau protarpiais 
nuslopintas orkestro.

Spektaklio visumoje pa
sireiškė mažesnių partijų 
dainininkai Raudotoja — 
Genovaitė Mažeikienė, Vai
dilos — J. Savrimavičius, 
V. Momkus ir Br. Mačiuke
vičius.

B a 1 e t m e isteris Simas 
Velbasis, Violeta Karosaitė 
ir J. Puodžiūnas sukūrė 
gražią baleto detalę.

Mąstant apie "Gražiną" 
ir praeitį, lyg pasigedome 
tikresnės senovės. Sumo
derninti scenovaizdžiai kė
lė eiliniam žiūrovui abejo
nių. Mes norėjom matyti 
pilies rūmus, šimtamečius 
ošiančius ąžuolus. Bet juk 
gyvename dabartimi, mo
dernizmo amžiuje. O be to, 
lėšos ir lėšos . .. Jų trūks-

ta. Tad dailininkas ieškojo, 
atrodo, tik primenančių tik
rovę detalių.

Kiek netiksliai veikė 
premjeroje ir apšvietimas. 
Protarpiais ir skaitlingas 
simfoninis orkestras pasi
rodydavo per garsus, užgož
damas mūsų solistų balsus. 
Prašyte prašėsi pritildomas, 
nes norėjome girdėti ir dai
nos aidus. Pačios scenos 
daugiau statinės. Mes ieš
kome visada ir visur gyvu
mo. Tad ir nenuostabu, kad 
ir "Gražinoje” norėjome 
matyti rvžtingesnius, jud
resnius karius, tikresnes 
vaidilutes.

Žinoma, žiūrovas daug 
ko norėtų . .. Bet viena tu
rime atsiminti, kad gyve
name be savosios žemės 
saujos. Neturime išteklių, 
neturime savųjų operoms 
rūmų, dekoracijų, rūbų, or
kestrų. Turime tik lietuviš
ką širdį, didelį norą gyven
ti savajame pasaulyje, tu
rime pasišventėlių saujelę, 
kurie dega mūsų kultūros 
ugdymo ir išlaikymo mei
lės ugnele. Ir tai yra Lie
tuvių Operos kolektyvas, 
kuriam vadovauja: Vytau
tas Radžius o jam talkinin
kauja Margarita Momkie- 
nė, Gediminas Kazėnas, 
Bronius Mačiukevičius, Ka
zys Skaisgirys, Regina 
S m o 1 e n s kienė, Antanas 
Grina ir šauni šimtinė vyrų 
ir moterų. Jie dešimtį me
tų ištvėrė lietuviškosios kul
tūros ugdyme ir savo veik
los dešimtmetį šauniai ap
vainikavo lietuviška opera 
"Gražina”.

Pats lengviausias darbas, 
sakoma, kritikuoti kitų dar
bus. Kritikuos ir "Graži
ną”. Bet visada atsiminki
me ir sąlygas, kuriose visa 
tai atliekama. Lietuvių 
Opera atliko tikrai daug. 
Jai šiandien ir priklauso 
plačiosios lietuvių visuome
nės nuoširdus ačiū.

"Gražinos” vardą dar il
gai minėsime. Ji mums įro-

Skulptoriaus Vytauto Kašubos daryta Pieta. Fragmentas iš Kry
žiaus kelių pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkporte.

Vyt. Maželio nuotrauka

dė, kad mes esame pajėgūs 
dideliems darbams, kad 
mes esame gyva tautos da
lelė, kad mes gyvename 
Gražinos pavyzdžiu kovoje 
dėl gimtosios žemės laisvės.

Tikime, kad Gražinos ai
dą pakartos ir pavergtosios 
tėvynės laukai.

Operos vadovybei sėk
mės, pradedant vienuolik
tuosius darbo metus.

Tikėkime, kad ateinantie
ji metai duos dar vieną sa
vą lietuvišką operą.

NAUJIEJI PROTO LIGŲ 
GYDYMO BŪDAI

Trumpai tariant, tie 
būdai siekia dviejų pa
grindinių tikslų: pirmas, 
kiek galima greičiau li
gonį pagydyti ir kiek ga
lima trumpiau jį laikyti 
ligoninėje. Čia gal gali
ma būtų pasakyti, kad ir 
pirmiau to paties buvo 
siekiama, nors ir nevi- 
sada. Svarbiausia y pir
miau nebuvo priemonių ( 
kurios galėtų pagreitin
ti ligonio gydymą. Ant
ras, modernaus proto 
ligų gydymo tikslas: 
net ir gydymo metu, li
gonį laikyti kiek galima 
arčiau šeimos, artimų
jų ir bendruomenės.

Jau yra išrasti vais-

tai, kurie dabar vaidina 
pagrindiniai svarbų vaid 
menį proto ligų gydyme. 
Tų vaistų yra daug rū
šių. Jų įtaka proto ligo
nių sveikatai nevieno
da. Vaistai susilaukia 
taip pat nemažai kritikos 
iš žinovų pusės. Nesi
gilindamas į specifinius 
klausimus, paminėsiu 
tik dvi tų vaistų katego
rijas, kurių veikimas ir 
reikšmė lengva suprasti 
ir nespecialistui. Pir
moji kategorija, tai va
dinamieji raminan
tieji vaistai. Vaizdžiai 
tariant, tie vaistai pa
vaduoja geležinius rete
žius ir kitokias fizinio

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigiį taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

■>Wi::isgs

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

suvaržymo priemones, 
taikomas nesuvaldo
miems proto ligonims. 
Tai labai svarbu ligonio 
gydymui. Ligonis nebe- 
talpinamas už geležinių 
grotų kaip kalėjime, bet 
į kultūringo viešbučio po - 
būdžio kambarį. Tai, ži
noma, visai kitaip veikia 
proto ligonio sveikatą, 
negu kalėjimo pobūdžio 
aplinkuma. Toliau, var
tojant tuos vaistus gali
ma nedelsiant pradėti li
gonio gydymą psichinės 
terapijos metodais. Pa
galiau, vartojant tuos 
vaistus, galima ligoniui 
leisti lankyti savo šei
mą savaitgaliais, o svar
biausia pradėti nuolatinį 
darbą dar ne galutinai 
išsigydžius. Kita tų vais
tų kategorija, . tai ska
tinantieji vaistai. 
Juk yra daug ligonių, ku
rie niekuo nesidomi, į nie
ką nereaguoja. Sėdi, guli 
ar tyli. Skatinantieji 
vaistai pakeičia ligonio 
laikyseną. Ligonis įgau
na energijos ir susido
mėjimo. Tada jau gali
ma pradėti ir jo psicho
terapija.

Antra pagrindinai 
svarbi naujovė proto li
gų gydyme, tai jung
tinis metodas (taip 
mėginu versti anglišką 
išsireiškimą team ap- 
proach). Ką gi tai prak
tiškai reiškia? Tai reiš
kia, kad ligonio gydymo 
sprendimus daro ne vie
nas kuris nors specialis
tas (pavyzdžiui psichiat
ras, dėl psichiatrų sto
kos dažniausia juos pa
vaduoja medicinos dak
tarai), bet visas jungi
nys specialistuf turinčių 
teoretinį išsimokslini
mą ir praktikos patyri
mo proto ligų gydyme. 
Toks specialistų jungi
nys gali būti sudarytas 
įvairiai. Bent ne visur 
vienodai. Tipiškai tokio 
junginio galėtų būti tokia

(Nukelta į 6 psl.)
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Naujosios proto ligų ligoninės dabar panašios į puikius viešbu
čius. Nuotraukoje naujoji Chicagos ligoninė Charles F. Read Zone 
Center.

NAUJIEJI PROTO LIGŲ
GYDYMO BUDAI

(Atkelta iš 5 p si.) 
sudėtis: psichiatras (ar
ba jo vietoje medicinos 
gydytojas), psichologas, 
socialinės srities dar
bininkas, psichiatrijos 
slaugė, rehabilitacijos 
atstovas, darbo terapi
jos atstovas ir dar vie
nas ar kitas. Čia reikė
tų pabrėžti, kad toks spe^ 
cialistų junginys nėra 
kokia nors tik teoretinė 
"komisija". Kiekvienas 
tokio junginio narys kas
dien atlieka su tuo pačiu 
ligoniu kokį nors jo gy
dymo procesą. Tuo bū
du jis turi progos tą li

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

M E Š K O J E
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

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

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

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

PAVASARINIAI IR
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir i juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė. 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3Yz 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų. 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 Įvai
raus dydžio, adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hacknev Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
D. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

gonį nuodugniai išstudi
juoti ir pažinti. Todėl to* 
kio nario nuomonė, to 
junginio sprendimuose 
yra pagrindinai svarbi. 
Jungtinis metodas ne tik 
pagreitina ligonio gydy
mą bet žymiai padeda iš
vengti klaidų ir mažes
nių neapsižiūrėjimų, ku
rie proto ligų, gydyme la
bai lengvai gali pasitai
kyti.

Kita naujovė tai ligo
nio nuolatinis ryšys (ir 
gydymo laiku) su jo šei
ma ir jo bendruomene. 
Neleidžiama ligoniui nu
tolti nuo realaus gyveni

DIRVA

mo, o jo artimiesiems ir 
bendruomenei "užmirš
ti" ligonį, tartum jo "at- 
'sikratyti. Tam tiks
lui yra numatyta milži
niška naujų proto ligoni
nių steigimo programa. 
Tų ligoninių ar vadina
mų proto sveikatos cent
rų numatyta steigti tiek 
daug, kad jie būtų leng
vai pasiekiami per valan
dą ar pusvalandį iš kiek
vienos tos apylinkės vie
tos. Tie naujoviški pro
tinės sveikatos centrai 
(kurie jau pastatyti ir 
veikia) jokiu būdų nebė
ra panašūs į senovinio 
tipo beprotnamius. Tai 
daugiau panašūs į pra
banginio pobūdžio poil
sio viešbučius. Kai kam 
net atrodo, kad tos nau
joviškos ligoninės turi 
perdaug prabangos, kuri 
vėl gali neigiamai pa
veikti proto ligonį. Bet 
tai, žinoma, studijuotini 
dalykai. Vieną dalyką, 
betgi, reikėtų įsidėmėti. 
Visur stengiamasi vieti
nes bendruomenes ad
ministracija įtraukti į 
proto ligonių gydymo dar
bą ir vis didesnę atsa
komybę uždėti bendruo
menei toje srityje.

Kas gi atsitiks su to
mis didžiulėmis proto li
goninėmis ( turinčiomis 
šiuo laiku po penkis, po 
dešimtį ir daugiau tūks
tančių ligonių? Ar jos bus 
"uždarytos"? Šiuo laiku 
toks "uždarymas" nenu
matomas ir neįmano
mas. Šiuo laiku yra vis 
dar perdaug proto ligonių 
ir permažai jiems vie
tos proto ligoninėse. To
dėl tos didžiosios ligo
ninės perorganizuoja
mos ir įjungiamos į nau
jąją proto ligų gydymo 
programą. Didžiosios li
goninės (su 10 ir daugiau 
tūkstančių ligonių) su
skirstomos į atskirus au
tonominius vienetus. 
Vaizdžiai tariant, iš vie
nos ligoninės padaroma 
tartum 5-10 atskirų li
goninių. Tuo būdu ligo
nių gydymas ir patobu
linamas ir pagreitina
mas. Ypačiai vartojant 
jungtinį metodą. Didžio
sios ligoninės turinebe- 
atidėliodamos išspręsti 
dvi labai sudėtingas pro - 
blemas. Visose didžio
se ligoninėse yra ne
mažas skaičius tokių as
menų, kurie protiniai 
yra visiškai pasveikę, 
bet dėl savo amžiaus 
ar kitų kūno ligų nebe
gali dirbti ir savisto
viai pragyventi. Gimi
nių ar artimųjų jie ne
turi. Todėl ir laikosi 
proto ligų ligoninėse. 
Aišku, jie nėra proto Ii- 
gonys ir jiems ne vie
ta proto ligoninėse. 
Jiems turi būti suras
ta gyvenimo vieta. Tai 
sunki problema, kurios 
išsprendimas skubiai 
reikalingas. Antra sku
bi problema, tai tie bu
vę proto ligonys ( kurie 
jau yra pasveikę ir gali 
dirbti ir pelnyti sau duo
ną, bet yra atsilikę nuo 
modernaus gyvenimo, - 
jaučiasi bejėgiai savis
toviai pradėti gyveni
mą "iš naujo". Todėl 
ir jie stengiasi kiek ga
lima ilgiau prisilaikyti 
proto ligoninėse. Šitie 
pasveikę ligonys turi bū
ti paruošti naujam gyve
nimui ir išleisti iš li
goninės gali būti dar 
kiek ilgiau globojami. 
Tam ' tikslui yra stei
giami ligonių reabilita
vimo skyriai. Yra stei
giamos vadinamos "pu-
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Tai ne kitų planetų gyventojai, o mūsų jaunimas vasaros stovykloje sportuoja... V. Maželio nuotrauka

siaukelės" institucijos. 
Sudaromos sąlygos, kad 
ligonis dar bebūdamas 
ligoninėje jau gali pra
dėti dirbti apmokamą 
darbą. Tai vadinamos 
"Dienos" ir "Nakties" 
ligoninės. Visų jų tiks
las pagydytą ar pakan
kamai apgydytą proto 1L 
gonį įstatyti į norma
laus gyvenimo vėžes.

Suprantama rkad ne vi
sur vienodu mastu šie 
naujoviški būdai vykdo
mi ir ne visur vienodai 
sėkmingai. Bet faktas 
lieka faktu, kad proto 
sveikatai Amerikoje pra
sidėjo nauja era. Gal jau 
nebetoli tas laikas, kada 
daugelis iki šiol buvusių 
"nepagydomų" proto li
gų visai išnyks taip, kaip 
išnyko kaikurios žiau
rios nepagydomos kūno 
ligos.

Kazys Sruoga, Ph.D.

PUBL1C HEALTH NURSE Graduate 
iii public health nursing for employ- 
ment in the city health department. 
Starting salary $63 18 or higher 
depending on qual if ica tions. Sched- 
uled inereases plūs liberal (ringe 
benefits. \X'rite for standard applica- 
tion blank to City Personnel Dept., 
404 City-County Bldg., Madison, 
Wisc. 53709. 608-266-4615.

(72-81)

HELP WANTED MALĖ

MEN
GENERAL FACTORY WORK

Steady work, periodic pay inereases, 
profit sharing plan, pleasant and 
clean . surroundings. Apply now in 
person to:

MOBILE FABRICS INC.
1 I I \X agaraw Rd., Hawthorne, N. J. 

(67-73)

VVANTED AT ONCE

BRIDGEPORT OPERATORS 
BORING MILL OPERATOR

Mušt be able to sėt up and work from Blue Prints.
Experienced — būt journe.vman status not re
ti u ired. Fringe benefits and overtime.

VISI-TROL ENGINEERING CO.
12720 Burt Road 

Detroit, Mich.
(70-72)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

HELP WANTED MALĖ

DRIVERS-TRACTOR TRA1LER 
IMMED1ATE HIRING

Mušt have New York statė class- 1 
license or equivalent, and be able 
to pass 1CC physical. Apply 

S£HWERMAN TRUCKING
CO., OFFICE

Route 23B
Hudson, New York

(71-82)

Job opportunities and security— 
WELDERS, 

skilled and semi-skilled, all replies 
confidential, also openings for tank 
trailer maintenance, niechanics & 
sheet metai niechanics. Sėnd resume 
to Brodix Corp., P. O. Box 3 15, Dunel- 
len, N. J. Att. Operations Manager 
or call 201 968-4500 for appoint-
ment. (68-72)

FITTERS
DAY AND NIGHT SHIFTS 

Steady work. Overtime & benefits. 

CUSTOM FABRICATORS 
15720 DALE. DF.TROIT, MICH.

5 MILE-TELEGRAPll AREA
(67-76)

Ist Class
DIE SINKF.RS

HELP VVANTED FEMALE

I: orge Shop Die Room. Prefer some
deckel experience. Steady work.
Good overtime.

Ed. Keller
HERCULES FORG1NG CO.

13600 Gi rard i n Detroi t, Mich.
313 -- 365-8000

(72-74)

DIE M A KERS and first class 
set-up men for: 4-slide ma
chines. springs coiling machines, 
torsion coiling and punch press 
departments. Good working con- 
ditions, top tvages, fringe ben
efits, profit sharing and insur- 
ance coverage for time lošt due 
to siekness and accident.
Grand Haven is a progressive 
community that has top rated 
schools, churches, and recrea- 
tional areas.

AUTOM ATIC SPRING 
PRODUCTS CORP.
803 Taylor Street

Grand Haven. Michigan
(72-74)

HELP VVANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHIN1STS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RAD1AL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

\VANTED- AT ONCE
1 XP1.R1I.NCED

TURRET LATHE 
OPERATORS

Jo operate Warner & Swasey No. 5 
hydraulic turret. Day shift; full ben
efits; steady employment.

PLM PRODUCTS
387 1 WF.ST 150 

CLEVELAND, OHIO
(69-75)

WANTF.D AT ONCE
JOURNEYMEN 

PATTERN MAKERS 
PATTERN REPAIRMEN 
PATTERN FOREMAN 

ALSO 

ELECTRICIANS 
Steady work for ųualified men. 

NATIONAL MOTOR 
CASTINGS 
Indiana Avė. 

South Haven, Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(67-72)
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L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO ĮVYKIU 
MINĖJIMAS

ALT Člevelando sky
rius surengi įspūdingą 
1940 metų birželio baisių 
įvykių Lietuvoje minėji
mą. Sekmadienį, birže
lio 18 d., pradėta pamal
domis šv. Jurgio para
pijos-bažnyčioje. Po pa
maldų ALT skyriaus val
dybos nariai dalino tau
tinių spalvų vėlavėles 
prisirišti prie automo
bilio tiems, kurie važias 
vo į darželį. Ilgą auto
mobilių procesiją lydėjo 
du specialiai paskirti 
policininkai. Prie darže
lio jau radosi suvažia
vusių iš Naujosios para 
pijo s, ir šiaip lietuvių 
atvykusių į iškilmes.

Programa pravesta 
prie Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo. Gražų 
vaizdą darė dalyviai, pla
čiu ratu apstoję didelę 
platformą. Jaunimo bū
reliai savo gražiose uni
formose, draugi jų vėlia
vos teikė spalvingumą 
visai aplinkai.

Programa pradėta 
Amerikos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos sugie
dojo A. Mikulskio vado
vaujamas Čiurlionio an
samblis. Toliau choras 
giedojo "Maldą”, labai 
tinkamą tai apeigai.

Programai vadovavo 
ALT> vicepirmininkas 
inž. R. Kudukis, pakvies 
damas Ingridą Bublienę 
paskaityti Člevelando 
miesto burmistro tai die
nai skirtą proklamaciją.

ALT skyriaus pirmi- 
nikas K.S. Karpius pa
sveikino susirinkusius 
ir Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos var
du, pasakė trumpą šiai 
dienai pritaikintą kalbą.

SĖKMINGAI BAIGĖ AUKŠTUOSIUS MOKSLUS VILKIUKAI 
STOVYKLAUJA

Člevelando vilkiukų Kęs
tučio draugovė stovyklaus 
p. Dautų sodyboje (2971 
Bishop Road, Willoughby 
Hills) nuo birželio 23, penk
tadienio, vakaro ik birželio 
25, sekmadienio^ popiečio. 
Palapines pastatys, maistą 
virs ir skautiškų užsiėmi
mų mokys skautų Vytauto 
draugovės skautai. Su vil
kiukais stovyklaus draugi
ninkas V. Kamantas ir tun- 
tininkas V. Staškevičius 
bei ryšininkas su amerikie
čių skautais J. Pažemis. 
Programą pravesti padės 
būrelių vadovės M. Puško- 
rienė ir R. Nasvytienė.

Birželio 10 dalis vilkiukų 
draugovės skautų turėjo 
specialią iškylą — skrido 
su didžiuliu sprausminiu

lėktuvu pusę valandos apie 
Clevelandą. Visiems tai 
buvo pirmasis skridimas 
gyvenime. Juos globojo bū
relio vadovė Regina Nas
vytienė.

Vasaros metu vilkiukų 
draugovė turės tokią pro
gramą: liepos 23 su tėvais 
ir šeimomis važiuos aplan
kyti Cleveland Zoo (zoolo
gijos sodo), rugpiūčio 27 
kartu su tėvais ir artimai
siais turės iškylą-pikniką.

Rugsėjo 13 prasidės re
guliarios draugovės ir bū
relių sueigos.

ŽURNALUI KARYS 
PAREMTI GEGUŽINĖ
Š. m. birželio mėn. 25 d., 

2 vai. p. p. L.V.S. RAMO
VĖ Člevelando skyrius ruo
šia gegužinę pas p.p. A. I. 
VISOCKIUS, 14307 Supe-

rior Rd., Cleveland, Ohfch
Narius su šeimomis ir 

bičiuliais kviečiame sekma
dienio popietį praleisti 
drauge gražiame p.p. Vi
sockiu sode. Veiks bufetas 
ir baras. (Sk.)

• Futbolo mėgėjams bus 
įdomu pamatyti Cerro ko
mandą iš Urugvajaus lo
šiant su Cleveland Stokers. 
Rungtynės įvyks sekmadie
nį, birželio 25 d., 2 vai. p. 
p. Člevelando stadione. Cer
ro (atstovauja New Yor- 
ką), Urugvajaus pirmeny
bėse užėmė antrą vietą 
Stokers žada pasirodyti sa
vo geriausiame sąstate.

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

PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD. 
IKI 9 VAL. VAK. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30 

NAUDOK EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE

• Šarūnas Lazdinis bir
želio 13 d. Columbus, Ohio 
Statė Universitete gavo 
Master of Science laipsnį 
aeronautikos-astronautikos 
inžinerijos srityje. Šarūnas 
sieks tame pačiame univer
sitete daktaro laipsnio.

Dalyvius sveikino Seth 
Taft, ir Člevelando tei
sių direktorius B. Kle- 
mentowloz.

cdomią, platesnę kai- 
ją pasakė Dr. Algir

das Budreckis, VLIK na
rys. Jis palietė istori
nius bruožus įvykių, ku
riais sovietai smurtu Lie
tuvą užgrobė ir privedė 
prie tų visų baisenybių, 
kurios birželio mėnesį 
Lietuvoje buvo vykdo
mos. Paminėjo vardus 
rusų ir savų parsidavė
lių, kurie toje klastoje 
buvo žymiausiais akto
riais. Jaunas, energin
gas kalbėtojas ragino lie
tuvius dirbti,kovoti Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymui.

Programa baigta R. 
Kudakini perskaičius re

zoliuciją. Ji pasiųsta 
Jungtinėms Tautoms ir 
į Washingtoną.

(d)

ASS PAVASARIO 
ŠVENTE

Birželio 11 d. sekma
dienio pavakarį Akad. 
Skautų Sąjūdžio Clevelan. 
do skyrius su svečiais 
Euclid Holiday Inn at
šventė pavasario šven
tę. Po vakarienės suei
ga buvo pradėta tautos 
himnu. Ją atidaręs fil. 
A. Juodikis moderato
riumi pakvietė fil. V. 
Kamantų. Šios šventės 
prasmę atžymėjo kand. 
pakėlimai, apdovanoji
mai ir įžodžiai. Tikro
siomis narėmis pakel
tos Guoda Stuogytė ir 
Irena Giedraitienė, da
vę pasižadėjimus ir ga
vę akad. skaučių spal
vas. Liet. Skautų S-gos 
Tarybos pirmijos apdo
vanotiems buvo įteikti 
garbės ženklai: Padė
kos — fil. V. Kamantui 
Už Nuopelnus — fil. S. 
Matui ir B. Juodikienei.

ALL T STOR.ES
INCLUDING MAY’S SHEFFIELD

INSURED SAVINGS

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

SINCI ,t«O« 
13515 EIKLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

m BmHI

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Į paskautininkio laipsnį 
pakelti fil. A. Juodikis ir 
fil. S. Matas davė skau
tininko įžodį ir gavo ža
lius kaklaryšius. Juos 
sveikino v.s. M. Slabo- 
kienė ir fil. A. Giedris.

Antroji sueigos dalis 
buvo skirta lietuvių lite
ratūrai. A. Augustinavi- 
čienė skaitė paskaitą — 
Istorinės problemos lie
tuvių literatūroje ir Juo
zo Kralikausko "Mindau 
go Nužudymas". Paskai
ta išklausyta su dideliu 
dėmesiu ir sulaukė na
šių diskusijų. Sueiga už
baigta dainomis ir šo
kiais.

* Člevelando ateitininkai, 
sužinoję apie arkivyskupo 
Samore pakėlimą į kardi
nolus, birželio 8 d. pasiun
tė jam šio turinio sveikini
mo telegramą: "Nuošir
džiausiai sveikiname, džiau
giamės ir linkime Eminen
cijai ilgiausių metų dar
buotis Kristaus Bažnyčiai”.

Be to, ta pat dieną kard. 
Samore buvo pasiųstas raš- 
tas-prašymas, su Romos 
Kurijai pasiųstos telegra
mos nuorašu, tautinių pa
rapijų reikalu, prašant mū
sų tautinių parapijų klau
simą gintį.

Birželio 19 d. iš Jo Emi
nencijos gauta sekanti te
legrama: "Nuoširdžiai dė
kingas ateitininkams ir 
Jums. Laiminu”.

Pažymėtina, kad abi te
legramos buvo perduotos 
lietuvių kalboj,. (ag)

REGINA 3 GREIČIŲ 
KILIMŲ VALYTOJAS, 
turįs 400 vatų motorą ir 
automatinį skysčio skirsty
toją. Valo, blizgina, šampū
nu gražina. Reguliuojamas 
greitis ir visi priedai kiek
vienam darbui grindims. 
Nereikia įmokėjimo. $6 mė
nesiui............................ 45.99

REGINA ELECTRIC 
ŠLUOTA

Lengvas, b’et patvarus dul
kių siurblys. Aprūpintas 
išimtinu Rug Pilė Dial ir 
nežalinga viniliaus atrama. 
Jūsų už ....................... 29.95

Mažesni elektriniai apara
tai, 5 aukštas mieste. Vi
suose šešiuose skyriuose 
kartu su May’s Sheffield.

NAUTILUS VIRTU
VĖS DŪMTRAUKIAI

Nautilus Range Hood valo 
orą šešis kartus į valandą. 
Jūsų virtuvės sienos bus 
švaresnės, oras grynesnis. 
Įstatote patys su atsuktu
vu. Gaunami visokioms vir
tuvėms baltos ar vario spal
vos. Dydžiai 30”, 36”, 42” 
ilgio............................... 29.95

PROCTOR KAVAI 
VIRDULYS

Naujas ”Starflite” modelis yra vi
sam gyvenimui virdulys, nes kiek
viena dalis pakeičiama. Automati
nis, verda nuo 2 iki 10 puodukų 
puikios kavos kiekv. metu. 17.88 
Small Electrics, 5 aukštas mieste. 
Visuose 6 skyriuose, Įsk. Sheffield.

STOR.ES


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Nuo liepos 1 d. Dirva 
pasirodys du kartu Į savai
tę. Kaip ir kiekvienais me
tais, ryšium su Dirvos tar
nautojų atostogomis, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais Dir
va pasirodys du kartu i sa
vaitę, trečiadieniais ir penk 
tadieniais.

Ryšium su JAV nepri
klausomybės švente liepos 
4 d., tą savaitę Dirva pa
sirodys tik vieną kartą — 
penktadeinį, liepos 7 d. lai
da.

• Jonas Veselka, iš Chi- 
cagos, apsimokėdamas Dir
bos prenumeratą, prijung
damas auką, kartu Įstojo 
ir į Vilties draugiją 10 dol. 
įnašu.

• Dirvos rėmėjas S. Dab- 
kus Toronte, prašydamas 
pakeisti adresą, prisiuntė 
10 dol. (Canad.) auką.

S. Dabkui už tokį dėme
sį savajai spaudai dėkoja
me.

• Detroito skautams rem 
ti komitetas per p. L. Mat- 
veką prisiuntė Dirvai 5 dol. 
auką už jųjų parėmimą 
ruošiant išvyką.

Detroito skautų rėmė
jams dėkojame už pripaži
nimą spaudos talkos ir pa
ramą.

• Lietuviško kryžiaus, 
kuris buvo pastatytas Pa
saulines mugės metu New 
Yorke, iškilminga rededi- 
kacija su atitinkamom iš
kilmėm, įvyko birželio 17 
d. Flushing Meadovvs Par
ke.

Lietuvių Bendruomenė?

Dirvos bendradarbis Australijoje Vladas Radzevičius su rašyto
ju Pulgiu Andriušius, neseniai atšventusiu 60 metą amžiaus sukak
tį. P. Petručio nuotrauka

PADĖKA
Tik tas pažįsta tikrą širdies skausmą, ku

riam buvo likimo skirta jau pergyventi netekimą 
artimiausio' pasaulyje žmogaus. Toje nepamirš
tamai skaudžioje valandoje už viską brangiausias 
yra draugiškas užuojautos žodis, moralinė para
ma, kurią mums teko pajusti mirus mylimam 
vyrui ir tėvui Jonui Valiukėnui.

Nuoširdžią padėką reiškiame kunigams at- 
likusiems laidojimo apeigas, Korp! Neo-Lithua- 
nia filisteriams ėjusiems garbės sargybą prie 
karsto ir visiems tarusiems paskutinį atsisvei
kinimo žodį Nevv Yorke ir Chicagoje.

Dėkojame visiems, palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą, užpirkusiems mišias, atsiuntusiems 
gėles ir pareiškusiems užuojautą spaudoje, laiš
kais ar gyvu žodžiu.

Mūsų gili padėka priklauso .visiems vienu ar 
kitu būdu stiprinusiems mus gilaus liūdesio va
landoje.

Marija Valiukėnienė 
ir duktė Delija

Kryžiaus išlaikymo komi
tetas, kreipiasi į lietuvių 
visuomenę prašydamas au
kų, kad kryžių būtų galima 
sutvarkyti. Dėl lėšų sto
kos, yra neįmanoma atlikti 
net būtiniausius pataisy
mus. Prašome aukas kiek 
galima greičiau siųsti V. Pa t 
dvarieciui, 87-40 127th St., 
Richmond Hill, N. Y.

* MŪSŲ VYTIS Nr. 
2 jau išėjo iš spaudos ir 
išsiuntinėtas prenume
ratoriams.

NEW JERSEY

VISI Į GAMTĄ!

ALT S-gos Rytų Apy
garda, skyrių bei narių 
skatinama, birželio 25 
d., sekmadienį, 12 vai. 
Olympia Lakęs (Rouie 
130, Beverly, N.J.), Gro 
ve "B” ruošia geguži
nę.

Puikus maudymasis 
natūraliame ežere. Jau
nimui ir vaikams įvai
rūs sportiniai įrengimai 
bei žaidimo aikštės.

Gegužinėje gros Aqua 
String Band, kuris 1966 
m., Philadelphijoje, tra
diciniame Naujųjų metų 
Mummer’s parade daly
vaujant visai eilei muzi
kinių vienetų, liko atžy
mėtas antruoju prizu, gi 
orkestro kapitonas, nuo
širdus lietuvis p. E. 
Venskus — pirmuoju.

Svečių patogumui 

veiks bufetas ir nemo
kama aikštė automobi
liams pasistatyti.

Puiki aplinka bei gra
žus rengėjų tikslas (rei
kia manyti, paskatins 
kiekvieną šia proga pa
sinaudoti ir gegužinėje 
dalyvauti.

a.j.j.

WORCESTER

RAMOVENŲ GEGUŽINE

Birželio 18 d. Wor- 
cestery, Maironio par
ke Bostono, Hartfordo 
skyrių ramovėnai drau
ge su Bostono ir Brock- 
tono šauliais ir jų sve
čiais buvo surengę pava
sarinę gegužinę - Joni
nes.

Gražioje Maironio par
ko salėje L.V.S. Ramo
vė Bostono skyriaus 
pirm. K. Šimėnas pa
sveikino susirinkusius 
ramovėnus ir šaulius, 
bei vardinių solenizan- 
tus — Jonus, kuriems 
ponia B. Artinkienė ir 
pirmininkas prisegė po 
gėlę.

Vaišių programai va
dovavo J. Vizbaras. Me
ninėje programoje Bos
tono dramos sambūrio 
aktorius F. Kontautaspa^ 
skaitė ištrauką iš Balio 
Sruogos dramos "Kazi
mieras Sapiega". Kom
pozitorius Julius Gai
delis pianinu išpildė 
maršus: "Ramovėnai
žengia", "Du broliukai 
kunigai" ir "Plaukia 
Nemunas ištvinęs". Kal
bėjo Hartfordo Ramo
vės skyriaus pirminin
kas Ad. Maslauskas ir 
Maironio parko valdy
bos pirm. K. Adomavi
čius. Programos už
baigai A. Vilėniškis — 
bostoniškis ir J. Sima- 
nauskas — hartfordiš- 
kis — nuotaikingai iš
pildė A. Vilėniškio pa
rašytus linksmus kuple
tus.

Prieš vaišes Bostono, 
Hartfordo Ramovės sky
rių atstovai ir šauliai 
turėjo bendrą pasitari
mą, kaip geriau pasi
ruošti ir atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybės 
50 metų sukaktį.

Joninių suvažiavimas 
praėjo gražioje bendra
darbiavimo dvasioje.

J.V.S.

PABALTIEČIŲ LENGVO
SIOS ATLETIKOS. PLAU
KIMO IR LAUKO TENISO 

PIRMENYBĖS
Pabaltiečių lengvosios at

letikos, plaukymo ir lauko 
teniso pirmenybės įvyks š. 
m. liepos 29-30 d. Chicago, 
L’l. Pirmenybių vykdytojai
— latviai.

Lengvosios atletikos pir
menybės bus vykdomos vy
rų, moterų ir jaunių A kla
sėse.

Plaukymo pirme n y b ė s 
bus vykdomos šiose klasė
se: vyrų; moterų; jaunių 
A (15-17 m.); jaunių ir 
mergaičių B (13-14 m.) ; 
jaunių ir mergaičių C (11
— 12 m.) ir jaunių bei mer
gaičių D (žemiau 11 m.).

Individualinės lauko te
niso pirmenybes bus vvk- 
domos vyrų, moterų ir prie
auglio klasėse.

Lietuvių lauko teniso pir
menybes bus ruošiamos at
skiru laiku, 'taipogi lietu
vių jaunių A kl. lengvosios 
atletikos pirmenybės nebus 
išvedamos iš pabaltiečių 
pirmenybių ir bus vykdo
mos kartu su kitų prieaug
lio klasių pirmenybėmis 
loronte.

Pirmenybėse gali daly
vauti kiekvienas lietuvis

Dail. Vytauto K. Jonyno penkią langą vitražas pranciškoną koplyčioj Kennebunkporte.
Vyt. Maželio nuotrauka

sportininkas, ŠALFAS S- 
gos narys. Smulkesnės in- 
tormacijos išsiuntinėjamos 
klubams. Suinteresuoti pa
vieniai sportininkai yra 
prąšomi kreiptis į savo klu
bus arba tiesioginiai į P. S. 
F-jos Lietuvių Sekcijos Ko
mitetą, šiuo adresu: A. 
Bielskus, 15321 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, O. 44110.

1967 m. š. A. Pabaltiečių 
ir Lietuvių Prieauglio kla
sių Lengvosios Atletikos 
Pirmenybės įvyks š. m. rug
sėjo mėn. pradžioje, Toron
te, Ont. Pirmenybes vykdo 
Toronto lietuviai.

Varžybos bus vykdomos 
šiose klasėse: jaunių ir 
mergaičių B (14-15 m.) ; 
jaunių ir mergaičių C (12 
— 13 m.) ir jaunių bei 
mergaičių D (žemiau 12 
m.), šalia to bus pravestos 
lietuvių jaunių A klasės 
pirmenybės (16-18 m.).

LIETUVIŲ-UKRAINIE
ČIŲ SPORTINĖS 

VARŽYBOS
II-sios tradicinės leng

vosios atletikos ir futbolo 
varžybos tarp š. Amerikos 
lietuvių ir ukrainiečių, 
rinktinių įvyks š. m. bir
želio 24-25 d. Chicagoje. 
Lengvojoje atletikoje rung
tyniaujama vyrų ir moterų 
klasėse. Futbole — vyrų ir 
jaunių klasėse.

Rungtynės vyks abi die
nas Hanson Park Stadione, 
Centrai Avė. prie Fullerton 
Avė. (šiaurės vakarų mies
to dalyje).
šeštadienj, birželio 24 d.
2:00 PM — Varžybų ati

darymo ceremonijos ir da
lyvių paradas.

2:30 — PM Jaunių drau
giškos tarpklubinės futbo
lo rungtynes tarp Chicagos 
LFK Lituanicos ir Chicagos 
ukrainiečiu klubo.

4:00 PM — 6:00 PM — 
Lengvosios atetikos varžy
bų pirmoji dalis.
Sekmadienį, birželio 25 d.

1:00 PM — Lengvosios 
atletikos varžybų II-ji da
lis.

3:00 PM — Vyrų fut
bolo rungtynės tarp lietu
vių ir ukrainiečių rinktinių.

Šių varžybų idėja yra 
sueiti į glaudesnį bendravi
mą su ukrainiečių sporti
ninkais ir kartu suteikti 
progą mūsų lengvatletams 
ir futbolininkams reprezen
tuoti lietuvius tarptautybi- 
nio susitiko formoje. Per
eitais metais šios rungty
nės buvo ruoštos pirmą 
kartą ir jas vykdė ukrai
niečiai. Jos praėjo su geru 
pasisekimu ir labai drau
giškoje nuotaikoje.

šiais metais, kaip žino
me, varžybas vykdo Chica
gos lietuviai. Chicagos lie
tuvių visuomenė kviečiama 
kuo staitlingiau atsilanky
ti, tuoni ne tik kad paska
tinant mūsų sportininkus, 
bet kartu ir pasirodant 
prieš ukrainiečius, kad mes 
savo sportuojančiu jauni
mu domimės.

Organizacinis Komitetas

* į PEDAGOGINĮ 
Lituanistikos Institutą 
jau įstojo šie K. Donelai
čio Aukštesniąją lituanis 
tikos mokyklą baigusie
ji: Jūratė Kupcikevičiū- 
tė, Virginija Petkūnaitė 
ir Giniau l'is Šukelis. Ins
titutą jie pradės lankyti 
sekančiais mokslo me
tais. Institute einamoji 
programa dėstoma ir ne
akivaizdiniu (korespon- 
denciniu) būdu. Galima 
įstoti bet kada ir bet ka
me gyvenančiam. Pagrin
dinis Instituto uždavinys 
— ruošti mokytojus litu
anistinėm? mokykloms, 
kuriose jau ir šiuo me
tu daugelyje vietovių dir«- 
bama be tam darbui rei
kalingo pasiruošimo. 
Kad lietuviškoji mokyk
la nesugrįžtų į buvusįjį 
"daraktorystės" laik
metį, kelią tam pastoti 
reikėtų jau dabar. Ir tai 
galėtų padaryti tokių vie
tovių tėvų komitetai ar 
Lietuvi 4 Bendruomenės 
padaliniai, paskatinda
mi ir visokeriopai pa
remdami tokius asme
nis, kurie turi polinkį lie
tuviškojo švietimo tar
nybai, kad jie, dirbdami 
mokykloje, pagrečiui ei
tų ir Instituto neakivaiz
dinio kurso programą. 
Kreiptis šiuo adresu: 
5629 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

• Kazimieras čiurlys iš 
North Brunswick, N. J., at
siuntęs Lietuvių Fondui 200 
dol., savo laiške rašo: ”Ne- 
rimstu matydamas mūsų 
išeivijai vis daugiau grę
siantį nutautėjimo pavojų. 
Skaitau savo tautine parei
ga prisidėti prie lietuvybės 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

susijungusi prie

PODAROGIFTS, INC.
Priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems gi
minėms užsakymus BUTŲ, o taip pat,' 
Sovietų gamybos prekių: — AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ, 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir t.t.

Informacijų ir nemokamų katalogų ga
lite gauti vyriausioje įstaigoje arba vi

suose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET. NEW YORK, N. Y. 10036 
TEL. CI 5-7905

išlaikymo. Audringais ju- 
biliejinais minėjimais ir per 
bonkos stiklą žiūrint per
dėtais pagyrimais bei pasi
gyrimais nedaug lietuvybės 
išlaikymui pagelbėsim. Lie
tuvių Fondo pasirinktas ke
lias yra aiškus, teisingas ir 
remtinas. Nors pragyveni
mą pelnau iš savo rankų 
darbo kaip dailydė (carpen- 
ter), bet savo tautinę pa
reigą negaliu užmiršti”.

LF adresas: 6643 So.
Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

Nevv Rochelle, N. Y.

R. E. FOR SALE

ln beautiful Duchesc County.
350 ACRE FARM

Long road frontage on 2 roads. 200 
open acres, 150 acres woodland, large 
flovving creek runs thru entire pro- 
perty, gravel bank. 100 ft. 1-story 
bouse, Severai other buildings. Ideal 
for Development or Golf Course. Near 
all American Sports City. $125.000. 
Excellent Terms.

T. J. KIRCHHOFF, Real F.state
Main St. Pleasant Valley, N. Y. 

(914) 635-2194 or Nites
(914) 635-3446

(71-73)
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