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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

RIAUŠĖS IR VIETNAMAS
LAIMINGAS SUPUOLIMAS NORĖJO, KAD TUO 
METU KAI AMERIKOJE OPOZICIJA PRIEŠ 
KARĄ VIETNAME VISOMIS DEMOGOGIŠKO- 
MIS PRIEMONĖMIS VIS DAUGIAU SKATINA
MA, BLOGĖJĄ KINIEČIŲ-AMERIKIEČIŲ SAN
TYKIAI LEIDO SUSTIPRINTI KARINI SPAU
DIMĄ, KURIS TIK VIENAS GALI ATNEŠTI 

TAIKĄ.

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

Šioje vietoje mes jau 
minėjome, kad riaušės 
Amerikos miestuose tu
rėjo iškelti prielaidą, 
kad JAV yra per daug 
užsiangažavusios užsie
nyje ir negali išspręsti 
savo vidaus problemų. 
Žinomas demagogas Dr. 
Martin Luther King jr. 
praeitą penktadienį jau 
paskelbė renkąs parašus 
peticijom, kad Vietnamo 
karo reikalu būtų suruoš
tas referendumas — tau
tos atsiklausimas. Tam 
tikslui jau esą dirbą 
26.000 savanorių. King 
savo pažiūrą taip išdės
tė:

”12.000 amerikiečių 
jau prarado ten (Vietna
me) gyvybes... ir tuo lai
ku, kai mūsų miestai 
griūva, kai mūsų nami
nės programos smarkiai 
apkarpomos, mes lei
džiame kas minutę po 
16.000 dolerių visoje is
torijoje žiauriausiam ir 
beprasmiškiausiam ka
rui...”

ŠIANDIEN IR RYTOJ
PIETŲ VIETNAMAS rugsėjo 3 turės išsirinkti prezidentą ir 

viceprezidentą, o taip pat senatą. O spalio mėnesi turės atnaujinti 
parlamentą. Jei ir galima ką prikišti tiems rinkimimas, vis dėl to 
reikia pasakyti, kad jie yra pozityviniai. Komunistams, aišku, tie 
rinkimai yra tik juokų darbas. Bet kitokio atgarsio iš jų ir negalima 
buvo laukti. Dabartinė vyriausybė kvietė ne tik užsienio laikrašti
ninkus būti rinkimų stebėtojais, bet taip pat prašė JT gen. sekreto
riaus U Thant atsiųsti kontrolierius, kurie galėtų stebėti rinkimų 
demokratišką pravedimą. Nelaimei šis kvietimas buvo atmestas. U 
Thant atsisakė pasiųsti savo žmones, aiškindamasis, kad ui ne jo 
kompetencijoje.

Rinkimų problema Pietų Vietname nelengva. Ten veikia 74poli- 
tinės partijos ir | prezidento vietą išsutyta 11 kandidatų. Manoma, 
kad naujo prezidento surinku dauguma bus nedidesnė, kaip 30% visų 
balsų ir daugiausiai galimybių laimėti turi dabartinis prezidentas 
gen. Thieu, kurio vyriausybės galva turėtų būti gen. Ky. Tačiau 
Thieu pareiškė, jei jis bus išrinkus prezidentu, vyriausybės pirmi
ninku pasirinks civilį. Praktiškai prezidentas neturės jokios galios 
ir parlamentas, kuris bus išrinkus spaliomėnesj turės konstitucinę 
teisę nuversti vyriausybę.

Tarp civilių kandidatų daugiausiai galimybės laimėti turi dr. 
Phan Khac Suu ir dr. Tran Van Huong. Pirmasis galvoja, kad besi
mojo prezidento svarbiausias uždavinys busiąs atstatyti Uiką ir jis 
pasiruošęs, jei bus išrinktas, sėsti prie derybų stalo su Vietkongu. 
Tačiau komunistų užimtoji pozicija varguar padės taikingam susita
rimui. Tad civilis prezidentas turės irgi skaitytis su karo realybe.

Budistai prie Diemo režimo buvo vieningi. Tas pats buvo ir su 
kaulikais, kurių yra pusantro milijono. Šiandien situacija kitokia. 
Kandidatas Thieu, 1950 metais per vedybas priėmęs katalikybę, nega
li tikėtis gauti visų katalikų balsų. Priešingai Hao-Hao sektos nariai, 
kurių yra 2 milijonai, jam reiškia pasitikėjimą. Budistai, išskyrus 
Thich Tri Quang grupę, palaiko dabartinę vyriausybę.

šitoks susiskaldymas paaiškinamas ne tik religiniais skirtu
mais, bet dar yra nesutarimų tarp žmonių iš Įvairių provincijų, ku
rie skirtingi rase ir kultūra.

Tad partijos daugiau atstovaujamos interesų, negu kokios ideo
logijos. Sunku pasakyti, kuri iš 74partijųturi didžiausią politinę jė
gą. Didžiausia partija yra Dai Viet ir Kuomintang, abi turinčios 
svarbiausias bazes Vietnamo centre. Kitas svarbus rinkimų fakto

rius yra tas,kad 80% balsuotojų yra kaimuose, o ne sostinėje ir su 11 
kandidatų Į prezidentus bus nelengva surinkti absoliučią daugumą. 
Bet ateities sunkumai bus narlamente, jei Į ji pateks 74 partijų at
stovai. Jokiai vyriausybei, kokia ji bebūtų, nebus lengva kraštą val
dyti.

Pietų Vietnamas dabar aprūpinus demokratiška konstitucija. 
Rinkimai bus vykdomi demokratiškai. Bet to neužtenka. Dar reikia 
perauklėti žmones demokratiniam gyvenimui, kas pa reikalaus a ūkų.

☆
RIETAVE, mokytojas išsivedęs vaikus J kiemą ir pirštu rody

damas Į dangų, aiškina apie erdvę.
— Jei mes stačiai pasikeltumėme Į viršų, pradžioj susidurtu- 

mėme su troposfera, paskui su stratosfera. Paskui mes pasiektu
mėme tuštumą. Ten viršuj labai Šalta,nėra traukos, nėra oro, iš vi
so ten nieko nėra.

— Tikrai nieko? — paklausė vienas mokinys. — Tad neveru 
tiek aukšui keltis, pasilikime namie! (Vc\

Šitie skaičiai gali la
bai imponuoti trumpare
gius, tačiau kai pagal
voji, kad JAV-bėse 1966 
metais nuo įvairiausių 
nelaimingų atsitikimų 
žuvo 112.300 žmonių ir 
kad tais metais 20.160 
žmonių patys nusižudė
— akivaizdoje tų skaičių
— 12.000 žuvusių karo 
lauke per du su puse me
tų yra labai apgailėtinas, 
bet kartu ir pakeliamas, 
viso krašto mastu, nuos
tolis. O kas liečia mies
tų griuvimą, tai čia vi
sų pirma reikia geros 
tvarkos o ne dolerių. 
Miestų kvartalai, kur 
dar neseniai gyveno bal
tieji, atrodė visai gra
žiai. Dėl to, kuo jie da
bar pavirto, kalti dau
giausia dabartiniai gy
ventojai. Tai nereiškia, 
kad jie nereikalingi pa
ramos, tačiau ir pats 
Dievas retai kada pade
da tam, kas pats sau ne
padeda.

Žinia, kiekvienas gali 
kalbėti ką nori, šiek tiek 
tačiau pikta, jei tokiam 
Kingui kreipiamas daug 
didesnis dėmesys negu 
jis vertas. Chicagos ka
talikų diocezijos mokyk
lų vadovėlyje jis iškelia
mas į padanges, kaip 
ypatingai gerbtinas vy
ras! Iš tikro gi tas dr. 
King yra didele dalimi 
asmeniškai atsakingas 
už tuos 12.000 gyvybių, 
kurias amerikiečiai tu
rėjo pakloti pietryčių 
Azijos džiunglėse. Nes 
jis ir kiti panašūs sa
vanaudžiai ’taikos my
lėtojai’ daugiausiai pri
sideda prie to, kad ka
ras yra prailginamas, 
nes jų veikla duoda vil
ties priešams, kad ame
rikiečiai netrukus 'pa
vargs’ ir iš karo pasi
trauks.

Nėra jokios abejonės 
kad jei Washingtonas, sy
kį nutaręs įsivelti į tą 
karą, būtų iš karto smar
kiai smogęs šiauriniam 
Vietnamui, karas šian
dien jau būtų pasibaigęs. 
Tačiau Washingtonas 
laikėsi didžiausio atsar. 
gurno politikos, kad tik 
sovietai labai nesupyktų, 
ir leido komunistams pa
siruošti sutikti kiekvie
ną naują karo ’eskalia- 
ciją’ iš amerikiečių pu
sės. Atgal žiūrint, tas 
atsargumas gal ir turė
jo šiek tiek prasmės — 
jis padidino 'nuomonių 
skirtumus' tarp sovietų 
ir raudonųjų kiniečių. Be 
to, taip vadinama kinie
čių 'kultūrinė revoliuci
ja' ilgainiui sukėlė tame 
milžiniškame krašte to
kį chaosą, kad paliko jį 
visai bejėgiu. Bet dėl to 
žinoma, galima būtų gin 
čytis.

Faktas tačiau lieka, 
kad kai pereitą savait
galį amerikiečiai puo
lė karinius taikinius vos 
10 mylių nuo Kinijos sie
nos, kiniečiai aiškino, 
kad tai amerikiečiai pa
darė susitarę su sovie
tais, o Maskvos Pravda 
teigė, kad dėl to ameri
kiečiai buvo susitarę su 
Pekino valdžia. Girdi, 
kai Mao klika 1965 m. 
puolė sovietus, ameri
kiečiai pradėjo bombar
duoti šiaurinį Vietnamą,

— Dar vienas, kuris atsisakė pasveikinti mūsų prezidento fotografiją!...

RUSAMS LIETUVA YRA VAKARAI
TAD NENUOSTABU, KAD JU DAUGUMAS NORI

LIETUVOJE APSIGYVENTI...
Toronto dienraštis THE 

TELEGRAM liepos 24 d. 
paskelbė stambų iliustruotą 
straipsnį — Aarono R. Ein- 
t ranku įspūdžius iš Vil
niaus. Tai antras L. Dir- 
žinskaitės suorganizuo tos 
spaudos konferencijos vai
sius. Tik šio straipsnio au
torius nekartojo Diržins. 
kaitės ekspertų aiškinimų. 
Jo į dalykus ten pažiūrėta 
plačiau atvertomis akimis, 
ir išgirsta šis tas šalia ofi
cialiųjų įtikinėjimų.

Pradžioje nurodė, kad 
viena iš šių laikų patyčių 
yra Lietuvos nepriklauso
mybės neturėjimas ir jos 
nebuvimas Jungtinėse Tau
tose. Nurodęs, kad nepri
klausomybės Lietuva nete
ko Stalino-Hitlerio sąmoks
lo dėka, autorius primena 
ir savotišką Vakarų vaid
menį. Sako: "Nors Vakarų 
valstybės techniškai nepri
pažįsta Lietuvos įtraukimo 
į SSSR, Vakarų politika ir
gi nenuoširdi. Lygiai kaip 
Lietuvos laisvė buvo nužu
dyta Hitlerio ir Stalino są-

tas pats pasikartojo šį 
pavasarį kai amerikie
čiai smarkiau puolė Ha- 
noi ir Haiphongo apylin
kes,- ir dabar, kada Mao 
'raudongvardiečiai' už
puolė sovietų prekybinį 
laivą Daireno uoste, ame
rikiečiai tuojau bombar
davo tiltus netoli Kinijos 
sienos.

(Nukelta į 2 psl.) 

mokslo, taip Stalino-Roose- 
velto - Churchillio santarvė 
užtikrino, kad Lietuva ne
bebūtų nepriklausoma”. Jal
toje Baltijos valstybės bu
vusios "parduotos” už Sta
lino bendradarbiavimą ko
voje prieš bendrą priešą.

★
Bet, nors Lietuva dabar 

ir laikoma sovietinės impe
rijos dalimi, skirtumas tarp 
Vilniaus ir Maskvos esąs 
apstui pinantis. Vilniuje 
žmonės geriau apsirengę ir 
geriau pavalgę, čia yra net 
naktinis klubas, čia mažiau 
"raudonojo didžiojo brolio” 
baimės, negu Maskvoj, žo
džiu, čia — Vakarai. Net 
rusai Lietuvą vadina "Va
karais", tad nenuostabu, 
esą. kad toks jų daugumas 
nori Lietuvoj apsigyventi... 
Taip Lietuvoj esą todėl, kad 
lietuviai, autoriaus many
mu, sugebėjo nugalėti rusų 
jiems primestos politinės 
bei ūkinės sistemos nemok
šiškumą. Lietuvoje, kaip ir 
kitose nėr ūsų šalyse, net 
komunistų partija kartais 
užimanti nacionalistinę po
ziciją prieš rusišką primi
tyviškumą, nors tai daran
ti atsargiai ir dangstyda
masi.

Betgi baimės jausmas 
Vilniuje ir apskritai Lietu
voj dar neišnykęs. Bijoma 
Stalino laikų teroro grįži
mo, bijoma rusų ūkinio bei 
kultūrinio užgožėjimo. Au
torius susidaręs įspūdį, kad 
rusti kalba stelbia lietuvių 
kalbą Lietuvoj, nors tai 
tendencijai ir spiriamas! 
ne tik už partijos ribų, bet 
ir partijoj. Autorius taip 

pat girdėjęs nusiskundimų, 
kad geriausieji gaminiai iš 
Lietuvos išvežami Rusijon, 
nors tas nusiskundimas, re. 
girnos didesnės gerovės aki
vaizdoj, jam atrodęs ne
svarbus. Net valdžios žmo
nės patvirtinę, kad Lietu
voje jau esą 17'< gyvento
ju atsikėlusiu iš kitų SSSR 
dalių. Jie sakę "tik 17''” 
(atseit, vietinių vistiek dar 
didelė dauguma), bet auto
rius pastebėjęs nerimo dėl 
didelio nelietuvių kiekio Vil
niuje ir aplink Vilnių.

'tačiau vistiek gyvenimas 
Lietuvoj esąs geresnis, ne
gu kitose sovietinėse res
publikose. Palygino su Ar
mėnija. Armėnijoj gal esą 

(Nukelta į 2 psl.)

PALANGOJ NĖRA 
LYGYBĖS...

Vilniaus Komjaunimo 
Tiesa (rugp. 4) apie Pa
langą rašo, kad "dabar 
Čia lyg ir antrasis Sočis" 
(rusuose itin populiarus 
Krymo kurortas) — "tiek 
žmonių suvžiuoja, kad ne 
tik poilsio namai, sana
torijos, viešbutis, kem
pingas, turistų pensio
natas, bet ir svetingi pa
langiškiai visų sutalpin
ti negali..."

Ir čia pat žvilgsnis į 
vasaroti bandančius že
maičius:

"Netoli Palangos esan
čiame miškelyje tvarkin
gai sustatyti keli sunk
vežimiai. Jų kabinų viršų 
puošia užrašas "EKS
KURSIJA". Tai plungiš
kiai atvyko praleisti dvi 
poilsio dienas pajūryje. 
O kiek toliau, žiūrėk, ir 
kolūkiečių grupė, susė
dusi prie laužo,laukda
ma išverdančios kibire 
vakarienės, smuikui ir 
akordeonui grojant, dai
nas dainuoja apie puikų 
gamtos kampelį prie jū
ros"...

Ir dar, sako, kalbasi. 
Tik nepaklausė, apie ką. 
Ar tik ne apie tai, kad 
tos žadėtosios lygybės, 
kaip nebuvo, taip nėra: 
vieni ištaikinguose res
toranuose vakarieniau
ja, kiti — pakrūmėj iš 
kibiro... "Pažanga" tik 
tokia, kad prie jūros že
maičiams visai nebeliko
vietos... (ELTA)
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PIEVELIŲ ĮRENGIMAS, TRĘŠIMAS
IR PRIEŽIŪRA <2i Dr. Agr. ALEKSANDRAS ŠEŠTOKAS

Gana svarbu yra žolės 
rūšį parinkti ir ją pritaiky. 
ti rengiamos pievelės sąly
goms. Pvz., Saulėtoje vie
toje ir geroje žemėje geriau 
tinka Merion Bluegrass. 
Mažiau saulėtoje ir bloges
nėje žemėje — Kentucky 
Bluegrass. Pavėsyje — Red 
Fescue, Colonial Bentgrass 
ir Creeping Bentgrass.

Vėsaus klimato zonoje 
(šiaurinė ir vidurio Ameri
ka) yra priimta sėti žolių 
mišiniai. Mišinių tikslas — 
duoti pačioms žolėms prisi
taikyti prie žemės, o ypač 
saulės šviesos reikalavimų. 
Pasėjus pavėsio ir saulėtos 
vietos žolių sėklos mišinį —

RUSAMS LIETUVA

YRA VAKARAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

daugiau autonomijos, bet 
tikrai ten esą daugiau 
skurdo, negu Lietuvoj. Bet, 
esą, tai pačių lietuvių nuo
pelnas, ne rusų dovana.

Politinė padėtis tokia pa. 
ti, kaip Rusijoj: ta pati vie
nos partijos sistema. Bet 
girdėjęs, jog Lietuvoj esan
ti keliama mintis, kad rin
kimuose būtų ne vienas, o 
du kandidatų sąrašai, — 
tai, girdi, galėtų būti kaip 
ir dviejų partijų sistemos 
pradžia, netgi, jei abu są
rašai būtų komunistų... 
Bet toki dalykai priklauso 
nuo Maskvos leidimo. O 
Maskvos leidimas, auto
riaus manymu, (ar gal ma
nymu tų, kurie jam apie 
tokį sumanymą kalbėjo), 
tokį leidimą gal galėtų pa
dėti išgauti Vakarti valsty
bės ...

★
Po tų pastabų ir sampro

tavimų, A. R. Einfrankas 
primena, kad ”LTSR’’ gi
riasi turinti ir savo užsie
nio reikalų ministeriją. 
Svarbiausias jo įspūdis iš 
spaudos konferencijos toj 
neva ministerijoj — čia 
veržiamasi išgauti diplomą, 
tinį pripažinimą! Diploma
tinis pripažinimas jiems 
ten, esą, rūpi labiau, negu, 
pavyzdžiui, britų laikomas 
auksas. "Tačiau”, — mano 
autorius, — nepaisant čia 
esančios vadinamos užsie
nio reikalų ministerijos, 
Lietuva niekad netaps ne
priklausoma nuo Maskvos 
varžtų, nebent kiltų trečia
sis pasaulinis karas, kurio 
niekas nenori”...

O vis dėlto, lyg pats su 
savimi kalbėdamas, ar te
nai girdėtus gundymus kar
todamas. autorius prasita
ria, kad galgi, pripažinę 
”LTSR”, vakarai lengviau 
galėtų išderėti daugiau au
tonomijos Lietuvai .. . Ga
lėtų susidaryti geresni ry
šiai su išeivija .. . Bet, sa
ko, jei Vakarai tokį pripa
žinimą suteiktų, tai kas gi 
tada Maskvą beskatintų su
teikti daugiau autonomijos 
Lietuvai? "Dilema iš tikrų
jų sunki”, — samprotauja 
A. R. Einfrankas. — Pra
eity įvairūs "paktai” ne
kreipė dėmesio į Lietuvoj 
gyvenančius žmones. Jau 
laikas apie tuos žmones pa
galvoti. netgi jei galutinis 
rezultatas būtų ne visiška 
nepriklausomybė, kurios Va 
karai menamai nori Lietu
vai”.

★
Vliko vicepirmininkas J. 

Audėnas rugp. 1 d. parašė 
to straipsnio autoriui laiš
ką. dėkodamas už įžvalgu
mą bei gerą Lietuvos padė
ties supratimą ir pažadėda
mas per Eltos Informacijas 
paskleisti žinią apie tą 
straipsnį laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudoje. (ELTA) 

saulėtoje vietoje įsigalės 
daugiau šviesos reikalau
janti žolė, o pavėsyje ge
riau augs pavėsio žolė ir 
nustelbs daugiau saulės rei- 
kalaujančiąją.

Jei visas plotas vienodai 
saulės apšviestas ar vieno
dai pavėsingas, tai geriau 
sėti vienos rūšies žolę. Ta
da pieva atrodys vienodes
nė ir gražesnė.

Pievų žolių mišinius su
daryti pagal jų augimo sa
vybes. Pvz., Bentgrass ne
galima maišyti su Merion, 
Kentucky Bluegrass ir Red 
Fescue, nes jų piovimo auk
štis, augimas ir vandens 
reikalavimai skirtingi.

Gerai prižiūrimoje pievo
je daug žolių mišiniuose ne- 
p a g e i daujama. Saulėtoje 
vietoje tinka: 75'/ Blue
grass ir 25L Red Fescue, 
o pavėsingoje: 25'/ Blue
grass ir 75'/ Red Fescue.

Naujai pievai įrengti yra 
keletas būdų. Pažymėtini 
šie trys: sėkla, velėnos ga
balėliais ir velėna.

PIEVOS ĮRENGIMAS 
SĖKLA

Veik visos vėsaus klima
to žolių sėklos sėjamos ru
denį — rugpiūčio mėn. 15 
dieną.

Praktikoje dažnai būna 
kitaip. Kaip tik įrengtas 
naujas namas, kiekvienas 
tuojau nori turėti žolę ir ją 
sėja bet kuriuo laiku. To
kiais atvejais sėti su den
giamuoju augalu. Keliais 
atvejais gerą pasisekimą 
turėjau, pasėjęs (prieš va
saros karščius) Merion 
Bluegrass su Ryegrass Per. 
ennial. Ryegrass sudygsta 
per kelias dienas ir greitai 
padengia paviršių žole. Ji 
neduoda įsigalėti piktžo
lėms, sudaro apsaugą lėtai 
dygstančioms sėkloms ir 
lėtai augančioms Merion 
Bluegrass žolėms. Merion 
Bluegrass pilnai suauga 
per 2 metus, o Ryegrass 
per 2-3 metus išnyksta.

Atskirti valstybių ir fe
deralinis įstatymas reika
lauja ant įpakavimo nuro
dyti grynos sėklos, dygimo 
ir švarumo nuošimtį ir ka
da darytas analyzas. Sėklos 
gerumas turi reikšmės žo
lės augimui. Todėl patarti
na sėklos pirkti tik geros 
rūšies.

Sėja. Labai svarbu sėk
las pasėti vienodai, t. y. 
kiek įmanoma vienodžiau 
paskleisti visame plote. Sė
jama ranka arba sėjama 
mašinėle. Smulkios sėklos, 
kad ilgiau pasiskleistų, ge
riau maišyti su smėliu arba 
dirvos žeme. Visados sėklos 
kiekį padalyti pusiau. Vie
ną pusę sėti einant išilgai 
ploto, o kitą — skersai. Ge
rai paruoštą žemę ir išly
gintą paviršių, prieš sėjant 
sėklą, patartina lengvu vo
lu suvoluoti. Ant suvoluoto 
paviršiaus geriau matosi 
pabertosios sėklos. Pasėjus, 
reikia su lengvu grėbliu su
judinti paviršių — sėklas 
įakėti: mažas sėklas - l/j, 
inčio, o didesnes Vį - % in_ 
čio. Pasėtas ir užakėtas sėk
las su lengvb volu suvoluoti, 
nes mažos sėklos turi turė
ti kontaktą su žeme. Sėjant 
mišinius, pirma pasėti di
desnes sėklas, nes didesnės 
sėklos sėjamos giliau. Ge
rai įakėjus ir suvolavus, 
ant viršaus sėti mažesnes 
sėklas.

Pasėtos sėklos priežiūra. 
Paviršių visą laiką reikia 
laikyti drėgną. Tik ktįsudy- 
gusios žolės šaknys yra la
bai jautrios. Kartą sudžiū- 
vusios. jau neatsigauna. 
Laistyti ne po daug, bet 
dažnai ir maža srove, kad 
neišsiplautų. Sulėtinti lais
tymą tik po dviejų nupjovi

mų. Piauti, kai žolė užauga 
2V2-3 inčius. Dažnas nu
pjovimas pagreitina ploto 
padengimą. Labai svarbu, 
kad būtų piovimo mašinėlė 
aštri, nes kol dar žemė ne
susigulėjus ir šaknys negi
liai, galima jaunus augalė
lius sužaloti ar net išrauti. 
Smarkus lietus yra pavo
jingas, nes išplauna ne tik 
sėklas, bet ir jauną žolę. 
Nuo smarkaus lietaus ap
saugoti, padengiama šienu, 
šiaudais ar specialiu audek
lu, kurie laikomi kol supūs
ta. Lietaus išplautas vietas 
reikia tuojau atsėti.

PIEVOS ĮRENGIMAS 
VELĖNA

Pažymėtini du atvejai: 
naujo ploto padengimas ve
lėna ir pievos žolių pakeiti
mas. Vienu ir kitu atveju 
žemę paruošti kaip sėjai. 
Velėna neturi būti storesnė 
kaip vienas inčias. Plones
nė velėna greičiau priauga. 
Velėnas kloti ne juostomis, 
bet kaip plytas namo sieno
je, gerai suglausti ir nepa
likti plyšių tarp velėnų. 
Ant užklotos velėnos pa
barstyti geros žemės ir ją 
sušluoti į velėnos suduri- 
mus. Naujos velėnos šak
nys turi būti gerame kon
takte su žeme, todėl tuojau 
suvoluoti ir gausiai palais
tyti. Kol velėna priaugs prie 
žemės, kol šaknys nueis gi
liau, laistyti dažnai ir ma
žais kiekiais.

Velėną užkloti galima bet 
kuriuo sezono metu. Kur 
daromas pievos nuolaidu
mas, geriau velėnuoti, ki
tais atvejais daug pigiau ir 
neblogesnę pievą galima 
įrengti sėjant sėklą.

Kai norima vieną pievų 
žolę pakeisti kita, tai pir
mas darbas yra senos žolės 
sunaikinimas. Dauguma žo
lių turi požemines ataugas, 
todėl nepakanka nuimti se
ną velėną, reikia sunaikin
ti ir požemines ataugas, 
nes iš jų išauga žolė. Ypač 

Dabar jūs galite alankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms informacijoms rašykite 
- skambinkite daugiausia patyrusiam

COSMOS TRAVEL BUREAU, INC.
45 W. 45 Street, New York, N.Y. 10036 • Tel. CI 5-7711

Cosmos Parccls Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS į USSR

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS FARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YOR, N. Y. 10003 — 39 — 2nd Avenue _ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avehue DI 5-8808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvnut Avenue .. LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay A N 8-0068
• BUFFALO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• VHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė, BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Literary R<1. TO 1-1068
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. G L 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .. 365-5255
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_____ FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue RI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. . LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street __  . _ 274-6400
• PASSAIC, N. J. — 176 Mamket Street__ GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa. 19122 — 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson St. __ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076- Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY. Conn. — 905 Bank St................PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 169 Millbury Street SW 8-2868

būtinas požeminių ataugų 
sunaikinimas tokios žolės, 
kurios yra skirtingas augi
mas, skirtingas piovimo 
aukštis ir skirtingas van
dens reikalavimas. Pvz., 
skirtingas minėtas savybes 
turi Bentgrass ir Bluegrass.

PIEVOS ĮRENGIMAS 
VELĖNOS GABALĖLIAIS

Turint tikslą sumažinti 
velėnavimo išlaidas, Merion 
Bluegrass, Kentucky Blue
grass, Creeping Bentgrass 
ir Zoysia pievos galima 
įrengti velėnos gabalėliais. 
Velėnos gabalėliais galima 
įrengti pievą tik tokių žo
lių, kurios turi antžemines 
ar požemines ataugas. Jos 
auga į šalis ir po kiek laiko 
padengia visą plotą.

Velėna supiaustoma 2x2 
inčių gabalėlius ir sodina
ma į paruoštas duobutes 12 
inčių atstumu vienas nuo 
kito. Pievos gabalėlių šak
nys turi būti gerame kon
takte su žeme. Taip suso
dinti gabalėliai normaliai 
per metus padengia visą 
plotą. Jei arčiau vienas ki
to sodinama, gerai prižiū
rima, greičiau padengiamas 
plotas. Labai pagreitina 
augimą azotinės trąšos. Jo
mis tręšti kas 2-4 savaites, 
duodant 1000 kv. pėdų V2 
svaro gryno azoto. Tarp ve
lėnos gabalėlių pasidaro ge
ros sąlygos piktžolėms aug
ti. Jas naikinti dažnu plo
vimu ir chemikalais. Nepa
tartina piktžolės ravėti, nes 
gali požemines, o ypač ant
žemines ataugas pažeisti ar 
nutraukti.

Pievas įrengti gabalėliais 
yra geriausias laikas nuo 
rugpiūčio 15 d. iki rugsėjo 
1 d.

RIAUŠĖS IR

VIETNAMAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

"Dabar — rašė Prav- 
da šį pirmadienį — ka
da Vietnamo liaudis yra 
taip reikalinga vienin
gos paramos iš visų so
cialistinių valstybių tar
po jos teisėtoje kovoje, 
suorganizuojamas bru-

Trys apaštalai. Detalė iš Maspetho lietuvių parapijos bažnyčios 
altoriaus. V.K. Jonyno skulptūra medyje. V. Maželio nuotrauka

tualus užpuolimas (so
vietų laivo Dairene)"...

Susitarimas su kinie
čiais ar ne — kiniečių- 
sovietų santykių raida 
prezidentą Johnsoną pa
drąsino leisti savo avi
acijai bombarduoti tai
kinius arčiau Kinijos šie 
nos. Jei tas ką nors įro
do, tai tikrai tai, kad 
užsienio politikos ir ka
ro vedime prezidentas 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COI) - 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 atvirus jūros pliažas 

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

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 128-8425.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma: ATLANTO vanduo šildo

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

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

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.

SEZONĄ PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

gali ir turėtų daugiau ži
noti už eilinį pilietį, ku
rio nuomonės dabar no
ri atsiklausti Dr. Mar- 
tin Luther King, jr. 
Tas žymiai daugiau pa
sitarnautų šiam kraštui 
ir net žmonijai, jei pasi
imtų šluotą ir gyvu pa
vyzdžiu parodytų kaip 
lengvai ir pigiai galima 
iššvarinti Amerikos 
miestus.
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Sukaktuvinė
stovykla

Šiais metais sueina 45 
m., kaip veikia Korp! 
Neo-Lithuania. Korpo
racija yra grynai tauti
nio ir kultūrinio pobū
džio organizacija. Šūkis 
Tėvynės Gerovei 
"Pro Patria"". Ji riboja
si grynai lietuvišku aka
deminiu jaunimu be reli
ginių skirtumų. Korpora
cijos tikslas — lietuvių 
tautos didybė, jos garbė 
bei gerovė, sava lietu
viška kultūra ir valinga 
bei tauri . asmenybė. 
Korporacija nurodo ne 
tik lietuviškos veiklos 
ateities gaires, bet taip 
pat pažymi garbingą Lie
tuvos praeitį, kuo turėtų 
didžiuotis kiekvienas lie
tuvis, nes prie dabarti
nių gyvenimo sąlygų ne
mažai yra lyg ir pamir
šę kas esą. Korp! Neo- 
Lithuania atėjo į gyveni
mą tęsti ir ugdyti tau
tišką ideologiją.

Drauge su laisva Lie
tuva augo ir klestėjo 
Korp J Neo-Lithuania. I 
jos eiles kas met įstoda
vo šimtai gražiausio ir 
sąmoningiausio akademi
nio jaunimo. Tėvynę oku
pavus 1944 m. dalis kor- 
porantų atsidūrė trem 
tyje. Tremties gyveni
mas niekados niekam ne
buvo saldus ir laimingas. 
Bet ir šios sunkios sąly
gos nepajėgė palaužti lie
tuviško ryžto, nepajėgė 
užslopinti jaunuoliško en
tuziazmo mokslui siekti. 
Lietuvis studentas, kad 
ir svetimoje Alma Ma- 
ter pastogėje, neužmir
šo nepriklausomybės lai
kais sukurtų akademinių 
organizacijų — jas atkū
rė ir liko ištikimi savo 
pagrindiniams idea
lams.

1950 m. atsikūrė pir
masis Korp! Neo-Lithu
ania padalinys Cleve
lande. 1958 m. liepos 2- 
3 d. Toronte (Kanadoje) 
įvykęs atstovų suvažia
vimas formaliai atstei- 
gė korporacijos veiklą 
tremtyje.

Nuo atsisteigimo die
nos Korp! Neo-Lithuania 
jau turėjo devynias gau
sias vasaros stovyklas. 
Busimoji šiais metais 
nuo rugpiūcio 26 iki rug
sėjo 4 dienos vasaros sto
vykla yra dešimtoji tai
gi ir jubiliejinė. Šiai 
stovyklai vieta parinkta 
ta pati, kur buvo ir 1965 
m. t.y. Rex Terrace Re- 
sort on Eik Lake, Al- 
don, Mich. Vieta pasa
kiškai graži ir roman
tinė. Sporto mėgėjams 
visokie patogumai ir 
įrengimai. Reikia šioje 
stovykloje dalyvauti ir 
pasinaudoti visais malo
numais.

Ką stovykla duoda jau

ČESLOVAS JANUŠAS Žvejų prieplaukoj (aliejus)

nimui? Reikia pasakyti, 
kad jaunimo stovykla yra 
lyg ta lietuviška mokyk
la. Čia jaunimas gražia
me gamtos prieglobsty
je, nutolęs nuo miestų 
trukšmo ir dulkių, poil
siauja, stiprina sveika
tą, dainuoja, žaidžia, 
sportuoja, tarpusavyje 
bendrauja. Užsimezga 
pokalbiai įvairiomis te
momis. Dalyvauja įvai
riose paskaitose ir dis
kusijose. Tautiniu ir lie
tuvybės išlaikymo požiū
riu dalyvavimas sto
vykloje yra dar reikšmin
gas ir tuo, kad užsimez
ga artimesni santykiai 
tarp dalyvių iš kurių ne
retai susiformuoja ir 
gražūs lietuviškos šei
mos židinėliai. Tuo džiau
giasi ne tik tėvai, organi
zacija bet ir lietuvių bencK 
ruomenė. Be vasaros sto
vyklų liktų tuščia vieta j 
jaunimo gyvenime. Kul- ( 
tūriniu požiūriu Korp! 
Neo-Lithuania skiria 
premijas už stovyklos 
aprašymą. Tuomi padrą- ‘ 
sina jaunimą dalyvauti 
spaudoje.

Stovyklas organizuo
ja ir jas administruoja 
organizacija. Šį darbą tu- 1 
rėtų gyvai paremti ne tik 
tėvai bet ir visuomenė. 
Jaunimui geriausia pro
ga pažinti mūsų tautos 
kultūrą stovyklose. Per
ėję lietuvišką stovyklą ' 
jaunimas lieka atspares
nis svetimoms įtakoms. 
Stovyklose vartojama lie- 1 
tuvių kalba. Stovykloje už 
simezga naujos draugys
tės, kurios jaunimo am
žiuje yra labai jautrios 1 
ir prasmingos. Susi
rasti sau gerą draugą ar 
draugę geriausia proga ' 
yra stovykloje. Papras
tai stovyklose veikia ži- ] 
nomas posakis — svei- 1 
kame kūne — sveika 
dvasia. Jaunimas besto- 
vyklaudamas ir besi- ! 
linksmindamas turi taip 
pat surasti laiko apspręs- ' 
ti svarbesnias proble- ' 
mas, pasidalinti minti
mis, kad apleisdami sto. 
vykią būtų geriau pasi- 1 
ruošę įgyvendinti šūkį 
— Pro Patria!

Reikia manyti, kad ši 
dešimtoji vasaros sto
vykla bus Korp! Neo-Li- 
thuania šeimos narių už
pildyta. Ten pat rugsėjo 
2-3 dienomis šaukiamas 
Korporacijos suvažiavi
mas — didžioji sueiga.

Baigiu šias trumpas 
pastabas apie Korp! Neo 
-Lithuania busimąją de-

Lietuviško gyvenimo nuotaikos
Lietuvos Atsiminimų ra

dijas, vadovaujamas dr. Jo
kūbo Stuko, pradedant lie
pos 29 d. per kelias progra
mas supažindino savo klau
sytojus su keliais asmeni
mis, ką tik grįžusiais iš pa
vergtos Lietuvos. Visi kal
bėjusieji nusiskundė, kad iš 
Vilniaus niekur kitur neiš
leido ilgiau kaip keturiom 
valandom, bet kur gi per 
tokį trumpą laiką nuke
liausi. Tą suvaržymą aiški
no neva dėl prasidėjusio 
karo tarp Izraelio ir arabų,

EMILIJA ČEKIENĖ

šimtąją vasaros stovyk
lą Ritos Merkelytės, 
1959 m. antrosios vasa
ros stovyklos atidary
mo proga pasakytais 
žodžiais:

"Nepamirškime, mes 
kiekvienas esame gėlė, 
žydinti plačioje lankoje, 
kiekvienas esame žvaigž
dė, žėrinti melsvam 
skliaute, ir taip pat kiek
vienas esame skambanti 
gaida. Bet viena gėlė yra 
mažytė, ir jos žiedas 
greit vysta; vienos 
žvaigždės šviesa silpnu
tė ir greitai gęsta; vie
nos gaidos skambesys 
trumpas ir greitai tils- 
t. Tik supynus visas gė
les į vieną vainiką, regi
me jo grožį, ir sujungus 
visas žvaigždes į vieną 
grandį, matome tikrą 
šviesą; tik subūrus vi
sas gaidas įvienągalin 
gą simfoniją, girdime jos 
melodiją.

Neo-Lithuania! Tu 
mus sujungi į vieną vai
niką, į vieną grandį, į 
vieną simfoniją. Drauge 
mes esame stiprūs ir 
drauge mes laimėsime. 
Tegul ši stovykla mums 
padeda sutiprėti vienin
goje lietuviškoje dvasio
je".

Mielas kolega ir kole
ge! Gerai įsi skaityk R. 
Merkelytės žodžius ir ne
dvejodamas rugpiūčio26 
d. dumk įdešimtąją va
saros tovyklą. Ten sto
vyklos vadovas Vyt. Kas- 
niūnas jus visus sujungs 
į vieną korporantišką 
gražią grandį. Nesigai
lėsite!

nors turistams amerikie
čiams lietuviams nebuvo 
aišku, ką bendro turi jų 
kelionė su taip tolimu karu.

Tačiau Amerikoje gimu
si ir čia mokslus baigusi 
mokytoja Dėmi Jonaitienė, 
kurį laiką Vienybės laik
raštyje redagavusi anglų 
kalba skyrių, savo viešna
gėje gavo daugiau privile
gijų. Ji turėjo progos dau
giau matyti, pastebėti ir tai 
labai nuoširdžiai per radiją 
savo įspūdžius perdavė 
klausytojams ir man asme
niškai plačiau papasakojo.

— Man teko lankytis ne 
tik Vilniuje, bet ir Kaune, 
Trakuose ir Druskininkuo
se. Teko susitikti ir kalbė
tis su tenykščiais rašyto
jais, žurnalistais ir daugeliu 
žmonių, su kuriais vos pra
dėjus kalbėti tuojau pasi
junta tartum kokia skirian
ti mus siena, bet kai ilgiau 
išsikalbi ta siena pradeda 
nykti ir tada pamatai, kad 
daugelis tų žmonių nieko 
nesiskiria nuo tavęs, kad 
jie jaučia tą patį, ką ir tu 
ir tada norisi ilgiau tarp jų 
pabūti, — kalbėjo Jonai
tienė.

Į klausimą, kas jai oku- 
puotoj Lietuvoj labiausiai 
patiko ir kas labiausiai 
patiko, nesvyruodama 
sakė; "Man mažiausiai 
tiko tuo metu vykusi
džiulė dainų ir sporto šven. 
tė. Kodėl? Kiekvienas nu
stebs. Juk lietuviškas jau
nimas puikiai žygiuoja, jie 
puikiai dainuoja 
lietuvių
žmonės klausosi didžiausiu 
susikaupimu ir žavisi savo 
jaunimu ir jų sugebėjimais. 
Bet man nepatiko ir net la
bai skaudu buvo, kad šitoji 
visa lietuvių kultūrinė šven
tė, visa programa naudoja
ma tiktai bolševikinei pro
pagandai kelti, ką matome 
vos paėmę į rankas tos 
šventės programą, praside
dančią tokiais žodžiais:

”1967 m. Respublikinė 
Liaudies Meno ir Sporto 
šventė skirta Didžiojo Spa
lio Socialistinės Revoliuci
jos 50-mečiui. Programa: 
Revoliucija — žmonijos 
Jaunystė; Prologas — Re
voliucijos žingsniai; Var
šuvietė — revoliucinė dai
na ; Broliai sukruskim, 
ginklą į ranką — lietuvių 
revoliucinė liaudies daina; 
Drąsiai draugai, koja ko
jon — rusų revoliucinė dai. 
na ir t.t."

Taip pat į akis krenta 
daugelio kūrinių autorių 
pavardės, būtent: Križi- 
novskio, Aleksandrovo, Le- 
bedevo, Levašovo, Puchačo- 
vo, Babejovo, Feljanovo ir 
kitų. Tik šventės vyriausie
ji dirigentai kažkodėl buvo 
visi lietuviai.

ne- 
at- 
pa- 
di-

gražias
liaudies dainas.

J. Jurevičius

• Korp! Neo-Lithuania 
stovyklos viršininkas Vy
tautas Kasniūnas prašo vi
sus, norinčius dalyvauti ju
biliejinėje stovykloje, pa
skubėti įsiregistruoti šiuo 
adresu: V. Kasniūnas, 3754 
W. 70 PI., Chicago, III. Tel. 
(312) 585-3617.

Nepatiko man ir kitu at
žvilgiu greitu tempu kraš
to rusinimas. Vilniaus gat
vėse retai girdi lietuviškai 
kalbant, o kai užkalbini, 
atsako rusiškai ir, tik įsiti. 
kinęs, jog esi padorus žmo
gus, pradeda su tavim kal
bėti lietuviškai. Dar liūd
nesni vaizdą daro rusiški 
užrašai viešose vietose: te
lefonai, automatai, autobu
sų ir gelžkelio stotys ir kt. 
Esu Amerikoje gimusi, bet 
skaityti lietuviškai moku, 
tačiau pagal užrašus nega
liu nieko susirasti, nes ru
siškai nemoku. Palydovas 
aiškino, jog čia tarptautinis 
miestas. Bet kur gi čia, sa
kau, tarptautinis, jei tik 
viena rusiška kalba.

O labiausiai man patiko, 
— sakė Jonaitienė, — mo
mentas, kada amerikietis 
lietuvis, sekmadienį nuėjęs 
į šv. Teresės bažnyčią prie 
Aušros Vartų, užlipo prie 
vargonų ir pats vienas už
giedojo savo kompozicijos 
”Tėve mūsų”. Tokia susi
kaupimo valanda sudrebino 
visų širdis, nes solo bažny
čioje žmonės nebuvo girdė
ję virš 20 metų, todėl toks 
įvykis buvo kažkas didingo, 
tai neįmanoma atpasakoti, 
reikia pačiam būti, jausti, 
matyti, kaip ašaros riedėjo 
žmonėms per skruostus. 
Tas pats pasikartojo sekan
tį sekmadienį. Tai buvo ge
rai žinomas amerikietis lie_ 
tuvis muz. Liudas Stukas, 
dr. Jokūbo Stuko brolis.

Man tai patiko dėl to, kad 
amerikietis, nuvažiavęs į 
savo tėvų gimtąjį kraštą, 
atliko ką nors konkretaus. 
Jis be žodžių su žmonėmis 
suartėjo, tik gaila, nedaug 
buvo jaunimo bažnyčioje.

★
Liudas Stukas per radiją 

savo pranešimą pradėjo to
kiais žodžiais: "Aš tik da
bar, kai apsilankiau Lietu
voj, suprantu, kas yra lais
vė. Iš Vilniaus niekur neiš
leido. Buvau dainų ir sporto 
šventėj. Nors programą lie
tuviškas jaunimas atliko 
puikiai, bet mes amerikie
čiai neplojom, nes širdis 
neleido, labai skaudu buvo, 
kad viskas ėjo bolševikinei 
propagandai. Ir per Vil
niaus radiją visą dieną te
ko girdėti tik rusiškas re
voliucines dainas, tik labai 
retai vieną kitą lietuvišką.

Be to, Liudas Stukas kal
bėjo: "Susipažinau su mu
zikais, literatais, kurie ne
paprastai malonūs žmonės, 
o vienas iš jų buvo tiesiog 
dieviškai jautrios geros šir
dies, suruošė ten puikų pri
ėmimą. Jie labai nori viso
kio kultūrinio bendradar
biavimo su mumis ir aš ma
nau turėtume viską daryti, 
kad tai įvykdytume”.

Kaip greit Liudas pasi
juto dideliu Amerikos lietu, 
vių ambasadorių. Pats pa-

sisakė, kad iš Vilniaus nie
kur kojos neiškėlė, nieko 
nematė, o po suruošto pri
ėmimo staiga pradėjo rū
pintis mainikauti, kviesti, 
organizuoti ir t.t.

Ta proga Liudui pravar
tu paskaityti "Draugo" 
rugp. 3 d. vedamąjį, kur 
rašoma:

"Daug energijos išeikvo- 
jama norint perspėti tuos, 
kurie nemato, kaip paver
gėjas jiems ant kaklų ir 
galūnių riša virves, kad ga
lėtų juos savo labui patam
pyti ... Jie pamiršta, kiti 
nenori matyti, kaip gražiai 
ant jų neriamos kilpos, kad 
būtų pašokdinti komuniz
mo labui. Komunizmas ne
daro be specialaus tikslo, 
jei ką organizuoja, jei ką 
kviečia, jei giria, visa tai 
turi tikslą ... Komunistai 
stengiasi išnaudoti viską, 
ką gali tautų pavergimui ir 
tą jie daro nesigailėdami 
teroro, o jei reikia ir me
luoto švelnumo. Daugelis, 
kas su jais pradeda kokį 
bendravimą, nebegali išsi
painioti iš pinklių ir tampa 
komunistų tampomomis lė
lėmis. Pavergtoje Lietuvo
je komunistiniai gauleite
riai neprisipažįsta, kad jie 
tampomi, kiti gi čia ieško 
ir sakosi nerandą ant kaklo 
iškamšoms virvės. Ir kas 
tos virvės nejaučia, nema
to ar nenori matyti, tas ne
pažįsta komunizmo, kurio 
tikslas pavergti pasaulį dar 
nėra pasikeitęs".

L. Stukas ir Jonaitienė 
mums pranešė, kad jie ne
plojo tokioje didingoje dai
nų šventėje, nežiūrint, kad 
programa buvo puikiausiai 
meniniu požiūriu atlikta, 
nes ji tarnavo bolševikinei 
propagandai iškelti. Būtų 
naudinga Liudui susipažin
ti, kaip toji šventė buvo 
ruošiama:

"Artinasi didžiosios isto
rinės datos — Tarybų val
džios 50-metis ir V. Lenino 
šimtosios gimimo metinės, 
artinasi Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijpos XXIII 
suvažiavimas. Mūsų kūry
biniai darbai turi būti ver
ti mūsų liaudies, mūsų įkvė
pėjos, vairininko, didžio
sios Lenino partijos”. (Per
galė, 1966 m. 1 nr.).

Kokioj dvasioj tai šven
tei ruošėsi, tokioj ir praėjo. 
Nepamirškime, kad visos 
okupuotoje Lietuvoje įsteig
tos organizacijos yra Mask
vos organizacijų padaliniai, 
anot J. Smetonos, ir jų at
stovai yra Maskvos patikė
tiniai ir su jais bet koks 
bendravimas yra talkini
mas okupantui.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP VVANTED MALĖ

WANTF.D AT ONCE F.XPI RIENCED

ACME GRIDLEY 
BR0WN & SHARPE 

DAVENPORT 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS SĖT UP MEN 
Ist & 2nd SHIFTS. 

Steady work for ųualified men. 

Metai Seal & Products, Ine.
216 — 731-6900

(86-92)

Ist CLASS

TOOL & DIEMAKER
We are looking for a young-man 
who is interested in moving ahead. 
He mušt be capable of being a lead 
man A vvilling to assume some su- 
pervisory duties.

Day Shift. High hourly rate. 
Contact FRANK LASZLO 

JORDAN WELDING & MFG. 
12502 Berea Rd. 216—CL 2-6363

(86-88)

JEWELRY
DROP HAMMER OPERATORS, 

PRESS HANDS, BENCH WORKERS, 
F1LERS, POLISHERS, LAPPERS, 
PORTER.

Experience necessary on Die 
Struck Rings. Modern jewelry MFC. 
Plant in union. Steady employment. 
overtime and benefits

TESSLER AND WEISS
2389 VAUX HALL RD., UNION, N.J.

(85-91)
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AKIMIRKOS

MITOLOGIJOS LOBIAI
Keista ir liūdna, kai keliems 

šimtmečiams praėjus po to, ka
da mūsų prosenelių šventas tikė
jimas lietuvių tautos priešų bu
vo taip žiauriai išrautas, sunie
kintas ir beveik sunaikintas, dar 
ir šiandien jo prisiminimai kai 
kam neduoda ramiai miegoti. To 
senojo tikėjimo pėdsakai, išlikę 
mūsų dvasioje, papročiuose, do
rinėse sampratose ir ypač liau
dies meno paminkluose, dar ir 
šiandien tebenervina kai kuriuos 
ankstybųjų Viduramži ų menu Ii - 
teto palikuonis.

Tuos, kurie šiuos prosenelių 
mitologijos pėdsakus prisime
na, atranda, ieško ir {jungia { 
palyginamosios senųjų amžių mi
tologijos schemą, vaipydamies, 
jie iššoksu apskelbti falsifika- 
toriais, jų teorijas ar interpre- 
ucijas nerimtomis, nepagristo
mis ir dar blogiau. Maža to,pa
tys šio mokslo srityje būdami 
tik dileunui, jie jau drĮsu tik
ro mokslininko ilgų metų tyrinė
jimus vadinti kalbėjimu "su pro
pagandine aistra"...

Iš kur toks {karštis, drąsa, 
pagaliau koks motyvas? Ar mū
sų prosenelių tikėjimas vis dar 
pavojingas? Ar naujasis tikė
jimas Lietuvos dar nepakanka
mai užkariavo? Ar aną senąjį 
drauge su kryžiuočiais vis dar 
reikėtų toliau rauti? Ar taip bū
tina, tikslu ir sąžininga? Ar Je
hova vis dar toks pavydus im
perialistas?

★

Senovės lietuvių tikėjimas į 
jų gyvenimą supančias dievybes 
ir nesupranumas gamtos jėgas 
nebuvo kvailesnis už kitas se
nųjų gadynių tikybas. Visų tiky
bų pagrinde yra vienas bend
ras bruožas - tikėjimas, ko ne
supranti ir negali racionaliai iš
siaiškinti, bet kas tau yra ap
reikšta, kad tai tiesa, ir tu tiki, 
kad ui tiesa.

Senovės lietuvių tikėjimą va
dinti "pagonišku" (šis lotyniškos 
kilmės žodis turi {žeidžiančio ir 
niekinančio^ prieskonio) galima 
tik sąlygiškai, pagal įsigalėjusį 
įproti, nesigriebiant tiksliau spe. 
cifikuoto apurimd. šiaipjau,at
rodo, lietuvių tikėjimas nebuvo 
submeldiškas, o daugiau ani- 
mistinis bei panteistinis. Krikš
tytojams j{ su šaknimis rovus 
ir naikinus, patiems lietuviams 
anksčiau neturėjus savo rašto, 
užtenkamai nebepaliko nei jotie, 
stoginių duomenų, nei tikslių iš
samesnių aprašymų. Todėl jo 
nagrinėjimas kaipanksčiau.uip 
ir šiandien susiduria su daugy
be spragų, neaiškumų, spėlioji
mų, jam prikergtų vėlesnių le

gendų. Tyrinėtojai daug kur ne- 
gali ir gal niekados negalės ras 
ti visai aiškių ir {rodytų atsa
kymų { kiekvieną klausimą. Tad 
buvo ir gal dar ilgą laiką bus 
normalu turėti {vairių interpre
tacijų bei teorijų, dėl kurių gali
ma ir teks toliau ramiai disku
tuoti be "propagandinės aist
ros".

Tokiu atveju paskubom post
ringauti apie "falsifikatus", 
"nemoksliškumus" ar plagia
tus kaip tik yra greičiau vi
duramžio mentaliteto vienos sty
gos propagandinė aistra. Visai 
normalu, kad viena lietuviška 
"Pieta" skulptūrėlėprof. dr. Jur- 
giui Baltrušaičiui (kuris yra ne 
tik Prancūzijoje pripažintas ge
ras ir gilus meno istorikas) at
rodys aiškintina vienaip, o kita 
lietuviška to žanro skulptūrė
lė archeologei ir lietuvių liau
dies meno tyrėjai prof. d r. M. 
Gimbutienei atrodys aiškintina 
kitaip. O prof. P. Galaunei ar 
dail. A. Rukštelei aiškintina dar 
trečiaip. Tik susumavus paly
ginamosios religijų ir menų is
torijos, tautosakos, archeolo
gijos bei lingvistikos tyrinėjmų 
duomenis, ilgainiui daugelis 
problemų gal galės geriau išaiš
kėti. .

Bet susigalvoti, kad lietuvių 
liaudies meno "supagoninimą" 
mums primetė bolševikški oku
pantai ir dabar M. Gimbutienė 
jiems "talkininkauja", jau pri
klausytų psichedelijos sričiai. 
Okupanto užmačios susovietin- 
ti, surustinti ir subedievinti Lie
tuvą labai aiškios, bet kad jis 
dar siektų ją ir supagoninti, tai 
reikėtų {rodyti. Sovietiniai Lie
tuvos etnologai, be abejo, irgi 
sutinka, kad lietuvių liaudies 
mene esama senojo mūsų tikė

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

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

visas taupymo sąskaitas.

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

HDEUL

BRDNYS RAILA

jimo atošvaistų. Bet kad rusai 
leninistai ir atejistai būtų su
interesuoti pagonizmo teorijas 
mums primesti, yra šmėklų ma
tymas ten, kur jų nėra ir nega
li būti. Sovietinio tipo marksis
tams visos relgijos yra -"opiu
mas liaudžiai", ir pagoniškoji 
jiems nė trupučio ne geresnė 
už krikščioniškąją.

Jeigu jiems kartais patinka 
pabrėžintai menkinti tarptauti
nės krikščionių religijos vaid
menį kultūroje, ui jiems nė
ra nė mažiausio tikslo vieton 
to rvškinti ir aikštėn kelti se
nąją tautinę lietuvių religi
ją, kuri dar daugiau mus skir
tų nuo "vyresniųjų brolių" ir 
ko gero, skatintų "vietininikiš- 
kų nacionalistinių atgyvenų" pa. 
gimdoms.

★

Kadangi senąją lietuvių reli
giją nuo krikščioniškosios ski
ria tik nelabai ilgas 4-6 šimt
mečių laikourpis, ui visai na
tūralu, jog gana daug jos pėd
sakų, dvasinių bruožų, galvo
senos ir simbolikos vėliau iš
liko kasdienos gyvenime, papro
čiuose, ypač liaudies meno ir 
jos kūrėjų pasaulėjautoje, kas 
turėjo daugiau mažiau atsispin
dėti ir jų darbuose.

Tų pėdsakų trupiniai tebėra 
vienoje kitoje senovės dainoje, 
gausiau pasakose ir padavi
muose, prieuruose ir "kaimo 
medicinoje", liaudinėje skulp
tūroje audiniuose, papuoša
luose, net krikščioniškų kryžių 
ornamentikoje. Šių urtum ata
vistinių bruožų bei "pagoniškos 
magikos" nereu ir vėliausioje 
individualinėje lietuvių meno kū
ryboje. Pavyzdžiui, V. Krėvės 
Skerdžiuje ir Dainavos pada

vimuose, V. Alanto, taip sa
kant, propagandinėse "Pragaro 
pošvaistėse", net ekskunigo Pu
tino žavingam eilėraštyje apie 
Rūpintojėli.

Panašių pėdsakų aptiksime M. 
K. Čiurlionio kūriniuose, "pan
teistinėje" Galdiko tapyboje, 
taip pat J. Muloko architektūri
niuose projektuose, pas grafi
kus P. Augių ir V. Petravičių, 
pas vėlesni abstraktistą J. Vie. 
sulą ir net... dail. Vytauto K. 
Jonyno religinėje tematikoje. 
Tik nežinau, ar Vytautas, pas
taraisiais laikais sėkmingai įsi
leidęs { katalikiškų bažnyčių, 
koplyčių ir vienuolynų dekora
vimą, man kaip nors galės at
leisti tok{ meškos patarnavi
mą.

Sunku prileisti, kad lietuvių 
liaudies ir religinis menas sve- 
timųjų būtų labai vertinamas ir 
įdomus, jeigu jis daugiausia bū
tų tik visiems žinomo Vakarų 
Europos religinio meno mėgė
jiškas kopijavimas. O kopijavi
mo bei neįmantraus pamėgdžio
jimo esama 18-19-to jo amžiaus 
kai kuriuose raižiniuose ir diev- 
dirbių drožinėjimuose. Mūsų 
liaudies meno vertė ir įdomu
mas didėja kaip tik ten, kur iš
ryškėja jo savarankumas ir ori
ginalumas, - tarp kitko, sąmo
ningai ar dažniau nesąmoningai 
panaudojant anuos senuosius 
"pagoniškus" elementus. Jei kur 
jų dar galima atrasti, susekti ir 
pakankamai pagristai {rodyti, 
galėtume laikyti ne minusu, bet 
aiškiu ir sveiku teigiamumu.

Kada graikų, romėnų ar ger
manų senosios relgijos ir mi
tai taip kruopščiai būdavo atka
sami, vertinami ir jais domima
si visame civilizuotame pasau
lyje, kada ant jų vaivorykštės 
pagrindo sukurta tokia didelė 
grožinė literatūra, tapyba ir 
skulptūra, - gal tik mūsų vie
nas kitas viduramžininkas su
dreba, kai atbudinama prasmin
ga mūsų lietuviška mitologija, 
jos stiliai ar tematika. Ir dar 

vaiposi: girdi, ar tikram krikš
čioniui dar susiras Lietuvoje 
vietelė kryžiui ir koplyčiai pa
statyti...

★

O juk iš jo senobinio lobio 
didžia dalimi gimė, brendo ir 
noko mūsų tautinis atgimimas.

Kažin ar kas per 19-tąj{ šimt
meti mūsų šviesuomenės ir 
varguomenės išdžiūvusią pat
riotinę dvasią daugiau kėlė, 
stiprino, turtino ir iš naujo 
pripildė, kaip tos vėl prisimin
tinos Amžinosios Ugnys, prose
nelių kapai, lakesnės vaizduo
tės išpuošti geležiniai vilkai, 
vaidilos, vaidilutės, kriviai ir 
krivių krivaičiai Lizdeikos. 
Ėmė atbusti amžiai, kurie mū
sų vaizduotėje atrodė tokie di
dingi prieš dabarties mizeriją. 
Visa tai grąžino pasitikėjimą, 
sualsavo {kvėpimu, drąsa ir vil
timi. Lietuvis pajuto, kad šalia 
tarptautinės krikščionybės jis 
turi dar ir kažką daugiau, tik
rai nuosavo, kad jis vėl atran
da save. Keista ir "heretiška", 
bet taip buvo. Ir lietuvių krikš - 
čionybė dėl to nei "supagonė- 
jo", nei virto neturtingesne.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchija po sutemų amžių ir 
po ilgo, per ilgo delsimo, paga
liau, lietuvių tautinio sąjūdžio 
buvo priversta suprasti, kad ka* 
talikybė nėra tik "polska wiara" 
ir kad krikščionybė gali glau
džiai susilieti su kiekvieno at
skiro krašto tautiniais bei po
litiniais interesais. Tada pa
goniškoji Lietuva ir jos dva
sia nebebuvo baisi jau ir kuni
gui Maironiui, kuris troško 
"prikelti nors vieną, bet gy
vą seneli iš senovės laikų".

Ir toliau viskas gerėjo. Kaip 
savo atsiminiuose "Drauge" pa
sakoja dr. D. Jasaitis apie atei 
tininkų reorganizacinę konferen
ciją Palangoje prieš keturias 
dešimtis metų, tada žymiausi 
ateitininkų vadai jau šaukėsi t vi
siškai pagoniškas sąvokas, sim

bolius, profesijas ir asmenybes. 
Prof. S. Šalkauskis ateitininkų 
idealus suvedė { vieną žod{ - 
Romuva (o Romuva buvo taria
moji ar tikra senovės lietuvių 
pagonių vyriausioji šventovė!). 
Gi prof. P. Dovydaitis ragino 
įkūnyti Gedimino, Kęstučio ir 
Birutės dvasią...

★

Didesniam Juozo Kojelio ne- 
•imui ir "grįžtančios pagony
bės" baimei būtų galima pri
minti, kad vienas iš uoliausiųat- 
eitininkų sąjūdžio steigėjų, tas 
pats prof. P. Dovydaitis jau 
anksčiau jaunosioms ateitinin
kėms buvo įsteigęs specialų žur
nalą, vardu "Naujoji Vaidilutė". 
Palangos konferencijoje vienos 
prakalbos metu ateitininkes jis 
tiesiai ir vadino naujosiomis vai
dilutėmis ir jas ta proga karš
tai ragino "prisikėlusią Lietuvą 
taip sustiprinti, idant jos jau nie
ką s daugiau neperblokštų iki 
žmonijos gyvenimo galo"...

Man šiandien atrodytų, kad 
toks "pagoniškų" sąvokų ir sim
bolikos sukatalikinimas ėjo gal 
kiek per toli. Bet tai daugelio 
užkariautojų mėgiamas meto
das pasiglemžti užgrobtų tautų 
dvasinius simbolius, pavidalus, 
terminus ar vietovardžius, pri
pilant l juos visai kitą savąją 
prasmę. Roma ir Romuva - ga
na panašiai atliepą, bet tarp jų 
turinio yra atstumas, matuoja
mas šviesos metais.

Nieko nesakyčiau tik dėl nau
jųjų vaidilučių. Savaime aišku, 
kad tos pačios profesijos atsto
vę nekaltybe spindinčią religi
nių židinių saugotoją ir vaidilų 
bei krivių gerbėją galimai, ištik
tų geriau pavadinti, pavyzdžiui, 
ne davataka, bet vaidilute. Skam 
ba neabejotinai grakščlau ir po- 
etiškiau.

TEACH1NC vacancies in small 
"Thumb Area" Community, Ideal area 
for family living and Sportsman. Po- 
sitions include late elementary, ln- 
dustrial Arts, Music Special Educa- 
tion, Vocational Agriculture and So
čiai Studies. Modern buildings and 
progressive program. Michigan certif- 
cate required. Starting salary with 
A Degree $6,150. interested persons 
should contact Lionei Gibb, Super- 
intendent, North Huron Schools, 
Kinde, Michigan. Call 517-874-4100.

(85-88)

MALĖ

AUTO METAL MAN — And 
helper. Experience in wreck 
work. Good salary for reliable 
man. Call 368-1070 between 
8 and 4:30, 236 West Broad 
St., Hatfield, Pa. (88-90)

BAKER, 2nd MAN. Knowledge 
of pieš, cakes, cookies and 
some rolls. Salary open. Cock 
& Bull Restaurant 794-7051, 
9-5, Route 263, Lahaska, Pa. 
18931. (88-89)

S

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

................. JOHANNES M. SIMMEL -----------------
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Iškračius apartamentą nieko nebuvo rasta. Nusivylęs Brenne- 

ris paskambino J Toulousą. Laimei rado pulkininką.
-- Jokių {rodymų? — paklausė pulkininkas. — Nieko nerado

te?
— Nieko.
— Klausykit, Brenner, Lievenas greit bus Paryžiuje. Neišeiki

te iš apartamento ir niekam nieko nesakykite apie {vyk} Toulousoj.
-- Gerai, pulkininke, aš pasiliksiu čia.

Valandos bėgo ir šeimininkė Lily Page vis stengėsi nuleisti 
lango užuolaidą, bet Brenneris dabar sekė jos judėsius ir neprilei
do prie lango. Staiga prie durų suskambėjo skambutis, šeimininkė 
išbalo. Brenneris Išsitraukė revolver}.

— Nė žodžio! -- sušnibždėjo jis.
Staiga atidaręs duris jis susidūrė su jaunu vyru, kurj {tempė 

kambarin.
— Kvaily, ko tu atėjai? — sušuko Lily Page.
— Lango užuolaida nebuvo nuleista, — atsakė tas.
Brennerio vyrai iškratė jaunikaiti, bet nerado jokio ginklo. Iš 

dokumentų paaiškėjo, kad tai Prosper Longtemps, 28 metų, dramos 
aktorius.

Pradėjus suimtąjį klausinėti, tas užsispyręs tylėjo. Tada verk
dama Page įsiterpė:

-- Aš jums viską paaiškinsiu, majore. -- Prosper yra mano 
mylimasis. Aš apgaudinėjau Peterseną. Ar jūs man tikite?

-- Ne, -- atsakė Brenneris. Jis pagalvojo, kad Lievenas tam 
irgi netikėtų, tad jaunuoli užrakino { vonią.

Jis paskambino j Lutetia viešbuti, bet Lieveno vis dar nebuvo. 
I stoti nedrįso nieko iš savo vyrų siųsti ieškoti Lieveno, nes norė
jo visus vyrus turėti po ranka, jei Gestapo bandytų įsibrauti | apar
tamentą. Kas daryti? Jau dešimta valanda vakaro, o apie Lieveną 
jokio garso. Pagaliau prie durų suskambėjo skambutis.

«««
Tomas Lievenas { Paryžių grjžo tik dešimtą valandą vakaro ir 

Lutetijoj sužinojo, kad Brenneris jo laukia Mozarto gatvės aparta
mente, tad tiesiai nuvyko { vietą.

— Prosper yra mano mylimasis, — tuoj jam paaiškino Lily 
Page. -- Ir jis nieko nežino, kas liečia Peterseną.

-- Kas lietė Peterseną, — pataisė ją Lievenas. -- Nes aš jums 
turiu pasakyti, kad Petersenas nužudytas Toulousoj. Tai sąskaitų 
suvedimas.

Lily Page lūpose pasirodė sarkastiška šypsena.
-- Tam, biaurybei, pagaliau davė kas priklauso, -- pasakė ji.
-- Ponia, — pasakė Lievenas, — nereikia perdaug pasiduoti 

gedulo jausmams...
Staiga vienas vyrų rado kaž ką nuostabaus vienoj dėžėj. Jis pra

dėjo tikrinti dėžės kampus ir rado paslėptų Reicho bonų. Lievenul 
atnaujinus kratą, buvo rasta Reicho bonų už penkis milijonus mar
kių su Rumunijos serijos ženklais. Nusiuntęs šeimininkę { miega
mąjį, jis pradėjo tardyti PropserJ Longtemps. Kai už keliolikos mi
nučių Jėjo miegamajan, Lily Page buvo atsigulusi lovoje.

— Aš jums sakiau, kad Prosper yra mano mylimasis, vieninte
lis mylimasis, — pasakė ji. — Tai dėl jo aš susidėjau su Peter- 
senu... Ar jūs man tikit.

-- Taip, aš tikiu, -- atsakė Lievenas. — Aš ką tik kalbėjau šu 
Prosperu. Jis man papasakojo, kad jūs pasižlstate jau antri metai. 
Prieš metus negu Gestapo j{ suėmė...

Prosper Longtemps turėjo audringą praeiti ir mokėjo mo
terims patikti. Kai areštavus j{ tardė tūlas Untersturmfuehrer 
Petersenas, Lily Page atvykusi { SD raštinę, bandė išgelbėti sa
vo mylimąjį. Petersenul ji patiko ir sutiko pagelbėti su sąlyga, jei 
taps jo meiluže.

-- Klausykit, ponia, aš pasiruošęs padėti Prosperui, bet su 
sąlyga...

-- Aš suprantu, — pasakė ji grakščiai nusišypsodama.
-- Nemanau, kad jūs mane gerai supratote, — atsakė Tomas. 

— Petersenas buvo {veltas { Reicho bonų spekuliaciją. Aš noriu 
žinoti, kaip tuos bonus jis {gabendavo ( Prancūziją. Jei jūs man 
padėsite, aš padėsiu Prosperui.

Lily pasikėlė lovoje. Ji yra labai graži, pagalvojo Tomas. Ir 
štai ji myli tą padaužą Prosperą, dėl kurio pasiryžusi daryti vis
ką. Koks keistas gyvenimas.

— Ar jūs matote š{ paveikslą kur nupaišyta gulbė? — pasakė 
ji. -- Nukabinkit nuo sienos. Užpakaly paveikslo sienoje yra ge
ležinės spintelės anga su kombinuotu užraktu. Išsukit skaičių 47132.

Tomas pasuko užraktą ir durelės atsidarė. Viduj buvo odinis

portfelis.
-- Erich Petersenas, -- pasakė ji, buvo didelis pedantas ir 

labai tvarkingai vedė apyskaitą visose srityse: vyrų, moterų, pi
nigų... Štai jo dienoraštis, skaitykite ir žinosite viską.

Tą naktį Tomas Lievenas mažai miegojo. Jis visą laiką pasky
rė Peterseno dienoraščio skaitymui. Auštant jis žinojo viską apie 
sensacingiausios II Pas. karo metu apgavystės operaciją. Jis tuoj 
padarė pranešimą pulkininkui Werthe, kuris grižo Paryžiun išryto.

— Visos žinybos yra {trauktos { š{ skandalą. Aukšti saugumo 
pareigūnai Berlyne, Gestapo valdininkai Rumunijoje ir net Vokie
tijos ambasadorius Bukarešte Manfred von Kilinger. Gi čia Paryžiu
je Himmlerio švogeris SD Obersturmfuehreris Redeckeris.

— Viešpatie, — sudejavo pulkininkas, tuo tarpu Brenneris tik 
sujudėjo kėdėje, laukdamas kas bus toliau.

— Viso skandalo pradžia yra Redeckeris, — dėstė Tomas. — 
1942 metais jis priklausė SD Rumunijoje...

Tais laikais vokiečiai rumunams mokėjo bonais už visus pa
tarnavimus ir gaminius. Bet jei kas rumunams tuos bonus iškeis
davo l dolerius ar svarus, tai jie buvo laimingiausi, nežiūrint kokiu 
kursu keitė. Svarbiausia buvo nusikratyti bonais. Redeckeris buvo 
perkeltas { Paryžių ir čia susipažino su Petersenu. Abu vyrai turė
jo daug panašumo ir drauge sugalvojo pradėti spekuliaciją bonais. 
Petersenas pradėjo keliauti po Prancūziją. Jis pirkdavo, vogdavo ir 
rekvizuodavo auksą. Tas auksas buvo siunčiamas | Berlyną specia
liu SD lėktuvu. Ten saugumo ministerijoje buvo ištikimi bendradar
biai. Kitas lėktuvas nugabendavo prancūzišką auksą J Bukareštą, 
kur taip pat buvo ištikimi bendradarbiai. Jie iškeisdavo auksą { bo
nus ir tarp labai slaptų dokumentų atsiųsdavo per Berlyną l Pary
žių.

-- ... ir taip dalykai vyko, kaip Ferroud {tarė, -- padarė iš
vadą Tomas. -- Tik vieni vokiečiai sugebėjo išvystyti tokią milži
nišką spekuliaciją bonais. Bet Petersenas nepasitikėjo Redeckeriu. 
Tai Lily Page man pasakė. Dėl tos priežasties jis turėjo antrą 
slaptą butą ir vedė dienoraštj, {traukdamas visus Redeckerio veiks
mus. Be ne vieno Redeckerio pavardė tame dienorašytje figūruoja. 
Yra ir daugiau pavardžių. Šitas dienorštis padės atidengti milži
nišką machinaciją.

-- Ar jūs pagalvojate l ką mes su ta byla taikome? -- paklau
sė pulkininkas susijaudinęs. — Į Himmlerio švoger}, { ambasado
rių, { aukštus Gestapo valdininkus.

— Tad reikia rimtai pagalvoti, prieš darant žygius toliau, — 
pasakė Tomas.

(Bus daugiau)
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Tauta, kalba ir valstybė
Naujai įsikūrę sveti

muose kraštuose daug 
pamatėme ir patyrėme, 
ko nežinojome gyvenda
mi Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Ne tik Lietuvoje bet ir 
beveik visoje Europoje 
valstybė yra supranta
ma su jos svarbiausiu 
elementu — tauta, o tau
ta turi ir savo prigim
tą kalbą. Taip moko kons

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
JUMS GALI KILTI KAI KURIE

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus 
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems 
daiktams.

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS, 
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikin- 
kit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir 
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106 TEL. WA 5-3455

SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avė.
WA 5-8878

BALTIMORE 24, Md.
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374

BOSTON 27, Mass.
390 West Broadvvay 
AN 8-8764

CHICAGO, III. 60632 
4102 Archer Avė.
FR 6-6399

B r a n c h
CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė. 
BE 5-7788

CLEVELAND, Ohio 44119 
787 £ 185 St.
486-1836______

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

ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avė.
201 — 354-7608

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

KANSAS CITY, Kansas 
18 S. Bethany
AT 1-1757

LOS ANGELES 28, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

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

CENTRINĖ /STAIGA
NEW YORK, N. Y. 10003

220 PARK AVENUE SOUTH 212 — 982-8410

titucinės teisės mokslas 
taip mes buvome įsisą
moninę ir taip diktavo 
kiekvieno mūsų prigim
tis.

Kiekvienas gimdamas 
atsineša savo tautybę, 
kartu ir kalbą, ir tik daug 
vėliau įsisąmoniname 
Dieviškosios esybės bu
vimą. Visi atsimename 
Nepriklausomoje Lietu
voje asmens pasus, met

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

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

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

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.
749-3033

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

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

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

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

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853

SOUTH RIVER, N. J.
168 VVhitehead Avė.
201 — 257-2113

TRENTON, N. J.
730 Liberty St. 
LY 9-9163

VINELAND, N. J. 
Parish-Hall
West Lindis Avė.
609 — 691-8423

DIRVA

rikus ir kitus svarbius 
dokumentus, kur būda
vo įrašoma pilietybė, 
tautybė ir tikyba. Pilie
tybę galima keisti. Lie
tuvis, apsigyvenęs kita
me krašte, gali atsisa
kyti savo pilietybės ir 
gauti kito krašto piliety
bę, galima kaitalioti ti
kybas, galima išmokti 
svetimų kalbų, tačiau tau
tybės pakeisti niekas ne
gali. Tautybė įgijama 
lopšyje ir nusinešamą į 
karstą. Tai brangus tur
tas, kurio neįmanoma 
nei nusipirkti nei par
duoti.

Patekę į užjūrio kraš 
tus, kaip į Amerikos kon
tinentą, pamatėme ką ki
tą. Čia nebeegzistuoja 
tautybė formalia pras
me. Čia tautybė jungia
ma su pilietybe. Valsty 
bė yra dirbtinas pada
ras, o tautybė prigim
tas. Kodėl taip yra?

Pietų Amerikos Vals
tybės yra dirbtinos. 
Dirbtinos valstybės su
sidarė iš ateivių atsine
šusių tautybę ir kalbą. 
Kurios tautos žmonių bu
vo daugiau, ta kalba vir
to valstybine kalba, ta
čiau tautybė turėjo pra
dingti. Pasidarė tautybių 
mišinys, taip pat ir kal
bų mišinys, vėliau įsi
vyravusi kalba nugalėjo 
kitas kalbas. Taigi, Ame
rikos kontinente ir dingo 
du pagrindiniai valsty
bės elementai —tauta ir 
kalba, kuri yra valsty
bės cementas. Valsty
bės, kurios turi tuos du 
pagrindinius elementus, 
yra nenugalimos ir nesu
naikinamos. Rusijos ca
ro laikais šimtmečiais 
buvo bandyta išnaikinti 
lietuvių tautą, bet nepa
sisekė. Šiandie, nors ir 
skirtingais metodais, So
vietai bando mūsų tautą 
išnaikinti, bet ji yra gy
va, gal dar gyvesnė, kaip 
kad buvo anksčiau.

Žydų tauta šimtme
čius gyvenusi be valsty
bės, išblaškyta po visą 
pasaulį, bet žydiškoji tau
tybė ir kalba liko gyva. 
Kalbant apie žydus, ten
ka paliesti ir jų religi
ją, kuri glaudžiai jungia
si su žydu tautybe ir ją 
dar daugiau sustiprina. 
Lygiai kaip mūsų pro
seneliai turėjo savo re
ligiją, kuriai jie buvo 
šventai ištikimi. Mūsų 
bočių tautybė, kalba ir 
religija šimtmečius iš
laikė Lietuvą nepriklau 
somą ir galingą.

Tai pastebėjo ir pas
kutinieji popiežiai, kad 
tauta ir kalba yra svar
biausias žmogaus pri
gimties elementas. To
dėl bažnyčia sumanė 
leisti kiekvienai • tautai 
melstis savąja kalba.

Visi prisimename, 
kad prieš keliasdešimt 
metų katalikiškas tikė
jimas buvo laikomas 
"Polska viera" Taiplen, 
kai tikėjo anksčiau, taip 
tiki, manau, šiandie. Esu 
girdėjęs kaimiečius že
maičius sakant, kad mes 
esame priversti tikėti į 
lenkišką Dievą. Lenkas 
tiki, kad Dievas yra len
kas ir supranta tik len
kiškai. Italas tiki, kad 
Dievas yra italas ir to
dėl, tur būt, popiežiai 
italai. Daugelis ir šian
die mano, kad krikščio
nybė gimė Italijoje. Tik
rumoje krikščionybė gi
mė Sirijoje ir tik daug
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Praeitą sekmadieni Kennebunkporte buvo pašventinta lietuvių pranciškonų koplyčia, pastatyta pagal 
arch. Kulpavičiaus projektą. Vyt. Maželio nuotrauka

vėliau atsikraustė iki Ita
lijos.

Dar keistesni dalykai 
darosi Pietų Amerikoje. 
Iš kolumbiečių girdėjau, 
kad Dievas yrakolumbie- 
tis ir supranta kolum- 
bietiškai, atseit, tokia 
kalba, kurios visai nė
ra. Lygiai Brazilijoje 
manoma, kad Dievas yra 
brazilas ir supranta bra
ziliškai, nors brazilai 
tikrumoje savo kalbos 
neturi, o kalba portuga
liškai.

Taigi, noromis, neno
romis, žmoguje atsiran
da savo tautinės religi
jos troškimas, nors re
ligija yra tik priedas 
prie tautybės kurios vi
soje Pietų ir Šiaurės 
Amerikoje iš viso nėra.

Paprastai kiekvienas 
gyvis kur gimsta, ten ir 
jo namai. Jei namuose 
jam gera, jis savo namus 
gina, bet jei jam gimti
nėje bloga, jie ieško ge
resnės vietos.

Jungtinės Amerikos 
Valstybės galinga ir dide
lė valstybė, bet be pri
gimtos kalbos ir tauty
bės. Tačiau jos ekono
minis gerbūvis, pasau
lyje dominuojanti kari
nė jėga, valstybės gy
ventojus jungia, padaro 
ištikimus savo valsty
bei. Laisvė tautinėms 
grupėms, kurios sudaro 
tą valstybę, garantuoja 
valstybei vienybę ir sau - 
gumą. Bet jei gerbūvis 
sušlubuotų ir tautybės 
nebūtų tinkamai respek
tuojamos, nežinia kuo 
virstų Amerika. Šiandien 
matome negrų proble
mą.

Rusija niekuomet nebu
vo stipri, nei caro lai
kais, tuo labiau šian
dien, Nors Rusija turi 
tautą ir kalbą, bet no
ras dominuoti kitoms 
tautoms, jas pavergti, 
pražudė caristinę Rusi
ją. O šiandie Rusija yra 
dar silpnesnė, nes laiko 
pavergusi daug tautų, di
desnę teritorijos dalį su 
daro svetimi kraštai ir 
palyginti su tais paverg
tais kraštais Rusija 
šiandie yra palyginti ma
ža valstybė. Ir tai yra Ru
sijos silpnybė, kuri jai 
gal neužilgo atneš pra
žūtį.

Kad dirbtinos valsty
bės be tautybės ir kalbos 
yra silpnos, rodo Kolum
bijos pavyzdys. Dabar
tinė Panama prieš ke
lias dešimtis metų buvo 
Kolumbijos teritorija, ta
čiau tų dalių nejungė nei 
kalba nei tautybė. Kadan 
gi geografinė padėtis bu

vo patogi sudaryti ats
kirai valstybei ir, be to, 
Panamos kanalo projek
tas atrodė atnešiąs di
delį ekonominį gerbūvį, 
tos teritorijos gyvento
jai sukilo, atsiskyrė nuo 
Kolumbijos ir sudarė 
naują respubliką — Pa
namą.

Prieš kelias dešimtis 
metų prasidėjo gyvas ju
dėjimas Antioųuijoje su 
daryti atskirai Antio- 
ąuijos valstybei. Tas ju
dėjimas dar šiandien gy 
vas.

Kada Kolumbijos val
džia prieš keletą metų 
pradėjo varžyti San And
rės savivaldą, vietos gy
ventojų tarpe prasidėjo 
judėjimas, visai atsiskir
ti nuo Kolumbijos ir pa
sidaryti JAV dominija. 
Pažymėtina, kad daug 
San Andrės gyventojų kai - 
ba angliškai ir jiems lei
džiamas laikraštis 
spausdinamas dviem 
kalbom, anglų ir ispanų.

Neperseniausiai Ko
lumbijos prezidentas nu
vyko į Santa Martos mies
tą Karibų pajūry, kur jam 
buvo padarytas priėmi
mas. Ir štai, jam belan
kant Karibų pajūrį, bu
vo nešiojami palaktai, 
reikalaujant įsteigti "La 
Ropublica dėl Caribe". 
Kas iš tokių norų išeis, 
o gal ir nieko neišeis, 
pamatysime vėliau. Bet 
tokių reiškinių yra ne tik 
Kolumbijoje, bet ir kituo
se Pietų Amerikos kraš
tuose.

Tokie nenormalumai 
vyksta kraštuose, kurių 
valstybės yra be prigim
tos kalbos ir tautybės.

Mūsų valstybė pa
vergta, mūsų tautiečiai 
išblaškyti po visą pasau
lį. Nelaimė tam, kuris 
bandys dirbtinai pakeis
ti savo tautybę, užmirš
ti kalbą. Kada ateis se
natvė, kada ligos p± įra
kins prie lovos, tada at
eis naujos kančios, dva
sios kančios, nes nebeži
nosi kas esi ir kur nu
eisi. Tuomet gęstančioje 
sąmonėje pamatysi savo 
jaunystę, prisiminsi, 
kad paniekainai savo tau
tybę. kad užmiršai savo 
kalbą. Tada norėsi skris, 
ti nors mintimis į Tė
vynę Lietuvą ir ten už
merkti akis. Tegu neuž
miršta mūsų jaunimas, 
kad turime dvi didžiau
sias įgimtas dorybes — 
tautybę ir kalbą. Ypač 
jaunimui svarbu dar 
šiandie apie šias dvi do
rybes pagalvoti ir jas 
puoselėti, kad vėliau ne
būtų per vėlu.

Lietuviai, ilgus me
tus gyvenę gerbūvio Ame
rikoje, senatvei atėjus, 
grįžo į Nepriklausomą 
Lietuvą. Kas juos vertė 
grįžti? Ne turtai ne už
darbiai, ne geras gyve
nimas, bet sava žemė, 
sava tauta ir sava kal
ba. Turime nemažai se
nosios kartos tautiečių, 
kurie gimė Amerikoje, 
augo, mokėsi, gyveno, 
kurie Lietuvos niekuo
met nėra matę, kuriems 
nebuvo progos gerai iš 
mokti lietuvių kalbos, 
bet jie jos neužmiršo Ir 
šiandien didžiuojasi esą 
amerikiečiai - lietuvi a* 
Tukime didelį tautybės 
pavyzdį amerikietį lietu
vį Bačiūnų, kuris ilgus 
metus pragyvenęs Ame
rikoje, ekonominiai apsi
rūpinęs, neužmiršo ne 
tik savo tautybės ir kal
bos, bet dar daugiau, se
natvėje jis savo jėgą, 
lėšas atiduoda savo tau
tai ir kalbai išlaikyti, ne 
tik savo gimtinėje Ameri
koje, bet ir viso pasaulio 
lietuvių tarpe. Kitas pat
riotas Karpius, kuris sun
kiai dirbdamas Cleve
lande uždegė tautybės au, 
kurą Dirvos laikraštį, ku
ris šiandie tautybės ug
nele šviečia ne tik Ame
rikos lietuvių tarpe, bet 
ir visame pasaulyje. Tai 
tikros tautybės aukuras, 
kuriam rūpi išlaikyti lie
tuviška tautybė, kalba ir 
vienybė.

Šiomis eilutėmis no
riu primint* mūsų jauni
mui apie mūsų brangų pri
gimties turtą — tautybę 
ir kalbą, kad mokėdami 
įvairių svetimų kalbų 
dar nebūsime laimingi, 
bet tik pripažindami sa
vo tautybę ir mokėdami 
savo kalbą būsime visų 
gerbiami, nes tų prigim
ties elementų daugelis 
žmonių pasaulyje netu
ri.

K. Klastauskas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MALĖ & FEMALE

LINTON HOSPITAL 
LINTON, NORTH DAKOTA 

requires 

TW0 -MDs 
ONE DENTIST 
TW0 NURSES

For a 30 bed hospital in a town of 
2,000 people where there is a new 
high school, an eighth parochial 
school, all kinds of sporte, fishing, 
boating, hunting, golf, swimming 
pool, softball and tennis. 
Starting wages for nurses, $423. 
For further information ivrite;

The Administrator, 
Linton Hospital, 
Linton, North Dakota, U.S.A. 

We are now in the procese of buid- 
ing a 4 doctor cJinic to be completed 
by November 15. (85-91)
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Seselė Igne Dainavos mergaičių stovykloje mokina šokti. Uosio Juodvalkio nuotrauka

KAPA JIE IŠVYKS IŠ LIETUVOS?
Rugpjūčio 5 d. į Vil

nių sugrįžo paskutiniai 
statybininkai iš Tašken
to. Jie, po Taškente įvy
kusio žemės drebėjimo, 
buvo išsiųsti miesto at
statyti. Dirbo ten apie 
metus ir pastatė ketve
rius namus po 100 butų 
ir vaikų darželį, kuriam 
baldus nusiuntė iš Lie
tuvos.

Grįžusią paskutinę sta - 
tybininkų grupę Vilniuje 
iškilmingai sutiko. Tai 
jau trečios iš Taškento 
grįžtančiųjų sutiktuvės. 
Dabar kyla klausimas, 
ar bus kada ir atitinka
mos išleistuvės. Nes kai 
statybininkai buvo siun
čiami į Taškentą, į Lie
tuvą atvyko apie 300 šei
mų iš nukentėjusio Taš
kento. Miestų adminis
tracijai buvo įsakyta tas 
šeimas tuojau aprūpinti 
butais, darbu ir viskuo, 
ko tik reikia įsikurti. 
Dabar, kai iš Lietuvos 
nusiųstieji statybininkai 
įrengė tenai net 400 bu
tų, būtų laikas pradėti 
propagandą "už grįži
mą į tėvynė"... Ypač, 

Mokslui artėjant... Uosio Juodvalkio nuotrauka

kad Lietuvoj butų, per
teklius tebėra svajonė. 
Bet jeigu tos šeimos 
buvo ne uzbekų, o rusų- 
kolonistų, tai gal jų iš
leistuvės irgi tik tuščia 
svajonė...

Taškento, Maskvos ir 
Vilniaus laikraščiai ra
šo, -kad Lietuvos staty
bininkai tenai pastatė na
mus labai gerai: tvir
tus (žemės drebėjimui 
atsparius) ir gražius.

O apie statybą Lietu
voj tuo tarpu štai koki 
vaizdeliai (iš Czervvony 
Sztandar, Vilnius, rugp. 
2):

"Šių metų vasario mė
nesį Naujojoj Vilnioj per 
statant Neries fabriką, 
sugriuvo mūro siena, "iš 
šaknų" išraudama įvai
rias konstrukcijas. Žu
vo vienas darbininkas".

"Tą patį mėnesį Kre
tingoj, tarpkolchozinės 
statybinės organizacijos 
garaže sugriuvo gelžbe
toninės pertvaros. Su
daužyti du automobiliai 
6 tūkstančiai rublių nuos
tolių.

"Klaipėdoj, anglies rū

DIRVA

šiavimo įmonėje, pasi
rodė plyšių 41 balkyje, o 
5 balkiai iš viso nulūžo 
ir pakibo ant įrenginių. 
Dėl to visas pastatas 
tapo nebetinkamas, o jo 
naudingoji vertė siekė 
12 milijonų rublių".

Nelaimių priežastys 
visais atvejais arba sta
tybininkų apsileidimas, 
nuostatų nesilaikymas, 
arba ir projektuotojų 
klaidos. (ELTA)

KVISLINGAI PANIKOJE
Dešimtį paskutiniųjų lie

pos dienų šoko ir dainavo 
Maskvoj lietuvių chorai, or
kestrai, ansambliai ir ge
riausieji solistai. Visa tai 
buvo rusų revoliucijos gar
bei. Bet kai dainininkai bei 
šokėjai grįžo, tai jų vado
vai bei valdiniai reporteriai 
užtraukė kitą dainą, — ne
be apie revoliuciją, o apie 
"nesuardomą draugystę” su 
Maskva ir su rusais. Neliko 
nė vieno išpūsto žodžio ir 
šūkio, kuris nebūtų buvęs 
pavartotas rėkte užrėkti 
kokią nors abejonę apie tos 
"draugystės” b ū t i n urną, 
ženklas, kad Maskvai maža 
tik dainų ir šokimų: atrodo, 
kad pareikalavo daugiau 
tos "draugystės” ne tik iš
kilmėse, bet ir kasdieninia
me gyvenime. TIESA įtiki
nėjo, kad "draugystė” esan
ti "tvirta, kaip granitas”, 
o M. šumauskas — kad 
"mūsų jėga — draugystė”, 
ir kad Maskvos įvertink 
mas "įpareigoja dirbti dar 
atkakliau” ir didinti indėlį 
į "komunizmo statybos rei
kalą”.

Rėkavimas ta tema pir
mosiomis rugpjūčio dieno
mis toks perdėtai įkyrus 
(ir tuo pačiu metu toks 
trafaretiškas), tad kėlė 
įtarimą, ar tik nebus vil
niškiai kvislingai patekę j 
paniką dėl tos "draugys
tės” stokos? (ELTA)

IR SPORTAS POLITIKAI
Rugpjūčio 4 d. Maskvoje 

pasibaigė visos sovietinės 
imperijos sporto varžybos, 
vadinamos spaktakiada. Da
lyvavo 17 rinktinių nuo 15 
vadinamųjų respublikų ir 
nuo Maskvos bei Leningra
do miestų. Atskirai rungė
si kiekvienos rinktinės 
moksleivių ir suaugusių 
grupės. Moksleiviai pasiekė 
aštuntą vietą, bet suaugu
sieji vos atsilaikė dešimto
joj, tad bendra Lietuvos 
rinktinės vieta — devinta, 
pati vidutinė.

Iš paskirų Lietuvos rink

tinės sportininkų SSSR 
čempiono vardą iškovojo V. 
Jaras, numetęs diską 58 m 
8 cm. Moterų ietininkių 
varžybose trečioj vietoj iš
silaikė B. Kalėdienė, šį 
kartą numetusi ietį 53 m 
4 cm. R. Tamulis sunkiojo 
svorio bokso varžybose irgi 
tepasiekė trečią vietą ir su
silaukė net priekaištingų 
pastabų ifc Komj. Tiesos ko
respondento. Pussunkio svo
rio bokso varžybose pirmą 
vietą laimėjo D. Pozniekas, 
vilnietis, priklausęs Lietu
vos rinktinei. Nemaža vilčių 
teikęs bėgikas K. Orentas 
5000 metrų lenktynėse at
bėgo tik septintas.

šios varžybos, kaip ir vis
kas šiemet, buvo rengiamos 
rusų revoliucijos garbei. 
Nedalyvauti praktikuojan
tieji sportininkai negalėjo, 
bet rodos ne visi turėjo pa
kankamai e n t uziazmo ... 
Maskvos rinktinė "planin
gai” užėmė pirmą vietą. 
RSFSR — antrą. Taip, be 
abejo, visiems patogiau ...

(ELTA)

• Prel. J. Balkūnas, Jung
tinio Finansų Komiteto pir
mininkas, vykdydamas Ko
miteto nutarimą, išsiunti
nėjo eilei lietuvių dailinin
kų' laiškus, prašydamas au
koti bent po vieną kūrinį 
ruošiamai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo 
metu, įvyksiančio 1968 m. 
rugsėjo pradžioje New Yor
ke, loterijai, kurios tikslas 
sutelkti lėšų veiksniams, 
besiruošiantiems kuo efek
tingiau paminėti Lietuvos 
N e p riklausomybės 50-ties 
metų sukaktį. Dailininkų 
pranešimo apie aukojamus 
minėtam tikslui paveikslus 
laukiama prieš š. m. rugsė
jo 1 d., nes ruošiamasi 
spausdinti laimėjimų bilie
tai, kuriuose bus pažymė
tos ir aukavusių dailininkų 
pavardės. Paaukotus pa
veikslus Komitetui reikės 
įteikti tik 1968 m. prieš 
įvyksiantį rugsėjo pradžio
je PLB Seimą, kurio metu 
numatoma suruošti ir tų 
suaukotų paveikslų paroda.

Pasižadėjimus aukoti pa
veikslus dailininkų prašo
ma siųsti kuo skubiausiai 
šiuo adresu: United Lithu
anian Finance Committee, 
29 West 57th Street, New 
York, N. Y. 10019. (dp)

DYNO 
OPERATOR

Mušt be capable to trouble- 
shoot and dyno-test. We of- 
fer excellent wages, free 
insurance, most up to date 
fringe benefits, profit shar. 
ing.

CRUSADER
MARINE

Plant 2 14220 E. 10 Mile 
Warren, Mich.

(87-88)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _J

RUGSĖJO 2 ir 3 D. Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas Clevelande.

RUGSĖJO 9 D. Neringos 
Tunto sueiga ir laužas.

RUGSĖJO 24 D. 4 vaL P.P. 
soL Aldonos Stempužienės re
čitalis Muzikos Instituto salė
je.

RUGSĖJO 30 D. -- Dirvos 
metinis balius, šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

SPALIO 1 D. Sekmadienj 12:00 
vai. SLA 14 Kuopos narių suei
ga.

SPALIO 14 D. LTM Čiur
lionio ansamblio metinis kon
certas - balius.

SPALIO 27 - 29 D. B. Vilku- 
taitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansambe 

lio namuose. Rengia Ateities 
klubas.

SPALIO 28 D.Tradicinis "Li
thuanian Village" Ine. balius - 
koncertas.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinis balius.

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės šven 
tės Minėjimą

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 31 D. NaujųjųMe- 
tų sutikimą Šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.
1968

SAUSIO 20 D. šv. Kazimiero 
lit. mokyklos "Suktinio" tautinių 
šokių grupė ir Vaidilos Teatras 
Nauj. parapijos salėje šuto 3 
veiksmų baletą-vaidinimą.

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pasutymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

VASARIO 3 D. Ateinininkųba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

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

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk.
M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

GEGUŽĖS 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncerus.

GEGUŽĖS 30 - BIRŽELIO 1 
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS,

BEGINNING SEPTEMBER 5. REGULAR FULL TIME, 
DAY SCHOOL PROGRAM. VACANCIES EXIST IN THE 

FOLLOWING AREAS.
• Appliances repair
• Building 

maintenance
• Electrjcity

• Metai vvorking

• Machine shop
• Printing
• Automobile 

body repair

Applicants mušt have high school diplomą and 
7 years of employment in one specified area.

1447 So 49lh Court 
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 656-6330

Interviews will be arranged in August. Indicate 
preference for day or evening interview.

SF.ND COMPLETE RESUME TO

BUREAU OF PERSONNEL

(85-94)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph f. Gribauskat
Executive Secretiry

BOARD OF EDUCATION
1380 E. 6th St., Cleveland, Ohio 44114

NO PHONE CALLS

ON BONUS SAVINGS 
Units of $1.000.00

For 3 Tears 
Dividendi Paid 

Ūuarterly 
or Compoundtd

F;

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Miiled Ouarterly

HOURS: Mon. 94; Ttms.. Thur*.. Fr». 9 5; Sėt. 9-1; Wed. Oo.ed 
Saviafa fa By Tbe 1(W* Of TJbe MaaH WIH f era Fra* riba l»f.
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EXPO 67 BUTAI
Laurentian kalnuose 

prie vandens, 1 vai. iki 
EXPO 67.

Kambariai, arba bu
tai. Visi patogumai, ži
diniai.

Užsisakyti iš anksto. 
Pusė miesto kainos.

P. Gaputis, 
7559 Querbes Avė., 
Montreal 15, Que. 
Tel. 272-8384.

EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS 
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje.
VTRTUVĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
644 Laurie Cr. 
Greenfield Park 
P. Q., Canada 
Tel.: 671-8893.

VAŽIUOJANT Į
E X P O 6 7

dar galite užsisakyti iš 
anksto nakvynes prieinama 

kaina pas
Edę Jankutę

2066 Claremont Avė., 
Apt. 74, 

Montreal 6, Quebec, 
Canada.

P. S. Patogus ir netolimas 
susisiekimas su Expo.

(87-89)

• Crafts
• Horticulture
• Mechanical 

drafting
• Woodworking
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• Kun. V. Damijonaitis, 
iš Vokietijos šiuo metu vie
šįs Amerikoje, keliaudamas 
is Chicagos į Torontą, buvo 
sustojęs Clevelande ir ap
lankė Dirvą.

• Clevelando mero atei
nančiuose pirminiuose rin
kimuose, kurie įvyks spa
lio 3 d., kviečiami dalyvauti 
visi turintieji teisę balsuo
ti. Tie piliečiai, kurie yra 
pakeitę gyvenamąją vietą, 
arba nebalsavo 1965-66 m. 
rinkimuose kviečiami įsire
gistruoti artimia u s i a m e 
apylinkės rinkikų registra
cijos punkte, kurie bus ati
daryti ateinantį trečiadienį, 
rugpiūčio 23 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. p. p. ir nuo 4 
vai. p. p. iki 9 vai. vakaro.

Visas informacijas teikia 
Board of Elections, telef. 
771-4250.

• SLA 136-oji kuopa ren. 
gia vasaros pabaigai gegu
žinę Visockų sodyboje, 
14307 Superior Rd., rugpiū
čio 27 dieną. Pradžia 1 vai. 
Įėjimas neapmokamas.

Maloniai kviečiami ne tik 
SLA nariai, Clevelando bei 
kaimyninių kuopų, su šei
momis ir svečiais, bet ir 
plačioji visuomenė, kaip vi
sada, linksmai ir jaukiai 
praleisti laiką drauge su 
bičiuliais bei seniai bematy
tais pažįstamais.

Jaunimas labai geistinas.
Skoningų lietuviškų vai

šių bus parūpinta aibių ai
bės. Be to, numatoma leng
va, šauni meninė programa, 
laimėjimai ir kiti pamargi- 
nimai, o vaikams — žaidi
mėliai.

• Eugenijus ir Patricia 
Jakuliai išskrido dviem sa
vaitėm atostogų į Havajų 
salas.

• Išnuomojamas butas 
arti šv. Jurgio parapijos, 
Bayliss gatvėje, iš 5 kam
barių, 2 miegamieji, saulės 
terasa ir skiepas. Teirautis 
telef. 845-5941. (88-89)

SUPERIOR 
SAVINGS

tlNCt l«O« 

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delia E. Jakubs & VViiliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

PIANISTO ANTANO SMETONOS REČITALIS
Verta dėkoti ir labai 

dėkoti už tai, kad virtu
ozas A. Smetona nudžiu
gino Clevelandą bent 
kukliu rečitaliu rugpiū
čio 13-tą dieną The Cle
veland Music School 
Settlement salėje.

Programa gerai apgal
vota: D. Scarlatti —
Trys sonatos: A major 
L 395, Allegro assai, 
D minor, L 413. Allegro 
ir E. major, L.375. Pres
to; W.A. Mozart — So
nata A minor, K.310, Al
legro maestoso, Andan
te cantabile con espres- 
sione ir Presto; Fr.Cho 
pin — Polonezas F mi-

• Bilietai į Aldonos Stem
pužienės rečitalį, kuris įvyk- 
sta rugsėjo 24 d. Clevelan
do Muzikos Instituto salėje, 
jau gaunami Dirvoj (telef. 
431-6344) ir Patrijoj (tel. 
531-6720). Kadangi dauge
lis svetimtaučių muzikos 
mėgėjų jau rezervuojasi bi
lietus per Cafarelli Operos 
kompaniją, lietuviai malo
niai prašomi taip pat užsi
sakyti bilietus dabar, kai 
dar yra didesnis įvairių vie
tų pasirinkimas. Bilietų 
kainos — $5.00, $4.00,
$3.50, $2.50 ir moksleiviams 
— $1.25.

936 East 1351h St.
KE 1 - 7770 

nor, op 44 ir Baladė G 
minor, op. 23; po pertrau
kos: R. Schumann Tocca- 
ta C major, op 7 ir Fan
tazija C major, op 17.

D. Scarlatti parašė 
daug įvairių rūšių kūri
nių, bet svarbiausią įna
šą amžiams paliko to 
kūrėjo apytikriai 555 so
natos — XVIII-ame a. 
harpsichordui, o vėliaus 
fortepionui. W.A. Mo
zart — čia vykusiai pa
naudota sonata, kaip skir
tinga ir ypatingai subti
li iš visų 18-kos jojo 
sonatų. Čia ryškėjo pa
žangi sonatos forma ir 
imponuojanti kryptis. 
Jau kitokie didžiojo ro
mantiko Fr. Chopino 
kūriniai. Nors jam trūks
ta kompozicijos visuo
tinumo, tačiau fortepio
nui rado naują stilių, ta
lentingą jausmą bei po
jūčių išraišką. Ir paga
liau R. Schumann, ap
gaubęs romantinę vokie
čių muziką poetiniais, 
lyriniais bruožais, ku
rie spindėjo jo kūriniuo
se fortepionui — reikš
mingiausiai to autoriaus 
kūrybos daliai.

Tad aišku, kodėl A. 
Smetona neieškojo mo
derniosios muzikos pa
žibų ir kodėl rečitalis 
oriai paveikė publiką. 
Rimtumas, įprasmintas 
muzikalumas, turtinga, 
ne pigi efektų esmė la
bai puošė klausytojų dva' 
šią.

Autoriai įvairuoja sti
liais, esminiais pobū
džiais, fantz i jomis, ten
dencijomis, nuotaiko
mis, techniškomis prie
monėmis ir kūrybinėmis 
smulkmenomis. A. Sme-

LIETUVIO KONCERTAS

AMERIKIEČIAMS
Apie Antano Smetonos muzi

kos karjerą palieku pasisaky
ti muzikams. Šia proga aš te
noriu iškelti vieną faktą, kuris 
man išryškėjo jo paskutinio re
čitalio Clevelande (sekmadieni, 
rugpiūčio 13 d.) metu ir kur}, 
man atrodo, turėtų įsidėmėti 
mūsų visuomeninės ir politi
nės organizacijos.

Mažiausiai trys ketvirtada
liai koncerto publikos, kurios 
buvo apie 170 (Cleveland Mu
sic School Settlement salėje 
laisvai tetelpa 150) sudarė ne 
lietuviai, kurios didelė dalis 
buvo arba patys muzikai, ar
ba labai dideli jos mėgėjai. 
Koncertą jie sekė dideliu su
sikaupimu ir {siklausymu ir 
j| priėmė labai šiltai. Cleve
land Plain Dealer kritikas, Ro
bert Finn, koncertą {vertino la
bai palankiai, pabrėždamas, 
kad jj organizavo Amerikos 
Lietuvių Konservatorių Klubas, 
kuriam netrūko drąsos rimtos 
muzikos koncertui vidurvasa
ri surengti, štai kaip, visai 
pripuolamai, muzikos ir meno 
aprašymams skirtoje vietoje, 

tona visa tai perteikė tin
kamomis linijomis, raiš
kiomis temomis, didžiu
liu kruopštumu, tikslia 
slinktimi bei sparta, ati
tinkama interpretacija 
— visus turinio vaizdus, 
šauniai iliustruodamas 
ir visas sunkybes, leng
vai, lyg žaismingai, nu
galėdamas. Šitokio pla
taus masto muzikui, drą
siam galingiems polė
kiams ir jautriam viso
keriopiems atspalviams 
bei mažmenoms bet ku
rios kliūtys nėra kliūtys. 
Jėga ir švelnumas, didin 
gi šuoliai ir santūrumas, 
ugningas veržlumas ir 
lengvutis atodūsis — įti
kinamai viešpatavo vi
suose kūriniuose.

Salė buvo pilna žiūro
vų, kurių tarpe žymi da
lis kitataučių. Katučių 
plota tikrai nuoširdžiai 
ir ilgai, verčiant solistą 
bene dešimtį kartų pasi
rodyti. Nenurimta, kol pa
vyko sulaukti bisui vie
no kilniai plasnojančio 
priedo.

Gal tokiai meno puo
tai salė truputį nepati
kima: vieną kitą žibantį 
momentą "nurijo” ar iš
blaškė. Bet visuomoje 
tos akustinės ydos nuos
tolių tartum nesudarė.

Malonu priminti, kad 
ištisa Amerikos ir Euro
pos laikraščių eilė prie 
lankiai vertina šią pui
kiai kylančią mūsų 
žvaigždę — A, Smetoną.

Netrukus numato
miems A. Smetonos kon
certams Europoje, Aus
tralijoje ir Pietų Ame
rikoje linkime gražių 
sėkmių.

Vladas Braziulis

buvo paminėtas lietuvių var
das. Šia proga tenka pastebėti, 
kad prieš koncertą tas pats 
Plain Dealer du kartus j| pami
nėjo, viena progą netgi patalpin
damas Antano Smetonos foto
grafiją. Tą koncertą lygiu būdu 
paminėjo ir antrasis Clevelan
do dienraštis "The Cleveland 
Press", o taip pat ir priemies
čio laikraštis "Sun Press", vi
sur pabrėždamas, kad koncertą 
rengia Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas. Svarbu dar ir 
tai, kad koncertas buvo mini
mas kaip rimtos muzikos pri
statymas publikai, kurią inter
pretuoja muzikas iš pašaukimo 
ir profesijos -- ne mėgėjas. Iš 
to išplaukia, kad A nu no Sme
tonos koncerto progą, kur| didžia 
dalimi finansavo ne lietuviai, o 
amerikiečiai bent keletą kartų 
iš eilės buvo teigiama prasme 
paminėus Lietuvos vardas.

Antanas Smetona nėra vienin- 
tėlis profesinio lygio meninin- 
kas-muzikas, kuriuo galima pa
sinaudoti lietuviškajai kultūrai 
amerikiečiams prisutyti. Ta
čiau kažin kodėl, kai mūsų vi-

suomeninės organizacijos ren
gia panašius dalykus, jos visą 
dėmesį koncentruoja J lietuvių 
visuomenę, tuo atgaivindamos 
jos estetinius ir kultūrinius po
linkius. Kodėl gi tokių įvykių 
rengėjai rimtai neužsimoja pa
rodyti plačiajai amerikiečių vi
suomenei tai, ką mes turime 
gražaus ir vertingo? Juk toks 
lietuviškosios kultūros repre- 
zentavimas sykiu yra ir priemo
nė Lietuvos vardui amerikiečių 
tarpe populiarinti, tai gi yra vie
nas metodų kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
vesti.

Tik žinoma, kada jau išeina
me l Amerikos visuomenę, jai 
turime pristatyti ne mėgėjus, 
bet profesijos žmones, kurie sto
vi lygiai su amerikiečiais arba 
net aukščiau už juos. Kad toks 
užsimojimas nėra fantazija, la
bai gražiai pereitą sekmadieni 
parodė Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas.

(kv)

• Lietuvių Konservatorių 
Klubas šį penktadienį, rug
piūčio 18 d., 8:30 vai. vak. 
Union Savings patalpose, 
5106 Wilson Rd. rengia fil
mo vakarą. Bus rodomas 
”The Hippies”.

• Išnuomojama gera pa
talpa profesionalui ar biz
nio ofisui, puikioje Gęauga 
vietovėje, ant 306 kelio, 
prie 87 kelio. Telefonuoti 
662-8090 arba 464-1666.

(88-89)

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
SAUSITE CERĄ VALANDINI 

ATLYCINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

SLITTER OPERATOR

EXPERIENCED ONLY

MIBO STEEL CORP. 
3695 E. 78 ST.

CLEVELAND, OHIO 44105 
216 — 883-8600

(85-87)

OHIO
STATĖ FA1R

AUG. 24-SEP. 4

Free Entertainment

PAT BOONE
AUG. 24, 25

SANDPIPERS
AUG. 24, 25

ANDY WILLIAMS
AUG. 26, 27

SONNY and CHER
AUG. 26, 27

TENNESSEE 
ERNIE FORD

AUG. 28, 29

DIANA ROSS and 
the SUPREMES

AUG. 28, 29, 30

HERB ALPERT’S 
TIJUANA BRASS

AUG. .30, 31 SEI’T. 1

NEW
VAUDEVILLE 

BAND
AUG. 31 SEI’T. 1

HURRICANE
HELL DRIVERS

AUG. 31 SEI’T. 1, 3

BOB HOPE
SEI’T. 2, 3, 4

HERMAN’S 
HERMITS

SEI’T. 2, 3, 4

AUTO RAČE
BUCKEYE ”100”

SEI’T. 4

OTHER ATTRACTIONS 
Rhodes Bro,. • Harmonaire*
• Bill and Boyd • Otmond 
Bros. • Young Americam • Ted- 
dy Phillips Orch. * Mary Lou 
Collins • Queen of Queens
• Horse & Tractor Pulling Con- 
tests • Appaloosa, Quarter & 
Pony Races • Helicopter Acro- 
bat • Kiddieland • 1OO March- 
ing Banda.

COLUMBUS, OHIO

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

REIKALINGI VYRAI
Bendram fabriko darbui. 

Pastovūs.
SAR-A-LEE

419 Eagle Avė.
(87-88)

IŠNUOMOJAMI
Du mebliuoti kambariai 

vienam, ar vienai vedusiai 
porai be vaikų, prie greito
jo traukinėlio Madison 65.

Galimas virtuvės naudo
jimas. Tel. 631-8975. Skam
bint po 8 vai. vak. (87-J9)

PARDUODAMAS NAMAS

St. Jeromes

Į šiaurę nuo Blvd. Priva
tus paplūdimis ir parkas. 
Malonus, modernizuotas 6 
kamb. colonial. Išbaigtas 3 
aukštas. 11 j vonios, gara
žas. Apžiūrėkit ir duokit 
siūlymą. $16,500

YERTY REALTY
531-5340
851-1925

(86-88)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠEŠTOJO PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO, KUKIS fVYKS RUGSĖJO MĖN. 2-3 D.D., 

CLEVELAND-SHERATON V1EŠEUTYJE, CLEVELAND, OHIO

PROGRAMA

šeštadienis, 1967 m. rugsėjo 2 d.
1 vai. Registracija Main Lobby West.
3 vai. Suvažiavimo atidarymas Cleveland Room ir paskai

tos: Dr. Šaulys — "Medicina Lietuvoje”; Dr. V. Pa- 
prockas — "Išvaizda ir asmenybė”.

7 vai. Kokteiliai, Koncertas, Balius Grand Ballroom 
(North).

Sekmadienis, 1967 m. rugsėjo 3 d.
9 vai. Pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje.

10 vai. Lietuvių Kultūrinio Darželio lankymas.
11 vai. P. L. G. Sąjungos atstovų organizacinis posėdis.
3 vai. Paskaitos Cleveland Room. 

Aukšto kraujospūdžio problemos — simpoziumas. 
Suvažiavimo uždarymas.

Lietuvių visuomenė kviečiama suvažiavimo programoje da
lyvauti. Pakvietimus į koncertą-balių galima užsisakyti pas: 

Dr. ii- p. Lenkauskus, tel.: 382-4725 
Dr. Martus
Dr. Ramanauskas
Dr. Skrinska
Dr. Brazaitis

Dr. V. Paprockas Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažiavi
me Clevelande Sheraton viešbutyje rugsėjo 2 d. skaitys paskaitą 
"Išvaizda ir asmenybė".

• Medicinos, dantų gjdy. 
tojai bei medikai studentai 
pradėję studijas Lietuvo
je 1940-44 metais kviečia
mi dalyvauti vakarienėje- 
pobūvyje, kuris yra rengia
mas Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų suvažia
vimo metu, rugsėjo 3 die
ną, Cleveland, Ohio.

Apie dalyvavimą prašo
me pranešti: Romai Dege- 
sienei, 10612 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, Ohio. Tel. 
(216) 451-4969 iki rugpiū
čio 30 dienos.

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

851 5741 
481-6700 
942-7937 
942-6131

• Korp! Neo-Lithuania 
jubiliejinei stovyklai pa
remti, dr. V. Kriaučeliūnas 
paaukojo 100 dol.? o dr. A. 
Rudokas 50 dol. Abu jie 
yra stovyklos globos komi
teto nariai. Laukiama pa
ramos ir iš kitų, prijaučian
čių neolituanų veiklai.

• Lietuvių Kultūros ir 
Istorijos muziejui, kurį or
ganizuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Val
dyba, eksponatai telkiami 
prie Pasaulio Lietuvių Ar

chyvo, adresas: 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
Illinois 60636.

Pasaulio Lietuvių Archy
ve sutelkta daug labai ver
tingos mūsų kultūrai ir is
torijai medžiagos. Archy
vui sėkmingai vadovauja 
istorikas Vincentas Liule- 
vičius. Jo išlaikymu rūpina
si JAV LB Centro Valdyba.

• JAV ir Kanados Lietu
vių III-joje Tautinių šokių 
šventėje dalyvauti jau už
siregistravo visa eilė rate
lių. Registracija praveda 
JAV LB Chicagos Apygar
dos valdybos sekretorė Bi
rutė Vindašienė, adresas: 
6443 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, Illinois 60629.

• Dr. Algirdas Nasvytis, 
ŠALFASS šachmatų komi
teto pavestas, rugsėjo 16-17 
d.d. rengia savo namuose 
— 10823 Magnolia Rd., Cle. 
velande š. A. Lietuvių šach
matų pirmenybes.

Pirmenybėse dalyvauja 
ŠALFASS registruoti šach
matininkai. Įsirašymo ter
minas — rugsėjo 6 d. Da
lyvio mokestis $5.00; jau
niam — $3.00. Įsirašymai 
su mokesčiu siunčiami dr. 
Nasvyčio adresu.

• Australijoje mirė Korp. 
Neo-Lithuania filisteris G. 
Novickis, sulaukęs 55 metų 
amžiaus. Lietuviškame ben
druomeniniame gyven i m e 
nesireiškė ir lietuviškuose 
parengimuose nesirodė, tad 
mažai kas jį Melbourne pa
žinojo. Buvo vedęs svetim
tautę. Palaidotas rugpiūčio 
8 d. dalyvaujant tik keletai 
lietuvių.

GOLFO TURNYRAS

ŠALFAS S-gos metinis 
golfo turnyras bus vykdo
mas antroje pusėje rugpiū
čio, ar pradžioje rugsėjo.

Praeitais metais šio po
būdžio turnyras vyko To
ronte. šiais metais buvo 
galvojama tokį turnyrą 
pravesti Chicagoje ar kitur. 
Nesant, tačiau galimybių ir 
pritarimo, šių metų Sąjun
gos golfo turnyras bus 
vykdomas vėl Toronte.

Į šio turnyro organizacini 
komitetą yra pakviesti ir jį 
sudaro: Juozas Balsys Her
bertas Stepaitis ir Vytautas 
Astrauskas. Turnyro data 
bus parinkta tokia, kuri ne- 
sikryžiuos su Chicagoje nu. 
matytu vietinių trijų tur
nyrų datomis, taip pat bus 
atsižvelgta i Toronto tur
nyru datas.

Torontas ir Chicaga šiuo 
metu yra patys svarbiausi 
punktai, kuriuose golfo 
sportas stipriausia organi
zuojamas ir populiarinamas 
lietuvių tarpe.

NEW YORK

• Pranas Narvydas, ilga
metis tautininkų veikėjas, 
daugelio lietuviškų organi
zacijų rėmėjas, liepos 15 
dieną artimų bičiulių tarpe 
atšventė savo aštuoniasde
šimtąjį gimtadienį. Pasku
tiniu laiku jis nebesilanko į 
parengimus, bet vis dar gy
vai "domisi lietuvių reika
lais ir seka spaudą.

Rugpiūčio 3 dieną P. 
Narvydas paguldytas j Liu
teronų ligoninę Brooklyne, 
kur jam padaryta operacija 
ir sveiksta dr. V. Paprocko 
priežiūroje.

• Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos suvažiavi
me rugsėjo 2-3 dienomis 
Sheraton - Cleveland Hotel, 
Clevelande, Ohio, newyor- 
kiečiai gydytojai ruošiasi 
gausiai dalyvauti. Dr. Vac
lovas Paprockas skaitys pa
skaita "Išvaizda ir asmeny
bė”.

• Helen Kulber-Kulliokie- 
nė, čia gimusi ir mokslus 
baigusi lietuvaitė yra viena 
iš aktyviausių New Yorko 
lietuvių moterų veikėjų bei 
tautinių darbų rėmėjų. Ei
lę metų ji vadovavo Mote-

Jaunieji Angelė ir Gediminas Mošinskai. L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES

"TARPTAUTINĖS” 
VESTUVĖS

1967 m. rugpiūčio 5 d. 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje įvyko 
Angelės G. šulaitytės ir 
Gedimino J. Mošinskio ves
tuvės.

Jaunoji yra ankstyves
nių čikagiečių A. ir V. šu
kučių duktė, baigusi uni
versitetą, vėliau persikėlusi 
į pietinę Kaliforniją, šiuo 
metu mokytoja Long Beach 
aukštesnėje mokykloje.

Jaunasis yra Halinos ir 
Algirdo Mošinskių sūnus iš 
Sao Paulo, Brazilijoje, prieš 
kelis metus atvykęs Ame
rikon studijavo aeronauti
kos inžineriją, šiuo metu 
dirbąs Douglas lėktuvų ben
drovėje, pasiryžęs ir toliau 
siekti aukštesnių inžinerijos 
mokslo laipsnių.

Abu jaunavedžiai, augę 
tremties sąlygose, viena 
šiame, kitas antrame žemės 
pusrutulyje, patriotinių tė
vų šeimos aplinkoje su
brendę, kaip sakoma, "šim
taprocentiniais lietuviais”, 
dalyvavę liet, jaunimo są
jūdžiuose, be priekaišto 
moka lietuvių kalbą ir gy
vai domisi lietuvių kultūri
niu gyvenimu.

Po sutuoktuvių apeigų, 
vakare Los Angeles Lietu
vių Tautiniuose Namuose 
įvyko iškili vestuvių puota, 
kurioje dalyvavo per šimtą 

rų Vienybės klubui, ją nuo
lat matome didžiųjų lietu
vių parengimų komitetuose 
atsakingose pareigose. Pa
žymėtina ne tai, kad ji tų 
pareigų nesikrato, bet tai, 
kad savo įsipareigojimus 
visuomet sąžiningai atlieka.

H. Kulber, sužinojusi, 
kad viena amerikiečių drau
gija liepos 19 d., Overseas 
Press Club, patalpose Nevv 
Yorke ruošia plačiai žinomo 
"Readers Digest” žurnalo 
redaktoriaus Eugene Lyons 
paskaitą ir diskusijas apie 
komunizmą tema ”The Im- 
plications of East - West 
Trade, Recent Develop- 
ments in The Soviet Union 
and its Satellites”, kartu su 
naujosios -išeivijos veikėja 
p. V. Leskaitiene suruošė 
tuo laiku toje pat salėje lie
tuvių liaudies darbų, gin
tarų ir anglų kalba lietuvių 
leidinių parodėlę.

Ji pašvenčia visą savo 
laisvą laiką lietuviškai vei
klai nuo pat jaunų dienų.

• Dr. Vaclovas ir Emilija 
čekai, iš Ne\v Yorko, atos
togų praleisti rugsėjo 1 d. 
išskrenda į Europą, kur jie 
aplankys Vokietiją, Pran
cūziją, Italiją ir Šveicariją. 

jaunavedžių giminių ir šei
mos draugų bei pažįstamų. 
Kaip jaunieji, taip ir jų 
svečiai susilėkė iš labai to
limų atstumų, sudarydami 
tikrą "lietuvišką interna
cionalą”, ir kai kurie sve
čiai juokavo, jog nedažnai 
pasitaiko būti tokiose "tarp
tautinėse” vestuvėse.

Jaunieji iš dviejų konti
nentų, jaunojo tėvai laik
raštininke ir rašytoja Hali, 
na Didžiulytė - Mošinskienė 
ir inž. Algirdas Mošinskis 
atvyko iš Sao Paulo su kitu 
jaunesniu sūnumi ir duk
terimi, dėdė inž. Didžiulis 
iš Čikagos, dėdė inž. Vy
tautas Mošinskis iš Phila
delphijos, jaunosios dėdė 
šulaitis iš Čikagos, kiti gi
minės iš įvairių vietovių ir 
net vienas iš Europos. Kai 
kurie iš jų buvo nesimatę 
per daugelį metų, kiti dar 
nuo Lietuvos laikų.

Jaunieji gavo dovanų, 
s v e ikinimų telegramomis, 
čia pat žodžiu ir eilėraščiais 
nuoširdžiausių linkėjimų iš
laikyti gyvą lietuvybę, atei
tyje ją dar pagausinant.

Įdomiausia vestuvių puo
tos viešnia be abejo buvo 
jaunojo senutė, žinomo 
Kauno Universiteto profe
soriaus inž. Mošinskio žmo
na, kuri nežiūrint to, kad 
jau perkopusi 90 metų 
amžiaus, lėktuvu atskrido 
iš Philadelphijos dalyvauti 
savo anūko laimės šventėje. 
Ji buvo gal pati laimingiau

Inž. Viktoras Memėnas ir Vita Čerškutė, sukūrę naują lietuvišką 
šeimą Chicagoje. J, Kažemeko nuotrauka

sia iš visų svečiu ir savo 
gvvumu teikė džiaugsmą 
kitiems, būdama trijų lie
tuviškų generaciiu tęstinu
mo įrodymu ir šeimyninės 
tradicijos įkvepiančiu pa
minklu. (b)

PENKIOS DARBO 
DIENOS, BET...

Nuo liepos 1 dienos dau
gumoje Lietuvos įmonių ir 
įstaigų jau įvesta penkių 
darbo dienų savaitė. Bolše
vikinės valdžios gyrėjai 
apie tai kalba taip, tartum 
tai būtų dar niekur pasauly 
negirdėtas palengvinimas.

Koks nuo kitų kraštų ati
tvertų žmonių supratimas 
apie tai, galima spręsti, 
pavyzdžiui, ir iš to, kad iš
girdę, jog kas nors iš pa
žįstamų pasisako dirbąs 
penkias dienas savaitėje, 
klausdavo, — tai, turbūt, 
mažai ir uždirbat, jei taip 
trumpai dirbat? Kad būtų 
kur nors trumpinamas dar
bo laikas, neleidžiant su
mažinti uždarbį, to "darbi
ninkų” diktatūroje gyve
nantieji negalėjo Įsivaiz
duoti. Dabar, įvedus pen
kias darbo dienas savaitėj, 
sovietuose uždarbis irgi ne
sumažintas, , bet ir darbo 
laikas nė kiek nesutrum
pintas: kaip buvo, taip ir 
liko 41 darbo valanda sa
vaitėj. Tik šeštadienio va
landos dabar pridėtos prie 
kitu dienų pamainų, jas 
atitinkamai pailginus.

(ELTA)

LENKIJOS PARODA 
VILNIUJE

Visą pirmąją rugpiūčio 
mėnesio pusę Vilniuje (Vin
gio parke) vyksta Lenkijos 
pramonės gaminių paroda. 
Lenkai atvežė parodyti 30 
vagonų eksponatų: lengvo
sios pramonės gaminių, 
chemijos pramonės (dau
giausia kosmetikos) ir kai* 
kurių žemės ūkio mašinų.

Lenkijos prekyba pasta
raisiais metais žymia dali
mi yra nukrypusi į Vaka
rus. Sovietų Sąjungon šiuo 
metu lenkai parduoda tik 
apie trečdalį savo ekspor
tuojamų gaminių. Maskvos 
"vnieštorgas”, stengdama
sis Lenkiją bent iš dalies 
susigrąžinti, skatina "tie
sioginę” prekybą tarp Len
kijos ir Lietuvos. Išsiuntė 
Lenkijon 500 tonų Lietuvoj 
pagamintos mėsos, o į Lie
tuvos parduotuves atvežė 
iš Lenkijos vyriškų drabu
žių. (ELTA)
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