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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV IR VOKIETIJA
JOHNSONO-KIESINGERIO SUSITIKIMAS, AT
RODO, NETURĖS DIDESNĖS ĮTAKOS Į. AME- 
RIKIEČIŲ-VOKIEČIŲ SANTYKIŲ RAIDĄ, KU
RIE KOL KAS DAR YRA NUOŠIRDŪS, TAČIAU 
YRA BAIMĖ, KAD AMERIKIEČIAI ILGESNIAM 
ĮKLIMPĘ Į KARĄ DŽIUNGLĖSE, PERŠA VO
KIEČIAMS MINTĮ PATIEMS RASTI KOKĮ SU
SITARIMĄ SU SOVIETAIS DĖL DABARTINIO 

STATUS QUO IŠLAIKYMO.

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

380 žodžių komunika
tas apie V. Vokietijos 
kanclerio K. Kiesingerio 
viešnagę Washingtone 
neleidžia spėti jokių 
didesnių pakeitimų ame- 
rikiečių-vokiečių santy
kiuose, tačiau tai dar ne
reiškia, kad iš abiejų pu
sių nebūtų nepasitenki
nimo savo partnerio 
NATO sąjungoje elgėsiu.

Kad supratus apie ką 
eina reikalas verta sus
toti prie dviejų būdingų 
samportavimų iš ameri
kiečių ir vokiečių pusės 
Johnsono - Kiesingerio 
susitikimo išvakarėse.

Washingtono kolumnis- 
tas Charles Bartlett rug- 
piūčio 14 d. aiškino, kad 
Kiesingeris siekia gauti 
iš Washingtono pažadą 
nesumažinti savo kariuo
menės Vakarų Vokietijo

[šiandien ir rytoj
SOVIETŲ istorikai dar šiandien negali dienos šviesoje pa

rodyti 1939 metų vasaros tragiškuosius (vykius, kai Stalinas, bū
damas savo galybės viršūnėje, savo rankose laikė taikos ar karo 
sprendimą.

Iš prancūzų ir anglų oficialių šaltinių, o taip pat iš Sovietijoj 
pasirodžiusių atsiminimų, dabar kiek aiškesnė tų metų trafiškoji 
vasara.

1939 m. vasarą Paryžiuje, Londone ir Varšuvoje nebuvo nė 
mažiausios abejonės, kad Hitleris ruošiasi karui prieš Lenkiją 
ir Prancūziją. Puolimo diena buvo numatyta rugpiūčio 15. Len
kija buvo silpna atsilaikyti prieš tok} grasinimą ir tik trijų 
(Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų Rusijos) sąjunga galėjo atgra
sinti HitlerJ nuo karo rizikos. Tad Londonas if Paryžius pradėjo 
derybas su Maskva, kad tokia sąjunga greičiau būtų pasirašyta.

Po ilgų paruošiamųjų pasitarimų, per kuriuos sovietai kas
dien statydavo vis naujus reikalavimus, rugpiūčio 12 d. Maskvoj 
susirinko anglų, prancūzų ir sovietų karinės misijos. Anglų misi
jai vadovavo admirolas Drax, prancūzų -- gen. Doumencir sovie
tų — pats gynybos komisaras Vorošilovas. Paskutinysis visą lai
ką kėlė diskusijas dėl darbotvarkės procedūros, paskui derybos iš
iro dėl Vorošilovo reikalavimų, kuriuos jis skaitė svarbiais. 
Maskva reikalavo, kad jai būtų duota teisė Įsikišti Lenkijoje ir Ru
munijoje net "netiesioginio puolimo" atveju. Prancūzai ir anglai 
pareiškė, kad tokią teisę gali duoti tik suvereninės Varšuvos ir 
Bukarešto vyriausybės, bet ne Londonas ir Paryžius.

Nežiūrint nepasisekimo, prancūzai ir anglai darė naujus pa
siūlymus po pasiūlymo. Pagaliau buvo nusileista, kad vokiečių 
agresijos atveju, Lenkijai ir Rumunijai prašant, rusai galės žy
giuoti Baltijos ir Juodosios jūros kryptimi. Bet Vorošilovas, pil
dydamas Kremliaus instrukcijas, derybas vilkino šutydamas vis 
naujus nepriimtinus reikalavimus, kai tuo pačiu metu Stalinas ve
dė slapus derybas su Berlynu.

1939 m. rugpiūčio 19 d. Politbiuro posėdyje Kremliuje, kuria
me dalyvavo tik aukščiausieji pareigūnai, Stalinas atidengė savo 
planus:

"Mes esame pilnai Įsitikinę, kad Vokietija atsisakys nuo Len
kijos užpuolimo, jei mes pasirašysime sąjungą su Londonu ir Pa
ryžiumi. Tokiu būdu karas galės būti išvengtas. Priešingai, jei 
mes pasirašysime su Berlynu nepuolimo paktą, Hitleris puls 
Lenkiją ir Anglija su Prancūzija bus (trauktos karan. Mūsų svar
biausias interesas yra, kad kiltų karas tarpfašistinioir kapitalis
tinio bloko ir laba i svarbu, kad ta s karas kuo ilgiau užsitęstų ir su
silpnintų abi grupes."

Rugpiūčio 23 d. hilterinės Vokietijos ministras Ribbentropas 
su Su linu pasirašė nepuolimo paktą, kuris dar turėjo slaptą prie
dą, aptariantį Lenkijos padalinimą ir Pabaltijo prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Vorošilovas tom dienom nesirodė ir anglų - 
prancūzų misijos negalėjo jo rasti Maskvoje. Rugpiūčio 25 d. jis 
pasirodė posėdy, atsiprašydamas anglų ir prancūzų,^kad buvo iš
vykęs ( ... ančių medžioklę.

Derybos dar kur( laiką buvo tęsiamos, apgaudinėjant anglus ir 
prancūzus, nes Stalinas norėjo iš Hitlerio išgauti didesnių nuolai
dų. Iš viso to aišku, kad nuo pat pradžios Stalinas vieno tikslo te
siekė: sukelti karą Europoje, kad galėtų prie Sovietijos prisi
plėšti kuo daugiausiai žemių. Ir tas jam pavyko.

☆
VILNIAUS burmistras J. Vildžiūnas, grjžęs iš EXPO 67, pa

sakodamas savo (spūdžius pridėjo:
-- Tokia kelionė labai pamokanti. Sovietų paviljohe mes galė

jome pamatyti gaminius, kurie pas mus neegzistuoja! (vg)

je, tačiau už tai ne tik 
nenori nieko duoti, bet 
siekia sumažinti...pačių 
vokiečių kariuomenę. 
Toks Bonnos noras ame 
rikiečių akyse yra di
džiai nedoras, nes iš 
tūkstanties gyventojų 
amerikiečiai ginkluoto
se jėgose laiko 16, o vo
kiečiai tik 8. Vokiečiai 
skiria gynimo reika
lams tik 4,1 nuošimtį vi
sos tautos pajamų, ame
rikiečiai dvigubai dau
giau — 8,6%. Pagaliau 
vokiečiai kariuomenėje 
tarnauja 18 mėnesių, 
amerikiečiai — 24 mė
nesius.

Po ilgų derybų tarp 
Washingtono, Londono ir 
Bonnos buvo nutarta, 
kad amerikiečiai galės 
atitraukti iš V. Vokieti
jos 35.000 karių, bet ten 

dar liks 262.000. Už jų 
ir jų 156.000 giminių 
(žmonų ir vaikų) išleis
tus Vokietijoj dolerius, 
vokiečiai atsilygins tai 
sumai pirkdami daugiau 
amerikiečių prekių, ver 
tybės popierių ir pan. 
Tas susitarimas buvo 
pasiektas prileidžiant, 
kad vokiečiai savo ka
riuomenę padidins, bet 
ne sumažins. Tačiau tik
rovėje, kaip mes jau ra
šėme, vokiečiai nutarė 
sumažinti savo išlaidas 
gynimosi reikalams, kas 
veda prie karių skai
čiaus sumažinimo ar jų 
apginklavimo suprasti- 
nimo. Akivaizdoje tokių 
vokiečių 'nedorybių’ kon
greso narių tarpe jaučia
mas nemažas noras su
mažinti amerikiečių ka
riuomenę iki "simboli
nio” dydžio, kas reikštų, 
kad prezidentui bus sun
ku gauti iš kongreso su
mas, reikalingas tiems 
262.000 vyrams Vokieti
joje išlaikyti.

Bartlett ir daugelio ki
tų amerikiečių akyse čia 
tėra dolerių ir centų prob
lema. Tuo tarpu dauge
liui vokiečių nebūtų gaila 
pinigų kariuomenės išlai
kymui ar padidinimui, 
jei tai turėtų prasmės. 
Jie samportauja, kad 
amerikiečiai siekia visų 
pirma savo interesų ir 
tie nebūtinai turi sutap
ti su vokiečių intere
sais. Dar daugiau — jie 
(amerikiečiai) tam tik
rais atvejais, pvz. ato
minio karo grėsmėje, ga
li vokiečių interesus net 
išduoti.

Toliausiai tokios sri
ties prielaidose nuėjo 
Der Spiegei leidėjas 
Rudolf Augstein, kuris 
irgi rugpiūčio 14 d. sam
protavo savo laikraš
tyje, kad amerikiečiai 
yra taip nelaimingai įsi
vėlę į pietryčių Azijos 
karą, kad jiems liko tik 
dvi galimybės: pasitrauk
ti arba pradėti atominį 
karą.

Šiaurinio Vietnamo 
esą nebūsią galima kitaip 
nugalėti, kaip tik jį vi
sai sunaikinant, bet tuo 
atveju komunistinė Ki
nija negalės likti abejin
ga. Kinijos įsivėlimas į

— Kvaily, būk atsargesnis!...

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba, kuri rūpinasi Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažia
vimu Clevelande. Sėdi iš kairės: dr. Alfonsas Martus, pirm. dr. Henrikas Brazaitis, dr. Vladas Rama
nauskas. Stovi: dr. Edmundas Lenkauskas ir dr. Juozas Skrinska. V. Pliodžinsko nuotrauka

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos suvažiavimui artėjant
Artėjant Pasaulio Lie 

tuvių Gydytojų suvažia
vimui, kuris įvyks puoš
niame Cleveland Shera- 
ton viešbutyje rugsėjo 2 
ir 3 d.d., kreipėmės į 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugios pirmininką 
dr. Henriką Brazaitį, 
prašydami pasidaiinL 
mintimis to taip svar
baus didelės organiza
cijos suvažiavimo pro
ga.

karą su amerikiečiais su 
darys daug keblumų so
vietams. Jie turės arba 
padėti tiesiogiai Kinijai 
arba, siekdami daug is
torinių pavyzdžių, ieš
koti sau kompensacijos 
kitur. Tuo atveju jie ga
lėtų, pavyzdžiui, paimti 
Vakarų Berlyną, nes 
amerikiečiai pradėję 
karą su Kinija nenorės 
jo pradėti dar Europo
je. Tarp kitko, ta pažiū
ra yra artima senato už
sienio reikalų komisi
jos pirmininko Ful- 
brighto mintim.

(Nukelta į 2 psl.)

— Busimojo Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimo paskir
tis nėra vienalypė, — pa
sakė dr. H. Brazaitis.— 
Viena svarbiausių jo pa
skirčių yra gydytojų as
meninis ir profesinis 
bendravimas. Gydytojai 
būdami užsiėmę savo 
darnu, nori nors retkar
čiais susiburti ir asme
niškai pasidalinti savo 
veikla, bei aptarti nau
jausius medicinos moks
lo laimėjimus.

Šis PLG S-gos suva
žiavimas, iš eilės jau 
šeštas, vyks dvigubų su
kaktuvių ženkle. Pir
miausiai bus atžymėta 
Amerikos lietuvių gydy
tojų organizavimosi pra
džia, kuri buvo pradėta 
1913 metais. Vadinasi,ki
tais metais sueina 55 me
tai, kai šiame krašte lie
tuviai gydytojai pradėjo 
burtis į savo sambū
rius. Tiesa, anų laikų 
lietuvių gydytojų sam
būrių reiškimasis vi
suomeninėje veikloje pla
čiau neišsivystė, bet jis 
davė tęsinį vėlesniems 
gydytojų susibūrimams, 
ypač, kai 1950 m. į šį 

kraštą atvyko naujieji 
ateiviai ir jų tarpe buvo 
keli šimtai medicinos gy
dytojų. Nuo tada Cleve
lande, New Yorke, Chi
cagoje ir kitur pradėjo 
organizuotis lietuvių gy
dytojų -sambūriai. Vieni 
pirmųjų susiorganizavo 
Clevelando lietuviai gy
dytojai, jau 1950 metais 
susibūrę į Clevelando 
Lietuvių Gydytojų Drau
giją, kuri 1957 metais per
siorganizavo į Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugiją. 
Tais pat metais įvyko pir
masis JAV lietuvių gy
dytojų suvažiavimas Chi - 
cagoje.

Tokia yra JAV lietu
vių gydytojų organizavi
mosi pradžia. Visuoti
nas šio krašto ir viso pa
saulio lietuvių gydytojų 
susibūrimas į vieną or
ganizaciją įvyko bešme
tais, kada buvo įsteigta 
Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga, šiandien tel
kianti apie 600 medici
nos darbuotojų. Sąjungos 
narių dauguma gyvena 
šiame krašte. Gausiausi 
skyriai yra Chicagoje, 
Clevelande, New Yorke, 
Detroite, Los Angeles ir 
Toronte. Visos Siaurės 
Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Draugijos sudaro 
Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungą, kuri kar
tu eina ir Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
centro valdybos parei
gas.

Šiame suvažiavime, 
kuris įvyks rugsėjo 2 ir 
3 d. Clevelande bus at
žymėtas Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
dešimtmetis, taigi suva
žiavimas vyks sukaktuvi 
niame ženkle.

Kalbant konkrečiai 
apie suvažiavmo pro
gramą, ji bus plati ir tu
rininga, įdomi ir ne vien 
gydytojams. Suvažiavi
me įdomias paskai
tas skaitys dr. V. Pap- 
rockas apie "Išvaizdą ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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STOVYKLA
Šiais metais rengiama 

KorpI Neo-Lithuania de
šimtoji stovykla įvyksta 
Alden, Michigan, prie 
Eik ežero. Apylinkės 
vaizdų gražumas nepap
rastai žavinantis. Kas 
atvažiuos, nesigailės, 
nes tokių vasarviečių, su 
geromis vasarojimo są
lygomis ir studentui pri
einama kaina, nėra daug. 
Tad, nemanome, kad kas 
nors gailėsis, nors jam 
reikės atlikti ir ilgesnę 
kelionę.

Paprastai, baigę vieną 
stovyklą, mes jau lau
kiame kitos ir mūsų kal
bos dažnai pinasi apie sto- stovyklą vieni baigę va- 
vyklą. Kokia buvo pra
ėjusi, ir kokia bus sekan
ti. Koks vadovas ir kokie 
paskaitininkai. Ką jie 
mums duos ir ką mes gau - 
Sime. Ar skaitomos te
mos įdomios ir mums su
prantamos. Ar mes tu
rėsime laisvo laiko, po
ilsio. Kas mes esame ir 
ko siekiame. Kokie mūsų 
santykiai su vyresniai
siais filisteriais. Ar
mes juos suprantame ir 
ar jie supranta mus.

Atsakymus rašau ne 
vienas. Ką tik su būriu 
kolegų baigiau pasikalbė - 
jimą stovyklos reika
lais.

Korp! Neo-Lithuania 
iki šio laiko yra pasižy
mėjusi tuo, kad tarp jau
nų akademikų ir vyres
nių filisterių yra labai 
gražus sugyvenimas. Vie
ni kitus gerai supranta, 
padeda, talkina, bendra
darbiauja. Žodis Kolega 
yra ne raidžių rinkinys, 
bet širdies meilės balsu 
papuoštas garsas. (Tokį 
pasakymą girdėjau bū
damas junjoru, ir jis man 
paliko gilų įspūdį).

Tie, kurie atvyksta 
skaityti paskaitas, jie su
pranta mus, žino mūsų 
problemas, jų temos ak
tualios, mintys įdomios.

Ko mes tikimės iš sto
vyklos, kokia turi būti 
jos programa. Laisva-

L.T.S. KORP! NEO-LITHUANIAN SUVAŽIAVIMO 
1967 M. RUGSĖJO 2 IR 3 DIENOMIS 

Rex Terrace, Eik Lake. Alden, Michigan
I) A R B O T V A R K Ė :

Rugsėjo 2 d. (šeštadienį)
3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.
5 vai. Suvažiavimo atidarymas — himnas, pirmininko 

žodis.
Filisterio Antano Diržio paskaita 
Sveikinimai.

6 vai. Vakarienė.
7 vai. Pirmas darbo posėdis:

1. Darbo prezidiumo sudarymas.
2. Komisijų sudarymas: mandatų, nominacijų, re

zoliucijų ir spaudos.
3. Valdybos, Garbės Teismo, Stipendijų ir šalpos 

Fondo, Revizijos Komisijos pranešimai.
4. Diskusijos dėl pranešimų.

Rugsėjo 3 d. (sekmadienį)
10 vai. Pamaldos.
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas. 
12:30 vai. Pietūs.
2 vai. Antras darbo posėdis.

5. Korp! padalinių pranešimai.
6. Įstatų keitimo komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl Korp! veiklos.

6 vai. Vakarienė
7 vai. Trečias darbo posėdis.

8. Mandatų ir nominacijų komisijų pranešimai.
9. Rinkimai: a) Vyr. Vaidybas, b) Kontrolės Ko

misijos, c) Stipendijų ir šalpos Fondo, d) Garbės 
Teismo, e) Tarybos.

10. Rezoliucijų ir spaudos komisijų pranešimai.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Suvažiavimo uždarymas.
Korp! Vyr. Valdyba ragina ir kviečia korporantus- 

tes suvažiavime kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

laikis ir poilsiavimas.
Aš esu stovyklavęs 

daug su skautais. Ėjau 
stovyklos viršininko, ko
mendanto, adjutanto, ins
truktoriaus pareigas. 
Kaip aš atlikau pareigas 
— tesprendžia vyres
nieji vadovai ir stovyk
lavę skautai. Bet didžiau
sia blogybė buvo ta, jei 
stovyklautojai buvo neuž
imti ir turėjo daug lais
vo laiko.

Stovykla yra kolekty
vas, o kur būrys, ten turi 
būti ir tam tikra draus
mė, tvarka, darbotvar
kė. Mes atvažiuojame į

saros semestrą, kiti lai
kiną darbą. Poilsį su
randame gražioje aplin
koje, naujame draugų bū
ryje, įsijungdami į visai 
naują gyvenimą. O tas 
gyvenimas — lietuvybės 
ugdymas ir pasiruoši
mas tolimesniam lietu
viškam darbui, svarsty
mas naujų temų, aktualių, 
klausimų.

Esama tradicinė sto
vyklų programa yra taip 
sutvarkyta, kad papras
tai mes turime pakanka
mai laiko ir pailsėti ir 
akademiniai pastudijuoti 
mums rūpimus klausi
mus.

Stud. V. Kasniūnas,Jr.
• Vykstantieji į Korp! 

Neo - Lithuania stov y k I ą, 
kviečiami registruotis pas 
stovyklos viršininką Vytau
tą kasniūną. sr. telefonas: 
(Area 312) 585-3617," 3754
W. 70th PI., Chicago, Illi- 
nvic 60629. Pranešti kokio
mis priemonėmis vyks j sto
vyklą ir ar galės, jei su au
tomobiliu, kiek kolegų pa
imti. Kas neturės susisieki
mo priemonių, turės vykti į 
Traverse City autobusu ar 
lėktuvu. Lėktuvu i abi pu
ses kainuoja 46 doleriai, 
autobusu i abi puses $25.00. 
Nuo Traverse miesto iki 
stovyklos bus parūpintos 
susisiekimo priemones.

• Stovykloje paskaitas 
skaityti pakviesti šie filis

teriai bei svečiai: Ignas 
Andrašiūnas, Aldona Au- 
gustinavičienė, Birutė Au- 
gustinavičiūtė, dr. Algis 
Budreckis, Antanas Diržys, 
dr. Eugenijus Noakas, kun. 
Gintautas Sabataitis, S. J., 
rašyt. Stasys Santvaras, 
adv. Julius Smetona, kun. 
Juozas Vaišnys, S. J. ir kiti. 
Paskaitos bus skaitomos 
prieš piet. Po to vyks dis
kusijos. Jaunieji akademi
kai paskaitas ir referatus 
skaitys po piet. Taip pat 
bus rengiami simpoziumai, 
diskusijos, o vakarais įvyks 
literatūros vakarai bei lau
žai su programomis.

• Dr. Steponas Biežis, 
Korp. garbės filisteris, su
darė stovyklos globos ko
mitetą, į kurį įeina: dr. 
Juozas Bartkus, inž. Euge
nijus Bartkus, inž. Jonas 
Jurkūnas, dr. Antanas Kal
vaitis, dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, dr. Antanas Rudo
kas.

Globos komiteto nariai, 
jau turėjo vieną oficialų po
sėdį, kuris įvyko dr. Stepo
no Biežio bute. Malonios 
šeimininkės Onos Biežienes 
pavaišinti, susirinkusieji iš
klausė dr. Stepono Biežio ir 
stovyklos vadovo Vytauto 
Kasniūno, sr. pranešimus, 
ilgai kalbėjosi ir tarėsi jau
nimo aktualiaisiais klausi
mais.

Džiugu, kad mūsų žymie
ji visuomeninkai domisi, 
rūpinasi ir padeda mūsų 
jaunimui. Pasitarimo metu 
stovyklos globos komiteto 
nariai iškėlė daug gražių 
sumanymų, pasiūlymų.

JAV IR
VOKIETIJA...

(Atkelta iš 1 psl.)
Akivaizdoje tokios ga

limybės Augsteinas ra
gina savo vyriausybę per
žiūrėti visą savo politi
ką. Vakarų Vokietija tu
ri užmiršti savo preten
zijas į rytinę zoną, pri
pažinti naujas Lenkijos 
ir Čekoslovakijos sie
nas ir tartis dėl sovie
tų saugumo garantijų Va
karų Europai. Vienu žo
džiu, patiems imtis ini
ciatyvos, o nepalikti jos 
amerikiečiams ar de 
Gaulle.

Čia reikia pastebėti, 
kad naujas vokiečių už
sienių reikalų ministe- 
ris Brandt ta prasme jau 
pradėjo daryti pirmus 
žingsnius, nors dar ne
nuėjo taip toli, kad pri
pažintų Rytų Vokietiją 
suverenine valstybe ir 
užmegstų su ja nuošir
džius santykius. O kaip 
tik to pradžiai bet kokių 
geresnių santykių ir 
reikalauja Maskva.

Bet jei Brandtas da
bar iš tikro pasektų Aug- 
steino patarimu ir pra
dėtų ieškoti geresnių 
santykių su Rytais sovie
tų sąlygom, tie greičiau
siai savo kainą pakeltų, 
nes apetitas auga beval
gant. Tokiu būdu, tas pa
tarimas nėra taip leng
vai įvykdomas kaip iš 
pradžių gali atrodyti.

Washingtonui, kuris 
pats nori taikingų santy
kių Europoje, tačiau ne 
sovietų įsigalėjimo ir jų 
įtakos padidėjimo kaina, 
tokie ”savarankiški" vo
kiečių taikos garantijų 
ieškojimai nėra visai ma
lonūs. Todėl preziden
tas Johnsonas, pasitik
damas Kiesingerį po il
gesnio laikotarpio vėl 
prisiminė Vokietijos pa
dalinimą ir pareiškė sa
vo simpatijų jos susijun
gimui. Suprask, su sovie

tais eidami jūs niekados 
to nepasieksite. Kancle
ris Kiesingeris į tai gar
siai nieko neatsakė, bet 
nesunku įsivaizduoti, 
kad jis galėjo pagalvo
ti: o kaip toli ta krypti
mi mes nuėjome su Ju
mis?

PLG S-gos 
suvažiavimas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
asmenybę” ir dr. V. Šau 
lys apie "Mediciną Lie
tuvoje". Be to bus pokal
bis apie aukštą kraujo 
spaudimą. Jo modera
toriumi bus dr. A. Ki
sielius. Pokalbyje daly
vaus: dr. J. Meškauskas 
"Hypertensija — pato- 
genezė, patofiziologija, 
istorija ir klasifikaci
ja"; dr. G. Balukas "Hy- 
pertensijos rūšys suriš
tos su nėštumu"; dr. J. 
Valaitis "Mirties prie
žastys hypertensijoje"; 
dr. M. Eimontas "Hor
monai, endokrinologija 
ir* hypertensija"; dr. V. 
Bergas "Praktiškas pri
ėjimas prie ligonio su 
hypertensija — diagno- 
zas ir gydymas", dr. A. 
Kisielius "Chiruriginiai 
pagydomos hypertensi- 
jos formos".

Šeštadienio vakare 
Sheraton viešbučio 
Grand Ballroom salė
je įvyks balius - koncer
tas, kurio programą iš
pildys Stasys Baras, And
rius Kuprevičius ir Da
rius Lapinskas.

Sekmadienį prieš pas
kaitas yra organizuoja
ma gydytojų žmonų pa- 
gelblnio vieneto speciali 
ponių programa, į kurią 
įeina bendri priešpiečiai 
Stouffer’s restorane ir 
Clevelando Meno Muzie
jaus lankymas, vadovau
jant dail. Mindaugui 
Nasvyčiui.

Gi sekmadienį vakare 
Clevelando gydytojų šei
mų jaunimas rengia jau
nimo pasilinksminimą - 
šokius.

Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos pirminin
kas dr. H. Brazaitis,pri' 
minė, kad į suvažiavimą 
ir koncertą-balių kvie
čiami visi lietuviai.

(avb)

f Spaudoje p 
/pasidairius fe

KOMUNISTU MELAS

Sovietų komunistų par
tijos C. komitetas pa
skelbė, kad Sovietų S- 
goje visiems darbinin
kams suteikiama didelė 
dovana — 5 darbo dienų 
savaitė. Kas gi gali da
bar sakyti, kad neapsi
moka būti komunistinia
me "rojuje"!

Tokia nepaprasta pro
ga The Detroit News 
bendradarbis parašė įdo
mų straipsnį dėl tų sovie
tinių darbininkams do
vanų — 5 darbadienių 
savaitėje. "Pravda" — 
komunistinis organas tą 
reikalą iškelia su di
džiausia pompa. Esą, da
bar sovietinis darbinin
kas turėsiąs net dvi die
nas laisvas. Galės pasi
vaikščioti po zoologijos 
sodus ir kt. prašmatny
bes. Per radiją taip pat 
ištriūbijo tą "didžiausį

IŠ KITOS PUSĖS...
Bronio Railos "Psichedeliškos simfonijos" antroje dalyje — 

Andante — pasigirdo tokia melodija:
"Ne tik pateisinama, bet seniai būtina, kad ir lietuviai patrio

tai skverbtąsi, infiltruotąsi į priešo tarpą. Ilgesnėje perspekty
voje te i duos savo vaisią ir tai būtina visokiais požiūriais. Hero
jai ne tik tie, kurie žūva, bet ir tie, kurie tėvynės neišdavę, išsi
laiko gyvi savo žemėje, nes ją Įnašas ateičiai dar bus be galo rei
kalingas".

Visą šimtą dvidešimt metą anksčiau už Railą ta tema poemą 
parašė Adomas Mickevičius, savo Konradui Valenrodui pasirinkęs 
epigrafą iš dar ankstyvesnio Niccolo Machiavellio (1469-1527) 
veikalo "Kunigaikštis":

"Dovete adunąue sapere come šono
due generazioni da combattere...
bisogna essere volpe e leone"

Kas lietuviškai reikštą: "Jūs todėl turite žinoti, kad kovoti 
šilima dvejopai... reikia būti lape ir liūtu".

Kadangi ‘liūtai’ iš mūsą ne kažin kokie išeina, pasiverski- 
me 'lapėmis’! Bet kažin ar toks raginimas reikalingas. I priešo 
tarpą juk mes jau labai seniai ’infiltruojamės’. Sumaišęs keletos 
žinomą žmonią likimą i krūvą aš galiu lengvai nupiešti sintetinį 
'išsilaikymo’ heroją.

Ponas X, baigęs aukštąjį mokslą caro Rusijoje, nuvyko | tos 
imperijos pakraštį rusinti kalmuką ar kirgyzą, nes ten būdavo 
mokama didesnė alga, patogiau imti kyšius ir statomi mažesni 
reikalavimai. Po bolševiką revoliucijos p-X grjžo Į nepriklausomą 
Lietuvą, skelbėsi buvęs caro persekiojamas,, ir, trūkstant ge- 
resnią jėgą, tapo universiteto profesorium. Būdamas rusą kultū
ros gerbėjas palaikė "kultūrinius ryšius" su sovietą pasiuntinybe 
ir, sovietams Lietuvą okupavus, tuč tuojau laikraščiuose iškėlė 
Smetonos režimo padarytą skriaudą Lietuvos mokslui, netrukus 
jis buvo pakviestas liaudies seimo rinkimą komisijos nariu... Vo
kiečiams atėjus, jis tuojau pat bolševiką metodus pasmerkė ir vėl 
grąsant tą okupacijai, kaip tremtinys pasitraukė Į Vakarus. Išsi
tarnavęs Amerikoje sočiai security pensiją, ponas X išvyko Į Len
kiją, nes ten vyriausybė už iš Amerikos gaunamus dolerius duoda 
labai daug zlotą. Naujiems pažįstamiems ponas X pareiškė: "Ačiū 
Dievui, aš pagaliau namie!"

Viešpačiui Dievui ši keliaunininką pagaliau pasikvietus pas 
save, tremties laikraščiuose buvo tarp kitko pabrėžta: "Iškilus 
Lietuvos sūnus padėjo galvą prie jos slenksčio"...

įdomiausia visoje toje istorijoje yra tai, kad ponas X ne
skaitė nei Machiavellio, nei Mickevičiaus, nei Railos, o visdėlto 
surado būdą bet kokiose aplinkybėse išsilaikyti vandens paviršiu
je. Tai išsilaikymo instinktas, kuriam dainiai nieko negali padė
ti. Visa nelaimė, kad pagal civilizuotos žmonijos prietarus toks 
žmogus nelaikomas herojumi, o tik negarbingu prisiplakėliu, ku
rią niekados ir niekur netrūksta. (vm)

laimėjimą".
Sovietų vyriausybė ne

mini 1917 metų kovo mėn. 
revoliucijos, kai nuver
tė caro valdžią, bet lap
kričio 7 d. bolševikų val
džios paėmimą į savo 
rankas, panaudojus išda
vystę, terorą ir jėgą.

H. F. Taylor analizuo
ja tą 5 dienų dovaną ir 
prieina išvados, kad tai 
komunistinis pokštas. 
Iki šio sovietinis vergas 
dirbo 6 dienas savaitė
je, dirbdamas po 7 vai. 
į dieną, tad viso savai
tėje 42 darbo valandas. 
Po pakeitimo į 5 darbo 
dienas, jis dirbs ne 7 
vai. į dieną, bet jau 8,2 
vi. Ir per savaitę turės 
dirbti 41 vai. Ir visa tai 
— po 50 metų revoliu
cijos — viena valanda 
sumažinus darbo savai
tę.

Maskvoje privačiai 
kursuoja anekdotas: jei 
darbininkas ateinąs įdar- 
bą 5 min. anksčiau, lai
komas sabotažininku, jei 
5 min. vėliau išduodąs ko
munizmą, jei laiku — ko
misaras tuojau klausiąs 
iš kur gavai laikrodį.

Minėtas bendradarbis 
palygina sovietų gyveni
mą su R. Vokietijos ir V. 
Vokietijos gyvenimu. 
Esą, Rytų Vokietijoje 
pragyvenimas laikomas 
blogu, lyginant su Vaka
rų kraštais, o Rusijoje, 
pagal Maskvos oficia
lius duomenis yra 30% 
blogesnis negu Rytų Vo
kietijoje. Tuo tarpu nė
ra palyginimo su vaka
rais. Štai tau ir bolševi
kų "laimėjimas".

Jei raud. armijos ka
rys paskiriamas į sate
litinius kraštus, tai jau 
didžiausia jam dovana.

Sovietų darbininkas tu
rįs dirbti 7 kartus dau
giau negu amerikietis, 
kad įsigyti tiek pat mais
to, kurio visada trūksta. 
Ir tai pareina nuo ūkių 
sukolchozinimo ir Mask. 
vos nuolatinio planuoto

jų kišimosi. Amerikietis 
ūkininkas pagamina 
maisto sau ir dar 15 ki
tų asmenų, o rusas sun
kiai uždirba sau ir ki
tiems dviems. (am)

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.
VIRTUVĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
611 Laurie Cr.
Greenfield I’ark
P. <)., 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)
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"Kai išbundu vidūnaktj 
klaikiam

Ir šird| ima plakti
O smilkiniais tiksent kančia 
Vėl praeities vaizdai, lyg 
pelkių šviesos rudeninę 

nakt| 
Praeina pro mane".

(Iš V. Mačernio "Vizijų")’

IDEOLOGIJA IR
GYVENIMAS

Buvęs Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas inž. J. Jurkūnas, beveik prieš pustre. 
Čių metų perimdamas pareigas Centro Valdyboje, 
savo paskaitoje ypatingai pabrėžė reikalą svarsty
ti ir gilinti tautinės ideologijos pagrindus. Ne tiek 
ryškiai, bet panašių užuominų yra daręs ir nau
jai išrinktasis ALTS pirmininkas T. Blinstrubas 
bei kiti paskaitininkai ir diskusijų dalyviai pasta
rajame Seime Chicagoje.

Tačiau neatrodo, kad per pastarąjį kelerių 
metų laikotarpį tautinės ideologijos problemų 
svarstymas ar jų, kaip sakoma, "gilinimas” būtų 
kiek ryškiau pasistūmėjęs į priekį. Nedaug pasi
rodė specialių šios srities išsamesnių straipsnių 
mūsų spaudoje. Po A. Merkelio monografijos apie 
prez. A. Smetoną nebuvo išleista jokio stambesnio 
veikalo. Nebuvo justi, kad ideologinių klausimų 
gilesniu svarstymu ir dėmesiu gyventų ALTS pa
skiri vienetai ir organizaciniai skyriai.

Toks būtų faktinės padėties konstatavimas. 
Kodėl taip yra, sunku greit, trumpai ir aiškiai at
sakyti. Vieniems gal atrodys, kad gyvename tokius 
laikus, kai mažiau besidomima ideologijomis, dau
giau kreipiama dėmesiopirmon vieton į apčiuopia
mus darbus, arba paprastai tik "gyvenama”. Kiti 
vėl pasakys, kad tautinei srovei nėra ypatingo rei
kalo daug sielotis apie ideologiją, nes ją nuo seno 
turime išsvarstytą, aptartą, išjaustą, — tik jos ne
pamirškime.

Dar kiti, greičiausiai nelabai gausi neramuo
lių grupė, nepritars nei pirmiesiems, nei antrie
siems ir bent savitarpyje reikš nuomones, kad tau
tinė srovė savo idėjiniuose pagrinduose ir pažiū
rose į naujausius gyvenimo reiškinius pavojingai 
sustingo, daugiau mažiau mechaniškai kartoja pra
ėjusių laikų principus ir mechaniškai tęsia čia 
Amerikoje po karo nusistovėjusias organizacines 
formas. O rasis ir ketvirtųjų, kurie pasakys, kad 
jiems iš viso daugkas neaišku: ar ALTSyra labiau 
buvusios nepriklausomos Lietuvos tautininkų ide
ologijos tęsinys, ar tautinės srovės idėjų išraiška 
Amerikos lietuvių išeivijoje, kuri turėjo savo kil
mę ir savas tradicijas.

Šių skirtingų nusistatymų, nusiteikimų bei 
abejonių įvairumas gal yra daugiau geras, negu 
blogas ženklas Amerikos lietuvių tautinėje srovė
je. Jis kaip tik parodo, kad dar nėra visiško su
stingimo ar tik senų ideologinių principų kartoji
mo, o yra abejonių, kurios skatina ieškojimams 
ir naujiems svarstymams.

Kaip sakoma ir dėl ko berods negalima abe
joti, gyvenimas nestovi vietoje. Padėtys, dalykai 
ir žmonės- šiandien nebėra tokie, kaip buvo prieš 
25 ar 35 metus. Taip pat iš pagrindų pasikeitę gy
venamojo laikotarpio reikalai, uždaviniai ir jų 
sprendimo galimybės. Lygiai nestovi vietoje ir ide
ologijos. Net ir tos jų dalys, kurios svarsto ir duo
da atsakymus dėl pastoviųjų, arba "amžinųjų” tiesų 
ir dėsnių. Kad išlaikytų kūrybinį poveikį ir gyvy
bę, ideologijos taip pat eina su gyvenimu ir neiš
vengiamai įgauna naujus atspalvius. Jei jos nuo gy
venimo atsiliktų, naujoms sąlgoms neprisitaikytų, 
jos išsektų ir pasibaigtų su žmonėmis, kurie būtų 
atsilikę ar neprisitaikę naujiems reikalavimams.

Tad Sąjungos seimuose anksčiau girdėti užsi
minimai apie tautinės srovės ideologijos per

Aš nežinau, kodėl kiek
vieną kartą, kai aš lan
kau vietas, kuriose man 
buvo tekę būti prieš dau- 
.gelį metų, mane apima 
liūdnumas. Gal dėlto, 
kad mano kartos gyvena
majame laikotarpyje mū
sų tautą ištiko didžiau
sia tragedija, ir kartkar
tėmis seniai, dar nepri
klausomybės metu lanky
tos vietos, sukuria mano 
vaizduotėje šviesųjį ne
priklausomybės laiko
tarpį, kuris vėliau nu
grimzdo į praeities mig
las? Tačiau paprastai 
tas ilgesio jausmas 
mane apima visiškai ne
priklausomai nuo to ar 
mano lankomos vietos bu
vo matytos dar tuo me
tu, kai Lietuva tebebuvo 
laisva, ar tada, kai ji sa
vo laisvės jau buvo nete
kusi.

Kai rugpiūčio 6 d. mū
sų mašina lengvai vin
giavo gerais Michigano 
keliais, o aplinkui tiesė
si žalios lygumos ir mes 
artinomės į Tabor Far- 
mą, kurioje man pirmą 
kartą buvo tekę būti 
prieš dvidešimt šeše
rius metus, tik pasieku
siam Amerikos konti
nentą, aš ėmiau ilgėtis 
praėjusių laikų, kuriais 
galvojau, kad visuomenė 
be jokių pastangų išma
no pusės man turi laiduo
ti ramų, saugų gyveni
mą... Aš tada nesupra
tau, kad mano atvykimas 
į šią ramią vietą buvo 
tolygus atsisveikinimui 
su negrįžtama praeitim, 
su tuo mano gyvenimo 
laikotarpiu, kuriuo "bu
vau labai nerūpestingas, 
ir šypsodamas žvelgiau į 
dirbančiųjų dalią”. Ta
čiau truputį pagalvojęs 
aš greit supratau, kad ne 
tos praeities be rūpesčių 
aš ilgėjausi. Tikroji ma
no ilgesio ar gailesio 
priežastis buvo kita. Kaž 
kaip man dingtelėjo tada

į galvą, kad daugelis lie
tuvių veikėjų, jau tada ži 
nomų, šiandien yra išvy
kę, kaip poetai sako, į 
nepaprasto grožio šalį, 
iš kurios niekas nebe
grįžta. Dr. Jonikaitis, 
Dr. Colney - Aukštikal
nis, Pijus Žiūrys... Be
veik visi jie tada buvo 
jaunesni, negu aš šian
dien. Ir Juozas Bachu
nas, pas kurį mudu su 
Aleksu Laikūnu skubėjo
me, jau tada baltaūsis, 
buvo gerokai jaunesnis, 
negu aš dabar...

Mudu su Laikūnu vy
kome pas Bachuną per
žvelgti praeities ir pa
sikalbėti apie ateitį. Bet 
kiek tos ateities dar yra 
mums likę? Ar tikslu 
yra kalbėti apie visų, da 
bar gyvenančiųjų, atei
tį, kai mūsų pačių gyve
nimas yra taip juokingai 
trumpas, kaip sako ra-

Iš pasitarimo Tabor Farmoje. Sėdi ALTS-gos pirmininkas Te
odoras Blinstrubas, ALTS-gos Garbės Narys Juozas J. Bachunas, 
Vilties Draugijos pirmininkas Aleksas Laikūnas. Stovi: adv. Julius 
Smetona ir ALTS-gos valdybos nariai Bronė Paplėnienė ir Kazimie
ras Pocius.

gintų gyvenamųjų namų, 
kurių dabar pilna. Ir pati 
Tabor Farm tada atrodė 
kitaip. Tada viskas joje

Tabor Farmoje susitikę Juozas J. Bachunas ir adv. Julius Sme
tona.

šytojas Franz Werfel?
— Štai kodėl pagalvojau,
— "man liūdna išvysti 
seniai matytas vietas”. 
Kai jas mačiau pirmą 
kartą, dar daug toliau bu
vau nuo to slenksčio, ku
ris veda į "nepaprasto 
grožio kraštą”...

Prieš dvidešimt šeše
rius metus keleliai, vedę 
į Tabor Farm, buvo siau
ri ir nelygūs, nesimatė 
aplinkui brangių, ištai-

svarstymą ir gilinimą, nors dar nesuradę ryškes
nio ir konkretaus atbalsio tautinės srovės veikė
juose ir gal ne vienodai jų suprantami, vistiekbus 
išreiškę tam tikrą bendrą bruožą ir rūpestį, - 
kad tautinė ideologija ir naujasis mūsų gyvenimas 
bei jo uždaviniai darniai jungtųsi, kartu sudaryda
mi platų pagrindą įvairių atspalvių ir nuotaikų tau
tininkams kūrybiškai reikštis.

PLANINGAS TAUPYMAS x^WSD'F/"s
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

visas taupymu sąskaitas.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Metinis dividendas Ą3/ą(,'c išmokamas du kart per metus už PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Prcsident

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 

OFFICE HOURS: Mondav. Tuesday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturdav 9 to 1; Wednesday closed

buvo sugrūsta, sukimš
ta. Dabar daug erdviau 
ir ištaigingiau. To namo 
ant šv. Juozapo upės kran
to, kuriame tada gyveno
me, dabar jau nėra. Jo 
vietoje stovi naujas mū
rinis Bachunų namas. 
Tik vaizdas į Sv. Juoza
po upę tebėra tas pats: 
ramus, nerimą sklai
dantis...

Lygiai kaip ramus ir 
nerimą sklaidantis šian
dien tebėra Juozas Ba
chunas, tik dabar jis yra 
romantiškesnis, kažkaip 
labiau, užbaigtas, kaip 
mozaika, kuris tuomet, 
prieš dvidešimt šeše
rius metus, tebuvo pra
dėta dailinti...

Mes kalbėjome su Juo
zu Bachunu apie praeitį, 
apie dabartį ir apie atei
tį, visi norėdami, kad ta 
ateitis būtų graži, be še
šėlių, drąsindami vie
nas kitą ir stiprindami 
vieni kitų viltis... Dėl 
gražios ateities troški
mo mūsų nuomonės bu
vo vieningos, tik mūsų 
pasirinkti keliai truputį 
skyrėsi...

Man prisiminė saulė
tas ir ramus birželio 15- 
osios, 1940 metų šešta
dienis, kai pro mūsų 
akis plaukė plačios Su
valkų lygumos, ramiai 
besiganą gyvuliai ir di
džios nelaimės dar nenu- 
jautę žmonės. Bėgimas 
per sieną į Vokietiją, se
noji Prūsija, Herkaus 
Manto tėvynė, tranky-

masis po Europą, atvy
kimas į Pietų Ameriką 
ir, pagaliau, įsikūrimas 
šioje šalyje...

"Bet visa tai šiandien 
jau praeitis” — lygiai 
kaip ir birželio įvykiai ir 
nekaltųjų kraujas, šau
ktasis į dangų keršto, ir 
pasižadėjimas dirbti Lie
tuvai mūsų pabėgimui iš 
Lietuvos pateisinti... 
Fabriko trenksmas ir 
dulkės, ruošimasis egza
minams milžiniškų pre
sų papėdėje, teisės dip
lomas ir advokato leidi
mas... ir greit prabėgu
si jaunystė...

Ir štai, po dvidešimt 
šešerių metų, vėl esu sve- 
čiuose pas Juozą Bachu
ną. Pasikeitęs, gyveni
mo užgrūdintas, šiurkš
tus ir gerai suprantąs, 
kad niekas man nieko ne
skolingas, bet aš skolin
gas daugeliui —pirmiau
sia Juozui Bachunui, ma
ne pradžioje priėmu
siam ir padėjusiam per
žengti slenkstį iš svajo- 
tojiškos praeities į re
alią, kietą ateitį, kuri 
niekuomet jau nebus to
kia, kaip praeitis.

Tačiau mūsų siekimai 
Lietuvai atkurti lieka vi
suomet tie patys. Mūsų 
ištikimybė ir prisiriši
mas į mus išugdžiusią 
žemę niekuomet nekin
ta, mūsų pareiga gim
tajam kraštui aukštes
nė ir šventesnė už visas 
kitas pareigas, už drau
giškumo ryšius su prie- 
tėliais ir bičiuliais...

Mūsų keliai suprietė- 
liais ir bičiuliais gali 
skirtis, bet kelias į gim
tąjį kraštą visuomet vie
nas ir tas pats, mūsų iš
tikimybė jam — amži
na ir nekintanti.

Viešnagė Tabor Far
moje mus suartino, iš
sklaidė nesusipratimus, 
sumažino mus skirian- 
čiuš~at stumu s...

Mūsų atsilankymas 
į Tabor Farm nebuvo 
bergždžias, — prašneko 
Aleksas, išvažiavęs į di
dįjį kelią. — Gal nuo 
šiol viskas ims krypti 
Cgerąją pusę 
sakiaiu

at

• MARTYNO JANKAUS 
Maž. Lietuvos patriarcho, 
monografija jau pasirodė 
pas lietuvišku knygų pla
tintojus.

Veikalą spaudai paruošė 
Pr. Alšėnas, išleido J. J. 
Bachunas. Su daugeliu ilius
tracijų skoningai atspaus
dino Vilties spaustuvė.
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AKIMIRKOS

"STEBUKLO” ISTORIJA
Ar išnyko geležinė uždanga 

tarp sovietinės Lietuvos ir lais
vojo pasaulio lietuvių?

Protarpiais jau girdėti nai
vių ar | padėti nejsigilinusiŲ as
menų pasakymai, kad uždan
gos nebėra, ji nukrito, daug 
kas pasikeitę. Juk tarp giminių 
ir pažjstamų vyksta susirašinė
jimai laiškais, mes siunčiame 
jiems dovaninius paketus ir iš 
ten gauname šiokių tokių do
vanėlių, ypač propagandinės li
teratūros ir spaudos. Ir nuva
žiuoti galima, ir net atvažiuoti 
iš ten.

Deja, uždanga tebėra, nežiū
rint tų plyšių plyšelių. Iš sovie
tų pusės ji tiek praverta, kiek 
tai Kremliui naudinga politiš
kai ar finansiškai. Dėl politinės 
ir finansinės naudos kartais da
roma kompromisų, bet tik ne
žymių, niekada esminių. Vi
soks bendravimas ir bendradar
biavimas tuoj sustoja ir būna 
nutraukiamas, jeigu Sovieti- 
jai jis pasidaro nepakankamai 
naudingas ar atrodo nešantis 
pavojų.

Jokių rimtesnių dvasinio lais
vųjų lietuvių bendravimo sąly
gų ir teisių su pavergtaisiais 
broliais dar nebuvo. Neįleidžia
mos ten laisvam ir viešam nau
dojimuisi nei mūsų knygos, nei 
spauda. Nei kviečiami, nei įsi
leidžiami mūsų paskaitininkai, 
kuriems būtų leidžiama atvirai 
nušviesti laisvųjų lietuvių po
litini ir kultūrinj gyvenimą ar 
pareikšti savo kritiškas nuo
mones apie dabartinę Lietuvos 
padėti. Visam tam okupantas 
yra aklinai užsisklendęs duris. 
Jo sistemoje kitaip ir būti ne
galėtų.

O kaip buvo ir tebėra sunku 
"ryšius palaikyti", žino kiek
vienas mūsų patriotinis rašy
tojas, menininkas ar moksli
ninkas, kai jam, pvz., reikalin
ga duomenų vienam ar kitam 
rašto darbui. Parašyti kokiai 
išsamesnei studijai iš praeities 
ar nesenos dabarties visuomet 
reikia daugybės {vairių doku
mentų, literatūros, šaltinių. Jei 
kas pats užsienin to neišsive- 
žė ir čia nerado, toks susidurs 
su nenugalimomis kliūtimis. Ži
nau tai iš savo paties kartaus 
patyrimo, kai niekaip negalė
jau iš ten gauti net, rodos, gana 
nereikšmingos ir nepolitinės do
kumentacijos vienam ar kitam 
rašto darbui.

★
Nemažesni sunkumai kils kiek

vienam, kas norės užsienyje su
ruošti, pvz., lietuvių meno.mu-

zikos, tautodailės ar knygos pa
rodas. Jeigu kas tai vis dėlto pa
daro ar dar galės padaryti, rei
kia žinoti, kad to pasiekiama tik 
Per milžiniškas pastangas, pa
siaukojimą, kai kada pridėjus 
gudrumo ir tik turint aklos lai
mės.

Tad ir dr. M. Gimbutienės pa<_ 
rūpinti eksponatai Kalifornijos 
Universiteto lietuvių liaudies me
no parodai beveik visiems apie 
tai rašiusiems kėlė neaiškumų, 
klausimų ir įtarimų. Žinant lie
tuviškų eksponatų ar dokumen
tacijos sutelkimo užsienyje rūs - 
Člas aplinkybes, tokieklausimai 
būtų nenuostabūs, beveik nor
malūs, Keista buvo daugiau tai, 
kad kaliforniškieji spaudos bend
radarbiai, užuot čia pat arti iš 
pirmojo šaltinio pasiteiravę ir 
neaiškumus išsiaiškinę, nė vie
nas to nė nepabandė o iš karto 
šoko su savo pačių paskalomis 
ir inkriminacijomis, čia kaž
kas negerai, kažkuo kvepia, čia 
būta užkulisinio "bendradarbia
vimo", ne už dyką, — tai užsi
mojimas pasitarnauti okupan
tams!...

Ką gi, toks jau piktai {tarin
gas yra pasidaręs šių dienų lie
tuvis.

šalia kitų, vienas iš pačių 
mandagiausių buvo Naujienų 
bendradarbis (1967.IV.15), kuris 
taip pat negalėjo iškęsti nepa- 
leidęs nuodų, pridengtų neva 
juokavimu ir ironizavimu. Jis 
rašė: - "Stebuklingais keliais iš 
okupuotos Lietuvos t Los Ange
les atveždinti mediniai dievukai, 
smūtkeliai, šventolėliai, ginta
rai ir kt." J. Tininiui savo 
straipsnyje paminėjus, kad pa ro
dą nieko bendro neturėjusi su 
politika, Naujienų bendradarbis

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

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

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

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

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

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

BRONYS RAILA

vėl juokauja: - "Bet ir nepaaiš
kinta, kaip tie dievukai irsmflt- 
keliai "be politikos" pralindo ge
ležinę uždangą? Sovietijos sie
na labai saugojama. Ne gi tie 
lietuvių liaudies meno "repre
zentantai" angelais pavirtę iš 
komunistinės nelaisvės j lais
vąjį pasauli išskrido be kaž
kieno politikos juos "išlaisvin
ti"?...

Tok| straipsnj sukūrė, aiš
ku slapyvardininkas. Nieko to
kio, bet nors {domus, nes ir 
pasirašė savotiškai - Jurgis, 
Išvietintasis... Taip, Jurgis iš 
Išvietės, ir tas matyti. Jei iš
vietėje visą laiką nebūtų sėdė
jęs, o, kaip korespondentui pri- 
'dera, pasistengęs stebuklus iš
siaiškinti, nebūtų gal taip rašęs 
apie "kažkieno politiką".

★
Jeigu apie parodos "neaiš

kumus" aliarmavusieji ir apie 
"tautinės drausmės laužymą" 
psichedeliškai haliucinuodami 
laikraščių bendradarbiai bū
tų nors valandėlę kitą pasidomė
ję, tai būtų lengvai suradę vi
są akis badanti stebuklą ir gal 
kiek angeliškumo jau pačiame 
parodos kataloge.

Gi čia buvo aiškiai pasakyta, 
kad daugiausia parodos ekspo
natų surinko prof. Marijos 
Gimbutienės motina Kaune, Dr. 
Veronika Alseikienė. Kaip se
na tautodailės mėgėja, daug ką 
pati nuo senovės turėjo. Vėliau 
vis daugiau rinko, vis supirki
nėjo, kiek tik buvo galima ko ver
tingesnio rasti ir gauti. Vienu 
metu dėl to net turėjo nemalonu
mų su sovietiniais valdžios or
ganais, kol išsiaiškino, kad jo
kie valdžios nuostatai nebuvo 

pažeisti ir ji griežtai prisilaikė 
nustatytos tvarkos.

"Stebuklas" būtų dar angeliš- 
kesnis, jeigu jam pailiustruoti 
duotume kiek skaičių.

Per keliolika metų, kai tik 
geležinė uždanga "atsidarė", dr
M. Gimbutienė nuolat siųsdavo 
savo motinai | Kaunądovaninius 
paketus - minimum už 10,000 
dolerių vertės. Dr. V. Alseikie 
nė, kaip populiari akių gydyto
ja, savo profesijoje dirbo iki 
senatvės ir turėjo iš ko pragy
venti. Bet dukters dovanos jai 
be abejo gerokai lengvino pa
mėgtą lietuvių tautodailės eks
ponatų rinkimą. Realistų aki
mi žiūrint, tuos keistus ir ne
pelningus turtus ji svajojo ati
duoti savo dukteriai, kaip vie
ninteli brangiausią kraitij, ir tą 
svajonę gražiai (vykdė, kiek iš
tekliai ir aplinkybės leido.

Ir taip pat tiesa, kad profeso
rė savo motiną turėjo laimės ap
lankyti po karto net tris kar
tus. Pirmą kartą, kai važinėjo 
po Rusiją, kaip oficialios ameri
kiečių archeologų delegacijos 
narė. Antrą kartą, kai keliavo 
po vakarų ir rytų Europa ir vi
sas Pabaltijo valstybes, kaipofi- 
ciali Kalifornijos Universiteto 
atstovė susipažinti su muziejais 
ir, kas buvo galima ir reikalin
ga, atlikti archeologinių ekspo
natų užpirkimus {ruošiamam Ka
lifornijos U-to muziejui. Trečią 
kartą, po studijinių konferencijų 
ir paskaitų Budapešte ir Praho
je", kai gavo asmenišką leidimą 
gal jau paskutini kartą aplanky
ti sirguliuojančią senutę motiną 
Lietuvoje, ta proga be abejo rū
pindamasi papildyti tautodailės 
kolekciją vieno kito raižinio nau
jesne nuotrauka iš Lietuvos ar. 
cheologinių ir etnologinių muzie
jų, kiek tai buvo leidžiama ir 
(manoma. Ar ui irgi "nusikal
timas tauui"?...

★
Tai ir būtų visa "stebuklo" 
istorija, kuri geriausiai kalba 

pati už save.
Jos pabaiga - lietuvių liau

dies meno paroda Los Angeles 
amerikiečiams (ir lietuviams). 
Parodai užsidarius, dr. M.Gim
butienė kai kuriuos eksponatus 
padovanojo Kalifornijos Univer
siteto muziejui už apie 6,000 
dolerių vertės. Taip pat perlei
do muziejui 900 lietuviškų die
vukų ir skulptūrėlių nuotraukų 
iš dail. Adomo Varno kryžių 
senojo albumo, kur| profesorės 
motina turėjo ir atidavė duk
teriai.

Ir visos misterijos finale - 
Universiteto ir amerikiečių 
muziejininkų didelis dėkingu
mas už dovanas ir jų įvertini
mas, ir... - vietinių lietuviškų 
psichedelikų per kelis laikraš
čius papiltos kaltinimų, kliedė
jimų, svaičiojimų ir {tarinėji- 
mų srutos.

čia ir yra tai, dėl ko rašiau 
šią keliolika daug kam gal"|ky- 
rių akimirkų", ir dėl ko man 
buvo skaudu ir graudu, liūdna ir 
gėda, ir protarpiais net pikta. 
Nes tai labai ryškiai parodė, ko
kią dirvą ir moralinę atmosfe
rą kartais dar tebeturi savo pa
čių bendruomenės aplinkoje aukš
čiau pakilęs brandus kultūrinin
kas ar aukšto lygmens bei auto
riteto pelnytai pasiekęs mūsų 
mokslininkas.

Jei tuo keliu eisim, - netoli 
tenueisim.

HELP WANTED 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., JTatfield, Pa. (88-90)

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

WANTEIJ AT ONCE
JOURNEYMEN 

Cutter 
GRINDER 

HAND, 
HYDROTEL 
OPERATOR, 

RADIAL
DR1LL 

OPERATOR
APPLY:

CONGRESS 
TOOL & DIE 

3300 DENTON 
313 — TR 1-9200

(89-85)

JEWELRY
DROP HAMMER OPERATORS, 

PRESS HANDS. BENCH WORKERS, 
FILERS, POL1SHERS, LAPPERS, 
PORTER.

Experience necessary on Die 
Struck Ringą. Modern jewe)ry MFC. 
Ploni in union. Steady employment, 
overtime and benefits

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

(85-91)

BULLARD OPERATORS 
V.T.L.

MACHINE REPAIRMEN 
INSPECTORS 

HIGHEST WAGES. GOOD WORKING 
CONDITIONS. PERMANENT POSJ. 
TIONS. ALL HOLIDAYS AND BEN
EFITS.

Contact BOB BARRETT

U. S. MFG. CO.
8650 MT. ELLJOT 

PHONE: 313 — 923-3960 
An Equal Opportunity Employer 

(89-95)

M'ANTED AT ONCE EXPERIENCED

ACME GRIDLEY 
BR0WN & SHARPE 

DAVENPORT 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS—SĖT UP MEN 
lst & 2nd SHIFTS. 

Steady work for qualified men. 
Metai Seal & Products, Ine.

216 — 731-6900 
(86-92)

LOOM FIXER 
FOR XD LOOMS 

PART TIME 
OR FULL TJME 

CLINTON ŠILK MILL, 
INC.

58 CANAL STREET 
HOLYOKE, MASS.

(89-95)

MALĖ & FEMALE

TEACHERS WANTED ELEMENTARY 
2 full time kindergarten, l-at grade.
1- 2nd, grade, l-3rd. grade, I Type A 
speciaf ed, I spech correcttonist,
2- 6th grade, I Junior high arts.

SECONDARY
I English & Govern. comb., 1 art, I 
Type A special ed. Write:

HENRY T. MART1N 
Superintendent of Schools 
Fennville, Michigan 49408 

6J6 — 561-5101
(89-90)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

----------------- JOHANNES M. SJMMEL ----------------

(51)

Lievenas pasiūlė pulkininkui Nerthe ir majorui Brenneriui už . 
valandos susitikti pas ji Boulogne viloje ir vakarieniaujant ramiai 
apsvarstyti situaciją. Deja, kartais dalykai gali pasikeisti per va
landą...

Kai pulkininkas su savo adjutantu atvyko! Lievenovilą, jie buvo 
susijaudinę. Majoras Brenneris beveik buvo pasiruošęs pravirkti.

— Ko jūs taipliūdni? --pasiteiravoLievenas. -- Ar jums gaila 
Hlmmlerio švogerio?

-- Jei tik jis būtų, tai nieko, — atsakė pulkininkas.
-- Tad kas kitas? -- paklausė Lievenas.
-- Jūs, -- atsakė pulkininkas.
Kadangi nemandagu kalbėti pilna burna, Lievenas pirma nuri

jo kasn|.
— Kas čia per juokai? -- paklausė jis.
-- Tai nėra juokai, ponas Lievenai. Gestapo nori jūsų galvos. 

Jūs žinote, kad Brenneris turi ryšių su SD?Jums išėjus, jis nuvyko 
| SD būstinę pasikalbėti dėl Peterseno bylos. Ten jis turėjo progos 
susitikti su Winteriu, kuris užsiminė apie jus.

— įdomu, ką jis galėjo pasakyti?
-- Jis pasakė: "Pagaliau mes jj turime savo rankose!”
Tuo metu Nanette įnešė naują patiekalą ir visi trys prie stalo 

nutilo. Jai išėjus, Brenneris paklausė:
-- Ar jūs pažįstate tūlą Stabshauptfuehrerin Mielcke?
Lievenas nurijo seilę.
Kai jis Crozant rezistentams ieškojo tilto susprogdinimui, vo

kiečių darbo ministerijoje susitiko su šia moterimi, užimančia ten 
aukštas pareigas. Ji su juo buvo arogantiška, tad jis buvo privers
tas jai priminti, kad dirba admirolo Canaris tarnyboje, šita mote
ris atrodo neužmiršo įvykio. Nelaimei jis ją sutiko eksprese pa
kely | Marseli, kai lydėjo Yvonne Deschamps. Iš geležinkelio poli
cijos ji sužinojo, kad Yvonne turėjo Abwehro leidžiamąjį Madelei- 

ne Noel vardu. Turėdama šias informacijas ir įtardama, ji apsilan
kė pas Sturmbannfuehrerl Eicherf ir paprašė surinkti daugiau infor
macijų...

Eicheris, kuris neapkentė Tomo su džiaugsmu tai atliko ir suži
nojo, kad Madeleine Noel dabar gyvena Lisabonoj YvonneDeschamps 
vardu.

Yvonne Deschamps... Vardas jam buvo kažkur girdėtas. Jis pa
tikrino ieškomų asmenų sąrašus ir veide pasirodė šypsena. Yvonne 
Deschamps buvo pavojinga teroriste, profesoriaus Deboucheasisten
tė. Tomas Lievenas ją išgelbėjo iš Gestapo nagų, pridengdamas Ab- 
wehro dokumentais.

-- Uinteris man papasakojo, -- pasakė Brenneris, -- kad Ei
cheris jau susisiekė su Berlynu, kalbėjosi su pačiu Himmleriu.

— Tai Redeckerio švogeris! -- pastebėjo pulkininkas. -- 
Himmleris kreipėsi | Canaris. Admirolas man skambino prieš pus
valandi. Jis yra įsiutęs. Jūs žinote, kaip yra (tempti santykiai tarp 
SD ir Abwehro, Sis lašas perpildė kraštus! Man gaila, Lievenai, 
jūs esate puikus vyras, bet mano valdžia ribota. SD prieš jus patie
kė skundą ir atiduos karo teismui. Aš nieko dėl jūsų negaliu padary
ti...

— Galite, — pasakė Tomas.
- Ką?
-- AŠ manau, kad daug kas yra padaryti. Nevalgykit perdaug 

mėsos. Desertui mes turime blynelius su šokoladiniu kremu.
-- Jūs mane padarysite bepročiu. Nustokit kalbėjęs apie val

gi. Ką mes galime dėl jūsų padaryti?
-- SD nori mano galvos, sakote? Gerai, tokiu atveju mes turė

sime Redeckerio galvą. Kokia šiandien diena? Antradienis. Puiku. 
Aš pranešiu Eicheriui, kad rytoj po pietų pas jį prisistatysiu ir iš
aiškinsiu tą nemalonų dalyką, kas liečia Yvonne dokumentus.

-- Jūs... jūs eisite pas Eicherf?
— Aišku. Man labai gaila, kad aš pridariau tiek nemalonumų 

admirolui.
-- Bet kodėl jūs lendate vilkui | nasrus.
-- Nes rytoj yra trečiadienis, mieli ponai, -- paaiškino Tomas, 

-- ir pagal Peterseno dienorašti, kiekvieną trečiadieni siunčia bo
nus iš Bukarešto ! Berlyną. Po vakarienės mes pakalbėsime apie 
tikslų laiką, kad neįvyktų jokių sutrikimų.

««•
Kitą dieną Lievenas ruošėsi vizitui pas Eicher{. Operacija,ku

rioje Lievenas tikėjosi išeiti laimėtoju, buvo smulkmeniškai išva
karėse išdirbta. Pulkininkas VVerthe ilgai telefonu kalbėjosi su ad
mirolu Canaris, o pastarasis tuojau pat paprašė pasimatymo su 
Himmleriu ir pasitarimas užsitęsė visą valandą. Jis buvo nemalonus 
SS ir Gestapo galvai...

-- Aš būsiu negailestingas kas bebūtų, -- pareiškė Himmleris. 
Rugsėjo 28 d. 6 vai. 30 min. vakaro speciali komisija iš SS vy

resniųjų karininkų ėmėsi darbo. Trys jos nariai išskrido Į Buka
reštą tą pačią naktį.

Rugsėjo 29 d. 7 vai. ryto Bukarešto aerodrome jie suėmė tūlą 
Unterscharfuehrer| Anton Linserj, SD kurjeri, kuris ruošėsi iš
skristi | Berlyną. Jo lagaminuose buvo rasų keletas paketų, "labai 
konfidencialios bylos", kuriuos atidarius rado bonų užpustrečio mi
lijono markių, skirtų Rumunijai.

8 vai. 30 min. trys SS karininkai prisistatė { SD biurą Bukareš
te ir ten rado dideljkiek prancūziškųauksiniųpinigų ir bonų. Du as
menys buvo a reštuoti.

1 vai. 50 min. po pietų Berlyno aerodrome SS arešuvo tūlą, 
UntersturmfuehrerJ Walter| Hansmanną, kuris atskridusio iš Bu
karešto lėktuvo įgulos teiravosi, ar jam nėra siuntinio. Po trumpo 
urdymo buvo nusutytas jo kaltumas spekuliacijoje ir jis išdavė ke
turių SD aukštųjų pareigūnų Berlyne pavardes, kuriebuvo įmaišyti | 
š| reikalą. 2 vai. po pietų šie keturi asmenys buvo už grotų.

-- Dabar mes galime ramiai pietauti, -- pasakė Tomas pulki
ninkui.

Admirolas pulkininką informavo apie suėmimus.
-- Atrodo, kad jūs esate gimęs po laiminga žvaigžde, — pasa

kė juokdamasis pulkininkas.
Tomas palietė medi.
-- Kada išskrido komisija.
-- Prieš pusvalandi. Vienas SS teisėjas ir du karo teismo pata

rėjai. Jie Paryžiuje turi būti pusę penkių ar penktą valandą.
Pusę penkių Tomas Lievenas apsirengė ir išvyko pas Eicher|. 

SD viršininkas (( priėmė šaltai ir Tomas tuoj pastebėjo, kad jis 
nieko nenujaučia, kas ruošiama.

Eicheris ir Winteris išdėstė Lievenui savo kaltinimus, kaiptik- 
ri karo teismo prokurorai, tuo u r pu Tomas ramiai sėdėjo sukry
žiavęs kojas.

-- Jūs galite šypsotis, Lievenai. Karo teismas bus kitos nuomo. 
nės, -- pasakė VVinteris.

-- Galiu vieno dalyko jūsų paklausti? -- prabilo Lievenas. Ar 
tikrai yra 5 vai. ir 10 min., ar mano laikrodis vėluojasi?

Eicheris sarkastiškai pasižiūrėjo.
-- Kodėl jūs su mimis nepradėjote dirbti iš pradžių? Šiandien 

būtumėte Sturmbannfuehreris. Jūsų laikrodis nesivėluoja.
Tomas pasikėlė ir abejingai priėjo prie lango. Pažiūrėjo! sodą, 

paskui pakėlė galvą 1 dangų. Jokios miglos. Reiškia lėktuvas negali 
vėluotis.

-- Papasakokit man, ponai, kaip jums pavyko maneatidengti, — 
ramiai pasakė Tomas.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS)
NERVINIS ĮTEMPIMAS IR 
SKRANDŽIO ŽAIZDOS

Prieš šimtą su vir
šum metų vienas Kana
dos medžiotojas, vardu 
Alexis Saint-Martin,peš
tynių metu buvo peršau
tas į pilvą. Šūvio žaizda 
buvo didelė, bet medžio
tojas nepasitikėdamas 
medicinos mokslu nelei
do vietiniam armijos pos
to daktarui susiūti tą žaiz
dą. Daktaras, kurio var
das buvo W. Beaumont, 
nustojęs vilties perkal
bėti medžiotoją, paliko jį 
jo paties likimui. Dakta
ro nustebimui pacientas 
nemirė. Jo žaizda dali
nai užgijo, bet gijimo 
metu skrandžio sienelė 
suaugo su odos paviršiu
mi ir tokiu būdu pasidarė 
lyg atviras langas į skranr 
džio vidų, per kurį buvo 
galima stebėti maisto 
virškinimą, bei jo judė
jimą skrandyje. Dakta
ras Beaumont suprasda
mas, kad toks pacientas 
gali pasitarnauti žmo
gaus skrandžio funkcijai 
studijuoti, bandė prikal
binti medžiotoją įvai
riems skrandžio tyri
mams. Saint-Martin ne
buvo suinteresuotas nei 
daktaro stebėjimais nei 
stebėjimo rezultatais. 
Tiesa, vienos rūšies ban
dymus jis mėgdavo, tai 
būtent, kai daktaras Beau
mont stebėdamas alko
holio įtaką į skrandžio 
veikimą duodavo jam ger
ti įvairių alkoholio skie
dinių. Vieną dieną jis pa
bėgo. Užtruko keturi 
metai kol daktaras jįvėl 
surado ir šiaip taip, pi
nigų pagalba, prisikalbi
no tolimesniems skran
džio tyrimams, bet po 
metų jis vėl pabėgo ir dau 
giau apie ji niekas nesu
žinojo. Daktarui Beau
mont vis dėl to pavyko 
pravesti apie 200 įvairių 
skrandžio tyrimų, kurie 
ir iškėlė jo vardą į me
dicinos tyrėjų eiles.

Ką gi daktaras Beau
mont sužinojo? Jis sura
do, kad skrandžio siene
lės gleivinė gamina 
rūgštį, kuri virškina 
maistą ir, kad tos rūgš
ties pasigaminimas ir 
maisto virškinimas pri
klauso nuo maisto rū
šies ir žmogaus psichi
nio stovio. Jis pastebė
jo, kad esant jo pacijen- 
tui prislėgtam virškini
mas sulėtėdavo ir mais
tas pasilikdavo skrandy
je ilgesnį laiką. Taigi, 
daugiau kaip prieš šimtą 
metų, buvo pastebėta, 
kad žmogaus savijauta tu 
ri įtaką į mūsų virškini
mą. Vėlesniais laikais 
dr. Pavlovas, Rusijoje, 
dr. L. Dragstad Ameri
koje ir daugelis kitų įvai
riuose kraštuose deta
liai ištyrė virškinimo 
ciklą ir eksperimenti
niai įrodė, kad virški
nimo procesas turi taip 
vadinamą psichinę fa
zę, ir, kad ta fazė turi 
daug įtakos į virškinimo 
eigą.

Statistiniai stebėjimai 
rodo, kad žmogaus psi
chinis stovis turi didelę 
įtaką ne tik virškinimui, 
bet ir virškinimo trakto 
susirgimams. Vienas iš

tokių susirgimų tai 
skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos žaizdos. Ši
tokios žaizdos dažnai at
siranda baimės, depresi
jos arba didesnės įtam
pos atveju. Tyrimai su 
gyvuliais rodo, kad gy
vuliai miršta nuo skran
džio žaizdų jeigu jie yra 
visą laiką gązdinami. 
Dr. W. Lutz darydamas 
tyrimus su gvinėjos 
kiaulikėmis pastebėjo, 
kad tos kiaulikės,kurios 
mirė nuo šoko darant su 
jomis šalčio eksperimen
tus, visos turėjo dvyli
kapirštės žarnos ir 
skrandžio žaizdas.

Medicinos pasaulyje 
yra žinoma, kad žmo
nės gauna skrandžio 
žaizdas po didelių kūno 
nudegimų, didelių sužei
dimų arba didelių pergy
venimų. Kai kas mano, 
kad skrandžio ir dvylika
pirštės žarnos žaizdos 
tai yra tų organų reak
cija į vienokį arba kito
kį kūno jaudinimą. Kiek 
vienas žmogus turi skir
tingą tos reakcijos stip
rumą, kuris priklauso 
nuo žmogaus atsparu
mo. Gi žmogaus at
sparumas priklauso nuo 
kūno struktūros,"asme
nybės, charakterio bei 
įvairių papročių. Vienas 
žmogus gali gauti žaizdą 
nuo mažo jaudiklio, gi ki 
tas gali pakelti keletą 
smūgių kol gauna tuos pa
čius susirgimus. Gyvi 
ir jautrūs žmonės suser
ga greičiau negu lėti 
bei pasyvūs. Tie, kurie 
daug rūpinasi savo bėdo
mis turi ypatingai didelį 
palinkimą sirgti žaiz
dom. Atsiradus skran
džio arba dvylikapirštės 
žarnos žaidom susidaro 
užburtas ratas: žaizda 
sužadina irzlumą ir pyk
tį ir daro ligonįprislėg- 
tu, gi pyktis ir irzlumas 
stabdo žaizdos gijimą.

Medicina supranta, 
kad skrandžio žaizdos 
priežastis nėra pačiam

Vasario 16 gimnazi
jos rūmuose nuo liepos 
28 iki rugpiūčio 1 d. įvy
ko baltiečių studentų 
kongresas, kurin suva
žiavo apie 60 studentų.

Kongresą atidarė Ri
čardas Baliulis. Visos 
kalbos kongrese buvo 
sakomos vokiečių kal
ba. Po savo trumpos 
įžanginės kalbos, R. Ba
liulis pakvietė tarti žo
dį Vasario 16 gimnazi
jos direktorių dr. kun. 
Bačinską. Po jo kalbė
jęs estas Ney padarė 
smulkų pranešimą apie 
Vilniaus, Rygos ir Dor
pato universitetų veik
lą dar carų laikais.

Antroje kongreso die
noje kalbėjo latvis Ger
manis. Po jo kalbos vy-

skrandyje, bet žmogaus 
psichiniam stovyje. Ga
na dažnai pasibaigus psi
chiniam įtempimui, pa
gyja ir tokios žaizdos. 
Žmogaus psichinis įtem
pimas gali būti nežino
mas net pačiam ligoniui 
Jis gali būti žmogaus 
pasąmonėje ir jį visą lai
ką kankinti.

Šiais laikais, vis dau
giau žmonių serga anks
čiau minėtomis žaizdo
mis, nes daugiau ir dau
giau jaudiklių atsiranda 
mūsų gyvenimo aplin
koje. Ypač daug tokių 
ligonių randame tų žmo
nių tarpe, kurie dirba at
sakingą, daug nervų įtem- 
pimo reikalaujantį dar
bą, arba tų žmonių tarpe 
kurie nėra patenkinti sa
vo darbu bei gyvenimo 
sąlygom. Atsipalaiduoti 
ne visi gali. Tokiu būdu 
žmogus būna priverstas 
derintis prie nemalonių 
aplinkybių ir gyventi su 
chroniškai erzinančia 
virškinimo traktą žaiz
da.

Klasikinis žaizdos gy
dymas yra dieta. Žaiz
dos gijimo stabdžiai yra 
alkoholis, rūkymas ir ašt
rūs valgiai. Kai kurie gy
dytojai leidžia savo pa
cientams viską valgyti, 
galvodami, kad skran
džio žaizdos priežastis * 
yra nervinėje sistemoje 
be ne skrandyje. Gydy
mo metodų diskusija nė
ra šio rašinio tikslas. 
Turintieji šią bėdą gali 
kreiptis pas savo šeimos 
gydytoją. Kiekvienas gy
dytojas yra daugiau ar
ba mažiau susipažinęs 
su paciento gyvenimo są
lygomis bei jo nerviniais 
jaudikliais ir tokiu būdu 
gali geriau pritaikinti 
vaistus. Vaistų yra įvai
rių, bet jų visų tikslas 
yra maždaug vienodas, 
būtent mažinti skrandžio 
rūgščių gamybą ir ramin
ti ligonio nervus. Jeigu 
vaistai nepadeda tada 
pacientas turi pasirink
ti arba visą laiką kan
kintis su erzinančia žaiz
da, ar nusikratyti ja ope
raciniu būdu.

• Dr. D. DEGESYS

PABALTIEČIU STUDENTŲ 

KONGRESAS VOKIETIJOJE
ko gan gyvos diskusijos. 
Pertraukos metu buvo 
diskutuojama grupėmis 
apie sovietizaciją ir kito 
kią okupanto veiklą Pa
baltijo kraštuose. Pa
aiškėjo, kad nacionali
niai lietuvių tauta stip
riausiai laikosi. Antro
je vietoje eina estai ir 
trečioje latviai, kurių 
krašte yra prigūžėjęs 
didelis procentas rusų. 
Tą pat dieną po pietų Va 
sario 16 gimnazijos mo
kytojas dail. A. Krivic
kas skaitė paskaitą apie 
pabaltiečių meną ir pa
rodė savo darbų parodė
lę, kuri studentus ir sve 
čius sudomino lygiai 
kaip ir jo trumpa paskai
ta. Parodėlėje buvo iš
statytas ir lietuvių dai

lininkų iš Lietuvos al
bumas — reprodukcijų, 
kur jaučiasi, kad menas 
pakinkytas tarnauti oku
panto propagandai. Ant
ros dienos vakare įvyko 
koncertas, kuriame gy
vai atsispindėjo jaunystė 
ir temperamentas. Sek
madienį buvo bendros pa
maldos katalikų ir evan 
gelikų bažnytėlėse. Po 
pietų sekmadienį turėjo 
būti paskaita apie bal
tiečių muziką, bet pre
legentas neatvyko.

Dar antrą kartą buvo 
aplankyta dailininko A. 
Krivicko parodėlė, kur 
dailininkas nesigailėjo 
paaiškinimų. O vakarop 
studentai padarė iškylą 
į Heidelbergą apžiūrėti 
miestą ir pasivažinėjo 
laivu po Nekaro upę.

Ketvirtą dieną prof. 
Dr. J. Eretas skaitė pa^ 
skaitą apie tarptautinę 
situaciją ir Pabaltijo pa
dėtį. Jo paskaita stu
dentams buvo įdomiau
sia, nes studentai labai 
gyvai dalyvavo diskusi
jose ir paskaitai pasibai
gus smarkiai plojo. Tą 
dieną po pietų studentai 
darė pavienius sąjungos 
posėdžius ir tautinius 
pasitarimus. Vakare bu
vo akademinis balius. 
Lietuvės studentės pa
ruošė ir dekoravo gimna
zijos salėje stalus. Ba
liui prasidėjus studen- 
tai-tės susirinko gim
nazijos salėn iškilmin
guose rūbuose. Balius už
sitęsė ilgai ir gražiai.

Paskutiniąją dieną 
įvyko studentų pasikal
bėjimas apie kongreso 
eigą ir pasiūlymai dėl 
sekančių metų kongreso 
rengimo. Studentai iš
reiškė savo džiaugsmą 
ir pasitenkinimą suruoš
tu kongresu lietuvių gim - 
nazijos rūmuose, kur 
jie galėjo jaustis kaip 
"savo žemėje” laisvai, 
erdviai ir malonioje ap
linkumoje. Apie vidu
dienį visi išvažinėjo, kai 
kas ir su ašaromis aky
se.

Reikia pasakyti, kad 
R. Baliulis kongreso ren
gime parodė organizaci
nį sugebėjimą. Kongreso 
išlaidoms padengti buvo 
gauta stambesnė suma iš 
Federalinės vokiečių val
džios institucijų, vienas 
kitas šimtas ir iš pačių 
studentų. Publikos galė
jo būti daugiau, bet kaž
kodėl juos buvo galima su
skaityti ant vienos ran
kos pirštų.

J. Č-kas

Prašo knygiį
Turintieji atliekamų, 

jau niekieno neskaitomų, 
lietuviškų ir svetimomis 
kalbomis išleistų litu
anistinių knygų, žurnalų 
bei laikraščių, visa tai 
prašomi paaukoti Aus
tralijos Lietuvių Bend
ruomenės Latrobe Val- 
ley Seniūnijos steigia
mos bibliotekos fondui.

Palėpėse, namų už
kampiuose bei rūsiuose 
užsigulėjusios knygos tė 
ra tik pelėsius veisian
tis balastas, o jos, su
rinktos į atitinkamą 
joms vietą, aptvarkytos 
ir sukataloguotos, tokiai 
kaip Latrobe Valley, pla 
Čiai išsimėčiusiai kita-

PAULIUS AUGIUS Iliustracija

PAULIUS AUGIUS
Kaip kiekviena pras

minga šeima džiaugia
si sulaukusi naujo šei
mos nario, taip lygiai 
mūsų išeivių šeimynėlė 
gali tikrai pasidžiaugti 
nauju išeivijos kūriniu, 
ne eiline knyga — Pau
liaus Augiaus monogra
fija, kuri po keletos 
metų lūkesčių šiomis 
dienomis pasirodė Chi
cagoje.

Kas yra meno bei dai
lės apraiškos sunkaus 
gyvenimo kelio išvar
gintam išeiviui, gerai ži
nome: greta pilkos ir 
dažnai sunkios gyveni
mo kasdienybės menas 
pastato prieš akis nau
ją dvasios pasaulį ir jį 
sekančiam teikia jėgų ne
tik gyventi, bet kurti ir 
tokiu būdu savo įnašu pri
sidėti prie lietuvių kul
tūros plėtimo.
Menkas kūrėjas tik men

kus veikalus sukurti te
gali. Gilios dvasios ir 
jautrios širdies darbš
tus kūrėjas gali ir ne
mirtingų kūrinių pa
tiekti. Prie tokių kūrė
jų reikia priskirti trum.

taučių tarpe lietuvių ko
lonijai, esančiai toli nuo 
didesnių lietuviškų šio 
krašto organizacinių 
centrų, būtų didelis lie
tuviškosios dvasios žo
džio turtas, būtinas lie
tuvybės išlaikymui ir jos 
kultūrinei sekmingesnei 
veiklai daugtautybių atei- 
vijos jūroj.

Lietuviška knyga yra 
didžiai mums brangi; 
knygnešystės metais pa
sišventėlių prakaitu ir 
krauju bei Sibiro kan
čiom atpirkta, todėl ne
leiskime jai pelyti be 
naudos, bet lietuvišku so
lidarumu dalinkimės ne
išsemiamais jos lobiais.

Aktualesni anglų kal
boj lituanistiniai leidi
niai numatomi paaukoti 
vietos australų bibliote
koms kur jie savo keliu 
vykdytų Lietuvos ir lie
tuvio išeivio kultūrinę ir 
propagandinę veiklą ki
tataučių tarpe.

Knygos renkamos prie 
jau turimos bibliotekos 
užuomazgos, adresu: 
Mr. F. Sodaitis , 3 Jen- 
nifer St., Morvvell, Vic- 
toria, 3840, Australia. 

pai (1909-1960) tegyve
nusį, bet 34 metus kū
rusį dailininką žemaitį 
Paulių Augių. Jo kūry
bos sritis — grafiška
sis menas. Išėjęs viduri
nius bei aukštesniuosius 
mokslus Telšiuose, stu
dijavęs Meno mokykloje 
Kaune, 1935-1938 m. me
no studijas Paryžiuje gi
lino; ten P. Augius atra
do Lietuvą (ypač Žemai
čius), grafišku menuper- 
tiekdamas būdingus jos 
dvasios pasireiškimus, 
kaip vienas iš mūsų šios 
dailės srities pradinin
kų, laimėdamas premi
jas ir pripažinimus. Gra
fiko drožtuvo bei kalto 
nemetė ir tremtyje bei iš
eivijoje gyvendamas. Be 
atskirų jo paveikslų, at
sirado atskiri didesni kū
rinių ciklai: Žemaitijos 
simfonija, Žalčio pa
saka; P. Augius ilius
travo keletą knygų, kele
tą veikalų, pats paruošė, 
redagavo, rašė meno bei 
dailės klausimais.

Autoriui nelauktai mi
rus galutinai išryškėjo 
jo palikimas pomirtinės 
parodos metu 1962 m. 
Chicagoje. Tada buvo 
apsispręsta išleisti ir jo 
kūrybos monograiją. 
Paruošimo darbų ėmėsi 
dail. Alg. Kurauskas su 
lituanistu Vytautu Sau
lium. Jiems talkino dail.
T. Valius, dr. P. Jonikas, 
Al. Ružancovas, Algir
das Landsbergis, Aušra 
Skirmuntaitė ir kiti. P. 
Augiaus grafikos rinki
nys aprūpintas geromis 
studijomis: T. Valiaus pa
ruošta biografija, dail. 
A. Kurausko gilia moks
line studija "Pauliaus Au
giaus raižiniai”; paga
liau gražiu ir jautriu lei
dėjos žodeliu. Monogra
fijos spaudos darbų va
dovas Vytautas Saulius 
juos atliko "kontraktoriš- 
ku” būdu: geriausiose 
liet. ir amerikiečių 
spaudos įmonėse Chica
goje.

Kelių metų įtemptų 
pastangų dėka gimė iki 
šiol mūsuose dar nema
tyta ir neįprasta knyga- 
monografija PAULIUS 
AUGIUS. Šios knygos 
nemačiusiam sunku ją 
net įsivaizduoti, ypač kai 
tokio leidinio mūsų kny
gos istorijoje neturė
jome. Tik keletas me-

(Nukelta į 6 psl.)
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GERIAUSIAI PAILSESIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai j vilų AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 428-8425.

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

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

PAULIUS AU6IUS...

SUPERIOR 
SAVINGS

UNCt 1*0*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

(Atkelta iš 5 psl.) 
džiaginių duomenų: for
matas didžiulis (11 1/4 x 
14 1/2 colių, storumas
1.5 colio. 1 egz. svoris 
su įpokavimu siekia apie
6.5 svarus. Panaudotas 
geriausios rūšies popie- 
ris, koks dar nebuvo nau
dotas bet kuriai lietuviš
kai knyga. Tai puošniau
sia lietuviškoji knyga iš 
visų kada nors išleistų, 
įskaitant ir dabar Lietu
voje bei išeivijoje lei
džiamas knygas; monu- 
mentališkiausias pa
minklas mūsų knygos is
torijoje. Ji prilygsta di
džiųjų pasaulinių Vaka-

•rų kraštų leidžiamų dai
lės darbų rinkiniams. 80 
- 284 puslapiai.

Suprantama, kad ir šio 
pirmagimio pasirodymo 
išlaidos nebuvo menkos. 
Jas pakėlė ir brangų vei
kalą puošniai išleido ve
lionio dailininko žmona 
rašytoja Danutė Lipčiū- 
tė-Augienė (poeto Mai
ronio sesers duktė), sa
vo leidėjos žodyje” saky
dama: ”Šios monografi
jos tikslas — pristaty
ti lietuviams ir plates
nei, menu besidomin
čiai visuomenei pilną 
Paulių Augių jo kūrybos 
darbų raidoje. Kūrėjas 
negali būti visapusiškai 
studijuodamas ir supras
tas tik iš paskirų, at
rinktų, stipriausių kūri
nių... Dėlto tad šioje 
monografijoje skaityto
jas ir stebėtojas ras 
daugmaž pilną Pauliaus 
Augiaus grafikos kūrinių 
rinkinį".

Nūdien pas mus labai 
madoje dovanos; nešame 
jas vieni kitiems įvai
riomis progomis kai rei
kia, o dažnai net ir ta-

da, kai nereikia. Prieš 
nešdami ilgai sukame 
galvas, ką duoti, ką nu
nešti, kur ir ką nupirk
ti. Ir metame pinigus 
dažnai į nereikalingus 
daiktus. O apie reikalą 
padovanoti lietuvišką 
knygą retai tepagalvo- 
jame. Gal todėl, kad ge
rų lietuviškų knygų ne
daug tebuvo. Bet dabar 
atsirado. Tokios rūšies 
dovanų tarpe Pauliaus 
Augiaus dailės darbų mo
nografija turėtų užimti 
pirmutinę vietą: ji tinka 
ir pagyvenusiems, ir jau
nimui, ir lietuviškam ir 
angliškam skaitytojui, 
nes yra aprūpinta rūpes
tingai paruoštais teks
tais liet, ir anglų kal
bomis. Šis puikus dai
lės darbų albumas tu
rėtų puošti kiekvieno lie
tuvio stalą.

PAULIUS AUGIUS 
Spaudai paruošė Algir
das Kurauskas ir Vytau 
tas Saulius Chicago, 
MXMLXVI Išleido Da
nutė Augienė . Tiražas 
1000 egz. Kaina $17.50. 
Užsakoma adresu: Mrs. 
D. Augienė, 6508 So. 
Talman Avė., Chicago, 
III. 60629.

Bronius Kviklys

HELP WANTEI) MALĖ

Company, Detroit, Michigan 48226

Kaž-

WEAVERS: Webbing and narrow 
fabrics, consists of patiem con- 
struction and layoul on modern 
looms. Experience and proven skilia 
preferred. We will train to por 
atandards.Either night or day shift 
available. Good starting pay and 
benefits with long established com
pany. Two openings. Call Mr. 
Bridges for appointment 716 —
342-7600. Rochester. N. Y. (89-95) 

'i-'1-
D1ESETTER WANTED

&
SHEET METAL LAY OUT MAN 

Experienced, for importam work with 
knovvledge to make proof ruodels A 
ability to operale all power machines. 
Mušt be able to read Blue Prints. 
Subtantial salary. Advancemenl op- 
portunities. Also need

MODERN STEEL CRAFT
1101 Linwood St.. Brooklyn, N. Y. 

212 — 649-8500
(89-90) 

—1-----------------------------------------------------------------

kas 
nauja

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER
MARRIED OR SINGLE.. MIDDLE 
AGE. LIVE IN NORTH PARK BLVD. 
HOME. OVN ROOM & BATU. GOOD 
SALARY. CALL 216 — 681-4424. 
BETWF.EN 9 & 5 P. M. (89-90)

MALĖ & FEMALE

yra _ 
pridėta

LINTON HOSPITAL 
LINTON, NORTH DAKOTA 

requires 

TW0 MDs 
ONE DENTIST 
TW0 NURSES

For a 30 bed hospital in a town of 
2.000 people vvhere there is a new 
high school, an eighth parochial 
school, all kmds of sports, fishing, 
boating, hunling, golf, swimming 
pool, softball and tennis.
Starting wages for nurses, $425. 
For further information vvrite: 

1 he Administrator, 
Linton Hospital, 
Linton, North Dakota, U.S.A. 

Ve are now in the process of buid- 
ing a 4 doctor eiline to be compieted 
by November 15. (85-9 1)

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

ASSEMBLER
For machinery. One who can take 
apart and put together machinery. 
Mušt have experience. Good pay. 
Steady employinent, benefits.

APPLY IN Pl.RSON

H. LEACH MACHINERY 
CO.

45-75 CORLISS ST
ACROSS I ROM NF.W ALTOMATLD 

POST OFFICE 
PROVIDENCE. R. I.

Nauju Stroh's astuonių paketu įsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blėkines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

OPPORTUNITIES f OR 
PROFESSION PERSONNEL 

GRADUATE NURSES 
and 

COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

for thirty bed hospital. f or further 
particulars apply, call. or write.

Administrator,
Providence Hospital, 
Daysland, Alberta, 
Canada.
403 — 374-3721 (89-98;

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras 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

Engineering Opportunities
if you have experience in tool or machine design 
or product development in the field of cold extru- 
sion, heading, hot or cold forging.

Call Mr. KURNOT at 689-4300

LOVELI. EXTRUSION CO.
Troy, Michigan

(89-91)

I.D. and O.D. Grinders
• Experienced gage work

• Top rates, full benefits

Apply

LINCOLN GAGE CO.
14009 Achyl, Warren, Mich., Groesbeck-10 Mile

(89-85)

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS,

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

F0LL0WING AREAS.
• Appliances repair
• Building 

maintenance
• Electrjcity

• Metai working

• Machine shop
• Printing
• Automobile 

body repair

• Crafts
• Horticulture
• Mechanical 

drafting
• Woodworking

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

Intervietvs will be arranged in August. Indicate 
preference for day or evening intervietv* 

SF.ND COMPLETE RF.SUME TO
BUREAU OF PERSONNEL

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

NO PHONE CALLS
(85-94)

ST. ANTHONY
Joteph f. Gribauihai 

Enecutive Secretary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON BONUS SAVINGS 
Unitu of $1,000.00 

For 3 Teari 
Dividendu Paid 

Ouarterly 
or Compoundad

ON INVESTMENTS
Unitu of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

1447 S«. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Are* Code 312) 6564330
HOURS: Moti. Mj Teta., Thwr».. Fri. 9-5; Sat. Wed. Ooaed 

Sovl»«i la By TW IBM Of TJto MoaH Wltl From Tie lot.
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IR APYLINKĖSE

• Vytautas Abraitis. iš 
Fords, N. J. praeitą savai* 
tę lankėsi Clevelande ir čia 
matėsi su eile savo draugų 
ir pažįstamų. Buvo apsisto. 
jęs savo dėdės dr. Abraičio 
šeimoje. Iš Clevelando V. 
Abraitis išvyko į Chicagą.

• Steponas Nasvytis, tai
sydamas sveikatą Kneipp 
Springs sanatorijoje, Rome 
City, Indiana, siunčia ge
riausius linkėjimus Dirvos 
redakcijai, skaitytojams ir 
Lietuvių Vasario 16 gimna
zijos rėmėjams, įsijungu
siems į jo vadovaujamų 5 ir 
53 narių rėmėjų būrelius.

• Kathryn Lukas, Ame
rikos lietuvaitė, De Paul 
simfonijos orkestro fleitos 
solistė, dalyvaus Aldonos 
Stempužienės rečitalyje. Ji 
palydės fleita barokines dai
nas ir taip pat atliks flei
tos partiją D. Lapinsko kū
rinyje AINIŲ DAINOS. 
Kathryn Lukas yra kilusi 
iŠ New Orleans. Muzikos 
mokslus baigė De Paul uni
versitete.

Ainių Dainose mušamųjų 
instrumentų partiją atliks 
Clevelando simfonijos or
kestro timpanistas ir mu
šamųjų instrumentų artis
tas Robert Matson.

Aldonos Stempužienės re
čitalis įvyksta sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., 4 vai. p. p. 
Clevelando Muzikos Insti
tuto salėje, 11021 East Blvd.

Pianistas Andrius Kuprevičius Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavime Clevelande koncerto programoje išpildys Debus 
sy, Gaidelio, Jakubėno ir Chopino kūrinius. Programoje taip pat 
dalyvauja solistas Stasys Baras ir kompozitorius Darius Lapins
kas, Vyt. Maželio nuotrauka

IŠVYKO Į EUROPĄ

Clevelando bendruo
menei gerai pažįstamas 
smuikininkas Vytautas 
Kušleika, kas metai iš
raižo skersai ir išilgai 
visą Šiaurinę Ameriką, 
nuklysdamas ir į Pietų 
Amerikos artimesnius 
pakraščius. Jis keliauja 
ne tik iš kelionių pomė
gio, bet ir iš tarnybos 
įsipareigojimo. Vytau
tas Kušleika jau 22 metai 
kai yra Clevelando Sim
foninio Orkestro nariu 
ir draug su juo dalyvau
ja koncertinėse iškylo
se.

Clevelando Simfoninis 
Orkestras rugpiūčio 10 
d. išvyko į Vakarų Euro
pos kraštus ir duos kon
certus Zalzburge, Edin
burge ir Londone. Tose 
iškylose, be Vytauto 
Kušleikos dalyvauja dar 
ir kitas lietuvis to orkest
ro narys, John Salkowski 
-Šalkauskas. Abu čiagi- 
miai: pirmasis iš Bridge 
water, Mass., antrasis 
iš Chicagos, Iilinois.

(avb)

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

Smuikininkas V. Kušleika (de 
šinėje) vizito metu Paryžiuje 
pas skulptorių Antaną Monč).

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

(88-89)

IŠNUOMOJAMI
Du mebliuoti kambariai 

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

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

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

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 Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contourinjj and profiling 

Machines

Neseniai Lithuanian Village, Ine. valdyba buvo susirinkusi posėdžiui apsvarstyti lietuvių kultūrinio 
centro statybą naujoje vietoje. Sėdi iš kairės: J. Malskis, Pr. Stempužis, P. Šukys, J. Švarcas, J. Apa
navičius, pirm. J. Virbalis, Z. Dučmanas, V. Gyvas, I. Gatautis, E. Šamas, Br. Bernotas. Nuotraukoje 
trūksta valdybos nario J. Gražulio. V. Pliodžinsko nuotrauka

REIKALINGOS MOTERYS 
FABRIKO DARBAMS
švarus fabriko darbas 

dienomis nuo 7 vai. iki 3:30 
vai.; naktimis nuo 3:30 vai. 
iki 12 vai. Kreipkitės į 
APEX PA PER BOX CO., 
2716 E. 79 St. prie CTS Ra- 
pid sustojimo. (89-91)

MALDININKŲ KELIONĖ
Amerikos Lietuvių Ku

nigų Vienybė ir šiais me
tais rugsėjo 10 d. ruošia 
maldininkų kelionę į Šilu
vos koplyčią Washingtono 
šventovėje. Maldinink a m s 
Mišios Šiluvos koplyčioje 
bus laikomos 3 vai. p. p. 
V'isos parapijos Amerikoje 
raginamos ruošti ekskursi
jas tą dieną į Washingtoną. 
Vietoje visais reikalais rū
pinasi kun. Kazimieras Pū- 
gevičius.

LOS ANGELES

ANTANO SMETONOS 
KONCERTAS

Pianisto A. Smetonos 
koncertas-rečitalls Ka
lifornijoj įvyks rugpiū
čio 27 d. sekmadienį 7 
vai. 30 min. vakare San
ta Monica Bay Women’s 
Club salėje, 1210 4th St., 
Santa Monica.

Koncerto rengimo ko
mitetą sudaro: dr. E. 
Tumienė, J. Člnga, E, 
Kulikauskas, A, Latvė- 
nas, G. Raiblenė, A. Mar
kevičius. Specialiems pa- 
gelbiniams darbams at
likti komitetą papildo San
ta Monicos Moterų vie
neto narės M. Lember- 
tlenė ir E. Gedgaudie
nė. Šio didelio įvykio or- 
ganizatorė ir visų darbų 
koordinatorė yra muzi
kė Giedra Gudauskienė.

šiam koncertui komi
tetas stropiai ruošiasi 
ir laukia visų nuoširdaus 
pritarimo ir atsilanky
mo.

Po koncerto svečiai 
bus vaišinami vaisių sun
ka ir pyragaičiais.

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs A VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 Kast 185t-h St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

KRAUTUVES KASDIEN: MIESTE 9:30-5:45; I'IRMAD. IR KETVIRTAI). IKI 9 V. V.; SKYRIUOSE KASDIEN 9:30-9:30

MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

HORIZONTAL
BOR1NG
MILLS .

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

Z/i e
ALL 7 STORES
INCLUDING MAY'S SHEFFIELD

Oneidos gamintas Rogers Stainless
62 gabalų aptarnauja 8
29.95 priedui dovanos dezute

Oneida daro komplektus pritaikytus šių dienų moderniam gyvenimui; ne
rūdijančius. nejuoduojančius, nereikalingus blizginimo. Sunkaus svorio, 
gerai išbalansuoti, jų gerą rūšį gali jausti ir matyti. Komplektan įeina: 16 
šaukštukų. 8 išduobtom rankenom peiliai, 8 sriubai šaukštai, 8 salotoms 
šakutės. 8 ilgi (ice tea) šaukštukai, 2 stalo šaukštai ir 4 aptarnavimo. Pa
sirinkit iš tradicinių Carolina ar gėlėtų Sweet Briar pavyzdžių.

Namų gaminiai, 5 aukštas mieste; visuose 6 skyriuose



DIRVA ŠEŠTOJO PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMO, KURIS ĮVYKS RUGSĖJO MĖN. 2-3 D.D., 

CLEVELAND-SHERATON VIEŠEUTYJE, 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

10
11
3

E. CHICAGO LIETUVIU ŽINIOS

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. A. Kisielius, Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažia
vime Clevelande vyksiančio pokalbio apie aukštą kraujo spaudi
mą, moderatorius. Pokalby dalyvaus dr. J. Meškauskas, dr. G. 
Balukas, dr. J. Valaitis, dr. M. Zimontas, dr. V. Bergąs.

• L. Jūrų Skautija, su
plaukusi j Jubiliejinę sto
vyklą, atžyminčią 45-rius 
veiklos metus, sveikina Dir
vą ir linki toliau taip tvir
tai stovėti tautinių princi
pų sargyboje.

• Danguolė Bartkuvienė,
energinga veikėja ir žino
mo lietuvių veikėjo inž. Eu
genijaus Bartkaus žmona, 
kuri pernai metais Jaunimo 
Kongreso metu rūpinosi 
modernios operos Lokys 
pastatymu yra viena iš pir
mųjų Lietuvių Informaci
jos Centro organizatorių. D. 
Bartkuvienė dabar vado
vauja Finansų Komitetui 
Informacijos Centre, kuris 
rūpinasi sukelti reikiamas 
lėšas, kad mūsų lietuvių re
prezentacija amerik iečių 
spaudoje, radijoje ir televi
zijoje būtų kuo profesiona- 
liškiau atlikta. (LIC)

• Jonas Jasaitis, JAV 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
Centro Valdybos pirminin
kas, rugpiūčio mėn. 11 d. 
buvo sukvietęs spaudos dar
buotojų pasitarimą, prašy
damas, artėjant mokslo 
metų pradžiai, daugiau dė
mesio skirti lituanistiniam 
švietimui ir mokykloms.

Pasitarime dalyvavo: An

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.

tanas Gintneris, Jonas Vai
čiūnas, Algirdas Pužaus
kas, Jonas Vaidelis, Vincen
tas LiUlevičius, Matas Nau
jokas. Chicagos Apygardos 

'Valdybos narė Birutė Vin- 
dašienė. švietimo Tarybos 
narys Juozas Tamulis ir CV 
nariai Zigmas Dailidka ir 
Jeronimas Ignatonis.

• Petras Pleskevičius, 
Li e t u vos nepriklausom y bės 
kovų invalidas, parašęs ir 
išleidęs knygą "MES NE
ŠĖME LAISVĘ”, praneša, 
kad bėdos ištiktas jis par
duoda savo knygą po 1 dol., 
arba atiduos net už pasiūly
tą kainą. Dar turi apie 100 
knygų. Kreiptis šiuo adre
su: P. Pleskevičius, 56 Tho- 
mas St.. Rochester, N. Y. 
14605.

• Pasaulio Lietuvių Ar
chyve sutelktai kultūrinei 
ir istorinei medžiagai ap
saugojimas užtikrintas. To
dėl asmenys, kurie turi re
tesnių knygų, žurnalų ar 
kitokių leidinių prašome 
perduoti archyvui. Archyve 
taip pat renkamos veikusių 
ar veikiančių organizacijų 
bylos. Nuo jsisteigimo ar
chyvą tvarko Vincentas 
Liulevičius. Archyvo adre
sas : 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

vai. Pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje, 
vai. Lietuvių Kultūrinio Darželio lankymas, 
vai. P. L. G. Sąjungos atstovų organizacinis posėdis, 
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. ir p. Lenkauskus, tel.: 382-4725 
Dr. Martus 
Dr. Ramanauskas 
Dr. Skrinska
Dr. Brazaitis

XIII-SIOS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS IR 
LAISVŲJŲ LIETUVIŲ 
PASIRODYMO PASAU

LINĖJE PARODOJE 
MONTREALYJE 
PROGRAMA

1967 m. rugsėjo 2 d. 
(šeštadienis):

10 vai. — krepšinio tur
nyro pradžia Verdun Ca- 
tholic High sporto salėje, 
6100 Champlain Blvd., Ver
dun. Dalyvauja Kanados 
Lietuvių sporto klubų vyrų 
komandos.

1-3 vai. p. p. — laisvųjų 
lietuvių meninių vienetų 
pasirodymas Expo 67 Pa- 
lestre Ste. Helene (Piste et 
Terre — Plein. arba Track 
and Eield, oficialiame Expo 
67 vadovo 21 puslapy pažy
mėta Nr. 359).

7 vai. 30 min. vakaro-ba- 
lius, šokiai ir iškiliosios Ka
nados lietuvaitės rinkimai 
Paul Sauve arenoje, Pie IX 
Blvd. ir Beaubien g. kam
pas (įėjimas iš Pie IX). Bi
lietai gaunami prie įėjimo, 
kaina $2.50.
1967 m. rugsėjo 3 d. 
(sekmadienis);

11 vai. — pamaldos R. 
katalikams Expo 67 bažny
čioje St. Catherine ir St. 
Denis gatvių kampas, įėji
mas iš St. Denis. Mišias lai
ko J. E. Montrealio Arki
vyskupas Kardinolas Paul 
Emil Leger, pamokslas J. 
E. Vyskupo Vincento Briz- 
gio.

11 vai. 30 min. — pamal
dos evangelikams šv. Jono 
liuteronų bažnyčioje, 3594 
Jeanne Mante St. Pamaldas 
laiko kun. A. Žilinskas.

2 vai. 30 min. p. p. — 
Aktas ir koncertas Šalie 
Claude Champagne, 200 
Bellingham Road (kampas 
Mount Royal Avė., j rytus 
nuo Montrealio universite
to). Programoje: Metrpoli- 
tan Operos sol. L. šukytė, 
Hamiltono tautinių šokių 
grupė "Gyvataras" ir Mont
realio Aušros Vartų parap. 
mišrus choras. Bilietai su
augusiems $3.00, jaunimui 
ir studentams $1.50, gau
nami prie įėjimo.

6-8 vai. v---- laisvųjų lie
tuvių meninių vienetų pa
sirodymas Expo 67 Band- 
shell ”E”, (netoli Kanados 
paviljono, šalia Ontario pa
viljono).

10 vai. v. — jaunimo pa
silinksminimas — šokiai šv. 
Kazimiero parap. salėje, 
3426 Parthenais St.

Xlll-sios KLI) Rengimo
Komitetas

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS REIKALAI

Atvykstantiems iš toliau 
padėti Montrealyje šešta
dienį, rugsėjo 2 d., nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
veiks informacijos biuras 
A. V. parap. salėje, 1465 De 
Seve St., Montreal, telef. 
768-0037. Kitu laiku ir nak
vynių reikalais prašome 
kreiptis pas J. Adomaitį, 
591 Gerald St., La Šalie, 
Que., tel. 366-7639.

851 5741 
481-6700 
942-7937 
942-6131

Yra išleistas gražus 13- 
sios KL Dienos leidinys — 
programa. Redaktorius J. 
šiaučiulis. Taip pat išleistas 
gražus prie automobilio 
lango lipinti ženklelis — 
vytis, dailininkų T. Valiaus 
ir R. Bukausko darbo. Lei
dinį ir ženklelį kviečiame 
įsigyti prie įėjimo j paren
gimus.

★
šios neeilines Lietuvių 

Dienos paruošimas pareika
lavo nemažai lėšų. Laukia
ma, kad Kanados ir Ameri
kos lietuviai prisidės nors 
ir nedidelėm aukom. Tam 
reikalui Moniiealio Lietu
vių Kredito Unijoj ' Litas”, 
1465 De Seve St., Montreal
2.), Que. atidaryta sąskaita 
Nr. D-1344. Aukas prašo
ma siųsti "Litui ’ minėton 
sąskaitom

★
Expo 67 pasirodymuose 

dalyvauja sekančios tauti
nių šokių grupės: "Gran
dis' ir Jaunimo Centro — 
iš Chicagos, "šilainė” — 
Detroito, "Gyvataras’ — 
Hamiltono, 'Baltija" — 
Londono, Ont., "Gintaras” 
Toronto, "Sūduva" — Wa- 
terburio ir Montrealio Skau
tų Vyčių, šokiams groja 
Montrealio tautinių instru
mentų orkestras, vadovau
jamas Z. Lapino. Expo 67 
pasirodymuose taip pat da
lyvauja sol. A. Keblys ir 
Montrealio Aušros Vartų 
parap. mišrus choras.

★
Krepšinio turnyre daly

vauja tik Kanados lietuvių 
klubų vyrų komandos: "Vy
tis" ir "Aušra" iš Toronto, 
Hamiltono 'Kovas" ir Mon
trealio "Tauras". Turnyras 
prasideda šeštadienį ir baig 
sis sekmadieni po pietų toj 
pačioj salėj.

• Pabalį iečių prieauglio 
klasių lengvosios atletikos 
pirmenybės įvyks š. m. rug
sėjo 9 d. (šeštadienį), To
ronte, Ont. Pirmenybes ren
gia lietuviai.

Varžybos vyks šiose kla
sėse: jaunių ir mergaičių I) 
(žemiau 12 metų), jaunių 
ir mergaičių C (12-13 m.), 
jaunių ir mergaičių B (14- 
15 m.) ir tik jaunių A (16- 
18 m.).

I’abaltiečių varžybų rė
muose vyks kartu ir 1967 
m. š. Amerikos Lietuvių 
P i r m enybės. Pažymėtina, 
kad jaunių A klasėje vyks 
tik lietinių pirmenybės.

Varžybos bus pravestos 
Brockton High School sta
dione. Brock Avė., netoli 
Bloor St. Pradžia 11 vai. 
prieš pietus.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugsėjo 5 
d., šiuo adresu: A. Mali
nauskas. 63 Hewitt Avė., 
Toronto. Ont.. Canada. Te
lefonas 531-6817.

• K. Avižienius pasitrau
kė iš LB Chicagos Apygar
dos valdybos. Į jo vietą iš
rinkta B. Vindašienė. Kul
tūrinių reikalų vadovu pa
skirtas St. Liepas, o Jauni
nimo reikalų vadove pa-

PASIKEITIMAI 
VALDYBOJE

A. L. Tautinės S-gos East 
Chicagos skyriaus valdybos 
pirmininkas Kazimieras Po
cius, išrinkus sąjungos val- 
dybon, pasitraukė iš sky
riaus pirmininko pareigų.

Dabartinę skyriaus val
dybą sudaro: Antanas Juod 
vaikis — pirmininkas, Ta
das Mečkauskas — vicepir
mininkas, Stasys Kalvaitis 
— sekretorius, Juozas Bag- 
danskis — iždininkas ir 
Stasys Stulpinas — narys 
kultūros reikalams.

Korespondenciją siųsti 
pirmininko adresu: A. Juod
valkis, 3827 Grand Blvd., 
East Chicago, Ind. 46312.

GRĮŽO Iš KELIONĖS
Juozas Bagdanskis su 

žmona Birute, aplankę Ar
timuosiuose Rytuose šven
tas vietas ir apkeliavę visą 
vakarų Europą, pasigrožė
ję Šveicarijos gamta bei ki
tomis istorinėmis vietomis, 
pilni gražių įspūdžių grįžo 
j savo pastogę ir jau įsi
traukė j skyriaus veiklą.

ATOSTOGAUJA
šiuo metu Europoje atos

togas leidžia ALT S-gos 
skyriaus sekretorius Sta
sys Kalvaitis. Jis žada pa
kelti kraštelį geležinės už
dangos ir žvilgterėti į Len
kiją, o ilgiau stabtelėti Va
karų Vokietijoje.

Buvęs A. L. B-nės sky
riaus pirmininkas ir akto
rius Zigmas Moliejus su 
žmona Haliną išvyko atos
togas praleisti j Europą, 
žada aplankyti Vakarų Vo
kietijoje ir Austrijoje esan
čius gimines, o taip pat už
sukti i Šveicariją, Italiją, 
Prancūziją ir kitas vakarų 
Europos valstybes. Grįžti 
numato rugsėjo pabaigoje.

PAVYKUSI GEGUŽINĖ
A. L. Tautinės S-gos sky

riaus ir A. L. B-nės apylin
kės gegužinės, įvykusios 
lietuvių mėgiamoje vasar
vietėje Union Pier, Mich., 
praėjo labai gražiai ir links
mai. Gegužinėse atsilankė
ten atostogaują, daugiau
siai chicagiškiai, vasaroto
jai.

Visa bėda, kad vasaroto
jai į gegužinę pradeda rink
tis gana vėlai ir mažai lai
ko lieka pasišokti. Dėl nu
statyto vasarvietėje ramy
bės laiko, rengėjai negali il
giau užtęsti parengimo, 
kaip iki 1 vai. nakties Mich. 
laiku, o tuo tarpu vasaroto
jai pradeda rinktis tik tarp
11-12 vai. Būtų geriau, jei 
svečiai rinktųsi bent valan
dą anksčiau.

IŠVYKA Į GAMTĄ
A. L. Tautinės S-gos sky

riaus narių šeimyninė išvy
ka į gamtą įvyks š. m. rug
sėjo 10 dieną (sekmadienį), 
1 vai. po pietų Jonyno so
duose. Kviečiami visi sky
riaus nariai su šeimomis ir 
draugais šioje išvykoje da
lyvauti ir gamtoje praleisti 
šventadienio popietę.

MIRĖ
š. m. liepos mėn. 20 die

ną paralyžiaus ištiktas mi
rė Jonas Tampauskas, 53 
m. amžiaus. Nuliūdę liko 
žmona Bronė ir trys sūnūs: 
Ralfas, Jonas ir Vytautas, 
ir brolis Leonas su šeima.

Š. m. rugpiūčio mėn. 7 

kviesta Rūta Domarkaitė 
ir bendradarbė — Laima 
Paskočemaitė.

• šiaurės Amerikos Lie
tuvių Teniso Turnyras 
įvyks rugpiūčio 26-27, De
troite, Rouge Park aikštė
se. Pradžia 11 vai. ryto. 
Programoje — vyrų viene
tas, dvejetas ir jaunių vie
netas.

d. motociklo nelaimėje žu
vo Romualdas Steponaitis, 
19 m. amžiaus. Velionis bu
vo pašauktas į kariuomenę 
ir rytojaus dieną turėjo iš
vykti.

Buvo baigęs parapijos 
pradžios mokyklą ir Wa- 
shingtono gimnaziją. Nuliū
dę liko tėvai, Emma ir Jo
nas Steponaičiai ir sesuo su 
šeima.

ATŠVENTĖ SIDABRINI 
VEDYBŲ JUBILIEJŲ '

Valerija ir Kazimie
ras Valeikai š.m. rug
piūčio 6 d. gražiuose Jo
nynų soduose ir salėse, 
Chesterton, Indiana, da
lyvaujant gausiam būriui 
svečių, atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį.

Valerija ir Kazimie
ras Valeikai atvykę į šį 
kraštą įsikūrė plieno pra
monės centre East Chi
cagoje, vėliau persikė
lė į kaimyninį Gary, kur 
savo jėgomis buvo pasi- ‘ 
statę pastogę. Įsisiū
bavus rasinei integraci
jai, nenorėdami tokioje 
kaimynystėje gyventi, 
pardavė savo nuosavybę 
ir vėl pasistatė puošnią 
rezidenciją grynai bal
tųjų rajone, Munster.

Iš profesijos Valerija 
yra mokytoja, o Kazimie
ras — karininkas. Augi
na tris sūnus, kurių vy
resnysis Julius baigia 
aukštuosius mokslus,o 
jaunesnieji: Saulius ir Al. 
girdas gyvena su tėvais 
ir lanko vietines mokyk
las. Abu "jaunavedžiai” 
yra aktyvūs visuomeni
ninkai, ne tik dalyvauja 
bet ir vadovauja vieti
nėms lietuvių organiza
cijoms. Šiuo metu Kazi
mieras Valeika yraALB 
vietinio skyriaus pirmi
ninkas ir ALT vice
pirmininkas. Abu sukak
tuvininkai taip pat yra ak
tyvūs ALTS-gos nariai 
ir ne vienais metais bu
vę valdybose.

Malonu buvo stebėti, 
kai Valerija, apsupta 
keturių baltašvarkių vy
rų, lyg karalienė, gro
jant maršui ir visiems da
lyviams plojant, užėmė 
garbės vietą prie vaišių 
stalo. Vaišes pradėjo Ga
ry liet, parap. klebonas 
kun. dr. Ig. Urbonas mal
da. Šiam vakarui suma
niai vadovavo Zigmas Mo
liejus.

Didįjį alkį ir trošku
lį numalšinus, vakaro va 
dovas pradėjo kviesti 
sveikintojus. Pirmuoju 
žodį tarė dar jaunystės 
laikų draugas kun. dr. 
Ig. Urbonas. Toliau svei 
kino lietuvių bendruo
menės vardu vicepirm. 
R. Nemickas, Tautinės 
Sąjungos Centro valdy
bos iždininkas K. Po
cius ir vietinio skyriaus 
pirm. A. Juodvalkis, 
ALT sekretorius P. In- 
dreika, buvęs viršinin
kas pulk. Pulkaunininkas 
sponsorius Ivanovas ir 
vaikų vardu vyr. sūnus 
Julius. Sveikinimus už
baigė vakaro vadovas Z. 
Moliejus pasveikinęs sa 
vo šeimos ir draugų var 
du. Visi sveikintojai 
"jaunavedžiams” linkė
jo nepasenti, nepasi
traukti iš lietuvių gyve 
nimo, nepavargti bedir
bant visuomeninį darbą 
ir visad būti energin
giems ir aktyviems.

Pabaigai Kazimieras 
ir Valerija kiekvienas at
skirai padėkojo sveikin
tojams ir trumpais bruo
žais žvilgtelėjo į nueitą 
kelią. (aj)
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