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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KIESINGERIS WASHINGTONE
VAKARŲ VOKIETIJOS KANCLERIO KIESIN- 
GERI0 VIEŠNAGĖ AMERIKOJE PASIBAIGĖ 
ŠIRDINGESNIO SĄLYČIO ATSTATYMU, PA
LIEKANT SUNKIAI IŠSPRENDŽIAMŲ PRO

BLEMŲ GVILDENIMĄ ATEIČIAI.

-------------- VYTAUTAS

Vakarų Vokietijos 
kanclerio K.G. Kiesin- 
gerio vizito Washingtone 
proga, mes šioje vietoje 
svarstydami JAV — Va
karų Vokietijos santykius 
citavome dvi kraštutines 
amerikiečių ir vokiečių 
nuomones. Pagal pirmą
ją Vakarų Vokietija turi 
būti ištikima JAV sąjun
gininkė ir patiekti NATO 
sąjungai pėstininkus, 
sunkiųjų ginklų panaudo
jimą — šiuo atveju ato
minių - amerikiečiai ir 
toliau palieka savo ži
nioje. Pagal antrąją, vo
kiečiai patys, o ne per 
Washingtoną ar Pary
žių, turi ieškotis bend
ros kalbos ir interesų 
su sovietais, nes tik tuo 
būdu ilgainiui galima už 
tikrinti dabartinį 'status 
quo’, įskaitant ir V. Ber
lyną. Tai iš dalies turė
tų patenkinti ir amerikie 
čius, nes ir jie ieško san

MEŠKAUSKAS ------------

tykių su sovietais atly
džio, bet ne įtempimo.

Kaip žinia, Vokietija 
niekados nevengė kon
takto ir dialogo su Sovie
tų Sąjunga, šiuo metu ji 
smarkiai ieško sąlyčio 
su sovietų satelitais, ta
čiau visos tos pastangos 
dar nedavė jokių konkre
čių rezultatų. Sovietai ir 
jų pakalikai nori kreditų, 
nenorėdami už tai duoti 
jokių politinių nuolaidų, 
nors tai ir būtų tiek ma
žai kaip režimo Rytų Vo
kietijoje šioks toks su
švelninimas.

Tokioje situacijoje 
Kiesingeris atvyko į Wa- 
shingtoną. Anot "Der 
Spiegal” jis čia norėjo:

* pademonstruoti ame
rikiečiams vokiečių ne
priklausomumą, tačiau 
dėl to nepareiškiant 
kokio nors priešingumo 
kaip darė de Gaulle;

* nesidrovint ameri

ŠIANDIEN IR RYTOJ
LIETUVOS nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukaktis ne

betoli, bet vis dar neturime jai paminėti bendros programos. Kiek
vienas bando solo šokti.

ALT pirmininkas Antanas Rudis, ilgą laiką nuošaliai laikęsis 
nuo pasitarimų, ruošiant sukaktuvinę programą, dabar paskelbėsa- 
vo "urbi et orbi". Laiške ALT skyriams ir lietuvių organizaci
joms dėsto, kad "ALT didžiausias uždavinys šiuo metu yra gauti 
sutikimą, kad būtų išleistas JAV pašto ženklas Lietuvai pagerbti", 
nes nuo to priklausys, kada bus rengiamos sukaktuvinės iškilmės.

Deja, tas pašto ženklas gali sugriauti mūsų gerus santykius 
su latviais ir estais. ALT rašte sakoma:

"Nemalonu yra pranešti, kad mūsų draugiškų Bal
tijos tautų atstovai daro žygius, kad lietuviai tokio 
ženklo negauti). Sužinoję, kad lietuviai užvedė akciją 
dėl savo pašto ženklo, latviai pradėjo akciją už bend
rą Baltijos tautų pašto ženklą. Mes pranešame ir įs
pėjame, kad lietuviai tokio jų žygio dėl Baltijos tau
tų ženklo neparemtų ir ant jokio rašto ar rezoliuci
jos nepasirašytų savo kolonijose. Latviai ir estai 
paskirai jau anksčiau prašė savo kraštams tokio 
pašto ženklo, bet nė vieni negavo. Atrodo jie nenori, 
kad būtų ir Lietuvos pašto ženklas. Kitas svarbus po
litinis punktas -- Baltijos valstybių federacijos, kaip 
tokios nėra. Baltijos valstybės nėra politinė sudė
tis, nei sąjunga. Lietuviai išlaisvinimo darbuose iš 
mandagumo prijungdavo savo kaimynus latvius ir es
tus, pavadindami visas tris tautas Baltijos valsty
bėmis. Bet yra latvių nesąmonė, jei jie šiandien mė
gina padaryti uniją, kurios nėra, šitokia akcija gali 
nepalankiai atsiliepti Amerikos valdžioje ir žymiai 
pakenkti mūsų laisvinimo darbams. Lietuviai neturi 
leistis latviams {velti juos į politinį manevrą. Pra
šom šitą žinią pranešti lietuviams jūsų miestuose ir 
kolonijose, kad jie nebūtų nekaltai įtraukti J šitą ak
ciją prieš savo tautą, pasirašydami ant latvių petici
jos. Parėmimas ir pasirašymas už jų vedamą akciją 
dabar būtų ne tik Amerikos Lietuvių Tarybos darbo 
sukompromitavimas, bet visų lietuvių apvylimas".

Sunku ir patikėti, kad Amerikos Lietuvių Taryba skelbtų tokias 
dogmas. ALT pirmininkui A. Rudžiui turėtų būti žinoma, kad mūsų 
diplomatai reguliariai susitinka su latvių ir estų diplomatais bend
rose konferencijose ir daro bendrus diplomatinius demaršus, kad 
daug kur veikia Pabaltiečių draugijos, vyksta pabaltiečių studentų 
kongresai, būna pabaltiečių sportininkų varžybos, jau 20 metų vei
kia Pabaltijo Moterų Taryba, kurios pirmininkė šiais metais yra 
lietuvė G. Žilionienė. Pagaliau jam turėtų būti žinoma, kad jau 1)34 
metais buvo pasirašyta Pabaltijo santarvė.

Bet tie dalykai p. Rudžiui matyt nežinomi, nes kitaip jis ne
rašytų, kad mes išlaisvinimo darbuose tik iš mandagumo prijung
davome latvius ir estus. Atseit, buvome veidmainiai ir, kalbėdami 
su latviais ir estais, kišenėje laikėme trijų pirštų kombinaciją. 
Ar taip?

Ką galvoja kiti ALT nariai? Ar jie irgi tik "mandagiai" pri
sijungia prie tokio p. Rudžio pareiškimo? O gal p. Rudis be jų ži
nios, kaip yra įpratęs daryti, Išjojo į "šventąjį karą" prieš latvius 
ir estus?

ANTANAITIS, iš Panevėžio atvykęs į Vilnių, pripuolamai su
stojęs Maskvos gatvės kampe nusispiovė. Tuoj pat užpakaly išgirdo 
griežtą pastabą:

— Atsargiai, drauge, nepolitikuok!

kiečiams pasakyti sav0 
nuomonę, o ne kaip Ad- 
enaueris tik sekti jų 
žingsnius su nepasitikė-i 
jimu;

♦ amerikiečiams pa-> 
reikšti ištikimybę, ta
čiau tai nesurišti su be
sąlyginiu atsidavimu, t

Sprendžiant iš sekma
dienio New York Times, 
Kiesingeriui tai pada
ryti pasisekė. Bet tai ir 
visas jo viešnagės rezul
tatas.

Du svarbiausi ir aktu
aliausi šiuo metu klausi
mai amerikiečių-vokie
čių santykių komplekse:, 
numatomas vokiečių ka
riuomenės sumažinimas 
(tiksliau tariant jos anks
čiau numatytas nepadi- 
dinimas) bei atominių 
ginklų neišplėtimo sutar 
tis buvo paliesti tik pra
bėgomis. Ir dėl to abu 
pasikalbėjimo partne
riai per savo užsienio 
reikalų ministerijas bu
vo iš anksto susitarę, 
nes abu klausimai dar 
neesą kaip reikiant 'pri
brendę*. Vietoje to buvo 
susitarta išsikalbėti tik 
principiniai apie Vakarų 
ir Rytų santykius.

Prezidentas ramino 
kanclerį: "Ženevoje da
bar prasideda visai nau
ja konferencijos fazė. So
vietai įžiūrėjo, kad japo
nai ir indai turi daugiau 
priekaištų atominių gink
lų neišplėtimo sutarčiai 
kaip vokiečiai."

Kiesingeris iš savo pu
sės užtikrino Johnsoną: 
"Mūsų kariuomenės 
'Bundesvvehr' pajėgu
mas nebus sumažintas 
ir tuo atveju, jei jos 
skaičius bus kiek apkirp
tas".

Prezidentas kancle
riui papasakojo kaip jis 
veltui stengėsi įkalbėti 
Izraelį nepulti arabų ir 
apie savo pasimatymą 
su Kosyginu Glassbore. 
Kiesingeris aiškino de 
Gaulle tikslus ir juoskri 
tikavo, pastebėdamas:

"Mes, vokiečiai, sėdi
me su juo viename lai
velyje. Mat, yra skirtu
mas, jei kartu tenka gy
venti kurio nors kontinen
to iškyšulyje, kurio masę 
užima kitos valstybės, 
ar kur nors kitur".

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvės svečiuose pas dr. Marion Mill Preminger. Nuotraukoje i§ kairės: E. Valionienė, A. Kazic- 
kienė, dr. Marion Mill Preminger, V. Šileikienė, Pabaltijo Motery Tarybos pirmininkė G. Žilionienė, 
M. Lušienė ir M. Ulėnienė. L. Tamošaičio nuotrauka

LIETUVIU MOTERŲ VASAROS
ŽYGIAI Emilija C e k i e nė

Pabaltijo Moterų Ta
ryba vėlyvą pavasarį at
šventė savo veiklos dvi
dešimtmetį ir Tarybos 
vadovavimą perėmė lie
tuvių atstovė Galia Ži- 
lionienė. Tuoj po šio ne
eilinio įvykio sekė eilė 
kitų, kurių tik žymes
nius čia paminėsiu, mū
sų spaudoj plačiau ne
pastebėtus.

Kaip žinome, Lietuvių 
Moterų Klubų Federa
cija yra nariu tarptauti
nės pasaulio moterų or
ganizacijos GFWC, ku
rios vadovybėje pas
kutiniu laiku buvo net ir 
mūsų atstovė a.a. L. Bie 
liukienė, palikusi gražų 
savo veiklos atminimą 
vadovybės narių tarpe. 
Ji ten keletą metų garsi 
no Lietuvos vardą ir įgi
jo daug simpatijų sve
timųjų tarpe, kurios įvai - 
riom progom prisimena 
Lietuvą ir mus.

Viena iš tokių pravar
tu paminėti dr. Marion 
Mill Preminger, Gabon 
valstybės Afrikoje Gar
bės Generalinis Konsu
las New Yorke ir ilgame
tė dr. Albert Schweitzer 
talkininkė. Ji yra New 
Yorko visuomenei ir kar
tu Afrikoj gerai žinoma 
asmenybė ir, kad ji iš 
kart parodė lietuvėms 
tiek daug simpatijų, tai 

dalinai gal ir dėl to, kad 
yra gimusi Vengrijos tur 
tingų aristokratų šeimo - 
je, kurios tėvų ir protė
vių žemė šiuo metu ken 
čia to paties rusiškojo 
komunizmo priespaudą, 
kaip ir Lietuva.

Dr. Marion Mill Pre
minger yra kelių knygų 
autorė ir, anot amerikie
čių spaudos, tos gražios 
blondinės gyvenimas pa
našus į jos aprašyto Char 
les de Foucauld, nes ji, 
kaip ir pastarasis, būda
ma turtinga "turned to 
Africa to devote her to 
the lepers of Dr. Albert 
Schvveitzer's junglehos- 
pital", kur ji per pasku
tinius dvylika metų va
žiuodavo į Afriką ir au
kojosi tų primityvių žmo
nių gyvenimo pagerini
mui, ypač daug dėmesio 
skirdama moterims ir 
vaikams. Ji įsteigė Ga
bone našlaičių namus ir 
dabar tebegloboja 50 naš
laičių. Už nuopelnus Ga
bon valstija jai suteikė 
Garbės Generalinio 
Konsulo vardą. Tai vie- 
nintėlė ne afrikietė mo
teris apdovanota "Grand 
officer of the Etoile 
Eųuatoriale, the highest 
African award".

Ji taip pat už nuopelnus 
apdovanota įvairiais žy
menimis JAValstybėse: 

GFWC, The American 
Women of New York, auk
so medaliu už nuopelnus 
ligoninių veikloje. Ji yra 
Chairman of the Wo- 
men's Division of the 
American Nobel Com- 
mittee, 1963 m. buvo 
"Board Member of the 
T)eople to People Prog- 
ram" ir t.t. ir t.t. Apla
mai, ji žurnalistų vadina 
ma paskaitininke, pata
rėja, visuomenininke, ra
šytoja, filantropiste. Bū
dama neeilinė asmenybė 
ji ir gyvena nepaprastam 
bute, Park Avė. aparta
mente, taip vadinamoj pa
čioj New Yorko širdy. O 
nepaprastam dėl to,kad 
jos buto dviejuose di
džiuliuose kambariuose 
įrengtas muziejus, kurį 
ekspertai vadina geriau
siu Afrikos meno kolek
cijų iš 28 Afrikos valsti
jų visoj Šiaurės Ameri
koj, o ji pati juokauda
ma sako: "People call 
it 'The Jungle on Parle 
Avė.". Tačiau, tai nėra 
džiunglės, bet neįkaino
jamos vertės meno kūri
niai, dramblio kaulo įvai
riausi eksponatai ir 
įvairiausi Afrikos meno 
kūriniai kurių yra virš 
tūkstančio. Dabar pats 
garbingiausias kampelis 
ten skirtas ir mūsų gin
tarui su L. Bieliukienės 
nuotrauka ir lietuvių mo
terų veiklos aprašymu 
bei gintaro kilmės kraš
tu.

Antrame didžiuliame 
kambary, tikriau sakant 
salėje reprezentuoja
mas kitas pasaulis, tai 
viena iš geriausių pri
vačioj nuosavybėj 18-jo 
šimtmečio bibliotekų. 
Čia randasi ir Liudviko 
16-jo stalas iš Versalio, 
Venecijos veidrodžiai, 
kilimai, religiniai meno 
kūriniai iš to šm., raš
tai, žodynai, kurių se
niausias yra 1595 m.. 
Pažymėtina, kad daug tu 
meno kūrinių ji turi, jos 
žodžiais tariant, "from 
my family's castle in 
old Hungary".

Dr. Preminger taip 
pat yra pagarsėjusi kaip 

(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVIŲ MOTERŲ VASAROS ŽYGIAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

viena iš meniškiausiai 
tvarkančių virtuvę, anot 
žurnalistų "The OnfyKit 
chen Salon in Town".

Dr. Marion Mill Preminger savo apartamente New Yorke turi retą afrikietiško meno kolekciją. Lie
tuvėms suruoštame priėmime šeimininkė supažindina su eksponatais. Prieky iš kairės: G. Žilionienė, 
V. Butkienė, E. Legeckienė, J. Vytuvienė, dr. Marion Mill Preminger, M. Varnienė, A. Kazickienė, R. 
Budrienė ir kt. L. Tamošaičio nuotrauka
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paminėti,

Kiesingeris...
(Atkelta iš 1 psl.)

Siūlydamas lyg tarpi
ninkauti tarp amerikie
čių ir de Gaulle, Kie
singeris sakė: "Aš jam 
(de Gaulle) daug nema
lonių dalykų pasakiau tie 
šiai į akis, • tačiau čia 
aš nesakysiu nė vieno žo
džio, kurio negalėtų gir
dėti ir de Gaulle".

Pats Johnsonas sakėsi 
nelaikęs de Gaulle 'vi
sišku kvailiu';'kaip dau
guma jo patarėjų, tačiau 
būkštavo, kad de Gaulle 
1969 m. išstos iš NATO 
sąjungos ir formaliai, 
ne tik praktiškai kaip da
bar.

Tačiau kai vėliau vo
kiečiai siūlė bendrame 
komunikate 
kad "Europos vienybė tu
ri remtis Vokietijos ir 
Prancūzijos draugišku
mu ir bendradarbiavi
mu", valstybės Sekreto
rius Pusk pareikalavo tą 
vietą pakeisti. Vokiečių 
užsienio reikalų minis- 
teriui W. Brandtneprieš
taraujant, ta vieta buvo 
pakeista ta prasme, kad 
Europos vienybė "turi 
remtis visų tautų drau
giškumu ir bendradarbia
vimu". Per RuskoBrand- 
tui iškeltas vaišes, vokie- 
tis pastebėjo savo kole
gai: "Clemenceau sakė, 
kad karas yra per rimtas 
reikalas, kad jį pavesti 
generolams. Man atro
do, kad užsienių reikalų 
ministeriai savo sritį 
niekam kitam negali per 
leisti. Beveik sunku pa
tikėti, kad vakar ir šian
dien čia neatsitiko nie 
ko blogo".

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

Savininkai: .J. .JANUŠAITIS ir .1. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
5th — $3.35 

Bot. — S 1.29
6.
7.

Importetl French Brendy . ..
Ricadona Vermouth 30 oz4 ..

1. St. Remy Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy

2. Sunny Brook 80 proof wiskey
3. Imported Scoth VViskey
4. Imported French Cordials
5. Liebfraumilch German Wine

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

Ir ši populiarioji ame
rikietė mūsų klubų fede
racijos moterų dėka pui
kiai pažįsta lietuvių tau
tos kelią, jos praeitį ir 
ateities siekius kiekvie 
na proga, kurių jai ne
trūksta, garsina plates- 
niems amerikiečių ir ki
tų tautybių sluoksniams. 
Negalėjusi dalyvauti 
aukščiau minėtam PMT 
20-čio minėjime, kur lie 
tuvių atstovė G. Žilionie 
nė perėmė vadovavi
mą, ji mūsų pirminin
kės garbei gegužės gale 
suruošė savo bute, tame 
muziejuje, puikų priėmi 
mą ir supažindino su 
savo meno vertybėmisk 
Priėmime dalyvavo 70 
viešnių daugiausia lie
tuvės.

Pabaltijo Moterų Ta
ryba įgijo daug simpatijų 
ir kitos populiarios ame
rikietės visuomeninin- 
kės asmenyje, tai Mrs. 
Harold Millingan, kuri pjr ja pradėjo įtemptai ruoš-

Lietuvės atstovės GFWC suvažiavime San Francisco mieste su GFWC prezidente Mrs. E.D. Pearce.
Stovi iš kairės: Vyga Dikinienė, Galia Žilionienė, GFWC prezidentė E.D. Pearce, Vincė Leskaitienė ir 
Aldona Kudirkienė.

kvietė pirm. G. Žilionie- 
nę į iškilmingus priešpie 
čius Waldorf Astoria 
viešbutyje New Yorke 
tikslu pagerbti 1967 mo 
Amerikos motinai, kur 
dalyvavo apie 1000 žmo
nių, daug aukštų parei
gūnų iš tolimų JAV kam
pų, kur ji buvo prista
tyta kaip pavergtos Lie
tuvos dukra.

Tokių simpatijų mūsų 
moterys vis kas kart įgy
ja daugiau veikdamos 
drauge su latvėmis ir 
estėmis ir itin dalyvau
damos toje milijoninėj 
tarptautinėj GFWC 
ganizacijoj, kurios 
zidentė Mrs. E. D. 
arce itin lietuvėms 
lanki.

Ir taip pačioj vasaros 
pradžioj, kada visos mū 
sų organizacijos atsi
sveikino su savo nariais 
ilgoms atostogoms, tai 
PMT ir LMKFederaci- 

or- 
pre- 
Pe- 
pa-

tis naujiems žygiams, 
General Federation of 
Women Club's suvažia
vimui San Francisco, Ca 
lif., kuris įvyko birželio 
mėn. pradžioje dalyvau
jant iš viso laisvojo pa
saulio valstybių atsto
vėms ir San Francisco 
miesto aukštiems sve
čiams ir jų akivaizdoje 
mūsų atstovės Galia Ži
lionienė ir Vincė Leskai -

Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias klaidas. Palyginkit 
abu piešinius ir bandykit rasti tuos septynius skirtumus. Teisingu sprendimą 
rasite kitame puslapyje.

tienė turėjo progos pa
sakyti kalbas ir supažin 
dinti konvencijos daly
vius su Pabaltijo ir itin 
Lietuvos kultūra bei da
bartiniu likimu.

Jau pačioj suvažiavi
mo pradžioj tarp 26tau
tybių kalbėtojų lietuvės 
aiškiai dominavo ir at
kreipė vietinės spaudos 
dėmesį patekdamos įpir 
muosius spaudos pusla
pius su mūsų puošniais 
tautiniais drabužiais. 
Mūsų atstovėms lietuves 
reprezentuoti gražiai tai 
kino San Francisce gyve
nančios ponios V. Diki- 
nienė ir A. Kudirkienė- 
Sidzikauskaitė.

Lietuvės pasakė eilę 
kalbų apie Lietuvą ir ma
žesniuose susirinki
muose, atskirų tautybių 
priėmimuose ir jos iš
dalino daug anglų kalba 
brošiūrų.

Po šios GFWC meti
nės konvencijos, kuri tę 
sėsi beveik visą savai
tę, yra susidariusi tra
dicija, kad jos vadovybė 
aplankytų savo klubus už
sienyje. Šiemet jos tokią 
išvyką atliko į Sydnejų 
Australijoj, kur lietuves 
taip pat sėkmingai re
prezentavo 
stovė Elena 
pasikvietusi 
padėjėjas.

Ir pačiame gražiau
siame vasaros laikotar
pyje birželio 28 d. tos 
pačios veikliosios LM 
K F moterys New Yorke 
garbingai paminėjo sa
vo buvusios vadovės Li- 
gijos Bieliukienės mir
ties metines, dalyvauda
mos Mišiose ir padėju
sios gėlių prie jos pa
minklo bei aplankiusios 
Ligijos motiną, įnešda- 
mos bent kibirkštėlę 
skaidraus ęuoširdumo į 
jos vienišą gyvenimą.

Tai vis lietuvių moterų 
vasaros darbai, o dabar 
artėjant rudeniui prasi
deda vėl nauji planai ir 
rūpesčiai apie kuriuos 
pakalbėsime kitą kartą.

LMKF at-
Jonaitienė 

dar kelias
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ŽODŽIAI IR

PRAKTIKA
Tam tikru požiūriu, reali ir praktikoje gyva 

ideologija yra ta, kur žmogaus mintis glaudžiai 
derinasi su gyvenimo įvykių ir reikalų tėkme. Jei 
didžiosios tiesos ir kilnūs idealai bus tik proto 
logiškai surišti į visumą, kitaip sakant, kūrybingų 
asmenybių atrasti ir sugalvoti, jie liks atitrauk- 
tiniai ir negyvi, bus tik gražūs žodžiai, dar neper
ėję per gyvenimo ugnį.

Kita silpnybė ir nemažesnis pavojus gresia ta
da, kai visuomeniniai sambūriai iš viso nelinksta 
giliau galvoti dėl bendrųjų idealų ir jų įgyvendini
mo krypties, o pasitenkina veikti tiek ir taip, ”ką 
gyvenimas parodys”, kokius reikalus jis iškels ir 
ką kuriais metais ar kurią dieną bus įmanomapa- 
daryti. Jei teorija be praktikos yra sausa ir negy
va, tai praktika be teorijos dažniausiai yra akla, 
priklausanti nuo atsitiktinumų, klaidžiojanti ir 
nepataikanti į didesnį tikslą.

Tad teoriją ir praktiką visuomet reikia de
rinti, vieną kita papildyti, kontroliuoti, atsijoti, - 
vadinasi, skatinti dvasinių, politinių ir kultūrinių 
principų vis naują nagrinėjimą ir svėrimą, remian
tis gyvenamojo laikotarpio reikalais, naujai kylan
čiais uždaviniais ir besikeičiančiomis aplinkybė
mis.

Kurie atidžiau kartkartėmis paskaitome Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos įstatus, matome, 
kad ten yra išdėstyti patys bendriausi Sąjungos 
uždaviniai, įsitikinimai ir priemonės jiems įgy
vendinti. Bet tai lieka ir liktų tik žodžiais, jeigu 
Sąjungos padaliniai ir pavieniai nariai jais negy
ventų ir praktikoje netaikintų.

Antrą vertus, kurie turime noro ir progų ge
riau susipažinti, kaip praktikoje veikia Sąjungos 
padaliniai ir kiek jie yra įsijungę į Sąjungos už
davinių vykdymą, sutiksime, kad praktika ir teo
rija mūsų tarpe nėra glaudžiai susijusios. Tiesa, 
skyriai neretai suruošia įvairius paminėjimus, 
kai kada išklauso vieną kitą daugiau ar mažiau ak
tualią paskaitą, pabuvoja gegužinėse vasarą ir 
baliuose šaltesniais mėnesiais. Kolonijose jie virs
ta draugiško bendravimo centrais ar socialiniais 
klubais, retkarčiais tautinės kultūrinės veiklos 
sambūriais.

Visa tai yra teigiama, naudinga ir malonu. 
Bet tai yra daugiau vien ”praktinė” mūsų kasdie
nos gyvenimo pusė. Ideologiniai sambūriai, ku
riais be abejo yra ALTS skyriai, tuo vien tenkin
tis neturėtų. Mes neturėtume palikti įvairių ideo
loginių ir politinių klausimų apsvarstymą tik ke
liems asmenims kas antri metai Sąjungos sei
muose. Tuos klausimus daug dažniau ir pasto
viai turėtume iškelti ir skyrių aplinkumoje, kri
tiškai apsvarstyti kiekvieną problemą, kurių aps
čiai atsiranda bendrajame pasaulio lietuvių bend
ruomenės gyvenime, dalintis mintimis per spaudą, 
rimtai įsijungti į diskusijas, reikalauti ne tik iš 
valdomųjų organų, bet pirmiausia iš savęs, kad pa
sistatytieji tikslai būtų vykdomi ir mūsų sąmonė
je sušvitę idealai skaidrinami.

Tik tada, kai visi šia prasme būsime veik
lūs, galės būti daug veiklesnės ir mūsų skyrių 
valdybos ir pati centrinė valdyba. Tada Sąjungos 
svoris lietuvių visuomenėje šimteriopai augs ir 
rūpesčiai dėl prieauglio sumažės.

(llmtifl rašo
KELETAS PASTABŲ 
DĖL TRIJŲ LAIŠKŲ

Ryšium su Dirvoje įdėtais 
(1967.8.2, Nr. 83) J. Kojelio, 
Bronio Railos ir A. Gabalio 
laiškais ir su Bronio Railos 
"Psichedeliška simfonija", ku

rią jau išklausiau (perskaičiau) 
iki "Tik būgnas, bongo drum, 
kaip jau ir pridera, dar suvai
toja finale -- bum, bum...", 
leiskite ir man vieną kitą 
melodiją paniūniuoti. Bronys 
Raila, matyt stokodamas lai
ko, bus vienos melodijos ne
nusekęs ligi galo. O ta melodi
ja gana Įdomi. Būtent, patikė
jus Bronio Railos teigimu, kad 
"Lietuvių Amerikos Vakaruose" 
atsiliepimas apie liaudies meno 
parodą buvo Juozo Kojelio dar
bas, galima dar pridurti, kad 
tas veiklusis žurnalistas buvo 
nusidanginęs ir | "Darbininką" 
su tos parodo? apkaltinimais. I 
tuos apkaltinimus aš tada rea- 
gavau laišku "Darbininko" re
dakcijai, bet tas laiškas dienos 
šviesos neišvydo.

Taigi, dabar ir sakau, kad gal 
p. Redaktorius teiktųsi tą laišką

Dirvoje išspausdinti, nes man 
atrodo, kad jis pritiktų prie tos 
visos "simfonijos".

Štai jo tekstas:
"Laiškas 'Darbininko* redak

cijai. Perskaitęs Jūsų laikraš
tyje Įdėtą (1967.4.4., Nr. 23)ra- 
šinĮ (spaudos apžvalgą)--"Klau
simai, kurie kėlė polemikas vi
duje", buvau labai nustebinus, 
kad toks rimus spaudos orga
nas, kaip 'Darbininkas*, paėmė 
už tvirtą valiutą ‘Lietuvių Ame
rikos Vakaruose* svaičiojimus 
apie lietuvių liaudies meno pa
rodą Kalifornijos universitete 
(2-3) po 'skaitytojų nuomonių’ 
priedanga: 'Perdaug neaišku
mų*. Nustebimą didina ui, kad 
tie svaičiojimai Jūsų laikrašty
je netgi pavadinti — informa
cija, pasisakant: "Pagal 'Lietu
vių Amerikos Vakaruose" 2-3 
nr. informaciją tie parodos klau
simai tebekelia kontroversą 
Urp Los Angeles lietuvių".

Neliečiu čia 'informacijos' 
apie tuos *LAV' svaičiojimuo
se prisimintą paskaitininką, 
skaičiusį paskaitą Kalifornijos 
un-te prieš trejus metus (o 
ne prieš porą metų, kaip ten ra
šoma) apie poetą DonelaitĮ, nei 
to laikraštuko iš okupuotos Lie
tuvos spaudos imtos 'informaci
jos' apie eksponatų išvogimą iš 
Lietuvos, -- U 'informacija' 
perdaug šleikšti ir limpama, 
kad būtų galima vėl padorioj 
spaudoj kartoti, -- betgi noriu 
sustoti ties pora dalykų ir pa
rodyti skaitytojams, kaip kai kie, 
no mėginama akiplėšiškai iš
kreipti faktai savo negirtiniems 
tikslams siekti -- laikraštuko 
leidėjo ir jo anoniminės redak
cijos nemėgsumiems, o kar- 
Uis -- per žioplumą -- ir mėgs - 
umiems, asmenims kompromi
tuoti. Tuos savo "neaiškumus" 
laikraštukas baigia tokia pas
traipa: "Norime registruoti šių 
Įvykių ir šviesiuosius taškus. 
Lietuvos konsulo dr. Juliaus 
Bielskio pastangomis lietuvių 
kalba išimta iš slavų kalbų sky
riaus. Taip pat šv. Kazimiero 
parapijos choras nubalsavo pa
rodos uždarymo programoje ne
dalyvauti".

Jei minėtos konsulo pastan
gos būtų buvusios sėkmingos, 
t.y. jo pastangomis būtų univer
sitetas pasinaudojęs, išimda
mas lietuvių kalbos kursą iš 
slavų kalbų skyriaus, tai kaip su
prasti Hermano Tumo rašinyje 
-- "Keletas pastabų dėl lietuvių 
liaudies meno parodos Califor- 
nijos universitete", -- Įdėtame 
'Draugo' 1967.2.16 numeryje (39) 
iškeltą nemalonų faktą, kad Lie
tuvos konsulas nebuvęs pakvies
tas Į tos pa rodos atida rymą ir ne
turėjęs "progos ir galimybių" 
(ŠĮ kartą, savaime aišku, jau ne- 
stengtis, o) "oficialiai reaguoti 
i parodos žemėlapio netikslu
mus, kuris, anot ’LAV' "Per
daug neaiškumų" rašėjo,domi
navęs parodą, o pagal Juozo Ko
jelio straipsnĮ --"Liaudies me
no paroda Kalifornijos Univer
sitete", Įdėtą kultūriniame 
'Drauge' 1967.3.25, Nr. 71 (12), - 
dominavęs tik parodos patalpas. 
Man atrodo, kad tvirtinimui apie 
lietuvių kalbos perkėlimą iš vie
no skyriaus J kitą labai tinka 
Chateclero pasigyrimas, jog sau
lė teka dėl to, kad jis gieda, o 
ne -- priešingai. Kas jau kas, o 
universitetai tikrai vertina ge
ras, o juo labiau sėkmingas, 
pastangas.

’LAV' paminėjo tik "nuogą" 
faktą, kad "šv. Kazimiero pa
rapijos choras nubalsavo paro
dos uždarymo programoje ne
dalyvauti". Jūsų toje spaudos 
apžvalgoje jau nurodomas ir mo
tyvas -- parodos turinys. Kad 
tas motyvas būtų lėmęs choro 
sprendimą — niekas iš kompe ■ 
tetingų asmenų paklausti nepa
tvirtino. Nedalyvavimą nulėmė 
jei kalbėti apie turinį, ne paro
dos, o choro programos turinys. 
Bet buvo ir kitų priežasčių, dėl 
kurių tas pats choras nedalyva
vo ir ALT rengtame Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. 
Viena iš tų priežasčių -- cho
ro ruošimasis savo jubilieji
niam koncertui, (šimtu procen
tų, aišku, negalima būtų tvir
tinti, kad kokio nors intrigan
to paskalos apie parodos tu
rinį nebūtų prieš balsavimą pa
siekusios ir kurio nors cho
risto ausĮ).

Trečias dalykas, su kuriuo no
riu supažindinti 'Darbininko* 
skaitytojus — tai ’LAV' varto
jamasis užpultoms aukoms ap
stulbinti baubas, arba pažadas 
dar daugiau ką pasakyti atitin
kamame atvejyje. Tad ir su
prantama, kodėl po "neaišku-

TAUTIŠKUMO ISTORINĖ RAIDA
Dar ir šiandien daugelis švie

saus proto asmenybių pasiklys
ta tautiškumo sąvokos sampra
tos aiškinimuose. Kai kam la
bai sunku atskirti, kur pasibai
gia humaniško tautiškumo sub
tiliosios gelmės ir prasideda 
integralaus, arba totalitarinio 
nacionalizmo emociniai agre
singi Įgeidžiai. Betgi ir huma
nistinio tautiškumo sampratos 
sąvokoje Įterpti pagrindiniai 
veiksniai: laisvė ir pareiga, ne- 
visados yra tinkamai be skriau
dos viena kitai suderinamos.

Teisingai 1933 m. gruodžio 
mėn. 15. Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos suvažiavime Anta
nas Smetona kalbėjo: "Šian
dien juokinga būtų senoviškais 
drabužiais vilkėti ar pudruoti 
renesanso perukai nešioti, bet 
neišmintinga būtų atsisakyti to, 
ką yra sukūrę Platonas, Šeks
pyras, Newtonas ar Lavoisier. 
Ir liberalizmo asmens ir drau
gijų laisvės apdaras išaugtas: 
gyvenimas nebetilpsta jo for
moje. Bet perdrąsu būtų tvir
tinti, kad fašizmo siuvamas rū
bas visur ir visiems pritiks. 
Liberalizmas gražiai gynė lais
vės teisę, bet neįstengė išug
dyti jai draugės — pareigos. 
Tas uždavinys palieka ateičiai. 
Dėl to liberalizmas šiandien 
ore plasnoja, kaip paukštis, vie
ną sparną pašautas. Vienaša
liška laisvės teisė, teisė be 
pareigos, veda anarchijon. To
ji sąvoka nūdien bunda tautų 
sąmonėje. Nubudusi turi patek
ti veiksman, kaip geras grū
das patenka paruošton dirvon. 
Asmuo, nebūdamas glaudžiame 
santykyje su draugija, yra kaip 
anarchistas, kaip ir be parei
gos kitiems, kurių dėka jis gy
vena. Tik draugijų tinklan Įpin- 

mais" laikraštuko redakcija pa
dėjo tokį prierašą: "Aštrios dis
kusijos parodos klausimu Los 
Angeles kolonijoje vyksta. Duo
sime tuo klausimu ir kitiems 
pasisakyti". Prieš porą dienų 
pasirodė to laikraštuko nau
jas numeris (4), o jame -- a- 
nė šnypšt apie parodą ir jos 
rengėjus, arba apie tą nelem
tą ’kontraversą’ kuris sumanin
gai Įstumtas ir Į Jūsų laikraš
tį -- baubui padidinti.

Kad ’LAV* laikraštukas ver
čiasi Įvairiais nešvankiais iš
sišokimais (smegenų plovi
mais, agentų etikečių lipdymais 
ir t.t.) prieš visuomenines or
ganizacijas ir veiklesnius žmo
nes, neaplenkdamas nė parapi
jos klebono, -- nėra geras da
lykas, ką ir besakyti: kenkia lie
tuviškiems reikalams. Bet tai 
gal padeda jo bizniui vietos rin
koje. Tačiau, kada jo "pre
kėms" atidaroma platesnė rin
ka -- didžioji spauda, -- nebe
galima tylėti. Tai ir privertė 
mane kreiptis Į Jus su šiuo 
laišku.

Savo laišką baigiu šiame 
'kontraverse' gąna nuosaikią 
poziciją užėmusio J. Tininio 
straipsnio, -- Įdėto Į tą patĮ kul
tūrinio 'Draugo' puslapį, kur bu
vo ir Juozo Kojelio rašinys, -- 
antrašte: "Nenuvertinkim to, 
kas garsina Lietuvos vardą",par 
tardamas, tačiau, jo autoriui 
labiau Įsigilinti Į "Land Preus- 
sen" sąvoką, kurios tam tikras 
sutapatinimas su Mažąja Lie
tuva gali pasirodyti mūsų abie
jų, mano ir J. Tininio, geram 
bičiuliui HermanuiTumui, ne 
tik šiek tiek teisine lieteratū- 
ra besidominčiam, o gilios eru
dicijos teisininkui, nepriimti
nas -- ir visai pagrĮstai.

Reiškiu didžią pagarbą 
Liudas Balvočius 

Los Angeles, 1967.4.17"

Anksčiau minėtasis A. Ga- 
balis savo laiške, pavadinta
me "Slepiasi po svetima slapy— 
varde", teigdamas "... kad iš 
tokių žmonių kaip J. Kojelis, 
raštijoj nereikia laukti džentel
meniškumo... jei jis nesugebėjo 
išgalvoti originalios slapyvar- 
dės, o naudojasi Jono Stonio 
virš 30 metų vartota ir žurna
listikoj {pilietinta slapyvarde", 
irgi neduoda pilnos melodijos. 
Man rodos, kad J. Viekšnio sla- 
pyvardė nebuvo išgalvota, o evo
liucijos keliu atsirado iš Viekš- 
nelio, jau užtinkamo tremties 
spaudoje Vokietijoje. Prie tos 
slapyvardės ūda dar figūravo 
mokytojo titulas.

Liudas Balvočius

I. ANDRAŠIUNAS

us, pajunta jis ir supranta, kas 
yra pareiga. Ir juo daugiau tei
sės gauna asmuo iš draugijos, 
visuomenės ir uutos, juo dau
giau jis ir pareigos turi pasi
imti. Kaip Įvairi teisė, uip Įvai* 
ri ir pareiga. Vienšališka tei
sė yra anarchija. Šiokia pusiau
svyra tėra Įmanoma drausmin
goje visuomenėje, organizuoto
je savingais tautos reikalais". 
Tai yra gilios ir prasmingos 
mintys. Jų turinio prasmė nė
ra pasenusi dar ir šių dienų 
gyvenimui. Drąsiai gali būti 
Uikoma ir šiuo metu spren
džiant žmogaus, uutos valsty
bės santykių problemas. Tat 
einant iš šitokių samprotavimų 
taško bandysiu pagal savo iš
monę ir intelektualinius suge
bėjimus pasidalyti mintimis su 
Dirvos skaitytojais apie tautiš- 
kumo kilmę ir jo istorinę rai
dą.

Tautinės valstybės sąvokos 
turinyje telpa pasiaukojimas ir 
pasišventimas savo tautos ge
rovės, garbės ir kultūros dar
bui. Tos idėjos pasekėjai iš
ugdė politinį sąjūdĮ, kur} pa
gal tarptautinę terminologiją 
apibūdiname nacionalizmu, ar
ba lietuviškai išsireiškiant tau
tiškumu. Tautiškumo kilmė nė
ra vienos žmonių kartos ar at
skiros Uutos padarinys, betke- 
letos šimtmečių žmonijos is
torinių, socialinių, ekonominių 
ir filosofinių darbų vaisius. Na
cionalizmo arba uutiškumotiks. 
las yra tautinė valstybė, kuri 
būtų tautinių troškimų ir norų 
vykdytoja. Žmogaus lojalumas 
ir pareigos jausmas tauui pa
prastai yra stipresnis negu 
valstybei. Ir ui yra dėl to, kad 
bendro istorinio likimo jaus
mas rišamas su tauta. Juk vals
tybė yra organizuous sociali
nis junginys, o tauta natūrali
nis istorijos padarinys. Valsty
bė išorės, ar vidaus jėgų leng
vai gali būti suardyta. Tauta, 
kaip ilgų amžių natūralinis is
torijos kūrinys yra patvares
nė ir išorinėms jėgoms atspa
resnė. Tautinio jausmo gaiva
liškumas kyla iš uutos kultū
rinės prigimties. Tautinės pri
klausomybės jausmas ir tau
tos apspręsus gyvenimo būdas 
sudaro gilią ir svarbią žmo
gaus nusiteikimo žymę. Si žy
mė atskleidžia žmogaus asme
nybės tautines savybes, kuriose 
atsispindi uutinio solidarumo 
jausmas ir tai yra pats svar
biausias variklis uutinės kultū
ros kūrybos darbui. Savo gilu
mu tautinis jausmas yra labai 
artimas religiniam nusiteiki
mui. Tačiau uutinio nusiteiki
mo ryžtas praktiškame gyve
nime Įrodė, kad jis savyje sle
pia neturinčios baimės drąsą. 

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

Rex Terrace, Eik Lake, Alden, Michigan
DARBOTVARKĖ:

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

žodis.
Filisterio Antano Diržio paskaita
Sveikinimai.

G 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. Valdybas, 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.

šį teigimą gali paliudyti Veng
rijos, Lenkijos, Lietuvos, Uk
rainos ir Kaukazo tautų sukili
mai dėl savo tautinės laisvės 
reikalavimų. Šitokių (vykių vys
tymosi kilmė ir raida leidžia 
manyti, kad uutinis jausmas 
yra gilesnis už religini ir kad 
jis susiklosčiusių sąlygų sąran- 
koje gali virsti politinio veiki
mo realia jėga. Išęinant iš šitos 
prielaidos tenka pažvelgti Į uu 
tinęs idėjos gimimo kilmę.

Daugelis mokslininkų tvirti
na, kad uutinės minties šaknys 
siekia net antikinius laikus. Bet 
gausūs istorikai taip pat pripa- 
žĮsu, kad tautiškumas nebuvo 
toks žiloje senovėje, koks jis 
yra šiandien ir nebus pagal šių 
dienų sampratą toks pat po dau
gel metų. Ir iš tikrųjų tautiš
kumas istorinio vyksmo ei
goje reiškėsi Įvairiomis formo
mis, bet pagal laiko banguojan
čią apimtį nevienodu ryškumu ir 
gajumu. Pavyzdžiui senovės 
graikai buvo patrioui savo mies
tų, bet ne visos Graikijos. Eu
ropiečiai viduriniais amžiais bu*r 
vo patriotai uip pat savo mies
tų ir savo valdovų dinastijų.

Žymusis tautinių sąjūdžių ty
rinėtojas prof. Hans Kohn anks 
tyvesnį tautiškumo pasireiški
mą mato Anglijoje, XVII amžiu
je. Pagal jo samprouvimą vals
tybiniam anglų vieningumui sėk
mingą pradžia davė karališkoji 
Tudorų giminė. Jau Henriko 
VIII valdymo metais (steigta 
Tautinė Anglų Bažnyčia ir lai
duotas nepriklausymas nuo po
piežiaus. O bendroji ekonominė 
gerovė, bekylanti iš augančios 
vidurinės klasės, atnešė naują 
pasitenkinimo ir pasitikėjimo vii 
timi pagrįstą gadynę.

Reikia sutikti, kad gaivalingas 
uutiškumas prasiveržė Anglų 
Revoliucijos (umpoje 1688 me
tais. Karinės persvaros laimė
jimai sukilėlių urpe kėlėpasi- 
tikėjimą, o skleidžiamas šv. 
Raštas ir lyginimas su Senojo 
Tesumento išrinktąja uuta ug
dė plačiose uutos masėse mo
ralinę jėgą. Revoliucijos libera
linės mintys pasirodė Miltono 
raštuose, žadino ir skatino žmo
nes nuolatinėje kovoje dėl lais
vės idealų Įgyvendinimo gyveni
mo praktikoje. Filosofas John 
Locke gynė ribotą monarchijos 
sistemą. Pagal jo sampratą tiek 
karaliui, tiek pa prasta m žmogui 
turi būti laiduojamos pagrindi
nės neliečiamos teisės. Ano 
meto Anglų Revoliucija sukris- 
ulizavo dviejų partijųtradiciją, 
nepolitinę teisę, parlamento per
svarą bei valstybinės opozicijos 
paprotį. Ir visa ui leido be di
delių sunkumų surasti protingą 
sintezės sprendimą tarp kalvi- 
nizmo skelbiamų socialinių idė
jų teisingumo ir tuo metu popu
liarių humanizmo minčių ap
raiškų.

(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS

TEGYVUOJA GANDRAS!
Kai pastaruoju laiku nei ii 

Šio, nei iŠ to man teko teisin
gai ar klaidingai aršifruoti vie
no. kito narsaus vyro slapyvar
de spaudoje, tuo sukeliant aitrų 
patamsio galybių nepasitenkini
mą, norėčiau Šia proga Dirvos 
skaitytojams užminti dar vieną 
mįslę,

•- Kas gyvena Bostone ir ten 
draugauja su muzikais? Kam yra 
artimos operos, kantatos? Kas 
žino, kas yra kontrapunktas, fu
ga, melodinė linija ar net toks 
dalykas, kaip tradicinė diatoni- 
ka?„.

— Kas kalbėdamas ar rašyda
mas naudoja pasakymus, kaip, 
pvz., individų atnaSavimas ir 
auka savajam pašaukimui? Kas 
kūrybini polekj skatina ir gundo, 
o ne jo sparnus laužo? Kam 
žmogiškoji būtybė, lemties 
mums skirtas uždavinys vienin
giau (sijausti yra deimantų kal
nas ir ryšimasis bristi | dar 
gilesni nepasisekimų liūną? Ar
ba kieno lūpose atbėga Lietu
vos nepriklausomybės 50 metų 
sukaktis, atbanguoja pluoštas ši
limos, ir pagaliau,-"vargema
no, ar gali tokiame klimate ir 
gajūs augalai nesustabarėti?"...

Kas Bostone galėtų taip mu
žikiškai galvoti ir jausti ir tas 
visas nesustabarėjusios kalbos 
kvalifikacijas turėtf viename 

asmenyje?
Spėkim! Man atrodo, kad tik 

Stasys Santvaras. O va, ir klys
tu. Kiekvienas, kuris labai ne
seniai Dirvoje paskaitė ilgą,dvi* 
gubai ilgesni už mano akimir
kas straipsni, vardu "Šilima, 
kurioj dirbam ir kaistam - ar
ba kaip ji atrodo pro komp. Ju
lių Gaideli ir jo darbus", matė, 
kad š| (domų straipsni parašė 
ne Stasys Santvaras, bet Petras 
Gandras.

Ir iš tikrųjų,tas naujasis bend. 
radarbis Gandras čia savo liz- 

je, dėl nes ūdą rymo sąlygų kom
pozitoriams išleisti stambes
nius naujausius kūrinius, dėl 
Gaidelio operos nūs t ūmi mo | šo
ną, suvedžiojimų ir neištęsėji- 
mų, bet ir dėl dar bendresnių 
bei stambesnių dalykų. Tai ypač 
vieta, kur Gandras užkaleno apie 
atbėgančią Lietuvos nepriklau
somybės penkių kryžių sukaktj. 
Kam kam, bet jau Santvarų! tai 
patiks, nes jis giliai vertina su
kaktuvių iškilmes ir jų socialinę 
prasmę. Net ir man, labai vė
siam sukaktuvių pamokslininkui, 
jau ima šoną diegti.

Kaip žinoma, pasirengimai 
toms sukaktuvėms jau eina sker
sai ir išilgai. Ant popierio jau 
viskas aišku,planai sudaryti, tik 
aukos nesurinktos, o jų reikės 
iš šešių skaitmenų. Gandras sa
ko, kad tie sukaktuviniai planai 
tik "kasdieninėm ir greit pa
mirštamom menkystėm tesirū
pina". Rezoliucijos, konferenci
jos, iškilmės ir brošiūros, ma
tyt, jam neimponuoja. Aukščiau 
skraidydamas už varles ir slie
kus, jis puikiai per matė, kad su
kaktuvinėse programose nėra 
Įtraukti ir užsimoti išliekančios 
vertės darbai.

Ta proga jis nurodo, kad būtų 
žymiai svarbesnių kultūros už
davinių, kurie turėtų išliekan
čios reikšmės mūsų dvasiai pa
kelti dabartyje ir palikti našų 
grūdą ateičiai. Pvz., lituanisti
nės enciklopedijos leidimas 
anglų kalba, stipresnių dramos 
veikalų vaidinimai, lietuviškų 
kantatų koncertai, Gaidelio 
operos "Dana" pastatymas, lie
tuvių poezijos antologija... Tai 
tik maža galimybių dalis. Gand. 
ras žinotų jų daugiau, žinotume 
ir mes bent keliolika ir gal vė
liau užsiminsim.

Smagu šiais laikais rasti tirš
tesnę teisybę reportaže. Vė
lokai, bet dar neperdaug vėlai.

BRONYS RAILA

A. Rudis išdėstė, kad "tuo rei
kalu dedamos pastangos gauti 
JAV pašto ženklą Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai pa
minėti. Gavus ženklą. Vasario 
16 d. numatomas ta proga didin
gas ir iškilmingas kongresas 
Washington, D.C."... O jeigu 
ženklas neišdegtų, tada jau bir
želio mėnesi {vyktų ans kongre
sas "tokiu pat didingumu ir iš
kilmėmis, skelbiant atitinkamas 
rezoliucijas, kurios būtų isto
rinės reikšmės Lietuvos likimo 
klausimais" (!).

Tatai, bent mane, jaudinan
čiai gąsdina. Istorinės reikš
mės lietuvių tautos ryžtingu
mai ir įsipareigojimai (rezo
liucijos) yra pasireiškę, rodę- 
si ir protarpiais pasikartoję 
nuo 1940 metų vasaros -- {vai
riais būdais, kovomis, sukili
mais, kalėjimais, tremtimi, 
veiksmais ir žodžiais, nepase
nusiais ir, tikėčiau, nepasensi- 
mais. Kokių naujų istorinės 
reikšmės rezoliucijų Lietuvos 
likimui paskelbs veiksnių kon
gresas kitais metais, sunku bū
tų atspėti. Gal kartais mums, 
liaudžiai, galėtumėt kiek pra
sitarti jau dabar, tiek ilgai ne
laukiant, idant suspėtume pa
siruošti tinkamai didingai su
tikti didingas iškilmes.

Gandras greičiausia neklysta: 
jeigu taip ruošiamasi kon
gresams ir istorinės reikšmės 
rezoliucijoms, tai matyt, kad 
išliekančios vertės darbų nenu
matoma.

★

Sis ALT, kaip ir kai kurie 
Vilko pranešimai rodo, jog mū
sų vadinamuose politiniuose or. 
ganuose tebeišgyvenama vis gi
lėjanti koncepcijų krizė. Čia 
jau, anot Santvaro vienos eilė
raščių knygos pavadinimo, lai

vai ne tik palaužtom burėm, bet 
ir ant seklumos.

Nieko nepadarysi: tokie lai
kai užeina, kai neinama su gy
venimu, kai tautinio potencialo 
pastatas lipdomas ir identifi
kuojamas su nebegyvomis socia
linėmis vertybėmis ir nuo pa
tamsio ginamasi praeities mė
nulių šviesomis. Didingomis iš 
kilmėmis ir "istorinėmis rezo
liucijomis" nepridengsi tuštu
mos.

Tas pasimetimas jau antri 
metai labai ryškus tiek Altos, 
tiek Vliko pranešimuose ir re
zoliucijose. Vis daugiausia pro
testai, ko reikia nedaryti, o da
bar tos sukaktuvės. Gerai sukak' 
tuvės, jų nuolat būna visokių, bet 
sukaktuvių paminėjimo verti
mas ypatingu įvykiu yra tik pa
viršinis iškilmių didingumas, ku - 
ris dingsta kitą savaitę, jei ne 
kitą dieną. Bus juk kada nors 
ir 100 metų sukaktuvės nuo Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty - 
mo. Pats atstatymas iš naujo, 
tautos gyvųjų dvasinių jėgų išlai
kymas ir brendinimas yra daug 
svarbesni, nes tai išliekančios 
ir kuriančios vertės darbai.

Sveikojoje ir gyvojoje lietuvių 
išeivijos visuomenėje yra {vy
kęs lūžis, kuris jos idėjines pa
žiūras, jausmus ir reagavimus 
daro žymiai skirtingus, pvz., nuo 
tų, kurie kadaise buvo DP sto
vyklų metais. Geras testas bu
vo matyti, kaip p. V. Sidzikaus
kas prieš porą metų paskelbė 
Vliko veiklos politinę sampra
tą su tariamuoju politinio prado 
pirmumu ir noru tuo apžioti vi
są laisvinimą. Mes kai kurie iš 
liaudies, giliau tata pasvarstę, 
sidzikauskinę sampratą iš kar
to atmetėtu, ir panašios nuotai
kos vis labiau pradėjo justis 
daugelyje spaudos, priklausan
čios {vairiom politinėm ar pa- 
saulėžiflrinėm pakraipom.

Išmintingi politikai turėjo tai 
matyti, pajusti ir suprasti. Su 
nustalbusiom brošiūrom, konfe
rencijom, iškilmingais kongre
sais ir net "istorinėm rezoliu
cijom" tautieti ar ir kitatauti 
sunku šiandien užimponuoti.

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ Mėlini šilai (guašas)

Išliekančios ir kūrybinės reikš - 
mės darbai dabartinėm aplinky
bėm daugiausia yra kultūrinio 
pobūdžio, ir tam reikia kitokių 
metodų ir kitokių žmonių, kurių 
priklausymas prieš 25 metus Lie 
tuvoje gyvavusiom partijom nė
ra esminis. Toks atvejis nėra 
esminis ne tik kultūrai, bet jau 
ir mūsų politikai.

★

Mėginčiau suprasti sunkumą 
pereiti ant kitų ir painesnių bė
gių. Bet yra tragiška skaityti 
oficialius pranešimus, kur nuo 
tautiečių dvasinio ir prasmingo 
kūrybinio kultūrinio gyvenimo 
plotmės atsijęs seno ir išseku
sio stiliaus politikavimas ver
čiamas beveik karikatūra. Paš
to ženklas, didingas kongresas. 

didingos iškilmės, istorinės 
reikšmės rezoliucijos... Jei
gu nuo to priklausytų Lietuvos 
likimo klausimai, tai su fugas 
ir kontrapunktus Išmanančiu Bos
tono Petru Gandru tektų drau
ge ir pakartotinai užgiedoti: -

"Deja, kiek sukaktuvinių pla
nų iki šiol yra paskelbta, nei 
vienas jų apie išliekančius pa
minklus nebyloja. Tenka sun
kiai suabejoti, kad tautai žūt
būtinėj kovoj mes padėsim, jei 
tik kasdieninėm ir greit pamirš
tamom menkystėm tesirflpin- 
sim, jei nesiliausim vieni ki
tiems sukinėti sprandų".

Bet sakyk. Gandre Ilgakakli, 
kaip begalima ištūrėti nepasu
kus sutinusi sprandą bent vie
nam kitam istorinių rezoliuci
jų Mozartui?...

de taip šauniai pakaleno apie Gai
dei), kad ir mane storaodi, it 
begemotą, sujaudino. Nebeiš
kenčiau nepragydęs, lyg tartum 
jau būtų rytas.

★

Kadangi š{ kartą sutinku su 
viskuo, kas pasigirdo iš Gandro 
snapo, ir esu pasiryžęs j{palai
kyti tarptautinėse grumtynėse 
iki besąlyginio lemties pralai
mėjimo, tai gal nebūsiu viešai 
raginamas atsiprašyti Stas| 
Santvarą dėl {žeidimo, kaip Bra
zaiti dėl Alaušiaus. Na, apsiri
kau bespėdamas, bet visa būtis 
man sako, kad Santvaras {kvėpi
mo valandoje irgi palaikytų 
Gandro grūmojimus.

O tie jo žodžiai tai - dei
mantų kalnas. Ne tik dėl lietu
viškos muzikos lemties t remty-

★

Kaip ir tamsta, gerbiamasis 
skaitytojau, taip ir aš be abejo 
būčiau tylomis praėjęs pro 
gandralizd). Kur čia tau! Va
sara, atostogos, šilta, žmogus 
būni labiau susirūpinęs, kaip 
dar pats gyvas ir linksmas iš- 
liktum, o ne kokiais išliekan
čiais darbais. Ką kartais per 
atostogas { Rojų patekęs tvari
nys pridaro, tai kaip tik ne sy
ki labiau norėtų, kad niekas iš 
tų darbų istorijai neištiktų...

Būčiau ir aš tylėjęs, tartum 
laivas palaužtom burėm prie 
gimleto taurės žydinčių bugan- 
vilių pa unksmėje, jeigu ne tame 
pat Dirvos numeryje paskelbtas 
ALT Informacinio Biuro prane
šimas, kaip ruošiamasi su
kaktuvėms. Girdi, pirmininkas

PLANINGAS TAUPYMAS PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN.
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti pastų, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 45/ą % išmokamas du kart per metus už 

ristis taupymu syskiiihis.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.
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------------------ JOHANNES M. S1MMEL -----------------
(52)

Eicherįs ir Winteris papasakojo Lievenui, kaip jie atidengė 
Yvonnos išvežimą | Lisaboną. Tomas ramiai klausėsi, paskui vėl 
žvilgterėjo | laikrodi.

— Jūs mokate pasilikti šaltas iki pat paskutinės sekundės!
— sušuko Elcheris. — Tai man patinka.

— Įrodymai prieš jus yra nesugriaunami ir atiduoti SSReichs- 
fuehreriui. Karo teismas spręs jūsų bylą šiomis dienomis -- įsi
terpė Winteris.

— Ir dabar niekas nebegalės jums pagelbėti. Nei pulkininkas 
Werthe. Nei admirolas Canaris. Niekas!

Tomas iš naujo žvilgterėjo | laikrodėli.
Staiga laiptuose pasigirdo triukšmas: Įsakymai, batų užkulnių 

kaukšėjimas. Tomas juto, kaip jo širdis smarkiau pradėjo mušti.
-- Aš tikiu, kad tie ponai bus liudininkais mano likvidavimo. 
Eicheris pakėlė galvą.
-- Kas vyksta koridoriuje?
Staiga durys atsivėrė ir pasirodė išsigandęs pasiuntinys.
— Trys ponai iš Berlyno, Sturmbannfuehrer, -- sušuko jis.

— Labai skubu... Tai speciali komisija iš Saugumo Ministerijos...
Pagaliau, pasakė sau Tomas ir pakėlė galvą | dangų. Ačiū, Tau 

Viešpatie!
Eicheris ir Winteris atrodė lyg suparaližuoti.
-- Kom... komisija, -- sumikčiojo Eicheris. -- Speciali komi

sija?
Komisija jau buvo kambary. Teisėjas buvo juodoj SS unifor

moj ir turėjo nieko gero nežadančią išraišką. Abu karo teismo pa
tarėjai buvo mažesni. Jie pasisveikino kariškai, tuo tarpu SS tei
sėjas padarė "vokišką pasisveikinimą".

-- Heil Hitler! Sturmbannfuehrer Eicher? Malonu matyti. Aš 
tuoj paaiškinsiu reikalą.

Jūsų vardas?

-- Untersturmfuehrer Winter...
— Ir jūs?
Eicheris atsigavo.
-- Tai tik vizitorius. Jūs galite eiti, ponas Lievenai.
--SonderfuehrerisTomas Lievenas? -- paklausė SS teisėjas.
-- Tas pats, -- atsakė Tomas.
— Prašau pasilikti.
-- Kodėl? — paklausė Eicheris nepatenkintas.
-- Prašau tuojau iškviesti Obersturmfuehrerj Redeckerl. Bet 

nė vieno žodžio daugiau jam nesakyti.
Už kelių minučių { biurą |ėjo šypsodamasis Himmlerio švoge- 

ris. Bet kai pamatė svečius, šypsena dingo iš lūpų.
— Iškratykit šį žmogų, -- {sakė Winteriui SS teisėjas. 
Winteris išpildė {sakymą nieko nesuprasdamas.
Redeckeris išsigandęs sudribo { fotel). SS teisėjas su pasi- 

biaurėjimu { j{ pažiūrėjo.
— Obersturmfuehrer, aš jus areštuoju.
Himmlerio švogeris pradėjo raudoti ir Eicher su Winteriu ne

tekę žado žiūrėjo.
-- Obersturmfuehreris, — pasakė šaltu balsu SS teisėjas, — 

yra {veltas | milijonini Reicho bonų skandalą. Jis ir Toulousoj nu
žudytasis Petersenas apvogė savo tėvynę bjauriausiu būdu. Tardy
mas pasakys ar kiti Paryžiaus SD pareigūnai yra {velti { š{ reikalą.

Išsprogusiom akim Eicheris žiūrėjo | teisėją.
— Aš nesuprantu? Kas yra kaltintojas?
Teisėjas pasakė kas ir Eicherio žvilgsnis nykrypo { Tomą.
— Jūs... jūs... jūs... sumurmėjo jis.
Teisėjas priėjo prie Tomo ir paspaudė ranką.
— Sonderfuehrer, aš noriu jums išreikšti SS Reichsfuehrerio 

Himmlerio padėką.
— Nėra už ką, -- kukliai atsakė Tomas.
— SS Reichsfuehrer pasakė, kad jis jau kalbėjosi su admirolu 

Canaris ir prieš jus nebus keliama byla.
-- Ponas Himmleris yra tikrai labai malonus, — pasakė To

mas Lievenas.
•••

Šitame bonų skandale buvo areštuoti dvidešimt trys asmenys. 
Tarp jų buvo tik du prancūzai ir trys rumunai, visi kiti buvo vokie
čiai. Teismas {vyko prie uždarų durų. Du prancūzai, vienas rumu
nas ir Untersturmfuehrer Hansmann buvo sušaudyti. Kiti gavo ma
žesnes bausmes. Redeckeris buvo nuteistas aštuoniems metams 
kalėtL Bet Himmleris {rodė, kad jis gailestingas giminaičiui ir po

6 mėnesių jis išėjo iš kalėjimo. Paskirtas tarnautoju { Berlyną, ten 
išsilaikė iki karo pabaigos. Jis mokėjo išlaviruoti tarpuolų ir šian
dien jis yra nacionalistų partijos viršūnėje šiaurinėje Vokietijoje.

1944 metais Tomas Lievenas turėdamas {vairių reikalų, keletą 
kartų lankėši Marselyje. PaskutinJ kartą kai ten nuvyko, liko atkirs
tas nuo Paryžiaus. Rugpjūčio 29 d. Marselis buvo amerikiečių iš
laisvintas. Sudraskęs savo vokiškus dokumentus, Tomas išsiėmė 
pažymėjimus, kurie jam padėjo palaikant ryš{ su Crozant rezis
tentais.

1944 m. rugpjūčio 29 vakare tūlas britų kapitonas Robert 
Almond Everett prisistatė pas amerikiečius. Jis paaiškino, kad bu
vo nuparašiutuotas Prancūzijoje ir paprašė kuo greičiau j{ prista
tyti { Londoną. Amerikiečiai džiaugsmingai sutiko sąjungininką, kaip 
brolj ir su whisky ir K daviniu atšventė susitikimą. Prancūzai irgi 
dalyvavo Marselio išlaisvinime, tad dviem dienom praslinkus,No- 
ailles viešbuty buvo suruošta išsilaisvinimo šventė. Atsistoję visi 
giedojo Prancūzijos himną. Salėje buvo ir kapitonas Everett.

Staiga jis pajuto ant savo peties sunkią ranką. Apsisukęs pa
matė, kaip j| laiko du amerikiečiai MP, o šalia stovi žmogus, pa
našus { Adolphe Menjou.

— Areštuokit š{ žmogų, -- sušuko pulkininkas Julės Simeon, ku
ris dabar buvo užsidėjęs uniformą. — šitas žmogus yra pavojingiau
sias vokiečių agentas. ŠJ kartą Lievenai jūs esate žuvęs!

•••
Paryžius irgi buvo išlaisvintas ir rugsėjo 15 Lievenas antrą 

kartą atsidūrė Fresnes kalėjime. Pirmą kartą ten uždarė Gestapo, 
o dabar prancūzai.

Jis pasiliko celėj uždarytas visą savaitę, paskui antrą. Niekas 
jo neklausinėjo ir netardė. Jis ramiai laukė svarstydamas kiek 
gaus ir ar kas iš tų, kuriems pagelbėjo, užsistos? Ar galės grįžti 
Anglijon? Jis nebenorėjo galvoti nieko apie slaptąją tarnybą. Švei
carijos banke jis turėjo atidėjęs pinigų, kurių juodai dienai užtektų.

Koridoriuje išgirdo žingsnius. Duryse pasisuko raktas ir pasi
rodė du prancūzai kariškiai.

-- Pasiruoškite, -- pasakė vienas.
-- Pagaliau, — atsiduso Tomas, pasiimdamas švarką. — Rei

kėjo nemažai laiko, kol nutarė mane tardyti.
— Kas sakė, kad tardys? -- atsakė antrasis. -- Pasiruoškite 

sušaudymui.

(Bus daugiau)
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PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS IR

Dr. A. Kuršiaus disertacija
PASIKALBĖJIMAS SU DAKTARAIS MILDA IR STASIU BUDRIAIS

Daktarų Mildos irStasioBud- 
rių gražioje rezidencijoje, kuri 
yra ant kalnelio šimtamečių me
džių apsupta, dažnai vyksta Įvai
rus pasitarimai visuomeniniais 
bei kultūriniais reikalais.

PLGS pirm. dr. S. Budrys

Mūsų dėmesys krypo Į Lietu
vių Gydytojų Sąjungos Biuleteni 
kurį redaguoja dr. Milda Budrie
nė ir kuriam pilnai tiktų moks
linio žurnalo vardas, čia mūsų 
gydytojai rašo savo specialybės 
mokslinius straipsnius, iškelia 
lietuvybės ugdymo klausimus, 
plečia lietuvišką medicinišką 
terminologiją, atlieka tarpusa
vio susižįnojimą bei bendradar
biavimą.

šis Biuletenis - žurnalas yra 
radaguojamas sumaniai, įdo
miai. Malonu paimti į rankas 
nes techniškai gražiai sutvar
kytas, sulaužytas. O ir turinys 
toks įdomus, kad ir gydytoju ne
būdamas gali skaityti su malo
numu.

štai paskutinis numeris. Vyr. 
redaktorius dr. Steponas Bie- 
žis, atsakomingasis ir faktina- 
sis redaktorius dr. Milda Bud
rienė.

Redakcinė kolegija: S. Bud
rys, A. Garflnas, F. Kaunas, R. 
Povilaitis, V. Tauras, M. Vy
gantas ir B. Kožičienė.

Redakcijos bendradarbiai: V. 
Avižonis, K. Balukas, Z. Brin- 
kis, Z. Danilevičius, K. Gu
daitis, D. Jasaitis, J. Kriaučiū 
nas, J. Meškauskas, V. Rama
nauskas, A. Pacevičius, V. Vit
kus ir A. Zotovas.

Administratorius: Irena 
Makštutienė, 8743 Mobile Avė. 
Oak Lawn, III. 60453.

Paskutinis numeris pavadin
tas tarptautiniu, nes jame rašo 
gydytojai gyveną 12 kraštų.

Vedamajame, kurį pasirašo 
s.m.b. (Stasys ir Milda Bud
riai) rašoma:

"įkūrus Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungą, buvo mėgin
ta apjungti visus lietuviškos 
kilmės gydytojus, gyvenančius 
visame laisvame pasaulyje. Tai 
simbolinis apjungimas turįs 
sentimentalų ir jaudinantį at
spalvį. Praktiškai yra neįma
noma visiems susirinkti, pasi
kalbėti, pasitarti, nors turime 
ir tvirtus principus ir aiškųnu-

Ohio Lietuvių gydytojų žmonų pagelbinio vieneto vadovės D. Ei- 
montienė ir M. Lenkauskienė besirūpinančios PLG S-gos suvažia
vimo ponių programa. Jų rengiami suvažiavimo dalyvėms prieš
piečiai rugsėjo 3 d. 12 vai. Įvyks ne Stouffer’s restorane, bet Lake 
Shore Hotel, Lakewoode, restorane. Po pietų, 2 vai. bus lankomas 
Clevelando Meno Muziejus, vadovaujant dail. Mindaugui Nasvyčiui. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

Vytautas Kasniūnas

sistatymą išlaikyti savitą lie
tuvišką u utinę kultūrą už tėvy
nės ribų".

Toliau rašoma:
-- šį numerį pavadinome 

"Tarptautiniu". Jis tarptautinis 
ne todėl, kad rašo įvairių tau
tybių gydytojai, bet todėl, kad ra
šiniai ir straipsniai gauti iš įvai
riuose kraštuose gyvenančių mū
sų tautiečių.

Tegul šis numeris būna pra
džia mūsų tampresnių ryšių, 
kad visi kartu, nežiūrint kur gy

ŠEŠTOJO PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJU 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 
(Nonth),

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 i koncertą-balių galima užsisakyti pas: 

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

-ventume, dirbtume ir tę stūmė 
Nepriklausomos tėvynės idėjos 
puoselėjimą ir įgyvendinimą".

Numerio viršeli puošia dr. 
Jono Basanavičiaus portretas, 
40-ties metų sukakties nuo jo 
mirimo proga. Leidinys 80 di
delio formato puslapių. Gausiai 
iliustruotas.

Po eilės mokslinio turinio 
straipsnių, įdomus Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos ži
nių skyrius, kuriame aprašoma 
gydytojų visuomeninė, kultūri
nė ir profesinė veikla. Toliau 
seka dantų gydytojų skyrius, ku
rį veda dr. Romas Povilaitis. 
Atžalyno skyrių veda dr. M. Vy
gantas. Moterų kompelio re
daktorė Birutė Kožičienė. įdo
mus kronikos skyrius. O įdo
miausia, kad šis žurnalas tu
ri finansinių rūpesčių ir yra 
spausdinama 700 egz.

Kai vakaro prieblandoje ant 
iešmo pamautas jautis laužo 
ugnyje spragsėjo, tolimesnį pa
sikalbėjimą tęsėme su Pasau
lio ir Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjungų pirmininku dr. Sta
siu Budriu.

Aktualiausia tema buvo įvyks- 
tąs gydytojų suvažiavimas Dar
bo dienos savaitgalyje, rugsėjo

DIRVA

2-3 d., Clevelande ir organiza
cinė veikla.

šis suvažiavimas yra dešim
tasis, jubiliejinis.

Anksčiau JAV gyvenę gydyto
jai 1913 m, buvo įsteigę Ameri
kos Lietuvių Daktarų draugiją, 
kuri 1963 m. atšventė 50 metų 
sukaktį. Vėliau, atvykus į Ame
riką gausesniam gydytoju skai
čiui, o taip pat jaunajai kartai 
pradėjus studijuoti mediciną, 
buvo pradėti steigti skyriai įvai
riuose miestuose.

Todėl kilo sumanymas ap
jungti visus skyrius ir Įsteig
ti Amerikos Lietuviu Gydytojų

851 5741
481-6700
942-7937
942-6131

Sąjungą. Viena iš pirmųjų ini
ciatorių buvo dr. Milda Bud
rienė. Pirmas suvažiavimas

PRIEŠ 300 METŲ NEW YORKE

ĮSIKŪRĖ LIETUVIS GYDYTOJAS

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga, šios organizacijos pir
majam dešimtmečiui atžymėti 
nusprendė perspausdinti dr. 
Aleksandro Karolio Kuršiaus di
sertaciją išleistą 1662 metais.

šią disertaciją apie "Inkstųir 
šlapimo pūslės akmenį", surado, 
leidinio pratarmę parašė dr. 
Vaclovas Paprockas. Iš lotynų 
kalbos vertimą J lietuvių ir ang
lų kalbas atliko kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ. L. Dambriū- 
nas patikrino lietuvių kalbą ir 
anglų kalbos daktaratą turinti 
seselė Kazimierietė M. Aneg- 
sine -- anglišką tekstą ir abu 
patikslino, kad vertimas pada
rytas labai gerai.

šios disertacijos bus atspaus
dinta 1500 egzempliorių, lotynų, 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Dr. V. Paprockas Įžanginia
me žodyje rašo:

-- Apsispręsta perspausdin
ti ŠĮ prieš 300 su viršum me
tų parašytą mokslinį veikalą, 
vaduojantis dviem samprotavi
mais: 1. dr. Alexander Carolus 
Cursius-Curtius, lietuvis, bu
vo pirmasis pirmosios New 
Yorko aukštesnės mokyklos rek
torius, ir 2. Jis yra laikomas 
pirmuoju išmokslintu New Yor
ko gydytoju, nors prieš atvyks
tant d r. A.C. Į šį kraštą jau 
gydytojo praktika vertėsi keli 
kiti Eskulapo pasekėjai Har- 
man Mydertz Van der Bogąrt 
— nuo 1630 m., John de la Mon 
tagne -- nuo 1636 m., Hans 
Kierstede -- nuo 1638 m., Ger- 
rit Schutt -- nuo 1639 m., ir t.t.

Dr. Alexander Carolus Cur
sius-Curtius pralenkė visus sa
vo kolegas tuo, kad buvo pla
čiai išsilavinęs mokslininkas: 
pedagogas, gydytojas, gamtinin
kas, teologas ir teisininkas. Sa
vo jaunystėje lankė kelis uni
versitetus ir, prieš atvykdamas 
Į New Yorką, profesoriavo Lie
tuvoje.

Esamomis žiniomis dr. A.C. 
1652 m. buvo Įsimatrikuliavęs Į 

įvyko Chicagoje 1957 metais, 
dalyvaujant 120 atstovų iš visos 
Amerikos.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungai priklauso 650 gydyto
jų, o Amerikos -- 500.

Suvažiavimai vyksta kas du 
metai ir jų tikslas yra profe
sinis - mokslinis ir kartu so
cialinis. Paskaitos skaitomos 
lietuvių kalboje. Lietuviai gydy
tojai savo tarpe turi ir pasau
linio masto įvairių specialistų 
ir jų skaičius gausėja.

1963 metais buvo Įsteigta Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
ga ir džiugu, kad narių skaičiu
mi sparčiai auga.

Lietuviai gydytojai ne tik ak
tyviai dalyvauja politiniame,vi
suomeniniame bei kultūriniame 
gyvenime, bet visą tą veiklą 
gausiai remia ir finansiniai. Jei 
500 gydytojų padauginsime iš 
2000 dolerių, o daug iš jų yra 
žymiai daugiau paaukoję, tai leng 
vai peršoksime 1 milijono dole
rių sumą. Gydytojų organiza
cinėje veikloje politinių kivir
čų niekados nejvyksta ir veikian
čios profesinės korporacijos tar
pusavyje gražiai sugyvena.

Suvažiavimą atidarys Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas dr. Stasys Budrys, 
invokaciją skaitys kun. Gintau
tas Sabataitis, SJ. Po oficia
lių sveikinimų, šeštadienį, rug
sėjo 2 d. 3 v. p.p bus skaito
mos dvi Įdomios paskaitos, ku
rtas išklausyti kviečiama ir vi
suomenė. Dr. V. šaulys kalbės 
tema "Medicina Lietuvoje" ir 
dr. V. Paprockas "Išvaizda ir 
asmenybė".

Vakare įvyks koncertas -va
karienė. Koncerto programą iš 
pildys solistas Stasys Baras, 
akompanuojant Dariui Lapins
kui ir pianistas Andrius Kupre 
vičius.

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., po 
pamaldų bus lankomas lietuvių 
darželis, o po PLG Sąjungos at
stovų organizacinio posėdžio 
Įvyks paskaitos apie kraujo spau- 
dimą. šiuos mokslinius praneši
mus darys daktarai: A. Kisie
lius, J. Meškauskas, G. Balukas, 
J. Valaitis, M. Eimontas, V. Ber
gas. Po to vyks diskusijos,.

Gydytojų žmonos turės savoat - 
skirą programą sekmadienį, o 
vakare Clevelando gydytojų šei
mų jaunimas rengia jaunimo 
pasilinksminimą šokius.

Leipzigo Universiteto vasaros 
semestrą, kaip lietuvis, teologi
jos daktaras, turįs teisės licen
ciatą. Vėliau jis profesoriavo 
Lietuvoje, o 1659 metų pavasarį 
iškeliavo Į Naująjį Pasaulį.

1659 m. balandžio mėn. 10 d. 
Vakarų Indijos Kompanija Ams
terdame sudarė su dr. A. C. 
sutartį, angažuodama jį stei
giamos New Yorke (tuo metu 
vadinamam New Amsterdam ar
ba New Netherland) lotynų mo
kyklos pirmuoju rektorium.

Susitarta, kad jam bus moka
ma metinio atlyginimo 500 flo
rinų, Įskaitant maistpinigius, ir 
dovanos pavidalu 100 fl. vertės 
prekių. Bendrovė pažadėjo dr. A.
C. parūpinti tinkamą sklypą, kad 
galėtų užveisti daržą ar sodą ir 
sutiko jam leisti, kiek tai įma
noma, dėstyti privačias pamo
kas, nepakenkiant pareigoms, ku
rioms jisai skirtas.

1659 m. balandžio mėn. 25 d. 
mūsų tautietis, nevedęs, "Be- 
ver" laivu išplaukė Į paskyrimo 
vietą. Kelionė užtruko virš dvie
jų mėnesių.

1659 m. liepos mėn. 4 d. jis 
prisistatė NewYorko miesto va
dovybei ir dalyvavo jos posėdy
je. čia pat dr. A.C. buvo įteikta 
100 fl. vertės prekių, pažadė
tas namas su žemės sklypu ir 
sutarta, kad, neskaitant pagrin
dinio atlyginimo, kiekvienas mo
kinys kas ketvirtis metų papil
domai jam mokės po 6 florinus. 
Kartu buvo suteikta teisė vers
tis gydytojo praktika.

Pravartu pastebėti, kad dakta
ro vardą praktikuojantiems gy
dymo meną pradėta taikyti Ame
rikoje apie 1769 metus. Pirmiau 
jie buvo skirstomi Į chirurgus, 
gydytojus ir barzdaskučius- 
chirurgus.

V.I. Ko. Amsterdame, suži
nojusi, kad d r,* A.C. gydo ligo
nius, 1660 m. balandžio mėn. 
16 d. pranešė gubernatoriui Pe- 
ter Stuyvesant, kad ji siunčia 
dr. A.C rinkinį vaistažolių to-

Nr. 90 — 5

Dr. Budrių rezidencijos kieme prie laužo šviesos. Stovi iš kai
rės: Dirvos bendradarbis Vytautas Kasniūnas, Lietuvių Gydytojų 
Biuletenio atsak. redaktorė dr. Milda Budrienė, PLGS ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos pirmininkas dr. Stasys Budrys.

kia sąlyga, kad tas herbariumas 
ir ateityje pasiliks kompanijos 
nuosavybė.

Lotynų mokyklos organiza
vimo nuopelnas priklauso Vaka
rų Indijos Kompanijos Įgalioti
niui -- gubernatoriui Peter Stuy
vesant, kuris nuo 1652 metų kė
lė tos mokyklos reikalą. Steigia
moji mokykla turėjo tarnauti 
New Yorke gyvenančiai olandų 
kolonijai. Miesto vadovai tam 
buvo palankūs ir tikėjosi, kad 
kai mokykla jau bus Įsteigta, 
eventualiai ji pataps akademija, 
1658 m. rugsėjo mėn. 19 d. gu
bernatorius pakartotinai krei
pėsi į V.I, Ko. Amsterdame, pra
šydamas parūpinti mokyklai kva
lifikuotą dėstytoją.

Tuo metu New Yorkas turėjo
l, 500 gyventojų ir 200 namų. Mo 
kykla buvo pastatyta žemutinėje 
Manhattano salos dalyje ir prieš 
dr. A.C. į šį kraštą atvykstant, 
ji buvo paruošta darbui. Pasta
tas stovėjo dabartinėje Broad 
Street, keletas pėdų Į šiaurę 
nuo Exchange Place.

Pradėjęs savo tiesioginį dar
bą, dr. A.C. netrukus pajuto 
pragyvenimo sunkumus. Jis kr ei 
pėsi į vietos vadovybę, prašyda
mas padidinti atlyginimą. 1659
m. rugsėjo mėn. 17 d. guberna
torius P. Stuyvesant parašė į 
V.I. Ko. Amsterdame raštą, už - 
girdamas dr. A.C. atsiektus re
zultatus. "Atsižvelgdami į jo 
darbą ir uolumą, mes iš tiesų 
turime paliudyti, kad jo darbš
tumas yra stebinantis, ir kad 
jaunuolių padaryta pažanga ne
paprasta", -- rašė tame laiške 
gubernatorius. Bendrovės vado
vybė pasižymėjo savo šykštumu 
ir 1659 m. gruodžio mėn. 22 d. 
pranešė, kad gaunamo atlygini
mo, iki dr. A.C. pasiliekąs ne
vedęs, padoriam pragyvenimui 
turį pakakti.

Po dviejų su viršum darbo 
metų, 1661 m. liepos mėn. dr. 
A.C. iš rektoriaus pareigų pa
sitraukė ir grįžo į Olandiją.

1661 m. gruodžio mėn. 27 d., 
kaip medicinos mokslų kandida
tas jis Įsimatrikuliuoja į Lei
deno Universitetą. Pradžioje 
apsistoja "In den Hetog van 
Venetien" bendrabutyje, Ilgojo 
Tilto gatvėje (ir dabar toji gat
vė tebevadinama Lagerbrug var
du), bet netrukus persikelia gy
venti privačiai pas tūlą Nicola- 
as Coop, kilusį iš Luebecko siu
vėją.

1662 m. liepos mėn. 15 d. dr. 
A.C. Leideno Universitete ap
gina savo parašytą tezę Dis- 
putatio Medica Inauguralis De 
Calculo Renum a Vesicae me - 
dicinos daktaro laipsniui gau
ti. Tuo pačiu metu ji buvo at
spausdinta Leidene Jono Else- 

Spaudos bendradarbiai dr. Budrių rezidencijoje. Sėdi iš kairės: 
Algirdas Pužauskas (Naujienos), kun. dr. Juozas Prunskis (Drau
gas) ir Vytautas Kasniūnas (Dirva).

virijaus Našlės ir įpėdinių Aka
deminėje Spaustuvėje. Iki šiol 
tėra žinomi išlikę šios diserta
cijos originalo du egzemplio
riai: vienas Leideno Universi
tete, o antras -- British Mu- 
seum, Londone. Mūsų spausdi
namas fotostatas gautas iš Lei
deno Universiteto bibliotekos. 
Originalas yra 21.7 mc x 17.2 
cm.

Apgynęs disertaciją, dr. 
Alexander Carolus Cursius- 
Curtius Leideną paliko, ir apie 
jo tolimesnį gyvenimo kelią ži
nios nutrūksta.

Verta pažymėti, kad dr. A.C. 
savo pavardę šiek tiek kaitalio
jo. Leipzigo Universitete jis re
gistravosi kaip Curtius Alex. 
car., atvykęs iš Lietuvos Į Ams 
terdamą save vadino Alexander 
Carolus Cursius, o po to New 
Yorke ir Leidene vėl rašėsi 
Alexander Carolus Curtius.

AR ŽINOTE, 
KAD...

* 52.500 ASMENYS 
žuvo ir 4.400.000 buvo 
sužeisti 1966 m. eismo 
nelaimėse. Taip bent pra
neša The Travelers In
surance bendrovė. Tos 
bendrovės duomenimis, 
pusė visų nelaimių atsi
tiko vairuotojams buvus 
alkoholio įtakoje.

*♦*

* GERAS ORAS nėra 
jokiu užtikrinimu eismo 
nelaimėms išvengti. 80% 
iš visų 52.500 eismo ne
laimėse žuvusių nukentė 
jo grynam, sausam orui 
esant.

***
* ASMENS nepasiekę 

25 metų amžiaus sudaro 
didžiausią grupę eismo 
nelaimių statistikoje. 
Jaunieji vairuotojai su
daro 32 nuoš. kaltininkų 
visų eismo nelaimėse žu
vusių žmonių.

* APIE 277.000 pės
čiųjų buvo sužeista eis
mo nelaimėse 1966 m. Iš 
jų 69.000 sužeisti peržen
giant gatves neleistinose 
pėstiesiems vietose.
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on all '67 Chevrolet cars and trucks

OK USED CARS: SPECIALS

$129500
$199500

you re on/y minutes away from South East Chevrolet

Cdny d^Rįctie ^outtįfEagt Gljevfolet
8815 BROADVVAY • Betvveen Milės and Harvard • Phone Ml-l 9300

1966 CHEVY—Conver- 
tible, radio, standard 
transmission

1963 CHEVY—Conver- 
tible, radio, fully 
factory equipped

New Car Speciali CAMARO Sport Coupe - as Iow as - $1246.00

1966 CHEVELLE— si/incoo 
Convertibe, radio, 
auto, transmission

1962 PONTIAC $cocoo 
Convertible

KUKLUS MENININKAS
Winnipego lietuvių ko

lonijoje gyvena kuklus 
lietuvis, kurio vardas nė
ra linksniuojamas spau
doje, bet Lietuvai tėvy
nei jis yra daug davęs 
ir dabar jos vargais te- 
besisieloja.

Antanas Genys gimė 
1883 m. Dapkūniškių kai
me, Balninkų parapijoj.

Baigė rusų keturkla
sę mokyklą. Gi Vargo 
mokykloje išmoko lietu
viškai skaityti ir rašy-

pasitaikius grįžo į Lie
tuvą. Bent keliuose mies
teliuose įrengė elektros 
stotis ir elektr. ar van
deniu varomus malūnus.

Nuo 1931 m. gyveno 
Kurkliuose, Ukmerg. 
apskr. Ten taip pat įren 
gė elektros stotį, ap
šviesdamas plačią apy
linkę.

Priklausė Šaulių ir 
Tautininkų sąjungoms. 
Kurkliuose eilę metų 
buvo Šaulių būrio pirmi-

Antanas Genys prie savo raižinių.

ti, o vėliau ir pats joje 
mokė.

Jaunas būdamas pali
ko namus ir ieškojo lai
mės miestuose. Pagy
venęs Vilniuje, Petra
pilyje, apsistojo Min
taujoje.

A. Genys visą savo 
amžių buvo ir tebėra 
didelis patriotas. Atsi
kūrus Neprikl. Lietu
vai pirmai galimybei

ninku. Ten įsteigė ir 
Taut. Sąjungos skyrių ir 
buvo jo pirmininku.

Pirmos okupacijos me
tu tiesiog per stebuklą 
išliko, nes kelis kartus 
"draugai" buvo atvažia
vę jo suimti. Karui pra
sidėjus pirmas stojo į 
apylinkės partizanų bū
rį. Po karo buvo atblokš
tas į Kanadą ir iki šių 
dienų tebegyvena visą

daryta sunki operacija, 
po kurios dabar taisosi.

Linkime jam sutvirtė
ti ir ateinančiais metais 
švęsti 85 metų amžiaus 
sukaktį. (v)

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., Hatfield, Pa. (88-90)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

Cutter 
GRINDER 

HAND, 
HYDROTEL 
OPERATOR, 

RADIAL 
DRILL 

OPERATOR
APPLY:

CONGRESS 
TOOL & DIE 

3300 DENTON 
313 — TR 1-9200

(89- 5)

širdį ir sielą sudėjęs į 
savo nelaimingą Tėvynę. 
Žinoma, jau nustojo vil
ties ją pamatyti...

Savo meilę, savo siel
vartą, savo skausmą jis 
išliejo įsigilinęs į Liet, 
liud. meną. Padarė daug 
lietuviškų kryžių ir kop
lytėlių. Jo darbo kry
žiai yra ir garbingų ki
tataučių namuose.

Nuo atvykimo dienos vi
są laiką tebėra Winnipe- 
go (Kanadoje) Liet. Šv. 
Kazimiero parapijos ko
miteto narys. Visi smul
kūs, pagal dr. Kulpavi- 
čiaus projektus, medžio 
darbai, bažnyčios pa
puošalai yra jo darbas. 
Didysis altorius — išti
sai jo darbas. Jis uoliai 
lanko visus lietuviškus 
parengimus ir yra nuo
latinis parapijos kasi
ninkas banketų metu. Tai 
dabar jo garbės tarnyba.

Didžiausia gi jo gyveni
mo paguoda — tai lietu
viškos knygos. Turi jis 
"Liet. Enciklopediją", 
"Mūsų Lietuvą" ir įvai
riausių lietuviškų knygų 
tiek, kad jam jo kamba-
rėlyje darosi ankšta.

— Dievuli mano, — 
sako kartais jis. — Kad 
tai jaunas būdamas bū
čiau tiek ir tokių kny
gų turėjęs.

Jo didžiausia ir la
biausiai branginama re
likvija yra 2 medaliai, 
kuriais buvo pagerbtas 
savo Tėvynėje. Vienas 
Vytauto Didžiojo, kitas 
— D.L.K. Gedimino or
dinas.

Neseniai jam buvo pa-

Wtnnipego lietuvių parapijos šv. Kazimiero bažnyčia, kurios altorius ir kiti papuoŠiinai yra Antano 
Genio darbas.

JEWELRY
. DROP HAMMER OPERATORS, 

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

Experience necessary on Die 
Struck Ringe. Modern jevvelry MFG. 
Plant 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 POSI- 
TIONS. ALL HOLIDAYS AND BEN
EFITS.

Contact BOB BARRETT 

U. S. MFG. CO. 
8650 MT. ELL1OT 

PHONE: 3 13 — 923-3960 
An Equal Opportunity Employer 

(89-95)

WANTED AT ONCE EXPF.RIENCED
ACME GRIDLEY 

BR0WN & SHARPE 
DAVENPORT 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS SĖT UP MEN 

Ist & 2nd SHIFTS.
Steady work for ųualified men. 

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

(86-92)

LOOM FIXER 
FOR XD LOOMS 

PA R T TIME 
OR FULL TIME 

CLINTON ŠILK MILL, 
INC.

58 CANAL STREET 
IIOLYOKE, MASS.

(89.95)

MALĖ & FEMALE

TEACHERS WANTL.D 1 LIMENI ARY 
2 fuH time kindergarten, l-st grūde,
1- 2nd, grade, l-3rcl. grade, I Type A 
special ed, I spech correcliomst.
2- 6tli grade, I Jumor high arts.

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

HENRY I . MARTIN 
Superinterideni of Sčhools 
I ennville. Michigan 49408

6 I <■ 56 I - 5 I 0 I
(89-90)

MALĖ & FEMALE

LINTON HOSPITAL
LIN1ON, NORTH DAKOTA

requtres

TW0 MDs 
ONE DENTIST 
TW0 NURSES

For a 30 bed hospital m a lown of 
2.000 people where there is a new 
high school, an eighth paroclnal 
school, all kmds of sports, fishing, 
boating, hunting, golf, svvnnming 
pool, softball and tennis.
Starting wages for nurses, $425. 
for further information vvrite:

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

We are now in the process of buid- 
mg a 4 doctor clmic to be completed 
by November 15. (85-9 1)

OPI’ORTUNITII.S FOR 
PROFI.SSION PI RSONNI L 

GRADUATE NURSES 
and

COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

fot Ihirly bed hospital. For further 
particulars apply, call. or wrile: 

Administrator, 
Providence Hospital, 
Daysland, Alberta, 
Canada.
403 — 374-3721 (89-98)
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VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golfo 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 produet 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.
1 1009 Achyl, Wnrren, Mich., Groesbeck-10 Mile

(89-95)

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEA'CHERS NEEDEI) FOR LOCAL HIGH SCHOOLS,

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

FOLLOWING AREAS.
• Appliances repair • Machine shop • Crafts
• Building- • Printing • Horticulture

maintenance • Automobile • Mechanical
• Electrjcity body repair drafting

• Metai vvorking • 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 interview* 

SF'.ND (OMPLF.II RI.SUMI. TO

BUREAU OF PERSONNEL 
BOARD OF EDUCATION 

1380 E. Gth St., Cleveland, Ohio 44114
NO PHONl. t ALUS

(85-94)

ST. ANTHONY
Joteph F. Gribauikoi 

fxecutive Secrefary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS 
Unitj of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarlerly

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1.000.00 

For 3 Tears 
Dividendą Paid 

Ouarterly 
or Compoundad

1447 So. 49fh Ceurt 
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 656*6330

r\

HOURS-. Mon. M; Teet. Thvc»., M. M; Sat. M,- Wed. Oo.ed 
$«vfa«» le By T*e 19* Of TBe MoaHb WIH Boru From TBa lef.
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TĖVAMS ĮTEIKĖ SŪNAUS

MEDALIUS
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

tautos šventes 
minėjimas 
CLEVELANDE

Tautos šventės minėji
mas Clevelande įvyks 
š.m. rugsėjo mėn. 10 d. 
sekančiai: Sv. Mišios — 
10 vai. Naujos liet, pa- 
rap. ir 10:30 vai. Šv. Jur
gio liet, parap. bažnyčio
se.

Minėjimas - akademi
ja: 11:30 Šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Visi Cle
velando ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvau
ti. Organizacijos prašo
mos atvykti su savo vė
liavomis. Minėjimą ren
gia JAV Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando I 
ir II Apylinkė.

* SLA 136-os kuopos 
gegužinė rengiama rug
piūčio 27 d. Visockų so
dyboje, 14307 Superior 
Rd. Jėjimas neapmoka
mas. Pradžia 1 vai.

Gražus šlaitas prie 
upelio, gaivinantis oras 
ir malonus nusiteikimas 
kiekvienam atsilankiu
siam tikrai suteiks jau
kios pramogos, puikaus 
poilsio, giedro nurami
nimo ir šaunaus sustip
rinimo.

Programa ir vaišės pa
tenkins visus. Bus links
ma vaikučiams, jauni
mui ir vyresniesiems.

LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
SUNDAY MAGAZINE

Sekmadienio, rugp. 27 
d., The Plain Dealer sa
vo priede SUNDAY MA
GAZINE skiria du spal
votus puslapius pagarsė
jusiai mūsų šokėjų gru
pei Grandinėlei.

Sekmadieniais The 
Plain Dealer išeina apie 
540,000 skaičiuje, taigi 
lietuviai gauna labai pla
tų išgarsinimą.

Grandinėlė iš 50 kitų

7 SKIRTUMAI
1. Indėniškas kirvukas kitos 

formos; 2. Automobilis turi 
dvi lempas; 3. Virtuvėlė turi 
jungiklį; 4. Prie salotų lėkš
tės vietoj dviejų yra trys vyš
nios; 5. Paukščio kaklas plo
nesnis; 6. šuns koja kitos for
mos; 7. Virimo puodas žemes
nis.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION
AFFILIATED WITH

PODAROGIFTS, INC.
Priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems gi
minėms užsakymus BUTŲ, o taip pat, 
Sovietų gamybos prekių: — AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ, 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir t.t. 

Informacijų ir nemokamų katalogų ga
lite gauti vyriausioje įstaigoje arba vi

suose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

A.A. Edvardo Karnėno metinės

Lygiai prieš metus, 1966 m. rugpjūčio 28 d., 
staigaus ir netikėto smūgio ištikta, paliovė plaku
si a.a. Edvardo širdis. Iš gyvųjų tarpo negrįžtamai 
išsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvas, o iš lietu
viškosios visuomenės — rūpestingas ir nuoširdus 
jos kilniųjų užsimojimų vykdymo talkininkas, nere
tai įsipareigojęs net daugiau, negu jo pajėgos jam 
galėjo leisti. Palūžo pačiame savo pajėgume, būda
mas taip reikalingas gyvenimui.

Daug širdies ir guodžiančio s bei stiprinančios 
užuojautos nelaimės valandą sulaukėme iš buvu
sių a.a. Edvardo draugų ir artimųjų, organizuo
tos ir neorganizuotos visuomenės. Visa tai padėjo 
lengviau išgyventi mus ištikusią nedalią, aukščiau 
kurios tebespindi skaisčiai šviesus a.a. Edvardo 
prisiminimas.

Dėkojome jautriesiems jo draugams prieš me
tus. Nemažiau būsime dėkingi jiems vėl jo mirties 
metinių proga mintimi susikaupiantiems ir jįnors 
tuo būdu prisimenantiems.

ŽMONA ONA KARNENIENĖ, SŪNUS 
VALENTINAS, DUKRA REGINA IR 
POSŪNIS EDWARD SCHULTZ SU 

ŠEIMOMIS

tautų, dalyvaujančių rug
sėjo 7,8,9 dienomis Tau
tybių Iškilmių progra
moje, tokį išgarsinimą 
gauna tik viena. Tauty
bių iškilmių dienos šie
met rengiamos Seve- 
rance Center patalpose, 
Mayfield Rd.

Lietuvių skyriui vado
vaus birutininkės. Iš
kilmės prasidės rugsėjo 
7 d. ketvirtadienį po pie
tų.

* IŠKILIŲJŲ PILIE
ČIŲ balius šiemet įvyks 
rugsėjo 23 d. vakare, 
Statler viešbutyje. Gran
dinėlės šokėjai pakvies
ti dalyvauti vakaro pro
gramoje. (ksk)

• Apdraūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i -Z. Obe- 
leni tel. 531-2211.

KELIONE į EXPO 67

LB I ir II apyl. orga
nizuoja ekskursiją auto
busu į Montrealį - Expo 
67. Kelionė į abu galus 
kainuos $23.00. Autobu
sas iš Clevelando išvyks 
rugsėjo 2 d. ir grįš rug
sėjo 4 d. Nakvynės bus 
parūpintos viešbučiuo
se. Užsirašyti pas B. 
Pautienytę, tel. ER 1- 
4168.

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Euclid Barber Shop 
559 East 185 Street 

lietuvis kirpėjas — Vincas 
Gelgotas.

Kirpykla alidara nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(90-97)

HELP NVANTEI) MALĖ

WI.AVr.RS: Webbing «nd n.irrow 
falines, consiKtH of patiem con- 
struction and layoul on inodern 
Uionis. I xpenence and proven skills 
preferred. We will Irain to p<»r 
standards.I ither niuht or day sluft 
available. Good startinę |iay and 
benefits with l<»nu eslablished com- 
pany. Tw<> openings. Call M r.
Briffges for nppointmenl 716 
342-7600, Rochester, N. Y. (89 95)

DIESETTER WANTED
&

SI II .I T MI TAL LAY OUT MAN 
I xperienced, for importam work willi 
knovvledge to make proof inodels A 
alnlity to operate all power niachines. 
Mušt be able to read Blue Pnnts. 
Subtantial salary. Advancemenl op- 
porlunities. Also need

MODI.RN STI I.L CRAIT
110 1 Lmvvood Si.. Brooklyn, N. Y.

212 649 8500
(89-90)

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER
M AKRU.D OR SINGLI . MIDDLt. 
AGI . LIVI. IN NORUI PARK BLVD. 
KOME. OWN ROOM «< BATU GOOD 
SALARY. CALL 216 681 4424.
BLTWI I.N 9 & 5 P. M. (8990)

Pik. Donald H. Morgan žuvusio Vietname lakūno Gedi
mino Eidukaičio tėvams įteikia 27 medalius.

V. Bcevičiaus nuotrauka

Rugpiūčio 18-tą buvo 
nepaprastas ir jaudinan
tis įvykis Kazio ir Ane
lės EidukaiČių namuose. 
JAV kariuomenės pik. lt. 
Donald H. Morgan tą va
karą atvyko įteikti tė
vams jų sūnaus, karo 
lakūno Gedimino Eidu
kaičio, žuvusio Vietna
me, pomirtinius garbės 
medalius.

Pulk. Morgan paaiški
no, kad jam pirmą kartą; 
ir kiek žinąs pirmą kar
tą Clevelando apylinkėje, 
tenka pareiga įteikti net 
27 medalius Gedimino už
tarnautus oro kautynėse 
su priešu. Vienas tų me
dalių yra JAV kariuome
nės vadovybės ąžuolo la
pų pavidalo, už nepapras
tą narsumą, o kiti už at- 
sižymėjimis paskirais 
laikotarpiais oro kauty
nėse. Dar gyvas būda
mas, Gediminas buvo ap
dovanotas taip vadinamu 
"Purple Heart" medaliu 
už sužeidimą mūšy.

Su tais medaliais įteik
ta ir oficialūspažymėji- 
mo lakštai. Pulkininkas 
perskaitė kariuomenės 
vadovybės prisiųstą raš
tą, apsakantį paskirai 
kiekvieną lakūno Gedi
mino kautynių žygį.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Nors po sužeidimo jis 
buvo paskirtas lengves
nėms pareigoms, nerim
damas vėl sugrįžo prie 
lėktuvų, ir atlikdamas 
kautynių žygius, su ki
tais lakūnais gelbėda
mas ir apgindamas kitus 
karius buvo apdovanotas 
26 medaliais.

Kaziui Eidukaičiui, 
pulkininkas prisegė jo 
sūnaus du medalius, vie
ną už narsumą, antrą, 
kuris specialiai paga
mintas, turįs pažymėji
mą tų 26 jo didelių oro 
kautynių. (Visų 26 me
dalių tokiais atvejais ne
teikiama, tas vienas at
sako tikslui.)

Tas sūnaus apdovano
jimas pomirtiniais me
daliais tėvams tik dau
giau širdgėlų sukėlė, jo 
motina visą vakarą vien 
ašarose buvo.

Gediminas Eidukaitis 
su tėvais atvyko iš trem
ties 1949 metais 10 me
tų bėriukas į Maryland 
valstiją. Iš ten buvo iš
sikėlę į New Haven. 
1958 metais atvyko į Cle- 
velandą. Čia, baigęs 
aukštesnę mokyklą, bu
vo įstojęs į John Čarr- 
oll universitetą. Po me

tų laiko, įstojo į Karo lai
vyną, o 1964 metais į 
aviaciją. 1966 metais bu
vo pasiųstas į Vietna
mą. Ten buvo bebaigiąs 
atitarnauti nustatytą me
tų laiką, už trejeto sa
vaičių jau būtų grįžęs na
mo, — kai įvyko tas pas
kutinis mūšis, kuriame 
jis žuvo.

Jo tėvas Kazys Eidu
kaitis buvo kariu savano
riu Lietuvos kariuome
nėje, 1919 metais karo 
frontuose kariavo su Lie
tuvos priešais.

(ksk)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 941-6835.

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 PAPER B()X CO., 
2716 E. 79 St. prie CTS Ra- 
pid sustojimo. (89-91)

CLEVELANDO PARENGIMU Į 
_ KALENDORIUS _J

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

RUGSĖJO 9 D. Neringos 
Tunto sueiga ir laužas.

RUGSĖJO 10 D. Tautos šven
tės minėjimas. Rengia LB I ir 
II Apylinkė.

RUGSĖJO 24 D. 4 vai. p.p. 
sol. Aldonos Stempužlenės 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 Ansamb»- 
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. SekmadienJ 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.

19 68

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas 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 koncertas.

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIRVA TAUTOS FONDO PREMIJUOTI 

‘MOKESTININKAI’

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Solistas Stasys Baras dalyvaus Pasaulio Lietuvių Gydytojų suva
žiavimo koncerto programoje. Programos išpildyme taip pat daly
vauja pianistas Andrius Kuprevičius ir kompozitorius Darius La
pinskas. Koncertas jvyks rugsėjo 2 d. šeštadieni, 8 vai. vak. She- 
raton viešbuty, Grand Ballroom salėje. J koncertą ir suvažiavimą 
kviečiami visi lietuviai.

• Jungtinio Finansų Ko
miteto paskelbto dailinin
kams konkurso nupiešti 
keturius dalykus terminas 
yra š. m. rugsėjo 1 dieną. 
Atkreipiamas suinteresuo
tu dailininkų dėmesys ne
praleisti minimos datos.

• Eugenija ir Bronius 
Blinstrubai, Chicagoje turį 
valgyklą "Tulpė”, yra dide
li kultūrinės veiklos rėmė
jai. Jie buvo pirmieji ope
ros "Gražina” pastatymui 
paaukoję $100.00. žinoda
mi, kad opera turėjo nema
žus nuostolius, jie vėl at
siuntė $20.00 nuostoliams 
sumažinti.

Toks jautrus mūsų mielų 
tautiečių elgesys, stiprina 
operos kolektyvą ne vien 
materialiai bet ir moraliai.

• JONAS MEKAS, ne
seniai Time žurnalo ap
rašytas kaipo "pogrin
džio" filmų tėvas ir lie
tuvių visuomenei žino
mas poetas sutiko daly
vauti Santaros - Šviesos 
Federacijos suvažiavi
me Tabor Farmoje rug

Kanados Lietuvių Dienos rengimo dalis komiteto. Sėdi iš kairės: J. šiaučiulis, Tėvas K. Pečkys, SJ., 
pirm. R. Verbyla, S. Kęsgailą. Stovi: J. Ladyga, J. Adomaitis, dr. P. Lukoševičius, A. Mylė.

sėjo 6-10 d.d. Dalyviai 
galės pamatyti Meko su
suktus filmus ir išklau
syti jo komentarų apie 
moderniuosius filmus.

XIII-SI()S KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS IR 
LAISVŲJŲ LIETUVIŲ 
PASIRODYMO PASAU

LINĖJE PARODOJE 
MONTREALYJE 
P R O G R A M A

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 Field, 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

Gydytojai J. B. Didž- 
pinigaitis iš Woodhave- 
no (N.Y.) ir S. Petraus
kas iš Elizabetho (N.J.), 
A. Januška iš Dorcheste- 
rio (Mass.), kun. J. Šer
nas iš Kearny (N.J.) ir 
V. S. Šilas iš Chicagos 
yra nauji premijuoti Tau
tos Fondo "mokesti- 
ninkai", kuriems T. F. 
Valdyba užsako išti
siems metams Eltos In
formacijas.

Šia proga naudojama
si dar kartą priminti bei 
paaiškinti, kas tai yra — 
premijuojami Tautos 
Fondo "mokestininkai", 
ir kodėl jiems skiriama 
tokia premija.

Vienas iš būtiniausių 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto 
darbų yra informacijos 
skleidimas. Visų pirma 
— tarptautinėj plotmėj. 
Bet neatsilieka svarbu
mu ir informacija pačių

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 
Glaudė Champagne, 200 
Bellingham Road (kampas 
Mount Royal Avė., į 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”,

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

Xlll-sios KLI) Rengimo
Komitetas 

lietuvių visuomenei: 
apie tai, kas dedasi bei 
kas daroma Lietuvos 
laisvės reikalu, taip pat 
ir apie tai, kas įsidėmė
tina iš sužinomųjų įvy
kių bei reiškinių paverg
toje Lietuvoje.

Tautos Fondas, kurio 
uždavinys yra telkti lė
šas Vliko darbui finan
suoti, jau yra iš prakti
kos patyręs, kad Vliko at
liekamieji informacijos 
skleidimo darbai, lygi
nant su kitomis sritimis, 
pagrįstai reikalauja dau
giausia lėšų. Tad,kvies
damas tautiečius prisi
dėti prie Tautos Fondo 
pripildymo kasmet bent 
$10 įnašu — savanoriš
ku mokesčiu, drauge 
kviečia išsigalinčius ne
apsiriboti vien tik tuo, 
tai yra, kviečia, kiek iš
sigalint, tą įnašą padi
dinti. Tiems, kurie savo 
metinį įnašą į Tautos 
Fondą padidina iki $25 
ar daugiau, asmeniškai 
ir daugiau, Vliko ir TF 
valdybos yra nutarusios 
skirti premiją — asme
niškai siuntinėti lietu
viškąjį Eltos Informa
cijų biuletenį ištisus mo
tus (10 psl. kas 10 die
nų, iš viso 360 psl. rin
kinys per metus, atitin
kąs apie 570 psl. knygos 
apimtį).

Tai nereiškia, kad to
kia yra E. Inf. lietuviško 
biuletenio prenumeratos 
kaina. Tiesa, tuo būdu 
T F rėmėjui lyg ir grą
žinama įnašo dalis (paš
to ženklai, vokai, popie- 
ris), bet įnašo didžiuma 
papildo bendrąją Vliko 
informacijos finansavi
mo sąskaitą.

Informacijos skleidi
mo rėmėjams lietuviš
kasis E. Inf. rinkinys 
reikšmingas ne me
džiagine savo verte. 
Nors tos informacijos 
randamos ir-laikraščiuo
se, jų rinkinys (į kurį 
prireikus visada galima 
"sugrįžti") per ilgesnį 
laiką sudaro daug aiškes
nį ir pilnesnį vaizdą apie 
dalykus, kurie tose infor
macijose paliečiami. Ap 
čiuopiamiau prie infor
macijos darbo priside- 
dantieji, bet abejo, tei
singa laikyti visuomeni
ninkais. Todėl Vliko ir 
Tautos Fondo valdybos

EXPO 67 BUTAI
Laurentian kalnuose 

prie vandens, 1 vai. iki 
EXP0 67.

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

Užsisakyti iš anksto. 
Pusė miesto kainos.

P. Gaputis,
7559 Ųuerbes 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
644 Laurie Cr. 
Greenfield I’ark 
P. Q., Canada 
Tel.: 671-8893.

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.

tiki, kad toki asmenys la 
blausiai nusipelno tokio 
įvertinimo ženklo, ir kad 
jis jiems gali būti net 
naudingas ir reikalin
gas.

(ELTA)

* OTILIJA VOSYLIŪTĖ, gi
musi Lietuvoje ir atvykus f 
Ameriką su mamyte ir broliais 
apsigyveno Rochestery, kur iš
ėjo pradžios mokyklą ir gimna
ziją. Toliau, ji įsigijo B.S. Busi' 
ness Administration srityje Ro
chesterio Technologijos Institu
te 1964 metais.

Otilija visuomet buvo veikli 
ir lietuvių tarpe. Nuo pat at
važiavimo | Ameriką dirbo su 
skautais. Ji taip pat šoko tauti
nius šokius bei priklausė Ro
chesterio Bendruomenės Cho

GERIAUSIAI PA1LSĖSIT 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 šių gražiausių ir 

didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
pajūrio vilų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Department of Just irę 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARUUETTE GlFT 1’AKCEI.S SEfiVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

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

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

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

rui. Eilę metų ji priklausė Ro- 
chesterio Sporto klubui "Saka
las kuriame ji buvo tinklinio 
ir krepšinio komandose. Otili
ja taip pat ėjo klubo sekreto
rės pareigas 1965-1966 metais.

Darbas su studentų organiza
cijom yra Otilijai ne naujiena. 
Ji buvo Rochesterio Lietuvių 
Studentų Sąjungos Skyriaus Sek
retorė 1962-63 mokslo metais ir 

Pirmininkė 1963-64 mokslo me- 
Uis. Otilija taip pat yra veikli 
Akademinio Skautų Sąjūdžio na
rė.

I Chicagą Otilija persikėlė 
1966 meuis ir pradėjo dirbti su 
Employers Association of Gre- 
ater Chicago kompanija, kurio
je ji eina Vicepirmininko asis
tentės pareigas, ekonominio ty
rinėjimo srityje.

Otilija Vosyliūtė šiuo metu 
yra Lietuvių Informacijos Cent 
ro iždininkė. (LIC)

DETROIT

♦ M. JANKAUS MONO 
GRAFIJA Detroite gali
ma įsigyti pas V. Mingė- 
lą, 33546 Clifon Dr., 
Warren, Mich. 48092

♦ ŠV. ANTANO PA
RAPIJOS gegužinė įvyks 
rugsėjo 10 d. New Li- 
berty Parke. Pradžia 
12:00 vai. Šios geguži
nės vadovas yra Alber
tas Misiūnas.
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