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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

IZRAELIO ŽVALGYBA
TRUMPĄ KARĄ SU ARABAIS IZRAELIS LAI
MĖJO NE TIK DĖL SAVO TECHNINIO IR MO
RALINIO PRANAŠUMO. — JIEMS NEPAPRAS
TAI DAUG PASITARNAVO JŲ SLAPTOJI TAR
NYBA, ŽINOJUSI VISAS PRIEŠO STIPRIAS IR 
SILPNAS PUSES. — JOS STEIGĖJAS YRA KI

LUS Iš LIETUVOS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Karą prieš arabus iz
raelitai laimėjo, galima 
sakyti, per pirmąsias 
pirmos dienos valandas. 
Jie visa jėga smogė ten, 
kur reikėjo. O kur rei
kėjo, jie iš anksto žino
jo. Pirmoji karo valan
da buvo triumfas jų slap
tosios tarnybos, žino- . 
mos Schin Beth vardu. 
Tai sutrumpinimas kiek 
ilgesnio "Scheruth Bi- 
tachon” pavadinimo, kas 
išvertus lietuviškai 
skambėtų ’Saugumo tar
nyba’.

Vakarų ’ žvalgybos 
agentams jau seniai bu
vo žinoma, kad niekas 
tiek daug nežino apie ara
bus kaip izraelitai. Tai ir 
nestebėtina, nes dauge
lis žydų, vėliau persikė
lusių į Izraelį, labai ge
rai pažinojo arabus, ku
rių tarpe gyveno ištisus 
šimtmečius. Savaime 
aišku, kad jie geriau ne
gu kas kitas žinojo ir ara
bų galvoseną, kalbą, kul
tūrą ir papročius. Po šio 
karo pasirodė, kad Izra
elio kariuomenės štabas 
daugiau žinojo apie Egip
to kariuomenės išdėsty
mą negu pats Nasseris. 
Izraelio agentai buvo iš
aiškinę ir tuos į lėktu
vus panašius daiktus, 
kuriuos egiptiečiai buvo 
sutelkę savo aerodro
muose, kad apgavusori
nę žvalgybą. Izraelitai jų 

I ŠIANDIEN IR RYTOJ
ŠVEDIJAI posūkis { dešinę nepigiai atsieis. Net keli šimtai 

milijonų dolerių. Taip bent apskaičiavo specialistai.
š{ savaitgali visoj Švedijoj bus sustabdytas judėjimas ir nuo 

rugsėjo 3 d. ryto visi švedai turės užmiršti anglišką važiavimo 
badą ir pradėti važinėti, kaip visi europiečiai, dešine puse. š{ nu
tarimą Švedijos parlamentas priėmė jau 1963 metais, bet pakeiti
mui ilgai buvo ruošiamasi, reikėjo pakeisti visas iškabas,o kai kur 
ir pertvarkyti kelius.

Paskutinėm dienom visi Švedijos gyventojai, iki tolimiausios 
šiaurės buvo įspėti apie eismo taisyklių pakeitimą, o mokyklose net 
buvo specialios pamokos.

Eismo pakeitimas {vyks iš rugsėjo 2 { 3 d. naktį. Tūkstančiai 
darbininkų nuims nuo 350,000 naujų rodyklių uždangalus ir pašalins 
senąsias rodykles. Tą naktf iki ryto bet koks judėjimas bus sustab
dytas. Tik greitosios pagalbos, gaisrininkų ir policijos automobi
liams bus leista važinėti, bet ir jie 4 vai. 50 min. ryto turės susto
ti kairėje pusėje ir tik t> vai. ryto, ui yra už 10 minučių, galės pa
judėti pirmyn, bet jau dešine puse. Kitiems automobiliams bus leis- 
U pradėti važinėti tik 5 vai. ryto ir ne graičiau kaip 20 mylių l va
landą.

Kiek didesnę problemą eismo uisyklių pakeitimas sukelia di
desniuose miestuose, kaip Stockholme. Ten susisiekimas bus su
su bdytas 29 valandoms, nuo rugsėjo 2 d. 10 vai. ryto iki rugsėjo 3 
d. 3 vai. po pietų.

Anglai š{ pakeitimą stebi dideliu dėmesiu, nes Anglijoj irgi gir
disi vis daugiau balsų, reikalaujančių keisti eismo tvarką. Kairiąja 
puse dabar dar važinėja Anglijoj, Islandijoj, Airijoj, Gibralure, 
Maltoj ir Kipre. Anglųapskaičiavimu eismo pakeitimas jiems atsieitų 
apie bilijoną dolerių ir tai būtų Anglijai tikra revoliucija.

☆
VILNIUJE Neringos kavinėje prie -vieno su liuko sėdi {prasti 

svečiai: advokaus, gydytojas, architekus ir partietis, prezidiumo 
narys. Tarpusavyje jie diskutuoja kokia yra seniausia pasaulyje pro
fesija.

— Pradžioj turėjo atsirasti teisininkas, nes be {statymų žmo
nės negalėjo egzistuoti, — sako advokaus.

— Klaidinga, drauge, — atkirto gydytojas. — Mano profesi
ja seniausia. Kaip žmogus galėjo gimti be akušeriaus?

— Jūs užmiršute, kad prieš ui pasaulyjeatsiradoarchitektas, 
kuris iš chaoso padarė tvarką...

— štai ir artėjame prie tiesos!--sušukokomunisus. — Pasa
kykit man, o kas sukūrė chaosą? (vg)

visai nebombardavo, 
nors jie buvo panašūs į 
tikrus lėktuvus.

Kelias savaites prieš 
karą izraelitai papirko 
vieną Irako lakūną, ku
ris jiems pristatė sovie
tų sprausminį lėktuvą 
Mig-21. Jo ypatybes ir 
silpnas puses Izraelio la
kūnai ištyrinėjo taip ge
rai, kad karo metu įvyku
siose 64oro dvikovose iz
raelitai numušė 54 Mi- 
gus patys neprarasdami 
nė vieno savo lėktuvo.

Izraelio žvalgybai dir
ba ne tik jo piliečiai, bet 
ir žydai tarnaujantieji 
kitų valstybių žvalgybų 
institucijose. Pavyz
džiui, Izraelis praktiš
kai gaudavo visų laiškų 
kopijas, kurias vokiečiai, 
tarnavę Egipte, siuntė gi
minėms ir draugams į 
Vakarų Vokietiją!

Britų žurnalistas Sef- 
ton Delmer, kuris pats 
karo metu vadovavo vo
kiečiams skirtai britų 
propagandai, buvo nepap
rastai nustebęs, kai iz
raelitai jam parodė tokių 
laiškų fotokopijas 1962 
metais. Juk Egiptas ir Va
karų Vokietija tuo laiku 
neturėjo diplomatinių 
santykių su Izraeliu. Čia . 
galimas tik toks paaiški
nimas, kad kurios nors 
Vakarų kariuomenių pa
reigūnas tuos laiškus bu - 
vo nufotografavęs ir pri-

statęs Izraeliui. (Reikia 
pastebėti, kad sąjungi
ninkai yra sau iš V. Vo
kietijos išsiderėję teisę ; 
sekti paštą, telefoną ir • 
telegrafą).

Vakarų žvalgybų va
dovybėm kai kurių jų 
bendradarbių simpati
jos Izraeliui nėra pas
laptis. Jos tačiau yra to
leruojamos dėl tos prie
žasties, kad ir Schin Beth 
nepasilieka skolingas. Iš 
jo šaltinių jie gauna in
formacijas, kurias Izra
elio žvalgyba galėjo gau
ti tik iš jai prijaučiančių 
sovietų ir jų satelitų sau
gumo agentų.

IŠ kitos pusės,niekas 
tiek daug neturi savo 
šnipų Izraelyje kaip So
vietų Sąjunga ir jos sa
telitai. Vienas iš jų bu
vo 49 metų Izraelio ar
mijos atsargos pulki
ninkas Dr. Izrael Beer, 
kuris nuo 1939 metų bu
vo sovietų agentas ir įsi’ 
jungė Maskvos įsakymu 
į zionistų sąjūdį. Jis bu
vo išaiškintas tik britų 
kontražvalgybai Londo
ne susekus sovietų agen
to Lonsdale špionažo 
tinklą. Tai atsitiko 1961 
m.

Faktinai Izraelio žval 
gyba yra vedama dviejų 
institucijų. Mūsų minė
tos Schin Beth ir Kari
nės Žvalgybos valdy
bos. Abi yra paties mi- 
nisterio pirmininko ži
nioje. Karinė žvalgyba 
įvertina surinktas savo 
pačios ir Schin Beth 
agentų informacijas, ku 
rios, toli gražu,ne visos 
yra tikros. Reikia turėti 
nemažo patyrimo, kad iš* 
skirti grūduš nuo pelų. 
Karinei žvalgybai dabar 
vadovauja generolas 
Amit.

Apie Schin Beth vado
vybę ir organizaciją ži
noma daug mažiau. Jos 
steigėjas ir ilgametis va
dovas buvo išeivis iš Lie' 
tuvos Izeris Chalperinas, 
kuris į Izraelį atvyko 
1933 metais. Prieš ke
letą metų jis iš tų pa
reigų pasitraukė, susi
kivirčijęs su buvusiu 
premjeru Ben Gurion. 
Dabartinio vadovo tik- 

(Nukelta į 2 psl.)

— Norit paskolos? Palaukit, aš išsiimsiu piniginę!

Gfntaro baliaus debiutantės. Pirmoj eilėj iš kairės: Gina Kutchins, Elena Razminaitė, Barbora 
Sharko, Viktorija Hofer. Antroje eilėje: Paulette Petroshus, Eve Sobut, Viktorija Kašubaitė, Jacque 
Ann Shulmistrąs, Eileen Grybauskaitė ir Marija Prunskytė. V. Noreikos nuotrauka

GINTARO BALIUS CHICAGOJE
SUSIDOMĖJIMO CENTRE

Šiais metais Chicagos 
lietuvių moterų klubę su - 
rengtas Gintaro balius, 
kurio metu pristatytos 
jaunosios lietuvaitės - 
debiutantės, buvo Chi
cagos didžiosios spau
dos susidomėjimo cent
re. Visi keturi Chicagos 
didieji amerikiečių dien- 
raščiai šiam įvykiui 
skyrė net po ištisus pus
lapius, o beto, dar daug 
rašė atskirais straips
niais, dėjo daug nuotrau
kų.

Nežinome kito įvykio, 
kada amerikiečių spau
da būtų lietuviams sky
rusi tiek daug dėmesio.

Baliuje dalyvavo per 
600 svečių, o jei būtų bu
vę vietos, norinčiųjų ja
me dalyvauti būtų per
šokęs tūkstančio dalyvių 
skaičius.

Dalyvavę anglų, švedų 
ir kitų valstybių diploma
tai , kurie yra pripratę 
prie karališkų tradicijų 
puošnumo, sako, kad ir jų 
valdovai būtų buvę nuste
binti formos gražumu, 
grakštumu.

Lenkų ir kitų tautybių 
atstovai turėjo atskirus 
stalus, atėję su tikslu 
pasižiūrėti ir pasimo
kyti gražia spalvinga tra
dicija.

Kur glūdi šio Gintaro 
debiutančių baliaus pa
sisekimas?

Ogi mūsų šimtmetinių

KOSYGINAS SULAUŽĖ
CARŲ TRADICIJĄ

Rugpiūčio 10 ir 11 d. 
visuose Vilniaus laik
raščiuose buvo paskelb
tas pranešimas, kad 
"ilsėdamasis Tarybų 
Lietuvoje”, kaikuriuose 
Šilutės ir Klaipėdos įmo 
nėse lankėsi, dairėsi bei 
su vietiniais viršinin
kais kiek pasikalbėjo 
pats A. Kosyginas.

Sprendžiant iš tų pra
nešimų, Kosygino užsuki 
mas Šilutėn ir Klaipė- 
don buvo visai kitokio str 
liaus, negu prieš keletą 
metų Chruščiovo trum- 

tautosakos tradicijų ati
dengime ir jų pritaikyme 
šiai nuostabiai iškilmei.

Mūsų žymioji lietu
viškos kultūros ambasa
dorė, Lietuvos gen. kon
sulo žmona, ponia Dauž
vardienė, kuri yra Chi- 

(Nukelta į 2 psl.) 

pas pasiautėjimas, kai ta
sai Lietuvos agrono
mams siūlė pasiklausti 
karvių nuomonės, kas ge
riau Lietuvoj auginti... 
Palyginti su Chruščiovu 
Kosyginas, atrodo, elgė
si tik kaip kuklus inspek- 
torius, užsukęs ne parei
gų ėjimo metu ir saugo
damasis palikti kam 
nors nemalonų įspūdį.

Daugiau smalsumo 
Lietuvoj sužadino ne tai, 
kas tuose pranešimuose 
pasakyta, o tai, kas nu
tylėta. O nutylėta, kada 
Kosyginas Lietuvon atvy
ko, kur apsistojo, ar se
niai čia ilsisi ir ar ilgai 
dar ilsėsis... Kadangi 
lankėsi Šilutėj ir Kaipė- 
doj, tai greičiausia bus 
buvęs atvykęs į pajūrį, 
— Palangą, Girulius ar 
Nėringą.

Lig šiol Rusijos val
dovai — carai ir bolše
vikai — traukdavo vasa
roti prie Juodosios jū
ros, į Sočį. Kosyginas 
bus tyliai sulaužęs tą tra
diciją. Ne veltui rusai jau 
praminė Palangą ''ant
ruoju Sočiu”. Be to, da
bartinę rusų "naująjąkla
sę”, sako, Lietuvon trau
kia čia tebejuntama "Va
karų atmosfera”. Kosygi
nas irgi bene bus pasida
vęs tai pagundai, nors ir 
nelabai tesuderinamai 
su oficialios bolševizmo 
ideologijos dvasia...

(ELTA)
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Gintaro baliaus svečius pristato palydai. Pirmutinis Vytautas Kasniūnasį jr., toliau matyti Lietuvos 
gen. konsulas dr. Petras Daužvardis. V. Noreikos nuotrauka

GINTARO BALIUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

cagos lietuvių moterų klu 
bo garbės prezidentė, 
yra šių Gintaro baliaus 
debiutančių pristatymo 
organizatorė, senųjų lie
tuviškų tradicijų atkūrė
ja, siela ir širdis.

Lietuviška tautosaka, 
muzika, dainos, šokiai, 
spalvos, forma, viskas 
nepaprastai skoningai su
pinta ir grakščiai atlik
ta, — štai kur visų buvo 
susižavėjimo centre.

Pirmą kartą dalyva
vęs šiame vakare, apie
kurį buvau daug girdė
jęs, negalėjau, rodos 
verkti iš džiaugsmo, bet 
kažkodėl ašaros byrėjo.

Pirmą kartą mačiau bu
vusias debiutantes, dė
vinčias keturioliktojo

IZRAELIO
ŽVALGYBA

(Atkelta iš 1 psl.) 
roji pavardė nėra žino
ma, tačiau Izraelyje,kur 

“tėra vos pora milijonų 
gyventojų sunku išlaiky- 
ti kokią nors paslaptį. Antanas Kašubą pristato savo dukrą debiutantę Viktoriją. 
Tokiame Tel Avive sun- v. Noreikos nuotrauka
ku nuslėpti kokio nors 
žmogaus užsiėmimą, 
kaip tai buvo ir Kaune.

Ten visi, kas tik nori, 
žino, kad Schin Beth va
dovas yra tūlas Yaakouv 
— Jokūbas, kilęs iš Sie- 
benbuergeno, šiuo metu 
47 metų amžiaus. Tačiau 
jo tikroji pavardė neži
noma, nepaisant to, kad 
jo karjera yra vieša pa
slaptis. Prie žydų po
grindžio jis prisidėjo 
Auschwitzo lageryje. Po 
išvadavimo jam buvo pa- 
vesta UNRRA’os prie
globstyje organizuoti žy 
dų emigraciją iš sovietų 
okupuotų kraštų. Sovie
tams tą organizaciją iš
šifravus 1949 m. Jokū
bas persikėlė į Izraelį, 
kur buvo paskirtas pa- 
ties Chalperino pavaduo
toju.

Nepaisant visų savo 
žvalgybos nuopelnų, pa
tys izraelitai nemėgsta 
ja girtis. Kaip ir kitos 
tautos jie laiko špiona
žą būtinu dalyku, kuriam 
pasiaukoję žmonės yra 
pasmerkti likti nežinio
je. Juk ir pats Napoleo
nas, kuris sakė, kad ge
ras šnipas yra tiek pat 
vertas kiek visa divizi
ja kariuomenės, atsisa
kė duoti garbės legiono 
ordiną savo geriausiam 
šnipui. Šnipas, anot jo, 
turi pasitenkinti pini
gais.

šimtmečio lietuvių mote
rų drabužių papuošimus.

Lietuviška muzika, 
dainos, suktinis, sadutė, 
spalvingos dekoracijos, 
tėvų ir dukterų valsas, 
jaunųjų lietuvaičių pri
statymas buvo apipintas 
tokia gražia forma, gra
cingumu, jog, rodos, kad 
senos tradicijos ir tau
tosaka sužibo auksu,pra
siskleidė stebuklingo
mis spalvomis.

Visam šiam nuosta
biai gražiam įvykiui di
delė puošmena buvo po-
nios Daužvardienės sub- Vyt. Kąsnis

Debiutantė Marija Prunskytė nusilenkia svečiams.
V. Noreikos nuotrauka

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
l'IRffl

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 Liąuear & 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.

tiliai gražus, turiningas 
žodingas ir prasmingas
viso vakaro pravedimas. 

Jos pasakyti žodžiai, 
kad trečios, ketvirtos 
kartos lietuvaitės, ku
rios dalyvauja šiame 
Gintaro baliuje, ne tik 
žavisi savo tautinėmis 
tradicijomis, bet kartu 
didžiuojasi ir savo kil
me, yra reikšmingi ir 
prasmingi.

Jomis didžiavosi ir 
amerikiečių spauda,pri
rašiusi gražiausių žo
džių apie Lietuvą ir jos 
spalvingą tautosaką bei 
tradicijas.

DIRVA

Mums rašo
PLB NEATSAKO...

Malonėkite neatsisakyti, pa
talpinti Jūsų redaguojamame 
laikraštyje, ŠĮ mano laišką PLB 
vicepirm. p. Stasiui Barzdukui, 
rašytą 1967 m. kovo 25 d.

Kaip matote, reikalas labai 
skubus ir neatidėliotinas, o iki 
šiai dienai iš jo atsakymo jo
kio.

Gerb. P-ne Barzdukai,
Štai jau ir Velykos, o ro

dosi dar tik vakar buvojome 
kartu Buenos Aires mieste tarp 
svetingųjų Argentinos lietuvių. 
Kiek prisimenate, apie daug ką 
kalbėjome, bet tokioje žmonių 
maišatyje- bei jaunimo dūkime, 
kokių nors rimtesnių nutarimų 
negalėjome galutinai nei išgvil
denti, nei tuo labiau priimti. 
Tad, IV PAL Kongresinėms nuo
taikoms kiek atslūgus, turime 
vėl grĮžti J realybę ir visu rim
tumu pradėti ruoštis 1968 me
tams. Malonėkite, kaip galima 
greičiau, pranešti man:

L Kada ir kur Įvyks PLB III 
SEIMAS, o gal pakanka vadovau
tis tik Pasaulio Lietuvio teikia- 
ma informacija.

2. Ar jau esate numatę solis
tus gastrolėms po Pietų Ame
rikos valstybes 1968 m. Vasa
rio 16-sios minėjimų proga. Ma
lonėkite sudaryti tikslų kalen
dorių, kada ir kurioje valstybė
je galės koncertuoti, nes mestu, 
rėsime iš anksto tinkamai pa
siruošti jų priėmimui,bei suda
ryti palankias sąlygas jų koncer
tams ir plačiajai, gyvenamojo 
krašto visuomenei (televizija, ra
dijo ir t.t.).

Lėšų, bent kelionės išlaidoms 
padengti, gal pamėginsite su
rasti tais pačiais kanalais, kaip 
rašo Mūsų Pašto'.gė N. 9 (930) 
1967 m. kovo 6 d. Ir VĖL AME
RIKOS KREPŠININKAI (pasikal
bėjimas su p. J J. Bachunu ir 
Mr. Ramsey, Australijos krep
šinio S-gos sekretorium....) Ka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

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

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

dekoratyvinių’ medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

Vila jau atidaryta ii’ priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai į 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 Į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

žin kas pigiau?... Be to krepši
ninkai jau yra keliavę. Tad duo
kite mums ir dvasinio peno! To 
pageidavo ir IV-sis PALK-sas.

Soli su i turėtų būti jaunosios 
kartos atstovai ir būtent solis
tė, solistas ir pianistas-tė, galį 
koncertuoti solo ir duetu.

Aš iš savo pusės pakviečiau 
Argentinos lietuvaitę - solistę 
Zuzaną Valadkaitę. Gal ji su jū
sų solistais kartu galėtų aplan
kyti ir kitas Pietų Amerikos 
valstybes. Ar nevertėtų Jums 
pasikviesti šioms gastrolėms 
po Pietų Ameriką ir Argentinos 
lietuvaitę pianistę Aldoną čik- 
štaitę. Tuo labiausiai būtų pa
togu, kad dvi argentinietės-lie
tuvaitės be ypatingų išlaidų ga
lėtų tinkamai pasiruošti dar, 
taip sakant, gyvendamos namuo
se. Abi dalyvavo ir PLJK-se 
Chicagoje.

3. Gal turite kokių kitų suma
nymų ar pageidavimų Lietuvos 
Nepriklausomybės 50-ties metų 
sukakties minėjimo proga.

Su geriausiais linkėjimais ir 
daug sėkmės Jums

Vladas Venckus 
VLSB-nės Pirmininkas 

Maracay, Venezuela

KAIP SU TOKIOM 
INFORMACIJOM?

Prie Tėvų Jėzuitų vienuolyno 
Chicagoje Įsikūręs "LietuviųIn
formacijos Centras" (to vienuo
lyno vokais ir blankais jis nau
dojasi informacijoms platinti), 
turėtų atidžiau redaguoti savo 
informacijas, štai PLGS suvažia
vimo proga išsiuntinėtame pra
nešime skelbiama, kad koncer
te dainuos " Lietuvos Metropoli - 
ta n Operos artistas Stasys Ba
ras..." Prirašyta ir kitokių ne
sąmonių, bet negi visas čia mi
nėsi.

Informacija, ypač Įstaigos, 
kuri nori būti Centru, turėtų bū
ti rimtai paruošų, gerai patik
rinu, be klaidų,jei norima, kad 
ir kitoms informacijoms būtų 
tikima.

A. Gabalis

NETIKSLUMAI 
PAVEIKSLUOSE

Stebint laikraščiuose spaus
dinamus mūsų dailininkų pa
veikslus, juose galima rasti es
minių klaidų, kurios Įveliamos 
dėl nežinojimo padėties.

Viename laikrašty buvo at
spausdinus dail. V. Vijeikio
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paveikslas — su dalgiu einan
tis plovėjas. Dalgis būna Įtvir
tintas Į kotą, kad jo ašmenys, 
piovimo padėtyje būtų lygia
grečiai su žeme ir plovėjul 
darant kirti viskas nukertama 
kas virš žemės paviršiaus. Ta
me paveiksle dalgis buvo pa
vaizduotas atvirkščiai — aš
menys vertikaliai Į viršų. Iš
karpą pasiunčiau to laikraščio 
redakcijai, duodamas pasiūly
mą, jei tokiu dalgiu,dailinin
kas savo sode nuplaus žolę, sa
vo pastogėj Kalifornijoje suteik
siu 2 savaičių atostogas. Mano 
pastaba ir pasiūlymas negavo 
atgarsio.

Po to kituose mūsų dailininkų 
paveiksluose esu pastebėjęs pa
kinkytą arklĮ ir lankas, kuris 
turi būti tarpe ienų, bet at
virkščiai — apimtas ienos. 
Kurie tokiu pakinkymu naudo
jomės gerai žinome, kad ne lan
ku suveržiamos ienos, bet pa
valkais.

Dažnai matome mūsų meni
ninkų gražių gąmtovaizdžių su 
linų rovėjom ir piovėjais. Vie
name kitame paveiksle teko pa
stebėti atliekančius darbą prieš 
javų nulinkimą. Linų rovimas, 
bei javų piovimas turi būti at
liekamas iš nulinkimo pusės. Į 
dirbantĮjĮ palinkęs javas sun
kiai sudorojamas, jis -- turi 
būti nukertamas nuo kelmo.

Vienas iš paskutiniųjų paveiks- 
lų,kuris patraukė mano dėmesį, 
tai dail. V.K. Jonyno, Kristijono 
Donelaičio Į anglų kalbą išvers
tieji "Metai" knygos aplanke,. 
Ten iliustruoti visi keturi me
tų laikai, kur matome irpiovėją 
su atvikrščiai Į kotą Įtvirtintu 
dalgiu ir pats plovėjas, jį lai
kydamas po dešiniąja pažastim, 
galanda su kairiąja ranka, turi 
būti atvirkščiai. Nepasiteisin- 
kim, kad mūsų plovėjas kairia
rankis.

Pagal tokio dalgio struktūrą 
piaunant reikėtų duoti kirtĮ Į de
šinę. Kas yra dalgĮ turėjęs savo 
rankoje žinome, kad pjovėjas 
eidamas paskui plovėją,kerta Į 
kairiąja pusę.

Surištos javų pėdos taip pat 
neatitinka tikrovei. Javų drūtga
liai turi išsišakojimų, juos suri
šus drūtgalyje gaunasi storesni, 
o čia pavaizduoti atvirkščiai.

Gerbdamas dali. Jonynoam- 
žių, nieko negaliu pasiūlyti, tik 
noriu priminti, kad Į antiškąjį 
pasaulį mūsų piovėją išleido su 
atvirkščių dalgiu.

R. Galiūnas 
Santa Barbara

I Spaudoje 
'pasidairius

IR TAIP BŪNA...

Draugas rugpiūčio 24 
d. numery, paduodamas 
žinias iš Brocktono, 
Mass., rašo:

"Mokyt. Laimutė Tu- 
bytė ir valdininkė Aldo
na Stankutė sumainė auk
so žiedus. Jungtuvių apei
gos abiejų įvyko Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. 
Laimės mūs lietuvai
tėms pasirinktame šei
mos židinyje".

HELP WANTED MALĖ

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

BULLARD OPERATORS 
V.T.L.

MACHINE REPAIRMEN 
INSPECTORS

HIGHEST WAGES, GOOD VVORKING 
CONDIT1ONS. PERMANENT POSI- 
TIONS. ALL HOLIDAYS AND BEN
EFITS.

Contact BOB BARRETT

U. S. MFG. CO.
8650 MT. ELLIOT

PHONE: 3 13 — 923-39o0
An Equal Opportunity Employer 

(89-95)
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APIE “TIMELESS LITHUANIA”
IR JOS AUTORIŲ

DB. OWEN J. C. NOBEM

Tūkstančiai "TIMELESS LITHUANIA" knygos, spausdintos 1943 
metais, buvo išplatinta keletos savaičių laikotarpyje. Nuo to praėjo 
veik 25 metai.

Kadangi apie ją girdėjusieji iki šiol jos reikalaudavo, o kiti apie 
ją naujai nugirdę susidomėjo, Vilties Draugija šiomis dienomis iš
leido tos knygos antrą laidą, kurią dabar gali gauti kas tik nori.

"Timeless Lithuania" yra paveiksluota, 300 puslapių, didoko 
formato knyga, anglų kalboje. Ją parašė buvęs JAV ministras Lie
tuvai, Dr. Owen J.C. Norem. Jis, prasidėjus II Pas. karui, gyveno 
Kaune ir 1939-40 metais buvo liudininku sovietų smurto — sulau
žymo sutarčių, Lietuvos užpuolimo ir okupavimo.

Tokiu Kremliaus smurtu sukrėstas, ministras Norem pasiryžo 
apie tai paskelbti pasauliui -- parašė knygą.

Tos knygos paskleidimas angliškame pa šaulyje, ypatinga i Ame
rikoje, buvo svarbus lietuviams. Patyrę, kad Dr. Norem ieško savo 
knygai leidėjo, Lietuvai Vaduoti Sąjungos valdyba pasiryžo ją iš
leisti.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga kvietė visuomenę paremti knygos lei
dimą ir buvo susilaukta talkos. Pradėjo plaukti gausios aukos iš lie 
tuvių ir organizacijų dešimtinėmis ir Šimtinėmis. LVS suspėjo kny
gą atspausdinti 1944 metų vasario 5 d. šaukiamam Amerikos lietu
vių seimui New Yorke. Ji buvo labai naudinga vėliau rengtiems 
dviems sąskrydžiams Washingtone 1945 metų kovo ir lapkričio mė
nesiais, ir San Francisco manifestacijoje prieš Sovietus 1945 m. ge
gužės mėnesj, JungtiniųTautųorganizacijos steigiamajame suvažia
vime.

Visuomenę dar labiau paskatino aukoti LVS valdybos patiekta 
mintis, kad pirktų knygą ne tik sau, bet aukotų knygos išplatinimui 
žymesnių amerikiečių tarpe. Vieni galėjo patys padovanoti savo mies
tų valdininkams, knygynams, kiti pavedė LVS valdybai dovanoti kny
gas kur tik bus naudinga. Suplaukė tūkstančiai dolerių aukų -- ir 
LVS valdyba galėjo padovanoti knygą žymesniems laikraštininkams, 
gubernatoriams, universitetams, Kongreso atstovams, prezidentū
rai, kabineto nariams ir valdiškoms įstaigoms VVashingtone; Kana
dos įstaigoms, kitų kraštų ambasadoms ir Anglijos vyriausybei.

San Francisco mieste suvažiavusių kitų kraštų delegacijų pir
mininkams "Timeless Lithuania" buvo įteikta kartu su memorandu
mu apie Sovietų smurtą ir Lietuvos bylą.

***
Per 24 metus pasikeitė daugelis gubernatorių ir Kongreso at

stovų, Dabar vėl būtų naudinga pakartoti ano meto žygis — padova
noti šią knygą žymesniems amerikiečiams, ką galėtų padaryti kiek
vienas lietuvis veikėjas, juos pažįstąs.

"Timeless Lithuania" apima lietuvių tautos istoriją iki 1918 me
tų, supažindinimui skaitytojo su mūsų praeitimi. Toliau Dr. Norem 
vaizdžiai aprašo Nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvenimą,pa
žangą -- iki Sovietų barbariško smurto.

Antrai laidai autorius parašė šiam laikui pritaikintą įžangą, pa
kartodamas ir: "Kas bus, kas nebus, o lietuvis nepražus".

Autorius gyvena Kalifornijoje, darbuojasi Liuteronų bažnyčios 
srityje. Su lietuviais palaiko ryšius kiek sąlygos leidžia.

Kadangi knygos skaičius atspausdintas nedidelis, norintieji 
"Timeless Lithuania" įsigyti, turėtų skubiai atsiųsti Dirvos adre
su $4,00 už knygą ir ją tuoj gaus. K.S. Karpius

(Pradžia Nr. 90)

Nors XVIII amžiaus tautišku
mas ir nepasirodė taip populia
rus, kaip kosmopolitizmas, ta
čiau vis dėl to anuometiniai 
įvykiai paliko ateinantiems am 
žiams neišdildomą žymę.

Žymiai stipriau ir giliau iš
ryškino tautinės idėjos minti 
Prancūzų Revoliucija. Jau Jean 
Jacąues Rousseau (1712-1778) 
žvelgdamas l liaudį ir natūra
lią Žmogaus aplinkumą didžiai 
vertino organišką priklausymą 
gimtajai bendruomenei. Jis ne
matė jokios išminties ir pras
mės platoniško tipo karaliuose. 
Pagal jo galvojimo būdą visa 
išminties tiesa bei valdžia glū
di žmonėse (liaudyje). Prancū
zų Revoliucija, negailestingai 
griaudama ir naikindama dinas
tines ir luomines užtvaras, ne
apsiribojo vien prancūzų laisve, 
žmogaus ir piliečių teisių įgy
vendinimu tik Prancūzijoje. 1795 
m. Tautinės Konvencijos dek
laracijoje revoliucijos šalinin
kai pareiškė: "Prancūzų tauta 
laikys priešais visus žmones, 
kurie atmesdami laisvę ir ly
gybę, norės pakviesti atgal prin
cą ir privilegijuotas klases; be 
to ji atsisako laikytis bet ko
kios sutarties ir nepadės gink
lo tol, kol žmonės neprims ly
gybės principo".

Po kelių metų šių nusistaty
mų Žinią Napoleono kareiviai 
nunešė | tolimuosius Europos 
kampus. Prancūzų Revoliucija 
tautiškumo pagrindais peror
ganizavo visą gyvenimą. Giliai 
iskiepyjo besąlyginės tėvynės 
meilės ir pasiaukojimo jausmą. 
Žodžiu sudarė tinkamas sąly
gas, kad Prancūzijos visi gyven- 
tojai galėtų laisvai naudotis vi
suotinu tautos švietimu, spauda 
ir žodžio laisve, kitais žodžiais 
tariant, išryškino visus esmi
nius tautinės valstybės pagrin
dus. Tautų laisvės sėkla XIX a. 
krauju palaistytoje dirvoje gy
vybingai brendo, augo ir stiprė. 
jo. Tautų laisvės ir laimės il
gesio jausmas buvo toks galin
gas ir didis, kad 1914-18 metų 
kare susprogdino dinastijų ir ti
ronų sostus. Stiprios tautišku
mo srovės pagauta iš a'mžių 
glūdumos prisikėlė ir Lietu
va, kaip laisva, nepriklausoma 
ir demokratinė respublika.

Betgi XIX a. gale iškilo eilė 
veiksnių, kurie pa rengė dirvą ko
lektyvinių ideologijų laimėji
mams dvidešimtojoamžiaus pra
džioje. Milžiniški tiksliųjų moks ' 
lų laimėjimai sudarė sąlygas 
materialistinių filosofinių siste
mų klestėjimui. Čia ypač svar
bi buvo Darvino evoliucijos ir na
tūralinės atrankos teorija. Dar
vinas manė, kad kiekviena kū
no dalis (somakūnas), kiekvie
nas organas siunčia kokias da-. 
lėlytės 1 lyties pradus, kuriais 
paskui tos Įgytos ypatybės per
eina | padermę, į vaikus. Gam
tos mokslo žmonės tą teoriją 
vadina -- pangeneze ir stengia
si išsiaiškinti ir pripažįsta, kad 
tėvų įsigytos ypatybės pereina į 
vaikus. Tačiau mokslininkai,ku- 
rie pripažįsta Mendelio dėsnius 
(Chromozomus, genus, tuos pa
veldėjimo faktorius),atmeta pan- 
genezės teoriją. Tėvai negali per 
duoti įsigytų ypatybių vaikams, o

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.

I. ANDRAŠIUNAS

tik tas ypatybes, kurios yra ge
ltose. Vadinasi, pagal šią teori
ją tautybė negali būti paveldima, 
o tik auklėjimo ir ugdymo pa
galba gali būti pertiekiama. Ta
čiau klaidingai suprasta Dar
vino pangenezes teorija buvo iš 
biologijos mokslo perkelta į so
ciologiją bei etiką. Šitos darvi
ninės, tikriau sakant spenseri- 
nės pažiūros l visuomenę ra
do vietą ir Maurice Barrės 
(1862-1923) filosofijoje. Ten la
bai ryškus egoizmo ir emocijos 
pirmumas, pagristas psicholo
giniu determinizmu prieš pro
tą. Barrės tvirtino, kad mes ne
są savo minčių valdovai. Min
tys esančios apsprendžiamos ra
sės, ir gaunančios savo gyvumą, 
savo "clan vital" iš prosenelių 
galvosenos. Vadinasi, žmogus 
viską gauna iŠ tautos: savo rasi- 
nj paveldėjimą, savo fizinę ir kul
tūrinę aplinkumą. Šie du fakto
riai, paveldėjimas ir aplinkuma 
turi nulemti žmogaus ir tautų 
ateities likimą. Ir anot iš Lat
vijos kilusio ir vokiečių nacio
nalizmo žydėjimo laikais tapu
sio III Reicho žemės ūkio minis- 
terio Walter Darre Žodžių: 
"Blut und Boden", pilnai sufor
muoja ir visiškai apsprendžia 
individą. Tuo būdu čia supran
tama, kad tauta yra kraujo jr 
rasės ryšiais jungiama biolo
ginė bendruomenė. Žmogaus są - 
voką, jo prigimtyje glūdintieji 
gerieji pradai netenka savo eti
nės esmės. Iškeliamas biologi
nis, kovos dėl būvio dėsnis, vis
kas leidžiama, kas tik duoda jė 
gos ir garbės. Pagal šią sampra
tą paneigiama tautų laisvė,pra
eitis, herojai, kalba, papročiai ir 
individualybė. Žodžiu, atmetama 
visų tautų laisvės, teisės ir pa
reigos humanistinėje plotmėje 
santykiavimo galimybės. Čia vi
sas dėmesys nukreipiamas J fi - 
zinės jėgos kultą, i absoliuto 
aukštumas iškeliama savos tau
tos praeities ir jos didvyriai ap
gaubiami tautos apokalipsinės 
misijos Šydu. Kitais žodžiais ta- 
riant.atiduodama pirmenybė tau 
tos pozai, bet ne jos humanisti
nių ir kultūrinių vertybių turi
niui.

Todėl pagal nacionalistinę 
doktriną, išaugusią iš italų fa
šizmo ir vokiečių nacionalso- 
cializmo, lojalumas savo krau
jo žmonėms, ar rasei turėjopir 
mauti prieš bet koki tautų lais
vių ir žmonijos civilinių teisių 
pripažinimą ir humaniškumą. 
Priešingai vakarų demokratijų 
principams, kraujo giminystės 
ryšiai, kultūrinės tautų būdo sa
vybės, o ne biologinisapsispren 
dimo būdas buvo padarytas pa
grindiniu kultūrinės pažangos, 
tautiškumo ir solidaraus bend - 
radarbiavimo veiksniu. O ta
riamos Sovietų Sąjungos tauti
nės respublikos yra tik priemo - 
nė visas pavergtas tautas palenk
ti tarnauti Rusijos interesams, 
paneigiant jų laisves, žmonišku
mo teises ir naudojant fizinę jė
gą jų laisvės troškimams už
gesinti. Pagal Markso-Lenino 
tikėjimą, komunizmas teoretiš
kai turėjo atnešti ir įgyvendin
ti socialinę ir politinę lygybę. 

Tuo tarpu pagimdė negirdėtą ti
roniją ir laisvo žmogaus panie
kinimą. Tautiniai sentimentai 
ten visaip išnaudęjami, kad tik 
būtų pasiektas rusų ideologinis 
įsiviešpatavimas.

Po šitokių patiektų pastabų 
apie tautinės idėjos gyvybinę kil
mę ir jos raidą, dar norėčiau 
priminti nacionalinių problemų 
autoriteto, Kolumbijos univer
siteto istorijos prof. Carlton J. 
H. Haynes prasmingus žodžius. 
Jis sako: "Didžiausiasnaujokas 
istorijoje arba laikraščių skai
tytojas, kuris pasitenkina tik ži
nių antraštėmis, turi Žinoti, kad 
nacionalizmas nėra tik teorija, 
kuri vieną ateities dieną turės 
būti {vykdyta praktikoje, bet 
yra šiandieninio pasaulio sti
muliuojanti jėga. Iš elementari ■ 
nių vadovėlių galima jau susi
vokti, susidaryto vaizdą san
trauka nės istorijos apie tai, 
kaip nacionalizmas pusantro 
Šimtmečio būvyje konsolidavo 
Prancūziją, suvienijo Italiją ir 
Vokietiją, atstatė Lenkijos,Šuo 
mijos, Norvegijos, Čekoslova
kijos, Graikijos ir Balkanų po
litinę nepriklausomybę, tuo pa
čiu suardydamas Otomanų, 
Austrų ir Rusų imperijas. Net 
visai trumpas stebėjimas kaip

KLAIPĖDOJ DEGTINĘ MAUKIA 
IŠ STIKLINIŲ...

Senas priežodis, anot 
kurio "vienas galas 
dega, kitas tik rūksta", 
bene geriausiai tinka api
būdinti uoliai garsina
miems gyvenimo pagė- 
rėjimams bei padailėji- 
mams Lietuvoj. Nors, 
anot Kanados laikrašti
ninko A.R. Einfranko, ly
ginant su nusususia 
Maskva, Vilnius tiesiog 
žėri, nuolat Lietuvoj gy
venantieji šalia kiekvie
no žėrinčio reiškinio tu
ri progos pamatyti net ne 
po vieną, o po keletą 
"rūkstančių galų". Žėri 
Vilniuje Nėr ingo s, 
Kaune — Tulpės kavi
nės, o vienas iš stambiau
sių dabartinės žurnalis
tikos šulų Lietuvoj, V. 
Miniotas, štai kokius 
vaizdelius pasakoja (Žr. 
Tiesioj, liepos 27):

"Klaipėdoje, ir ne tik 
uostamiesty, gausu įvai
rių kioskų, palapinių ir 
kitokių užkampių. Dabar 
šias išgėrimo įstaigas 
iškėlė iš centrinių gatvių 
toliau nuo žmonių akių, 
įterpė kiemuose, tarp na
mų. Tuo dar labiau paten
kinti stikliuko mėgėjai: 
toliau nuo visuomenės, 
milicijos akių. Jei dar
bas prasideda aštuntą 
valandą, kioske nusipirk
si vyno pusę astuonių. Į 
darbą žmogus ateina iš
gėręs, dažnai be savitvai 
dos".

"Užsuk į Klaipėdos 
gastronomą, kitas alko
holinių gėrimų parduotu
ves, ir tau kris į akį vy
rai, kurie smarkiai išsis
kiria iš kitų: apsiblausę, 
pabrinkusiais veidais, 
suglamžytais rūbais. Jie 
pažįsta vienas kitą ne iš 
matymo, o susiuosto 
aukštyn pakeltu, pirštu. 
Juos taip ir praminė — 
puslitris trims"...

"Alinės, šašlikinės, ki
tos panašios paskirties 
įstaigos yra tam, kad 
žmogus galėtų kultūrin
gai pavalgyti, pabūti su 
draugais. Deja, dėl at
skirų prekybos darbuo
tojų kaltės šios kultū
ringos užeigos padaro
mos landynėmis".

"Klaipėdiečiai mėgs
ta šaltą, šviežią alutį iš 
statinių. Tokio gaivinan
čio gėrimo visad surasi 
bariuke Vilniaus gatvė

žmonės elgiasi duoda progos pa
daryti išvadą, kad nacionalizmas 
daro tiesioginės įtakos į žmo
nių gyvenimą".

Ir iš tikrųjų,šiandien tautiš
kumo banga, kilusi iš Europos 
lopšio yyra užliejusi mūsų že-. 
mės - planetos visus kontinen
tų kampus. Nuo Buenos Aires 
iki Pekino. Nuo Afrikos plačių
jų džiunglių iki ramiosTosmani- 
jos pakrančių. Tai yra žmonijos 
tautų dvasinė jėga, kurioje, pa
vidale pilnavertės Dievo dova
nos, yra paslėptas didysis žmo - 
gaus ir tautų laisvės ilgesys. 
Tačiau veržiantis žmogui ir tau
toms { tas laisvės idealo aukš
tumas yra būtina sąlyga, kad tą 
didelj vyksmą ženklintų ir lydė
tų humaniškas žmogaus ir tau
tų gerųjų ir blogųjų savybių su
pratimas. O svarbiausia, kad 
žmogaus pareigos supratimas 
būtų visados darniame santyky
je su laisvės siekimais, pagar
bos ir meilės pajautimo Žmogui 
ir tautai. Juk tautiškume glūdi 
tautos pasišventimas ir laisvės 
pamilimas. šios savybės įpras
mina meilę ir pagarbą savai 
tautai ir valstybei. Todėl Kau
no karo muziejaus įrašas: 
"Per amžius budėję, laisvę lai
mėjom per aukas ir pasišventi
mą", turi būti gyvas kiekvieno 
lietuvio Širdyje, prote, jausmuo
se ir jo kasdieniniame mąstyme.

je. Bet į šį barą baisu 
užsukti. Ant statinių bute
liai degtinės. Bufeti
ninkė paslaugiai paduoda 
stiklines (matyt, jos tam 
čia ir laikomos). Toks 
pat vaizdas ir kitoje uos - 
tamiesčio alinėje, kuri 
yra Pergalės gatvėje".

"Kai Vilniuje, Garelio 
gatvėje, buvo atidaryta 
alinė, jon alučio mėgė
jai traukdavo su malo
numu... Bet netrukus ali
nė tapo landyne. Kiek
viename kampe buteliai 
nuo degtinės, vyno. Dū
muose nesimato žmo
nių".

"Džiaugėsi sostinė ir 
šašlikine Gorkio gatvė
je... Užeikite į ją da
bar: po stalais rikiuoja
si tušti buteliai, gaubtus 
stiklus drebina nešvan
kios kalbos, girtų dai
nos".

Anot Minioto išeitų, 
kad čia kalti tik bufetinin- 
kai ("iešmininkai"). Bet 
gi juos verčia ko daugiau 
degtinės parduoti "soci
alistinis planas".O deg
tinę maukti iš stiklinių 
— juk tai tipinga rusiš
kos "kultūros" pažiba.

(ELTA)

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 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.
VIRTU VĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
644 Laurie Cr. 
Greenfield Park 
P. <J., Canada 
Tel.: 671-8893.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

NEPAGEIDAUJAMA TARNYBA
Ak, kad pagaliau sustotumėm 

rašyti! Kad spaustuvės daugiau 
nebespausdintų lietuviškų kny
gų! Nejaugi dar neužtenka, negi 
per maža jau prirašyta?

Kai nuo praėjusio gruodžio mė. 
nėšio pradėjau peržiūrinėti kai 
kurias naujesnes mūsų knygas 
pasaulyje ir u proga pasibau- 
džiau pasidalinti (spūdžiaisapie 
jas, apie jų autorius ir apie mū
sų gyvenimą, - štai jau baigia
si kitų metų rugpiūtis. Jau to 
mano "dienraščio" būtų geri
3-400 puslapių, po ko pamačiau 
tik vieną aiškią teisybę: kad ir 
man pačiam nebėra gyvenimo...

Kitaip sakant, lyg kokia tarny
ba tik naujas knygas vis skaity
ti ir apie jas rašyti, - o laiko 
gyventi nebelieka. Gi pelno ir 
nuostolių balansas dar labiau 
gąsdinantis. Keliolika palankių 
ar net šiltų bendraminčių laiš
kų, vienas kitas (sigytas naujas 
bičiulis, bet ir priešų kiek pa
daugėjo! Jau grūmoja jie, itati- 
dunksenantis perkūnas iš už kal
nų. Jau pradeda (rodinėti, koks 
aš baisiai neteisus, sau prieš
taraujantis, mūsų kūrybos ir vie
nybės duobkasys, (žūlus ir pasi
pūtęs gladijatorius, kurstytojas 
meilintis su Lietuvos okupan
tais; aplamai - "Lietuvos laisvi
nimo organizacijos ardytojas". 
Beveik jau, kaip ir liberalas! 
Mat,lietuviškos knygos gerumas 
ar žurnalistinių polemikų koky
bė dabar glaudžiai susijusi su 
Lietuvos vadavimu...

Taip dažnai būna, kai rašai 
apie knygas, apie knygų ir 
straipsnių autorius. Tai norma
lu, ui gali būti ir teisybė. Kiek
vienu atveju - speciali pasipik
tinusiųjų teisybė. Blogiau tik dėl 
to, kad po daugiau nei keturias
dešimt metų pastovaus darbo lie

PLANINGAS TAUPYMAS
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/ą r/o išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING J O H.V J. KAZANAUSKAS, President

tuviškoje laikraštijoje dabar jau 
galutinai man baigs (rodyti, kad 
netinkamą amatą būsiu pasirin
kęs ir niekaip nesugebėjau jame 
nors kiek pasitobulinti. Nemoku 
parašyti straipsnio taip, kad jis 
visiems patiktų, kad išreikštų 
visų teisybes, suteiktų vienodai 
malonią pramogą ir naudą visų 
spalvų skaitytojams - baltam, 
juodam, rudam ir raudonam. Už 
vis blogiausia gi, kad iš viso ne
moku rašyti: rašau per dažnai, 
per ilgai, be plano, be sistemos 
mėtydamas(s ir blaškydamasis, 
nesuprantamai, be saiko ir sko
nio, vis kaž kokius begalinius 
plepėjimus. Ir iki saldumo skau
du, kai to negalėtum rimtai už
ginčyti: be abejo, juk kiekvienas 
grafomanas šiandien parašodrą- 
sesnius, geresnius ir logiškes- 
nius straipsnius. Netolimoj atei
ty jie užims tvirtą vietą laikraš
tijoje, ir mūsų dalykai vėl page
rės.

O apie žurnalistinę etiką ne
bėra ko ir kalbėti. Kada dabar 
mūsų spaudoje kiekvienas spin
di intelektualinėmis vertybė
mis ir žurnalistinės etikos skais
tybėmis, man toks dalykas ne
žinomas ir negirdėtas. Jei kar
tais, atsargumo kontrolei su
šlubavus, kvailai ir nemandagiai 
užsimoju pasipriešinti kokiai 
nesąmonei ar melui, aišku, kad 
tai yra smūgis žemiau juostos 
kitam kolegai ir labai "neetiš
kas" veiksmas.

★

Taip ir atėjo rugpiūtis. Ir ma
no gyvenimas taip sutemo, kad 
vis karščiau audžiu maldelę į 
knygų rašytojus ir leidėjus. Ne- 
beleiskite, neberašykite dau
giau, nes nebėra laiko skaityti. 

O juk tik nestambią dal( per 
anuos metus išėjusių knygų spė
jau pervartyti ir apie tai savo 
(spūdžius surašyti. Pagaliau, 
perskaityti man lengva, beveik 
poilsis, bet apie knygas ir ra
šytojus visiems patinkama kal
ba plepėti daug sunkiau ir pas
kutinę laisvo laiko minutę su
ėda.

Rašiau tik apie tas knygas, ku* 
rias per aną laikotarpį buvau 
asmeniškai gavęs iš leidėjų pa
minėti ar iš autorių draugiškai 
prisiminti. Tai be abeio irgi 
blogas, neetiškas (protis--pagal 
pasaulyje (sigalėjus( profesinį 
Įproti minėti ir rašyti tik apie 
tas knygas, kurias tiesiai gauni 
iš leidėjų ar autorių. O ar etiš
ka kitus, gal daug geresnius ra
šytojus ignoruoti, lyg jų tarsi 
nebūtų? Ne, labai neetiška, di
džiai nesąžininga. Pilnai sutik
čiau, jeigu tokiam darbui bū
čiau visuomenės, autorių ir lei
dėjų pasamdytas. Tada turėčiau 
dantis sukandęs pildyti jų Įpa
reigojimus, nes kitaip iš tarny
bos pašalintų.

Laimei, šiam verslui nebuvau 
ir nesu pasamdytas. Ir toks san
dėris niekada neįvyks, nes mano 
algos reikalavimai tokiai tarny
bai būtų per aukšti. Knygų kriti
ka, recenzijos, jų meniniai ar 
idėjiniai nagrinėjimai, aplamai 
visokie "plepėjimai" apie menų 
kūrybą yra daug sunkesnis užsi
ėmimas, negu prašalaičiui at
rodo. Jie reikalauja marių laiko, 
gilinimosi, kompetencijos, žy
miai platesnio akiračio ir skai
tymo, negu tik tų parašytų kny
gų aptarimas. Jie privalo viso
kių senų ir naujų gyvenimo reiš
kinių stebėjimo ir jų pergyveni
mo.

Tai nėra tarnyba, kur užtenka

New Yorko gatvėj po lietaus... R. Kisieliaus nuotrauka

atsėdėti prie (staigos stalo ar 
paplušti prie mašinos aštuonias 
valandas, o paskui užsidėti ke
purę ir eiti pas žmoną, pas my
limąją, ( karčiamą arba prie 
televizijos aparato. Tokiai tar
nybai sėkmingai atlikti pravar
tu dar papildomos aštuonios va
landos namie pasėdėti priespau
dos, prie kitų knygų, kai kada 
dar vakarais užsukant ( teat
rą, koncertą, filmą ar dailės 
parodą - lietuvišką, priešlie- 
tuvišką, gudišką, žydišką ar 
amerikonišką.

Tad tokiai tarnybai būtų tei
singai pageidautinas mažiausia 
dvigubas atlyginimas. Tik da
bar šios rūšies verslui tu nesu- 
rastum nei labdaringos (staigos, 
nei tokio laikraščio, nei tokio 
kvailo mecenato. Ypač kai "tau
tos labui" yra (prasta dirbti už 

dyką, tik už garbę ar dėl spor
tinio malonumo.

Ir pati didžiausia bėda, kad 
knygų kritika ir gyvenimo ide
ologinių apraiškų vertinimas 
nėra joks malonumas. Kaip mi
nėjau, priešingai, - tai tikra 
garantija, kad tavo priešininkų 
skaičius greit dvigubės ir tri- 
gubės, ir iš skirtingų sparnų 
susijungę ( vieną skriaudžiamų
jų partiją jie pagaliau (rodys, 
kad iš viso tu nemoki rašyti ir 
nesupranti, ką kalbąs. Jie, tik 
nuo užvakar pabandę, jau žino 
geros stilistikos ir žurnalisti
kos (statymus, o tu nežinai ir 
nemoki.

★

Jau nebe nuo šiandien nusi
stočiau sau taisyklę, kad jeigu 
kada rašysiu apie naująsias lie
tuviškas knygas, tai tik apie to
kias, kurias specialiai gausiu iš 
leidėjų ar autorių (ir tai nebūti
nai apie kiekvieną). Nes jeigu 
net nei autoriui, nei leidėjui ne
rūpi mano nuomonė apie jų kny
gas, jeigu jiems ji nejdomi ir 
jie, be abejo, pagr(stai mano, 
kad toks kritikas ar recenzentas 
nieko gero, nei reikšmingo ne
turės pasakyti ir tegu pats vie
nas sau trūni, tai kodėl aš tu
rėčiau stengtis tomis knygomis 
sielotis, vargti dėl jų, rizikuo
ti, gaišti laiką ir džiovinti ra
šalą?

Tai juk teisinga, nors gal ir 
nelabai etiška. Ir prašau, - tai 
joks išdidumas (greičiau kuklu
mas ir nedrąsumas!) ir tuo la
biau ne užuomina, kad ponai lei
dėjai ir autoriai siųskit man už 
dyką savo knygas, jeigu norit, 
kad jas pa recenzuočiau. Ne, ne

prašau. Siųskit kitiems, kurių 
nuomones jūs labiau vertinat ir 
kurie mokės kalbėti logiškai, 
kompetetingai ir mandagiai, 
čiupinės jas su baltom šilkinėm 
pirštinaitėm ir kiekvienoj pa
straipoj (maišys pyragaiti iš pa
kepintos duonos, medaus, varš
kės ir uogienės sluoksnio (man 
toks sumuštinis gardžiausias). 
Bei kai tūlas vietoj tokio sumuš
tinio kai kada gauna tik mušti, 
tai aišku, kad blogai visiems,ir 
tai yra Lietuvos išlaisvinimo 
darbo ardymas bei lietuviškų že - 
mių atsižadėjimas.

Todėl nesiųskit man daugiau 
knygų, jei norit padaryti gera 
broliui lietuviui. Tas, kurios 
man tiks ir bus reikalingos, 
pats nusipirkdavau ir nusipirk
siu, nejausdamas (pareigojimo, 
kad ką nors apie jas turiu rašy
ti. Jei matysiu svarbų reikalą 
ir bus ūpo, tai gal, o jeigu ne, 
tai tegu jos majestotiškai pagu
lės lentynoje, kur jau ir taip 
nebėra vietos, jeigu ateity nau
jo kambario nepristatysiu.

Tačiau nuo pereitų metų gruo 
džio, kai pradėjau šią plepalų 
seriją, ligi dabartinio rugpiūčio 
vėl susirinko krūvelė knygų, ku
rių autoriai ar leidėjai norėjo 
išgirsti atbalsių. Jas paminėsiu 
kitą kartą tik labai trumpai, vi
sų mūsų bendram pasitenkini
mui.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŠPIONAŽO
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL ------
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1945 m. liepos 7 dieną Baden-Badene, Vokietijoj buvo karšto ir 
tvanku. Išbalę suliesėję ir blogai apsirengę miesto gyventojai bevil
tiškai slankiojo gatvėmis.

Apie pietus prancūzų kariuomenės štabo automobilis sustojo 
prie Leopoldsplatz, kur prancūzas žandaras tvarkė prancūziškųau- 
tomobilių judėjimą, nes tuo laiku vokiečių automobiųkaipir nebuvo, 
Baden-Badene, kur prancūzai buvo (rengę savo karinės okupacijos 
štabą, gyveno 30,000 vokiečių. GI prancūzųkariškiųsušeimomis bu
vo 32,000. Automobily sėdėjęs generolas nuleido stiklą ir pasišaukė 
Žandarą.

-- Aš atvykstu iš Paryžiaus. Gal galėtumėte man pasakyti ku
rioj karininkų ramovėj geriausiai valgo?

-- Tik nevažiuokit | jokią ramovę, generole! Važiuokit tiesiai 
pas kapitoną Clairmont, ( karo kriminalinių nusikaltėlių ieškojimo 
centrą. Ten valgo geriausiai.

Ir žandaras nurodė kelią, kaip pasiekti centrą.
Automobilis pajudėjo tolyn. Pravažiavo Atlantic viešbutj, Kur- 

hausą, Casino... Sunku aprašyti tas vietas, kurias kadaise lankydavo 
turtingiausi pasaulyje žmonės ir elegantiškiausios moterys. Dabar 
orkestro paviljonas buvo sudegintas, gražios pievelės išmindžiotos, 
o brangūs Kurhauso baldai buvo išmesti laukan.

Generolo automobilis sustojo priešais didelę vilą. Kur anksčiau 
buvo Įsitaisęs Gestapo štabas, dabar prancūzai buvo (kūrę karo kri
minalinių nusikaltėlių ieškojimo centrą. Generolas (žengė ( vilą ir 
paklausė kapitono Clairmont.

Žmogus, kuris vadinosi Rene Clairmont, pasirodė. Tai buvo vi
dutinio ūgio, laibas, tamsių plaukų ir inteligentiško žvilgsnio vyras. 
Jis turėjo apie 35 metus amžiaus ir ant jo uniforma gulėjo kaip nu
lieto. IŠ viso matėsi, kad tai buvo elegantiškas žmogus. Kitaip ir 
negalėjo būti, nes tai buvo Tomas Lievenas,buvęs Londono bankinin - 
kas. Jis paspaudė generolui ranką.

— Jūs padarysite man didelę garbę, sutikdamas pietauti pas

mane, — pasakė jis.
*•*

Veda sušaudyti? Pagalvojo Lievenas, kai surakintom rankom 
j( išstūmė iš kalėjimo kameros. O aš galvojau, kad gausiu tik ke
letą mėnesių!

Prancūzų kareiviai (stūmė sunkvežimin, ( kur( anksčiau j( stū
mė vokiečių kareiviai.

Nesiskutęs, blogai aprengtas, be diržo ir batų šniūrelių, Lieve
nas susitraukė automobilio kampe. Kai automobilis sustojo tamsia
me kieme, jis negalėjo atspėti, kur j(atvežė. Kareiviai brutaliai iš
traukė iš automobio ir nusivedė į didel( pastatą.

Biuro durys atsidarė ir Lievenui pradėjo suktis galva. Jis išgir
do žodžius, bet nebegalėjo suprasti jų reikšmės. Jis matė tik už 
stalo sėdinti žmogų, prancūzų pulkininko uniformoje ir staiga su
prato, kad išgelbėtas. Nes priešais j( buvo Josephine Baker drau
gas, kuris jam jau kartą išgelbėjo gyvybę tai pulkininkas Debras iš 
Antrojo Biuro.

Debras neparodė jokio šypsnio ir neištarė žodžio, kas būtų lei
dę (tarti, kad jis paž(sta Tomą Lieveną.

-- Sėskit tenai, -- sušuko jis griežtai. — Uždarykit savo val
gomąją!

Tomas paklusniai atsisėdo ir kareiviai nuėmę nuo jo rankų 
apyrankes, dingo iš kambario.

-- Na, biaurybė! -- sušuko šypsodamasis Debras, -- Josephi
ne jums siunčia linkėjimus.

-- Labai malonu girdėti. Kur ji?
— Casablancoj. Aš ten buvau miesto gubernatoriumi.
-- Tikrai?
-- Bet turėjau reikalų Paryžiuje ir netikėtai sužinojau, kad 

jūs esate areštuotos.
-- Taip, -- atsakė Tomas, — tai jūsų kolegos pulkininko Si

meono darbas. Aš giedojau la Marseillaise patriotiškoj šventėj. 
Man reikėjo geriau tylėti ir pasilikti viešbutyje, tai šiandien bū
čiau buvęs Londone. Tautiniai himnai neša nelaimę!

-- Aš viską žinau, — atsakė Debras. -- Aš žinau, ką jūs da
rėte prieš mus, bet žinau, ką padartėtedėl mūsų. Dabar aš nebe
priklausau Antrajam Biurui, bet vadovauju karo nusikaltėlių ieš
kojimo centrui. Geriausias būdas buvo susisiekti su jumis, tai 
Įtraukti ( mano paieškomų nusikaltėlių sąrašą ir pareikšti,kad būsi
te sušaudytas. Tokiu būdu aš ištraukiau jus iš Fresnes kalėjimo. 
Ar negeras triukas?

-- Neblogas, bet truput} per stiprus nervų išbandymui.
-- Tokia šiandien tvarka, -- pasakė Debras, patraukdamas 

pečiais. — Aš manau, kad jūs neturite jokios iliuzijos ir supra
tote, ką reiškia jūsų iš kalėjimo ištraukimas.

-- Bijau, kad iš naujo turėsiu jums dirbti, ar ne taip, pulki

ninke?
-- Visai teisingai.
-- Vienas mažas klausimas: kas jums pasakė, kad aš suim

tas?
-- Bankininkas Ferroud.
-- Tas Ferroud puikus žmogus, -- pasakė Tomas. — Ačiū, 

didelis ačiū jam! Kokie gi jūsų projektai mano atžvilgiu?
•Pulkininkas simpatiškai pasižiūrėjo ( Tomą.
-- Jūs esate vokietis, šiuo metu mes esame reikalingi jūsų pa

galbos Vokietijoj. Labiau negu kas kitos jūs mokėsite atskirti dide
lius niekšus nuo mažų nereikšmingų tipelių, kurie buvo (traukti ( 
nacin( krampliarat(. Ar tas jums patinka?

-- Taip, -- atsakė Tomas.
-- Bet aš (spėju, kad Vokietijoj jūs turėsite dėvėti uniformą.
— Ne!
— Aš apgailestauja u, bet tokia tvarka. Jums bus duotos pran

cūziškas vardas ir kapitono laipsnis.
-- Kokią uniformą aš turėsiu dėvėti?
-- Tai jūsų reikalas. Pasirinkit kokią norite.
Tomas nuvyko pas geriausj kariškų rūbų siuvėją ir išsirinko 

ką norėjo: pilkas aviacijos karininko kelnes, smėlio spalvos švar
ką su didelėm kišenėm, šita jo sukurto uniforma turėjo tok( pasise
kimą, kad buvo pripažinto karo nusikaltėlių ieškojimo tarnybos ofi
cialia uniforma.

Sąjungininkams užėmus Vokietiją, Lievenas gr(Žo Vokietijon 
kaip Renė Clairmont ir (sikūrė Baden-Badene, Kaiser-Wilhelm- 
strasse 1. Savo valdžioj turėjo septyniolika tarnautojų. Ne visi jie 
tarpusavy gražiai sugyveno. Tomas turėjo bėdos, pavyzdžiui, su 
leitenantu Pierre Valentine, kuris buvo tikras SS prancūziškoj 
uniformoj. Jis rekvizuodavo ir sulaikydavo visus, tuo tarpu kai ki
ti jo kolegos griežtai laikėsi paieškomųjų asmenų sąrašo. Valen
tine naudojo savo galią be jokio skrupulo, kaip koks milicininkas. 
Tomas jam tai pastebėjo, bet jis tik patraukė pečiais ir atsakė:

--Aš neapkenčiu vokiečių.
Kai Tomas bandė vokiečius parodyti kitoj šviesoj, jis atkirto: 
-- Visi vokiečiai vienodi. Štai paskutin( mėnesi mes gavome 

šešis tūkstančius pranešimų apie karo nusikaltėlius. Jų autoriai vi
si vokiečiai. Kai jie okupuoja mažą kraštą, jaučiasi viešpačiais, 
bet kai patys gavo ( kail(, groja Beethoveną ir viens kitą išdavinė- 
ja. Ir jūs norite, kad aš juos gerbčiau?

Tuo atžvilgiu Valentine buvo teisus. Po karo Voketijoje vyko 
baisus išdavinėjimas ir tarpusavio sąskaitų suvedinėjimas. Bet 
vienas (vykis Tomą Lieveną sujaudino. Tai atsitiko rugpiūčio 2 d. 
Jo biure pasirodė pražilęs, išbadėjęs vyras, apsirengęs suplyšu
siuose rūbuose.

(Bus daugiau)
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Anekdotų ir cinizmo vaidmuo 
viešame gyvenime

DIRVA, kartas nuo kar
to duoda anekdotą iš pa
vergtosios Lietuvos gy
venimo savo pirmojo pus
lapio, apatinės pusės, 
kairėje kertelėje (po VG 
straipsnio). Pastebėta, 
kad nemažas skaičius 
Dirvos skaitytojų pirmu
čiausia žiūri, ar naujame 
Dirvos numeryje yra 
koks anekdotas. Klausi
mas: kas čia? Ar tik no
ras skaniai pasijuokti ar 
ką nors daugiau duoda to
kie ir panašūs anekdo
tai? Amerikos psichiat
rų sąjungos oficialus 
spaudos organas (The 
American Journal of 
Psychiatry) 1963 me
tais buvo atspausdinęs 
straipsnį, kuriš ieškojo 
atsakymo į čia keliamą 
klausimą. Straipsnio au
torius nurodo, kad tuo 
klausimu jau ir seniau 
domėjosi ir rašė gan ži
nomi mokslo žmonės, 
kaip Freudas (1916 ir 1938 
metais), Diesendruckas 
1946 m.), Flugelis (1951) 
ir Allportas (1954). Tie
sa, to straipsnio auto
rius tyria problemą dau
giausiai turėdamas 
prieš akis žydams daro
mas skriaudas. (Jispats 
tatai įsakmiai pabrėžia).

Straipsnio autorius 
nurodo, kad anekdotai ir 
bendrai humoras yra la
bai patogus (drauge ir 
aštrus) ginklas kovai 
prieš žydams padarytas 
ir daromas tautines, re
ligines, moralines ir ki
tokias skriaudas. Supran
tama, kad ne vien žydai 
buvo ir yra skriaudžia
mi. Dauguma mažųjų tau
tų kenčia. Ypačiai tos, 
kurios pavergtos bar
bariško priešo. Todėl 
visai suprantama (ir tur 
būt girtina) kad ir lietu
viai visomis tinkamomis 
progomis naudoja anek
dotus kovoje už priešo 
(bolševikų) susilpnini- 
mą ir savo laisvės at
gavimą. Reikalui pri
taikintas anekdotas turi 
ir kitą didžiai vertingą 
savybę. Jis dažnai pava
duoja ilgus ir gan 
nuobodžius laikraščių 
straipsnius, kurių skai
tytojai ne per daug mėgs
ta. Ilgų straipsnių rašy
tojai dažnai yra privers
ti tyčia ar netyčia pasi
kartoti ir tuo būdu ne- 
bepalieka skaitytojo pro
tui jokio "darbo". Vis
kas "seniai" aišku, vis
kas "seniai" žinoma. Gi 
šmaikštus anekdotas, su 
savo nedasakytomis min-

Rytas George ežere New Yorko valstijoje. Fotografuota iš Slivynų vasarvietės Blue Water terasos. 
Vyt. Maželio nuotrauka
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timis sukelia skaitytojo 
susidomėjimą ir dažnai 
priverčia jį patį pagalvo
ti, pasamprotauti ir kas 
"nedabaigta" — užbaig
ti.^

Žinoma vartojant anek
dotus apsiginimui nuo 
skriaudų negražu tuos 
anekdotus paversti kitų 
bereikalingo puolimo ar 
įžeidinėjimo įrankiu. To
kį pavyzdį randame minė* 
tame psichiatrų žurnale 
tilpusiame straipsnyje. 
Čia duodu to anekdoto 
tikslų vertimą: "Vienas 
senas žydas buvo patal
pintas katalikiškoje li
goninėje ir buvo ruošia
mas operacijai. Vie
nuolė paklausė jo, koks 
jo giminaitis bus atsa- 
komingas už sąskaitas. 
Senas žydas atsakė: 
"Mano vienintele dar gy
va gimine yra mano se
suo, bet ji negali būti at- 
sakominga, kadangi ji 
yra senmergė, persi
krikštijus į katalikų ti
kėjimą ir dabar yra vie
nuolė". Klaususioji vie
nuolė tuojau pasakė: "Aš 
noriu, kad tamsta žino
tum, kad mes nesame 
senmergės, mes esame 
Jėzaus Kristaus sužadė
tinės". I tai žydas su
šuko: "Tuo atveju siųsk 
mano sąskaitas mano 
svainiui". Komentarai 
nebereikalingi.

O čia vėl vertimas ki
to to paties autoriaus pa
teikto žydų reikalus at
stovaujančio anekdoto. 
Mirė protestantų kuni
gas ir patekęs į dangų pa
siteiravo Švenojo Petro, 
kaip ten susisiekimo rei
kalai tvarkomi. Šventa
sis Petras liepė jam tam 
reikalui naudoti automo
bilį ir davė I?ordą. Vė
liau tas protestantų kuni
gas pamatė,kad katalikų 
kunigas važinėja Buiku, 
ir užklausė Šv. Petro, ko
dėl katalikų kunigas turi 
geresnį automobilį negu 
jis. Šv. Petras paaiški
no, kad katalikų kunigas 
turėjo atsisakyti būda
mas žemėje daugelio da
lykų (pavyzdžiui vedybų), 
todėl jis bandąs nors čia 
jį kompensuoti. Kiek pa
laukus, protestantų ku
nigas pamatė rabiną va
žinėjantį Cadillacu ir už
klausė Šv. Petro, kodėl 
taip darosi. Šv. Petras 
trumpai atsakė: "Ša, 
jis yra boso giminė". 
Straipsnio autorius duo

da ir daugiau panašių 
anekdotų. Bet čia išvers
tieji yra tipingiausieji.

Dirvoje ir kaikuriuo- 
se kituose lietuviškuose 
laikraščiuose pasirodo 
(tiesa, ne dažnai ir tik 
specialiai nuotaikingiau- 
siųjų bendradarbių raši
niuose) posakiai, o kai 
kada ir ištisi posmeliai, 
dėl kurių skaitytojas tu
ri abejonių ar nereiktų 
juos priskirti cinizmo 
klasei? Praktiškame lie
tuvių gyvenime kartais 
pasitaiko, kad tas ar ki
tas sentimentalus poetas 
ar tragiškų romanų auto
rius ar koks iškilus vei
kėjas nešykštėja ciniško 
pobūdžio sakinių rim
tuose pokalbiuose. Kodėl 
taip darosi — nelengva 
suprasti.

Cinizmas yra jautrių
jų sielų ginklas apsigini
mui nuo kvailų žmonių 
kritikos — sako vieni. 
Kiti vėl sako, kad ciniz
mas yra visuomenės pa
dugnių ir baustinųjų nu
sikaltėlių filosofija. 
"Archives of Criminal 
Psychodynamics", savo 
1959 metų antroje laido
je, be kitko, rašo ir ši
taip: "Cinikas yra visuo
menei nepatraukliausia 
figūra. Paprastai į cini
ką žiūrima kaip žmogaus 
ir viso pasaulio priešą, 
kurs tiki, kad žmogaus el
gesys yra pagrįstas vien 
tik jo savanaudiškais rei
kalais. Cinikas yra pui
kus ir entuziastiškas 
priekabių ir kitų žmonių 
klaidų ieškotojas ir su- 
radėjas. Jis taip pat yra 
piktas sprendėjas. Cini
kas žiūri su nepasitikė
jimu ir panieka į mora
lės reikalavimus. Žodis 
cinikas yra kilęs iš grai
kų kalbos ir reiškia šu
nį. Graikų cinikas Dioge - 
nas gyveno statinėje ir 
nesimaudė. Kitaip sa
kant gyveno kaip šuo. Ci
nikas turi būti kiek gali
ma nemandagesnis, ne- 
kultūringesnis ir porna- 
grafijos žodžių vartoji
mo meisteris. Tačiau 
Diogenas buvo draugiš
kas ir mandagus varg
šams, nors išdidus tur
čiams ir didikams.

Toliau tas pats žurna
las, tame pačiame 
straipsnyje šitaip sako: 
Deja, paviršutinis įspū
dis yra klaidinantis. Ta
tai liudija, kad ir tokie pa
saulinio masto vyrau
jančių cinikų vardai, 
kaip Diogenas, Jeremiją, 
Šventasis Augustinas,

Kanados paviljonas Montrealio parodoje. J. Garlos nuotrauka

EXPO 67
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Pasaulinė Paroda Montrea- 
lyje jau įpusėjo, taip sakant, 
peržengė l antrąją savo gyvavi
mo pusę, bet minios lankytojų 
tebeplūsta, kaip ir iki šiol. Da
bar netgi tirščiau, nes dauguma 
lankytojų išnaudoja savo vasa
ros atostogas. Iki šiol parodą 
jau aplankė virš 32 milijonų 
lankytojų ir laukiama, kad iki 
parodos uždarymo -- spalio 27 
d., lankytojų skaičius prašoks vi
sus rekordus.

Tačiau kartu su susidomėji
mu, pati paroda vis labiau ima 
virsti lyg ir tam tikra politine 
arena, kurioj iš dešinės ir iš 
kairės šienauja sovietai. Beveik

Marx, Bakuninas, Tols
tojus ir Veblen".

Cinikai yra negailes
tingi socialinių privile
gijų priešai — sako tas 
pats žurnalas. Diogeno 
nusistatymas nesimau
dyti buvo simbolinė pa
nieka kilniosioms gy
ventojų klasėms. Ciniz
mo istorikai yra linkę 
cinizmą laikyti proleta
rinės filosofijos pradi
ninku. Pastebima, kad 
daugumoje atvejų (nors 
yra ir išimčių) cinikai 
kaip ir senovės prana
šai yra kilę iš kuklių ir 
prislėgtų mažumų, ku
rios netarpiškai pergy
vena socialines nely
gybes.

Reikia pripažinti, kad 
cinikai neretai, nors ir 
be pagrindo, suplakami 
su skeptikais, oportunis
tais ir pesimistais. Tie
sa, jie turikaikuriųbend 
rų bruožų. Bet skirtumai 
esminiai ir suplakti juos 
nėra pakankamai pa
grindo. Bet, tai žino
ma jau atskira ir ilga te 
ma. Gi dėl to, kad ciniz
mas yra baustinųjų nusi
kaltėlių filosofija tai ga
lima tik tiek pasakyti. 
Nusikaltėliai yra, grei
čiausia, kraštutiniai 
oportunistai. Tikslas pa 
teisina priemones. Ciniz
mas, dėl jo savotiškų ypa
tybių, gali būti nusikal
tėlių lengvai pavartoja
mas tikrųjų jų "profesi
jos" tikslų užmaskavi
mui. Tai, žinoma, visai 
kita plotme.

Iš šitokių to žurnalo 
pastabų cinizmo reikalu, 
galima spręsti, kad kla
sifikuojant ką nors (žmo
gų, raštą ar veiksmą) 
kaip cinizmą/’eikalingas 
didelis atsagumas ir te
oretinis toje srityje ap
sišvietimas. Priešingu 
atveju, suklysti labai 
lengva ir tuo būdu be pa
grindo įžeisti (o gal ir pa
gerbti) ką nors.

ĮPUSĖJUS
Bernotas
kas savaitę jie ruošia kokios 
nors savo tautinės grupės dic 
nas arba festivalius. Liepos pas
kutinę savaitę jie turėjo ukrai
niečių dieną. Tuo pačiu metu uk
rainiečiai egzilai, kurie Kana
doje turi didelės įtakos ir yra 
svarbi mažuma, turėjo savo tau
tinę dieną, kuri praėjo su dide
liu pasisekimu. Jie pasirodė to
je pačioje aikštėje, kaip ir es
tai bei latviai, kurioje rugsėjo 
2-3 dienomis pasirodys ir lietu
viai. Po šventės grupė jaunesnio 
amžiaus ukrainiečių, tai buvo lie
pos 29 d. vakare, šeštadienj, su
sirinkę priešais sovietų pavilio- 
ną padainavo keletą tautinių uk
rainiečių dainų. Kiti gi ėmė šū
kauti angliškai ir ukrainietiškai 
Sūkius, nukreiptus prieš sovie
tus. To tik ir trūko. Sovietai 
tuoj iššaukė policiją, kuri 15 tų 
demonstrantų areštavo. Tačiau 
kas su sulaikytaisiais buvo pa
daryta, laikraščiai vėliau niekad 
nebepranešė.

Dar tebėra nebaigta ir esto 
Eerik Heine byla, kuris gegužės 
5 d. buvo suimtas po to, kai ant 
kūjo ir piautuvo paminklo, sto
vinčio prieš sovietų pavilioną, 
raudonais dažais išrašė: "Free- 
dom for the people of Estonia, 
Latvia and Lithuania", nes teisė
jas ir Heinės gynėjas tebesi
aiškina teisinę sąvoką, kieno 
nuosavybe tas paminklas laiky
tinas. Mūsų pagarba ir užuojau
ta drąsiam estui, nors tokiu bū
du priminusiam sovietinę okupa - 
ciją!

Rugpjūčio viduryje sovietai 
turėjo savo sovietinę dieną ir 
meno festivali, { kurj prigūžė
jo svečių iš visos Sovietijos. 
Čion atvyko kultūros ministerė 
Ekaterina Furceva, čia lankė
si sovietų ministerio pirminin
ko pavaduotojas Polianskis, ku
ris buvojo ir Ottawoje. Būda
mas EXPO, min. pirm, pava
duotojas Polianskis pirmoj ei
lėj aplankė savo pavilioną, pas- 
jui Čekoslovakijos, Jugoslavi
jos, Kubos, Egipto ir dar vieną 
kitą arabų pavilioną,betdemons • 
tratyviai aplenkė Amerikos pa
vilioną.

Kai Polianskis atvyko } Mon- 
trealj, čia jj pasitiko Quebec’o 
ministeris pirmininkas Daniel 
Johnsonas. Savo sveikinimo kal
boje Johnsonas džiaugėsi galjs 
priimti tokj kilmingą svečią, 
įtartu gėrėjosi sovietine san
tvarka ir kad visos 15 sovietų 
valdžioje esančios respublikos 
taip puikiai sugyvenančios, kad 
jo nuomone, ir Kanada galėtų iš 
to pasimokyti ruošdama savo 
naują konstituciją, ypatingai 
sprendžiant kalbinius ir tauti
nius klausimus, tai yra klausi
mus tarp kanadiečių, kalbančių 
angliškai ir prancūziškai. Tiek 
daug laisvės ten turinčios atski
ros respublikos, kad netBaltgu- 
dija ir Ukraina buvusios priim
tos i Jungtines Tautas. I šitokį 
D. Johnsono sapaliojimą ir vi
sišką sovietinės santvarkos ne
pažinimą, sekančią dieną trum
pai atsakė prekybos ministeris 
Marchand, kuris pasirodė so
vietus geriau pažįstąs. Jis pa
sakė, jei "kalbinė lygybė", ko
kia dabar viešpatauja SovietųSą- 
jungoje, būtų pritaikyta ir Kana
doje, ui visi prancūziškai kal
bantieji Ouebec’o gyventojai bū-' 

tų priversti savo prancūzų kal
bą vartoti tik namuose, gi išė
ję j gatvę ar { {suigas būtų ver. 
čiami kalbėti tik angliškai. Ar 
Johnsonas irOuebec’oseparatis- 
ui norėtų šitokios "lygybės"? 
Mes nuo savęs dar galėtume pri- 
durti, kad Labradoras ir šiauri
nės Kanados tundros susilauk
tų naujų gyventojų, kurių tarpe 
būtų visi dabar uipnepatenkinti 
prancūzai separatisui.

Šiomis Sovietinės šventės die ■ 
nomis per radiją, televiziją ir 
spaudoje nieko kito- negirdėjai, 
kaip tik rusų ir sovietų vardą. 
Į festivalj atvyko Raudoniosios 
Armijos choras, Bolšojopera ir 
baletas, {vairių respublikų me
nininkai, tarp kitų buvo minimi 
ir Vilniaus artistai. Pasirody
mai vyko netik sovietų pa vilio
ne, bet ir Tautų Aikštėje, o da
lis net įvairiuose miesto teat
ruose ir salėse. Sovietiniai kal
bėtojai nuolat laiko paskaitas 
Įvairiais sovietinio gyvenimo 
klausimais ir atsakinėja { klau
simus. Pvz., buvo paskaitų to
kiomis temomis, kaip "Profsą
jungos Sovietų Sąjungoje", 
"Mokslas ir menas Sovietų Są
jungoje", "SovietųSąjungos kons
titucija" ir pan. Klausytojų ir 
žiūrovų visada atsiranda.

Kitas "trublemakeris" EXPO 
ir Kanados lankytojas buvo Pran
cūzijos prezidentas Cha ries de 
Gaulle, kuris užpylė daug van
dens ir ant taip jau neramaus 
Ouebec’o separatistų malūno sa - 
vo šūkalojimais, kaip "Tegyvuo
ja laisvas Ouebec'as!" ir pan. 
Jo sutikimui Montrealio miesto 
gatvės, kuriomis važiavo kaip 
koks karo laimėtojas, buvo iš
puoštos Prancūzijos vėliavo
mis, o gatvių grindinys išpieš
tas šviesiai mėlynų lelijėlių ei
lėmis. Vėliavos po keletos die
nų buvo nuimtos, tačiau lelijė
lės ant gatvių grindinio pasiliks 
tol, kol automobilių ratai jas nu. 
trins. Aštrios diskusijos, sukel
tos de Gaulle elgesio, tebesitę
sia iki šiol, o Ouebec’o separa
tisui jaučiasi išėję laimėto
jais ir jų arogantiškumas padi
dėjęs. Lankantis Ouebec’o mies
te teko ma tyt i da ug a ngli ška i ra - 
šytų iškabų užteptų juodais ar 
raudonais dažais, kas rodo, kad 
Ouebec’o separatistai prancū
zai jau vykdo D. Johnsono per
šamą sovietinę "kalbų lygybę".

Dabar j parodą vyksuma {vai
riausiomis priemonėmis. Štai, 
du berniukai iš Bostono apylin
kės atvažiavo { vežimuką pasi
kinkę nuosavą arkliuką. Mažie
ji keleiviai buvo filmuojami ir 
fotografuojami. Netrukus at
vyks vienas farmeris iš N. Da- 
kotos, pasikinkęs įvežimą 20mu- 
]ų ir susikrovęs visą savo šei
myną. Sportininkai vyksu bai
darėmis ir laivukais. Kiti net 
pėsti keliauja po kelis šimtus 
mylių lyg { kokią Meką.

Daug kartėlio sukėlė prieš 
trejetą savaičių iš Amerikos at
vykusi kva kerių grupė, kuri no
rėjo Amerikoje sudarytų vaistų 
paketus išsiųsti { Siaurini Viet
namą, kaip pagalbą "žmonišku
mo sumetimais". Taip pat tu
rėjo surinkę porą tūkstančių do
lerių pinigais. Kanados muitinė 
vaistus konfiksavo, nes kvake- 
riai neturėjo Amerikos valdžios 
leidimo juos išvežti, tačiau pa
čius kvakerius su jų surinktais 
pinigais l Kanadą ir { parodą įsi
leido. čia jie panešiojo prieš ka
rą Vietname nukreiptų plakatų, 
tačiau išsišokimų nepadarė. 
Bendrai, Montrealio gyvento
jai ir parodos lankytojai { bet 
kokius plakatų nešiotojus ma
žai kreipia dėmesio, nes šis 
reiškinys pasidarė perdaug daž
nas.

Parodoje šiuo metu, kai šiltos 
dienos, ypatingąi įsivyravęs nuo
gumas. Kartais galima jaustis 
esant paplūdimyje. Daugelis mo. 
terų jau dėvi nebe sukneles, o 
tikrus maudymosi kostiumus. 
Atseit, jeigu paroda, tai galima 
viską rodyti.

Parodos lankytojams katali
kams yra paskirta šv. Jokūbo 
(St. Jacques) bažnyčia, esanti 
prie pat centrinės METRO Ber- 
ri - de Montigny stoties. Tai di
džiulė, vieno bokšto, šviesiai 
pilko akmens bažnyčia, staty
ta XIX amž. pabaigoj vieno žy
maus Montrealio architekto. 
Bažnyčia, ruošiantis parodai, 
buvo ypatingai išpuošta, nuvaly
ta ir apšviesta prožektoriais. 
Rugsėjo 3 d. joje bus lietu
viams pamaldos, kurias lai
kys Montrealio kardinolas Le- 
ger, o pamokslą lietuviškai pa
sakys vyskupas Brizgys. Tai bus

(Nukelta l 6 psl.).
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PIEVELIŲ ĮRENGIMAS, TRĘŠIMAS
IR PRIEŽIŪRA (3)

Dr. Agr. ALEKSANDRAS ŠEŠTOKAS

jų grūdeliuose yra po tą 
patį procentą azoto, kalio 
ir fosforo. Pvz. trąšų ana- 
lyzas 12-6-6. Tai ir kiekvie
no grūdelio analyzas yra 
12-6-6.

Kai žinoma, kodėl pievelė 
blogai auga, nesunku ją pa
gerinti. Tik reikia pasalinti 
visos kliūtis, trukdančios 
geros žolės augimą. Pievų 
blogo augimo svarbiausios 
priežastys yra šios: 1) ne
tinkama žemė, 2) priežiū
ros stoka ir 3) netinkamas 
žolių mišinys.

Netinkama žemė. Pievų 
žolės, gerai prižiūrimos, 
gali augti ir prastoje žemė
je, išskyrus labai rūgščią. 
Netinkama žemė labai pa
brangina ir apsunkina pie
vos priežiūrą. Labai blogos 
sąlygos pievų žolei augti 
supuolusioje žemėje, nes 
vanduo sunkiai susigeria, 
šaknys laikosi paviršiuje. 
Trąšos neįeina gilyn. Didelė 
jų dalis nusiplauna nuo pa
viršiaus. Pieva jautri saus
roms ir ligoms. Nors su- 
puolusios žemės paviršiaus 
supurinimas ir daug pade
da, bet tik laikinai. Dau
giausia supuola molis, o 
ypač sunkus molis ir šlynas.

Labiausiai apsimoka pa
grindinai pagerinti žemę il
gesniam laikui t. y. padary
ti ją tokią, kad joje pasto
viai būtų: molio apie 40%, 
organinės medžiagos — 40 
7< ir smėlio 20'/. Tokios 
žemės sluoksnis turėtų bū
ti mažiausia 6 inčių gylio.

Nurodytuoju būdu žemę 
pagerinus, pievą galima 
įrengti sėkla, velėna arba 
velėnos gabalėliais.

Priežiūros stoka. Ir ge
rose žemėse dėl priežiūros 
stokos, pievų geros žolės la
bai išretėja. Jas nustelbia 
įvairios piktžolės. Taip daž
niausiai atsitinka, kai pie
vos netręšiamos, nepakan
kamai laistomos ir neregu
liariai bei netinkamu aukš
tumu plaunamos. Nurody
tosios blogybės gali pasitai
kyti visos kartu, arba kuri 
nors viena iš jų.

Jei gerų žolių yra nors 
pusė ir nėra tuščių vietų, 
tai ir be arimo galima jos 
pagerinti. Pirmiausia rei
kia piktžolės sunaikinti 
(chemikalais) ir patręšti. 

Gerai prižiūrima pieva greit 
atsigauna.

Jei piktžoles išnaikinus, 
gerų žolių palieka nedaug 
ir gausu tuščių vietų, tai 
tokią pievą geriau visai su
naikinti ir gerai paruošius 
žemę, iš naujo ją įrengti.

Netinkamas žolių miši
nys. Merion ar Kentucky 
Bluegrass pievoje dažnai 
būna prisimaišusių Bent
grass žolių. Vidurvasarį,

expo67
(Atkelta iš 5 psl.)

pirmas kartas* kad šios prancū
zų bažnyčios skliautuose skam* 
bės lietuviškas žodis. Šiaip pa
maldos šioje bažnyčioje laiko
mos kas va landą iki vidurnakčio.

Dabar, parodai (pusėjus, rim
tai pradėtas svarstyti klausi
mas, kas reikės daryt, kai pa
roda pasibaigs. Jokiubūdu neno
rima sunaikinti taip rimtai ir 
sunkiai paruošto kūrinio. Jau sū
dą ryta komisija iš federalinės 
valdžios, Quebec*o provincijos 
ir Montrealio miesto atstovų, ku. 
ri svarsto EXPO vletotolifnes* 
n( likimą. Y ra tikra, kad La Ron- 
de pasilinksminimų aikštė ir to
liau pasiliks veikti. Dauguma 
stambiųjų pavilionų, kur įrengti 
labai brangiai kainavę įrengi
mai, kaip Žmogus ir Gyvenimas, 
manoma taip pa t pa likti .kuriuos 
galės lankyti moksleiviai, stu
dentai ir ekskursijos. Dalis bus 
panaudota mokslo įstaigų reika
lams, o toks Radio Canada pa
viljonas, kur yra visos Kanados 
radio ir televizijos centrinė kon
trolės stotis, paliks Ir toliau 
veikti senoje vietoje.

Sekanti paroda -- EXPO 70 
— bus Japonijoje, Osakos mies
te 1970 metais.

ypač šlapiais metais, Bent
grass paruduoja. Tokia pie
va atrodo negražiai, lyg dė
mėta. Bentgrass, dėl skir
tingo piovimo aukščio ir 
skirtingo vandens reikala
vimo, bei kitų savybių, ne
tinka maišyti su Merion ar 
Kentucky Bluegrass. Ge
riausias būdas Bentgrass’ui 
išnaikinti, tai ją išrauti 
(lengvai išsirauna) ir tuš
čias vietas atsėti, atsodinti 
arba uždėti velėna.

Saulėtoje vietoje mėgs
tanti augti žolė, nors ir ge
rai prižiūrima, pavėsyje 
vistiek skursta. Todėl rei
kia pakeisti žolę. Pvz., Me
rion arba Kentucky Blue
grass pavėsyje blogai auga. 
Sunaikinus piktžoles, į to
kią žolę įsėti Red Frescue. 
Pasėtą sėklą lengvai pri
dengti t. y. paberti ant vir
šaus geros žemės. Po kiek 
laiko Red Frescue suaugs 
ir nustelbs pavėsyje silpnai 
augančią Merion ar Kentu
cky Bluegrass.

Pagerintas pievas reikia 
kas metai reguliariai tręšti, 
laistyti ir piauti, nes nepri
žiūrima pieva vėl susigadi
na.

TRĄŠOS
Augalų maistas yra va

dinamas trąšomis, šaknys 
maistą paima iš žemės van
dens tirpinyje. Be vandens 
augalas maisto paimti ne
gali. Iš žemės paima mais
tą tik tokį, kuris tirpsta 
vandenyje.

Pievų žolės pradeda aug
ti, kai oro temperatūra pa
kyla iki 45° F, ir auga be 
pertraukos iki užšąla. Todėl 
joms visą laiką reikia trąšų 
ir vandens. Geriausiai auga, 
kai oro temperatūra esti 70° 
F. todėl tuo metu suvartoja 
daugiau trąšų ir vandens.

Reguliarus ir nuolatinis 
pievų aprūpinimas maistu, 
t. y. jų patręšimas yra la
bai svarbus. Netręšiama 
pieva greitai išretėja. Išre- 
tėjusioje pievoje pradeda 
augti piktžolės, nes jos pa
sitenkina mažesniu maisto 
kiekiu.

Tręšiama mineralinėmis 
ir organinėmis trąšomis. 
Mineralinės trąšos: azotas 
(N), fosforas (P) ir kalis 
(K), šių trąšų augalams 
reikia gana daug. Mikromi- 
neralinės trąšos: geležis 
(F), kalcis (Ca), varis (Cu) 
ir t.t. Augalai jų suvartoja 
labai mažai.

Organinės trąšos: mėšlas, 
kompostas ir fabrikų per
dirbtos augalų ir gyvulių 
liekanos. Jos turi augalams 
labai lengva? prieinamo azo
to. fosforo ir kalio. Be to. 
organinės trąšos teigiamai 
veikia žemės struktūrą ir 
praturtina žemę naudingo
mis bakterijomis. Bakteri
jos .skaldo organines me
džiagas ir paverčia azotą, 
fosforą ir kalį augalams 
prieinamu.

MINERALINĖS TRĄŠOS
Azotas. Jo daugiausia 

reikia stiebui ir lapams 
augti. Pievai teikia stipres
nę žalią spalvą ir yra jos 
pagrindinis maistas. Milijo
nai pievų lapelių daugiausia 
jo suvartoja. Azotas leng
vai tirpsta vandenyje, žemė 
jo neapsorbuoja. Iš dirvos 
išsiplauna apie 20' <. Su azo 
to tręšimu reikia būti labai 
atsargiems. Patręšus dides
niu kiekiu iš karto, pieva 
išretėja, ar net paruduoja 
(išdega). Nepatartina vie
nu sėjimu tręšti daugiau 
kaip 2 svarus gryno azoto 
1000-čiui kvadratinių pėdų. 
Merion Bluegrass 1000 kv. 
pėdų pieva per sezoną gry
no azoto suvartoja 6-10 sva 
rų, o kitos vėsaus klimato

žolės — 3-6 svarų. Azoto 
pievoms daug reikia. Jis 
lengvai išsiplauna, greitai 
tirpsta ir vienu kartu daug 
duoti negalima. Dėlto vasa
ros metu tręšiama kas pen
kios savaitės. Azotinių trą
šų rinkoje yra įvairiais var
dais mineralinės ir organi
nės kilmės. Mineralinės kil
mės: 1. Ammonium Nitrate 
(ją mėgsta Merion Blue
grass), 2. Urea 45%, pa
lengva tirpsta ir tuo ilges
nį laiką gali aprūpinti pievą 
azotu.

Organinės kilmės azoti
nės trąšos tai daugiausia 
pramoninių augalų lieka
nos, fabrikuose perdirbtos. 
Pvz., sojos pupelių išspau
dos, žemės riešutų lukštai 
ir t.t. Jos yra geros tuo, 
kad nėra pavojaus pievą iš
deginti, nes palengva tirps
ta ir ilgesnį laiką vienodai 
aprūpina žolę azotu.

Organinėse trąšose azoto 
svaras kainuoja daug bran
giau. Daug azoto reikalau
jančioms žolėms nepakan
kamai jo atpalaiduoja ir 
tuo tik skatina Crabgrass 
augimą.

Fosforas stiprina šaknis 
ir teigiamai veikia augalo 
žiedus ir vaisius, žolės stip
rumas daug priklauso nuo 
gerai išaugusių šaknų. Dau 
gelis pievų žolių turi pože
mines arba antžemines 
ataugas, kurios driekiasi 
virš žemės arba negiliai že
mėje. Iš jų išauga šaknys 
ir nauji ūgiai, šaknys ir 
ataugos suvartoja daug 
fosforo.

Fosforas neišsiplauna iš 
žemės taip kaip azotas, bet 
apie 50% susijungia su že
me ir nebetirpsta vandeny
je. Todėl apie 50% patręš
tojo fosforo augalai paimti 
negali.

Fosforo pievai reikia vi
są laiką, bet prieš žiemą jo 
reikia daug daugiau. Rude
nį daugiau auga žolių šak
nys ir suvartoja daugiau 
fosforo.

Kalis stiprina augalo stie 
bus, didina atsparumą li
goms, didina žiedus ir vai
sius. Jis, kaip ir fosforas, 
neišsiplauna iš žemės, ypač 
juodžemyje ir molyje, že
mėje nesijungia su kitais 
mineralais ir veik visas pa
imamas augalų.

Balansuotos trąšos. Azo
to, fosforo ir kalio galima 
pirkti atskirai, bet daugiau
sia parduodama viename 
maiše visos trys mišinyje. 
Tas tris trąšas kartu va
dinsime balantuotom trą
šom. Ant įpakavimo pažy
mėtos 3 skaitmenim. Pvz., 
20-10-10, 10-8-4 ir t.t. šie 
skaičiai rodo procentus gry
no azoto, gryno fosforo ir 
gryno kalio. Pirmas skait
muo visada reiškia azotą 
(N), antras — fosforą (P) 
ir trečias — kalį (K). Pvz., 
paimsime 50 sv. trąšų, ku
rių analyzas yra 20-10-10. 
Azoto yra 20' < , tai bus 10 
sv. gryno azoto, o fosforo 
ir kalio yra po 10% . Tai 
gryno fosforo ir kalio bus 
po 5 svarus. 50-je svarų 
trąšų maistingų dalių 
(10-|-5-|-5=20) yra 20 sv., 
o likusioji dalis (50—20= 
30) 30 svarų yra trąšų ri
šamoji dalis (balastas).

Trąšų vertė priklauso 
nuo to, kiek maiše yra gry
no azoto, fosforo ir kalio ir 
kiek tų trąšų tirpsta van
denyje.

Rinkoje platinamos trą
šos yra dulkių ir grūdelių 
(Granulated) pavidale. Grū
delių pavidale trąšos yra 
geresnės, nes pasėjus, grū
deliai pro žolės lapus nurie
da ant žemės. O dulkės lim
pa prie lapelių ir gali suža
loti lapelius, jei tuojau ne
nuplaunama. Geriau pirkti 
homogenizuotos trąšos, nes

STUDIJOS 
SAVAITĖ 

DAINAVOJE
Dainavoje pasibaigus ateiti

ninką sendraugių studiją savai
tei susirinko bendrosios studijų 
savaitės dalyviai.

šią stovyklą ruošė ir jai va
dovavo Lietuvių Fronto Bičiu
liai. Stovykloje dalyvavo ir vie
nas kitas ateitininkas sendrau
gis.

Rugpiūčio mėn. 14 d. vėliavos 
pakėlimui susirinko virš šimto 
mažų ir suaugusių. Po trumpo 
inž. V. Galvydžio Žodžio buvo su
giedotas tautos himnas. Tą die
ną iš ryto šv. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė prel. A. Bač- 
kis. Savaitės studijųdalyviaitu
rėjo progos, ne tik įdomių pas
kaitų pasiklausyti, bet ir jų dis
kusijose dalyvauti.

Buvo skaitytos tokios paskai
tos: Dr. S.A. Bačkis — Lietu
vos valstybingumas, J. Kojelis
— žurnalo "I Laisvę" klausi
mu ir Lietuviškų Jėgų Derini
mas, dr. J. Kazickas — Lietu, 
vos laisvės galimybės, kun. 
PugeviČius — iš rekorderio 
juostos, kalba - bendrinis lietu
vių reikalas, V. Sidzikauskas
— Lietuvos diplomatų veikla,J. 
Brazaitis — Nepriklausomos 
Lietuvos laikų dvasia literatū
roje ir ryšiai su Lietuva, A. Ka- 
sula i tis -- kai kurie valstybin
gumo inspektai Lietuvos laisvi
nimui. Valiukas -- rezoliucijų 
ir Į Laisvę reikalu. Be to, ten 
buvo du pokalbiai, du vakarai, 
laužai, bendros dainos ir paskai
tyti trys stovyklos laikraščiai, 
kuriuos redagavo dr.S. Aliūnas.

Penktadienį kun, Br. Dagilis 
atlaikė šv. Mišias už Lietuvos 
partizanus ir kritusius dėl Lie
tuvos laisvės, o vakare sureng
tas partizanams paminėti vaka
ras. Savaitė užbaigta literatūros 
vakaru, kurį pravedė dr. P. Ki
sielius. A. Baronas paskaitė no
velę — "Kaltės Išpažinimas". 
Sol. Algis Grigas padainavo ke
letą dainų. Pianinu jam prita
rė Alvydas Vasaitis. Akt. Sta
sė Kielaitė ir Jonas Kelečius 
davė ištraukas iš Vinco Krė
vės "šiaudinės pastogės". Li
teratūros vakare taip pat skai
tė savo humoristinius eilėraš
čius ir dr. S. Aliūnas.

Sekmadienį įvyko užbaigia
masis posėdis, kurį pravedėdr. 
A. Klimas.

A. Grinius

MALĖ & FEMALE

LINTON HOSPITAL 
LINTON, NORTH DAKOTA 

requir<fs 

TW0 MDs 
ONE DENTIST 
TW0 NURSES

For a 30 bed hospital in a town of 
2,000 people where there is n new 
high school, an elghth parochial 
school, all kinds of sports, fishing, 
boaling, hunting, golf, swimming 
pool, softbal] and tennis. 
Starting wages for nurses, $425. 
For further infortnation vvrite:

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

We are now in the process of bind- 
ing « 4 doctor clinic to be contpleted 
by November |5. (85-91)

opportunities for 
PROFESSIONAL PERSONNEL 

GRADUATE NURSES 
and 

COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

for thirty bed hospital. For further 
particulars apply, call, or vvrite: 

Administrator, 
Providence Hospital, 
Davsland, Alberta, 
Canada.
403 — 374-2721 (89-98)

AMT-ASCP TECHNICIAN — 
92-bed-general hospital and 
extended care facility, located 
in the center of the Thumb 
area of Michigan. Centrally 
located to Detroit, Flint, Sagi- 
naw, and Bay City, Pontiac 
and Lake Huron. Pop. 3100. 
Comprehensive benefit pro- 
gram. Salary commensurate 
v/ith qualifications and exper- 
ience. Contact H. B. Purdy, 
Adm., Mariette Community 
Hospital, Mariette, Michigan 

(91-95)

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 detign 
or product development in the field of cold extru- 
sion, heading, hot or cold forging.

Call Mr. KURNOT at 689-4300

LOVELL EXTRUSION CO.
Troy, Michigan

(89-91)

I.D. and O.D. Grinders
• Experienced gage v/ork
• Top rates, fui) benefits

Apply

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

(89-95)

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS, 

BEGINNING SEPTEMBER 5. REGULAR FULL TIME, 
DAY SCHOOL PROGRAM. VA'CANCIES EXIST IN THE 

FOLLOW1NG AREAS.
• Machine shop
• Printing
• Automobile 

body repair
vvorking

i Crafts
• Horticulture 
i Mechanical 
drafting

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

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

seno complete rf.sume to
BUREAU OF PERSONNEL

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

NO PHONE CALLS

Appliances repair 
Building 
maintenance 
Electrjcity

• Metai

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph f. Gribauikai 
Eiecufive Secretary

(85-94)

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed ūuarlerly

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1,000.00 

For 3 Teari 
Dividendi Paid 

Ouarttrly 
or Compoundad

r

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Aru Code 312) 656-6330
HOURS: Mon 94; Timml. Thvr»., M. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Ooaed 

$ov)fl®» U By ne IBHt Of TBe MeeHt W)H fore Frem Tke le».
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• B. Rėkus, Dirvos tar
nautojas, pablogėjus svei
katai, iš tarnybos pasitrau
kia ir ateinančią savaitę 
vyksta j ligoninę akių ope
racijai. Vėliau ketina vykti 
į Floridą pasilsėti. Redak
cija reiškia jam nuoširdžią 
padėką už gražų bendradar
biavimą darbe ir linki grei
tai pasveikti.

• Dr. Edmundas Juodė- 
nas, jo sūnus medicinos 
studentas Gediminas ir Po
vilas Mikšys atostogų išvy
ko į Kanadą žuvauti ir ap
lankyti tarptautinę parodą 
Montrealyje.

* ŠV. KAZIMIERO Lit. 
Mokykloje mok'slas pra
sideda rugsėjo 9 d. 9:30 
vai. Naujosios parapijos 
mokyklos patalpose. Už' 
interesuoti tėveliai kvie
čiami tą dieną atvežti 
vaikučius, juos užregis
truoti ir palikti mokyto
jams, kurie susiskirstys 
klasėmis ir pradės dar
bą. Šioje mokykloje 
veiks 9 skyriai, jei at
siras mokinių, ir dau
giau. Prie mokyklos 
veiks tautinių šokių gru
pė.

Naujai Išrinktas Šv. 
Kazimiero Lit. Mokyk
los tėvų komitetas pa
siskirstė pareigomis se
kančiai: pirm. A. Jonai
tis, vicepirm. spaudai 
bei Informacijai V. Čy- 
vas, sekretorė A. Kazė- 
nienė, iždininkė E.Stem- 
pužienė, iždo sekreto
rius Nykštėnas ir paren
gimų vadovai Ežerskis 
ir Žagarskas.

Mokyklai vadovauti su
tiko A. Tamulionis, ku
riam prašant, savo vieto
se liko buvęs mokytojų 
personalas.

♦ VYSK. M. VALAN
ČIAUS Lit. Mokykla pra

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

dės darbą rugsėjo 9 d. 
Šv. Jurgio parapijos mo 
kyklos patalpose. Mokyk
loje dirbs: H. Bankai- 
tis, St. Barzdukas, In
grida Bublienė, Pr. Jo
ga, Dalia Orantaitė, Ju
zė Orantlenė, Rita Pre- 
meneckienė, Stefanija 
Stasienė, Ona Žilinskie
nė. Tautiniai šokiai — 
Teresė Neimanaltė, 
kanklės — Ona Mikuls
kienė, "Aukuro” ansamb
lis — Alf. Mikulskis, 
"Grandinėlė" — L. Sa- 
gys. Tėvų komiteto pir
mininkas — VI. Palubins 
kas.

Mokyklos 9-11 sky
riuose įvedamos tautinio 
susipratimo pamokos, 
kurias dėstys įvairių sri
čių kviesti paskaitinin
kai. Ši mintis rado gyvą 
pritarimą Mokytojų Stu
dijų savaitėje, kuri vyko 
Dainavoje.

Kviečiame visus Cle
velando lietuvius regis
truoti savo vaikus į mo
kyklą rugsėjo 9. Jei ku
rie vaikai yra mokykli
nio amžiaus ir dėl kai ku
rių priežasčių negalėjo 
pradėti mokyklos anks
čiau tai dar nevėlu pra
dėti šiais metais.

TAUTYBIŲ DIENA — 
GEGUŽINE

Tautybių Sąjūdis, va
dovaujamas apskrities 
kontrolieriaus Ralph J. 
Perk, rengia pirmąją 
Tautybių Dieną - Gegu
žinę, kuri įvyks sekma
dienį, rugsėjo 10, Ger- 
man Centrai Farm, 7863 
York Road, Parmoję.

Dar neseniai Tautybių 
Sąjūdis, minėdamas Pa
vergtųjų Tautų Savaitę, 
sutraukė į Clevelando 
miesto aikštę 25,000 žiū 
rovų ir dalyvių. Tai buvo 
geriausiai paruoštas Pa
vergtųjų Tautų Savaitės 
minėjimas ne tik Cleve
lande, bet ir visame kraš
te. Apskrities kontrolie
rius? Ralph Perk, siekda
mas dar didesnės tauty. 
bių vienybės ir įtakos vie, 
šajame gyvenime, tikisi, 

kad pirmoji Tautybių Die
na - Gegužinė vokiečių 
sodyboje praeis tolygiu 
pasisekimu kaip ir Pa
vergtųjų Tautų Savaitės 
minėjimas.

Tautybių Dienos pro
gramai paruošti sudary
tas pagalbinis komite
tas, į kurį įeina Lenkų 
Moterų Susivienijimo 
pirmininkė Frances Tęs- 
ny, Vokiečių Organiza
cijų Lygos pirmininkas 
Jack Wiewėl ir Lietuvių 
Radijo Programos Di
rektorius Juozas Stem- 
pužis. Dienos programai 
vadovaus žinomas WD 
OK radijo pranešėjas 
Wayne Mack.

Nuo 1 vai. p.p. Tauty
bių Dienos svečius links
mins Heidelbergo pučia' 
mųjų orkestras, o nuo 5 
vai. vak. šokiams gros 
Hank Haller orkestras. 
Tūkstančiams dalyvių 
valgius paruoš Stefan 
Benclc su savo garsaus 
Hofbrauhaus restorano 
personalu. Keliolika tau
tybių pasirodys progra
moje su savo chorais, 
tautiniais šokiais ir or
kestrais.

Įėjimas tik $1.25, vai
kams iki 12 metų am
žiaus veltui. Visi lietu
viai kviečiami rugsėjo 
10 dieną gausiai dalyvau
ti pirmoje didžiulėje 
Tautybių Dienoje.

(js)

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

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
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE CERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

The Stroh Brewery Company, Detroit. Michigan 48226

Kaž
kas 
nauja

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 8 paketą, 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

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

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Euclid Barber Shop 
559 East 185 Street 

lietuvis kirpėjas — Vincas 
Geigotas.

Kirpykla atidara nuo 3 
vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(90-97)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
E. 72 ir St. Clair

Keturi kambariai ir vo
nia. Su baldais ar be baldų. 
871-8547. (91-92)

PARDUODAMAS
NAMAS
Dviejų šeimų mūrinis. 
6x6. Skambinti 486- 
9660.

(91-92)

THREAD GR1NDER HANDS 
Experienced men on Excello Internal 
& External Grinders. Top pay for 
Grinders. Ali around late hand. Sėt 
up work from prints. Fringe benefits. 
Steady work.

THREAD-CRAFT, INC. 
23901 Blackstone Warren, Mich.

313 — 754-4410
(91-97)

MAINTENANCE 
MECHANICS

KRAFT FOODS, Kendallville, Indiana, has permanant open
ings in a dean modern air-conditioned factory for qualified 
applicanfs with HIGH SPEED EOUIPMENT MAINTENANCE EX- 
PERIENCE, and High School degree.

• EXCELLENT WAGES
• FREE HOSPITALIZATION INSURANCE
• COMPANY-PAID PENSION
• FURNISHED CLOTHING
• MANY OTHER BENEFITS

WRITE PERSONNEL MANAGER

KRAFT FOODS
M. BOK 311 

KBIDMLVllLL INOIAKA
An Egual Opportanity Emptoysr

(91-92)

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

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

LOOM FIXER 
FOR XD LOOMS 

PART TIME 
OR FULL TIME 

CLINTON ŠILK MILL, 
INC.

58 CANAL STREET 
HOLYOKE, MASS.

(89-95)

JEWELRY
DROP HAMMER OPERATOHS, 

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

Experience necessary o'n Die 
Struck Ringe. Modern )ewelry MFG. 
Plant in union. Steady employment, 
overtime and benefits

TESSLER AND WE1SS
2389 VAUX HALL RD., UNION. N.J. 

(85-911

♦ VAIDINIMAS Antano 
Škėmos "Nakties Tyla"i 
kuriame dalyvaus akto
riai Regina Stravinskai- 
tė ir L. Barauskas, įvyks 
Santaros - Šviesos Fede
racijos suvažiavimo 
metu Tabor Farmoje.

♦ NATALIJOS JASIU- 
KYNAITES dailės kūri
nių paroda atidaroma 
rugsėjo 6 d. 3 vai. The 
Pend and Brush Club pa 
talpose, 16 E. lOth St., 
New Yorke. Bus išsta
tyti aliejai, pastelės Ir 
akvarelės. Paroda bus 
atidaryta iki rugsėjo 15 
d. kasdien nuo Ilki5v.v.

TEACHERS WANTED ELEMENTARY 
2 full time kindergarten l-lst grade,
1- 2ad, grade, l-3rd. grade, I Type A 
special ed, I speech correctionist,
2- 6th grade, I Junior high arta.

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

HENRY T. MARTIN 
Superintendent of Schools 
Fennville, Michigan 49408 

616 — 561-5101
(89-90)

WANTED AT ONCE EXPER1ENCED
ACME GRIDLEY 

BROWN & SHARPE 
DAVENPORT 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS—SĖT UP MEN 

Ist & 2nd SH1FTS. 
Steady work for qualified men. 
Metai Seal & Products, Ine.

216 — 731-6900 
(86-92)

MACHINISTS—lst class Good 
pay. Steady. Ali shifts. Call 
American Container Corp., 
1741 W. Edgar Road, Linden,
N. J. 201-486-1300. (91-93)

HELP WANTED FEMALE

NEEDED 
RECISTERED NURSES 

Full time, part time, part shift, any 
shift,

LEE MEMOR1AL HOSPITAL 
Dowagiac, Mich.

Salary open, Contact Mrs. Johnson, 
616 — 782-2131. before 4:30. Mrs. 
Morrow 616 — 782-5961 after 4:30. 

Call collect if out of town.
(91-93)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JONAS ŠIAUČIŪNAS — 
DIRVOS 

ADMINISTRATORIUS

Vilties Draugijos valdy
ba savo š. m. rugpiūčio 20 
d. posėdyje nutarė Joną 
Šiaučiūną kviesti Dirvos ad- 
m i n istratoriumi, pavesda
ma jam tvarkyti Dirvos 
piniginius ir visus kitus ad
ministracinius reikalus. Tas 
pareigas J. Šiaučiūnas pra
deda eiti nuo š. m. rug
piūčio 28 d. Tuo patvarky
mu Dirvos redaktoriams J. 
čiuberkiui ir V. Gedgaudui 
sudaromos sąlygos daugiau 
susikaupti Dirvos laikraščio 
turiniui stiprinti ir bendra, 
darbiams telkti.

Administratorius Jonas 
Šiaučiūnas, patyręs ir dau
geliui pažįstamas visuome
nininkas, nereikalingas ypa
tingo pristatymo. Iš Lietu
vos nepriklausomybės laikų 
jis žinomas tautinės srovės 
veikėjas, Korp! Neo-Lithu
ania filisteris, buvęs ilga
metis švietimo Ministerijos 
sekretorius ir referentas. 
Tremtyje administravo Dil- 
lingeno lietuvių stovyklą 
Vokietijoje.

Naujose ir svarbiose pa
reigose linkime J. Šiaučiū
nui geriausios sėkmės, o vi
siems — malonaus bendra
darbiavimo.

LITUANISTINIS ŠVIE
TIMAS CHICAGOJE

1966-1967 mokslo metais 
Chicagos apygardoje veikė 
lituanistinio švietimo insti
tucijos : Pedagoginis Litu
anistikos Institutas, kuria
me buvo 62 studentai ir ja
me dirbo 19 lektorių, 4 auk
štesniosios litnan i s t i n ė s 
mokyklos, kurias lankė 336 
mokiniai ir jose dirbo 38 
mokytojai, 15 pradžios li

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.

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. 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

tuanistinių mokyklų, kurias 
lankė 1412 mokinių ir jose 
dirbo 92 mokytojai, 2 vaikų 
darželiai, kuriuos lankė 69 
vaikai ir juose dirbo 4 mo
kytojai.

LB Cicagos Apygardos 
valdyba, žinodama lietuvių 
tėvų tautinės garbės pajau
timą ir atsakomybės jaus
mą vaikų auklėjime, tikisi, 
kad ir šiais mokslo metais 
lituanistinėse moky k 1 o s e 
mokinių skaičius nesuma
žės.

• LB Chicagos apygardo
je lituanistinių mokyklų iš
laikymas kasmet pareika
lauja $72,000.00. Iš tėvų 
mokslapinigiais surenkama 
iki $60,000.00. Lituanistinių 
mokyklų išlaikymui kasmet 
trūksta $12,000.00.

Trūkstamai sumai sukel
ti šiais metais yra suorga
nizuotas Lietuvių Mokyklos 
Vajaus Komitetas, kurio 
pirmininkas yra kun. dr. A. 
Juška, nariai: V. Galvydis, 
dr. G. Balukas, K. Drunga, 
S. Ingaunis, dr. T. Kaunas, 
dr. P. Kisielius, kun. B. 
Markaitis, S. J., D. šukelis, 
dr. T. Kaunas ir P. Urbu- 
tis. Komitetas iki vasaros 
atostogų yra surinkęs — 
$2,600.00.

Lietuvių Mokyklos Va
jaus Komitetas, pagal LB 
Chicagos Apygardos valdy
bos prašymą, aukas litua- 
nistiniui švietimui remti 
rinks ir priiminės iki š. m. 
spalio mėn. 1 d. Komiteto 
adresas: 1806 So. 48th Ct., 
Cicero, III. 60650. Aukas 
prašome siųsti: Lithuanian 
School Appeal, c/o acount 
Nr. 40900, Chicago Savings 
and Loan Association, 6245 
So. Western Avė., Chicago,
III. 60636, arba asmeniškai 
Įteikti komiteto, LB Apy
gardos ir Apylinkių valdy
bų nariams.

• Lietuvių Mokyklos Va
jaus Komitetas, kreipdamas 
į visus Chicagos apygardo
je gyvenančius lietuvius, iš
leistame atsišaukime, rašo: 
'‘Sąmoningam lietuviui li- 
tuanistuanistikos mokykla 
yra didysis pačios šeimos 
pastangų talkininkas jau
nimui lietuviškai išauklėti. 
Parama esančioms mokyk
loms išlaikyti bei tobulėti 

ir naujoms atsirasti yra 
tvirčiausias lietuvybės gy
vybingumo Įrodymas, silpna 
ir reta mokykla rodytų tik 
žlungančią tautinę grupę, 
nežiūrint jos atsitiktinų su. 
bruzdėjimų. Iš lietuvių kul
tūrinės kūrybos ir iš litua
nistinės mokyklos, kaip vi
sus lietuvius Į talką savai 
mokyklai remti, šaukdami 
Vinco Kudirkos žodžiais, 
juos kiek pakeitę visų lie
tuvių kartų adresu, ”.. .Kol 
dar nevėlu, sėk pasėlio grū
dą”.

• Giedrė Galinytė, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso metu išrinkta 
Miss Lithuania, baigė Bos
tono Universiteto Biologijos 
skyrių ir rugpiūčio 19 die
ną gavo diplomą. Atostogų 
išskrido į Kaliforniją.

• Margarita SidzHtaus- 
kaitė, duktė inžinieriaus 
Juozo ir Petronėlės Sidzi
kauskų gyvenančių Oak- 
land, Kalifornijoj, baigė 
Berkeley Kalifornijos Uni
versitetą įsigydama baka
lauro laipsnį iš istorijos. 
Ruošiasi tęsti studijas mo
kytojos profesijai.

VLADO BRADAUSKO 
ĮPĖDINIAMS

Pereitų metų pabaigoje 
Connecticut valstijoje mirė 
Vladas Bradauskas, Ameri
koje žinomas kaip Walter 
Bradauskas, palikdamas ke
lis tūkstančius dolerių. Apie 
velionį žinoma tik tiek, kad 
buvo 78 metų amžiaus ir 
kad j Ameriką atvyko 1913 
metais. Jo motinos pavar
dė buvusi Ališavičiūtė. Ve
lionio giminės ar apie juos 
žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke: 
Consulate General of Lithu
ania, 41 West 82nd Street, 
New York. N. Y. 10024.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Chicagos skyrius, 
rugsėjo 2 d., Union Pier, 
Mich., rengia viešą links- 
mavakarį Community salė
je. šios pramogos tikslas — 
lietuviškos televizijos palai
kymas. Programai vadovau
ja B. Brazdžionis. Groja lie
tuviškas orkestras. Bus do
vanų paskirstymas. Kvie
čiami visi atsilankyti.

• šaulių padalinių atsto
vų suvažiavimas įvyks spa
lio 7 d., Chicagoje, Jaunimo 
Centre. Bus renkama nau
ja valdyba ir kiti valdomie
ji organai. Iki šiol jąu yra 
įsiregistruota apie 50 at
stovų iš JAV ir Kanados.

• Lietuvių Prekybos Rū
mai organizuoja ekskursiją 
į Montrealį rugsėjo 1 d. Va-

SUDARYTI 
KOMITETAI

Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas A. Ru
dis pranešė Vlikui, kad 
ALT nutarė paskirti sa
vo atstovus į Jungtinį 
Finansų Komitetą (tel
kiantį lėšas Lietuvos ne' 
priklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukak
ties minėjimų programai 
vykdyti) ir į Eltos Infor
macijų Tarybą.

Į Jungtinį Finansų Ko
mitetą ALT paskyrė Jo
kūbą Stuką ir Albiną Tre
čioką, o į Eltos Infor
macijų Tarybą — Vytau
tą Abraitį ir Povilą Dar
gi-

Jungtinis Finansų Ko
mitetas ir Eltos Infor
macijų Taryba yra suda
ryta vykdant 1967 metų 
sausio 14-15 d. New Yor
ke įvykusios konferenci
jos nutarimus. Vlikas, 
Lietuvos Laisvės Komi
tetas ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės val
dyba po du savo atsto
vus į tuos organus pa
skyrė gegužės mėnesio 
gale. Vėliau du atsto
vus paskyrė ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė į 
JFK. Su Amerikos Lietu
vių Tapybos įgaliotais at
stovais dabar abu orga
nai yra galutinai sukom
plektuoti.

Jungtiniame Finansų 
Komitete yra: prel. Jo
nas Balkūnas ir Petras 
Minkūnas nuo Vliko, An
tanas Reventas ir Vytau
tas Banelis nuo LLK, Do 
mas Penikas ir Henrikas 
Miklas nuo PLB, Jokū
bas Stukas ir Albinas 
Trečiokas nuo ALT, A. 
Radzivanienė ir J. Bal
sys nuo ALB. Šio ko
miteto pirmininkas yra 
prel. J. Balkūnas, vice
pirm. D. Penikas, iždi
ninkas P. Minkūnas, sek
retorė A. Radzivanienė.

Eltos Informacijų Ta
ryboje yra: Romas Ke- 
zys ir Antanas V. Snieč
kus nuo Vliko, dr. Jonas 
Puzinas ir Vytautas Vai
tiekūnas nuo LLK, Gin
tautas Sabataitis, S.J., 
ir Emilija Čekienė nuo 
PLB, Vytautas Abraitis 
ir Povilas Dargis nuo 
ALT.

J. F. Komiteto ir E. 
I. Tarybos adresas yra: 
29 West 57 St. — 10 Fl. 
New York, N.Y. 10019.

Čekiai bei perlaidos J. 
Finansų K-tui rašytini 
United Lithuanian Fi- 
nance Committee vardu.

(ELTA)

NEO-LITHUANIA 
DĖKOJA

Prieš keletą savaičių, 
Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba išsiuntinė
jo visiems korporan- 
tams, kurių adresai yra

žiuoja apie 80 asmenų Pull- 
man vagonuose. Kelionėje 
išbus penkias dienas. Orga
nizacijai vadovauja W. Ka
reiva ir kiti.

SARGAS
70-ties butų naujam na

mui Bostono, Mass. reika
lingas vedęs sargas, suge
bąs daryti reikalingus pa
taisymus, dažyti, valyti ir 
kt. Duodamas naujas $160 
vertės butas ir iki $400 per 
mėn. algos. Gyvenimo ap
rašymą su rekomendacijo. 
mis siųsti 334 Harvard St. 
Apts., Ine. 330 Harvard St., 
Cambridge, Mass. 02139.

(91-92)

PASAULIO LIETUVIU 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. Kojęteiliai, Koncertas, Balius Grand Ballroom 
(North).

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

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

Aukšto kraujospūdžio problemos — simpoziumas. 
Suvažiavimo uždarymas.

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

Dr. ir p. Lenkauskus, tel.: 382-4725
851 5741 
481-6700 
942-7937

Dr. Brazaitis 942-6131

Dr. Martus
Dr. Ramanauskas
Dr. Skrinska

Dr. v. ŠAULYS PLGS suva
žiavime Cleveland-Sheraton 
viešbutyje rugsėjo 2 d. skai
tys paskaitą "Medicina Lietu
voje".

žinomi, prašymą,kvies
dama dalyvauti Korp! Sto
vykloje - Suvažiavime ir 
savo aukomis įsijungti į 
Korp! Klestėjimo ir Sto- 
vykios Fondą. Iki šiolei 
į kvietimą atsiliepė se
kantieji kolegos:

V. Mažeika, J. Bachu- 
nas, St. Švedas, Z. Vys-' 
niauskienė, J. Juodikis, 
J. Jurevičius, V. Aglins
kas, Dr. A. Ramonas, Z, 
Ašoklis, V. Gudaitis, Al.
M., Dr. J. Balys, D. ir
J. Gilvydžiai, A. Sodai- 
tis, S. Mackevičius, Vyt. 
Abraitis, J. Rauktys, G.
K. Gražienė, B. Kasakai
tis, Dr. J. Ramunls, R. 
Šiaudikis, J. Andrašiū- 
nas, J. Gaižutis, A. Rū
kas, Dr. J. Maurukas,
M. Šimkus, J. Maurukas, 
Jonas Jasiukaitis, B. 
Rimgailienė, J. Dargis 
ir New Yorko Filisterių 
Sąjunga.

Korp! Vyr. Valdyba tik
rai nuoširdžiai dėkoja 
įsijungusiems kolegoms 
ir ypatingai dr, J. Bart
kui, kuris atsiliepė $50 
auka. Tuo pačiu norime 
priminti visiems ki
tiems korporantams'ku
rie gal pamiršo atsiliep
ti į Korp! Vyr. Valdybos 
laišką, kad Jūsų parama 
yra laukiama ir reika
linga išlaikyti Korp! veik
lą.

Aukas prašome siųs
ti Korp! Vyr. Valdybos 
iždininkui: Algirdas Sau
lis, 4611 S. Troy St., Chi
cago, III. 60632.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

♦ VYT. MAŽELIS, Dir
vos foto bendradarbis, 
šiuo metu atostogaująs p. 
Slivinų vasarvietėje 
Blue Water Manor, La
ke George, N.Y., rašo, 
kad šią vasarą padarė 
daug įdomių nuotraukų, 
kurias atsiusiąs Dirvai.

Dr. J. MEŠKAUSKAS, PLGS 
suvažiavime Clevelande, rug
sėjo 3 d. Jvykstančiame pokal
byje kalbės tema "Hypertensi- 
ja - patogenezė patiofiziologi- 
ja, istorija ir klasifikacija".

Dr. G. BALUKAS kalbės te
ma -- "Hypertensijos r Ožys su
rištos su nėštumu".

Dr. M. EIMONTAS kalbės te
ma -- "Hormonai, endokrinolo
gija ir hypertensija".

Dr. J. VALAITIS kalbės tema 
— "Mirties priežastyshyperten- 
sijoje".

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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