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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PO RINKIMŲ 
VIETNAME

KAIP IR BUVO GALIMA TIKĖTIS, VIETNAMO 
RINKIMAI NEATNEŠĖ JOKIOS STAIGMENOS. 
— JUOS LAIMĖJO THIEU IR KY, VALDAN
ČIOS KARIŲ JUNTOS ATSTOVAI, NORS IR 
KIEK MAŽESNE DAUGUMA NEGU BUVO 
LAUKIAMA. — TOLIMESNIS KRAŠTO LIKI
MAS IR TOLIAU LIEKA WASHINGT()NO ŽI

NIOJE.

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

Nors rašant šias ei
lutes galutinį Pietų Viet
namo rinkimų rezulta
tai nebuvo žinomi, ta
čiau iš paskelbtų skaičių 
galima numatyti, kad va
dinamas ’karių tikėtas’ 
surinks apie 40%visų bal' 
sų ir visi kiti kandidatai 
bus labai toli atsilikę. 
Taip toli, kad net kyla 
klausimas, kam jie iš 
viso statė savo kandi
datūras. Atsakymas į tą 
klausimą peršasi toks, 
kad kandidatūros išsta
tymas neša tam tikrą po
litinę ir net piniginę nau
dą. Mat, kiekviena kan
didatų pora (įprezidento 
ir viceprezidento pos
tus) gavo iš valdžios po 
50.000 dolerių rinkimų 
išlaidom. Tai didelė su
ma Vietnamo sąlygose. 
Kai kurie kandidatai, ži
nia, turėjo išleisti tam 
reikalui ir daugiau, ta
čiau kai kuriems šis tas 
iš tos sumos dar liko. 
Bet svarbiausia nauda 
gal buvo ta, kad kandida
tai savo vizitinėse kor
telėse iš Prancūzijos at 

I ŠIANDIEN IR RYTOJ
LENKIJOJE keli generolai ir nemažai karininkų neseniai bu

vo pašalinti iš kariuomenės. Ne dėl to, kad jie būtų nusižengę 
marksizmui, bet dėl to,kad išdrįso maištauti Maskvos Įsakymams.

Tarp pašalintųjų ir namų arešte laikomų yra Lenkijos aviaci
jos viršininkas gen. Mankiewicz, aviacijos štabo viršininkas gen. 
Dambkowski, armijos administracijos viršininkas, gynybos minis
terijos užsienio skyriaus direktorius ir apiedvidešimt štabo karinin
kų, kurių pavardės dar neskelbiamos viešai.

Kodėl šie kariškiai, marksizmo veteranai, visą laiką rėmęGo- 
mulką, staigą pasipriešino Maskvos {sakymams? Manoma, kad tai 
padarė daugiau iš savigarbos, negu iš nepritarimo ideologijoje. 
Maskva vertė juos dalj lėktuvų perleisti Egiptui, tokiu būdu su
silpninant savo aviaciją. Pavyzdžiui, Lenkija iš rusų yra gavusi dėl 
MIG 21 tris kontrolės vežimus, kurių kiekvienas gali po skridimo 
paimti MIG 21 automatiniam patikrinimui. Bet šį pavasarį lenkai 
gavo įsakymą du tokius vežimus, įskaitant ir juos aptarnaujančius 
technikus, atiduoti Egiptui. Be to, egiptiečiams dar turėjo duoti 30 
MIG 21 ir 10 lėktuvų Suchoi 7.

Arabams pralaimėjus karą prieš Izraelį, sovietų aviacijos vir
šininkas Sacharovas, lankydamasis Egipte, pažadėjo Nasseriui at
statyti prarastus kare lėktuvus. Bet sovietų pramonei nesugebant 
greitai pristatyti naujus lėktuvus, Maskva nutarė tai padaryti sate
litų sąskaiton. Lenkija, Čekoslovakija, Jugoslavija ir Alžiras buvo 
"paprašyti" duoti po tris eskadriles Nasseriui, tuo tarpu rusai sa
vo eskadriles Ukrainoje paliko nepaliestas.

Lenkų generolams to buvo perdaug. Jei jiems yra pavojus pra
rasti savo politinį svorį,tai lenkų lakūnai nebijo situaciją ironizuoti, 
sakydami: "Kam siųsti lėktuvus Nasseriui? Kodėl iš karto neatiduoti 
Izraeliui. Žydai turės mūsų MIGus ir gerai mums užmokės!" Lenkų 
aviacijos vadovybė pasiuntė protesto laiškus Gomulkai, prikišdami 
partijos galvai dar ir tai, kad buvo pasiųsta mašinų ir maisto Egip
tui už 23 milijonus dolerių, kai tųdalykųtrflksta pačioje Lenkijoje. 
Partija, aišku, nepalankia i pažiūrėjo J tokią kritiką ir generolus areš 
tavo. ,

Kad Lenkijoj vyksta nepasitenkinimas sovietų politika Artimuo
se Rytuose matyti ir iš rastų Sinajuj lenkiškų bombų, ant kurių už
rašyta "Do cholery z Nassrem!" ir kitokie necenzūriški žodžiai 
Nasserio adresu. Juos parašė ne sulaikytieji generolai, o lenkų 
darbininkai...

☆
TAURAGĖJE viena moteris skundžiasi rajono pareigūnui:
-- Ar jūs įsivaizdavote, kad čia, žemės ūkio krašte, kada 

pritrūks pieno? Kokius keistus laikus mes gyvename.
Pareigūnas stengėsi ją nuraminti, paguosdamas:
-- Tai nėra taip baisu, jei pagalvosit, kad Sa ha ros gyventojai 

neturi užtenkamai net vandens...
— Viešpatie! -- sušuko moteris. — Ar ir ten jau valdžioje 

komunistai? zvox

ėjusiu papročiu galės 
pažymėti ’buvęs kandi
datas į prezidentus' ir 
tai suteiks jiems tam tik 
ro orumo ir padės toliau 
verstis, jei bus progos, 
politika...

Reikšmingesnis fak
tas turbūt yra tas, kad 
rinkimuose dalyvavo per 
80% registruotų rinkikų. 
Tų viso buvo per 5.800. 
000. Tarp 2 ir 3 milijo
nų galimų rinkikų gyve
na komunistų partizanų 
kontroliuojamose vieto
vėse ir nei balsuoti, nei 
registruotis rinkimams 
negalėjo. Tačiau ir vy
riausybės kontroliuoja
mose srityse balsuoti 
buvo gana rizikinga. Ke
liolika rinkėjų buvo už
mušta ir keli šimtai ko
munistinių teroristų su
žeisti.

Šiaip ar taip,rinkimai 
padarė pradžią į dabar
tinės padėties įteisini
mą. Thieu ir Ky galės 
jaustis savo valdžią gavę 
ne iš kitų karininkų (ir 
amerikiečių) malonės, 
bet iš platesnės tautos

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos šeštasis suvažiavimas, įvykęs Cleveland Sheraton viešbutyje, 
rugsėjo 2-3 d., praėjo sėkmingai. Nuotraukoje suvažiavime išrinkta naujoji Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos valdyba. Sėdi iš kairės: dr. D. Degesys, dr. A. 
Pacevičius, pirmininkas dr. H, Brazaitis, dr. J. Meškauskas, dr. E. Lenkauskas. Stovi: dr. J. Valai
tis, dr. J. Balčiūnas, dr. O. Gustainienė, dr. V. Paprockas. Plačiau apie suvažiavimą bus kituose 
Dirvos numeriuose. V. Pliodžinsko nuotrauka

dalies ir kalbėti jos var 
du.

Viena iš pirmųjų pro
blemų yra abiejų laimė
jusiųjų sugyvenimo klau
simas. Thieu yra 44 
metų ir nemėgsta jokių 
viešų ceremonijų ir vie
šo politikavimo. Jo stip
rybė yra užkulisinis vei 
kimas, tuo tarpu jaunes 
nis Ky (36) daugiau ver
žiasi į viešumą ir atro
dė, kad jis kaipministe- 
ris pirmininkas iš tikro 
valdė kraštą, tačiau fak
tas, kad jis visdėltoturė 
jo pasitenkinti vicepre
zidento kandidatūra ro
do, kad Thieu užkulisiuo 
se buvo stipresnis ir kad 
kariai, kurių Pietų Viet
name yra per 700.000,
t.y, praktiškai beveik ne
toli 20% visų balsavusių, 
ten ir toliau pasilieka 
stipriausioji 'partija', t. 
y., organizuota visuo
menės dalis. Žinia, sąly
gom normalėj ant, valdy
mas po truputįturėtų per
eiti įcivilių politikų ran
kas, kariams grįžtant 
prie savo tiesioginio už
davinio.

Tačiau ar tas proce
sas yra įmanomas be
sitęsiančio karo aki
vaizdoje? Šioks toks pro 
cesas yra įmanomas tik 
amerikiečių apsaugoje. 
Hanoi, Maskva, Pekinas 
ir kitų komunistinių kraš-

SĄMONINGIEJI 
NEPALŪŽTA

Viename Vilniuje pa
skelbtame straipsnyje yra 
atžymėtas įsidėmėtinas da
bartinio Lietuvos gyvenimo 
aktas: šiuo metu Lietuvoj 
esą apie pusantro milijono 

.jryventojų ne vyresniu kaip 
27 metii amžiaus. (TIESA, 
195).

Atseit, apie pusė dabar
tinių Lietuvos gyventoju 
yra gimę jau okupacijų lai
kais, taigi patys visiškai 
nėra pergyvenę nė vienos 
nepriklausomo Lietuvos gy
venimo dienos. Jų tarpe, ži
noma, yra atitinkama dalis 
kūdikiu ir mažamečių, ku
rie dar negali apie tokį da
lyką nei informuotis, nei 
samprotauti. Bet yra gi ir 
atitinkamas kiekis vyres
niu jaunų žmonių, kuriems 
dabar sueina iki 34-35 metų 
amžiaus. Jie nepriklauso
mybės metais pasiekė vos 
7-8 metų amžiaus, daugiau
sia. kad visa ta gyventoju 
dalis (tarp 27-35 m. am
žiaus) irgi patys iš nepri
klausomos Lietuvos gyve
nimo nieko sąmoningai ne-

tų sostinės atsisako rin
kimus pripažinti teisė
tais ir toliau tęs 'išvada-

(Nukelta į 2 psl.) 

Diplomatinis choras...

atsimena. Mažiau ar dau
giau atsimena ir žino tik 
t.ie, kurie dabar jau vyresni 
kaip 35 metų amžiaus. To
kiu tarpe dabar Lietuvoj 
yra apie pora-trejetas šim
tu tūkstančiu iš Rusijos at
keltų. įvairaus pobūdžio ko
lonistų. kurie apie Lietuvą 
irgi jei ką žino, tai tik iš 
jiems dubtųjų instrukcijų. 
Tad iš savo patyrimo bei 
atsiminimo apie nepriklau
somą Lietuvą vienaip ar ki
taip žinančių, tarp sąmo
ningo amžiaus žmonių, Lie
tuvoj jau mažuma.

Jauniesiems pagrindiniai 
žinių šaltiniai apie nepri
klausomąjį Lietuvos gyve
nimą yra trys: auklėtojai 
(mokyklos su komunistinė
mis organizacijomis), spau
da, tėvai bei kiti vyresnieji. 

Pirmieji du šaltiniai (taip 
pat ir trečiojo dalis) apie 
nepriklausomybės metą, tie
sa, kalba neretai ir nema
žai. Bet vaizduoja jį tik 
kaip tamsybės, skurdo ir 
nelaimės — "išnaudotojiš
ko buržuazijos viešpatavi
mo” laikus ■ Tėvai ar kiti 
bolševizmo karjera nesusi
gundė vyresnieji, jei ir kit
ką atsimena, tai tik nedrą
siai ir retokai apie tai te- 
prasitaria jaunimui.

Todėl jaunimas, bent mo-

IŠ VISO PASAULIO

• SPĖJAMA, kad naujai iš
rinktas P. Vietnamo preziden
tas gen. Nguyen Van Thieu ke
lių savaičių bėgyje pakvies Ha
noi vyriausybę taikos deryboms. 
Tokie spėliojimai išplaukia iš 
jo kalbų priešrinkiminėje kam
panijoj.

Washingtono sluoksniai žiūri 
skeptiškai J tokius pareiškimus 
atsižvelgiant J Hanoi karingą nu
sistatymą ir nepalankius išsi
reiškimus derybų atžvilgiu.

9 JAV MOKSLO METŲ pra
džia daug kur susitrukdė dėl 
mokytojų streiko ar dėl ruoši- 
mosi streikui. Streikais graso
ma New Yorko mokykloms, o 
Detroite mokiniams pranešu, 
kad mokslo metų pradžia nuke
liama vėlesniam laikui.
• ČEKOSLOVAKIJOJE sustab 

dyti pasiruošimai iškilmingam 
žydų bendruomenės 1000 metų 
sukakties minėjimui. Priežas
tis — nutraukti diplomatiniai 
santykiai su Izraeliu karo su 
arabais pasėkoje. Itakingesnie- 
ji žydų pasaulio rabinai tai va
dina ryškiu antisemitizmo reiš* 
kiniu, plaukiančiu iš Maskvos.
• DARBO DIENOS savait

galis pareikalavo 609 gyvybių su 
sisiekimo nelaimėse.
• KANADA palankiai nusitei

kusi tų amerikiečių atžvilgiu, 
kurie ten apsigyvena, kad išven 
gus karinės prievolės Ameri
koje.
• PRANCŪZIJOS prezidentas 

gen. Charles de Gaulle išvyko I 
Lenkiją kelių dienų vizitui.

kyklinio amžiaus jaunimas, 
kurio vieno yra beveik pu
sė milijono, yra pertvindy- 
tas vien tik labai neigiamais 
įtikinėjimais apie tuos ta
riamai "buržuazinius” lai
kus. Spaudos, mokytojų bei 
komjaunimo vadovų infor
macija, — tegu net ir ne
labai įtikinamai, papūgiš- 
kai kartojama, — mokykli
nio amžiaus jaunuoliu dau
gumui atrodo autoritetin- 
gesnė, negu "atsilikusių” 
tėvų pažiūros .. . Tik vy
resniojo amžiaus jaunimas 
(kitas pusmilijonis), pra
dėjęs praktikoje susidurti 
su dabartinės padėties ne 
tik žiedais, bet ir dygliais, 
vis dažniau ir dažniau ima 
skeptiškai ar net visai kri
tiškai vertinti visus li
gi tol turėtus informacijos 
šaltinius. Pastaruoju metu 
jau ir aikštėn prasiveržia 
abejojimai, argi viskas tie
sa valdinių šaltinių pasako
jimuose. ir argi viskas ne
tiesa prasitarimuose tų, ku
rie juk patys kadai gyveno 
kitokiose sąlygose ... Atsi
randa veržlumo savarankiš
kai paieškoti tiesos. Atsi
randa domėjimosi nuo jau
nimo akių ilgai slėpta bei 
tebeslepiama ankstyvesnią- 
ja literatūra, iš svetur nu
girstama informacija, ver
žimosi susipažinti su kitų 
kraštų gyvenimu, taip pat 
ir su kitur gyvenančiais, ki
tokias gyvenimo aplinky
bes pažįstančiais tautiečiais, 
ypač jaunesniaisiais ,

Tad priminimas, kad jau 
pusė Lietuvos gyventojų 
yra gimę-augę rusų bolševi
kų valdymo laikais, kad jau 
didžioji sąmoningosios lie
tuvių kartos dalis nepažįs
ta kitokio gyvenimo, kaip 
tik rusų 'bolševikų padik
tuotąjį, yra paremtas tik 
aklu aritmetiniu ąoskaičia- 
vimu, kuris toli gražu ne
įrodo, kad sąmoningoji bei 
veiklioji lietuvių karta Lie
tuvoj jau būtų tokia pačia 
proporcija pavergta bolše
vikinės indoktrinaciįos.

(ELTA)
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KOKIE PAVOJAI GRESIA TURISTUI UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS?

Jau kelinti metai rusai 
arba jų agentai įtikinėja 
laisvąjį pasaulį, kad so
vietai yra pasikeitę, 
ypač jie tikina, kad ne
bėra trėmimų į Sibirą, 
nėra politinio persekio
jimo ir pan. Viename iš 
propagandos laikraščių 
lietuviškai rašąs sovietų 

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate

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

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

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

mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE
ATSAKYMAI:

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

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

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

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

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

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

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

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106 TEL. WA 5-3455
SKYRIAI:

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

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

BALTIMORE, Md. 21224 
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 S. 32nd St. 
731-8577

SO. BOSTON, Mass. 02127
390 West Broadway 
AN 8-8764

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.

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

749-3033

PITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avė.

B r a n c h GR 1-3712
CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė. 
BE 5-7788

ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Avė.
BA 5-5923

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

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 — First Avė.

DETROIT, Mich. 48210 OR 4-3930

6460 Michigan Avė. 
TA 5-7560

SAN FRANCISCO, Cal. 94122 
1236 — 9th Avė.

ELIZABETH, N. J. 07206 LO 4-7981
943 Elizabeth Avė.
201 — 354-7608

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.

HAMTRAMCK, Mich. 48212 ME 3-1853
11415 Jos. Campau Avė.
365-6350 gPRINGFIELD, Mass 01103 

1840 Main St.
KANSAS CITY, Kansas 66102 
18 S. Bethany
AT 1-1757

736-9654 
RE 4-8254

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

LOS ANGELES, Calif. 90026 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty St.
LY 9-9163

MIAMI, Fla. 33137 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712

VINELAND, N- J- 08360 
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

MINNEAPOLIS, Minn. 55414
217 E. Hennepin Avė. 
FE 2-4908

CENTRINĖ IŠTAIGA
NEW YORK, N. Y. 10003

220 PARK AVENUE SOUTH 212 — 982-8410

tarnas Vladas Viešintas 
puola Dirvą, kam ji pir
mam puslapyje paskelbu
si "Įspėjimą vykstan
tiems į Sovietų Sąjun
gą", tai esąs Valstybės 
Departamento šmeižtas 
papildytas "US News 
World Report" iškraipy
mais ir kun. Jankaus

prasimanymais, į ku
riuos keliaujantieji į Lie
tuvą nekreipia jokio dė
mesio, o dar besilanky
dami Lietuvoje iš tų įs
pėjimų juokiasi.

Iš labai gausios me
džiagos puslapių norisi 
tuos tariamus juokus iš
sklaidyti. Pats paskuti
nis "juokas" ištiko, kai 
žymus žydų šalpos JDC 
direktorius Charles 
Jordan išėjo Prahoje nu
sipirkti užsienio laik
raštį, o po kelių dienų jo 
kūną ištraukė iš Molda- 
vos upės ir tik po savai
tės atidavė giminėms. 
Ch. Jordan buvo turtin
gas ir laimingas, vado
vavo kelioms organiza
cijoms, skraidė savo lėk
tuvu, teikė pagalbą viso 
pasaulio žydams, ypač 
esantiems už Geležinės 
Uždangos. Toji pagalba 
siekė beveik pusę mili
jono žydų, ir jai buvo iš
leidžiama kasmetper20 
milijonų dolerių. Vien 
rytų Europos žydams 
kas met tekdavo milijo
nas dolerių. Taigi Jor
dan sovietams buvo la
bai nepageidaujamas as
muo ir jį "nelaimė" iš
tiko Moldavos upėje.

Pavergtoje ' Lietuvoje 
ir šiuo metu nutinka įvai
rūs "juokai", apie ku
riuos nei kalba nei rašo 
sovietiniai okupantai. O 
nutinka panašiai, kaip 
Moldavoje su Jordanu. Iš 
eina patriotiškesnis lie
tuvis į girią grybauti ir 
po mėnesio ar kito par
neša jo apipuvusį lavoną, 
kitas išeina tik prie šu
linio vandens pasisem
ti ir nebegrįžta, kitas 
krinta nuo dviračio po 
pravažiuojančiu sunk
vežimiu, kitas dar kitaip 
galą gauna vietoje. Po
licijai niekad nepavyks
ta nustatyti kaltininką, 
žuvęs, neturi ir parei
gos kaltininko ieškoti.

Koks baisus yra oku
panto teroras, patvirtina 
daugelis grįžusiųjų iš 
ten, kai su džiaugsmu 
pasakoja, kad laisvai at
sikvėpę tik lėktuve ir 
tai kai jau skridę virš 
Suomijos ar Belgijos. Ta
čiau tas rusiškas tero
ras seka lietuvius ir į 
laisvąją Ameriką ir tai 
pastoviam apsigyveni
mui atvykusius. Jie ven
gia viešumos, gyvena už
sidarę, prisispyrę prašo 
neminėti jų pavardžių 
spaudoje ir pan. Taip 
pastoviai apsigyventi at
vykusiųjų lietuvių yra 
vien vak. Vokietijoje per 
1000, JAV bus keli šim
tai, nemaža yra ir Kana
doje, bet kur jie? Vienas 
kitas iš šimto pasirodo 
laisvųjų lietuvių sueigo
se, retas kuris priklau

so organizacijoms, o vi
si kiti bijo "didžiojo bro
lio", kad už veiklą lais
vam pasaulyje "nepaglos
tytų" Lietuvoje likusių 
artimųjų.

Kokia persekiojimo 
baimė yra Lietuvoje, ga
lima pailiustruoti bent 
dviem pavyzdžiais. Bro
lis iš JAV siunčia sesu
tei į Vilnių (per eks
kursantą) labai reikalin
gų širdžiai vaistų. Eks
kursantas aplanko tą ser„ 
gančią moterį, bet ji iš
sigina , kad turi brolį 
Amerikoje , ar kad jai 
reikalingi vaistai. Sūnus 
poetas siunčia per eks
kursantą motinai į Lie
tuvą savo poezijos tik ką 
atspausdintą knygą. Mo
tina atsisako tą knygą 
priimti, nes "jokio sū
naus Amerikoje netu
rinti". Abiem atvejais 
okupantai konfiskavo iš 
Amerikos laiškus, kad 
ekskursantai gabena do
vanas, o Lietuvoje gyve
nantieji yra įsitikinę, 
kad tik raudoniesiems 
leidžiama iš Amerikos į 
Lietuvą keliauti, taigi iš 
tokių keleivių jie nenori 
nei labai reikalingų vais
tų nei sūnaus poezijos 
priimti. Amerikos lietu
vaitė nuvyko lankyti bro 
lio ir labai nustebo, kai 
kaimo laukuose besišne
kučiuojant pastebėjo pal
to kišenėje pokalbį už
rašinėjantį rekorderį.

Daugelis grįžusiųjų pa
sakoja, kad dažnai su gi
minėmis teko kalbėtis 
rašinėjant ant popie
riaus, nes bijojo paslėp
to mikrofono. Tad kalbė
josi kaip nebyliai. Kitu 
atveju giminės kalbėjosi 
kavinėje burnas uždengę 
kavos puodeliais ar lėkš- 

— tėmis, nes įtarė, kad jų 
pokalbis filmuojamas, o 
iš filmo nebylių specia
listai labai lengvai iš
šifruoja visą pokalbį, jei 
tik filme matosi lūpų ju
desiai..

Panašiai pokalbius 
vedė su giminėmis Ka
nadoje, tie kurie susi
tikdavo gimines Montre
alio parodoje, Toronte 
ar Winnipege.

Taigi sovietinio laik
raščio tvirtinimas, kad 
ekskursantai Lietuvoje 
jaučiasi ir elgiasi lais
vai. yra daugiau negu juo-, 
kingas. Grįžusieji iš ten 
pasakoja visai ką kitą. 
Deja, jie negali viešai 
apie tai kalbėti, ar lie
tuvi škon Amerikos spau
don rašyti, nes Lietuvoje 
paliko artimieji. Jiems 
maži juokai, kai ateis 
pora enkavedistų.

Sakoma, kad kai Die
vas blogus angelus iš
metė iš Dangaus, tie nu
krito galva žemyn ir la
bai susitrenkė, tapo rau
donais velniais, bet pa
saulį dėl galvos sopulio 
mato vis atvirkščiai: kur 
balta, ten jiems juoda, 

o kur juoda — ten bal
ta. Didžiausias raudonie
siems malonumas sudai
nuoti apie Sovietų pa
vergtuosius ir jų kraštą: 
"Aš kitos tokios šalies 
nežinau, kur taip laisvai 
galėtų kvėpuoti žmo
gus..."

K.L.J.

Po rinkimų...
(Atkelta iš 1 psl.)

vimo karą’. Tuo tarpu Wa- 
shingtonas yra savo ran
kas surišęs aiškinimu, 
kad jis neturi jokių pre
tenzijų į šiaurinį Vietna
mą, ir kad jis vedąs tik 
ribotą karą Pietų Viet
namo apsaugojimui, tam 
reikalui naudodamas tik 
ribotas priemones (Ii— 
mited war — limited 
strategy). Tai skatinte 
skatina komunistus to
liau tęsti 'išvadavimo ka
rą’ , nes jie praktiškai 
niekuo nerizikuoja. Jei 
amerikiečiai šįkarą lai
mėtų, galima būtų saky
ti, kad jie sunaikino lais
vę mylinčių vietnamie
čių tautą, o tol, kol tas 
karas tęsiasi, yra puiki 
proga priešamerikoniš- 
kai propagandai, kuri 
daugiausiai remiasi tuo 
faktu, kad amerikiečiai, 
nepaisant savo techniki 
nio pranašumo, visdėlto 
nepajėgia nugalėti paly
ginti žymiai blogiau ap

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph f. Gribauskai 
Executive Secretary
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ginkluotų komunistinių 
partizanų.

Logiškai galvojant, 
tikslesnis kelias Pietų 
Vietnamo nepriklauso
mybės užtikrinimui būtų 
šiaurinio Vietnamo nu
galėjimas, tačiau tuo ke
liu nenorėta eiti, bijant 
karo su Raudonąja Kini
ja ir Sovietų Sąjunga. Ta 
baimė yra pagrįsta, nes 
jei Sovietų Sąjunga ir 
Raudonoji Kinija norėtų 
karo, jos jau turėjo pa
kankamai priekabių jį 
pradėti. O jei jos karo 
nenori ar net negali ka
riauti, ramiai sutiks ir 
su šiaurinio Vietnamo 
pralaimėjimu.

Iš įvairių aiškinimų, 
kad šiaurinio Vietnamo 
bombardavimas neatne
šė pergalės ir jos nega
li atnešti, prašosi išva
da, kad Washingtono ad
ministracija ir toliau 
stengsis apginti tik pie
tinį Vietnamą, o tam rei 
kalui reikės siųsti dar 
daugiau karių iš Ameri
kos. Tokios politikos iš
vadoje karas greičiau
siai dar ilgai užsitęs ir 
kels dar daug nerimo pa
čių amerikiečių tarpe. 
Dėl viso to Thieu ir Ky 
laimėjimas jiems tik iš 
dalies gali būti saldus. 
Ateitis ir toliau lieka 
tamsi.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

r

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYŽDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy .......................... 5th — $4.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey ... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ............5th — $3.98
4. Imported French Cordials ........5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. Imported French Brendy............5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz.......... Bot — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Mokytojai verti 
pagarbos ir dėmesio

Pagarba mokytojui išplaukia iš aiškių jo įsi
pareigojimų ir uždavinių vertės ir reikšmės žmo
nijos gyvenimę. Mokiniuose toji pagarba gali iš
virsti respektu, baime, pagarba vyresniajam ir 
pan. Visuomenėje gi toji pagarba siejama su moky
tojo, kaip tautos jaunosios kartos auklėtojo užda
viniais.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Detroi
to Skyrius, šiuo metu vadovaujamas agr. Antano 
Musteikio ir taikingų valdybos narių, rugsėjo 17 
d. ruošia mokytojų pagerbimą - akademiją. Tai 
gražus sumanymas ir neeilinis įvykis, tegul ir 
vykdomas lokaliniu mastu. Reikalas toks, kad 
mūsuose, jei dar visai ir neišnyko ''pagerbimų” 
tradicijos, tai iki šiol jos daugiausia koncentruo 
jasi į istorines sukaktis ir pavienių asmenų pa
gerbimus. |sipareigojusių ir visuomenei naudin
gą darbą atliekančių veikėjų grupiniai pagerbi
mai, berods, dar nebuvo praktikuojami. Jei apie 
dirbančiuosius ką išgirsi, tai greičiau neigiamai 
kritikuojant, užsimotą ir vykdomą darbą skal
dant.

Veiklesnieji pedagoginį darbą dirbą mokyto
jai neseniai savo problemas svarstė Dainavoje. 
Iš ten iškilusių minčių matyti, kad išeivijos "var 
go mokyklos” mokytojai nėra vien tik švietimo 
vadovybės nustatytų programų vykdytojai ir sam
domi mokyklų pareigonys. Jų mintyse išryškėjo 
ta plačioji misija jiems patiektą ne tik švietimo 
programą vykdant,bet ir tautinį auklėjimo darbą 
dirbantį Daugelis jų atvirai pramatė tuos pavo
jus, kurie glūdi mokyklose vykdant tik švietimo 
rutiną, moksleiviams nepertiekiant ir neįsamo- 
ninant priežasčių, dėl kurių lietuviškasis švieti
mas ne tik reikalingas, bet ir gyvybiniai svarbus 
mūsų tautos ir išeivijos ateičiai.

Kad jaunuolis išaugtų ir subręstų sąmoningu 
savo visuomenės nariu, neužtenka teoretiškų žinių 
apie jo tėvų gimtąjį kraštą. Šalia to teoretiškojo 
uždavinio iškyla visuomeninio auklėjimo ir lietu
viškojo sąmoningumo ugdymo ir brandinimo už
daviniai. Štai, čia iškyla mokytojo asmenybė, jo 
vertė visuomenėje ir pagarba jam ir jo pasišven
timui.

Būtų naudinga, kad detroitiečių veikėjų suma
nymas neliktų tik vienkartiniu pagarbos pareiški
mu mūsų mokytojams. Svarbu, kad toks visuome
niškai suprastas žygis liktų kelrodžiu artimes- 
niems visuomenės, mokyklų ir mokytojų ryšiams 
ateičiai.

BLĖSTA LIETUVOS
PAJŪRIO VEIDAS...

1967 metams persiritus 
antron pusėn, sulaukėm 
taip kantriai lauktojo "Lie
tuvos Pajūrio” antrojo nu
merio. Jo puslapiuose pasi
gendama gyvosios mažalie- 
tuvių tautinės dvasios.

Tik pasirodžius šių metų 
pirmajam "Lietuvos Pajū
ris" numeriui, teko iš skai
tytojų nugirsti, kad L. P. 
nebetoks kaip anksčiau. 
Būdavo, praskleidei kuk
lius puslapius, tuoj ir pa
junti, kaip iš jų trykšta 
mažalietuvių kovinga dva
sia. Ir viską užmiršęs, skai. 
tai tilpusius apie mielą tė
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vynę ir jos tėvynainius 
straipsnius. Ne tik, kad 
prabėgom perskaitai, bet su 
pasigėrėjimu ir susikaupi
mu kart kurtėmis skaitai 
tautine dvasia kalbančius 
Lietuvos pajūrio gintarinių 
krantų aprašymus, čia ras- 
davai apie mažalietuvių tau
tinės kovas, jų nesėkmes 
svetimųjų priespaudoje, ar 
laimėjimus. Taip rasdavo
me nuotraukas ir aprašy
mus nenuilstamų darbuoto
jų lietuviško rašto draudi
mo metais Lietuvoje.

Skaitytojai priekaištau
ja: "Nejaugi nebėra nieko 
iš lietuviškos veiklos kas 
rašyti, kad net pradėjo 
mums L. P. puslapiuose ra
šyti apie Skageraką. Ką 
lietuviai turi bendro su Vo
kietijos jūrų kautynėmis? 
Ir torpeduotų karo laivų 
nuotraukos išstūmė Lietu
vos pajūrio gintarinių kran
tų vaizdus? Net kai kurie
L. P. skaitytojai piktinasi, 
kad L. P. puslapiuose,vie
toje Mažosios Lietuvos lie
tuvininkų darbuotojų, vei
kėjų, organizacijų ir už 
Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos laikotar
pio veiklos nuotraukų vie
toje dedamos nuo amžių

MASKVOS IMPERIALISTŲ ĮRANKIAI
Iš neseniai Lietuvoje 

apsilankiusiųjų patiria
ma, kad daugumas lietu
vių, su kuriais pasitaiko 
bent kiek intymiau susi
pažinti, parodo, jog jau
čia ir supranta, kad ru
sai naudoja juos kaip sa
vo įrankius. Vieni tą pra
sitaria tik nedrąsiai, at
sargiai, kiti ir visai at
virai išdėsto.

Tvirtinama, kad ir lie
tuvių komunistų tarpe 
esama nemaža atkakliai 
kovojančių prieš rusų įsi
galėjimą lemiamos 
reikšmės pozicijose ir 
prieš jų įtaką. O parti- 
jon neįsijungusieji, sa
ko, dažniausia vengia 
aukštesniųjų pozicijų, ne
norėdami įsigyti blogą 
vardą platesniuose lietu
vių sluoksniuose. Blo
gas vardas reiškia, kad 
apie tave mano, jog esi 
prokomunistas, be rei
kalo perdaug uoliai sten
gies dalyvauti "komuniz
mo statyboje”... Tokį var 
dą aplinkoj susidaryti 
esą ne tik nemalonu, bet 
ir neapsimoka, nes ir 
aukštesnėj vietoj, jei "ne- 
kombinuosi", tai vien iš 
atlyginimo, nors ir gėrės 
nio, vistiek nepragyven
si.

Šiaip jau lietuviai la
bai didžiuojasi laimėji
mais prieš rusus sporte, 
muzikoj, dailėj,architek
tūroj, išradimuose ir t.t. 
Rusų konkurencijos tose 
srityse nebijo. Tik širs
ta, kad rusai įkonkuren
ciją ateina nešini ne tiek 
savo sugebėjimais ar pa
tyrimais, kiek — ir vi
sų pirma — juos globojan
čia Maskvos valdžios va
lia ir galia, kuri perdaž- 
nai primeta ne tik savų 
egoistinių, Lietuvai ne
reikalingų reikalavimų, 
bet kartais ir iš viso su 
sveiku protu nesiderinan

buvusių Lietuvos priešų — 
Vokietijos karo veiksmų 
vaizdai.

Rašykim apie lietuvius, 
ar tai iš istorijos, ar tai iš 
geografijos, ar tai iš visuo
meninio gyvenimo, tai reli
ginės srities, ar tai iš me- 
no-dailės ir organizacinės 
veiklos. Rašykim apie sen- 
prūsius-lietuvius. Mokantie
ji vokiečių kalbą darykime 
vertimus iš vokiečių kalbos 
apie Mažosios Lietuvos lie
tuvininkus, jų gyvenimą per 
700 metų vokiečių priespau
doje. Apie Prūsų lietuvių 
išnykimą.

Parodykim jaunajai kar
tai, kaip vokiečiai dėjo pa
stangas, kad lietuvių tautą 
numarinti ir tautos dvasią 
slopinti.

Tada negalės leidėjai bei 
redakcija sakyti, kad nie
kas nerašo ir nėra reikia
mos medžiagos.

Alfonsas Nevardauskas

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 4s/< % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

ULJ**!!'

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.
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čių užsimojimų ar var
žymų. Kaikuriems tu
ristams Vilniuje esą 
prasitarta, kad į kaimus 
apsilankyti negali jų iš
leisti tik todėl, kad toks 
suvaržymas esąs padik
tuotas iš Maskvos. Iš ten 
pat nustatytos ir kitos lie
tuvių Lietuvoje lanky
mosi sąlygos. Pavyz
džiui, kelionė iš Vilniaus 
į Kauną vietiniams kaš
tuoja traukiniu pusantro 
rublio (ar 1.20), autobu
su — 1.10 rb., taksiu (su
dėtiniu) 2.15 rb. asme
niui, bet turistams tomis 
susisiekimo priemonė
mis naudotis neleidžia: 
jei ir leidžia važiuoti, 
tai turi imti specialų tak
sį, dažniausia dar ir pa
lydovą, ir mokėti 30 ar 40 
rublių ar net dolerių. Ap
sistoti leidžia tik vieš
butyje, kuriame vieti
niams (komandiruo
tiems pareigūnams) nak
vynė tik 3 rubliai, o tu
ristui — 16, o su visu iš
laikymu — net 35 dole
riai. Taip Maskvos val
džia ne tik slepia nuo tu
ristų ypač savo Lietuvai 
primestąjį kolchozinį gy
venimą, bet ir dolerius iš 
jų godžiai melžia. Užtat, 
kai leidžia giminėms pa
matyti viešbutyje laiko
mus svečius, tai priragi- 
na atvykti su kupinais 
krepšiais kumpių, dešrų 
ir degtinės, net šampa
no. Tam tikslui nekasdie
nišku dosnumu atveria 
jiems savo atsargų san
dėlius valdiniai "koope
ratyvai”, (ELTA)

AR TIKRAI MOKSLAS 
NEMOKAMAS?

Vieno mokinio mokymas 
Lietuvoje dabar valdžiai vi
dutiniškai kainuojąs 138 rb. 
80 kp. per metus, rašo Ta- 
ryb. Mokytojas. Tokia kai
na išeina sudėjus visas mo
kyklų veikimo išlaidas (mo
kytojų algas, patalpas ir
kt.) ir padalinus jas į mo
kinių skaičių. Tai vidutinė 
vadina mojo "nemokamo 
mokslo” kaina valstybei. 
Aukštesnių klasių moki
niams išlaidų daugiau, ne
gu pradinių, nors vienuolik
metėse mokyklose mokiniai 
išeina "pigesni”, negu aš
tuonmetėse. Bet yra ir pra
dinukų, kaštuojančių bran
giai. Tai ten, kur mokykla 
maža, o mokytojas senas. 
Pavyzdžiui, Kaišiadorių ra
jono Gečionių pradinėj tik 
12 ar 13 mokinių, o moky
tojas ten dirba jau su 38 
metų stažu. Todėl jo alga — 
143 rb. 25 kp. mėnesiui. 
Kiekvieno mokinio mokymo 
metinė kaina šioj mokykloj 
išeina beveik 193 rb. per 
metus, daugiau kaip treč

daliu brangiau už vidutiniš
ką kainą. O kitoj mažoj mo
kykloj, kur mokinių 16, bet 
mokytojas — jaunesnis (su 
16 metų stažu) ir gauna tik 
101 rublį algos, mokinio 
metinė kaina jau tik 149 
rubliai.

Tie apskaičiavimai ne
lauktai atskleidžia, kiek iš 
tikrųjų reiškia toji labai 
garsinamoji valstybės do
vana — "nemokamas moks
las": maždaug 58 kapeikos 
mokiniui už dieną mokyk
loj. Mokinio išlaikymo ir 
aprūpinimo (uniformos, va
dovėlių ir kt.) išlaidos lieka 
mokėti tėvams, o jos žymiai 
prašoksta tas 58 kapeikas 
už dieną. Be to, ir tų 58 
kapeikų žymią dalį sumoka 
valstybei mokesčių pavida
lu patys tėvai, kitą dalį — 
visi kiti mokesčių mokėto
jai, kurie ir neturi mokyk
linio amžiaus vaikų.

Be to, nemokamas moky
mas, ypač žemesnysis, pri
valomasis, teikiamas ir be
veik visose kitose valstybė
se, ne vien sovietinėj. Skir
tumas tik tas, kitur nėra 
tiek daug priedo, — to be
galinio gyrimosi mokslo ne- 
mokamumu ... (ELTA)

BUVAU LIETUVOJ ...
— Buvau Lietuvoj, bet 

Lietuvos nemačiau. Mačiau 
tik viešbutį, — pasiguodė 
vienas ką tik iš kelionės į 
Lietuvą grįžęs Amerikos 
lietuvis.

Kai kuriems geriau pa
siseka. Susidaro galimybė 
ir su žmonėmis susitikti, ir 
šen ten toliau iš Vilniaus 
pavažiuoti, net Palangoj 
pabuvoti.

Vienas iš tokių laimin
gesniųjų grįžo su eile pa
stabų, ypač liečiančių jau
nimą:

— Surusėjimui Lietuvos 
jaunimas, apskritai imant, 
sąmoningai atsparus. Bet 
mažiausia du priklūs rusiš
kos "kultūros" požymiai 
regimai paplitę, kaip tik 
daugiausia jaunojoj kartoj. 
Tai pernelyg dažnas "nau
dojimasis” rusiškais keiks
mažodžiais ir degtinės gė
rimas rusišku stilium — iš 
stiklinių, dideliais kiekiais 
ir pagreitintu tempu . .. 
Taip elgiasi alkstantieji 
kaip nors pasididžiuoti sa
vo "vyriškumu".

— Tuokiasi jauni. Vidu
tiniškai imant, — vyrai apie 
22 metų, merginos apie 20 
metų amžiaus. Jau nemaža 
jaunų vyrų esą vedę rusai
tes; tos esančios lipšnesnės 
ir ta prasme veiklesnės už 
lietuvaites ...

— Palangoje rusų ant
plūdis tiesiog pritrenkian
tis. Krinta į akį vasarvie
tėje neįprastas kiekis gat
vėse vaikščiojančių ginkluo
tų rusų kariškių.

— Vilniaus bažnyčiose 
gali pamatyti apie penkta
dalį susirinkusiųjų maž
daug 20 metų amžiaus jau
nimo: maždaug toks pat 
nuošimtis jaunimo, kaip ir 
iš viso gyventojų tarpe. Tai 
nepatvirtina sklindan č i o s 
nuomonės, anot kurios jau
nimas jau mažiau tesilanko 
bažnyčiose, negu vyresnie
ji. Bažnyčios ypač esančios 
perpildytos per Kalėdas, 
Velykas ir. .. Vasario 16 d. 
"Marija. Marija" — popu
liariausia giesmė bažnyčio
se. O "Lietuva brangi", vi

suotiniu tyliu sutikimu, lai
koma uždraustojo tautos 
himno pakaitalu, (ELTA)

Nėra TVARKOS

Būrys studentų iš Rygos 
vieno Vilniaus laikraščio 
redakcijoj apsiskundė "Ne
ringos'' Kavine. Radę ant 
durų užrašą "Miest niet" 
(vietų nėra). Paprašę įleis
ti bent pažiūrėti į vidaus 
išpuošimus, apie kuriuos 
girdėję. Pamatę ne tik iš
puošimus, bet ir gana daug 
neužimtų stalų. Tačiau 
jiems buvę sausai pasaky
ta, kad tie stalai neaptar
naujami ir tiek.

Redakcija nusiuntė kavi
nėn savo žvalgus. Tie irgi 
rado tą patį užrašą ant du
rų, ir dar ant tuščiųjų stalų 
užrašus — "Zakazanno" 
(užsakyta), žvalgai laukė 
kone valandą, bet joki už
sakytojai neatėjo. Tada iš
siteiravo, ar tie stalai lai
komi neužimti todėl, kad 
kavinėj trūksta padavėjų. 
Grįžę redakcijon, žvalgai 
paskelbė laikraštyje pasiū
lymą "Neringos" kavinei 
pakeisti užrašą ant durų: 
vietoj "nėra vietų” parašy
ti, kad "nėra padavėjų", ar
ba stačiai — "nėra tvar
kos”. (ELTA)

HELP WANTEI) MALĖ

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

VVANTED AT ONCE 
IST CLASS 

ALL AROUND MACHINISTS 
Muši be able to sėt up vvork from 
Blue Erinis & Close Tolerances 

and
MACHINE ASSEMBLERS

Job shop lype vvork. 
For day & mghl vvork. 

Steady vvork.
AMERICAN PACKAGING CORP. 

Route 8 Hines Hill Rd. 
Boston Heights, Ohio 

(A quarter Mile North of Turnpike) 
(94-100)

TFIREAD GR1NDER HANDS 
Experienced men on Exce)lo Inlernal 
& External Grinders. Top pay for 
Grinders. All around late hand. Sėt 
up vvork from prints. Fringe benefits. 
Steady vvork.

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

313 — 754-4410
(91-97)

BULLARD OPERATORS
V.T.L.

MACHINE REPA1RMEN 
INSPECTORS

IIGH1.ST VCAGES, GOOD \VORKING 
•ONDITIONS, PERMANLNT POSI. 

■ IONS. ALL HOLIDAYS AND BEN
KI ITS.

Contact BOB BARRETT

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

PHONE: 313 923-3960
An Equal Opportunity Employer 

(89-95)

TOOL & DIE MAKERS 
Nevvly Formed and Watch Band 
Industry — first class men needed—- 
Exp. not necessary.
Liberal vvages. All company benefits. 
Replies will be treated confidential.

Contact Mr. Clem Kammerer 
JACOBY BENDER CO. INC.

62-10 Northern Blvd., 
VCoodside, I. I.. N. Y.

DE 5-2000
(94-97)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

PUSLAPIŲ RUGIAPIUTE
Kai minėjimų prakalbos, kar

tais net politikų paskaitos būna 
pradedamos su muzika (nuotai
kiai paskaidrinti...), tuo labiau 
muzika dabar giminiuojasi su 
knygomis. Ir modernaus lietu
vio bibliotekoje šiandien gaidai 
niau užtiksi patefono plokštelių, 
kaip knygų.

Mano dar apiskurdę diskote
ką praėjusiais mėnesiais papil
dė du nauji tomai. Pirmasis, 
įdomesnis ir vertingesnis, bu
vo "Lietuvių tautinių šokių" 
plokštelė. Tai 15 mūsų tautinių 
šokių, kuriems muziką orkest- 
ravo ir panaujino Jonas Zda
nius, o Stuttgarto vokiečių sim
fonijos orkestro (grojimui diri- 
fpvo Darius Lapinskas, ši plokš, 
telė yra pirmo reikalingumo 
kiekvienam liaudies šokių an
sambliui. Bet ji nemažiau mate, 
ni pasiklausyti ir nešokėjui, kaip 
lietuvių liaudies muzikos ilius
tracija: pateikta savotiškai, nau
joviškai, šviežiai ir gaiviai, 
šios plokštelės išleidimu JAV 
LB Kultūros Fondas atliko tik
rai gerą darbą. Imautės virše
lis — Algirdo Kurausko.

O J. Karvelis išleido jau ant
rą jo mėgiamos Australijos lie
tuvių daininkės Birutės Tamo
šiūnienės (Maksvytytės) (dainuo 
tą šoklų muzikos plokštelę, var
du "Svajonių sūkuryje", kurį 
įmautės "abstraktišlai” palietų 
balui žalsvų spalvų piešiniu 
gal net nuouikingiau už daini
ninkę pavaizduoja dailininkė Zi
na Morkūnienė. Tai dvylika (daL 
nuotų šoklų, valsų, tangų, mam
bų ir cha-cha - populiariųvisa- 
me pasaulyje, aplamai jau"kla- 
siklnių" ir konservatyvių, mė
giamų ypač mūsų vyresnės ge
neracijos šokėjų, kai vyro paau
siai pasidabruoja, o poniai pa
sidaro būtina stangresnės for
mos maiden-bra. Solistė B. Ta
mošiūnienė ir šį kartą nei rado, 
nei turbūt ieškojo kokios origi
nalesnės šių dainelių interpre
tacijos, bet "Svajonių sūkurys" 
savo repertuaru ir kokybe aiš
kiai prašoka jos ankstyvesnę 
"Ramunėlės" plokštelę. Mano 
nujautimu, šeimyninių pobūvių 
ir mažesnių baliukų valandomis 
po geros vakarienės ši plokšte
lė bus viena iš labiausiai mė
giamų ir patogių, kai ateina lai
kas mestis į svajonių sūkurį.

Maloniai pažymėtini šių šla
gerių ir romansų lietuviški teks
tai, versti ar savaip parašyti 
K. Baltoko, Blažės, S. čižaus- 
ko ir santamonikiečio A. Miro
no.

•**
Tarp lietuviškus klausimus 

liepiančių knygų anglų kalba 

(dar nepakankamai, bet vis gau
sėjančių) pirmiausia galėtume 
paminėti buv. JAV pasiuntinio 
Lietuvoje, o dabar per porą de
šimtmečių mūsų didžiai malo
naus losangeliečio, gilaus ir iš
tikimo Lietuvos bičiulio Owen 
J.C. Norem stambesnį veikalą 
"Timeless Lithuania", kuria
me apstu informacijų ir įspū
džių apie Lietuvą ir lietuvių tau
tą ligi 1940 metų bolševikinės 
okupacijos, privertusios ir au
torių apleisti mūsų šalį. Knyga 
parodo, kad retai kuris kitas, 
berods nė vienas kitas didžių
jų užsienio valstybių diploma
tinis pasiuntinys tiek nesigilin
davo J mūsų krašto problemas, 
nesistengė jų tiek pažinti, su
prasti ir užjausti, kaip OJ’.C. 
Norem, norvegiškos kilmės ame
rikietis. šią prieš su viršum 20 
metų Clevelande išleistą kny
gą Viltis dabar pakartojo ant
ruoju leidimu. Gaila tik vieno, 
kad be trumputės naujos įžan
gos, autorius šio veikalo nepa- 
pildė naujesnėmis informaci
jomis vėlesnio Lietuvos likimo 
perspektyvoje.

Panašias, tik kiek speciales
nes lietuvių nacionalinio, dvasi
nio, kultūrinio ir filosofinio "at
gimimo" problemas, glaustai ir 
moksliniu metodu nagrinėja 
prof. Jack J. Stukas savo per
nai išleistame 188 psl. veikale 
"Awakenlng Lithuania". Lietu
voje išauklėta inteligentija čia 
neras daug naujienų, bet apie tau
tinį Lietuvos atgimimą ir jo pro
blemas pusėtinai platų vaizdą 
galės gauti Amerikos lietuvis ir 
kiekvienas kitas "anglosaksas". 
Autorius truputį pasiduoda kiek 
šališkiems mūsų katalikiškų ra
šytojų {taigojimams, bet tai daug 
nekenkia. Deja,amerikiečio lie
tuvio dailininko John Subačiaus 
darbo viršelis, labai patriotiš
kai tautiškų audinių raštais iš
margintas, atrodo per prirflity- 
viai ir skurdokai sukomponuo
tas, kuris nebus komplimentas 
knygos patrauklumui, ją išsta
čius vitrinoje su kitomis skonin - 
gesnio apdangalo angliškomis 
knygomis.

Pagaliau, nekenktų dar kartą 
suminėti ir vertingiausią lietu
vių literatūros veikalą anglų kal
ba - Nado Rastenio verstus ir 
Liet. Dienų išleistus Kristijono 
Donelaičio "Metus" (The Sea- 
sons), apie kuriuos jau turėjo
me progos atsiliepti anksčiau 
šių apžvalgų tėkmėje.

•**
Nors ką po ranka čia turiu, 

yra tik palaidos nuotrupos, o ta
čiau ir tai parodo, kokią plačią

DIRVA

temų ir problemų skalę atsklei
džia lietuviškas spausdintas žo
dis, kas juo nepatingės domė
tis.

štai žiupsnelis augančios dai
liosios literatūros: — JAV LB 
Kultūros Fondo vargais nega
lais išleista Gintarės Banaity- 
tės-Ivaškienės istorinė apysaka 
jaunimui "Baltasis stumbras", 
prieš porą metų LB švietimo 
Tarybos paskelbtame konkur
se laimėjusi pirmąją premiją. 
Vyresniam apysaka įdomesnė 
gal tuo, kad jau Amerikoje bren. 
dusi nauja lietuvių rašytoja pa
rodė rimtų pastangų ir talento iš
sivystyti, įtikindama, kad iš Gin
tarės sulauksime dar ne vieno 
naujo literatūrinio gintaro. Tik 
negalima sulaikyti šypsenos, kai 
leidėjai jauną rašytoją pristatė 
skaitytojui ne tik biurokratiška i, 
bet ir naiviai. Esą, rašytoja 
"gimnazijos ir studijų metais ak
tyviai reiškėsi jaunimo orga
nizacijose ir šoko tautinius šo
kius"... Gal dėl to ir užšoko ant 
baltojo stumbro?

Liet. Knygos Klubo Chicagoje 
išleistieji V. Ramojaus "Kritu
sieji už laisvę" būtų perdaug rim
tas ir stambus užmojis, kad galė
tum jį aptarti keliais žodžiais. 
Apie partizanines kovas Lietu
voje po karo autorius rūpestin
gai surinko eilę faktų ir įvykių, 
kurių pilnumo ir galutinio įver
tinimo dabartinėm sąlygom nega
lime nei laukti, nei pasiekti. De 
dikuodamas knygą, V. Ramojus 
man įrašė: "Nefrontininkus,tau
tininkus ar liaudininkus, bet kri
tusius brolius lietuvius norėjau 
paminėti šioje knygoje"... Tegu 
su neišvengiamom spragom, ne 
visur disciplinuotu lyrizmu ir ap
valdytom emocijom autorius pa
teikė keliasdešimt pogrindžio 
partizanų dramų ir tragedijų, 
bet savo tikslo aiškiai pasiekė, 
- parodyti, kad "Lietuvos par
tizanų eilėse kovojo geriausi 
Lietuvos sūnūs, kuriems b Oši
mo j i Lietuvos laisvė buvo bran
gesnė net už jų gyvybes".

Ramojaus "Kritusieji už lais
vę" galėtų patarnauti elektri
nėmis šukomis tiems, kuriems 
per porą dešimtmečių dvasinė 
rezistencija prieš okupaciją už
sienyje mutatis mutandis rodė 
polinkio išvirsti ir kai kuriais 
atvejais jau išvirto dvasine ir 
fizine koegzistencija su Lietu
vos okupacija.

♦**

Jeigu apie tretįjį Nidos Klu
bo išleistą lietuvių literatūros 
PRADALGES metraštį ar ką tik 
pasirodžiusį METMENŲ žurna
lo 13 numerį būtų įmanoma tik 
vėliau akimirklškai sustoti(able

1967 m. rugsėjo 8 d.

A. Rūkštelės paveikslas "Kelias į sodybą". Jo kūrinių paroda atidaroma rugsėjo 16 d. Bostone ALT 
S-gos namuose. Parodą rengia ALT S-gos Bostono skyrius.

jose knygose šį kartą apsčiai 
esama gyvų, įdomių ir kontra- 
versinių skanumynų ir sopulių), 
tai Nidos Klubo naujausią kny
gą -- Juozo švaisto jaunystės 
atsiminimų tomą "Dangus debe
syse" - jau dabar reikėtų pami
nėti ne tik dėl vardo, o vėliau 
atskirai įspūdžius parašyti ypač 
dėl jo man skirtos dedikacijos, 
knygą dovanojant. Poetas J. 
švaistas čia įrašė:

Žiaurus Abdula, 
širdžių ėdikas, - 
Skriaudi už dyką 
Skaisčias Alenas.

Kitiems tai nesuprantama,bet 
mums tarp Los Angeles Ir San
tos Monikos labai aišku. Čia 
nors retai ir be reikalo, bet pa
sirodo debesys saulėtame dan
guje. Tačiau be debesų, ypač be 
lyjančių, žemė išdžiūsta ir su
skyla.

Gal nepriderėtų garsintis.bet 
man vis maga ir vienas kitas so
vietinės Lietuvos mokslo ir po
ezijos leidinys, atsiskalaujan- 
tis nuo Baltijos ligi Pacifiko,

Na, ir istorikai darosi visįdo- 
mesni gilioje senatvėje. Pavyz
džiui, sovietiškame Vilniuje iš
leisti lietuviškai versti ir ori
ginalų kalbomis kunigaikščio Ge
dimino laiškai, kuriuos paren
gė naujieji žydiškai rusiški "Lie - 
tuvos patriotai" V. Pašuta ir I. 
štai... Arba P. Galaunės "Mu
ziejininko novelės". Arba stora, 
didelio formato, it koks moks
linis veikalas, Juozo Bačiflno 

išleista Pranio Alšėno monogra
fija apie Martyną Jankų, "Ma
žosios Lietuvos patriarchą". JI 
pateikia daug palaidos geros me
džiagos apie M. Jankų ir Mažo
sios Lietuvos praeitį. Deja, ne
galėčiau nesutikti jau su anks
tyvesnių recenzentų atsiliepi
mais, kad autoriui dar nepasi
sekė sutelkti reikiamų kvali
fikacijų, stiliaus ir formos moks
linei ar literatūrinei monogra
fijai brandžiau parašyti.

Pagaliau, kaip būtų galima be 
dėmesio ir simpatijos praeiti 
pro Juozo Audėno autobiografi
ni romaną - "Paskutinis po

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS,

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

FOLLOWING AREAS.
• Appliances repair • Machine shop
• Building 

maintenance
• Electrjcity

• Metai

• Printing
• Automobile 

body repair
working

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

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

SEND COMPLETE RESUME TO

BUREAU OF PERSONNEL
BOARD OF EDUCATION

1380 E. 6th St., Cleveland, Ohio 44114
NO PHONE CALLS

(85-94)

sėdis”? Maniau, kad mano rūs
tus teisėjas A. Diržys išsems 
šią įdomią ir pikantišką temą 
apie ne paskutinį, bet trečią 
ar ketvirtą nuo galo posėdį, ir 
man nebereikės vargti. Tačiau 
ir A. Diržys ne toks rūstus, 
kaip savo pasipiktinime apiema. 
no sykį apšnekėtą pulk. V. šilo ■ 
gėrio knygą ir tautos vado de
ramą nepagerbimą Dirvoje at
siskleidė. Jis paliko dar daug 
galimybių ir man pasireikšti. 
Ir gaila, kad jis neišvalgė vi
sos tos sužiedėjusios duonos. 
Audėno romanas gi — visai 
tragiškas.

' Crafts
• Horticulture 
i Mechanical 
drafting

• Woodworking

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL -----------------
(56)

— Taip, jis žino viską, -- pasakė Čenkovas. — Kaip mes dir
bame, kaip leidžiame laisvalaikius, viską! Vienintelis išsigelbė
jimas, draugai, pasidaryti jo draugu ir dirbti dieną ir naktį. Dau
giau mes nebegalime susitikinėti su Zizi ir jos draugėmis. Dau
giau neberūkykim amerikoniškų cigarečių ir nebevaikščiokim po 
naktinius restoranus. Tokiu atveju gal Kutuzovas užmerks akis...

Tas mažas incidentas buvo pašalintas ir Lievenas kuo ramiau
siai galėjo toliau tęsti prekybą alkoholiu.

Gegužės 29 d. jie uždarė bravorą ir Kutuzovas, kuris nustojo 
vaidinti komisarą, palydėjo Lieveną ir Fabre iki Vokietijos sienos, 
kur Lievenas, turėdamas pažinčių, slaptai perėjo sieną išsigaben
damas sunkius lagaminus, kuriuose buvo paskutiniųjų mėnesių už
darbis. Liepos mėnesį jis su Tabre ilsėjosi puikioje viloje Muen- 
cheno priemiestyje.

— Mielas Bastien, kaip matai mums pavyko rasti gražius na
mus, — pasakė Tomas.

-- Ir prancūzų armija už juos sumokėjo, -- juokdamasis at
sakė Bastien, kuris dabar ėjo jo kambarinio pareigas.

-- Ar žinai kiek mes uždirbome iš alkoholio?Trisdešimt mili
jonų frankų.

— Tegyvuoja prancūzų armija! — sušuko Bastien.

Bet ramus gyvenimas viloje po kelių mėnesių abiem nusibodo.
-- Toks nieko neveikimas mane iš proto varo, -- pasakė Bas

tien.
— Kantrybės. Aš girdėjau pasakojant vieną istoriją ir man ki

lo idėja, — pasakė Tomas.
— Ačiū Dievui! Apie ką eina kalba?
-- Uraną.
— Kasyklas?
-- Ne. Urano kubus. Paskutinį kartą juos matė prieš porą me

tų traukiny einančiame iš Berlyno į Austriją.
1945 m. balandžio pabaigoje minimas traukinys artėjo prie Aus

trijos sienos. Jis buvo perpildytas nacių pareigūnais, diplomatais, 

kurie su savimi vežėsi auksą, brangenybes, naujausių išradimų 
slaptus planus, milžiniškus kiekius morfijaus, kokaino ir visokių 
narkotikų, o taip pat ir urano kubų iš Kaiser-Wilhelmo instituto 
Berlyne. Nedavažiavus sieną, nacių vadai pradėjo nerimauti dėl 
to turto, ypač dėl urano, ir nusprendė juo nusikratyti, išmesdami 
pro langą.

Jo niekas niekad nesurado, — pasakė Tomas, -- lygiai kaip ne
surado ir tų slaptų ginklų planų. Kodėl mums nepabandyti?

♦♦♦

Apsirūpinę netikrais dokumentais, kurių turėjo didelę at
sargą, Tomas Lievenas, arba kaip dabar vadinosi Peter Scheuner, 
ir Bastien, Jean Lecoq, apsistojo nedideliame miestelyje prie Aus
trijos sienos, kur buvo pilna sąjungininkų kariuomenės ir įvairių 
tautų pabėgėlių vadinamų DP. Sunku buvo rasti vietos nakvynei. 
Viešbučiai ir užeigos namai buvo sausakimšai pilni. Bet gretima
me kaime Tomas ir Bastien už gerą kainą gavo du kambarius pas 
vieną ūkininką ir čia jie išbuvo tris mėnesius.

Pradžioj jie leido laiką lankydamiesi dieną ir naktįBristol vieš
butyje, kuriame visą laiką gyvenimas virė: šokiai, girtuokliavimas, 
flirtai. Čia kariškiai praleisdavo savo algas su lengvo elgesio mo
terimis, čia sukinėjosi (vairių tautų pabėgėliai siūlydami rinkoj 
sunkiai gaunamas prekes.

Pagaliau Tomo rankose atsirado 28 urano kubai, kiekvienas 
sveriąs po 2 kg. 800 gr., patrankų naujas taikyklis MKO ir slap
to mechanizmo planas, pagal kur( vokiečiai buvo bepradedą gamin
ti taikyklius, padedančius naikintuvams numušti priešo lėktuvą, ne
darant išankstinių apskaičiavimų.

Kaip visa tai atsirado Tomo rankose,lieka paslaptimi.To nega
lėjo išaiškinti nei amerikiečių, anglų ir prancūzų agentai, kurie tuo 
metu knibždėjo pietinėje Vokietijoje, ieškodami paslėptų daiktij. Ži
nia, kad uranas atsirado Tomo rankose, greit pasklido ir (vairių 
kraštų agentai skubėjo jam siūlyti aukštesnę kainą.

Tomas pasirinko argentinietj prekybininką JuanDomingo Peron.
-- štai mūsų žmogus, — pasakė Tomas. -- Kuo toliau nuo Eu

ropos pasiųsime uraną, tuo bus geriau. Argentina tikriausiai nepa
gamins atominės bombos.

Argentinietis sumokėjo po 3,200 amerikoniškų doleriu už kiek
vieną kubą. Tokiu būdu gavosi graži suma, net 89,600 dolerių ir ura
nas iškeliavo J Argentiną diplomatiniame bagaže.

Po to Tomas pradėjo vesti derybas su agentais dėl MKO taikyk
ite. Būdamas dideliu taikos šalininku, Tomas padarė plane keletą 
pakeitimų, jog ir geriausi specialistai negalėjo pataisyti. Būdamas 
geru prekybininku, jis pasidarė keletą kopijų ir norėjo parduoti 
ne vienam, bet keliems agentams.

Tarp pirkėjų staiga pasirodė tūlas Gregor Marek. Tomas j( bu
vo anksčiau pastebėjęs Bristol viešbutyje. Visad gerai apsirengęs, 

kišenės pilnos pinigų.
— Ar galėčiau su jumis truput} pasikalbėti, -- prisistatė jis 

Tomui. — Girdėjau,turite kai ką parduoti...
Tomui su Bastien tylint, jis tęsė toliau:
-- Čekoslovakijoje aš pažįstu asmenis, kurie gali gerai sumo

kėti. Parodykit man savo prekę ir planus.
Po trumpo pasitarimo Tomas ir Bastien parodė, čekas išplė

tė akis.
— Neįtikėtina! Aš praleidau metus laiko čia klaidžiodamas, 

kad surasčiau tuos dalykus! Kaip jums pasisekė?
-- Visai paprastai. Mes susiriškome su nacių pogrindžiu. Jų 

organizacijai reikia pinigų, o mums reikalingi planai. Ir viskas 
lengvai išisprendė. Kiek jūsų draugai siūlo už tai?

-- Reikia, kad juos painformuočiau.
Ir čekas dingo. Po trijų dienų iš naujo pasirodė.
-- Mano viršininkai norėtų asmeniškai su jumis pakalbėti. Vis

kas sutvarkyta. Pasieny sargybinis jus praleis. Aišku, jūs su savim 
nesinešite planų. Aš pasiliksiu su vienu iš jūsų, kuris nevyks.

Tomas ir Bastien trumpai pasitarė kieme.
-- Aš vyksiu, — pasakė Bastien. — Per tą laiką tu prižiūrėsi 

Mareką. Jei kas nors nesiklijuos, atiduok jį amerikiečiams. Aš ti
kiuos, kad ten susikalbėsiu prancūziškai.

1947 m. gegužės 9 d. Bastien Fabre išvyko į Čekoslovakiją. Jis 
tikėjosi grįžti gegužės 15. Bet nei 15 nei kitom dienom nesirodė.

Marek pradėjo labiau už Tomą nerimauti.
— Kas galėjo atsitikti? Mano viršininkai visad laikosi žodžio.
-- Klausyk, Marek, jei kas nors atsitiks mano draugui, jums 

teks sukalbėti paskutinę maldelę.
Gegužės 22 d. pas Mareką prisistatė vienas tautietis ir greit 

dingo palikęs jam laišką. Skaitydamas Marek bate.
-- Kas yra? -- paklausė Tomas nerimaudamas.
Marek buvo taip susijaudinęs, kad beveik negalėjo ištarti žo

džio.
— Viešpatie! -- dejavo jis.
-- Kas atsitiko? Sakyk! — sušuko Tomas.
-- Rusai sulaikė jūsų draugą.
-- Rusai!
-- Jie sužinojo, kad čekai nori nupirkti iš jūsų planus ir už

draudė tai padaryti, uždarydami jūsų draugą. Jie sako, kad patys 
iš jūsų nupirks. Viešpatie, kas daryti?

-- Kur rusai laiko suėmę mano draugą?
-- Zwickau.
— Marek, pasakyk jiems, kad aš nuvyksiu.
-- Jūs norite vykti ( Zwickau?
— Aišku, -- atsakė Tomas.

(Bus daugiau)
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Jaunimo stovykla Vokietijoje
R. K. Sielovada Vokie

tijoje ir šįmet sukvietė 
virš 60 lietuviškos kil
mės jaunimo trijų savai
čių poilsiui ir mokslui. 
Metai iš metų gaunama 
patirtis leidžia nesun
kiai suderinti jaunimo 
atostogas su lituanisti
niu darbu - mokslu. Vo
kietijoje pradeda jaus
tis stoka jaunesnių lie
tuvių veikėjų, o veikimo 
dirva plati. Reikia laiku 
susirūpinti kas pakeis 
senesniąją kartą, bedir
bančią Lietuvai. Pats lai
kas atrinkti jauniausiuo
se lietuviukuose ateičiai 
sumanių Lietuvos mylė
tojų.

Nesinori čia vardinti 
kiekvienai stovyklai 
įprastinės tvarkos. Vi
sur ji panaši. Norisi tik 
pasigirti vykusiai pra
vesta lituanistine progra
ma. Stovyklos vadovai ne
sivaržė "palamdyti" ne
seniai mokyklos suolus 
palikusias galveles "vi
suomenės mokslais". 
Jaunimas čia išgirdo 
apie tai, kaip tvarkosi 
Vokietijos lietuvių bend
ruomenė, kaip tėvai ren
ka. kas treji metai Ta
rybą, kaip ši, išrinkusi 
Valdybą, palieka jai 
stambius uždavinius: iš
laikyti Vasario 16 gim
naziją ir pagelbėti Vokie
tijos lietuviams. Pri
augą lietuviukai išgirdo 
apie gausias vokiečių 
valstybės ir pačių lietu

Stovyklos štabas: A. Boehmienė, A. Lingė, A. Valaitytė, F. Tu- 
mosa, A. Grinienė, M. Dresleris ir O. Vilčinskienė.

L

vių aukas Vasario gim
nazijai. Jie čia sužinojo 
apie šiandieninius liep
tu vius veikėjus, suma
nius organizatorius, po
litikus, kurie tikrai dau
giau nuveiktų, jei nestig
tų galimybių.

Kas čia dabar išvar
dins bent porą tuzinų iš
moktų dainų, giesmių, ku
riomis jaunimas žavėjo
si pats ir džiugino sve
čius. Stebėtinai greitai 
prigijo jaunose sielose 
tos senos ilgesingos lie
tuviškos dainos. Gal to
dėl, kad vaikuose sru
vena kraujas, nuo amžių 
ilgesio dainų prisisun
kęs, o gal ir todėl, kad 
dainas mokė sugebanti 
dainininkė.

Jau eilė metų pana
šioms stovykloms mie
lai talkina gabūs vado
vai. Stovyklų "vilkai" ir 
šįmet sudarė veiklų šta
bą, tai O. Boehm-Krutu- 
lytė, A. Grinienė, B. 
Girdvainytė, A. Vardie- 
nė, A. Lingė, F. Tumo- 
sa, M. Dresleris. Iš pir
mos dienos patyrusiai, 
tėviškai griebę 60 vaikų 
būrį šis štabas sugebėjo 
sukurti sklandžią šeimą, 
kur nei vaikai nesiner- 
vavo, nei šefai nerūsta
vo ir kur netrūko džiaugs
mo bei susiklausymo.

Stovyklos priešpiečiai 
buvo skirti galvai: įvai
rioms pamokoms (dai
nų, istorijos, geografi
jos, darbelių ir pan.), po

DIRVA

piečiai gi — jaunam kū
nui. Karstėsi kalnais, 
mirko mėlynuose ežeruo
se, bampsojo saulėje ir
t.t. Vakarai — bendrai 
kultūrai. Gal tuziną kar
tų spoksojo jaunimas į 
lietuviškosios gimnazi
jos gyvenimą, mokslus, 
šokius, ką matė ten su
suktuose filmuose. Kelis 
vakarus stovykla nuvy
ko Fuesseno ledo stadi- 
jonan, kur ant šalto le
do karštai rungtyniavo 
rumunai su vokiečiais ir 
kur pasauliniai čiuoži- 
kai išdarinėjo suktukus.

Nemažesnio džiaugs
mo, dvasinio, pergyveno 
jaunimas dvasinėse, taip 
sakant, pratybose: vaka
rinėse pamaldose ir mi
šiose, kur viskas lietu
viška: giesmės, maldos 
ir pusė pamokslo.
- Ištekliniais sumeti
mais stovykla ribojosi 
trimis savaitėmis. Gai
la. Suvažiavo tiek jauni
mo ir kai jame ėmė ryš
kėti gabesnieji meninin
kai, filmininkai, reikėjo 
staiga pradėtą veiklą 
baigti ir skirstytis kūry- 
binėn nežinion. Iš tikro 
stovyklos bendra šeimos 
dvasia pažadino vieno ki
to gabumus, kurie be šios 
stovyklos tikrai liktų gat
vės gyvenimo užgošti. 
Šioje stovykloje lietu
viukai pasijuto tarpusa
vy priklausą vienai kū
rybingai tautai, kur ga
lėjo savaip pasireikšti ir 
už tai buvo vertinami. 
Ne vienas čia piešė nau
jai rastomis temomis, 
kūrė dainas ir dainuš
kas, vaidino Alpėse suk
dami filmą. Žodžiu vokiš
kos ir lietuviškos kul
tūros veikė į vaikus, o tai 
praturtino jauną dvasią.

Stovyklos vadovams te
ko pasidžiaugti visa eile 
lietuviu tėvų, kurie gy
vendami Vokietijoje vai
kus pramokė savos kal
bos ir lietuviškos savi
jautos, ne siauros, oeu- 
ropietiškos. Džiugu, kad
R.K. Sielovada drįso or
ganizuoti priaugančiam 
jaunimui stovyklą stoko-
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Stovyklautojai su vadove A. Griniene.

jant išteklių. Vokiečių pa
ramos ir savų išteklių 
dėka stovykla buvo kas 
ji buvo: mažutė, kūry
binga Lietuva, svetimoje 
šalyje, kurios aukštieji 
pareigūnai mielai remia 
tautines mažumas pini
gais ir padrąsinimais.

(d)

HELP WANTED MALĖ

PRODUCTION WORKERS — Mušt 
be between 21-45 years of age. Mušt 
be in good physical condition and 
vvilling to work rotating shifts. Ap- 
ply at Main entrance to plant, be- 
tween 9-4 p. m., Mon. to Fri. MEAD 
CONTA1NERS, 2960 Woodbndge 
Avė., Edison, N. J. (93-95)

EXPERIENCED HELP 
WANTED

FOR STEEL WAREHOUSE 
operators for 
SLITTER 

OVERHEAD GRANE 
and

SQUARE SHEARS
STEADY WORK

MANDELL STEEL
18030 Rialto, Melvindale, Mich. 

(93-96)

MILLWRIGHT 
AND ELECTRICIAN 

Journeymen or 10 years related ex- 
perience.

Maintenance department of industrial 
fastener manufacturer offers, steady 
employmenl to self-starters who can 
work with minimuni supervision. 

CONTACT PERSONNEL DEPT.

National Machine Products Co. 
44225 Utica Rd.

Utica, Mich.
313 — 731-5000, Ext. 272 

(94-96)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION
AFFILIATED WITH

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

Informacijų ir nemokamų katalogų ga
lite gauti vyriausioje įstaigoje arba vi

suose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

I.D. and O.D. Grinders
• Experienced gage work
• Top rates, full benefits

Apply

LINCOLN GAGE CO.
1-1009 Achyl, Warren, Mich., Groesbeck-10 Mile 

(89-95)

Vyt. Alantas

NOVELĖ

(2)
Mano mintis nutraukė tylus barbenimas | duris, ir i vidų kyš

telėjo labai tvarkingai sušukuotą galvą fakulteto mašininkė panelė 
čerkelytė.

-- Galima?
-- Prašau.
— Pone profesoriau, štai čia tamstos kurso naujoki) sąrašas. 
-- Ačiū. Padėkite ant šulo.
Ji padėjo popierius ant šulo ir savo aukšuis užkulniais iš- 

kaukšėjo iš kambario.

Aš visada vengiau galvoti apie savo mokytojavimo metus Plun
gės gimnazijoje: prisiminimai buvo per daug skaudūs. Bacvinskis 
suvaidino toje istorijoje jei ne lemiamą, ui vieną iš lemiami) vaid
menų. Iš pat pirmojo susitikimo aš pajuuu, kad jis manęs nemėgs
ta, nors ir stengėsi būti mandagus ir paslaugus. Atsimenu, kaip jis 
mane prisutinėjo mokiniams klasėse, kuriose aš turėjau dėstyti. 
Jis nešėsi nuolankiai išdidžiai, vaidino seną, patyrus} pedagogą ir 
vedžiojo mane po klases uip, urtum aš būčiau buvęs koks gel
tonsnapis. Tai žeidė mano ambiciją, bet kol kas aš pasiryžau 
nedaryti iš to kažin kokių išvadų. Pagaliau apie tai daug ir ne
galvojau, nes ir uip turėjau pakankamai naujų {spūdžių.

Po pirmos dienos pamokų, pavalgęs pietus ėmiausi rašyti 
laišką savo Danutei. Atsimenu, aš jai rašiau, kad man labiausiai 
krito akysna gimnazisčių reveransai. Per vieną pertrauką aš iš
ėjau J koridorių pasižvalgyti ir suiga einančios pro šal( gimna
zistės ėmė man išdarinėti reveransus. Ypačiai viena aukšta, grakš
ti mokinė man padarė tok} gilų ir plastinį reveransą, kad aš sub- 
telėjau apstulbęs. Iš pradžios buvo keisu ir juokinga, bet paskum 
ėmė patikti.

Toje vietoje, atsimenu, aš padėjau plunksną ir susimąsčiau 
žiūrėdamas pro langą | didelę, apvalią klombą sukastą ties rū
mais ant skardaus apžėlusio krūmais ir apaugusio senais me
džiais Babrungo kranto. Rudens liūčių priploti gėlių stagarai ty
sojo ant drėgnos žemės. Gimnazistė, padariusi man giliausią re

veransą, buvo aštuntoje klasėje. Per visą mano pamoką ji nepa
judėjo iš vietos ir visą laiką atsidėjusiai žiūrėjo i mane. Gal ji ne
buvo labai graži, gal jos romėniška nosis buvo kiek per didelė, o 
akys per mažos, gal ji buvo per daug išblyškusi, bet jos atvira, 
aukšta kakta, jos natūrali gracija ją skyrė iš kitų kaimiečių mer
ginų. Aš pagalvojau, kad ji panaši 1 ramunių tarpan patekusią 
chrizantemą...

Aš nusprėndžiau apie ją Danutei kol kas nieko nerašyti. To
liau aš rašiau apie gimnaziją, kuri buvo įsikūrusi kunigaikščio 
Oginskio rūmuose. Kas per rūmai! Grynas renesansas! Ant stogo 
pakraščiuose, aplink rūmus stovi išsirikiavusios baltos statulos. 
Ką jos reiškia, niekas man negalėjo paaiškinti. Rūmai per ka
rą gerokai nukentėjo, viskas buvo išplėšta, bet kai kas dar liko. 
Pavyzdžiui, rankų darbo laiptų tūrėklai: kokia fantazija ir koks 
meniškas darbas! Tokioje aplinkoje ir, gimnazisčių reveransai kaž
kaip buvo savo vietoje... Rūmai stovi milžiniškame parke. Jo pakraš
čiu teka Babrungas...

čia aš vėl turėjau nutraukti savo laišką, nesi kambarį tėjo ma
no kaimynas, anglų ir vokiečių kalbos mokytojas Hansas Pėtėraitis. 
Jis irgi buvo jaunas vyras, šviesus blondinas,apsirengęs pedantiškai 
švariai ir tvarkingai.

-- Nekliudau?
— Ne, sėskite.
— Kaip jums patiko mūsų gimnazija?
— Patiko, {domu. Rodos, drausmė jūsų gimnazijoje tikrai ge

ra.
-- Bacvinskis moka ją palaikyti, negali sakyti. Kaip jums patiko 

mergaičių reveransai? -- šyptelėjo mano kolega.
-- Nieko sau...
— Direktoriaus užmačia. Jis sako, tokius reveransus matęs 

kažin kurioje Petrogrado gimnazijoje. Jis ten studijavęs karo metu.
— Ką jis baigė?
-- Sakosi inžineriją, kas j| ten žino.
-- Jis nevedęs?
-- Vieni sako nevedęs, kiti -- persiskyręs, o dar kiti -- naš

lys. Niekas tikrai nežino, bet dabar žmonos neturi. Pas vaistininką 
Karnauską jis nuolatinis svečias. Sako, jis ten einąs kortomis loš
ti, bet kiti plepa, kad tai tik priedanga: iš tikrųjų jis flirtus vari- 
nėjąs su Asteikaite. Mokiniai ją vadina direktoriaus pana.

-- Kas? Ta aštuntokė, kuri tokius gilius reveransus išdarinė
ja?

-- Ta pati. Kranauskienė jai teta: ji ten ir gyvena. Norite, duo
siu kolegišką patarimą: jei nenorite susipykti su direktoriumi, ne
rašykite blogų pažymių Asteikaitei, -- nusijuokė Pėtėraitis.

-- Kaip ji mokosi?
— Nekaip, visai nekaip... Norite eiti pasivaikščioti į parką?

--Su malonumu.
Grjžęs iš parko, pabaigiau rašyti laišką Danutei. Parkas pui

kus! Dar niekad tokio nebuvau matęs savo gyvenime. Alėjos, tven
kiniai, kaskados, aikštės! Tartum romantiškas paveikslas išimus 
iš paauksuotų rėmų. Vienos aikštės viduryje mano kolega parodė 
akmenf, ant kurio stovėjusi skulptūra vaizduojanti faunąbegrobiantl 
nimfa. Parodė jis manir "atodūsiųtiltelf'.Taiptą vietą vadina gim- 
nazisui. Per dviejų tvenkinių susidūrimą gulėjo permesus grakš
tus tiltelis su tūrėkiais, o po juo ūžė mažas kriokliukas. Pėtėraitis 
sako, kad čia gimnazisui skirią pasimatymus gimnazistėms...

*•*
Mano klaidžiojimus po praeiti nutraukė seminaro telefono skam

bėjimas. Aš nenoriai pakėliau rageli ir išgirdau ponios Sigos nar
nanti, intymišką, draugiškai priekaištaujanti balsą, kodėl aš nepa
rašęs kada grjšiąs, ji būtų atvažiavusi | stot| manęs pasitikti? Ko
dėl aš nepaskambinęs ar neužėjęs pas ją? Ji visą vasarą manęs 
laukusi, nebuvusi niekur išvažiavusi iš Kauno, nes jai viskas buvę 
nuobodu ir liūdna. Ir man laiškai buvę tokie telegramiškai trumpi: 
tik po keletą žodžių iš Paryžiaus, Nicos ir Vienos. O ji uip lauku
si mano laiškų, išsamių, spalvingų laiškų! Aš turėsiąs jai viską ko 
smulkiausiai papasakoti, ji tiesiog mirštanti iš smalsumo ir ilge
sio... O gal aš palydėjęs pakeliui savo širdį kokiai prancūzei ar vo
kietei? Jei taip, tai ji nusižudysianti arba mane nužudysianti, arba 
būsią geriausiai, jei mes abu išgersią po auksinę taurę nuodų, kaip 
Romeo ir Julija. Aš ketinęs sugrjžęs jai padaryti didelę staigme
ną: ji laukianti jos nekantraudama, ilgėdamasi ir iš anksto džiaug
damasi...

Aš klausiausi man taip gerai paž|stamo ir artimo balso ir vaiz
davausi ją tysančią ant žemos sofos savo prabangiai apsutytame 
salone. Siga buvo našlė. Jos velionis vyras buvo advokatas ir mir
damas jai paliko visą savo turtą. Vaikų jie neturėjo. Ji galėjo gy
venti laisvai, lepiai ir prabangiai. Aš ją vaizdavausi kaip švelnią, 
išlepintą katę, kuri tačiau kiekvieną akimirką yra pasiruošusi 
drėksti savo smailiais nageliais. Aš netikėjau nė vienu jos žo
džiu: aš netikėjau, kad ji manęs laukė sugrjžtant, abejojau, kad ji 
manęs ilgėjosi ir šypsojaus savo širdyje, kad ji visą vasarą ne
buvo išvažiavusi iš miesto. Nuo to (vykio, kur| man priminė 
Bacvinskid mirtis ir kuris jvyko prieš 18 metų, aš nebetikėjau 
moterimis, nebegalėjau tikėti. Bet kita vertus, aš žinojau, kad uip 
negali tęstis amžinai, kad ji laukia mano galutinio žodžio. Su Siga 
aš jau buvau išdraugavęs keletą metų. Kai prieš išvažiuodamas už
sienin pasakiau jai parvešiąs suigmeną, aš turėjau galvoje vedy
bas. Kodėl aš nepasipiršau jai tada? Mes abu buvome laisvi, būtu
me galėję keliauti kaip jaunavedžiai, bet aš kažkodėl delsiau...

(Bus daugiau)
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PIEVELIŲ ĮRENGIMAS, TRĘŠIMAS

IR PRIEŽIŪRA M) Dr*Agr* aleksandrasše§tokas
PIEVŲ ŽOLIŲ LIGOS
Pievų žolės, kaip ir visi 

augalai, turi savo ligas. Ge- 
• roję žemėje, vešliai augda
ma ir gerai prižiūrima žolė 
yra daug atsparesnė ligoms 
ir tik retais atvejais nuo jų 
tenukenčia. Visada daug 
geriau imtis apsisaugojimo 
priemonių negu ligas nai
kinti chemikalais.

Tinkamai patręšta pieva 
ligoms yra daug atsparesnė. 
Vėlyvas rudenį patręšimas 
sumažina žolių atsparumą 
ligoms. Pavėsyje augančios 
žolės nuo gausaus patręši
mo azotu būna jautresnės 
ligoms. Netinkamu 1 aisty- 
mu ir piovimu taip pat pie
vos susilpninamos, o tuo pa
čiu ir ligoms tampa jaut
resnės.

Apsisaugojimui nuo ligų, 
labai patartina pievą prieš 
žiemą gerai nuvalyti: nu
grėbti lapus, nupiauti nu
vytusias gėles bei piktžoles. 
Nepalikti pievoje žiemoti 
jokių pūvančių liekanų, nes 
jose peržiemoja ligų sukė
lėjai.

Dažniau pasitaikan č i o s 
pievų ligos:

Brown patch visoms pie
vų žolėms pavojinga liga, 
bet daugiausia nuo jos nu
kenčia Kentucky Bluegrass, 
Bentgrass ir Ryegrass. Li
ga pasirodo staigiai kada 
dienos metu būna 80°-95° 
F, o naktį nukrenta °-70° F 
ir ore yra daug drėgmės. Li
gos apniktose pievose pasi
rodo rudos dėmes 1 inčio 
iki kelių pėdų dydžio įvai
raus pavidalo. Aplink rudas 
dėmes esti tamsus ruožas, 
lyg žiedas, kuris eina pla
tyn. Tas rodo, kad grybas 
yra aktyvus. Azotinių trą
šų perdidelis kiekis tam 
grybui veistis sudaro geras 
sąlygas. Naikinti su Tersam 
OM, Calocure, Caloclor ar
ba Ortho Lawn and Turf 
Fungicide.

Dollarspot ligą sukelia 
grybas (fungus). Pavasarį

DETROIT

• Detroito ir apylinkės 
lietuvių šeštadieninė mo
kykla pradės mokslo metus 
rugsėjo mėn. 9 d. Regis
truoti vaikus 9:30 vai. Ar- 
thur Vanderbilt mokykloj, 
24901 Cathedral, Redford. 
Rugsėjo mėn. 10 d., 10:30 
vai. bus pamaldos šv. An
tano bažnyčioj. Vaikai pra
šomi rinktis 15 min. prieš 
pamaldas ir pageidaujama 
dėvėti tautinius rūbus.

EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

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

sekantiems šeimoje.
VlRTUVĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

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

ir rudenį, kada karštos die
nos ir vėsios naktys, pievo
je atsiranda sidabrinio do
lerio dydžio šiaudų spalvos 
dėmės. Po kiek laiko liga 
išsiplečia ir sunaikina įvai
rios tormos didesnius plo
tus. Naikinti grybą vienu 
iš šių chemikalų: lersan 
OF1 arba Ortho Lawn and 
Turf Fungicide.

Leafspot liga pasireiškia 
ant lapų raudonai rudos ir 
raudonai juodos spalvos dė
mėmis. Kartais sunaikina 
stiebus prie pat šaknų.. Juos vartojant, griežtai pri- 
Daugiausia liga pasireiškia 
ant Kentucky Bluegrass. 
Priemonės, kurios sumaži
na ligos pavojus, yra šios:

1. Piauti ne trumpiau 
kaip 1’14-2 inčio.

2. Tinkamas tręšimas ba
lansuotomis trąšomis, 
nedidinat azotinių trą
šų.

3. Kur sąlygos leidžia, 
sėti Merion Kentucky 
Bluegrass, vietoj Ken
tucky Bluegrass, nes 
Merion yra atspares
nė šiai ligai.

4. Sėti žolių mišinius.
Kada pasirodo ši liga, 

naikinti su fungicidais per 
kelius kartus su 7-10 dienų 
pertraukoms. Vartoti vieną 
iš šių chemikalų: Actidione, 
Captan, Kromad, Tersan 
OM ir PMA. (PMA turi sa
vyje Phenylmercuric ace
tate, kuris yra kenksmin
gas Merion Kentucky Blue
grass, todėl jo nevartoti 
ant Merion).

Snow mold ligą sukelia 
grybas. Ji pasireiškia šalta
me klimate vėlai rudenį, 
žiemą ir anksti pavasarį. 
Ant žolės lapų auga balta 
masė. Po to, parudavę lapai 
sudaro lyg kilimą. Tirpstant 
sniegui, po sniegu grybas 
gerai auga, nes po sniegu 
būna drėgna ir vėsu, šia li
ga gali susirgti visos žolės, 
bet jautriausia yra Bent
grass. Apsisaugojimo prie
monės:

1. Netręšti vėlai rudenį 
azotinėmis trąšo m i s, 
nes jos skatina žolės 
augimą ir po sniegu.

2. Prieš žiemą nuvalyti 
pievą nuo visokių lie
kanų ir nuplauti trum
piau negu įprasta. 
Pievą anksti pavasarį 
nugrėbti — greičiau 
pradžius paviršius. 
Sniegui tirpstant, pra
durti su lazda pusnis, 
o dar geriau — pa
skleisti sniegą.
Prieš užsningant duoti 
chemikalų — Mercury 
Fungicides.

Slime molds pasireiškia 
ant pievų, kada ilgesnį laiką 
trunka lietingas ir drėgnas 
oras. Grybas auga ant lapų 
ir padengia lapus pilka, 
juoda ir gelsva mase. Bet 
tas grybas nėra parazitas. 
Jis tik sugadina lapų žalią 
spalvą, o patiems lapams 
nepadaro daug žalos. Kaip 
tik pieva pradžiūsta. tai 
grybas tuojau išnyksta. Ga. 
Įima jis nuplauti su vande
niu arba nušluoti su šluota. 
Esant ilgesniam lietingam 
periodui, jis galima sunai
kinti su sulfur arba copper 
fundicide.

Ligos atpažinti nepatyru
siam nėra lengva. Dažnai 
neatskiriama pievų ligų nuo 
sužalojimų nuo trasų dide
lio kiekio, chemikalų, saus
rų ir kitų priežasčių. Di
desnės krautuvės turi pa
tyrusius pardavėjus, kurie 
gali padėti ligą nustatyti ir 
reikiamą chemikalą parink, 
ti.

Chemikalai vabzdži a m s 
naikinti, vadinami insecti- 
cidai, ir ligoms naikinti — 
fungicidai yra nuodingi.

silaikyti ant įpakavimo nu
rodymų kaip vartoti ir ko
kiais kiekiais.

3.

4.

5.

PAVĖSYJE AUGANČIŲ 
PIEVŲ PRIEŽIŪRA

Miestuose sodybų pievom 
pavėsį sudaro namai ir me
džiai. Nėra žolės kuri visiš
kai pavėsyje gerai augtų. 
Tarp namų nuolatiniame 
pavėsyje geriau sodinti že
mės paviršių dengiančius 
krūmus (pvz.: myrtle vin- 
ca minor).

Nemaža rūpesčių sudaro 
medžių pavėsyje augančios 
žolės. Jos auga skirtingose 
sąlygose ir reikalingos skir
tingos priežiūros. Prisilai
kant žemiau paduotų nuro
dymų, galima ir daliniam 
pavėsyje turėti gražią pie
vą.

1. Sėti pavėsyje augan
čias žolės: Red Fescue, 
Chewings Fescue ir Rough 
Bluegrass.

2. Tręšti mažais kiekiais, 
bet dažniau. Nepertręšti azo 
tinėmis trąšomis, nes pavė
syje žolės lėčiau auga, ma
žiau azoto reikia, o nuo di
desnio azoto kiekio žolė ne- 
sumedėja ir būna neatspari 
ligoms.

3. Nukirsti nereikalingus 
medžius.

4. Nugenėti nudžiūvusias 
ir žemai kabančias šakas, 
kad žolė gautų daugiau 
saulės šviesos.

5. Nupjauti žemės pavir
šiuje esančias medžių šak
nis. Jos naudoja žolių mais
tą ir vandenį. Toks šaknų 
nupiovimas medžiui nepa
kenks.

6. Patręšti medžius, nes 
jie atima daug maisto, rei
kalingo žolėms. Pradurti 
skyles 2-4 pėdų gylio aplink 
medį, tiek toli nuo medžio 
kamieno, kiek siekia medžių 
šakos. Į pradurtas skyles 
pripilti balansuotų trąšų.

7. Jei žemė labai rūgšti, 
duoti kalkių (apie 50 sv. 
1000 kv. pėdų).

8. Visados pievos pavir
šių laikyti švarų nuo lapų 
ir nuplautos žolės.

9. Ankstį pavasarį (prieš 
balandžio mėn. 1 dieną) 
patręšti balansuotom trą-

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 10 D., 
GERMAN CENTRAL FARM, 

7863 YORK ROAD, PARMOJĘ

TAUTYBIŲ DIENA GEGUZINE
Dalyvauja

Heidelbergo orkestras, tautybių solistai, chorai ir tautinių šokių 
grupės.

Programos vadovas WD0K radijo pranešėjas WAYNE MACK. 
Šokiams groja HANK HALLER orkestras.

Dalyvius vaišins skaniais valgiais Hofbrauhaus restorano personalas.
Pradžia 12 vai. — pabaiga 10 vai. vak.

Norintieji vykti autobusu registruokitės Lietuvių Klube.
Tautybių Dieną globoja

Ralph J. Perk
Tautybių Sąjūdžio Pirmininkas

šom, kad žolė sustiprėtų, 
kol sužaliavę medžių lapai 
padidins pavėsį.

10. Pievą laistyti retai, 
bet gausiai, kad vanduo įsi
sunktų į žemę mažiausiai 6 
inčius gylio.

PIEVŲ PRIEŽIŪRA 
RUDENĮ

Balansuotų trąšų padi
dinta norma sustiprina šak
nis. Geriausias tręšimo lai
kas, kai pasirodo pirmos 
šalnos (apie spalio mėn. 1 
dieną). Vėlesnis tręšimas 
pavojingas, nes prieš žiemą 
nespėja sumedėti žolių la
pai ir esti jautrūs ligoms.

Rudenį pieva lėčiau auga, 
todėl rečiau reikia ir piauti. 
Plovimo taisyklės pasilieka 
tos pačios: nenupiauti trum 
pai ir neleisti peraugti. Pa
skutinis plovimas prieš žie
mą turi būti trumpesnis ne
gu paprastai. Nepalikti žie
moti nenupiautos pievos, 
nes nenupiautoje pievoje 
yra geros sąlygos ligoms 
veistis, šalto klimato žolės 
šalčius perneša gana gerai, 
o daugiausia per žiemą nu
kenčia nuo snow mold,todėl 
svarbu pašalinti sąlygas, 
dėl kurių grybas veisiasi.

Pievos auga iki žiemos. 
Rudenį būna daugiau lie
taus kritulių, lėčiau vanduo 
garuoja, bet sausroms už
ėjus, reikia pievas laistyti 
kaip paprastai: retai, bet 
gausiai, kad vanduo pasiek
tų 6 inčius gylio.

Medžių lapai reikia nors 
vieną kartą savaitėje nuo 
pievos nuvalyti. Jie sudaro 
pavėsį. Po lapais ilgai laiko
si vanduo ir tuo sudaro ge
ras sąlygas ligoms. Prieš 
žiemą pievą labai švariai 
nuvalyti nuo visokių lieka
nų.

PIEVŲ PRIEŽIŪRA 
ŽIEMĄ

žiemos metu sudaro pa
vojų pievai pelėsiai (snow 
mold). Kai sniego pusnis 
pievoje pradeda tirpti, jos 
apačioje atsiranda tuštuma. 
Šiose tuštumose susidaro 
geros sąlygos pelėsiams 
augti, kurie po pusnimi iš
naikina pievą.

HELP VVANTED MALĖ

HELP VVANTED MALĖ

LOOM FIXER 
FOR XD LOOMS 

PART TIME 
OR FULL TIME 

CLINTON ŠILK MILL, 
INC.

58 CANAL STREET 
HOLYOKE, MASS.

(89-95)

MALĖ & FEMALE

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL PERSONNEL 

GRADUATE NURSES 
and 

COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

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

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

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

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

(91-95)

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

HELP VVANTED FEMALE

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCEI.S SERVICE
2808 W. 69th St.. Chicasro. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

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

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

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

SUPERIOR 
SAVINGS

Opportunity for Professional Help 
REGISTERED NURSES 

For all services & all shifts. Excellent 
salary $475.00 to $750.00 per nionlh 
depending on education, expcrience & 
qualif ica t lon.

Also
MALĖ OR FEMALE REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAPIST
Salary conimensurale with expen«įnce 
& ability.
Liberal personnel policies & fringe 
benefits.

Apply call or vvrile to 
Personnel Director

GOOD SAMAR1TAN HOSPITAL
800 Foresl Avė., Zanesville, Ohio 

(93-97)

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

' 341-1700
for an interview convenient 

for you.

tINCI l«O*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME .nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

OL

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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.L. TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Juozas Bachunas.PLB 

pirmininkas, atvykęs pa
sveikinti AL Gydytojų Są
jungos suvažiavimo, visą 
praeitą savaitgalį praleido 
Clevelande pasitarimams su 
vietos veikėjais.

Be pavienių vizitų, jis da
lyvavo PLB posėdyje, lan
kėsi Dirvoje aptarti eilės 
reikalų su Vilties draugijos 
pirm. Al. Laikūnu ir red. 
J. čiuberkiu.

Rugsėjo 3 d. dr. A. But
kaus lydimas J. Bachunas 
vizitavo buv. Dirvos red. B. 
Gaidžiūną.

• Prel. J. Balkūnas, Tau
tos Fondo pirm., lankėsi 
Clevelande ir sveikino AL 
Gydytojų suvažiavimą. At
silankymo proga' prelatas 
tarėsi su ALT ir kitais vie
tos veikėjais Tautos Fondo 
reikalais.

• Dr. S. Budrys, AL Gy
dytojų Sąjungos pirminin
kas, lydimas Ohio Liet. Gy
dytojų draugijos pirm. dr. 
H. Brazaičio, dr. V. Paproc- 
ko ir dr. Plechavičiaus, rug
sėjo 2 d. atsilankė Dirvos 
redakcijoje ir ta proga pa
dėkojo už talką ruošiant su_ 
važiavimą.

• Burmistras Ralph Lo- 
cher bus pagrindiniu kalbė
toju demokratų partijos 
tradicinėje Steer Roast ge
gužinėje Euclid Beach par
ke. Be to kalbės senatorius 
Gale McGee iš Wyoming.

Jubiliejinė Steer Roast 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 10 d.

Vaikams žaidimai nemo
kamai, laimėjimui gi skir
tas naujas 1968 m. Mustang 
automobilis.

• Adv. Julius Smetona 
atsistatydino iš JAV LB 
Clevelando I-os Apylinkės 
valdybos pirmininko vietos. 
Pareigas laikinai eina I vi
cepirm. A. Pautienis.

• Gintautas Sniečkus įėjo 
į JAV LB Clevelando I-os 
Apylinkės valdybą.

• Neriagus skaučių tun
to sueiga nukelta į šeštadie
nį, rugsėjo 16 dieną. Suei-

Tautos šventės minėjimą 
įvedė JAV Lietuvių Bend
ruomenė prieš keletą metų. 
Rugsėjo mėnuo skirtas Lie
tuvių Fondo vajui.

Tautos šventės minėjimo 
pravedimas priklauso LB 
apylinkėms tose kolonijose, 
kur tos apylinkės veikia.

Clevelande jau kelinti me
tai Tautos šventė rengiama 
I ir II apylinkių vadovybių.

gos pradžia 6 valandą vaka
ro, tuojau po sueigos bus 
laužas. Laužą praves sesės 
Milda ir Rūta Jokūbaitytės. 
Laužo metu bus pravestas 
tautinių rūbų laimėjimas. 
Dar nevėlu bilietus įsigyti 
ir savo laimę išbandyti!

Su šia sueiga Neringos 
tuntas pradės naujus darbo 
metus. Sueiga ir laužas 
įvyks East 201 gatvės gale, 
Erie ežero pakrantėje.

• Aldonos Stempužienės 
įecitano Komitetas, vado
vaujamas nieKsanuros Da
gienės, intensyviai piauna 
uihetus ir teiKia rėmėjus, 
Kau rečitalis būtų visoke
riopai sėkmingas. Komite
tui priklauso darbščios ir 
dinamiškos pajėgos, jų tar
pe nemažai jaunų asmeny- 
oių — Milda Lenkauskienė, 
Gražina Kudukienė, Jūra 
Gailiušytė, Bronė Mainelie- 
nė, Adelė Neimanienė, Rai
mundas Kudukis, Simonas 
Laniauskas, Vladas Pleč
kaitis ir Vacys Vinclovas.

Taip pat komp. Darius 
Lapinskas rugsėjo 2-6 d. 
viešėjo Clevelande ir su so
liste Aldona Stempužiene ir 
Clevelando simfonijos dr- 
kestro mušamųjų instru
mentų artistu Robert Mat- 
son repetavo savo naująjį 
kūrinį Ainių Dainos. De 
Paul simfonijos orkestro 
tleitistė Kathryn Lukas, 
kuri atliks Lapinsko kūri
nyje fleitos partiją ir paly
dės barokinių dainų grupę, 
praneša, kad ji su nekant
rumu laukia Clevelando re
čitalio.

Rečitalis įvyksta sekma
dienį, rugsėjo 24 d., 4 vai. 
p. p. Clevelando Muzikos 
Instituto salėje. Bilietai 
gaunami Dirvoj (telefonu 
431-6344) ir Patrijos pre
kyboj (telef. 531-6720).

MATYKIT! GIRDĖKIT!
BURMISTRĄ RALPH S. LOCHER 

ir
US SENATORIŲ GALE W. McGEE

LOCHER McGEE

SIDABRINĖ SUKAKTIS TRADICINĖS STEER 
ROAST ĮVYKS SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 10. KAL
BĖS BURMISTRAS RALPH LOCHER IR IŠKILUS 
DEMOKRATŲ SENATORIUS Iš WY0MING.

25 m. sukakties Steer Roast sumuštiniai ir NE
MOKAMAI ŽAIDIMAI VAIKAMS. Be to, galite lai
mėti 1968 m. FORD Mustang, keturis US bonus ir 
20 vertingų elektrinių virdulių.

PASIMATYSIME SEKMADIENĮ 
DEMOKRATŲ STEER ROAST 
EUCLID BEACH PARK — 2 VAL. P. P.
Cuyahoga County Democratic Executive Comm. 

Albert S. Porter, Chairman

Sekmadienį, rugsėjo 10 
d., Tautos šventės minėjimo 
pamaldos įvyks: Naujos pa
rapijos bažnyčioje su mi- 
šiomis 10 vai. šv. Jurgio 
parapijoje — 10:30 vai.

Clevelando ALT skyrius 
kviečia visas vietos lietuvių 
organizacijas prisidėti prie 
Tautos šventės paminėjimo 
savo narių dalyvavimu. Ka
dangi veik visos vietos or
ganizacijos yra ALT na
riais, prisidedame savo pa
raginimu, nes jų prisidėji
mas prie Tautos šventės 
padidins iškil m i n g u m ą. 
Draugijos su savo vėliavo
mis prašomos dalyvauti nu
statyta tvarka.

Minėjimas — akademija 
įvyks šv. Jurgio parapijos 
salėje po pamaldų apie 
11:30 valandą.

ALT skyriaus valdyba 
įsijungia į tos dienos iškil
mę.

K. S. Karpius,
ALT skyriaus pirmininkas

LIETUVIAI DALYVAUJA 
SEVERANCE CENTRE
Clevelando tautybių mu

gė, kuri anksčiau būdavo 
rengiama viešbutyje, šį kar
tą ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį vyks nau
jame, puošniame Severance 
Centre, prie Mayfield ir 
Taylor Rd.

Taip vadinama ”ALL 
NATIONS FAIR”, Tauty
bių Mugė, veiks visas tris 
dienas prasidedant po pie
tų. Joje lietuvių skyrių, 
kaip ir iki šiol, įrengė D. L. 
K. Birutės draugija. Ten 
darbuojasi jų pirmininkė S. 
Knistautienė ir kitos talki
ninkės.

Mugėje dalyvaus apie 50 
tautybių, keliolika jų me
nininkų išpildys programas 
nūs tatytomis valandomis, 
daugiausia vakarais.

Tarp pačių žymiausių 
programos pildyto jų bus L. 
Sagio vadovaujama lietuvių 
tautinių šokių Grandinėlė, 
įgijus Clevelande pirmaeilę 
vietą savo įdomiais lietuviš
kais šokiais. Grandinėlę la
bai gražiai išgarsino dien
raščio The Plain Dealer 
rugp. 27 dienos priedas 
Sunday.

• Kun. Kęstutis Žemaitis 
sutiko dėstyti tikybą Vysk. 
Valančiaus lituanist i n ė j e 
mokykloje.

• Clevelando Orkestro 
choras ieško choristų. No
rintiesiems įstoti į šį pa
saulyje išgarsėjusio orkes
tro talkininkų-chorisčių ei
les patikrinimai vykdomi 
Severance Hali nuo rugsėjo 
10 iki 23 d. Suinteresuotie
ji privalo paskambinti tel. 
231-7300 arba kreipiasi raš
tu — The Cleveland Or
chestra, 11001 Euclid Avė., 
Cleveland, Ohio 44106, pra
šant skirti pasimatymą.

• Piligrimų kelionę į Gai- 
lest. Motinos šventovę 
Frank, Ohio ruošia Cleve
land Transit System savo 
autobusais.

Kelionė įvyks rugsėjo 17 
d., sekmad., 8:30 iki 9 vai. 
ryto išeinančiais autobu
sais iš Public Sųuare. Grįž
tama iš Frank 5 vai.

Bilietų kainos 3 dol., o 
vaikams $1.75.

• Organizuojamas auto
busas į Montrealį Expo 67. 
Norintieji važiuoti užsire
gistruoja iki rugsėjo 10 d. 
Kelionė į abu galu $23.00. 
Norintieji gauti viešbutį 
praneša registracijos metu. 
Autobusas išeina rugsėjo 15 
d. vakare ir grįžta sekma
dienį, rugsėjo 17 d. Praneš
ti B. Pautienytei, telefonu 
371-4168.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVOS

RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d., šeštadienį

v

Sv. Jurgio parapijos salėje
Jame Tamstų lauks įdomi ir nuotaikinga meninė programa. 

Tamstų akivaizdoje paaiškės 1967 m. Dirvos novelės konkurso lau
reatas ir, jeigu jis galės dalyvauti, trumpas pagerbimas ir premijos 
įteikimas, šiltų ir šaltų valgių vakarienė, bufetas, šokiai ir kitos įvai
renybės. Visa tai tik 6 dol. asmeniui. Stalai po 10 asmenų grupėms.

Bilietai įsigyjami iš anksto Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve
land. Tel. 431-6344, arba pas ALTS skyriaus ižd. Vladą Blinstrubą, 
829 E. 185 St., tel. 531-2660.

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

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

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
apsigyvenimui kambario. 
Laikinai reikalinga priežiū
ra. Skambinti 531-0284 po 
6 vai. vak.

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE

Euclid Barber Shop
559 East 185 Street 
lietuvis kirpėjas — 

VINCAS GELGOTAS. 
Kirpykla atidara nuo 8 

vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(90-97)
• •

Vairuotojas 
laukia!

PIL6RIMAGE TOUR
TO FRANK, OHIO 
SUNDAY, SEPT. 17

Junkitės prie tūkstančiu pili
grimų kelionei i Gailestingo
sios Motinos šventovę spal-. 
vingame Frank, Ohio. Tai ne
užmirštami įspūdžiai visai iei- 
mai 4

►
Autobusai išvyksta iš Public 
Square tarp 8:50 ir 9 vai. ry- 

> to. Paskutinis autobusas iš 
Frank grįžta 5 vai. p. p.

Suaugusiems bilietai $5.00. 
Vaikams iki 12 m. amžiaus
$1.75. Užsakykite bilietus iš 
anksto siunčiant čeki CTS 
Fun Tours, 1022 Carnegic 
Avė., Cleveland,, Ohio 44115. 
Arba įsigykite CTS Informa
cijų Kioske, Pulte Square.

| YfELCOME ABOARDI I 
L Ali *u—

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3’^ jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

kinės arba terelyno,
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 

vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, % sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.

MOTERIŠKAS K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 

suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skalelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dailininkas Romas Viesulas, kurio kūrinių pa rodą atidaroma viena
me pirmaujančiame JAV muziejuje -- Cincinnati Art Museum nuo 
rugsėjo 10 iki spalio 3 d. Tai didelis mūsų tautiečio laimėjimas, nes 
pirmą kartą dalyvauja dideliam muziejuje ne grupinėse parodose, 
bet individualinėje vieno žmogaus parodoje, šioje parodoje R. Vie
sulas išstatė tris porfolio: Toro Desconocido, Hew ir Notės on 
Ima g and Sound.

KULTŪROS KONGRESO 

INFORMACIJOS

DOMISI K. DONELAIČIO 
KŪRYBA

Šveieariioie pastebi m a s 
vis didėjantis susidomėii- 
m:is KrisHiono Donelaičio 
kūryba. Plačiai skaitomas 
įtakingas šveicaru dienraš
tis Aeue zuericher Zei- 
tung savo literatūriniame 
priede rugpiūčio mėn. jdėjo 
naują recenziją apie Done

A. A. BRONIAUS BUDGINO 
metines.

Pranešu giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kad rugsėjo 12 d., 1967 
sueina metai nuo Broniaus Budgino 
tragiškos mirties.

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 7:30 vai. 
ryto, Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj, Los Angeles, bus atlaikytos šv. 
mišios.

Kviečiu galinčius pamaldose daly
vauti, ar bent susikaupimu prisiminti 
Bronių.

Liūdinti žmona
Antanina

laitį ryšium su jo "Metų" 
vertimu, atliktu vokiečių 
rašytojo Hermanno Bud- 
densiego ir išleistų Miun
chene. Ta proga apibūdinta 
Donelaičio kūryba ir at
spausdinta ilgėlesnė ''Me
tų” ištrauka.

Berne lankėsi Vladas de 
Daria e ('astro, buv. Lietu
vos užsienio reikalų minis
terijos valdininkas; dėstąs

♦ JAV ir Kanados Liętu- 
vių 111-jame Kultūros Kon
grese bus nagrinėjami ir 
sporto klausimai. Sekcijos 
organizavimui aptarti 1967 
m. rugpiūčio mėn. 28 d. 
Margučio patalpose buvo 
susirinkę: Jonas Bagdonas, 
Jonas šoliūnas, Petras Pet- 
rutis, Vaclovas Kleiza, adv. 
Algimantas Rėželis ir JAV 
LB CV pirmininkas Jonas 
Jasaitis.

Kitame pasitarime bus 
konkrečiai nustatyti sekci
jos suorganizavimo planai.

• Kultūros Kongresai, 
įvykstantys kas penkeri 
metai, išryškina mūsų dė
mesį savos kultūros ugdy
mui, išlaikymui ir skatina 
kultūros kūrėjus kūrybai. 
Trečiasis Kultūros Kon
gresas įvyks š. m. lapkričio 
mėn. gale. Be įvairių pa
skaitų ir diskusijų atskiro
se sekcijose Kultūros Kon
gresą lydės ir kultūriniai 

rusų kalbą Mainzo (Vokie
tijoje) universitete ir Darm- 
štadto aukštojoje technikos 
mokykloje. Jo apsilankymo 
proga H. Linderis, Lietuvo
je ilgus metus gyvenęs 
šveicaras, pakvietė pas sa
ve būreli švencarijos lietu
vių, kuriems de Castro lai
kė paskaitą apie M. Čiurlio
nį, pailiustruodamas savo 
įdomius išvedžiojimus pa
veikslų fotografinėmis nuo
traukomis.

W. Linderis vra giliai 
prisirišęs prie Lietuvos ir 
lietuvių. Lietuvoje nuo 1921 
iki 1943 m. vertėsi sūrių 
gamvba ir 1937 m. įsigijo 
Gvstos vienkiemį prie Ve
liuonos. Ona Linderienė. 
kimusi Mintautiškaitė, vra 
lietuvaitė. W. Linderis šiuo 
metu dirba šveicarų politi
kos departamente, kaip 
Berno vadinama užsienio 
reikalų ministerija.

• Dail. Pauliaus Augiaus 
moncgranjos pristatymas 
įvyksta rugsėjo 24 d., 3 v. 
p. p. Jaunimo Centre. Pro
gramoje: Dail. Telesforo 
Valiaus žodis ir meninė da
lis. "Eglė, žalčių karalienė” 
— pasakys aktorė Zita Ke- 
valaitytė-Visockienė, Vysk. 
Valančiaus "žemaičių ves
tuvės” — žemaitiškai pa
skaitys aktorius L. Baraus
kas, Chicagos lietuvių sty
ginis kvartetas pagros mu
zikos kūrinį. Prašomi visi 
atsilankyti. Įėjimas laisvas.

♦ Dail. Antano Tamošai
čio kūrinių paroda atidary
ta Toronto Universiteto 
Bart House patalpose. Rug
sėjo 3 d. atidarytoje paro
doje kalbėjo dr. Charles E. 
Henry. Parodą globoja Hart 
House meno reikalams ko
mitetas. Paroda vyks iki 
rugsėjo 24 d.

• Petras Tumėnas, iš Ve_ 
nezuelos, savo sukakties 
proga prisiuntė Dirvai 7.50 
dol. auką.

Aukos Dirvai
Br. Vengis, Aucaster .... 1.00 
V. Augulis, Dayton ......... 2.00
A. Gilvydis, Detroit .........3.00
J. Povilaitis, Omaha ........4.00
M. Manomaitis, Boston ... 5.00 
J. Banienė, Detroit ......... 1.00
F. Endzelis, Chicago...... 5.00
R. Liormanas, Rochester 1.00 
M. Knystautas, Danbury .. 4.00 
L. Kapeckas, Hartford .... 2.00
A. Gricius, Washington .... 4.00
E. šilgalis, Cleveland .......1.00
Br. Kasakaitis, Chicago .. 4.00
B. Veitas, Braintree ........4.00
X.Y. Cleveland................ 5.00
J. Telksnys, Great Neck .. 1.00 
J. Zubrickas, Kankakee ... 4.00 
D. Surantas, Rockford .... 3.00 
X.Y., Cleveland............. 10.00
V. Ripskis,

Evergreen Park .... 4.00 
L. Pračkaila, Chicago .... 4.00 
J. Noreika, Beverly Shores2.00 
A. Jasys, Columbus .......... 4.00

įvykiai: muz. Dariaus La
pinsko muzikinių kūrinių 
pastatymas, literatūros va
karas ir Čiurlionio galeri
joj sutelktų kūrinių paroda.

• Dr. Juozas Girnius, kul
tūros žurnalo "Aidų” re
daktorius, "Tauta ir tauti
nė ištikimybė” ir kelių ki
tų filosofinių knygų auto
rius, JAV ir Kanados Lie
tuvių III-jame Kultūros 
Kongrese savo referate per
žvelgs mūsų kultūrinio gy
venimo sėkmes ir nesėkmes.

Kultūros Kongresas įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 23-26 
dienomis Chicagoje.

• Kun. Pranas Garšva, 
dienraščio Draugo modera
torius, Kultūros Kongrese 
skaitys referatą spaudos ir 
visuomenės klausimu, šis 
klausimas labai svarbus ir 
tikimasi, kad Kultūros Kon
grese sulauks daug dėmesio 
iš Kongreso dalyvių. Kon
grese dalyvauti kviečiami 
visi mūsų kultūra besisielo- 
jantys lietuviai.

Dr. R. Šilbajoris bus pa
grindiniu referentu Kultū
ros Kongrese literatūros 
sekcijoje. Savo referate dr. 
R. Šilbajoris pažvelgs į ra
šytoją ir skaitytoją. Kore- 
ferentais literatūros sekci
joje bus: Kazys Bradūnas, 
Algirdas Landsbergis ir 
Bronius Vaškelis. Modera
torius — Česlovas Grincevi- 
čius.

Mokyt. Juozas Masilionis, 
Chicagos Aukštesni o s i o s 
Lituanistinės mokyklos di
rektorius, Kultūros Kongre
se pakviestas referentu tau
tinio jaunuomenės auklėji
mo išeivijos sąlygose klau
simu.

Kadangi praėjusią va
sarą įvykusioje lituanisti
nių mokyklų mokytojų stu
dijų savaitėje buvo plačiai 
ir išsamiai išnagrinėti litu
anistinio švietimo klausi, 
mai, todėl Kultūros Kong
rese lituanistinio švietimo 
sekcijos nebus, bet bus pla
čiau žvelgiama į tautinį 
auklėjimą.

Birutė Vindašienė, Jero
nimas Ignatonis, Antanas 
Rinkūnas, kun. Jonas Bore- 
vičius S. J. ir Vida Tamu- 
laitytė dalyvaus kaip kore- 
ferentai tautinio jaunuo
menės auklėjimo išeivijos 
sąlygose svarstyme.

Tautinis jaunuo menės 
auklėjimas yra vienas iš 
svarbiausių uždavinių mūsų 
tautiniui gyvenimui, todėl 
ir Kultūros Kongrese šiam 
klausimui skiriama daug 
dėmesio ir laukiama, kad 
kongreso dalyviai šio klau
simo svarstyme aktyviai ir 
gausiai dalyvaus.

JAV ir Kanados Lietuvių 
III-jame Kultūros Kongre
se kultūrinių darbų finan
savimo klausimu referatą 
skaitys dr. Antanas Razma.

Pirmajame Kultūros Kon 
grėsė iškeltą ir vėliau JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Centro valdybos, vadovau
jamos Stasio Barzduko, gy
vai palaikytą ir puoselėtą 
milijono dolerių sukaupimą 
kultūrinių darbų finansavi
mui mintį, dr. Antanas Raz
ma sėkmingai pradėjo įgy
vendinti.

Zigmas Dailidka JAV LB 
Kultūros Fondo pirminin
kas ir Stepas Kairys LB 
Kanados Krašto Valdybos 
narys kultūros reikalams 
kaipo koreferentai dalyvaus 
kultūrinių darbų finansavi
mo svarstyme III-jame Kul
tūros Kongrese.

Kultūros Kongreso su
rengimui ir kongreso metu 
užsimotų kultūrinių uždavi
nių įvykdymui reikia ir fi
nansinės paramos. Kongre
sui skirtas aukas siųsti JAV 
LB CV iždininko adresu: 
Mečys Šimkus, 4259 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
Tllinois 60632.

Dail. Antanas Rakštelė, kurio paroda atidaroma Bostone rugsėjo
16 d. ALT S-gos namuose. Uosio Juodvalkio nuotrauka

BOSTON

DAIL. ANT. RAKŠTELĖS 
PARODA BOSTONE

Bostone susidarė nepeik
tinas paprotys rudens kul
tūrinius parengimus pradė
ti vieno ar kito lietuvio dai
lininko darbų paroda. Pa
rodos dažniausia būna ren
giamos ALT S-gos Bostono 
sk. namuose.

Šių metų rudeninėj paro
doj savo naujus darbus pa
rodys dail. Antanas 
Rūkštelė iš Chicagos. 
Jo kūrinių parodą rengia ir 
globoja ALT S-gos Bosto
no sk. valdyba, kurios pir
mininkas šiemet yra J. Ren- 
telis. Paroda atidaroma šeš
tadienį, rugsėjo 16 
d., 7 vai. 30 min. 
vak., ALT S-gos namuo
se, 484 E. 4th St., So Bos
tone, ir bus atidaryta visą 
savaitę.

Tą patį rugsėjo 16 d. va
karą pradedamas 1 9 6 7 - 
68 m. kultūrinių 
s u b a t v a k a r i ų se
zonas.

Dail. Ant. Rūkštelės pa
rodos lankymo valandos: 
rugsėjo 17 d. nuo 11 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų ir 
nuo 6 iki 10 vai. vak.; šio
kiom dienom paroda bus 
atidaryta nuo 6 iki 9 vai. 
vak.; šeštadienį, rugsėjo 
23 d., paroda bus atidaryta 
nuo 1 vai. po pietų iki 6 
vai. vak., kada įvyks jos 
uždarymas.

Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos Chicagoje mokiniai žai
džia tautinius žaidimus, kuriems vadovauja mokytoja R. Jonynaitė.

J. Plačo nuotrauka

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.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti dail. Ant. Rūkš
telės parodos atidaryme 
(IX. 16. 7:30 vai. vak.), 
kviečiami ją apžiūrėti, o 
taip pat atsilankyti ir į pir
mąjį naujojo sezono kult, 
subatvakarį.

chicago
• Dariaus - Girėno litua

nistinė mokykla rugsėjo 9 
d., 9 vai. ryto pradeda mok
slo metus Nightingale val
dinės mokyklos patalpose, 
5300 So. Rockvvell Avenue, 
Chicago, III. Tą dieną bus 
registracija ir pamokos. 
Bus perregistruojami ir 
pernykščiai mokiniai.

Patalpos erdvios — švie
sios. Veikia vaikų darželis 
ir aštuoni pradžios mokyk
los skyriai. Vienas moky
tojas dirba su vienu sky
riumi. Išeinama švietimo 
Tarybos programa su tiky
ba, dainavimu ir tautiniais 
šokiais. Paminėtus dalykus 
dėsto specialistai. Tėvams 
pageidaujant, R. K. tikybos 
mokiniai yra paruošiami 
Pirmajai Komunijai lietu
viškai. Mokykla leidžia mo
kinių laikraštėlį "Lituani- 
cą”. Mokykla veikia šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų. Dėl informa
cijos gali kreiptis telefonu 
į vedėją J. Plačą po 6 vai. 
vak. GR 6-5381.

Mokyklos vedėjas
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