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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Į

KURCIUJU DIALOGAS
JUNGTINIŲ TAUTŲ VISUOTINIO SUSIRINKI
MO FORUMAS KOL KAS NAUDOJAMAS TIK 
SAVO PROPAGANDAI SKLEISTI, VISAI NE
KREIPIANT DĖMESIO PRIEŠINGOS PUSĖS 
PAREIŠKIMAMS. — JEI IR BUS PASIEKTAS 
KOKS SUSITARIMAS, JIS TEGALIMAS PRIVA

ČIU, BET NE VIEŠU BŪDU.

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

fliktą taikingu būdu","Ar tai dialogas tarp 
kurčių"? — stebėjosi 
sekmadienio New York 
Times, komentuodamas 
delegatų kalbas New Yor
ke prasidėjusiam Jung
tinių Tautų visuotiname 
susirinkime. Atsakymas 
į tą retorišką klausimą 
yra teigiamas. JAV ir 
Sovietų Sąjungos delega
tai pakartojo savo seną 
nusistatymą Vietnamo 
klausimu. Tą patį galima 
pasakyti ir apie kitas ak
tualias bylas, esančias 
JT 22-rojo visuotinojo 
susirinkimo dienotvar
kėje. Sprendimų iš jo ir 
nelaukiama, nes jei jis 
ir būtų išneštas, nėra 
pasaulyje tokios jėgos, 
kuri galėtų jį įgyvendin
ti.

Todėl, kai JAV dele
gatas Goldbergas dar 
kartą apeliavo į visus 
JT narius "panaudoti sa
vo įtaką tam, kad padė
jus baigti Vietnamo kon-

IŠ VISO PASAULIO

• TEXAS VALSTIJA nuken
tėjusi nuo didelių audrų ir ura
ganų, šiuo metu veda aršią ko
vą šu potvyniais, apsėmusiais 
didelius plotus Rio Grande upės 
rajonuose. Gubernatorius asme
niškai vadovauja gelbėjimo dar
bams. Padaryti milžiniški nuos
toliai, tūkstančiai gyventojų 
evakuota.
• MEKSIKOS MIESTE TIJU- 

ANA nuo užnuodyto pieno jau 
mirė 34 vaikai iki ll metų am
žiaus. Ligoninėse apsinuodi
jusių vaikų paguldyta virš 60. 
Krautuvės uždrausta parduoti 
pieno produktai.
• A.N. ŠELEPINAS pašalin

tas iš Sov. S-gos politbiuro įta
kingo sekretoriaus posto kad ir 
paliktas politbiuro nariu ir pa
skirus unijų vadovu, učiau dėl 
jo degradacijos nėra abejonių 
žinant, kokią galią komunistų 
partijoje turi sekretorius.
• užsrręsusio streiko 

Fordo įmonėse rezulute unijos 
pirm. W. Reuther pareiškė, jog 
pats laikas, kad pats Fordas 
ateitų ir dalyvautų derybose dėl 
naujos suurties. Anot Reuthe- 
rio, Fordas greičiausia neži
nąs, kaip tos derybos vyksu ir 
kas jose atsieku.

Praeitą pirmadieni Fordas 
pats pareiškė, jog streikas, at 
rodo, galis užsitęsti ilgokai.
• JAV IR ANGLIJA nesika

ria dėl uikos sąlygų Art. Ry
tų konflikte. Kai JAV reikalau
ja abipusių nuolaidų, anglai sten 
giasi patenkinti ir palaikyti vi
sus arabų reikalavimus, svar- | 
blausia Izraelio atsitraukimo iš 
Suezo kanalo zonos.
• PREZ. JOHNSONO reika

lavimas pakelti mokesčius 10% 
susiduria su Kongreso narių 
tvirtu nusistatymu, reikalaujan
čiu pirmiausia sumažinti ad
ministracijos išlaidas *5-6 bil 
dolerių. Spėjama, kad po ilges
nio "politikavimo" ir derybų su 
Baltaisiais Rūmais Kongresas 
sutiks su kompromisu — pake
liant mokesčius 7%

Gromyko netruko paaiš
kinti, kad "taika Vietna
me gali būti pasiekta tik 
vienu būdu, būtent iš ten 
atsitraukiant agreso
riui." Ir tai buvo pasa
kyta tuo metu, kada šiau
riniai vietnamiečiai vi
sai atvirai puola ameri
kiečių pozicijas iš Šiau
rės.

Faktas, kad karinė būk
lė juos priverčia tai da
ryti, paverčia niekais vi
sus dar vis tebesikarto- 
jančius pasiūlymus su
stabdyti šiaurinio Viet
namo bombardavimą 
kaip pirmą žingsnį įtai
ką. Galima aiškinti, kad 
bombardavimas nesu
stabdo partizanų veiklos 
Pietų Vietname, sunkiau 
teigti, kad jo sustabdy
mas sulaikytų šiauriečių 
puolimus per demilita
rizuotą zoną. Atvirkš
čiai, tas puolimas bom
bardavimą pateisina. Už 
tat ir Gromyko bombar
davimo sustabdymo vi
sai nepaminėjo kaip są
lygos į taikingesnių s pa
šnekesius.

Įdomu, kad Amerikos 
spaudoje vis dar girdisi 
pasiūlymų tą bombarda
vimą nutraukti. Tie, ku
rie tai siūlo irgi yra kur
ti paskutinėm žiniom iš 
karo lauko. Tos žinios 
pavertė niekais genero
lo Gavino ankstyvesnę 
idėją, kad amerikiečiai 
turėtų gintis tik tam tik
ruose prietilčiuose, ki
tą teritoriją užleidžiant 
komunistams. Praktika 
parodė, kad komunis
tai turi pakankamai ga
lingą artileriją, kuri ga
lėtų gyvenimą tokiuose 
prietilčiuose padaryti la
bai nemalonų ir pačius 
prietilčius tik labai di
delėm aukom apgina
mus.

Taika Vietname gali 

Be žodžių...

būti pasiekta tik vienu 
būdu — kai priešingoji 
pusė įsitikins, kad ji lai
mėti negali. Goldbergo 
pasiūlymai, aplamai 
imant, yra labai palan
kūs komunistams, nes 
duoda jiems progos ir 
‘išgelbėti savo veidą’ ir 
palieka dirvą tolimes
niam pogrindžio veiki
mui. Jei jie su jais ne
sutinka, atrodo, kad jie 
vis dar viliasi daugiau 
pasiekti atvira kova.

Kita įdomi byla JT 
dienotvarkėje yra Izra
elio - arabų konfliktas. 
Izraelio diplomatija sie
kia, kad susirinkimas ne
padarytų jokio nutarimo. 
Jos uždavinys yra pa
siekti kokiu nors būdu tie- 
stoginio ‘dialogo’derybų 
su arabų kaimynais be 
jokių tarpininkų. Arabai 
to nenori. Jų tikslas yra 
priversti JT padaryti ko
kį nors nutarimą, kuris 
visą organizaciją pasta
tytų jų pusėn, nes Izra
elis nenorės nusilenkti 
bet kokiam sprendimui, 
kuris daugiau ar mažiau 
neįteisins laimėjimo ka
ro lauke. To siekdamos 
arabų valstybės daugiau 
spaudžia JAV ir D. Bri
taniją, kurias pristato 
kaip Izraelio ‘tikruosius 
savininkus’, negu patį Iz
raelį. Kitaip sakant, jos 
siekia, kad tos dvi galy
bės, ypač JAV, pasisaky
tų prieš Izraelį. Čia rei
kia pasakyti, kad arabų 
valdovai nėra taip spau
džiami viduje siekti bet 
kokios taikos, kaip kad.. 
Amerikos prezidentas. 
Arabų masės spaudžia 
savo valdovus toliau ka
riauti su Izraeliu.

Trečias svarbus klau
simas, kuris, nors ir ne
oficialiai, bet užims 
daug laiko privačiuose 
JAV-Sovietų pareigūnų 
susitikimuose, yra sutar
tis dėl atominių ginklų 
neišplitimo. Kaip žinia, 
tuo reikalu yra pasiek
tas susitarimas, išski
riant vieną labai svar
bų punktą, būtent, kon
trolės klausimą. Mat, 
kraštai skaldą atomus 
energijos produkcijos

(Nukelta į 2 psl.)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J.J.Bachunas kalba 
lietuvio mokytojo pagerbime Detroite. J. Gaižučio nuotrauka

LIETUVIO MOKYTOJO 
PAGERBIMAS

Rugsėjo 17 d. Detroito 
lietuviai atšventė ne kas
dieninę, bet reto masto ir, 
galima sakyti, pirmąją to
kią lietuvio mokytojo pa
gerbimo šventę.

šventė pradėta 10:30 vai. 
šv. Antano bažnyčioje, šv. 
Mišias atnašavo ir skirtą 
tos šventės proga pamoks
lą pasakė vyskupas Vincen_ 
tas Brizgys. Savo pamoks
le jis apibudino mokytojus 
ir čia pat nurodė jų du skir
tingus bruožus. Amerikos 
mokytoja, kuris prie mo
kyklos durų piketuoja ir 
daugiau pinigų reikalauja 
ir Lietuvos mokytoją, kuris 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pradžioje vaikus mokino du 
ar tris mėnesius nieko ne
gaudamas. Pamaldų metu 
Šv. Antano bažnyčia buvo 
pilna žmonių, kurių tarpe 
daug jaunimo. Organizaci
jos dalyvavo su savo vėlia
vomis.

Gražioje Lietuvių Namų 
salėje^urioje skoningai su
tvarkytoje scenoje visiems 
j akis krito didelėmis raidė
mis užrašas: "Mokytojas — 

švietimo Ugdytojas" 12:15 
vai. buvo pradėta antroji 
dalis — akademija.

Akademiją pradėjo ALT 
S-gos Detroito skyriaus 
pirm. A. Musteikis ir taręs 
įžangos žodį į Garbės Pre
zidiumą pakvietė šiuos as- 
menius: vyskupą Vincentą 
Brizgį, kun. Br. Dagilį, PLB 
pirmininką Juozą Bachuną, 
PLB vicepirm. St. Barzdu- 
ką, ALT S-gos pirmininką 
T. Blinstrubą, LB CV pirm.
J. Jasaitį, LB švietimo Val
dybos pirm. J. Ignatonį, LB 
Detroito apylinkės mokyk
los vedėją P. Zaranką, bu
vusią Sibiro tremtinę mo
kytoją St. Rūkienę, dr. B. 
Girniuvienę ir dr. B. Bruz- 
dienę. Invokaciją sukalbėjo 
kun. B. Dagilis ir Amerikos 
himną sugiedojo sol. P. Za- 
ranka. Akademijoje Detroi
to organizacijos buvo atsto
vaujamos su savo vėliavo
mis. Tolesniai akademijos 
daliai vesti buvo pakviestas 
St. šimoliūnas.

Tylos minute ir atsisto
jimu buvo pagerbti mirusie
ji ir nukankinti Lietuvos 
mokytojai. ALT S-gos pirm 
T. Blinstrubas savo kalboje 
dėkojo Detroit sk. pirminin
kui A. Musteikiui už šią 
gražią ir kilnią mintį, ku
riai ir visa centro valdybą 
pritaria. Be to jis patarė 
visai lietuvių visuomenei 
nesiblaškyti, bet jungtis į 
tokį granitą, kad jokios 
bangos jo nesuskaldytų. Po 
T. Blinstrubo kalbos kalbė
jo PLB pirm. J. Bachunas. 
(Jo kalba tilpo Dirvoj Nr. 
101). Po to kalbėjo J. Ja
saitis, J. Ignatonis ir kiti.

Mokytojams pagerbti ir 
jų vardui įamžinti visuome
nė supažindinta su tam 
tikslui sukurta kantata, ku
riai žodžius parašė poetas
B. Brazdžionis, o muziką 
sukūrė komp. B. Budriūnas. 
Ši kantata skambės per di
džiąsias šventes ir primins 
nežinomąjį mokytoją, ati
davusi auką tėvynei. Ka-

(Nukelta į 8 psl.)

MOKSLAS 
LIETUVOJ

Nuo šių mokslo metų 
pradžios Lietuvoj vei
kia 448 vadinamosios vi
durinės (vienuolikme
tės) ir 903 aštuonmetės 
bendrojo lavinimo mo
kyklos. Jose dirba apie 
32,000 mokytojų. Apie du 
penktadaliai, t.y., apie 
12,800 mokytojų esą kom
partijoj arba komjauni
me. Tai duomenys iš so
vietinės mokyklų admi
nistracijos Lietuvoje.

Komunistų partijos 
duomenimis, 1965 me
tais mokytojų komunistų 
Lietuvoje buvę 6,328. 
Tad dabar, 1967 metais, 
jų galėtų būti apie 6,500. 
Matyt, apie kita tiek jau
nųjų mokytojų dar iš mo
kyklos laikų yra pasilikę 
komjaunime, ligi "išeis 
iš metų" (arba įstos įpar- 
tiją).

Sovietiniai propagan
dininkai - niekad nepa
miršta savo brošiūrose 
apie "LTSR" pabrėžti, 
kad pirma Lietuvoj buvę 
tik 69 vidurinės mokyk
los (gimnazijos, high 
schools) ir tik 27 progim
nazijos (tik keturi pir
mieji gimnazijos moks
lo metai). Tuo įtaigoja
mas įspūdis, lyg okupa
cinė valdžia Lietuvoj bū
tų išplėtusi švietimą ko
ne trisdešimt ketttris 
kartus plačiau negu bu
vo... Nesgi, matykit, da
bar pilnų vidurinių mo
kyklų pusseptinto karto 
daugiau, o visuotinai pri
valomų aštuonmečių, at
seit, kaip ir progimna
zijų — net 34 kartus...

DAUGIAU MOKYKLŲ f 
NE MOKSLO

Tiesa yra tai, kad per 
kone 30 metų ir Lietuvoj, 
kaip ir visur kitur, mo
kyklų, mokytojų ir moki
nių skaičius yra padidė
jęs, betgi ne tiek, kiek 
siūlo manyti tasai nuo
latos iškišamas gimna- 
zijų-progimnazijų skai
čių palyginimas.

Dabartinės bendrojo 
lavinimo mokyklos, — to
kios, kokių Chruščiovo 
ir panašių autoritetų nuo
mone pakanka rusų mi
nioms. Šias mokyklas ne
tikslu skaičiais lyginti 
su pirma Lietuvoje buvu
siomis bei planuotomis 
mokyklomis. Būtina tu
rėti galvoje ir prof. V. 
Ruokio neseniai pratar
tą dabartinių mokyklų 
apibūdinimą, anot ku
rio "Dabar mokslo upė 
pasidarė plati, bet negi
li: pasiraityk kelnes ir 
perbrisi". O juk prof. V, 
Ruokis bolševikinio re
žimo viršūnėse irgi lai
komas autoritetu.

Taigi tiesa iš tikrųjų 
tik tokia, kad mokyklų 
Lietuvoj dabar tai dau
giau, bet lėkštesnių.

O ir propagandininkų 
skaičiai rodo tik jų pa
čių pasirinktąją faktų 
dalį. Dabartiniuose mo
kyklų skaičiuose glūdi ne 
tik "gimnazijos-progim- 
nazijos", bet ir pradi-

(Nukelta į 2 psl.)
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MOKSLAS LIETUVOJ
(Atkelta iš 1 psl.) 

nė s mokyklos, nes so
vietinėj sistemoj kiek
viena -- aštuonių ar vie
nuolikos klasių — mokyk
la prasideda nuo abėcė
lės, tad pirmosios ketu
rios klasės tose mokyk
lose yra paprasčiausios 
pradinės mokyklos.

MOKYKLŲ SKAIČIUS
NĖRA SKIRTUMO 
RODIKLIS

Pradinių mokyklų Lie
tuvoj 1939-40 metais bu
vo 2,713. Apie trečda
lis jų, tai yra tiek, kiek 
dabar yra aštuonmečių 
— apie 900, buvo šešia
metės, o kitos laikinai 
dar tik keturmetės.

1,350 dabartinių aš
tuonmečių bei vienuolik
mečių mokyklų užėmė bu
vusių gimnazijų, pro
gimnazijų, visų šešia
mečių pradinių ir dar 
apie trijų šimtų papras
tų pradinių mokyklų vie' 
tas. Labai maža kas te
girdėti, kas atsitiko su 
maždaug 1,360 kitų pra
dinių Lietuvos mokyk
lų. Keturmečių pradinių 
mokyklėlių Lietuvos kai
muose dar ir dabar yra, 
tik negirdėt, kiek jų:dau
giau, tiek pat, ar ma
žiau. Pasigirsta kartais 
tik tiek, kad vietomis tų 
pradinių mokyklėlių esą 
labai mažų, vos kelioli
ka mokinių visose ketu
riose klasėse. Dėl to, 
kalbant apie švietimo iš
plėtimą, tikslingiau skai
čiuoti ne mokyklas, o mo

KURČIŲJŲ

DIALOGAS...

pasigamina 
reikalingos 

ginklams, 
norint būti 
tokie kraš-

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikalams 
medžiagos 
atominiams 
Tokiu būdu 
tikram, kad 
tai sau nepasigamintų 
atominių ginklų reikalin- • 
ga tam tikra kontrolė. So
vietai norėtų patys kon
troliuoti, tačiau pramo
ningi Europos kraštai, 
kaip Vokietija ir Italija 
tokios kontrolės bijo, 
nes ji lengvai galėtų bū
ti išnaudota pramoninių 
paslapčių išgavimui. Jie 
siūlo, kad kontrolė vyk
dytų jų pačių t.y. Euro
pos valstybių organiza
cija, su kuo sutinka ame
rikiečiai, bet tam iki šiol 
prieštaravo sovietai. 
Susitarimas dėl tos kon
trolės, jei jis pasirodys 
įmanomas, neturės per 
daug praktiškos reikš
mės. JAV, Sovietų Są
junga, Prancūzija ir Rau
donoji Kinija toliau ga
mins savo atominių gink
lų kiek tik pajėgs. •

DĖMESIO!
SUTAUPOS, ĮNEŠTOS IKI SPA
LIO 1O D. IR PALIEKAMOS ME
TŲ KETVIRČIUI, DUODA NUOŠIM
ČIUS NUO SPALIO 1 DIENOS. 
NUOŠIMČIAI APSKAIČIUOJAMI PUSMEČIAIS.

NATIONAL BANK
PILNO PATARNAVIMO BANKAS

Fl OI R VLINF.S OI l’OSITV DRAUDIMO BI.NOROVF.S NARYS

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj

kinius ir, iš dalies, mo
kytojus.

ABSOLIUTINIS
MOKSLEIVIŲ SKAIČIUS
NE DIDESNIS

Mokinių skaičius to
se mokyklose minimas 
dažniausia "urminiais” 
skaičiais ir gana skir
tingai, žiūrint, ar skai
čiuoja visus, kurie kaip 
nors mokosi (kad ir na
mie, neakivaizdiniu bū
du — tai daro kaikurie 
savo laiku mokyklos ne
baigusieji), arba skai
čiuojami tik tie, kurie 
reguliariai sėdi mokyk
los suole. Pastaruoju at
veju sako, kad tokių yra 
”daugiau kaip 400 tūks
tančių”, o kai skaičiuo
ja ir neakivaizdininkus 
(naminius mokinius), tai 
pasako ir ”daugiau kaip 
pusė milijono”. Tad ga
limas dalykas, jog regu
liarių mokinių visose pra 
dinėse, aštuonmetėse ir 
vidurinėse mokyklose 
yra, sakysim, apie 420, 
000. Šio skaičiaus propa* 
gandininkai nelygina su 
1939 metų Lietuvos moks
leivių skaičium. Nes pa
lyginimas nelabai įspū
dingas. Tada visų moks
leivių buvo apie 370,000 
(be Klaipėdos krašto). 
Taigi padidėjimas būtų 
vos apie 13-14%, o ne 34 
kartus, kaip atrodo paly. 
ginus buvusias progim
nazijas su dabartinėmis 
aštuonmetėmi s...

Pastebėtina, kad visi 
moksleiviai dabar turi 
išbūti mokykloj mažiau
sia aštuonerius metus, 
kai anuomet daugumui 
teko būti mokykloj še
šerius arba dar tik ket
verius metus. Tad, jei
gu moksleivių skaičius 
dabar didesnis ne 30- 
40%, o tik 13-14, tai tas 
yra ženklas, kad mokyk
linio amžiaus vaikų skai
čius Lietuvoj dabar yra 
likęs mažesnis, negu bu-

vo prieš 1940 metus.

MOKYTOJŲ DAUGIAU, 
TIK...

Nepaisant to, kad mo
kyklose sėdinčių moks
leivių skaičiaus padidė
jimas kuklus, mokytojų 
skaičius tose mokyklose 
yra padidintas daugiau 
kaip pusketvirto karto. 
Mokytojų reikia daugiau 
ne tik dėl dalykinės dės
tymo sistemos taikymo 
aštuonmetėse mokyklo
se, bet ir dėl ypatingų, 
Lietuvos mokykloms ma
žai ar visai nereikalin
gų priedų: rusų kalbos 
mokymas net pradinėse 
klasėse, administraci
nių - biurokratinių dar
bų padidinimas mokyk
lose, kiekvienoj mokyk
loj mokytojo - pionierių 
(bolševikiškų "skautų”) 
vadovo etatas ir t.t.

Sustiprintas rusų kal
bos, Rusijos istorijos, 
Rusijos politinės ir eko
nominės geografijos, 
sovietinės santvarkos ir 
marksizmo teorijų dės
tymas bendrojo lavinimo 
mokyklose, nors svar
bus rusų komunistų par
tijai, iš lietuvių moks
leivių atima apie dve
jus mokslo metus iš vi
so mokymosi laiko. Rei
kalingiems bendrojo la
vinimosi dalykams pažin
ti lieka laiko aštuonme
tėje mokykloje ne dau
giau, kaip Lietuvos še
šiametėje pradinėje, o 
pilnoje vidurinėje mokyk
loje — maždaug kaip iki 
pusės šeštos klasės bu
vusioje gimnazijoje. Be 
to, visiems mokytojams 
duotas uždavinys ne tik 
mokyti, bet ir "komunis
tiškai auklėti". Tai įsa- 
kytinei indoktrinacijai 
norima skirti didelė mo
kymui skirtino laiko da
lis. Dėl to reikalo komu
nistų partijos ir valdžios 
idealas yra — kad visi 
mokytojai patys būtų ko -

/

CLEVELANDAS NEPARDUODAMAS!
LOCHER NEPARDUODAMAS!

PALAIKYK BURMISTRĄ 
RALPH S. LOCHER

Balsuok ANTRAD., SPALIO 3, 1967

RALPH S. LOCHER

— Remiamas —
• CUYAHOGA COUNTY DEMOCRATIC EXECUTIVE 
COMMITTEE • AFL-CIO • COSMOPOLITAN DEMO- 

CRATIC LEAGUE OF CUYAHOGA COUNTY

Locher for Mayor Committee, Bronis J. Klementovvicz, Sec’y. 
1659 Meri Avenue, Cleveland, Ohio

munistai ar bent komjau
nuoliai. Tačiau net for
maliai tas jų idealas Lie^ 
tuvoj dar nepasiektas nė 
ligi pusiaukelės. Dar 
60% mokytojų nėra nei 
kompartijoj, nei komjau
nime, nors didelė jų di
džiuma mokytojo darbui 
rengti jau komunistų va
dovaujamose pedagogų 
mokyklose bei institutuo' 
se. Iš įvairių pareigūnų 
prasitarimų yra pagrin
do spręsti, kad tas in- 

doktrinacijos uždavinys 
ne tik vadinamųjų nepar. 
tinių, bet ir bilietus tu
rinčių mokytojų labai 
dažnai atliekamas neno
riai ir nemokšiškai. Tai 
dar labiau smukdo mo
kyklų lygį.

GALĖTŲ ŠI, TĄ
PATAISYTI

Dabartinė mokyklų ad
ministracija Lietuvoje, 
jei norėtų ir išdrįstų 
kiek savarankiškiau pa
sielgti, galėtų bent dalį 
tų didžiųjų švietimo trū
kumų pataisyti, naudoda

ŠVENČIU NUOLAIDOS
Automobiliams, Televizijos aparatams, Tapė Re- 
corders, Transistinims radijoms ir Motociklams 
Ural 2 & K-750M (su šonimis sėdynėmis), kurias ga

lite pirkti kaipo
DOVANAS SAVO GIMINĖMS Į U.S.S.R.

Papigintos kainos aukščiau išvardintoms prekėms, 
kurios yra mūsų kainosąrašuose, galioja nuo 

SPALIO 1 d. iki GRUODŽIO 31 d., 1967.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į mūsų 

affiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WaJnut Street. Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455
arba j bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street, New York. N. Y. 10036
212 — CI 5-7905

į bet kurį jų skyrių
Tel.: 
arba

masi tomis pačiomis 
Maskvos leistomis prie
monėmis ir atitinkamai 
pamanevruodama Mask
vos leistojo mokymo 
plano rėmuose. Ji galė
tų sustiprinti tinkamai 
parinktų vadinamųjų fa
kultatyvinių (pasirinkti
nių) dalykų dėstymą. Ga
lėtų, pavyzdžiui, tinka
mai pataisyti rusiškame 
mokymo plane ypatingai 
suniokotą ir užgniaužtą 
Lietuvos istorijos ir Lie 
tuvos krašto pažinimo 
(geografijos) mokymą. 
Galėtų, jeigu tikrai no
rėtų ir pasiryžtų... (E)

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: .1. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
i. St, Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy .■......................... oth — $4.39
Sunny Brook 80 proof wiskey 5th — $3.39
Imported Scoth Wiskey ............5th — $3.98
Imported French Cordials ........5th — $2.98

6.
7.

ImpoYted French Brendy............5th — $3.35
Ricadona Vermouth 30 oz ........Bot. — $1.29

PACKAGE

2.
3.
4.
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th— $0.98

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

EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford A ve.. BroOklvn, N. Y. 11216 
Tel.: 212 — IN 7-5522 
arba į bet kurį jų skyrių

arba tiesiog:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South.
New York, N. Y. 10003
Tel.: 212 — 228-9547
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SPAUDOS SAVAITE
Amerikoje skelbiama spaudos savaitė tarp 

spalio 8 ir 14 d. Ta proga, kalbant apie tos spau
dos plačią apimtį ir įvairumą, sakoma, jog spau
dos reikšmei įrodyti tinkamiausias badas būtų — 
tą savaitę jokio laikraščio neišleisti. Bet čia pat 
priduriama, jog, kažin, ar tai būtų praktiška...

Kalbant apie spaudos savaitę, ypatingai pa
brėžiama spaudos laisvė, kaip žmogaus pasisa
kymo laisvės principas, užtikrintas konstituci
jos. Ta proga duodami palyginimai su diktatūri
nių kraštų spauda, kur valdovai verčia skaityto
jus maitintis tik tomis mintimis ir žiniomis, ku
rios jiems naudingos. Atimk, sako, iš Amerikos 
spaudos laisvą kritiką, įvairių nuomonių pareiš
kimus, pasisakymus prieš valdančios partijos 
veiksmus, tada suprasi, kokį turtą savyje turi 
spauda, galėdama naudotis konstitucijos garan
tuotomis laisvėmis.

Mano "sielvartingas" 
šūktelėjimas, pavadin
tas "Šilima, kurioj dir
bam ir kaistam" (žr. 
Dirvos Nr. 87), man pa
čiam netikint ir nelau
kiant, kaip (vm) sako 
(Dirvos Nr. 98), "rado 
platesnio patriotinio at
garsio". Tuo pačiu rei
kalu ir beveik tuo pačiu 
laiku Naujienose pasisa
kė bostonietis Jurgis Ja- 
šinskas keldamas eilę 
klausimų ryšy su Jul. 
Gaidelio "Danos" staty
mo atidėjimu "naujiems 
metams". Netrukus at
skira akimirka "Tegy
vuoja Gandras" atsilie
pė Bronys Raila (Dirvos 
Nr. 90). Tuoj atskubėjo 
A.M. iš Detroito (Dirvos 
Nr. 95), o Dirvos Nr. 98 
tilpo net pora pasisaky
mų: (vm) "Iš kitos pu
sės..." ir M. Valiukėno 
"Kodėl nustumiama ope
ra Dana". Naujienų Nr. 
877 (IX.16), atsakydamas 
J. Jašinskui, prabilo ope
ros žmogus K. Skaisgi- 
rys.

PETRAS GANDRAS

Lietuvių spauda Amerikoje yra ne tik gausi 
savo leidiniais, bet ir įvairi savo turiniu ir tiks
lais, Šalia informacinio pobūdžio laikraščių turi
me visą eilę žurnalų ir biuletenių, leidžiamų spe
cifiniams tos ar kitos organizacijos tikslams 
ir informacijai skleisti. Turime net kruopščiai 
paruošiamų ir turiningų žurnalų, leidžiamų mūsų 
tiksliųjų profesijų žmonių, kaip Technikos Žodis, 
mūsų inžinierių kūrybinių apraiškų skleidėjas ir 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos Biuletenis, kuris žur
nalo forma leidžiamas, ir turiniu nuo tos formos 
neatsilieka. Ir taip nuo moksleivių leidžiamos 
spaudos (daugiausia Chicagoje) iki religinio turi
nio leidinių, nuo jaunimo ir sporto organizacijų iki 
filatelistų, nerasime srities, kuri nebūtų atsklei
džiama savu leidiniu ar skyrium kituose laikraš
čiuose.

Daugelis kelia klausimą, ar tik nebus perdaug 
tų leidinių. Daugelis jų savo mintimis ir informa
cijomis daugiau pasitarnautų visuomenei, tas min
tis skleidžiant plačiau pasklidusios spaudos pusla
piuose, o ne užsidarius savos organizacijos biu
letenių rėmuose. Gal tai ir būtų pigiau, praktiš
kiau, bet kas gi šiandien norės atsisakyti "savo
sios spaudos"?!

Amerikiečių iškeliamomis spaudos laisvėmis 
naudojamės ne tik mes, bet ir kitos gausios 
Amerikoje tautybių grupės. Galime leisti laikraš
čių ir žurnalų kiek norime, galime juose pasisa
kyti ką tik norime. Konstitucijoje garantuotosios 
laisvės ir mums neribojamos. Jei su kokiais ap
ribojimais praktiškai susiduriama, tai su tokiais, 
kurie kyla iš mūsų pačių "vidaus politikos" rė
mų, nuo kurių labai retas laikraštis tegali atsi
riboti.

Mūsų pačių užsidėti varžtai yra taip pat įvai
rūs. Vieni jų liečia spaudos etiką, kiti leidinio 
tikslus, vieni į tuos reikalus siauriau, kiti plačiau 
žiūri. Be to, reikia atsiminti, kad, turimose są
lygose, mūsų spaudos reikaluose reiškiasi žymiai 
didesnis žmonių jautrumas, nei amerikietiško
sios spaudos skaitytojuose. Pas mus net ne vietoj 
padėtas kablelis ne vienam kraują užvirina.

Kaip ten bebūtų, mūsų spaudoje atsispindi 
tos gerosios ir blogosios ypatybės, kurios reiš
kiasi pačioje visuomenėje. Todėl gal ir nevertė
tų kiekvienu atveju vien redakcijų kaltinti. Gi 
spaudos savaitės proga, jei laikraščių nespausdin
ti nepraktiška, tai bent redaktoriams reiktų duoti 
ta proga atostogų geresniam tų visuomenės nuo
taikų suvirškinimui.

Kalbos nėra, tos "at
skiros nuomonės" man 
yra nemenka paguoda. 
Tuo labiau, kad, kiek tu
riu žinių, jas pasekė ir 
Operos valdyba (parašy
dama komp. Jul. Gaide
liui laišką), kuri iki ma
no rašinio "Danos" rei
kalu nerodė jokių "gyvy
bės ženklų".

Galiu apsiverkti tik 
štai dėl ko: mano balso 
kantriai neišgirdo deši
nioji spauda (Darbinin
kas, Draugas), kuri to
kio pobūdžio reiški
niams paprastai lankų sa
vo puslapiuose nešykšti. 
Juk ir paskutiniuose jų 
numeriuose panašiems 
darbams garsinimų ne
stinga! 
da, kad 
kam 
kieno
daug paprasčiau galvo
jama: šedevrą galima pa 
rašyti per vieną naktį, o 
opera, kuri buvo rašo
ma net porą metų, argi 
jau yra toks svarbus da
lykas!...

Galima prielai- 
šiuo atveju k a i 
repatinka kai 
veidai, o gal ir

Būdamas nuoširdus, 
turėčiau nuoširdžiai pa
girti Bronį Railą, kuris 
taip dailiai padėjo paju
dinti bylą "iš mirties 
taško". Tačiau nuošir
dumas mūsuose ne visuo
met būna nuoširdžiai su
prantamas, todėl nuo pa
gyrimų susilaikysiu, o 
pabrėšiu tik faktą: Bro
nys Raila ir šiuo atveju 
įrodė, kad jis yra gy
vas ir įžvalgus mūsų kul
tūrinio gyvenimo publi
cistas, aktualių klausi
mų neatidėliojąs vis ki
tiems metams, kaip tą 
daro Chicagos Lietuvių 
Opera su komp. Jul. Gai
delio "Dana"...

Esu dėkingas ir prita
riu gerb. A.M. iš Detroi
to.

L.V. Beethovenas yra 
muzikos meno genijus, 
savos epochos milžinas. 
Bet jo opera "Fidelio" 
operiniuose teatruose nė
ra populiari, labai retai 
testatoma (JAV šiemet 
statyta kaip koncertinis 
veikalas, solistai daina
vo sėdėdami, o ne vai
dindami). Antra vertus, 
negalima Beethovenu ar 
kitu tokiu vaduotis, kad ir 
kaž kokioj aukštumoj su
stingti.

Suprantu, daug šun
ie i au 
su 
bet 
vis 
gas 
mi ant Beethoveno, Ver
di ar Puccini, taip ir pra- 
rymosim savo gyveni
mą, nieko po savęs ne
palikdami. Komp. Jul. 
Gaidelio‘Dana" būtų vie
nas iš tokių įdomesnių 
bandymų. Jeigu to vei
kalo jau negalima pasta
tyti 1968 m. pavasarį, tai 
gal nebūtų vėlybas lai
kas ir ruduo. Gerb. A.M. 
akcentas, kad 1968 m. 
yra Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo me
tai, kad tais metais rei
kia statyti "Daną", 
anaiptol nenusipelno nei 
pašaipos, nei ironijos.

VM, kaip ir derėjo 
laukti, reiškia operinės 
diduomenės pažiūras. Jo 
straipsnis "Iš kitos pu
sės" (Dirvos Nr. 98) iš 
esmės yra teisingas ir 
neblogas, duodama infor
macija apie "Fidelio" 
taip pat nepeiktina.

Man sukėlė abejonių 
tik šios VM abejonės: 
"Yra tačiau faktas, kad 
nei ji (Gaidelio "Dana", 
P.G.), nei V.K. Banai
čio "Jūratė ir Kasty
tis" nesukėlė operos 
veikėjų tarpe tokio mil
žiniško entuziazmo, ku
ris būtų reikalingas su
telkimui visų reikalingų 
pastangų lietuviškos ope
ros parengimui ir pasta
tymui".

Ką slepia šie gerb. VM 
žodžiai? Ar tai jau i š - 
ankštinis Jul.Gaide
lio "Danos" nuverti
nimas? Jeigu tas tiesa, 
tai, mielasai VM, aš esu 
priverstas Pačiam pa
reikšti, kad šitokie teat
rinio gyvenimo "manev
rai" man yra neblogai 
pažįstami: neduok akto
riui geresnio vaidmens, 
neleisk dainininko į sce
ną, padėk naują veikalą 
į archyvą, o tuo pačiu 
metu, kaip Sevilijos Kir
pėjo Don Basilio, pama
žėle leisk gandą, kad ak
torius neturi talento, dai-

yra pasirodyti 
nauju veikalu, 

argi dar ne metas 
dažniau ir savo jė- 

bandyti? Rymoda-

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

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4’/<% išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

PASKOLOS
perkant namuti daromas ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed 

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

nininkas klausos ir rit
mo, naujas veikalas ne
kelia entuziazmo... Kol 
apkalbų aukos neturės 
progos viešai pasireikš - 
ti, kas gali abejoti, kad 
išmaningi žmonės kalba 
netiesą?...

Neįmanoma pralaužti 
laiko uždangos ir pama
tyti, kas gi atsitiks žiū
rovų salėj ir scenoj, kai 
bus pastatyta mano bi
čiulio Gaidelio "Dana". 
Gal ji tada gerokai ap
daužys mano viltis, nes- 
gi ir Verdi "Traviata" 
ir Puccini "Madama 

' Butterfly", ir Bizet "Car- 
men" (ir dar eilė operi
nių veikalų), iki šiol te
besilaiką scenoj, savo gi
mimų scenoj neišlaikė, 
buvo nušvilpti. Niekad 
neturim pamiršti, kad 
naujo operinio veikalo 
statymas scenoj apjun
gia gausų būrį teatrinių 
veiksnių,anaiptol ne vis
ką lemia tik "entuziaz
mą keliantys" autorių 
darbai. Ir dėl to visko 
man net šiurpu, kad iš 
anksto buvo panaudota 
teatruose išbandyta, bet 
ne per daug vertinga 
priemonė Jul. Gaidelio 
"Danai" menkinti...

Koks, pagaliau, turė
tų būti operos veikėjų 
entuziazmas? Komp. 
Jul. Gaidelio "Dana" ra
šyta specialiai Chica
gos Lietuvių operai, va
dinasi, atsižvel
giant į turimus solis
tus, į chorą ir net į 
medžiaginį tos or
ganizacijos pajėgumą. 
"Danos" statymas anaip - 
tol nebus toks brangus, 
koks buvo istorinės "Gra
žinos" statymas. Tą pui
kiai žino ir operos vei
kėjai (gaila, jų mažu
ma tik dirigentas Al. Ku- 
čiūnas ir komp. VI. Ja- 
kubėnas). Jie Gaidelio 
veikalą rimtai studijavo, 
AL Kučiūnas pageidavo 
pataisų, kurios buvo pa
darytos, aptarė orkestra- 
ciją, kurią Gaidelis, kaip 
buvo sutarta, baigė ra
šyti šių metų pavasarį, 
"Dana" žadėta statyti 
operos dešimtmečiui 
1967 m., paskui atidė
ta 1968 m., o dabarti
nis masalas jau 1969 
m!...

Tiesa, tas "didelio ope
ros veikėjų entuziazmo" 
nerodo, bet minėti fak
tai nerodo ir tobulo tų 
veikėjų vėsumo, gal grei
čiau jie reiškia nemenką 
dėmesį, skirtą Jul. Gai
delio operai "Danai". Ne
norėčiau tikėti, kad ir 
šioj byloj dalyvavo pai
ka žmogaus veidmai- 
nybė...

Mūsų gyvenime kar
tais būna per daug pa
radoksų. Buvo susida
riusi tvirta opinija, bu
vo tiesiog įtaigojama, 
•kad Chicagos Lietuvių 

• Opera statytų lietuviš
ką operos veikalą. O kai 
"Gražiną" pastatė — 
keliolika tūkstančių do
lerių nuostolių! Visuo
menę galima gėdinti, kad 
ji paliko neišpirktų bi
lietų už 7000 dolerių, 
bet, kaip matom, jeigu 
ir visi bilietai būtų bu
vę nupirkti — opera nuos
tolių dar būtų turėjusi 
apie šešetą tūkstančių. 
Atseit, statydama Gra
žiną, aritmetikos klai
dą padarė ir Operos ad
ministracija...

Kai toks paradoksas 
mus ištiko, rimta yra

tokia VM nuomonė: 
"nors visi pasisako už 
reikalą remti originalią 
lietuvišką kūrybą, tačiau 
praktiškai labai sunku su
rasti formą, kaip tai kon
krečiai padaryti... Chi
cagos Lietuvių Operos 
kolektyvas yra per ma
žas vienetas visoms 
toms problemoms nuga
lėti".

Kai dėl formos, tai gal 
Ji nėra labai sunkiai su
randama. Jeigu ji buvo 
rasta "Gražinai", tai ne
gi jau būtų visiškai dingu* 
si Gaidelio "Danai"? Rei
kėtų tik truputėlio dau
giau respekto žmogaus 
darbui, daugiau geros 
valios, na ir pagarbos 
savam žodžiui.Tačiau 
"Gražinos" nuostolių aki
vaizdoj VM yra teisin
gas: Lietuvių Operos ko
lektyvas yra per mažas 
vienetas tai problemai 
nugalėti. Ir ne tik per 
mažas, bet juk tai ir 
idealistinis kolek
tyvas. Šioj nelaimėj jam 
įtaiką tuč tuojau tu
rėtų stoti lietuvių orga
nizuota visuomenė. De
ja, nors byla aidi viešu
moj, organizuota visuo
menė laikosi pasyviai, 
lyg jai visai neįdomu bū
tų, ką Chicagos Lietuvių 
Opera rengiasi veikti — 
gyventi ar mirti...

M. Valiukėno infor
macija gauta iš Ope
ros valdybos ir jos pir
mininko p. V. Juškos. 
Oficialiu požiūriu (ar 
dabartiniu tos valdybos 
nusistatymu) informa
cija yra beveik monumen. 
tali: šiuo metu "Danai" 
statyti trūksta laiko ir 
pinigų...

Bet... (atleisk, mielas 
Mečy, šioj byloj tų "bet" 
gal jau ir perdidelė ku
peta) Jeigu sudėsim krū
von nors tokias sumas: 
svetimos operos verti
mas į lietuvių kalbą, de
koracijų, scenos padar
gų, drabužių ir gaidų 
nuoma, padidinto orkest
ro samdymas, palygin
sim tas išlaidas su Gai
delio operos perrašymu 
bei paruošimu statymui, 
tai, patikėk man, astro
nominio skirtumo tarp tų 
sumų nebus.

Aš esu tikras, kad ne 
Čia yra vilkas pakastas. 
Ir dar: opera "Fidelio", 
nors ir muzikos didiko 
sukurta, iš anksto tai ga
lima sakyti, vargu lie
tuvį žiūrovą užburs. O 
jeigu ir ji, kaip "Graži
na", duos nuostolių? Ma
no giliu įsitikinimu, 
komp. Jul. Gaidelio "Da
nos" statymas sukak
tuviniais metais bū
tų mažiau rizikingas. Juk 
ir mūsų tauta sako — 
kalk geležį, kol ji karšta. 
Geležis šiuo metu yra 
tikrai karšta, o 1969 m. 
ir visas pasaulis gali 
aukštyn kojom apvirs
ti...

Kazys Skaisgirys pa
skelbė atvirą laišką Jur
giui Jašinskui. Laiškas 
nuoširdus, gražia kalba 
parašytas, įtikinantis. Iš 
tikro, statydama J. Kar- 
navičiaus "Gražiną", 
Chicagos Lietuvių Ope
ra įveikė didelį ir sunkų 
darbą. Kaip dabar paty
riau, į "Gražinos" paren
gimą daug darbo įdėjo ir 
pats Kazys Skaisgirys. 
Tegu ir nuostolingas, tas 
statymas buvo ne tik di
delis įvykis, bet jis turi 
ir išliekančių pradų.

Tačiau ir šis pinigas 
turi tą nelabą antrąją 

(Nukelta į 6 psl.)
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AKIMIRKOS

SUNKU SU ANTANAIS
Kai šių mėty pradžioje para

šiau Dirvoje keletą (spfldžiųapie 
pulk. V. Šliogerio knygą "Anta
nas Smetona -- žmogus ir vals
tybininkas", ui mane netrukusį 
miltus sumalė didžiai gerbia
mas ir malonus draugas iš New 
Yorko, Anunas Diržys. Jei kas 
iš skaitytojų dar atsimena, ra
šiau apie tą knygą daugiausia li
teratūriniu požiūriu, bet A. Dir
žys mane rangė dėl visko. Ma
no (spūdžiai buvo (vertinti nei
giamai ne tik literatūriniu, bet 
ir politiniu, moraliniu, patrioti
niu, net kalbiniu ir skonio požiū
riais.

Man neduoda ramybės tai, kad 
tuomet viešai pasižadėjau išsa
miau pasiaiškinti, pasiteisinti, 
bent išsimeluoti dėl A. Diržio 
priekaištų. Bet vis um kažkaip 
nesuradau nei laiko, nei progos. 
O tokiais atvejais ne vienas pa
galvoja: ką čia jau, kai prispir- 
us prie sienos neturi kuo rim
čiau pasiaiškinti, tai geriau ir 
tylėk.

Sveika ir protinga mintis. A. 
Diržio man padaryti priekaištai, 
dėl rašto ir asmeniškai, buvo ne 
juokai, labai rimti ir vis su įro
dymais, su ištraukom, papunk
čiui. Pvz., kad rašydamas apie 
pulk. V. Šliogerio A. Smetoną, 
iš tikrųjų atlikau jų "pajuokimo 
darbą". Neskoningai nepaisiau 
iškilmingų tarnybinių titulų ir, 
be to, tautos vadą pakėliau Į 
herojus. Griebiausi fantazijų, 
kurias "kas nors galėtų pava
dinti tikru svaičiojimu" (gerai 
dar, kad "kas nors", o ne pats 
Diržys). Nemokąs aš ir logiš
kai savo minčių išreikšti: sa
kysim, posakyje "artistinis nuo ■ 
širdumas" tos dvi čia pavarto
tos sąvokos "piaunasi"!...Apla
mai, keliose vietose nepagrįs
tai, naiviai priekaištavęs pre
zidentui ir knygos autoriui. Bu
vau taipgi pametęs saiką ir nuo
voką ir aiškiai "pakvipęs rūgu
siais kopūstais". Ir gal užvis 
blogiausia, kad negalėjęs "kul
tūringai pakalbėti apie Lietu
vos prezidentą ir jo adjutantą 
iš gražių Lietuvos laisvės lai
kų"...

Visa tai buvo š.m. Dirvos 27- 
28 numeriuose, dviejose A. Dir
žio "akimirkose". Ir ką dėl to 
dar būtų galima pasakyti? Ar 
man yra nors trupinėlis vilties 
pasiaiškinti?

★
Taip vis bedelsdamas ir jau 

beveik nutaręs ministro J. Au
dėno lietuviams rekomenduo
tu būdu geriau pasiduoti, negu 

žūti, šiom dienom gaunu anoni- 
min( laišką iš New Yorko. Į vo
ką man nežinomo geradario ar 
piktadario įdėtas vienas išplėš
tas draugo A. Bimbos "Laisvės" 
laikraščio š.m. rugsėjo 1 d. pus
lapis ir ten raudonu pieštuku pa
braukta, kas man reikėtų pa
skaityti. Ką padarysi, paskai
tau. Ypač kad ten rašo ne pats 
Bimba, kurio daktariški kūri
niai manęs nebeinteresuoja, bet 
Agitpropo bendradarbis iš so
vietinės Lietuvos, kažkoks Ant. 
Martinionis. Slapyvardis ar ne, 
toje mašinoje tai vistiek.

Tai jau sovietinės "viešo
sios", tiksliau oficialiosios opi
nijos balsas, — ir lygiai apie tą 
pat( reikalą. Kaip tik ta pati 
istorija, ką anuomet Dirvoje 
rašiau apie Šliogerio knygą ir 
prezidentą Smetoną.

Trauk perkūnas, bet čia apie 
tą patį dalyką paskelbta visai 
kita nuomonė! Ne tik kita, bet 
griežtai priešinga. Komunistų 
agitpropininkas čia vadina ma
ne ne Smetonos pajuokėju, bet 
Lietuvos "vaduotoju" (žinoma, 
tarp kabučių). Tos mano aki
mirkos jam tai ne svaičioji
mai ir surūgę kopūstai, bet "bal
ti dažai" ant juodos varnos nu
garos. Ir jis tvirtina, kad aš 
nepajuokiau, bet "garbinu bu
vusį buržuazinės Lietuvos pre
zidentą Antaną Smetoną"... Taip 
ir sako: - garbinu!

Tas Antanas Martinionis net 
nustemba, pat pradžioj rašyda
mas: - "Ir kaip jis (t.y. aš) 
Smetoną liaupsina, lygvar- 
ną tepdamas baltais dažais, siek 
damas jį padaryti baltu taikos 
balandžiu. Jis (Smetona) ir gė
ris ir grožis, saikas ir drąsa, 
teisingumas ir pamaldumas, ši
tomis tauriomis savybėmis Rai
la mėgina lietuvių tautos pa
smerktą, nuo jos bausmės pa
bėgusį fašistinj diktatorių pa
kelti | tauriųjų lietuvių gretas, 
kad nors dalinai nuplovus nu
sikaltimų dėmes". (Paskutinė 
sakinio dalis rodo, kad draugas 
Martinionis neskaito lietuvių kal
bos gramatikos).

Taip ar ne, tu čia greit ne
suvaikysi. Bet kas man daryti, 
kam ir prieš ką dabar aiškintis, 
kai Antanui Diržiui tas pats da
lykas atrodo Smetonos pajuoki
mas ir gražių Lietuvos laisvės 
laikų juodinimas, o Antanui Mar- 
tinioniui — Antaną Smetoną iš
baltinantis liaupsinimas ir net 
išgarbinimas? Gal teisybės ieš
kotina vidury? Gal dvi prieš- 
ginybės, ugnis ir vanduo, viena 
kitą paliesdamos likviduoja: ug

BRONYS RAILA

nis užgęsta, o vanduo išgaruo
ja? Gal viena nesąmonė kitą pa
daro sąmone, ir kas gali gautis 
iš dviejų nesąmonių? Ką pagaliau 
daryti su trim Antanais?

Bet turbūt, neverta nė aiš
kintis, kai kyla toks prieštarau
jančių idėjų susikaukimas. Ta
čiau vienas dalykas vis dėlto 
čia man gana ryškus.

★
Norėčiau jį padaryti ryškes

niu bei aiškesniu ir Dirvos skai
tytojam, aplamai visokios lietu
viškos spaudos skaitytojam.

Tokios kritikos, atbalsiai ir 
kraštutiniškai skirtingi (verti
nimai parodo, kaip nelengva ką 
nors rašyti, tiksliau sakant, - 
kaip be galo sunku rašyti. Ma
žiau vargo, ir taip rašom mes 
daugelis, kai tenkinamės bend
rybėm, derinamės į visuotinai 
priimtų (sitikinimų skalę, ar 
bent rūpestingai stengiamės 
visur ir visais atvejais vieno
dai groti tame pat orkestrėlyje, 
kaip groja "mano partija", "ma
no organizacija" ar šiaip koks 
pavienis iškilesnis vadas, ku
riam šauna ( galvą žavi mintis, 
kad jis turėtų dabar būti vadas 
ir tinkamiausias estetinių ir vals 
tybinių idėjų katekizmo kontro
lierius.

Mes skubam, - tartum mus kas 
vytų ( kraštutinybes!

Jei kas truput} laisviau gal
vos, mėgins pats galvoti ir jo 
galvai priimtinos tiesos ieško
ti, kas pasijus jau kiek subren
dęs savarankiškai sprendimus 
daryti ir, pabudęs iš sapno, ko 
nors dar naujo dairytis, - tada 
"tautos vienybei", taikai ir ra
mybei ateina galas. Tokiuose 
sūkuriuose ilgiaunardę laikraš
tininkai dažniausia (gauna kro
kodilo odą, kietą odą. Jie pri
pranta prie dūrimu ir neper- 
daug jaudinasi, žinodami, kad 
visuomenės gyvenimas nuolatos 
yra šioks ar kitoks kivirčas, ar 
(tempus konflikus, ir kad to 
nereikia labai bijotis, jei norim 
idėjų pažangos, nuolatinio jų 
perkratymo ir dvasinio gyvu
mo.

To negali būti sovietinėje 
Lietuvoje, kur rusiškai bolše
vikinė sistema iš viso nelei
džia idėjų (vairumo, nepakenčia 
esminės kritikos ar bet kokio 
nepaklusnumo dikutflrinei val
džiai. Gaila, panašių nuotaikų 
pastebime ir užsienyje, kur tuo 
atžvilgiu esam laisvi ir galė
tume drąsiai savo politini, kul- 
tūrinį ir kitokį gyvenimą ver
tinti, girdami ar peikdami, ieš

kodami jame gražiausių ar ma
žiau gražių pusių ir ypatybių...

Kaip nesunku pastebėti, dėl 
iniciatyvos, drąsos ir kūrybinio 
nusiteikimo stokos čia panašiai 
vargsta ir uutininkai, ir krikš- - 
čioniškasis blokas, ir socialis- 
ui (jeigu galima Uip vulgariai 
partiškai išsireikšti). Jų visų 
idėjiniai Ūgiai apstingę ir pagel - 
tę, praeities vertinimai vis tie 
patys, kaip iš senų patefono 
plokštelių, o žvilgsniai į ateitį 
blankūs, "tradiciniai". Visiška 
radikalumo stoka epigonus mig
do, paraližuoja, daro nuobo
džiais ir ypač, kaip sakoma, ne
patraukliais jaunimui. Esama ir 
išimčių bei kiek "jaunatvišku
mo", bet labai nedaug.

★
Pas mus buvo ir vis labiau 

dabar įsigali įprotis: - tavodai
na turi būt tokia pat kaip ma
no ir kokia buvo mūsų vadųdai- 
na. Jei tavo dainoj trys žodžiai 
skiriasi ir dvi gaidos gadina me
lodiją, tai tu iš karto "nebemū
sų". Tu mūsų praeities juodinto
jas, išjuokėjas, destruktyvus 
laisvamanis, partijos skaldyto
jas, Trojos arklys, - ir ūda aiš
kėja, kad tu... tautos išdavikas. 
O jei tu dar užsispyręs ir greit 
nepasiduodi, tai tu aiškus oku
panto talkininkas, nukaukuotas 
Maskvos tarnas, ką čia daugiau 
ir bekalbėti...

Taip, žinoma, vieną kitą am
bicingesni galima ir nustumti į 
tikrus "Maskvos tarnus". Lie
tuvių tautos būdui gi nėra labai 
svetimas tyčinis kerštingumas. 
Ir vis dėlto man rodos, kad to
kia politika, po kilnumo ir prin
cipingumo šydu, ima giminiuotis 
su beprotybe. Kiekvienu atveju 
ji tragiška, jei netragikomiška, 
iškraipanti ar stabdanti bet ko
kią sveiką mūsų minties ir idė
jų raidą.

Laimei, šį kartą man kiek ge
riau išėjo. Diržiui aš juodas, o 
Martinioniui baltų balčiausias 
smetonininkas. Taigi, bėdoje 
dar įmanomas kai koks kompro
misas, "vidurio kelias": spal
vas sumaišius, šiaip taip dar ga
lėčiau likti pilkas, širmas, rai
nas ar žilas, kas amžiui gilyn 
srovenant žmogui būtų normali 
plaukų spalva.

Priešingai damoms, tačiau 
vis dar neskubėčiau būti dažo
mas nei juodai kaip varnas, nei 
baltai kaip žydinti obelis. Ne
jaugi nebegalima likti su savo 
natūralia pusjuode spalva, kuri 
paausiuose pradeda kiekširmė- 
ti?

Bet ne, negalima! Šiandien 
dažnas vis mėgsta tau įsakinė
ti, ką ir kaip turėtum daryti, 
apie ką ir kaip rašyti. Ir iš tos 
pusės, ir iš anos! štai ir Mar
tinionis iš "tarybinės Lietuvos" 
dabar jau man duoda nurodymus, 

paremtus sovietiniais argumen- 
tais. Jie labai būdingi ir savotiš
ki, tad norėčiau kitą kartą stap- 
telti valandėlei.

HELP WANTED MALĖ
CRANE OPERATOR

FOR SCRAP IRON YARD
Mušt be experiencexi and mechani- 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits: vacations, hospitaliza- 
tion, bonus, etc.

KLEIN METAL CO.
31 1 Oak St., Rochester, N. Y. 

Phone — 546-6213
(98-104)

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 nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, Vi sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.

i MOTERIŠKAS K. 1967.

1
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.

e 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 skarelės $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- 
tuota^ ir greitas siuntinių pristatymas.

"KONTRŽVALGYBA 
LIETUVOJE” — 

mirusio gen. konsulo Jono 
Budrio atsiminimų knyga 
jau galite įsigyti ar užsisa
kyti Dirvoje. Kaina 2 dol. 
Su persiuntimu — 2.25 dol.

Dirvoje taip pat galite 
užsisakyti ar įsigyti Wil- 
liam R. Schmalstieg ir An
tano Klimo angliškai pa
ruoštą leidinį "Lithuanian 
Reader for Self - Instruc. 
tion”. Kaina 1 dol.

/

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL ----------------- 

(64)

— Susisiekite su Marku, — pasakė sovietų delegacijos sekre
torius Michail Svirinas. -- Mes daugiau nebesimatysime. Nuo šio 
momento jūs man nebeeegzistuojate ir nesitikėkite iš manęs jokios 
pagalbos. Aš esu diplomatas ir negaliu su jumis susitikinėti.

— Kaip aš atpažinsiu Marką? -- paklausė Morrisas.
— Jis jums paskambins J viešbuti, štai nedidelė išgraviruota 

pypkė. Kaip atpažinimo ženklą ją turėsite (sikandęs, kai nuvyksite ( 
Marko paskirtą pasimatymo vietą.

Už trijų dienų Markas telefonu paskyrė pasimatymą.
— Būkite punktualiai 5 vai. 30 min. Flushinge RKO kino teatro 

išvietėje.
Išvietėje? Jokia pasaulio žvalgyba negali be jos apsieiti. Morri

sas punktualiai ten prisistatė. Vienas vyras apie 45 metų amžiaus, 
išėjo iš kambarėlio. Jis buvo aukštas ir liesas,beveik nuplikęs, di
delėm ausim, siaurom lūpom ir turėjo akinius. Buvo apsirengęs pil
kos medvilnės kostiumu su mėlynais dailininko marškiniais be kak
laraiščio. Jis pasižiūrėjo i Morriso išdrožinėtą pypkę.

-- Už minutės pasiruoškit, Morrisai, — pasakė jis...
*♦*

Edgar Hoover papasakojo šią istoriją Tomui Lievenui, kuris ati
džiai klausėsi. Pamela buvo atsisėdusi šalia. Ji irgi buvo rimtai nu
siteikusi. Visi trys rūkė ir gėrė juodą kavą, gurkšnodami prancū
zišką konjaką.

Hooveris iš naujo užsidegė savo didelį cigarą ir išpūtė dūmų 
kamuolį.

-- Leiskit man toliau tęsti, -- pasakėHooveris. -- Morrisas ir 
Mark sugyveno kaip katė su šunim. Nuo pirmo susitikimo jie viens 
kitam pasirodė antipatiški, bet turėjo tvarkytis kaip galėjo. Tą po
pietį kino teatro išvietėje Markas įdavė Morrisui pinigų ir slapta
raščio kodą, o taip pat davė instrukcijas dėl priedangos. Morrisas 
turėjo atidaryti fotografijos studiją, kad nesukeltų įtarimo iš ko jis 
gyvena. Pagaliau Mark jam paaiškino kokiu būdu ir kur jis turi pa
likti slaptus pranešimus. Tie pranešimai mikrofilmuoti, ne didesni 

už sagutės galvutę, turėjo būti paslėpti monetoje, popierinėse nosi
nėse, ar apelsino žievėje. Su magnetinio metalo gabalu juos galima 
buvo prijungti po suolu, telefono būdelėse ar kitur.

— Viskas veikė gerai, — tęsė Hooveris, -- bet, kaip sakiau, 
Morrisas negalėjo pakęsti Marko, nors ir gerai atliekančio užda
vinius.

-- Kokios rūšies uždaviniai buvo? -- paklausė Tomas.
— Labai svarbūs. Pagal Morrisą, sovietų šnipų organizacija gau

davo labai svarbių žinių. Jis net buvo iššnipinėjęs New Hyde Parke 
raketų centrą.

-- Ir niekad neįvyko joks užkliuvimas?
-- Taip, vieną kartą, štai šis daiktelis rodo, kad Morriso pri

sipažinimas teisingas. Tai 5 centų moneta. Pakelkit ją ir numeskit.
Tomas padarė ką jam liepė. Moneta suskilo į dvi dalis. Viduj 

buvo tuščia ir iš jos iškrito mažytis filmos gabalėlis.
— šitas mikrofilmas, -- tęsė toliau Hooveris, -- turi slaptą 

šifruotą pranešimą. Jau keturi metai, kai geriausios FBI galvos 
stengiasi jį iššifruoti, bet veltui!

-- Kaip ši moneta pakliuvo į jūsų rankas? -- paklausė Tomas.
-- Visai netikėtai, -- atsakė Hooveris. -- Berniukas laikraš

čių pardavėjas ją rado 1953 metais...
Vieną karštą vasaros dieną laikraščiųpardavėjasJamesBozart 

leidosi Brooklyno vieno namo laiptais. Staiga jis suklupo ir surinkti 
pinigai pasipylė. Keikdamasis jis susirinko pinigus, bet viena 5 cen
tų moneta jam pasirodė savotiška. Geriau pačiupinėjus, ji persiskyrė 
1 dvi dalis ir iškrito filmos gabalėlis. Prieš keletą dienų James ma
tė špionažo filmą, kur mikrofilmas buvo paslėptas cigaretėj. Da
bar jis savo rankose turėjo mikrofilmą. Tad James Bozart, kuriam 
šiandien amerikiečių tauta turėtų būti dėkinga, nunešė savo radinį 
1 policiją. Milley policijos posto viršininkas pasijuokė iš berniuko, 
bet seržantas Levon buvo kitos nuomonės.

— Klausyk, Joe, pasiųskim šį dalykėlį į FBI. Kas žino, gal būt 
apie mus paminės laikraščiuose...

Bet apie tai niekas neparašė laikraščiuose. Du FBI agentai nu
vyko pas James, norėdami sužinoti smulkiau kur jis nukrito.

Tai (vyko Fulton gatvėje 252 nr. milžiniškame pastate. Apati
niame aukšte buvo krautuvės, antrame aukšte buvo prekybos bend
rovių įstaigos, o viršuj gyveno viengungiai, dailininkai ir smulkūs 
tarnautojai. Tame milšiniškame name ir FBI turėjo savo biurą.

FBI agentai ištyrė kiekvieną gyventoją, bet nieko (tartino nebuvo 
rasta. Metai bėgo, o rastasis mikrofilmas vis neišdavė paslapties. 
1953 ir 1957 metų laikotarpy buvo įsitikinta, kad Amerikoj veikia so
vietų šnipų lizdai.

— Kaip tik tais metais, — paaiškino Hooveris, — Morrisas pra
dėjo palengva leistis žemyn. Jo susitikimas su Dunia Melanine jį 

pribaigė. Jis ją mušė ir ji neatsiliko. Be abejo Mark raportavo 
Maskvai, nes staiga buvo atšauktas. Paryžiuje jis persigalvojo ir už
ėjo į Amerikos ambasadą prašyti apsaugos, papasakodamasvis- 
ką ką žinojo.

— Tai nedaug, -- pasakė Tomas.
-- Tai nedaug, -- pastebėjo Hooveris,-- bet ir nemažai. Tas 

paslaptingas Markas, kurį vieną kartą Morrisas pasekė, žinot kur 
gyvena?

-- Taip statant klausimą, aš manau, kad Fulton gatvėj 252 nu
mery, — atsakė Tomas.

--Visai teisingai, — pasakė Hooveris. -- Tame pačiame name 
kur James Bozart rado prieš ketvertą metų 5 centų monetą.

Kambary įsiviešpatavo tyla. Tomas pasikėlė ir priėjo prie lan
go.

Paskutinėm savaitėm, — tęsė toliauHooveris, -- mūsų agentai 
dar kartą iš pagrindų patikrino namo gyventojus. Ir Marko žymės, 
uip kaip nupasakojo Morrisas, sutapo su vienu to namo visų mė
giamu gyventoju. Jis vadinasi Goldfuss. Emil Robert Goldfuss, 
Amerikos pilietis, gyvenąs ten nuo 1948 metų. Jo sekimui buvo pa
naudota keletą automobilių su radiju ir televizija, betrezulutai bu
vo negatyvūs.

— Jei jūs įtariate šnipinėjimu, kodėl jo iškarto nesulaikote?— 
paklausė Tomas.

-- Mes esame ne Europoje, bet Amerikoje, ponas Lievenai, — 
atsakė Hooveris. — čia galime areštuoti žmogų tik jei jis negin
čijamai papildė nusikaltimo aktą. Kitaip joks teisėjas nepasirašys 
Įsakymo areštuoti. Mes įtariame jį šnipinėjant, bet dar negalėjome 
(rodyti. Ir tol kol negalėsime įrodyti, joks teisėjas mums neleis jo 
areštuoti.

-- Bet Morrisas?
-- Morrisas mums suteikė žinių, bet jomis negalime naudotis. 

Jis turi giminių Sovietų Sąjungoje ir niekad nesutiks liudyti prieš 
Goldfussą.

— O slapta krata nieko nedavė?
-- Aišku, Goldfussui nebūnant namuose mes galėtume iškraty

ti jo butą ir esu tikras, kad rastumėme slaptą,radijo siųstuvą, kas 
būtų įrodymu, kad jis šnipas. Bet mes negalėsime pasmerkti.

- Kodėl?
-- Nes jo advokatai paklaus mūsų agentų po priesaika kaip jie 

rado inkriminuojantį aparatą. Ir kadangi jie nebus gavę leidimo kra 
tai daryti, tai jų įrodymas bus lygus nuliui.

-- Tad kaip pagauti Goldfussą?
-- Tai klausimas, kurį mes jums statome, ponas Lievenai, — 

pasakė Hooveris šypsodamasis.-Dėl to mes jus iškvietėme, jus seną 
Dunios pažįstamą.

(Bus daugiau)
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Vacys Sereikis, patogiai tysodamas fotelyje, tą šeš
tadienio popietę žiūrėjo, kaip kaubojai snukiuojasi tele
vizijos ekrane. Jis mėgo tuos smarkius mušeikas, ir ypa
čiai jį stebino jų muštynių išmonė, kuri, jo nuomone, 
buvo pąsiekusi beveik tobulybės viršūnių.

Į kambarį iš virtuvės atėjo jo žmona, Ieva Sereikie- 
nė, lyg niekur nieko, be ceremonijų, išjungė televiziją ir 
šeimyniškai prabilo:

— Tau tik tie galvažudžiai rūpi, o nematai kas tavo 
namuose dedasi.

— Mano namuose? — jis labai nustebęs žvilgterėjo 
į žmoną. — Kas gi mano namuose dedasi?

— O kur Kunigunda, tu žinai? Tau, žinoma, ir nė 
galvoje, kad jau kelinta savaitė ji vėlai grįžta iš univer
siteto. Kur ji bastosi, sakyk man?

— Iš kur aš galiu žinoti? — murmėjo sugėdintas 
vyras. — Ji nebe maža mergaitė ...

— Ak, tiek dar tu žinai! — ji pašaipiai šūktelėjo 
įsiremdama pusnuogomis rankomis į šonus. — Tikrai 
taip, ji nebe maža mergytė, jai jau metas tekėti, bet ar 
tau rūpi kokį vyrą ji gaus?

Sereikis jautėsi galutinai suglumintas: jis nė sap
nuote nesapnavo, kad jam kada tektų rūpintis, kokį vyrą 
pasirinks jo duktė. Ir aplamai, tas pokalbis jam atrodė 
nuobodus ir neprasmingas, nes šiais, o pagaliau ir anais 
laikais vaikai ko mažiausiai tepaiso tėvų nuomonės, ką 
jie ves arba už ko tekės, o kita vertus, jis norėjo grįžti 
prie savo kaubojų. Lyg duodamas suprasti, kad pokalbis 
baigtas, jis taikiai pastebėjo:

— Nekvaršink sau galvos, Kunigunda pati susiras 
sau vyrą...

Bet Sereikis labai apsiriko: jo taikūs žodžiai pašne
kesio ne tik kad nebaigė, bet priešingai, jie, rodos, atrišo 
maišą, iš kurio ėmė siautėti skersvėjai po visą jo mažą 
namuką. Matuodama akimis savo vyrą nuo galvos iki 
kojų ir iššaukiančiai išmesdama pirmyn į gražią šliurę 
įspirtą koją, Sereikienė prabilo autoritetingai, pakeltu 
tonu:

— O gal ji jau susirado, ar tu žinai? Iš kur tu žinosi, 
ar tau rūpi? Kodėl aš tik viena turiu rūpintis šiuose na
muose?. žinai, su kuo tavo duktė zilioja? O gi su tuo 
Viktoru Barkiuku, sūneliu tavo sėbro Zigmanto Barkaus, 
su kuriuo tu trankais po barus. O tas Viktoras, tavo duk
ters išrinktasis, ko jis vertas. Tėvai norėjo išmokyti, bet 
kur tau tas padauža rimtai mokysis? Nusidavė į šaltkal- 
vystės mokyklą ir bus eilinis, juodanagis šaltkalvis, su
pranti? O mūsų duktė studijuoja universitete, uni-ver- 
si-te-te, girdi, ir bus menininkė, šaltkalvis ir menininkė, 
graži pora! — ji prunkštelėjo piktai, ir Sereikis paste
bėjo, kad jos plonos lūpos jai juokiantis dar labiau suplo- 
nėja ir darosi panašios į labai ištemptos gumos skiau
teles. — Įklimps mergaitė kaip musė į mirkalą, ir tu jos 
nė ąžuoliniu samčiu nebeišgriebsi, — varėsi toliau Serei
kienė. — Ir kokia garbė: žentas šaltkalvis! Kam tada 
Kunigundai reikėjo to aukštojo mokslo, ar nebūtų užtekę 
pradžios mokyklos? Reikia kas nors daryti kol dar ne 
vėlu. Aš nepakęsiu, girdi, nepakęsiu, kad mano duktė 
dingtų juodadarbių bandoje!

Kai žmona vis labiau įsismagindama kėlė balsą, Se
reikis nors ir dėjosi, kad labai atidžiai jos klausosi ir net 
pritariamai linkčioja pakreipęs galvą, bet iš tikrųjų jis 
mąstė apie kit ką, ir jo mintys panašėjo į ramų upelį 
betekantį šalia besidraskančio krioklio. Tiesa, Zigmantą 
Barkų jis pažinojo, bet jis nebuvo joks jo sėbras, kaip 
kad žmona tvirtino, o tik šiaipjau pažįstamas, ir jis nie
kad su juo nesitrankė po barus, o šiaipjau buvo užėjęs 
porą kartų išgerti po stiklą alaus. Tiesa, kad Viktoras 
nenorėjo ar nesugebėjo lankyti universiteto, ir tėvas ne 
kartą jam skundėsi savo sūnaus ”nemokslingumu”, bet 
jis nebuvo joks padauža, o labai rimtai mokėsi šaltkal- 
vystės amato. Jis sakėsi, kad tas amatas jam patinkąs, 
šaltkalviai gerai uždirba ir jo, Sereikio, nuomone, nebūtų 
jokios tragedijos ir gėdos, jei Kunigunda už jo ištekėtų, 
juo labiau, kad Viktoras buvo apsukrus, nagingas ir gan 
gražus vyriukas, o tuo tarpu jo duktė dideliu grožiu ir 
patrauklumu nepasižymėjo ir geresnį vyrą susigauti daug 
vilties turėti negalėjo. Kita vertus, jis pats, Sereikis, bu
vo kilęs iš mažežemių žemdirbių gausingos šeimos, — jis 
turėjo tris brolius ir dvi seseris — pats jokių aukštų 
mokslų nebuvo baigęs ir todėl jo simpatijos visada krypo 
į darbininkus ir amatininkus, tuo tarpu kai jo žmona tie
siog sirgte sirgo palaikyti glaudžius ryšius su aukštuo
mene arba, kaip ji sakydavo, su "geromis šeimomis”.

— Tu turėtum pakalbėti su Kunigunda ir įspėti ją, 
kad ji nustotų kvailiojusi, gal ji tavęs paklausys, juk ji 
tavo lepūnėlė... — Sereikienė staiga nutilo ir įsispyrus 
žiūrėjo į vyrą laukdama atsakymo, bet jis vis taip prita
riamai linkčiojo galvą kaip linkčiojęs net nepastebėjęs, 
kad žmona nutilo. — Ar tu girdi, ką aš kalbu? — ji rik
telėjo perbraukdama vyrui ranka per veidą lyg pažadin
dama jį iš hipnozės.

— Aišku, girdžiu, ką tu, — jis krūptelėjo pažvelg
damas į jos riebų, baltą veidą ir pagalvodamas, kad jei 
bastelėtum jai į skruostą adata, tai iš jo imtų sunktis 
taukai .*..

— Apie ką aš kalbėjau?
— Apie Kunigundą, aišku ...
— Ką aš kalbėjau apie Kunigundą?
— Kad tau nepatinka Viktoras... — Jis norėjo 

pridurti: — Tu norėtum žento grafo ar barono, — bet 
susilaikė.

— Aš sakiau, kad tu turėtum pasikalbėti su Kuni
gunda.

— Pasikalbėti apie ką? —.jis paklausė naiviai, žiū
rėdamas į žmoną blankiu, nusikaltusio vaiko žvilgsniu, 
bet staiga susigriebė, kad bus smarkiai šovęs pro šikš
nelę, nesgi žmona visą laiką primygtinai įkalbinėjo, kad 

Barkiukas netinkąs tapti jų žentu, atseit, jis turėjo at
kalbėti savo dukterį nuo vedybinių užmačių su juo.

Jei Sereikienė iš vyro galvos linkčiojimo galėjo tarti, 
kad jis pritariąs jos nuomonei apie Viktorą, tai tas jo 
klausimas, ką jis turįs kalbėti su Kunigunda, jai atvėrė 
akis, kad jis nė neketina jai pritarti, kad jam, matyt, 
visas tas svarbus, tiesiog gyvybinis reikalas nė motais. 
Ji rūpinasi, plėšosi, naktimis nemiega, o jis net nesiteikia 
išklausyti jos argumentų, jam visai nesvarbu ką ji iš
gyvena, jam svarbiausia už viską tų idijotų kaubojų peš
tynės. Ne, tokios neatžvalgos ji jam dovanoti negalėjo.

Ji norėjo laimėti laiko ir sumoti kaip būtų galima 
jį už tai ko skaudžiausiai nubausti, kaip reikiant įgelti, 
kad gal jis praregėtų. Rėkti, šaukti, plūstis nebeapsimo-

Dviejų jaunuolių idilė.,.

kėjo: jis prie to jau buvo pripratintas ir užsigrūdinęs. 
Nieko jam nebereiškė ir tai, kad ji nekalbės su juo keletą 
savaičių. Daug kartų ji taip darė, bet pasėkos buvo ne
kokios: jai net susidarė įspūdis, kad jos tylėjimu jis 
būna visai patenkintas. Ne, reikėjo sugalvoti ką nors 
naujo... Ji staiga kimiai nusijuokė ir, įsirėmusi į Šonus, 
ėmė suktis valso taktu niūniuodama seną melodiją.

Sereikis, paleidęs ant lūpų vangią šypsenėlę, žiūrėjo 
į bešokančią žmona galvodamas sau vienas:

— Nors ir stambaus kalibro, nors ir kojos gerokai 
išklyšusios kaip kavalerijos leitenanto ir per plonos pagal 
visą figūros apimtį ir svorį, bet sukasi grakščiai: mat, 
nebūtų žemaičių bajorė ...

— Taip mes šoksime per Kunigundos vestuves! — 
žvilgterėjo ji per petį nesustodama suktis, o jos smege
nis visą laiką dirgino lyg varomas gilyn grąžtelis klau
simas: kaip jį pamokyti? Sukdamasi pro šalį ji staiga 
sėstelėjo jam ant kelių paskandindama jį iki ausų fotelio 
minkštumynuose. Glostydama jo pliką viršugalvį ji ėmė 
kalbėti dviprasmiškai šypsodamasi:

— Ko mums pyktis, Vaciuk, geriau pasikalbėkime 
gražiuoju. Aišku, tu nežinai apie ką kalbėti su Kunigunda. 
Ji jau baigia universitetą, gaus diplomą, bus aukšto išsi
lavinimo inteligentė moteris, o tu kas? Turbūt, dar te
beturi paštininkų kursų baigimo diplomą? — ji nusiki- 
keno biriai. — Diplomuotas paštininkas, teisingiau sa
kant, diplomuotas laiškanešys, ką gi gali kalbėti su savo 
išmokslinta dukterimi? Jei ne aš, tai tu ir būtum tampęs 
per visą savo gyvenimėlį odinį laiškanešio maišą. Ar ne 
aš tave padariau pašto viršininko padėjėju? Būčiau pa
dariusi ir viršininku, bet nebesuspėjau: reikėjo bėgti iš 
Lietuvos. Ir kai tu ėmei kopti karjeros laiptais, tai su 
tavimi staiga panoro susipažinti klebonas, vaistininkas, 
daktaras ir gimnazijos mokytojai. O prieš tai kas tu bu
vai? Niekas, visiškas, tuščiaviduris niekas. Supranti, ką 
aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad toli gražu ne 
vistiek kokią šeimą sukūri. Jei tu būtum vedęs ne mane, 
kilusią iš dvaro bajoraitę, tai ir būtum zulinęs puspadžius 
beslampinėdamas šaligatviais persimetęs per petį pasa- 
moną. Būna ir atvirkščiai: viena mano teta irgi tikra 
bajoraitė, įsimylėjo, ištekėjo už ūkininko ir prasmego 
kaip mašalėlis liūne. Kunigundai bus tas pat, jei ji ištekės 
už to šaltkalvio. Visa nelaimė su tokiais žmonėmis kaip 
tu, kad jie nieko neišmano apie šeimos garbę, neturi senų 
tradicijų. Mūsų Kunigundai vieta puikauti daktarų, inži
nierių, turtingų verslininkų tarpe, o nesitrinti tarp juo
dadarbių, nemokšų, supranti? žinau, ką tu galvoji: tu 
galvoji, kad ir aš pati ištekėjau ne už kokio grafo, o už 
paprasčiausio kaimo bernelio, — ji jam perbraukė ranka 
per nosį. — Teisybė, nesiginčiju, bet aš šį tą padariau iš 
to bernelio, o Kunigunda iš to šaltkalvio nepadarys nieko: 
čia kitoks gyvenimas, o ir ji ne toks žmogus kaip aš, ji 
tokia kaip tu — rami, kukli, be ambicijos. Mes turime 
jai padėti, supranti, kvailiuk?

Sereikis jautė, kad nors žmona buvo ir be gorseto, 
bet vis dėlto jos kad ir labai mėsingų šlaunių kaulai jam 
ėmė piauti kojas viršum kelių, ir jos pradėjo tirpti. Jis 

su dideliu malonumu būtų ją stumtelėjęs ant grindų, bet 
laikėsi sukandęs dantis nenorėdamas sukelti šeimyninio 
skandalo, o ji pati nesusiprato ar nenorėjo susiprasti ir 
nemanė atpalaidoti jį nuo savo svorio. Jis buvo jos už
gožtas fotelyje, jis buvo suniekintas dvasiškai ir fiziškai, 
bet jis kentėjo kantriai ir dar net mėgino šypsotis. O 
Ieva braukinėjo švelnia ranka jam per plikę ir rodė jam 
jau truputį pageltusius dantis pro apsiblaususią Šypse
nėlę.

— Matai, Vaciuk, aš daug apie tai galvojau, — kal
bėjo ji toliau beveik lipšniai. — Mūsų duktė tai antrasis 
tu: nieko ji neturi iš manęs. Jos būdas, figūra — tavo. 
Jei ji būtų bent mažą dalelę paveldėjusi ką aš turiu ar 
turėjau, šiandien nebūtų mums jokio rūpesčio dėl jos 
ateities: ji gautų vyrą kokį norėtų. Tu negali išsiginti ir 
išsiteisinti, kad ji tokia, o ne kitokia, nes tu ją lepinai, 
visada užstodavai, pirkdavai ką tik ji užsimesdavo... 
Tu net sportinę mašinėlę nupirkai jai važinėti į mokyklą.

Sereikis neramiai sujudėjo lyg ir mėgindamas pa
kilti iš fotelio, bet Ieva truputį kilstelėjo ir vėl visu svo
riu sėstelėjo atgal, tartum plačia tvokle jį įvarydama 
dar giliau. Jis jautė, kad jei ji jo nepaleis ir toliau taip 
kankins, tai arba jis ją pasmaugs arba iš proto išeis. Ji 
žinojo, kaip skaudžiausiai jį įžeisti. Jai nebuvo jokia pa
slaptis, kad jis be galo myli savo vienintelę dukterį, kad jis 
galbūt, net ją dievina, o to ji negalėjo pakęsti ir jam dova
noti, nes ji jautėsi nuvainikuota ir nustumta antron vie
ton. Jai dilgino pavydas paširdžius, kad tėvas perka dukte
riai gražesnes ir brangesnes dovanas, kad jis vis klausia ar 
jai nereikia to, ar jai nereikia ano, kai tuo tarpu jai, savo 
žmonai, jei ką ir nuperka, tai toli gražu ne tokius bran
gius dalykus kaip savo dukreliai ir niekad neklausia, ar 
jai reikia to, ar jai reikia ano. Motina jautė, kad tėvas 
ir duktė sėdi vienoje apkasų pusėje ir kad ji palikta 
viena kitoje pusėje. Per visą vedybinį gyvenimą ji jautėsi 
neginčytina šeimos karalienė, tačiau, kai paūgėjo duktė, 
jos aureolė ėmė blankti, ir su ta padėtimi susigyventi ji 
negalėjo.

— Tu, katinėli, nesispardyk, aš dar nebaigiau, — ji 
prispaudė jo galvą prie savo didelių išmierų bet jau su
pliekusios krūtinės tiesiog jį dusindama ir vis glosty
dama jam galvą. — Kadangi, kaip sakiau, Kunigunda 
tavo numylėta dukrelė, tai ir jos ateitimi turi pasirū
pinti ...

— Gerai, aš su ja pasikalbėsiu, — murmtelėjo Se
reikis nebegalėdamas pakelti jos svorio ir nebeįmanyda
mas pakęsti jos įžeidinėjimų bei pažeminimų.

— Taip reikėjo seniai pasakyti, — ji čiauptelėjo jam 
savo plonomis lūpomis į žandą. — Gali grįžti pas savo 
kaubojus, kurie, žinoma, tau įdomesni už mano kompa
niją. — Ji pagaliau pakilo nuo jo kelių ir išėjo į virtuvę.

2.
Sereikis, kaip paukštis paleistas iš narvo, liepsnoda

mas pykčiu ir drebindamas laiptus paknupstomis užbėgo 
į antrą aukštą, puolė į savo kambarėlį, krito ant mažos 
sofelės ir iškėlęs mankštydamas nutirpusias kojas, šnypš
damas keikėsi:

— šunbajorė! Niekaprotė! Tulžienė! Kreivaklišė! 
Pikteiva.

Iš susijaudinimo iš atminties jis daugiau plūstažo- 
džių nebeatsiminė, todėl iš sofos kampo išsitraukė mažą 
paslėptą bloknotėlį ir ėmė skaityti iš rašto:

— Vištaprotė! Kvakna! Nevala! Skretena! Traila! 
Kleketa! Rėkia! Suoslė! Krioga! Netikša! Kyra! Skėtra! 
švankšlė! — ir pagaliau baigęs skaityti visą savo sąra
šėlį, jis atsigręžė į duris ir tartum spiaute išspiovė pa
skutinį, jo nuomone, labiausiai ją įžeidžiantį plūstažodį: 
— Akušerė!

Per dvidešimt su viršum vedybinio gyvenimo metų 
Sereikis taip buvo Ievos suvėtytas ir lumėtytas, jog, per 
šalį žiūrint, iš jo buvo belikę tik pakratai, tačiau iš tik
rųjų jis nesijautė esąs sužlugdytas ir galutinai įspirtas 
į žmonos šlepetę, o tik laikėsi savitarpio santykiuose su 
žmona, kaip jis galvodavo, ”tam tikros strategijos”. Jei 
to šeimyninį gyvenimą per ilgus metus nusiaubdavo bai
sios nesantaikos audros, tai ilgainiui jis ėmė suprasti, 
kad tos rietenos nieko gero neduoda, kad jokie barniai, 
prašymai ir net maldavimai Ievos būdo nekeičia. Tada 
jis savo taktiką ėmė keisti, nustojo su ja vaidytis, tylo
mis ėmė jai pritarti ir klusniai daryti viską jos liepiamas.

Tačiau kai Sereikis pagalvodavo sau vienas, tai jis 
pats susvyruodavo ar būtų prie to priėjęs, jei ne duktė 
Kunigunda. Kol ji buvo maža, tėvų barnių ji suprasti 
negalėjo, bet, jai paūgėjus, dalykai keitėsi, ir, kilus ki
virčui, dabar jau prisidėdavo ir trečias šeimos narys savo 
ašaromis, verksmais ir net klyksmais, o to Sereikiui jau 
būdavo perdaug. Jis mylėjo savo dukterį, negalėjo pakęsti 
jos ašarų ir negalėjo sau dovanoti; kad jis daro ją nelai
mingą. Dėl jos ramybės jis prisivertė, kaip jis sau vienas 
galvodavo, nueiti į "pogrindį”.

Tuo būdu jo gyvenimas pasidalino į dvi dalis į "po
grindį” ir viešumą, į „užkulisį” ir „sceną”. „Scenoje”, 
prieš savo žmoną, jis būdavo tylus, nusižeminęs ir nuo
laidus visokioms jos užmačioms, — moterų akimis žiū
rint, pavyzdingas šeimos galva, o vyrų akyse lepšis, iš- 
tyžėlis ir mėmė — tačiau ''užkulisyje”, kitaip sakant, 
"pogrindyje” jis virsdavo savo žmonos žiauriu teisėju, 
niekintoju ir kankintoju. Jis ją plūsdavo įmantriausiais 
keiksmažodžiais, o jei nerasdavo tam reikalui atitinkamo 
žodelio, pats jį nusikaldavo, nors tos kalybos jam grieb
tis dažnai netekdavo, nes, pradėjęs surašinėti į savo blok
notėlį lietuviškus plūstažodžius, jis pats nustebo lietuvių 
kalbos žodingumu šioje srityje, žodžiu, užsidaręs savo 
kambarėlyje, jis savo tūžmui duodavo visą valią ir rai
šiodavo savo žmoną prie gėdos stulpo tol, kol pyktis at
slūgdavo.

(Bus daugiau)
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D. PENKAUSKAITĖ Kompozicija (aliejus)

misi visomis meno ap
raiškomis, patartina 
"Gallery Petite” aplanky
ti ir betarpiai susipažin
ti su ten rodomom dailės 
meno vertybėmis. Juo la
biau mūsų tautiečiai tu
rėtų šia galerija susi
domėti, kada jos vadovė 
yra lietuvaitė Danutė 
Penkauskaitė, gabi me
nininkė.

(abv)

OPERA PANA 
PRAŠO ŽODŽIO

(Atkelta iš 3 psl.) 
pusę. Statydama "Graži
ną", Chicagos Lietuvių 
Opera padarė dailų nuo
rašą. O nuorašas niekad 
nebus originalas. Tuo,

JOS PRIVALOTE BALSUOTI
ANTRADIENĮ, SPALIO 3
Tęsiant LOCHER
Demokratų būstinė suteiks jums nemo

kamą kelionę į balsavimui skirtas įstaigas 
jei patys jų nesurastumėt!

6214191 
621-7780

Cuyahoga County Democratic Executive Committee, Statler-Hilton Hotel 
Albert S. Porter, Chairman

DANUTĖ PENKAUSKAITĖ SAVO 
KŪRINIAIS DOMINUOJA

Vasaros metu būrelis 
dailės meno studentų 
atidarė "Gallery Petite” 
17008 Lorain Avenue, ku
rioje gausiai reprezen
tuoja tapybą, skulptūrą, 
keramiką, dailiuosius 
metalo dirbinius (pa
puošalus) ir spalvotą fo
tografiją, Įdomiausia, 
kad šio jaunųjų meno su- 
sibaudėlių vadovu, netgi 
galerijos direktore yra 
jauna lietuvaitė Danutė 
Penkauskaitė, Clevelan
do Meno Instituto studen
tė.

'’Gallery Petite” va
saros meto parodoje da
lyvavo penki dailininkai 
su įvairiais savo dailės 
darbais. Betgi, domi
nuojantį vaidmenį jų tar
pe vaidino mūsų tautie
tė Danutė Penkauskai
tė, tai parodai patiekusi 
30 dailės darbų. Josios 
rinkinį sudaro tapybos, 
grafikos piešinių rinkti
niai darbai, sukurti įvai
riomis technikomis. Da
nutė Penkauskaitė savo 
įdomų dailės darbų rin
kinį paįvairina dar ir 
spalvotomis fotografijo
mis. Ir šią nūdien pla
čiai išbujojusią prakti
nę dailės sritį jaunoji 
dailininkė studijuoja Cle
velando Meno Institute ly
giagrečiai su tapyba ir 
grafika. ”Tapyba ir gra
fika mane vilioja savo 
dvasinių pojūčių paguo
dai. Fotografijos menas, 
ypatingai tobulėjanti 
spalvotoji fotografija, 
mane masina kaip prak

tinė dailės sritis, kuria 
numatau naudotis kaip 
profesija savo gyvenimo

Danutė Penkauskaitė

vingiuose”. — Taip, 
trumpai apibūdino savo 
dailės meno pomėgius 
Danutė Penkauskaitė.

"Gallery Petite" kiti 
dalyviai: Stephen Sitar 
— tapyba ir skulptūra, 
Katrine Skangelis (lat- 
vaitė) — tapyba, Opai 
Kovach — keramika, Ed- 
na Kubitz — keramika 
ir dailieji metalo (juve
lyro) darbai. Galerija lan, 
kytojams atdara ketvir
tadieniais, penktadie
niais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 12 
vai. iki 9 vai. vakaro.

Penkių jaunųjų dailės 
studentų paroda bus at
dara iki Kalėdų šven
čių.

Asmenims, kurie do

žinoma, aš nenoriu pasa
kyti, kad išbandytų ope
rų statymas yra menk
niekis. Nuorašu tas sta
tymas tapo mūsų buity, 
jeigu, žinoma, mes tebe
tikime savo tremtiniška 
misija, jeigu mes tebe- 
jaučiam kovos dėl lais
vės ir kultūros prasmę.

Štai, įsivaizduokim 
tokį paveikslą: komp. 
Jul. Gaidelio "Danai" Chi
cagos Lietuvių Opera sky
rė tiek rūpesčio ir dė
mesio, kiek jo buvo skir
ta J. Karnavičiaus "Gra
žinai": išnuomoti Civic 
Operos rūmai, orkes- 
tracija parašyta pilnam 
simfoniniam orkestrui, 
išleistas "Danos" klavi- 
ras, premjerai scenon 
įkelti sutelkti pajėgiausi 
dainininkai, sutelkta rim
tis...

Deja, tas paveikslas 
netapo tikrove! "Graži
na" grįžo į Lietuvos te
atrus ir bibliotekas, iš 
kur ji atkeliavo, o komp. 
Gaidelio veikalo ir šian
dien tėra tik viena vienin- 
tėlė kopija...

Žodžių pažėrėm iš vi
sų pusių. Esu tikras, kad 
Chicagos Lietuvių Ope
rai tie žodžiai jokiu at
veju negalės pakenkti. 
Deja, tik laukiamo įvy
kio vis dar nematom! To
dėl ir liksiu ištikimas 
savo pradinei minčiai: ši
lima, kurioj dirbam ir 
kaistam, yra pastovi, 
tiesiog sužiedėjusi, sun
kiai bepakeičiama...

KO VERTI SUVENYRAI
dėjų tiesiogiai ar bent ne
tiesiogiai diriguojama 
suvenyrų pramonė Lie
tuvoj greičiausia dar la
biau vienodins ir nulie- 
tuvins vadinamuosius 
"suvenyrus iš Lietu
vos". Tiesa, tos pra
monės tvarkytojai sva
joja sutelkti į suvenyrų

CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up įį2 AC-W8<S day 
shift, 58 hr. week. top pay with all 
fringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 25331 Trow- 
bridge, Dearborn, 313 — LO 5-6700.

(98-107)

%

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Yra Lietuvoj 10 dirb
tuvių, gaminančių suve
nyrus. Jos išbarstytos 
Vilniuje, Kaune, Kretin
goj ir kitur, bet dabar 
tapo sujungtos vienoj ad
ministravimo sistemoj, 
vardu "Dovana". Paga
mina suvenyrų gana 
daug, ir nemaža jų eks
portuoja į Lenkiją, Pran- gamybą net kelis tūks- 
cūziją, Italiją, net Japo
niją. Vien Montrealio pa- 
rodon, sako, išsiuntę už 
170,000 rublių...

Deja, tik nedidelė tų 
suvenyrų dalis tikrai pa
traukli. Net ir Lietuvai 
tikrai būdingi daikteliai 
perdažnai pateikiami mo
notoniški, menkos koky
bės, apygrubiai ar šiaip 
pigiai pagaminti. Dar 
daugiau tų suvenyrų yra 
primenančių ne tiek Lie
tuvą, kiek rusų bolše
vizmo įsitaisymą Lie
tuvoj. Patys suvenyrų 
gamybos tvarkytojai ne
labai sužavėti daugumu 
suvenyrų: apgailestauja 
stoką įvairumo, išradin
gumo, meniškumo... Ta
čiau jie, atrodo, daugiau
sia suinteresuoti suve
nyrais, kaip jie sako, 
"apie istorinius-revo- 
liucinius krašto įvy
kius", ir čia jie turi gal
voj daugiau tokius daly
kus, kaip Pirčiupis, Vil
niaus Paneriai, Kauno 
IX fortas (žudynių vie
tos nacių laikais). Tar
tum būtų užsimoję bent 
suvenyrais vis dar tęs
ti prieš 22 metus pasi
baigusį karą....

Dabar dar monopoliš- 
kiau sujungta ir profe
sionalų bolševizmo sklei

tančius liaudies meninin
kų, bet vistiek nematyt, 
kad jie rengtųsi atsisa
kyti nuo tų menininkų 
kūrybinės iniciatyvos 
tempimo į siaurą pro
pagandinį takelį. (ELTA)

EXPERIENCED epoxy moulders and 
press operators. Smalj būt fast 
growing company with excellent 
working conditions and advance- 
męnt opportunities for right peo- 
ple. Blue Cross-Blue Shield avail- 
able after probationary period. 
Will .consider training for above 
positions, Call Mr. Hayes, 617 — 
471-1700, Quincy, Mass. (100-106)

CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up #2 AC-W&S day 
shift, 58 hr. week, top pay with all 
fringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 2533 1 Trow- 
bridge, Dearborn, 313 — LO 5-6700.

(98-107)

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
PIPEFITTERS 

MILLWRIGHTS
ALL GM EMPLOYEE BENEFITS PROGRAMS W1LL ACCURE AS 
YOU ENJOY TOP. EARNINGS W1TH A WINNING TEAM. MAKE 
APPLICAT1ON AT OUR EMPLOYMENT OFFICE 8 A. M—4 P. M 
MONDAY THROUGH FRIDAY.

FISHER BODY DIVISION
900 BALDWIN AVĖ.

PONTIAC, MICHIGAN
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

(101-105)

L. ST. ANTHONY.
Joieph F. Gribauikat 

Eiecutive Secretary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS 
Unitu of $100 00 
Dividend Checki 
Muiled ūujrterly

ON BONUS SAVINGS
Unitu of $1,000 00 

For 3 Teori 
Dividendu Paid 

Ouarterly 
or Compounded

5^
%

D. PENKAUSKAITĖ Dviejų galvų abstraktas (aliejus)

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.

60450
1447 U. 49fh Court

CICERO, IUINCMS • 
Phone (Are* Code 312) 6564330

HOURS-. Men. M; Tink.. Thvru., M. 95; 5*t. M; W«4. Ooued 
Seviafs fa By 71* Of T*a Ma*H Wltt fam Franu Ha )sf.
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• SLA 14 kuopos narių 

susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalio 1 d. Lietu
vių salėje. Pradžia 12 vai. 
(tuoj po lietuviškų pamal
dų). Bus priimami apdrau- 
dų mokesčiai ir aptariami 
kuopos reikalai, žiemos me
to numatomi darbai bei su
manymai. Visi kuopos na
riai kviečiami dalyvauti, 
sumokėti užvilkintus savus 
apdraudos mokesčius ir sa
vo buvimu bei patarimais 
prisidėti prie kuopos veik
los.

• Gen. K. Tallat-Kelpša 
serga ir yra paguldytas Po- 
liclinic ligoninėje.

• žymiausi Europos or
kestrai svečiuosis ir gros 
Clevelande. Spalio 6 klasi
kinės muzikos koncertų se
rijoje Music Hali salėje pa. 
sirodys įžymusis Vienos 
P h i 1 harmonijos orkestras 
su dirigentu Kari Boehm, o 
spalio 15 Vienos simfoninis 
orkestras, diriguojant Wolf- 
gang Sawallisch.

Koncertų pradžia 8:30 
vai. vak.

DIRVOS 
RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d., šeštadienį

Šv. Jurgio parapijos salėje Clevelande

Meninę programą išpildys 
solistė NATALIJA AUKŠTUOMENĖ

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. Vladų Blinstrubą, 
829 E. 185 St., tel. 531-2660.
Šokiams gros Wadnall orkestras. Pradžia 7:3o vai. vak. Sol. n. aukStuolienE

♦ ŠV. KAZIMIERO Li
tuanistinės mokyklos tė
vų ir mokytojų susirin
kimas įvyks spalio 1 d. 
— sekmadienį tuojau po 
lietuviškų pamaldų, 11 
vai. Naujosios parapijos 
patalpose. Tėvai ir mo
kytojai maloniai kviečia
mi dalyvauti. Progra
moje: mokyklos bei tė
vų komiteto vedėjų pra
nešimai — gairės šiems 
mokslo metams. Laukia
ma patarimų bei pasi
sakymų iš visų tėvų ir 
mokytojų.

CHICAGIETĖS DAILI
NINKĖS PARODA 

CLEVELANDE
D. L. K. Birutės Draugi

ja Clevelande ištiesia savo 
ranką dar vienai sričiai. Iki 
šiolei keletą metų atstovavo 
Clevelando lietuvius meti
nėse Tautybių Mugėsejreng 
damos Lietuvių Skyrių. 
Greta parodoje išstatytų 
rankdarbių ir šiaip lietuviš
kų gražmenų, turėjo ir lie
tuviškų skanumynų skyrių, 
kuris visada traukia kita
taučius susipažinti su lietu
višku maistu.

Seniau birutininkėms va
dovavo Vera Nagevičienė. 
Dabar antri metai pirmi
ninkauja Salomėja Knis- 
tautienė.

Dabar Birutės Draugija 
rengia chicagietės dailinin
kės Jadvygos Paukštienės 
dailės kūrinių parodą Čiur
lionio ansamblio namuose, 
šeštadienį ir sekmadienį, 
spalio 7 ir 8 d.d.

Spalio 7 d. lankymo lai
kas nuo 2 vai. iki 9 vai. va
kare.

Spalio 8 d., paroda bus 

MUSIC HALL
PENKTADIENI, SPALIO 6 D„ 

8:30 VAL. VAK.
.« S.HURIIK pr«««nl« th* world-f«mout

VIENN A PHIIJNARMONIC
KARI BOEHM/ C»nduct«r

BRAHMSO SIMFONIJA #1 — BEETHOVENO 
SIMFONIJA #6

Bilietai: $7.50-$5.00-$4.00-$3.00
Parduodami: CLEVELAND OPERA ASSN., 2816 Euclid 
Avė. Užsakant paštu siųskite sau adresuotą voką. Bilietai 
parduodami ir Burrovv’s 419 Euclid Avė., taip pat galima 
jų užsakyti savo saskaiton Higbee’s Music Center — tel • 
579-3774.

atdara nuo 3 vai. po pietų. 
Vakare 5 valandą, ten pat 
prof. A. Augustinavičienės 
paskaita: ”Dailininkė Pauk
štienė ir jos menas”.

Paroda užsibaigs sekma
dienį, 9 vah vakare. Lanky
tojus birutininkės pavai
šins savo gamintais skanu
mynais.

Rengėjos tikisi gausaus 
lankytojų skaičiaus, (ksk)

HELP VVANTED MALĖ

SHAPER HAND
TO DO MODEL WORK. 

Small shop near West Side. 
BU1LDERS OF MACHINERY.

Steady work, good hourly rates. Qays 

CAMMANN MFG. CO.
2700 Henninger Rd., Cleveland, Ohio

216 — 661-2550 (100-108)

CRANE OPERATOR
FOR SCRAP IRON YARD

Mušt be experienced and mechani- 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits: vacations, hospitaliza* 
tion, bonus, etc.

KLEIN METAL CO.
331 — Oak St., Rochester, N.,Y.

Phone —' 546-6213

(98-104)

INDUSTRIAL ENGINEER 
MALĖ

Michigan Statė lndustries. Statė 
prison of Southern Michigan, 
Jacson. All Michigan Civil Serv
ice benefits. Mušt possess bache- 
lor’s degree in Industrial Engi- 
neering. Thorough knowledge of 
production methods, production 
machinery, production processes, 
cost reduction and plant engi- 
neering is necessary. Desirable 
qualicatictns include establishing 
incentives, cost control process 
routing, quality control. Famil- 

iarity with data processing and 
production design also employer. 
Salary open depending upon qua- 
lifications. Interested persone 
may contact Personnel Office: 
Michigan Departmenl of Correc- 
tions, 237 Stevens T. Mason 
Bldg., Lansing, Mich. Phone 517- 
373-0277. (101-105)

• Apdraudos 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.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

• šį sekmadienį, spalio 1 
d., Lituanistinių mokyklų 
sportinės varžybos, Cleve
lando St. Joseph High 
School stadione, E. 185 St., 
prie Lake Shore Blvd., 
įvyks 1967 m. Clevelando 
lituanistinių mokyklų leng
vosios atletikos varžybos ir 
kartu lengvosios atletikos 
sezono uždarymas.

Varžybos vyks berniukų 
ir mergaičių B kl. (14-15 
m.), C kl. (12-13), D kl. 
(10-11) ir E kl. (7-9 m.).

Šalia to bus jauniams A
kl. (16-18 m.), moterims 
(virš 15 m.) ir vyrams se
zono uždarymo varžybos, 
šios varžybos bus kartu ir 
oficialios Clevelando lietu
vių pirmenybės.

Varžybų pradžia 2 vai. 
po pietų. Varžybas globoja 
Šv. Kazimiero Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas. 
Technišką vykdymo darbą 
atlieka Clevelando žaibas.

Šios varžybos buvo nu
matyta vykdyti šeštadienį, 
rugsėjo 30 d., tačiau pato
gumo dėliai perkeltos į sek
madienį .

Jaunimas kviečiamas 
skaitlingai dalyvauti.

PABALTIEČIŲ PRIE
AUGLIO LENGV. ATLE

TIKOS PIRMENYBĖS
1967 m. š. A. Pabaltiečių 

Lengvosios Atletikos Pir
menybės įvyko š. m. rugsė
jo 9 d. Toronte. Varžybas 
vykdė Toronto PPSK Auš
ra.

Pirmenybės vyko jaunių 
ir mergaičių B (14-15 m.), 
C (12-13 m.) ir D (9-11 m.) 
klasėse. Kartu šių varžybų 
rėmuose buvo pravestos ir 
1967 m. š. A. Lietuvių pir
menybės, pridedant jaunių 
A kl., kurioje buvo vykdo
ma tik lietuvių pirmenybės.

P i r m e nybėse dalyvavo 
apie 140 dalyvių iš kurių 91 
lietuvis. Deja, tik 4 lietuvių 
klubai buvo atstovaujami: 
Toronto Aušra (58 daly
viai), Clevelando žaibas 
(28), Hamiltono Kovas (5) 
ir Toronto Vytis (1).

Varžybos vyko puikiame 
Brockton H. S. stadione. 
Oras pasitaikė šaltas ir lie
tingas. Iš 65 rungčių susi
dedančios varžybos buvo 
pravestos pusėtinai sklan
džiai. Pirmenybių Organi
zacinio Komiteto pirminin
ku buvo Tėvas Paulius Bal
takis, O. S. M. Varžyboms 
vadovavo Algis Malinaus
kas. Arti 40 asmenų talki
ninkavo kaip teisėjai ir pa- 
gelbinis personalas.

Pabaltiečių pirmenybėse 
buvo įvykdyta 53 rungtys. 
Iš jų lietuviai laimėjo 34, 
estai 15 ir latviai 4. Varžy
bose buvo pagerinta 29 Pa
baltiečių pirmenybių rekor
dai. Nors ir rekordų skai
čius nemažas, tačiau, su 
keletą išimčių, pasekmės 
buvo tik vidutinės. Mat, 
dauguma rekordų buvo ga
na žemi.

Estai vyravo berniukų ir 
mergaičių D klasėse (že
miau 12 m.). Likusiose gru
pėse pirmavo lietuviai.

Kiekvienoje klasėje už 
iškiliausią pasekmę buvo 
skiriama specialios dovanos. 
Jų laimėtojai buvo šie:

Jaunių B klasėje — R. 
Staškevičius (žaibas) už 
880 yd. bėgimą (2:16.9 
mini).

Mergaičių B klasėje — 
Vaivadaitė (žaibas) už 100 
yd. bėgimą (12.2 sek.).

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East L85th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Jaunių C klasėje — R. 
Vaivada (žaibas) už 660 yd. 
bėgimą — (1:47.9 min.).

Mergaičių C klasėje — L. 
Vasilauskaitė (žaibas) už 
60 yd. kliūtinį bėgimą (9.6 
sek.).

Jaunių D. klasėje — J. 
Daniel (estas) už 60 yd. 
bėgimą (7.8 sek.).

Mergaičių D klasėje — S. 
Kaur (estė) už 60 yd. bė
gimą (8.3 sek.).

Tik lietuvių pirmenybėms 
vykdytose Jaunių A kl. 
(16-18 m.) varžybose iški
liausiu dalyviu buvo pripa
žintas L. Stempužis (žai
bas) už šuolį į aukštį (5’- 
10”) ir 120 yd. kliūtinį bė
gimą (15.7 sek.).

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos red. J. čiuber
kis, pašlijus sveikatai, rug
sėjo 28 d. išvyko 2 savai
tėm atostogų.

Atostogų metu jį pava
duos red. Vyt. Gedgaudas.

• Ukrainiečių organizaci
jos ir spauda išeivijoje jau 
dabar pradėjo akciją prieš 
Pas. Ollmpijados komitetą, 
kuriame reiškiamas palan
kumas Sov. S-gos valstybiš
kai tvarkomo sporto orga
nizacijų atžvilgiu, tuo pa
žeidžiant pačią Olimpijadoš 
idėją ir jos tikslus.

U k r a iniečių kaltinimai 
remiasi tuo, kad bet kurios 
Sov. S-gos pavergtos tau
tus sportininkai įrikiuoja- 
mi į "rusus” ir tuo pačiu 
skiriami neužtarnauti lau
rai. Be abejo, kad tai liečia 
ne vien tik ukrainiečius, bet 
ir visas kitas tautybes po 
Sov. S-gos jungu. Tuo būdu 
ir lietuviai sportininkai 
dažnai pristatomi rusais.

Prieš Sov. S-gos užma
čias pavergtųjų tautų spor
tininkų išnaudojimo savo 
imperialistiniams tikslams 
specialios akcijos ėmėsi uk
rainiečių leidžiamo žurnalo 
Ekran redaktorius A. An- 
tonovič.

CHICAGO

JUNJORŲ SUEIGA

Po vasaros atostogų, po 
stovyklų ir po studijų die
nų, rugsėjo 15 d., kol. fil. J. 
žvynio namuose įvyko 
Korp! Neo-Lithuania junjo- 
rų sueiga.

Ne tik junjorės atsilankė 
sueigoje. Netrūko nei filis
terių, nei senjorų; net sve
čių, užsukusių pamatyti bu
simuosius kofporantus. Be
veik ištisus metus lankę su
eigas, junjorai rimčiau pra
dėjo ruoštis pakėlimui į 
senjorus. Viena mergina tą 
vakarą padavė savo pareiš
kimą ir gavo metams labai 
brangų dalyką — juodą 
junjorės kepuraitę. "Seno-, 
sios” junjorės stebėjo ją su 
šypsena, nes jos jau pradė-

P. AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMO 
STUPIJU SAVAITĖ

šių metų vasario mėn. 2 
d., Argentinoj, Buenos Ai
res, baigiant Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Metus, buvo 
sutarta studijų savaitę 
ruošti Brazilijoj 1968 me
tais, Sao Paulo mieste, kur 
yra lietuvių kultūrinio ir 
visuomeninio veikimo cent
ras.

Brazilijos jaunimas di
džiuojasi jam patikėtomis 
pareigomis, bet kartu jau
čia ir atsakomybę už būsi
mą jaunimo sąskrydį, kuris 
vyks reikšmingais, jubilie
jiniais lietuvių tautai," pen
kiasdešimtais nepriklauso
mybės metais. Studijų sa
vaitė vyks šio jubiliejaus 
ženkle ir dvasioje.

Studijų savaitė laikas yra 
numatytas nuo sausio 27 
ligi vasario 3 d.

Yra planuojama, kad 
studijų savaitės užbaigimas 
sutaptų su Vasario 16-tos 
minėjimu, kuriame galėtų 
dalyvauti ir iš kitų kraštų 
atvykusios tautinių šokių 
grupės ir dainininkai.

Prašome jaunimo organi- 
cijų pranešti savo pageida
vimus dėliai numatyto lai
ko, programos, o taip pat 
apytikrį dalyvių skaičių iki 
lapkričio mėnesio pradžios.

Į šią studijų savaitę kvie
čiame jaunimą ir jaunimo 
prietelius ne vien iš Pietų 
Amerikos kontinento, į šį 

jo laukti spalvų uždėjimo 
dienos.

Tą vakarą dvi junjorės 
skaitė referatus, be kurių į 
korporaciją nei vienas kan
didatas nebūna priimamas. 
Viktorija Kašubaitė pakar
tojo referatą, kurį skaitė 
korporacijos stovykloj, o 
Eglė Judvalkytė nebuvusius 
stovykloj supažindino su 
fuksų dienos eiga. Sekė dis
kusijos apie stovyklos pa
gerinimą bei pakeitimą.

Vytautas Kasniūnas, jr., 
skaitė K. Čibiro rašinį apie 
korporacijos atsiradimą ir 
ryšį su vokiečių bei pran
cūzų korporacijomis. Be- 
diskutuodami paskaitą, sve
čiai užkandžiavo p. žvynie- 
nės patiektais skanumynais.

Kaip visada, sueiga pasi
baigė dainų valandėle, 
draugiškais pašnekesiais ir 
linksma nuotaika.

Eglė Juodvalkytė

• Anglijos Lietuvių Klu
bo metinė vakarienė įvyks 
spalio 14 d., 7:30 vai. Pakš
to salėje. Staliukus patarti
na iš anksto užsakyti pas 
Pr. Rumšą, 4359 So. Maple. 
wood Avė. Tel.: VI 7-2149. 
Auka prie įėjimo 5.50 dol. 
Pakvietimai nebus siunti
nėjami. (101-104)

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ
• Lietuvių koplyčios Me

deliene oticialus pašventini
mas jvyks Vasario 16 pro
ga, švenčiant 50 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo.

Lietuviška Koplyčia, ku
ri yra prie Lietuvių Namų, 
jau galutinai užbaigta.

• Iš JAV buvo atvykusi 
atostogų Totoraitytė, advo
kato J. Totoraičio ir gydy
tojos Totoraitienės dukra. 
Kelias savaites pasisvečia
vusi vėl išvyko į Ameriką. 
Totoraičių sūnus, baigęs 
universitetą Kolumbij oje, 
jau kelinti metai gilina 
studijas Amerikos univer
sitete. Jis studijuoja elek- 
tro-inžinieriją.

jaunimo sąskrydį nuošir
džiausiai kviečiame jauni
mo organizacijų atstovus iš 
JAV, Kanados, Europos ir 
Australijos.

Daugiau informacijų apie 
paruošiamųjų darbų eigą ir 
programą pranešinėsime ap 
linkraščiais ir skelbsime 
lietuviškoje spaudoje.

Pietų Amerikos Lietu
vių Jaunimo Studijų 
Savaitės Komitetas 
Caixa Postai 4118 
Sao Paulo, Brazil

Tomas Pajaujis ir Dalia Zauniutė rugsėjo 20 d. Santa Barbaroj, 
Calif, sukūrė lietuvišką šeimą. Nuotraukoje jaunieji su pamergėm 
ir pabroliais.

MOKYTOJO

PAGERBIMAS

DETROITE...

(Atkelta iš 1 psl.)

dangi šiai kantatai išpildy
ti reikalinga muzika, o 'jos 
neturėta, tai šios kantatos 
žodžius paskaitė mokytoja 
S. Kaunelienė.

šiai kantatai įgyvendinti 
padėjo dvi Detroito mece
natės — dr. B. Girniuvienė 
ir dr. B. Gruzdienė. Kanta
ta perduota PLB pirm. J. 
Bachunui, kuris pažadėjo 
pasirūpinti jos išleidimu.

S. šimoliūnas perskaitė 
lietuvio mokytojo pagerbi
mo šventės proga gautus 
s v e i kinimus. Sveikinimai 
buvo gauti iš Lietuvos at
stovo Washingtone J. Ra
jecko, Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūno, Lietuvos gen. kon
sulo Chicagoje P. Daužvar- 
džio ir kitų.

PLB vicepirmininkas S. 
Barzdukas darė pranešimą 
apie mokytojų darbo sąly
gas ir jų veidmenį praeity
je ir dabartyje. Pranešimas 
gan kuopščiai paruoštas ir 
buvo ilgas. Mokytoja E. Rū- 
kienė, išbuvusi 15 metų Si
bire kaip tremtinė, savo 
pranešime nušvietė dabar
tinį švietimą pavergtoje 
Lietuvoje. Jos pasakymu 
visos dabartinėje Lietuvo
je mokyklos yra perorgani
zuotos ir padarytos taip, 
kad tarybinė valdžia per 
mokyklas galėtų išauklėti 
naujus žmones be tautybės 
ir religijos. Vidurinėje mo
kykloje yra 11 klasių. Vai
kai jau pirmojoje klasėje 
prirašomi prie spaliukų, 
trečioje prie pionerių ir 5-6 
klasėje prie komjaunuolių.

Baigusiems vidurines mo
kyklas į aukštesnias mo
kyklas pakliūti yra labai 
sunku. Reikia išlaikyti kon
kursinius egzaminus, kurie 
yra gan sunkūs. Daug leng
viau tokius egzaminus iš
laikyti Rusijoje. Todėl di
delė dalis lietuvių jaunimo 
vyksta ten studijuoti. Bai
gęs mokslus toks jaunimas 
dažniausiai pasilieka ten ir 
dirbti. Ten dirbdamas susi
randa ir veda rusaitę. Jei 
jis kada ir grįžta į Lietuvą, 
tai tuo pačiu ir vieną sve
timą žmogų atsigabena.

Sol. P. Zaranka išpildė 
trumpą meninę programą 
ir akademija buvo baigta 
Lietuvos himnu.

Tuojau po akademijos 
kitoje salėje buvo mokyto
jams ir jų svečiams pietūs. 
Pietų metu vėl buvo sako
mos kalbos ir perduodami 
sveikinimai. Pietų metu va. 
dovavo A. Gilvydis. Moky
tojo pagerbimo akademijo
je dalyvavo daug žmonių, o 
pietuose 135. (ag)

BALFO RINKLIAVAI 
BESIARTINANT

Spalis Detroite yra Balfo 
76 sk. rinkliavos mėnuo. 
Balfo 76 sk. valdyba yra

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Detroito Dramos mėgėjų sambūris su vadove Z. Arlauskaite-Mikšiene 1954 m. gegužės 29 d. suvai
dinus P. Vaičiūno "Naujieji žmonės". Sėdi iš kairės: P. Deveikis, I. Laurinavičienė, V. Žebertavičius, 
režisierė Z. Arlauskaitė-Mikšienė, P. Pajaujis, D. Jankienė, J. Marcišauskas. Stovi: A. Gubilas, V. 
Vaitienė, J. Jeneckas, B. Gaivelienė ir H. Dūda.

ŠEŠIASDEŠIMT METlį SCENOJE
Jau šešiasdešimt me

tų suėjo, kai Zuzana Ar
lauskaitė-Mikšienė iš
ėjo į sceną su lietuvišku 
vaidinimu.

1907 metais, Rygoje, 
Venslauskienei režisuo
jant, buvo pastatyta ” Aud
ra giedroje” ir Arlaus
kaitė gavo vaidinti. 1908 
m. režisuojant Lands
bergiui, vaidino ''Blin
dos” pastatyme. Lietu
voje, režisuojant Jaka- 
vičiui, statomuose vei
kaluose ir atspaustose 
programose, kad suklai
dinti rusų žandarus, bu
vo artistų pavardes žy
mimos slapyvarde. Ar
lauskaitė turėjo Virvitos 
spalyvardę.

Aktorė Zuzana Arlaus
kaitė gimė 1889 m. rug-

pasiryžusi Detroite ir jo 
apylinkėse pravesti rinklia
vą, kuriai vadovaus nepail- 
stančięji Balfo direktorė 
Elžbieta Paurazienė.

Mieli lietuviai, spalio mė
nesį jūsų namus aplankys 
pasiaukoję rinkėjai. Priim
kime juos nuoširdžiai, pa
rodydami artimo meilę ir 
dosnumą. Kiekvienam au
kojusiam bus išduotas kvi
tas ir auka įrašyta į sąrašą. 
Aukojusių pavardės ir au- 
kė dydis bus paskelbta 
spaudoje.

K. Jurgutis,
Balfo 76 sk. pirmininkas

TREČIAS VISUOTINIS 
SINODO SUSIRINKIMAS

Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. W. Stanevičius 
praneša, kad trečias visuo
tinis sinodo susirinkimas 
mūsų parapijoje įvyks spa. 
lio 3 d. (antradienį), 7:30 
vai. vakare klebonijos rū
syje. Tame susirinkime bus 
nagrinėjami bažnyčios vi- 
suotiniškumo, mūsų parapi_ 
jos apylinkės veiklos ir mi
sijų klausimai.

Šis susirinkimas yra la
bai svarbus, kadangi jame 
bus pasiskirstoma į mažas 
grupes paskiriems klausi
mams nagrinėti. Kiekvienas 
parapijietis galės įeiti į tą 
grupę, kuri, jo nuomone, 
svarstys jam artimiausius 
ir įdomiausius klausimus.

Tos grupės per šešias sa
vaites nuodugniai apsvars
tys lietuviams katalikams 
svarbiausius klausimus ir 
juos patieks lapkričio mėn. 
gale įvyksiančiam ketvir
tam visuotiniam susirinki
mui mūsų parapijoje.

Visi lietuviai jauskime 
pareigą šiame sinode daly
vauti, kadangi tai yra kon
kretus kelias padėti savo 
parapijai, savo apylinkei ir 
savo tautai.

V. Kutkus

meną Valstybės Teatro 
• •• garbės žymeniu.

Zuzana Arlauskaitė 
piūčio m. 28 d. Šiauliuo- Kauno Šaulių moterų ei- 
se. Keturklasę baigė 
Šiauliuose. Rygoje gavo 
mokytojos cenzą, o 
Petrograde brandos ates
tatą.

Teatralinį darbą Ar
lauskaitė pamėgo iš pat 
jaunystės dienų. Šiau
liuose buvo "Varpo” 
draugijos teatro sekci
jos nare ir biblioteki
ninke. Rygoje, "Gied
ros” sekcijos aktyvia da
lyve.

Turėdama iš prigim
ties vaidybinius gabu
mus, vienok, režisūrai 
buvo paklusni, lanksti, at- 
ydi ir kas pažymėtina 
drausminga ir punktuali. 
Zuzana vaidino žymes
nių režisierių priežiū
roje kaip tai K. Glins
kio, G. Landsbergio, L. 
Jakavičiaus, S. Venslaus- tad Ingolštate suorgani- 
kienės ir kitų.

Pasiskelbus Lietuvai 
Nepriklausoma valsty
be, Arlauskaitė su kitais 
aktoriais iš Petrogrado 
buvo pakviesta į organi
zuojamą Lietuvių Dra
mos Teatrą Vilniuje. 
Pačioje organizacijos 
užuomazgoje, lenkams 
atplėšus Vilnių, išbė
gioję teatralai, Kaune ne
radę tinkamos vietos 
įsikurti, laikinai prisi
glaudė Jurbarke. Ūla 
ruošė repeticijas veika
lų, kad būtų galima su
vaidinti Kauno teatre. IŠ 
tokių buvo suvaidinta S. 
Čiurlionienės 3-jų veiks
mų komedija "Pinigė
liai”, 1919 m. lapkričio 
mėnesį. Vaidintojų sąs
tate tada buvo: Z. Arlaus
kaitė, V. Dulaitis, E. 
Rucevičienė, J. Strazdas 
A. Kernauskas, J. Saka
lauskaitė, V. Braziulevi- 
čius, A. Busilas ir S. 
Glemžienė.

Kaune Valstybės teat
re Arlauskaitė dirbo iki 
1931 m. Būdama pensi
joje dar vaidino: O. Ry- 
maitės, V. Bičiūno ir ki
tuose teatruose.

Už nuopelnus Lietuvai 
švietimo darbe, apdova
nota Vytauto Didžiojo 
ordinu, o už teatralinį

lėse buvo jų vėliavnešė, 
pilna energijos, visada 
ugninga šauliškuose rei
kaluose. Pareiginga, pa
slaugi, žodį ištęsanti, 
tvirta savo pažiūrose.

Arlauskaitė, dantis su
kandus skaudžiai išgy
veno pirmąją bolševikų 
okupaciją, nebūdama tik' 
ra kada mongolų durtu
vai pasirodys prie namų. 
Antrajai bolševikų oku
pacijai atslenkant, Ar
lauskaitė su šeima pasi
rinko pabėgėlės kelią ir 
atsidūrė Vokietijoje.

Ingol štate išgyveno 
sunkias dienas, bet pa
miršusi save, griebėsi 
raminti puolusius dva
sioje savo tautiečius ir 
jos nuomone, tai gali ge
riausiai padėti teatras, 

zuoja teatrą.
įsikūrus 1949 m. Dėt- — 

roite, iš pat pirmųjų die
nų suorganizavo Detroi
to Dramos Mėgėjų sam
būrį ir iki šiandien nenu
ilstamai vadovauja. Ne
nuostabu, kad su gastro
lėmis Amerikoje ir Ka
nadoje jau visai artėja 
prie šimtinės pastatymų.

Arlauskaitė su sambū
riu Detroito Lietuvių gy
venime tarytum gyvasai 
sidabras, vis aukojasi 
gyviems lietuviškiems 
reikalams.

Prabėgo nė kieno ne
atžymėta jos gyvenimo 
75-rių metų sukaktis. 
Štai dabar sukanka ly
giai 60 metų, kai Arlaus* 
kaitė neša Lietuvai meno 
šviesos žiburėlį. Tai su
kakčiai atžymėti pasi
ėmė iniciatyvą Detroito 
Dramos mėgėjų sambū
ris ir Stasio Butkaus Det
roito šauliai.

Detroito lietuvių gy
venime tai bus nepapras
ta šventė, tad nenuosta
bu, kad į pagerbimą vi
si gražiai ruošiasi.

Gintarinio krašto duk
rai, aktorei, režisierei 
ir šaulei Zuzanai Arlaus 
kaitei-Mikšienei jaukių 
sukaktuvių!...

V. Tamošiūnas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SEftVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 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
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