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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IR VĖL BERLYNAS...
NIEKO KITO NEBEGALI IR TIKĖTIS SUSIDARIUSIOJ BŪKLĖJE

Praėjusią savaitę Wa- 
shingtonui padarius po
rą meilių mostų Mask
vai — prezidentui John- 
sonui pakartotinai pasiū 
liūs savo ‘bendradarbia
vimą’ Glassboro kalboje 
ir JT visuotinam susirin 
kime, kuris užgyrė ato
minių ginklų neišplėti- 
mo sutartį, — iš ten pa
pūtė šiaurės vėjas. Iz- 
vestija, oficialus Mask
vos vyriausybės orga-

• Senato pakomisė pri
ėmė įstatymo projektą, 
draudžiantį ginklu pirkimą 
ir įsigijimą paštu. įstatymo 
projektas atsidūrė teisinė
je komisijoje ir neabejoja
ma, kad ir ten jis bus pa
tvirtintas.

Griežtesnės ginklų kont
rolės buvo reikalaujama 
jau seniau, o dabar tų rei
kalų eigą paspartino K. F. 
Kennedy nužudymas.

• Londone prasidėjo 
p r e 1 i minariniai tardymai 
James Earl Ray išdavinio 
JAV teismo organams rei
kalu. Apkaltintas dr. M. L. 
King nužudymu, J. E. Ray 
dar turi galimybių apeliuo- 
ti į aukštesnes instancijas 
ir lordų rūmus. Ray advo
katu sutiko būti adv. A. J. 
Hanes, buvęs Birminghamo 
miesto, Alabamoje. bur
mistru. Paklaustas dėl at
lyginimo adv. Hanes pa
reiškė manąs, kad Ray tu
rįs "apčiuopiamą fondą”.

• JAV, Anglijos Prancū
zijos ir Vak. Vokietijos at
stovai kartu su kitų NATO 
valstybių atstovais svarstė 
priemones kaip reaguoti į 
Rytų Vokietijos įvestus su
varžymus susisiekiant su 
Berlynu, šalia įvairių siūly
mų jaučiamas JAV atstovų 
spaudimas ”nepert e m p t i 
stygos”, kad nesugadinus 
santykius su Sov. S-ga.

• Vengrijos spaudoje pa
sirodo straipsnių, primenan
čių "kurso pakeitimo" rei
kalą. Viename iš Budapešto 
laikraščių reikalaujama re
formų slaptosios policijos 
veikloje ir vadovybėje, nes. 
girdi, esamoji policijos or
ganizacija esanti palikimas 
tų laikų, kada buvo galvo
jama, jog komunistiniai 
kraštai esą "kapitalistų ap
supime”. Dabar jau tas pa
vojus išnykęs...

.Kitame laikraštyje pri
menami Trockio nuopelnai 
rusų revoliucijai. Nors Mas
kvoje Trockio vardas už
draustas minėti, bet veng
rai klausia, kaip gi galima 
kalbėti apie objektyvią re
voliucijos istoriją išbrau
kiant pagrindinių veikėjų 
pavardes?

Vakariečiai stebėtojai pa
stebi. kad tokie straipsniai 
Budapešto spaudoj nepasi
rodytų, jei ne įvykiai čeko- 
slova k i j o j e . Vengrijoje 
tiems įvykiams rodomas 
palankumas ir sakoma, kad 
Kadarus priešinęsis Varšu
vos pakto vadovybės pla
nams imtis karinių sankci
jų prieš Prahos vyriausybę.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nas, sovietų - amerikie
čių santykius pavadino 
'užšalusiais’ kol nebus 
susitarta dėl Vietnamo, 
o Rytų Vokietijos valdo
vai pareikalavo, kad Va 
karų Vokietijos gyvento 
jai, vykdami į Vakarų 
Berlyną, išsimtų užsie
nio pasus ir gautų Ry
tų Vokietijos vizą. Kar
tu jie uždėjo naujus 
muitus prekėm, veža
mom sunkvežimiais iš 
Vakarų Vokietijos į Va
karų Berlyną. Iki šiol 
Vakarų Vokietijos gy
ventojai, važiuodami į 
Vakarų Berlyną, turė
davo parodyti tik savo 
asmens liudijimus. Tai 
buvo tik formalumas. Da 
bar Rytų Vokietija, rei
kalaudama užsienio pa
so su savo viza, kuris 
kaštuos 10 DM (2,5 dol.) 
nori aiškiai pabrėžti 
esanti suvereninė vals
tybė, kurią turi pripažin 
ti ir Bonnos vyriausybė.

Tai komentuodamas 
New York Times savo 
vedamajame samprota
vo, kad Rytų Vokietijos 
stalinistiniai valdovai 
(East Germany's Stali- 
nist rulers) palaipsniui 
sukūrė naują Berlyno 
krizę. Tarytum kiti bol 
ševikiniai režimai būtų 
ne to paties Stalino su
kurti ir Rytų Vokietijos 
Ulbrichto režimas tvar
kytus! be Maskvos ži
nios! Kad tokia prielai
da yra absurdiška, vė
liau pripažįsta ir pats 
N.Y. Times, antroje pa
straipoje aiškindamas, 
kad vakariečiai veltui ti 
kėjosi, jog “Maskva 
anksčiau ar vėliau Ul- 
brichtą aptvarkys. Vie
toje to Kremlius gina 
jo veiksmus.“

Tiksliau būtų pasaky
ti, kad Ulbrichtas tai pa
darė ne tik su Maskvos 
žinia, bet ir pritarimu, 
lygiai taip pat, kaip Šiau 
rėš Korėja pagrobė ame 
rikiečių laivą ’Pueblo' ir 
už tai nebuvo nubausta. 
Kremlius nori naujais 
sunkumais parodyti ame 
rikiečiams ir visam pa
sauliui, kad jų galia yra 
labai ribota. Jei galima 

— Aš nieko negaliu padaryti, jis yra visiškas suverenas!

ir reikia atiduoti komu
nistams Pietų Vietnamą, 
jei galima ir reikia pa
kęsti valstybės įžeidi
mą Pueblo atsitikimu, ko
dėl reikia pasipriešinti 
vizų įvedimui kelionei į 
Vakarų Berlyną iš Va
karų Vokietijos — juk tuo 
bus pripažinta tik faktinė 
padėtis? Reiktų labai 
stebėtis, jei sovietai ta 
proga nepasinaudotų!

Žinia, Berlynas ir Eu
ropa, tai ne pietryčių Azi
ja. Kaip pareiškė naujai 
paskirtas JAV ambasado
rius Jungtinėm Tautom 
George W. Ballpirmadie 
nį, Vokietijos prisidėji
mas prie Sovietų bloko 
vienu smūgiu pakeistų jė 
gos balansą sovietų nau
dai. Dėl to ir N.Y. Ti
mes rašė, kad atėjęs lai 
kas JAV, D. Britanijai ir 
Prancūzijai žengti toliau 
negu tik pareikšti 'pro 
forma' protestą. Reikią 
galvoti apie ūkines sank
cijas. Laikas nesumaži
nęs Vakarų Berlyno 
reikšmės laisvės bylo
je, jį gindami sąjunginin
kai gintų save pačius.

Tai be abejo labai tei
singa pažiūra, tačiau 
laisvė nėra toks dalykas, 
kuris tik kartais ir kai 
kur turi būti ginamas. 
Norint ją tik kai kur ir 
kai kada ginti, visa tvar
kos pasaulyje koncepci- . 
ja, kurios iki šiol laikė
si Valstybės Departa
mentas, paverčiama nie
kais. Arba JAV prieši
nasi kiekvienai komu
nistinei agresijai arba 
atsisako nuo to princi
po ir stengiasi apie save 
sudaryti bendrus intere 
sus turinčių valstybių 
bloką, palikdama liku
sį pasaulį jo likimui. Tai 
dilema Washingtonui, 
kurios neįmanoma stai
giai išspręsti be didžiu 
lių sukrėtimų.

Šiandien situacija Eu
ropoje yra tokia, kad įvy 
kiai Prancūzijoje atsklei
dė de Gaulle blefą — 
pagrindinė valstybė ten 
yra Vokietija. Geri san
tykiai su ja VVashingto- 
nui yra gyvybinis daly
kas. Vokietija, kaip ir 
Japonija, pačios negali 
apsiginti prieš Sovietų

Vokietijos Krašto Lietuvių Bendruomenės valdyba baigusi savo kadenciją. Prieky iš kairės: V. Nat
kevičius, J.K. Valiūnas, A. Grinienė. Antroj eilėj: A. Lingė, J. Barasas. Ant sienos kabo dail. A. Rakš
telės darytas adv. Antano Olio portretas, padovanotas Vasario 16 gimnazijai.

LIETUVIAI VOKIETIJOS PIETUOSE
Nemažas lietuviškų 

šeimų skaičius yra įsi
kūręs vakarų Vokietijos 
pietuose, Badeno-Wuert 
tembergo (das Land Ba- 
den-Wuerttember) kraš 
te. Susispietę didesniuo 
se miestuose ir gyven
vietėse jie, šalia nuola
tinio darbo, nepamiršta 
ir lietuvybės išlaikymo, 
lietuviškosios kultūros 
ir papročių puoselėji
mo veiklos.

1. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vokieti
jos krašto nariai pagrįs 
tai didžiuojasi lietuvis 
kąja gimnazija, kurioje 
mokosi gražus būrys mū
sų jaunimo. Vasario 16 
d. Gimnazija yra įsikū-

Sąjungos užmačias, bet 
ko verta JAV pažadėta 
globa, jei jos negali ap. 
ginti nei Vietnamo, nei 
Vakarų Berlyno? Jei 
JAV bijo sovietų, jos tu
ri šiandien nusileisti ir 
Ho Ciminui ir Ulbrich- 
tui, o ryt atsiras naujų 
’stalinistų'. Tai situaci
ja, kurios, atrodo, nega
li ar nenori suprasti 
amerikiečių viešosios 
nuomonės kūrėjai.

G. VYŠNIAUSKAS 
Dirvos bendradarbis 

Vokietijoje

rus Huettenfeldo mies
te, senos pilies rūmuo
se. Čia, prityrusių peda
gogų vadovaujama priau 
gančioji karta gimtąja 
kalba įsigyja mokslo ži
nių, ruošiasi abitūrai. 
Šia lietuviška auklėjimo 
ir kultūros įstaiga nuo
latos rūpinasi visi lietu 
viai, kuriems brangi mū 
sų jaunimo ateitis. Gim
naziją išlaikyti labai 
daug padeda JAV lie
tuvių organizacijos at- 
siųsdamos nemažas pi
nigų sumas, kurios su
naudojamos mokytojų al
goms, mokinių bendra
bučio išlaikymui, moks 
lo priemonių įsigyjimui.

Vien praėjusiais me
tais Balfas ir Vasario 16 
Gimnazijos rėmėjų bū
reliai atsiuntė daugiau 
kaip 98 tūkstančius mar
kių. Didele paramą šutei 
kia ir Vakarti Vokietijos 
vyriausybė. Praėjusiais 
metais lietuvių bendruo 
menė gavo net 274 tūks
tančius markių, kurių 
didžioji dalis paskirta 
lietuviškosios gimnazi
jos išlaikymui.

šiuo metu statomi nau
ji gimnazijos rūmai,ku
rie bus žymiai erdvesni, 
moderniau išplanuoti ir 
gerai įrengti. Paskutinė 
je PLB Vokietijos kraš
to tarybos sesijoje nu
matyta taip pat statyti 
modernų mokinių bendra - 
būtį. Žinoma, tai yra tik 
planai ir ar jie pavyks 
įgyvendinti — parodys 
ateitis. Baigus naujų rū
mų statybą, senosios 
gimnazijos patalpose 
numatoma įrengti biblio
teką, lietuvišką archy
vą, organizuoti vaikų sto 
vykias.

Iki šiol Vasario 16 d. 
gimnazija ūkiniai ir ad- 
ministratyviai priklausė 
PLB Vokietijos krašto 
valdybai. Norint pagerin 
ti vadovavimą lietuviškai 

mokslo įstaigai šiuo me
tu sudarytas naujas or
ganas — Vasario 16 d. 
Gimnazijos kuratorija. 
Kuratorija, tiesiogiai rū 
pindamosi lietuviško
sios gimnazijos ūkine pa 
dėtimi bei pedagogine 
veikla, galės žymiai ge
riau vadovauti mūsų jau 
nimo auklėjimo įstaigai. 
Taip pat galvojama įs
teigti specialią komisiją 
pedagoginei priežiūrai.

Tikimasi, jog šios re
formos padės Vasario 16 
d. Gimnazijai tapti dar di
desniu ir našesniu lietu
vių kultūros židiniu už
sienyje.

2. Rastatto mieste gy
venantieji lietuviai kiek 
vieno mėnesio antrąjį 
sekmadienį turi lietu
viškas pamaldas St, Vin- 
cenz koplyčioje Tėvo 
Bernatonio pastangomis 
Čia taip pat išrinktas 
lietuvių katalikų parapi
jinis komitetas, kurį su
daro Salomėja Gustainio 
nė, Povilas Gustainis ir 
Jonas Dambrauskas.

3. Stuttgarte (Baden- 
\\ uerttemberg sostinė) 
birželio 30 d. planuoja
ma surengti jaunimo die 
ną.

Liepos mėn. pabaigos 
ir rugpiūčio dienomis 
įvyksta Europos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas, 
kurio metu įvairiuose 
kraštuose išsiblaškęs 
jaunimas susirenka 
draugėn pasidalinti gy
venimo ir darbo patyri
mu, parodyti savo meni 
mius gabumus, sporti 
nius pasiekimus. Suva
žiavimo dienomis jau
nosios kartos atstovai 
klausysis ne vieno re
ferato tautinėmis, reli 
ginėmis bei kultūrinė
mis temomis. Suvažia
vime norintis dalyvauti 
jaunimas gali registruo 
tis iki liepos mėn. 1 d. 
šiuo adresu: 684 Huet- 
tenfeld bei Lampert- 
neim, Litauisches Gym- 
nasium, \\. Germany.

(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)
4. Suttgarte ir jo apy- 

linkėse, kur įsikūrusi ne 
viena lietuviška šeima, 
jau daugelį metų visi pa
žįsta kunigą K. Senkų. 
Šio sielovados ir lietu
vybės išlaikymo dar
bui pa si šventu šio vyro 
kruopštumas, sąžiningu
mas, ištvermė ir ne
gęstanti lietuviška dva
sia ne vienam tapo pavyz
džiu. Visur, ar tai būtų 
lietuviškos pamaldos, 
tautiečių susirinkimai, 
minėjimai, meninės pro
gramos, sutinkamas ir 
kunigas Senkus. Jis vi
sada randa laiko savo tė' 
višku patarimu, gyveni
mo patirtimi ir rūpes
tingu žodžiu patarti, pa
guosti ir įkvėpti.

Didelis nuopelnas ten
ka kunigui Senkui ir už 
lietuviškosios spaudos 
platinimą. Daugelis mū
sų tautiečių per jį užsi
sakė lietuviškus laik
raščius, o kurie neturė
jo užtenkamai lėšų, — ga
vo iš kapeliono-dovanai.

Norėdamas daugiau su
artinti tautiečius, nu
šviesti jų gyvenimą, 
vargus ir džiaugsmus, 
jų planus ir pasiekimus, 
kunigas K. Senkus pats 
leidžia nedidelį laikraš
tėlį — ” Lietuvi s Baden 
Wuerttemberge". Laik
raštėlis nemokamai iš
siuntinėjamas kiekvie
nam, kuris skaito lie
tuvių kalba. Tiesa, jį su
daro tik keli rotatoriumi 
spausdinti lapai. Tačiau 
aplankydamas kiekvieną 
šeimą, nenuilstamai nu
šviesdamas lietuviams 
opius klausimus, nuo
latos rūpindamasis tau
tiečių sveikata, darbu, 
buitimi ir pasiekimais 
šis laikraštėlis pagrįs
tai nusipelnė visų pagar
bos ir pritarimo. Šiam 
dideliam darbui kunigas 
Senkus niekada neprašė 
finansinės paramos. Ta
čiau niekam nepaslaptis, 
kad popierius laikraštė
liui, pašto išlaidos ne kar- 
tą atnežė nemaža rūpes
čių. Pasitelkęs nedidelį 
bendradarbių būrį kun. 
K, Senkus ir toliau dirba 
lietuviško žodžio sklei
dimo darbą. "Lietuvis 
Baden-Wuerttemberge" 
tampa vis gyvesniu, pla- 
tesniu, įvairesniu.

Visi lietuviai, pažįs
tą kunigą K. Senkų, dė
koja jam už jo vaisin
gą darbą bei rūpesčius 
išsaugoti lietuviškąją 
bendruomenę, linki jam 
geriausios sveikatos ir 
ištvermės nelengvame, 
bet kilniame darbe.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI
LIETUVOJE

Archeologija, kuri stu
dijuoja senovę, yra jau
nas mokslas. XIX a. ki
lo susidomėjimas vidu
rinės ir šiaurės Europos 
senovės iškasenomis, ar- 
cheologinėmis liekano
mis. Tuo metu pradėta 
organizuoti muziejus, į 
kuriuos buvo dedami ras. 
ti žilos senovės radiniai. 
1836 m. Ch. J. Thomse- 
nas ir J.F. Danneilis pa
skelbė senovės pamink
lų ir radinių tyrinėjimo 
rezultatus. Pirmieji ar
cheologai juos suskirstė 
į tris laikotarpius: ak
mens, žalvario ir gele
žies. Nuo tų laikų ar
cheologija vis labiau ir 
labiau domėjosi senovės 
liekanomis ir vykdė pi
liakalnių, plokštinių ka
pinynų, pilių, pilkapinų 
kasinėjimus. Pagaliau 
archeologija virto pro- 
istorės tyrinėjimų moks
lu.
LIETUVOS 
ARCHEOLOGIJA

Kadangi lietuvių tau
ta po 1795 m. paskutinio 
jo padalinimo gyveno ca
rinės Rusijos vergijoje, 
tad šiuo laisvųjų tautų 
mokslu nebuvo kam do
mėtis. Jeigu ką darė tai 
darė rusai savo labui ir 
mūsų kraštą jie vadino 
"Severo-zapadnyj kraj". 
Pirmuosius senovės ra
dinius pradėjo rinkti lie
tuvis archeologas — mė
gėjas Dionizas Poška. 
Tačiau Lietuvos arche
ologijai pradžią davė E, 
Tiškevičius: jis labiau
sia domėjosi kapinynais 
ir jų kasinėjimu. Jo bu
vo paskelbti raštai: 
"Rzut oka na zrodla 
archeologii krajowej 
1842" ir "Badania arche- 
ologiczne 1850" (lenkų 
k.). Nuo to meto prasi
dėjo mūsų senovės kapų 
kasinėjimai ir radinių 
globojimas muziejuose. 
Mūsų šalies archeologi
nius kasinėjimus vykdė: 
K. Tiškevičius, A. Kir
koras, kiek vėliau — V. 
ŠukeviČius, E. Volteris, 
F. Pokrovskis, T. Dau
girdas, L. Krvickis 
(Krzywicki), V. Nagevi
čius ir J. Žiogas.

Laisvę ir suverenu
mą atgavusioje Lietuvo
je, iki II Pas. karo, ar
cheologiniams darbams 
vadovavo prof. J. Puzi- 
nas. Lietuvos archeolo
gijos apžvalgas skelbė: 
A. Spicyn 1925, V. Šuke
viČius 1901 ir 1910, K. 
Engei, P. Tarasenka 
1928. Naujausias apžval
gas pateikė J. Puzinas, 
būtent: "Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 
XIX — XX a." (vokiečių 
kalba) ir "Naujausių pro- 
istorinių tyrinėjimų duo
menys". II Pas. karas ir 
vėliau raudonosios ar

mijos okupacija sutruk' 
dė visus archeologinius 
tyrinėjimus.
KOKIŲ LOBIŲ IEŠKO 
ARCHEOLOGAI?

Kas gi sudaro archeo
loginį lobį? Pirmiausia 
kur jų ieškoma? Keletą 
galima paminėti: "Kul
tūrinis sluoksnis", "Al
kakalniai", "Pilys", "Pil 
kapiai", "Plokštiniai ka
pinynai", "Senoviniai ke
liai", "Akmenys su ženk 
lais", "Pavieniai radi
niai" ir "Lobiai".

Archeologiniais pa
minklais laikomi įvairūs 
senoviniai keliai. Lietu
voje tie paminklai dar nė
ra ištyrinėti. Kokią di
džiulę reikšmę senovė
je turėjo keliai, galime 
suprasti paskaitę kry
žiuočių aprašymus "Weg 
berichte". Prie senovi
nių kelių priskirtinos ir 
daugeliui mūsų žinomus 
"kulgrindus", kurie bū
davę statomi arba grin
džiami žinomose vieto
se po vandeniu.

Akmenys su ženklais? 
Tokiais laikomi "staba- 
kaliai", "mokai" ir kt. 
Kai kur ant jų iškaltos 
pėdos, raštai, kažkokie 
ženklai, kurių reikšmė 
dar ir šiandien nėra pa
aiškėjusi.

Pavieniai radiniai? 
Paskiros senienos, to
kie dirbiniai rasti ato
kiau nuo kurio nors nekil
nojamo paminklo. Tai 
gali būti pamestas lan
kas, strėlė, ietigalis, 
apyrankė, durklas ir t.t.
Dažnai skaitome laik

raščiuose, jog kurioj 
nors vietovėj atrastas 
lobis. Lobio sąvoka, ar
cheologine prasme, skir
tinga nuo įprastinės są
vokos. Lobis tai — tur
tas. Auksas. Deimantai. 
Briliantai. Ypač, jeigu vi
so to daug sudėta krū
von: taip mes galvoja
me. Tuo tarpu archeolo
gams lobis gali būti se
noviški pinigai, kurie 
šiaip jau mūsų laikais 
beveik beverčiai. Lobis 
gali būti keli akmeniniai 
kirvukai arba keliolika 
titnaginių strėlių, tam 
tikras kiekis žalvario, si
dabro, gintaro papuošalų 
ar šiaip jau dirbinių.
ATKASTA SENA 
GYVENVIETE

Plačiai praskambėjo 
Šventosios archeologi
nių kasinėjimų atradi
mai. Šiaurėje nuo Palan
gos paplūdymio prie 
Šventosios uosto daryti 
kasinėjimai davė nelauk
tų išdavų. Vienoje vieto
je atitinkamame gylyje 
užtikta 20 gyvenamų na
mų. Rasti gyventojų nau
doti įrankiai, reikme
nys, jų kultūros poreiš- 
kiai primeną lietuvius.

šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine, abiturientai išleistuviy dieną. Visi jie priimti J uni
versitetus bei kolegijas.

Sėdi iš kairės: kun. Leonardas Andriekus, OFM, pranciškonų provinciolas ir gimnazijos globėjas 
(Rektorius), vysk. V. Brizgys, įteikęs diplomus, prel. K. Vasys, žymus gimnazijos mecenatas, kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, direktorius.

Stovi iš kairės pirmoj eilėj: Jonas Elijošius (Torontas) studijuos filosofiją St. Francis kolegijoje 
Biddeford, Me.; Eduardas Antonis (Allentown, Pa.) stud. filosofiją St. Francis Kol. Biddeford, Me.; 
Aleksas Kankus (Chicago, III.) stud. istoriją St. Francis Kol. Biddeford, Me.; Petras Striupaitis (Chi
cago, III.) stud. teisę Northern Illinois universitete; Algis Kvietys (Detroit, Mich.) stud. mediciną Mi- 
chigano Universitete Ann Arbor; Antanas Dargis (Kearny, NJ.,) stud. inžineriją Stevens Technikos 
Institute, N J. Jis kaip labai gabus mokinys ten gavo 4400 dol stipendiją. Juozas Gudinskas (Hamilton, 
Ont.) stud. odontologiją VVisconsino univ. Jis gavo 2000 dol. stipendiją. Petras Paliulis (Cicero, III.) 
stud. istoriją Charles City kol. Iowa; Jonas Yatkauskas (New York) stud. matematiką New Yorko mies
to univ.; Rimantas Paliulis (Waterbury, Conn.) stud. filosofiją St. Francis Kol. Biddeford, Me.; Paulis 
Bičiūnas (Chicago, III.) stud. mediciną Illinois univ.; Antroj eilėj iš kairės: Romas Žemaitis (Worces- 
ter, Mass.) stud. biologiją VVorcesteriovalst. kol.,' Donatas Aleksandravičius (Richmond Hill, N.Y.) stud. 
matematiką Illinois Technikos Institute. Jis už gabumus gavo 4400 dol stipendiją. Jonas Kundrotas (Det
roit, Mich.) stud. matematiką šv. Juozapo kol. Chicagoje; Petras Bražionis (Chicago, III.) stud. inži
neriją Illinois Technikos Institute; Vytautas Mickevičius (Torontas) stud. istoriją šv. Juozapo Kol. In
dianoj; Albertas Yatkauskas (New York) stud. matematiką New Yorko miesto universitete; Andrius Vi- 
lutis (Chicago, III. ) stud. Texas univ. dailiuosius menus; Vytautas Vasiliauskas (Rochester, N.Y.) 
stud. inžineriją Rochesterio Technikos Institute; Algis Saulėnas (Providence, R.I.) stud. ekonomiją Pro 
vidence valst. kol. Nuotraukoj nematyti Kęstučio Milieriaus(Edinboro, Pa.) kuris Gannon Kol. Erie, Pa., 
studijuos inžineriją.

Abiturientų išleistuvių iškilmėmis, kuriose dalyvavo apie 400 svečių, baigėsi šie mokslo metai šv. 
Antano gimnazijoje. Tai buvo birželio 9 d. Nauji mokslo metai prasidės rugsėjo pradžioje — tuojau po 
"Darbo Dienos" šventės. ♦

Čia minimi smulkesnių 
ieškojimų darbai vyk
domi su dideliu atsargu* 
mu. Tikrai didelio mas
to sensacija praskambė
jo visame pasaulyje. Ar
cheologai nustatė, kad at
rastoji Šventosios gyven
vietė ir namai yra 5000 
metų amžiaus prieš Kris
tų žilos glūdumos. Iš tik
rųjų tai pasaulinė sen
sacija, tai didelė arche
ologinė retenybė. Ypač 
šis atradimas domina lie
tuvius. Kasinėjimai tę
siami ir šiuo metu, dar
bai bus vykdomi ir atei
ty.

Kokie atradimai?
Apsčiai atrasta kera

mikos radinių: puodai, 
dubeniai, ąsočiai, įvai
rūs namų apyvokos da
lykai, puošmeniniai ka
roliai, antkakliai, ginta- 
.ro puošmenos, apyran
kės, žiedai ir kt. Ras
ta medžio ir metalo dir
binių bei įrankių. Užtik
ti medžio irklai, žvejo
jimo priemonės, audi
niai, tinklai ir kt. Visi 
čia išvardinti radiniai 
taip ilgai išsilaikė tik 
todėl, kad buvo apnešti 
storu žalio šlino — mo
lio sluoksniu.

Kituose kasinėjimuo
se rasta vėlyvesnių lai
kų gyvulių augintojų gy
venvietė. Šioji priklau
so 2500 prieš Kristų 

erai; kita gyvenvietė pri
klauso 3000 m. erai prieš 
Kristų.

Čia paminėtų atradi
mų archeologinė reikš
mė yra didelė ir pri
lygsta šios rūšies ne
olito atradimų erai. Pa
vyzdžiui tokių radinių 
rasta Šveicarijoj, Dani
joj, Suomijoj ir... Latvi
joj (Sarnate).

Archeologine kalba by- 
lojama pasauliui, jog 
prieš 7000 m. lietuvių 
kilmė gentys jau gyve
no Pabaltijy ir turėjo 

AUKURO DAINOS 
PLOKŠTELĖJE

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos 
moksleivių ansamblis AUKURAS, palydimas 
didelio kanklių orkestro, įdainavo į plokštelę 
kompozitorių J. Bertulio, J. Gaidelio, A. Mi
kulskio ir F. Strolios dainas. Dirigentas A. 
Mikulskis. Nepaprastai graži dovana jauni
mui, tėvams, mokytojams ir kiekvienai lietu
viškai šeimai.

Puikus garsinis įspaudas, dailus dviejų 
spalvų viršelis. Kaina — $5.00. Reikalaukite 
pas platintojus arba tuojau siųskite užsaky
mus FINE MUSIC RECORDS, 4249 Lambert 
Road, Cleveland, Ohio 44121. Speciali nuolai
da platintojams, mokykloms ir organizaci
joms.

savo kultūrą. Šiuos at
radimus pamini ir vo
kiečių kalba leidžiamas 
"Freie Presse — Kor- 
respondenz" 1968 m ko
vo mėn. Nr. 3.

VI. M gėla

M/F HELP

PUBLIC HEALTH NURSE Genernl- 
ized program .in city of 6,000, cent
rai Wiscon»in. Generous salary. 
auto allowance, liberal fringe ben- 
efits. Eligibility for Wigcon»in re- 
gistration and P.H.N. certification 
reųuired. Contact Waupun Health 
Dept., 201 E. Main St., W»upun, 
Wis. (64-73)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Te1-fonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAžEiKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų ' kerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LEIDINYS

išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popie
tyje, gausiai iliustruotas, gaunamas

DIRVOJE,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
lėkiuose. ji; idealuose ir siekimuose”.

(Redakcinės Komisijos žodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.
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SVEIKINTINI SUMANYMAI 
KULTŪRINEI VEIKLAI PLĖTOTI

Kitoje vietoje esame paminėję Baltijos Tautų 
savaitę Toronte. Panaši Savaitė šio mėnesio pra
džioje buvo surengta ir Australijoje. Tenka pasi
džiaugti abiejų tų sąskrydžių pasisekimu ir rezul
tatais. Tačiau turimieji duomenys kreipia visų dė
mesį tolimon Australijon, kai Adelaidės ”The Sun- 
day Mail” paskyrė net visą puslapį Baltijos tau
toms paminėti. Dėmesys atkreiptinas ir į tą faktą, 
kad birželio 2 d. Adelaidės miesto rotušėje sureng- 
tas iškilmes aplankė 1.000 svečių, dalyvavusių bend
rame koncerte, dailės ir rankdarbių ir knygų paro
dose, o pabaigoje — bankete.

Ilga būtų eilė suminint visą iškilmių eigą. Čia 
ir vainikai padedami prie žuvusių karių paminklo, 
Čia paruošiami memorandumai vyriausybėms ir t.t., 
bet bene labiausiai įsidėmėtini Baltijos tautų atsto
vų konferencijos nutarimai, kurie rodo, kad lietu
vių, latvių ir estų atstovai Australijoje dirba ne 
vienkartinėms iškilmėms, bet pramato ir visą eilę 
naudingų darbų ateičiai.

Dalyvaujant visų trijų tautų išeivijos centrinių 
organizacijų vadovybėms ir delegatams (35 estai, 
28 lietuviai ir 35 latviai), po ilgesnių diskusijų 
konferencijoje išsikristalizavo tokie sprendimai:

1) steigtinas bendras centras pabaltiečių meno 
parodoms ir koncertams ruošti;

2) būtinas bendras mokslo, meno ir literatūros 
žurnalas anglų kalba,

3) rūpinamasi rašytojų kūrybos vertimais sve
timomis kalbomis,

4) keičiamasi informacija apie atskirai ruošia
mus koncertus,

5) steigtina institucija pavienių menininkų kon
certams ruošti,

6) keičiamasi informacija apie scenos veikalus 
ir jų vertimus bei pritaikymą paskirų tautybių te
atrams,

7) skatintini tampresni scenos darbuotojų ryšiai,
8) skatintinas tautinių šokių grupių bendradarbia

vimas,
9) tirtinos aplinkybės Baltijos tautų muziejų stei

gimui didesniuose Australijos miestuose, kartu ti
riant galimybes ir esamuose muziejuose ir galeri
jose Baltijos skyrių steigimui.

Šalia viso to, buvo apsvarstytos galimybės ir 
glaudesnio bendradarbiavimo politinėje srityje.

Pažvelgus dar kartą į tą kultūrinio darbo sri
tį, rasime minčių, kurios jau daug anksčiau galėjo 
ir turėjo būti įgyvendintos ne tik Australijoje, bet ir 
kituose kontinentuose.

Meno, teatro, literatūros ir kitų sričių darbai, 
praplėsti į visų trijų tautų dimensijas, rastų plates
nį susidomėjimą, pasirodymo galimybes ir sąly
gas. Čia įeina ir tose srityse būtini organizaciniai 
darbai, kuriuose taip pat rastume naudingų naujo
vių, įvairesnių reikalavimų ir didesnės koncentra
cijos bei planavimo.

Vis tai dar sumanymai, idėjos ir siūlymai. Tik 
gyvenimas parodys, kas ir kur galima sutartinai 
padaryti ir laimėti. Viena tik aišku —daugelis mū
sų spaudoje pasirodžiusių pageidavimų, sugestijų ir 
užmetimų dėl savosios kultūros srityse atliktinų dar
bų kaip tik daugelyje vietų randa atsakymus čia su
minėtuose Adelaidės konferencijos nutarimuose.

Būtų naudinga, kad tais reikalais ir Amerikos 
kontinente būtų pradėta diskutuoti.

l Spaudoje '
'pasidairius >:

VIENYBĖS PATARIMAS 
VALIŪNUI

Birželio 17 d. Dirvoje paš
tu gauta Vienybės gegužės 
24 d. laida (3 savaičių vaik
štynės iš New Yorko j Cle- 
velandą!) atkreipė dėmesį 
jau savo pirmuoju straips
niu, kur trumpai rašoma 
apie spaudos atstovų kon
ferenciją pas VLIK pirm. 
J. K. Valiūną. Apie pačią 
konferenciją, VLIK pirm, 
pareiškimus ir idėjas nieko 
nepasakius, tenki n a m a s i

The Lithuanian Newspaper
Eatablished 1915

jam suteiktu Vienybės pa
tarimu:

"Vienybės nuomone, tiems 
Tolimųjų Rytų kraštams 
Lietuvos reikalai ir jos pa
dėtis mažiausiai rūpi ir be 
reikalo tiek pinigo ir laiko 
eikvojama tuose kraštuose 
kalbėti apie Lietuvos bylą. 
Būtų daug naudingiau vi
siems, jei Vliko pirminin
kas nuvyktų į Lietuvą ir 
susipažintų su dabartinė
mis gyvenimo sąlygomis ir 
nuotaikomis tėvynėje, ku
rią visi trokštame išlais
vinti.”

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DARBO BARUS RYŠKINANT

Birželio 8 d., Chica
goje Bartkus and Assoc. 
Ine. patalpose posėdžia
vo VLIK delegatai ir 
ALT valdyba. Šių abiejų 
vadovybių susitikimo ir 
pasikalbėjimų tikslas: 
pasiryškinti bendrojo 
darbo kelius ir VLIK ar 
ALT ėjimams geriau
sius būdus: politinėje 
veikloje, spausdinių 
ruošime bei išleidime 
ir finansų telkime. Vi
sais šiais klausimais pa
siektas abiejų instituci
jų sutarimas ir ryškes
nis visų klausimų nusa
kymas. Tas gana aiškiai 
matyti iš konferencijos 
paskelbtojo komunika
to.

Konferenciją sveikino 
ir jos eigoje dalyvavo 
Lietuvos gen. kons. dr. 
P. Daužvardis. Tos pa
čios dienos vakare ALT 
biuro patalpose, įvyko 
lietuvių spaudos, radijo 
ir televizijos darbuotojų 
konferencija, kurioje 
trumpus pranešimus 
apie tik ką pasibaigusią 
ALT - VLIK konferenci
ją padarė pirmininkai 
dr. J.K. Valiūnas ir inž. 
E.A. Bartkus. Po įžangi
nių pranešimų vyko pa
klausimai ir į juos atsa
kymai, paaiškinimai. 
Konferencijoje dalyvavo 
per 30 laikraščių, radijo 
ir televizijos atstovų.

Tokie mūsų centrinių 
organizacijų pirmininkų 
ar vadovybių ir spaudos 
atstovų susitikimai, min
čių pasikeitimai turėtų 
didesnę prasmę, jeigu 
jie būtų dažnesni. Šiuo at 
sitikimu, birželio 8 d., 
dr. J.K. Valiūnas, turė
damas išvykt į areodro- 
mą, nenorėdamas turėjo 
nutraukti vos įpusėjusį 
pokalbį... Iš antros pu
sės, kai kurie spaudos 
atstovai statė pirminin
kams klausimus, tary
tum norėdami naujai su
kelti diskusijas klausi
mais, kurie ALT - VLIK 
sutarti.

Suglaudžiant informa
cijų konferencijos palies
tus klausimus, pažymė
tina:

a) VLIK pirmininko 
ryškus pabrėžimas noro 
sulaukti daugiau talkos 
iš laikraštininkų ir radi
jo korespondentų Lietu
vos laisvinimo veiksnių 
darbe, komentuojant jų 
pareiškimus, nutarimus 
ir kt.

b) VLIK jau praktiškai 
išbandė naujovę, veiks
nių konferencijoje Wa- 
shingtone duodant spau
dos žmonėms pilnatei
sio nario teises. Tai bū
sią daroma ir ateity, pa
brėžė Dr. J.K. Valiūnas. 
Planuojamas net atski
ras komunikacijos dar
bininkų suvažiavimas.

c) VLIK pirmininkas 
trumpai papasakojo apie 
jo pasiektus ryšius ir jų 
pasėkoje Lietuvos lais
vės bylos iškėlimą kitų 
kontinentų (Azijos, Aus
tralijos, Europos) spau
doje ir televizijoje, jam 
asmeniškai lankantis 
tuose kraštuose.

d) ALT pirmininkas 
inž. E.A. Bartkus paaiš 
kino VLIK su ALT šios 
dienos konferencijos su
tarimų reikšmę. Džiau
gėsi tarpusavio bendra
darbiavimu jau anksčiau 
ir to bendradarbiavimo 
pasėkoj pasiektuoju pra- 
skaidrinimu nuotaikų lie
tuviškojoj visuomenėj š.

M. VALIUKĖNAS

m. vasario 16 d. minėji
mo išvakarėse.

e) E. A. Bartkus taip 
pat pranešė, apie šios 
dienos ALT Valdybos nu
tarimą ir toliau finansi
niai remti VLIK veiklą 
ir ton sąskaiton jau pa
skirta tam tikra suma. 
Sudaryta komisija smul
kesniam planui paruoš
ti.

f) Į F. Daukaus iškeltą 
klausimą, ar iš tikrųjų 
abi JAV partijos šių me-

VLIKO IR ALTO KONFERENCIJOS CHICAGOJE 
KOMUNIKATAS

1968 m. birželio 8 d. Chi
cagoje įvykęs Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto atstovų ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos Valdybos 
pasitarimas, siekdamas su
stiprinti politinę veiklą, 
ypač šiais 1968-siais Lietu
vos Laisvės Kovos metais, 
svarstė šiuos pagrindinius 
klausimus, susietus su Lie
tuvos laisvinimo byla:

a. bendrąją politinę veik
lą.

b. Politinei veiklai reika
lingų išteklių telkimą.

c. Vyriausiojo Lietu vos 
Išlaisvinimo Komiteto 
ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos santykius.

Konferencija sutarė ben-

E. A. Bartkus
ALT Pirmininkas

TRŪKSTA DAŽYMUI ŠEPEČIU...
Birželio 4 d. Vilniaus 

TIESOJ buvo įdėta "pla
nuojamam ūkiui" bū
dinga "Elegija apie tep
tuką". Ne apie dailinin
ko, o apie paprastą namų 
dažymo teptuką. Esą:

"Niekas nesiginčija, 
kad teptukas — papras
tas daiktas, bet keisčiau
sia tai, kad kuo daugiau 
technikos ir kuo ji sudė
tingesnė, tuo sunkiau da
rosi gaminti dažymo tep
tukus ir šepečius"...

"Šiemet penkių respu
blikos miestų statybos 
- remonto organizaci
joms reikia 1400 ranki
nių dažymo šepečių. Pa
skirta — tik 1000. Lu
boms dažyti šepečių rei
kia 1050. Jau dabar aiš
ku, kad jų negaus nė vie
no. Šepečių langams da
žyti vietoj 3150 paskirta 
tik 1000. Vietoj 700 di
džiųjų dažymo šepečių 
remontininkai turės ap
sieiti tik su 280... Tai 

IEŠKOT DOVANOS
savo bendradarbiui, kaimynui, bičiuliui,

Norite supažindinti svetimtaučius su Lietuva, jos rūpesčiais, 
laimėjimais ir siekiais —
visa tai lengvai ir patogiai, nebrangiai, bet sėkmingai galite 
padaryti, užsisakydami ar įsigydami DIRVOJE šias knygas:

Owen J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .........................................................$4.00
Barbora Armonas — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW .................................... $3.95
Dr. J. Savasis — THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA

Kietais viršeliais ...................................... $3.00
Minkštais viršeliais ..................................$1.25

Dr. A. Šapoka — VILNIUS IN THE LIFE OF LITHUANIA ................... .............. $1.50
J. Gliaudą — THE SONATA OF ICARUS .............................................................. $5.00
Franciscan Fathers — ART COLECTION ................................................................... $6.00
Dagvs — ART COLECTION ............................................................................................. $6.00
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN.........................................................$7.00

Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

tų rinkiminėse platfor
mose neberanda vietos 
Sovietijos pavergto
sioms tautoms ginti, 
E. A. Bartkus trumpai 
atsakė, kad su respubli
konų vadovybe sutarta, 
kad lietuviai būtų liudi
ninkai partijos rinkimi
nės platformos komisi
joje, o to pat siekiąs ALT 
prašomas vald. narys P. 
Dargis demokratų parti
joje.

Informacijos konferen
ciją vedė ALT sekreto
rius J. Jasaitis.

droš politinės veiklos bū
dus, išsiaiškinimo Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos kompetenci
ją ir numatė Lietuvos lais
vinimo veiklai vykdyti rei
kalingų lėšų telkimo gaires.

K o n f e rencijos dalyviai 
konstatavo ir pareiškė, kad 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos atei
ties politinė veikla, siekian
ti lietuvių tautos išlaisvini
mo iš okupacijos ir Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo, vyks vi
siško pasitikėjimo, abišalio 
susipratimo ir bendradar
biavimo dvasioje".

J. K. Valiūnas
VLIK Pirmininkas

tik remontininkų preten
zijos. Jų (pretenzijų) dar 
daugiau turi statybinin
kai. Parduotuvėse šepe
čiai ir teptukai pasirodo 
tik prieš didžiąsias šven
tes. Tiesiog nesupranta
ma, kaip vis dėlto nudažo
mos sienos ir pastatai!" 

"Kuo gi vis dėlto dirba 
dažytojai? Kiekvienas 
geresnis meistras perka
si sau įrankius "juodoje 
rinkoje" — pas privati
ninkus. Tokie įrankiai 
kainuoja trigubai, ketur
gubai brangiau, negu par
duotuvėje. Tačiau darbi
ninkui, savo pinigais įsi
gijusiam įrankius, atly
ginama tik valstybine 
kaina."

"Elegijoje" prisime
nama, kad buvo metas, 
kada teptukų Lietuvoje 
ne tik sau užtekdavo, bet 
jų būdavo net eksportuo
jama. Tai būta "buržua
ziniais laikais". Tiesa, 
tada nebuvę tiek stato

ma, bet... "Teptukų vis 
mažėjo, kol ši produkci
ja tapo deficitine. Ir tik 
dabar visi susigriebė — 
trūksta žaliavos"... At
seit, trūksta šerių ir ašu
tų. Mat, kiaulės dabar 
geresnės esančios, bet 
jų šeriai trumpi, o ark
lių iš viso nedaug teliko. 
Svarbiausia, — šerių rin
kimas pakrikęs: renka 
juos "kas nori ir kada 
nori".

Ir, matyt, suranda, su
sirenka, kas nori rinkti, 
nes:

"O tuo tarpu gyvai 
vyksta prekyba iš po 
skverno. Yra gerų šepe
čių, teptukų. Yra! Tik 
jie gaunami dievai žino 
kokiais keliais ir už tri
gubą - penkiagubą kai
ną. Verslininkai gami
na juos namuose ir par
davinėja už kampo. 
Jiems viskas išsimo
ka — ir medžiaga, ir dar
bas. Išsimoka jiems, bet 
ne valstybei".

Iš to — "naujos ekono
minės politikos" siūly
mas: "Turbūt atėjo lai
kas padėti tiems žmo
nėms realizuoti savo pro ■ 
dukcija. Mes dabar vi
sokeriopai remiame 
verslų vystymąsi. Rei
kia pasirūpinti tik tuo, 
kad verslininkų produkci
ja būtų gerai realizuoja
ma, kad jų pagamintus 
šepečius ir teptukus ga
lėtų, kad ir už didesnę 
kainą, nusipirkti tie, ku
rie nežino, kur ir kaip ga - 
Įima gauti šepetį ar tep
tuką"...

(ELTA)

LIETUVIŲ TAUTOS 
KANKINIŲ PAMIKLAS
šv. Marijos Gailestingu

mo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia švento 
Petro karsto Bazilikoje, Ro
moje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baig
ti, vykdomi sienų ir lubų 
sutvirtinimo darbai, ruošia
mi dekoracijų projektai.

Vatikano ir lietuvių ar
chyvuose liks koplyčios au
kotojų vardai, kurie bus 
įdomūs ne tik šiandien, o ir 
tolimoje ateityje. Reiktų, 
kad lietuvių vardų ten bū
tų tūkstančiai. Galima įra
šyti save, savo šeimos na
rių, savųjų ir pažįstamų 
kankinių vardus, pasiun- 
čiant auką adresu:

LITHUANIAN MAR- 
TYRS’ CHAPEL 
FUND,

2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629. 
Amerikoje aukos nurašo

mos nuo mokesčių (Tax de- 
ductible).
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (36)

MUSŲ "ESMINE ESME”
Dar kartą turiu atsiprašyti, kad vėl grįšiu aki

mirkai prie asmeniškumų. Ne dėl to, kad norėčiau, 
bet, viena, aplinkybių esu verčiamas ir vis įpainio
jamas, ir antra, - tai tiesiogiai siejasi su išeivijos 
santykiavimu ir ''dialogu su kraštu".

Kiek pavėluotai mane pasiekusio Lietuvos TSR 
Rašytojų Sąjungos organo "Pergalės" žurnale (1967 
m. 11 nr. 185 psl.) vyriausias politrukas kultūri
niams ryšiam su užsieniu palaikyti, Vytautas Ka
zakevičius, užsienio lietuvių kultūrinio gyvenimo 
apžvalgos kronikoje klausia: "Rimtai ar juokais"?

Ir po tos antraštės rimtai rašo:
"Išeivių spaudoje pasirodė žinutė, kad Bronys 

Raila ruošia spaudai savo vienintelio eilėraščių 
rinkinio "Barbaras rėkia" antrą laidą (kai kur ra
šoma - "antrą dalį"). Šiaip ar taip, šis pranešimas 
skamba kurioziškai: kraštutinio reakcionieriaus su
manymas grįžti prie 1930 m. išleisto rinkinio, ku
riam būdingi - tegu ir anarchistiniai, riboti - maiš
taujančio berno ir nepasitenkinimo kapitalistine prie • 
spauda motyvai, neatrodo rimtas. Tuo labiau, kad au
torius nuolat blogiausiais žodžiais atsiliepia apie tą 
idėjinę aplinką, kurioje kadaise buvo kurta jo jaunat
viška poezija. Tad belieka laukti, ar panašūs prane
šimai apie publicisto grįžimą prie poezijos turi pa
grindo"...

Kai satyra be talento
Perskaičius šią "Pergalės" informaciją, man 

taip pat buvo nežinomi nei tokių pranešimų pagrin
dai, nei iš viso, kaip jie atsirado.

Tik ėmus teirautis ir tyrinėti, po kurio laiko 
paaiškėjo, kad aš žymiai silpniau tespėju pasekti 
visą užsienio lietuvių spaudą, kaip tat atlieka V. Ka
zakevičiaus įstaiga. Pasirodė, kad rimta, nors ir 
trumpa žinutė apie naujo mano veikalo ruošimą bu
vo paskelbta "Draugo" dienraščio kultūriniame prie
de, kurį aš prenumeruoju ir, rodos, su dėmesiu pa
skaitau, bet aną žinutę buvau kažkaip pražiūrėjęs.

Iš kur ji kilo? Kaip prisikasiau šaltinį, paaiš
kėjo, kad visai pašonėje. Nagi, A. Skiriaus mūsų 
mieste leidžiamame "Lietuviai Amerikos Vakaruo
se" neperiodiniame laikraštėlyje, ar biuletenyje, ku
rio - atsiprašysiu - aš dar neįpratau atidžiai sek
ti. Taip, čia ta "žinia" ir buvo. Pusės skilties raši
nėlis, kad "kaip girdėti", aš ruošiąs spaudai "Bar
baras rėkia" antrą dalį, kur būsią sudėta daug viso
kių raštų, tikrų ir reporterio išsvaičiotų. Nieko nuo
stabaus. A. Skiriaus leidžiamas ir jo anoniminio "re
dakcinio kolektyvo" prirašomas laikraštėlis Čia ne
be pirmą kartą su tokiu skoniu ir "katalikiška" mo
rale informuoja apie lietuvius ir jų veikalus Ameri
kos vakaruose.

Kadangi mėgstu Amerikos Vakarus, kur ilgiau
siai esu pastoviai išgyvenęs, tai labiau vis iš gero
sios pusės stengiuos žiūrėti į jų lietuviškus laikraš
čius bei kolegas žurnalistus. Tas A. Skiriaus biule
tenio rašinėlis neva apie naują mano knygą, kaip ne
abejotina, turėjo būti kandus, ant menčių pergulan
tis - humoristinis ir labai satyriškas šūvis. Juo bu
vo norėta man tinkamai atlyginti ir atkeršyti už tai, 
kad prieš metus nepakankamai švelniai buvau at
siliepęs apie leidėją ir jo bendradarbius ryšium su 
tokios pat vertės ir stiliaus šūviais dėl estų rašyto
jo A. Rannito paskaitų apie Donelaitį ir dėl prof. M. 
Gimbutienės pastangomis suruoštos liaudies meno 
parodos Kalifornijos Universitete.

Satyra apie mane būtų buvus labai gera, ir aš 
esu su kaupu jos nusipelnęs. Tik bėda, kad A. Ski
riaus biuletenio redakcinis kolektyvas šį kartą sa
vo šventą humorą išstenėjo taip negabiai, tiek žiau
riai be talento, kad nei Chicagos "Draugas", nei 
Vilniaus "Pergalė" nepajėgė jo atskirti nuo rimtos 
informacijos. Taip nekartą būna suklaidinami ne tik 
uolūs sovietiniai politrukai, bet ir drumščiamas 
vaisingesnis mūsų "dialogas su kraštu".

Eilėraščiu "revoliucionieriai”
"Kraštas", kaip matom, tuojau pasigauna kiek

vieną mūsų pašvinkusių kepenų ir maištaujančios 
tulžies kilnų ar ir visai idijotišką sugurgimą. Ne
reikia pamiršti, kad sovietinis žurnalistas apie už
sienio lietuvį dažniausia negali parašyti nė men
kiausios kronikos žinutės, kur nebūtų snargliavi- 
mo, prasimanymų ar diskriminacijos. Džiaugiuos 
ir vertinu, jei dėl ko nors sulaukiu aštrios kriti
kos, dalykinių prieštaravimų ar kandžios satyros, 
bet diskriminacija mane veikia kaip bulių raudona 
skarelė. Tada aš stoju į kovą ir atkakliai mušuo-

PAREMKIM GYVATARO IŠVYKĄ!
"Ilgą iešmą bedro- 

žiant, šuo kepsnį nu
neša", sako sena 
lietuviška išmintis.

O, kiek jau mums 
visokių kepsnių, jei ne 
visai nunešė, tai apkram
tė, apžlebeno ir supurvi
no! Štai ir vėl — žarijos 
gatavos, kepsnys puikiau

sias, tik iešmo trūksta.
Kalbu apie Kanados 

"Gyvatarą".
Pagalvokim, ką dary

tume tokiu atveju. Mūsų 
vaikas labai gerai moko
si ir ypatingai gerų re
zultatų pasiekė mate
matikoje. Dalyvavo mo
kyklos varžybose — lai
mėjo. Dalyvavo viso

DIRVA

BRONYS RAILA

si valandą ar bent penkias minutes. O štai sovie
tinė "Pergalė" ir meluoja, ir diskriminuoja.

Girdi, kurioziška: - negi antrą kartą spausdin
čiau senus eilėraščius, kai aš "nuolat blogiausiais 
žodžiais atsiliepiu apie tą idėjinę aplinką, kurioje 
kadaise buvo kurta mano jaunatviška poezija"! Kad 
gi apie tą aplinką aš nei nuolat, nei "blogiausiais 
žodžiais" neatsiliepiu. Iš kur kultūrinių ryšių po
litrukas tat ištraukė?

I savo jaunystės dvasinę aplinką su kiekvienu 
nauju žilu plauku žiūriu vis romantiškiau, labai 
švelniai ir gana palankiai, nors ir ne be šypsenos. 
Man rodos, kad socialinio teisingumo, įvairiopos 
spartesnės pažangos, jaunatviško degimo, ieškoji
mo ir jam būdingo maištavimo idėjos ir nuotaikos 
nėra labai blogi dalykai ir nenusipelno "atsiliepi
mo blogiausiais žodžiais". Tik kai į tą aplinką anuo
met pradėjo skverbtis rusiškas bolševizmas, po 
dešimtmečio pasibaigęs okupacine pergale, aš iš 
karto nustojau jam teikti "geriausių žodžių" dova
nas. Ne pro šalį čia kartais tiktų ir kiek bloges
nis žodelis...

1930 m. išleistas mano pirmutinis ir vieninte
lis eilėraščių rinkinėlis, tiesa, turi "nepasitenki
nimo kapitalistine priespauda" motyvų, bet jokiu bū 
du ne anarchistinių. O "riboti motyvai" komunisto 
akyse atsiranda gal tik dėl to, kad ten nebuvo kom
partijos troškimų aido ir jokio pasiryžimo keliauti 
į Maskvą Stalino saulės parsivežti. Anie eilėraščiai 
rašyti man turint 17-20 metų amžiaus ir, žinoma, sa
vo verte jie labai toli ligi Šekspyro sonetų, Goethės 
ar Puškino. Tie pirmieji bandymai, aišku, šlubi ir 
silpni, tačiau vargu silpnesni už pirmuosius gimna
zistiškus rinkinėlius tokių "klasikų", kaip J. Šim
kaus, P. Cvirkos, S. Nėries ar A. Venclovos, ku
ris net ir su vėlesne savo eiliuota publicistika žy
mesnės pažangos neparodė. Bet jie dabar - sovie
tinės lietuvių literatūros "fundamentai", nes jie 
graibstėsi už kompartijos skverno ir vėliau laikė
si Kremliaus mūrinės sienos, kaip girtas tvoros.

Reiškia, jie revoliucionieriai - stalininiai, 
chruščioviniai ir tt pagal reikalą.

Puota liežuvienos jovalu
O aš, anot Kazakevičiaus ar Baltušio, - reak

cionierius, ir dargi kraštutinis, taipgi fašistas, hit- 
lerininkas.nacis ir demagogas. Savaime aišku,kad 
tam skuba pritarti ir Broolyno "Vienybė" (1968 m. 
7 nr.), kažkokia griozdiška kalba aiškindama, kad 
"esminė fašizmo esmė yra vadizmas, tad šiuo at
žvilgiu ir Smetona su visa tautininkų partija įeina 
į fašizmo lagerį", ir kad Lietuvoje teisingai J. 
Baltušį reikėtų vadinti "staliniausiu", o Br. Railą- 
"smetoniausiu" (!)..>

Viešpatie mano, kokia tos "esminės esmės" 
košė!

Prieš keliolika metų Chicagos Draugas šaukė 
mane esant "dviveidžiu Janusu", atsidavusiu tai 
A. Rosenbergo nacizmo filosofijai, tai vėl dar ryš
kiau raudonajam bolševizmui. Dar pernai Chicagos 
"Laisvoji Lietuva" jau vien pagal pavardę skelbė 
mane esant pačiu vulgariausiu ir nepadoriausiu lie
tuviu žurnalistu pasaulyje, užsienyje tarnaujančiu 
Vilniaus agitpropo bolševikinei propagandai. Tuo 
tarpu Vilniaus agitpropas ir jo atbalsis per "Vie
nybę" vis tebeaiškina pagal esminę esmę, kad aš 
turįs būti fašistas ir ne tik šiaipsau smetoninin- 
kas, bet "smetoniausias" iš visų, - piktžodžia
vimas su kuriuo niekas nebegalėtų sutikti, ypač 
Julius Smetona.

Gi dar ne tiek seniai štai toje pačioje Dirvo
je mano švelnus senų laikų pažįstamas A. Diržys 
keliais punktais įtikinamai įrodė, kad nėra pagrin
do mane įrikiuoti net į eilinius ar šiaip tvarkingus 
ir nusipelniusius smetonininkus. Priešingai, rašy
damas įspūdžius apie pulk. V. Šliogerio knygą, aš 
aiškiai atsiskleidęs, kaip visų mūsų mylimo Tautos 
Vado ir jo Adjutanto nuvertintojas, pašiepėjas, ko
ne kone niekintojas.

Štai tau ir smetoniausias! Po to, turėjau Dirvos 
skaitytojams aiškintis ir gražiai prašyti Diržįbei 
jo bendraminčius, kad susimildami neatstumkit ma
nęs visiškai, jeigu ir būtumėt vieninteliai teisėti 
šios senovės pilies sargai. Palikit ir man dar nors 
kruopelytę smetonumo.

Ir ką dabar pasakysit, kai "kraštas" ir jo at
stovai pastoviai tebetvirtina visai kitaip: kad aš 
smetoniausias, pats reakcionieriškiausias, kraštu
tinis! Kur tiesa, kokia viso šio liežuvienos jovalo 
esmė?...

miesto mokyklų varžy
bose — laimėjo. Daly
vavo visos provincijos 
varžybose — taip pat 
laimėjo. Dabar beliko 
dalyvauti krašto varžy
bose.

Tėvai džiaugiasi ir, 
žinoma, (argi galėtų bū
ti kitaip?) didžiuojasi sa 
vo vaiku.

Tik štai tetos, dėdės 
ir visokie kitokie arti

mi ir tolimi giminės, 
ima iš visų pusių tėvus 
pulti ir atkalbinėti, kad 
neleistų vaiko į paskuti
niąsias varžybas.

Kodėl? O, norint visa 
da galima visokių prie
žasčių rasti. Laimės? 
Amžiams sugadintas vai 
kas! Pasikels į puiky
bę, pasijus pakankamai 
žinąs, nebesimokys ir 
t.t. ir t.t.

Šventė artėja... V. Maželio nuotrauka

Nelaimės? Bus gėda... 
Nusivils, nusimins ir pra 
dės tingėti ir — vėl ir 
t.t.

Kanada yra tautybių 
mozaika. Po Klevo Lapo 
vėliava gimsta ir auga 
kanadiečiai. Ir, kokios 
kilmės, iš kokio krašto 
jie ar jų protėviai būtų 
atkeliavę — visi vieno
dai įstatymų globojami 
ir visi turi tų pačių pri
vilegijų.

Tautybių atsinešto kul
tūrinio kraičio puoselė
jimas ne draudžiamas, 
bet skatinamas.

Čia su nuotaba ar pa
sigailėjimu į tave pasi
žiūri jei iš Arūno pasi
darei Harvey arba iš 
Kilboko — Kibley. Gi 
tavo tikrą vardą sužino
ję teiraujasi kilmės ir 
nori sužinoti apie tavo 
kraštą.

"Gyvataras" gimė ir 
užaugo po Klevo Lapo vė - 
liava. Taigi tie, kuriems 
šie reikalai pavesti, jį 
įvertino ir iškėlė, kaip 
vieną gražiausių tos mo
zaikos dalelyčių ir Ka
nados vardu siunčia "Gy
vatarą" į tautų draugiš
kumo festivali Pran- 
cūzijon.

Ir štai mūsų iškilioji 
šokių grupė atsidūrė 
tarp dviejų auklių. Mat 
jei nėra pinigo tai pri
klausai nuo kitų. Mūsų 
gi atveju ir to negana. 
Sį klausimą turėtų dar 
svarstyti JAV ir Kana
dos Lietuvos Bendruo
menė...

Kanada mūsų, kaip 
lietuvių nežemina, bet 
šiuo atveju ir neprivalė
jo ko nors atsiklausti.

Kažin ar daugiau mūsų 
"prestižas" nukentėtų 
"Gyvatarui" padedant ar 
pasakant Kanadai: "Tai 
kas, kad tu juos išrinkai, 
bet mes jų neleidžia
me"... Ir kažin, kaip tas 
jaunimas jaustųsi? Tas, 
kurį giriame ir skatina
me, bet pilnai ir garbin
gai užtarnauto moralinio 
atpildo atsiimti nelei
džiame...

Aišku, laimė tada nu
sišypsotų kitos kurios 
nors tautybės šokėjų 
grupei.

Kyla mintis, o kad taip 
duotume savo dideliems
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protams kartą atostogų? 
Kad taip leistume, kar
tą, spontaniškai išsilie
ti tikrai, giliai lietuviš
kai širdžiai?

Ne tam, kad "Gyvata- 
ras" laurų vainiką iš 
Prancūzijos parsivež
tų, bet parodykim mei
lės mūsų jaunimui ir 
neatsukim jam nugaros.

Taigi, kol dar nevėlu, 
kol dar tas plaukas, ant 
kurio "Gyvataras" tebe
kabo,nenutrūko, tegu ne
lieka nei mažiausio lie
tuvių būrelio, kuriame 
nesumestų bent po do
lerį ir, kad surinktus pi
nigus kuo skubiausiai pa
siųstų betkuriuo adresu:

1) A. S. Blekaičiui, 206 
Queen St., South, Hamil- 
ton, Ontario, Canada.

2) Talka, 21 Main St. 
East, Hamilton, Ontario, 
Canada.

Talka yra Hamiltono 
Lietuvių Bankelis ir ja
me atidaryta speciali są
skaita — Nr. 1431, "Gy
vataras - Prancūzija".

Dėl patikslinimo, jei 
kas anksčiau nepaskai
tė ar užmiršo: pinigai 
reikalingi kelionei. Ka
nados valdžia duoda tik 
10-čiai dienų išlaikymą 
Prancūzijoje.

Ta pat proga gerai bū 
tų, kad "Gyvataras" ir 
kitur Europoje gyvenan 
čius lietuvius aplanky
tų.

L. Rimvydaitė

MAINTENANCE MAN 
NEEDED

To trouble shoot & repair eųuipment 
Used m Manufacture of Stereo lapes. 
Should have electrical & or mecha- 
nical background.. will train concern- 
mg special equipmenl used. Starting 
rate $2.80 per hour with 3 regular 
■ ncreases the first year. Preferable 
j'oung man with good mechanical 
aptitude. This is a new position with 
in company and needed sonie one 
mterested in growmg with company 
and assuming more responsibility. 
Apply:
28 10 f.lliot (14 Mile & Dequindre) 

STEREO DYNE INC.
Troy, Mich.

< 70-72)

LINE ATTENDENT
Star'mg rate $2.40 hourly with three 

regulnr increases the first year. 
Company paid insurance Duties 
consist of warehousing stock, sup- 
plying line with power and clean- 
up at end of shift. Preterably 18-25 

years old vvith own t ransportation. 
Apply:
• STEREO PYNE INC.

2810 F.lliot, Troy, Mich.
(313) 585-1440

(70-73)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
MYKOLAS VAITKUS

NEPRIKLAUSOMYBĖS SaULĖJ

Paguodos šilima, lyg 
burgundų vynu, širdis 
užliedami, galime pasi
džiaugti, kad mūsų tar
pe dar vis tebėra gar
bingasis poetas kan. My
kolas Vaitkus. Kūry 
bingas žmogus iš anų 
giedrių ir kūrybingų 
metų, lietuvių grožinės 
literatūros veteranas, 
artimai pasižinęs su Mai 
roniu, Vaižgantu ir Ad. 
Jakštu, estetinės kryp
ties dainius, vienintelis 
dabar tokis mūsų greto
se. Ir vis dar judrus, vis 
dar nerimstantis ir ku
riantis, vis dar savo hu
maniška, tolerantinga ir 
tauria dvasia plasnojan
tis.

Žiūrėkit, per kelioli
ka metų Amerikoj pasi
rodė net keturi M. Vait
kaus lyrikos rinkiniai: 
Vienatvėje, Nuošaliu ta
ku, Aukso ruduo, Šerkš
no sidabras. Tiesa, ne- 
išliaupsinti, neaprėkau- 
ti, dūdom neapdūduoti, 
bet vertingi ir įdomūs po
ezijos rinkiniai, reikš
mingi. poetiniu savai
mingumu, savo mintim 
ir forma.

Atsiminimų, literatū
riškai, su užburiančia vi
dine šilima parašytų, net 
septynios knygos! Tai 
akivaizdus lobis knygų 
lentynoj, didis lobis skai
tytojo dvasiai. Paskuti
nioji Poeto atsiminimų 
knyga, jau šiemet išskri
dusį iš Nidos spaustuvės 
mašinų, pavadinta itin 
dailiu vardu: Nepriklau
somybės saulėj.

Ramybės slėnis, kuria
me ilgesnį laiką rašy
tojas Myk. Vaitkus gyve
na, besirūpindamas vie
nuolių seselių sielų iš
ganymu, nors nestokoja 
vienatvės ir nuobodulio, 
matyt, pačios lemties 
jam yra skirta vieta sa
viems išgyvenimams iš
sakyti, savajai dainai iš
dainuoti.

Poeto Myk. Vaitkaus 
bendramečiai, jei ne 
ąmžiumi, tai bent savo 
išgyvenimais ir darbais 
jam artimi, vienas po ki
to dingsta nebūties ūka
nose. Ir ten, anapus At
lanto, ir čia, Amerikoj.

Štai, dar neseniai mū
sų tarpe retkarčiais pa-

Poetas ir rašytojas kan. Mykolas Vaitkus, kuriam ši rudeni sukanka 85 metai amžiaus, aktyviai te
bedalyvauja ir visuomeniniame gyvenime. Nuotraukoje matome viename BALFo seime su velioniu 
Lietuvos gen. konsulu Vytautu Stašinsku. Vyt. Maželio nuotrauka

ST. SANTVARAS

si skardendavo poetas 
Juozas Mikuckis. Tiesa, 
jis už kan. Myk. Vaitkų 
apie dešimt metų jaunes
nis, bet išgyvenęs visą 
nepriklausomybės metų 
karštį. Vyras šaunus ir 
įdomus, susikrovęs lite
ratūrinių ir kitokių nuo

Poetas Mykolas Vaitkus

pelnų, kurių ne vienas 
jau legendom pavirto. 
Amerikoj, kaip atrodo, 
jis buvo patekęs nejau- 
kion lietuvių salon, kur 
net pašaukimo broliai ne
buvo pramokę žmogiško 
ir net kaimyninio res- 
pekto. Kai žmona mirė, 
vienišumas pasidaręs ne
bepakeliamas. Ir buvęs 
pirmasis nepr. Lietu
vos Kauno komendantas 
Juozas Mikuckis prieš 
porą mėnesiu rusų lai
vu išplaukė į gimtąją ša

lį! Atsisveikindamas, ne 
be graudulio pasakė: Lie 
tuvoj gyvenąs jo sūnus, 
Lietuvoj būsią lengviau 
ir mirti. Gal narsusis 
vyras nebuvo viską tinka 
mai pasvėręs, gal įkai 
ką žiūrėjo per sopulin
gai, gal ir savo praeities 
nuopelnus metė į degan
tį laužą, bet... neatsi
rado jėga, kuri jį būtų 

mūsų gretose išlaikiusi. 
Belieka tik laukti, kaip 
susiklostys jo ryt die
nos gyvenimo įvykiai.

Poetas J. Mikuckis čia 
buvo prisimintinas tik dėl 
to,kad palankiu bei šil
tu žodžiu jį mini ir kan. 
M. Vaitkus, papasakoda-. 
mas net ilgėlesnę "isto
riją", kaip Kauno karo 
komendantas be kraujo 
praliejimo užgesino 
Babtų "rzeczpospolitą" 
(žr. Nepriklausomybės 

(Nukelta į 6 psl.)

Viena Balzeko muziejaus Chicagoje salių. J. Kasakaičio nuotrauka

BALZEKO MUZIEJUJ BUS ATIDARYTAS SLA
ISTORIJOS SKYRIUS DR-STEPONAS BIEŽIS

Prieš 40 metų jaunas 
vyras Stasys Balzekas, 
mokslo žinių gavęs Val- 
paraiso universitete, tu 
rėdamas daug drąsos ir 
sumanumo, pradėjo pre
kiauti Chicagoje auto
mobiliais. Pasitikėji
mas savimi ir įsigilini
mas į prekybos princi
pus Stasiui davė galimy
bės netik išsilaikyti, bet 
prekybą plėsti, kol pa
siekė milijoninės apy
vartos.

Stasys Balzekas, su
kūręs lietuvišką šeimą, 
susilaukė įpėdinio taipgi 
Stasio, o šis, sulaukęs 
brandos metų, stojo į tė
vo jau plačiai išugdytą 
prekybą, kurią jau su
jungtomis jėgomis iškė
lė į visiems gerai žino
mą milžiniškos apyvar
tos prekybą. Tėvai sa
vo sūnui suteikė progos 
atitinkamai išsimokslin
ti, kaip dera šiame kraš
te kultūringai šeimai. 
Jaunasis Stasys, vedęs 
Ireną Radvilaitę, augi
na tris vaikučius — tre
čiąją lietuvių kartą.

Jaunasis Stasys, nors 
su tėvu dirbant ir sėkmin
gai ugdė toliau prekybos 
reikalus, vis nerimavo, 
ieškojo ko kito, kas dau
giau jįpatenkintų dvasi
niai ir kultūriniai.

Šalia savo prekybos 
patalpų jis įsigijo dvie
jų aukštų erdvų namą, 
4012 Archer Avė., Chi
cagoje ir 1966 m. birže
lio 22 d. įkūrė Balzeko 
lietuvių kultūros muzie
jų-

Lietuviško muziejaus 
įkūrimo Stasys Balzekas 
jr. ėmėsi ne mėgėjišku 
samprotavimu, ne vien 
savo lakiai vaizduotei 
patenkinti. Jis į visą rei
kalą rimtai pažvelgė ir 
ėmė jį vykdyti aiškiu su
pratimu, ryžtu ir atsida
vimu pasitarnauti lietu
vių tautai, iškeliant jos 
gražią praeitį, parodant 
plačiajai visuomenei jos 
istorinius bruožus ori
ginaliais eksponatais. 
Jis žinojo, kad visa tai 
pareikalaus milžiniško 
kapitalo, ištvermės ir 
nepabaigiamo darbo bei 
rūpesčių. Bet jis ėmėsi 
šio darbo ir atsakomy
bės, neprašydamas nė 
vieno cento aukų iš mū
sų visuomenės.

Lietuviškasis muzie
jus per palyginamai 
trumpą laiką tiek išsiplė
tė, techniškai susitvar
kė, kad spėjo pasiekti 
daugelio amerikiečių mu
ziejų kuratorių ausis ir 
sudominti juos šia nau
jenybe. Jie su nepapras
tu dėmesiu vertina šį lie
tuvišką muziejų ir gėrisi 
apimtimi ir modernia 
tvarka. O šiaip lankyto
jų ir įvairių smalsuolių 
tai tikrai netrūksta, nes 
šio muziejaus durys kas

Stasys Balzekas, jr., muzie
jaus įkūrėjas ir savininkas.

dien atviros visiems ne
mokamai.

Kas yra tame muzie
juje? Pirmoje vietoje, ži
noma, eina Lietuvos 
"auksas" — gintaras, vi
sokių išdirbinių pavyz
džiais, kas sudaro jau 
savotišką įdomumą. Pas
kui seka įvairių-įvairiau
si mūsų lietuvaičių audi
niai, stambi sekcija lie
tuviškų monetų, visokių 
pinigų, net iš senovės lai
kų. Taip pat Lietuvos 
pašto ženklai akį patrau
kia. Įvairūs medaliai - 
ordenai, kuriais pasižy
mėję asmenys Lietuvos 
vyriausybės buvo apdo
vanojami. O medžio 
įvairių drožinių, kuriais 
lietuviai labai turtingi, 
sudaro įdomią muzie
jaus sekciją. Religijos 
skyrius.tikrai įdomus ir 
labai patraukiantis žiū
rovo akį. Toliau seka 
įvairios nuotraukos, ku
rių esama virš 1000. O 
mūsų gabių menininkų 
piešinių reprodukcijos, 
kurių esama net 4000, 
nepraleidžia valandai su- 
stoti pastudijuoti mūsų 
menininkų sukurtą tur
tą.

Labai žymią muzie

jaus dalį užima lietuviš
ka literatūra, kurios su 
krauta ištisos lentynos. 
Čia randama visokiausių 
lietuvišku knygų nuo se
niausių laikų. Knygų esą 
ma net 15,000 tomų. Tai 
bene bus didžiausia lietu
viškų knygų kolekcija 
Amerikoje. Šalia kny
gyno jau yra sukauptas 
tikrai didokas informaci
jos skyrius, suteikiąs ži
nių apie buvusius svar
besnius įvykius, asme
nis ir lietuvišką gyveni
mą. Neužilgo bus tie
siog nepakeičiamas in
formacijos centras, ku
rio žiniomis visi galės 
pasinaudoti. Susidomė
jimą kelia archeologijos 
skyrius, kuriame randa
ma tikrai įdomių iška
senų iš Lietuvos, Taip 
pat čia rasime Lietuvos 
žemėlapių siekiant net 
keturoliktą amžių. Mu
ziejus nuolat papildomas 
naujais eksponatais.

Muziejus reiškiasi 
dažnomis meno parodo
mis, lietuvių kalbos pa
mokomis, studijomis.de 
koravimų ir ornamen- 
tacijos lietuviškais mo
tyvais. Prieš Kalėdas 
vyksta pamokos eglutei 
dekoruoti, o prieš Vely
kas — margučius lietu
viškai ir meniškai dažy
ti, kas sudomina daug 
dalyvių. Žodžiu, gausus 
judėjimas vyksta veik 
kas savaitę, kas muzie
jų labai išpopuliarina. 
Dabar jau net sunku įsi
vaizduoti, kaip lietuvių 
visuomenė Chicagoje ap
sieitų be Balzeko muzie
jaus.

Prie šių visų įdomy
bių ir neįperkamų bran
genybių prisidės ir SLA 
Seimas, kuris įvyks lie
pos 1 d. Chicagoj Pick- 
Congress viešbutyje. 
SLA sekretorė B. Piva- 
ronienė pažadėjo surink
ti muziejui įvairių ekspo
natų iš Susivienijimo pra
eities. Balzekaspažadė
jo įrengti pastovų skyrių 
SLA eksponatams.

Seimo proga visi de
legatai liepos 1 d. Bal
zeko kviečiami aplanky
ti šią įdomią instituciją.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

studijomis.de


Nr. 71 — 6 DIRVA 1968 m. birželio 21 d.

Mykolas Vaitkus...
(Atkelta iš 5 psl.)

Saulėj, pusi. 34-36, 46- 
50). Ir ragina rašyti at
siminimus, kad J. Mikuc - 
kio patyrimai nepaskęs
tų miglose ir pasakose.

Ragino ir kiti, kad jis 
savo atsiminimus ant 
popierio ištiestų, nes jo 
išgyvenimuose būta ne 
tik džiaugsmų ir laimė
jimų, bet ir šiurpulingų 
pavojų, ir žmogaus bui
ties nekasdieniškų įvy
kių. J. Mikuckio atsimi
nimai būtų buvę itin 
svarbūs nepriklausomy
bės spalvingam saulėte
kiui apibūdinti. Ir buvo 
jis užsidegęs apie savo 
išgyventas dienas papa
sakoti, juk žmogus ir tą 
darbą išmanė. Deja, 
brangusis Kanauninke, 
poetas Juozas Mikuckis 
vargu jau ištęsės šį sa
vo užmojį, nes savo kelią 
jis pakreipė ten, kur tyla 
— pati geriausia byla...

N epr iklau somybė s 
salėj — dar pluoštas 
Mykolo. Vaitkaus pasa
kojimų apie netolimą pra
eitį, paženklintą 1918— 
1940 metais. Atsiminimų 
autorius negrimsta į fi
losofavimą apie tautą ir 
jos lemtį, net didžiuo
sius anų dienų įvykius ir 
kovas jis tepaliečia tik 
vienu kitu plunksnos 
brūkšniu. Visas jo dė
mesys sutelktas į prisi
kėlusios tautos kultūri
nes pastangas, į atskirus 
kultūrinio gyvenimo žmo 
nes, kurie, l-jo Pas. ka
ro audrai praūžus, susi
rinko ”į savo tėvų na
mus”. Kaip portretų ga
lerija, kaip tų žmonių kū
rybinio ir visuomeninio 
darbo pastangos, paga
liau, kaip paties poeto 
Myk. Vaitkaus samprota
vimai, lietuvių kultūros 
istorijai šis jo atsimini
mų tomas yra itin reikš
mingas.

Nepriklausomybės 
saulėj, lyg kokios vasar- 
vydžio darbymetėj, žmo
nių daugybė. Visi jie ju
da ir bruzda, visi svai
ginasi darbymetės nuo
taikom. Ir kan. Myk. Vait
kaus pažįstamų — išti
sas pulkas! Čia sutiksi 
Vysk. Pr. Karevičių, 
Maironį, Vaižgantą, Ad. 
Jakštą ir dar visą būrį 
dvasiškių, čia ir teatro 
žmonės. J. Vaičkus, Ant. 
Sutkus, K. Glinskis, B. 
Dauguvietis, Kubertavi- 
čių šeima, Unė Babickai- 
tė, N. Vasyliūtė, A. Ža- 
linkevičiūtė - Petraus
kienė, Petras ir T. Vai
čiūnai, V. Steponavičius 
ir net fleitistas Nova- 
kauskas. Bergždžios pas 
tangos visas Myk. Vait
kaus minimas pavardes 
suminėti — jos nesutilp 
tų į keletą puslapių. Rei 
kia pačiam šį atsimini
mų tomą perskaityti. Jis 
bus labai įdomus tam, ku

ris liečiamus asmenis 
pažino ar nors iš tolo 
matė, bus tikrai naudin
gas visiem, kurie tų žmo
nių nepažino, o gal ir 
mažai ką apie juos tegir
dėjo.

Myk. Vaitkaus atsimi
nimų būdingi bruožai: 
dailus, spalvingas ir 
skaudus pasakojimas, su* 
gebėjimas apžvelgti ne 
tik žmogaus išorę, bet 
įsismelkti ir jo vidun, o 
gal svarbiausia — būti 
atlaidžiam, būti džentel- 
meniškam net tada, kai 
akis akin susitinki su sa
vo nedraugais. Štai ir 
šiame tome kaip gra
žiai ir neužgauliai Myk. 
Vaitkus apibūdino rež. 
K. Glinskį, atsisakiusį 
scenoj statyti jo premi
juotą dramos veikalą 
Žvaigždės dukterį, ar
ba kun. prof. J. Vaitke
vičių, subruzdus;tą pa
tį Myk. Vaitkaus kūrinį 
indeksan įtraukti. Kai to
kius puslapius skaitai — 
negali nesigėrėti auto
riaus švytinčia vidaus 
kultūra. Ir keli sau klau
simą: kažin, ar įmano
ma tokią kultūrą išsiug
dyti, gal reikia tokiu Vait
kum gimti?...

N epr iklau somybė s 
saulės ryškesni paveiks
lai, nutapyti poeto Myk. 
Vaitkaus, berods, bus 
šie: Unė Babickaitė, Jur
gis Baltrušaitis, Juozas 
Byla, Kazys Binkis, A. 
Dambrauskas - Jakštas, 
Paulius Galaunė, Liudas 
Gira, Juozas Albinas 
Herbačiauskas, F. Kir- 
ša, Ant. Kniūkšta, Pet
ras KubertaviČius, Al, 
Kutkus, M. ir M. Lip- 
čiai, Maironis, J. Mikuc 
kis, J. Naujalis, Petras 
Oleka, Kipras Petraus
kas, Balys Sruoga, Sta- 
nelių šeima, Ant. Sutkus, 
St. Šilingas, Julius Štar- 
ka, Petras Vaičiūnas ir 
jo žmona Tefa, Juozas 
Vaičkus, Antanina Vai- 
niflnaitė, Ant. Vanagai
tis, Vydūnas.

Mieli ir jaukūs ir ki
ti veidai bei vardai, ku
riuos atsiminimų auto
rius rado reikalo pami
nėti. Plačiau užgriebti 
paveikslai, kaip ir vi
sa knyga, skaityman 
įtraukia, kaip apysaka, 
kaip gera novelė.

Myk. Vaitkus į žmonių 
darbus, įvykius ir pa
čius žmones žvelgia sa
vom akim, juos apibū
dindamas, remiasi tik 
savo patyrimais. Ku
riam kitam tie patys 
įvykiai ir žmonės gali 
ir kiek kitaip atrodyti. 
Tuo požiūriu Myk. Vait 
kaus atsiminimai yra 
intymiai asmeniški. 
Bet, kaip man atrodo, ta
me "asmeniškume” ir 
slypi visas jų grožis bei 
vertingumas.

Rungiuosi su nemenka

pagunda: reikėtų duoti 
nors keletą citatų, pa
rodyti kaip įdomiai Myk. 
Vaitkus savo atsimini
mus rašo, bet tas laik
raštinę knygų apžvalgė
lę labai ištęstų, o visų 
"paslapčių” vistiek ne
atidengtų. Kyla mintis, 
jei Garbingasis Auto
rius neprotestuotų, siū
lyti Dirvai iš Nepriklau
somybės saulės per
spausdinti nors kurį vie
ną iš šių paveikslų: Vie
nišas dainius (187pusi.), 
Vydūnas (206 pusi.), Juo
zas Albinas Herbačiaus- 
kas (213 pusi.) ar Trys 
susiję su Žvaigždės duk
terim (267 pusi.) Dirvos 
skaitytojai, kurie nėra 
Nidos knygų klubo na
riai, kurie nespės kur ki
tur to veikalo įsigyti, jau 
galėtų apie atsiminimus 
nors dalinį įspūdį susida
ryti.

Tačiau, kol mano su
gestija bus išgirsta, štai 
nors tokia poeto Myk. 
Vaitkaus ir neseniai mi
rusio rež. Ant. Sutkaus 
susitikimo scena:

... "Štai jis ateina 
priešpriešiais. Rimtas, 
išblyškęs, nekūningas. 
Iš tinkamo atstumo ima 
tau santūriai šypsotis. O 
visai priartėjęs tiesia 
tau pailgą liesą delną ir 
mandagiai spūsteli ta
vąja. "Kaip laikotės? Ti
kiuos, viskas gerai? A?" 
O tas A toks klasikinis 
nosinis, platus ir pail
gas, visai kaip paties Jo
no Jablonskio! "Malonu 
susitikti jus, gerbiamas 
kunige Motiejau". O aš 
juk esu ne Motiejus, tik 
Mykolas. Ir niekas ne
padeda: jis mane vis Mo- 
tiejuoja ir gana. Matyti, 
jį taip stipriai buvo pa
veikęs a.a. kunigas poe
tas Motiejus Gustaitis. 
Būčiau turėjęs laikyt 
sau garbe, kad Sutkus 
mane gustartuoja. O aš 
negaliu teigti, kad būčiau 
buvę patenkintas" (168 - 
169 pusi.).

Kas nors truputįpaži- 
nom. liet, tautinio teatro 
ideologą Ant. Sutkų, šioj 
intymioj nuotrupoj atpa- 
žįstam jį kaip gyvą: ta 
pati aktoriaus poza, tas 
pats vėsus oficialumas, 
ta pati truputį iškilminga 
frazeologija! Tuo tarpu 
artumoj, glaudesniam pa
šnekesy, anot Myk. Vait
kaus, Ant. Sutkus buvo 
"vertingas asmuo ir mie
las žmogus".

Kitoj vietoj Myk. Vait
kus apie Ant. Sutkų taip 
rašo: "Kai buvo įkurtas 
vadinamasis Tautos Te
atras (tai Sutkaus idėja), 
jis veikė jame kaip reži
sierius ir vaidila. Ne be 
jo atsirado Kaune tokia 
prašmatnybė — Vilkola
kis, juokų teatras, saty
ros garsiakalbis Lietu
voj : jame Sutkus ir reži
savo, ir medžiagos teikė 
ir buvo spiritus movens, 
nesgi pats tą keistenybę

ir sukūrė (167 pusi.).
Gal perplačiai termi

ną "sukūrė" suprasda
mas, šioj vietoj norėčiau 
su garbinguoju Kanau
ninku pasiginčyti: Mano 
turimi duomenys rodo, 
kad menininkų klubą Vil
kolakį sukūrė (t.y. įstei
gė) poetai F. Kirša, B. 
Sruoga, architektai V. 
Dubeneckis, Levinsonas 
ir kt. Ant. Sutkus Vilko- 
lakin vėliau atėjo ir iš 
klubo, atsitiktinių impro
vizuotų pasirodymų su
kūrė satyros teatrą. Jei 
Nepriklausomybės sau
lėj autorius pastarąja 
prasme ( o ne įsteigimo 
prasme) žodį "sukūrėja-' 
vartojo, tai jis yra tei
singas ir teisus. Antra 
vertus, poetas Myk. Vait
kus turi daug autentiškos 
medžiagos (užrašuose 
ar atminty) anų dienų įvy
kiams apibūdinti, šiose 
knygose jis pažadėjo 
prie Vilkolakio grįžti, 
tai gal geriau palaukti ir 
su "pataisom" įakisjam 
nešokti.

Kas norėtų nors valan
dai kitai praeitin sugrįž
ti (o jos šiuo atveju apie 
80 metų), kas panūstų lie
tuvių tautos prisikėlimo 
laikotarpy pasižvalgyti, 
tam bus įdomus ne tik 
čia minimas atsiminimų 
tomas, bet ir kiti to po
būdžio poeto Myk. Vait
kaus raštai. Paminėsiu 
nors jų vardus: Mistinia
me Sode, Keturi Ganyto
jai, Su Minija į Baltiją, 
Baltijos Gražuolė, Šiau
rės Žvaigždė ir Per gied
rą į audrą.

Nuostabių mozaikos 
gabalų, puikių miniatiū
rų atrasim čia minėta
me veikale, kur į neleng
va būtų dailiau apibūdinti 
už patį atsiminimų au
torių: Mykolas Vaitkus 
Nepriklausomybės sau
lėj.

Mykolas Vaitkus: 
Nepriklausomybės 
saulėj;1918-40 atsi
minimai; V tomas - 
pirmoji dalis 296 
pusi. Copyright by 
Author. Nidos Kny
gų Klubo Leidinys 
Nr. 66, 1968. Spaus
dinta Nidos spaustu
vėj: 1, Ladbroke Gar- 
dens, London, W. 11 
Gt. Britain.

Galima gauti ir 
Dirvos knygų par
duotuvėj.
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HELP WANTED MALĖ

I XPI.RIF.NCED
PLASTIC EXTRUSION SĖT UP MEN 

and
EXPER1ENCED PLASTIC INJECTION 

SĖT UP MEN.
Muši b«- rxp«-rienc«-d in Colored Vinyl. 

f-'or all shifts.
Steady work. Fringe henefits 

Senei resuine to 
IIOVCI.LL INDL’STRIF.S

1560 I.. Milwauke<*. Detroit. Mich.
(67-861

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienu metu taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

'3 MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CLRMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; [- 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING J- KAZANAUSKAS. President

INSURED

Mirusiųjų pagerbimo dieną Juodkrantės ir Baltijos jūros tuntų 
skautės ir skautai prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo 
Jaunimo Centre Chicagoje. Kalba v.s. A. Gesnerienė.

L. Knopfmilerio nuotrauka

Juodkrantės ir Baltijos jūros tuntų udrytės ir jauniai nuleidžia ! 
Michigano ežero gelmes gėlių vainiką pagerbimui žuvusių.

L. Knopfmileri nuotrauka

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12,00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS .....................................$2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .......... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
L. Mitkiewicz — WSPOMNIENIA KOWIENSKIE $7.50

(Buv. Lenkijos karo attachė prisiminimai
iš Kauno 1938-39 m.).

V. Volertas — SĄMOKSLAS —
premijuotas romanas ................................ ...$3.50

A. Baronas — PAVASARIO LIETUS — romanas ....$2.50 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................$4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuviškų dainų rinkinys .......................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS .................. $4-00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ........................$6,00 

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI ...................................................$2,50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .......................  $6.00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg —

INTRODUCTION TO MODERN 
LITHUANIAN ................................................ $7.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ............................................ $3.75

J. Gliaudą — THE SONATA OF ICARUS
(Ikaro Sonata — angliškai) ........................$5.00

J. Švaistas — DANGUS DEBESYSE
kietais viršeliais ............................................ $3.75
minkštais viršeliais ........................................$2.50

Mykolas Vaitkus — NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ (Prisiminimai — 1918-1940) ......... $3.75

LITERATŪROS METRAŠTIS — Trečioji
Pradalgė ar Ketvirtoji Pradalgė
kietais viršeliais ............................................ $3.75
minkštais viršeliais .................................. ;.....$3.00

J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPEŠ .......................................................$2.00

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 41103
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L. ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
A. OLIO MINĖJIMAS
ALT S-gos Clevelando 

skyrius šį šeštadienį, bir
želio 22 d., 8 v. v., p. K. S. 
Kurpiaus namuose, 345 E. 
222 St., rengia adv. Anta
no Olio dešimties metų mir
ties sukakties minėjimą.

Pagrindinę kalbą apie ve
lionį pasakys K. S. Kar
pius, kuriam teko artimai 
bendradarbiauti su A. Oliu 
tautinėj veikloje.

Į minėjimą iš Chicagos 
atvyksta ALT S-gos pirmi
ninkas T. Blinstrubas ir 
centro valdybos nariai K. 
Pocius ir M. Valiukėnas.

T. Blinstrubas padarys 
pranešimą aktualiais klau
simais.

Bus vaišės. Visuomenė 
kviečiama į šį minėjimą at
silankyti. Atskiri kvietimai 
nebus siuntinėjami. A mer i ko s L iet uvi ų Ta ut i nės Są j ungos pi r m i ni nka s T eodora s B lins - 

trubas ši šeštadieni, birželio 22d.,atvyksta tClevelandą ir čia ALT 
S-gos skyriaus ruošiamame A. Olio mirties sukakties minėjime pa
darys pranešimą aktualiais klausimais. Kartu su pirm.T.Blinstru- 
bu atvyksta ir Centro valdybos nariai Kazimieras Pocius ir Mečys 
Valiukėnas.

FILMAS Iš VIETNAMO
Penktadienį, birželio 21 

d., 8:30 v. v. įvyksta eilinis 
konservatorių klubo susi
rinkimas. Programoje: do
kumentinis Vietnamo fil
mas ”Kai šitaip savo gyvy
bes aukojo karžygiai”. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. S u s i r inkimas 
įvyks Union Savings and 
Loan Association salėje, 
Wilson Mills Road ir Rich
mond kampas.

• 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.

NAMŲ RUOŠOS DARBAI
1 dieną savaitėj. Nedide

lis namas. Suaugusių šei
ma. Prie autobuso linijos.

Tel. 331-4117.
(71-72)

■■

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE

<

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

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999. o po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

■■i

• Vytautas Orintas. buv. 
Vilties draugijos valdybos 
iždininkas ir Dirvos admi
nistratorius, ilgametis ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdybos ir revizijos komi
sijos narys, neseniai miręs 
Clevelande.

SI NKIAI SERGA 
JUZĖ NASVYTIENĖ
Juzė Nasvytienė, Stepono 

Nasvyčio žmona, yra apsir
gusi prieš 3*2 metus; buvo 
ištikta smegenų apopleksi
jos nors ir nesunkioje for
moje. tačiau tas ją paguldė 
j lovą, kurios ji tebesilaiko

iki šiol. Ji buvo slaugoma 
namie savo vyro ir dukters 
Aldonos Augustinavičienės 
priežiūroje.

S. ir J. Nasvyčiai gyvena 
kartu su dukra Aldona ir 
žentu Juozu Augustinavi- 
čiais.

J. Nasvytienė apsirgo 
sunkiu plaučių uždegimu ir 
birželio 12 buvo nuvežta į 
Šv. Vincento ligoninę. Išgel
bėjus nuo gręsusio gyvybei 
pavojaus, ji perkelta į ben
drą ligoninės skyrių, bet 
nusilpnėjusį širdis tebepa
laikoma degoniu. Jos svei
katos stovis labai silpnas ir 
teks jai ligoninėj pabūti il
gesnį laiką.

• Aldona ir Vincas Juod
valkiui persikėlė į naujus 
namus Highland Hts.. Ohio.

Tuo būdu Vilties Draugi
jos iždininko Vinco Juod
valkio naujasis adresas yra 
949 Belwood Dr.. Highland 
Hts., Ohio 11113. telefonas 
119-2110.

• Korp! Neo - Lithuania 
suruoštas Finis Semestri 
Čiurlionio Ansamblio na
muose, įvykęs birželio 14 
d., sutraukė gražų būrį stu
dijuojančio jaunimo.

Jaunimas ne tik šoko ir 
vaišinosi, bet kartu užmez
gė naujas pažintis ir aptarė 
tolimesnį bendradarbiavimą 
vasaros stovyklose.

Neolituanų Clevel a n d o 
skyriaus nariai turės išvy
ką f ii. dr. Jono ir Dalės 
Maurukų sodyboje birželio 
30 d., sekmadienį.

• Superior Savings and 
Loan Assocc., įprastai va
dinamas Lietuvių Banku, 
praeito penktadienio popie
tėj. apie 2:30 vai., buvo api
plėštas įsiveržusio plėšiko. 
Prie jaunos kasininkės lan
gelio priėjęs banditas spėjo 
pasigrobti virš 2,000 dol.

Plėšimas įvyko banko 
Euclid Avė. skyriuje.

• Skulpt. Vytauto Rauli- 
naičio vaiku mokslinimo

PARDUODAMAS NAMAS
2-jų šeimų namas Euclid 

mieste — netoli Euclid gat
vės, po 5 kambarius kiek
vienam bute, 2 gazo pečiai, 
2 automobilių garažas, vi
sai geram stovyje. $18,900.

ŠIRVAITIS
Wm. T. Bvrne Real Estate, 

Ine.
Namai — KE 1-4080; 
įstaiga — MU 1-6100 

(69-71)

DETROIT

FEMALE HELP

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prityrę ar norį išmokti. 
Pastovus darbas, malonios 
darbo sąlygos, aukštas va
landinis atlyginimas ir 
akordinis darbas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. 
Daugelis apdraudų.

VVORK WEAR
CORPORATION
1768 East 25 St.
(South of Pavne)

(70-72)

RELIGINIS KONCERTAS
Birželio 23 d. įvyks De

troito Jubiliejinių Metų Ko
miteto rengiamas šv. Sa
kramento Katedroje religi
nis koncertas.

Vargonais koncertuoti at
vyksta muzikas Zenonas 
Nomeika. Tarp išpildomų 
veikalų bus ir kongregaci- 
nis giedojimas, kuriam pa
rinktos giesmės visiems yra 
žinomos ir kartu gerai 
skambančios; "šventas Die
ve” ir "Marija, Marija”.

Katedroje pamokslą pa
sakys prel. J. Balkūnas.

Ar Detroito lietuviai visi 
sutilps katedroje? Būtų 
daug geriau tiek rengėjams 
tiek patiems svečiams, jei 
atvykstantieji į koncertą 
nevėluotų. Koncertui yra 
paskirtas laikas nuo 3 iki 5 
v. v. ir ne minutės daugiau.

Tą dieną Detroito arki
vyskupo patvarkymu viso
se Detroito arkivyskupijos 
bažnyčiose bus meldžiamasi

už persekiojamus Lietuvoje 
katalikus. O Michigan gub. 
G. Romney birželio 23 pa
skelbė Baltijos tautų diena.

(ag)

• Dr. A. Damušis, žino
mas lietuvių katalikiškųjų 
organizacijų veikėjas, susi
laukė 60 metų amžiaus.

Jo pagerbti Detroitan su
sirinko ne tik vietiniai vei
kėjai, bet suskrido ir būrys 
idėjos draugų iš Clevelando, 
Chicagos, New Yorko ir kt. 
miestų.

S o 1 e n izantas susilaukė 
daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu.

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS
MuhI hold journeynians Card or have 
sufficent experience to qualify for 
U.A.W. Journeyntan s Card.
Steady work for qualified men. 

APPLY PERSONNEL OFFICE
DETROIT STEEL PRODUCTS 

6000 CANIFF
DETROI1, MICH. 482 12

<69-7 1)

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: S,NCI ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

a

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

fondui aukoms siųsti yra 
atidaryta taupomoji sąskai
ta Superior Savings & Loan 
Assoc. Sąskaitos s28030, 
Raulinaitis Children’s Fund.

• suktinis, šv. Kazimieru 
lituanistinės mokyklos tau
tinių šokių grupė, sekma
dienį (birželio 23). 2 vai. p. 
p. šoka Clevelando Folk 
Arts Association rengiamo
je programoje Zoologijos 
sode.

• Vaidilos Teatro visuo
tinis susirinkimas Įvyks šį 
sekmadienį, birželio 23 d., 
3:3O vai. p. p. apatinėj Lie
tuvių salėj. Visi esantieji ir 
buvusieji teatro nariai, rė
mėjai ir bičiuliai kviečiami 
dalyvauti.

GLOBĖ PARCEL 
SERV1CE, INC. 

Clevelando skyrius 
dėl atostogų bus uždarytas 
nuo liepos mėn. 4 dienos iki 
liepos mėn. 23 dienos.

Ino pačiu pranešame 
gerb. klijentams, kad siun
čiant siuntinius į Lietuvą 
ir Sov. Sąjungą turi būti 
pilnas gavėjo vardas, pa
vardė ir tėvus vardas. Siųs
ti siuntinius "iki pareikala
vimo” arba pažymint pašto 
dėžutės numerį — nelei
džiama. Turi būti pilnas ga
vėjo adresas.

(•lobe l’arcel Service. Ine.
787 E. 185 St.
Cleveland. Ohio 11119 
Tel. 186-1836

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANAS Į LIETUVA IR
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ................................................ HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street .......................................................... Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue .................................................. IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ........................................................ TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue .............................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue ....................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ........................................ 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. —- Freewood Acres ......   363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Joa Campau Avenue ............................... 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė. ................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street ........................................... HE 5-6369
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ..................................... DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 250 Market Street ............................................................ Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ...................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ......................................... PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ..................................................... 381-8997
• ROCHE8TER, N.Y. — 558 Hudaon Avenue ................................................... 232-2942
• 80. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadway .................................................. AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whltehead Avenue ........................................... CL 7-6320
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellua Street ........................................ 475-9746
• TRENTON, N.J..— 1152 Deutz Avenue .......................................................... EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ...................................................... RE 2-7476



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Geologui K. Kemežiui 
gegužės mėnesio pabaigoje 
Australijos sostinėj, Can- 
beros universitete, labai iš
kilmingai buvo suteiktas fi
losofijos daktaro laipsnis. 
Vietos dienraštis įsidėjo jo 
fotografiją, pažymėda m a s 
šį netaip jau dažną įvykį 
mokslo gyvenime.

NAUJAS TEKSTILĖS 
INŽINIERIUS

Nardis Jonas Antanaitis 
birželio 1 d. sėkmingai bai
gė Philadelphia College of 
Textiles and Science, viena 
iš geriausių tekstilės mo
kyklų Amerikoje, gauda
mas Bachelor of Science 
laipsnį tekstilės inžinerijo
je. Lankydamas universite
tą jis dirbo vakarais įvai
riose Philadelphijos mezgi
mo įmonėse.

N. Antanaitis gimė Kau
ne, 1935 m., o 1946 metais 
kartu su tėveliais ir sesute 
apsigyveno Brazilijoje. Ten 
baigė gimnaziją ir techni
kos mokyklą. Trokšdamas 
tęsti mokslą toliau, 1964 
metais N. Antanaitis atvy
ko į JAV ir apsistojo Phila- 
delphijoje pas Edmundą 
Drasutį, kuris jam daug 
padėjo laike studijų.

Liepos mėnesį, naujasis 
inžinierius pradės dirbti sa
vo srityje Coats and Clark 
firmai, Nevvport News, Vir
ginijoje.

Išvykdamas iš Philadel
phijos N. Antanaitis su 
žmona Ivona, kurią vedė 
1966 metais, dėkoja savo 
geradariui Edmundui Dra- 
sučiui, poniai Rožei Butkie
nei ir visai šparkevičių šei
mai už parodytą širdingu
mą gyvenant ir besimokant 
Philadelphijoje.

Inžineriui N. Antanaičiui 
linkėtina geros sėkmės ir 
naujame darbe.

• Donatas Januta birže
lio 14 d. baigė teisių mo
kyklą Californijos Univer
sitete, Berkeley mieste, 
gaudamas teisių daktaro 
laipsnį. 1964 m. tame pat 
universitete jis baigė elek
tronikos inžineriją. Dona
tas su žmona Danute, kuri 
yra farmacijos daktarė, ir 
dukra Daina lieka gyventi 
prie San Francisco. Dona
tas dirbs San Francisco ad
vokatų firmoj, corporate 
law srity.

• Trečioje Tautinių šokių 
šventėje iki šiol jau pasi
žadėjo dalyvauti dvylika 

valstybių konsulų; Portu
galijos, Urugvajaus, Gvate
malos, Brazilijos, Filipinų, 
Turkijos, -Dominikos Res
publikos, Ekvadoro, Nika- 
raguos, Graikijos, Venezue
los ir Airijos, šventė įvyks
ta liepos 7 d. Chicagos Am- 
phiteatre salėje.

* ALT pirm. inž. Eug. 
Bartkus praeitą savaitgalį 
tarnybos reikalais turėjo 
skubiai išskristi į P. Ame
rikos valstybes.

• Lietuvių ir ukrainiečių 
lengvosios atletikos varžy
bos, trečios iš eilės, šiemet 
įvyks Toronte, birželio 22- 
23 dienomis.

Varžybos vyks Brookton 
High School stadione Brook 
Avė., netoli nuo Bloor St.

Varžybų pradžia 3 vai. p. 
p. Dalyvaus vyrų ir moterų 
rinktinės, po 4 kiekvienai 
rungčiai.

BALTIJOS SAVAITĖ 
TORONTE

Birželio 10-15 Toronto 
burmistras savo deklaraci
ja paskelbė Baltijos tautų 
savaitė. Toji savaitė buvo 
pradėta jau išvakarėse, bir
želio 9 d. Niagaros (N. Y.) 
radijui paskyrus visą pus
valandį Baltijos valstybėm 
ir tautom. Gi birželio 8 d. 
buvo atidarytos bendros 
dailės ir tautodailės paro
dos. Tautodailės parodos 
atidarymo garbė teko Lie
tuvos gen. konsulo žmonai, 
dailininkei H. žmuidzinie- 
nei.

Dailės parodoje savo kū
rybos darbais pasirodė 12 
lietuvių, 15 latvių ir 23 es
tų kūrėjai. Parodoje lietu
viai ir estai pasirodė dides
niu meno sričių įvairumu.

Jaunimo susipa ž i n i m o 
vakaras, ruoštas lietuvių 
parapijos salėje, nesusilau
kė reikiamo jaunimo dėme
sio. Susipažinti panorėjo 
tik koks pusšimtis lietuvių 
ir latvių. Studentai vėliau 
aptarė pasiruošimo darbus 
bendram simpoziumui, nu
keltam į rudenį. Simpoziu
me bus diskutuojamos Bal
tijos valstybių bendros pro
blemos.

BOSTON

ASTUONI BAIGĖ 
LITUANISTINĘ 

MOKYKLĄ
Jau keliolika metų Bosto

ne darbuojasi aukštesnioji 
lituanistinė mokykla. Pa
mokos vyksta šeštadieniais 
šv. Petro lietuvių parapijos 
mokykloj. Jaunuoliai pra
deda mokytis pradžios mo
kykloj, o ją baigia aukšt. 
mokyklos lituanistinių da
lykų brandos atestatu. Mo
kyklą išlaiko kasmet ren
kamas Tėvų Komitetas. Pa
staruoju metu mokyklos rė
mėjas ir globėjas yra Šv. 
Petro parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušiūnas.

1967-68 mokslo metais 
Bostono lituanistinę mokyk
lą lankė ir baigė penkios 
mergaitės ir trys vaikinai: 
Birutė Adomavičiūtė. Lai
ma Baltušytė, Nijolė Baš- 

kytė, Dalia Jasaitytė, Rūta 
Rastonytė, Vytautas Adom- 
kaitis, A. Subatis ir Ma
rius žiaugra.

Birželio 14 d. vakare 
ALT S-gos namuose įvyko 
abiturientų išleistuvės. Nau 
jasis LB Bostono apylinkės 
pirm. inž. J. Vasys pasakė 
jaunimui pritaikytą kalbą 
ir įteikė tris premijas tiems 
mokiniams, kurie dalyvavo 
LB patiektomis temomis 
rašinio konkurse. Pirmą 
premiją laimėjo N. Bašky- 
tė, antrą L. Baltušytė ir 
trečią D. Jasaitytė. Be to, 
abiturientus pasveikino kle
bonas kun. A. Baltrušiūnas 
ir mokyklos direktorius A. 
Gustaitis. Pobūviui vadova
vo p. Adomavičius.

Vakaro programėlę atli
ko B. Adomavičiūtė, išraiš
kiai paskaitydama K. Bin
kio Gėlės iš šieno, L. Bal
tušytė paskambindama pia
ninu, trys mergaitės (Ado
mavičiūtė, Baškytė ir Ras
tonytė) padainuodamos ke
letą dainų.

Vakaras praėjo malonioj 
nuotaikoj prie vaišių stalo. 
Jauniesiems lituanistams te 
gu būna šviesūs keliai į 
ateitį.

• Bostono latvių bend
ruomenės vadovybė kviečia 
atsilankyti į birželio 28 d. 
Hatch Memorial Shell, 
Charles River Esplanade, 
ruošiamą Latvijos nepri
klausomybės 50 m. minėji
mą. Minėjimo pradžia 7:30 
vai. vak.

Meninę programą išpildys 
estų, latvių ir lietuvių tau
tinių šokių grupės iš Bos
tono ir Connecticut, suda
rydami 150 jaunų šokėjų 
grupę. Pertraukų metu bus 
patiekiami trumpi komen
tarai apie atliekamus šo
kius ir įvairius tautinius 
rūbus.

J šventę įėjimas nemoka
mas.

JUNGTINIO FINANSŲ 
KOMITETO PRANEŠIMAS

Jungtinis Finansų Komi
tetas sudarė gaires ir planą 
ir darbas jau pradėtas. Su
planuota mūsų dailininkų 
kūrinių laimėjimai, kaipo 
akstinas užsibrėžtų aukų 
sėkmingam surinkimui, čia 
tenka padėkoti mūsų daili
ninkams už dosnią auką pa
veikslais.

Komi tetas išsiuntinėjo 
turimą medžiagą 68 vieto
vėms, įskaitant Chicago, 
Los Angeles, Detroit, Cle
veland, Philadelphia, Balti- 
more, VVashington, D. C. ir 
kitas apylinkes Amerikoje. 
Taip pat buvo kontaktuota 
Kanadoje esančioji lietuvių 
bendruomenė. Jie sudarė 
JFK skyrių veiklą išvystė 
dar prieš Vasario 16-tosios 
minėjimą.

JF Komitetas iš Ne\v 
Yorko išsiuntinėjo iki šiol į 
susikūrusius JFK skyrius 
bei JAV LB Apylinkes 6150 
laimėjimų knygučių. 19,450 
jubiliejinių vokų, 3830 
”Communist get out of Li- 
thuania” stikerių, 3,960 
ženklų klijuoti ant vokų, 
2950 ženklelių klijuoti ant 
auto langų bei 630 aukų

Lietuvos gen. konsulas dr. I’. Daužvardis gegužės 5 d. Chicago
je suruoštame Nk. Pr. Marijos seserų kongregacijos jubiliejinia
me bankete sako sveikinimo žodf. Lietuvių FotoArchyvo nuotrauka

Los Angeles šv. Kazimiero lit. šeštad. mokyklos mokytojai 1967/68 m. metais. Sėdi iš kairės: tėvų 
komiteto iždininkas dr. F. Palubinskas, O. Gustienė, mokyklos vedėjas I. Medžiukas, J. Puškorienė, A. 
Raulinaitienė; stovi: A. Balsienė, O. Razutienė, kun. dr. A. Olšauskas, E. Dambrauskaitė ir D. Razuty-
tė.

lapų. Tie visi dalykai buvo 
išsiuntinėti vietovėms su 
prašymu paskleisti lietu
viškose bendruomenėse pri
traukiant daugiau aukų.

šia proga mes kreipiamės 
į visus geros valios lietu
vius, į JFK skyrius, į JAV 
LB Apygardas ir apylinkes 
su pakartotiniu prašymu, 
kad prisiųstoji medžiaga 
būtų kiek galima greičiau 
visuomenėje paskleista ir 
jei reikalinga, paprašyti 
Komiteto prisiųsti daugiau. 
Gauname skundų, kad dau
gelis nežino apie tą medžia
gą, arba valdybos neskelbia 
ar nerodo nariams. Bend
ruomenės nariai težino, kad 
visos apylinkės senai ją tu
ri.

Metų pradžioje JFK iš
siuntinėjo visoms lietuviš
koms parapijoms, kuni
gams bei geriausiai lietu
viškoje bendruomenėje eko
nominiu atžvilgiu stovin
tiems lietuviams gydyto
jams bei inžinieriams mūsų 
prašymą, kad prisidėtų sa
vo finansine auka prie už
sibrėžto tikslo įgyvendini
mo. Prašytume visų neati
dėlioti ir grąžinti knygelių 
šakneles ir aukų lapus.

Ta proga pabrėžiame, kad 
aukų sėkmingas rinkimas 
priklauso JF Komitetui per 
visus 1968 šiuos metus, o 
visi geros valios ir širdies 
lietuviai turi jausti pareigą 
aukoti dosniai ir daryti vis
ką, kad mes tą tikslą pa
siektume.

Nemažas skaičius lietu
vių yra JAV ar Kanadoje 
baigę mokslus ir tinkamai 
įsijungę j tų kraštų gyve
nimą. Pastebėta, tačiau, 
kad mūsų jaunieji inžinie
riai (ir mokytojai) yra la
bai nutolę nuo aukojimo 
pareigos Lietuvos laisvini
mo reikalams. Todėl, mes 
pasiryžę kontaktuoti kiek
vieną lietuvį, kad jis savo 
finansinę auką šiais jubilie
jiniais metais atliktų. Pa- 
brėžtnai prašome JAV apy
linkes, kad jos savo veiklą 
tuo reikalu greičiau suakty
vintų.

JF Komitetas yra pasike- 
tinęs PLB seimo komiteto

L. Briedžio nuotrauka

Los Angeles šv. Kazimiero lit. mokyklos I skyr. mokiniai at
lieka programą Motinos dienoje. Iš kairės: Linas Palubinskas, Ra * 
munė Ruzgytė, Sigitas Raulinaitis, Rita Bureikaitė, Algirdas Leš- 
kys ir Eglė PuškoriOtė. J.A. Raulinaičio nuotrauka

LOS ANGELES

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA BAIGĖ 
MOKSLO METUS

Los Angeles šv. Kazimie
ro lituanistinė šeštad. mo
kykla 19-sius mokslo metus 
baigė birželio 9 d. Po pa
maldų šv. Kazimiero bažny
čioje, mokytojai, mokiniai 
ir jų tėveliai susirinko į pa
rapijos salę, kurioje sugie
dojus Tautos himną, įvyko 
užbaigimo iškilmės. Įžan
gos žodį tarė mokyklos ve
dėjas I. Medžiukas, paaiš
kindamas, kad mokyklą lan
kė 80 mokinių, kuriuos mo
kė 8 mokytojai, o religiją 
dėstė dvi seselės ir kape
lionas kun. dr. A. Olšaus
kas. Parengiamąjį skyrių 
(vaikų darželį) vedė stud. 
D. Razutytė, pati prieš ke
letą metų baigusi šią litua
nistinę mokyklą. I skyrių, 
kurį lankė 20 mokinių, mo
kė A. Balsienė, II skyrių — 
O. Gustienė, III skyr. — A. 
Raulinaitienė, IV skyrių — 
O. Razutienė, kuri be to, dar 
mokė tautinius šokius, dai
navimą ir vedė mokyklos 

darbus paremti pinigais, 
kada bus reikalo. Norime 
matyti PLB seimą New 
Yorke didžiulį ir sėkmingą. 
Čia kiekvieno bendruome- 
nininko pareiga paremti.

JFK

SUBASKIT DIEVAI
BENT VIENĄ 
NAUJĄ 
PPENUMEPATOPIU 

chorą. Vyr. skyriuose, pra
dedant V-ju ir baigiant IX- 
tuoju, dėstė E. Dambraus
kaitė, J. Puškorienė ir I. 
Medžiukas. Parapijos kle
bonui prel. J. Kučingiui lei
dus, šeštad. mokykla nau
dojosi parapijos mokyklos 8 
klasėmis.

Toliau sėkmingai išėju
siems nustatytą kursą ir 
keliamiems į aukštesnius 
skyrius mokiniams buvo 
įteikti pažymėjimai. Svei
kinimo kalbą pasakė, kvies
damas moksleivius įsijung
ti į kooperatinę veiklą, Lie
tuvių Kooperatyvo pirmi
ninkas A. Kiršonis ir čia 
pat įteikė $65.00 čekį moks
lo priemonės įsigyti. Kalbas 
pasakė ir LB Tarybos na
rys poetas B. Brazdžionis ir 
mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas inž. J. Jodelė.

Mokslo metai buvo už
baigti choro dainomis, diri
guojant O. Razutienei ir 
akomponuojant J. Puško- 
rienei. Po to, tėvų komite
tas suruošė mokytojams 
vaišes. M.

• Reikalinga lietuvė mo
teris prižiūrėti 3 metų mer
gaitę ir šiek tiek namų tvar
ką. Kambarys su atskira 
prausykla. San Francisco 
priemiestis. Oras sveikas, 
be šalčių. Dėl algos ir per
sikėlimo sąlygų rašyti: D. 
Januta, 2631 Dana Street, 
Berkeley, California 94704.

(71-73)

\VAX III) ĮSI ( LASS 
CENTERLESS GRINDERS

Sėt up and operate. 
Ali ShdtH

Steady work. I op rate. Ali fringe 
bcnelilH. Apply 9 A. M. to 11 A. M.

LINK (IXII.RLI.SS GRIXDIXG
IOO2O (apilal. Ouk Kark. Mich.

<69-75)

Brangiai Motinai
MARIJAI AUšROTIENEI

Toronte mirus, BRONIUI ir VYTAUTUI AUŠRO- 
TAMS, jų šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dr. K. Pautienis su šeima 
Clevelande

SCHOOL GUIDE 1968

SACRED HEART SCHOOL
Resident School for Boys—Grade 4 through S

BROTHERS OF THE SACRED 
HEART

ANDOVER. MASSACHUSETTS
(63-77)
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