
f Lietuvos A 
į nacionalinė 
l M.Mažvydo 
\ bit>iiciekay

RBP BBi mP the LITHUANIAN NATIONAL newspaperB B ĮĮil 6907 SUPERI0R AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103. TELEPHONE: 431-0344

■ ■ ■ į ■ LIV* Rugpiūtis - August 6, 1969 Nr. 62

xzx ja- v jn. > ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIU RINKIMAI
IR SOVIETU 'DRUŽBOS’ PASIŪLYMAI

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPirmą dovaną savo 
70-to gimtadienio proga 
Vakarų Vokietijos prezi
dentas socialdemokra
tas Gustavas Heinemann 
gavo dar tos dienos iš
vakarėse. Tai buvo 50 
tamsiai raudonų rožių, 
ikrą ir Kr i mo šampanas. 
Siuntėjas -- sovietų am
basadorius. Prisime
nant, kad sovietai iki šiol

• SOVIETAI dalį savo bom
bonešių Tupolev 16 iš Egipto 
perkėlė i Alžirą, bijodami Iz
raelio bombardavimų. Taip pat 
iš Aleksandrijos perkeltos ir 
raketos SA-2 j prie Saharos 
esančias alžiriečių aviacijos 
bazes. Per pastaruosius 5 me
tus sovietai Alžirui davė 200 
milijonų dolerių bazių Įrengi
mui ir dabar techniškai prižiū
ri visus aerodromus. La Calle 
yra Įrengtos raketų rampos, o 
garsioji laivyno bazė Mers-el- 
Kebir baigiama paruošti sovie
tų karo laivams, kurių vis dau
giau pro Dardanelių sąsiauri 
Įplaukia į Viduržemio jūrą.

• DE GAULLE, kuris visai 
pasitraukė iš Politinio gyveni
mo, yra Įsitikinęs, ted Pompi
dou nebaigs savo 7 metų prezi
dentavimą ir Prancūzija bus su
krėsta skaudžių {vykių. De Gaul
le Įsitikinęs, kad turis ypatingą 
dovaną pramatyti ateities įvy
kius. Kartais aš apsirinku tame 
ką darau, sako jis, bet ne tame, 
ką pramatau.

• JAUNIAUSIA MOTINA Ame
rikoje, turbūt bus iš Alexandria, 
Va., kurios pavardė neskelbia
ma. Būdama tik 10 metų am
žiaus, praeitą savaitę pagimdė 
•5 sv. kūdiki. Lygiai neskelbia
ma ir tėvo pavardė. Bet jauniau
sia motina pasaulyje tebelaiko
ma peruvietė Lina Medina, ku
ri būdama 5 metų ir 7 mėne
sių 1939 metais pagimdė kūdi
ki.

•SOVIETŲ rašytojas Anato
lijus Kuznecov, kuris buvo at
vykęs 1 Angliją britų - sovietų 
draugijos kviečiamas, nežiūrint 
kad visą laiką buvo sekamas 
pristatyto sovietų ambasados
palydovo, pasirinko laisvę".
Anglai jam suteikė teisę pasilik
ti Anglijoje gyventi.

• ITALUOS vyriausybė rei
kalauja iš Vokietijos išduoti vys
kupą Mathias Defregger, buvu
sį Wehrmachto kapitoną, kuris 
būk 1944 metais sušaudęs 17 Fi- 
letto Ūkininkų.
• NEW YORKIETIS gydyto

jas Aaron Lerner būk išradęs 
piliulę, kuri leidžianti negrams 
pasidaryti baltais. Dabar jis dir 
bąs prie vaistų pagaminimo, 
skirtų baltiesiems, kurie svajo
ja turėti juodą odą.

• POPIEŽIUS Paulius VI, lan
kydamas Afrikos juodąjį konti
nentą, deda vilčių, gal jam pa
vyks pašalinti Nigerijos -Biaf- 
ros konfliktą. Jis tuo reikalu 
kalbėjosi su abiejų kraštų at
stovais.

• MARSO nuotraukos, kurias 
1 žemę perdavė "Mariner 6", 
mokslininkams duoda idėją, kad 
ten negali būti gyvybės. Marso 
paviršius panašus į mėnulio.

• VATIKANAS irgi turi savo 
dezertyrą. Kaspar Holzgangyra 
pirmasis popiežiaus sargybos 
dezertyras, pabėgęs 1 savo gim
tinę Šveicariją. Jis aiškina nebe
galėjęs toliau pakęsti popiežiaus 
sargyboje esančios prūsiškos 
drausmės. Anot jo, sargyboje 
tarnaują vyrai negali turėti pri
vataus gyvenimo ir sekami net 
atostogų metu. Už mažiausi 
pasivėlavimą uždaromi į celę. 

buvo 
dis- 
pro- 
tai-

taip dažnai linksniuoda
vo vokiečių 'revanšo' 
pavojų ir juo net teisi
no savo invaziją į Čeko
slovakiją, toks meilus 
žestas buvo geroka staig
mena. Tiesa, ir anks
čiau sovietų pareigūnai 
dažnai bandydavo 'pa
flirtuoti' su vokiečių po
litikais, tačiau tai 
atliekama daugiau 
krečiai, viešomis 
gomis vokiečiams
kant aštresnius žodžius. 
Akylesni sovietų - vokie
čių santykių raidos ste
bėtojai pakeitimą įžiū
rėjo jau pereitų metų ru
denį. Tada, vokiečiams 
šiaušiantis prieš ameri
kiečių - sovietų susita
rimą dėl atominių gink
lų nedavimo jų dar netu
rintiems, sovietai laikė
si labai šaltai. Gromyko 
JT susirinkimo proga 
susitikęs New Yorke su 
vokiečių užsienio reika
lų ministeriu Brandtu, 
pabrėžė: "Jūs turėjot pa
stebėti, kad mes laiko
mės santūriai".

Der Spiegei naują so
vietų "družbos" ofenzy- 

Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro Val
dyba liepos 27 d. Lietu
vių Namuose buvo sukvie- 

vą aiškina trim priežas- kad tokiu būdu gavus tei- tusi spaudos, radijo ir vi- 
tim:

1. -įtempti santykiai su 
kiniečiais verčia apsau
goti savo užnugarį;

2. noru pataisyti savo 
reputaciją, kuri labai nu
kentėjo po Čekoslovaki
jos invazijos;

3. maloniau nuteikti 
svarbiausią JAV sąjun
gininką Europoje, kad 
tas nedrumstų prasidė
siančių derybų dėl ap
ginklavimo apribojimo.

TIME iš savo pusės 
nurodo, kad sovietai, ro
dydami didesnių simpati
jų socialdemokratams ir 
mažai liberalų — lais
vųjų demokratų partijos 
politikams, kurių vadas 
VValter Scheel neseniai 
lankėsi Maskvoje ir bu
vo ten labai iškilmin
gai priimtas,nori paveik
ti ir ateinančio mėnesio 
vokiečių federalinio sei
mo rinkimus. Socialde
mokratai ir liberalai yra 
linkę daugiau ieškoti ko
kio susitarimo su sovie
tais negu didžiausia 
krikščionių demokratų 
partija, nors ir tie iš 
principo nėra nusistatę 
prieš tarimasi ir susita
rimą su Kremlium, jei 
tai būtų įmanoma, palie
kant jautrų Vokietijos 
suvienijimo klausimą to- 
limesniai ateičiai.

Sovietų 'družba' gali 
socialdemokratams bei 
liberalams pakenkti, 
nors iš viešosios nuomo
nės tyrinėjimo rezultatų 
dabar atrodo, kad iš at
einančių rinkimų lai
mėtojais turėtų išeiti 
socialdemokratai surink
dami apie 46% visų balsų 
prieš 43% atiteksiančius 
krikščionims demokra
tams. Turint galvoje, 
kad apie 8% gaus libera
lai, yra galima, kad Va
karų Vokietiją nuo ru-

dens pradės valdyti so
cialdemokratų - liberalų 
koalicija.

Tiesa, beveik ketvir
tadalis būsimų rinkikų 
dar nepadarė savo spren
dimo už ką balsuoti, ta
čiau pagal ligšiolinę pa
tirtį, viešosios nuomo
nės tyrinėjimai Vokie
tijoje gana tiksliai įspė
davo rinkimų rezulta
tus ir sunku patikėti, kad 
jie galėtų dėl sovietų 
'družbos' pasiūlymų 
pasikeisti.

Įdomu, kad už krikš
čionis demokratus yra 
linkę balsuoti daugiau se
nesni rinkikai: tarp 45 
ir 59 metų 51% žada ati
duoti savo balsus krikš
čionims demokratams, o 
dar vyresnių net 60%. 
Už krikščionis balsuos 
ir 61 procentas visų Vo
kietijos katalikų, taip 
pat ir daugiau moterų — 
jų 48% žada balsuoti už 
krikšČ. demokratus,43% 
už socialistus. Vyrai dau
giau simpatizuoja social
demokratams 48% prieš 
38%.

Nacional-demokratų, 
kurie įtariami 'nacizmu' 
partija neturi jokių šan
sų surinkti 5% visų balsų, 

sę pravesti savo atsto
vus, — jie gali surinkti 
daugiausiai tik 2%.

Lietuviai neremia 'karštai’
Maskvos nutarimą

Kad ir šimtas tūks
tančių jau esą Lietuvoj 
įrašytų į komunistų par
tiją, partijos vadų gal
vosūkiams dėmesio da
bar lyg net mažiau be
būtų rodoma, negu prieš 
30 metų, kai komunistų 
Lietuvoje tebuvo vos ke
letas ar keliolika šimtų. 
Dabartinių komunistų — 
ar tik iš reikalo parti- 
jon įsirašiusių — abe
jingumą liudija ir liepos 
9 d. Vilniaus laikraščiuo
se, ypač TIESOJ, skel
biami pranešimai apie 
įvairiose Lietuvos vie
tose sušauktus komu- 
nistų aktyvo, t.y. pa
reigūnų bei pareigūnėlių 
susirinkimus ir tų susi
rinkimų vardu skelbia
mas reakcijas į papasa
kojimus apie neseniai 
Maskvoj buvusią tarp
tautinę komunistų kon
ferenciją.

"KARSTAS, VIENIN - 
GAS PRITARIMAS", 
skelbia TIESOS redak
torių pridėta antraštė, 
tačiau tas "karštumas" 
tik redakcijoj įspraus
tas. Po ta antrašte sudė
tuose pranešimuose ne 
tik nėra jokio karščio, 
bet greičiau dvelkia šal
tai sustingęs abejingu
mas.

Pastebėtina, kad 
tiems aktyvistams pa
diktuotose rezoliucijose 
net nekalbama apie Mask
vos konferencijos nuta
rimą, o tik ištariamas 
pritarimas rusų kompar-

Dainuojanti Žymantų šeima iš 9 asmeny yra davusi visą eilę koncertų amerikiečiams ir lietuviams. 
Ji koncertavo Chicago Tribūne bankete, American Women Federation suvažiavime Chicagoje, Midwest 
American Club Presidents suvažiavime, gi kai 1968 m, pirmą kartą pasirodė New Yorko lietuviams, tai 
milžiniška salė nepajėgė visų lietuvių sutalpinti. Gražiai prisimena jų koncertą Jr Chicagos lietuviai, kai 
Jaunimo Centro didžioji salė buvo sausakimšai užpildyta publikos. Dainuojanti Žymantų šeima duos pro
gos pasigėrėti jų išpildoma programa irClevelando lietuviams, rugsėjo 27 d. Dirvos rengiamame vaka
re. Nuotraukoje dalis šeimos koncerto metu New Yorke.
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Pasiruošimas ALT Kongresui

sų Detroite esančių lie
tuvių organizacijų atsto
vus ALT prieškongresi- 

tijos delegacijos linijai 
toj konferencijoj. Bet ne
matyt, kad aktyvui būtų 
aišku, kokia ta rusų ir 
kokia kitų buvo linija toj 
konferencijoj. Nes, 
sprendžiant iš korespon
dentų pranešimų, rezo
liucijose buvo skubama 
nukreipti kalbą nuo kon
ferencijos ir kalbėti apie 
kasdieniškesnius daly
kus.

Iš Alytaus, pavyzdžiui 
rašo, kad aktyvistai ur
mu pritarią viskam, kas 
daroma Maskvoj, o patys 
skuba tvirtinti nesigai
lėsią jėgų įvykdyti penk
mečio planui...

Iš Skuodo — padary
sią viską, kad būtų įgy
vendinti darbo planai, ir 
darbo pergalėmis pasi
tiksią didįjį Lenino jubi
liejų...

Iš Kretingos — dirb
sią vardan taikos ir, stip 
Tindami pasaulinę (!) so
cialistinę sistemą, pri- 
sidėsią prie garbingojo 
Lenino jubiliejaus suti
kimo...

Iš Rokiškio — gerin
sią ideologinį darbą, su
telksią jėgų pirma laiko 
įvykdyti penkmečio už
duotims ir įsipareigoji
mams, skirtiems V. Le
nino gimimo šimtosioms 
metinėms...

Toki korespondentų su
regzti trafaretai rodo, 
kad papasakojimai apie 
tarptautinę komunistų 
konferenciją mažesnių
jų Lietuvos miestų parti

niam pasitarimui. Šįpa- 
sitarimą atidarė ir jam 
vadovavo DLOC V-bos 
pirmininkas Kazys Vei
kutis, sekretoriavo Pet
ras Pagojus. Į pasitari
mą buvo atvykę ir pra
nešimus apie Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir šau
kiamą lietuvių kongresą 
padarė ALTpirmininkas 
E. Bartkus 
redaktorius 
kas.

Amerikos
ryba jau yra surengusi 
Amerikoje šešis Ameri
kos lietuvių kongresus. 
Šis šiais metais rengia
mas Detroite, Statler 
Hilton viešbutyje rugpiū
čio 30, 31 ir rugsėjo 1 
d.d. yra septintasis.

Kongresas turi, kaip 
ALT statutas numato:

ir Naujienų 
A. Pužaus-

Lietuvių Ta-

niam aktyvui jei ir buvo 
pro vieną ausį įėję, 
tai pro kitą bematant iš 
ėjo, todėl nuo tos konfe
rencijos vertinimo teko 
atsikratyti paprastai: 
"viskam pritariam ir pa
likit mus ramybėj!" O 
užmaskuoti tam nesido- 
mėjimui aukštąja poli
tika, visi ne tiek vienin
gai, kiek vienodai nukrei
pė kalbą į ... penkme
čio uždavinius Lenino 
jubiliejaus garbei. Jau 
antri metai, kaip kalbe
les apie Lenino jubiliejų 
atkalbėti kiekvienas par
tijos aktyvistas net ir už
simerkęs moka, ir žino, 
kad tą kalbėdamas ma
žiausiai susidurs su pa
vojum ką nors "ne taip" 
pasakyt... Net ir parti
jos žurnalistai, regis
truodami iš viršaus už
sakytus lojalumo pareiš
kimus, atpasakoja juos 
lyg atgalia ranka tą for
malumą atstumdami ir 
mielai pasitenkindami 
vietinių penkmečio pla
nų ir rengimosi Lenino 
jubiliejui trafaretiniu pa^ 
minėjimu... (E)

"... pademonstruoti Ame
rikos Lietuvių vieningu
mą kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą, pareikšti 
padėką už paramą,pasi
sakyti dėl JAV vedamos 
politikos Lietuvos išlais* 
vinimo reikalu, aptarti 
pasiruošimą specialiai 
akcijai, reikalaujančiai 
plačiosios visuomenės 
įsijungimo bei paramos. 
Kongresas išklauso ALT 
valdybos pranešimus ir 
teikia sugestijų ALT at
eities darbams.

Septintajam Amerikos 
Lietuvių Kongresui pro
gramą nustatė Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdy
ba remdamasi principu: 
pažvelgti į dabartinę lie
tuvių tautos padėtį, įver
tinti dabartį ir tuo re
miantis tiesti kelius at
eities veiklai siekiant 
laisvės Lietuvai.

Darbotvarkė numaty
ta sekanti:

* Kongreso dalyvių, at> 
stovų ir svečių registra
cija rugpiūčio mėn. 29 
d. vakare ir 30 ryte;

* Kongreso atidary
mas: atidarymo žodis, 
invokacija, sveikinimai, 
darbo prezidiumo ir ko
misijų sudarymas;

* Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko E. 
Bartkaus pranešimas;

* Paskaita (apžvalgi
nė) "Dabartinė lietuvių 
tautos padėtis". Vytau
tas Vaitiekūnas kalbės 
apie padėtį Lietuvoje, o 
Alena Devenienė — apie 
padėtį išeivijoje;

* Paskaita (apžvalgi
nė) "Lietuvos laisvinimo

' darbo sėkmės ir nesėk
mės", paskaitininkas A.
J. Kasulaitis;

* Simpoziumas "Atei
ties uždaviniai (konkre
tūs ne teoriški) laisvini
mo darbeĮ'. Vadovauja 
dr. Kazys Šildauskas. Da
lyvauja: kun. V. Zaka
rauskas, J. Daugėla ir 
kiti;

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 62 — 2 DIRVA 1969 m. rugpiūčio 6 d.

SENO ŽMOGAUS ATSIMINIMAI oi
K. MAŽONAS1907 metų laipkrity grį

žau iš Kazanės į Gesalus, 
kad bent kiek pasilsėti, nes 
trijų metų bėgyje atostogų 
turėjau vos 10 dienų. Anais 
laikais darbo sąlygos buvo 
nelengvos. Tuo metu, bend
ravimo centru Ylakiuose bu
vo klebonija, kur klebonavo 
kun. Silvestras Pancėrius, 
žmogus labai kultūringas, 
parapijiečių gerbiamas ir 
mylimas. Jo svetingumu 
naudojosi ne vien vietiniai, vo pakviesta Ona Abrama- 
bet ir jo gausūs pažįstami 
bei draugai ir iš toliau; to
dėl klebonijoj svečių niekad 
netrukdavo. Be parapijos 
reikalų tvarkymo, kur jis

pasižymėjo kaip geras ad
ministratorius, jam rūpėjo 
ir švietimas. Jo rūpesčiu ir 
pastangomis 1909 metais 
buvo įsteigta mergaitėm 
mokykla, kur buvo dėstoma 
ir lietuvių kalba, šitam rei
kalui jis pavedė ir gražiai 
atremontavo pusę "špito
lės”, kur pirmiau buvo uba- 
gynas. Mokyklos vedėja bu-

PASIRUOŠIMAI

vičiūtė, kuri čia būdama iš
tekėjo už Juozo Tallat-Kelp- 
šos.

čia klebonijoj susipaži
nau ir su mokyklos mokyto
ju sūdaviečių Vincu Gustai- 
niu. Po 1906 metų revoliu
cijos jau ir šiapus Nemuno 
Lietuvoj, kur ne kur pra
džios mokyklų mokytojais 
buvo skiriami ir lietuviai. 
Laiko ir kiek patyrimo tu
rėdamas prikalbinau jį su
ruošti pirmąjį lietuvišką 
vakarą Ylakiuose pastatant 
kaip paprastai "premjerai” 
Keturakio ”Amerika Pirty
je”. Ansamblį sudarėme be 
sunkumų: man teko jau 
įprasta Vinco rolė, Gustai
nis pasirinko Antano, ko
operatyvo vedėjas Jagmi
nas — žydo, jo sesuo Ma
rytė Bekampienės, Vasaris 
(vardo nepamenu) Bekam
pio. Truko mums Agotos 
rolei vaidintojos. Gustainis 
pasiūlė Reginą Gecevičiūtę 
gyvenusios su tėvu ūkyje 6 
km. atstume nuo Ylakių. Ji 
mielai sutiko, bet su sąlyga, 
kad repeticijoms ją parsi
vežti į Ylakius ir po repeti
cijų nuvežti namo. Nors aš 
gyvenau priešingoj nuo Yla
kių pusėj, tą transporto 
klausimą pasiėmiau, nes 
mano svainis buvo pavedęs 
mano reikalams ir nuožiū
rai arklį ir rogutes. O ta 
žiema su giliu sniegu buvo 
išimtinai graži. Du arba tris 
kartus savaitėje turėjau 
per Ylakius nuvažiuoti ją

ALT KONGRESUI...
(Atkelta iš 1 psl.)

* Trumpas paskaitose 
iškeltų klausimų susuma
vimas ir diskusijos. Pra
veda J. Jurkūnas.

Rugpiūčio 30 dienos va. 
kare, po paskaitų ir dis
kusijų įvyks spaudos 
konferencija.

* Rugpiūčio 31 d. iš
kilmingos pamaldos ka
talikams ir protestan
tams;

* Iškilmingas užbai
giamasis posėdis;

* Banketas su menine 
programa.

Kongresas ir banketas 
įvyks Statler Hilton 
viešbutyje.

Visos lietuvių organi - 
zacijos prašomos paskir
ti atstovus ir jų var
dus, pavardes pranešti 
ALT biurui šiuo adresu: 
American Lithuanian 
Council, Ine., 6818 So. 
Western Avė., Chicago, 
III. 60636. Tuo pačiu ad
resu įsigyjami ir bilie
tai banketui bei siunčia
mos aukos. Bilieto į ban- parsivežti repeticijoms ir 
ketą kaina $10.00. Užsa
kant bilietus kartu siun
čiami ir pinigai.

Taip pat atstovų pavar
des galima pasiųsti ir 
Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro valdybai 
adresu: 2002 Ferdinand 
St. Detroit, Mich. 48209. 
Čia taip pat priima au
kas ir į banketą bilietų 
užsakymus.

I kongresą atstovams 
rinkti yra nustatytos to
kios taisyklės:

* Dalyvauja visi Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
centro nariai;

* Centrinės, bendri
nės organizacijos siun
čia po 6 atstovus;

* ALT skyriai bei or
ganizacijų bendrieji ko
mitetai atskirose vieto
vėse siunčia po 6 atsto
vus;

* Vietinės draugijos, 
klubai, kuopos bei sky
riai siunčia po 1 atsto
vą nuo 10 narių;

* Laikraščių redak
cijos ir lietuvių radijo 
programos siunčia po 3 
atstovus,

Kongreso informaci
jos, viešbučio kambarių 
užsakymais ir visos ki
tos gaunamos ALT cent- mą dieną įvyko ir 
re arba Detroito Lietu
vių Organizacijų centre 
jau anksčiau minėtais ad«- 
resais.

Sudarytas gausus Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
garbės komitetas. Į ko
mitetą įeina daug JAV 
gubernatorių, senato ir 
kongreso atstovų ir žy
miųjų amerikiečių, o iš 
lietuvių abu vyskupai ir 
žymesnieji visuomenės 
veikėjai.

su mumis skai-

antro Ylakiuose 
epizodo sausio

A. Grinius

po repeticijos nuvežti namo 
ir vėl per Ylakius grįžti j 
Gesalus, todėl dažnai narno
se atsirasdavau jau po vi
durnakčio, padaręs virš 30 
kilometrų kelio. Be to, kas 
tai jaunam reiškia, ypač tu
rint rogutėse prie šono to
kią gražuolę.

Leidimui gauti teko vyk
ti j Telšius pas apskrities 
viršininką. Jis pamokančiai 
patarinėjo verčiau ūkinin
kus mokinti kaip burokus 
sodinti, negu vakarus reng
ti. Diplomatiškai nurodėm, 
kad dabar žiema ir ne buro
kų sodinimo laikas, bet atei
ty galvojama ir apie buro
kų sodinimą paskaitas skai
tyti.

Kada toje pačioje mo
kyklos patalpoje, kur prieš 
10 metų mokytojas rusas 
mus už ausų tampydavo, 
rengėme vaidinimui sceną, 
mus netikėtai užplūdo di
džiai triukšmaudami vals
čiaus sueigos dalyviai, po
sėdžiavę kitame pastato ga
le, grūmodami išmesią mus 
lauk, nes kaip mes galim iš
drįsti valsčiaus patalpas 
naudoti kažkokiom komedi
joms rodyti. Tik rimtesnių
jų ir nuosaikesniųjų vyrų 
dėka, kiek patriukšmavę 
paliko mus ramybėje.

1907 metais Kalėdų pir- 
mūsų 

Ylakių pirmas viešas vaka
ras.

Agota scenoje savo tauti
niuose rūbose atrodė žavin
gai ir nestebėtina, kad pa
vergė širdį šiame vakare 
buvusio ir plačiose Žemaiti
jos apylinkėse garsaus dak
taro Ferdinando Kaunackio 
(žem. Kauneckis), didelio 
Žemaitijos patrioto ir Simo
no Daukanto giminaičio, už 
kurio sekačiais 1908 metais 
ištekėjo.

žmonių tiek į šį vakarą 
prisirinko, kad mokyklos

patalpos jų sutalpinti nebe
galėjo. Sekęs gražus pasi
linksminimas užsitęsė iki 
Kalėdų antros dienos.

"Mūsų Lietuvoj” minimas 
1908 metais suruoštas Vit
kaus kieme kaip pirmas va
karas su vaidinimais yra 
tikrumoj tik sekantis po 
minėto mūsojo vakaro, ku
ris buvo kaij) paskatinimas 
sekantiems paruošimams.

Manau, kad kai kas iš da
bartinės jaunuomenės gali 
paklausti: kas čia ypatingo 
būtų susirinkti, pavaidinti, 
pašokti — tik ir mes taip 
darome ir nerandame rei
kalo apie tai minėti. Tais 
tautinio atgimimo laikais 
tie vakarai ir paruošimai 
turėjo visai skirtingą reikš
mę ir tikslus. Anų laikų są
lygomis tai buvo vieninte
lis prieinamiausias būdas 
suburti krūvon tautiečius ir 
ypač jaunimą, skiepyti jiem 
tautinį susipratimą ir tauti
nę savigarbą, skatinant ir 
įtraukiant jaunimą į tauti
nę bei visuomeninę veiklą; 
o taip jau duoti rusams su
prasti, kad ir nežiūrint jų 
pastangų slopinti tautos at
gimimo judėjimą — mes 
esam gyvi, veikiame ir kad 
jie privalo 
tytis.

Po šito 
išgyvento
pradžioj 1908 metais išvy
kau į Petrapilį. Praėjo ne
mažai metų. Petrapilis, Ra
seiniai, Dorpatas, Pirmasis 
pasaulinis karas. Ir vėl jau 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Kaune išgyventa pirmieji 
atsistatančios valstybės ke
turi nepamirštami metai: 
kūrybinis darbas, entuziaz
mas, kunkuliuojantis gyve
nimas; tai nekasdieninio 
mums dabar įprasto nusi
stovėjusio gyvenimo ruti
na. Dar trumpai pabuvojus 
Skuode pastoviai apsigyven
ta Klaipėdoj.

1936 metais vasarą su 
žmona buvome pakviesti į 
Ylakius krikštatėviais ma
no seserėčios antrojo sūne
lio. Ji buvo Ylakių mokyk
los mokytoja ištekėjusi už 
tos mokyklos vedėjo Tado 
Juokščio. šešių skyrių mo
kyklos naujas dviejų aukš
tų mūrinis pastatas, su pa
togiu vedėjui butu, sodu ir 
daržu, pastatytas arti seno
sios mano prieš daugel me
tų lankytos mokyklos. 
Krikštynų puotoje galėjo 
būti virš 40 svečių. Malo
nūs pasišnekėjimai, dainos, 
žaidimai. Ir kilo mano gal
voje praeities prisiminimai 
ir tie prabėgę 36-48 metai. 
Palyginti toks mažas laiko
tarpis tautų gyvenime, bet 
mūsų tautai toks reikšmin
gas. Koks milžiniškas ir ne
įtikėtinas skirtumas tarp 
Chruckio laikų ir šitų krikš- 
tlnių. Negalėjau nepasida
linti šita 
minimais 
čiais.

Kokios
slypėjo toj mažioj vos 3 mi
lijonų tautoj, kuri praeity 
skolindama intelektualines 
jėgas savo kaimynams už
teko ir sau sudaryti tą mū
sų gal ir neganėtinai įsisą-

mintimi ir prisi- 
su krikštynų sve-

dvasinės jėgos

Apreiškimo parapijos choro vyrai koncerto metu Brooklyne. V. Maželio nuotrauka

monintą ir įvertintą tautos 
atgimimo ir atsikūrimo ste
buklą. Iš kur atsirado, be 
pašalinės pagalbos, tiek in
telektualių jėgų, kad pada
ryti tą kur padaryta ir kas 
daroma, šiandien vien mū
sų tautos nežymi skiedra — 
atplaiša esanti emigracijoj 
stato operas, rengia meno 
parodas, tveria dainas bei 
šokių ansamblius; mūsų 
mokslininkai daugelyje uni
versitetų užima profesorių 
katedras, — daktarai, inži
nieriai ir kiti intelektualai 
sudaro tarp svetimtaučių 
mums lietuviams gerą var
dą. Dailioji literatūra kles
ti, o be to sutveriami ir to
kie monumentalūs veikalai 
kaip L. E., Mūsų Lietuva, 
Lithuania 700 Years ir kiti. 
Imant dėmesin kokiomis ne
dėkingomis sąlygomis teko 
šiuos veikalus tverti pasi
taikiusios jose klaidos, ga
lima būtų atitaisyti, leidyk
loms paskelbus, kad visi 
pastebėję kokius netikslu
mus bei klaidas praneštu 
toms leidykloms ir pataisas 
leidyklos po metų kitų at
spausdintu atskiru tomu ar 
brošiūra priklausamai nuo 
to kiek tos medžiagos prisi
rinktų. Manyčiau, kad tai 
šių veikalų vertę padvigu
bintu.

Peržvelgęs praeities iš
gyventus laikus esu likimui 
dėkingas, kad man teko gy
venti su tomis trimis kar
tomis, kurių pastangomis, 
darbu ir sugebėjimu lietu
vių tauta, kaip anas legen- 
darinis paukštys fenix pa
kilo iš pelenų, buvo ne vien 
iš merdėjimo atgaivintas, 
bet ir pasiekė tokio kultū
rinio lygio, kad ji pelnytai 
jau priklauso kultūringų 
tautų šeimai. Ir tas yra atei
čiai garantija, kad ji iš tų 
kultūringų tautų šeimos ne
dings.

HELP WANTED MALĖ

Ali

MODEL MAKERS 
(Plaster and Pine) 

DRAW DEVELOPMENT 
AND

KELLER AIDĖS 
benefits including profit sharing.

Cal! (313) 294-1620 
BINDERLINE 

DEVELOPMENT 
33100 FREEWAY DRIVE 

ST. CLAIR SHORES, MICH.
(59

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1969 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 300 dolerių premija bus 
įteikta 1969 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo 'atlyginimo spausdinti 
Dir.voje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JORY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Atsargūs Rumunijos 
žingsniai... PavergtŲjy tautų vėliavos Philadelphijos katedroje... V. Gruzdžio nuotrauka

lent Churches". Vedama
jame iškeliama komunis
tinė tironija, užimant 
brutalia karine jėga Pa
baltijo valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. 
"Tai vienas iš žiauriau-, 
šių agresijos aktų mo
derniais laikais" — pa
brėžia laikraštis. Tos 
pamaldos katedroje, to
liau tęsia laikraštis, yra 
skiriamos pagerbti 
tiems, kurie nukentėjo 
begindami tikėjimo lais
vę Pabaltijo ir kituose 
komunistų valdomuose 
kraštuose.

Po ekumeninės dienos 
susilaukta net penkių ve
damųjų ar šiaip ilgesnių 
katedroje vykusių pamaP 
dų aprašymų. "ThePhila4 
delphia Inųuirer" bir-

Pirmą kartą istorijoje 
JAV prezidentas vizita
vo komunistinę valstybę. 
Amerikos žvaigždėto
sios vėliavos, nors ir 
trumpą laiką plevėsavu
sio Bukarešto gatvėse, 
kiekvienam rumunui pa
siliks įrodymu, kad jo 
kraštas dar turi šiokią 
tokią nepriklausomybę 
nuo Sovietijos.

Tiesa, Nixonui išvy
kus, miesto tarnautojai 
JAV vėliavas greit nu
ėmė ir jų vieton iškabi
no raudonas vėliavas su 
kūju ir piautuvu, rumunų 
kompartijos dešimtojo 
kongreso proga, tuo lyg 
skubėdami pabrėžti ru
munų ištikimybę mark
sizmo - leninizmo dog
moms.

Rumunija prezidento 
Nixono trumpo viešėji
mo metu nebijojo paro
dyti savo draugiškumą 
Amerikai. Tai vienintelė 
Europoje liaudies demo
kratija, be Jugoslavijos, 
kuri nėra okupuota so
vietų kariuomenės. Bet 
Bukareštas gal būt bus 
ir vienintelė pasaulyje 
sostinė, kur diploma
tiniuose priėmimuose su- 
sutinka Vakarų ir Rytų 
Vokietijos, Izraelio ir 
Egipto, Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos atstovai.

Šita politika yra ne
didelio žmogaus kūri
nys. Tas žmogus vadina
si Nicolas Ceausescu, 
Rumunijos vyriausybės 
ir rumunų kompartijos 
galva. Jo politikos pasi
sekimo paslaptis, tai mo
kėjimas apeiti kliūtis,ir 
reikalui esant atsitrauk* 
ti, kad galima būtų ge
riau peršokti. Jis neuž
miršo Lenino patarimo: 
du žingsnius pirmyn, vie
ną atgal. Jis moka įver
tinti savo jėgą ir žino 
kiek toli gali eiti.

Kaip rumunams pavy
ko išsilaikyti iki tokio 
laipsnio?

1963 metais, kai prasi
dėjo skilimas tarp So
vietų Sąjungos ir Kini
jos, rumunai pasakė: 
"Susikalbėkite tarpusa
vyje, tai ne mūsų reika
las". Kiek vėliau jie pri
dėjo heretiškus žodžius: 
"Nei Marksas, nei Leni
nas nepavedė rusams 
būti marksizmo-leniniz
mo teisėjais. Joks kraš
tas neturi teisės kištis į 
kito krašto vidaus rei
kalus".

Tokį atstumą nuo So
vietų Sąjungos išlaikyti 
rumunai galėjo tik dėl gi
laus tautinio jausmo tau
toje. Ceausescu nerei
kėjo panaudoti didelių žo
džių. Rumunai nejaučia 
didelės meilės savo kai
mynams bulgarams, ju
goslavams, vengrams, o 
mažiausiai rusams. Jis

nepasmerkė, bet garbi
na Rumunijos praeitį, ke-- 
lia į padangę net ir na
cionalistinius veikėjus. 
Ceausescu šūkis — Ru
munija pirma!

Tas pas rumunus ke
lia savimi pasitikėjimą. 
Ne tik tautinio atgimimo 
dvasia kurstoma, bet ir 
ekonominis atgimimas 
varomas pilnu tempu. 
"Mes nebenorime būti 
tik žaliavų pristatyto
jais socialistiniam blo
kui", sako rumunai. Ir 
jie išdidūs savo pramo
ne, kuri kasmet progre-*. 
suoja po 14%. Ateinan
čiais metais jų fabrikai 
pagamins per mėnesį 
tiek, kiek 1938 metais pa
gamino per ištisus 12 mė
nesių. Ir kad pramonė ga
lėtų klestėti, rumunai, 
nori kuo mažiau priklau
syti nuo Sovietų Sąjungos 
ir daugiau plėsti ryšius 
su Vakarais, ypač Ameri
ka.

Rumunija atsisakė pa
smerkti Kiniją. Ji nepri
leido, kad Varšuvos są
junga tarnautų preteks
tu užimti Čekoslovaki
jai. Ji užmezgė diplomą? 
tinius santykius su Vaka
rų Vokietija, užima ne
utralią poziciją Izraelio 
- Egipto konflikte, bet ži
no, kad vienas neatsar
gus žingsns ir ją gali iš
tikti Čekoslovakijos li
kimas. Ceausescu žino, 
kad "nepriklausomybė" 
turi ribas, dėl to jis tu
rėjo būti labai atsargus 
priimdamas Nixoną. Ta
čiau jis nepabijojo pre
zidentą Nixoną pasitik
ti kaip tikras šeiminin
kas. Prezidentas Nixo- 
nas su savo vizitu Buka
rešte irgi .neieškojo "įs
pirti" sovietams. Pagal 
užsienio stebėtojus, vis

EKUMENINEI MALDOS DIENAI PRAĖJUS
Jau prabėgo virš mė

nesio nuo įspūdingos eku
meninės maldos dienos 
Švento Petro ir Povilo 
katedroje, į kurią buvo 
susirinkę įvairių krikš
čioniškų bažnyčių aukš
tieji dvasininkai ir dau
giau kaip tūkstantis žmo
nių meldėsi už sovietų 
pavergtas lietuvių, lat
vių ir estų tautas. Tai 
nebuvo eilinis skaudžių- 
jų birželio įvykių minė.- 
jimas, prisiminimas ke
lių dešimtų tūkstančių 
žmonių, kurie prieš dvi
dešimt aštuonerius mer 
tus žiauraus ruso oku
panto bei jų talkininkų 
buvo suimti, suvaryti į 
gyvulinius vagonus ir iš
vežti į Sibirą — tą iš 
seno rusų parinktą kraš
tą laisves kovotojams 
bausti bei naikinti.

Šįmet Pabaltiečių Ko
miteto suruoštas birže
lio įvykių minėjimas iš
virto didžiule demonstra-- 
cija prieš sovietinį im
perializmą, tautinį, kul
tūrinį ir religinį geno
cidą, prieš pagrindinių 
žmogaus teisių panieki
nimą ir brangiausio žmo
gaus turto — laisvės at
ėmimą. Ta ekumeninė 
maldos diena dar tuo yra 
ypatingai svarbi, kad pa
vergtųjų lietuvių, latvių 
ir estų laisvės byla,kaip 
niekad anksčiau, buvo

kas vyko, lyg tarp sovie - 
tų ir amerikiečių kaž 
kas sutarta. Ar tai tik 
nebus nauja Jalta, kurios 
būtinumą iššaukė Sovie* 
tų Sąjungos ir Kinijos 
konfliktas. (d)

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO,
ĮVYKUSIO 1969 M. GEGUŽĖS 30-31 DD.. NEW YORKE, 
N. Y., ROOSEVELT HOTEL PATALPOSE, TARIMAI

(Tęsinys iš Nr.60 ir 61)
• Seimas sveikina iaikraščio "Dirva" esamą ir buvu

sius redaktorius bei bendradarbius ir linki ištvermės ir 
gražios tarpusavio talkos išlaikyti tautinę spaudą gyva 
ir kūrybinga dvasia.

• Seimas džiaugiasi stambiu "Lithuania 700 Years" 
veikalo pasirodymu kaip tik reikalingu metu ir prašo Są
jungos narius jungtis šios knygos platinimo darban. Sei
mas reiškia padėką Lietuvos Nepriklausomybės Fondo 
Valdybai, veikalo redaktoriui, autoriams ir visiems prisi- 
dėjusiems prie to veikalo išleidimo savo darbu ar auka.

• Seimas džiaugiasi Korp! Neo-Lithuania jaunųjų na
rių jungimusi į ALT S-gą ir prašo Sąjungos narius remti 
šią tautinę akademinę organizaciją.

• Seimas reiškia padėką iki šio seimo buvusiai Są
jungos Valdybai už jos darbą ir rūpestį Sąjungos atei
timi bei gerove. Seimas tiki, kad ir naujai išrinktoji Są
jungos Valdyba su pirmininku Teodoru Blinstrubu ir to
liau nestokos ištvermės ir išminties savo sprendimuose 
bei jųjų vykdyme.

• Seimas prašo Sąjungos Valdybą tirti galimybes 
tautinės minties metraščiui leisti ir tokioms galimybėms 
esant, lemti leidinio atsiradimą.

taip nuoširdžiai parem
ta ne tik įvairių krikščio 
niškų bažnyčių aukštųjų 
dignitorių, ypač ilgoje 
Philadelphijos arkivys
kupo kardinolo Krol kal
boje, bet ir amerikiečių 
spaudoje, televizijos ir 
radijo programose. Ta 
simpatija, pareikšta so
vietų pavergtiems lietu
viams, latviams ir es
tams, susilaukė didžiu
lės padėkos iš visų čia 
gyvenančių jų brolių ir 
seserų.

Didžiai įvertinant ame
rikiečių mums parodytą 
nuoširdumą, norisi bent 
trumpai suminėti svar
besnius straipsnius, iš
spausdintus Philadelphi
jos ir Trentono ameri
kiečių spaudoje.

Dar savaitę prieš eku
meninę maldos dieną,pa
sirodė du straipsniai,su
pažindiną savo skaityto
jus su ekumeninės die
nos programa ir tiks
lais. Birželio 6 dieną 
"The Catholic Standard 
and Times" išspausdino 
straipsnį "Ecumenical 
Rites to recall Plight 
of ’Silent Church’ ". Ta
me straipsnyje užsime
nama apie Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos valsty
bių nepriklausomybės at
statymą prieš penkias
dešimt metų, apie sovie
tinę tų kraštų okupaci
ją 1940 metais, po to se
kusias žmonių deporta
cijas ir sunkią "Tylio
sios Bažnyčios" padėtį 
ligi šiol besitęsian
čioje okupacijoje. Ant
ras straipsnis "Baltic 
Groups Sėt Ecumenical 
Rites June 15" išspaus
dintas birželio 8 d. mi
lijoninio tiražo Phila
delphijos dienraštyje 
"The Philadelphia Inąui- 
rer". Čia ne tik duoda
ma ekumeninės dienos 
programa, suminimi tos 
dienos 
bet ir 
maldų 
minti 
tąsias 
balti jo valstybių okupaci
jos 1940 metų birželio 
15 dieną ir po metų seku
sioms masinėms tų kraš
tų gyventojų deportaci
joms. Kadangi komunis
tai yra suvaržę bet kokią 
religinę veiklą tuose 
kraštuose, todėl tų tau
tų bažnyčios yra vadina
mos "Tyliosiomis Baž
nyčiomis".

Ekumeninės dienos 
išvakarėse vėl pasirodė 
du informaciniai straips
niai: birželio 13 dieną 
Trentono vyskupijos ka
talikų laikraštis "The 
Monitor" įsidėjo straips
nį "Baltic - Americans

Sponsor Ecumenical Ser- 
vice Sunday", kur duoda
ma ištraukų iš komiteto 
atsišaukimo, ir birželio 
14 dieną — milijoninio 
tiražo dienraštyje
"The Evening Bulletin" 
straipsnyje "Rites for 
Baltic 'Oppressed' to be 
held at Cathedral" duo
dama visa pamaldų tvai*- 
ka katedroje ir sumini
mi aukštieji atskirų 
krikščioniškųjų bažny
čių dignitoriai. Tos pa
čios dienos "The Eve
ning Bulletin" muzikos 
skyriuje įsidėta žinutė 
ir apie tos maldų dienos 
solistus — lietuvį vargo
nų virtuozą Zenoną No- 
meiką iš Rochesterio ir 
estų solistą Heinz Riival- 
dą.

Pabrėžtina, kad birže
lio 15 dieną "The Phila
delphia Inųuirer" pasky
rė vedamąjį "For the Si -

želio 16 dieną straipsny
je "Cardinal Krol hits 
Oppression of Baltic Sta
tės" duoda ištraukų iš 
kardinolo Krol Šv. Pet
ro ir Povilo katedroje 
pasakytos kalbos. Tarp 
kita ko kardinolas Krol 
yra pabrėžęs: "Religi
nė laisvė yra tiek svar
bi ir pagrindinė, kad jos 
nuslopinimas sudaro pa
vojų žmogaus laisvei ir 
teisei".

Birželio 16 d. "The 
Evening Bulletin" iš
spausdino ilgoką straips<- 
nį "Cardinal Krol De- 
cries Baltic Occupa- 
tion", kur platokai at
pasakojama kardinolo 
Krol kalba, pasakyta 
pamaldų metu katedro
je, o birželio 17 dieną — 
davė įžanginį straipsnį 
"Communism's enemy: 
religion". Straipsnyje ra
šo apie religijos perse
kiojimą Pabaltijo kraš
tuose.

(Nukelta į 4 psl.)

ŠIS BEI TAS
• Dailaus žodžio kūrybos mėgėją visuomet pradžiugina iš Lon

dono atšnarėjusi PRADALGE. Jau net penktoji -- stambi (per 400 
psl.), įvairi, turininga knyga. Be jos negali apsieiti nė vienas mūsų 
kultūringas tautietis, nes tai — vienintelis lietuviškos literatūros 
periodinis spaudinys laisvės pusėje. Ir jeigu Pradalgė kai kam atro
do negana stipri, tai tik mes patys kalti, kad nepakankamai domimės 
ir globojame savą raštiją. Ir kuris kritikas mėgina perdaug supeikti 
tai tik save pakaltina: šis literatūros metraštis atspindi mūsų visų 
rašytojų, laisvėje esančių, veidą. Jei kas, nuošaly stovėdamas, vien 
kritikuoja, o pozityviu darbu neprisideda —pats žlugdo vieninteli sa
vą literatūros žurnalą, kuri mums su skoniu ir uoliu rūpesčiu maž
daug kasmet padovanoja gabus beletristas ir žurnalistas Kazimieras 
Barėnas.

• Po sėkmingo Apollo 11 žygio | mėnuli viešumoje pasigirdo bal
sų, kad siekiant apvaldyti tolimus erdvių pasaulius, pravartu būtų 
sykiu išlaikyti pusiausvyrą - dėmes! ir savo planetos degantiems 
reikalams, kaip — karai, skurdas ir badas, tamsumas, jaunimo 
klaidingas išauklėjimas, žmonių ir tautų nuvergimas nelaisvėn ir kt. 
Juk čia pat mūsų žemėje vyksta nekultūringi ir nežmoniški dalykai, 
tad jais pirmiausia reikia rūpintis. Pvz. kaip ciniškai ir viešai nai
kinamas žmogus Biafroje (ypač kūdikiai, vaikai).

apeigų dalyviai, 
nusakomas tų pa
tiksiąs — prisi- 
dvidešimt devin- 
metines trijų Pa-

* Jei dabartinis Amerikos jaunimas kuris parodo tiek veiklios 
energijos įvairioms, tariamai žmoniškumo tiesos, laisvės ar tai
kos idėjoms ginti — jei jis tikrai nuoširdus, nedvimainiškas, tai pri
valėtų savo žygius nukreipti f vietas, kur tos idėjos itin skaudžiai 
mindomos, kur žmoniškumas ryškiausiai paniekintas.

• Kadaise Tadas Kosciuška, lietuvis nuo Naugardėlio (jis ne tik 
save laikė lietuviu, bet ir labai mylėjo Lietuvą, o lenkų nemėgo, pvz. 
primygtinai prašėsi perkeliamas iš Lenkijos sukilėliams vadovauti 
Lietuvoje), nuoširdžiai isitikėjes laisvės idėjomis, iš Europosatki- 
lo Amerikon padėti kovoti už Jungt. Am. Valstybių nepriklausomy
bę nuo Anglijos. Karo mokslus baigęs Prancūzijoje, jis buvo net la
bai naudingas sunkiose kautynėse ir nekartą nulėmė laimėjimą. Jis 
buvo priskirtas gen. Jurgio Vašingtono adjutantu, savo karžygiškais 
nuopelnais įsigijo pulkininko ir generolo laipsnius. Jis yra laiko
mas JAV artilerijos tėvu. Argi nenuostabu, kad lietuvis tiek pasidar
bavo Amerikai?

• Gi dabar, po 200 metų, kai civilizacija ir kultūra taip pasakiš
kai ištobulėjo, o Amerika tapo galinga ir turtinga šalis, kodėl neatsi
randa toje puikioje JAV visuomenėje panašių idealistų, kaip Tadas 
Kosciuška, kurie savo mokslų žinias, jėgas ir turtą panaudotų ano 
didžio kovotojo už Amerikos laisvę -- tėviškės kraštui vaduoti nuo 
nežmoniškų imperialistų? Kai dabar Amerika nugalėjo tokf žadą 
užimanti nuotoli ligi mėnulio, argi nėra žmoniškumą skaudinantis 
faktas, kad Kosciuškos gimtinėje, jo mylimoje Lietuvoje — žmo
gui, nieku nenusikaltusiam, uždrausta ir negalima nė už keletos 
varsnų savus gimines aplankyti? Kosciuška anuomet kovojo prieš 
caro vergiją, bet dabartinė priespauda net daug žiauresnė, labiau 
žmoniškumą pažeidžianti. Lietuva daug, daug arčiau negu mėnulis, 
tad kodėl amerikietis, laisvėmis nusvaigęs, jau nebeprisimena lietu
vio Kosciuškos idealizmo bei nuoširdaus ryžto stoti ne vien už savo 
bet ir visų žmonijos tautų laisvę?

SKIRPSTAS
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IEŠKANT SAULĖTŲ DIENŲ...
Išvykau su žmona pa

sižvalgyti į pietus ir pa
ilsėti saulėtoj Floridoj.

Pravažiavus Ohio pa
siekėme Kentucky. Kraš
tas kalnuotas,keliai siau- 
roki, geri, bet labai vin
giuoti ir pavojingi važia
vimui. Keliai pravesti 
per kalnus,kalveles tarp 
iškirstų uolų. Vietomis 
atrodo, kad nuvažiuosi

EKUMENINEI
MALDOS...

(Atkelta iš 3 psl.)
Pagaliau "The Catho

lic Standard and Times" 
birželio 20 dieną įsi
dėjo net du straipsnius: 
"The ’Silent Churches ’ 
Speak", kur duodama 
statistinių duomenų 
apie sovietų okupuotų Pa
baltijo kraštų didžiulius 
gyventojų nuostolius, 
sunkią Bažnyčios padė
tį ir kita. Antrame 
straipsnyje "Baltic Na- 
tions' Fate Shows Red 
Weakness, Cardinal 
Says" — iškeliami pa
grindiniai kardinolo
Krol kalbos punktai: pa
smerkimas agresijos ir 
pareiškimas užuojautos 
pavergtiesiems lietu
viams, latviams ir es
tams .

Ištraukų iš pamaldų 
katedroje davė net ketu
rios Philadelphijos tele
vizijos stotys.

Ekumeninę maldos die
ną ruošė Pabaltiečių Ko
mitetas, kurį sudarė dau- 
giausia jauni lietuvių, lat
vių ir estų atstovai. Sėk
mės nuopelnas didele 
dalimi priklauso mūsų 
darbštiesiems komiteto 
nariams. Tai puikuspar 
vyzdys ir kitoms lietuvių 
kolonijoms, kaip patrauk
ti amerikiečių visuo
menę į laisvės kovos pas
tangas. Tenka palinkėti 
komitetui ir darbingai 
lietuvių grupei tokios pat 
sėkmės ir ateities pla
nuose. (bb)

A.GARMUS

bedugnėn, ypač mano 
žmona bijodavosi net že
myn pasižiūrėti. Žemai 
auga aukšti medžiai,ku
rių tik viršūnės matosi. 
Pravažiuojant atrodo 
ūko kraštas, nors dabar 
visos Amerikos valstijo
se nepaprastai greitai au
ga lengvoji ir sunkioji 
pramonė. Žiūrint į gam
tą, neatrodo perdaug įdo
mi, nes per kalnus, kal
veles daug ko ir nepa
matai. Čia vyksta garsio
sios Kentucky Derby ark
lių lenktynės, kurios kas
met sutraukia tūkstan
čius mėgėjų. Pakely ma
tosi daug aptvertų ūkių, 
kuriuose auginami lenk
tynių arkliai.

Įvažiavus į Tennessee 
valstiją, atrodo gamta 
gražesnė, kalnuota , iš
vingiuota upėmis bei upe
liais. Pakelės apaugę 
ąžuolais, bei pušynais, 
oras švelnus, malonus, 
atrodo, ūkio kraštas, nes 
daug matosi gyvulių, ap
dirbtos žemės su gražiu 
derliumi. Pakelėse ma
tėme augančius kukurū
zus, tabaką, medvilnę ir 
kitą augmeniją.

Po nekurio laiko įva
žiavome į Georgia vals
tiją, kuri atrodo plotu ne
maža ir pasižymi ne
paprastai gražia gamta. 
Keliai apaugę pušynais, 
valakiniais riešutais ir 
kitais gražiais me
džiais. Atrodo tikras 
ūkio kraštas, su gražiai 
apžėlusiomis kalvelė
mis , gražiu, nėšliu der
liumi. Pakelėse matosi 
geras derlius: kukurū
zų, žemės riešutų, vala- 
kinių riešutų, medvil
nės, tabako ir kitų įvai
rių vaisinių medžių. At
rodo žemė derlinga ir ge
rai išdirbta, nes visa aug
menija labai vėšliai au
ga. Man primena gra
žius Čekoslovakijos so
dus, bei žaliuojančius 
laukus. Georgia valsti
joje matai mylių mylias 

besitęsiančius pušynus 
bei žaliuojančius laukus, 
kas sudaro keliautojui 
malonų, gražų vaizdą. 
Atrodo, kad visas kraš
tas paskendęs pušynuo
se, bei apsodintas gra
žiais aukštais riešutų 
medžiais ir kitais įdo
miais žalumynais. Va
žiuojant matėme pušy
nuose ir prie vandens 
daug vasarotojų. Klima
tas labai švelnus, malo
nus, bet vasaros metu 
karštas. Tiesa, tuo laiku 
buvo 98 , bet tas karš
tis nėra įkyrus, kaip pas 
mus Clevelande. Aš iš
buvęs apie pusvalandį 
saulėje neprakaitavau, 
bet jaučiausi kaip pirty, 
malonios šilumos apsup
tas. Gal būt ilgiau saulė
je būtų sunkoka išbūti, 
nes slėnyje prie ežero 
nėra vėjelio. Tenai pu
šynai kitoki, negu Lietu
voj. Pušų spygliai švel
nūs, malonu ranka palies
ti, o nekurie medžiai nu- 
sikorę su ilgomis barz
domis, kai kur atrodo, 
tarsi jaunų merginų ka
sos kabo. Prie vandens 
žmonės pasakojo, kadne- 
kuriuose ežeruose yra 
visokių vėžlių, atrodo, 
kad įėjus į vandenį kas 
nors įsikabins, nors van
duo švarus. Pakraščiai 
ežero dumblėti, reikia iš 
karto plaukti, o kas ne
moka plaukti, tai užtenka 
tik pasigėrėti vandens pa
viršium. Žinoma, pasi
taiko ir geresnių prie eže* 
ro priėjimų, ypač kuror
tuose, kur išpiltos pa
krantės ir paruoštos 
maudymuisi.

Mums patiko Georgia 
sostinė Atlanta, didžiu
lis miestas, turįs la
bai gražių pastatų, ypač 
naktį turtingai, gražiai 
apšviestas. Mieste ma
tosi nemažai juodukų, 
kurie gan mandagūs ir ne
sijaučia taip išdidūs, 
kaip Clevelande.

Artinantis arčiau Flo
ridos Georgia valstijoje 
matosi palmių, bet jos ne 

tokios vėšlios kaip Flo
ridoj.

Įvažiavus į Floridą at
rodo daugumoj lygumos. 
Pradžioje Floridos pake
lėse matosi daug pušy
nų ir atrodo, kelias lei
džiasi žemyn link jūros. 
Pakelėse matosi arklių 
bei raguočių ūkiai, ap
tverti gražiomis balto
mis tvoromis,kurios tę
siasi mylių mylias ir pri
klauso turtingiems ūki
ninkams. Be to, yra daug 
tabako laukų su derlingu 
derliumi. Leidžiantis že
myn link jūros, visur di
džiuliai sodai apsodinti 
apelsinų, citrinų ir ki
tais vaismedžiai. Niekur 
nepastebėjau vynuogių, 
nes, atrodo tame klimate 
neauga.

Privažiavom Tampa 
miestą, kuriame yra 
apie 350.000 gyventojų. 
Jautėsi esant švariam, 
neaprūkusiam mieste pa
sipuošusiam tropikine 
augmenija. Neužilgo pa> 
siekėme St. Petersbur- 
gą, kuris guli prie Mek
sikos įlankos. Teko pra
važiuoti ilgą tiltą 10-15 
mylių einantį per vande
nį ir atrodo, kad važiuo
ji per begalinę didelę jū
rą.

St. Petersburgas turi 
gyventojų tarp 225-250 
tūkstančių. Miestas la
bai išsiplėtęs, nes neturi 
aukštų pastatų. Namai 
balti, švarūs, stogai 
daugiausia čerpėmis 
dengti, be rūsių. Dangus 
labai mėlynas, oras šva
rus niekuo neužterštas, 
nėra sunkios pramonės, 
judėjimas nedidelis. Vi
sas pajūris nustatytas 
brangiais moteliais, 
apartamentais, čia ma
tai didžiulius naujus pa
status turtingų motelių 
su visais patogumais tu
ristams, kurių sezono 
laiku netrūksta. Ne sezo
no laiku, maždaug nuo 
balandžio 15 iki liepos 
1 d. ir nuo rugsėjo iki 
gruodžio lengviau gauti 
kambarius ir šiek tiek pi
giau, o kitu laiku patarti
na iš anksto užsisakyti, 
jeigu nori arčiau atviros 
jūros apsistoti. Žmonės 
neskuba, nes atrodo,kad 

ten gyvena tinginiai. Ži
noma, toki ir yra, nes 
daugiausia turistai.

Pajūriu bevaikščio
jant mums daugiausia te. 
ko susitikti su įvairiais 
žmonėmis, su kuriais 
tuojau ir susipažįsti, nes 
žmonės mandagūs, visi 
sveikinasi. Dažniausia 
teko sutikti atvykusius iš 
New Yorko, Illinois ir 
Ohio valstijų.

Liepos mėnesį jūros 
vanduo buvo labai šiltas 
virš 80.

Gyvenant Clevelande 
teko girdėti daug įvairių 
neigiamų pasakojimų 
apie Floridą, kad ten la
bai drėgna, viskas supe- 
lyja, daug uodų, vabalų, 
gyvačių, nuo karščio nė
ra kuo kvėpuoti ir t.t.

Man atrodo, kad pri
klauso nuo vietos kur va* 
žiuoji ir kur apsistoji. 
Jeigu pavažiuosi link 
Miami arčiau tų didžiųjų 
pelkynų, kur nėrakuror- 
tinės vietos, tai ten visko 
pamatysi: krokodilų,gy
vačių, milijonus uodų. 
Be to, daugiau drėgmės 
kurie apsigyvena Atlanto 
pusėje. Man teko dau
giau su žmona pasižval
gyti tarp Clearwater,St. 
Petersburg ir Saraso- 
tos. Minėtos kurortinės 
vietos tiesioginiai išei
na į Meksikos įlanką. 
Čia oras švelnus, malo
nus gan sausas, daug sau
sesnis negu pas mus Cle* 
velande. Pav. kambaryje 
palieki nenugręžtą mau
dymosi kostiumą, per 
naktį išdžiūsta. Atrodo, 
kad vienas iš geriausių 
maudymosi pajūrių yra 
St. Petersburgo pajū
ris, kuris tęsiasi kelio
lika mylių ir smėlis la-r 
bai baltas, labai geras, 
negilus į jūrą įėjimas ir 
neturi tų pavojingų žolių 
kurios apsivynioja apie 
kojas ir smarkokai apde
gina, kad net reikia eiti 
pas daktarą, kas pasitai
ko Miami pajūryje prie 
Atlanto.

Galima visur laisvai 
žuvauti, leidimų nerei
kia. Vieną sekmadienį 
nuvažiavom į Lietuvių 
klubą ir susipažinom su 
visa eile lietuvių. Klu

bui vadovauja p. Kar- 
nius. Tą sekmadienį 
daug svečių buvo atsilan
kę iš visos Amerikos. P. 
Karnius svečius prista
tė susirinkusiems. Išpil
dė gražią programą, ska
niai pavaišino, smagiai 
pašokom.

St. Petersburgo lietu
viai labai malonūs ir 
draugiški. Nemažas bū
rys lietuvių (apie 200) gy. 
vena St. Petersburge ir 
vis daugiau ir daugiau at
važiuoja. Visa eilė lietu* 
vių nusipirko motelius, 
apartamentus ir kitus 
biznius, pradedant nuo 
30.000 ir baigiant 200- 
300 tūkstančių. Pav. tu
ri motelių t apartamentų 
biznius, Tūliai, clevelan- 
dietis Kazilionis, chica- 
giškiai Petrauskai, Ba- 
čiai, Urbonai, kuriuos te
ko aplankyti. Atrodo, kad 
motelių, aparatmentų 
biznis kurortinėse vieto
se neblogai sekasi. Visi 
gerai atrodo ir savo biz
niais patenkinti. Teko su
tikti Gaškus, kurie irgi 
dairosi kur nors pana
šiai įsikurti. Apartamen
tų biznis lengvesnis, nes 
butus išnuomoja ilges
niam laikui, o motelių 
biznis sunkesnis, nes rei
kia budėti, bet pelninges
nis. Namų kainos įvai
rios, pagal vietą ir kai
nos. Pav. senesniam St. 
Petersburgo rajone na
mai nuo 8000 iki 15.000 
taksų moka nuo 100 iki 
150 dolerių į metus, na
mai St. Petersburgo pajū
ryje ne visai prie jūros, 
nes ten pastatyti tik mo
teliai ir apartamentai, 
vienos šeimos namas su 
dviem miegamais gali
ma pirkti nuo 17.000 - 
25.000 ir taksų moka 
tarp 150-250 dol. O na
mai nuo 25.000 - 35.000 
ir aukščiau su 3 miega
mais ir frontu į vandenį 
kur gali turėti prieplau
ką, laivą ir čia pat mau
dytis ir žuvauti, taksų 
moka nuo 250-450-750 
priklauso nuo sklypo ir 
namo dydžio. Pav. skly
pas 100 pėdų ant 80 pėdų 
išeinančio į vandenįkai-
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VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos -
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— Žinoma, vienybės reikia, bet ordinas tik tada 
ją atsimena, kai ji jam reikalinga — atsakė vyskupas 
Mykalojus delsiai. — Nežinau, ar ordinui pasiseks 
galutinai paklupdyti žemaičius, kaip čia buvo pasaky
ta, o jei pasisektų, aš nenoriu, kad juos ištiktų toks 
pat likimas, kaip kuršius. Romos Kurija niekad to 
ordinui nedovanos. Šventojo Tėvo legatas Balduinas 
buvo sudaręs su kuršių karaliumi Lamikiu sutartį, 
pagal kurią jo valdos buvo pavestos Kurijos globai, 
o kaip pasielgė ordinas? Nors popiežius tą sutartį 
patvirtino, tačiau ordinas vis dėlto įsibrovė į Kur
šą, nusiaubė jo žemes ir net sulaikė Visbyje kuršių 
pasiuntinius, kurie keliavo į Romą ieškoti šv. Tėvo 
užtarimo.

— Teisybė, — atsakė magistras, — tik jūsų 
malonybė užmiršo vieną dalyką, būtent, tą, kad 
prieš Balduinui sudarant sutartį, ordinas jau buvo 
anksčiau susitaręs su kuršiais ir žymiai palankes
nėmis sau sąlygomis. Aš labai gerbiu šv. Tėvą, bet 
nemėgstu, kai Kurija kaišioja mums koją. Jūsų ma
lonybės pirmtakas vysk. Albertas svajojo sukurti 
čia nuo Romos Kurijos pareinančią valstybę, ir at
rodo, kad Roma vis dar nebus nuo tos minties atsi
sakiusi, nors būtų pats metas.

Vysk. Mykalojus tylėjo susimąstęs. Jis žiūrėjo 
į potamsiuose skendintį menės kampą ir galvojo 
apie dar neapšviestą krikščionybės pagonių kraštą. 
Žibančios žvakidės ant stalo jam priminė kataliky
bės įžiebtą žibintą Dauguvos žiotyse, bet kas tą žį 
bintą įžiebė? Ar ne šventieji vyrai: Meinhardas, 
Bertoldas ir jo pirmtakas didysis vyskupas Alber

tas? Kertinį akmenį Livonijos valstybei padėjo dva
siškiai, ne kareivos. Vyskupą Mykalojų, kaip vokie
tį, žavėjo magistro pavaizduotoji Livonijos ateities 
vizija, tačiau, kaip dvasiškiui, ji jam kėlė didelių 
abejonių, nes ir pats magistras neslėpė, jog, su
triuškinus žemaičius, pirmon galvon laimės impe
ratorius, o ne popiežius. Kaip ištikimam popie
žiaus šalininkui, jam rūpėjo visų pirma stiprinti 
Romos Kurijos galią.

— Bet ar ne kryžiaus vardu ordinas nori savo 
planus vykdyti? — pagaliau jis paklausė.

— Aišku, mes juk tam ir kryžius nešiojame ant 
savo apsiautalų, — nusišypsojo magistras, — bet 
kryžius be kardo bejėgis.

— Kaip ir kardas be kryžiaus.
— Šventi žodžiai, jūsų malonybe. Štai aš kaip 

tik ir sakau, kad kryžius ir kardas turi veikti išvien. 
Mes negalime ir neturime pasitenkinti tuo, ką turi
me: mūsų misija nešti kryžių į Rytus. Mums, ordi
no broliams, mūsų sąjungininkams ir misininkams 
reikalingos jūsų malonybės ir visos Livonijos dva
sininkijos maldos į Visagalį, kad jis suteiktų mums 
jėgų priešams sutriuškinti; antra, prašau jūsų malo 
nybę įsakyti vienuoliams ir dvasiškiams per pa
mokslus ugningu žodžiu kurstyti riterių ir misinin
kų kovos dvasią ir pagonių neapykantą mūsų švento
jo tikėjimo ir bažnyčios didesnei naudai, ir,trečia, 
mes prašome, kad jūsų malonybė įsakytum visur 
rinkti aukas ir pats plačiai atvertum savo iždinės 
duris.

— Jūsų prakilnybė kalbi taip, lyg kad visiškai 
neabejotum žygio pasisekimu. O jei jis nepasiseks?

— Nepasiseks! — magistras šyptelėjo supanie 
ka. — Kaip jis gali nepasisekti? Žygiui mes jau se
niai ruošiamės. Mes jau susitarėme su Pskovu: jis 
atsiųs mums pagalbos. Jo šventenybės popiežiaus 
Grigaliaus paskelbtasis šiaurės Vokietijoje kry
žiaus karas prieš lietuvius mums daug padėjo ir 
dar daugiau padės. Mūsų kariaunoje yra sutelkti 
lybių, estų ir latgalių būriai. Mes visaip stiprina
me savo kumštį, — magistras pakėlė ranką su su
gniaužtu kumščiu, — ir jo smūgis bus triuškinantis. 

Ar ne taip buvo kai mes suruoš ėmė pirmąjį didelį 
žygį į Lietuvą? Mes nužygiavome iki Nalšėnų, su
triuškinome lietuvius ir su dideliu grobiu grįžome 
atgal.

— Ar Mindaugas žemaičiams nepadės? —
— Ne, nepadės: jis nekenčia žemaičių kunigo 

Vykinto, o, kita vertus, gal ir nesuspės, nes apie 
mūsų pasiruošimus, tur būt, nieko nežino, o jei ir 
žino, Vykinto jis.neparems. Jei mūsų pirmasis žygis 
į Lietuvą pasisekė, tai žygis į Žemaitiją bus dar 
sėkmingesnis, nes mes būsime dar geriau pasiruo
šę.

Vyskupas Mykalojus žiūrėjo magistrui Vokevi- 
nuiįakis, kuriose švietė ryžtas ir valia, ir pagal
vojo, kad ginčytis nebūtų prasmės. Jis nori karo, 
ir tas karas bus, gal net dar šį rudenį, kam prie
šinis? Gal magistras ir jaučiasi padėties vieš
pačiu ir net Livonijos valdovu, bet, tur būt, ir jis 
pats žino, kad taip nėra, kad Livonijos ateitis galų 
gale pareis nuo to, kas laimės: imperatorius ar po
piežius. Kad vokiečiai įsigali Pabaltijyje — gerai, 
bet jei Friedrichui Hohenstaufenui bus aplaužyti ra
gai ir popiežius triumfuos, tai ir Pabaltijyje Romos 
Kurija viešpataus. Juk magistras ir jis, Livonijos 
vyskupas, tėra tik pėstininkai: didieji generolai kau
nasi kažkur kitur. Jei magistro žygis pavyks, tai jo, 
dvasinio ganytojo svarbiausias tikslas bus skleisti 
nukariautose žemėse krikščionybę ir išspausti ko 
daugiausia naudos bažnyčiai. Tą mintįturėdamas gal
voje, vyskupas tarė:

— Tegul jūsų prakilnybės žodžiai pasiekia Visa
galio ausį, ir tegul Jis išklauso mūsų maldų. Aš tik 
noriu įspėti iš anksto, kad karą laimėjus,dalijantis 
žemėmis nekiltų ginčų mūsų tarpe, kaip tai, de
ja, būdavo praeityje. Pagal mūsų susitarimą, 
nukariautųjų pagonių žemių bažnyčiai priklauso 
trečdalis. Mes patys pasirinksime, kurios že
mės mums turi priklausyti.

— Tebūna taip, kaip jūsų malonybė nori, — 
atsakė magistras nuolaidžiai.

(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Buvęs Lenkijos šnipas 
Amerikoje pulkininkas 
Pawel Monat savo kny
goje "Spy in the U.S." 
rašo, kad viena iš jo 
mėgiamiausių šnpinėji- 
mo vietų buvo klausytis 
įvairių pokalbių Penta
gone.

Scripps-Howard bend
rovės korespondentas iš
bandė šį metodą, tik gal 
nė su tokiais inkrimi
nuojančiais rezultatais. 
Pagal jo pranešimus:

Italijos gynybos minis- 
teris aplankė Amerikos 
gynybos departamento, 
sekretorių.

Kariuomenės pulki
ninkas, kuris prasitarė 
atidarąs "mažą taupymo 
sąskaitą Elenutei", tiki
si kad ateinančią vasa
rą bus perkeltas kiton 
tarnybos vieton.

Laivyno leitenantas, 
pilnai įsitikinęs, jog rer 
kia turėti mažiausiai ach 
mirolo laipsnį, kad ga
vus Pentagone automobi" 
liui pastatyti vietą.

Aviacijos pulkininkas 
planuoja parduoti laivą 
ir pirkti naują automobi
li.

Su stipriu anglišku ak
centu pilietis "vyksta į 
Londoną penkių dienų 
konferencijai"; prancū
zišku akcentu pilietis ti
kisi, kad anglas turės 
"gerą laiką".

Pulkininkas Monat ra
šo: "Bet kas, pradedant 
keturių žvaigždžių gene
rolu ir baigiant 15 metų 
berniuku gali pakliūti 
Pentagonan. O jo kaimy
nystėje yra krautuvės, 
vaistinė, bankai, kredi
to unija, laikraščių kios
kas, parodos ir kavinė. 
Stovint kavinės eilėje lau
kiant maisto yravienaiš 
geriausių progų pašnipi
nėti. Vienas mano bend
radarbių čia pirmą kar
tą iš aviacijos pulkinin
ko išgirdo apie naują 
amerikiečių B-70 bom
bonešį".

Žinoma... būtų ne pro 
šalį sužinoti ir kas ta 
Elenutė...

IEŠKANT SAULĖTŲ 

DIENŲ...
(Atkelta iš 4 psl.) 

nuoja nuo 10.000 iki 15. 
000 ir daugiau priklauso 
nuo vietos kur yra, ypač 
labai brangūs sklypai ir 
namai St. Petersburg 
Beach saloje, nes iš vie
nos pusės atvira jūra, o 
iš kitos įlanka. Pagal ki
šenės storumą gali pirk
ti sklypą ir namą, nes 
oras visur geras, šva
rus. Jeigu savininkas gy
vena savam name, tai už 
pirmus 5000 dol, namo 
įkainavimo vertės nerei
kia mokėti mokesčių.

Mano nuomone, verta 
kurtis lietuviams prie 
Meksikos įlankos, ypač 
St, Petersburge, kur yra 
jau nemažas skaičius lie
tuvių. Teko girdėti, kad 
ne vienas jau išsigydė 
nuo artrito jūroj maudy- 
damiesi, bei saulėj kai
tindamiesi. Vanduo sū
rus ir turi įvairių mine
ralų. Kiek teko girdėti, 
įvairių darbų galima gau
ti. Net ir jaunimas baigę 
universitetus atvažiuo
ja ieškoti darbų ir ne vie
nas jau įsikūrė. Nesunku

LIUBLINO UNIJOS 400 METŲ SUKAKTĮ MENANT (4)

TRYS LIUBLINO SEIMO
TARPSNIAI J- JakStas

Apie seimą, kur gar
sioji unija sutarta, tu
rime gan gerus betar
piškus šaltinius: du to 
seimo dienoraščius. Vie
nas jų trumpesnis su 
praleistais tarpais iš
leistas A.T. Dzialyns- 
kio (žrodlopisma do 
dziejow unii, 1856) ir ki
tas daug pilnesnis, pa
skelbtas Kojalavičiaus 
(Dnevnik Liublinskago 
seimą, 1869).

Pagal šiuos du dieno
raščius vaizduojant sei
mą, galima skirstyti jį 
trimis laiko tarpsniais: 
1. lietuvių - lenkų gin
čai dėl unijos pobūdžio; 
šis tarpsnis tęsėsi nuo 
seimo pradžios, gruo
džio 23 d. (faktinai kiek 
vėliau) iki kovo 1 d., ka
da lietuviai slapta iš
važiavo iš seimo; 2. 
lenkų seimas prieš lie
tuvius; jis truko nuo lie
tuvių slapto pasitrauki
mo iki jų sugrįžimo ba
landžio 5d.; 3. susita
rimas ir unijos patvir
tinimas nuo bal. 5 d. iki 
liepos 1 d.

Šiais trimis laiko 
tarpsniais ir tinka dės
tyti eigą to garsaus sei'- 
mo, kur leminga mūsų 
tautai unija buvo sutar
ta.

LIETUVIŲ - LENKŲ 
GINČAS DĖL UNIJOS 
POBŪDŽIO

Kokias pažiūras tu
rėjo lietuviai ir lenkai į 
uniją, gal geriausiai nu
sakė pašalinis tuo metu 
Lenkijoje gyvenęs stebė
tojas, popiežiaus nunci
jus Commendoni. Jis 
1564.2.16 laiške Varmi
jos vyskupui Hosijui ra
šė: "lietuviai nori, kad 
būtų du kūnai į vieną su
jungti, kad tarsi vedybo
mis suporinta Lietuva ir 
Lenkija būtų du viename 
kūne; lenkai nori, kad 
šios provincijos susimai
šytų ir sutirptų į vieną 
kūną". To pašaliečio 
taikliai pastebėto tikslo 
lenkai ir siekė nuo pat 
seimo pradžios. Prie to 
šaukėsi jie vis senų su
sitarimų, nuo pačio Jo
gailos laikų, ir kalbėjo, 
jog unija jau seniai su- ’ 
tarta ir telieka ją tik 
vykdyti. Jie traukte trau. 
kė vos tik į seimą atvy
kusius lietuvius su Že
maičių seniūnu Jonu Kat
kevičiumi priešakyje su
sėsti bendrame seime ir 
tartis dėl unijos gyven-

surasti darbų daržinin
kams, nes turtingesni 
samdo prižiūrėti augme
niją apsodintą apie na
mus.

Maistas nepigus, kaip 
ir visur didmiesčiuose. 
Šiltų rūbų mažai reikia. 
Sutaupai ant kuro. Elekt
ra brangoka. Kas turi 
nuosavą namą ir turi at
liekamą kambarį, tai nė
ra sunku išnuomoti, nes 
sezono metu kainos gan- 
aukštos.

Čia patiekiau asmeni
nius įspūdžius. Gal kam 
bus naudingi. Prieš ku
riantis kur nors, reikia 
pačiam įsitikinti, tai ne
reikės gailėtis. 

dinimo. Po ilgesniųdery. 
bų lietuviai nusileido ir 
sausio 21 sutiko bendrai 
posėdžiauti. Posėdyje 
lenkai tuojau iškišo se
nus susitarimus ir Kro
kuvos vyskupo lūpomis 
pareiškė, jog "unija jau 
senai patvirtinta mūsų 
pirmatakų". Taip tvirti
no jis pagal senas su
tartis. Lietuviai per Vil
niaus vaivadą Radvilą 
Rudąjį tik pasityčiojo iš 
tų senų pergamentų — 
sutarčių. O Žemaičių se
niūnas pareiškė, kad kai 
kurie tie raštai yra pa
naikinti, daugelis jų pa
keista ir pataisyta. Se
niūnas baigė kalbėti 
kreipdamasis į lenkų po
nus: "prašome ponus pa
teikti mums jūsų nori
mą uniją".

Matyti, posėdyje gero
kai ginčytasi ir lenkai 
šiurkščiai puolė lietu
vius, kad Vilniaus vai
vada priekaištavo jiems: 
"turime iš jūsų pažadą 
kad "fraterno amore" 
(su broliška meile) tą ak
tą norite pradėti, bet iš 
jūsų to negirdėjome. Tu
rime vilį, kad su mumis 
teiksitės elgtis "frater
no amore". Tame pat po
sėdyje Krokuvos vysku
pas kartojo, jog apie uni
ją jau kalbėta ankstes
niuose seimuose ir esą 
nutarta pasirinkti Alek
sandro privilegiją. Šią 
vad. Aleksandro privile
giją, žinomą Petrikavo- 
Melniko unijos vardu, 
lenkai vis linksniavo 
Liublino seime. Pagal ją 
maždaug ir padiktavo 
patį Liublino unijos ak
tą. Jei Aleksandro unija 
lietuviams būtų nepri- 
imina, "tada — taip kal
bėjo vyskupas — eisi
me prie Jogailos uni
jos". Tai pirmas pami
nėjimas Jogailos unijos 
kartotas neretai ir vė
liau. Tačiau, kaip dabar 
linkstama manyti, len
kams tarp žinomų Jogai
los unijų nebuvo pačios 
pagrindinės — Kriavo., 
kurios originalus rank
raštis (kaip sakoma) sau
gomas Krokuvos kapitu
loje. Todėl turi pagrindo 
nekurie istorikai, laiką 
Kriavo aktą, koks jis 
šiandien yra, vėlesnių 
laikų fabrikatu.

Kaip jau minėta, per 
dienoraščius traukiasi 
raudonu siūlu lenkų ten
dencija įsitraukti sau 
Lietuvos d. kunigaikštiją 
ir lietuvių priešingas sie
kimas — apginti savo 
valstybingumą. Ypatin
gas dalykas tose diplo
matinėse tąsynėse len
kų fantastiškas kibimas 
prie sienų unijų, privile* 
gijomis vadinamų. Reikš
minga ir daug pasakanti 
kalba tuo atžvilgiu buvo 
vieno lenkų atstovo:"pri
vilegijų laikytis,kaip gir
tas mužikas (chlop) tvo
ros ir parašyti visą,kas 
privilegijoje yra, kitais 
žodžiais, bet kad vienas 
dalykas būtų".

Lietuviai, priešingai, 
siūlė pradėti pasitari
mus ne nuo privilegijų, 
bet šiaip kalbėtis "su 
broliška meile" ir taip 
sutartinai gero galo pa
siekti. Lenkai ypač aukš
tai vertino jau minėtą

tų", kaip jie prisipažįs 
ta.

Pirmiausia lietuviai 
žvelgia į praeitį ir kal
ba, kaip jie su lenkais 
"broliškai" gyveno kas 
savo valstybėse, "kaip 
tarpusavyje mylėjosi ir 
buvo baisūs priešams". 
Dabar pateiktame lenkų 
projekte lietuviai įžiū
ri jų kėslus suliedinti 
abi valstybes, kur Lie
tuva turės pranykti Len
kijoje. Trijuose unijos 
nuostatuose lietuviai 
įžiūri jų valstybės pa
glemžimą: d. kunigaikš
čio rinkimų panaikini
mas, tvirtinimas net ir 
lietuvius liečiančių ak
tų lenkišku antspaudu ir 
tik lenkiški seimai. įve
dus tuos tris dalykus, 
Lietuvos valstybė pra
nyksta. Tada neturi pras
mės lenkų nuo pat pra
džių žadamos palikti lie-- 
tuviams savos valstybi
nės tarnybos. Iš tikrųjų, 
kokios gali būti tarny
bos, jei nėra savos vals
tybės?

Būtų klystama ma
nant, jog mūsų didikai 
suprato savo valstybę 
taip, kaip mes ją šian
dien suprantame, at
seit, visų gyventojų 
bendruomenė. Ne. Jiems 
ta Lietuvos respublika 
(Žečpospolita) buvo, pa
gal to meto sampratą, ba
jorų ir tai stambesnių
jų bendruomenė, kur jie 
po priežiūra savo d. ku - 
nigaikščių savaimingai 
tvarkėsi. Kaip tik šis 
savaimingumas jiems la
biausiai ir rūpėjo išlai
kyti ir jie baiminosi pra
rasti jį, jei lenkai gaus 
teisę lįsti į jų užima
mas tarnybas ir terp- 
tis į jų nuosavybes. 
Lenkų unijos projekte 
lietuviai įžiūrėjo juos 
kėsinantis inkorporuoti 
Lietuvą į savo valstybę 
ir tam jie priešinosi kal
bėdami : "negalime su 
tuo jokiu būdu sutikti”.

Baigdami savo at
sakymą, lietuviai didi
kai pagrasino lenkams 
išvažiuoti nebaigus daly
ko. Tačiaū ir šiuo atve
ju jie vis dėlto skelbėsi 
pasiliksią su lenkais 
"broliškoje meilėje". 
Matyti, realinė politika 
diktavo jiems šią laiky
seną.

Kai lenkai ir lietuviai 
pasikeitė raštais, unijos 
reikalas atsidūrė akli- 
gatvyje. Lenkai išdidžiai 
ignoravo lietuvių atsa
kymą (jis nėra net įtrauk
tas į dienoraštį, kurį 
Dzialynskis išleido). Tu

Varšuvos recesą 1564. 
Kaip pastebėta, lietu
viai paskutinėje minutė
je nuo jo atsisakė, kai 
sumušo rusus net dvie
juos mūšiuose. Dabar 
lenkai vėl iškišo tą Var
šuvos recesą. Štai Liub
lino atstovas seime kal
bėjo: "visi mes norime 
pagal recesą, bet nežino
me, ar lietuvis panorės; 
atrodo, mums teks jam 
recesu įrodinėti, kaip žy
dui nauju testamentu". 
Vadinasi, lenkams jau 
iš anksto buvo žinoma, 
kuo lietuviai tą recesą 
laiko, o vis dėlto siūlė 
susitarimo pagrindu. 
Nuomonėms pasidalijus 
vyko kivirčai, nesuran
dant pagrindo deryboms. 
Kivirčų metų lietuviai 
vis vieno dalyko reika
lavo: atskleisti jiems 
aiškiai, kokios unijos pa
geidaujama. Tenkinant 
lietuvių pageidavimą 
Krokuvos vyskupas Pad- 
nevskis, vadovaujantis 
lenkų senatorius, išdro
žė vasario 12 d. posėdy
je ilgą kalbą. Apžvelgė 
lietuvių - lenkų santy
kius nuo Jogailos laikų 
ir padarė išvadą, kad 
lietuviai lenkams jau se
niai padovanoti. Sujau
dino lietuvius toks len
kų pareiškimas ir jų va-* 
das Žemaičių seniūnas 
atkirto: "jei mes jums 
padovanoti, tai prie ko 
jums dar unija su mu
mis?"/ O Vilniaus vai
vada Radvila Rudasis 
dar iškalbingiau atšo
vė: "mūsų niekas nega
lėjo dovanoti dėl to, kad 
mes žmonės laisvi ir sa
vo garbe ir laisve gali
me lygintis su kiekvie
na kita tauta; ponams 
lenkams Lietuva dova
nodavo medžioklinius 
šunis, eržilus, mažus 
arklius žemaitukus, ne 
mus laisvus, kilmingus 
žmones; ir jei kas man 
norėtų atimti laisvę... aš 
jį laikyčiau ir vadinčiau 
tironu".

Po tokio pareiškimo 
lietuviai pasitraukė į sa
vo salę, pažadėję duoti 
atsakymą į vyskupo kal
bą. Tuojau apsigalvoję 
sumojo paprašyti lenkų 
pateikti jiems vyskupo 
kalbą bei unijos projek
tą raštu. Lenkai tuojau 
patenkino lietuvių pra
šymą ir kitą dieną (vas. 
13) atsiuntė jiems uni
jos aktą. Tai ilgas raš
tas, Dzialynskio leidiny
je pripildo 6 puslapius. 
Sis raštas ir bus kiekpa- 
keistas būsimos Liubli
no unijos tekstas, kurį 
lenkai primetė lietu
viams liepos 1 d.

Kaip lietuviai sutiko tą 
būsimą uniją? Jie tie
siog pasipiktino jąja ir 
šoko rašyti lenkams nei
giamą atsakymą. Tas jų 
vas. 15 d. atsakymas yra 
gražiausias, įspūdingiau- 
sias lietuvių aktas tos 
unijos derybose, rodąs 
jų neslepiamą ištikimy
bę savai valstybei ir kar
tu ryžtą apginti jos ne
pažeistą savaimingumą. 
Raštas neilgas, minėta
me Kojalavičiaus leidi
nyje pripildo nepilnus 5 
stulpelius. Lietuviai pa
sistengė būti trumpi, 
"kad aalyKo neužvilkin

rime tik lyg paniekina
mą lenkų pareiškimą 
apie jį: "Lietuvos ponai 
įdavė kokį raštą, pagal 
kurį jie savo respubli
ką turėti nori, o apiemū-- 
sų nieko nežino ir nepai
so jos". Kai unija nesi
mezgė, lenkuose pasigir
do žodis "egzekucija". 
Jis jų greitai pasigrieb
tas ir kartotas lyg Šū
kis. Tas žodis reiškė 
reikalavimą, kad kara
lius savo aktu paskelbtų 
uniją pagal lenkišką pro
jektą ir įsakytų lietu
viams ją priimti. Len
kams šūkį kartojant, Žy
gimantas Augustas įsakė 
lietuviams atvykti vasa
rio 28 d. į bendrą seimą 
su lenkais. Lietuviai, ma
tyti, juto, kuo tas sei
mas kvepia ir naktį į ko
vo 1 d. slapta iš Liubli
no išvažiavo. Tuo ir bai
gėsi pirmas seimo tarps* 
nis.

(Bus daugiau)

DAIL. PUZINO 
PAVEIKSLAI IŠGELBĖTI

Mūsų žinomam dailinin
kui Povilui Puzinui mirus 
1967 m., jo tremties kūry
bos laikotarpio paveikslai 
atsidūrė "Public Adminis- 
tration” žinioje, New Yor
ke.

Šis kultūrinis lietuvio pa
likimas pateko pavojun kai 
net keturi kitataučiai pra
dėjo dėk jo varžytis. Reikėjo 
skubios juridinės ir finansi
nės paramos gelbėti lietu
vio meno turtą.

1969 m. gegužės 23 d. 
New Yorko teismas patvir
tino Čiurlionio galerijos 
"čarterio" (juridinio) di- 
rektoriato pareikštas pre
tenzijas ir įsakė "Public 
A d m inistration” parduoti 
išimties keliu be varžytinių 
visus velionies paveikslus 
Čiurlionio galerijai.

Paveikslai jau pasiekė 
Chicagą ir yra Čiurlionio 
galerijos nepr įklausomai 
Lietuvai skirtame Meno Kū
rinių Fonde.

šis teisminis laimėjimas 
mums yra tautiniai ir kul
tūriniai reikšmingas. "Trem* 
ties Madona”, "Sekmadie
nio Rytas”, "Didieji” ir ki
ti apdovanoti medaliais mo
numentalūs dail. P. Puzino 
paveikslai vėl yra lietuvių 
rankose. Bet šis laimėjimas 
yra kartu įspėjimas tiems 
lietuviams dailininkams, ku
rie neturėdami giminių 
Amerikoje, neprisir u o š i a 
testamentais apsaugoti gim
tajam kraštui savo kūrinių 
ir palieka juos kitataučių 
malonei.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (’/o metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., ]/2 metų 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.

Parašas .......................... ■.........................

Adresas ....................... ....................................................
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Mokytojas F. Skėrys

Nepailstantis Vasario 16 
gimnazijos mokytojas
Vienas iškilesnių lie

tuvių evangelikų veikėjų 
tremtyje yra Vasario 16 
gimnazijos mokytojas 
Vakarų Vokietijoje Fri- 
cas-Jonas Skėrys, kuris 
šiais metais liepos pra
džioje paminėjo savo 50 
metų gimtadienį.

Fr. Skėrys gimė 1919 
m. liepos mėn. 2 d. Kal
nėnų kaime, Lauksargių 
valsčiuje, Pagėgių apskr. 
Mokėsi Pagėgių Donelai
čio gimnazijoje, vėliau 
perėjo į Tauragės Moky
tojų Seminariją, kurią 
baigė 1940 m.

Baigęs Tauragės mo
kytojų seminariją, Skė
rys nuo 1940 m. iki 1941 
m. mokytojavo Žemaičių 
Naumiestyje, Tauragės 
apskr. Atseit, Skėrys 
mokytojo darbą pradėjo 
prieš 29 metus. 1941 m. 
jis su vokiečiais repat
riantais išvyko į Vokie
tiją ir mokytojavo repa
triantų lageriuose. 1943 
m. liepos mėn. buvo iš
tremtas policijos į vidu
rinę Vokietiją - Tiurin- 
giją. Jis atrodė esąs ne
patikimas naciams, buvo

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

1
6 or 12

$5,000por annum

or MORE or MOREPaasbook Savings
Accounts

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

Savings certificates tssued 
for six months or one 
year - i n minimum 
amounts of S 10.000,00. 
and tharaaftar in 
multiples of $1,000.00. 
Esmingi are paid at 
maturity. 

Paid Quarterly
Computcd and Paid

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

0111 u a I

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

aiškus lietuvis, gynė lie
tuvių teises Klaipėdos 
krašte. Atsidūręs Bad 
Blankenburg miestelyje 
negavo valdiškoje mokyk
loje darbo, nors laisvai 
moka vokiečių kalbą. Vo
kietijoje jam išdavė sve
timšalio pasą ir ligi ka
ro pabaigos dirbo Tele- 
funken firmoj kaip tar
nautojas, o po to įvairio
se įstaigose. 1953 m. jis 
pasišalino iš rytų į va
karų Vokietiją ir įsikū
rė Mannheim - Fried- 
rischsfeld. 1955 m. ba
landžio 18 d. pradėjo 
darbą Vasario 16 gimna
zijoje, dėstydamas vo
kiečių kalbą žemesnėse 
klasėse ir visose klasė
se tikybą evangelikams.

Fricas-Jonas Skėrys 
yra ne tik nepamaino
mas evangelikų jaunimo 
ratelio vadovas, bet ir 
darbšti asmenybė bend
rinėje gimnazijos veik
loje. 14 metų su gim
nazijos vadovybe ir ka
talikų kapelionu ruošia 
Kalėdų Eglutes, kuriose 
atsilanko ir nemažas bū
rys vokiečių visuome

Savings cartrficatei isiuad 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiples of $500.00. 
Esmingi ar* paid at 
maturity.

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 1-TIM

DIRVA

nės bei netolimų darbo 
kuopų amerikiečiai ka
riai. Bent 7 kartus Skė
rys buvo vyriausias tų 
Eglučių rengėjas — or
ganizatorius — dabar 
Eglutes praveda gimna
zijos vadovybė — kata
likai ateitininkai ir evan-- 
gelikų jaunimo ratelis.

Jo rūpesčiu įvairio
mis progomis apie gim
naziją ir iš viso apie lie
tuvius, Lietuvą, jos liki
mą, pasirodo gausybė 
straipsnių įvairių mijes - 
tų vokiečių spaudoje. Šių 
metų Vasario 16 gimna
zijos Joninių šventę ap
rašė net 7 laikraščiai 
ir įdėjo puikias nuotrau
kas. Čia vis Skėrio nuo
pelnas, nes jis sugeba su 
vokiečiais laikraštinin
kais palaikyti gerus ry
šius. Nenuostabu, kad 
įvairių iškilmių metu 
gimnazijoje atsilanko iki 
8 ar daugiau vokiečių 
žurnalistų ir bent keli 
foto reporteriai. Be to, 
ir jis pats parašo straips
nių vokiškai apie gimna
ziją ir Joninių papročius 
Lietuvoje ir tuo būdu po
puliarina ne tik gimnazi
jos, bet ir lietuvių bei 
Lietuvos vardą vokiečių 
visuomenėje.

14 metų jis jau bendra
darbiauja lietuvių spau
doje, ypač evangelikų lei
džiamuose žurnaluose, 
pagaliau tiek pat metų 
Skėrys yra nariu lietu
viu Evangelikų Liutero
nų Vyriausios Bažnyčios 
Taryboje. Dar reikia pa
minėti, kad sukaktuvinin
kas Skėrys palaiko gerus 
ryšius su vokiečių evan
gelikų bažnyčia ir su vi- 
siais lietuviais evange
likais laisvajame pasau
lyje.

1966 metais lankėsi 
JAV ir Kanadoje. Daly
vavo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Chi
cagoje ir Dainų šventė
je. Aplankė evangelikų 
parapijas New Yorke, 
Chicagoje, Bostone ir To 
rone. Tenai jis užmez
gė ryšius su vietiniais 
evangelikais ir darė pra
nešimus apie Vasario 16 
gimnaziją. Ta proga jis 
lankė ir kitus miestus 
kaip Clevelandą, Detroi
tą, Buffalo, Brockton ir
t.t. visur kalbėjo susi
rinkimuose apie gimnazi
ją, jos džiaugsmus ir rū» 
pėsčius.

Nuo 1959 metų ligi 1968 
m. jis priklausė Vokie
tijos Krašto Tarybai, 
dvejus metus buvo Kraš
to Valdybos narys (sek
retorium ir iždininku).

Šiam darbščiam sukak
tuvininkui linkime ištver
mės ir stiprybės.

(sn)

HELP WANTED MALĖ

BORING MILL 
PLANERS 

DIE MAKERS
Overtime. Top rate. Mušt be journey- 
man. Full benefits.

Scotten Die & Machine 
3545 SCOTTĘN DETROIT, Mich.

(61-66)

EXPERIENCED 
TOOL MAKERS 

PRECISION GRINDER HANDS 
Mušt have job shop experience. 

Steady work, top rates, day shift. 
MIDWEST GAGE COMPANY INC.

3536 Gembrit Circle 
Kalamazoo, Mich.

(55-64)

WANTED AT ONCE 
LATHE OPERATOR 

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolcrance.

For Afternoon Shift. 
Steady work and overtime. 

LEAR SIEGLER 
8601 Epworth Detroit, Mich.

(313) TL 7-6100
An Equal Opportunity Employer

(58-67)

Ar yra galimybių lengvai 
užsidirbti pinigų?
"Gintaro" vasarvietės 

kalnelyje susėdę vasa
rotojai sprendė ne eili
nę problemą. Diskutavo 
pamiltą dolerį, jo nepas
tovumą ir riedėjimą že
myn. O juk sunkiai teko 
visiems dešimtmečius 
dirbti, kad sukalus centą 
kitą senatvei ar juodai 
dienai. Nors vasarotojai 
čia gyveno be rūpesčių, 
tačiau dolerio problema 
vi s tik kuteno kiekvienam 
paširdžius.

Pokalbyje gyvai reiš
kėsi simpatingas, judrus 
energingas ir dar jau
nas vyras Albinas Kur
kulas. Jis į pokalbius įsi
jungdavo su realiais tei
gimais, konkrečiais da
viniais ir pokalbius nu
kreipdavo į klausimą: ar 
yra galimybių eiliniam 
žmogui lengvai uždirbti 
pinigų?

Iš jo atsakymų buvo 
matyti, kad daugelis 
amerikiečių "iš šalies" 
uždirba nemažas sumas 
pinigų, prekiaudami ak
cijomis.

Albinas Kurkulis, šis 
judrus pokalbininkas ir 
yra šios srities specia
listas. Susidomėjau jo 
praeitimi. Tai jaunas vy
rukas, gimęs Lietuvoje, 
dabar einąs 38 metus. 
Gimnaziją baigė Vokie
tijoje. Aukštuosius eko
nomijos ir komercijos 
mokslus baigęs Ameri

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...

Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 
Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams ...

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: ........................... . .........................................
(pavardė ir vardas)

(namo numena ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Jurgis Janušaitis 

koje. Virš 9 metus dir
bo Amerikos industrijo
je, eidamas atsakingas

Albinas Kurkulis

ir aukštas administraci
joje pareigas. Jį domino 
šio krašto ekonomija ir 
finansai. Jis dar studen
tu būdamas ėmė domėtis 
akcijų prekyba. Studija
vo šią sritį, skaitė gau
sią literatūrą, diskuta
vo klausimus su šios sri
ties specialistais, iš jų 
daug ko sužinojo. Prak
tiškai ėmė savas santau
pas investuoti į akcijas 
jau 1967 m. Steigė inves
tavimo klubus. Ir visi inz 
vestavimai gerai progre
savo.

Pagaliau jis metėaukš. 
tą tarnybą industrinėje

1969 nu rugpiūčio 6 d.

srityje ir nuėjo dirbti į 
GLORE FORGAN, W.R. 
Staat inc. stakų pirki
mo - pardavimo kompa
niją. Kompanija A. Kur- 
kulio gabumus greitai pa
stebėjo ir jį pasiuntė į 
specialią Investment 
Banking Assn. mokyklą, 
kurią sėkmingai baigęs, 
išlaikė aukščiausiais pa
žymiais New York Stock 
Exchange ir National 
Assn. of Investment De- 
alers egzaminus, gavo 
leidimą dirbti akcijų pre
kyboje, kaip registruo
tas akcijų brokeris.

Tokiame darbe iki šiol 
lietuvių neturėjome. Už 
tai prekiaujantiems akci
jomis teko naudotis sve
timųjų patarnavimu', ku
rie dažnai nerūpestingai 
saugodavo klijentų inte
resus.

Gi akcijų prekyba do
misi jau ne vienas lietu
vis. Ir tai gerai daro. Ak
cijomis prekiauti nėra 
jau taip paprastas reika-- 
las. Tai ypatingai slidus 
kelias, galįs nuvesti in
vestuotojus iki skau
džios pamokos. Tačiau 
prekiauti akcijomis ver
ta kiekvienam, turin
čiam šiek tiek atliekamų 
santaupų. Albinas Kurku
lis tais klausimais po
kalbyje plačiai pasisa
kė. Jis nušvietė klaidas^ 
kurias daro investuoto
jai ir kuriomis vėliau 
tenka skaudžiai apmo
kėti savas klaidas.

Taip pat jis teigė, kad 
ypač šiuo metu, kada ak
cijos yra stipriai kritu
sios, verta šia sritimi 
domėtis.

Praktika, esą, paro
džiusi, kad atsargūs in
vestuotojai akcijomis 
yra uždirbę nemažas su
mas pinigų ir dalinai ap
saugoję savo santaupas 
nuo jų vertės sumažėji
mo , dolerio vertės kriti
mo atveju.

Albinas Kurkulis,pra
dėdamas šią sritį studi
juoti, pereidamas į ją 
dirbti, pasirinko atsar
gumo kelią ir savoklijen- 
tams rekomenduoja dary
ti žingsnį tik tada, kai vi
si daviniai rodo sauges
nę ateitį.

Nors, žinoma, akcijų 
prekyboje, daug netikėtų 
atvejų iškyla, ko net di
dieji finansininkai negali 
iš anksto pramatyti.

Į akcijų prekybą einant 
reikia turėti kantrybės 
ir susigyventi su nesėk
mių galimybėmis. Tik 
kantrūs laimi — sako Al
binas Kurkulis.

Iš pokalbio ir Albino 
Kurkulio gyvenimo patir
ties numanau, kad lietu
viai turės jo asmenyje 
malonų, sąžiningą ir ge
rą patarėją akcijųpre- 
kyboje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

WOOD PATTERN MAKERS 
WOOD MODEL MAKERS

Day work. Steady work. Good rates. 
Fringe benefits.

LEE INDUSTRIES INC.
2503 7 West Warren
Dearborn Hts., Mch.

(60-66)

EXPERIENCED 
LATHE HANDS 
Top Journeymen rates. 

No card reųuired.
Excellent fringe benefits. Day shift. 

Press Automation Systems U. S. 
3840 E. Outer Drive 

Detroit, Mich.
(313) 366-7640

(58-65)
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A/

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

ALT SVEČIAI 
CLEVELANDE

Rengiant Amerikos Lie
tuvių Kongresą Detroite 
šio mėnesio pabaigoje, su
pažindinimui clevelandiečių 
veikėjų ir organizacijų va
dų su kongreso tikslais į 
Clevelandą atvyksta du 
ALT centro valdybos vice
pirmininkai iš Chicagos, Jo
nas Jasaitis ir dr. Kazys 
Šidlauskas. Jų pranešimas 
įvyks šv. Jurgio parapijos 
salėje, šį sekmadienį, rugp. 
10 d., po 10:30 vai. pamal
dų. Kviečiami draugijų val
dybų nariai ir šiaip visuo
menė.

NESUTARIMAI
DEMOKRATŲ TARPE
Liepos 31 d., po Cleve

lando demokratų partijos 
valdybos susirinkimo, ku
riame buvo užgirta dabarti
nio burmistro Stokes kandi
datūra ateinančioms nomi
nacijoms ir rudens rinki
mams, iš partijos pirminin
ko pareigų atsistatydino 
apskrities inžinierius Albert 
S. Porter, pirmininkavęs še
šerius metus. Tas nustebi
no susirinkime dalyvavusių 
apie 200 demokratų veikė
jų-

• Petras Zigmantas dvi 
savaites atostogavo Hot 
Springs, Arkansas, kuris 
yra garsus savo karštų van
denų šaltiniais. Čia važiuo
ja daug žmonių sveikatos 
atvejais, bet ir atostogauti. 
Ten gyvena ir lietuvių gra
žiai įsikūrusių. Viešėjo pas 
Mironus, E. M. Charnes, 
Bernotą ir Jucių.

MIRĖ
Jonas Vėbra, West Miner 

Avenue. Neturėjo jokių gi
minių. Palaidotas ketvirta
dienį, keleto artimųjų rū
pesčiu.

Vincas Lenkaitis, Colum- 
bia Station, Ohio. Pamaldos 
buvo šv. Marijos bažnyčio
je, Berea, Ohio, pirmadienį. 
Palaidotas vietinėse kapi
nėse.

Petras Baltrušaitis, 6807 
Whitney Avė. Pamaldos bu
vo šv. Jurgio bažnyčioje. 
Palaidotas Visų Sielų kapi
nėse pirmadienį.

Veronika Bekevičienė 
(Kurulytė), palaidota ant- 
tradienį Highland Park ka
pinėse.

• Aneta Kazlauskienė, ve
lionio dr. Kazlausko žmona, 
Jono DeRighter, p. Muliolie- 
nės ir vienuolės Mary Vi- 
vian N. D. sesuo, gyv. 10422 
Brighton Avė., mirė rugp. 
2 d. Pamaldos buvo St. Alo- 
ysius bažnyčioje, palaidota 
trečiadienį Kalvarijos kapi
nėse. Ji buvo Clevelande gi
mus.

• Lithuanian Village. Ine. 
metinis akcininkų susirin
kimas įvyks š. m. rugpiūčio 
22 d., 7 v. v., Lietuvių salė
je.

Darbotvarkėje: valdybos 
apyskaitinis pranešimas, di
rektorių rinkimas ir įvai
rūs klausimai.

REIKALINGOS 
MOTERYS DARBUI

MOTERYS visokiam 
dirbtuvės darbui, pradedant 
7 ryto iki 3:30 po pietų, ir 
nuo 3:30 iki vidurnakčio. 
Švarus, nuolatinis darbas. 
Dirbtuvė prie CTS Rapid 
stoties. The Apex Paper 
Box Co., 2716 E. 79th St.

(60-62)

CLEVELANDO PARENGIMU
- - - - - KALENDORIUS - - - - - -

RUGPIŪČIO 10 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo geguži
nė St. Joseph parke, White Rd.

RUGPIŪČIO 17 D. SLA 136 
kuopos gegužinė dr. Mačio so
dyboje.

RUGSĖJO 6 ir 7 D. Ilonos 
Peterienės tapybos kūrinių pa
roda Čiurlionio ansamblio na
muose.

RUGSĖJO 21 D. Tautos šven
tės minėjimas ir Lietuvių Die
na, Nauj. parapijos salėje. Ren
gia LB I ir II apylinkės.

RUGSĖJO 27 D. Dainuojan
čios Žymantų šeimos koncer
tas. Vakarą rengia Dirva.

SPALIO 5 D. Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

SPALIO 12 D. Tėvynės Gar
sų radijo 20-ties metų sukakties 
minėjimas.

SPALIO 18 D. Rudens balius 
— abiturientų pristatymas vi
suomenei. Rengia LB Ohio apyg. 
jaunimo sekcija.

SPALIO 25 D. Lithuanian 
Village Bendrovės metinis ba
lius - koncertas.

• SPALIO 26 D. Bruno Mar
kaičio koncertas Nauj. parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 29-30 D. Balfo 
25 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Balfo Clevelando sky
rius.

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

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

BURNERS
Experienced for operating electric- 
eye machine and straighl line. Over- 
time, steady, day ahift, all company 
benefits.

ALLAN 
UNITED STEEL 
26400 Richmond Rd., 
Bedford Hts., Ohio 

(60-62)

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: *•"«”<>’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

LIETUVIU ETNOGRAFINIAI SIEKIMAI
Jau nuo Vilniaus sei

mo laikų daugumas lie
tuvių pasiliko ištikimi 
etnografinės Lietuvos 
idėjai. Todėl ir nepri
klausomybės paskelbi
mo tekste ir daugely ki
tų raštų ir aktų buvo sie
kiama atstatyti Lietuvos 
valstybę etnografinėse 
sienose, nors iš pradžių 
niekur aiškiai jos nebu
vo išbrėžtos ir išsiaiš
kintos. Dėl daugelio lie
tuvių tautos istorinių ap
linkybių aplamai, etno
grafinės Lietuvos sienos 
ne visur buvo aiškios. 
Daug kur kitur esąs svam
biausias etnografinis 
pažymys — kalba Lietu
voj negalėjo turėti lemia
mos reikšmės, nes lie
tuviai gyvendami valsty
binėj ar politinėj vieny
bėj su gudais ir lenkais, 
o vakaruose su vokie
čiais daug kur pasisavi
no gudų, lenkų ir vokie
čių kalbas. Airių ir kai 
kurių kitų tautų pavyz
džiu lietuviams pagrin
diniais etnografiniais pa
žymiais reikėjo laikyti 
ne vien kalbą, bet ir kil
mė, istorija, kultūra. 
Šiais atžvilgiais Vilnius 
ir jo sritis daug abejonių 
nekėlė — jis ir jo kraš
tas etnografiškai ir isto
riškai priklausė Lietu
vai. Skelbiant Lietuvos 
nepriklausomybę, vaka
ruose lietuviai turėjo 
pasitenkinti Nemunu, 
kaip siena su Vokietija, 
nes už Nemuno per dau
gelį šimtų metų lietuviai 
buvo jau perdaug germa
nizuoti, kad begalima bū
tų juos natūraliai jungti 
su Rytine Lietuva.

Anuomet daugiausia 
abejonių kėlė Gardino 
sritis, kurios gyventojų 
kūne buvo daug lietuviš
kai jotvingiško kraujo, 
kuri visą istoriją išgy
veno Lietuvos vardu, ku
ri ir pati daugiau linko į 
Lietuvą, negu į Rusiją 
ar Lenkiją. 1918 metų 
gruodžio mėn. įvykęs 
laisvas gudų suvažiavi
mas Gardine taip pat pa’-

a

J. MIŠKINIS 

sisakė už federaciją su 
Lietuva.

Lietuvių etnografiniai 
ir iš viso tautiniai sieki
mai smarkiausiai susi
dūrė su lenkų nusistaty
mais ir siekimais. Len
kų vadovaujančios as
menybės buvo iš pradžių 
iš viso priešingos lietu
vių tautiniam atgimimui 
ir visoms lietuvių pas
tangoms išugdyti savo 
tautinę kultūrą ir suda
ryti jai tarpti ypatingas 
sąlygas, atstatant nepri
klausomą Lietuvos vals
tybę, į kurios sienas įei
tų ne tik lenkiškumo mar 
žiau tepaliesta Šiauri
nės Lietuvos su Kaunu, 
Marijampolės, Šiaulių, 
Telšių ir Panevėžio cent
rais, bet ir bent kalbiš
kai stipriai nutautinta 
Pietinė Lietuva su Vil
niumi, Trakais, Lyda, 
Gardinu, Seinais. Tauti
nis lietuvių judėjimas 
lenkų būdavo apšaukia
mas litvomanišku ir 
kenksmingu ne tik len
kų, bet ir lietuvių tau
tos ateičiai.

Kai lietuviška srovė 
pasirodė pakankamai 
stipri savo valstybei at
statyti, tai lietuvių ir 
lenkų kova persimetė 
daugiausia į abiejų vals
tybių sienų nustatymo ir 
valstybių santykių suda
rymo klausimus. Nors 
lenkai neginčijo, kad 
Pietinės Lietuvos gyven
tojų dauguma yra lietu
vių ir gudų kilmės, bet 
tvirtino, kad daugumas 
gyventojų kalba lenkiš
kai ir yra lenkų kultūros 
todėl tos sritys laikyti
nos lenkiškomis, nebe 
lietuviškomis. Be to, at. 
sirado ir tokių, kurie gu
dų iš viso nelaikė tau
ta ir, kaipo slavus, sta
čiai jungė prie lenkų. 
Tuo būdu lenkai stengė
si pateisinti savo verži
mąsi į Vilnių ir Vilniaus 
kraštą.

Tikrosios Lenkijos 
lenkams energingai talki
ninkavo Vilniaus ir kitų 
miestų ir Lietuvos dvarų 
lenkiškos orientacijos 
šviesuomenė. Lietuvos 
atsikūrimo metu jos bu
vo gana daug, ir ji rasda
vo pritarimo ne tik dau
gelyje miesčionių, bet ir 
kaikuriose krašto para
pijose. O Vilniaus kraš
to dauguma visuomenės 
iš viso sunkiai orienta
vosi tautybės klausime 
ir absčiai pasiduodavo 
lenkiškai dvasininkų ir 
pasauliečių šviesuolių 
įtakai. Be to, pažymėti
na, kad iš viso lenkiška^ 
me fronte žmonių, vals
tiečių bei darbininkų, 
nusistatymų ir norų buvo 
mažai tepaisoma.

Lietuvių ir lenkų san
tykiai ypatingai įsitem

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pė Lietuvos ir Lenkijos 
valstybes atstatant: iš 
pradžių dar vokiečių oku
pacijos metu, o paskui 
nepriklausomybės ka
ruose. Draugiškai ir tai
kingai klausimo iš
spręsti nepavyko, ir jis 
nuolat buvo sprendžia
mas pajėga, kurią len
kai daug anksčiau pradė
jo organizuotis, ir kuri 
dėl to Lenkijoj buvo stip
resnė, nekaip Lietuvoje. 
Lemiamos reikšmės 
kaip žinome turėjo lenkų 
kariuomenės įsiverži
mas 1920 metų rudenį. 
Tuo būdu susidarė padė
tis, iš kurios išeities ne
galėjo rasti ne tik lietu
viai, bet, tuo laiku dar 
autoritetinga tebuvusi, 
pati Tautų Sąjunga.

Mūsų spaudoje labai 
dažnai buvo dėstomi lie
tuvių tezės pagrindai ir 
etnografiniai klausimai 
ir kritikuojamas lenkų 
teigimas.

Kad lietuvių pažiūras į 
Pietinės Lietuvos sritis 
laikė daugumas moks
lininkų ir kitų reikalo ži
novų, taip pat niekam ne
buvo paslaptis. Pavyz
džiui, visai šališkumu ne
suinteresuotas, Šveicari
jos Geografijos Institu
tas Berne išleido net nau
ją žemėlapį, kuriame 
ryškiai apibrėžė Lietu
vos etnografines sienas. 
Iš to žemėlapio matėsi, 
kad lietuvių ir lenkų et
nografinės sritys tesu- 
siduria apie Suvalkus, 
šiaip visur lietuviai pie
tuose ir rytuose tesusi- 
siekia vien su gudais. O 
juk gudų negalima laiky
ti lenkais.

Skaitykit ir platinkit

LITHUANIA
700 YEARS
Veikalas kainuoja 12 dol.

Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

WANTED
IST CLASS

STEEL RULE DIE MAN 
Die culting manufacturing needa u 
man to make close tolerance intricate 
steel rule gaskel dies. Experience re- 
quired. This is a challenging job with 
a growth company. Good wages and 
relocation cosl for the right man, 
ideal location in southvvestern Ohio 
town.

INDUSTRY PRODUCTS
CO.

Piqua, Ohio
513 — 778-0585

(62-71)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. L. Kriaučeliūnas, 
vysk. A. Deksnio pagerbi
mui Chicagoje rengti komi
teto pirmininkas, praneša, 
kad Chicagoje buvo surink
ta ir įteikta vysk. A. Deks- 
niui $3,783.69.

• Vytauto Alanto, Lietu
vių žurnalistų Sąjungos pir
mininko, naujas adresas yra 
8897 Robindale, Redford, 
Mich. 48239.

• "Lietuvių švietimas Vo
kietijoje 1944-1950 metais" 
jau suredaguotas. Gautoji 
medžiaga suskirstyta j ke
turias dalis. Pirmoje dalyje 
sutalpinti vaikų darželių 
aprašai, antroje — pradžios 
mokyklų, trečioje — pro
gimnazijų bei gimnazijų, o 
ketvirtoje — specialinių mo
kyklų ir kursų. Surinkta 
daug fotografijų.

Šiuo metu peržiūrima 
rankraščio kalbą. Rugpiū
čio mėn. viduryje rankraš
tis bus atiduotas leidėjui. 
Šis 600 puslapių leidinys, 
įrištas kietais viršeliais, 
turėtų kainuoti apie 8-9 
dol. Kad leidėjui paaiškėtų 
tiražo didis ir kad prenume
ratoriai būtų galima įdėti į 
leidinį, manantieji pirkti šį 
leidinį, prašomi nedelsiant 
pranešti Kultūrai Remti 
Draugijai, 7026 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 
60636. Pinigų nesiųsti. Su

Vilties Draugijos šimtininkui ir 

nuoširdžiam Dirvos talkininkui

LEONUI BANIUI,

jo seseriai STASEI Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Lietuvoje mylimai

seseriai STASEI
mirus, gilią užuojautą jos liūdinčiam broliui LEO

NUI BANIUI reiškia

Petras ir Jadvyga Stravinskai 
Stasė, Edas ir Nijolė Kersnauskai

A. A.

MARIJAI RIŠKIENEI
mirus, sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI ir jų

šeimoms reiškiame užuojautą

Ramanauskų šeima 
Clevelande

A. A.

Provizoriui JONUI MAKAUSKIUI
mirus, jo žmonai STEFANIJAI ir dukrai ILONAI 
su šeima, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Birutė ir Eduardas Malcanai

mokėsite, kai gausite kny
gą.

• Lietuvos Vyčių Vidu- 
rio-Centro apygarda rengia 
vienos savaitės stovyklą 
Dainavoje, Manchester, Mi
chigan dėl lietuviškos kil
mės berniukų ir mergaičių 
nuo 8 iki 14 metų amžiaus. 
Stovykla veiks nuo rugpiū
čio 24 iki 30. Kaina $30.00 
už vaiką, jeigu daugiau kaip 
vienas vaikas iš šeimos $25. 
Stovyklą veda Nekalto Pra
sidėjimo Seselės iš Putnam, 
Conn., drauge su vietiniais 
patarėjais. Pilnas informa
cijas galima gauti pas 
Frank Gudelis, 129 Rita St., 
Dayton, Ohio 45404. arba 
pas Mrs. Mary Kazlauskas, 
19183 Trinity Avenue, De
troit, Michigan 48219.

• Lietuvių Tautinių šo
kių Instituto valdyba Chi
cagoje posėdyje svarstė 
ateinančių metų programą, 
kurioje numatyta: praplės
ti valdybą, suorganizuoti 
taut. šokių mokytojų kur
sus ir tautinių drabužių pa
rodą su paskaita Chicagoje 
ir pradėti ruošti naujus šo
kius IV-tai Taut. šokių 
šventei. Posėdyje dalyvavo 
Bruno • Shotas, Leokadija 
Braždienė, Irena šilingienė, 
Bronė Jameikienė ir valdy- 
bon pakviesta Jadvyga Ma
tulaitienė iš New Yorko.

NEW JERSEY

MIRĖ J. MAKAUSKIS
Išgyvenęs 84 metus stai

ga nuo širdies smūgio lie
pos 25 d. New Bruswick, N. 
J., mirė Jonas Makauskis. 
Velionis paliko žmoną Ste
faniją, dukterį su žentu R. 
Giedrius ir anūkę.

Velionis buvo labai kuk
lus, didelis džentelmenas, 
nepaprasto pareigingumo ir 
darbštumo žmogus, žemai
tis nuo Tauragės, buvo tvir
tų principų, nuo kurių nei 
politinės nei asmeninės aud
ros jo niekuomet nenukreip
davo.

Iš profesijos farmaceu- 
tas-vaistin i n k a s, kuriam 
1919-1920 metais teko or
ganizuoti ir vadovauti atsi- 
statančios Lietuvos farma- 
ceutikai ir taip pat vokie
čių okupacijos metu 1942- 
1944 m. Visu kitu nepri
klausomybės metu jis dirbo 
Kaune nuosavoje vaistinėje.

J. Makauskis šalia savo 
profesinio darbo nuo pat 
jaunų dienų plačiai įsitrau
kė į visuomeninį ir politinį 
darbą. Jis įsijungė į Lietu
vos Demokratų Partiją 
(1910) ir j jos tąsą — vals
tiečių liaudininkų sąjungą, 
Daug kartų jis buvo parti
jos centro komiteto narys, 
visuose demokrati n i u o s e 
seimuose jos atstovas, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir jo Vykdo
mosios Tarybos narys, čia 
jam esant ir jo pastango
mis buvo išleista pedagogo 
V. čižiūno parašyta knyga 
"Tautinis Auklėjimas šei
moje”.

Velionis buvo vienas iš 
iniciatorių ir steigėjų Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus, 
Varpo bendrovės ir dauge
lio kitų organizacijų, ir bu
vo jų vadovybėje. Jis pasi
rodydavo ir spaudoje: Far
macininkų žiniose, Lietuvos 
žiniose, Lietuvos ūkininke, 
Lietuvių Enciklopedijoje ir 
kt.

Gyvendamas New Yorke 
velionis buvo Amerikos Lie
tuvių Taryboje kaip Sanda
ros atstovas. Rūpestingai 
rinko aukas Tautos Fondui, 
Vasario 16 d. gimnazijai ir 
Raudonajam Kryžiui, nes 
labai jam rūpėjo Lietuvos 
išlaisvinimas, lietuvių jau
nimo prieauglis ir nelaimin
gųjų šalpa.

Velionis buvo pašarvotas 
Boiland šermeninėje New 
Brunswick, N. J., kur liepos 
28 d. vakarą buvo su juo 
atsisveikinta. Iš New Yorko 
atsisveikinti buvo nuvykę: 
Tėvas Pertas, dr. J. Pajau
jis tarė žodį valst. liaudinin
kų vardu, A. Ošlapas — 
New Yorko sandariečių, o J. 
Audėnas Vliko. Be jų atsi
sveikinime iš New Yorko 
dar buvo A. Kynastas, J. 
Pakalka ir V. Steponis.

Liepos 2 d. buvo palaido
tas Manvelle kapinėse, N. 
J. (k)

MUZIKOS IR DAILIOJO 
ŽODŽIO VAKARAS

New Jersey bene bus vie
nintelė vieta, kur grupė 
žmonių puoselėja savo tau
tinę kultūrą gana pastoviai. 
Pastarųjų penkių metų bė
gyje ši veikla yra jau vir
tusi tradicija. New Jersey 
gyveną lietuviai meninin- 
kai-kūrėjai ir atlikėjai, lie
pos 3 dieną Salomėjos Če- 
rienės-Mulks sodyboje tu
rėjo muzikos ir dailiojo žo
džio pobūvį. Kadangi dabar 
yra gana sunku surengti 
kultūrinio pobūdžio vaka
rus viešai, tai jie daug leng
viau vykdomi privačiuose 
namuose.

šį kartą klausėmės trijų 
dainininkų: Onos Zubavičie- 
nės, Irenos da Silva-Stan- 
kūnaitės ir Liudo Stuko. 
Dailiojo žodžio skaitymą 
girdėjome iš poetės Kotry
nos Grigaitytės-Graudienės 
ir Irenos Veblaitienės per- 
tiektų eilių. Pianistė Julija 

Rajauskaitė atliko L. van 
Beethoveno kūrinio ciklą. 
Dainininkus fortepijonu pa
lydėjo muzikai Algirdas Ka- 
čanauskas ir Juozas Stan
kūnas.

Bendras vakaro balansas 
buvo gražus, nes programa 
nebuvo perkrauta, todėl 
klausytojai bei svečiai ją iš
klausė su pasigerėjimu ir 
priderama pagarba. Buvo 
atliekami Salomėjos čerie- 
nės-Mulks, Liuda Stuko, 
Juozo Stankūno ir Vytauto 
Klovos kūriniai, šeimininkė 
Čerienė-Mulks pradžioje pa
darė trumpą įvadą ir užbai
gai pasidžiaugė tiek naujai 
sukurtomis dainomis tiek 
atlikėjų padaryta pažanga.

(vb)

LOS ANGELES
MIRĖ MARIJA 
AFTUKIENĖ

Liepos 25 d. Long Beach 
ligoninėje mirė Marija Ože- 
lytė-Aftukienė, darbšti lie
tuvių organizacijų veikėja 
Chicagoje, o paskutiniu me
tu Los Angelyje, Calif orni- 
joje. Marija buvo gimusi 
Egliškės kaime, Marijam
polės apsk. 1896 m. Ji buvo 
iš vieno kaimo su prel. Kru
pavičiumi ir kartu lankė 
pradžios mokyklą. Gyven
dama Chicagoje ji dirbo so
cialistų pažiūrų organizaci
jose. Los Angelėse įsijungė 
į bendrines organizacijas: 
ALTą, BALFą, SLA, Pilie
čių Klubą ir k.

M. Aftukienė buvo palai
dota Rose Hills Memorial 
parko kapinėse, š. m. liepos 
29 d. Pamaldas laikė buv. 
Lietuvai ministeris kun. 
Owen C. Norem. Jis pasa
kė pritaikintą pamokslą mo
derniškoje kapinių Nemo- 
rial koplyčioje. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį pasakė: 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo pirm. C. Kirilauskas, 
SLA 75 kuopos pirm. A. 
Petraitis, Bend. Apygardos 
pirm. K. Liaudanskas, ALT 
pirm. C. Čekanauskas, Balfo 
pirm. V. Pažiūra, Long 
Beach Lietuvių Klubo pirm. 
Br. Norkis, JAV Liet. Bend. 
L. A. apylinkės vardu S. 
Paltus. K. Urnežis giminių 
vardu padėkojo ir pakvietė 
užkandžių į Tautinius Na
mus. čia Juozas Aftukas 
padėkojo visiems už gausų 
dalyvavimą ir pagerbimą jo 
žmonos Marijos.

KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Kalifor n i j o s 
Lietuvių Diena šiemet įvyks 
rugsėjo 6 d., šeštadienį, Ve
teranų salėje, Culver City. 
Programon yra pakviesta iš 
Chicagos solistė Roma Mas
tienė, jaunimo simpoziumui 
pravesti ir kalbėtojų prof. 
Vygantas. Taip pat numa
toma turėti jaunimo sporto 
rungtynes ir meno parodas. 
Lietuvių Dieną rengia JAV 
Vakarų apygarda, Los An
geles ir Santa Monikos apy
linkės. Svečiais bus pakvies
ta gubernatorius R. Reagan, 
L. A. meras S. Yorty, Cul
ver City meras, senatorius 
Murphy ir kiti miesto ir 
valstybės pareigūnai.

LIETUVIU DIENŲ 
METINĖ GEGUŽINĖ

Lietuvių Dienų žurnalo 
naudai metinė gegužinė 
įvyks rugsėjo mėn. 14 d. 
McCambridge parke, 1515 
Glenoaks Blvd., Burbank, 
Calif. Nors visi lietuvių pik
nikai, rengti Arroyo Seco 
parke dėl nepalankių admi
nistracinių sąlygų yra at
šaukti, Burbanke rengiami 
piknikai įvyks.

PARDUODAMAS 
RESTORANAS

Dėl šeimyninės padėties 
parduodamas gerai einantis 
biznis (Tevernia restora
nas) su namu, Chicagoje. 
Telefonas (312) 927-3471.

(62-64)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE

VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA

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.

IR PRIIMA SVEČIUS
T Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER-

VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

9^8 Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

PASISAKĖ PRIEŠ LIETUVOS PAVERGIMĄ
Š.m. gegužės gale Mon- 

tevideo, Urugvajuje įvy
ko III-sis Pasaulinis Jau
nųjų Krikščionių Demo
kratų kongresas, kuria
me dalyvavo atstovai iš 
keliasdešimt Europos, 
Azijos ir Pietų Ameri
kos kraštų. Kongrese pi 1- 
natesiu nariu dalyvavo 
ir lietuvių jaunųjų krikš-r 
čionių demokratų atsto
vai. LKDS stebėtojo tei
sėmis atstovavo Lietu
vos Pasiuntinybės Mon- 
tevideo spaudos attache
K. Čibiras-Verax.

Kongresas vyko ypa
tingose P. Amerikos po 
litinėse sąlygose, kur 
Kremliaus ranka yra ypa
tingai aktyvi ir dažnai 
įsiskverbusi į pačius pa
triotiškiausius sąjū
džius. Tam tikras komu
nistinis pakantumas jau
čiasi ir kai kuriuose P. 
Amerikos jaunųjų KD są
jūdžiuose. Vienok daugu
mas kongreso dalyvių 
gebėjo blaiviai žvelgti į 
komunizmą ir padaryti 
atitinkamas išvadas. 
Lietuvių ir kitų europie
čių pastangomis priimta 
labai prasminga rezoliu
cija Baltijos kraštų pa
vergimo klausimu:

"Prieš 25 metus Bal
tijos valstybės buvo oku-- 
puotos sovietinimo impe
rializmo. brutalia milita- 
rine jėga. Visos religi
nės, politinės, kultūri
nės ir kitos teisės yra 
paneigtos. Didelis skai
čius šių šalių piliečių 
buvo uždaryti kalėji
muose ir koncentracijos 
stovyklose. Ekonominis 
išnaudojimas privedė iki 
baudžiavos vergų atsi
radimo. Iš kasdieninio 
gyvenimo visiškai išskir

STATIONARY ENGINEER
ĮST CLASS—UNLIMITED CITY OF DETROIT LICENSE 

REQ’D. FOR MODERN POWER HOUSE IN N. W. 
DETROIT. TOP WAGES. EXCELLENT FRINGES.

Call (313) 531-7820 Ext. 403

MERCY COLLEGE OF DETROIT
West Outer Drive & Soutfield 

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(62-63)

STATIONARY FIREMAN
Man with second class license vvanted to work Saturdays, 
Sundays and holidays from 7:00 A. M. to 3:00 P.M.
Contact Mr. Robert J. Keohane, Plant Superintendent, in 
person or phone (617) 238-6133 for an appointment.

KENDALL
ELASTIC WEB DIVISION

31 Belmont Street 
South Easton, Mass.

Kendall is an equal opportunity employer
(62-64)

tas žmoniškumas ir žmo
gaus teisės".

Ši rezoliucija ir jos 
tvirtas nusistatymas yra 
didelis laimėjimas Lie
tuvos ir kitų pavergtų 
kraštų laisvės kovoje. Iš 
vienos pusės tai nusista
tymas pasaulinio sąjū
džio, kurio ne vienas na
rys netrukus taps savo 
valstybių politiniais va
dais. Iš kitos — tai liu
dija lietuvių politinių są
jūdžių tarptautinės veik
los prasmingumą. Lie
tuvių visuomenė turėtų 
į tai atkreipti ypatingą 
dėmesį, nes tarptautinė 
veikla yra viena iš pačių 
tiksliausių priemonių 
ginti Lietuvos bylą pa
sauliniu mastu.

WANTED AT ONCE

ĮST CLASS

CABINETMAKERS

W00D WORKING 
MACHINE 

OPERATORS
TO SĖT UP AND OPERATE

STOCK CUTTER 
AND RIP SAWYER
MITRE SAWYERS

Mušt be able to read Blue Prints.

Experienced. Long range pro
gram, steady future, top wages 
and fringe benefits, pension plan.

WEBER SHOWCASE 
& FIXTURE CO.
Division of Walter 
Kidde & Co., Ine.

1340 Monroe, N. W.
Grand Rapids, Michigan

An Equal Opportunity Employer 
((58-64)
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