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AR ATGAL 20 METŲ KOMUNISTINEI KINIJAI

Spalio 1 d. Kinijos komu
nistai minėjo savo valdymo 
20 metų sukaktį, kurios 
proga miniom pasirodė ir 
pats Mao Cetungas, tačiau 
nekalbėjo. Kaip žinia, visai 
neseniai buvo pasklydęs 
gandas, kad jis jau miręs 
ar bent labai sunkiai serga. 
Jo mirties labai laukia Mas
kva, vildamasi, kad su jo 
įpėdiniais bus lengviau su
sikalbėti dėl komunistinio 
pasaulio vienybės ir pasie
nio nesklandumų. Tikėtis, 
žinoma galima, tačiau ant
ra vertus sunku patikėti, 
kad 75 metų Mao mirtis iš
spręstų visas problemas. 
Sovietija ir Kinija tūri dau
giau priešingų negu bendrų 
interesų, nors ir gali kuriam 
laikui rasti bendrą kalbą.

Mes jau pastebėjome, kad 
sovietų kariams niežti na-

"VISUOMENINES" BITES DUOBA 
MAŽIAU MEDAUS...

Iš Vilniuje leidžiamo 
MŪSŲ SODŲ žurnalo 
(1969/7) galima sužinoti 
kad Lietuvoje dabar esą 
595 visuomeniniai (t.y., 
kolchozų, sovehozų, me
delynų ir kitų valstybinių 
ūkių) bitynai, kuriuose 
esą 28,500 bičių šeimų.

1939 metais Lietuvoj 
buvo 206,880 bičių šei
mų, tai yra, aštuonis 
kartus daugiau, negu 
valstybinis bičių virši
ninkas (sodininkystės ir 
bitininkystės tresto di
rektorius) mini. Tada 
bitės Lietuvoj nebuvo "vi 
suomeninės". Bitininkys • 
tė tada buvo intymiai pri
vatus užsiėmimas.

Ir dabar Lietuvoj bičių 
dar laikoma gerokai dau
giau, negu tie 28 supuse 
tūkstančių "visuomeni 
nių" šeimų. Kolchozai su 
sovehozais — tie didžiu
liai dvarai —vis dar ne
gali susilyginti daugelio 
dalykų gamyboje su 
"sklypininkais". Matyt 
tie dar ir Lietuvos bičių 
daugumą išlaiko. Tik sta
tistika kažkodėl jų jau nė 
neskaičiuoja. Bet jų yra. 
"Visuomeninis" medus 
parduodamas miestų 
parduotuvėse, apie pus
trečio rublio kilogra
mas. "Privatininkų" me
daus galima nusipirkti 
turguose, maždaug 3 rb. 
20 kapeikų kilogramas, 
tai yra, kaina kaip svies
to.

Anot bičių (tųkolchozi

VYTAUTAS MESKAUSKAS

gai jau dabar 'pamokyti’ 
Kiniją, kuri nepaisant savo 
gyventojų gausumo, kariš
kai nesudaro lygios jėgos 
sovietams. Maskva nuo nau
jos agresijos sulaiko tik 
klausimas, kas gi bus po 
pirmų karinių laimėjimų? 

. Kas bus, jei kiniečiai ir to
liau priešinsis? Ilgainiui 
Kinijos 'priežiūra’ sovie
tams gali pasidaryti nepa
kenčiama našta, kuri gali 
priversti juos daryti nuo
laidas Vakaruose.

Paliekant tas spekuliaci
jas ateičiai, įį kartą susto
kime prie Raudonosios Ki
nijos potencialo. 1949 me
tais, komunistam galutinai 
įsiviešpatavus, Kinija, gali
ma sakyti, buvo chaose. Per

nių) viršininko, praėju
siais metais tos "visuo
meninės" bitės sunešu- 
sios 363 tonas "bendro" 
medaus, iš kurio 165 to 
no buvę prekinio me
dus. Vidutinis derlius 
buvęs iš vienos bičių 
šeimos 17.4 kilogramai 
"bendro" medaus, kurio 
8 kg buvę prekinės koky
bės. Normalios aritmeti
kos būdu skaičiuojant, ta
čiau taip neišeina. Visą 
nurodytą gauto medaus 
kilogramų skaičių dali
nant iš nurodyto bičių 
šeimų skaičiaus niekaip 
derliaus vidurkio neiš
eina daugiau kaip 14 kg. 
iš viso ir tik 6,4 kg pre
kinio medaus... Tad der
liaus skaičiavime ten 
kažkas šlubuoja: ar sta
tistika, ar aritmetika...

Kadangi apie priva
čiai laikomas bites bi
čių viršininkas iš viso 
neužsiminė — lyg jų nei 
nebūtų, — tai nemini jis 
nė tų bičių našumo. Sov- 
chozuose daugiau kaip pu
sė, o kolchozuose net 
trys ketvirtadaliai visų 
esamų bitynų esą smul
kūs ir juose, anot virši
ninko, "žemas darbo na
šumas, augšta produkci
jos savikaina, gaunamos 
pajamos nepadengia iš
laidų". Be to, tuose "vi 
suomeniniuose" 
se paprastai stinga nusi
manančių ir tą darbą 
mėgstančiu bitininkų.

(ELTA) 
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tris metus komunistai su
gebėjo krašte įvesti griežtą 
tvarką, Mao sutvirtino savo 
pozicijas, pašalindamas opo
nentus. Ilgainiui tačiau 
griežta tvarka yra paken- 
iama, jei ja ko nors siekia
ma. Kinija buvo skubiai 
reikalinga aukštesnio gyve
nimo standarto. 1957 m. 
Mao įsakė padaryti "šuolį į 
priekį”-, kurio metu krašto 
ūkio pajėgumas turėtų bū
ti pakeltas 33%%. Darbi
ninkai dirbo po 16 ir dau
giau valandų į parą, tačiau 
rezultatas buvo ne ūkinis 
pakėlimas, bet nuosmukis.

Po dviejų metų 'šuolis į 
priekį’ buvo sustabdytas. 
Kinija pradėjo panašėti į 
kitas komunistines valsty
bes, tai tačiau netiko Mao 
Cetungui. Sovietų Sąjunga 
jam niekados nebuvo sekti
nu pavyzdžiu, ten jis matė 
valdančią biurokratiją, pa
klusnias bei išnaudojamas 
masės, kas, aišku, visai ne
atitiko komunistiniam idea
lui. Už tat 1966 m. Mao pra
dėjo "kultūrinę revoliuci
ją”, kurios tikslas grąžinti 
masėm revoliucijos karštli
gę. Mokyklos buvo uždary
tos — mokytojai ir ypač 
mokiniai turėjo savo idea
lizmu užkrėsti visą kraštą. 
Rezultatai buvo tokie patys 
kaip ir 'šuolio' pirmyn. Ki
nija vėl atsidūrė ant chaoso 
slenksčio. Tvarka buvo at
statyta, tačiau patenkintų 
nebuvo daug.

Negalima sakyti, kad ne
paisant tų šuolių ir revoliu
cijų nebūtų padaryta jokios 
pažangos. Jei 1949 m. vos 
10% %> kiniečių mokėjo ra
šyti, dabar tas skaičius pa
didėjo iki 35%. Maisto ga
myba beveik padvigubėjo, 
palyginti didelė pažanga 
buvo padaryta geležies ir 
akmens anglių gamyboje. 
Gyventojų skaičius per tuos 
dvidešimt metų padidėjo 
kokiais 220.000.000 žmonių 
— šiandien Kinija turi per 
760.000.000 gyventojų. Bet 
vieno žmogaus pajamos ne
siekia nė 100 dolerių į me
tus, t. y. jos sumažėjo nuo 
1949 metų beveik 50% 1

Kaip ir anksčiau savo is
torijoje, Raudonoji Kiniją? tose srityse. Tačiau dauge- 
šiandien gyvena izoliacijoje lis Kinijos reikalų žinovų 
nuo likusio pasaulio. Ne dėl 
to, kad svetimieji nenorėtų 
santykių, bet todėl, kad Ki
nijos valdovai tų santykių 
bijo, šiandien Kinija palai
ko diplomatinius santykius 
su 46 kraštais, t. y. trečda
liu visų valstybių, bet tik 

bitynuo - 18 jie turi savo ambasado
rius. Kultūrinės revoliuci
jos metu 17 jų buvo at
šaukta.

Turint galvoje, kad Rau-

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Korp! Neo-Lithuania 1969 metą visuotino suvažiavimo atidarymas. Inž. V. Mažeika skaito A. Lai
kino paskaitą. Prie stalo sėdi iš kairės: V. Šimkus, R. Modestienė, A1> Modestas, A. Augaitis, K. 
Cicėnas, Br. Kasakaitis ir Jakubauskas. Gaižučio nuotrauka

NEOLITUANU SUVAŽIAVIMAS
Kas dveji metai Lie

tuvių studentų tautinin
kų Neo-Lithuaniakorpo- 
racijos valdyba sušaukia 
neolituanu suvažiavimą. 
Tokių suvažiavimų posė
džiuose pateikiamos, 
svarstomos Korp! dar
bų ir piniginės apyskai
tos, peržvelgiami Korp! 
ėjimai, keliamos toles
nio kelio gairės ir išren 
kami naujam dviejų me
tų laikui vadovaujantie
ji organai.

Taip š.m. rugpiūčio 
30-31 d.d. Pottawatta- 
mie, Petro ir Ligijos 
Ambutų, vasarvietėje 
Benton Harbor, Mich., 
įvyko septintasis Korp! 
Neo-Lithuania išeivijoje 
suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo visų vie
tovių, kur tik veikia 
Korp! padaliniai, atsto
vai. Suvažiavimo posė
džiai praėjo darniai gra-

donoj i Kinija padarė nema
žos pažangos atominio 
sprogmenų, galime turbūt 
teoriškai tikėtis, kad ji ga
li pasiekti laimėjimų ir ki- 

tuo abejoja. "Ilgainiui, — 
sako buvęs JAV ambasado
rius Japonijai, Harvardo 
profesorius, Edwin O. Rei- 
schauer, — Kinija nesuda
rys mums pavojaus savo 
stiprumu, turtingumu ir 
priešiškumu, bet sukels 
daug rūpesčių savo nesuge
bėjimu patenkinti tautos 
pagrindinius reikalavimus 
ir liks neramiu bei sergan
čių žmonijos penktadaliu”.

M. VALIUKĖNAS

rimtužia nuotaika bei 
klausimų tarimu.

Suvažiavimą pradėjo 
Korp! vyr. valdybos pir
mininkas fil. A,C. Mo
destas. Susikaupimo mi
nute pagerbti pastarai
siais metais mirusieji
N.L. šeimos nariai: B.
K. Balutis, J.J. Bačiū
nas, I. Mašiotienė ir kt? 
korpor antai.

Į prezidiumą išrinkti:
M. Šimkus įiirm.), V. 
Mažeika ir Augaitis (vi
cep.), V. Morkūnienė ir
L. Hofmanienė (sekr.). 
Taip pat išrinkta manda
tų, rezoliucijų ir nomi
nacijų komisijos.

Išklausoma apyskai
tos - pranešimai, ku
riuos pateikė Korp! pir
mininkas ir kiekvienas 
vald. narys iš savo sri
ties, o taip pat garbės 
teismo, stipendijų ir 
šalpos fondo, revizijos 
komisijos atstovai.

Keletas akimirksnių 
iš Korp. rūpesčių ir dar
bų. Vyr. valdyba palai
kė glaudžius ir pastovius 
santykius su visų padali
nių valdybomis. Valdy
ba, dažniausia pats pir
mininkas, lankėsi pada
liniuose asmeniškai, sie
kiant našesnio darbo ar 
organizuojant kelių geo
grafiniai artimesnių pa
dalinių bendrus ėjimus. 
Suvažiavimas džiaugs
mingai sutiko žinią apie 
naujo padalinio suorga 
nizavimą Los Angeles, 
Calif. Gražiai ir turi
ninga programa praėjo 

pereitų metų ir šįmeti- 
nė vasaros stovyklos. 
Valdyba telkė lėšas ir 
rėmėjus Korporacijų kul
tūrinėms pastangoms ug 
dyti. Korporacija buvo 
plačiai įsijungusi į Lietu
vos laisvės kovos metų 
judėjimą ir veikimą.

Neo-Lithuania davė 
1968 m. lietuviu tautinių 
šokių šventei dvi šokėjų 
grupes, kurias mokino
N. Pupienė. Dar daugiau. 
Neo-Lithuania "atidavė" 
savo vicepirmininką dr.
L. Kriaučeliūną, kuris di
deliu atsidėjimu ir suge
bėjimu sėkmingai suor
ganizavo ir iškilmingai 
pravedė minimą šventę. 
Nors nebūdami komiteto 
nariais, L. Kriaučeliū- 
nui -šiame darbe uoliai 
talkino visi valdybos na
riai ir eilė korporantų,

Per tuos du metu į 
mūsų eiles atėjo gražus 
būrys jaunų kolegų-ių. 
Tačiau į amžinybę iške
liavo Bronius Kazys Ba
lutis, mūsų garbės na
rys, Lietuvos Ministeris 
ir Įgaliotas Pasiuntinys 
Didž. Britanijai. Jo lai
dotuvėse Londone, Kor
poraciją atstovavo — fil. 
E. Bartkus. Korp! Val
dyba surengė mirties mi
nėjimo akademiją Chi
cagoje. Velionio B.K. Ba
lučio asmens, diploma
to, publicisto - redakto- 

(Nukelta į 2 psl.)

APAClOJE: Iš Korp! Neo 
Lithuania visuotino suvažia
vimo. Kairėje jaunieji daly
viai, dešinėje vyresniosios 
kartos dalyviai.

J. Gaižučio nuotraukos
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KAIP BUVO SUKURTAS KRISTUPO PLONAIČIO 
JACHTOS 'GULBĖ’ KAPITONO MITAS?

1932 metų gale, gal 
1933 metų pradžioj pas 
mane užėjo jaunas žmo 
gus, dirbęs vienoj Klai
pėdos laikraščių redak
cijoj ir užvedė kalbą apie 
praeito sezono buriavi
mą į Kopenhagą ir Goete- 
bergą ir kokie mano pro
jektai sekančiam buriavi
mo sezonui. Nenumaty
damas nieko blogo, pasi
sakiau, kad ketiname šį 
kartą pasukti į Šiaurės 
jūrą, aplankant Londoną 
ir Oslo. Tas mudviejų 
pasikalbėjimas sekančią 
dieną pasirodė laikraš
ty. Bet čia įvyko mano 
nenumatyta bėda. Mano 
namuose pakilo tikra aud
ra.

— Tu ne vyras ir ne 
tėvas. Tau ne šeima rū
pi, o tik nori kur tai bas
tytis, nusiskandinti ir 
kitus nuskandinti ir mus 
varge palikti.

Telefonas be paliovos 
pradėjo skambėti, nes 
draugai ir buriuotojų šei 
mos panašiai išmetinė
jo. 'Matau, jei taip rei
kalai tęsis iki vasaros, 
bus sunku numatytą pro
jektą įvykdyti. Kas da
ryti? Užginčyti? Jau
čiau, kad tuo sudarysiu 
anam jaunam laikrašti
ninkui nemalonumą, bet 
turėdamas galvoje su
manymo vykdymą ry
žausi užginčyti, nors tai 
ir man pačiam buvo ne
malonu ir nesmagu. Ki
tos išeities nemačiau. 
Parašiau į redakcijąkad 
tokio pasikalbėjimo ne
buvo. Laikraštininkas 
paskambino man, bet ir 
jam užginčijau, kad jo 
nemačiau. Galvojau, jei 
pasakysiu tikrąją užgin- 
čijimo priežastį, tai jis 
sekančiame laikraščio 
numeryje ir paaiškins 
— kas reikalo nepa
taisys.

Galvojau, kad vyras su
pras mano nelengvą pa
dėtį ir man dovanos. Bet 
matomai jis nesuprato, 
greičiausiai ir suprasti 
nepanorėjo, o pasiryžo 
man keršyti. Taip ir pra
sidėjo kūrimas Kristu
po Plonaičio jachtos Gul 
bė "kapitono" mitas.

***
Mintis papropaguoti ir 

supažindinti mūsų at
gimstančios valstybės 
spalvas .ir jauną buria
vimo sportą ir mūsų 
Klaipėdos Jachtklubą ir 
už Lietuvos ribų, bei ry 
šių užmezgimas su Pa- 
baltes, Skandinavijos, o 
galimai ir Anglijos re
prezentaciniais jacht
klubais, kilo mano gal
voj jau gale 1930 metų. 
Šia mintim pasidalinau 
su Bernardu Buntinu, ku
ris man entuziastingai 
pritarė.
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pitonas. Bet šito žodžio 
jis nedrįso ištarti, nes 
čia buvo Buntinas, kuris 
anoj išvykoj taip jau da
lyvavo. Šitos jo kalbos - 
pagyros mudu su Bunti
nu linksmindavo.

Šį kartą sugrįžus į 
Klaipėdą jis į Gulbės 
kapitonus dar nepreten
davo, nes ir minėtas 
laikraštininkas dar ne- 

S buvo užrūstintas.

Ė J

K. MAZONAS

Šito sumanymo įvyk
dymas keturių buriavi
mo sezonų bėgyje buvo 
mudviejų bendras dar
bas ir mudu vienas be 
kito to sumanymo nebū
tumėm pajėgę įvykdyti. 
Jei aš buvau tas spiri
tus movens et pecunia 
— tai Buntinas buvo 
energingas ir sumanus 

Inž. B. Buntinas ir proviz, K. Mažonas ant ”Gulbės” denio 
vienos kelionės metu.

vykdytojas. Jo globo
jama buvo ir mano jach
ta Gulbė kaip žiemą, taip 
ir vasarą. Rudenį po 
plaukiojimo sezono ją iš
keldavo ir "nurengda
vo". Pavasarį ją nuleis
davo į vandenį ir paruoš
davo tolimam buriavi
mui. Jis iš visų su Gul
be buriavusių buvo su
maniausias ir buriavi
mo mene. Dar žiemos 
metu mudu bendrai suda- 
rydavom planą kur vyk
ti ir aš numatytam marš
rutui parūpindavau rei
kalingus jūrlapius ir ki
tą reikalingą medžiagą 
bei rankvedžius. Bernar
dui pas mane atsilan
kius, studijuodavom 
maršrutą bei kitas 
smulkmenas.

Sezonui artėjant kil
davo klausimas ką pa- 
siimsiva sau padėjėjais. 
Pasisiūlymų netrūkda
vo ir ne vien iš Klaipė
doj gyvenančių. Prisi
menu kai 1933 metais 
pavasarį man būnant 
Kaune susitikau su kol. 
A. Vienuoliu - Žukaus

ku ir jis man pasakė: 
— Paimk ir mane ši
tam žygiui, aš pasisteng 
siu gražiai aprašyti ši
tą jūsų buriavimą.

— Labai būtų malonu 
ir garbinga patekti į Lie 
tuvos literatūrą, bet ži
nai, kolega, kad toj ma
žoj jachtutėj dviejų vais
tininkų bus perdaug...— 
atsakiau jam. Antrajam 
mūsų buriavimo žygiui 
į Daniją ir Švediją Ber

nardas tarp kitų pasiū
lė ir Kristupą Plonai- 
tį. Sako, vyras jaunas, 
stiprus ir kiek apsipra
tęs su žvejų valtimis.

Kokiu titulu jachtoj jis 
buvo užrašytas dabar 
nebeprisimenu. Kaip pap
rastai visas reikalingas 
jachtoje darbas būdavo 
atliekamas draugiškai 
pakaitomis neskiriant 
nei jachtos vadovo, kapi
tono, nei virėjo - košvi- 
rio. Nebuvo komandų ar 
įsakinėjimų. Jautėmės 
kaipo sporto draugų ko
lektyvas, siekiantis vie 
no tikslo. Ir jei teko man 
kur laikrašty paminėti 
apie mūsų anų laikų "nuo 
tykius" tai visur, varto
jau "mes" ir tik būtinam 
reikalui esant sakydavau 
"aš".

Atviroj jūroj būna 
daug laiko, tad būdavo 
ir visokių pasikalbėji
mų. Mėgiama'iausia K. 
Plonaičio pasikalbėjimo 
tema būdavo kaip jis su 
skautais prieš keletą me
tų su Budžiu vyko į tarp
tautinį jamboree Dani-
jon. Iš jo svarių ir su ap
lombu tariamų žodžių 
nupasakojančių kokią jis 
svarbią rolę šiame lai
ve vaidinęs, galima buvo 
daryti išvadą, kad jis ten 
buvo Budžio vadas ir ka-

Kasmet mudviejų bu
riuotojai - padėjėjai pa
sikeisdavo. Kadangi 1933 
metų buriavimo maršru
te grįžtant iš Oslo buvo 
numatytas ir Goetebor- 
gas, K. Plonaitis ir vėl 
pasisiūlė per Buntiną. 
Mat iš praeitų metų at
silankymo Goeteborge 
buvo užsimezgę senti
mentalūs ryšiai su te
nykščio konsulo dukteri
mi ir maloniai šiais me
tais turėjo kas tai šituo 
klausimu sprendžiamo 
įvykti. Drauge jis siūlė 
paimti ir savo brolį Jur
gi-

Kiekviena jachta kaip 
ir kiekvienas jūros pasta
tas plaukiojantis jūro
mis ir lankantis sveti
mus uostus, privalo turė
ti dokumentą išduodamą 
savojo uosto, taip vadi
namą musterrole, kuris 
visai įgulai atstoja pa
są ir vizas.

Šitame dokumente turi 
būti atžymėta kiekvieno 
įgulos nario atliekamas 
jachtoj darbas. Jachtos 
vadovas privalo turėti 
leidimą valdyti jachtą 
jūromis, nes jis neša at
sakomybę už įvykusias 
avarijas, padarytus nuos
tolius bei įgulos nario ar 
pašalinio žmogaus nu
skendimą jei tas įvyktų 
dėl jachtos vadovo kal
tės. Ir draudimo įstai
gos neatlygina nuosto
lius, jei jie pasidarė 
jachtai vadovaujant as
meniui, kuris neturėjo 
oficialaus leidimo jach
tai vadovauti.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir 1.1.

4824 So. CALIFORNIA A VE. 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

UTHUANIA
700 TEARS
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.

HELP WANTED MALĖ

MEAT 
PACKAGING 

and 
PROCESSING 

POSITIONS AVAILABLE
AI’PLY AT:

PESCHKE SAUSAGE
CO.

800 CONANT 
DETROIT, MICH. 

Hours: 8 A. M. to 2 P. M.
(77-86)

Wanted at once 
experienced
MOLDERS 

with brass & aluminium 
experience. Steady 
work. 50-hour week.

Ask for Mr. Forten- 
bacher.

NOREN PATTERN &
FOUNDRY CO.
Fruitport, Mich. 
616-865-3192 T71--80’

Fil. dr. L. Kriaučeliunas skaito paskaitą. J. Gaižučio nuotr.

Neolituaniį suvažiavimas
(Atkelta iš 1 psl.) 

riaus, visuomenininko, 
entuziastingo jaunimo 
gerbėjo ir neolituano apy. 
braižą savo paskaitose 
pateikė: dr. P.Daužvar- 
dis, Leonardas Šimutis 
ir fil. A. Augustinavičie- 
nė. Akademijos meninę 
dalį iškiliai atliko: D. 
Stankaitytė, Stasys Ba
ras ir Zita Kevalaitytė- 
Visockienė.

Be to, Korp! Valdybos 
vadovybėje dirba du re
prezentaciniai vienetai: 
orkestras ir krepšinio-' 
komanda. Pastaroji yra 
jau penki metai paeiliui 
Chicagos Marąuette 
Park lygos meisteris!

Iš Korp! N L padalinių 
pranešimų išgirsta kor. 
poracijos pastangos ir 
žingsniai paskirose vie
tovėse.

Pranešimus lydėju
sieji suvažiavimo daly
vių paklausimai, o taip 
pat kilusios kai kuriais 
klausimais diskusijos iš 
ryškino Neo-Lithuania 
nūdienį veidą ir josios 
rūpesčius. Suvažiavi

I SAVINGS CERTIFICATE
We Offer To Sovers

6 or 12 
MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH 
$5,000

or MORE

Savings ctrtrficates iaaued 
for nx monthr. or on« 
y ••r - i n mmimum 
amounts of $10,000,00. 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnmgi are paid at 
maturity. 

per annurrj

Paasbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

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

Mm t u m I

Bedergi

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

mas išreiškė buv. Korp! 
Valdybai ir kitų organų 
vadovybėms padėką ir 
patiektąsias apsykaitas 
patvirtino.

Į naują Korp! Valdy
bą išrinkta: Algis Modes
tas, Leonas Kriaučeliū- 
nas, Jonas Valkiūnas, 
Bronius Kasakaitis ir L. 
Virpšaitė-Hofmanienė. 
Valdybos adresas: 6456 
So. Talman Avė., Chica 
go, III. 60629 (telef.) 312- 
434-0351. Taip pat suva
žiavimas išrinko revizi
jos komisiją, stipendijų 
ir šalpos fondo valdybą, 
garbės teismo ir Korp! 
tarybos narius. Suvažia
vimas priėmė komisijos 
paruoštąsias rezoliuci
jas.

Suvažiavime turiningą 
fil. A. Laikūno paruoštą 
paskaitą perskaitė prez. 
vicep. V. Mažeika. Sek
madienio ryte suvažiavi
mo dalyviai išklausė ten 
pat vasarvietės rajone 
atnašaujamas tėvo J. Ku
biliaus, SJ, mišias. Suva
žiavimas baigtas Tautos 
Himnu.

or MORE

Savings cartrficatea issuad 
for six months or one 
year —in minimum 
arnountt of $5,000.00, 
and theraafter in 
mulbples of $500.00. 
E ar n ingi are paid at 
maturity.

AND LOAN ASSOCIATION
2212 w. CERMAK RO.
Chicago, III. 60608

Vlrginia T-T1V1
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Tėvas J. Liauba, Brooklyno pranciškonų viršininkas, po
kalbyje apie kultūrinį židinį su Dirvos bendradarbe E. Čekiene. 

L. Tamošaičio nuotrauka.

LIETUVIU KULTŪROS 
ŽIDINYS NEW YORKE

Emigracija vyksta visais 
laikais, visose tautose dėl 
įvairių priežasčių. Ir lietu
vių tauta jos neišvengė nuo 
seniausių laikų iki dabarti
nių. šiandien jau lietuvių 
užtinkame visuose pasaulio 
kraštuose. Vienur jie žūna 
likimo blaškomi tarp sveti
mųjų, kitur buriasi drau
gėn, kuriasi netoli viens ki
to, steigia savo draugijas 
tautybės išlaikymui ir tė
vynės meilės ugdymui savo 
vaikuose. Kur didesnis skai
čius įsikuria artimose apy
linkėse, ten jie ilgiau išlaiko 
savo tautos kultūrą ir tau
tybę.

Tačiau įsikūrus draugi
joms, suorganizavus chorus 
reikalinga patalpa susirin
kimams, chorų repeticijoms, 
vai dinimams, paskaitoms, 
sportui ir pramogoms. Be 
savų patalpų neįmanomas 
joks veikimas, joks lietuvių 
tautinis judėjimas. Kyla 
idėja būtinai ir kuogreičiau- 
šiai įsigyti nuosavus lietu
vių namus.

Jau nuo senų laikų lietu-, 
viai daugiausia emigravo į 
JAV ir jie pirmiausia jautė 
savo namų reikalingumą, 
todėl stengėsi kurtis viens 
kito kaimynystėje jausda
miesi lyg savo tėvynėje, 
steigė vaikams lietuviškas 
mokyklas, statė savo baž
nyčias ir meldėsi gimtąją 
kalba, steigė chorus, teat
rus, leido lietuviškus laik
raščius ir knygas.

Mes, paskutinioji ne sa
vo noru, ne laimės ieškoti iš 
tėvynės išvykusių lietuvių 
išeivija, atvykę į šį kraštą 
radom daugybę pirmųjų 
mūsų ateivių pastatytų baž
nyčių, klubų, mokyklų, pri
steigtų organizacijų ir eilę 
lietuviškų rajonų. Tas nuo
latinis lietuvių tautinis ju
dėjimas stiprino mūsų pa
laužtą moralę, palaikė dva
siniai dėl prarastos tėvy
nės, artimųjų bei mylimų 
asmenų. Mes radom viską 
paruoštą mūsų sutikimui ir 
senuosius brolius lietuvius 
laukiančius ir vėliau mus 
globojančius. Reikėjo tik 
tvirtai statyti pėdą naujo
je žemėje, kurtis ir jungtis 
į pastatytus, suorganizuo
tus lietuvybės židinius, stip
rinti juos, gaivinti nauja, 
jauna tautine dvasia.

Mes neturėjome tų dide
lių rūpesčių, kuriuos teko 
nugalėti pirmiesiems mūsų 
emigrantams. Vieni jungė- 
mės į jų organizacijas, kiti 
steigėm naujas ir susirinki

mams bei pramogoms turė
jome puošnias patalpas jų 
pastatytuose klubuose ar 
parapijų salėse. Savo vai
kus siuntėme į lietuviškas 
mokyklas.

Bet laikas vietoje nesto
vi. Lietuviai tvirčiau atsi
stoję ant kojų kėlėsi į gra
žesnius rajonus palikdami 
savo pastatytas bažnyčias 
bei visus kultūrinius židi
nius kitoms tautoms. Ir taip 
vos praslinkus dešimtme
čiui nuo mūsų įsikūrimo 
šiame krašte, pajutome, kad 
prarandame savo lietuviš
kojo tautinio judėjimo cen
trus, iš kurių apgyventų ra
jonų patys išlakstėme į did
miesčio pakraščius.

Tada New Yorko apylin
kėse daugiausia lietuvių ap
sigyveno Woodhaveno ir 
Richmond Hill rajonuose, 
kur anksčiau nebuvo nė vie
nos bažnyčios, nė mokyklos 
ar kitokių nuosavų lietuviš
kų salių. Ir štai kilo nauja 
problema, kurią nugalėti 
ėmėsi iniciatyvos ir rizikos 
iki šiol lietuvių apgyventa
me Brooklyne įsikūrę Tėvai 
Pranciškonai, nutarę pasta
tyti naują Lietuvių Kultū
ros Židinį.

Lengva nutarti, bet sun
ku tokį didį nutarimą bei 
užsimojimą įgyvendinti, to
dėl praėjo dar daug laiko 
beieškant tam neeiliniam 
pastatui tinkamos vietos, 
platesnės apimties žemės 
ploto, valdžios leidimų ir- už 
vis labiausiai pinigų, todėl 
kartu su ieškojimu vietos 
tėvai pranciškonai New 
Yorke tuoj pat pradėjo ir 
aukų rinkimo vajų visais 
metodais, net ir vaikščio
jant po namus.

Pagaliau žemė nupirkta 
su keliais pastatais High- 
land Blvd. prie pat parko ir 
jau š. m. rugsėjo 21 dieną 
buvo iškilmingai pašventin
ta dalyvaujant dideliam 
newyorkiečių būriui, į kurį 
Tėvas Leonardas- Andrie- 
kus, pranciškonų provincio- 
las, prabilo tokiais žodžiais:

”Kai Lietuva pavergta, 
kai lietuvybė Amerikoje 
nusilpo, kai jaunimas išsta
tytas visiško išsisklaidymo 
pavojun, o vistiek reikia pa
statyti kultūros židinį. Apie 
jį seniai kalbėta, ir dabar 
atėjusi didžioji valanda. Jis 
tarnaus ne tik New Yorko, 
bet ir viso pasaulio lietu
viam, o jį pastatys tik tada, 
kai visi New Yorko apylin
kės lietuviai jungsis j vieną 
ir nesigailės aukos šiam kil-

ATSISVEIKINIMAS SU
JUSTINU VAIČAIČIU BOSTONE
Rugsėjo 25 d. 4 vai. po 

pietų Bostone mirė moky
tojas ir uolus visuome
nės veikėjas Justinas 
Vaičaitis. Mirė žmogus, 
kurio netekimą skau
džiai pajus ne viena lie
tuvių organizacija. Ve
lionis tik šių metų pa
vasarį buvo sulaukęs 65 
m. amžiaus. Jis buvo ki
lęs iš tos pačios šeimos, 
kuri lietuvių tautai davė 
poetą Praną Vaičaitį.

Mirtis ateina po ilgų 
kančių, kaip laukiama iš
vaduotoja, mirtis ateina 
staigi, triukšminga ir 
tragiška, mirtis ateina 
tyli, nelaukta, kaip saulę 
užstojus debesėlio šešė
lis, ir užgesina žmogaus 
plakančią širdį.

Mirtis išplėšė iš šei
mos tarpo ir Bostono lie
tuvių visuomenės didžiai 
gyvą ir svarbų narį, mū
sų mylimą ir gerbiamą 
Justiną Vaičaitį. Vieš
pats pasišaukė jį savon 
ramybėn, pasišaukė ra
miai ir tyliai, tačiau vi
sų mūsų giliam nuliūdi
mui.

Čia nors trumpai pa
keli aukim velionio gyve
nimo keliu, kad geriau 
suprastumėm tuos sie
kius, kuriais jis gyveno, 
kad pažvelgtumėm įtuos 
tolius, kurių jis siekė. 
Daugelis mūsų per gyve
nimą keliaujame nesu
prasti, gana dažnai tik 
tada, kai mirtis nušluos
to gyvenimo vieškelio 
dulkes, sužėri mūsų nu
eito kelio lobiai.

Justinas Vaičaitis gi
mė 1904 m. gegužės 27 
d. Raseinių apskrityje, 
Skirsnemunės vi., Stak- 
nių kaime. Jau gimnazi
joj mokslindamasis reiš
kėsi patriotinėje visuo
meninėje veikloje, nuo 
gimnazijos laikų akty
viai dalyvavo šaulių or
ganizacijoje. Jaunystėje 
tarėsi suradęs pašauki
mą, norėjo tapti dvasiš
kiu, keletą metų eidamas 
mokslus Kauno kunigų 
seminarijoje, kur garsė
jo kaip gabus kalbėto
jas, būsimas geras pa
mokslininkas. Tačiau, 
būdamas tiesus ir atvi
ras su savimi ir kitais, 
Just. Vaičaitis nuspren-

niam tikslui. Toji pagalba 
mum reikalinga, kaip žu
viai vanduo ir paukščiui 
oras. Padėkite mums, padė
kite sau, padėkite lietuvy
bei”.

Iškilmėse dar kalbėjo Tė
vas Juvenalis Liauba, 
Brooklyno pranciškonų vir
šininkas, generalinis konsu
las A. Simutis, šventinimo 
apeigas atliko prel. J. Bal
kūnas. Vakare įvyko kon
certas - vakarienė, kurios 
pelnas buvo skirtas naujų 
planų įgyvendinimui.

Kultūros židinio projektą 
sudarė arch. A. Tylius. Pro
jekte numatyta didžiulė sa
lė, koplyčia, vienuolynas, 
lituanistinės mokyklos, bib
lioteka, spaustuvė, meno 
galerija, redakcijų ir admi
nistracijų patalpos, organi
zacijoms kambariai, muzie
jus ir kita. Newyorkiečiai 
džiaugiasi šiuo didžiu tėvų 
pranciškonų u ž s i mojimu, 
senai to laukė, tačiau vien 
džiaugsmo ir laukimo per 
maža reikia ir paramos ir 
tai nedelsiant, nes juk ir 
taip tenka apgailestauti, 
kad šių planų įgyvendini
mas per ilgai užsitęsė.

E. čekienė 

dė neturįs pašaukimo, iš 
seminarijos perėjo į pa
saulietišką gyvenimą, to
liau studijavo Vytauto.Di
džiojo universitete hu

A.A. Justinas Vaičaitis

manitarinius ir teisių 
mokslus, ruošėsi tikra
jam savo pašaukimui — 
jaunimo mokymui, kurį 
jis vykdė kaip gimnazi
jos mokytojas, kartu in
tensyviai dirbdamas Šau
lių ir Vilniui vaduoti Są
jungose, organizuoda
mas jų būrius bei sky
rius, ruošdamas ir rėži 
suodamas dramos vaidi
nimus, skaitydamas pas
kaitas.

Atkeltas į Kauną dir
bo Valstybės Kontrolėj. 

1940-44 okupacijos me
tais Just. Vaičaitis daly
vavo pogrindžio laisvės 
kovoje, dirbo tėvynės va
davimo darbą. 1941 m. tė
vynei laisviau atsikvė
pus, velionis Justinas 
kurį laiką Vilniuje buvo 
laikinosios Lietuvos vy
riausybės švietimo ru
jos valdytojas, o šias 
pareigas vėliau perėmus 
Germantui, liko ir toliau 
dirbti švietimo adminis. 
tracijos darbą. Tuo pat 
metu buvo Darbo Rūmų 
vakarinių kursų vedė
jas. 1944 m. pasitrau
kė į vakarus — į Švei 
cariją, kur buvo Yver- 
done'o ir Berno lietuvių 
komiteto pirmininku, 
glaudžiai bendradarbia
vo su pasiuntinybės pa
tarėju dr. Albertu Geru 
čiu.

1949 m. Just. Vaičai
tis su žmona atsidūrė 
Australijoje, Sydnėjaus 
mieste. Amerikos lietu
viai imigrantai sunkiai 
įsivaizduoja vargus, ku
riuos turėjo pegyventi 
mūsų tautiečiai, patekę 
į kitus kraštus, o ne į 
JAV. Jie ten dažnai bū
davo pažymėti įvairių 
suvaržymų antspaudu, 
darbo sričių apribojimu 
ir dažnai net žmogiškos 
vertės pažeminimu. Ir 
tik dėka susikūrusių tau
tinių organizacijų, susi
klausymu, vieningumu ir 

kietomis derybomis su 
tų kraštų vyriausybėmis 
per ilgesnį laiką pavyko 
išsikovoti daugiau lais
vių, geresnio gyvenimo.

Velionis Justinas, at
sidūręs Australijoje, tuo
jau pat jungiasi į lietu

viškų organizacijų kūri
mą savo tautiečių pa
galbai organizuoti, o 
1950-1953 metų laiko
tarpyje atsistoja pačio
je lietuviškos veiklos 
viršūnėje — ten jis buvo 
Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
Valdybos pirmininkas 

ŠIS BEI TAS
• Saviškį lietuvį, patekusi mišrion šeimon, išlaikyti savoje vi

suomenėje -- dabar yra skaudžiai svarbus dalykas, nes vis ir vis 
daugėja mišrią vedybą, o sunku tikėtis, kad ją galėtą sumažėti. 
Bet visiškai jas nurašyti į nuostolius — didelė klaida. Jauni žmo
nės yra minkšto nusistatymo, dar daug kuo abejoja, dažnai ieško 
naują kelią ir idealą, dairosi idėjinio pasireiškimo dirvos, tad kar
tais iš šalies pagalba daug gali nulemti. O jauni susituokėliai, pap
rastai, yra paties stipriausio amžiaus ir nemažiau išsimokslinę, vi
sapusiškai pajėgūs asmenys. Jei mes mokėtume juos savon bendri- 
jon iglaudinti, jie mūsą tautai būtą naudingi net trejopu būdu: patys 
savo sąmoningu veiklumu; savo prieaugliu, jei ji išmokytą lietuviš
kai; taip pat ir artimesniais ryšiais su svetima tauta, nes šiandien 
mes visom priemonėm ieškome bičiulią ir rėmėją, padėjėją kovoti 
su bolševikiniu okupantu.

• Vienas iš pirmąją tikrai veiksmingą žingsnią įkviesti miš
rios šeimos lietuvį savon bendrijon, kad išsilaikytą nenutolęs nuo 
savą tautiečią ir lietuviškos kultūros, tai būtą--užsakyti lietuviš
ką laikraštį! Tai įvykdyti galėtą šeimos bičiuliai, pažįstami ar kai
mynai. Be abejo, tuo reikalu susidomėti, surasti mišrias šeimas ir 
sužinoti, ar neskaito jokio savo spaudinio, yra LB vietinės apylinkės 
pareiga. Gali tą pareigą pasiimti ir bet kuri draugija. LB apylink- 
kės vienas valdybos narys turi būti įpareigotas tuo klausimu gyvai 
rūpintis ir — šiokiu ar kitokiu būdu siekti sėkmės. O nuolatos lan
kanti sava spauda savaime, nejučiomis neleistą tautiniam jausmui 
užgęsti, teikdama įvairią žinią apie lietuviškus darbus,primindama 
savą kalbą, draugiją veikimą, koncertus ir t.t. Ypač Dirva gražiom 
iliustracijom ir tautiniu turiniu visuomet būtą naudingas įrankis lie
tuvybės palaikymui mišriose šeimose.

• Lietuvią Fondo aprašuose bei reklaminuose straipsniuose vis 
tebekartojamas naivus bei tą įstaigą žeminąs posakis, kad esą kas 
metai prašymą gauti paramos iš LF gaunama daug didesnėm sumom, 
negu yra pinigo — todėl visą prašymą dar negalima patenkinti. Pvz. 
1968 m. pinigus skirstant buvo patenkinta maždaugtiktai pusė prašy
mą. Argi ne pagal nuosavą, rimtai išdirbtą planą LF turėtą skirstyti 
lėšas mūsą kultūros reikalams? O galtokio plano visiškai nėra? (tai 
būtą net koktu pripažinti). Atskirą prašytoją norus tenkinti tai — pa
našu i BALFO darbą, kur reikia šelpti neturtėlius. Bet kultūros dar
bams tokia tvarka permenka — jau laikas tai suprasti.

• Sėjoje P. Čepėnas duoda labai, vertingą straipsnį -- nurodo 
konkrečius faktus, kur okupuotoje Lietuvoje leidžiamuose bolševiki
niuose raštuose ryškiai klastojami faktai, ypač praeities Įvykiai, kei. 
čiami ar žalojami ankstesni raštai etc. Taip elgiasi ne tik Komunistą 
partijos institutas, bet net ir Vilniaus Kapsuko universitetas bei ki
tos tartum rimtos įstaigos. Gal būt, bus patogu vėliau atskirti, kur 
tikras raštas, o kur nepatikimas ir reikalingas peržiūrėjimo,naudo
jantis universiteto leidiniais —bolševikinis universitetas turės tą gė 
dingą antspaudą — "kapsukinis"!

SKIRPSTAS

ir lietuvių atstovas prie 
Australijos vyriausy
bės.

1953 m. brolio Pijaus 
pastangomis, velionis su 
šeima persikelia į JAV 
ir nuo tada jau jį mato
me kaip veiklų Bostono 
lietuvių bendruomenės 
narį. Čia jis keletą me
tų vadovauja Tautinės 
Sąjungos skyriui, kultū
riniams subatvakariams 
tęsia pedagoginį ir lie
tuvybės išlaikymo dar
bą, kaip lietuvių šešta
dieninės mokyklos ve
dėjas ir mokytojas.

Matome velionį ir se
nųjų lietuvių sukurtų or 
ganizačijų veikloje, pvz. 
Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje, Lietuvių Pi
liečių d-joj ir kt., be to, 
jis dirbo Laisvės Varpo 
radijo programos valdy 
boję. Sauliai ir skautai 
Just. Vaičaitį apdovano
ja savo pasižymėjimo 
ženklais.

Tai tik prabėgom su
darytas sąrašas tų dar
bų ir organizacijų, kur 
velionis Justinas savo 
neišsemiama energija 
dirbo, giliai tikėdamas 
lietuvybės ir tautos lais
vės idealus.

Būdamas savo tautai 
ištikimas iki mirties, 
jis išsikovojo nemirštan
tį garbės vainiką. Ir šian
dieną, liūdėdami kartu 
su jo gyvenimo bendra
keleive ir stiprintoja p. 
Brone, broliu Pijum ir 
visais artimaisiais, sa
vo širdyse girdime, kad 
tas kilnus gyvenimas nė
ra nuėjęs veltui. Jis įsi
liejo savo įnašu į visų 
mūsų tautos sąmonės gai
vintojų kurtą srovę, ku
ri prieš šimtą metų pra
sidėjo čiurkšlele, o šian
dien liejasi galingu Ne
munu.

Nors Tavo kaulai 
mielas Justinai, ilsė
sis » svetimoje žemėje, 
tėvynės milžinkapiuose

(Nukelta į 4 psl.)
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Korp! Neo-Lithuania 12-ta
stovykla oi Dr. Eugenijus Noakas

Kaip kiekvienais me
tais, Korp! Neo-Lithua
nia stovykloj ta diena 
buvo paskelbta "Fuksų" 
— juniorų diena. Tai yra 
vienintelė diena metuo
se kada korporacijos ju- 
niotai turi savotišką teis 
mo ir bandymo dieną, jie 
turi atlikti įvairius dar
bus ir už atidirbtą dar
bą gauna seni orų bei fi
listerių parašus, o tokių 
parašų jie turi surinkti 
mažiausia 25. Jie grie
biasi visokių priemonių 
tiems parašams surink
ti. Be to, ir visa ta die
na buvo skirta juniorųpa
sirodymams. Junioras 
V. Krapauskas skaitė re
feratą tema — lietuvy
bės išlaikymas išeivijo
je. Amerikonizmo iš
vengti, anot jo, yra sun
ku, čia įtakos daro mo-

Atsisveikinimas su 
Justinu Vaičaičiu

(Atkelta iš 3 psl.)
Tavo dvasia jungsis su 
visais ištikimais tėvy
nės sūnumis ir per am
žius bus gyva.

Ilsėkis ramybėje, mie
las Justinai, o Tavo my
lima šeima — ir mes li
kę liūdesyje ryžtamės 
gyventi tomis idėjomis, 
kuriomis Tu gyvenai, 
siekti tų melsvų tolių, 
kurių Tu siekei.

Velionis Just. Vaičai
tis rugsėjo 29 d., gau
saus būrio Bostono lietu
vių buvo palydėtas į šv. 
Petro liet, parapijos baž
nyčią, kur gedulingas šv. 
Mišias atnašavo pats kle
bonas kun. A. Baltrušiū- 
nas, asistuojant kuni
gams Janiūnui ir Svirs- 
kai. Gražiai ir jautriai 
J. Naujalio "Kad skaus
mas" ir A. Stradellos 
"Atleisk, o Dieve", pa
giedojo solistas Ben. Po- 
vilavičius, akompanuoja
mas komp. Jer. Kačins
ko. Iš bažnyčios velio
nis palydėtas į Bostono 
Forest Hills kapines, 
kur atsisveikinimo žodį 
tarė Ant. Matjoška. 

kykla, aplinka, o reikia 
būti realiems, jo išveng
ti yra tik vienas kelias 
tai grįžti į Lietuvą, bet 
tai dar toli gražu neįma 
noma, o tuo labiau čia 
ir geros materialinės są
lygos. V. Krapauskas 
abejoja, kad suameri- 
konėjimas būtų mums pa
vojingas, kol dar dvasio
je ir mintyse išliekame 
lietuviais.

Po šių įžanginių žo
džių užvirė jaunimo karš 
tos diskusijos. Prieita iš 
vados, kad lietuviu likti 
tik dvasioj ir mintyse 
labai sunku, jei užmiršti 
lietuvių kalbą, savo pa
pročius, savo tautos is
toriją. Pagaliau paabe
jota ar mes nepertoli nu 
einam su taip vadinamu 
amerikonėjimu, nes ge
ras anglų kalbos vartoji
mas tai dar nesuameri- 
konėjimas. Atkreiptas 
dėmesys į visas kitas 
Amerikoj gyvenančias 
tautybes, kaip jie bend
rauja tarpusavyje, šven
čia savo šventes, varto
ja savo kalbas. Jau ne
kalbant apie žydus, mes 
galim matyti dideles ir 
turtingas bendruomenes 
— lenkų, ukrainiečių, pa
galiau italų ir kt. Kas pa 
galiau yra tikras ameri
konas? Tik indėnas, bet 
ir tas faktinai kalba ne 
angliškai. Tad ameriko
nai yra čia gimę, augęir 
angliškai kalbantieji atei
viai iš visų kraštų. Vieni 
yra užmiršę savo tėvų — 
protėvių kalbas ir papro 
čius, kiti susimaišę ve
dybų metu ir tokiu būdu 
nežino kas esą, tad ame
rikonai.

Visi diskusijose daly
vavę pasisakė, kad mes 
turime išlaikyti lietuvy
bę ir tik netekę sąžinės 
gali užmiršti savo aš, 
savo tautą.

Juniorų diena baigėsi 
vakare su "Fuksų Teis
mu". Tai jau Amerikoje 
atsiradusi korporacijos 
stovyklose tradicija duo 
danti jumorams teisę, su 
sveiku humoru bausti s e 
niorus ir filisterius už 
savo korporacijos spal

vų (korporantiškos ke
purės ar juostos)nesau
gojimą ir kt. Šiais me
tais tas teismas praėjo 
sklandžiai, nes bausmės 
vyresniems buvo parink 
tos gana įdomios ir juo
kingos. Žinoma, ir vy
resnieji nenusileido ir 
tuoj po juniorų teismo, 
surengė visiems to teis
mo dalyviams savo teis 
mą, kuris savo humoru 
buvo pranašesnis už pir 
mąjį. Gražaus buvo vi
siems juoko iš visų iš
daigų. Ir tikrai visi pa
sijuto esą vienos jau
kios šeimos nariai.

PENKTADIENIS — 
RUGPIUČIO 29 DIENA

Filisterė profesorė 
Aldona Augustinavičie- 
nė skaitė paskaitą tema 
"Amerikos universite
tai ir mes". Pradžioj 
paskaitininkė konstatavo 
jog Amerikos universi
tetų nedidelės grupės stu
dentų ir profesūros dva
sia yra labai negatyvi. 
Tos grupės tarnauja 
žiauriai bet populiariai 
šio amžiaus filosofijai. 
Pastaroji filosofija skel
bia ateizmą, antipatrio- 
tizmą ir naują moralę. 
Būtent šeima nebeturi 
jokio mistinio aspekto, 
tai yra sutartis kuri ga
li būti kiekvienu metu 
panaikinta. Idealizmo 
nei heroizmo kaip tokio 
nėra. Žmogui nereikia 
jokios laimės, jis nori 
tiktai trumpų sensacijų. 
Užtat meilę pakeičia sek 
sas, kuriam nereikia jo
kių jausmų, dar didesnę 
sensaciją duoda LSD 
narkotikų vartojimas. 
Sunkus darbas ir aukš
tesni siekiai gyvenime 
neturi reikšmės. Toji fi
losofija yra remiamakai 
kurių jaunų intelektualų 
bei rašytojų. Ji skleidžia
ma per filmus, teatrą, 
pornografiją, televiziją 
bei plačiąją spaudą irda 
ro didelės įtakos jauni
mui.

Iš kitos pusės, anot 
prelegenės, nereikia už - 
miršti, kad prie to pri-

Stovyklos vadovų krikštas. J. Gaižučio nuotrauka.

sideda tik mažoji Ame
rikos universitetų bei 
profesūros dalis, didžio
ji visuma rimtai studi
juoja ir ruošiasi tapti 
naudingais šio krašto pi 
liečiais. Tačiau apie 
juos niekas nieko neuž
simena. Negalima už
miršti dvidešimtojo am
žiaus didybės, dar nie
kada pasaulis nedarė to
kios pažangos, dar nie
kada, nežiūrint komunis
tinio pavergimo, laisvas 
pasaulis taip labai ne
sirūpino atskiro indivi
do gerove. Dvidešimta
sis amžius turi daugelį 
didelių mąstytojų ir ra
šytojų, jie išlaikė žmo
nijos garbę ir pasididžia
vimą. Jie kaip arai skrai
do virš visų ir niekas 
jų nepastebi. Tie rašy
tojai ir mąstytojai tęsia 
tradicinę filosofiją, kuri 
atstovauja žmoniškąją 
teisybę. Atseit jie giliai 
supranta žmogišką pri
gimtį, kuri nėra pakei
čiama ir visi tie, kurie 
yra prieš žmogišką pri
gimtį, anot paskaitinin- 
kės, anksčiau ar vėliau 
išnyksta.

Nurodydama bendras 
ir universitetų neigiamy- 
bes, fil. A. Augustinavi- 
čienė patarė mūsų jau
nimui kovoti su tomis 
Amerikos universitetuo
se pasireiškiančiomis 
neigiamybėmis, nes jos 
yra pavojingos ir žalin
gos. Natūraliai jaunas 
žmogus yra linkęs į gė
rį ir kaip tik mūsų lietu
viškos studentiškos or
ganizacijos padeda jam 
bręsti tuo keliu. Baigda
ma paskaitą, ji pabrėžė, 
kad mes visi džiaugia
mės Korp! Neo-Lithua

nia stovyklomis ir tiki
me, kad jaunieji korpo
rantai, korporantės iš
augs ištikimais lietu
viais.

Kaukių baliuj V. Karpaus- 
kas laimėjęs pirmą premiją 
už kaukę "Mozė".

J. Gaižučio nuotrauka

Penktadienio vakare 
įvyko, jau tradicija ta
pęs stovyklose, kaukių 
vakaras. Visi kiek iš
manydami persirengę at
vyko į tą vakarą. Ir ko
kių kaukių nesugalvota, 
išradingumui tikrai bu
vo daug vietos. Už ge
riausią kaukę jury komi 
sija skirstė premijas. 
Iš pavienių kaukių pirmą 
premiją laimėjo V. Kra
pauskas už kaukę Mozė, 
iš porinės grupės buvo 
dvi premijos — Ged. Mi
tinąs ir Dalia Maurukai- 
tė — Šlapjurgis ir Šlykš
tynė, ir Edas Modestas 
ir R. Modestienė — Te
odoras ir jautis. Iš tre
čios grupės (grupinę) 
premiją laimėjo "Nakti
baldos" — Gr. Grybaitė,

Audronė Pavilčiūtė ir Ro
mas Cesas.

Šeštadienį stovyklauto
jai turėjo pasiruošti Kor 
poracijos suvažiavimui. 
Tokie Korporacijos su
važiavimai vyksta tik 
kas dveji metai.

Visą stovyklavimo lai 
ką dalyviai turėjo daug 
laisvų valandų kur pa
šventė sportui — krep
šiniui, stalo tenisui, 
plaukiojimui.

Šeštadienio vakare bu
vo suvažiavimo iškilmin 
gas atidarymas, o po va
karienės literatūros va
karas, kurį pravedė fil. 
Al. Antanavičius.

Sekmadienio rytą pas
kutinį kartą šioj stovyk 
loj buvo pakelta mūsų 
trispalvė vėliava ir po 
iškilmingo stovyklos už 
darymo ta vėliava buvo 
nuleista. Po vėliavos nu
leidimo dr. kun. Kubilius 
ir vėl visiems stovyk
lautojams atlaikė mi
šias.

Taip atrodė 12—toji 
Korp! Neo-Lithuania sto 
vykia. Tai buvo kaž ką 
panašu į bičių avilį, kur 
visi, vieni kitiems pade
dant, dirba, džiaugiasi 
kartu esą. Ir liūdėdami 
išsiskirstė po visus Ame 
rikos kampus.

Visus stovyklos įvy
kius nebūčiau pajėgęs 
taip chronologiškai per
duoti, jei nebūčiau turė
jęs gerų pagelbininkų, 
tai visos "Naktibaldos" 
redakcijos kolektyvo su 
gausiais talkininkais. Dė 
kui kolegos ir kolegės! 
"Naktibalda" stovykloj 
išeidavo reguliariai kas
dien, kruopščiai nupasa
kodama visus stovyklos 
įvykius. Gera skaityti 
viską kas yra padaroma 
su meile ir net su svei
ku korporantišku humo
ru.

Tiesa, dar svarbu pa
minėti, kad Korporaci
jos stovyklų vadovybė vi
suomet rūpinasi ne tik 
stovyklautojų gera nuo
taika, dvasiniu penu, 
maistu, bet ir prižiūri 
savo narių sveikatingu
mą. Šiais metais mačiau 
kaip rūpestingai visus 
globojo mūsų stovyklos 
gydytoja dr. Birutė Ka- 
sakaitienė.

SKAITYK IR PLATINK
D I R V 4

ALYTIS ANDRIUS NORIMAS

— (Dirvos konkurse 1968 m. laimėjusi II vietą novele] -
(5)

Bet
svarbiausia, kad mano kuopa, kurion buvau pa
skirtas, buvo apnakvydinta kaip tik Jucevičių na
muose. Kad ne tas onuškietis Vaclovas, kurs ma
ne kautynėse buože pritrenkė, aš viską daug leng
viau būčiau atlikęs... Bet vistiek iš Jucevičių mer- 
gičkų sužinojau, kad tėvelis buvo sušaudytas, o mo
tina sirgo. Jsigavęs pas motiną, išprašiau pasakyti 
kas atsitiko su pinigų dėže. Ji buvo nepaliesta ir 
bolševikų neatrasta, nes gudriai toje pat miegamo
je patalpoje, buvusioje virtuvėje, rūsyje, po stalu 
paslėpta. Gaila, neteko man jos išvežti... Viskas,ką 
galėjau, tai pasiunčiau Jucevičių vyresniąją mergio
tę į Raižius, pas Suleimano tėvus. Taip, Stefutę... Ji 
jiems pranešė, kad bolševikai ruošiapuolimą. Ir vėl 
nesusipratau teismui pasakyti, kad pašauktų Raižių 
Janavičius, kad jie įrodytų, jog aš tikrai Stefutę siun
čiau iš anos pusės su pranešimu... Ak, visada razu- 
mas paskui eina!"

Susinervinęs graižiojo rankas ir kramtė gero
kai paaugusius ūsus.

"Daug ko teismui nepasakiau! Viso, kas svar
biausia, kas tik mane pateisintų ir įrodytų mano ne
kaltumą, aš nepaminėjau! O jie mane kaltino tėvynės 
išdavimu! Mane! Mane, kuris priešų nekenčia ir biau- 
risi jais. Kuris savo tėvynę gryną nuo visokių prie-: 
maišų norėjo matyti! Kaltino bolševikų uniformą 
apsivilkus, kad koviausi priešo pusėj. Sakiau 

jiems, kad šaudžiau į debesis, nenorėdamas sa
vųjų kliudyti, užtat gavau su buože nuo Vaclovo... 
Argi jie supranta..."

Stengiasi prisiminti bent paskutiniuosius įvy
kius. Užsimerkęs sustingsta be judesio, lyg norė
damas išblaškyti vaizdų, iškilusių prieš užmerk
tų akių uždangą, lyg nenorėdamas išgąsdinti pa
barstytų tada žodžių.

***
Atsigavo įada ligoninėj. Visur taip balta, šva

ru, tarsi per Kalėdas. Ir sienos, ir lovos, ir mo
terys baltais drabužiais. Priėjo viena, kiek pagy
venusi, bet dar daili, su skarele ant šviesių plaukų. 
Su lygiakraščiu raudonu kryželiu, užsiūtu virš kak
tos, ant baltos skarelės.

— Aha! Jau mes grįžome į žemę!
— Kaip čia patekau? Kur aš?
Pasakė mergina, kad jis Alytaus ligoninėj. Bu

vo rastas laukuose sužeistas, beveik sušalęs. Sir
gęs tris dienas, karščiavęs ir kliedėjęs.

— Laikinai pagyvenot pas mus... Čia kaip kok
sai nemokamas viešbutis... Jeigu yra kam už jį 
apmokėti.

— O kas gi mokės už mane?
— Nežinau, ar Lietuvos kariuomenė mokės...
Klemensas prisiminė, kad Vaclovas, tasai bol

ševikų seklys, prišokęs užsimojo buože... Nuo to 
laiko iki dabar nieko neatsimena... Matyt,kelios die
nos praėjusios... Dabar vėl viskas aišku... Jis yra 
lietuvių karinėj ligoninėj — ačiū Dievui! Bet jis vii 
kėjo... Žvilgterėjo įsavo apsirengimą. Buvo įvilktas 
į baltus ligoninės marškinius, surištus ant krūtinės 
ryšeliu.

"Kažin kur mano drabužiai? Jie žino, kad dė
vėjau priešo uniformą... Kad gaučiau civilius drabu 
žius, tai būtų man lengviau".

Seselė toliau pasakoja, pabudus jam iš ilgo 
miego.

— O Alytus jau ir vėl mūsiškių rankose. Bol
ševikai jau nuvaryti ir tikriausiai nebesugrįš... Tik 
dvi dienas jie čia šeimininkavo.

Į patalpą įėjo du kariškiai. Klemensas tuoj pa
matė, kad tai Lietuvos kariuomenės uniforma. Vie
ną iš jų tuojau atpažino — tai buvęs jo kuopos sky
rininkas, Pranas Parokaitis. Kaip tik besižval
gant atvykusiojo akimis po palatos ligonių veidus, 
jos susitiko su Klemenso akimis. Parokaitis prisi
artino prie ligonio lovos.

— Pranai!...
Klemensas pradėjo džiaugsmingą pasveikini

mą, bet indiferentiška nuotaika buvusiojo tiesioginio 
pareigūno veide neleido jam išvystyti viso sakinio. 
Nutilo ir laukė, ką sakys atvykęs karys.

— Kaip jautiesi? Žinau, kad sirgai... buvai pri
trenktas. Nieko rimto. Ar gali dabar vaikščioti?

— Jis tik ką dabar atgavo sąmonę...
— Nežinau, Pranai...
— Pabandyk!
įsakymas griežtas. Klemensas nuleido kojas 

nuo lovos. Seselė greit pasilenkusi pristūmė arčiau 
medžiagines šliures. įnėręs kojų pirštus, atsistojo.

— Manau, kad esu stiprus ir galiu vaikščioti.
— Pabandyk paeiti kelis žingsnius!
"Kažin kodėl jie nori, kad būčiau stiprus ir ga

lėčiau vaikščioti?"
Klemensas klusniai žengė kelis žingsnius. Ne

juto jokio silpnumo ar. galvos svaigimo.
— Esi jau sveikas ir gerai jautiesi. Gerai... 

Apsirenk! Sesele, ar turite jo drabužius?
Seselė atidarė spintą ir išėmė Klemenso uni

formą, gražiai ant petelių sukabintą.
(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Stebint kaip Detroitas 

vėl pradeda sirgti kom
paktinių automobilių 
karštlige, kyla klausi
mas — kada amerikie
čių "automobilių auto
mobilis" — Cadillacas 
pasirodys su mažuoju 
"broliuku".

Atsakymas — nieka
da!

Atrodo, kad tik trys 
dalykai yra garantuoti 
šiame pasaulyje: mir
tis, mokesčiai ir faktas, 
kad Cadillacas parduos 
150,000 automobilių kiek
vienais metais.

Yra kelios priežastys 
kodėl nematysime ma
žojo Cadillaco. Pirma: 
kam ieškoti naujų bėdų 
— parduodamų Cadil- 
lacų skaičius kasmet 
didėja, pelnas geras, 
pirkėjai ir pardavėjai 
patenkinti. Ir antra: Pa- 
ckardo mirties baubas.

Prieš kelis dešimt
mečius Packardas buvo 
rimtas Cadillaco konku
rentas. Didelis parduo
damų Packardų skaičius 
įvedė tą bendrovę į pa
gundą — jei Packardai 
yra taip populiarūs pra
bangioje rinkoje, tai ma
žesnis, ir ne toks pra
bangus automobilis, bet 
su Packardo vardu turė
tų turėti puikų pasiseki
mą ir pigesnių automo
bilių klasėje.

Deja. Mažesnis pac
kardas pigesnių automo
bilių klasėje neįgijo po
puliarumo. O liuksusinių 
automobilių pirkėjai pra
dėjo spiestis apieCadil- 
lacus ir Lincolnus.

Mat, koks malonumas 
ponui ir poniai važinėti 
Packardų kada jų virė
ja ir sodininkas irgi su 
Packardų atvažiuoja...

Ir, grįžtant, dar minu
tei prie blizgančių Ca- 
dillacų, gal ir yra tre
čias šio automobilio pa
sisekimo faktorius — 
mūsų juodųjų kaimynų 
trys tautinės šventės — 
boksininko Joe Louis 
gimtadienis, beisbolinin- 
ko Jackie Robinson var
dadienis ir spalio 23, 
naujų Cadillaco modelių 
pasirodymo diena...

TARP KANARŲ SALŲ IR
ŠIAURĖS IŠKYŠULIO (6)

KALNU IR VANDENŲ GLOBOJE

Perplaukus Arktikos 
Paralėlę, minėjau, nak
tys sutrumpėjo, kad jų 
beveik neliko, bet mūsų 
tikslas buvo pamatyti vi 
durnakčio saulę. Tik ke
turios naktys tetiko tam 
tikslui, kada saulė laikė
si virš horizonto per vi
sas 24 valandas. Dabar 
mūsų būrys viršuje ypač 
po 11 valandos nakties vis 
didėjo. Tačiau orai pa- 
biuro. Debesuota, lie
tūs, vėjai virpino kūną. 
Praėjo veltui viena to
kia lemtinga para, antra 
ir užstojo trečia baises
nė už dvi pirmąsias. Vė
jas staugė be atvangos, 
stori, paniurę debesys 
plakėsi čia pat viršuje, 
gramsdindami viską įne 
svetingą šaltą aplinką. 
Netekę vilties, tuoj po 
11 vai. nakties "vidur
nakčio saulės" ieškoto
jai vieni po kitų dingo 
iš savo postų, sulįsdami 
į šiltas lovas. Po 15-os 
minučių ir prancūzai, 
liūdnai palingavę galvo
mis, nuslinko į apačią. 
Belikę su žmona, klau
sėmės to dūkimo, kai 
apie 11 vai. 30 minučių 
įvyko stebuklas. Debe
sys pradėjo skleistis, 
auksiniai spinduliai iš
sibarstė po jūrą, šoki
nėdami , mirgėdami ant 
pasišiaušusių katerų.

Dar nemiegoję prie 
mūsų dabar prisijungė 
ir pora iš Pietų Afrikos 
bei anglė iš Coventry. 
Besigėrėdami stebėjo
me saulės kamuolį, ku
ris, išsiraitęs iš debesų 
kabėjo virš horizonto 
per gerą metrą. Maž
daug prieš 20 minučių vi 
durnaktį jis sustojo slin 
kęs žemyn ir kurį laiką 
abejojo nesiryždamas, 
sustingęs vietoje. Paga
liau pradėjęs vėl kilti.

Ar tai paprasta iliuzi
ja, ar tai atminties klai
da, bet man rodėsi, kad 
niekad nemačiau tokio 
skaisčiai ryškaus aukso, 
kuris užpildė visatą,pa
dengdamas tamsias uo
las, kurios , lyg sugėdin
tos, nutvisko ružavu- 
mais. Putotos bangos ne 
rimo ir plakės tartum

R. SPALIS

Tel. HY 7-4677

422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

žaisdamos, tartum besi - 
skųsdamos savo dalia.

Susikaupę, lygbijąpra- 
rasti prieš akis begims- 
tantį vaizdą, be žodžio ii* 
gai stebėjome jį ir tik 
prasidėjęs neįprastai 
sunkus supimas pagaliau 
nuvarė miegoti.

Pats North Cape nepa
darė didelio įspūdžio.Su
stoję įlankoje, motoriniu 
laiveliu buvome perkel- 
dinti į krantą ir vėliau 
autobusas pakėlė mus į 
pačią jo viršūnę, turin
čią 1000 pėdų. Viršūnėje 
restoranas, krautuvė, 
bet gamtos grožio nete
ko matyti, užklupę debe
sys .paskandino visatą į 
baltą miglą. Pabuvę virš 
valandos, patūpčioję po 
skurdžiai apaugusią uo
lą, autobusu leidomės ki
tu keliu, norėdami aplan 
kyti lapių stovyklą. Tai 
nebuvo tikroji lapių gy
venvietė. Mūsų aplanky
ta laikoma specialiai tu 
ristams. Bent 50 elnių 
kaimenė, palapinėse 
smilksta ugnis, šonais 
guoliai. Pačių lapių kos
tiumai gan įdomūs, bet 
vyrų apsirengimas pri
mena kortų "džokerį", 
kepurė lygiai tokia pat.

Mūsų aplankyti lapiai, 
pagal vadovą, tik vasa
rą apsistoja čia, bet gy 
vena ne palapinėse, o na
muose. Tai turtingi žmo 
nės, turį po 3000 elnių 
kiekviena šeima. įpratę 
prie pinigo ne tik seniai 
kurie pardavinėja savo 
dirbinius, bet ir vaikai, 
kuriems turistai prikišo 
nemažai kronų už nusi- 
fotografavimą kartu.

Visoje stovykloje la
biausiai sudomino mane 
jaunas šunelis su pariš
ta po kaklu gan didele 
ir nelengva kalade. Na
bagėlis galėjo su ja šiaip 
taip puldinėti, bet su to
kia "žmogaus korone" 
toli nenubėgsi ir kokių 
pokštų nepridarysi. Su
sidomėjęs norėjau pa
klausti kuriam tikslui 
šis neregėtas prietai
sas, bet tada kas kitas 
patraukė dėmesį, o vė
liau pamiršau. Nesuži
nojau, o gaila.

Kol mes važinėjome 
autobusu, laivas plaukė 
aplink ir susitikome 
Honningsvag 4000 žve
jų miestelyje. Karo metu 
jis buvo visai sunaikin
tas, o dabar pilnai at
statytas. Miestelį ap
lanko iki 5000 žvejų lai
vų per metus. Tarp jų ir 
anglų. Kitas .žymesnis 
šiaurės miestelis prie 
pat sovietų sienos, jau 
mūsų minėtas Kirkenes. 
Jis garsus savo gele
žies kasyklomis. Būda
mas giliai įsirėžęs įEu 
ropos žemyną, aukštų 
kalvų gerai saugomas 
nuo šiaurės vėjų ir kiek 
Golfstromo veikiamas, 
maloniai žalias ir sve
tingas. 14 metais rusai 
buvo jį okupavę, bet vo
kiečiai prieš tai buvo 
spėję dalį jo sunaikin
ti. Dabar jis atstatytas.

Kai kurie iš mūsų gru*. 
pės važiavo pasižiūrėti 
rusų - norvegų sienos, 
esančios už kelių my
lių. Grįžo didžiai pąsi- 
piktinę, kad negalima 
buvo fotografuoti rusų 
pusės, kad buvo uždraus 
ta kalbinti rusų sargy-

binius ir t.t. Pasirodo, 
maža valstybė net savo 
teritorijoje turinti pa
klusti ir elgtis kaip įsa 
koma. Įdomu, kaip šiuo 
atžvilgiu patys norve
gai jaučiasi. Nuo Kir
kenes pradėjome savo 
kelionę atgal. Nebuvo 
tai nuobodi kelionė, nes 
dažnai keliavome "die
ną" pro tas vietoves, 
kurias anksčiau pra
plaukdavome "naktį". 
Ypač įdomūs buvo tie 
maži kraštutinės šiau
rės miesteliukai gyven
vietės. Ten gi tundrų 
gamta. Kartais liūdna ir 
nyku pasidarydavo bent 
valandėlę pavaikščio
jus po ją. Na dar vasa
rą, kada šviesu per 24 
valandas, bet kaip žie
ma, kuri ilgesnė. Ir žmo
nės neišbėgioja, kas 
juos laiko? Gal giliai pa
slėptas instinktas ver
tina tą, kad ir rūsčią, 
bet kartu tokią palaimin 
tą žemę savo laisve ir 
erdve.

Laivo maistas buvo 
ypatingai geras. Žmo
gus, turįs gerą apetitą, 
galėjo pakenkti savo 
sveikatai. Rytą: uzbo- 
nai pieno, jogorto, sun
kos, vaisiai — imk kiek 
nori ir pilk; kiti valgiai 
ant kito stalo išrikiuoti 
kaip kareiviai — viso
kios žuvelės, silkės, 
kiaušiniai, kiaušinienės 
su rūkytais ir nerūky
tais lašinukais, kelių 
rūšių dešros, kumpiai, 
rusiški ir kitokie salo
tai, vinigretai, burokė
liai, sūriai, uogienės ir 
kitkas. Imk, dėk, nešk, 
kartok. 1 vai. po pietų 
sriuba, mėsinis patieka 
las, ant trečio. Mėsinis 
patiekalas pakartoja
mas. Tuoj po to svetai
nėje kava ar arbata. 
4 vai. p.p. valgomojoje 
salėje vėl kava ir ar
bata su pagerintomis bul- 
kutėmis. 7 vai. vakarie
nė. Viskas tas pats kas 
rytą plius keli šilti pa
tiekalai. Pav. dešros su 
kopūstais, virti kumpiai 
su bulvėm, koletai su 
makaronais, žuvys ir 
t.t. Taigi kiekvieną die
ną vestuvės.

To maisto gerumo ga
li būti kelios priežastys. 
Kelionė į Norvegiją, pa
lyginus su kitais Euro
pos kraštais yra bran
gi, laivo kajutė neatsto 
ja gero hotelio, saulė ne 
dažnai šypsosi ir žvar
būs orai nenaujiena, ne

vi.

Nuo Kalifornijos karš
čių pabėgti ir atsigaivin
ti tikru jūriniu oru — 
labai gera vieta Britų 
Victoria, Vancouverio 
saloje. Miestas 172.000 
gyventojų (100 bažnyčių, 
61 mokykla, 1 universi
tetas, 113 viešbučių). Po 
medžio apdirbimo pra
monės, didžiausias "biz
nis" — turizmas.

Sąlygos žvejoti arba 
medžioti — čia puikios: 
daug salų, vandenų, miš
kų, kalnų.

Pačiame mieste yra 
taip pat ko pasižiūrėti. 
Parlamento rūmai, bib
lioteka, muziejai, par
kai (jų net 40). Nepapras
to grožio, tai vadina
mas " Bu te har t Gardens" 
— gėlynas ir medely
nas — kur ypač moterys 
praleidžia ištisas die
nas.

Būdamas svetimuo
se kraštuose ar miestuo
se visada perverčiu te
lefono abonentų knygą — 
tik dėl įdomumo ar čia 
gyvenama lietuvių. 
Prieš porą metų Vancou
verio mieste užtikau są
raše nepažįstamą lietu
višką pavardę — paskam - 
binau: pasirodė labai ge
rai pataikiau, nes tai bu
vo vienas iš Bendruome
nės pareigūnų. Atvažia
vo pas mane viešbutin — 
išsikalbėjome, mane su 
pažindino su vietos lie
tuvių gyvenimu.

visi turistai yra gamtos 
mėgėjai taigi, matome, 
spragų nemažai. Joms 
užpildyti, užtikrinti di
desnį skaičių turistų ir 
reikalingi tie dažni val
giai jaukioje, patogioje 
valgykloje.

Grįžtančioje kelionė
je turėjome puikią ek
skursiją. Atvykę į žavų 
Harstad, persėdome į 
autobusą ir keliavome 
per visą provinciją, ku
ri labai derlinga, aprū
pinanti Norvegiją dar
žovėmis. Persikėlę per 
vieną fiordą, iš vienos 
pusės buvome lydimi jo 
siauros rankovės, iš ki
tos pusės apaugę, sta
tūs kalneliai, kurių snie 
go griūtis prieš kelioli
ka metų palaidojo apie 40 
žmonių. Kelionė priminė 
man Šveicarijos regi
nius, tik čia viskas daug 
subtiliaiu. Skaistus šva
rumas, nepurvinamas 
dažnų mašinų ir nevar-
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Bakūnas
Victoria mieste tele

fono knygoje suradau vos 
dvi lietuviškas pavar
des: Kynas ir Strasdas. 
Paskambinau Strasdui
— telefonas išjungtas. 
Kyno atsiliepė žmona 
(jis buvo darbe),kuri ma
žai ką galėjo papasakoti 
apie lietuvius, bet žino
jo, kad čia nėra jokios 
lietuvių organizacijos. 
Kadangi rengiausi į lai
vą kelionei atgal Ameri
kon, tai tik tiek apie lie
tuvius ir tepatyriau.

Bendrai čia, kad ir ne 
labai geram orui esant
— abu su žmona turė
jome daug malonaus lai
ko ir puikių įspūdžių.

Viena kas mums labai 
patiko — tai pagarba bu 
vusiems Kanados valdo
vams — anglų kara
liams.

***
Po audringos, betvis

tiek malonios kelionės 
laivu "Princess Mar- 
guerita" iš Victoria B. 
C., — vėlai naktį pa
siekėme puikiu Seattle 
Wash., miestą — van
denų ir kalnų globoje. 
Sekantį rytą saulei nu
švietus padangę — iš 
mūsų viešbučio aukš
čiausios vietos (baras 
ant stogo 12 aukšto) ste
bėjome pasakiškai pui
kius apylinkių vaizdus
— sidabru spindinčias 
snieguotas kalnų viršū
nes ir kitoje pusėje lyg 
veidrodžiai žėrinčius be 
ribius vandenynus, vėl 
kitur salos, miškai, že
myno pasakiškos spal
vos -- gyvoji gamta — 
ko labai pasigendame 
Kalifornjoje.

Kaip ir kituose sve
timuose miestuose, taip 
ir čia — panorau gauti 
šiek tiek informacijų 
apie gyvenančius lietu
vius. Pirmiausia pa
skambinau maestro Al. 
Kučiūnui ( su kuriuo ne
su asmeniškai pažįsta
mas) "Danos" premje
ros (Chicagoje) dirigen
tui, — trumpą pokalbį 
turėjau su ponia Ku- 
čiūniene, o paskui su pa
čiu maestro. Jie čia gy 
vena jau virš 4 metų, 
jis profesoriauja Wa- 
shingtono Statė Univer
sitete.

Paskui dar skambte
lėjau inž. Lapatinskui, 
kuris čia gyvena jau iš 
seniau. Jo nebuvo na
mie, todėl turėjau pasi 
tenkinti pokalbiu su po
nia Lapatinskiene.

Seattle esą apie 40 
lietuvių. Bet... jokios 
draugijos lietuviai čia 
neturi, dėlto, kad gyvena 
labai plačiai išsiskirstę. 
Paskutiniais metais čia 
atvyksta nemažai jau
nosios kartos lietuvių, 
aukštuosius mokslus 
baigusių Amerikoje, bet 
jie lietuviškame gyveni
me beveik nedalyvauja 
ir pagyvenę porą ar 
daugiau metų — išsi
kelia kitur. Tie jaunie
ji specialistai čia dir
ba aviacijos pramonėje, 
laivų statyboje ir kt. — 
padaro gero pinigo ir 
keliasi kitur.

Buvo čia anksčiau 
lietuvių klubas "Rū
ta", bet kai buvo užsi
mota jį paversti Bend
ruomenės apylinke — ne 
pavyko ne tik tai, bet su
vyto ir pati "Rūta". Tiek 
trumpai — iš turistinių 
įspūdžių Seattle mieste, 
Wash.
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Stasys Motuzas prie savo darbo kryžiaus.

Šventė senelių prieglaudoje

OHIO APYGARDOS JAUNIMO 

SEKCIJOS VEIKLA

Vechta yra šiaurės 
Vokietijos apskrities 
miestas, puskelėje tarp 
Oldenburgo - Osnabru- 
ko, kuriame prieš 10 me
tų šv. Hedwig vardo prie
glaudoje buvo apgyven
dinta 30 lietuvių senukų. 
Prieglauda moderni, su 
Aukštojo Komisaro pabė
gėlių reikalams pašalpa 
pastatyta, yra už miesto 
1 kilometro atstume, gra
žiame pušyne, toliau nuo 
miešto triukšmo. Prieg
laudoje gyvena po 1-2 as
menis viename kamba
ryje. Aptarnavimas ge
ras, maistas įvairus, 
sveikas ir pakankamas. 
Prieglaudoje lietuviams 
rezervuota 30 vietų. Bet 
per tą dešimtmetį daug 
lietuvių išmirė. Vakuo
jančios vietos būdavo 
užpildomos dažniausiai 
dek. V. Šarkos pastan
gomis. Bet pagaliau ir 
jam, po plačias apylin
kes ieškant kandidatų 
pritrūko. Šiuo metu prie 
glaudoje gyvena 13 lie
tuvių (75 vokiečiai). Per 
dešimtmetį mirė 32, iš
vyko privačiai gyventi 4 
asmenys.

Ta maža užsilikusių 
senelių grupė panoro 
prieglaudinio gyvenimo 
dešimtmetį ir 25 m. eg- 
zilės Vokietijoje atžymė
ti ir pareikšti globojan
čioms įstaigoms dėkin
gumą. Kad minėjimas 
būtų kiek daugiau nusi
sekęs ir nebūtų gėda pa
sirodyti prieš vokiečius 
teko ieškoti tvirtos tal
kos ir ji buvo susilaukta 
iš kun. P. Girčiaus ir 
dek. V. Šarkos, kuris di
delę organizavimo dalį 
pasiėmė ant savo pe
čių. Į minėjimą atsilan
kė iš artimesnių ir toli
mesnių apylinkių apie 
100 tautiečių.

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.

Minėjimas pradėtas 
ęrieglaudos koplyčioje 
Šv. Mišiomis, kurias at
našavo vyskupo vietinin 
kas prelatas H. Grafen- 
horst, asistuojant dek. 
V. Šarkai, kun. P. Gir- 
čiui ir Tėv. K. Gulbinui. 
Prelatas kaip ir visuo- 
ment, taip ir šio minėji
mo pamoksle šiltai at
siliepė apie lietuvius. 
Tėv. K. Gulbinas pamoks
lą vykusiai perteikė lie
tuviškai.

Po pietų prasidėjo ofi
cialioji dalis. St. Motu
zas trumpu žodžiu ati
daręs minėjimą, papra
šė dek. V. Šarką tarti 
žodį ir pravesti minė
jimą. Dekanas pasveiki
nęs atsilankiusius sve
čius vokiečius ir tautie
čius, garbės prezidiu- 
man pakvietė prel. H. 
Grafenhorst, Vechtos 
miesto direktorių H. 
Bee, Karito direktorių
H. Watermann, prie
glaudos seselę viršinin
kę Christeta, kun. P. 
Girčių ir St. Motuzą.

Vechtos miesto direk
toriui buvo įteiktas lie
tuvių vardu drožinėtojo 
Stasio Motuzo kryžius 
su simboliu pavergtos 
Lietuvos. Toks pat kry
žius buvo įteiktas ir prie
glaudai .

Po trumpos pertrau
kos pasirodė jauni meni
ninkai: Isabele Šrederie- 
nė išpildė dainų pynę, 
Asta Fabian- Šaltytė ir 
jo brolis Alfredas padai
navo gražių dainelių pri
tariant gitarai. Puikiai 
pasirodė ir vyrų kvarte
tas iš Wuppertalio: bro
liai Jasiulaičiai* Bertu- 
laitis ir Rotkis, vado
vaujant Lemkiui. Daini
ninkai klausytojus ma
loniai nuteikė, o prie
glaudos senukus, ku-

TARP KANARŲ SALŲ IR 
SIAURĖS IŠKYŠULIO...
(Atkelta iš 5 psl.į 

ginamas minios klege
sio, leido labiau susi
kaupti, ramybėje išgy
venti gamtos palaimą. 
Tuo labiau, kad diena pa
sitaikė šilta, saulėta. 
Sustojimai kavai parink 
ti su berželiais, vande
niu, kalnais; pievos be 
musių, nesimatė besi
ganančių gyvulių kaip 
Tyroly ar toje pačioje 
Šveicarijoje; žodžiu, vis
kas skirta žmogui, jo 
egoistiniam pasitenki
nimui.

Persikėlę per antrą 
fiordą, atvykome į Sort- 
landą, kur jau laukė mū
sų laivas, apiplaukęs vi
są salą.

Dažnai iš arti stebėjo
me paukščių kolonijas 
uolose, o kartą įvažia
vome į pat vidurį poil
siui nusileidusių žuvėd
rų. Joms pakilus iš van 
dens, pas i jutom esą tarp 
didžiųjų baltų snaigių, 
kurios užklojo visą dan
gų. Tų paukščių turėjo 
būti tūkstančiai, fantasti
nis reginys.

Nepakartosi tų vaizdų, 
kurie praslinko pro akis. 
Kiekvienas kitas, turįs 
savo charakterį, kurį no
rėtum pasilikti iki šios 
gyvenimo kelionės galo. 
Savotiškai nuteikti grįž
tam į Bergeną. Atsisvei
kinam su bendrakelei
viais, paliekam laivą. 
Vakaras, lašnoja. Lė- 

riems miela lietuviškos 
dainos, labai seniai be
girdėtos, nukėlė prisimi
nimais į gimtąsias sody 
bas į žaliuosius laukus 
bei miškus, o kai kam ir 
ašarą išspaudė. Malonu 
ir džiugu, kad daugumo
je dainininkų gimę už tė 
vynės ribų, nenutauto ir 
eidami savo tėvelių pė
domis, ne tik linksmina 
savo tautiečius ir sve
čius, bet ir priduoda 
stiprybės išlikti tautai 
ir pavergtai tėvynei są
moningais lietuviais. 
Jiems priklauso didelė 
garbė ir didelis dėkin
gumas.

Kad atsilankiusiems 
iš pirmo pažvelgimo su
sidarytų šventiška nuo
taika, salė buvo išpuoš
ta lietuviškais simbo
liais ir atžymėta sukak
tuvinėmis datomis.

Pagal atsilankiusiųjų 
pareiškimus, minėjimas 
skaitomas labai nusise
kęs.

Ta proga buvo suruoš
ta drožinėtojo Motuzo 
darbų paroda, kurioje 
buvo išstatyta apie 80 
drožinių.

Vokiečių laikraščiai 
įsidėjo drožinėtojo kū
rinių bei kryžiaus įtei
kimo nuotraukas.

(d) 

tai sukame mūsų hote- 
lio link. Orion. Puikus 
hotelis. Lagaminai jau 
atgabenti laukia mūsų. 
Gera po laivo kajutės iš 
siteisti lovoje ir nejusti 
mašinų virpėjimo. Įjun
giu radiją. Žinios nor
vegiškai, apačioje vos 
girdimas mašinų šliau
žimas. Grįžtam į civi
lizaciją.

Rytoj 5 vai. p.p. vėl 
į "Ledą", kuri po 19 va
landų grąžins į Angli
ją. Dar viena svajota, 
norėta vieta aplankyta. 
Gyvenimo pavasary jų 
buvo daug... Ar beliko 
kas keltų pirmykštį 
džiaugsmą? Kiekviena 
kelionė parodo gyveni
mo greitį, kurio papras
tai nejuntame. Kelio
nė tai miniatūriškas 
esimas su pradžia ir 
pabaiga. Ji žybteli lyg 
meteoras ir užgęsta. 
Rytoj Bergene sutiksim 
kelis ar kelioliką su ku 
riais suplakėm savo gy 
venimą, besidalindami 
tais pačiais vaizdais, 
tais pačiais įvykiais. Su
sitiksime džiaugsmin
gai lyg jie būtų buvę di
džiausi draugai, gimi
nės ir persiskirsime am
žinai, kaip kad darome 
su kiekviena diena, va
landa...

COLUMBUS

PABALTIEČIŲ 
KONCERTAS

Spalio mėnesio 12-tą 
dieną, sekmadienį, 4 vai. 
p.p., Columbus Gallery 
of Fine Arts, 480 East 
Broad St., Columbus, 
Ohio, įvyks pabaltiečių 
muzikos koncertas.

Ta proga rengėjai, 
amerikiečių spaudai iš 
siuntinėjo tokio turinio 
pranešimą:

Trijų Baltijos tautų — 
lietuvių, latvių ir estų — 
muzikos tradicijos yra 
labai senos, bet kartu 
ir labai naujos. Šie kraš 
tai nuo senovės turi pa
veldėję turtingą liaudies 
dainų lobį, bet ilgi sveti
mųjų priespaudos metai 
sulaikė savitos rašytos 
muzikos išsivystymą iki 
pat devyniolikto šimtme
čio vidurio, kada tautinio 
atgimimo dvasia įkvėpė 
baltų tautas kurti savo 
kultūros vertybes, įskai 
tant ir muziką.

Pirmieji baltų kompo 
zitoriai plačiai naudojo
si liaudies dainų medžia
ga, ją keisdami ir pra
turtindami vakarų bei ry
tų Europos muzikos at- 
siekimų šviesoje. Dainų 
harmonizavimą cho
rams labai paskatino ma
sinės dainų šventės, ku
rios prasidėjo devynio
likto šimtmečio antroje 
purėje ir greit išaugo į

Prie LB Ohio apygar
dos yra įsteigta jaunimo 
sekcija, kurios tikslas 
— apjungti ir lietuviš- 
kan darban įtraukti kaip 
galima didesnį skaičių 
jaunesniųjų kartų lietu
vių.

Jaunimo sekcija rem
sis šiame darbe suinte
resuotais individais, ta
čiau ji rūpinsis ir puo
selės tarporganizacinį 
jaunimo bendradarbia
vimą. Jaunimo sekcijon 
kviečiami visų jaunimo 
organizacijų atstovai ir 
tikimasi šios sekcijos 
darbui tų Jaunimo orga
nizacijų vadovybių para
mos bei pritarimo. Tal
kos nuoširdžiai laukia
me ir iš kiekvienos Ohio 
Apygardoje esančios LB 
apylinkės.

Jaunimo aktyvesniam 
įsijungimui bei bendra
darbiavimui palankes
nes sąlygas sudaryti, 

populiarias tautinės dva 
sios demonstracijas.

Nepriklausomybės me
tais visi trys baltų kraš
tai įsteigė savo stiprias 
muzikos mokyklas, vals 
tybines operas ir simfo
nijos orkestrus. Nauji 
kompozitoriai vystė sa
vo meną glaudžiame są
ryšyje su Vakarų Euro 
pos muzikos raida, ypač 
sekdami tuo metu vyrau 
jančią tautinio romantiz
mo tradiciją.

Antroji sovietų okupa 
cija padalino baltų muzi 
kus į dvi dalis: vieni pa 
sirinko gyvenimą ir dar
bą Vakaruose, o kiti liko 
namuose ir dabar priva
lo nusilenkti sovietų rei
kalavimams muzikos sri
ty. Laisvojo pasaulio bal
tų kolonijos išugdė nau
ją kompozitorių kartą, 
kuriai pasisekė sujung
ti savo tautų kultūrinįpa- 
veldėjimą su vėliausiais 
Vakarų muzikos atsieki- 
mais.

PARAMA LITUANISTI
NEI MOKYKLAI

Clevelando lietuvių 
veikėjas-veteranas, ilga
metis Dirvos leidėjas ir 
redaktorius, rašytojas, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus 
garbės narys, Lietuvių 
kultūrinio darželio pir
mininkas, ir dabartinis 
Dirvos reikalų vedėjas 
KAZYS S. KARPIUS, su 
prasdamas ir įvertinda
mas lituanistinių mokyk 
lų reikšmę, vysk. M. Va
lančiaus mokyklai paau
kojo 50 dol.

Lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas nuo
širdžiai dėkoja už didelę 
auką.

Tiktai bendromis visų 
pastangomis ir parama 
pajėgsime išlaikyti lietu
viško švietimo ir auklė
jimo institucijas. Be 
mokyklų, be stovyklų ir 
be nuoširdžių tėvų pas
tangų, neparuošime jau
nimo ateities lietuviš
kiems darbams.

• 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 j Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

1969-70 mokslo metų bė
gyje, nutarta ruošti nuo
latinius jaunimo susiti
kimus - subatvakarius. 
Tie susitikimai pradžiai 
numatyti vieną kartą 
per mėnesį: kas trečią 
penktadienį. Juose, ša
lia programos, bus su
darytos sąlygos jauni
mui pasivaišinti bei pa
silinksminti. Pirmasis 
susitikimas įvyko rug
sėjo 19 d. — Initium 
Semestri forma. Šis va
karas praėjo su pasise
kimu ir pakilusia nuo
taika. Jaunimas pagei
davo nuolatinių šio po
būdžio suėjimų.

PLB paskelbtus Šei
mos ir Švietimo Metus 
taip pat norima atžymė
ti, surengiant iškilmin
gą abiturientų-čių pri
statymą lietuvių visuo
menei rudens baliuje spa - 
lio 25 d. Alcazar viešbu - 
tyje. [ šį balių kviečiami 
visi Ohio apygardos ri
bose gyvenantieji abitu
rientai-tės, jų tėvai, 
draugai ir visuomenė. 
Tikimasi abiturientų bei 
svečių ir iš Detroito bei 
Rochesterio. (b)

VIETOJ GĖLIŲ...

Šveicarijoj išeinąs žur
nalas ”Das Beste’’ rugsėjo 
numeryje paskelbė ruso 
Anatolijaus Martschenko iš
trauką iš jo knygos apie 
"Sovietų darbo stovyklos 
šiandien”. Autorius kelerius 
metus išbuvo įvairiose so
vietų priverčiamojo darbo 
stovyklose.

Autorius aprašo taip pat 
susitikimus su lietuviais ir 
kitais baltais, kurie irgi bu
vo laikomi Rusijos priver
čiamojo darbo stovyklose. 
Potmos stovyklon, mordvi- 
nų teritorijoje, 500 kilomet
rų į pietryčius nuo Mask
vos, buvęs patalpintas rusų 
rašytojas J. Daniel, nuteis
tas kartu su kitu rašyto  jum 
A. Siniavskiu. Pasak auto
riaus, "lietuviai kvietė Da
nelį j savo baraką, kai jie 
dainuodavo savo tautines 
liaudies dainas”. Kitu atve
ju autorius aprašo, kaip 
stovyklą lankę vienos baltų 
respublikos atstovai, bet 
tos respublikos pavadinimo 
įsakmiai nemini. Pasibaigus 
lankytojų prakalboms, vie
nas jaunas baltų kalinys 
nuėjęs prie tribūnos ir įtei
kęs popieriun įvyniotą bu
kietą. Ta proga jis pasakęs: 
"Leiskite mano tautiečių 
vardu įteikti Jums bukietą 
iš gėlių, kurios auga čia, to
li nuo mūsų Tėvynės”. Kiti 
kaliniai pasijuto užsigavę 
dėl tokio jauno kalinio nu
sižeminimo ir ėmė šūkauti: 
"Išdavikas, šnipas!” Tačiau 
kai kalbėtojas atvyniojo ta
riamų gėlių bukietą, pasi
rodė, kad vieton gėlių buvo 
spygliuota vieta ...

Autorius dar vienu kitu 
atveju mini estus ir latvius, 
su kuriais susitikęs stovyk
lose. Kalinimo sąlygos tose 
stovyklose buvusios tokios 
klaikios, jog neretai pasi
taikydavę net ir kanibaliz
mo.

UTNUANIA
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.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

IŠ LOS ANGELES Į 
DIRVOS VAKARĄ

šiemetiniame Dirvos va
kare buvo daug svečiu iš 
kitur, betgi tolimiausią ke
lionę atliko inž. Emailuelis 
Jarašūnas, atvykęs net iš 
Los Angeles. Tarnybiniais 
reikalais būvodamas Pitts- 
burghe, jis nepamiršo už
sukti ir j Dirvos vakarą 
Clevelande, kur surado ne
maža savo draugų iš tų lai
kų, kada jis gyveno Cleve
lande.

Inž. Em. Jarašūnas yra 
Los Angeles mieste susior
ganizavusios lietuvių inves
tavimo kompanijos "Rūta” 
prezidentas. Savo dideliais, 
bet realiais planais ir su
maniu jų vykdymu ”Rūta” 
spėjo patraukti visuomenės 
dėmesį ir įsigyti pasitikėji
mo. Atrodo, kad ateityje 
apie "Rūtos” darbus girdė
sime dažniau ir daugiau.

• Kun. B. Ivanauskas, šv.
Jurgio parapijos klebonas, 
remdamas lietuvišką spau
dą, Dirvai paaukojo 50 do
lerių iš priklaususios už sa
lę nuomos, rengiant Dirvos 
vakarą.

Gerb Klebonui už auką 
Dirva nuoširdžiai dėkoja.

• Sol. Aldona Stempužie
nė Tėvynės Garsų radijo 
dvidešimties metų minėji
mo koncerte atliks Šimkaus 
ir Jakubėno kūrinins ir due
tus iš Hoffmano pasakų bei 
Pikų damos su sol. Juze 
Krištolaityte. Solis tems 
akompanuos komp. Darius 
Lapinskas.

Tėvynės Garsų dvide
šimtmečio koncertas ir ban
ketas įvyksta 1969 spalio 
12, 4 vai. p. p. šv. Jurgio 
salėje.

• J Tėvynės Garsų valan
dėlės dvidešimties metų mi
nėjimo koncertą ir banketą 
dar galima užsisakyti kvie

Clevelando ateitininkų draugovė po susirinkimo rugsėjo 21 d. Prieky iš kairės: V. Puškorius, 
R. Vaitėnaitė, K. Sušinskaę, B. Balčiūnaitė ir J. Garka. Stovi: D. Zylytė, P. Alšėnas, D. Juodė- 
naitė, S. Girnius, R. Jasinevįčiūtė, J. Juodėnas, E, Razgaltytė, A. Piiodžinskas ir V. Kliorys.

A. Pliodžinsko nuotrauka

o

Donna Raskauskaitė ir Jonas Šiupinys neseniai sukūrė lie
tuvišką šeimą. Jungtuvės įvyko Baltimorėje, kur gyvena jau
nosios tėveliai. Po jungtuvių jaunieji persikėlė gyventi į Cleve- 
landą, kur jaunasis su tėvais yra įsikūręs. Vestuvėse pirmąja 
pamerge buvo Jūratė Austraitė ir pirmuoju pabroliu Algis Pen- 
kauskas. Nuotraukoje jaunieji Donna ir Jonas Šiupiniai.

timus. Prašau skambinti 
k-to ižd. A. V. Jonaičiui tel. 
381-0930 arba radijo vedė
jui 382-9268. Komiteto na
riai privalo nedelsiant pa
informuoti iždininką, kiek, 
kvietimų yra išplatinę.

Kuo skaitlingiau radijo 
valandėlės koncerte ir ban
kete dalyvausite, tuo dides
nę paramą jai suteiksite. 
Tebūnie tai visų Clevelando 
lietuvių bendras rūpestis ir 
bendras džiaugsmas. Minė
jimo koncertas ii’ banketas 
įvyksta šį sekmadienį, spa
lio 12 d., 4 vai. p. p. šv. Jur
gio salėje. Po minėjimo 
veiks bufetas, šokiams gros
J. Pažemio orkestras.

• Tėvynės Garsų radijo 
valandėlės dvidešimtmečiui 
paminėti sudarytas komite
tas, kuris rūpinasi minėji
mo programa ir banketu. 
Vaišėmis rūpinasi Iz. Jonai
tienė, P. Bliumentalienė, N. 
Mockuvienė ir O. žygienė. 
N. Kersnauskaitė su Nerin
gos skautėmis priims sve
čius, P. Maželis rūpinasi 
scenos ir salės dekoravimu,
K. Marcinkevičius ir Min
daugo d-vės skautai tvarko 
salę, VI. Blinstrubas su gru
pe talkininkų aptarnaus ba
rą, S. Eidimtas ir E. Ste
pas yra ryšiams su organi
zacijomis ir pavieniais radi
jo rėmėjais. J. Malskis ir 
A. Puškoriūtė rūpinasi lai
mėj imu pravedimu, komi
teto iždininku yra A. V. Jo
naitis, o sukaktuvinį leidinį 
redaguoja V. Rociūnas, 
iliustracijas piešia T. Idze- 
lytė.

ATEITININKŲ 

DRAUGOVĖ

Clevelando draugovė 
paskutiniais metais su
stiprėjo naujais studen
tais turint Clevelande ir 
SAS Centro Valdybą. 
Šiuo metu svarbiausias 
klausimas yra kokia bus 
draugovė ateity? Moks
lo metai jau prasidėjo 
ir su pirmu susirinki
mu prasidėjo draugovės 
veikimas.

Susirinkime, apžvel
giant praeitų metų veik
lą, buv. vicepirm. Biru
tė Balčiūnaitė perdavė 
veiklos analizę. Nuveik
ta tikrai daug: buvo as
tuoni susirinkimai, iš
kylos ir atlikti darbai. 
Bet žvelgiant giliau, at
rodė, kad kažko trūko. 
Buvo nujaučiama, kad 
metinė tema būtų sujun 
gus susirinkimus ir pri 
vedus prie išvados. Ide
ali draugovė veikia su 
pagrindu (tai ideologi
jos supratimu), įsitikini
mu, ir darbu. Iš Biru
tės pokalbio liko išva
da: norėdami sulaukti 
iš draugovės pažangos 
(asmeniškai ir visai gru
pei), reikia negailėt įdė
ti darbo.

Susirinkimas ir veik
la gal eitų praeities ke
liu jei neprisimintume 
vaizdus iš SAS stovyk
los, Lake Ariel, Pa.

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONU 

KLUBAS
Rugsėjo 28 d. p. Preme- 

neckų namuose įvyko lietu
vių respublikonų klubo stei
giamasis susirinkimas. Val
dyba išrinkta sekančios su
dėties: pirm. R. Premenec
kienė, vicepirm. inž. R. Ku- 
dukis, J. Malskis ir S. Ma
čys, spaudos reikalams K. 
S. Karpius, sekrt. J. Bud
rienė ir ižd. V. Trimakienė.

Klubo veikla apims Cle- 
velandą ir jo apylinkes. Jo 
uždavinys pritraukti dau
giau lietuvių į politinį dar
bą, informuoti visuomenę 
prieš rinkimus apie įvairius 
kandidatus..

Susirinkime vienbals i a i 
buvo pasisakyta balsuoti už 
Ralph Perką, renkant Cle
velando burmistrą.

Į klubą gali įstoti visi, 
paskambinę bet kuriam iš 
valdybos narių. Nebūtinai 
būti JAV piliečiu. Nario 
mokestis $2.00 metams.

Kviečiam visus įsijungti 
į veiklą.

R. Premeneckienė

DĖKOJAME
Praeitame Dirvos nume

ry spausdinant padėką ir 
vardinant asmenis, prisidė
jusius talka ar aukomis 
prie Dirvos vakaro, buvo 
praleisti nepaminėti talki
ninkai : Pranas Mašiotas, 
Vytautas Braziulis ir pini
gine auka parėmę Aldona 
Rastenienė 5 dol. ir Stasys 
Jurgaitis 5 dol.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame ir atsiprašome dėl jų 
pavardžių praleidimo.

• Vladas Blinstrubas 
daug laiko ir energijos pa
skyrė ruošiant Dirvos vaka
rą, organizuodamas barui 
talkininkus, sutvarkydamas 
salę ir rūpindamasis tvar
ka, tuo prisidėdamas prie 
vakaro gražaus pasisekimo 
ir pelno sukėlimo.

Baro organizavimu ir 
gražiu jo tvarkymu taip pat 
rūpinosi Stasys Lukoševi
čius. Jiems abiem Dirva 
nuoširdžiai dėkoja.

9 Pilėnų tunto 42 skautai 
ir keletas tėvų praeitą pir
madienį aplankė Lubrizol 
kompanijos pačias moder
niškiausias visame pasauly
je bandomųjų motorų labo
ratorijas.

Skautai buvo labai malo
niai priimti, Lubrizol vado-

Dauguma joje dalyvavo 
ir tai jau vienas pagrin
dų. Ta stovykla, pagal 
temą "Atsinaujinimas" 
uždegė pasiryžimą grį
žus stiprinti draugoves.

Šiame susirinkime bu 
vo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Kęstutis Su- 
šinskas, vicepirm. Vy
tas Puškorius, sekret. 
Birutė Balčiūnaitė, ižd. 
Jonas Garka ir kores
pondentė Raminta Vai
tėnaitė. Į. kontrolės ko
misiją išrinkti Elenu- 
tė Razgaitytė, Saulius 
Girnius ir Algis Plio- 
džinskas.

Dabar ruošiamasi su
važiavimui, kuris įvyks 
Dainavoje lapkričio pir
mąjį savaitgalį. Centro 
Valdybos narys Vytas 
Kliorys paaiškino apie 
suvažiavimo programą 
ir kaip ji bus išpildyta. 
Yra ir kaip iš anksto 
prisidėti -- tai perduoti 
CV-bai patarimus re
zoliucijoms.

Vienas iš Birutės Bal
čiūnaitės klausimų bu
vo ką galim sulaukti iš 
veikimo? Clevelando 
draugovė turi daug ga
limybių ir veikdami gru
pėj atsieksim- daugiau, 
negu asmeniškai.

Raminta Vaitėnaitė 

vybės, skaniai pavaišinti ir 
a p d o v anoti simbolinėmis 
dovanomis.

• Kanados Nacionalinis 
Baletas atvyksta pilname 
sąstate į Clevelandą ir šį 
šeštadienį, spalio 11 d., 8 v. 
v. Music Hali duos vienin
telį baleto pastatymą —• 
Čaikovskio "Nutcracker”.

Ši baleto grupė, suside
danti iš 55 šokėjų yra pa
sauly pagarsėjusi aukšto 
lygio pastatymais ir savo 
repertuare, per 18 metų, 
turi apie 70 baletų.

"Nutcracker" pas ižymi 
savo spalvingais kostiumais, 
žavinčia muzika ir puikiais 
šokiais.

Bilietai parduodami Cle
veland Opera Assn. biure, 
2816 Euclid Avė., Burrows 
knygyne, 419 Euclid Avė., 
ar Higbee’s muzikos centre 
arba galima užsisakyti 
skambinant 579-3774.

ŠOKTINIS ŠOKA
Šv. Kazimiero lit. mokyk

los tautinių šokių grupė 
Šoktinis pradėjo darbą. Šo
kėjai išsirinko naujiems 
mokslo metams ir naujus 
seniūnus — Arūną čiuber- 
kį ir Loretą Nykštėnaitę, o 
padėjėjais — Audrą Petru
lytę ir Šarūną Stempužį 
(grupės akordeonistą).

šokėjus pasveikino mo
kyklos vedėjas P. Balčiū
nas, o J. Kavaliūnaitė, ne
seniai grįžusi iš Prancūzi
jos, savo buvusiems šokė
jams įteikė ir po mažą do
vanėlę, parvežtą iš užsienio.

Šokių pamokos pradėtos 
dviem naujais šokiais, at
skirai mokomais J. Kavaliū
naitės ir M. Leknicko.

(gš)

WANTED
UPHOLSTERERS

STEADY WORK IN VOLUME SHOP. 
EXPERIENCED ONLY.

TOP WAGES.
CROWN INTERIORS 

5300 EUCLID
431-8448

(79-82)

COLD HEADER 
OPERATOR 

Experienced preferred būt will train. 
good, hourly rate, overtime and in- 
centive earning.

APPLY

(79-81)

United Screw & Bolt 
Co.

3605 W. 60 ST. 
Cleveland, Ohio 

651-1100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

• A. Gribauskui, seniau 
gyvenusiam Clevelande, ar
ba jo vaikams, redakcijoje 
yra laiškas iš Lietuvos.

PASTATO 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Pilnam laikui reikalingas 
prižiūrėtojas nuo 12 vai. iki 
8 vai. ryto. Aukštas atlygi
nimas, gyvybės apdrauda, 
ligoninė. Skambinti telef. 
692-1200 tarp 9 ir 5 vai. p. 
p. Tarnybos vieta E. Cleve
land arti autobusų.

(78-79)

INVENTORINIS 
IŠPARDAVIMAS

Vestuvinių suknelių krau
tuvėje, veikiančioje jau 20 
metų. Nuotakoms ir pamer
gėms suknelės už pusę kai
nos.
Lucile Hat and Bridal Shop 
693 E. 185 St. 481-6310 

(78-80)

EASTLAKE
Near Completion

New three bedroom ranch 
by expert craftsman with 
1% baths — full basement, 
builtin oven, range, and 
disposal in a desirable area 
off Lake Shore Blvd. on a 
50x150 ft. lot 22,900.00.

Terrific Starter 
Just 2 left

New 3 bedroom ranch 
with 1>/j baths, large utility 
roorri, close to school. This 
ranch is also close to Lake 
Shore Blvd. 18,900.

VINE REALTY INC.
Corner of Rte 91 & Vine

WH 2-4440
(79-80)

WOODWORKING
Moulder Operator

Mušt be able to sėt up 
and operate machine, 

grind knives, etc.

SYL ROBERTS, MILL SUPT. 
BIG FOUR LUMBER CO. 

700 Granger Rd., Cleveland, O.
(77-83)

DIE CASTING OPERATORS

Ist & 2nd Shifts
Liberal company paid benefits.

APPLY IN PERSON OR CALL

481-3050
SUPERIOR DIE CASTING 

CORP.
1001 London Rd.

(79-89)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos noveles konkur
sui gauta dar viena novelė 
''Vėliava piliakalny”, kuri 
buvo išsiųsta prieš konkur
so baigimo terminą.

* Petras Mitalas, ALT 
S-gos Philadelphijos sky
riui minint 20 metų veiklos 
sukaktį, padidino savo įna
šą Vilties draugijoje, at
siųsdamas 25 dolerius.

Už stiprinimą Vilties 
draugijos finansine parama, 
p. Mitalui nuoširdžiai dėko
jame.

• Julius Veblaitis, iš 
Union, N. J. įstojo į Vilties 
draugiją, įmokėdam is per 
mūsų bendradarbį S. Luko
ševičių 10 dolerių įnašų.

Sveikiname naują vilti- 
ninką ir dėkojame už įnašą.

* Gen. št. pik. B. Jakutis, 
kur.-savanoris, Vyties Kry
žiaus Kavalierius, mirė rug
piūčio 28 d. Anglijoj, Eden- 
burgh ligoninėje sunkiai su
sirgęs plaučiais ii’ išgulėjęs 
virš 10 mėnesių.

Velionis Lietuvos kariuo
menėje tarnavo 1919-1940 
m. įvairiose pareigose, 1930 
— 1937 m. karo attaehe Ry
goje, 1937-1940 m. karo mo
kyklos viršininko pavaduo
toju. Anglijoje buvo kurį 
laiką rusų kalbos instruk
torium karo mokykloje. 
Užuojauta našlei Emilijai.

R. Liormonas

JUSTINUI VAIČAIČIUI,

buv. Kultūrinių Subatvakarių Pirmi

ninkui, mirus,

velionio našlei BRONEI,

broliui PIJUI VAIČAIČIUI ir jo šeimai, 

o taip pat visiems mirusio artimiesiems, 

drauge budėdami, reiškiame gilią 

užuojautą.

Kultūriniams Subatvakariams 
Rengti Komisija

A. A.

JUSTINUI VAIČAIČIUI

mirus, jo žmonai BRONEI ir artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Elena ir Genrikas Songinai

A. A.

JUSTINUI VAIČAIČIUI

mirus, žmonai BRONEI ir broliui PIJUI reiškiu

gilią užuojautą

Jonas Urbšaitis

A. A.
JUSTINUI VAIČAIČIUI

mirus, jo žmonai BRONEI ir artimiesiems didžio 
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Jonas Telksnys ir 
Vytautas Norkus su šeima

• Liuda Germanienė, bai
gusi kursus Midwest Mon
tessori mokytojų kursus 
Chicagoje, šiais metais ei
na asistentės pareigas Ame
rikos Lietuvių Montessori 
Draugijos Vaikų Nameliuo
se, Chicagoje, 2743 W. 69th 
St. L. Germanienė baigė 
University of Illinois, ir gi
liai domėdamosi priešmo
kyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimu, nuo pat įsteigmo 
Vaikų Namelių yra įsijun
gus į Montessori veiklą. 
Taip pat daug bendradar
biauja spaudoje ir neseniai 
paruošė priešmoky k 1 i n i o 
amžiaus vaikų knygelę "Bi
tės”, kurią galima įsigyti 
Dirvoje.

• Kristijono Donelaičio 
1 i t u a nistinėse mokyklose 
Chicagoje tikybos pamokos 
prasidės spalio 4 d. Francis 
M. McKay mokyklos patal
pose, 6901 S. Fairfield Avė. 
nuo 8:30 vai. ryto. Tikybą 
dėstys kun. Antanas Noc- 
kūnas MIC. Mokiniai bus 
paruošti pirmajai komuni
jai.

šiuo metu Kr. Donelaičio 
1 i t u a nistinėse mokyklose 
mokosi 441 mokinys ir dir
ba 30 mokytojų.

• žibuoklių sekstetas, va
dovaujamas sol. Liudo Stu- 
ko, koncertuos skautų ruo
šiamame baliuje spalio 11 
dieną, Worcester, Mass.

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė*.
F. Bočiūnas, Hartford .... 2.00
S, Jazbutis, Miami......... 10.00
A. čerkesaitė, La Šalie .. 2.0C
L. Kapeckas, Hartford .... 2.00
J. Petronis, L.A................. 2.00
I. Medžiukas, L.A.............  5.00
R. Prameneckas, W ėst lake 2.00
E. Modestavičius, Chicago 2.00
J. Juška, Chicago............... 2.00
J. Tamošiūnas, Detroit... 12.00
S. Malinauskas, Detroit... 2.00
A. Ruigys, L. A.................2.00
B. Sugintas, Chicago......... 5.00
J. Naujokaitis, Cleveland .. 2.00
B. Kasakaitis, Chicago..... 7.00
B. NorvaiSis, Cleveland.... 2.00
G. Namikas, Windsor.......10.00
J. Stanaitis, Chicago......... 7,00
V. Ripskis, Evergreen Pk. 2.00
V. Petkus, Cleveland........  7.00
Wiscon. Liet. Dienos K-tas 5,00
V. Skirmuntas, Kenosha ... 2.00
Rūta, Ine., Santa Monica ..10.00
J. šiupinys, Cleveland..... 2.00
P. Pajaujis, Mount Clemens 1.00

KONSTANCIJOS IR 
KAZIMIERO LAIKŪNŲ 

VESTUVĖS
Š. m. rugsėjo 13 d. Chi

cagoje, švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčio
je, įvyko Konstancijos Ma- 
čiūnaitės-Rušienės ir Kazi
miero Laikūno sutuoktuvės. 
Pavakariais j a u n evedžių 
ūkyje, Monee, III. susirinko 
apie pusantro šimto artimų
jų draugų ir giminių į ma
lonias ir nuotaikingas ves
tuvines vaišes, užtrukusias 
iki vėlumos. Jaunoji yra či- 
kagiškiams pažįstama lietu
viškų reikalų rėmėja, o jau
nasis — Dirvos bičiulis ir 
Vilties Draugijos narys. 
Daug šviesių ir laimingų 
metų jauniesiems!

LIUDAS ŠIMAITIS 
PAMINĖJO 60 METŲ 

SUKAKTĮ
Liudas Šimaitis, neseniai 

atšventė 60 metų sukaktį, 
savo gimimo dieną labai 
reikšmingai atžymėdamas. 
Vietoje rengiamo pokylio, 
jis su šeima nutarė paauko
ti lietuvių visuomeninėm ir 
kultūrinėm organizacijoms 
1,000 dolerių. Pinigai buvo 
paskirti sekančiai: Lietuvių 
Fondui — 200, Lietuvių 
Fondui — žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės joniškie
čiams įamžinti — 200, Li
tuanus žurnalui — 150, Jau
nimo Centro statybai — 
100, Vasario 16 Gimnazijai 
— 100, Foto archyvui — 50, 
Chicagos lituanistinei mo
kyklai — 50, Kr. Donelai
čio mokyklai — 50, Skautų 
sąjungai — 50, Jūrų skau
tams — 50.

Liudas Šimaitis, kilimo 
joniškietis, buvo Joniškio 
valsčiau viršaičio padėjė
jas, Maldeikių pieninės vie
nas steigėjų ir direktorių, 
žemės ūkio kooperatyvo 
vienas steigėjų ir ilgametis 
valdybos narys, Liaudies 
banko valdybos narys ir ei
les kitų ūkinių bei ekono
minių Jonišky organizacijų 
darbuotojas.

Jo abu sūnūs, kai gyveno 
Chicagoje, buvo labai akty
vūs skautų ii’ akademinių 
organizacijų nariai, buvę 
pirmininkai. Dabar sūnus 
Vaidotas, kuris su šeima 
gyvena Texase, yra kariuo-

SPALIO 11, ŠEŠTADIENĮ, 7 V. V., CHICAGOJE, § 
g JAUNIMO CENTRE ĮVYKSTA |

| LITERATŪROS IR DAIVOS VAKARAS, 
B kurio metu bus įteikta LRD premija Myk. Vaitkui ir švietimo tary- 
B bos premija Danutei Brazytei. Meninę dalį atliks solistė Valentina 
h Kojelienė ir rašytojai, paskaitydami savo kūrinių.

Bilietai gaunami pas platintojus ir Marginiuose, 2511W. 69 St.

I Rengia LB Gage Parko Apylinkė

Lietuviai skautų vadovai miško mokykloje: Jonas Klasevičius, 
Jusgis Pacenka, Česlovas Kiliulis ir Mykolas Manomaitis.
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LIETUVIAI SKAUTŲ MIŠKO 
MOKYKLOJE

Baden Powell 1919 m. 
išleisdamas pirmą va
dovų lavinimo laidą kiek 
vienam dalyviui įteikė 
po du kaulinius karolius 
medžio rąsto formos,ku
rie nešiojami odiniu dir
želiu pasirišus po kaklu. 
Tokie karoliai gali būti 
gauti tik vieną kartą žmo
gaus gyvenime. Pana
šius karolius B.P. buvo 
parsivežęs iš Afrikos 
draugingos tautelės 1888 
m. Nuo to laiko kursai 
vadinami "Wood Badge" 
— miško mokyklos var
du.

Amerikoje tokia mo
kykla atsirado 1948 m. ir 
iki šių metų ją baigė ar
ti 2000 vadovų. Joje lek
toriais yra visi savano
riai dirbantieji be atly
ginimo.

Miško mokyklos yra 
registruotos Tarptauti
niame Skautų Biure Lon 
done ir iš ten gaunami 
medžio karoliai ir kak
laraiščiai, kurie yra įtei
kiami iškilmingoje suei
goje.

Amerikoje yra dviejų

menės kapitonas ir ruošia 
matematikos daktaratą, o 
Eugenijus, baigęs fiziką, 
dirba universitete Urbano- 
je. Duktė Angelė tęsia stu
dijas.

Tai graži lietuviška, pa
triotiška šeima, kuri gyve
na reikšmingomis lietuviš
komis tradicijomis ir dar
bais išreiškia meilę savo tė
vynei. (v’k) 

rūšių skautų mokyklos: 
viena aukštiesiems va
dovams lavinti, antroji 
tik draugininkams. Kan
didatai į tokias mokyk
las parenkami labai rū
pestingai, vadovai su di
deliu skautišku patyri
mu, įvairių kursų direk
toriai ir žinoma, turi bū3 
ti aktyvūs vadovai su 
amerikiečių skautų vie
netais. Lietuviams į ją 
patekti yra dar sunkiau, 
dėl jau minėtų priežas
čių, be to reikalavimai 
yra tokie griežti, kad 
kandidatui sudaro dide
les finansines išlaidas.

Amerikos Valstybinę 
Miško 354 laidą su 53 
vadovais baigė ir du lie
tuviai: sktn. Česlovas Ki
liulis ir jūr. sktn. My
kolas Manomaitis su ge
rais atsiliepimais.

Camp Plymouth, 
Vermont Miško Mokyk
loje buvo ir kiti du lie
tuviai: Jonas Klasavich 
— iš Berlin, Conn. ir 
Jurgis Pacenka — iš 
Oxford, Mass. tai seno
sios kartos lietuviai, ta
čiau abu tebekalbą lie
tuviškai ir tuo didžiuoja
si. (mm)

PHILADELPHIA
• Dail. Juozo Bagdono 

kūrinių paroda įvyks š. m. 
lapkričio 1 ir 2 dienomis, 
Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, 1913 Wallace St., 
Philadelphia, Pa. Atidary
mas įvyks šeštadienį, 6 vai. 
vak. Parodą globoja ALT 
S-gos Rytų Apygarda.

SAN FRANCISCO

RUDENS BALIUS
San Francisco LB apylin

kė ruošia tradicinį rudens 
balių, lapkričio 1 d., 7:30 
vai. vakare, gražioje San 
Mateo School salėje, 817 
No. San Mateo Drive, San 
Mateo, Calif. Veiks turtin
gas bufetas, baras ir laimė
jimai. Gros šaunus čigonų 
orkestras. Visa visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti. Dėl informaijos skambin
ti 526-4169.

* Lituanistinė mokykla 
San Francisce veikia šešta- 
niais, 2 vai. p. p., Cabril- 
lo Junior High School (kam
pas San Thomas Express- 
way ir Cabrillo Avenue, 
Santa Clara, Calif.). Veikia 
trys klasės. Vaikai priima
mi nuo 5 metų amžiaus. 
Skambinti 244-7427.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių 
skaičius pirmą kartą susi
rinks Romoje 1970 metų 
vasarą dalyvauti Lietuvos 
kankinių koplyčios pašven
tinime.

Netrukus bus paskelbta 
registracijų norinčiųjų da
lyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų 
asmenų vardai liks ateičiai 
specialiose knygose Vatika
no ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti sa
vo auką šiuo adresu: Lithu
anian Martyrs’ Chapel, 2701 
W. 68th St., Chicago, Illi- 
nois 60629.

HELP WANTED MALĖ

M ANTE D
PRODUCTION 

WORKERS
3-11 Shift and 11-7 Shift 
No Experience reąuired, 

Good Wages and Fringe Benefits

Hercules 
Drawn Steel Corp. 

38901 Amrhein, Livonia, Mich.
(77-79)

Liudas Šimaitis su žmona Ona, dukra Angele ir sūnum Vaidotu. 
M, Kasniūno nuotrauka

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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