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Vaižganto 100 m. 
sukakties 
minėjimas 
Vilniuje

Rugsėjo 18 d. Vilniuje 
buvo surengtas oficialus 
Juozo Tumo - Vaižganto 
minėjimas jo šimtojo 
gimtadienio proga. Ap
silankė eilė vietinių val
džios šulų su Šumaus- 
ku priešaky. Vaižganto 
kūrybos ištrauką skaitė 
"oficioziškiausios" ak
torės — K. Kymantaitė 
ir M. Mironaitė — o mi
nėjimą pradėjo Antanas 
Venclova, pastaruoju me
tu itin uolus pastovėti ir 
nusifotografuoti prie vi
sų vieningai gerbiamų di
džiųjų Lietuvos žmonių 
karsto ar paveikslo. Pa
skaitą apie Vaižganto kū
rybą skaitė pedagoginio 
instituto docentė Aldona 
Vaitiekūnienė, ir labai 
nuoširdžių atsiminimų 
apie savo susitikimus su 
Vaižgantu papasakojo 
rašytojas Juozas Paukš
telis. Šiuo minėjimu 
Vaižgantas, kaip ir Mai
ronis, galutinai įstatytas 
į dabartinėse aplinkybė
se Lietuvoj visuotinai 
gerbiamų asmenybių ga
leriją.

Tokio pripažinimo su
silaukę asmenys yra ge
riausi kandidatai pamink
lams statyti: jiems ne
begresia pavojus iš vie
nų ar kitų politinių pasi
keitimų. Maironio ar 
Vaižganto paminklai Lie
tuvoj gali daug saugiau 
jaustis, negu Cvirkos, 
Kapsuko, Černiachovs
kio, na, ir paties Lenino 
paminklai... Bet keista, 
kad Vilniaus miesto tvar
kytojai bei projektuo
tojai apie tai nepagalvo
jo. TARYBINES MO
TERS žurnale (liepos 
mėn.) yra paminėta, ko
kių paminklų rengiama
si netrukus Vilniuje pri - 
statyti. Prieš respubli
kinę biblioteką būsianti 
pastatyta J. Mikėno 
skulptūra "Pirmosios 
kregždės", aikštelėj 
apie Gedimino gatvės vi
durį rašytoja Žemaitė, 
— abunekontroversiški. 
Labai abejotino pateisi
nimo paminklas, ypač 
Vilniuje, būtų Sal. Nė
riai: su Vilnium ji nėra 
turėjusi nieko bendra, be 
to, visiems aišku, už ku
riuos nuopelnus pamink
las jai dabar numatytas. 
Bet dar nuostabesnis su 
manymas statyti pa
minklą prie naujų operos 
rūmų Vilniuje — Liudui 
Girai! Tiesa, Gira turė
jo šiek tiek bendra su 
Vilnium, ir su teatru, 
bet ne tiek daug, kad jo 
paminklas atsilaikytų il
giau, kaip rusų tankai, 
ant kurių tas paminklas 
(kaip ir Černiakovskio) 
tegali atsistoti...

Dorai paminėję Vaiž
ganto 100 metų sukaktį, 
Vilniaus paminklų pro
jektuotojai galėtų apsi
galvoti, ir pastebėti, 
kad Vaižgantas net ir 
prie operos rūmų nepa-

Clevelando Grandinėlės "vainikėliai"... Iškarpa iš šokio. Atlieka: J. Petraitytė, E. Razgaitytė, D. Juodėnaitė, D. Zylytė ir I. Raulinaitytė. 
Spalio 18 Grandinėlė šoks Philadelphijoje, o lapkričio 8 ir 9 Hartforde ir Bostone.

žiebkime sviesas
PRIEŠ IR UŽ DEMONSTRACIJŲ LAUKIANT

Spalio 15 dieną šiame 
krašte ruošiamos demons
tracijos prieš Vietnamo ka
rą, reikalaujant apleisti Pie
tų Vietnamą be jokių sąly
gų. Kad milžiniškam kraš
te yra ir turi būti įvairiau
sių nuomonių, yra visai nor
malu. Galima ir gerbti tuos, 
kurie kovoja už savo tiesos 
įrodymą. Blogiau, jei savo 
nuomonę norima primesti 
tautos visumai ne jos nau
dai, bet nelaimei. Ir kaip 
tik to siekiama tomis de
monstracijomis.

Šiaip ar taip šis kraštas 
įsivėlė į Vietnamą saugoda
mas savo interesus. Eisen- 
howerio, Kennedy ir John
sono administracijom atro
dė, kad pietinio Vietnamo 
atitekimas komunistams su
darys didelį pavojų kitom 
nepriklausomom tos pasau
lio dalies valstybėm, kurių 
pasipriešinimas yra susijęs 
su žinojimu, kad kraštuti
niu atveju jos visados gali
susilaukti JAV talkos. Prieš 
tai argumentuojama, kad 
tautinis komunizmas yra 
geriausia valdymosi forma 
atsilikusiems kraštams ir 
kad komunizmas nebesuda
ro vieningų sąjūdžio, bet 
yra suskilęs į daugelį sro
vių ir krypčių. Be to, viet
namiečiai, per amžius kovo- 
ją su kiniečiais, nenorės ir 
dabar leisti jiems dominuo
ti.

Deja, šitie teigimai re
miasi daugiau svajonėmis, 
negu gyvenimo patyrimu. 
Iš vienos pusės sovietai 'su
tvarkė’ jiems gyvybiniai 
svarbius satelitus kaip Ry
tų Vokietiją, Lenkiją, če-

lyginti geriau pritiktų; 
negu Liudas Gira.

(ELTA)

VYTAUTAS MEŠHUSKM

koslovakiją, Vengriją ir 
Bulgariją. Rumunija vaidi
na kiek daugiau nepriklau
soma, tačiau ji yra iš visų 
pusių sovietų ištikimų są
jungininkų apsupta ir gali 
būti kiekvienu momentu su
tvarkyta, o kas gi liečia Ju
goslaviją, tai jos valdovai 
paskutiniuoju metu ypač 
stengiasi su Maskva palai
kyti geriausius santykius.

Iš kitos pusės, persikėlę 
į Aziją, matome, kad sovie
tų-kinų priešingumai pasie
kę savo kulminacinį punk
tą, pradeda kiek atslūgti. 
Priežastis gana aiški: kinai 
negali kariauti su sovietais, 
o pastarieji ir nugalėję sun
kiai susidorotų su likusiais 
šimtais milijonų kiniečių. 
Tokioje būklėje kodėl sovie
tams nepastumėti kiniečius 
į pietus, kai iš ten pasi

trauks amerikiečiai? Tai tur 
būt ir siūlė Kosyginas Pe
kine. Bet, jei vietnamiečiai 
sugebėjo sumušti amerikie
čius, jie susidoruotų ir su 
kiniečiais! Tai būtų jau vi
sai naivi prielaida. Kinie
čiai, kaip ir sovietai, ka
riauja kitaip — ir jiems rei
kalingi ne vietnamiečiai, 
bet jų žemė. Milijonai gy
vybių jiems nieko nereiškia.

žodžiu, ii* sovietams, ir 
kinų komunistams reikia, 
kad amerikiečiai Vietname 
'prarastų savo veidą’. Kad 
komunistams to reikia, ga
lima suprasti. Stebėtis rei
kia tačiau tais JAV gyven
tojais, kurie nori to paties 
ir kerta tą šaką ant kurios 
sėdi. Savo krašto gyvento
jų nuotaikų, bet ne intere
sų spaudžiamas, preziden
tas Nixonas nusileido iki to, 
kad pažadėjo sutikti ir su 
komunistų valdžia Saigone, 
jei toji būtų laisvai išrink

Šizofrenija... 

ta. Tokio pareiškimo švie
soje reikalauti galimai grei
tesnio amerikiečių pasi
traukimo ar tiksliau tariant 
pabėgimo, yra tikrai savo 
krašto išdavimas. Kai prie 
neišmanėlių ir išdavikų rei
kalavimo dar prisideda po
litikai, kurie turėtų geriau 
žinoti, tai jau tikrai smū
gis iš užpakalio. Šiuo metu 
kraštui žymiai daugiau pa
sitarnauja tokie senatoriai, 
kaip Goldwateris ir Tower, 
kurie reikalauja kariškai, 
paspausti šiaurės Vietnamą, 
kad tuo būdu jį privertus 
derėtis, nes jei jo nespausi, 
jo valdovų apetitas tik di
dės, bet nemažėja, bet ne 
besąlyginio pasidavimo ša
lininkai.

Respublikonų mažumos 
senate vadui Hugh Scott šį 
sekmadienį kalbant per te
levizijos programą ’Face 
the Nation’ atėjo labai lai
minga mintis paskatinti 
tuos,, kurie nepritaria de
monstracijom prieš savo 
krašto vyriausybę ir inte
resus, ateinantį trečiadienį 
važiuoti su uždegtom švie
som. Reikia tikėtis, kad to
kių dar atsiras milijonai.

Pagerbė mirusį 
Lietuvos 
Prezidentą 
A. Stulginskį
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto tarybos 
posėdyje rugsėjo 26 d. bu
vo su atitinkama pagarba 
paminėtas rugsėjo 22 dieną 
Kaune miręs buvęs Lietu
vos Respublikos prezidentas 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
s i g n a t aras Aleksandras 
Stulginskis. Mirė jis vė
liausiai iš visų trijų buvu
sių Lietuvos prezidentų ir 
iš visų dvidešimties Lietu
vos nepriklausomybę atsta
tomą paskelbusių Lietuvos 
Tarybos narių. Mirė 85-tais 
savo amžiaus metais, per
gyvenęs asmeniškai visus 
dvidešimts devynerius Lie
tuvos pavergimo, okupantų 
teroro ir priespaudos me
tus.

Rugsėjo 24 dieną apie 
prezidento Aleksandro Stul
ginskio mirtį pranešė NEW 
YORK TIMES dienraštis. 
Pranešime pateikti pagrin
diniai biografijos duome
nys, pažymėta, kad velionis, 
pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės paskel b i m ą, 
kad buvo Lietuvos Respub
likos prezidentas, kad buvo 
okupantų deportuotas ir ka
linamas, nuteistas kalėti 25 
metus, tik Stalinui mirus 
išleistas ir gavęs 1956 me
tais leidimą grįžti namo. 
Taip šiuo pranešimu tapo 
priminta ir visos Lietuvos 
tragedija. Panašius prane
šimus paskelbė ir CHICA
GO TRIBŪNE bei SUN- 
TIMES Chicagoje.

PAGRIEBĖ GROMYKO 
Už LIEŽUVIO...

Rugsėjo 24 d. The NEW 
YORK TIMES paskelbė Fr. 
Beržinio iš Flushing, N. Y. 
ilgoką laišką, kuriame "pa
griebtas už liežuvio” Sovie
tų užsienio reikalų minis
tras Gromyko. Laiške pa
kartotos dvi ištraukos iš 
Gromyko kalbos, kur tasai 
įrodinėja iš okupuotų teri
torijų būtinai privalu oku
pavusią kariuomenę ati
traukti, ir kad paskutinių 
kolonijų išlaisvinimas, joms 
n e p riklausomybės suteiki
mas turi būti nebeatidėlio- 
jamas.

Prie tų gražių Gromyko 
pareiškimų laiško autorius 
pridėjo tokių pastabų:

"Apgailėtina, kad esama 
tokios didžiulės prarajos 
tarp Gromyko žodžių ir So
vietų Sąjungos politikos. Iz
raelio karinių pajėgų paša
linimas iš užimtų arabų te
ritorijų tai "esminė tarp
tautinio saugumo sąlyga”, 
bet Sovietų Sąjungos kari
nių pajėgų okupacija Esti
joj, Latvijoj ir Lietuvoj tai 
ponui Gromykui ’’ne esmi
nė”. .. Ir jei "nepriklauso
mybės suteikimas" ar "ati
traukimas kariuomenės iš 
užimtų kraštų" yra Jungti
nių Tautų Organizacijos 
priimti principai, tai jie tu
rėtų būti taikomi visiems 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos nariams. Taigi, kad 
pono Gromykos žodžiai įgy
tų prasmės, Sovietų Sąjun
ga turi irgi prie tų princi
pų prisiderinti ir baigti ne
legalią Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupaciją”.
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Inž. B. Buntinas, kaip 
Klaipėdos uosto tarnauto
jas, parūpindavo navigaci
jos dokumentą. Aš visad 
siūlydavau Bernardui užsi
rašyti jachtos vadovu, bet 
jis kiekvieną kartą atsisa
kydavo motyvu odamas: 
"Mudu turime vienodus 
jachtai vadovauti leidimus. 
Tu pajėgesnis materialiai 
atsakyti už galimus nuosto
lius, o be to, esi žymiai už 
mane vyresnis — tave ir 
užrašysiu. O aš rūpinsiuosi, 
kad niekas nenuskęstu”. Jis 
pats užsirašydavo jachtos 
inžinierium.

Plonaičiai, kurie jachtai 
vadovauti tokių leidimų ne
turėjo, musterrolėj buvo už
rašyti vienas virėju, kitas 
vairininku.

Mudviem su Bernardu 
jiedu vėliau sudarė net kiek 
nepatogumo. Mat abu pasi
puošė vokiškos išvaizdos, 
balno formos kepurėmis su 
mūsų klubo ženklu; visur 
rodydavosi su cigarais dan
tyse ir savo išdidžia laiky
sena stengėsi įmituoti vo
kiečių gefreitorius. Kartą 
Londone Lietuvių Klube, 
kitą kartą Londono lietuvių 
jaunimo būreliui atsilankius 
jachtoje ir trečią kartą 
Goeteburge jachtklubo pri
ėmime buvau diskrečiai pa
klaustas ar tie du vyrai ne 
vokiečiai. Teko paaiškinti, 
kad jie tokie pat lietuviai 
kaip ir aš. Mat tais metais 
naciams paėmus Vokietijoj 
valdžią, vokiečiai pasidarė 
visur ypatingai nemėgiami.

Pakeliui iš Londono į Os
lo Skagerake, kada mus už
klupo didžiulė audra ir jach
tos vairas buvo smarkiai 
apgadintas, buomas įlauž
tas bei pagelbinis motoras 
vandens užlietas ir sugadin
tas, Bernardas parodė savo 
išradingumą ir sugebėji
mus. Sutvirtinęs buomą ir 
laikinai sutvirtinęs vairą, 
bijodamas, kad neatsargiu 
jo panaudojimu užbėgan
čios bangos nebūtų visai su
laužytas pats sėdosi prie 
vairo ir tol neišleido jo iš 
rankų, kol audra kiek neap
rimo. Osle laivų dirbtuvėse, 
kur taisomi buvo sugedi
mai, pusnuogis nuo ryto iki 
vėlyvo vakaro dirbo kol ne
sutvarkė sugedusį motorą.

Goeteburge kaip ir praei
tais metais buvome mūsų 
konsulo p. Erlandsono ma
lonios šeimos svetingai pri
imti. čia man paaiškėjo, 
kad sprendžiamas jų duk
ters su K. Plonaičiu vedy
bų klausimas. Kadangi tė
vams rūpi vaikų likimas tai 
ir jie pasitikėdami manim 
kaip vyresnio amžiaus žmo
gumi, o ir pažintim iš pra
eitų metų ne vien čia Goe- 
teborge, bet ir jam atsilan
kius Klaipėdoj kiek anks
čiau, panorėjo dar iš manęs 
ką nors sužinoti apie savo 
būsimą žentą. Diplomatiš
kai išsiuntus visą jaunimą 
į jachtą, likome vieni su p. 
Erlandsonais ant-šešių akių. 
Čia jie užvedė kalbą jiems 
rūpimu klausimu. Juokau-

K. MA ZONAS

m as? (2)

no asmenimi, prašiau kal
bant apie buriavimą mano 
pavardės Lietuvių Enciklo
pedijoje neminėti, nors kai 
kurie su manim buriavę ten 
paminėti, kaip nusipelnę lie
tuviškam buriavimo spor
tui.

Bendrai priimta visų ge
rai išauklėtų ir padorių

damas ii akį p. 
konsulas paklausė: "Tai ką, 
Kris (Kristupas) jūsų jach
toj kapitonas, George štur
manas, o kas jūs būsite?” 
Supratau, kad Kristupas 
jau spėjo tuščiai pasigirti. 
Atsakiau irgi juoku. Pagal
vojau sau, vyras rengiasi 
vestuvėms, o elgiasi kaip 
negudrus vaikas. Bet ding
telėjo man galvon, kad bu
simasis konsulo žentas tu
rėdamas vien tik Kintų vo
kiečių pradinės mokyklos 
diplomą nori prieš būsimus 
uošvius pasiblizginti, kad 
ir tuo nereikšmingu, bet 
matomai jo manimu oriu 
titulu. Aš biznio jam nega
dinau; priešingai, nepagai
lėjau keletą gerų žodžių jo 
naudai. Vengdamas nevy
kusių pasiaiškinimų apie šį 
epizodą konsulate mūsų he
rojui neminėjau, bet papa
sakojau Bernardui iš ko 
turėjome gardaus juoko. 
Neminėčiau čia to privataus 
pasikalbėjimo ir dabar, jei 
tas nebūtų taip glaudžiai 
surišta su mito atsiradimo 
istorija.

Klaipėdon sugrįžus jau 
ar ne kitą dieną pasirodė 
viename laikrašty žinia apie 
Gulbės sugrįžimą, kurioj su 
pabrėžtina tendenciją aš 
pavadintas "formalusis ka
pitonas”. Supratau kieno 
tai rašyta. Laikraščio pra
šiau patikslinti, kad man 
teko būti oficialiu, atsakin
gu, o per tai faktinu, na ži
noma ir formaliu jachtos 
vadovu. Dabar galvoju sau 
kas čia bus keliamas į tą 
jachtos vadovą; manau 
Buntinas, kas būtų gal ir 
teisingiau. Bet ne. šitas sen
sacijos ilgai neteko laukti. 
Spėtina, kad į šitą "aukštą 
postą” žurnalistas matomai 
buvo jau iš anksto numatęs 
savo artimą bičiulį, K. Plo- 
naitį su kuriuo jis šį kartą 
ir pasikalbėjimą padarė. 
Ten Gulbės "kapitonas” su 
jam įprastu stilių ir ap
lombu improvizuodamas au
dė pasigyrirų pynę ir bylo
jo apie jo paties įsivaizduo
tus ir jo atliktus heroiškus 
žygdarbius. Tokiu būdu me- 
galomanijos, melo ir keršto 
buvo pagimdytas butorfori- 
nis Gulbės "kapitonas”, ku
ris pasiremiant spaudos au
toritetu buvo pristatytas 
viešumai.

Vesti spaudoje ginčus su 
tais dar nesubrendusiais 
vyrais laikiau nerimta. Pa
maniau, tegu vaikai žaidžia 
šituo žaisliuku.

Išleisdamas minėto su
manymo vykdymui virš 
18,000 litų, paaukavęs ne
mažai laiko ir darbo bei rū
pesčių, o ir būdamas jau ne
bejaunas, turėjau galvoj ne 
menkaverčius titulus bei 
pavadinimus, prasmingesnį 
ir vertingesnį tikslą. Kad 
klaidingai nebūčiau supras
tas, lyg tie buriavimo epi
zodai surišti vien tik su ma-
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žmonių tarpe, jei kas spau- 
koje pavadinamas aukštes
niu ar jam nepriklausančiu 
laipsniu, ar nepriklausančiu 
jam nuopelnu — skaito sau 
už pareigą tą klaidą spau
doje atitaisyti. Bet aišku, 
to nepadarė mūsų herojus.

Nors šitas naujai sugal
votas kapitonas būdavo ret
karčiais savo bičiulio kai
šiojamas kur laikrašty, ne
kreipiau į tą dėmesio, o ir 
turėdamas kitokių rūpes
čių, visai pamiršau.

(Bus daugiau)

GREIČIAU... PIGIAU... 
GERIAU...

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 
UŽSAKYDAMI DOVANŲ SIUNTINĮ PER

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2 England. 
Telef. OL 739-8734

šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudary
tus iš tokių dalykų kas labiausiai Lietuvoje reikalin
ga ir naudinga.
RUDENINIS (1) 1969.

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam 
arba moteriškam paltui, 31/, jardo puikios kostiumi
nės, angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba 
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimplene medžia
gos puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukš
tos rūšies megstukas, išeiginiai nailono marškiniai, 
arba, bliuskutė, 1 p. vyriškų arba moteriškų kojinių, 
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigare
čių.
Kaina $90.00.
RUDENINIS (2) 1969.

Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis, 31/, jardo vilnonės angliškos kostiumines 
medžiagos, 21/, jardo vilnonės moteriškai suknelei 
medžiagos, 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė ska
relė, 1 vyriškas arba moteriškas megstukas, 1 kakla
raištis arba dėžė šokojadinių saldainių, 2 šilkinės ar
ba nailoninės skarelės.
Kaina $90.00.
MAISTO SIUNTINYS 1969.

6 sv. geriausių kanadiškų miltų, Va sv. arbatos, 
1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, ’/į. sv. pipirų, Ųj, sv bapkos 
lapų, 1/2 sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė neseafes, 2 sv. 
geriausių kiaulienos taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių.
Kaina $30.00.

Į kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos la
bai Lietuvoje naudingus ir pageidaujamus dalykus. 
Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės ska
relės $4.50, vyriški arba moteriški megstukai $12.50, 
Parkeriai $6.00, vilnonės arba nailoninės kojinės 
$2.00, nailono marškiniai $8.00.

Taip pat, priimame užsakymus automobiliams, 
motociklams, dviračiams, televizijos aparatams, šal
dytuvams ir t.t.

Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mo
kesčių mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Kaip taupyti pinigus 

kai telefonuoji 

i tolimas vietas
C*

Šiais laikais yra svarbu pratęsti kiekvieno do
lerio vertę kiek tik jų turima. Todėl Ohio Bell nori 
pagelbėti jums gauti daugiausia naudos iš pasi
kalbėjimų su tolimomis vietomis.

Kas savaitę vakarais pradedant nuo 7 valan
dos ir ištisą dieną šeštadienį ir sekmadienį, galima 
pasikalbėti tris minutes telefonuoj ant į bet kurią 
vietą Ohio valstijoje (išskyrus salas) tik už 40 cen
tų ar mažiau, su priedu taksų. Taip pat galima 
telefonuoti į bet kurią vietą Jungtinių Valstijų (iš
skyrus Aliaską ir Hawajus) tik už $1.00 ar ma
žiau, su priedu taksų. Jeigu norit kalbėti ilgiau 
negu tris minutes, kitos minutės kaštuoja dar ma
žiau.

Pasiteiraukit taipgi apie "Vėlyvos nakties” 
specialias žemas kainas telefonuojant po vidur
nakčio.

Pratęskit savo dolerius pasikalbėjimais su to
limomis vietomis tomis papigintomis valandomis. 
Pažiūrėkit savo telefonų knygos pirmuose pusla
piuose platesnių žinių apie tai.

Ohio Bell

PO PIETŲ KRYŽIUM
------------------- VL. RADZEVIČIUS -------------------

INICIATYVA KYLA Iš BALTŲ TARYBOS

Popieriniai Australijos piliečiai, kokiais galima drą
siai laikyt čia prisiglaudusius lietuvius politinius imigran
tus, beveik niekada nerodė didesnio susidomėjimo valdžios 
rinkimais. Niekas, atrodo, negalvojo, kad už savo balsą 
galima ką nors laimėti ir lietuviškam reikalui.

Tačiau šiemetiniai rinkimai į Federalinį Parlamentą 
(š. m. spalio 25 d.) jau sukėlė tam tikro susidomėjimo. Jį 
iššaukė garsiai nuskambėjęs Australijos užsienio reikalų 
ministerio Freeth pareiškimas, kad Australija negalvo
janti priešintis Sovietų Rusijos įsistiprinimui Indijos Van
denyne ir palankiai žiūrėsianti į jos pasiūlymus, liečian
čius saugumą Pietryčių Azijoj. Pareiškimo komentarai, 
ministerio pirmininko Gorton ir kitų vyriausybės narių 
pasisakymai dėl komunistinio pavojaus bendrai ir dėl pa
sitarimų atskirai, padėtį dar labiau sumakalavo. Panei
gimai, kad niekas negalvoja apie kokius nors savitarpinės 
pagalbos paktus, neskambėjo įtikinančiai.

Ir abejingiausiam lietuviui dėl to nėra didelio noro 
balsuoti už tokius žmones, kurie kažkaip nelauktai tiesia 
ranką grubiam imperialistui. Ligšiol lietuvis neturėjo pa
grindo priekaištauti jau ilgą laiką Australiją valdančiai 
Liberal-Country Party vyriausybei. Smerkdama karinį 
Pabaltijo užgrobimą, ši vyriausybė savo laiku buvo da
vusi patikinimų, kad jos atstovai Jungtinėse Tautose ne
praleis progos paremti Pabaltijo pastangas laisvei ir ne
priklausomybei atstatyti. Iš kitos pusės, Australijos Dar
bo Partija, rimčiausias kandidatas vyriausybei sudaryti, 
lietuviams nėra prie širdies. Jos vadai daug kartų rodė 
atvirus norus bičiuliautis su Rusija. Be to, šios partijos 
užnugarį sudaro darbininkų unijos, kurioms daugumoj 
vadovaja komunistai arba kraštutiniai kairieji. Prieš 15 
metų nuo Darbo Partijos atskilusi Demokratinė Darbo 
Partija yra aiškiai antikomunistinė, stiprioje katalikų 
įtakoje, tačiau ligšiol ji dar nepajėgė sudaryti kiek di
desnį šalininkų skaičių.

Tokiais neaiškiais momentais akys krypsta į savą, 
lietuvišką valdžią, į savo išrinktus bendruomeninius va
dovus. Deja, nei rinkti vadovai, nei jų spauda ligšiol jo
kių gairių nebandė Riesti. Jų vietoje atsistojo Federalinė 
Baltų Taryba. Ji surinko oficialių kalbų tekstus, gavo at
sakymus iš užsienio reikalų ministerijos, padėtį išdisku
tavo ir paruošė atitinkamą pareiškimą, kuris garsinamas 
visos Australijos angliškoj spaudoj ir pabaltiečių laik
raščiuose. Pareiškime išdėstytos pabaltiečių pažiūros ry
šium su vyriausybės narių polinkiais bičiuliavimosi rei
kalu, tie polinkiai pasmerkti ir partijoms duota suprasti, 
kad pabaltiečiai balsuos už tuos, kurie palaikys jų pa
žiūras.

Tai bendras trijų Pabaltijo tautų pareiškimas. Lat
vių Federalinė Taryba savo keliu dar atskirai jau nuo 
anksčiau nuosekliai informlioja latvius, ši Taryba yra pa
ruošusi dvi politinės padėties studijas ir jas plačiai pa
skleidusi. Tose studijose daug išsamiau nagrinėjama tiek 
liberalų, tiek ir darbiečių politinė programa. Nors latvių 
taryba įsakmiai nenurodo, už ką latviai turėtų balsuoti, 
tačiau pačios studijos palengvina kiekvienam latviui ap
sispręsti ir brangiau savo balsą parduoti.

Be to, tos pačios latvių tarybos iniciatyva, įvairiose 
Australijos vietose patys latviai aktyviai bendrauja su 
kandidatais, išdėsto jiems savo pažiūras ir prašo jų pa
ramos. Latviai taip pat organizuoja jaunųjų latvių gru
pes, kurioms pavedama vykti į priešrinkiminius susirin
kimus ir ten klibinti Latvijos laisvės reikalus. Panašiai 
daro ir mūsų VLIKo atstovybė Australijoj: čia irgi orga
nizuojamos grupės pasikalbėjimams su kandidatais, ra
šomi jiems laiškai ir jie aprūpinami Lietuvą liečiančia 
literatūra. Tačiau tas mūsų judėjimas dar tik pirminėj 
stadijoj ir prieš šiuos rinkimus plačiau neišsiplės. Tai įgy
vendinti, atrodo, juo sunkiau, kad pati mūsų Krašto Val
dyba yra absoliučiai pasyvi.

★
• Krašto Kultūros Taryba š. m. rugsėjo 29 d. pa

skelbė "Mūsų Pastogėje”, kad ateinančių metų kovo 27-3.0 
dienomis šaukia Melbourne Australijos lietuvių kultūri
ninkų suvažiavimą: Kultūrinės Veiklos Studijų Dienas, 
čia pat pasiūlytos trys temos: Lietuvio ateitis Australi
joj, Spaudos reikalai ir Lituanistinis švietimas.

Kultūros Taryba prašo kultūrininkus pasisakyti šiuo, 
reikalu. Kiek teko patirti, rašytojai, dailininkai ir muzi
kinio meno atstovai jaučiasi išskirti.

★
• Australijos vyriausybė palankiai žiūri į lietuvių 

persikėlimą iš Pietų Amerikos į Australiją. Tą reikalą su 
Australijos imigracijos ministeriu diskutavęs Geelongo 
apylinkės valdybos pirmininkas A. Jomantas pareiškia, 
kad sutartys neleidžiančios Australijos vyriausybei ver
buoti žmones Pietų Amerikoj, tačiau patys lietuviai per 
savo organizacijas gali tai laisvai daryti. Australijos vy
riausybė parems atvažiavusius, išmokėdama kiekvienam 
šeimos nariui maždaug po 350 dolerių kelionės išlaidoms 
dengti. Norintieji gali tiesiog kreiptis į Australijos kon
sulatus, bet p. Jomantas siūlo iniciatyvos imtis mūsų va
dovaujančioms institucijoms. Jos turėtų susisiekti su lie
tuviškom organizacijom Pietų Amerikoje ir suteikti no
rintiems visą reikalingą pagalbą. Pagal p. Jomantą, rei
kalas sukasi apie kelis tūkstančius lietuvių.

★
• Vienintelis Australijoj Brisbanės jaunimo choras, 

kuriam vadovauja kun. dr. P. Bačinskas, dabar pradeda 
vis dažniau rodytis lietuviškose iškilmėse, ši maža kolo
nija (vos 100 šeimų ir apie 30 viengungių) turi dar vy
resniųjų tautinių šokių grupę, jaunų mergaičių tautinių 
šokių grupę, moterų kvartetą, mišrų chorą, kuriam va
dovauja K. Stankūnas. Jo suorganizuotas moterų choras 
jau yra pasiekęs 20 metų amžiaus.

★
• Ieškodama kultūrinio gyvenimo pagyvinimo, "Mū

sų Pastogė’’ ragina Kultūros Tarybą organizuoti glaudes
nį bendradarbiavimą tarp atskirų lietuvių kolonijų. At
skirų kolonijų menininkai, meniniai vienetai, vaidybinės 
grupės turėtų lankytis vieni pas kitus.
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Keli žodžiai su 
Pranu Narvydu 
'Gimtinės Takais’ autoriumi

Pranas Narvydas ne
seniai parašė knygą 
"Gimtinės takais". Štai 
keli žodžiai iš pasikal- 
bėjomo su juo.

— Girdėjome, kad esą 
te nevisai atenkintas 
"Gimtinės takais" išlei
dimų?

— Taip, esu nepaten
kintas, nes iš numatytos 
500 puslapių knygos tik 
pusė teišėjo. Kaltas aš 
pats — kam susirgau šir
dies priepuoliu ir nebe
galėjau savo raštų tvar
kyti. Mano knygos redak 
torius Juozas Valakus 
daugiau rūpinosi kur taš
kelius ir kablelius dėti, 
ne puslapius skaičiuoti. 
Jis norėjo grynos kal
bos. Mano čia padėka An 
tanui Diržiui, Stasiui 
Jakštui ir kitiems. "Fi
nansų ministeriu" šiai 
knygai buvo ir yra Anta
nas Jurgėla.

— Be "Gimtinės Ta
kais", kiek mes žinome, 
šis Jūsų leidinys ne pir
masis. Kodėl Jums 
prieš per 50 metų parū
po išversti iratspausdin 
ti brošiūrą apie žemės 
reformą?

— Tą brošiūrą "Kaip 
Rusijos kaimiečiai ko
vojo už žemę ir laisvę" 
man pridavė tuo metu 
"Vienybės Lietuvininkų" 
redaktorius J.O. Sirvy
das. Ji buvo išversta iš 
rusų kalbos ir buvo at
spausdinta bene 1911 m. 
su mano pastabomis.

— Ar nemanote, kad 
Jūsų brošiūra turėjo ko
kios įtakos į žemės re
formą Lietuvoje?

— Ne, nemanau. Praė
jus daugiau negu dešimt 
mečiui viskas pasikeitė 

Clevelando Grandinėlės šokėjai šoka pa kelt koji...
V. Pliodžinsko nuotrauka

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

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

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

su Pirmuoju Pas. karu 
ir, be abejo, reformos 
ruošėjai sau medžiagos 
galėjo gauti išdaugstam. 
besnių veikalų, kurie 
nagrinėjo žemės refor
mos klausimus.

— Kas paskatino Jus 
parašyti "Gimtinės ta
kuose" apie Trumpaičių 
sodžių, Jūsų gimtąją vie 
tovę?

— Kadaise buvau skai 
tęs Vinco Krėvės raštus 
apie "Dainavos šalies pa
davimus". Sumaniau ir 
aš — pagal savo sugebė 
jimą aprašyti savo gim
tąjį sodžių, kuris jau 
buvo išsiskirstęs. Norė 
jau, kad jis nors ir men 
kai būtų paminėtas, ne
užmirštas. Jaunoji, pri
augančioji karta nei so
džiaus, nei tos vietovės 
jau nebežinos. Tačiau gi 
Trumpaičiai savaime 
paliko istorijos bėgyje 
savo nerašytą istoriją. 
Savo pasakojimams me
džiagą sėmiau iš senųjų 
pasakojimų, ne iš vieno, 
bet dešimčių.

— Be abejo, Jūs esate 
spaudos žmogus, nepai
sant kad vertėtės kitais 
darbais.

— Man niekuomet į 
galvą neatėjo mintis,kad 
aš esu koks spaudos žmo
gus. Sąlygos rašyti at
sirado, kai atvykau į 
Ameriką. Parašydavau 
korespondencijų iš savo 
miesto. Daugiausia "Vie
nybei Lietuvninkų", mat 
buvom labai artimi bi
čiuliai su J. O. Sirvydu. 
Rašinėjau ir į kitus laik
raščius. Parašydavau ir 
vaizdelių iš gyvenimo, 
bet jų nerinkau ir neži
nau nei kur, nei kiek.

(v)

Stovi iš kairės: J. Jablonskis, J. Tumas-Vaižgantas, V. Kudirka. Sėdi M. Lozoraitis, G. Liandsbergis 
ir M. Čepas.

Ne prabėgom ir ne atga
lia ranka Vilniaus laikraš
čiuose buvo paminėtas ra
šytojas J. Tumas-Vaižgan
tas apie rugsėjo 20 dieną, 
šimtąjį jo gimtadienį. Kiek
viename laikraštyje buvo 
bent pora ar daugiau straip
snių apie Vaižgantą ir šis 
tas iš jo paties raštų. Net 
lenkiškas CZERWONY 
SZTANDAR n e a p sileido. 
Tik rusiška SOVIETSKA- 
JA LITVA praėjo pro Vaiž
ganto sukaktį šalčiausiai: 
įdėjo agentūrinį reportažą 
iš rugsėjo 18 surengto val
dinio minėjimo ir daugiau 
prie Vaižganto nebegrįžo..

Daugumas autorių, — o 
jų iš viso keliolika, — pa-

DĖL ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJOS 
ATIDARYMO

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba skatina 
pranciškonus atidaryti šv. 
Antano gimnaziją. Atidary
mas būtų galimas, jei gim
nazija pastoviai turėtų bent 
100 lietuvių mokinių, kurių 
tėvai už mokslą ir išlaiky
mą mokėtų 1000 dol. me
tams. Tai pagrindinė sąly
ga.

Iki gruodžio 15 d. prašo
ma atsiliepti tėvus, kurie 
norėtų 1970 metų rudenį 
leisti savo sūnus į šv. An
tano gimnaziją. Gavę atsa
kymus, pranciškonai tuojau 
svarstys gimnazijos atida
rymo klausimą. Sprendimas 
priklausys nuo suinteresuo
tų lietuvių tėvų skaičiaus. 
Jei bus nutarta gimnaziją 
atidaryti, tada bus priima
ma mokinių registracija. 
Visais šv. Antano gimnazi
jos reikalais prašoma rašy
ti: Rev. Rector, St. Antho- 
ny’s High School, Kenne- 
bunkport, Maine’ 04046.

UTHUANIA
700 TEARS
Veikalas kainuoja 12 dol. 

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

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

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

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

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

vaizganto Šimtasis
GIMTADIENIS

šakodami, kas ir koks buvo 
Vaižgantas, jautėsi turį pa
minėti, kad tai buvo, na —

Kan. J. Tumas-Vaižgantas 
1909 metais.

kunigas, buržuazinės ideo
logijos rėmėjas, bet — sku
bėjo pabrėžti! — su ta ide
ologija ne visiškai sutapęs 
ir daugeliu atžvilgių "liau
džiai savas”. Taip truputį 
timptelėję Vaižgantą kiek 
artyn prie komunistų, vis- 
tiek vaizdavo jį gana ob
jektyviai ar netgi su pa
brėžta simpatija .Kiti, nė 
nebandydami kur nors 
tempti, tiesiai ir nuošir
džiai pasakojo, koks Tumas 
buvo, ir pasakojo daugiau 
ne kaip apie rašytoją, o 
kaip apie žmogų visuomeni
ninką, be jokių apribojimų 
mylėjusį savo lietuvių tau
tą. Tarp tų, kurie netemp
dami pasakojo, paminėtinas 
rašytojas Juozas Paukšte
lis, kurs kalbėjo valdinio 
minėjimo programoj, ir 

Kan. J. Tumas- Vaižgantas savo darbo kabinete Vadaktėliuose.

kun. K. Žitkus (rašytojas, 
pasirašąs Vinco Stonio var
du), kurs rašė apie susitiki
mus su Vaižgantu KULTŪ
ROS BARUOSE (7).

Ta proga pažymėtina, kad 
kun. Žitkaus pasakojimas 
p a i 1 iustruotas nuotrauko
mis retenybėmis, gal net 
unikumais. Vienoj nuotrau
koj Vaižganto kambarys 
Vadaktėliuose (Vaižgantas, 
kaip šešėlis, rašo, prie aukš
to staliuko stačias), o ki
toj — Vaižgantas, visai dar 
jaunas kunigėlis (abiejose 
nuotraukose dar juodplau
kis), tarp penkių ano meto 
lietuvių veiklos šulų. Iš vie
no šono stovi Jonas Jab
lonskis, iš kito — Vincas 
Kudirka. Prieky sėdi Motie
jus Lozoraitis (advokatas, 
min. S. Lozoraičio tėvas), 
G a b r i e liūs Landsbergis- 
Žemkalnis (teatralas, rašy
tojas, publicistas, architek
to Vytauto Landsbergio 
Žemkalnio tėvas) ir teisi
ninkas Motiejus Čepas, vė
liau buvęs Lietuvos Vy
riausio Tribunolo vicepir
mininkas.

Bet ir tie, kaip, pavyz
džiui, Domas šniukas, TIE
SOS viceredaktorius (jo 
straipsnis ”Toks buvo Vaiž
gantas” LIT. ir MENE 38 
nr.), kurie mėgino Vaižgan
tą dabartiniams skaityto
jams "tinkamai išaiškinti”, 
ir kuriems rūpėjo gal ir 
prieš komunistų partijos 
ortodoksus pasiaiškinti, ko
dėl "reikia ir galima” apie 
Vaižgantą kalbėti ir jį ge
ruoju minėti, tyčia ar nety
čia nupiešė ilgesingai pa
trauklų ne tik paties Vaiž
ganto paveikslą, bet ir visą 
aplinką bei visuomenę; ku
rioje Vaižgantas buvo ir 

galėjo būti toks, 
koks buvo.

•TIESA, pavyzdžiui įsidė
jo porą J. Tumo rašytų 
straipsnių (galima spėti, 
kad i š maždaug 1921-23 
metų), kuriuose Tumas 
plakė Kauno inteligentiją 
už suburžuazėjimą, ypač už 
perdėtą lėbavimą ir gėrimą 
pokyliuose. Intencija tuos 
straipsnius dabar pakarto
jant, žinoma, buvo Vaižgan
to žodžiais parodyti nepri
klausomybės laikų inteli
gentiją k o m promituojan- 
čioj šviesoj. Bet šių laikų 
skaitytojai gana daug žino 
ir apie dabartinės diduome
nės lėbavimus bei girtavi
mus, ir jie nesunkiai Tumo 
žodžius gali pritaikyt ir da
bartiniams laikams... O 
šalia to, dažnam turi neiš
vengiamai kilti ir kitas su 
tuo susijęs klausimas: ko
dėl dabar iš komunistų par
tijos "dvasininkų” tarpo 
neatsiranda nė vieno tokio, 
kuris, kaip Tumas, taip drą
siai išrėžtų tiesą į akis da
bartinei diduomenei? Ir dar 
klausimas: kas atsitiktų to.-? 
kiam drąsuoliui, jeigu atsi
rastų ir prabiltų?
-Panašių minčių apie ana’S 

ne taip jau labai senais lai
kais buvusias nuomonių 
reiškimo sąlygas gali da
bartiniam skaitytojui kilti 
ir skaitant tame pačiame
L. ir M. numeryje pirmą 
kartą viešai skelbiamą J. 
Tumo-Vaižganto laišką J. 
Lindei-Dobilui, irgi kunigui 
ir rašytojui.

Visiems apie Vaižgantą 
rašiusiems būdinga, kad 
kalbėdami apie kunigą, ne
va buržuazinės santvarkos 
gynėją ir tikrai fanatiką 
tautininką, vistiek visi kal
bėjo apie jį, kaip apie kil
naus žmogaus idealą. Prieš 
keletą, ypač prieš keliolika 
metų Lietuvoj buvo neįsi
vaizduojama galimybė vie
šai šitaip kalbėti apie 
Vaižgantą, arba Maironį ir 
daugybę kitų įžymių lietu
vių, nekilnojusių ar bent 
kišenėj nesinešiojusių "rau
donos vėliavos”.

Tik vienas J. Bulota (hu
moristas?) KOMJAUNIMO 
TIESOJ kiek kitokią stygą 
tempė ir beveik pertempė. 
Jis pasišovė parinkti ištrau
kų iš Tumo knygelės apie 
Ameriką, išleistos prieš 1 
Pasaulinį karą ("Ten gera, 
kur mūsų nėra”). Mėgina 
įtikinti, kad ir dabar Ame
rika tokia pati baisi, kaip 
Tumas aprašė ... žinoma, 
60 metų amžiaus įspūdžiais 
išaiškinti, kaip yra išei
viams Amerikoj dabar, — 
didžiai nedėkingas eksperi
mentas. Be to, Amerikos 
peikė jų amatas Lietuvoj iš 
viso nedėkingas: jeigu jie 
ir šventą teisybę apie Ame
riką sako, jeigu tik neigia
mą, tai niekas — net išti
kimi komunistai! — neti
ki... Ir kombinuoja, kaip 
savo akimis ją pamatyt.

(ELTA)
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ARIZONA
Daug kas iš mielų bičių- 

lių teiraujasi apie Arizoną. 
Vieni turistinio stūmoklio 
varomi, kiti galvoja apie 
nuolatinį įsikūrimą. Teko 
sutikti ir tokių, kurie atke
liavę vietoj ieško informa
cijų ir dažnai sutinka sun
kumų. Tad noriu duoti 
pluoštelį žinių iš savo vienų 
metų patyrimo gyvenant 
Arizonoj.

Arizona vardas yra indė
niškos kilmės (indėnų kal
boj .reiškia mažas šaltinis). 
Plotas 113,909 kvadratinių 
mylių. Gyventojų skaičius 
1,693,000. žemiausia vieta 
137 pėdos nuo jūros pavir
šiaus (Colorado upės žemu- 
pis). Aukščiausia vieta 
12,670 (prie Flagstaff’o). 
Kritulių metinis vidurkis 
tarp 3 colių slėnys ir 30 co
lių kalnuose. Temperatūra 
slėny vasaros metu pakyla 
virš 110 F. žiemos metu 
10-75 dieną; naktį tempera
tūra krinta iki 40 ir net že
miau.

Kaip matom, krituliu kie
kis slėny labai žemas. Tad 
oras, ypač vasaros metu, 
ypatingai sausas. Kai drėg
mė pasiekia 20%, Phoenixo 
gyventojai skundžiasi, pa
našiai kaip Chicagoj prie 
90%. Normali drėgmė slė
ny 8-10%, ar žemiau.

Turizmui geriausias lai
kas ankstyvas ruduo ir pa
vasaris. Vasarą malonaus 
džiaugsmo gaus tas, kuris 
apsiribos keliaudamas kal
nuose. Slėny perkaršta. žie
mos metu kelionės kalnuo
se gali būti pavojingos — 
sniego pūgos.

Daleidžiu, kad turistas 
atkeliavo iki Arizonos sie
nos garsiuoju 66 greitkeliu. 
Tarp Gallup ir Hallbrook 
stebėkit užrašą "Pertrified 
Forest National Park”. Su
stojus čia pamatysit pasa
kiško grožio "Paintid De- 
sert”, kur rasite 150 mili
jonų metų senumo suakme
nėjusius medžius, žinoma, 
nebandykite nieko imti, jei 
nenorite pakliūti į bėdą.

Pravažiavus Winslow, ne
praleiskit progos aplankyti 
"Meteor” kraterį, kurio dia
metras apie 1 mylią. Geolo
gų apskaičiavimu, prieš 50,- 

000 metų čia nukrito milži
niškas meteoras.

Flagstaff’e patartina pra
leisti bent dieną, aplankyti 
muziejų, garsiąją Lowell 
observatoriją, "Sunset” 
kraterį, iškilusį virš 1000 
pėdų ji supančių lavos lau
kų.

Toliau seka turistų mė
giamas Grand Canyon. Jį 
pasieksit pasukę į 89 šiau
rinį kelią iki Cameron. To
liau 64 kelias per puikius 
pušynus nuves į mylios gi
lumo Grand Canyon. Tai 
pasakiško grožio gamtos 
stebuklas.

Nakvynei patartina grįž
ti į Williams. čia teks nusi
statyti, ar norite aplankyti 
Las Vegas, išbandyti savo 
laimę. Į Las Vegas važiuo
site 66 į vakarus iki King- 
man. Toliau 93-95 pasiek
sit tikslą. Pakeliui sustokit 
pažiūrėti Hoover užtvankos 
ir puikaus Mead ežero.

Grįžtant patartina pa
sukti iki Havasu ežero. To
liau 93 keliu iki Vickenburg 
ir 60-70 pasieksit Phoenixą.

Jei laimė svyruoja, juo 
labiau ne pirmos jaunystes 
turistams, geriau pamiršti 
Las Vegas ir nuo Williams 
pasukti tuo pačiu 66 keliu 
iki Flagstaffo, susirasti 89 
pietinį kelią ir patraukti 
Sedonos link (žiemos metu 
patartina Sedoną aplenkti, 
paimant 17 kelią Phoenixo 
link). Stebėsite nepaprasto 
grožio gamtovaizdžius, bet 
nepamirškite, kad tai kalnų 
kelias. Bent viena akim se
kite kelią.

Pasiekę Clarkdale pasi
teiraukite kelio j Tuzigoot. 
Tai gerai išsilaikę 13 šimt
mety statyti indėnų pasta
tai.

Už kelių mylių Jerome 
miręs miestas, čia buvo pir
mosios vario, sidabro, auk
so kasyklos Arizonoj. Dabar 
kasyklos uždarytos, tad ir 
miestelis miršta. Puikiai su
tvarkytame muziejuje ga
lima susidaryti vaizdą bu
vusių kasyklų, bei aukso 
ieškotojų vargų.

Važiuojant 89 keliu Pres- 
cot link, galit užtikti besi
ganančių antilopių, ar stir-

BR. UŽEMIS 
Phoenix, Arizona

nų būrį. Prescot plokštuma 
tai pereinamas tarpsnis 
tarp kalnų ir slėnių klima
to (aukštis 5000 pėdų), čia 
žiemos metu iškrinta snie
go. Vasara temperatūra ne
pasiekia 100 F. švarus ir 
sausas oras, rami aplinka, 
sutraukia slėnių gyventojus 
pasilsėti nuo vasaros karš
čių. Pora švarių ežerėlių, 
pušynai, daro šią vietą la
bai miela, ypač liepos, rug
piūčio mėnesiais. Prescot 
buvo pirmoji Arizonos sos
tinė.

Phoenixas įsikūręs Salt 
upės slėny, apie 1000 pėdų 
nuo jūros paviršiaus. Vasa
ros metu (liepos, rugpiūčio) 
perkaršta, tad visi pastatai 
ir net susisiekimo priemo
nės turi šaldymo įrengimus.

Turistas čia ras porą mu
ziejų, teatrų, eilę privačių 
meno galerijų, puikias spor
to aikštes, botanikos sodą, 
arklių bei šunų lenktynes, 
zoologijos sodą.

Phoenixe turistai susto
ja mažiausia 3-4 dienom. 
Geriausia pataikyti savait
galį, tada turėsit galimybę 
aplankyti lietuviškas pa
maldas, lietuvių klubą. Su
sipažinsite su "finikiečiais” 
lietuviais. Jų čia yra keli 
šimtai ir skaičius didėja.

Nakvynėm galima apsi
rūpinti pas lietuvius laikan
čius motelius. Rekomenduo
tinas "Barbara Motei” 
(2148 West Buckeye Rd., 
tel. 254-3895). Savininkai 
Algis ir Janina Rimavičiai. 
Agronomas Rimavičius ir 
jo miela ponia yra dideli 
turizmo mėgėjai, tad toli
mesnius nurodymus, infor
maciją gausit iš jų. Patar
tina rezervuotis motelį iš 
anksto.

Kito lietuvių Dambraus
kų motelio adresas: "Ange
lą Motei” (2114 W. Buckeye 
Rd„ tel. 252-1265).

Atkeliave kitom priemo
nėm, galite išsinuomoti ma
šiną. Naujos mašinos nuo
ma $70-80 savaitei, įskai
tant draudimą.

ĮSIKŪRIMO SĄLYGOS
Arizona pasižymi saulė

tu, sausu klimatu, ypač tin

kamu reumatikams, ar tu
rintiems. plaučių negalavi
mus.

Geriausios sąlygos įsikur
ti Phoenixe ar jo apylinkė
se. čia sparčiai auga lietu
vių kolonija (pagal 1968 m. 
World Almanac Lietuvoj 
gimusių arizoniškių priskai- 
tyta 339). Turi savo para
piją. Jei vadovauja kunigas 
Antanas Valiuška. Lietuviai 
turi savo klubą, kuriame sa
vaitgaliais susirenka.

Phoenixas įsikūręs slėny 
apsuptame kalnais.

Kalnų ežeruose bei upe
liuose apstu upėtakių. Pu
šynai knibžda stirnom, an
tilopėm, tetervinais, šer
nais, meškom.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
Tel. (212) 581-6590 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

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

• aLLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ................................................... HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1500 Fleet Street .............................................................. Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue .......................................   IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..................................    TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ................................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue .......................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jo* Campau Avenue ..............   365*6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewood Aore* ...........  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jq» Campau Avenue .................................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė. ............   249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomer? Street .............................................. HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ........................................ DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market 8treet ......................................................   Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .......................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ............................................  PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ........................ „............................. 381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hud*on Avenue ...................................................... 232-2942
• 80. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadway ...................................................... AN 8-1120
« SOUTH RIVER, N.J___46 Whitehead Avenue ................................................. CL 7-6320
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellu* Street ........................................... 475-9746
• TRENTON, N.J.,— 1152 Deutz Avenue ...........................................  EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ........................................................... RE 2-7476

Pramonė. Yra du G. E. 
fabrikai, du Motorola (tre
čias statosi). Kaiser Elek- 
tronics, Westinghaus che
miniai fabrikai, padangų 
fabrikas ir t.t.

Bet norisi atkreipti dė
mesį į gyvenviečių nuoma
vimo verslą. Juo čia verčia
si eilė lietuvių. Neteko gir
dėti skundžiantis. Tiesa, 
dauguma lietuvių yra savi
ninkai mažų — 3-6 butų gy
venviečių. Tai gera priemo
nė gauti pajamų ir, pada
rant investaciją, apsisau
goti nuo pinigų kritimo 
nuostolių.

žinoma, kuo didesnis ob
jektas, tuo didesnis pelnas. 
Turint 20 butų gyvenvietę,

FIRMOS

MOŠŲ SKYRIAI: 

jau galima puikiai verstis 
be pašalinio darbo. Kainos 
gerų namų svyruoja tarp 
10-12,000 dolerių vienetui 
(butui). Perkant paprastai 
reikalauja 10% pradinio 
įnašo, žinoma, įnešus dau
giau, bus lengviau verstis, 
čia reikia pridurti, kad no
rint pirkti didesnį objektą 
reikia būti tikram, kad su
gebėsi susitvarkyti. Ner- 
vuotesni, ar mažesnio takto 
žmones, ar neturintieji ad
ministracinių gabumų, ge
riau teužmiršta apie šį 
verslą.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ALYTIS ANDRIUS NORIMAS

— {Dirvos konkurse 1968 m. laimėjusi II vietą novele) -
(6)

Neskubėdamas 
rengėsi, nujausdamas, kad ne paradui jį verčia 
būti sveiku. Matyt, nori jį kur nors vesti.

— Ar atvykote manęs?
— Taip, turim pristatyti į štabą apklausinėji

mui. Kodėl gi esi bolševikų uniforma apsivilkęs? Ar 
perbėgai pas juos?

— Mane siuntė anon pusėn pulko vadas... Ten 
man kitaip neišėjo, tai stojau į jų dalinius... Kitu 
vardu... Pasivadinau Alyčiu...

Parokaitis lyg norėjo kažką sakyti, bet susi
laikė.

— Pulko vadas siuntė, sakai? O kokiu tikslu?
Klemenso mintyse išdygo tarytum mūrinė sie

na ar užtvara. Tai įsakymas niekam nesisakyti 
apie uždavinio tikslą.

— Aš tik pačiam pulko vadui galiu pasakyti, 
jam atraportuoti.

Parokaitis patylėjo, kažką galvodamas. Trūk
telėjęs petim, šaltai drėbė:

— Daugiau nieko nžinau — esi rastas priešo 
pusėje su bolševikų uniforma, o anksčiau buvo žino
ma, kad pasišalinai ir dingai be žinios.

— Sakyk, Pranai... Kaip tas puolimas? Ar jiems 
pavyko ir Alytų užimit? Mat, mane pritrenkė su 
buože vienas iš jų... nes šaudžiau į medžių viršū
nes, kai buvo liepta šaudyti į jus...

— Niekam nepavyksta kvailai atvirame lauke 
puolant. Visi buvo išmušti, bet dėl vokiečių pasi
traukimo kitoj fronto daly, turėjom ir mes iš Aly
taus baro pasitraukti. Tik užvakar vėl atsiėmėm... 
Na, ar jau galim eiti?

— Taip. Aš jokių daiktų su savim, rodos, ne
turiu...

Parokaitis nuėjo pirmas. Klemensas nusekė 
paskui, o už jo kitas karys. Eidamas prisiminė, 
kaip siuntė Jucevičių mergaitę Stefutę pas Janavi
čius, į Raižius, kad ateinančią naktį bolševikai ruo
šėsi pulti Alytų... Kaip nutarė tada vis dėlto pulko 
kasos neimti, nes fronte, maišaty ir suirutėj jinai 
galėjo lengviau pražūti, nei pasilikdama Jucevičių 
namų rūsyje. Visa tai žadėjo papasakoti pulko vadui. 
Juk tai jo nuopelnai, Klemenso Trumpūno! Nors 
pulko kasos neatgabeno, bet... Beje, juk ir Butrimo
nys dabar, tur būt, nebe bolševikų rankose!

"Dabar tai jau lengvai galės rasti ir atsiimti 
kasą! Bet... tik aš vienas apie ją žinau. Ir Juce
vičių šeimos moterys... Bet aš vienas išlikau gy
vas! Visi bolševikai dabar guli lavonais sniege... 
Aišku, dabar bus užkasti... Nejau Dievas taip surė
dė ir apsaugojo mane nuo mirties? Vaclovo buožės 
smūgis buvo mano išsigelbėjimas! Net keista — tu
riu tam bolšvikui būti už tai dėkingas..."

Mintys šokinėjo ir klaidžiojo. Kamavo štabe 
žemesniųjų viršininkų klausinėjimai. Svarbiausia, 
jų šnairavimai į jo bolševikinę uniformą. Kada, pa
galiau, buvo įleistas į pulko vado kabinetą, jis vėl 
tarytum basliu ar buože gavo pritrenkiantį smūgį 
— net silpna pasidarė. Nustebo pamatęs ne ka
rininko Juozapavičiaus, o visiškai kito, nors taip 
pat pažįstamo iš anksčiau bataliono vado veidą.

— Aš turiu atraportuoti pačiam pulko vadui.
— Aš ir esu dabar pulko vadas.
— Bet... mane siuntė karininkas Juozapavi

čius!
— Deja, kautynėse jis buvo nukautas bejojant 

per Alytaus tiltą...
— Nukautas!...
Kažkas sugniaužė širdį ir užslopino alsavimą. 

Ligi šiol tas gniaužimas liko krūtinėje, kliudyda
mas net kvėpuoti. Būtų tada pargriuvęs, jei laiku 
nesučiuptų už kėdės atlošos. Ne tiek gailestis dėl 
gero vado žuvimo, kiek sunki ir kebli padėtis, jo 
paties milžiniškai baisus likimas.

"Kaip dabar bus? Juk man niekas netikės, ką 
sakysiu! Tik jis vienas žinojo! Jis niekam nesakė 
apie tai, nes ir man uždraudė! O aš nei mamai, nei 

tėvui, net Agnei nieko nesakiau..."
— Karininkas Juozapavičius mane-buvo siun

tęs su slaptu uždaviniu į bolševikų užimtus Butri
monis. Ten nuo seniau, besitraukiant nuo priešo, 
pulko iždininkas buvo priverstas palikti kasą su 
pinigais. Vadas buvo pavedęs man tą kasą atga
benti... arba bent sužinoti, ar ji yra... ar tebėra 
tenai ... pas Jucevičių... paslėpta virtuvės rūsy...

Tardamas uždraustuosius žodžius, Klemensas 
teisino save, nes su vado mirtimi tai yra jau nebe 
paslaptis, labiau priemonė pasiteisinti.

— Ar kasą atgabenai?
— Ne. Negalėjau... per sunki ji... Be to, turė

jau stoti į...
— ... į priešo kariuomenę! Savanoriu! Nekal

bėk niekų, vyre! Karo metu pasišalinai iš dalinio 
dezertyravai, net pereidamas į priešo pusę ir kau 
damasis prieš savo brolius lietuvius!

— Ne, tamsta vade, ne! Mano tėvai Čia, se
suo ir mergaitė... Kaip aš?...

— Kaipgi ne? Juk tebenešioji jų uniformą!
— Manoji, lietuviškoji, yra pas tėvus...
— Žinma, o kur kitur dezertyras ją paliks? 

Neturi laiko klausytis kvailų pasiaiškinimų!
Priėjęs prie durų, vadas iššaukė adjutantą. 

Jam pasirodžius, Klemensas nudžiugo ir pabandė 
dar kartą įrodyti.

— Prašom paklausti poną adjutantą! Jis žino, 
kad aš buvau iššauktas pas pulko vadą!

Adjutantas nesišypso, suspaudęs lūpas, iško
šia:

— Man pulko vadas nieko nesakė... Maniau, 
kad liepė pašaukti stalių Trumpūną, jo tėvą.

Su kartumu širdyje Klemensas pajuto, kad ad
jutantas teisus, nes jis nieko nežinojo apie slap
tą uždavinį. Kartu išgirdo pulko vado įsakymą.

— Trečiadienį devintą valandą ryto paskirki
te karo lauko teismą šitam perbėgėliui teisti. Už
teks trijų karininkų ir dviejų kareivių. Taip pat 
paskirkite jam gynėją... nesvarbu ką...

— Bet aš, pone vade...
— Nutilti Pasiaiškinsi teisme! Išveskit jį į , 

daboklę! (Bus daugiau)
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ADOMAS VARNAS - TEPTUKO VIRTUOZAS Lietuvoj mokiniai silpnai pasiruošę
Šiemet kanadiečių lie

tuvių, galimasakyti, lie
tuviškiausioj vietoj, be
veik lietuviškoj Palan
goj, — Wasagoj-Spring- 
hurste, kur pilna lietu
viškų vasarnamių, vasa
rojo iš Amerikos mūsų 
žymūs veteranai dail. 
Adomas ir pedagogė Ma
rija Varnai.

Teko su jais susitikti, 
pabuvoti .pasikalbėti ir 
dar iš dailininko gauti 
labai mielą dovaną — 
škicinį portretą, kurį 
dail. Ad. Varnas sukūrė 
per pusvalandį.

Vasarvietėje aplan
kius garbingus svečius 
Varnus, teko su jais nuo
širdžiai išsišnekėti. Jų 
gyvenimas ne tik laiko, 
bet ir darbų bei kūry
bos pilnas.

Dailininkas Adomas 
Varnas, besikalbėdamas 
užsiminė, kad jo gyveni
mo praeityje, buvę prak
tikuoti "devyni amatai, 
dešimtas badas". Žino
ma, ne ta prasme, kad 
tie "devyni amatai" bū
tų buvę prastai atlieka
mi, bet tik todėl, kad bu
vę laikų ir sąlygų, kada 
reikėję ir pabadauti. Gy
venime visko matęs, 
daug kraštų ir miestų 
perėjęs ir pervažiavęs, 
buvęs pusalkanis ir visiš
kai alkanas, — buvęs ban 
ditų sužeistas ir visvien 
dar tebežygiuojąs šio 
gyvenimo takeliu.

Žmonos Marijos pakal
bintas, dail. Varnas nusi
tempė mane į atskirą 
kambarį, pasisodino ant 
kėdės ir paišeliu ėmė 
škicuoti mano portreti
nius bruožus. Per pus
valandį portretas buvo 
baigtas. Tai buvo tik
rai artistiškas škicavi- 
mas. Piešdamas visą lai
ką jis niūniavo kažkokią 
dainelę. Aš juokais pri-

1

Dail- Adomo Varno pieštas 
Pr. Alšėno škicinis portre
tas.

lininkas.
Marijai ir Adomui Var

nams Kanada, jos ap
linkuma ir vietiniai lie
tuviai — labai patikę.

I ■
PASSBOOK SAVINGS (per Annum)
All deposits made by OCTOBER 15th earn interest from OCTOBER Ist

55% on SAVINGS CERTIFICATES

PRANYS ALŠĖNAS

miniau jam, kad jis, kaip 
tas "Devil printer" fil
mo svarbiausias asmuo 
— linotipininkas, rink-

V. Maželio nuotrauka

" Gyvenimo

Dail. Adomas Varnas, 

damas tekstą vis niū
niuodavo kažkokias dai 
neles ir niekad renka
mam tekste nepridary
davo klaidų...

Dailininkas į pastabą 
tik nusišypsojo...

Paklausiau, kada gi 
pieštas tas garsusis jo 
autoportretas su žmo
na (pirmąja) ir pavadin
tas vienur 
audrose", o kitur "Vėt
roje", kur dailininkas 
pats, ilgais juodais plau
kais (kurie dabar baltu
tėliai pražilę) ir juoda 
ilgoka barzda, su šali
mais esančia žmona, 
tarytum beeiną, ar, tie
siog, lekią prieš didžiu
lį vėją (audrą ar vėt
rą), o jo barzdos ir gal 
vos plaukai — tarytum 
išsiskėtusios vėliavos... 
Tai puikus dailininko 
darbas — autoportre
tas.

— Tai pieštas bene 
1910 ar 1911 metais.

Kaip gi nevadinti dail. 
Varno veteranų vetera

nu?... (Jį taip pakrikš
tijo čia vasarojęs ki
tas dailininkas — J. 
Pautienius).

Užsiminiau ir apie gar
sųjį karikatūrų bei šar

žų albumą "Ant politi
kos laktų" kurio besama 
gyvenime tik keletos eg
zempliorių. Būtų gerai 
jei kas imtųsi to albu
mo išleisti naują laidą. 
Manyčiau, leidėjas nuos
tolių neturėtų, gal dar 
ir pelno doleris - kitas 
susidarytų, nes tąjį al
bumą daugelis panorėtų 
įsigyti. Mūsų lietuviš
kos dailės padangėj — 
tokio albumo nebepasi
taiko ir, greičiausia, ne 
bepasitaikys. Tai tik
rai begaliniai įdomių 
šaržinių ir karikatūri
nių kūrinių rinkinys.

Adomas Varnas gi
męs 1879 m. sausio 1 d. 
(taigi, Naujuosiuose Me
tuose!) kilimu — joniš
kietis (Šiaulių apskr.). 
Jis savo ilgam ir dauge
lio įvairių nuotykių per
pintam gyvenime, nors 
daug ką veikė, daug kuo 
įdomavosi, bet pagrin
de — buvo ir tebėra 
dailininkas ir ne bet 
koks, bet virtuozas dai-

Kasmet apie rugpiū
čio - rugsėjo mėnesių 
susitikimą Vilniuje vis 
kas nors pasipasakoja, 
kiek dabar daug Lietu
voj mokyklų, kiek daug 
jose mokinių ir kiek kar
tų daugiau (negu vadina
maisiais "buržuazi
niais" laikais) dabar iš 
tų mokyklų kasmet iš
leidžiama jaunuolių su 
brandos atestatais.

Bet tuo pačiu metu vis 
dažniau ir dažniau pasi
girsta atvirų pasisaky
mų ir apie antrąjį tų 
didelių skaičių medalio 
šoną. Vienas didelis še
šėlis yra tas, kad tik 
apie pusė vidurines mo
kyklas baigusiųjų tegali 
patekti į aukštąsias mo
kyklas: ten nėra vietų ir 
nebenumatoma, kad jų 
žymiai bepadaugėtų, ka
dangi net ir komunistai 
nemano siekti tokios ly
gybės, kur visiems no
rintiems būtų užtikrinta 
galimybė pasiekti aukš
tojo mokslo laipsnį. Dar 
didesnis šešėlis tų gau
sių vidurinių mokyklų ko- 
kybėje. Universitetas ir 
kitos aukštosios mokyk
los jau kadai skundžiasi, 
kad net ir ta geroji vidu
rines mokyklas baigu
siųjų pusė, kurie išlai
ko konkursinus egzami
nus į aukštąsias mokyk
las, vistiekpasirodo silp
nokai tepasiruošę aukš
tesnėms studijoms.

Šiai spragai užkišti 
Lietuvoj jau prieš kele
tą metų buvo pradėti or
ganizuoti parengiamieji 
kursai prie aukštųjų mo
kyklų. Jie buvo organi
zuojami beveik priva
čios iniciatyvos pagrin
dais: juose buvo galima 
pasimokyti "už tam tik
rą mokestį", nes toki 
kursai neturėjo lėšų iš 
valstybės biudžeto. Jais 
galėjo pasinaudoti tik 
miestiečiai, daugiausia 
aukštesniosios valdinin
kijos vaikai. Kilo mur
mėjimas, nes tokia tvar
ka paprastų darbininkų 
ir ypač kaimiečiu vai
kams visiškai užstojo 
kelią į aukštąsias mo
kyklas, kadangi be tokių 
parengiamųjų kursų 
jiems tapo nebeįmano-

aukštesnėms studijoms

lėšų iš biudžeto, 
lankantiems ne

mokėti ir lankyto - 
galės būti duoda- 
net stipendijos.

ma laimėti varžybas 
konkursiniuose egzami
nuose.

Ta pati bėda įsigalė
jo ne tik Lietuvoj, bet ir 
visoj Rusijoj, kadangi ji 
ir kilo gi iš- rusų nusta
tytos švietimo sistemos, 
veikiančios ir visoj Ru
sijoj. Tai privertė pa
galvoti ir pačias val
džios viršūnes Maskvoj. 
Viršūnės pagaliau nuta
rė, kad nėra kitos išei
ties, kaip tik oficialiai 
organizuoti parengia
muosius kursus prie vi
sų aukštųjų mokyklų. 
Lietuvoj iš to nutarimo 
nauda tokia, kad tie pa
rengiamieji kursai tu
rės 
juos 
reiks 
jams 
mos 
Kursai bus arba dieni
niai, kuriuose mokymas 
truks 8 mėnesius, ar
ba vakariniai, kuriuose 
galės mokytis dirban
tieji, iš darbo nepasi
traukdami, ir kuriuose 
mokymas truks 10 mė
nesių. Bet tuo tarpu tai 
bus tik lyg trupinėlis al
kanam. Aukštųjų mokyk
lų reikalų maskvinės ad
ministracijos vietinin
kas Lietuvoj Henrikas 
Zabulis rugsėjo 18 d. 
TIESOJ papasakojo, 
kad šiemet Lietuvoj iš 
viso tokiais kursais ga
lės pasinaudoti tik 300 
kandidatų į studentus: 
175 dieniniuose kursuo
se, 125 vakariniuose... 
Kauno Politechnikos InsT 
titutas steigsiąs tris die
ninių kursų skyrius: 
(Klaipėdoj, Panevėžy ir 
Marijampolėj) ir du va
karinius (Kaune ir Šiau
liuose). Naujasis Vil
niaus Inžinerinės Staty
bos Institutas turėsiąs 
tris kursų skyrius: die
ninius Plungėj ir Alytuj, 
o vakarinį Vilniuje, kur 
viena grupė būsianti mo
koma rusų kalba (tai 
tiems, kurie Lietuvoj lie
tuviškai neišmoko ir ne
sirengia išmokti). Vil
niaus universitetas ren
giasi turėti dieninį pa
rengiamąjį skyrių Vil
niuje (būsimiems mate
matikams) ir vakarinį 
Kaune (būsimiems knyg- 
vedžiams apyskaitinin- 
kams). Pagaliau, Vil

KAI UŽDĖJO ANT GALVELES, ŽIBA KAIP AUKSELIS... Gran
dinėlės šokėjos Z. Neimanaitė, E. Razgaitytė ir D. Zylytė išpildant 
Sadutę. J. Garlos nuotrauka

pasamdyta

niaus Pedagoginis Insti
tutas turėsiąs tik vieną 
dieninę grupę būsi
miems fizikos ir mate
matikos fakulteto stu
dentams .

Taigi iš viso numato
ma 12 grupių, išmėtytų 
aštuoniuose miestuose. 
Kiekvienoj grupėj vidu
tiniškai išeis 25 moki
niai. Jiems mokyti turė
sią būti 
apie šimtas mokytojų - 
dėstytojų, — vidutiniš
kai po vieną trims kur
santams. Dėstytojai bū
sią laikomi aukštųjų mo
kyklų rango dėstytojais 
ir būsią atitinkamai at
lyginami.

Trys šimtai yra tik 
pustrečio procento ban
dančių patekti į dieni
nius aukštųjų mokyklų 
skyrius ir apie penki pro
centai priimamų. Atei
ty tie parengiamieji kur
sai būsią praplėsti iki 
20% priimamųjų į dieni
nius aukštųjų mokyklų 
skyrius, atseit, tuose 
kursuose galės būti apie 
dvylika šimtų, užkaišio- 
jančių vidurinės mokyk
los paliktas spragas. O 
tai reiškia, kad ir toliau 
bus sąlygos į aukštąjį 
mokslą prasiskverbti 
tiems, kieno "pečiai 
stipresni". Iš kaimo į 
tuos kursus patekti sun
kiau vien dėl to, kad sun
ku rasti kur toki am kur
santui apsigyventi.
"Aukštoji mokykla komp
lektuodama dieninius 
skyrius, turi sunkumų su 
bendrabučiais. Matyt, ir 
parengiamiesiems kur
sams iškils bendrabučio 
problemų", šakotas pats 
H. Zabulis, pats savo ra
mindamas , 
problemai 
"bus padaryta viskas". 
Be to, sako Zabulis, 
"Priimdami studentus 
su gamybinių organiza- 
cijų-siuntimais, jau anks
čiau mes esame turėję 
atvejų, kai neteisingai 
būdavo nustatomas dar
bo stažas, pasinaudoja
ma giminystės ryšiais". 
Su tokiais piktnaudžiavi
mais, sako, buvo ir bus 
griežčiausiai kovojama. 
Bet kadangi toki piktnau
džiavimai ligšiol nebuvo 
nugalėti, tai klausimas, 
ar pasiseks juos ir atei
ty nugalėti. (ELTA)

kad ir tai 
išspręsti

813 EAST 185TH STREET/481-7800 

6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670 • 25000 EUCLID AVENUE/261-1200 

26000 LAKE SHORE BLVD./731-1200 • 6135 VVILSON MILLS ROAD/449-2900
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Kodėl jaunimas turi mokytis lietuviškai?
J. Katilius skautų aka

demikų žurnale "Mūsų 
Vytis" 1969 m. 1 nr. ra
šo:

Mano manymu, kiek
vienas žmogus turi pa
reigą tėvynei. Visų lie
tuvių pareiga yra steng
ti išlaikyti lietuviškumą. 
Tai galima padaryti tik 
mokant savosios tautos 
kalbą. Jos mokymasis 
turi būti pradėtas na
muose, vaikystės die
nomis. Kai tėvai vaikus 
iš mažens ugdo mylėti 
ir pažinti Lietuvą, vaikai 
užauga mylį lietuvių kal
bą ir ją noriai šneka. 
Jie supranta, kad pagrin. 
dinis tautinės kilmės liu
dijimas ir tautinio apsi
sprendimo išpažinimas 
yra kalba. Neišmokus 
tėvų kalbos, savaime 
nyksta papročiai, o il
gainiui išnyktų ir pati 
tauta.

Lietuvių jaunimui tau
tiškumo ir kalboj klausi

mas turi būti labai svar
bus, nes jie taps tėvais. 
Laikui atėjus jų pareiga 
bus tęsti lietuviškumą 
savo vaikuose. Jei jie 
neatliks šio svarbaus 
darbo, lietuviškumas 
Amerikoje tikrai mirs. 
Šis darbas niekada nebu
vo toks svarbus, kaip da
bar, nes lietuviams grę- 
sia tautinės mirties pa
vojus. Be jaunimo pas
tangų ši sena tauta tik
rai neatsilaikys.

Savo pareigą tėvynei 
pildydami, galime remti 
pavergtoje tėvynėje gy
venančius tautiečius fi
ziškai ir morališkai. Fi
zinė parama ne daugpas- 
tangų reikalauja, tik tru
pučio pinigų siuntiniui 
pasiųsti arbe kelių dole
rių aukos kokiai šalpos 
organizacijai. Tačiau 
moralinė parama reika
lauja didesnio darbo. Jį 
atliekame būdami geri 
lietuviai, t.y. lietuviškai 

kalbėdami, rašydami, 
skaitydami ir stengda
miesi išlaikyti savo tau 
tos papročius. Jei šieda 
lykai nebus padaryti, tai 
lietuviai Amerikoje bus 
asimiliuoti irpražus.Ne 
liks kam tęsti lietuviš
kumo ir padėti pavergtai 
Lietuvai.

Žinoma, šiais laikais 
antrą kalbą išmokti, nė
ra lengva, nes mes kas
dien bendraujame beveik 
vien su amerikiečiais. 
Lietuviškai kalbamės tik 
namie. Kai aš buvau ma
žas, mano tėvai siuntė 
mane į šeštadieninę mo
kyklą. Jei tai nuo manęs 
tada būtų priklausę, tai 
niekad nebūčiau jon ėjęs. 
Man tuo laiku nebuvo nei 
įdomu, nei svarbu išmok
ti lietuviškai. Dabar aš 
turiu truputį geresnį su
pratimą apie šį dalyką i r 
noriu geriau išmokti sa
vo tėvų kalbą. Esu lai
mingas, kad mano tėvai 

atliko savo pareigą ir 
man įdiegė meilę savo 
tautai.

Man atrodo, kad šian
dien lietuviškumas pa
mažu miršta. Žiūrėda
mas į keliais metais už 
save jaunesnius vaikus, 
matau, kad yra tokių, ku
rie labai gerai moka lie
tuviškai, geriau nei aš 
pats, bet yra ir tokių, 
kurie lietuviškai visai ne 
moka. Mes, truputį vy
resni, lietuviai turime 
stengtis mokyti jaunimą 
kalbėti lietuviškai, kad 
jiems pasiekus tokio am
žiaus, kuriame tėvai jau 
negali jų priversti eiti į 
mokyklą ar įskautus.jie 
patys norėtų sueiti su lie - 
tuviais ir su jais bendrau
tų.

Atsakydamas į klausi
mą, kodėl yra svarbu stu
dijuoti lietuvių kalbą, aš 
kiek galėdamas išreiš
kiau savo mintis raštu. 
Man atrodo, kad dr. Juo
zas Girnius šią mintį 
daug geriau už mane iš
reiškė parašęs:

"Palikdami Lietuvos 
kraštą, dar nepalikome 
pačios Lietuvos. Parei
ga mylėti savo tautą nei 
sumažėja, nei atkrinta 
dėl atsidūrimo svetur. 
Kas svetur atsidūręs 
miršta savo tautai, tas 

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland. Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vž metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų 
7 dol.

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

Parašas ................................ ...........................

Adresas .............................................................. ............

krašto palikimą paver
čia tautos išdavimu".

Tai yra atsakymas, 
kodėl lietuviškumo iš
laikymas yramūsųparei- 
ga ir kodėl kalba yra 
lietuviškumo pagrindas.

Pirkite mieste penktadienį 10 iki 5:45; Skyriuose: Heights/Parmatown/Southgate/Great Lake Mall/Great Northern/Sheffield 10 iki 9:30. 
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

Trre Mby Co
Du dideli Oneida pasiūlymai!

Oneida palikimo sidabras 
atviras pasirinkimas gabalų

25% nuolaidos
Dabar yra laikas pasirinkti paskirus gaba
lus jūsų sidabro setui. Yra laisvas pasirin
kimas ir visi gabalai yra išpardavimui 25% 
žemiau reguliarios kainos. Specialus pa
siūlymas: jeigu reikalinga, pasirinkite tik 
vieną iš 11 rodamų pavyzdžių. Pirkite 
trims žmonės (keturių, penkių ar šešių ga
balų) ir mes pridėsime dar vieną setą be 
atskiro mokesčio!

Paskubėkite! Tik ribotam laikui!

Modern Baroąue

4 Sidabro setai tik $5, 
kada perkate 48 gabalų setą

Sutaupysite $45
Pasirinkite iš penkių gražių pavyzdžių ir 
pirkite 48 gabalų setą "pietūs 8-niems” už 
$125. Kiekvienas setas susideda iš astuo
nių 5 gabalų seto, priedo peilis sviestui, 
cukraus šaukštukas, reguliarus serviravi
mo šaukštas, specialus serviravimo šaukš
tas, šakutė šaltai mėsai, padažo šaukštelis 
ir deserto šaukštelis. Ir tada gausite ketu
ris 5-kių gabalų setus už $5 tiktai. Visas 
sidabras reikalingas padengimui stalo dėl 
12 žmonių! Tiktai ribotam laikui!

Dėžė sidabrui ekstra $25 
(tiktai jeigu pageidaujate).
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Štai dalis abiturientų, ku
rie bus pristatyti Clevelan
do visuomenei spalio 25 d. 
Alcazar viešbutyje įvyks
iančiame rudens baliuje.

• Kristina Jūratė Ažely- 
tė, baigė Beaumont gimna
zijų, studijuoja John Car
roll universitete prancūzų 
kalbų.

• Vidas Marijus Brizgys, 
baigė Sant Ignatius gimna
zijų, studijuoja CaseAVest- 
ern Reserve universitete as
tronomijų.

• Roma Teresė Jasinevi- 
čiūtė, baigė Beaumont gim
nazijų, studijuoja biologijų 
John Carrol universitete.

• Dalia Vasarytė, baigė 
Our Lady of the Elms gim
nazijų, studijuoja chemijų 
Akrono universitete.

Balių rengia LB Ohio 
apygardos jaunimo sekcija. 
Bilietus galima užsisakyti 
pas Dalių Orantaitę, telef. 
944-7438, Jonų Sandargų — 
237-7589, arba dr. A. But
kų — 932-9944.

L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ SPORTO 

VARŽYBOS
šį šeštadienį, spalio 11 d., 

2 vai. po piet, šv. Juozupo 
gimnazijos stadione, Lake 
Shore Blvd. prie East 185 
St., įvyks 8-sios tradicinės 
Clevelando lituanistinių mo
kyklų lengvosios atletikos 
varžybos.

Rungtynės vyks 4-se am
žiaus klasėse, berniukams 
ir mergaitėms: 7-9 m., 10-11 
m., 12-13 m. ir 14-15 m.

Varžybas globoja Vysk.
M. Valančiaus Lituanisti
nės Mokyklos Tėvų Komite
tas. Techniškų darbų atlie
ka LSK žaibas.

Po varžybų bus pobūvis 
rungtynių dalyviams.

• Komp. kun. Bruno Mar- 
kaičio koncertas Clevelande 
įvyks spalio 26 d., 5 vai. po 
pietų Naujos parapijos sa
lėje. šio masto koncertas 
yra pirmų kartų mūsų ko
lonijoj, tad minėtų dienų 
atsilankykime. Bilietai gau
nami pas platintojus: Bub
lienę, Sušinskienę, žygienę, 
Jasinevičienę, Zylienę, Ke- 
žienį, šenbergienę, P. Ta- 
mulionį ir H. Stasų, arba 
sekmadienį prie abiejų pa
rapijų po lietuviškų pamal
dų. Pelnas skiriamas reli
ginei šalpai.

• LB Ohio Apygardos 
Valdyba spalio 26 d., 11:30 
vai. ryto, Lietuvių salėje, 
6835 Superior Avė., Cleve
lande, kviečia LB Ohio apy
gardos atstovų suvažiavi
mų.

Šuva žiavime dalyvauti 
kviečiami ir visų Ohio Apy
gardos ribose esančių apy
linkių valdybų nariai ir LB 
veikla suinteresuotieji lie
tuviai.

Suvažiavimo darbotvar
kėj : apygardos valdybos 
narių pranešimai, paklausi
mai ir diskusijos, apygar
dos veiklos plano svarsty
mas ir kiti reikalai.

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)

Rež. P, Maželis interpretuoja ištrauką iš lietuvių poetą ir rašytoją kūrybos pynės "Kai Lietuva prabyla' 
kuri buvo transliuota Tėvynės Garsą 1000-sios valandėlės proga. Toliau stovi R. Zorska, J. Stempužis, 
Ž, Kliorytė ir A. Stempužienė.

1949 m. WSRS radijo stotyje... Iš kairės Tėvynės Garsų radijo programos {steigėjas Jaunutis Nasvy- 
tis, pranešėjas Juozas Stempužis, reikalų vedėjas Kęstutis P. Šukys ir programos redaktorius Balys Au
ginąs. Nuotraukoje trūksta muzikinio vadovo muz. Alfonso Mikulskio.

Tėvynės Garsams 20 metų
N a u jiesiems ateiviams, 

atvykus po šio karo į š. 
Amerikos kontinentų nesti
go pionieriškos dvasios. Kai 
kų jie atsivežė jau iš pra
eities, ir visa tai greitai pri
augino naujame dirvože
myje. Bet daugelį lietuviš
kojo gyvenimo institucijų 
jau rado sukurta ir išugdy
ta senųjų lietuvių. Jų tarpe 
prisimintinos JAV plačiai 
veikiančios ir didelės įtakos 
turinčios radijo valandėlės. 
Šaltimiero, Margučio, Bar
čus šeimos, Minkų, Dargio 
radijo programos jau varė 
gražių lietuviško sąjūdžio 
vagų.

Clevelande protar p i a is 
pasigirsdavo Vaizbos buto 
radijo balsas, bet nuo 1949 
rugsėjo 9 buvo įsteigta pa
stovi Tėvynės Garsų radijo 
programa. Jos steigėjais 
buvo Jaunutis P. Nasvytis 
su poetu Baliu Auginu, Kęs
tučiu P. Šukiu ir muz. Al
fonsu Mikulskiu. Dvidešim
ties metų laikotarpyje dau
gelis clevelandiečių yra pri
sidėję darbais ir ištekliais 
prie šios programos. Nuo 
1955 metų Tėvynės Garsus 
redaguoja Juozas Stempu
žis, ir vieno žmogaus pa
stangomis padaryta daug 
jau vien dėl to, kad ji pa
jėgė išsilaikyti ir susilauk
ti šios sukakties.

"Dvidešimt metų lyg vė
jas nuėjo ii’ sukaktis mums 
primena, kad ir mes patys 
tais pačiais metais ir jų 
skaičiumi senatvėn pažen
gėme. Tad džiaugiuosi, kad 
tie metai nenužudė Tavo 

Tėvynės Garsą radijo vedėjas J. Stempužis (vidury) su dabarti 
niais radijo valandėlės bendradarbiais M. Lenkauskiene ir R. Ku- 
dukiu.

energijos ir pasiryžimo ir 
nėra jokių žymių abejoti, 
kad energijos užteks dar il
gus metus šį gražų darbų, 
kurį visada giliausiu susi
žavėjimu vertinau, ištęsėti 
ir ugdyti”, rašo visuomeni
ninkas Jonas Daugėla Tė
vynės Garsų vedėjui.

Sekmadienį, spalio 12, šv. 
Jurgio salėje Clevelande 
rengiamas Tėvynės Garsų 
dvidešimties metų minėji
mas ir banketas. Steigėjai, 
klausytojai, rėmėjai ir visi 
radijo darbuotojai susitiks 
pasidžiaugti tokiu įvykiu. 
Programa prasidės koncer
tu, kurį atliks solistės Juzė 
Krištolaitytė-Daugėlienė ir 
Aldona Stempužienė, akom
panuojant komp. Dariui La
pinskui. Vilija Nasvytytė 
užbaigs koncertų simboliš
ku žodžiu — B. Brazdžionio 
eilėraščiu "Ąžuolas”.

PLB Kultūros tarybos 
narys Viktoras Mariūnas 
paryškins dvidešimties me
tų istorijoje dūlinčius radi
jo darbo momentus. Minė
jime ir bankete dalyvaus 
PLB vadovybė, lietuviškųjų 
organizacijų atstovai, Mar
gučio direktorius P. Petru- 
tis iš Chicagos, WXEN ra
dijo stoties vadovybė ir 
amerikiečiai svečiai.

"Ačiū už tūkstantį kartų 
girdėtų gimtąjį žodį ir dai
ną. Ačiū už lietuvišką ke
lią ...”, rašė Tėvynės Gar
sams sktn. Nijolė Kersnaus- 
kaitė. Lietuviškas kelias ir 
tėra vienintelis prasmingas 
kelias, besisielojant lietuvių 

vienybe, lietuvybės išlaiky
mu ir pavergtai tėvynei 
laisvės atgavimu, šiuo ke
liu Clevelando Tėvynės Gar
sų valandėlė žengė ištisus 
dvidešimt metų.

Kuo skaitlingiau radijo 
valandėlės koncerte ir ban
kete dalyvausite, tuo dides
nę paramų 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.

Skrm.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

DIE CASTING OPERATORS

Įst & 2nd Shifts
Liberal company paid benefits.

APPLY IN PERSON OR CALL

481-3050

SUPERIOR DIE CASTING 
CORP.

1001 London Rd.
(79-89)

WANTED
UPHOLSTERERS 

STEADY WORK IN VOLUME SHOP 
EXPER1ENCED ONLY. 

TOP WAGES.
CROWN INTERIORS

5300 EUCLID 
431-8448

(79-82)

EASTLAKE
Near Completion

New three bedroom ranch 
by expert craftsman with 
IV2 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 1ĮĄ baths, large utility 
room, 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)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGO

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas įvyks spalio 
26 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Don Varno Porto salėje, 
6816 So. Western Avė.

Visi skyriaus nariai ir 
bičiuliai maloniai kviečiami 
gausiai dalytauti.

NEW YORK

BALFO VAJUS
Balfo vajus New Yorke 

vykdomas visą mėnesį — 
nuo spalio 15 d. iki lapkri
čio 15 d. Vajų vykdo 9 New 
Yorko moterų organizaci
jos. Išsiuntinėjama virš 
tūkstančio laiškų-atsišauki- 
mų, organizacijų narės ruo
šia vertingas dovanas laimė
jimams. Vajus bus baigtas 
lapkričio 15 d. vakaru-kon- 
certu, kurio programoje pa
sirodys New Yorko mėgia
mi solistai: baritonas Cit- 
varas ir sopranas L. Senken, 
taip pat J. Matulaitienės va
dovaujama tautinių šokių 
grupė. Vakare bus ir laimė
jimų paskirstymas burtų 
keliu. Vakaras įvyks Mas- 
petho parapijos salėj, 64-14 
56th Rd., Maspeth, N. Y., 
7 vai. vak.

Newyorkiečiai žūtbūt pa
siryžę šiemet padidinti sa
vo įnašą į Balfo šalpos ka
są nuo 5,000 bent iki 10,000. 
Būdami arčiau Balfo Cent
ro, jie patyrė, kad Balfas 
išgali savo šelpiamiesiems 
pasiųsti tik po vieną siunti- 
nį-pašalpą 50-125 dolerių 
vertės per metus. Ar daug 
galima sumažinti neturtė
lio visų metų vargą vienu 
siuntiniu ? (jb)

M. ŽUKAUSKIENĖ
LAIMĖJO 3 PREMIJAS
Rugsėjo mėn. dail. M. Žu

kauskienė dalyvavo 10-je 
metinėj dailės parodoj 
Highland Lakęs, N. J. ir lai
mėjo 3 premijas. Kolekty
vinėje parodoje dalyvavo 
virš 30 amerikiečių dailinin
kų. Kiekvienas dailininkas 
galėjo išstatyti iki 5 darbų 
aliejaus, akvarelės, paste

DRAMOS VEIKALO KONKURSAS
LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS žvelgdamas į 

Antrąjį Teatro Festivalį, kuris numatomas 1971 m. Chi
cagoje, skelbia scenos veikalų konkursą.

Už geriausius kūrinius autoriams yra skiriama: 
Pirmoji premija — 1,000 dolerių. 
Antroji premija — 500 dolerių.

Los Angeles Dramos Sambūris pasilieka teisę pre
mijuotus veikalus pastatyti, kaip premjieras.

Veikalo žanras ir tema nevaržomi. Pageidaujama, 
kad veikalas būtų techniškai įmanomas pastatyti mūsų 
egzodo sąlygose ir užimtų normalaus spektaklio ilgį.

Rankraščiai turi būti paruošti rašomąja mašinėle ir 
pasirašyti slapyvardžiu. Į atskirą voką įdėti savo'tikrąją 
pavardę, adresą, telefono numerį ir ant voko užrašyti 
pasirinktą slapyvardį ir veikalo pavadinimą. Vokas Ver
tinimo Komisijos nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pa
žymėta: nelaimėjus — neatplėšti.

Dramaturgai prašomi rankraščius siųsti iki 1970 m. 
liepos mėn. 1 d. šiuo adresu:

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS 
4601 W. 4th St.
Los Angeles, Calif. 90005

Vertinimo Komisijos Sąstatas bus paskelbtas vėliau.

Los Angeles Dramos Sambūrio Valdyba

A t A 
KAZIMIERUI JATULIUI 

mirus okupuotoje Lietuvoje, jo seseriai JUZEI 
LAPšIENEI ir jos šeimai reiškia nuoširdžią užuo
jautą

B. ir J. Vašiai
F. ir V. Izbickai 
A. ir V. Kubiliai

lės, anglies ar skulptūros. 
M. Žukauskienė išstatė vie
ną aliejaus ir 4 pastelės 
darbus. Už aliejinį "Miesto 
gatvė” paveikslą laimėjo 
1-mą premiją, už pastelę 
"Gėlės”, taip pat 1-mą ir už 
pastelę "Kiemas” — garbės 
pažymėjimą.

M. Žukauskienė šiuo me
tu ruošiasi individualinei 
savo darbų parodai.

WORCESTER

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
METINĖ ŠVENTĖ

Spalio 11 d. Maironio 
Parke, 52 So. Quinsigamond 
Avė., Shrewsbury, Mass. 
įvyks Worcesterio ASS sky
riau metinė šventė ir rajo
ninis akademikų skautų su
važiavimas.

Suvažiavimas prasidės 2 
vai. registracija, užkandžiai.

Iškilminga ASD ir korp. 
Vytis sueiga įvyks 3 vai., 
kurios metu nauji nariai 
duos pasižadėjimus.

Paskaita skirta akademi
kams ir visai visuomenei 
bus 4:30 — "Akademikai 
skautai 45 m. bėgyje ir jų 
ateitis” — fil. A. Zaparac- 
kas iš Detroito.

Vakare 7 vai. prasidės 
pirma dalis vakaro progra
mos, kurią išpildys "žibuok
lių” sekstetas vad. L. Stu- 
ko iš Newark, N. J. Vidury 
programos bus vakarienė, o 
jai pasibaigus antroji dalis 
programos.

Po programos bus šokiai. 
Visi kviečiami atsilankyti į 
šią šventę ir koncertą.

• Paštas praneša, kad 
siunčiant kalėdinius siunti
nius kariams į užjūrį laiky
tis šios tvarkos:

Paprastu paštu nuo spa
lio 13 iki lapkričio 8 d.

SAM (Space available 
parcel airlift) iki 5 svarų 
nuo spalio 20 iki lapkr. 22.

PAL (parcel airlift) iki 
30 svarų nuo spalio 27 iki 
lapkr. 29.

AIR MAIL — nuo gruo
džio 1 iki 13.

IŠVYKA I EUROPĄ
Spalio 14 d. laivu SS Raf- 

faello, būrys New Jersey ir 
New Yorko lietuvių moterų 
išplaukia atostogų į Euro
pą.

Jos lankysis Ispanijoje, 
Kanarų salose, Italijoj, Por
tugalijoj ir kitur.

Ekskursijoje dalyvauja: 
Jieva Trečiokienė, Veroni
ka Budreckienė, Marijona 
Katilienė ir jos sesuo, Pet
ronėlė Peters, Agota Noru- 
šienė, Ella Abrolat, Emilija 
Sinušienė, Helena Zedar, 
Alice Koehler ir kitos.

Iš kelionės grįš apie lap
kričio vidurį.

MIRĖ A. IDIKIENĖ
Rugsėjo 23 d. Sao Paulo 

mieste, Brazilijoje, po ilgos 
ligos mirė Antanina čemar- 
kaitė-Idikienė, našlė — 78 
metų amžiaus. Palaidota 
Sao Paulo, Alto da Lapa ka
pinėse, šeimos kape.

Nuliūdime liko sūnūs — 
Algirdas Idika, su šeima, 
Sao Paule ir Laimutis Idi- 
ka Lietuvoje ir anūkė Vi
da Idikaitė - Totoraitienė, 
Springfield, III.

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, 847 
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 šeš^a- 
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.

DETROIT

DARIAUS IR GIRĖNO
KLUBO VEIKLA

Dariaus ir Girėno Klubo 
narių susirinkimas įvyks 
spalio 12 d., 12 vai. Lietu
vių Namuose. Valdyba ir 
revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus aptarti 
kiti svarbūs reikalai.

Klubas spalio 19 d. ren
gia išvyką į St. Geldausko 
sodybą, esančią 9055 Mor
ton Taylor Rd., Belleville, 
Mich.

Klubo tradicinis rudens 
balius įvyks spalio 25 d. 
Lietuvių Namuose. Stalai 
užsakomi pas klubo valdy
bos narius Alfonsą Velavi- 
čių arba Edv. Rėklį.

Lietuvių Namų Drau
gijos rudens banketas ruo
šiamas lapkričio 22 d. Lie
tuvių Namuose.

MINĖS SUKAKTĮ
Detroito Dramos Sambū

ris, kuriame vadovauja Zu
zana Arlauskaitė Mikšienė, 
mini savo veiklos 20 metų 

sukaktį.
Šios sukakties paminėji

mą rengia Detroito Kultū
ros Klubas spalio 25 d. 
Tarptautiniame Institute.

BALFO RINKLIAVA
Balfo 76 skyrius Detroi

te nuo spalio 1 d. pradėjo 
pinigų rinkimo vajų. Vajui 
vadovauja Elzbieta Paura- 
zienė, o jai talkininkauja 
skyriaus valdybos nariai ir 
kiti asmenis. Tą mėnesį vi
si Detroite gyvenantieji lie
tuviai bus aplankyti ir pa
prašyti aukos.

• Jonas Atkočaitis lap
kričio 15 d. švenčia 70-jį 
gimtadienį. Jonui Atkočai- 
čiui būnant Dariaus ir Gi
rėno Klubo pirmininku bu
vo surasti, dabar esantieji 
Lietuvių namai ir pradėtas 
pinigų rinkimas jų pirki
mui. šiuo laiku jis yra Lie
tuvių Namų Draugijos vi
cepirmininkas ir visą turi
mą savo, kaip pensininko, 
laiką skyria jiems tvarkyti 
ir gražinti.

A. Grinius

HELP WANTED MALĖ

MEAT 
PACKAGING 

and 
PROCESSING

POSITIONS AVAILABLE
APPLY 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

WOODWORKING
Moulder Operator

Mušt be able to sel up 
and operate machine, 

grind knives, etc.

SYL ROBERTS, MILL SUPT. 
BIG FOUR LUMBER CO.

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

STOUFFER FOODS 
MEN NEEDED 
IMMEDIATELY

Stouffer’s has Ist and 2nd 
shift openings in Produetion, 
Warehousing', Sanitation, and 
Mlaintenance. Enjoy a Lright 
future with our rapidly grovving 
company.

• Excellent Benefits
• No Layoffs
• Advancement Opportunity
• Ra tęs:

$2.47 to $3.84. Join the Leader. 
APPLY N0W!

Intervievvs: 1-3 P. M. Mon.-Fri. 
or call 248-0700

STOUFFER FOODS 
D1VISION OF LITTON 

INDUSTRIES 
5750 Ilarper Rd. Solon, Ohio 

An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED MALĖ

COLD HEADER 
OPERATOR

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

APPLY

United Screw & Bolt 
Co.

3605 W. 60 ST.
Cleveland, Ohio 

651-1100
(79-81)

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12 
MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH 
$5,000

or MORE

Savings certificateu osued 
for »ix months or one 
yaar-in minimum 
amounts of $10.000,00, 
and theraafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earningi are paid at 
maturity.

per annum

Passhook Savings
Accnunts

Paid Quarterly 
Computed ajjd Paid 

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

EJu t u a I

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chieago. III. 60608

Vlrginia 7-7747

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Mašinoms vieta

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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.

or MORE

Savings certificates Mtuad 
for six months or one 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and theraafter in 
multiples of $500.00. 
Eaminfi are paid at 
maturity.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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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