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BRANDT IR KREMLIUS
NAUJOS IR SENOS GALIMYBĖS JU SANTYKIUOSE

Savo deklaracijoje 
naujasis Vakarų Vokieti
jos kancleris Willy 
Brandt pageidavo glau
desnio bendradarbiavi
mo su Sovietų Sąjunga ir 
jos satelitais. Faktinai 
tai nereiškia jokio dides
nio posūkio Bonnos užsie
nio politikoje. Ir pirma-

IS> VISO PASAULIO

• Ispanijoje šią savaitę 
laukiama didžiausio, koks 
iki šiam laikui buvo, vy
riausybėje ministerių pa
keitimo. Trylika portfelių 
pereis j kitas rankas ir dvy
lika naujų asmenų įeis į vy
riausybę. Tik penki minis
trai pasiliks savo vietose. 
Užsienių reikalų ministerio 
portfelis teks Lopezui Bra
vo, kuris yra šalininkas 
glaudesnių santykių su 
JAV. Naujoji vyriausybė 
daugumoj sudaroma iš jau
nų žmonių, kurie Frankui 
paėmus valdžią dar buvo 
vaikai.

• Austrijos kompartijos 
centro komitetas nutarė už
daryti komjaunuolių orga
nizaciją (F.O.E.J.) turėju
sią 5000 narių, dėl to, kad ji 
priešinosi sovietų įsikišimui 
Čekoslovakijoj ir savo laik
raštyje kritikavo sovietams 
palankius austrų komunis
tus.

• Kinija skelbia, kad cen
trinėje provincijoje buvo 
numuštas amerikiečių žval
gybinis lėktuvas be lakūno. 
Tai jau devynioliktas ame
rikiečių lėktuvas numuša
mas Kinijoje nuo 1964 me
tų.

• Izraelis paskutinės sa
vaitės laikotarpy tris kar
tus puolė Egipto teritoriją, 
per Suezą perkeldamas savo 
smogia muosius dalinius. 
Egiptiečiams pridaryta ne
mažai nuostolių, bet Kairas 
stengiasi nutylėti apie tuos 
puolimus.

• Jugoslavijoje žurnalis
tas Zoran Glučkevič nuteis
tas 6 mėn. kalėjimo už tai, 
kad šią vasarą žurnale Kni- 
zeve Novine atspausdino 
prieš sovietus nukreiptą 
straipsnį.

• Suomijoje lapkričio 17 
d. prasideda paruošiamosios 
derybos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos dėl strate
ginių ginklų apribojimo.

• Vatikane kardinolai Ot- 
taviani ir Bacci paskelbė 
laišką, protestuodami prieš 
naują ”Ordo Missae” (mi
šių ritualą), kuris turi įsi
galioti lapkričio 30 d. Jie 
įsitikinę, kad naujoji litur
gija įneša nukrypimą kata
likų teologijoj. ”Ordo Mis
sae” buvo popiežiaus patvir
tinta balandžio 3, bet ver
timas tik šiomis dienomis 
paskelbtas.

• Italija ruošiasi teisti 
JAV mariną Raphael Mini- 
chiello, kuris praeitą savai
tę privertė, su ginklu gra
sindamas, keleivinį lėktuvą 
skristi į Italiją, kur jis bu
vo italų policijos suimtas. 
Daugelį stebina faktas toks 
lengvas lėktuvo pagrobimas 
ir JAV policijos bejėgišku
mas nusikaltėlį sulaikyti, 
bei lakūnų nesipriešinimas.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sis kancleris Adenaue- 
ris važiavo į Maskvą kal
bėtis su tada valdžiusiu 
Chruščiovu. Tačiau kol 
kas iš visų pastangų pa
gerinti vokiečių - sovie
tų santykius nieko neiš
ėjo dėl tos paprastos 
priežasties, kad Krem
lius skaitė, jog jo inte
resai reikalauja Vokie
tiją laikyti padalinta ir 
jos vakarinės dalies eg
zistenciją vaizduoti sau 
didžiausiu pavojumi,pa
teisinančiu griežtą san
tvarką pas save ir sate
litus. Juk ir paskutinė 
Čekoslovakijos okupaci
ja buvo teisinama vokie
čių noru įsigyti ten dau
giau įtakos!

Vokiečiai, iš savo pu
sės, stengėsi rasti inte
resų bendrumą su Mask
va, tačiau atsisakydavo 
oficialiai pripažinti suda
rytą padėtį Europoje tei
sėta. Jie kažkaip tikėjo
si, kad už tokį pripaži
nimą galėtų išsiderėti 
kokių nors nuolaidų iš so
vietų pusės. Sovietai ta
čiau ta galimybe mažiau
siai domėjosi.

Tiesa, Stalinas buvo 
susidomėjęs suvieny*"?^, 
bet neutralios Vokietijos 
idėja, bet šaltajam ka
rui siaučiant to nenorėjo 
nei Washingtonas nei 
Bonna. Šiuo metu sovie
tai patenkinti susidariu
sia padėtimi, pageidautų 
jos formalaus įteisinimo 
už tat patys nieko neduo
dami.

Ta ilgoka įžanga buvo 
reikalinga tam, kad ap
tarus kokių šansų turi 
kanclerio Brandto drau
giškas mostas Kremliui. 
Tiesa Brandtas nepasi
sakė, kad yra pasiryžęs 
pripažinti Rytų Vokieti
ją suverenine valstybe, 
o Oderio - Neisės linija 
galutina siena su Lenki
ja. Jo argumentas už tai 
yra daugiau formalus 
negu praktiškas. Girdi, 
sienų pripažinimas buvo 
rezervuotas taikos sutar
čiai, todėl jis yra ne tik 
vienos Vakarų Vokieti
jos, bet ir keturių didžių 
jų reikalas, tačiau to for 
malumo nesutvarkymas 
neturėtų kliudyti bendra 
vimui. Iki šiol Bonna ven 
gė turėti oficialius san
tykius su Rytų Vokietija. 
Abiejų valstybių reika
lais derėjosi ne ministe
ri ai, bet mažesni parei- 
gonys. Brandtas nuo to
kios praktikos atsisako. 
Bet tokie formalumai nie
kados nebuvo kliūtis ge
resniam bendravimui. 
Dėl-daug ko negalima bu
vo sutarti dėl Maskvos 
nesukalbamumo. Už tat 
ir ateityje santykiai pri- 
klaušys ne tik nuo Bon
nos, bet ir Kremliaus.

Atrodo, kad Kremliuje 
kol kas nėra vienos nuo
monės kaip žiūrėti ir ko 
tikėtis iš Brandto. Tuo
jau po rinkimų maskvinė 
’Pravda’ atspausdino 
karikatūrą, vaizduojan
čią vokiečių karius, ri

kiuotėje einančius bal
suoti už neo-nacių parti
ją, nes visi karininkai 
esą jos nariai. Tuo tar
pu 'Izvestija' paskelbė 
kitokią karikatūrą. Joje 
rodomas neo-nacis par
kritęs ir sumušęs nosį, 
nes, kaip žinia, jie nesu
rinko nė 5% visų balsų 
ir dėl to nepravedė nė 
vieno atstovo.

Iki šiol sovietų infor
macija vokiečių rinki
mus vaizdavo taip: 1953 
metų rinkimai praėję 
"teroro atmosferoje", 
1957 metais "viskas buvo 
padaryta, kad neleidus 
tautai pareikšti savo va
lią", 1961 metų rinkimai 
buvo paskelbti "rinki
mais be pasirinkimo", o 
1965 per rinkimus vokie
čiai "ėjo ir toliau pasi
remdami senais kru- 
kiais". Paskutinieji rin
kimai dar nesulaukė ofi
cialaus apibūdinimo, 
nors Breženvas, kalbė
damas Rytų Vokietijos 
tariamos nepriklausomy
bės sukakties proga,pa
reiškė noro palaikyti su 
visais draugingus santy
kius, įskaitant ir Vakarų 
Vokietiją. Jis kiek pasi
šaipė iš nenoro forma
liai pripažinti Rytų Vo
kietiją, bet kartu nepa
brėžė, kad be tokio pri
pažinimo neįmanomas 
joks bendravimas.

Žodžiu, Kremlius, pa
tenkintas esančia pa
dėtimi užėmė delsimo 
poziciją. Jis yra pasi
ryžęs žiūrėti kas bus to
liau. Tai aiškintina ne 
tik dabartinės būklės pa
sitenkinimu, bet ir susi
skaldymu Kremliaus val
dovų tarpe. Jo 'konser
vatoriai' dėl vidaus po
litinių priežasčių neno-

Tuo tarpu "Izvestija" džiū
gavo dėl NPD pralaimėjimo, 

ri glaudesnio bendravi
mo ir gąsdiną 'libera
lus', kad glaudesnis bend
ravimas gali privesti tik 
prie naujų riaušių Krem
liaus imperijoje. Iš ki
tos pusės kai kuriems 
lankstesniems Krem
liaus politikams rūpėtų 
išnaudoti susidariusias 
nuotaikas Vokietijos ati
traukimui nuo Vakarų ir 

(Nukelta į 2 psl.)

Vėlinių rytą Rasą kapinėse Vilniuje...

Sklypeliai pagamina maždaug 
tiek, kiek visi kolchozai...

Vilniuje leidžiamo 
Mokslo ir Technikos žur
nalo 8-me numeryje, 
straipsnyje apie darbo 
jėgos padėtį Lietuvoj, 
sustojama ir ties dir
bančiais "asmeniniame 
pagalbiniame" žemės 
ūkyje, tai yra "arais" 
vadinamuosiuose skly
puose, duodamuose šei
moms naudoti privačiu 
būdu. Studijos autorius 
mano, kad iš čia dar 
galėtų atsipalaidoti dar
bo rankų, jeigu ir šiai 
žemės ūkio šakai būtų 
parūpinta tinkamų me
chaninių priemonių:

"Šiuo metu įsivyra
vusi pažiūra, kad tai 
nykstanti ūkio katego
rija* ir neperspektyvi ga
mybos procesų mechani- 
zavimo požiūriu. To
dėl asmeniniam pagal
biniam ūkiui skiriamas 
net mažesnis dėmesys, 
negu namų ūkiui. Pasta
rajam gaminamos skal
bimo mašinos, dulkių 
siurbliai ir kiti mecha
nizmai, o asmeninių gy
vulių priežiūrai iš es
mės nieko. Tuo tarpu 
Lietuvoje asmeniniame 
pagalbiniame ūkyje dar 
pagaminama beveik pu
sė visų gyvulininkystės 
produktų. Be to, numato
ma, kad šioje ūkio kate
gorijoje dar ir 1980 me
tais bus gauta apie treč
dalį viso pieno ir apie 
ketvirtadalis mėsos".

Čia svarbu prisiminti 
kad tų sklypelių, kuriuo
se prigaminama gyvuli
ninkystės produktų maž
daug tiek pat, kiek visuo

se kolchozuose ir sov- 
chozuose, yra tik 6% vi
sos žemės ūkiui skirtos 
Lietuvos žemės, arba ne 
pilni 9% visos Lietuvoje 
ariamos žemės. Kitaip 
sakant, žmonės priva
čiai naudodami apie 11 
kartų mažiau žemės, ne
gu jos yra atiduota kol
chozams su sovchozais, 
pagamina kone tiek pat 
kaip ir tie "chozai", krū
von sudėti.

Užtat, sako studijoj, 
tuose sklypeliuose su
gaištama apie 45% viso 
žemės ūkio gamybai su
naudoto darbo laiko, ka
dangi juose viskas dir
bama tik rankomis:

"Asmeninis pagalbi
nis žemės ūkis atima iš 
kolūkiečių, darbininkų, 
tarnautojų ne tik laisva
laikio dalį, bet ir nema
žai darbo energijos... An 
tai asmeniniame pagalbi
niame ūkyje vyrai su
naudoja apie penktadalį, 
o moterys net apie pusę 
savo darbo laiko, dau
giausia asmeninių gyvu
lių priežiūrai".

Kolchozai ir sovcho- 
zai yra komunistų parti
jos "kūdikėliai": per 
prievartą jų prigimdė ir 
dabar globoja, grūste 
grūda į juos traktorius, 
mašinas ir visokias ki
tokias mechanines prie
mones, o žmonėms, kad 
ir paliko 8-9% ariamos 
žemės, tai tegu dirba ją 
plikom rankom... O vis
tiek žmonės, kad ir daug 
sunkiau dirbdafni, skly
peliuose padaro tiek, 
kiek visuose tuose glo-

VLIKo / 
pareiškimas
Bostone ir Chicagoje 

vyksta pasiruošimai vie
šiems koncertams, ku
riuos išpildys solistai iš 
okupuotos Lietuvos.

Tuo reikalu VLIKAs 
turi pareigą atkreipti vi
suomenės, kuriai rūpi 
Lietuvos laisvės reika
lai, dėmesį į keletą ap
linkybių, kurios pirmu 
žvilgsniu gali būti kai 
kam neryškios.

Abejonės negali būti, 
kad pirminė šių koncer
tų iniciatyva
ateina iš Lietuvos oku
panto. Pagrindinis jo su 
šiais koncertais sieja
mas tikslas yra ne lietu
viškos kultūros puoselė
jimas, bet politinė klas
ta, nes pirmuoju atveju 
nebūtų suprantamas jau 
dvidešimt su viršum 
metų vykdomas žiaurus 
lietuvių tautos genoci
das.

Sovietinių pareigūnų 
tikslas lietuvių išeivi
jos atžvilgiu aiškus: ją 
suskaldyti ir sunaikin
ti kaip veiksmingą Lie
tuvos laisvės šauklį, su
taikyti išeiviją su esa
ma Lietuvoje okupacine 
padėtimi, kad pagaliau 
okupantas galėtų skelb
ti pasauliui, jog lietu
viai esame patenkinti, 
jog Lietuvos užgrobimo 
nepripažinimas be pa
grindo.

Lietuvos priešai, siek
dami paslėpti savo poli
tinius tikslus, sąmonin
gai kreipia lietuvių dė
mesį į kultūrinę pusę. 
Dėl to jie barsto mums 
lietuvių tautosakos ir kul
tūros trupinius. Mes ži
nome, kad Lietuvos me
nininkais bei operos so
listais galėtų didžiuotis 
bet kas. Suprantamas 
mums ir Lietuvos me
nininkų noras pamatyti 
Vakarų pasaulį. Kiek
vienas lietuvis asmeniš
kai mums būtų mielas 
svečias. Tačiau už me
no trupinius, nors jie 
mums ir labai brangūs, 
negalime ir neturime tei
sės pamiršti ir išsižadė
ti Lietuvos laisvės idė
jos.

Šitokių viešų koncer
tų rengėjai gali nesą
moningai virsti klastin
gos okupanto veiklos tal
kininkais.

Tokio pavojaus reikia 
vengti, juo labiau, kad 
ne vien tik vieši koncer
tai lemia meno kūrybą 
ir tautinės sąmonės iš
laikymą. Kiekvieno lie
tuvio individualios pas
tangos yra tautos kultū
ros ir žmonių gerovės 
laidas.

Šia proga kviečiame 
laisvojo pasaulio lietu
vius ieškoti asmeninių 
ryšių ir juos stiprinti su 
pavergtais lietuviais.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komi
tetas

bojamuose dvaruose. Ir 
dar darys, nes tie globo
tiniai nežada nei 1980me
tais proporcingai susi
lyginti gamyboje su skly
pininkais... (ELTA)
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MEILE ŠPIONAŽE oi
AGENTŲ SUPORAVIMO TECHNIKA IR NAUDA

KANADOS LB KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

ŠALY
Kitos šnipų poros — 

Suetterlinų — susitiki
mo kelias buvo kiek ki
toks. Ir kariūną Suetterli- 
ną, kaip Rungę, karo pa
baiga užtiko Rytų Vokie
tijoje, nors gimęs jis 
buvo Freiburge, Pietų. 
Vokietijoje. Sunkiai vers
damasis kaip fotografas 
jis buvo užverbuotas 
1956 m. zonos "Haupts 
verwaltung Aufklerung" 
— Rytų Vokietijos sau
gumo ministerijos depar
tamento. Po metų jis at
kreipė Sovietų ambasa
dos Rytų Berlyne antrojo 
sekretoriaus Leonido 
Prochorovo dėmesį, ku
ris pareikalavo jo perkė
limo į KGB.

Čia Suetterlino tiesio
giniu viršininku buvo 
pulk. Michailovas, būsi 
mos Rungės žmonos Va
lentinos meilužis. Jis 
įsakė Suetterlinui vyk
ti į Koelną, kur Valen
tina turėjo dešrelių par
davimo kioską ir pasi
ieškoti žmonos iš Bon
nos sekretorių tarpo. 
Tos jau nuo seno suda
ro nemažai rūpesčių vo
kiečių kontra-žvalgy- 
bai. Vieno jos pareigū
no žodžiais 
"Didžiausias
mums gresia iš 20.000 
sekretorių Bonnoje ir 
jos apylinkėse armijos. 
Vargas tom, jei jos virš 
30 metų ir vienišos — 
tokios lengvai tampa 
agentų aukomis".

Suetterlinas, kuris bu
vo gana gražios, nors 
kiek egzotiškos išvaiz
dos — su randu ant vei
do, gavo įsakymą pasi
rinkti vieną iš trijų so
vietų ambasados nužiū
rėtų panelių, tarnaujan
čių užsienio reikalų mi
nisterijoje. Jis pasirin
ko kiek vyresnę Leono-

tariant: 
pavojus

BRANDT IR 
KREMLIUS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
naujos Rapallo sutar
ties sudarymui. Mask
vos propagandos stotis 
'Taikos ir pažangos ra
dijo' jau paskelbė, kad 
Rapallo sutartis Vokie
tijai buvo atnešusi daug 
naudos po l Pasaulinio 
karo. Tačiau kancleris 
Brandtas nėra linkęs 
trauktis nuo Vakarų. Jo 
bandymai glaudžiau bend
rauti su Rytais yra susi
ję su Kremliaus-Wa- 
shingtono santykių rai
da. Jo pareiškimu, vokie
čių - sovietų santykiai 
negali gerėti, jei tuo pa
čiu metu blogės sovietų 
- amerikiečių santykiai. 
Brandtas, kaip ir daugu
ma vokiečių, jaučiasi pri
klausąs Vakarams.

Toronto lietuvių visuome- 
re Heinz, kuri turėjo per- niniame gyvenime šių metų 
gyvenusi dvi nelaimin- spalio aštuonioliktąją reikė- 
gos meilės aferas, nela- tų laikyti neabejotinai reikš 
bai gražiai rengėsi, ta
čiau buvo įsigijusi dide
lį savo viršininkų pasi
tikėjimą.

Suetterlinas pas savo 
auką nuėjo su raudonų 
rožių bukietu ir suvaidi
no suklydęs. Jis manęs 
rasiąs seną savo pažįs
tamą panašia pavarde. 
Prasidėjęs pašnekesys 
tačiau užtruko ilgokai — 
raudonos rožės nukelia
vo į panelės Heinz va
zą. O kai po kiek laiko 
panelė Heinz paprašė 
leidimo ištekėti, minis
terijos saugumo skyrius 
neturėjo nieko prieš. Bū
simo vyro dokumentai at
rodė esą be priekaišto. 
Be to, jos būsimas vy
ras pasirodė specialiai 
esąs ištikimas režimui, 
suteikęs kai kurias in
formacijas Konstituci
jos Apsaugos įstaigai.

Suetterlinai buvo iš
kilmingai sutuokti Koel
ne 1960 m. gruodžio 12 
d. Kai apie tai Suetter
linas raportavo pulki
ninkui Michailovui, tas 
įsakė išnaudoti naujai 
įgytą informacijų šalti
nį. Suetterlinas netru
kus prisipažino savo 
žmonai, kad dirbąs vie
nai Vokietijos susivie
nijimu besirūpinančiai 
privačiai organizacijai. 
Jam esą reikalingi kai 
kurie dokumentai tam 
reikalui ir pasaulio tai
kos išlaikymui. Dabar 
spėjama, kad Leonore 
greičiausiai dar su$i- 
žiedavimo laikotarpyje 
jautė, kad jos būsimas 
vyras yra šnipas, bet 
nenorėjo jo netekti — 
taip 
si.

Ji 
mus 
savo vyrui, kuris darė 
fotokopijas Maskvai. 
Jų, kaip žinia, buvo net 
2.900. Tokią svarbią po
rą iš arti prižiūrėti nuo 
1961 m. buvo paskirtas 
mūsų jau pažįstamas 
Runge ir apvesdintas su 
Valentina.

Sovietai gavo daugybę 
tarnybos aktų nuotrau
kų, kurios jiems galėjo 
labai praversti šantažuo 
jant Vokietijos diploma
tus. Jie taip pat gavo 
nuorašus įvairių svar
bių pranešimų, kaip 
pvz. Vokietijos špiona
žo įstaigos Bundes- 
nachrichtenbund rapor
tus apie padėtį Sovieti
joje. Sovietams Suetter- 
linų patiekiamųdokumen 
tų gausumas pasidarė 
įtartinas ir jie Suetterli- 
nais pradėjo nepasitikė
ti, kas labai nepatiko 
Rungei, kuris buvo pasi
ryžęs dėti galvą už jų

buvo jį įsimylėju-

visus jai prieina- 
dokumentus nešė

minga diena. Tą dieną buvo 
susirinkę Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos nariai, kurie išklausę 
įvairioms sritims vadovau
jančių asmenų- pranešimų 
ne tik paplojo, bet kartu ak
tyviai dalyvaudami diskusi
jose mėgino juos labiau iš
ryškinti ir įrikiuoti į tam 
tikrus nutarimų rėmus.

Posėdžiui baigiantis, po 
tuo pačiu Prisikėlimo para
pijos stogu, įvyko ateitinin
kų, Havajų vakaras ir Lie
tuvių Namuose tradicinis 
Lietuvių Namų balius.

Tačiau palikę besilinksmi
nančius nuošaliau, grįžkime 
prie suvažiavimo. Jį pradė
jo KLB Krašto Valdybos 
pirmininkas dr. S. Čepas. 
Po mirusių pagerbimo, 
trumpos invokacijos ir pre
zidiumo sudarymo, ėjo svei
kinimai. Kalbėjusieji nesi
tenkino vien pasveikinimu 
ir linkėjimais, bet ta pačia 
proga kėlė ir kitus dabar
čiai aktualius klausimus. 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas Kanadoje J. žmuidzi- 
nas priminė, kad prieš 30 
metų Ženevoje lapkričio 3 d. 
buvo sudaryta Baltijos Val
stybių Santarvė, kurios tik
slas buvo koordinuoti jų už
sienio politiką, šita bendra
darbiavimo mintis, kaip 
konsulas pažymėjo, buvo iš
kilusi iš tų valstybių politi
nių ir saugumo aplinkybių. 
Tai reikšminga sukaktis, 
kurios dvasioje turėtų rutu
liotis ir toliau Baltijos tau
tų politinė veikla.

PLB pirmininkas S. Barz
dukas pradėdamas savo 
sveikinimo žodį pasisakė, 
kad esą būtų per maža at
vykus 300 mylių tik pasvei
kinti. Jo žodis taip pat bu
vo kiek platesnis. Kalbėjo 
apie politiką ir kultūrą, lie
tuvių chartą ir kitus bend
ruomeninius reikalus. Kiti 
žodžiu sveikintojai buvo Ka
nados Lietuvių Fondo pir
mininkas dr. A. Pacevičius 
ir KLB Toronto apylinkės

pirmininkė L. švėgždaitė. 
Raštu sveikino: Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, LB Galgario ir Ed- 
montono apylinkių valdy
bos ir Kanados šaulių Rink
tinė.

Iš darbų, kuriuos Kana
dos Lietuvių Bendruomenė 
praėjusių metų bėgyje vyk
dė, reikėtų užgirti kankli
ninkų ir skudučių orkestrė
lių organizavimą, Otavos 
muziejui talkininkavimą ir 
tautodailės darbų rinkimą, 
o taip pat rūpinimąsi švie
timu, ieškant naujų kelių, 
rengiant parengimus, šven
tes ir įvairius konkursus. 
Nemažiau dėmesio vertas 
Krašto Tarybos Rinkimų 
pakeitimo projektas, pagal 
kurį padidinamas tarybos 
narių skaičius ir įvedamos 
rinkimų apygardos.

pasidairiusį
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bendradarbiavimo nuo
širdumą.

įdomu, kad tas nepasi
tikėjimas šnipų pora pri
sidėjo prie Rungės pasi
ryžimo pačiam pabėgti 
iš sovietų globos. Nepa
sitenkinimo sukėlė ir ki
tas Maskos įsakymas: 
nutraukti Rungės žmo
nos nėštumą. KGB skai
tė, kad pirmas Rungės 
šeimos vaikas patarna
vo sovietų saugumui. Jis 
jungė tėvus, antras galė
jo būti našta ir atitrauk
ti tėvų dėmesį nuo tie
sioginio uždavinio. Be 
to pirmas ir vienintelis 
vaikas, sulaukęs 7 me
tus, turėjo būti paimtas į 
KGB karininkų vaikų 
bendrabutį ir ten laiko
mas kaip įkaitas jo tė
vams išvažiavus šunau
jų uždaviniu į JAV

Viso to Rungei buvo 
per daug. Jis pabėgo,o 
sovietai per vėlai apsi
žiūrėjo, kad ne Runge, 
bet Suetterlinas buvo jų 
ištikimas tarnas. Už tat 
kai tik Suetterlinas bus 
nuteistas lapkričio 10 d. 
Koelne prasidedančioje 
byloje, sovietai tuojau 
pasiūlys jį iškeisti įVa- 
karų Vokietijos "šnipą". 
Mainų reikalui Rytų zo
noje jau yra suimtas Va
karų Berlyno porceliano 
fabrikų direktorius 
Klaus Curdts ir apkaltin
tas špionažu Bonnos nau
dai.

BALTAI ANTROJ VIETOJ
Prancūzų komunistų laik

raštis L’Humanite rugsėjo 
10-30 d. atspausdino Alain 
Guerin didelį reportažą, pa
vadinta "Penktoji kolona 
egzilyj”, kuriame smulkiai 
aprašo Pavergtųjų Tautų 
organizacijos steigimą ir 
kritikuojami visų Amerikos 
prezidentų pasisakymai dėl 
Baltų ir tremtinių politinės 
o r g a nizacijos. Patvirtina
ma, kad ACENo steigimo 
metu, 1947 m., rusų paverg
tuose kraštuose dar egzis
tavo partizanai. Didžiau
siais antikomunistais laiko
mi ukrainiečiai ("nuodin- 
giausi”), antroje vietoje na
cionalistai BALTAI, kurie, 
sakoma reportaže, su di
džiausiu įnirtimu kovoja 
prieš okupantus ir dažnai 
sukelia triukšmą tarptauti
nėje arenoje ir esą atžymė
ti vokiškumu ir hitlerizmu. 
Remiantis iš vokiečių ar
chyvų atgauta dokumenta
cija puolami ir pavieniai as
menys ir kaltinami bendra
darbiavimu su naciais, pav. 
latvis Karlis Lobe vadina
mas mažuoju Eichmanu. 
Vien uoliktame straipsnyj 
puolami vokiečiai - repątri- 
jantai (minimi ir iš Baltų 
kraštų) ir jų organizacijos, 
kurios norinčios iškelti po
kario sienų revizijos klausi
mą ir kliudančios bet ko
kiems sovietų-vokiečių atos
lūgiams.

ISTORIJA Iš PRAGOS
Sacha Simon, buv. koresp. 

Maskvoje, prancūzų laik
rašty Le Figaro spalio 6 d., 
rašo savo įspūdžius iš Če
koslovakijos:

Tarp karčių istorijų ku
rios dabar cirkuliuoja Pra
goję: sovietų karininkas už
ėjęs į karčiamą. Visų, ten 
esančių, veidai sustingsta, 
įsiviešpatauja mirtina tyla, 
trisdešimts čekų žiūri į ka
pitoną geriantį alaus stiklą, 
ilgiau nebeiškęsdamas vie
nas iš čekų sušunka: "Te
gyvuoja laisva Čekoslovaki
ja”. Karininkas atsistoja, 
atsisuka į čekų grupę ir 
prieš išeidamas pusbalsiai 
pasako: "TEGYVUOJA 
LAISVA LIETUVA”.

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

KLEVO LAPO
PRANYS ALŠĖNAS

KAIP MES JAUČIAMĖS KANADOJE
Gyvename po Klevo Lapu. Klevo Lapas tai Ka

nados emblema. į Kanadą naujai įvažiavusių po II 
Pas. karo lietuvių tremtinių priskaitoma iki 15.000. 
Iš seniau gyvenančių čia mūsų tautiečių — taip pat 
apie šitokį skaičių. Taigi, iš viso mūsų tautiečių 
po Klevo Lapu — apie 30 tūkstančių.

Kanados lietuvių gyvenimas, galima sakyti .spie
čiasi dviejuose miestuose: Toronte ir Montrealy, 
nors mažesni kiekiai jų yra ir kituose miestuose, 
kaip: Hamiltone, Winnipege, Londone, Ottawoje, 
Windsore, Edmontone ir kitur. Toronte lietuvių 
priskaitoma tarp 8-10.000, o Montrealyje --galdar 
truputį daugiau (niekur tikros statistikos neturi
ma). Taigi, "grupelės" nemažos.

Būdamas vienas iš naujųjų ateivių, jaučiuosi esąs 
kompetentingas pasisakyti, kaip jaučiamės Kana
doje. Ir, vis dėlto, Kanados garbei ir mūsų laimei, 
reikėtų pareikšti, kad čia lietuviams, ypač naujie
siems ateiviams, neteko nusivilti. Naujiesiems at
eiviams, ligi šiol Kanadoje užteko ir darbo, ir duo
nos.

Tiesa, pradžioje naujai atvykę jautė labai ašt
rią butų ir kambarių problemą. Tačiau, laikui bė
gant, ir šis reikalas susitvarkė. Ir, žinote, kas lie
tuvius priėmė į butus ir kambarius? Nagi, patys 
lietuviai ir, dargi, daugiausia... dypukai. Žinoma, 
nustebsite ir paklausite: kaip tai?

Mat, lietuviai, jų pagirtinumo sąskaiton ta
riant, vos atvykę į Kanadą ir pagyvenę po dvejus 
ar trejus metus, galima sakyti, nagais ir danti
mis kabinosi į pagrindą, tarytum norėdami prisi
tvirtinti, kad gyvenimo audros jų nenupūstų kur 
nors į jūrų vandenis. Užsidirbę po porą ar trejetą 
tūkstančių dolerių, tuojau griebėsi savų namų užpir
kimo operacijos. Taigi, dabar lietuviškų namų To
ronte (taip pat ir kituose miestuose) pridygo, tary
tum grybų po lietaus. Žinoma tie naujieji "namų 
savininkai" pasidarė suinteresuoti greitesnio už 
namus padarytų skolų išmokėjimu. Todėl jie, kar
tais net patys labai susispaudę, priėmė kiek gali
ma didesnį skaičių nuomininkų, kad galėtų daugiau 
nuomos gauti ir kad namai "patys už savo mokė- 
tųsi"...

Savaime aišku, tai yra geras dalykas ir tiems, 
kurie namus užsipirko, ir kurie galėjo gauti butus 
(ypač su šeimomis). O kanadiečiai į savo namus vi
sada mažai priima arba vip ai nepriima nuomininkų, 
nes jie mėgsta plačiai gyventi.

Šiaip nuotaikos Kanadoje geros. Niekas čia į 
mus nežiūri šnairomis, ypač vietinė darbininkija, 
nes ir mes esame (bent daugumoj) darbininkai. Dar
bovietėse į dypukus žiūri su pagarba, kaip į gerus 
sąžiningus darbininkus.

Kai kurių fabrikų skyriai (Neilson's Choco- 
late Ltd. ir kt.) buvo pasidarę visai "lietuviški"...

Čia kalbu daugiausia apie Toronto lietuvius. 
Šiaip jau visų ir visur vargai, bėdos ir džiaugsmai 
vienodi. Iš pradžių daugeliui teko pamiršti turė
tus užsiėmimus, nutraukti mokslinius darbus, o pa
imti į rankas neįprastus įrankius, tačiau — ką gi 
padarysi? Taip jau likimo lemta. Tačiau lietuvių 
didesni skaičiai, kaip Montrealyje, taip ir Toron
te, visvien pasiekė savo. Pvz., Toronte, kai kurios 
gatvės lyg visiškai "sulietuvėjo".

Toronte, jei pvz., nelabai "įkerti" anglų kalbą, 
gali apseiti ir be jos. Nori apsikirpti — gali eiti 
pas lietuvį kirpėją, namus nusipirkti, apsidraus
ti, drabužius išsiglostyti ar išsivalyti, baldus iš
simokėtinai paimti, teisinius reikalus atlikti, pa
galiau, vesti ar naują "pilietį" — sūnų ar dukterį 
pakrikštyti — viską gali atlikti lietuviškai kalbė
damas. Taip, tikrai, tą viską gali padaryti milijo- 
niam Toronto mieste.

Čia turime apsčiai visokių amatininkų, krau
tuvininkų ir kitokio verslo žmonių, turime savo 
parapijas, lietuviškas šeštadienines mokyklas ir 
t.t.

Vos tik mūsų eilės pradėjo tankėti Toronte, 
tuoj net kitataučiai verslininkai užuodė iš to nau
dą. Netgi žydelis Dundas gatvėj — ir tas panorėjo 
būti lietuviu. Jis bene pirmasis išsikabino lange 
lietuvišką iškabą: "Lietuviškai kalbąs prosytojas 
ir valytojas". Kai anomis dienomis uėjęs pradė
jau su juo šnekėtis, jis pasisakė: Ui, aš esu lietu
vis"... Ir, tiesa, nor dvidešimt su viršum metų iš 
Lietuvos, bet gana gerai lietuviškai kalbėjo...

Turime Toronte net lietuvišką vaistinę, kurios 
savininkas yra Kanadoje gimęs ir augęs provizo
rius Jonas Margis. Jis net receptines žinias pra
džioje ant vaistų bonkučių mums užrašydavo lietu
viškai...

Ir, štai, gyvenimas eina savo keliu. Toronto 
lietuviai dypukai jau senokai apsiprato su esama 
padėtimi ir čionykščiu gyvenimu. Jie prisitaikė 
prie aplinkumos, padėjo portfelius, kuriuos dažnai 
su savim nešiodavos ką tik atvykę iš Vokietijos. 
Tiesa, dėl tų portfelių, čia būta susidariusių, net
gi, nuotaikingų anekdotų (mat, kanadiečiai portfe
lių niekad nenešioja). Kartą, esą, gulėję du dypu
kai paplūdimyje, o šalia jų — du portfeliai. Maty
damas tai, vienas kanadietis klausia kito: "Žiūrėk, 
Džio, kas ten per žmonės?" — "Tai profesoriai 
iš Europos". "O ką jie laiko odiniuose kapšuose?" 
— Diplomus, —*■ atsakęs antrasis.
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Jaunimas, spauda 
ir Šeima Jonas Miškinis

LIETUVIŠKOJO 6YVEMIM0 NUOTAIKOS

MOZAIKA IŠ ŠIUKŠLYNO
Jaunimo mokymas 

bei auklėjimas sunkiai 
sprendžiamas lietuviško
je dvasioje. Svetima ap
linka, svetimi papročiai, 
svetima spauda lietuvių 
jaunimui daro įtakos, ku
ri juo toliau, tuo dau
giau lietuviukus tolina 
nuo visa to, kas yra 
lietuviška. Jaunimas pa
laipsniui ima atšalti ir 
nuo lietuviškos spaudos. 
Kodėl?

Šiandien madinga yra 
visas mūsų negeroves 
suversti naujų gyvenimo 
sąlygų sąskaitom Bet 
jei mes visi taip galvo- 
sim ir teisinsimės to
kiomis priežastimis, tai 
greit galėsim susilauk
ti tautinio uždusimo.

Dažnai kalbam ir ra
šom apie mūsų jaunimą, 
išaugusį išeivijoje, kad 
jis nesidomi lietuviška 
spauda. Čia taip pat,daug 
kas bando aiškinti, kad 
dabartinėm sąlygom ir 
svetimoje įtakoje kitaip 
ir negali būti. Ar tikslu 
tokiu pasiteisinimu 
remtis? Juk vaikas au
ga ir bręsta šeimoje. To 
dėl dėmesys skiriamas 
šeimai, kurioje brandi
nami ir ugdomi žmo
gaus polinkiai, kuriuos 
jis išneša į gyvenimą. 
Sakoma, kad pagrindi
nis auklėtojas esanti 
mokykla. Tačiau su tuo 
pilnai negalima sutik
ti. Pavyzdžiui, vokiečiai 
pagrindiniu auklėjimu 
laiko namų auklėjimą. 
Mat, šeimoje auklėji
mas duoda vaikui pagrin
dinį jo sielos formavi
mą. Jeigu tad aplinka da
ro jaunimui įtakos, tai 
kiekvienu atveju tą įta
ka bus mažesnė tam jau 
nimui, kuriam namuose 
tėvai įdiegs patvaresnį 
nusistatymą.

Skundžiamės, kad lie
tuviška spauda jaunimas 
nesidomi. Net universi
tetuose studijuojąs jau
nimas mažai domisi lie
tuviškomis knygomis. 
Apsčiai yra ir tokių,ku
rie visai neskaito lietu
viškos spaudos. Čia ir
gi namų auklėjimo išda
va. Nebuvo tėvų kreipia
ma dėmesio savai lietu
viškai knygai ir neprati
nama lietuviškai skaity
ti, pamilti knygą. Kai ku
rie tėvai, ypač motinos 
daug kreipia dėmesio į 
vaiko apsisprendimą,nesi- 
šykštėdami vaikui pini
gų kokioms nors pramo
goms, bet nekreipia dė
mesio rimtam vaiko ug
dymui. Dėl to pristinga 
ir meilės bei pamėgimo 
lietuviškai knygai. Vai-

Los Angeles Amerikos Lietuvių Taryba spalio 26 d. Ambasador viešbutyje surengė iškilmingą gen. 
konsulo dr. J. Bielskio pagerbimą, minint Lietuvos konsulato Los Angeles mieste 30 metų Įsteigimo 
sukaktj. Nuotraukoje garbės svečių stalas. Gen. konsulas dr. J. Bielskis prie mikrofono dėkoja sveiki
nusiems ir atsilankiusiems | ŠĮ retą minėjimą. L. Kanto nuotrauka
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kąs belankydamas sveti
mą mokyklą, greit įpran
ta ir pamėgsta skaityti 
knygas svetimomis kal
bomis, visai nekreipda
mas dėmesio į lietuviš
ką.

Taigi, nepakankamas 
tėvų dėmesys savai kny
gai dabar jaučiamas visu 
ryškumu. Nusigręžusį 
jaunimą nuo lietuviškų 
knygų galėtų dar grąžin
ti prie knygos visuomeni
nis gyvenimas — savos 
organizacijos.

Tiesa, yra ir gražių 
išimčių. Kai kurie jaunuo- teko apie juos nei skaity 

ti nei girdėti — rašo V. 
J. Dienys žurnale "Į 
Laisvę" š.m. spalio mė 
nėšio numeryje, išsa
miai nagrinėdamas lie
tuvių organizacijų tikrą
ją paskirtį ir nukrypi
mus nuo tiesioginių dar
bų į smulkią kasdienybę 
leidžiant įvairius met
raščius, almanachus, ku
riuose aprašoma savo 
draugijų narių "gerieji 
laikai" ir sukraunamos 
jų nuotraukos. Autorius 
daro teisingą išvadą, 
"kad yra šimtai gyvybi
nių tautos reikalų, ku
riems galėtų būti skiria
mos tos sumos pinigų, 
kurios kainuotų išleisti 
jų sukaktuviniams lei
diniams".

— Dažnai fantazijose 
sukasam kalnus, o realy 
bėję nešiojamės delne 
vos įžiūrimą smiltelę" 
— rašė Draugas š.m. 
sausio 18 d. kertinėj pa
raštėj, nusivildamas dau
gybe veikėjų planų ir ma
ža darbų.

Ir tikrai, kas dalyvau
ja susirinkimuose irpor 
sėdžiuose, tas puikiai ži
no, kiek daug priskai
čiuojama planų sekan
čiai kadencijai, kaip 
kruopščiai protokoluo
jama, tikrinama, ar sek
retorius nepraileido ko
kio taškelio ar kablelio

Ii ai akademikai, akty
viai reiškiasi lietuviškoj 
veikloj ir dalyvauja su 
savo kūriniais spaudoje, 
kreipdami daug dėmesio 
savai raštijai. Ir jie lie
tuviškos dvasios peno 
kaip tik ir sėmėsi namie 
iš savo tėvų.

Prisiminus tuos lai
kus kai iš šeimos kilo 
tautos patriotizmas bei 
kilnieji siekimai, ma
toma, kaip dar kūdikys
tėj buvo įskiepyti patrio
tiniai jausmai. Tai, va, 
prieš mūsų akis ir sto
ja šviesūs tėvų paveiks
lai. Ypač motina dėjo vi
są savo sielą ir širdį, 
kad tik jos vaikai būtų 
geresni, naudingesni lie
tuvių tautai.

Tie lietuvių išeivių vai
kai, kurie romantiškai 
įsivaizduoja Lietuvą, 
nors jos nėra matę, yra 
liudytojai to vaidmens ku
rį atliko tėvai gyvu žo
džiu ir lietuviška spau
da. Šaima yra mažiausia 
tautos bendruomenė, o iš 
tų mažų bendruomenių 
sudaromos organizaci
jos ir visas lietuviškas 
kultūrinis gyvenimas.

KEISTOJ SPALVOJ 
VAIZDAVO AMERIKĄ...

šią vasarą Vokietijoje 
lankėsi iš Čhicagos inž. 
Bielskaus žmona su dukra 
ir buvo susitikusi su Muen- 
cheno lietuviais. Ta ponia iš 
Chicagos pasikalbėjimo for
moje nušvietė sunkų ame
rikiečių gyvenimą pažymė
dama, kad darbininkas už
dirbdamas j mėnesį 1500 
dolerių sunkiai verčiasi, o 
inžinierius iš savo mėnesi
nio atlyginimo labai sunkiai 
gali išlaikyti šeimą iš 3 as
menų.

Amerikos valst ybiniai 
mokesčiai esą taip sutvar
kyti (ir taip aukšti 32'/), 
kad asmuo, uždirbdamas į 
metus 50,000 dolerių ir jei
gu sąžiningai sumokėtų 
valstybinius mokesčius ne
liktų iš ko pragyventi. Au-

— Yra bent kelios la
bai pajėgios (ir na
riais ir pinigais) lietu
vių politinės ar profe
sionalų organizacijos. 
Praėjusiais metais tik 
tautininkai atliko konkre 
tų darbą Lietuvos bylos 
reikalui, išlėisdami lei
dinį anglų kalba — "Li
thuania 700 Years". Ką 
1968 metais padarė krikš
čionys demokratai, fron
tininkai, gydytojai, inži
nieriai (kaip vienetai!)? 
Nieko! Ar tos grupės ar 
vienetai turi kokių kon
krečių planų ateičiai? Ne-

tomobilio mokesčiai j metus 
siekia 300 dolerių.

Ji apgailestavo, kad Ame
rikos lietuviai tarp savęs 
nebendrauja — nurodyda
ma priežastį, kad negali 
svečių net ir kava pavaišin
ti. Ji baigdama dar paste
bėjo, kad amerikiečiai ne
gali kitus šelpti, nes patys 
yra šalpos reikalingi.

Klausytojui kilo mintis, 
kokių tikslų siekė ta ponia 
iš Chicagos, taip nušviesda
ma amerikiečių gyvenimą?

Prieš kurį laiką tos po
nios vyras inž. Bielskus 
lankėsi Lietuvoje, bet Vo
kietijoje nebuvo sustojęs.

— Pempė —

EMILIJA ČEKIENĖ

ir, kitame posėdyje ne 
tiek dėmesio kreipiama, 
kas iš tų planų įgyvendin
ta, kiek visu kruopštu
mu sekama, ar protoko
le kas nors nepraleista. 
Jei protokolas priimtas, 
tai pagarbiai paguldo
mas į bylą ir saugomas 
ateities istorikams 
spręsti apie organizaci
jos veiklą. Dažniausiai 
visi planai tuo ir baigia
si, tartum laukiant, ar 
kokia nematoma dvasia 
visus nutarimus neįgy
vendins.

*♦*

Tame pačiame "Į Lais
vę" numeryje įžanginia
me nagrinėjamas šiuo 
metu visoms mūsų or
ganizacijoms jautrus 
klausimas. Tarp kitko 
rašoma: "Didesnei veik
lai išvystyti stokojama 
pinigo. Tuo nusiskun
džia ir kultūrinio, ir po
litinio ir visuomeninio 
sektoriaus darbinin
kai... Pinigo trūksta iš 
vienos pusės, kad dalis 
mūsų visuomenės pasi
darė lietuviškiems rei
kalams nebejautri, iš 
antros — kad iš dosnio 
sios visuomenės per
daug prašoma... Sąmo
ningas lietuvis dalį sa
vo asmeniško uždarbio 
dolerių, svarų, markių 
ar lirų forma nukreipia 
į visuomeniškus kana
lus..."

Galime džiaugtis, kad 
tų sąmoningų lietuvių 
ligi šiol mums tikrai 
netrūko. Bet jeigu buvęs 
sąmoningas lietuvis nuo 
aukų prašytojo nusigrįž
ta, tai turi būti priežas
čių. Arba iš tikro jo 
perdaug prašoma, arba 
jis su naujo prašytojo 
aukų reikalais nėra ge
rai susipažinęs arba, 
kaip dažnai teko gir
dėti, nusigrįžta ir už
kietėja net ir kilniau
siems tikslams, kai įsi 
tikina, jog jo daugelį 
kartų skirta auka leng
vabūdiškai naudojama ne 
pagal jos paskirtį. Dėl 
vieno kokio komitete ne 
apdairaus elgesio su vi
suomenės pinigais ilgam 
laikui nukenčia visa lie 
tuviška veikla, kurios 
darbai remiasi dolerio 
pagrindu, o juk visa veik
la juo ir remiasi. Tada 
reikia ilgo laiko visuo
menės užsimiršimui ar- 
ba reikia visai naujų pa 
traukiančių planų ir žmo
nių, kuriuos lietuvių vi
suomenė besąlyginiai 
pripažintų ir remtų. Tai 
parodė Lapkričio 13 die
nos manifestacija, ku
riai per kelis mėnesius 
buvo suaukota virš 60. 
000 dolerių. Tačiau, la
bai abejotina, ar antram 
tokiam žygiui pakartoti 
nors pusę besudėtų. Tą 
parodė BATUNo nese
niai ruošta demonstra
cija prie Jungtinių Tau
tų, kur nei aukų nebe
dėjo nei žmonių reikia
mo skaičiaus nebeatvy- 
ko.

Iš antros pusės, juk 
nevisuomet žinome, kas 
ir kam aukoja. Ne visi 
aukotojai skelbiasi. 
Pav., vienas ne eilinis au 
koto jas, matydamas at
liktą konkretų darbą, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Fondui apmokėjo už "Li
thuania 700 Years" 500 
egz. knygų tikslu aprū

ir,pinti universitetus 
deja, griežtai uždraudė 
skelbti jo pavardę, nors 
mums būtų labai malo
nu tokį pavyzdį parody
ti lietuvių visuomenei.

***
Neeilinis straipsnis 

šiame "Į Laisvę" nume
ryje yra pašnekesys su 
čia gimusiu ir mokslus 
ėjusiu gilios toleranci
jos patriotu lietuviu, 
PLB Tarybos prezidiu
mo vicepirmininku ir 
Lietuvos Vyčių nenuils
tamu veikėju bei savo pa
rapijos nepaprastų su
gebėjimų tvarkytoju Wor 
cester, Mass. kun. Šv. 
Kazimiero klebonu Jo
nu Jutkevičium, kuris ne 
tik išplatino daug "Li
thuania 700 years" kny
gų, bet ir JAV spaudos 
recenzijas skelbė savo 
parapijos biuletenyje 

ŠIS BEI TAS
♦ 30 metų mirties sukaktis Oskarui Milašiui,

žymiam lietuviui, prancūzų poetui. AIDŲ nr 7 apie 
jį teikia įvairios medžiagos. Savotiški klajūnai toji 
mūsų Milašių giminė. Oskaras apsisprendė lietu
viu ir nuoširdžiai dirbo mūsų tautai, gyvendamas 
Paryžiuje lig mirties. O dabar jo giminaitis Česlo 
vas Milašius, irgi poetas, lenkų KULTŪROS narys 
Paryžiuje, — tebesilaiko varšuviniame nutautime.

• Pagal dokumentus Milašių giminės gūžta nuo 
16 a. jau buvo prie Kėdainių. Poeto Oskaro protė
viai 17 a. iš Čia išsikėlė link Dniepro ir ten įsigyve
no, o jisai pats nuo 12 metų amž. gyveno Paryžiu
je. Milašių giminės įvairių šakų tautinis grynumas 
keitėsi per vedybas (buvo net italų, žydų), tačiau pa
grindas vis viena liko — šimtmetinis lizdas Lietu
voje prie Nevėžio. Giliasielis poetas Oskaras M. tai 
suprato ir, net kalbos dir nemokėdamas, aiškiai 
prisipažino lietuvis esąs.

Milašiai buvę nemaži savo krašto patriotai visą 
laiką, ypač spyręsi rusų nutautinimui (tik, deja, len
kams nevisi atsispyrę). Dalyvavę 19a. sukilimuose 
prieš caro valdžią.

• Ir dabartinis lenkų poetas Česlovas M. Pary
žiuje, matyt, tebejaučia negryną sąžinę, kad pabė
gęs iš lietuvių tautos. Pvz. jis meta įtarimą, kad 
Oskaras po I Didkario prisidėjo prie lietuvių tik to
dėl, kad ... buvo susikivirčijęs’su lenkų šlėkta ir 
jos nemėgiamas. Ir neteisinga, ir įžeidžiama būtų 
Oskarą M. laikyti tokiu paviršutiniu lengvabūdžiu, 
jog jo tautybės apsisprendimą nulemtų vien koki 
pašaliniai nesusipratimai ar piktumai su kuo nors, 
įsiskaitant jo raštus ir pažįstant jo gyvenimą, bū
dą — visai aišku, kad toks įtarimas nepritinka. 
Ypač kad nuo mažens įsigyvenusiam Prancūzijoje 
— jam lenkų šlėkta (ir jos nemalonė) tikrai nedaug 
ką reiškė. Čia tik kyšo jo giminaičio Česlovo M. 
noras nuvertinti Oskaro lietuvybę, tuo būdu lyg ir 
savo nutautimą pateisinant. O gaila, nes Česlovas 
yra itin gabus ir rimtas asmuo — tikra lietuviš
kos dirvos sėkla lenkų varputyne (ką lenkai veiktų 
be mūsiškių pagalbos!). Užaugęs prie Nevėžio, mo
kęsis Lietuvos lopšyje Vilniuje, dabar gyvenąs Pa
ryžiuje — jis Lenkijai nedaug ir priklauso. Pana
šiai ir poetas Oskaras M. — gimė, augo ir gyveno 
ne Lenkijoje.

• TĖVYNĖS vedamasis kelia neblogą mintį, kad 
sena ir tebegyva Tėvynės mylėtojų dr-ja, praeity 
pasižymėjusi gerų knygų leidyba — vėl tęstų tą 
kultūringą misiją. Dailiajai literatūrai leisti dabar 
JAV neturime jokios tikresnės leidyklos. Be abejo, 
sumanymas būtų girtinas ir vykdytinas. Tačiau drau
gijos visuomet tik tiek nuveikia, kiek jose atsiranda 
darbščių ir sumanių idealistinio darbo vykdytojų. Tė
vynės Mylėtojų dr-ja kadaise išleido puikius V. Ku
dirkos raštus vien todėl, kad tą žygį ryžtingai vyk
dė gabusis Br. Balutis. Dieve duok, kad rastųsi kas 
žengia dar jo gražiu pavyzdžiu.

• Pradėjome gausiais ir įvairiais parengimais 
sklidiną rudens sezoną. Dažnai net susikerta da
tos, vieni kitus nuskriaudžiame. Labai ir labai pa
geidautina, kad bent grynai kultūriniams parengi
mams nebūtų daroma konkurencija. Štai, Tėviškės 
Žiburiuose rašoma ta tema: "Visur publikos netrū
ko, tik toks išsimėtymas kiek pakenkė kultūriniams 
parengimams, kurie negali konkuruoti su tais, kur 
galime skaniai pavalgyti ir išgerti". Taip atrodo, 
kad vargšai DP nė per 20 metų dar savo alkanų skil
vių neatsoti.no — nuo anų nepamirštamų stovykli
nių laikų! O gal tai įėjo taip giliai į kraują, kad tam
pame gyviais, kuriuos vien duonos arba pyrago kąs
nis patenkina! SKIRPSTAS

angliškai skaitantiems 
parapijiečiams.***

Baigiant įdomu at
kreipti skaitytojų dėme
sį į Ed. Baškio pareiški
mą tilpus į minėto L F žur
nalo 73 psl., liečiantį 
Dirvos 66-67 numeryje 
tilpusius mano straips
nius apie lietuvišką veik 
los mozaiką. Tarp kitko 
jis rašo:

— Ir mozaika, sudės
tyta iš šiukšlynų medžia
gos, lieka tepli, ir sklei
džia blogą kvapą, net jei 
jos kūrimą įkvepia jaut
rus patriotizmas ir ko
vos prieš "nepadorius 
lietuvius" dvasia.

Bet mano buvusio 
straipsnio pagrindinę 
mintį nusako kad ir šis 
vienas sakinys: "Mūsų 
lietuviška veikla yra ne
lyginant marga mozaika, 
susidedanti iš daugelio 
įvairių sambūrių, orga
nizacijų ir paskirų as
menų darbų..." Turinyje 
buvo išvardinta daug mū- 

(Nukelta į 5 psl.)

neatsoti.no
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RASTI IR PRARASTI LOBIAI
Kalifornijos slėnių ra

mybė ir atsikūrimo rū
pesčiai pamažu gydė 
Smėlio Žygūnų žaizdas, 
dildė iš atminties siau
bą. Jie visiems pasako
jo savo patirtus vargus, 
bet pasakojimai vis vaiz
dingiau ir įspūdingiau 
krypo vienon temon. 
Ten, už šimtų mylių, ta
me baisiame slėnyje ir 
aplinkiniuose kalnuose 
indėliai į juos šaudė gry
no aukso kulipkomis,kal
nų viršūnės žėrėjo si
dabru...

Vienas tų pasakojimų 
dvelkė nuostabiai įtiki
nančia tikrove. Kažku
ris iš Jayhawkers, ar 
tik ne pats grupės vadas 
Towne, žygio nualintas 
parpuolė kalnuose, kojai 
užkliuvus už akmens. Jo 
nešami daiktai pabiro 
ant žemės. Atsikėlęs jis 
susirinko mantą ir nusi
vijo grupę. Už kelių my
lių apsižiūrėjo, kad jo 
šautuvas neturi taikik
lio. Būsiąs pametęs, kai 
krito — nusprendė: rei
kią grįžti ieškoti, nes 
šautuvas be taikiklio — 
ne šautuvas, o kelionė 
be ginklo lygi savižudy
bei.

Grįžimas nebuvo vel
tui: tikėsit ar ne, kriti
mo vietoje ant uolos gu
lėjo taikiklis. Bet kai jis 
lenkėsi jo paimti, prieš 
saulę kažkas blykstelė
jo, ir jis pirma paėmė 
blizgantį gabalą. Jokios 
abejonės — tai vos ne 
grynas sidabras! Užmir 
šo jis ir alkįir nuovargį, 
kai apsidairė plačiau: 
kalno briauna blizgėjo 
gausa to paties baltojo 
metalo — jis atrado ka
syklą! Pasiėmė pames
tąjį taikiklį, prisipylė ki 
šenes vaiskiai blizgan
čių akmenėlių ir nusivi
jo kitus.

Ne, jis dar ilgai nesa
kė bendrakeleiviams 
apie savo radinį. Tik 
kai jau buvo tikras, kad 
nė vienas jų nesileis at
gal per nukeliautus dy
kumos plotus, išsitrau
kė iš kišenės radinį ir 
prakalbo. Ir nesustojo. 
Kalbėjo jis, kalbėjo ke

lionės draugai, kalbos 
truko dešimtis metų — 
šiandien istorikai net 
aiškiai nebenustato, ku
ris jų tą sidabrą rado.

Taip gimė Pamestojo 
Taikiklio kasyklos legen
da. Viliojanti ji buvo, bet 
dešimtį metų nė vieno 
nesugundė — perdaug 
vaizdingai tebebuvo į 
visų sąmones įsirėžę 
Smėlio Žygūnų kentėji
mai.

Bet 1860 metų pavasa
rį vieno Kalifornijos 
miestelio gydytojas Dar- 
win French neiškentė: 
užrakino visus tepalus 
ir miltelius, užkalė na
mo duris ir, pasitelkęs 
tuziną kaimynų, pasilei
do legendinio sidabro pa 
siimti.

Tai buvo pirmoji or
ganizuota ekspedicija į 
slėnį. Ji buvo gerai ap
rūpinta žygio reikmeni
mis, bet iškentėjo pra
garo liepsnų kaitrą dy
kumoje, ir lieka nesu
prantama, kaip organi
zatorius gydytojas galė - 
jo to nesuvokti iš anks
to. Nebent turtų karšti
nės bacila jau buvo taip 
stipriai įsitvirtinusi jo 
sąmonėje, kad jis nieko 
nebepaisė. Jo grupė at
sekė visas Smėlio Žygio 
detales, rasdama saulės 
išblukintus kritusiųjų 
skeletus, laužavietes, 
numestus daiktus, ne
išdilusias pėdas, bet si
dabro kasyklos nerado. 
Likimo ironija: vakari

nėje Panamintų pusėje 
— vietoje, kur jie nakvo
jo ir kuriai paliko Dar
vino vardą, po penkio
likos metų buvo atras
tos labai turtingos švi- 
no-sidabro gyslos.

Dar karštomis gydy
tojo French pėdomis iš 
sekė M.H. Farley gru
pė. Ji prakeliavo maž
daug tomis pačiomis 
vietomis, lygiai nieko ne. 
rasdama, lygiai kankina 
ma karščio, bet grįžda
ma Coso kalnuose už
kliudė radinį, kuris pla 
čiai nuskambėjo. Grupė 
parsinešė apie 100 sva
rų akmenų, turinčių auk
so ir sidabro. Sensaci

jų miesto San Francisco 
laikraštis "Altą Califor 
nia" radinį padailino — 
ir prasidėjo masinis bė 
girnas į Mohaves (Mo
javę) dykumą. Sakoma, 
kad tą vasarą tarp Co
so kalnų ir Mirties slė
nio jau zujo apie 500 
prospektorių.

Epidemija iššaukė ant
krytį ir nespėjusiam rei
kiamai pailsėti gydytojui 
Darwin French. Susi
organizavęs naują gru
pę, jis vėl išjojo į dyku 
mas. Ne, jis jau nebe
ieškojo Pamestojo Tai
kiklio kasyklos. Jo sąmo
nę buvo užvaldžiusi kita 
pasaka: auksinės indėnų 
kulipkos. Vienuolika mė 
nėšių jis su aštuonetu vy
rų klajojo po Mohavę, 
laukdamas indėnų šūvių. 
Indėnai nešaudė. Kur jie 
ten šaudys gryno aukso 
kulipkomis — tada jie 
tebuvo ginkluoti tik ieti
mis ir lankais.

Bet pora vyrukų tais 
metais susiorganizavo 
aukso kasyklėlę. Isto
rija, kaip ir daugelis pa 
našių, prasidėjo Švento 
Pranciškaus mieste,kur 
karštinės bacila įgėlė ki
tą gydytoją, pavarde Ge
orge. Buvo suorganizuo
ta oficiali bendrovė, ir 
miesto pagarsėjęs "pro
fesionalas avantiūris
tas" Henderson išvedė 
ekspediciją. Toli dyku- 
mon jie nėjo ir daug ne- 
vargo: "profesionalas
avantiūristas" turėjo ki
tą planą. Netrukus jis pa
siuntė atgal į miestą du 
vyrukus iš grupės su 
vaizdinga istorija apie 
atradimus ir jų eksploa
tacijos problemą — pi
nigų stoką. Pinigas su
renkamas, parduodant 
akcijas. Vaikinams sekė
si, nes jų daugiau nebe
matė nei siuntėjai, nei 
akcininkai: vienas su25. 
000 dolerių užtrynė savo 
pėdsakus kažkur Meksi
kos gilumoje, o pusinin
kas neteko gyvybės ir sto - 
ros piniginės per dviko
vę viename pasienio 
miestely. Nukentėjusiai 
grupei teliko vienas ke
lias — tolyn į Panamin-
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Druskos upelis ir druskos pluta "užšalęs" ežeras -- Amargosos, t.y. Karčiosios, upės pabaiga. To
lumoje, už kelių mylių, Panamintų kalnų grandinė. Šiame vandenyje laikosi vadinamos dykumos sardi
nės, kurios mokslininkams ilgus metus kėlė mįslę, iš kur atsiradusios, nes tai yra okeanų žuvelės. 
Tikima, kad tai liekanos buvusiojo milžiniško ežero, kuris prieš milijonus metų dengė visą Mirties 
slėni. J. P. Palukaičio nuotrauka

tus ir Mirties slėnį.
Ilgai ir kruopščiai ši 

grupė ieškojo Pamestojo 
Taikiklio turtų, nes buvo 
žiemos metas ir malo
nus klimatas, bet tepa
darė tik eilę geografinių 
atradimų, įkopė ir davė 
vardą Teleskopo viršū
nei, išgelbėjo nuo mir
ties Smėlio Žygio pionie
rių Manly su slaugomu 
ligoniu, bet paslaptingie
ji sidabro lobiai buvo 
dingę kaip ugnyje. Prie 
jų grupės buvo prisigre
tinęs jaunas indėnas. 
Vieną dieną jis ženklais 
nuviliojęs gydytoją Ge
orgą į labai siaurą, sta
čiomis sienomis tarpek
lį, kur aukštai pro uolų 
plyšį kažkas vaiskiai su- 
balizgėjo, lyg visa vir
šūnė būtų nusidabrinta. 
Indėnas viliojęs jį to
liau, bet jis pabūgęs ne
tekti skalpo ir nesekęs. 
Ar ten buvo sidabrinė 
kalno briauna? O gal tik 
tirpstančio sniego upe
lis? Prarastojo Taikik
lio sidabaras ir liko le
genda.

Kito dingusių lobių is
torija gimė po ketverių 
metų. Mohavės dykumo
je ir vakarinėje Pana
mintų pusėje jau veikė 
dešimtys aukso ir si
dabro kasyklų, daugiau
sia nedidelių, vos pajė
giančių apmokėti aukš
tas produkcijos išlai

das. Dešimtys prospek
torių zujo toliau, ieško
dami naujų radinių. Vie
nas tokių prospektorių 
buvo Jacob Breyfogler 
iš Nevados. Šniukštinė
jo jis pačiame Mirties 
slėnyje.

Vieną dieną jis buvo 
rastas pusgyvis — kru
vina galva, lyg bandyta 
skalpuoti, bet greičiau 
oda buvo iki kaulo apsi 
Lipinėjusi nuo saulės 
kaitros. Atgaivintas, at
slūgus liežuvio sutini
mui, jis pradėjo kalbė
ti, bet kalbos galai ne- 
susidurstė — jis buvo 
pusiau pamišęs. Gal bū
tų buvęs paliktas mir
ti, jei nebūtų iš kišenės 
ištraukęs uolos gabalą 
— tas buvo beveik gry
no aukso!

Sukruto, sujudo tada 
jį globoti ir filantropai 
ir mizantropai, ir ide
alistai ir oportunistai — 
gydė ir slaugė ir vis 
prašėsi nuvedami į ra
dinio vietą, nes Jokūbas 
sakė, kad nesuprantamo
ji nelaimė jį ištikusi ta
da, kai jis su radiniu 
skubėjęs pasauliui duoti 
žinią. Vedžiojo jis eilę 
metų tikruosius ir taria
muosius geradarius po 
Mirties slėnį, bet dingu 
šių lobių nebeatrado. Tik 
Laukinių Vakarų istori
ja praturtėjo nauja le
genda ir auksakasių gady

nė nauju terminu — brey 
fogling (aukso ieškoti- 
mas).

Vienas nesurandamos 
kasyklos mitas, išgarsi
nęs Mirties slėnio var
dą nemažiau už dvide
šimties mulų vežimo žy 
gį New Yorko gatvėmis, 
buvo tik 1941 metais nu
marintas federalinio 
teismo sprendimu, bet 
tai jau vėlesnio meto is
torija. Pirmasis pasto
vus baltaodis slėnio gy
ventojas, pradėjęs čia 
kurti oazę — Žaliąjį Lau
ką, nesidomėjo nei 
auksu nei sidabru, bet 
palikdamas slėnį turbūt 
jautėsi praradęs didesnį 
lobį, nei visi auksaka
siai.

(Bus daugiau)

DIE CASTING OPERATORS 

lst & 2nd Shifts 
Liberal company paid benefits. 

APPLY IN PERSON OR CALL 

481-3050 
SUPERIOR DIE CASTING 

CORP.
1001 London Rd.
Cleveland, Ohio

(79-89)

Wanted
STEEL WAREHOUSE HELP 

SL1TTER OPERATORS 
SHEAR OPERATORS 

Mušt be experienced only 
Steady vvork days. 

ADVANCE STEEL CO.
10000 French Rd. Detroit, Mich. 

.313 — 925-3600
(85-87)

ALYTIS ANDRIUS NORIMAS

— (Dirvos konkurse 1968 m. laimėjusi II vietą novelė) -

gu tikrai esi nekaltas, tai danguje tau atlygins Die
vas... Bet mirtis yra paskutinis žmogaus žingsnis. 
Jį dera rimtai, pamaldžiai ir susikaupus žengti. 
Šaukimas ir muistymasis nieko nepadės... Nurim
ki. Susitaikyk su Dievu dėl skirto tau likimo... 
Melskis...

— Aš meldžiausi, kunigėli! Ir Dievas man ne
padėjo! Argi Dievas leis man nekaltam mirti?

Vėl sugniaužė širdį neapsakomas skausmas, 
net aptemo akyse. Kojose pajuto silpnumą. Jau ne 
besiblaškė ir nebešaukė. Pats sunkiai žengė žings
nį ir atsistojo tarp keturių sargybinių. Viršininkui 
sukomandavus ir klaikiam aidui koridoriuje paly
dint, ritmingai nuskardėjo žmonių žingsniai. Kle
mensas vos vilko kojas ir svyravo eidamas. Tačiau 
rodos, net nematė, nežinojo, kur jį veda. Pro ka
merų langelius smalsiai žvelgė kalinių akys ir niū 
riai lydėjo kelių vyrų procesiją, kurios gale, nulei
dęs galvą ir sudėjęs rankas maldai, ėjo kunigas.

Išėjus į vos prašvitusį nuo pasislėpusios auš
ros kiemą, Klemensas pamatė išrikiuotą kelioli
kos kareivių būrelį. Tarytum geležiniai svoriai 
jam būtų prirakinti prie kojų, o akyse lyg žaiba
vo... Krūtinėje gi ištisas geliąs skausmas. Egze
kucijos būrys laikė šautuvus prie kojų. Kunigas 
nulydėjo pasmerktąjį ligi pat tolimiausios sienos, 
už kelių sieksnių nuo ginkluoto būrio.

Sykiu su kunigu atėjo kareivis juoda skarele 
rankoje.

— Ar užrišti akis?
Kunigas dar sulaikė kareivio judesį.
— Gal pasmerktasis turi paskutinį norą?
— Kokį norą? Aš... turiu norą... gyventi! 

Jei tokio noro nieks man nenori patenkinti... tai 
jokių kitų norų neturiu!

Jis stebėtinai ramus ir šaltas. Tik prakaitas 
lašais ryškėja jo kaktoje. Tik krūtinė dega nuo 
gniaužulio ir dūrių. Kunigas nustebęs žiūri į pa
smerktąjį.

— Užriškite jam akis...
Kareivis uždengia Klemenso akis. Palenkęs 

jo galvą, užriša lengvu mazgu ir nueina prie eg
zekucijos būrio. Kunigas peržegnoja Klemensą ir 
pusbalsiu kalba lotyniškas maldas.

— Miserere, Domine...
Paskui dar kiek garsiau priduria lietuviškai:
— Prikaltas prie kryžiaus Jėzus Kristus, ta

vo Išganytojas, tebūnie su tavim ir maloniai tepri
ima tave, Amen...

Tyliai nueina kunigas. Klemenso krūtinė sunkiai 
kilojasi. Jis stveriasi už jos, lyg norėdamas sulai
kyti garsų ir sunkų širdies daužymąsi...

— Būry! Šaudymui pasiruošk!
Nuskamba sausas, tarytum plieninis būrininko 

balsas. Pakyla šautuvų vamzdžiai ir nukrypsta įpa- 
smerktąjį. Viskas kieme aprimsta. Gal todėl visi 
išgirsta skubius žingsnius ir būrininkas pamato iš 
pastato į kiemą išbėgantį kalėjimo viršininką. Jo 
rankoje baltas popierius. Jis juo moja, duodamas 
ženklą stoti. Būrininkas pasitinka jį ir ima iš rankų 
popierių.

— Telefonograma iš pulko vado...
Karys greit akimis perbėga raštą. Paskui pri

eina prie kareivių ir šaltai sukomanduoja:
— Že-myn! Deši-nėn! Žengte marš!

Sutrypia keliolika kaustytų batų. Praeidamas 
būrininkas atiduoda raštą viršininkui. Kunigas pri
bėga prie jo ir paėmęs raštą iš viršininko, paskai
to:

"Klemensą Trumpūną tučtuojapaleisti. Mirties 
bausmė atmainoma. Nekaltumas įrodytas!"

Užuot šūvių išgirdęs nueinančio būrio žings
nius, Klemensas vienu judesiu nusimeta skarelę 
nuo akių. Pro duris ateinant pamato Agnę ir tėvą — 
lygiai, kaip buvo svajojęs savo mintyse! Kunigas 
pirmasis jam aiškina:

— Esi laisvas ir išteisintas! Ačiū Dievui!
Neapsakomas džiaugsmas sušvinta kalinio vei

de. Paskui minutei tarytum sukniumba. Prie jo jau 
tėvas ir Agnė. Juodu stveria jį ir prilaiko.

— Klemuti, tu laisvas! Viešpatie, tu laisvas!
Agnės veidu srūva ašaros, bet ji šypsosi ir 

glaudžiasi prie Klemenso. Jo galva nusvirusi ant 
krūtinės. Tėvas jį apkabina ir vilkte nuvelka į ka
lėjimo vidų. Čia ant suolo paguldo išblyškusiu vei
du, išglebusį kūną.

— Jis nualpo! Pašaukite daktarą, greičiau! 
Kalėjimo viršininkas išskubėjo prie telefono. 

Agnė priklaupė prie mylimojo kūno ir žvelgė į 
stingstančius bruožus.

— Jis miršta! O, Dieve!
Kunigas priėjo ir patikrino pulsą. Pasilenkęs 

prikišo mažą veidrodėlį. Po minutės priklaupė ir 
nuleidęs galvą ėmė šnabždėti maldas. Kelias sekun
des Agnė siaubu kupinomis akimis stebėjo. Norėjo 
suklikti, bet tuo metu atsirado ir gydytojas. Jis at
liko tą patį, ką ir kunigas, šiam pasitraukus į šalį. 
Paskui tylėdamas užspaudė Klemenso akių vokus.

— Deja... Atrodo, kad jo širdis neišlaikė...
Agnės rankose virpėjo mažas kryželis ant plo 

nos grandinėlės. Tamsiose grindyse kontrastiškai 
bolavo iškritęs vokas.
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Pirmadieniais, trečia

dieniais ir penktadie
niais civilinė aviacija 
skrenda virš Austrijos 
sienų ir baido tūkstan
čius paukščių į Vengriją.

Antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadie
niais Vengrijos aviacija 
atsilygina. Kariniai lėk
tuvai suka link sienų ir 
paukščiai grįžta Austri- 
jon.

Tai "Didysis Austrų - 
Vengrų vyno karas". Vy
nuogynų savininkams 
abiejose rubežiaus pu
sėse tai labai rimtas rei
kalas. Net toks rimtas, 
kad lėktuvai pakeitė pa
prastas baidykles apsi
saugojimui nuo milijonų 
vynuoges ryjančių var
nėnu.

"Šių paukščių žala 
abiejų kraštų derliams 
yra milžiniška ir neap
skaičiuojama", kalba 
austrų vynuogyno savi
ninkas.

Agronomas sako, kad 
"nė viena pusė neturi 
piktų intencijų. Deja šie 
paukščiai gyvena pasie
nyje. Kada mes juos iš- 
baidome, jie skrenda 
Vengri j on. Vengrai se
kančią dieną atsilygina 
ir varnėnai vėl Austri
joj.

Varnėnai į Austriją at
skrenda kiekvienais me
tais ir nutupia Neusiedl 
ežero nendrėse. Šis di
delis sūraus vandens 
ežeras yra austrų-veng 
rų pasieny. Visa bėda, 
kad čia auga abiejų kraš
tų pačios geriausios vy
nuogės.

Ir gal visos šios isto
rijos viena išvada: var
nėnai — pirmieji didžio
jo austrų - vengrų vyno 
karo benamiai D(ievo) 
P(aukšteliai)...

MOZAIKA IŠ 
ŠIUKŠLYNO...

(Atkelta iš 3 psl.) 
sų org-jų, būtent, PLB, 
ideologiniai, kultūriniai 
sambūriai, Lapkričio 13 
d. žygis, J. Matulai
tienės tautinių šokių veik 
la, chorai, lietuvių radi
jo ir televizijos pro
gramos, laikraščiai ir 
paskirų darbuotojų ini
ciatyva, visų jų darbai 
sudaro lietuvišką mo
zaiką.

Kelia didelį nusiste
bėjimą LFbičiuliai tokia 
drąsa — aukščiau mi
nėtų org-jų veiklą pri
skirti, kaip matome iš 
jų pasisakymo, tautinės 
veiklos mozaika, sudės
tyta iš šiukšlynų medžia
gos, tepli ir skleidžian
ti blogą kvapą.

Manau skaitytojams 
pakankamai aišku,kas iš 
kokios medžiagos sudė
liotas ir kokį kvapą 
aplink gavę skleidžia.

Minėto straipsnelio au
torius Ed. Baškys pri
sipažįsta, kad jam kaž
kas atsiuntė Dirvos iš
karpas. Turiu garbės 
priminti, jog man tai ne

DIRVA

IŠSIAIŠKINKIME PAGRINDINĘ 
PERVERSMO PRIEŽASTĮ

Dėl mūsų 1926 m. per
versmo pasigendame aiš
kaus nuostato dėl ko jis 
įvyko, ko jis siekė ir ko
kias pasekmes jis suda
rė. Pastebime trijų rū
šių mintis, apie ką ra
šiau "Dirvoj" spalio 22 
d. Nukentėję sako, kad 
jis buvęs tik paprastas 
smurtas prieš valdžią ir 
valdžios asmenis be jo
kios gilesnės prasmės. 
Dalyviai sako, kad jis bu 
vęs skirtas Lietuvos 
valstybei nuo komunistų 
perversmo apsaugoti. 
Valstybininkai sako, kad 
pareigingoji visuomenė 
skaitosi su visuomeni
nės savisaugos sampro
tavimu. Visos jos egzis 
tuoja’ paraleliai. Vieni 
jas išreiškia. Kiti jas 
junta pasąmonėj, gal net 
nesugebėdami jas sufor 
muluoti. Mūsų istorikai 
matyti nesuko sau galvos 
tokiomis detalėmis. Ta
čiau dabar svarbu išsi
aiškinti kokia buvo pa
grindinė perversmo prie - 
žastis ir kokios galėjo 
būti papildomos priežas
tys bei kokiasusidarėpa 
grindinė perversmo pa
sekmė ir kokios susida
rė dar papildomos pasek
mės.

Kalbant apie pervers
mo priežastis, tenka 
konstatuoti, kad nema
tėm nė vieno istoriko, 
kuris būtų padėjęs pas
tangų pagrindinei per
versmo priežasčiai nu
statyti iš galimų papil
domų jo priežasčių są
rašo. Istorikas Juozas 
Jakštas, rašydamas jo 
analizės reikalu, (Liet. 
Encikl. XXII, 340), sako 
kad giliausios jo šaknys 
buvusios "pasireišku- 
sioj parlamentarinės 
santvarkos krizėj" sve
tur ir Lietuvoj. Svetur 
matyti turėta galvoj ita
lų fašistinis sąjūdis, ku
ris susidarė kovoj prieš 
komunistinį sąjūdį ir įsi 
galėjo 1922 m. Straips
nį rašant jau po antrojo 
pasaulinio karo matyti 
turėta galvoj vokiečių na
cionalsocialistinį sąjū
dį, kuris taip pat susida
rė tarp kitko kovoj prieš 
komunistinį sąjūdį ir 
1933 m. silpną demokrati
nę santvarką nugalėjo de
mokratinėmis priemo
nėmis. Lietuvoj parla
mentarinės santvarkos 
krizė esą pasireiškusi 
dėl "vyravusios konser
vatyvi nės kaimietiškos 
ideologijos ir iš dalies 
dėl politinio nesubren
dimo". Vargu ar dauge
lis sutinka su tokiu per
versmo priežasties api
būdinimu. Toliau sako
ma, kad perversminin
kai siekę nušalinti buvu
sią valdžią, kad naujoji 
valdžia sutramdytų ko
munistuojančius gaiva
lus. Šioji mintis neside
rina su pirmąja. Kitoj 
vietoj Jakštas, rašyda
mas Lietuvos nepriklau
somybės laikų istoriją

'naujiena, kad LF bičiu
liai "šviečiasi" tik laik
raščių iškarpomis ar iš 
pašto dėžutės pasiskubi
nę išimti pirma nei laik
raščio prenumeratorius 
ir ne kartą užmiršta grą 
žinti, o gal iškerpa ir 
siunčia kitam kolegai, o 
savininkas kaltina paš
tą, kad pražudė.

MARTYNAS KAVOLIS

(LE XV, 338), sako kad 
"įprastą gyvenimą ėmė 
ardyti savo veiklą suak
tyvinę komunistai, užsie
nio remiami", jiems pa
dėjęs "nuimtas karo sto
vis" ir "jųpropaganda... 
labai drumstė krašto 
rimtį". Ši perversmo 
priežastis priartėja per 
versmininkų nušvieti
mui. Tačiau nematėm nė 
vieno istoriko, kuris bū
tų mėginęs mūsų per
versmą nušviesti komu
nistų siekio požiūriu su 
daryti komunistinį per
versmą visame pasauly
je, kuris buvo ypatingai 
pavojingas besikurian
čios valstybinės nepri
klausomybės naujos so- 
klausomybės naujose 
socialinėse sąlygose, jei 
sakytų revoliucinių pas
tangų nestabdė stiprios 
valdžios rankos ir jų ne. 
rėmė pareigingas visuo
menės susipratimas. 
Kalbant apie priešper- 
versminės valdžios rė
mimą Jakštas sako, kad 
perversmininkams "ak
tyviai pasipriešino" vien 
tik "generolas be armi
jos": vyr. kariuomenės 
štabo viršininkas su ke
liais kareiviais ir vienu 
karo policijos karininku 
butaforiniu būdu "puolė 
norėdamas užimti ka
riuomenės štabą", bet 
faktinai nieko nedarė,pa
matęs esąs mažumoj 
(LE XXII, 340).

Kalbant apie pervers
mo pasekmes, tenka kon
statuoti, kad iki šiol ro
dos dar niekas nesisten
gė nustatyti kokia buvo 
pagrindinė perversmo 
pasekmė ir kokios buvo 
papildomosios pasek
mės. Karinis rašytojas 
Kazys Ališauskas (LE 
XXII, 339) sako, kad
1926. XII.17 d. pervers
mas baigęs demokrati
nį ir pradėjęs diktatūri
nį rėžimą. Tuo tarpu 
Jakštas (LE XXII, 341) 
aiškina, kad autorita
rinis rėžimas susidaręs
1927. XII.19 d., kai demo
kratinis seimas išrinko 
Smetoną nauju preziden
tu, pirmas formalus 
naujo politinio kurso 
žingsnis padarytas 1927 
IX.12 d., kai buvo paleis
tas seimas, nepaskyrus 
konstitucijoj numatytų 
naujo seimo rinkimų, ir 
vienos partijos rėžimas 
įsigaliojęs 1927.V.3 d., 
kai krikščionių demokra
tų du ir ūkininkų parti
jos vienas atstovas pasi

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Lietuvos respublikos prezidentas A. Smetona ir vyriausybės pirmininkas A. Voldemaras tribūnoje 
priimant paradą 1928 m. gegužės 15 d. Kaune. N. Gaulios nuotrauka

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU. 
Prano Imsrio parašyti .eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių. 
Spaudė Vilties spaustuvė 
Clevelande. Kaina $1.00.

Knyga labai vertinga do
vana jauniesiems skaityto
jams.

Gaunama Dirvoje, pri- 
siuntus $1.00.

traukė iš 1926.XII.17 d. 
sudaryto Voldemaro mi
nisterių kabineto. To
kios išvados dėl pervers
mo pasekmių yra sudėtin
go valstybinės teisės tu
rinio, kuris neįeina karo 
mokslo ir istoriko kom
petencijom Tuo tarpu tei
siniai autoritetai juos iš 
sprendė kitaip. Valsty
binės teisės profesorius 
Roemeris aiškino, kad 
ne 1926.XII.17 d. bet 1927
IV.12 d. turi būti laikoma 
perversmine data (LE 
XXX, 443). Panašiai aiš
kino teisininkas Boleslo
vas Masiulis (LE XV 80) 
ir ekonomistas politikas 
Juozas Audėnas (LE 
XXXIII, 73). Tačiau teisi
ninkai Mečys Mackevi
čius ir Domas Krivickas 
(LE XV, 69 ir 91) nepa
sakė, ar perversmas tu
rėjo ar neturėjo pasek
mių jųjų aprašomai Lie
tuvos valstybės san
tvarkai ir teisės šalti
niams šalia ten nurodytų 
1922, 1928, ir 1938 m. 
konstitucijų. Tokiu es
minio kausimo apėjimu 
susidaro nemalonus įs
pūdis, kad autoriai nepa
reigingai prašliaužė ap
link svarbią problemą, 
kas paprastai rodo, kad 
arba jie neturėjo savos 
nuomonės ar varžėsi ją 
pasakyti. Žinoma, valia 
nesutikti su autoritetų 
sprendimais, nes juk vi
si esame klistą žmonės. 
Bet reikia juos įsakmiai 
nusakyti ir pasakyti ko
dėl nesutinkama. Bet ne 
valia moksliniame vei
kale ignoruoti autorite
tinį sprendimą ar pavie
nę pažiūrą lyg jų visai ne 
būtų ir taip pat neleista 
dėstyti vien tik savo pa
ties savotišką sprendi
mą - vi ni gretą lyg juo 
autorius "surado Ame
riką" Mokslinė pažan
ga nepasiekiama tokiais 
keliais. Žinoma, nėra 
lengva padaryti išvadą 
kokia buvo pagrindi
nė perversmo priežas
tis ir pasekmė ir ko
kios jas papildė, nes to
kių išvadų gelmėj yra 
pavojingos mokslinio ir 
politinio vandenyno uo
los. Daug lengviau jas 
paviršutiniškai aplenk
ti. Bet tada istorinės 
studijos darbas lieka ne 
padarytas. Ar nekeista 
kad mūsų perversmo pa
grindinės priežasties ir 
pasekmės klausimu mes 
dabar jau daugiau kaip 
po 40 metų vis dar vaikš - 
čiojame aplink lyg kati
nai šokinėdami apie karš-

DaiL Jadvygos Paukštienės akvarelė "Prie aukuro", kuri bus 
su kitais jos kūriniais išstatyta lapkričio 16 d. Jaunimo Centre, Čiur 
lionio galerijoje, Chicagoje, rengiamoje parodoje. Parodos oficialūs 
atidarymas įvyks 3 vai. p.p. ir bus kasdien atidara nuo 6 iki 9 v.v. 
iki lapkričio 23 d.

tą košę? Ar tai yra tinka
ma mūsų valstybingumo 
reprezentacija?

Tat rodo, kad mums 
trūksta 1926 ir 1927 m. 
perversmų istorinio nu
švietimo jų dalyvių po
žiūriu. Pirmojo dalyvių 
dar turime gyvųjų tarpe. 
Todėl prašome jų neati
dėliotinai surašyti ir pa
skelbti savo atsimini
mus, kuo plačiau pas i sa
kius kokios priežastys iš
šaukė perversmą ir ko 
siekta juo. Antrojo daly
vių rodos jau nebeturime 
gyvųjų tarpe. Jų nebega
lime prašyti atsimini
mų. Istorikų prašome 
rinkti istorinius faktus, 
daryti objektyvinius is
torinius sprendimus ir 
remtis kitų autoritetų 
sprendimais jųjų kompe
tencijos ribose.

Diletantizmas istori
nėse studijose nepriim
tinas. Prieš rašant isto
riniu klausimu, reiki a iš
studijuoti turimus šalti
nius dėl faktų ir išvadų 
ir susidaryti savo paties 
nuomonę dėl jų. Komp
limentai ir nepaykantos 
yra tik asmeniškos nuo
monės ir neatstoja fak
tų. Atsiminimuose daž 
nai pastebime, kad ne
skiriama subjektyvinių
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pasigyrimų ir nuomonių 
nuo objektyvinių faktų. 
Dalykai turi savo dvi iš
orines puses ir objekty 
vinė tiesa dažnai glūdi 
tarp jų. Kalbant objekty
viai, reikia dėstyti daly 
ką skirtingais požiū
riais, neslepiant savoęa 
ties nuomonės dėl jų. 
noma, žingeidu išgirsti 
kito nuomonę, bet nuo
monės dar nesudaro is
torinių faktų ir todėl 
nuomonės be faktų neturi 
mokslinės vertės. Isto
rinių faktų surašymas be 
paties autoriaus išvados 
nesudaro užbaigto moks 
linio ir publicistinio dar 
bo įspūdžio. Kas bijo vil
kų, tas tegu neina miš
kan.

EILĖRAŠČIAI 
JAUNIESIEMS 
SKAITYTOJAMS
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NEW JERSEY
♦ New Jersey Lietuviy 

Tarybos visuotinis susirin
kimas įvyko spalio 26 d., 
Lietuvių šv. Jurgio draugi
jos salėje, Newarke. Nutar
ta vasario 16 minėjimą da
ryti bendrai, visos New Jer
sey valstijos lietuvių var
du, Lietuvių Katalikų Cent
ro patalpose, Kearny, N. J., 
vasario 15 d.,-4 vai. popiet,

sekmadienį. Komitetas su
darytas iš 21 asmens, ku
riam pavesta rūpintis, kad 
minėjimas būtų sėkmingas. 
Kalbės žymūs amerikiečai. 
Bus meninė dalis ir banke
tas, kurio pelnas bus paskir
tas Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Aukos nebus ren
kamos. Aukų reikalas palik
tas atskirų kolonijų Vasa
rio 16 minėjimams, kaip 
būdavo ir pirmiau.

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12

$5,000per annum

or MOREor MORE Passbook Savings
Accounts

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

• ALT Sąjungos ir Ra
movės naujųjų metų sutiki
mas, rengiamas bendrai, 
Lietuvių Laisvės salėje Eli
zabeth, N. J. Gautas pelnas 
bus dalinamas pusiau, lie
tuvių spaudai paremti ir ve
teranų Ramovės reikalams.

• Fredas Graudis 55 me
tų amžiaus mirė spalio 16 
d. trumpai sirgęs Newarko 
ligoninėje. Palaidotas spalio 
21 d., Hillside, N. J. kapuo
se. Fredas Graudis buvo 
miškininkystės inžinierius. 
Paliko žmoną Kotryną Gri- 
gaitytę, sūnų Raimundą ir 
dukrą Rūtą, abu išmokslin
tus, ir kitus gimines JAV 
ir Europoje.

SERGA

Sunkiai sirgę kun. Petras 
Totoraitis ir inž. Vladas Di
lys, jau stiprėja, kun. Toto
raitis klebonijoj, o inž. Di
lys dar ligoninėj.

Jeva Trečiokienė buvo 
stipriai susirgus vykstant 
laivu Europoje. Paskutinis 
pranešimas — stiprėja lai
vo ligoninėje. (ast)

ĮDOMI PARODA DETROITE

Savings certificate* tsaued 
for six month* or one 
y»>r —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and tharaaftar in 
multipla* of $1,000.00. 
Earnings arv paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid

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

Savings cortrficata isiu«d 
for *ix month* or one 
year —in minimum 
amount* of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiplei of $500.00. 
Earningi ar» paid at 
maturity.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Bu t u a I
[Jederal

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.
Chieago. III. 60608 

Vlrginia 1-TH1

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WANTED AT ONCE

ASSEMBLY 
WORKERS

Day Shifts. Excellent pay 
and fringe benefits.

APPLY TN PERSON — 
Monday to Friday

7 A. M. to 3:30 P. M.

BERRY DOORS,
DIVISION OF THE 
STANLEY WORKS 

2400 E. Lincoln 
Birmingham, Mich.

(84-93)

6845 SO. VESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
•—«• "•>' 'V į, 

TRYS MODERNIŠKOS B
AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS fe

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

ASSEMBLERS 
MACHINE 

OPERATORS 
EXPERIENCED OR WILL 

TRAIN

IOHNSON 
FURNITURE 

1101 Godfrey Avė. S. W.
Grand Rapids, Mich.

(87-93)

MACHINISTS
BRIDGEPORT MILL & 
LATHE EXPERIENCE.

Muši be able lo sėt up work from 
Blue Prinla & Close Tolerance.

also 

DRAFTSMAN 
W1TH SOME DESIGN EXPF.RIF.NCE. 

Steady work. Fringe benefits. 

INDUCT-O-MATIC 
2 480 MOUND RD. 
WARREN, MICH.
313 - 754-5400

(85-89)

SETUP MAN’
with experience. Top rates and 
benefits.

TSCO
46 Victor

Highland Park, Mich. 
(near Ford Highland Park 

Plant)
(313) 869-4600, Ext. 71 & 72

(84-88)

Prieš porą savaičių De
troitas turėjo savo koloni
joje unikumą: tai vaikų 
"meno” paroda. Paroda ne
paprasta savo turiniu: kom
pozicijos iškarpų iš lietuviš
kos spaudos, meniškai suli
pintos ir išpuoštos. Matėsi 
"Draugo”, "Dirvos”, "Laiš
kai Lietuviams”, "Moteris” 
ir kitų laikraščių paveikslų 
iškarpos. Kompozicijų te
mos lietuviškos, bet tuose 
rėmuose labai įvairios, kaip: 
Lietuvos kariuomenė, tauti
niai rūbai, kryžiai, skautai 
ir t.t. Krito į akį darbų gau
sumas — virš šimto!

Peržiūrėjus ir pasigrožė
jus, kyla ir mintis, kiek mo
kiniai "žaizdami” susipaži
no su lietuviškomis temati
komis ir, turbūt, pirmą kar
tą taip nuodugniai suėjo į 
kontaktą su lietuvišku laik
raščiu.

Šią L. B. lituanistinės mo
kyklos parodą ir premijų 
įteikimo popietę suorgani
zavo Iškarpų Konkurso ko
misija: pirm. Danguolė Jur- 
gutienė, Ramutė Petruševi
čienė, dail. St. Smalinskienė 
ii- Viktoras Veselka.

Labai įdomiai dekoruoto
je salėje, pripildytoje žiūro
vų, vyko šios popietės meni
nė programa. Anksčiau pra
vestų konkursų pirmų vie
tų laimėtojai deklamavo 
(T. Zarankaitė) ir skaitė 
(D. Jurgutis ir A. šepetys), 
o visiems laimėtojams buvo 
įteiktos premijos. Naujais 
atspalviais nuskambėjo R. 
R. Palaikio išpildyta lietu
viškų meliodijų pynė ant 
ksilofono. Jaunesniųjų mo
kinių grupė nuotaikingai 
pašoko "Vėdarą” ir "Pupą” 
(paruošė R. Zotovienė), pri
tariant dainai (paruošė mo
kyklos ved. K. Jurgutis). 
Su dideliu susidomėjimu 
laukta, slaptu būdu praves
to, iškarpų konkurso laimė
tojų paskelbimo. Programos 
gale geriausios kompozici
jos ir jų kūrėjai buvo pa
skelbti, pasveikinti ir pre
mijuoti. Jauniausioje gru
pėje premijuota sekančiai: 
I "Skautybė” M Rimas Mat- 
vėkas, II "Lietuvaitė” — 
Asta Jurgutytė, ir "Kun. 
Saulaitis” — Paulius Jan
kus, III "Motinos meilė” — 
Lijana Palaikytė. Vidutinė
je grupėje: I "Kryžiai” — 
Taura Zarankaitė, II "Lie
tuva” — Rita Naikauskaitė, 
III "Vilnius” — Daina Že
maitytė. Vyriausioje grupė
je: I "P. L. Bendruomenė” 
— Lidija Majauskaitė, II 
"Tiesa ir Meilė” — Paulius 
Kuras, III "Lietuvaitė myli 
tautinius rūbus” — Vida 
Bartkutė.

Visą programą apjungė 
savo įdomiu pravedimu 
Danguolė Jurgutienė. "Pa
maitinus” dvasią programa 
ir paroda, buvo neužmiršta 
ir kūnui maistas: tėvų ko
mitetas dalyvius skaniai pa
vaišino.

Norėtųsi, kad tai nebūtų 
pirmas ir paskutinis toks 
įvykis, bet kad ir ateity vėl 
būtų ruošiami lietuviškos 
spaudos iškarpų konkursai. 
Reikia užginti vietinę Liet. 
Bendruomenės valdybą už 
rėmimą šio projekto, paski
riant premijas laimėtojams.

(k. m.)

• Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas Detroite 
bus lapkričio 23 d.

10:30 vai. pamaldos už 
žuvusius karius šv. Antano 
parapijos bažnyčioje.

1 vai. Lietuvių namuose, 
kartu su Balfo 76 skyr. na
riais ir jo svečiais — pie
tūs.

Detroito kūr.-savanorių ir 
ramovėnų skyrių valdybos 
kviečia visus narius, o tai
pogi birutietes bei šaulius 
su šeimomis pamaldose ir 
pietuose dalyvauti. (jm)

• K. ir K. Kodačiai, Nidos 
vasarvietės Michigane savi
ninkai, žiemai persikėlė į 
savo rezidenciją Floridoje.

• LB Detroito apylinkės 
valdyba nutarė pasiūlyti LB 
Centro Valdybai ateinan
tiems tarybos rinkimams, 
kurie įvyks ateinantį pava
sarį, sudaryti atskirą Mi- 
chigano valstijoje rinkimi
nę apygardą.

• Lionginas Pečiūra suti
ko būti LB seniūnu ir vado
vauti Ann Arbore gyvenan
tiems lietuviams.

• Vlado šlaito poezijos 
vakaras įvyks lapkričio 16 
d. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje.

• Naujųjų Metų sutikimą 
ruošia LB Detroito apylin
kės valdyba Merchy College 
patalpose, kurios talpina 
400 svečių.

• Gailutė Anužytė ir Sau
lius Dėdinas spalio 11 d. 
kun. K. Simaičio buvo su
tuokti šv. Antano bažnyčio
je. Gailutė ir Saulius studi
juoja universitete.

• Nijolės Jaškulytės ir 
Algirdo Plečkaičio vestuvės 
įvyks lapkričio 8 d. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje. Abu 
jaunieji yra baigę Wayne 
Statė Universitetą ir veik
lūs lietuviškoje veikloje.

• "Aušros” lituanistinės 
mokyklos pravestame raši
nių konkurse už geriausius 
rašinius laimėjo premijas 
šie mokiniai: I premiją Re
gina Juškaitė, II premiją 
Giedrė Sirutytė, III premi
ją Rūta Misiūnaitė, IV pre
miją Dalia Kalvėnaitė ir V 
premiją Juozas Račiukaitis.

(ag)

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.

SHEET METAL FABRICATOR
Permanant openings f ori

WELDERS 
SPOT-WILDIRS 

PRESS-BRAKI OPERATORS 
HARDWARE MIN 

OINIRAL FACTORY WORKIRS 
FULLY PAID COMPANY BENEHTS, INCLUDING BLUE CROSS- 
BLUE MIELO, GROUP LIPE fNSlMANCE, ETC. CALL OR 
APPLY:

PIONEER DETROIT
M3S0 ICORSI RD., ROMULUS, MICH. 4S174

Or Call 728-9400
AN EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYf* (85-88)

LIVE IN BEAUTIFUL
NORTHERN MICHIGAN AREA

U. s. PLYWOOD—CHAMPION PAPERS 
NEEDS TOP. NOTCH

MAINTANANCE MEN
AT OUR GAYLORD NOVOPLY PLANT

ELECTRICIANS
ALSO NEEDED

CALL D. P. KALISH — COLLECT
(517) 732-5151

FOR PERSONAL INTERVIEW

U. S. PLYVVOOD—CHAMPION PAPERS
GAYLORD, MICH. 49735

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.

JOURNEYMEN
TOOLROOM AND 

MAINTENANCE MACHINISTS
Good starting pay, good benefits, steady work.

Openings on all 3 shifts,
GENERAL ELECTRIC COMPANY

APPLY AT 
CLEVELAND WELD’S PLANT 

1133 EAST 162 STREET 
OR CALL 266-4279 

FOR APPO1NTMENT
An Equal Opportunity Employer (81-87)

FOUR SLIDE MACHINE MECHANIC
Interešted in setup work. Good starting, good benefits, steady 
work. Openings on lst shift.

GENERAL ELECTRIC COMPANY
APPLY AT

CLEVELAND WELDS PLANT
1133 EAST 152 STREET 

OR CALL 266-4279 
FOR APPOINTMENT

An Equa! Opportunity Employer (81-8 )
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
KAI LAIMĖJO?

Ruošiant šį numerį spau
dai dar nebuvo žinomi Cle
velando burmistro rinkirfių 
rezultatai. Abu kandidatai 
Stokes ir Perk turėjo vieno
das galimybes laimėti ir 
varžybos tarp jų buvo kie
tos.

• Paštas praneša, kad 
lapkričio 11 d., Veteranų 
dienų, pašto įstaiga bus už
daryta ir laiškai nebus iš
nešiojami. Iš pašto dėžučių 
laiškai bus išimami.

• Bronius Baras, Dirvos 
skaitytojas Chicagoje, pra
eitą savaitę viešėjo Cleve
lande, kur buvo susitikęs su 
savo senais pažįstamais 
Stasiu Astrausku ir Feliksu 
Eidimtu. Neužmiršo jis ir 
Dirvos. Jai paremti paliko 
auką 10 dolerių, už ką nuo
širdžiai dėkojame.

MADŲ PARODA
Gruodžio 7 d., 3 vai. p. p. 

šv. Jurgio parapijos salėje 
Korp. Giedra rengia madų 
parodą, kurioj bus parodo
ma naujausi ir moderniš- 
kiausi šių metų vaikų ir 
moterų drabužiai, išeiginiai 
ir kasdieniniai.

A. Sagienė pristatys įvai
raus stiliaus tautinius lie
tuviškus drabužius.

Rima Janonienė mode

Zita Stungienė su savo pasigamintu plakatu kviečia visus atsilanky
ti J madų parodą gruodžio 7 d. 3 v. p.p. šv. Jurgio parapijos salėje.

SUPERIOR
SAVINGS 

Main Office:
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS <S SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Jaunuoliai ir jaunuolės, kurie buvo pristatyti lietuvių visuomenei pirmą kartą Clevelande suruoštame 
abiturientų pristatyme, spalio 25 d. J. Garlos nuotrauka

PIRMAS JAUNIMO ŠUOLIS 
į VIEŠUMĄ

liuotojams stilizuos plaukų 
šukuoseną ir perukus įvai
raus stiliaus. Ji yra kirpyk
los saliono ”Rima” savinin
kė.

Modeliuotojoms talkinin
kauja A. Raulinaitienė.

Modelius drabužius pa
ruoš talentingosios Cleve
lando lietuvėj ponios.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti į šią pa
rodą ir maloniai praleisti 
laiką. Modelių parodoje bus 
vaišinama kava.

Į parodą bilietus galima 
įsigyti pas platintojus, 
krautuvėse Patria ir Baltic 
Delecatessen, pas Ingridą 
Bublienę telefonu 481-8854, 
Aldoną Malėnienę telefonu 
467-4548. Bilieto kaina $2.

Įdomi ir linksma jau
nimo puota spalio 25 d. 
Alcazar viešbučio salė
je paveikė tikrai stip
riais ir maloniais įspū
džiais. Vadinamųjų abi
turientų pasirodė per 
30, tiktai klaidingai var
tojamas žodis abituri
entai, kuris turėtų būti 
taikinamas aukštesnę 
mokyklą baigiantiems, 
bet ne baigusiems, o bai
giančiųjų nebuvo, rodos, 
nė vieno.

Savo vaikų, jau studen
tų įvairiose aukštosiose 
mokyklose, laimėjimais 
bei sėkminga pažanga be
sidžiaugiančių tėvų ir 
svečių prisirinko bemaž 
trejetas šimtų. Buvo 
ankštoka — salė perma- 
ža.

LB Ohio apygardos 
jaunimo sekciją, daug 
darbo įdėjusią į šitokios 
iškilmės surengimą, ten
ka nuoširdžiai svekin- 
ti, kadangi išdavos pasi 
gėrėtinos.

Trumpą, sąmojais pa- 
skaidrintą, įžanginį žo
dį tarė apygardos pirmi
ninkas dr. A. Butkus. 
PLB valdybos vicepir
mininkė jaunimui M. 
Lenkauskienė gyvai ir 
nuotaikingai pasveikino 
rinktinius jaunimo atsto 
vus. Jaunimo sekcijos 
vardu taip pat sklandžiai 
šiltai ir meiliai sveiki
no premijuota iškilnioji 
gražuolė D. Orantaitė ir 
judrusis A. Rukšėnas.

Buvusius abiturientus 
dabar jau studentaujan
čius, rekomenduoja ir 
kviečia prie garbės sta 
lo: R. Aukštuolis, R.
Butkutė, K. Giedraitis,
O. Kliorytė, A. Narbu
tai tis ir E. Žygaitė. Pa
aiškėjo, kad esama at
vykusių tokių pat kolegų 
iš Detroito, Pittsburgho 
ir Kanados. Už pagerbi
mą gražiai ir lipšniai 
padėkojo R. Jokūbaitytė
ir J. Ežerskis. Ta pro
ga rūpestingam dr. A. 
Butkui įteikta dovanėlė SKAITYKIT DIRVĄ

Miss Lithuania Dalia Orantaitė ir Algis Rukšėnas sveikina abitu
rientus. J. Garlos nuotrauka

— knyga "Lithuania 700 
years".

Vaišėms praūžus, so
listė I. Grigaliūnaitė dai
navo: Žvaigždutė — B. 
Dvarionio, Ugnelė — A. 
Bražinsko, Mėgiamieji 
daiktai — iš SoundofMu 
sic filmo — Rogers and 
Hammerstein, Granada
— O. Lara ir Valsas iš 
Linksmosios našlės ope
retės — Fr. Lehar. Vi
sus įtikino šito švelnu
čio lyrinio soprano pa
žanga. Tiesa, kūriniai 
pasirinkta nesunkūs, ta
čiau kai kuriuose regist 
ruošė pasiekta klausyto 
jus džiuginančio skam
besio, net tikro žavesio. 
Šiaip bendrai vertėtų tru
putį pagyvinti veidą, ran
kas ir aiškiau tarti žo
džius. Tai dar padidintų 
balso grožio poveikius ir 
labiau užtikrintų pasi
sekimą.

Akompanavo R. Ba
bickas. Deriniai gerai 
valdomi, nuotaikos leng
vina solistės vaidmenį, 
kuris beveik nenustel
biamas. Lepus smulkių 
lyriškų dalelių lydėji
mas pakankamai bud
rus. Stilių vaizdavimas 
teisingas ir gyvas.

Santūri pranešėja D. 
Orantaitė skelbė atlieka 
mus kūrinius ir dailiai 
žadino domesį.

Entuziastingi ploji
mai, gėlės ir programė
lės sukeltoji nuotaika ap 
vainikavo įspūdingiausią 
vakaro dalį.

Šokiai, pirmaujant 
karštam jaunimėliui ir 
grojant žymiai įsigalin
čiai Clevelande, viliojan
čiai Pažemio kapelai, 
tartum atjaunino visus. 
Džiūgavo tėvai ir sve
čiai.

Jaunatvė suklestėjo 
puikiai. Teteikia naudin
gų vaisių lietuviškai mū
sų ateičiai.

Vladas Braziulis

PRIMINIMAS 
ALYTIŠKIAMS

Padėkos dienos savaitgalį 
Chicągoje, Jaunimo Centre 
įvyks Alytaus gimnazijos 
auksinės sukakties suvažia
vimas.

Lapkričio 28 d., 7 v. v. 
bus atidaryta Alytaus gim
nazijos auklėtinių mėno pa
roda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre.

Lapkričio 29 d., 1 vai. p. 
p. atvykstančiųjų registra
cija, 2 v. p. p. pamaldos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, 3 v. 
p. p. iškilmės prie žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo, 4 v. p. p. akademija 
ir 6 v. v. banketas Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

Suvažiaviman kviečiami 
su šeimomis visi buvę Aly
taus gimnazijos auklėtiniai 
ir auklėtojai.

Dar n e u ž s iregistravę, 
apie savo dalyvavim prašo
mi pranešti iki lapkričio 15 
d. AGSP komiteto adresu: 
Elena Juknevičius, 8741 So. 
Albany Avė., Chicago, Illi- 
nois 60642.

Clevelande ir apylinkėse 
gyveną alytiškiai gali skam
binti G. Juškėnui 932-6019.

• Raimundas Bučmys 
baigė Wilbur Wright gim
naziją Dayton, Ohio, dabar 
studijuoja prieš-mediciną 
Ohio Statė Universitete.

• Rumunų kolonija Cleve
lande pagaliau įsteigė savo 
kultūrinį darželį greta kitų 
tautų, kurios turi darželius 
jau 30 ir 40 metų. Atida
rymo iškilmės įvyko sekma
dienį. Daržely pastatytas 
paminklas jų žymiam kul
tūrininkui George Enescu.

• Arenoj šį ketvirtadienį, 
lapkričio 6 d., 8 vai. vak. 
įvyks vvrestling rungtynės 
tarp šiaurės Amerikos čem- 
pijono Johnny Powers ir 
The Sheik. Be to, rungsis 
”Wild Bull” Curry ir lenkų 
stipruolis Great Igor bei ki
ti. Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje, 3717 Eu
clid Avė. ir Richman’s krau
tuvėje mieste.

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

METALURGUOS 
DARBININKAI

Pilnam ar nepilnam laikui 
Reikalingi prityrę gamintojai — 
fitting steel and stainless from 
prints. Tik dieną. Geras atlygi
nimas, daug priedų.

1536 East 43rd St.
Dieną:881-3355 

Vakarais 371-2025

STEEL WAREHOUSE HELP
TRAINEES 

also 
EXPERIF.NCED 

BURNERS 
SAW OPERATORS

SHEARMEN 
CRANEMEN 
STOCKMEN 

Call Mr. Kula (5 13) 874-3311 
RYERSON STEEL 

1600 E. EUCLID 
(Between Clay & Holbrook) 

Detroit. .Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(81-87)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

LIETUVIU TELEVIZIJA 
TOLIAU GVVUOS

Chicagos ir apylinkės lie
tuviai, kas sekmadienį, 8:30 
vai. vak. iš kanalo 26 gali 
gėrėtis lietuvių televizijos 
programa. Tai vienintelė 
visame laisvame pasaulyje, 
nes jai išlaikyti reikia tūk
stančių dolerių, o tai tik ži
noma Chicaga gali duoti.

Spalio 5 d. įvyko LTV rė
mėjų, prekybininkų ir or
ganizacijų atstovų susirin
kimas. Dalyvavo virš 20 or
ganizacijų atstovų, virš 
šimto atskirų rėmėjų ir 
šiaip visuomenės. Pirminin
kavo Ed. Vengianskas, sekr. 
Fr. Gramontienė. Jaunimo 
Centre tuo metu buvo tuš
čia, 3 vai. p. p. jokių paren
gimų nebuvo, tikėtasi su
laukti kur kas daugiau žmo
nių, bet pasirodė ne gausu
me yra išmintis’ir ramybė, 
o šimtinėj pasišventusių 
tautiečių širdyse meilė LTV 
ir jos tolimesnei egzisten
cijai. Toks našus ir ramus 
susirinkimas davė valdybai 
ryžto ir noro aukotis, dirbti 
ir toliau tęsti LTV progra
mą. T. Siutas padarė visų 
trejų metų gyvenimo apy
skaita, turtas siekia jau ke
liolikos tūkstančių, bet ka
sa tuščia, su 4 tūkstančių 
skola. Todėl atsidurta kryž
kelėje: būti ar nebūti. Me
tinė apyskaita 24 tūkstan
čiai, bet kai prekybinių 
skelbimų sumažėjo vasarą, 
Siutui atsitiko auto katas
trofa, mažiau aukotojų ir 
LTV atsidūrė prie užsida
rymo. Tačiau'naujoji valdy
ba, kurią sudaro: pirm. Ed. 
Vengianskas, sekr. Gra
montienė, kas. Elena Zim- 
mer, vykd. sekr. T. Siutas, 
informacijos vadovas Bal. 
Brazdžionis ir narių akt. K. 
Oželis, Vainšraideris, K. 
Kleinatis ir Jurėnas, sutarė 
išeiti į viešumą ir epeliuoti 
į visus lietuvius, kad šiais 
metais LTV palaikyti gyvą. 
Susirinkime žmonės labai 
apgalvotai aptarė visas ga
limybes. Išrinkta finansų 
telkimo komisija: Kašuba, 
Breivė, Izokaitienė, Peter
sonienė ir Indriūnas. Revi
zijos komisija: Šlajus, Gra- 
siutė, Rūtas ir Lapenas.

Valdybos nariai rūpinsis 
programom ir skelbimais, 
finansų komisija taip pat 
išdirbs savo veiklos planą, 
žodžiu LTV visų gerų norų 
ir ryžtu eis toliau. Iš susi
rinkusių buvo griežti pasi
sakymai dėl mūsų Fondų, 
tuo reikalų kalbėjęs šaulių 
S-gos pirm. Išganaitis pa
reiškė, kad ne tik pavieniai 
lietuviai, organizacijos, o ir 
LF Kultūros fondas, kurio 
pirm. p. Karys buvo atvy
kęs į susirinkimą, šauliai, 
Anglijos Lietuvių klubo at
stovai ir kiti pažadėjo pi
niginę paramą.

LTV užsimojusi veikla 
plėsti ir toliau varyti lietu
vybės skleidimą.

Bal. Brazdžionis
DIE MAKERS 
TOOLMAKERS 

LEADEES 
EDM OPERATORS 

RADIAL DRILL 
UPGRADERS 

MACHINE HANDS 
APPRENTICES

FOR PLASTIC MOLDS AND 
DIE CAST DIES

—TOP RATES 
—EXCEL. BENEFITS 
—IDEAL W0RK COND. 
—LONG PROGRAM 
—58 HOUR WEEK

DALKROM TOOL & DIE 
6100 E. Davison Detroit, Mich.

(313) 891-7313
‘ (83-89)

TURRET LATHE 
OPERATOR

with experience. Top rates and 
benefits.

TSCO
46 Victor 

Highland Park, Mich. 
(near Ford Highland Park 

Plant)
(313) 869-4600, Ext. 71 & 72 

(84-88'»



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVA VĖLUOJASI

Praeitą savaitę, sugedus 
mūsą spausdinimo mašinai, 
buvome priversti laikinai 
ieškotis paramos amerikie
čių spaustuvėje. Turėdami 
prisitaikinti prie jų laiko, 
susivėlinome su Dirvos iš
leidimu ir išsiuntinėjimu.

Kol susitvarkysime savo 
spausdinimo mašiną, būsi
me priversti naudotis sve
timos spaustuvės pagalba, 
bet stengsimės, kad Dirva 
išeitų du kartu savaitėje, 
išsiunčiant ją trečiadieniais 
ir penktadieniais.

• Jurgis Naruševičius, 
gyv. Elizabeth, N. J., įstojo 
į Vilties Draugiją su įnašu 
10 dol.

Naująjį viltininką svei
kiname.

• Dirva buvo pakviesta 
spalio 28 d. priėmimai! Bal
tuose Rūmuose pas prezi
dentą R. Nixoną. Priėmimą 
organizavo r e s p u blikonų 
partijos tautybių komite
tas.

• Lituanistikos Instituto 
naujai išrinkta valdyba spa
lio 25 d. turėjo Washingto- 
ne posėdį, kuriame pasi
skirstė pareigomis: dr. V. 
Maciūnas — pirmininkas, 
dr. A. Plateris — vicepirmi
ninkas ir A'. Vaičiulaitis — 
sekretorius. Valdyba buvo 
išrinkta korespondenci n i u 
keliu. Rinkimų komisijos 
pirmininkas buvo dr. J. 
Gimbutas.

• Lietuvių Evangelikų 
šeimos šventė, sąryšyje su 
Lietuvių Bendruomenės pa
skelbtais šeimos Metais 
įvyks Evangelikų liuteronų 
lietuvių parapijoje, Toron
te, lapkričio mėn. 28-29 d.d. 
Į šventę kviečiami visi Šiau
rės Amerikos lietuviai evan
gelikai.

P r o g ramoje numatyta: 
Susipažinimo vakaras; ke
turios paskaitos temoje: 
"Lietuviška krikščioni š k a 
šeima moderniame konteks
te”; jaunimo bei senimo 
simpoziumas —, "Praraja 
tarp jaunimo bei senimo, 
tikra ar išgalvota?”; iškil
mingos pamaldos; banketas 
ir t.t.

Registracijos bei nakvy
nės reikalais kreiptis į su
važiavimo rengimo komite
to pirmininkę Gerdą Tarvy
dienę, 65 Botany Hill Rd., 
Scarborough, Ontario, Ca- 
nada.

Suvažiavimo pagrindinė 
programa įvyks IŠGANY-

Tauriam lietuviui ir ilgamečiui Chicagos Lie

tuvių Tarybos nariui

A t A

ANTANUI VALONIUI

mirus, jo žmonai ANNAI, dukrai VIRGINIAI su 

šeima, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

Chicagos Lietuvių Taryba

Ilgamečiam Amerikos Lietuvių Tarybos na
riui ir veikėjui, nuoširdžiam lietuvių organizacijų 
darbuotojui

ANTANUI VALONIUI 
mirus, skaudaus įvykio prislėgta, užuojautą reiš
kia velionies žmonai ir visiems artimiesiems

Amerikos Lietuvių Taryba

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
K. Cicėnas, Chicago ...... 10.00
V. Raulinaitis, Downey .. 10.00
A. Daunys, Syosset ..........10.00
F. Tallat-Kelpša,

Evergreen Park ..... 10.00
M. Vitkus, Detroit ........... 10.00
V. Gruzdys, Euclid ..........10.00
J. Naras, Philadelphia .. 2.00
J, Rekašius, Detroit.......10.00
A. Gantautas, Bridgeport 3.00 
P. Linkus, Edwardsburg 10.00
J. Kalnietis, Baltimore... 5.00
A. Masiulis, Chicago..... 15.00
H. Bankaitis, Fairview Pk. 10.00
J. Babrys, Washington..... 5.00
P. Osmolskis, Richmond.. 10.00
F. Modestavičienė, Cleve. 4.00
P. Sidzikauskas,Chicago... 3.00
S. Malinauskas, Detroit ....5.00
J. Žvirblis, Grand Rapids 10.00
J. Bortkevičius, New YorklO.OO
J. Šepetys, Detroit .......... 5.00
M. LoPresto, Ann Arbor.. 10.00 
Z. Dautartas, Chesterland 10.00 
A. Grušnys, Larned......... 5.00
A. Mironas, Santa Monica 10.00 
J. Briedis, Detroit..........  10.00
V. Petraitis, Toronto....  10.00
O. Dora, Corning............ 10.00
J. Baškauskas, Brockton .. 1.00 
E. Žitkus, Chicago ........ 10.00
J. Bereiša, St. Louis ....... 2.00
K. Ripskis, Chicago Hts. 10.00
P. Dirda, Chicago..........  10.00
A. Pautienis, Santa Monica 3.00
M. Šimkus, Chicago........10.00
K. Krulikas, Richmond Hill 5.00 
A . Garmus, Cleveland... 10.00 
H. Kmitas, Los Angeles 10.00 
T. Bogušas, Boston ........... 1.00
V. Maurutis, Euclid........ 10.00
J. Radas, Livonia...............4.00
S. Čepas, Toronto............ 10.00
V. Vijeikis, Chicago....... 10.00
Č. Šadeika, Farmington .. 10.00 
A. Bracas, Bellwood....... . 1.00
N. Linkus, Hickory Hills 2.00
S. Baniulis, Cicero...........1.00
J. Dačys, Dorchester .... 10.00
A. Puskepalaitis, Boston .. 2.00
A. Jučas, Hot Springs .... 10.00
Č. Kiliulis, Dorchester ... 5.00 
J. Rasys, Cambridge.....  10.00
V. Senkus, Cleveland.......2.00
B. Brazdžionis, Chicago .. 1.00
A. AmbraziOnas, Edgemont5.00 
R. Leparskas, Detroit.......3.00
J. Liaukus, Woodhaven .... 5.00 
V. Augulis, Dayton..............5.00
V. Bacevičius, Cleveland .. Ž.OO 
P. Kupinskas, Elizabeth .. 10.00 
T. Bartkus, Sarnia............ 5.00
J. Rimkus, E. Cleveland ... 5.00
A. Pilipavičius, Hamilton.. 2.00
B. Užemis, Phoenix......... 10.00
R. Sidrys, Streator......... 10.00
L. Grigonienė, Cleveland 2,00 
V. Prūsaitis, New Lowell 10.00

TOJAUS EV LIUTERONŲ 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE, 
(Redeemer E v. Lutheran 
Church), 1691 Bloor Stret 
West, (Bloor ir Indian Rd. 
gatvių kampas), TORON
TO 9, Ontario, Canada.

Maloniai kviečia atsilankyti i L. S. T. Korp! Neo-Lithuania 

^metinę šventę
1969 m. lapkričio 8 d., šeštadienį, 8 vai. vak., Jaunimo Centro salėje,

5620 So. Claremont Avenue, Chicago, III.
Šventes program a : koplyčioje už mirusius korporacijos narius;

. 10 vai. ryto pamaldos Jėzuitų koplycioje Kazimiero kapinėse;
• Po pamaldų lankymas mirusių korporantų Kapų » v ,

1 4 ithuania sueiga ir junjorų kėlimas i senjorus;• 8 vai. vak. iškilminga Korp! Neo-Lithuania su~

šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukoja
šome pranešti iki š. m. 1
254-7450.

Po pamaldų lankymas mirusių —

Vakariene iTĮZh G™ Koipb Neo-Lithuania orkestras.
■ • į_ studentai $3.00, visi kiti $5.00. Apie dalyvavimą pra-

'lapliričio^d*fi^Mečiui Šimkui, 4259 So. Maplewood Avė., Chicago, III. 60632, telef.

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

Pianistas Andrius Kuprevičius po pasisekusio koncerto spalio 
gentinos lietuvių.

Pianisto A. Kuprevičiaus 
koncertas Urugvajuje

Iš Argentinos prabė
gom užsukęs į Montevi- 
deo Andrius Kuprevi
čius davė čia atsiminti- 
ną koncertą spalio 11 d. 
Ateneo rūmuose, sosti
nės centre. Dviejų dalių 
rečitalio programą apė
mė kaikurių Europos kla
sikų, o taip pat Gaidelio 
ir Švedo kūrinius, ku
riuos papildė dar ištrau
ka iš "danzas criollas".

Salę pripildė daugiau
sia vietos lietuviai su 
kviestiniais svečiais 
urugvajiečiais, jų tarpe 
keletu iš Ateneo vado
vybės. Publika buvo nu 
siteikusi šiltai ir kultū
ringai svečią sutikda
ma, o ypač palydėdama 
prašymais kūrinius pa
kartoti.

Ir ne specialistų buvo 
jaučiama, kad girdimas 
didelio masto pianistas, 
tikras muzikas kūrėjas, 
tobula technika ir giliu 
išgyvenimu sugebąs klau
sytojus žavėti.

Tą patį vakarą dien
raštis Nuevo "EI Plata 
įdėjo gražią rekomen
dacinę apybraižą, cituo
damas JAV spaudos en
tuziastingus A. Kuprevi
čiaus talento įvertini
mus. Ir kitų dienraščių 
pranešimuose buvo ma
lonu matyti svečią va
dinant lietuviu pianistu. 
Gaila, rytojaus dieną 
Montevideo dienraščių 
neturėjo, kas neleido pa
tekti į juos koncerto at
garsiams.

Šį koncertą globojo 
Lietuvos Pasiuntinybė ir 
Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugija, kurios 
patalpose spalio 12 d. 
įvyko svečio pagerbtuvių 
pietūs. Jis jautriai pa
dėkojo tautiečiams. Ta
rė sveikinimo žodį taip 
pat per liet.radi jo valan
dėlę. Tokie ryšiai neliks

7 d. Buenos Aires, sveikinamas Ar- 
P. Ozinsko nuotrauka

los salėje dainavo Metropo
litan Operos solistė Lilija 
šukytė; spalio 18 d. vakare, 
L. B. Hartfordo apylinkės 
valdybos surengtame links- 
mavakaryje gražiai padai
navo kunigas, solistas Kęs
tutis Baičys ir Hartfordo 
mišrus choras "Aidas”, di
riguojamas muziko J. Pet- 
kaičio, dainų solo partijas 
išpildant choro solistui dr. 
Iz. Aliui.

Lapkričio 8 d. vakare 
Hartfordo apylinkių lietu
viai ir jų svečiai renkasi 
South Catholic mokyklon 
pasigėrėti Clevelando ”Gran 
dinėlės” tautinių šokių gra
žiais deriniais.

Tačiau, ar tik ne didžiau
sią sujudimą Hartfordan. 
įneša Lietuvių Veteranų Są
jungos "Ramovė” — Hart
fordo skyriaus ramovėnai. 
Jie užbaigia Hartfordo kul
tūrinių sueigų metinį vaini
ką plačios apimties koncer
tu.

Hartfordan a t v a žiuoja 
koncertuoti iškilieji Chica
gos Lietuvių Operos solis
tai: Stasys Baras, Dana 
Stankaitytė ir Jonas Vazne
lis. Koncertas turėtų būti 
puikus dėl rinktinės solistų 
sudėties ir dėl nepaprasto 
programos Įvairumo.

Bilietus galima įsigyti 
skambinant tel. 247-4159.

Koncertas įvyksta lapkri
čio 23 d., 2:30 v. p. p., Lie
tuvių Amerikos Piliečių 
Klubo didžiojoje salėje, 227 
Lavvrence Street, Hartford, 
Conn. (bds.)

BOSTON

• Baltų koncertų keturio
liktasis sezonas prasidės 
lapkričio 7 d., 8 vai. 30 min. 
vakare, Jordan Hali. Pro
gramą išpildys jau pasižy
mėjęs Phonex Woodwind 
kvintetas, kuriam vadovau
ja latvis Andrejs Jansons.

Baltų draugija tikisi tau
tiečių paramos šianl kultū
riniam darbe ir visų gau
sus atsilankymas nuošir
džiai laukiamas.

be įtakos tautiečių bend
ruomeniniam atsigaivini
mui. (Č)

CHICAGO

MIRĖ PULK. P. ŽILYS

Chicagoje spalio 26 d. mi
rė pik. Povilas Žilys.

Jis buvo gimęs 1897 m. 
gegužės 1 d. Panevėžio aps., 
Smilgių vals., Ažagų kaime.

Baigęs gimnaziją, Žilys 
įstojo į Lietuvos Karo mo
kyklą, kurią baigė 1921 me
tais. Jis visą laiką tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, pa
siekdamas pulkininko laips
nio. Belgijoj baigė karo 
akademiją 1931 metais. Lie
tuvoje paskutiniu metu Ži
lys buvo vyriausio štabo na
rys.

• Adv. Mykolo Sleževi
čiaus mirties 30 metų su
kakties viešas paminėjimas 
įvyks lapkričio 16 d., 4 vai. 
Jaunimo Centro salėje, Chi
cagoje.

Programoje: Lietuvos Ge
neralinio Konsulo dr. Petro 
Daužvardžio žodis, trumpa 
paskaita adv. dr. jur. Gab
rieliaus Gedvilos tema "My
kolas Sleževičius demokra
tijos perspektyvoms gęs
tant’’ ir inž. Antano Novic- 
kio — "Mykolas Sleževičius 
Lietuvai lemiamos kovos 
metu”.

Meninėje dalyje trio — 
smuikas Povilas Matiukas, 
violončelė — Petras Ar.mo- 
nas ir fortepijonas — Ma- 
nigirdas Motiekaitis išpil
dys Johannes Brahms, Fe- 
lix Mendelssohn — Barthol- 
dy ir Franz Shubert kūri
nius.

HARTFORD
RINKTINIŲ SOLISTU 

KONCERTAS

šiais metais Hartfordo 
lietuvių kolonijoj kultūri
nės sueigos rieda vienos 
paskui kitas. Spalio 5 d. 
Hartfordo muzikos mokyk-

Skaityk ir platink
DIRVĄ

LIETUVIS AKADEMIKAS, 
REIKALINGAS 

PARAMOS

Gerhard Bauer - Bauras, 
gimęs 1940 m. Klaipėdoje, 
augęs ir mokslinesis V. Vo
kietijoje, baigęs Vasario 16 
gimnaziją, o vėliau keturis 
metus joje mokytojavęs ir 
tuo pačiu metu baigęs uni
versitetą, sociologijos studi
jas. 1966 m. dalyvavo Jau
nimo Kongrese, JAV.

Šiuo metu G. Bauras nori 
atsidėti dizertacijos galuti
nam paruošimui, kurią su
taręs ginti Ruprecht-Karl 
u n i versitete, Heidelberge. 
Dizertacijos tema: "Gesel- 
schaft und Weltbild in Bal- 
tischen Traditions Milieu”. 
Prie šio darbo autorius jau 
dirbąs trejis metus. Liku
siam laikotarpiui, iki 1970 
m. gegužės mėn., jis reika
lingas materialinės paramos 
(sau ii' šeimai pragyventi, 
po ca 150 dol. mėnesiui).

Asmenys ar stipendijų 
fondai, galintieji čia kalba
mam doktorantui padėti, 
prašomi susižinoti su juo, 
šiuo adresu: G. Bauer-Bau- 
ras, 69 Heidelberg, Klein- 
schmidtstr. 22, W. Germa
ny.

NEW YORK

S.L.A. SEIMO DARBAI 
NEW YORKE

Spalio 26 d. SLA centre, 
New Yorke, įvyko SLA 
New Yorko apskrities su
važiavimas Susivieni j i m o 
Lietuvių Amerikoje 1970 
m. seimo reikalams aptarti. 
SLA seimas įvyks 1970 m. 
birželio 21-24 d.d. Commo- 
dore viešbutyje, Manhat- 
tane. Tradicinis banketas- 
balius įvyks antradienį, bir
želio 23 d.

į Seimui Rengti Komite
tą išrinkti: Steponas Bre- 
des-Briedis — pirmininkas, 
Liucija Sperauskienė — vi
cepirmininkė, Juozas Petrė- 
nas — sekretorius ir Anta
nas Jurgėla — iždininkas.

Susirinkimas taip pat su
darė darbo komisijas: in
formacijos komisiją — Ele
na Kulber-Kulbokienė; ban
keto komisija — dr. Kregž- 
dienė; parengimų komisija 
— šeteikienė; svečių pri
ėmimo komisija — A. Tre
čiokas ir programos knygu
tės komisija — D. Penikas.

Susirinkimas svarstė bū
dus padaryti seimą įdomes
nį ir patrauklesnį. Naujai 
sudarytas SLA Seimui 
Rengti Komitetas sušauks 
darbo posėdį lapkričio 23 d., 
2 vai. p. p. SLA centre, New 
Yorke. (ab)

• New Yorko ir New Jer- 
sey Lietuvių Gydytojų 
D-jos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 22 d., 6 
v. v. dr. M. Žemaitienės re
zidencijoje, 336 Harold Av., 
Leonia, N. J. (Tel. 201 947- 
3611). Gydytojai su šeimo
mis prašomi dalyvauti.
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