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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VAKARAI IR RYTAI
"SALT" IR KITOKIU KONFERENCIJŲ BELAUKIANT

Lapkričio 17 d. Hel
sinkyje prasideda ameri
kiečių - sovietų pašne
kesiai apie strateginių

ARGENTINA 
paminėjo 
pavergtuosius

Du žymiausi Argentinos 
dienraščiai, LA PRENSA ir 
LA NAT10N, plačiai žino
mi ir tarptautiniuose sluok
sniuose, neseniai susilaukė 
šimto metų amžiaus. Ar
gentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos sąjunga su
darė delegaciją ir nusiuntė 
ją į abi redakcijas jų pa
sveikinti tokia proga ir pa
dėkoti už palankią paramą 
lietuviams. Delegacija abie
jose redakcijose buvo malo
niai priimta, redakcijų at
stovai su delegacija nusifo
tografavo, kitą dieną įdėjo 
iliustruotus to įvykio apra
šymus.

Netrukus po to buvo pro
gos dar kartą įsitikinti, kad 
toki šilti santykiai su Ar
gentinos didžiąja spauda 
yra ne tik jubiliejiniai, o ir 
nuolatiniai, pastovūs.

Argentinoje jau ketvirti 
metai irgi oficialiai, specia
liu vyriausybės dekretu 
skatinant, minima Paverg
tųjų Tautų Savaitė. Tik ji 
čia minima spalio gale, šie
met tam buvo skirtos spalio 
26-31 dienos. Iškilmės pra
sidėjo sekmadienį, spalio 26 
dieną, Buenos Aires kated
roje, kur pamaldas laikė 
vyskupas E. Sigura, giedojo 
V. Rymavičiaus vadovauja
mas lietuvių choras. Po to 
iškilmės buvo prie Argenti
nos laisvės paminklo, kur 
plevėsuojant devynių pa
vergtų Europos tautų (jų 
tarpe ir Lietuvos) vėlia
voms, buvo padėtas PET 
delegacijos laurų vainikas. 
Kalbėjo Jaunųjų argenti
niečių PET draugų pirmi
ninkas dr. Rodrigo Roranzo, 
PET delegacijos pirminin
kas C. Mihailescu (rumu
nas) , o Pav. Tautų Savaitės 
deklaraciją pristatė ir per
skaitė PET delegacijos na
rys Argentinoj K. Juknevi
čius. Iškilmių metu prie vė
liavų buvo Argentinos kari
nė garbės sargyba, grojo 
kariuomenės orkestras. Iš
kilmėse dalyvavo daug lie
tuvių. jų tarpe ir nemažas 
būrys jaunimo su vėliavo
mis, tautiniais drabužiais. 
Pranešime apie tai pabrė
žiama, kad —

”Visi dienraščiai rašė, vi
sos radijo stotys kalbėjo ir 
visi keturi TV kanalai rodė 
šias iškilmes”.

Iš iškarpų matyt, kad 
dienraščiai, ypač didieji — 
LA PRENSA ir LA NA- 
TION apie šią iškilmę ir iš 
anksto ir po jos rašė ne tik 
plačiai, bet spausdino tai 
ryškiose pirmutinių pusla
pių vietose, o LA PRENSA 
tam reikalui net ir vedamą
jį straipsnį paskyrė (panau
dodama Vliko atstovo pa
teiktą medžiagą).

Spalio 28 d., Pavergtų 
Tautų Savaitės proga K. 
Juknevičius skaitė paskaitą 
apie Lietuvą, jos praeitį ir 
dabartį Buenos Aires prie
miesčio Sarandi Rotary klu
be. (E)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ginklų suvaržymo gali
mybes — Strategic 
Arms Limitation Talks: 
sutrumpintai SALT. Iš 
tų pašnekesių nieko ypa
tingo nelaukiama. Tai 
daugiau ar mažiau pasi
keitimas nuomonėmis, 
kuriose radus panašu
mų, galėtų būti sušauk
ta kita konferencija, grei
čiausiai Vienoje, suda
ryti jau formalią sutar
tį.

Skaičiuojama, kad 
šiandien amerikiečiai tu
ri daugiau atominių 
sprogmenų ir priemonių 
jiems į taikinius nuga
benti negu sovietai. Bū
tent, tarpkontinentalinių 
raketų amerikiečiai tu
ri 2.096, sovietai —
1.628. Pačių sprogmenų 
(vvarhead): amerikiečiai 
turi 3.924, sovietai —
1.628. Tačiau magetono- 
mis skaičiuojant, sovie
tų sprogmenys turi dau
giau pajėgumo negu ame
rikiečių, būtent 8.348 
prieš amerikiečių 3.070. 
Dėl to megatonų santy
kio nuomonės skiriasi. 
Vieni aiškina, kad ir ma
žesni atominiai sprog
menys gali padaryti be
veik tiek pat žalos, kiek 
ir didesni, bet juos leng
viau nugabenti į taiki
nius. Kiti prisibijo, kad 
sovietai gali panaudoti 
savo masės pranašumą 
netikėtam sunaikinimui 
amerikiečiiĮ raketų, nu- 
taikintų į sovietų taiki
nius. Tačiau tų esama 
tiek daug ir taip išmė
tytų, kad praktiškai so
vietai visų amerikiečių 
raketų negalėtų sunaikin
ti ir likusių užtektų pa
čios Sovietų Sąjungos su
naikinimui.

Žodžiu, šiuo metu ga
lima kalbėti apie tam tik
rą strateginių ginklų ly
gybę, kurią abi valsty
bės galėtų būti suinte
resuotos ir toliau išlai
kyti. Jei tačiau susikal
bėti nepasisektų, turė
tų prasidėti lenktynės 
naujų ginklų įsigijimui. 
Tai būtų MIRV — rake
tos su keliais atominiais 
sprogmenims, kurie ga

— Nebijokit! Dabartiniai oro piratai kitaip atrodo.

lėtų būti susprogdinti 
įvairiose vietovėse. At
seit, viena raketa grą- 
sintų ne vienam, bet ke
liems Taikiniams. To
kios lenktynės kaštuotų 
daug pastangų bei pini
gų, o padėties iš esmės 
nepakeistų: iš atominio 
karo sunku tikėtis nuga
lėtojo, abi pusės turėtų 
nepakenčiamus nuosto
lius...Nors tokių SALT pa
šnekesių amerikiečiai 
jau nuo seno nori, sovie
tai su jais sutiko tik da 
bar. Aiškinama, kad so
vietai pirmiau norėjo 
taip padidinti savo ar
senalą, kad galėtų šne
kėti ne iš silpnesnių, 
bet daugiau ar mažiau 
lygių pozicijų. Be to, 
Maskva laiko šiuo metu 
tarptautinę būklę ir nuo
taikas taip sau palan
kias, kad ji vėl gali lai
mėti derybomis tai, kas 
jai nepasisekė jėga. Hel
sinkyje sovietai nori kal
bėtis ne tik su amerikie 
čiais, bet ir su Vakarų 
Europa. Jie siūlo atei
nančių metų pirmoje 
pusėje sušaukti Vaka
rų ir Rytų blokų vals
tybių konferencija, ku. 
rioje būtų atsisakytanuc 
prievartos tarptautiniuo 
se santykiuosepanaudoji 
mo ir pasisakyta už ūki
nių ryšių praplėtimą. 
Tam sąlyga: dabartinių 
sienų oficialus pripažini 
mas.

Tomis konferencijo
mis ir pašnekesiais so
vietai norėtų:

1. apsaugoti savo Va
karų interesų sieną 
konflikto su kiniečiais 
atveju;

2. turėti sau ūkinės 
naudos; ir

3. paskatinti amerikie
čius atitraukti savo ka
riuomenę iš Vokietijos.

Vakariečiai iš to tu
rėtų naudos tik tuo atve
ju, jei sovietų įsigytas 
saugumo pajutimas pa
skatintų juos eiti evoliu
cijos keliu politiniame, 
kultūriniame ir ūkinia
me gyvenime. Palyginti 
dar visai nesena Čeko
slovakijos likimo istori
ja neleidžia tuo daug vi 1- 
,tis.

Nežiūrint lietingo oro, kuris buvo palietęs Atlanto pakraštį, praeitą sekmadienį, lapkričio 9 d. Bostone 
John Hancock’o milžiniška salė buvo sausakimšai užpildyta publikos, susirinkusios pasižiūrėti Clevelan
do Grandinėlės išpildomų tautinių šokių. Viršuj iškarpa iš Šokio, o apačioje dalis publikos seka progra
mą. J. Garlos nuotrauka
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Grandinėlės viešnagė Bostone
Tiesiog nepatogu ką 

nors rašyti apie Gran
dinėlę Dirvai, leidžia
mai Clevelande, kur 
Grandinėlė gimė, užau
go ir, kaip dabar Bosto
ne pamatėm, dar labai 
tvirtai laikosi. Tikrai, 
būtų nesmagu, jei ten 
kas pagalvotų, kad čia no
rima clevelandiečius su
pažindinti su Liudu Sa
gių, Rytu Babicku, Gin
tautu Neimanu, Livija 
Kasperavičiūte, J. Lin
giu, J. Gudavičium, S. 
Kuzminiene, A. Rauli- 
naitiene, M. Vaitulevičiū- 
te ir kitais gausiais L. 
Sagio bendradarbiais,su 
darančiais grandinėlės 
dvasią ir kūną. Tačiau 

tokia nelemta yra laik
raščio bendradarbio pa
reiga — ką esi įdomes
nio pamatęs, ar išgir
dęs, neprasnūduriuok va
karo, parašyk, nors šio
kius tokius savo įspū
džius. Ir, antra vertus, 
kas šiuo atveju Clevelan 
do lietuviams yra kas
dienybė, tai Bostonui, 
per nemenką tolumą nuo 
ano krašto nušokusiam, 
jau yra įvykis.

Kas dar lietuvių kultū
rinio darbo pastangom 
domisi, tas, be abejonės, 
Grandinėlę pažįsta, tas 
apie ją ir nemažai spau
dos atsiliepimų yra pa
skaitęs. Jos darbų gar
sas buvo pasiekęs ir Bos
toną, bet pati Grandinė
lė pirmą kartą čia pasi
rodė tik š.m. lapkričio 
9 d. 6 vai. vak. John 
Hancock’o salėj, turin
čioj pakankamai erdvią 
sceną ir spektakliui rei
kalingus įrengimus. 
Grandinėlės programą 
sudarė šie lietuvių tauti
niai šokiai: Mergaičių 
gija, Kadrilius ir polku
tė. Našlinis Jonkelis, 
Blezdingėlė, Pakeltkojis, 
Vainikėliai, Šelmis, Jau
nimo Žaidimas, Trypti
nis, Sadutė, Piršlio šo
kis, Klumpakojis, Lezgi- 
nėlė, Rezginėlė, Šaka
linis, Lenciūgėlis ir 
Greitpolkė. Bisui ameri 
kiečiams draugams (jų 
salėj buvo nemenkas bū
rys) Grandinėlė pašoko 
amerikiečių tautinį šo
kį. Vadinasi, pasirody
mo programa buvo tur

tinga ir įvairi, su 15 
min. pertrauka užtru
kusi dvi valandas. Lie
tuvių tautiniai šokiai pa
rodyti ne savo "žalioj 
formoj", bet, choreogra
finiu požiūriu, sustili
zuoti ir išieškoti.

Grandinėlės stiprybė, 
kaip čia rašančiam atro
do, yra jos atsiriboji
mas nuo trafaretinio lie
tuviškų šokių įformini
mo, aiškiau tariant — 
jos savaimingumas. Bos
tono pasirodyme Gran
dinėlė parodė lyg du at
skirus baleto veiksmus,

(Nukelta į 2 psl.)

Valerija Butkienė 
tautinės spaudos 
rėmėja

Valerija Butkienė, gyve
nanti Great Neck, N. Y., 
paaukojo Dirvai 100 dolerių 
ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui 200 doleriu už 
kuriuos, jos pageidavimu 
bus išsiųsta Universitetų 
bibliotekoms knygos ”Li- 
thuania 700 years”.

Valerija Butkienė yra vie
na tų tyliųjų, bet nuošir
džių išeivijos lietuvių re
miančių tautinę spaudą. Pa
skutiniu laiku, nors ir sun
kiai sirgdama ji sekė lietu
vių spauda ir sielojosi Lie
tuvos ateitimi.

Poniai V. Butkienei dėko
jame už auką, linkėdami jai 
ištvermės ir geriausios svei
katos.
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Dalis Grandinėlės Šokėjų iSpildant koncertą . Nuotraukoje iŠ kairės: R. Va i tena it 5, E.
Giedraitytė, I. Raulinaitytė, B. Balčiūnaitė, E. Žygaitė, R. Pliodžinskaitė ir J. Balašaitytė.

J. Garlos nuotrauka

Grandinėlės viešnagė Bostone
(Atkelta iš 1 psl.) 

kur, be jokios pauzos, 
vienas šokis išplaukia iš 
kito, sudaro žvilgančią 
ir mirgančią tautinių šo- 
kių grandinę. Tai jau yra 
spektaklis, o ne koncer
tas. Liudas Sagys ir jo 
talkininkai, tokį atradi
mą padarę, nusipelno ne 
tik pagyrimų, bet ir pa
garbos .

Darnus, disciplinuo
tas, stipriai paruoštas, 
su pasitikėjimu atlieka
mas Grandinėlės šokėjų 
darbas. O jų — 32 šau
nios merginos ir 14 pui
kių vyrų. Kai matai jų su- 
sišokimą, grakštumą ir 
lengvumą, kai pabandai 
žvilgterėti į tą daugelį 
sunkaus darbo valandų, 
kurių dėka galima tokį 
šokio apvaldymą pasiek
ti, nelengva patikėti,kad 
Grandinėlę sudaro aukšt. 
mokyklų ir kolegijų stu
dentai, savo skurdaus po
ilsio laiką skirią lietuvių 
tautinių šokių menui. Šo
kių darnumas, drausmin
gumas, gausių ir įvairių 
figūrų tikslumas sakyte 
sako, kad Grandinėlės 
šokėjai nėra apkiautę šo
kio mėgėjai, be jokio vi
dinio karščio žiūrį į sa
vo pomėgį. Atvirkščiai 
— Grandinėlė tai jaunys
te ir lietuviško šokio mei
le liepsnojantis sambū
ris. Piršlio šoky ir Ša- 
kaliny buvo tikrai miela 
pamatyti ir to sambūrio 
"tėvą" L. Sagį.

Grandinėlės pasiro
dyme Bostone pasirūpin
ta ir spektaklio nemono- 
toniškumu. Jei dėl laiko 
stokos mažiau buvo iš
ieškotas apšvietimas, 
tai šokėjų drabužiai, jų 
stilingumas ir grožis 
apšvietimo "šlubavimą" 
išpirko. Drabužius keitė 
vyrai, o mergaitės pa
demonstravo, jei neklys
tu, net po tris kostiumus, 
kurių tarpe buvo ir sko
ningai stilizuotų. Apran
ga spektaklį ir paįvairi
no, ir praturtino, nors,
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Nekaltai pradėtosios Ma
rijos Seserys, talkina
mos tam reikalui sudary
to vietos komiteto. John 
Hancocko salė, kur tel- 

‘ pa 1200 žiūrovų, galima 
sakyti, buvo pilna, kė
džių eilėse tesimatė tik 
viena kita maža proper- 
šėlė. Tai rodo, kad ir 
Putnamo seselių tikslui 
— įrengti Vermonte liet, 
jaunimo vasaros stovyk
lą — gal irgi iš to spek
taklio vienas kitas grū
das nubirs.

Kiek teko nugirsti, 
Grandinėlės dalyviai po 
spektaklio rengėjų buvo 
pavaišinti ALTS-gos 
Bostono sk. namuose.

St.S.

kaip žinom, ji nėra pi
gi-

Originalius Grandinė 
lės šokėjų drabužius pa 
siūdino kanadietė Aldo
na Vaitonienė, o medi-, 
nes klumpes, žemaičių 
vadinamas žąselėm, da
rė Pr. Neimanas.

Šokių muzika ir or
kestrėlio paruošimu rū
pinosi R. Babickas. Be 
paties vadovo, orkestrą 
sudarė D. Kavaliūnaitė, 
D. Sakaitė, R. Budrys, 
V. Čyvas, E. Čepas ir 
A. Raulinaitis (kai kurie 
jų ir šokiuose dalyvavo).

Grandinėlės pasiro
dymą Bostone surengė

Pabaltietės aiškina svečiams parodoje išstatytus rankdarbius. Iš 
kairės: Arija Žiedins (latvių atstovė), Gerard S. Naples, Marytė Me- 
linytė (lietuvių atstovė), Dorothea Simonson (estų atstovė) ir Joseph 
S, Kleiner.

NEW JERSEY

TAUTINĘ DAILĖS 
PARODĄ TRENTONE 

UŽDARANT

Kaip jau spaudoje buvo 
skelbta, Nevv Jersey Coun- 
cil of Estonian, Latvian and 
Lithuanian A m e r i c a n s, 
Trentono miesto biblioteko
je, š. m. rugsėjo 27 d., ati
darė tautinių meno išdirbi
nių ir knygų parodą. Paro
da turėjo tris skyrius: 
rankdarbių su audiniais pa
puošalų ir spaudos skyrių. 
Pirmame skyriuje buvo iš
statytos lėlės, aprengtos 
tautiniais rūbais, audiniai 
ir įvairūs rankdarbiai, šia-

me skyriuje daugiau domi
navo kaklaraiščiai, juostos 
ir rankdarbiai — nėriniai. 
Papuošalų skyriuje domina
vo lietuviai su skoninga ke
ramika ir turtingais ginta
ro išdirbiniais. Spaudos sky
rius buvo įvairus; čia buvo 
padėtos pabaltiečių anglų 
kalba išleistos knygos, lie
tuviškas kryžius, tautinės 
vėliavos, lietuviškų plokšte
lių meniški įpakavimai, nuo
traukų iš lietuvių.pasirody
mų New Yorke Pasaulinėje 
parodoje ir didelis žemėla
pis su diagramom ir paaiš
kinimais. Kitataučių atsilie
pimai apie parodą buvo geri 
ir gausūs.

Į parodos uždarymą, ku
ris įvyko lapkričio 1 d., at
silankė Trentono miesto at
stovas Gerard S. Naples ir 
miesto Public Library dir. 
pavaduotojas Joseph S. 
Kleiner. Gerard S. Naples 
labai šiltais žodžiais padė
kojo už taip turtingą ne 
skaičiumi eksponatų, bet 
turiniu ir pažadėjo mielai 
globoti panašias parodas 
jei mes kada rengtumėm. 
Gražiai apie parodą atsilie
pė ir Joseph S. Kleiner.

Po uždarymo kiekviena 
tautybė bibliotekai padova
nojo po knyga. Lietuviai 
įteikė dr. J. Stuko parašyta 
"Avvakening Lithuania”.

Tokios parodėlės, nors jos

dirva
! -

1969 m. lapkričio 14 d.

rengėjams duoda daug dar
bo ir rūpesčio, bet jos supa
žindina amerikiečius su mū
sų kultūra ir dabartinėmis 
problemomis, tik mums pa
tiems, toms parodėlėms, 
reik parodyti daugiau dė
mesio. Rengiant šią parodą 
daugiausia įdėjo darbo Ta
rybos sekretorius estas Jo- 
han Simonson ir Tarybos 
pirmininkas inž. V. Melinis. 
Veik visi lietuviški skyriai 
buvo užpildyti Mielinių šei
mos, išskiriant keletą daik
tų mano ir mano sūnaus.

Turim vilties, su pana
šiom parodom, atlankyti ir 
kitų miestų bibliotekas.

P. Puronas

VENEZUELA

A. KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS CARACASE

Spalio 3 d. Caracas Ate- 
neo koncertinėje salėje įvy
ko mūsų žymaus pianisto, iš 
Clevelando, Andriaus Kup
revičiaus piano koncertas- 
rečitalis. šį koncertą globo
jo Venezuelos Kultūros ir 
Meno Valstybinis Institu
tas — INC1BA (Instituto 
Nacional de Cultura y Bel- 
las Artės), kurio pirminin
kė yra žymi Venezuelos ra
šytoja ir publicistė Gloria 
TOLK, o muzikinio skyriaus 
direktorė Nelly MENE LA- 
RA. Publika buvo rinktinė, 
be venezueliečių ir lietuvių 
dalyvavo įvairių, europie- 
tiškos kilmės, tautybių at
stovai. Koncerto išvakarėse 
pianistas A. KUPREVI
ČIUS, po mandagumo vizi
to INCIBA vadovybei buvo 
supažindintas su spaudos 
atstovais, šį interviu, kaip 
ir koncerto įvertinimą pa
minėjo Caracas dienraščiai: 
EI Nacianal, EI Universal 
ir La Verdad.

Mūsų mieląjį menininką 
jo viešnagės metu Caracase 
labai mielai globojo Z. J. 
Hermanavičiai ir ponia Sla
vinskienė, talkininkaujant 
Caracas lietuviams bei dr. 
A. Vabalui iš Barųuisimeto 
ir Bendruomenės pirminin
kui inž. V. Venckui.

"VENEZUELOS 
LIETUVIS"

Spalio pirmomis dienomis 
pasirodė VLS B-nės Centro 
Valdybos leidžiamas Infor
macinis biuletenis — Vene
zuelos Lietuvis, redaktorius 
Juozas Kukanauza. Prade
dant sekančiu numeriu nu
matoma patiekti po vieną 
straipsnį apie Lietuvą ispa
nų kalba, nes VLIKo lei
džiama Elta Argentinoje ki
tų Pietų Amerikos valsty
bių lietuviams nesiuntinėja- 
ma.

1970 m. sausio mėn. ant
rąjį sekmadienį Maracay 
mieste kviečiamas Venezue
los Lietuvių Savišalpos Ben
druomenės Tarybos suva
žiavimas. (k)

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

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

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

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

OPIU KLAUSIMU
Keturi aktyvūs Adelaidės lietuviai aną dieną, 

po bendro posėdžio, perėjo į privatų pasišnekėjimą 
įvairiais lietuvišką veiklą liečiančiais klausimais. 
Tada jie ilgiausiai'diskutavo gana opų ir ligšiol dar 
atvirai nekeltą klausimą: lietuvių tremtinių santykiai 
su lenkais tremtiniais kovoje prieš sovietinį abiejų 
kraštų okupantą. Nors keturios nuomonės ir buvo 
šiek tiek aplygintos, tačiau vistiek kiekvienas jau
tė, kad kažko dar trūksta.

Lietuvių lenkų bendradarbiavimo klausimas pri
vačiai Australijoj buvo pradėtas' diskutuoti po to, 
Australijos Krašto Valdyba oficialiai delegavo savo 
atstovą į Sydnejuje sudarytą organizaciją, kuri, be
rods, vadinasi Rytų Europos Federacija. Ją supla
navo, suorganizavo ir jai vadovauja Australijos 
lenkai. Lietuvių atstovas šioje organizacijoje eina 
technikines iždininko pareigas.

Australijos lenkai gana dažnai yra pareiškę 
noro artimiau bendradarbiauti su lietuviais ir telk
ti bendras jėgas prieš abu kraštus engiantįokupan- 
tą. Lietuviai gi šiam bendradarbiavimui stato vieną 
griežtą sąlygą: lenkai turi viešai pareikšti, kad Vil
niaus klausimas išspręstas ir jis priklauso Lietu
vai.

Privačiuose pokalbiuose lenkai šio klausimo 
nekelia, o lietuviams jį iškėlus, dažnai pastebi,kad 
Vilnius ir Vilniaus sritis laikotarpyje tarp pirmo ir 
antro pasaulinio karo Lenkijai tebuvo tik našta. Jų 
nuomone, klausimas jau išspręstas ir nėra reikalo 
jo iš naujo svarstyti. Tačiau viešai nė vienas lenkas 
nenori duoti kokių nors patikinimų. Atvirai šnekant 
tokie patikinimai būtų bereikšmiai. Lenkai, lygiai 
kaip ir mes, negalime kalbėti visos tautos vardu, 
nors ir sudarome tos tautos laisvėje gyvenančą at
žalą.

Daugis lietuvių negali pamiršti istorijos. Ir iš 
tos pačios istorijos jie nesunkiai prieina prielaidos, 
kad Lenkija, kaip ankščiau, taip ir dabar, tebesva- 
joja apie uniją su Lietuva. Nežiūrint šios argumen
tacijos, paskutiniu laiku lietuvių tarpe atsiranda nuo
monių už bendradarbiavimą su lenkais. Jie nurodo, 
kad šiuo metu nederėtų aklai sekti praeitimi ir pra
eitį jungti su ateitimi. .Turinti būti priimama dė
mesin dabartis ir tos sąlygos, kuriose abi tautos 
gyvena. Ir lenkai ir lietuviai turi bendrą priešą. 
Todėl ir bazė bendradarbiavimui būtų tik kova 
prieš jį. Prijungus lenkus prie Lietuvos atstaty
mo akcijos, būtų esą išgautas ir tylus Vilniaus 
pripažinimas Lietuvai. Lenkų svajones* apie uni
ją, girdi, geriausia palikti lenkams, juo labiau, 
kad jie tų svajonių neperša nei viešai, nei priva
čiai.

Lenkų Australijoj yra beveik aštuonis kartus 
daugiau, negu lietuvių ir dėl to su jais žymiai la
biau skaitomasi. Jeigu lenkai nekeldami Vilniaus 
klausimo, yra linkę jungtis bendrai kovai prieš So
vietų Rusiją, galvojama, lietuviai tik laimėtų. Ta
čiau niekas nėra linkęs savarankiškai veikti.

Australijos lietuviai norėtų gauti šiokių tokių 
direktyvų iš politinių veiksnių. Tos direktyvos pa
dėtų lengviau apsispręsti. Dabartiniu laiku neaiš
ku, ar Krašto Valdyba, skirdama oficialų lietuvių 
atstovą į lenkų suformuotą Federaciją, elgėsi savo 
pačios iniciatyva, ar buvo gavusi atitinkamų nuro
dymų. O jeigu bendradarbiaujama Federacijos plot 
mėje (kaikam tai kvepia unija) tai kaip su kitomis 
bendradarbiavimo apraiškomis? Ligšio lietuviai 
gana skeptiškai žiūri ir į grynai kultūrinį bendra
darbiavimą, nors lenkai mielai kviečia mūsų 
menininkus ir nuoširdžiai juos priima.

***
• ALBERTUI ZUBRAI, kaip pedagogui, rašytojui ir publicis

tui "Mūšy Pastogė" skiria garbingą vietą, paminėdama jo 60 metų 
amžiaus sukaktį. Nurodęs, kad sukaktuvininkas jau Lietuvoj ryškė
jo, kaip pedagogas ir laikraštininkas, savaitraštis prabėga pro eilę 
jo veiklos sričių tremtyje, o ypač Australijoj. Ypatingų nuopelnų 
įžiūrijo jo pasišventime jaunimui. Prieš 12 metų jis paskelbė at
skiru kūriniu "Rusiškasis komunizmas", o 1968 metais parašė 
ypač populiarų leidinį "People of Amberland". Jis taip pat parašė 
platų įvadą Pulgio Andriušio rinktiniams raštams. A. Zubras visą 
laiką artimai bendradarbiavo su "Mūsų Pastoge" ir dažnai redaguo
davo atskirus jos skyrius.

• DAINORIŲ SUKAKTYS, Du žymūs chorai: Adelaidės Litu- 
ania ir Melbourno Dainos Sambūris lapkričio mėnesį iškilmingai 
mini savo gyvavimo 20 metų sukaktuves. MelburniŠkiai jas šven
čia lapkričio 9 dieną jubiliejiniu koncertu, o adelaidiškiai už savai
tės -- lapkričio 15 d. Muziko Šimkaus vadovaujama Lituania savo 
jubiliejinio koncerto proga pateikia visuomenei jau antrąją Budriū- 
no kantatą "Šviesos keliu". Šios kantatos pastatymu choras ir diri
gentas nori prisidėti prie švietimo ir šeimos metų. Kaip žinoma, 
minint Lietuvos Nepriklausomybės 50 metų sukaktį, Lituania pa
teikė kantatą "Tėviškės Namus". Dirvos bendradarbiui muzikas 
Šimkus pareiškė, kad jis ilgai ruošėLituania chorą prie sudėtinges
nių dainų ir ištisų muzikos kūrinių išpildymo; šiandien jis pagrįs
tai didžiuojasi visu pusšimčiu lltuanų. Melbourno Dainos Sambūrio 
dirigentas A. Čelna specialiai neieško sudėtingų kūrinių, bet ypa
tingą dėmesį kreipia 1 dainos išpildymo subtilumą.

• LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ BENDRADARBIAVIMAS buvo 
labai gražiai pradėtas Sydnejuj. Iniciatyvos suartėjimui ėmėsi uk
rainiečių bendruomenės vadovybė. Ji buvo pasitarimo ir vaišių 
šeimininkė. Sudnejaus lietuvių bendruomenę pasitarime atstovavo 
per 30 lietuvių. IŠ abiejų pusių buvo pasakyta nuoširdžių kalbų, ap
žvelgiant istorinę raidą ir dabartinę padėtį. Tiek viena, tiek kita 
pusė yra tvirtai nusistačiusi plėsti nuoširdų kultūrinį ir politinį 
bendradarbiavimą kovoje dėl abiejų tautų laisvės atstatymo. Būdin
ga, kad su ukrainiečiais lietuviai neturi jokių ginčų ar kartelio. Į 
tuos laikus, kai Lietuva valdė Ukrainą, dabartiniai ukrainiečiai žiū
ri su pasigėrėjimu ir skaito, kad lietuviai niekados nesireiškė, kaip 
pavergėjai, bet tik kaip gynėjai ir globėjai. Kaip jie sako, Lietuva 
anais laikais, daugiau kaip per 200 metų, gynė Ukrainą nuo mongolų, 
totorių ir lenkų.
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SIU DIENU JAV PROBLEMOS Pertvarkymai švietimo srityje
Prieš dvidešimt metij at

vykę j Ameriką stebėjomės 
Amerikos beveidžiais stu
dentais. Universitetuose ne
buvo studentų korporacijų. 
Buvo tik smulkios draugi
jėlės, bet be didesnių pasi
reiškimų, be politinės ide
ologijos.

Šiandien Amerikos uni
versitetų gyvenimas pasi
keitė. Studentai taip suak
tyvėjo, kad jau diktuoja sa
vo valią ne tik atskiriems 
profesoriams, universitetų/ 
vadovybėms, bet ir Ameri
kos vyriausybei, tuo kelda
mi rūpestį visai Amerikai. 
Ne tik studentai pasidarė 
aktyvūs, juos jau seka ir 
aukštesniųjų mokyklų mo
kiniai. Dar blogiau su tais, 
kurie visai nelanko mokyk
lų, vadinami "dropout”. Ne
klusnumus, vartojimas nar
kotikų ir net kriminaliniai 
nusikaltimai eina kartu.

Tij reiškiniti atsiradimui 
priežasčių daug. Pirmoji ir 
didžioji priežastis, kad na
muose ir mokyklose buvo 
atsisakyta auklėjimo. Pa
vargę po darbo tėvai nesi
rūpino, kur yra ir ką daro 
jų vaikai. Reikia nepamirš
ti, kad visada ir visur atsi
randa blogų vaikų. Tėvai 
dėl nuovargio, o namuose 
motinos su kaimynėmis 
prie kavos puoduko, prie 
telefono ar televizijos, o 
kad vaikai netrukdytų, stu

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIOŽIŪNAS
"Tarp kulkos ir melo" 

knygos autorius, Cecil 
Eby, stengiasi "atkurti 
— ar gal net ir prikel
ti — kolektyvinius įspū 
džius ką reiškė būti ame. 
rikiečiu Ispanijos pilie
tiniame kare".

Autorius peržvelgia 
propagandą iš dešinės, 
kuri "lincolnus" pasmer
kė kaip komunistus, ir 
iš kairės, kuri juos vaiz
davo antifašistinės ko
vos didvyriais.

Aišku, ši knyga neduos 
dvasiai peno nei kairės 
nei dešinės fanatikams.

Nors dauguma savano. 
rių Ispanijon pateko su 
JAV komunistų partijos 
pagalba, "lincolnus" su
darė amerikiečių skers- 
piūvis.

Čia buvo New Yorko 
jūrininkų, jauni idealis
tai ir seni partijos šulai, 
studentai, žydų intelektu
alai, I-jo Pasaulinio ka
ro veteranai nuotykių 
ieškotojai, švedai ir šuo 
miai iš vidurio vakarų, 
airiai ir italai iš Bos
tono landynių.

Jų vadai nesiskyrė 
nuo šio mišinio. Čia bu
vo ir negras bartenderis 
iš Chicagos, paskirtas 
propagandos tikslais, 
kartu su Nevados spor
tininku Robert Jordan, 
prototipu Hemingway 
"Kam varpai skamba" 
romane.

Eby apibudina visus. 
Jis kalba apie jų nusi
vylimą, jų drąsą ir jų 
baimę. Ir šiais žodžiais 
pašalina visą Ispanijos 
pilietinio karo romanti
ką.

Jarama buvo nesėk
mė po nesėkmės. "Lin- 
colnai" buvo tik "smeig
tukai kariniame žemė
lapyje". Kada jų gre
tos retėjo, nauji rekrū
tai stojo kovos laukan.

Sekantį kartą: Pabai
ga — tarp kulkos ir me
lo. 

mia juos lauk. Vaikai atsi
randa gatvėj, čia jie daž
niausia atsiranda blogų įta
koj. Blogis yra labai greitai 
užkrečiamas. Juk vaikams 
nei namuose, nei mokyklose 
neaiškinama, kas yra gera 
ir kas bloga. Dar blogiau, 
mokyklose laikomasi John 
Dewey mokymo sistemos, 
kad vaikas negali būti ver
čiamas daryti ar mokytis, 
ko jis nenori. Nenori moky
tis, nereikia; nenori klausy
ti, nereikia. Taip pat laiko
masi Dewey dėsnio, kad ne
galima varžyti vaiko inicia
tyvos ir laisvės. Reiškia, 
niekas ir niekur nekalba 
jiems ir apie moralę. Tokiu 
būdu vaikai atsiranda gat
vėse, o jų auklėtojais ir mo
kytojais dažniausi yra tie 
blogieji.

Kita priežastis. Amerikos 
pramonės įvairumus ir per
teklius turi labai didele pa
siūlą. Pirmoji blogybė auto
mobilis. Kuriems tėvai ne- 
nuperka, meta mokyklą ir 
eina dirbti, kad patys įsi
gytų. Su įsigytu automobi
liu atsiranda dar daugiau 
vilionių, o tuo pačiu ir iš
laidų. O kurie nepajėgia įsi
gyti savo, bando pasivogti 
nors pasivažinėjimui. Ir 
taip tas užsuktas negerovių 
ratas smagindamasis rieda 
greityn, net kriminalinius 
nusikaltimus nešdamas.

Kita, yra pertekusių jų 
grupė. Iš pertekliaus jie me
tasi į kraštutinumus, nes ir 
jie yra auklėjami toj pačioj 
Devvey sistemoj.

Eilę metų važinėdamas 
požeminiais trauk iniais, 
gatvėkariais ar autobusais 
stebėjau, ką amerikiečiai 
daugiausia skaito. Veik 
kiekvienas pirmiausia atsi
verčia sporto skyrių. Kai tą 
skyrių perskaito, jeigu dar 
turi laiko, peržiūri komikus 
arba sprendžia kryžiažo
džius. Dažnas jų išlipdamas 
laikraštį palieka. Reiškia, 
jo daugiau neskaito. Taip 
daro dauguma. Radijo ir te
levizija, grynai biznio su
metimais, ieško sensacijų. 
Ir čia jokio auklėjimo, jo
kios moralės.

Ką davė auklėjimui bei 
moralei universitetai? Tie 
klausimai universitetuose, 
pagal tą pačią Devvey sis
temą, buvo pamiršti arba 
sąmoningai nutylimi. Uni
versitetai ir kolegijos ruo
šė gerus atskirų sričių spe
cialistus, bet visai nesirūpi
no anais klausimais. O juk 
jauni žmonės yra pertekę 
energija ir ją nori kur nors 
išlieti. Tą pastebėjo tie, ku
rie turi idėjas, bet kurios 
yra prieš patriotizmą ir tė
vynės meilę. Jie tas savo 
idėjas pradėjo skiepyti į tų 
jaunų žmonių galvoseną. 
Gamta tuštumos nelaiko. 
Todėl į tą tuštumą jie pylė 
naujos kairės revoliucinius 
šūkius, šalia to atsirado 
Korėjos, o vėliau ir Vietna
mo karai, kurie buvo pra
dėti komunistų. Tų kraštų 
apginimui Amerikos prezi
dentai pradėjo siųs i ka
riuomenę. šie prezidentų 
veiksmai buvo priešingi 
naujos kairės ideologijai ir 
tikslams. Jie tą labai pui
kiai išnaudojo. Prasidėjo 
agitacija ne tik universite
tuose, bet visur, kur tik ga
lėjo būti nepatenkintų.

Ir vis dėlto, užsisikrėtu- 
sių tomis blogybėmis, lygi
nant pagal gyventojų skai
čių, yra labai mažai. Bet jie 
yra labai aktyvūs ir pavo
jingi. Praeitą pavasarį per 
Harvardo universiteto iš
leistuves vienas tik baigęs 
teisės mokslus kalbėjo tų 
"graduate student” vardu. 
Jis sakė: "jūs mus mokėt 
eiti, daryti, veržtis į visas 
gyvenimo sritis. Kur nelai- 
mėsim geruoju, vartot prie
vartą, bet keisti gyvenimą”. 
Čia jis pasakė tiesą. Uni-

— Šiuos mokslo me
tus reiktų vertinti kaip 
paskutinį, paruošiamąjį 
etapą prieš naujus per
tvarkymus, kurių laukia 
mūsų švietimo sistema,
— sakė M. Gevilas Švi- 
turio žurnalo ('69/16) at
stovui prieš prasidedant 
mokslo metams.

Mokyklų pertvarky
mai visur protarpiais 
reikalingi, kitaip mokyk
los visiškai atsiliktų nuo 
gyvenimo reikalavimų, 
bet jau bolševikijoj tai 
jie tiesiog pjaute pjauna 
mokinius, tėvus, o ypač 
mokytojus. "Ach, nė ne
klauskit", kalba mokyto
jai: "pertvarkymai ant 
pertvarkymų, o ant tų 
pertvarkymų dar visoki 
pertvarkymėli ai"...

Šiuo atveju Gedvilas 
(pagal titulą švietimo mi 
nistras, pagal faktinę pa 
dėtį — iš Maskvos ins
truktuojamas ir kontro
liuojamas bendrojo lavi
nimo mokyklų adminis
tratorius Lietuvoje) kal
ba apie du persitvarky
mus. Vienas yra ambi
cingas ir abejotino rei
kalingumo užsimojimas
— įgyvendinti visuotinį 
privalomą vidurinįmoky 
mą, tai yra, sutvarkyti 
taip, kd visi būtų "bai
gę gimnaziją", arba da
bartinę vienuolikmetę 
mokyklą.

Šiuo metu privaloma 
baigti aštuonmetę visur, 
o vienuolikmetę tik di
džiuosiuose miestuose.

Į prasmingumą vi
siems būtinai baigti vie
nuolikmetę mokyklą dau 
gelis Lietuvoj žiūri skep - 
tiškai. Vienuolikmetė 
bendrojo lavinimo mo
kykla turėtų parengti 
(nors dažnai nepasise
ka) mokinį studijuoti 
aukštojoj mokykloj, bet 
ji neparengia praktiš
kam darbui. Bet ir da
bar, kai toli gražu ne vi
si jaunuoliai baigia vie
nuolikmetę, tik trečda
lis baigusiųjų patenka į 
aukštąsias mokyklas, 
kur įsigyja specialybę. 
Apie tuos, kurie nepaten 
ka, sakoma kaip sename 
priežodyje: "Berną paga
dino, kunigo nepada
rė"...

Jau ir dabar dalis mo
kinių, vietoj lankę visą 
vienuoliką metų bendro
jo lavinimo mokyklą, po 
aštuonerių metų pereina 
į kokios nors specialy
bės mokyklą — techni

versitetai juos išmokė kelti 
revoliuciją.

Taigi kartų skirtumo, 
kaip tokio, nėra, o yra dalis 
Amerikos žmonių, ypatingai 
jaunimo, užkrėsto blogomis 
bacilomis.

Ką reikėtų daryti, kad 
pastojus kelią šioms blogy
bėms ?

Pirmiausia, grąžinti Die
vą j mokyklas ir šeimas. 
Pakeisti kai kuriuos pasku
tiniųjų laikų vyr. teismo 
nutarimus, kad įstatymai 
būtų taikomi ne iš baimės 
ir pataikavimo, o iš teisin
gumo. Tėvai, dvasiškiai ir 
visi mokytojai turėtų aiš
kinti vaikams, kas yra gera 
ir kas bloga. Skiepyti meilę 
visiems žmonėms, bet tuo 
pačiu ir savo tėvynei. Svar
biausia, nepataikauti ir ne- 
silankstyti padugnėms ir 
dirbantiems prieš savo 
kraštą.

Jeigu atsiras tokių drą
sių ir aktyvių patriotų, kaip 
tie griovėjai, Amerika at
silaikys.

Paulius Žičkus 

kumą. Bet nemaža dalis 
po aštuonerių metų nie
kur nebesimoko, o imasi 
kokio darbo. Galimas da 
lykas, kad ir toliau tech
nikumai atstos vyres
niųjų bendrojo lavinimo 
mokyklos klasių lanky
mą, bet kai vienuolikos 
metų mokymasis bus pa
skelbtas privalomas, tai 
nebebus leista po aštuo
nerių metų liautis besi
mokius. Kadangi aukšto
sios mokyklos nebenuma 
to žymiai didinti vietų 
skaičiaus, tai turės pa
daugėti technikus baigu
sių pretendentų į specia
listus ir taip pat vienuo
likmetes baigusių, bet į 
aukštąją mokyklą nepa
tekusių jaunuolių, prak
tiškam darbui nepasiren
gusių inteligentų. Dide
lei daliai ne tik šių pas
tarųjų, bet ir techniku
mus baigusiųjų gali tek
ti tenkintis tokiu darbu, 
kur didžiuma išeitųjų 
mokslų nereikalingi. 
Nors yra bravūriškai pa
sisakančių, kad nekenkia 
ir kiaulių šėrėjai ar in
dų plovėjai būti gimna
ziją baigusiai — ir tai 
tiesa, — visdėlto yra pla
čiai pastebėtas (visiškai 
natūralūs!) reiškinys, 

kad vidurinės mokyklos 
atestatais apsišarvoję 
jaunuoliai baisiai nelai
mingi, jeigu jiems ten
ka pasitenkinti "prastu 
darbu". O jau tenka...

Bet, matyt, jau nusi
statyta tos rizikos ne
paisyti ir žūtbūtinai jau 
ateinančiais metais pa
skelbti privalomą vienuo
likos metų mokymąsi. 
Greičiausia tas privalo
mumas bus dar reliaty
vesnis už dabartinį aš
tuonerių metų mokymo
si privalomumą. Dabar, 
sako Gedvilas, 85% įsto
jusių į pirmąjąklasę, lai
ku baigia aštuntą klasę. 
Kitaip sakant, 15% nuby
ra, nebaigia, nors ir pri
valoma. Ir tai, sako, tas 
nuošimtis esąs vienas iš 
geriausių visoj Sovietų 
Sąjungoj. Atseit, Rusijoj 
į tą privalumą žiūri 
dar labiau pro pirštus. 
Turbūt čia ir svarbiau
sia ne įvykdymas, o pa
skelbimas, kad, štai, ir 
pas mus mokslas privalo 
mas. Todėl dėmes įkrei- 
piantieji į praktiškuo
sius sumetimus neturi 
perspektyvos būti išklau
syti.

Kitas persitvarkymas 
švietimo sistemoj Lie
tuvoj, kurį žada pradė
ti ateinančiais metais, 
bus pradžiamokslinių 
klasių sumažinimas. Da
bar pirmieji ketveri me
tai mokykloj, t.y. pir
mos keturios klasės yra 
pradinės klasės, arba 
pradinė mokykla. Tik 
penktoji lasė atitinka se
niau buvusią pirmą gim
nazijos klasę. Pagal nau
ją tvarką, dabartinių ke
turių pradinių klasių 
mokymas bus suspaus
tas į trejus metus, tris 
pirmąsias klases, o ket
virtoji klasė jau bus kaip 
ir "pirmoji gimnazijos 
klasė". Gia jau kiekvie
ną dalyką dėstys kitas 
mokytojas, kaip pradinė 
se klasėse visus dalykus 
dėsto tas pats mokyto
jas. Viduriniam bendro
jo lavinimo mokyklos 
(gimnazijos) kursui ta
da liks aštuoneri metai 
vietoj dabartinių septy- 
nerių. Tai beabejotinas 
pagerinimas, grįžimas 

beveik į tokias pačias 
sąlygas (mokslui išeiti 
laiko atžvilgiu), kaip bu
vo priešbolševikiniais 
laikais...

Šis persitvarkymas 
vėl pareikalaus pertvar
kyti mokymo programas 
bei atitinkamus vadovė
lius. Jam įgyvendinti 
reiks trejų metų. Niekas 
nenumano, ką tada per
tvarkyti per tą laiką su
galvos. ***

Laimingu būdu sveiko 
proto nepraradęs mokyk
lų inspektorius Lietuvoj 
pasižiūrėjo, kaip mark
sizmo - leninizmo dva
sioj išauklėti mokytojai 
dėsto lietuvių literatū
rą Lietuvos mokyklose, 
ir išsigando: nejaugi mo 
kytojus reikia teisman 
atiduot? (Švyturys, '69/ 
17).

Ne, kiekvieną kartą 
kaltinti mokytoją, esą, 
nesąžininga. Rado jis iš
tisą virtinę mokytojų kai- 
tęs lengvinančių aplinky
bių ir tik stačiai pirštu 
neparodė į tikruosius kal
tininkus, tik susilaikė, 
turbūt, vengdamas pats 
atsidurti kaltinamųjų 
suole... Bet jis parodė, 
keletą būdingų pavyz
džių, ką iš literatūros 
pamokų daryti yra ištre 
niruoti dabartiniai moky 
tojai. Pasakoja:

"Tauragės rajono mo
kykloje stebėjau literatū
ros egazminą žodžiu. 
Klausaisi atsakymų ir 
stebiesi, kaip menkai mo
kiniai išprusę. Beveik 
visų rašytojų, kūrusių 
iki 1940 metų,knygos ver
tinamos paviršutiniškai, 
vienu mastu: vaizdavo 
sunkų valstiečių gyveni
mą, parodė niūrius bur
žuazinės santvarkos 
vaizdus... O kuo skiria
si Žemaitė nuo J. Biliū 
no , ar S. Nėris nuo A. 
Venclovos? Ne, jie to ne 
žinojo. Darblogiau moki
niai atsakė į klausimus 
apie naujausią literatū
rą. Sunku jims buvo na
grinėti E. Mieželaičio, 
J. Marcinkevičiaus kū
rybą. Mat, nebuvo tų 
tradicinių štampų, ku
riais jie įpratinti vertin
ti literatūrą"...

O štai ir pavyzdžiai, 
kaip, būtent, įpratinti:

Kaip taupyti pinigus
kai telefonuoji

i tolimas vietas
C*

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

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

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

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

"Mokytoja supažindi
na vaikus su Vaižganto 
"Pragiedrulių" ištrauka 
"Napalys darbus dirba". 
Perskaičius dalį teksto, 
pedagogė klausia: — Su 
kokiais žemės ūkio pa
dargais dirba Napalys^ 
Pasakykite, ar reikėtų 
taip vargti Napaliui, jei 
gu jis gyventų socialis
tinėje visuomenėje? Mo
kiniai atsako: — Napalys 
— buržuazinės santvar
kos auka, dirba su arklu. 
Socialistinėje visuome
nėje Napalys būtų inži
nierium..."

"Taip, tai tiesa", sam
protauja ir inspektorius 
skubėdamas pasirodyti, 
kad jis nei kiek neabe
joja nuostabiais socialis
tinės santvarkos prana
šumais, kurie ir praė
jusiame šimtmetyje, be 
abejo, kaip gi ne, būtų 
arklą bematant trakto
rium ar kombainu pa
vertę: "Socializmo są
lygomis Napalys iš tik
rųjų galėtų mokytis. Bet 
ar galima pasitenkinti 
tokia kūrinio analize?"

"Dešimtoje klasėje 
mokytoja nagrinėjo Krė 
vės "Raganių". Buvo kal
bama apie klerikalizmo 
kritiką šiame kūrinyje. 
Nagrinėdama "Sker
džių", mokytoja akcen
tavo socialinius kūrinio 
momentus. Gerai. O Krė
vės raštų grožis * švie
sūs kaimo žmonių pa
veikslai, nuostabūs Dzū
kijos vaizdai — visa tai 
liko nepaliesta".

"Matyt, mokytoja, iš
keldama buržuazinės 
santvarkos kritikos idė
ją, nė nepagalvojo, kad 
meilės gamtai ir darbui 
idėja jaunimui irgi labai 
svarbi"...

O ką ji darys, kad taip 
išmokyta mokyti.

(ELTA)
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Dvidešimties mulų tempiamo vežimo ratai — rūpestingai atrinktas kietmedis, rūpestingai išskaičiuo
ti apkaustymai ir stipinų sustiprinimai. Kas kelintą mylią ratai būdavo tepami ricinos alyva, nes naftos 
gaminiai tada dar nebuvo žinomi. J.P. Palukaičio nuotrauka

MIBTItS StĖNIŪ KRONIKOS (8) lonas Pranas Palukaitis

Mūsų kultūriniai lobiai kukliame kambarėlyje

DYKUMA SUNKIAI 
SKYRĖSI SU TURTAIS

Borakso paruošimas 
rinkai Nevados pelkėse 
buvo labai panašus į šal
tienos gamybą: surinkto
ji žaliava virinama ka
tiluose, graibomi nešva
rumai, paskui karštas vi
ralas pilstomas į krista
lizacijos lovius, kur, 
saulei išgarinus vande
nį, likdavo sausas, šva
rus mineralas. Tokį pat 
procesą reikėjo naudoti 

Čia, Mirties slėnyje.
Ir tik čia, prisėdęs 

ant jau baigiančių suby
rėti visą pasaulį stebinu
sios įmonės pamatų bei 
aprėpęs akimis milžiniš
kus tarp dangų remian
čių kalnų įdubusios dy
kumos plotus, suvoki,ko
dėl milijonieriaus Cole- 
mano kišenė turėjo šauk
tis pagalbos: teko inves
tuoti milžiniškas sumas 
anksčiau, nei bus gali
ma iš čia pirmąjį pro
dukto svarą išgabenti.

Reikėjo šimtus mylių 
per dykumas ir kalnus 
atgabenti ir dykumoje 
sumontuoti įrengimus, 
reikėjo išspręsti labai 
sunkiai įveikiamas ku
ro, gaminio transporto 
ir pagaliau personalo 
maitinimo problemas. 
Tik vanduo jau buvo nu
pirktas, bet ir tą reikė
jo įmonėn gabenti pen
kias mylias. Mulų tem
piamose cisternose.

Žaliava buvo skutama 
vietoje. Kapliais, lauž
tuvais ir kastuvais, 
sluoksnis po sluoksnio 
gilyn. Sukasama eilėmis 
į krūveles, kažkodėl va
dintas šieno kupetaitė
mis. Po savaičių triūso 
dykuma atrodydavo kaip 
ūkininko laukai po mėšla 
vežio, tik tos krūvelės 
būdavo ne iškratomos, o 
surenkamos į vežimus 
ir gabenamos į katilus.

Kurui teko naudoti tai, 
ką dykuma davė, nes apie 
anglies atsigabenimą ne 
galėjo nė svajonė kilti, 
o miškai — peraukštai, 
pertoli kalnuose.

Buvo kūrenama vadi
namu "dykumos šienu". 
Tai ne žolė, tai dykumų 
krūmokšniai — šalavi
jai, tamariskai, bet dau
giausia meskitai — iki 
žmogaus piršto storio, 
staigiai perdegą. Atsitik
tinai užklydusiam sve
čiui krosnių kūrenimas 
būdavo įspūdingesnis, 
nei pats produktas ar jo 
transformacija.

Krūmokšniams rink
ti praktiškai teko suor
ganizuoti beveik atskirą 
pramonės šaką — kros
nys rijo juos greičiau, 
nei dviejų tonų vežimai, 
iš tolo primeną šienapiū 
tės vaizdus, spėjo pri
vežti. Iš pradžių dar bu
vo lengviau, bet ištek
liai vis slinko tolyn — 
reikėjo vežti 6, 8 ar net 
lo mylių. Tik po kelerių 
metų pradėjo atsirasti 
nafta, bet čia ji dar ne
buvo panaudota.

Keliai? Vienintelis 
įmanomas, išvažiavimas 
iš slėnio buvo pietų kryp
timi per druskos lau
kus, kuriuose prasmen
ga kartais vandeninga, 
kartais sausa KarČioji 
upė. Tai kalba, kad drus
kos laukai po storesne 
ar plonesne pluta tebė
ra požeminis liūnas. Su 
dugno neturinčiomis aki
mis, kaip buvo patirta, 
kelių beieškant.

Tik viename ruože bu
vo surasta patikimai tvir
ta pluta, bet ten pavir
šius buvo klaikus: lyg 
milžiniškų aštrių vinių 
tankiai prikalta jogo pra
tybų lenta. Smaigaliai 
iki žmogaus juosmens, 
durtuvo aštrumo. Suak
menėję, kieti, kaip stik 
las. Joks mulas neper
eis, joks vežimas ne
persiris.

Mašinų keliams ly
ginti tais laikais pasau
lis neturėjo. Reikėjo nu
imti smaigalius, užly
ginti duobes rankomis. 
Astuonias mylias negai' 
lestingoje 110-120 Fa
renheito kaitroje. Ne, 

baltaodžiai netesėjo.
Kažkas atsiminė ki

niečių ištvermę Snie
giniuose (Sierra Neva- 
da) kalnuose, per žie
mos spreigus kalant ge- 
ležinkleio vagą. Atvež
ta čion būriai jų iš San 
Francisco.

Ir jie ištvėrė: keliais 
šliauždami, kaltais ir kū
jais trupino suakmenėju
sios druskos smaigalius 
už dolerį ir ketvirtįdie- 
nai. Ir vis prašė arba
tos ir vėl arbatos. Ji tu
rėjo būti verdančiai karš
ta. Jie gėrė ją be palio
vos toje pragariškoje 
kaitroje, ir prakaitas jų 
gelsvais kūnais po pla
čiomis šiaudinėmis skry7 
bėlėmis tekėjo arbatos 
spalva...

Artimiausia geležin
kelio stotis, į kurią 
baigtą gaminį reikėjo 
nugabenti, buvo Moha- 
ve — už 165 mylių per 
dykumas ir kalnus. Bet 
tas mylių skaičius iš
tįsta, prisimenant tik
rąsias problemas — 
smėlio jūras, aštrų te- 
reno bangavimą, drus
kingas pelkes, kaitrą, 
vandens stoką.

Jau pirmosios 30 my
lių per savąjį kiemą iki 
Meskito šaltinio, pasku
tinio vandens Mirties slė
nyje, buvo vienas iš sun
kiausių žygių visame kon 
tinente, bet čia vargai tik 
prasidėjo. Nuo išėjimo 
iš slėnio per Vėjo Tar
peklį (Windy Gap, Win- 
gate) iki Mohavės — 135 
mylių ruože tebuvo tik 
trys šaltiniai. Mulus gi 
reikėjo girdyti kas 4-5 
mylias. Tokiais atstu
mais reikėjo išdėstyti šė 
rimo - girdymo punktus 
ir juos be paliovos pri- 
pildinėti. Sąstato kelionė 
iš slėnio į geležinkelio 
stotį ir atgal užtrukdavo 
apie mėnesį.

Harmonijos vadovybė 
išskaičiavo, kad apsimo
kanti siunta turi būti ma 
žiausiai dešimties tonų. 
Taip ir buvo pasakyta ve 
žimų konstruktoriui J.
S.W, Perry. Tas ėmėsi 
darbo mokslininko
kruoštumu.

Dešimtį tonų kelią ve
žimai nebuvo naujiena 
Amerikoje: jie buvo nau 
dojami Naujojoje Angli
joje ir pastaraisiais me 
tais Vakarų pakrantėje. 
Jų ratų aukštis siekda
vo iki 12 pėdų, ratlan
kių plotis — 14 colių. Di 
džiąją jų išlaikymo pro - 
blemą sudarė klimatinės 
atmainos: taiperdžiūda- 
vo ir ratlankiai smukda
vo, tai išbrinkdavo ir 
stipinai išsikraipydavo. 
Konstruktoriai buvo aiš
ku, kad toki vežimai grei - 
tai subyrėtų šiose dyku
mose. Jis priėjo išvados 
kad drėgmės problema 
čia beveik neegzistavo, 
bet perdžiūvimo klausi
mą tebus galima išspręs
ti, tik kiekvieną lentgalį 
gerai išdžiovinus pa
čioje dykumoje.

Ištisas savaites jis jo
dinėjo ir tempė į slėnį 
skirpstų, šermukšnių ir 
ąžuolų pavyzdžius. Pas
kui du stipriausių karš
čių mėnesius džiovino

Vieną šaltoką rudens 
dieną stabtelėjau prie 
Jaunimo Centro, kur kas 
dieną, o ypač sekmadie
niais ir šeštadieniais čia 
gyvas lietuviškojo gyve
nimo judėjimas. Nebeat
pažįstu šios gražios, ra
mios vietelės. Ir pa
minklas Žuvusiems už 
laisvę, atrodo, nebe tas. 
Toks vienišas likęs... O 
aplink juodos žemės kal
nai. Skubantį sutinku ar
chitektą inž. Joną Stan
kų. Persimetame po žo
dį.

— Matai, pradėjome 
Jaunimo Centro praplė
timo darbus. Vyruti, ne 
juokai. Daug kaštuos... 
Bet ką tai reiškia pini
gas prieš savus, jaukius 
lietuviškus namus, ku
riuose ugdoma mūsų iš
eivijos lietuviškoji atža
la ateičiai. Tai tautinio 
gyvastingumo versmelė 
— prasitaręs nuskubėjo 
inž. Jonas Stankus.

Lyg ramus šventojo 
lietuviško židinio vaidi
la ir saugotojas aplink 
sukinėjas visų pamiltas 
tėvas kun. J. Kubilius, 
SJ. Jo veide rūpestis bet 
drauge ir lengvutė šypse
na.

— Žiūrėk, brolau, į 
žemę knisamės. Pama
tai rytojaus dienąčiabus 
pilami. Rūpestis — ar 
ištversime? Sunki naš
ta... Bet tikime į mūsų 
mielų lietuvių gerą va
lią. Juk jie ne kartą pa 
kėlė sunkias gyvenimo 
naštas ir vienkartiniuo
se žygiuose pasirodė ste
bėtinai nuoširdūs. O juk 
tie namai — visų mūsų 
namai, kuriuose degs 
lietuviškos šilumos ugne
lė, — aiškino kun. J. Ku
bilius, S.J., susimąstęs 
žvelgdamas į gilią, iš
raustą pamatams duobę.

— Nenusiminkite. Lie
tuviai pajudės šiam di
džiam žygiui. Juk tai mū
sų gyvenimo darbų pras
mė. Visi po plytą! Ir tu
rėsime savąją, gražią, 
praplėstą užuovėją, ku
rioje tilps lituanistinės 
mokyklos, archyvai, ir 
daugelis kitų įstaigų — 
raminau šį mielą, darbš
tų ir jaunimo idėjomis 
gyvenantį kun. J. Kubi
lių SJ.

Ta proga aplankau jau
ną idealistą, didį jauni
mo mylėtoją ir su jauni
mu dienas praleidžiantį, 

prieš saulę, nuolat ma
tuodamas ir skaičiuo
damas medžio susitrau
kimą. Pagal tuos skai
čiavimus padarė brėži
nius ir susitelkė žymiau, 
sius specialistus račius 
ir kalvius.

Suplanuotieji vežimai 
turėjo būti kiek mažesni 
už Naujosios Anglijos, 
bet talpinti pusę preki
nio traukinio vagono. 
Kiekviena jų dalis buvo 
atskirai matuojama, de
rinama, ir pats kons
truktorius smulkmeniš
kai tikrino kiekvieno 
varžto prisukimą.

Pagaminta 10 vežimų, 
sveriančių per tris to
nas, ir sąskaita už juos 
buvo pritrenkianti —de
vyni tūkstančiai dolerių! 
Bet apsimokėjo: nė vie
no jų nereikėjo taisyti vi
sus penkerius metus kol 
jie buvo naudojami bo- 
raksui iš Mirties slėnio 
gabenti.

(Bus daugiau)

JURGIS JANUŠAITIS

kun. Algimantą Kezį,SJ, 
vieną iš iškiliųjų fotogra
fą menininką ir šiuo me
tu "sergantį" mūsų kul
tūrinių lobių telkiniu įne 
greit nykstančius fil
mus.

Kuklus kambarėlis. 
Menkutė lovelė. Didelis 
rašomas stalas, pasie
niuose spintos, spintelės 
ir aparatų krūva. Atro
do, kad šio plačių užmo
jų vyro visas gyvenimas 
telpa šiame mažame 
kambarėlyje.

Ir tuojau prie reika
lo. Sako kun. A. Kezys, 
kad naujuose Jaunimo 
Centro pastatuose turė
sime ir Lietuvių Foto 
Archyvo gražias ir pa
togias patalpas.

Ir pademonstruoja sa
vo darbo detales. Valan
dėlę stebime baigiamo 
garsinio spalvoto Skau

LietuviŲ Foto Archyvo vedėjas kun. A. Kezys ir Dirvos bendra' 
darbis Jurgis Janušaitis dalinasi paskutiniais LFA ir lėšų telkimo 
rūpesčiais. V. Noreikos nuotrauka

tų Jubiliejinės stovyklos 
filmo gabalėlį. Įdomus, 
gyvi vaizdai, daugbetriū 
siančio ir besiruošian
čio gyvenimui jaunimo 
— skautų. Štai čia, sako, 
skaidrių albumai. O va, 
čia, kartoteka negaty
vams. Surinksime mūsų 
dailininkų kūrinius į 
skaidres — sako kun. Al
gimantas. — Tai lobiai 
mūsų tautinės kultūros 
kurie bus prieinami mū
sų kartoms ir mokslo bei 
meno ar istorijas rašan
tiems žmonėms.

Neveltui dirbame, pa
galvojau, kad Lietuvių 
Foto Archyvo vedėjas ga 
lėtų turėti geras filma
vimo ir garso priemo
nes. Juk štai ir keletas 
filmų. O apie Jaunimo 
Centrą jau tuojau pamaty
sime.

Prisimename ką tik 
praėjusį humoro ir mu
zikos šaunų vakarą Jau
nimo Centro didžioje sa
lėje, spalio 26 d. Tas va
karas buvo skirtas su
telkti kiek lėšų mūsų 
kultūriniams lobiams 
įamžinti ir juos saugo
ti.

Vakaras buvo išskir
tinai gražiai suruoštas. 
Talkininkės — A. Rū
gytė, B. Briedienė, E. 
Vilutienė, N. Vengrie
nė, St. Semėnienė, Per
ry, Kurauskienė, Joku- 
bauskienė ir kitos pui
kiai paruošė vaišes. 
Nors keturi parengimai 
tą pačią valandą vyko 
Jaunimo Centre, Lietu
vių Foto Archyvo paren
gime dalyvių tikrai buvo 
gausu. Programa gerai 
organizuota, trumpa, 
nuotaikinga. Akt. Eglė 
Vilutienė taikliu žodžiu 
nusako šio vakaro esme 
ir pristato programos 
dalyvius. Rašytojas Alo
yzas Baronas klausyto
jus nuveda į linksmų nuo
taikų šių dienų gyvenimo

pasaulį, skaitydamas sa 
vos kūrybos aktualijas. 
Smuiku Povilas Matiu- 
kas, violončele muz. P. 
Armonas ir fortepijono 
Manigirdas Motekaitis 
atlieka keletą pas aulinės 
muzikos nuotaikingų kū
rinių ir aktorius Kazys 
Veselka puikiu įsijauti
mu ir jam būdingu talen. 
tu iš atminties gan ilgo
ką L. Dovydėno "Klemen 
to dūdos" kūrybos per
teikia klausytojams. Me
ninę programą klausyto
jai išklausė su pasigė
rėtinu dėmesiu ir paly
dėjo gausiais aplodis
mentais.

Lėšų telkimo komi
teto pirmininkas Jonas 
Evans pasveikino atsi
lankiusius, visiems padė 
kojo už visokeriopą tal
ką ir rėmimą šios gra
žios Lietuvių Foto Ar
chyvo darbų idėjos ir pri
statė visą eilę garbės

svečių, jų tarpe ameri
kiečių — nuoširdžių au
kotojų.

Po programos, besi- 
vaišinant, burtų keliu bu
vo paskirstytos laimin
giesiems dovanos. Jas 
laimėjo: Ed. Yuška — Jo
no Evans dovanotą rekor
derį 400 dol. vertės, 
Hallowel James Service 
— Valdo ir ponios Adam
kų dovaną — 2 asm. vie
nos savaitės atostogas 
Tabor farmoje, J. Nar
sas — J. Lieponio, Fur- 
niture Center sav., do
vaną - baldus ir K. Ra
manauskienė — N. Burn- 
šteino dovaną — kailinį 
paltą.

Šiame parengime nuo
širdžiai talkino ir mūsų 
jaunimas.

Pasidalinę išgyven
tais įspūdžiais, pasiek
tais laimėjimais, atsi
sveikinu su kun. A. Ke- 
ziu su didele viltimi, kad 
kukliame kambarėlyje 
sukaupti mūsų tautinės 
kultūros lobiai, visu su
tartinu darbu ras prie
glaudą praplėstame Jau
nimo Centre, kurio pra
plėtimo rūpesčiais gy
venkime mes visi, auko
kime ir aukokimės, nes 
tai mūsų visų šios die
nos svarbiausias užda
vinys, išliekąs ateičiai.
------- 3--------------------------------

WANTED AT ONCE

ASSEMBLY 
WORKERS

Day Shifts. Excellent pay 
and fringe benefits.

APPLY IN PERSON — 
Monday to Friday 

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

BERRY DOORS,
DIVISION OF THE 
STANLEY W0RKS 

2400 E. Lincoln 
Birmingham, Mich.

(84-93)
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O. B. AUDRONĖ Stasys Santvaras

ATKILO SU DVIEM KNYGOM
Niekad žmogus neži

nai, kada, kur ir ką su
tiksi. Ir man Lietuvoj 
su Ona ir Bronium Bal
čiūnais neteko veidas 
prieš veidą atsistoti. 
Lemtis, kruvinais viesu
lais pasiautus!, mus iš- 
bloškė į tą pačią pasto
gę seno universiteto 
mieste Tuebingene, į ga
na gerąnamelį, kuris sto
vėjo rytinėj Nekaro upės 
pusėj. Tik mūsų šeimi
ninkė buvo tokia mote
ris, kuriai nepritiktų jo- 
kis gražiajai lyčiai ski
riamas pagyrimas. Bent 
aš nuo to meto tikiu,kad 
raganos nėra pasakotojų 
išmistas, tegu ir nedaug 
— jų galima sutikti ir gy
vų moterų tarpe...

Beveik kasdieną išgy
vendami vienokį ar kito
kį nesusipratimą su šei
mininke, nes ji buvo tie
siog geniali kivirčų iš
radėja, mes gyvenom ant- 
rame aukšte, o Balčiū
nai trečio aukšto man
sardoj. Ten mes susipa
žinom, ten ir pirmąjį be
namio žmogaus kartėlį 
gomuriuose pajutom.

O. B. Audronė, savo 
išvaizda imponuojanti 
moteris, buvo santūri ir 
drovi būtybė, auginusi 
kiek vyrėlesnį -berniuką 
už mūsų Agą. Kurį lai
ką aš net nežinojau, kad 
ji rašo eilėraščius. Tik 
po to, kai mūsų pažintis 
gerokai sušilo, berods, 
Broniaus iniciatyva, 
prie kavos ar kokių ki
tų vaišių skobnelio, ji 
man parodė pluoštą sa
vo kūrinių. Be abejonės, 
nuo to meto mūsų santy
kiai įriedėjo į kitą vagą.

Dabar, štai, O. B. Aud
ronė atkilo pas mane su 
dviem knygom — Žings
niai takeliu (išl.l966m.) 
ir Tik tau ir man (išl. 
1969 m.).

Buvo laikas, kada be 
veik visi lietuviai auto
riai, atsidūrę už Lie
tuvos ribų, man atsiųs
davo savo dedikuotas 
knygas, o dabar, deja, 
tik labai retas kuris su
plazda tuo dvasios kil
numu (Sic transit gloria 
mundil). Tai mostas O.
B. Audronės, prisiminu
sios seną bendrakeleivį, 
man buvo paguodžianti 
staigmena. Nuoširdus 
ačiū jai už tą prisimini
mą.

O. B. Audronė, ištekė
jusi už karininko, sveti
mose šalyse, sunkiose 
sąlygose prasikalusio į 
architektus, savo eilė
raščius pradėjo spaus
dinti nepr. Lietuvoj, dau
giausia kariams skiria
moj spaudoj. Ir tais savo 
kūrinėliais ji buvo arti 
to paprasto irpilkokarei
vėlio, rūstokose karei
vinėse gyvenančio tėviš" 
kės kalvų ir klonių, ber
žų ir uosių, darželių ir 
sodų, ežerų ir upių prisi
minimais, atokiau nuo na
mų bręstančio ir įsisą
moninančio kaip reikia 
savo kraštą mylėti. O.
B. Audronė pataikė ženg. 
ti su lietuvių karių gre
tom, ilgainiui jos eilė
raščiai galėjo tapti nau 
jom ir mėgiamom karių 
dainom.

Atsidūrusi Vokietijoj 
O. B. Audronė lyg pasi
metė, nes gyvenimo įvy
kiai diktavo kitus išgy
venimus ir visai kitokią 
kūrybos tematiką. Teko 
pajusti jai ir tai, kad bu
vo rašytojų, kurie, ma
tyt, nepalaužiamai įsiti
kinę, kad tik jie vieni yra 
poetai, nenorėjo jos net 
į savo gretas įsileisti

Poetė O. Balčiūnienė - Audronė.

(kaip visa tai siaurakak- 
tiška ir kiek daug toje 
puikybėje dvasinio skur
do!). Bet... O. B. Aud
ronė, tvirta dzūkė, nepa
sidavė, vidinio šauksmo 
save išsakyti tokią, ko
kia esu, anuose nelinks
mose kelionėse neišbars
tė. Žingsniai takeliu ir 
Tik tau ir man, tai, tur 
būt, ir yra daugumas ei
lėraščių, kuriuos ji per 
pastarąjį dvidešimtme
tį parašė.

O. B. Audronė eiliuo
ja sklandžiai ir lengvai, 
gal net per paprastai, 
lyg bijodama sunkion 
mintin pasinerti ar dar 
negirdėtu vaizdu prabil
ti. Veikiausia tas jos pa 
prastumas yra iš dzū
kų būdo išplaukiantis ly
rizmas. Neabejotina, 
kad tame jos darningu- 
me nestinga ir moters 
dvasios atspindžių, jos 
asmeninių susikirtimų 
su kasdienybės giedriom 
ir liūdnom valandom. O 
kai sieloj neramu, kai 
liūdna ar kai viduj šili
ma suplasnoja — tada 
juk ir paukščiai gieda!

O.B. Audronės eilių 
tematika gana įvairi. Ta
čiau jos kertiniai ^akme
nys gal būtų šie: malda 
ir meditacija, tėvynės il
gesys, jos nelaimių ato- 
š vaitos, gimtinės ir ar
timųjų apdainavimas, 
gamta, miestai ir šiek 
tiek drovios egotistikos. 
Ypač apstu maldų, o tas 
lyg rodytų, kad O.B. Au
dronė yra dievobaimin
ga moteris. Žingsniai ta
keliu, tematikos požiū
riu, daugiau atspindi 
ankstybesnę jos lyriką, o

Tik tau ir man jau yra 
šuolis į platesnius aki
račius.

Malda, šauksmas įDie 
vą, meditacija, pokalbis 
su Dievu yra nelengvai 
įveikiama medžiaga. Kai 
skaitai religinę lyriką, 
nebūtinai tik lietuvių pa
rašytą, gana dažnai pa
galvoji, kad žmogus ab
soliučią daugumą savo 

žodžių Viešpačiui jau 
yra išsakęs. Kartojasi 
simboliai, kartojasi vaiz 
dai ir mintys, kartojasi 
ištisos maldų frazės, at
rodo, kad konvencionalu
mas religinėj poezijoj 
yra tiesiog įsiliepsnojęs, 
Tai ženklas, kad poetai, 
bandą maldom save iš
sakyti, neturi pamiršti, 
jog ši tematika yra ap
tverta prarajom.

Nors O.B. Audronės 
lyrikoj beveik dominuo
janti spalva yra maldos, 
nors jai pačiai, tur būt, 
atrodo, kad savo maldo
se ji yra tikrai nuošir
di (ir aš tuo neabejoju) 
nelengvai ir ji šią me
džiagą apvaldo. Štai pos
melis jos giesmės Ka
zimierui :

Taip tolimas -- 
Taip artimas, 
Kazimierai šviesus 
Užtarki mus 
Ir Lietuvą — 
Užtarki mus visus. 

(Žingsniai takeliu, 12 p.)

Nenoriu pirštu rodyti į 
kiekvieną žodį, esu tik
ras, pati autorė pama
tys, kad šio sklandaus 
posmo žodžiai jau yra ne 
kartą ir kitų pasakyti. 
O tai reiškia,kad ir mal
da yra reikalinga ypač 
subtilaus ir savaimingo 
pasisakymo, naujesnių 
metaforų ir simbolių,re
čiau vartojamų spalvų. 
O.B. Audronė, kol neat
kilo į modernius laikus, 
eiliuodavo klasikinėm 
strofom — keturių, pen
kių, šešių eilučių rimuo
tais posmais. Ir tas tiko 
jos poetiniam veidui. 
Dabar išleistose kny

gose, ypačiai rinkiny Tik 
tau ir man, jinai atsisakė 
"nuo senojo svieto" — ji 
pradėjo taip eiliuoti, 
kaip didelė dauguma dai
nių šiuo metu eiliuoja. 
Kai tą daro jauni, tai su
prantama — toks laikas, 
tokia mada, tokios ma
nieros. Abejoju ar derė
jo O.B. Audronei šįeks- 
perimentą daryti. Jei 
madingi dalykai, kurie 
anaiptol nėra naujovė 
(baltom eilėm žmonės ra
šė ir prieš daugel šimtų 
metų), kiekvienu atveju 
būtų neginčijamas me
nas, neapsakomai būtų 
lengva pasidaryti poetu. 
Tačiau esminis dalykas 
poezijos mene yra savęs 
atradimas originalaus tu
rinio ir formos darnoj. 
Žodžių išbarstymas bal
tam puslapy, nors akims 
ir naujoviškas rodosi, 
tai dar ne modernumas. 
Mano išmanymu, mo
dernu yra visa tai, kas 
išlieka, kas pajėgia į ki
tus amžius įkopti.

Poezijos meno befor
miškumas, mūsų dienom 
bandęs save riksmu, o 
kartais ir meniškesniu 
žodžiu pateisinti, kelia 
rūpesčio ne tik mūsų pa
dangėj. Ne vienas lite
ratūros kritikas mato — 
tai mada, užkrečianti net 
ir savaimingus talentus. 
Blogiausia, kad daugeliu 
atvejų ji nėra jokia nau
ja poezijos meno srovė, 
jokia nauja mintis, o tik 
mada dėl mados, befor
miškumas dėl beformiš
kumo. Originalesnės poe
zijos srovės tai lyg lan
gų pravėrimas, lyg sau
lės spindulių įbėrimas į 
pradėjusią suplėkti tam
sumą. Deja, tų srovių ma
ža, beveik nėra, nors 
skambūs šūkiai ir mėto
mi, o yra tik arogantiš
kas atsisakymas nuo se
nųjų formų, kurios taria
mai atgyveno.

Tad ir kyla klausimas, 
tinkantis ne tik O.B. Au
dronei, bet ir ne vienam 
kitam mūsų poezijos kū
rėjui: ar dera mums ne
kritiškai paskui madas 
vaikytis, ar negeriau bū
tų be paliovos sa
vęs i eškoti? Iš tikro 
mes, lietuviai, dar neį- 
veikėm apsto klasikinių 
formų. Jei atsigrįšimtik 
į sonetą, tai, savuosius 
palyginę su "senių" Pet
rarkos ir Mickevičiaus 
sonetais, kiek jų tokioly 
gio surinksim? Gal ne
mažiau turime baladžių, 
bet argi jau tobulai ap
galėta ši forma? Terci
nos gal yra tik vienas ki
tas bandymas, o tokios 
sestinos, kiek aš aprė
piu, dar nėra bandęs nei 
vienas mūsų poetas. O 
juk yra ir daugiau "se
nų" poezijos formų, ku
rių mes dar nemėginom 
pažinti ir jomis pamė- 
gauti.

Aišku, kaip dabar 
įprasta, tuoj kas nors 
gali man atrėžti, jog tai 
yra atgyvenusios, ar
chaiškos poezijos for
mos. Aš gi sakyčiau, jog 
tai yra sunkios, sudėtin
gos formos. Joms apval
dyti, geram eilėraščiui 
tom formom parašyti, 
reikia ne tik modernu
mo, tų formų pažinimo, 
bet ir stipraus poetinio 
talento.

(Nukelta į 6 psl.)

SCENOJE MATOME
SAVE Pokalbis su J PusdeŠriu

Saulius Šimoliūnas

Yra toks filosofo Pla
tono mitas: žmogus nė
ra pilnas pasaulyje, jis 
ieško savo antros pusės 
ir retas kuris tai suran
da. Šis apibūdinimas tin. 
ka visiems ieškotojams 
visiems laikams.

Toks ieškotojas sce
nos mene yra Justas Pus- 
dešris. Jis labai ilgai ir 
su didele kantrybe ieško 
autoriaus, kurį per sa
vo režisūrą atvestų te
atram Surežisuotas vei
kalas ilgainiui tampa au
toriaus ir režisieriaus 
saveiksmiu Justo Pus- 
dešrio rankose, nes reži
sierius Justas Pusdeš
ris anot Platono mito iš 
tikrųjų mene ieško savo 
meninio antrojo aš, savo 
paties išsipildymo. Už 
tat tie, kurie mato jo 
pastatymus, išsineša ne
užmirštamą įspūdį: Pus 
dešrio teatras tampa gy 
venimo veidrodžiu ir gy
venimas teatru.

Režisierius Justas PusdeSris

Rugsėjo mėn. 15 d. Jus 
tui Pusdešriui suėjo 62 
metai ir jis pasitraukė 
pensijon iš Fordo auto
mobilių fabrikų Dear- 
born, Michigan. Rugsė
jo 20 d. šis įvykis buvo 
atžymėtas jo šeimos su 
rengtomis vaišėmis, įku 
rias atsilankė artimieji 
prieteliai, kai kurių or
ganizacijų atstovai.

SCENOS VEIKLOS 
APŽVALGA

Iš pat jaunystės dienų 
pamėgęs scenos meną, 
ilgainiui Lietuvoje atsi
stoja scenos meno pri
tyrusiu darbuotoju, veik
damas jaunimo organi
zacijose. Metų bėgyje įsi
gijęs reikiamą stažą, 
konkurso keliu įstoja į 
Marijampolės miesto te
atrą. Ten jis reiškiasi 
kaip pirmaeilis aktorius 
ir vėliau režisierius. Pa
stato Vytauto Alanto Už
tvanką, Sofijos Čiurlio
nienės Aušros Sūnus, 
Adomonio Svetimas 
Plunksnas ir kt. 1944me 
tais pasitraukia Vokieti
jon ir tremties stovyklo
je suorganizuoja meno 
sambūrius, sūkuriais pa
stato montažą Aušros 
Paukščiai, montažą Su
grįžo (Strazdo dainos), 
Antano Gustaičio Slogu
čius ir Sekminių Vaini
ką, Vytauto Alanto Bu
halterijos Klaidą, isto
rinį veikalą Mirgą, An
tano Škėmos Vieną Va
karą ir kt. 1950 metais,

atvykęs Amerikon, Det
roite įsteigia Alkos Dra
mos Sambūrį, sudarytą 
iš pajėgių mėgėjų. Pa
minėtini pastatymai:
Kenčianti Tauta (mu
zikinis montažas),
Džiaugsmas (su skau
tais), Vytauto Alanto Bu
halterijos Klaida, Ragu
čio Šaltinėlis, Kyla Vėt
ra Ūkanose, Antano Škė
mos Žvakidė, Vieną Va
karą, Šventoji Inga, Ana
tolijaus Kairio Diagno
zė, Adomonio Svetimos 
Plunksnos, Keturakio 
Amerika Pirtyje, Žalgi
rio Mūšis (žodinis monta 
žas) ir kt. Taipogi sure
žisavo visą eilę radijo 
montažų įvairių minėji
mų progomis vietos Lie
tuvių Balso radijo pro
gramose. Atliko režisū 
rinį darbą su parapijos 
choru Consilium Facul- 
tatis operetės pastaty
me.

ATEITIES PLANAI
Išėjęs iš kasdieninio 

darbo poilsin, Justas 
Pusdešris dar daugiau at
siduoda scenos menui. 
Kartu su Stasiu Šližiu ir 
jo vadovaujamu jaunimo 
choru, Justas Pusdešris 
rengiasi statyti muzikinį 
veikalą. Taip pat numa
tomas Kaz. Binkio kūry
bos ištraukų vakaras. 
Nori įscenizuoti Antano 
Baranausko Anykščių Ši
lelį. Dar tolimesnėje 
ateityje nori pastatyti po
ra komedijų.

Su Antano Škėmos 
Šventąja Inga (režisūra 
Justo Pusdešrio) ir Ži
vilės trečiuoju paveiks
lu (režisūra Dalios Juk
nevičiūtės) norima ap
lankyti Clevelandą, Ro- 
chesterį ir New Yorką.

KELI KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

— Kodėl pasirinkote 
statyti Binkį? —paklau
siau Justo Pusdešrio.

— Binkio kūryba kiek
vienam žmogui prieina
ma. Aš noriu atskleisti 
įvairašakį Binkį, jo vi
są plačią kūrybą, nuo 
poezijos iki vaidybinės 
dramos. Binkis yra ar
timas jaunimui ir mūsų 
liaudžiai.

-- Kodėl prieš tai 
Jūs buvote persiėmę Škė
ma? — vėl paklausiau.

— Škėma man daug da
vė, — tęsė režisierius, 
— jis atsiskyrė nuo re
alistų, įėjo dvasios pa
saulin, kur pastatė ma
ne prieš įvairius užda
vinius: kaip pastatyti ir 
įgyvendinti jo persona
žų* gyvų ir mirusių san
tykius. Aš traktavau abu 
pasaulius tolygiai, kur 
mirtis ir gyvenimas yra 
dvyniai.

— Kodėl prieš tai su
sidomėjote Kairiu ir 
Alantu?

— Pažinau Alantą iš 
Marijampolės laikų. Ma- 
čiau Užtvanką Kaune ir 
ji man paliko įspūdį: so
cialinė žmogaus kova bu- 

(Nukelta į 6 psl.)
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0. B. AUDRONĖ
(Atkelta iš 5 psl.)

Patiekęs O.B. Audro
nei gal ir neskanų susi
mąstymo lašą, gryžtuo- 
si į jos eilių rinkinį Tik 
tau ir man. Savo vardu 
tas rinkinys įtaigoja,kad 
Čia atsivers moters my
linti širdis, pažins atvi
rumas, suplasnos "jam" 
dzūkės aistrainga mei
lės daina. Bet taip nė
ra. Tas "tau" šiose kny
gose taip pat reiškia Die
vą, tautą, gamtos vaiz
dus, prarastą tėvynę ir 
artimuosius, otikprotar 
piais atbėga gana drovus 
posmas jam ir sau. Ir tai 
nėra blogybė, o tik ap
rėžtas O. B. Audronės 
išgyvenimų ir minčių pa 
saulis.

Būtų skriauda autorei, 
jei nebūtų pasakyta, kad 
šis rinkinys sutelkia žy
miai daugiau savaimin- 
gesnių ir meniškesnių ei
lėraščių. Čia autorė ne 
tik formą eksperimen
tuoja, bet ir regimai dau
giau savo individualybės 
atveria. Paskaitykim 
nors šį O.B. Audronės 
eilių posmą:

Jūs akys gyvos. 
Atkaskite, 
Esat maldaujami! 
Ne garbanas 
Ir ne pavasarius — 
Save.
Karališkus save — 
Kuriuos kas nors 

mylėjo 
Ir kas nors mylės. 

(Tik tau ir man, 60 p.)

Arba štai kaip netar- 
piškai O,B. Audronės ly
rikoj suskamba moters 
balsas:

Mano kūdikis verkia- 
Naujagimis.
Į ką susupsiu aš tave? 
Mano kūdikis verkia 
Nevystytas,
Audrų ir rudens ūži

me. 
(Tik tau ir man, 28 p.)
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Lietuvių moterų rašo
ma poezija Lietuvoj ir 
išeivijoj nėra silpna. Bū
dingi tos poezijos bruo
žai yra nerimas, ieško
jimas netarpiško ir gai
vaus žodžio, autentiškų 
išgyvenimų išsakymas, 
lyg plačiai atsiverianti 
upė. Jei tos poezijos ga
na aukštai iškilusiu taš
ku laikysime Sal, Nėrį, 
tai kai kurios jaunesnės 
jos seserys neabejotinai 
minimą tašką jau gero
kai aukščiau pakėlė.

O.B. Audronė yra at
skiras asmuo lietuviųpo- 
ečių seserijoj. Ir ji ieš
ko, ir ji nerimsta, ir ji 
stengiasi savąjį Aš išsa
kyti — tą kilimą paliu
dija jos naujasis lyri
kos rinkinys Tik tau ir 
man. Ir tegu jos iešk- 
jimai neužlūžta ply
ni ose!

J. PUSDEŠRIS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
vo efektingai pavaizduo
ta. Tat ir aš bandžiau 
statyti jo veikalus, ku
riuose parodoma reali 
žmonių kova su gyveni
mu. Išėjus Diagnozei.su- 
susidomėjau nauju dra
maturgu Anatolijum Kai
riu. Pas jį viskas gyvai 
parašyta, komedija (at
seit pramoga) pasiekia
mos gyvenimo ir idėjų 
gelmės. O pas mus to
kių scenai dėkingų ra
šytojų maža. Kairį pil
nai realizuoti scenoje 
reikia gerai pasitemp
ti, o jei pasiseka, tuomet 
atsiranda tikras kontak
tas tarp aktorių ir žiū
rovų.

— Kaip reaguoja žmo
nės, Detroito visuomenė 
į Jūsų pastatymus?

— Žiūrovai nuo 1950 
metų iki dabar įvairavo 
periodais. Pirmą dešim
tį metų buvo pilnutinės 
salės. Šiandien įvykęs 
didelis susiaurėjimas...

— Ar tiki jo dar rei
kia statyti? — nutrau
kiau Pusdešrio mintį.

— Teatras pirmoje ei
lėje yra patiems akto
riams. Teatras yra ma
no gyvenimas. Ir aš sta
tysiu veikalus kol bus 
bent vienas žiūrovas.

-- Net ir tuščiai sa
lei?

— Per repeticijas 
mes vaidinam tuščioms 
salėms ir tik pačiame 
gale išeiname prieš pu 
bliką. Teatro nugarkau 
lis ir gyvenimas yra re-

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Detroito skyrius spalio 26 d. išsi
rinko naują valdybą šios sudėties: Stasys Garliauskas pirminin
kas, Marija Sims sekretorė ir Antanas .Grinius iždininkas, (žiur. 
nuotraukoje). į revizijos komisiją išrinkti Vytautas Kutkus ir Alfon
sas Žiedas.

peticijose. Bet jei ne
bus nei vieno žiūrovo, 
tuomet aišku premjera 
neįvyks. Mūsų publika 
mėgsta gerus pastaty
mus. Perdaug išeivių te
atras rūpinasi jog išlai
dos būtų mažos. Jei nė
ra pastatymo, nėra ir te
atro. Vis tikiu jog gerais 
pastatymais publiką te
galima tik patraukti, o 
ne atstumti.

— Ar organizacijos 
remia Jūsų teatro kolek
tyvą?

— Visi organizatoriai 
nori naudoti menines jė
gas sukelti pinigų gal ir 
kilniems tikslams. Bet 
tai nėra meno rėmimas. 
Mes patys turime rūpin
tis teatro medžiaginiais 
reikalais.

— Kaip dėl gastrolių?
— Žmonės naujoje ko

lonijoje kaip taisyklė nuo
širdesni. Todėl ir no
rime gastroliuoti kiek 
sąlygos leidžia.

— Kaip su artistais? 
Ar jie taip pat jau at
šalo kaip publika?

— Aš matau juose tą 
pačią meilę scenos dar
bui. Aktoriaus taip grei
tai niekas neatšaldys. 
Jog tai ir pamėgimas,ir 
pašaukimas.

— Kuris Jūsų nuomo
ne ryškiausias momen
tas išeivijos teatre?

— Mūsų teatras yra 
mūsų sielos veidrodis 
Mes scenoje matome sa (90-93)

ve. Fizinius veidrodžius 
laikome namuose, o sa
vo tikrąjį aš tegalime pa 
matyti savo teatre.

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

HELP WANTED MALĖ 

WANTED AT ONCE 

Experienced 
Annealing 

Furnace Operators 
Fork Lift Operators 

Steel Picklers
Factory Labor

Steady work for ųualified 
men & good working condi- 
tions.
If this has been your job, 

call Mr. Richard Smith.
Annealing &

Processing, Ine.
5800 Longwood

MAPLE HTS., OHIO
662-6665

SUBSIDIARY OF HILLVVOOD 
MFG., INC.

(90-92)

Greičiau... pigiau... geriau...
IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS

UŽSAKYDAMI DOVANŲ SIUNTINI PER

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

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

RUDENINIS (2) 1969.
Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas 

lietpaltis, 3įX> jardo vilnonės angliškos kostiumines 
medžiagos, 2y~> jardo vilnonės moteriškai suknelei 
medžiagos, 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skac 
relė, 1 vyriškas arba moteriškas megstukas, 1 kakla
raištis arba dėžė šokoladinių saldainių, 2 šilkinės ar
ba nailoninės skarelės.
Kaina $90.00.

MAISTO SIUNTINYS 1969.
6 sv. geriausių kanadiškų miltų, l/> sv. arbatos, 

1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, % sv. pipirų, į/į sv bapkos 
lapų, '/_> sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė neseafes, 2 sv. 
geriausių kiaulienos taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių.
Kaina $30.00.

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

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

Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mo
kesčių mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

MACHINE REPAIRMEN
MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE. 

Steady employment. Above average 
vvages, and fringe benefits.

Apply betvveen 8:30 & 5 
DETROIT SI LIGONE RUBBER CO. 

10439 Northlavvn 
Detroit, Mich.
(313) 931-0910

%

We Offer To Savers

6 or 12

$5/000
or MOREor MORE Passbook 8aving»

Accounts

Paid Quarterly
Savings cartrficates rsiuad 
for Mx montta or one 
year- in minimum 
amountt of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiptet of $500.00. 
E arnings are paid at 
maturity.

Savings cartrficates iuued 
for six months or one 
yaar-in minimum 
amounta of $10.000,00, 
and thareaftar in 
multiples of $1,000.00. 
Earmngi are paid at 
maturity.

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

Computed and Paid

30
31

flu t u a I
Įederal 
FlavinasJ. I. B. vaistai patentuoti Šveicarijoje No. 458628. ATAU

GINA PLAUKI S, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, su
laiko plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą 
MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai JIB var

todamas nebūsi nei plikas nei žilas.

J. I. B. LABORATORIJA, 1437 So. 49th AVENUE. 
CICERO, ILLINOIS 60650

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 1T!M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Ą TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Baltui stambesnėmis 
aukomis aukojo: B. ir dr. 
J. Skrinskai — $101.00, dr.
I. ir A. Jasiai — $100.00, 
dr. J. Mačiulis — $51.00, I. 
ir č. šatkūnai — $50.00, dr.
J. Sandargas — $35.00, O. 
Rumbutienė — $25.00, G. 
ii- J. Čyvai — $16.00, M. 
Iešmantienė — $15.00. V. 
Kasakaitis, V. Plečkaitis, A. 
Vaitėnienė — aukojo po 
$11.00. A. Barzdukaitė, A. 
Dovydaitis, P. Drabišius, V. 
Geležiūnas, P. Kudukis, V. 
ir O. Mažeikai, A. R. Pet
rauskis, J. Pikturna, St. Sla- 
bokas, E. Varekojis, P. Zig
mantas — po $10.00.

Už aukas Balfo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

SMUIKO IR FORTEPIONO 
KONCERTAS

Clevelando Orkestro .kon
certmeisteris Daniel Majes- 
ke ir pianistas Andrius 
Kuprevičius atliks smuiko 
fortepiono kūrinių progra
mą Cleveland Music Settle- 
ment salėje.

Koncertas įvyks antra
dienį, lapkričio 18 d., 8:30 
v. v. Programoje: Leclair, 
įves, Ravel ir Beethoveno 
kūriniai.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
ir ’ 

LITHUANIAN VILLAGE, INC.

METINIS BALIUS
įvyksta 

šeštadienį, lapkričio mėn. 22 d 
7 vai. 30 min. vak.. Lietuvių saleje.

Programoje 
Lietuvos karių pagerbimas, PLB pirmininko St. Barzduko 

žodis ir Juliaus Kazėno akordeonistų grupės
KONCERTAS.

Vakarienė — šokiai. Groja JONO PAŽEMIO orkestras. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami šiame minėjime ir baliuje gausiai dalyvauti. 
Įėjimas asmeniui $6.00. Kvietimai gaunami pas LVS Ramovės valdybos narius 

ir Lietuvių salėje.
Automobilius prašom statyti šv. Jurgio parapijos aikštėje.

REIKALINGA MOTERIS 
vyresnio amžiaus pensinin
kui prižiūrėti. Gautų atski
rą kambarį, maistą ir at
lyginimą pagal susitarimą. 
Skambinti telef. 431-2261.

(90-92)

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

■r

FILATELIJOS KAMPELIS
- . „, (11)—:------ Antanas Bernotas --------

: FIRST MAN ON THE MOON □

n
3
3

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

HOUSE FOR SALE

Neff and E. 185 St.
Brick bungalow. 3 bed- 

rooms; fireplace; ĮĮĄ baths. 
Near Our Lady.

George Kraus, broker
481-9300

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus:

1. Rugsėjo 9 d, -- 10 centų 
oro pašto ženklą paminėjimui 
Įvykio, kai žmogus pirmą kar
tą nusileido ant Mėnulio. Pašto 
ženklas didelio formato, kuria
me parodytas astronautas 
Armstrong laipteliais benuli- 
pąs iš "modulės" ant Mėnulio 
paviršiaus. Tolumoje dešinėje 
— Žemė. Pašto ženklas spaus
dintas raudona, mėlyna gelto
na ir juoda spalvomis.

HELP WANTED MALĖ-
Cleveland, Ohio

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

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)

Kaip žinia, astronautai Neil 
Armstrong ir Edwin Aldrin š. 
m. liepos 20 d. vėlai vakare 
nusileido su savo "module" ant 
Mėnulio, kurių Armstrong pir
masis išlipo ant Mėnulio pavir 
šiauš, ten {smeigė Amerikos 
vėliavą ir kaikuriuos instrumen 
tus. Jį pasekė Aldrin, kuris 
netoliese pastatė televizijos 
kamerą ir visą įvykį perdavė 
į Žemę. Po to jie parinko smė
lio ir akmenų nuo Mėnulio pavir 
šiauš, gi jų draugas Michael 
Collins skrido aplink Mėnulį, 
laudamas, kada jie pakils, kad 
galėtų susijungti ir grįžti Že
mėn, kas jiems ir pavyko. Tai 
buvo istorinis (vykis, kai pir

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

mas žmogus iškėlė koją ant 
Mėnulio. Įvykiui paminėti dau
gelis kraštų išleido specialius 
pašto ženklus.

2.' Rugsėjo 22 d. -- 6 c. p. 
šenklas paminėjimui 150 metų 
sukakties nuo Dartmouth kole
gijos bylos su tos kolegijos vaiz
du ir Daniel Webster atvaizdu.

riuomenę, ir buvo pakeltas į ge
neral - gubernatoriaus padėjėjo 
bei administratoriaus pareigas 
bei generolo majoro laipsnį. 1811 
m., prasidėjus karui su Ameri
ka, jis su savo britų kariais, pri
sidėjus "šešių Tautų" indėnų va
dui Tecumseh, palyginti menko
mis jėgomis, išžygiavo prieš 
amerikiečius ir 1812 m. liepos 
mėnesį paėmė Detroitą. Bet tų 
pačių metų spalio mėn. 13 d. 
kautynėse su amerikiečiais 
Queenston Heights, Ontario pro
vincijoje, tuoj anapus Niagaros 
upės, buvo mirtinai sužeistas. 
Jis buvo paskelbtas Kanados 
herojum, pakeltas ( Sir titulą, 
o jo žuvimo vietoje stovi 190 
Pėdų aukščio paminklas.

♦♦♦

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja’i.
36 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

GEROS NAUJIENOS
DOVANŲ Pirkėjams ir Užsakytojams DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMŲ giminėms LIETUVOJE ir U.S.S.R. 
Dabar galima pasirinkti bet kurį iš sekančių trijų metodų:
1. IŠSIRINKTI IR UŽSAKYTI SPECIFINIUS DAIKTUS 

kaip motociklus, šaldytuvus, radijo ir televizijos apara
tus, foto aparatus, rūbus ir šimtus kitų daiktų, randamų 
mūsų naujuose kataloguose.

2. NUPIRKTI DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ, — (MERCHAN- 
DISE PURCHASĖ ORDER) — už kurį jūsų giminės 
gali pasirinkti ką nori arba

3. NUSIŲSTI PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CER- 
TIFICATE — (SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMĄ) 
— su kuriuo jūsų giminės gali gauti exporto kokybės 
prekes, specialiomis (diplomatinėm) pažemintomis kai
nomis.

Toji nauja sistema suprastina procedūra ir pagreitina 
pristatymą. Šimtai naujų daiktų yra pridėta. Kokybė pa
gerinta. Kainos sumažintos.

Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip
kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215) WA 5-3455 
PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 

AGENCY
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel.: (212) 581-7729
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 
Tel.: (212) CI 5-7905 

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

Telefonas: (212) 228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų iš

pildymo, užsakykite TIKTAI per viršuje iš
vardintas firmas ar jų skyrius, kurios yra 
oficialiai pripažintos atstovauti Podaro
gifts, Ine.

Daniel Webster (1782-1852) 
gimė Salisbury, N.H., ir buvo 
teisėjo sūnus. Baigęs Dartmouth 
kolegiją, jis studijavo teisę Sa
lisbury ir Bostone. Prisidėjęs 
prie Naujosios Anglijos federa- 
listų, jis griežtai priešinosi ka
rui su britais. 1813 m. buvo iš
rinktas į kongresą ir pasižymė
jo nepaprastu oratoriškumu. 
1820 m. Massachusetts valsti
jos konstitucija, jo pastangom, 
buvo žymiai pataisyta. 1827 m. 
buvo išrinktas ( senatą ir daug 
prisidėjo prie įvairių (statymų 
pravedimo. 1850 m. buvo paskir
tas valstybės sekretorium. Bu
vo kelis kartus statytas kandi
datu į prezidentus, bet vis at
sisakydavo. 1852 m. grįžo į sa
vo nuosavybę Marshfield, 
Mass., kur ir pasimirė.

3. Rugsėjo 24 d. — 6 c. pa
minėjimui 100 metų sukakties 
nuo beisbolo žaidimo įvedimo. 
Piešinys — beisbolo žaidėjas 
ir teisėjas.

4. Rugsėjo 26 d. — 6 c, pa
minėjimui 100 metų sukakties 
nuo profesinio futbolo (ameri
kinio) įvedimo. Piešinys — fut
bolo žaidėjas.

5. Spalio 14 d. — 6 c. buv. 
Prezidento Dwight D. Eisenho- 
werio pagerbimui su jo atvaiz
du.

***
KANADA rugsėjo 12 d. išlei

do 6 centų p. ženklą paminėji
mui 200 metų gimimo sukakties 
Sir Isaac Brock. Parodytas jo 
portretas ir paminklas, esąs 
Queenston Heights, Ont.

SOV. SĄJUNGA išleido 4 ir
6 kapeikų pašto ženklus paminė
jimui 2500 metų sukakties nuo 
Samarkando miesto (steigimo.

Samarkando miestas (senovė
je vadintas Marcanda),yraTur- 
kestane, vidurinėje Azijoje, 
plokštikalnyje prie Zeravšano 
upės ir yra sovietinės Uzbeki
jos sostinė. Miestas nuo senų 
senovės buvo garsus kaip isla
mo mokslo ir kultūros centras. 
Istorijoje žinoma, kad Romos 
imperatorius Aleksandras Di
dysis 329 m. pr. Kristų miestą 
užėmė ir sugriovė. 712 m, mies
tą užėmė arabai. Samanidų di
nastijos valdomas jis išaugo 1 
puikų anų amžių islamo moks
lo ir kultūros centrą. 1221 m. 
miestą nuniokojo Džengiska- 
nas. 1369 m. jį užėmė Tamer- 
lanas ir padarė savo sostine. 
Mieste pristatė puikių anų am
žių arabų architektūros statinių 
ir mečečių, kurių dalis išliko 
iki Šiol. Ir dabar miestas dali
nasi į senamiest(, apgyventą ČL:- 
būvių, ir naująjį — rusų. 1868 
m. miestą ir visą Turkestaną 
užėmė rusai, vadovaujami ge
nerolo G.P. Kaufmano, buv. Vil
niaus general-gubernatoriausir 
nuo to laiko jis tebėra valdomas 
rusų. Mieste žymi šilko ir audi
nių pramonė ir mokslo įstaigos. 
Gyvena 200,000 gyventojų.

Sir Isaac Brock (1769-1812) gi- 
npė Guernsey saloje, Anglijoje. 
1785 m. jis įstojo į britų armi
ją. ir tarnavo (vairiose vietose 

.. Amerikoje, Jamaicoje ir Bar- 
■badų salose. 1802 m. jis buvo 
perkeltas į Kanadą, kur organi
zavo Aukštutinės Kanados ka

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.

DAILĖS PARODA CHICAGOJE
Čiurlionio Galerija Chicagoje ruošia tradicinę dailės 

parodą 1970 m. vasario mėn. 14-22 d.d. ir į kurią kviečia 
dalyvauti visus šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) dai
lininkus.

Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus ski
riamos nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir 
premijavimui yra kviečiama jury komisija. Kūrinius pa- 
rodon pristato patys dailininkai; parodai pasibaigus, ne
parduotų kūrinių grąžinimu, pasirūpina galerija (už Chi
cagos ribų).

Dailininkai suinteresuoti šia paroda, praneša Čiur
lionio galerijai iki 1969 m. gruodžio mėn. 10 d. užpildant 
žemiau paruoštą kuponą ir pasiunčiant

ČIURLIONIS ART GALLERY
5620 So. Claremont Avė. 
Chicago, III. 60636 USA 

arba skambinant Petrui Aleksai telef. (312) 776-1798.
Po registracijos tuoj bus išsiuntinėta pilna infor

macija.

Šiuomi pareiškiu, kad dalyvausiu Čiurlionio Ga
lerijos rengiamoje tradicinėje dailės parodoje, įvyks
tančioje 1970 m. vasario mėn. 14-22 d.d., 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 60636, USA.
Dail. vardas ir pavardė ...........................................................
Adresas ............................................ .......................................

Kūrinių technika ......................................................................
(Tapyba, grafika, skulptūra, ir kitos)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽVILGSNIS Į ARTĖJANTĮ 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMĄ

Padėkos dienos savaitga
ly Chicagoje Midvvay House 
renkasi simpoziumui įvairių 
sričių lietuviai mokslinin
kai.

Lapkričio 28 d., penkta
dienį, nuo 3:30 iki 5:30 v. 
įvyks viena iš 9 sesijų, ku
rioj bus nagrinėjama "Me
džiagų ir energijos techno
logija”.

Sesijos pirmininkais yra 
prof. dr. Romas Kašuba, 
Department of Mechanical 
Engineering Cleveland 
Statė university ir dr. Ste
pas Matas, Chief Alloy 
Development Republic Steel 
Co., Research Center, Cle
velande.

Prof. Šarūnas Užgiris, iš 
Illinois Institute of Techno- 
logy, kalbės tema: "Grei
tesnis už garsą riedmenų, 

Mūsų mjdimo ir brangaus, niekad neužmirš
tamo, gyvenimo draugo ir tėvelio,

A. A.
PRANO LEMBERTO

dvejų metų mirties sukaktis 1969 m. lapkričio 29 d.

”Tu, Sesute, pasodinki ten baltų gėlių, 
mūsų meilė kad nemirtų 
su manim kape kartu ...”

Ir šiandieną gyvai skamba mums jo balsas:
"žinau, atslinks kartybių taurė ...”

Man ta kartybių taurė liks visuomet, 
kol būsiu gyva.

Šv. Mišios už mūsų brangų Vyrą ir Tėvelį bus 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Calif. lap
kričio 29 d., 8 v. rytą ir lapkr. 30 d., 12 v. 30 min. 
p. p. Tą pat savaitę šv. Mišios bus atlaikytos ir 
Santa Monikos bažnyčioje, taip pat, pas Pranciš
konus, Kennebunk, Maine.

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už 
A. A. PRANO sielą.

Nuliūdę
žmona ir Sūnus

—

KOSTUI ABRAIČIUI Lietuvoje

mirus, jo sūnui

VYTAUTUI ABRAIČIUI

ir jo žmonai STELLAI, nuoširdžią

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Edvardas ir Jane šisai
Kazys ir Genė Trečiokai
Petras Mačiulaitis

■.... . ...... " 11" ...........................
Brangiai motinai,

LUIZAI ČEGLOKOVIENEI 
mirus, dukrai T. BRAZAITIENEI, daktarui H. 

BRAZAIČIUI ir šeimai reiškiame užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

Mielai motinai,
LUIZAI ČEGLOKOVIENEI 

mirus, T. BRAZAITIENEI, daktarui H. BRAZAI
ČIUI, šeimai, giminaičiams ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

Ramanauskų šeima
Clevelande

kai kurios konstrukcinės 
ypatybės”.

Dr. Algirdas Nasvytis, 
Čonsultant, kalbės tema: 
”M echaninės energijos 
transformacijos problemos 
mašinose ir auto varykliuo- 
se”.

Inž. Stasys Bačkaitis, 
Chief Structures Branch, 
National Highway Safety 
Bureau Washingtone, kal
bės tema: "Automobilis su
sisiekimo saugumo perspek
tyvoje”.

Dr. Remigijus A. Gaška, 
Laboratory Director, Che
mical Eng. Lab. The Dow 
Chemical Corp. Midland, 
Mich., kalbės tema: "Kera
mikos putos nauja izoliaci
nė ir statybinė medžiaga”.

Prof. R. Viskanta, De
partment of Mechanical 
Eng. Purdue University, 
kalbės tema: "šilumos mai
nų vieta šių dienų techno
logijoj”.

Alytaus gimnazijos 50 m. sukakčiai paminėti komitetas. Sėdi iš kairės: kun. dr. Ig. Urbonas, Ir. Kai
rytė, EI. Juknevičienė, kun. J. Borevičius,S.J.; stovidr. G. Balukas, dail. A. Petrikonis, inž. A. Jankū
nas,’st. Grigaravičius, dail. J. Daugvila.K. Jonaitis ir J.Karsas. Nuotraukoje trūksta EI. Zimavičiūtės- 
Carter.

Komitetas virš metų telkęs plačiai pasklidusius alytiškius, bando padaryti visa, kad auksinės sukak
ties sąskrydis būtų visiems mielas. Pasisekimas priklauso nuo dalyvių skaičiaus. Nesuskubę dar gali 
registruotis adresu: AGSP, 8741 So. AlbanyAvė.,Chicago,III. 60642. Suvažiavimas prasidės lapkr. 29 d. 
popieti Chicagoje, Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Avė. V. Noreikos nuotrauka

• Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje dažnai 
klausiama — kas gali būti 
šios draugijos nariais? Į 
L.P.D.A. gali įstoti be am
žiaus ir pasaulėžiūros skir
tumo visi lietuviai ar kilę iš 
Lietuvos asmenys dirbę ar 
dirbą akademinį mokymo, 
mokslo ar tyrimo, darbą 
Laisvos Lietuvos ar kitų de
mokratinių kraštų universi
tetuose ar atitinkamo lygio 
aukštojo mokslo ar meno 
įstaigose nepaisant jų aka
deminių laipsnių, eitų ar ei
namųjų pareigų. Pageidau
jąs įstoti asmuo gali iš Val
dybos gauti draugijos įsta
tus, kitokią informaciją ir 
anketą. Pageidaujama esa
mų LPDA narių rekomen
dacija. LPDA Valdybos ad
resas: St. Dirmantas, 6616 
So. Washtenaw, Chicago, 
III. 60629.

L.P.D.A. Valdyba pakar
totinai kviečia LPDA na
rius atvykti į draugijos.vi
suotiną susirinkimą lapkri
čio 30 d. Chicagoje, Jauni
mo Centre. 12 vai. pamal
dos. Pagerbsime mirusius 
kolegas profesorius. 3 v. p. 
p. įvyks posėdis. Paminėsi
me LPDA dvidešimtmetį, 
aptarsime ateities veiklą, iš
rinksime centrinius orga
nus, išklausysime Prano 
Čepėno pranešimą apie jo 
redaguojamą leidinį apie 
Vyt. Didžiojo universitetą, 
o taip pat ir pranešimus 
apie Lituanistikos ir Lietu
vos Tyrimo institutų veiklą. 
St. Dirmantas paskaitys 
apie tris XVII šimtmečio 
mokslininkus lietuvius, jų 
knygas ir apie vieno jų 
rankraštinį Tauragės apy
linkių 1633 m. padarytą 
stamboko mastelio žemėla
pį (turima jo fotostatinę 
kopija). Anksčiau atvyku
siem kolegom bus proga da
lyvauti Liet. Bendruomenės 
nuo lapkričio 26 d. ruošia
mam mokslininkų simpo
ziume, į kurį per LPDA 
Valdybą yra kviečiami ir 
visi mūsų draugijos nariai.

L.P.D.A. Valdyba

• Antano Brazdžio, jau
no, 30 metų amžiaus, lietu
vio skulptoriaus kūrinys — 
14 pėdų aukščio nerūdijan
čio plieno skulptūra vardu 
"Ritualas” — papuošė nau
jo pastato,AVoolgate House, 
fasadą Londono vidurmies- 
tyje, Basinghall gatvėje. 
Spalio 7 dieną šį viešą Lon
dono papuošalą iškilmingai 
atidengė D. Britanijos Me
no reikalų ministrė Miss 
Jennie Lee.

• Antanas Gintneris pa
ruošė spaudai knygą "Lie
tuva caro ir kaizerio naguo
se”. Ji jau surinkta V. Vi- 
jeikio spaustuvėje. Joje yra 
aprašyti caro armijų ir vo
kiečių padaryti nusikalti
mai ir parodyti žiaurumai 

Lietuvos krašto žmonėms 
ir kiek jų okupacijos paliko 
žmonių širdyse kartumo bei 
žudynių.

• Bronius Vigelis, gyv. 
Camden, N. J., praneša, kad 
spalio 15 d. Dirvoje, apra
šant ALT S-gos Philadel
phijos skyriaus dvidešimt
mečio šventę, kur paminė
ta, kad jis yra valdybos na
rys, neatitinka tiesai, nes 
jis yra pasitraukęs iš val
dybos ir jos veikloje neda
lyvauja. Taip pat prašo pa
tikslinti, kad jo pavardė ra
šoma Vigelis, o ne Vygelis, 
kaip Dirvoje buvo atspaus
ta.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

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

Netrukus bus paskelbta 
registracijų norinčiųjų da
lyvauti šioje šventėje.

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

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

NEVV YORK
• Tumas-Vaižgantas jo 

100-ojo gimtadienio metuo
se bus pagerbtas New Yor
ke. š. m. lapkričio 30 d. 
Viešpaties A t s i m ainymo 
Bažnyčioje Maspethe bus 
pamaldos už jo vėlę, o po 
jų parapijos salėje pagerbi
mo aktas, šį minėjimą or
ganizuoja Korp! Neo-Lithu
ania Filisterių Sąjunga 
Nevv Yorke ir kviečia visą 
visuomenę šiame minėjime 
dalyvauti.

Visos organizacijos yra 
prašomos susilaikyti tą die
ną nuo kitų viešų susirinki
mų ir parengimų.

• Balfo talka New Yorke 
prasidėjo neblogai: pirmoji 
savaitė (spalio 15-22 d.) da
vė virš 900 dolerių. Tačiau 
tai tik pradžia ir ja pasiten
kinti negalima. New Yorko 
Balfo talkininkai ir rėmėjai 
iki vajaus galo (lapkričio 
15 d.) turės dar žymiai pa
sitempti, nes Balfui verkti- 
nai reikia daugiau lėšų. Ne
galima laukti, kad Balfo 
šelpiamųjų skaičius žymiai 
sumažėtų. Taip pat negin
čijamas reikalas Balfo pa
šalpas padidinti bent dvigu
bai. Todėl newyorkiečiai tu
rėtų į vajaus komiteto laiš
kus - atsišaukimus atsakyti 
ne vien įprastine auka, bet 
ją šiemet dar apčiuopiamai 
padidinti.

New Yorko Balfo vajus 

ir talka baigiasi lapkričio 15 
d. koncertu ir gausių laimė
jimų traukimu, šeštadienį, 7 
vai. vak., Maspetho lietuvių 
parapijos salėje, 64-14 56th 
Rd., Maspeth, N. Y. Kon
certo programoje pasirodys 
solistai L. Senken ir S. Cit- 
varas, akompanuos muz. A. 
KaČanauskas. Nevv Yorko 
tautinių šokių grup. vado
vaujant J. Matulaitienei ir 
muzika palydint Vyt. Stro- 
liai, parodys naujus ar at
naujintus šokius. Koncerto 
programai vadovaus I. Veb- 
laitienė. Koncerto svečiai 
galės išmėginti laimę tikrai 
įdomių ir vertingų laimikių 
traukime, o Kazio orkestras 
pasirūpins, kad vakaras pa
sibaigtų tikrai smagiai.

(jb)

BOSTON
• Bostono Lietuvių Pilie

čių Draugijos, 1970 m. Val
dybos, Direktorių ir Revizi
jos Komisijos, nominacijų 
balsavimai įvyks š. m. lap
kričio 20 d., 6:30 v. v. drau
gijos namuose, 368 W. 
Broadvvay, So. Bostone.

Valdybos vardu, prašau 
draugijos narius gausiai 
dalyvauti nominacijų balsa
vimuose, lapkr. 20 d. nuo 
6:30 iki 9 v. v.

Antanas Matjoška, 
draugijos seki;.

CHICAGO

• Danutės Kantautaitės 
ir Antano Petkausko su
tuoktuvės įvyks lapkričio 29 
d., 5:30 vai. vakaro, šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Chica
goje.

* šaulių Sąjungos CV pa
skutiniame savo posėdyje 
nutarė išleisti VI. Putvio, 
sąjungos įkūrėjo, raštus du

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (!/j metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., % metu 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką dol.

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

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

LIETUVA NEBUVO 
LENKIJOS 
PROVINCIJA

Lietuvos diplomatijos še
fas S. Lozoraitis yra pa
siuntęs Prancūzijos leidžia
mo laikraščio Nice Matin 
redaktoriui tokio turinio 
laišką:

Perskaitęs Tamstos laik
raštyje p.p. Gosset kores
pondenciją apie jų kelionę į 
sovietų okupuotąją Lietu
vą, dėkoju Tamstai ir Tams
tos bendradarbiams už su
sidomėjimą mano kraštu. 
Aš negaliu tačiau praleisti 
tylomis šio korespondenci
jos posmo: "Išbuvusi 20 
metų Pilsudskio Lenkijos 
provincija ir pakėlusi 4 me
tų nacių okupaciją, Lietuva 
dar kartą nulenkė nugar
kaulį ir pateko į geležinę 
Stalino Rusijos globą ..

Šie išvedžiojimai yra rei
kalingi vieno atitaisymo ir 
vienos pastabos. Pirma, Lie
tuva nėra buvusi Pilsudskio 
Lenkijos provincija. Lietu
vos valstybė, kurios įsteigi
mas siekia XIII-ojo šimtme
čio, buvo atstatyta 1918 me
tų vasario 16 dieną. Nuo to 
laiko ir ligi 1940 metų bir
želio mėnesio, tai yra ligi 
sovietų įsiveržimo ir okupa
cijos, Lietuvos Respublika 
buvo nepriklausoma. Aš ta
nuos galįs tai paliudyti, 
nes man teko būti Lietuvos 
užsienio ministeriu 1934-38 
metais.

Kai dėl nugarkaulio len
kimo aš pastebiu, kad rei
kia naudoti mažiau "spal
vingą” ir tikslesnę — mo
raliniu, politiniu bei teisi
niu atžvilgiu — terminolo
giją, apibūdinant užpulto ir 
okupuoto krašto padėtį. To
kia terminologija privalo 
būti taikoma tiek Lietuvai, 
tiek, pavyzdžiui, kalbant 
apie Belgijos padėtį 1940-45 
metais.

tomu vienoje knygoje. Įva
dą sutiko paruošti prof. V. 
Mantautas.

• Lilijos Steikūnaitės ir 
dail. Vytauto Ramonaičio 
sutuoktuvės įvyko lapkričio 
8 d. Marąuette Parko bažny
čioje, Chicagoje, o vestuvių 
vaišės — Vogei restorane. 
Vestuvėse dalyvavo daug 
giminių ir pažįstamų drau- 
gų-svečių.

• Muz. Jonas Byanskas, 
čia gimęs lietuvis muzikas, 
veteranas, visą savo gyve
nimą sielojęsis muzikos rei
kalais, vadovavęs orkestrui 
ir "Birutės” chorui, akom
panuos kantatai "Sugrįžimo 
Giesmė” ir Vyčių choro pa
sirodymui lapkričio 23 d. 
ruošiamam LB Chicagos 
apygardos valdybos litua
nistinių mokyklų koncerto 
metu.
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