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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
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TURISTAI, lanką Lietu

vą, turi labai ribotas gali
mybes pažinti tarybinį lie
tuvių gyvenimą, tiksliau, 
tarybinius lietuvių vargus. 
Galima lankytis tiktai ribo
toje teritorijoje, neišklydus 
iš nustatyto maršruto. Jei
gu turistas mėgins ką nors 
daryti savo nuožiūra, nesi
skaitydamas su maršrutu, 
gali sulaukti didelių nema
lonumų, kaip tai išsiunčiant 
iš vizituojamos valstybės 
ar pasodinant kalėjimam 
Ta tvarka nėra taikoma 
vien Pabaltijo valstybėms. 
Atrodo, kad lankant kitas 
tarybines respublikas ši 
tvarka dar griežtesnė.

Tiktai labai privilegijuo
tieji turistai gauna pama
tyti daugiau. Retais atžvil
giais jie pasiekia ir kolcho
zus. Jeigu tai yra turistai 
ne iš tos kategorijos, kurie 
lanko gimtąsias savo vie
tas, tokiems parodomi ”pa- 
vyzdingieųi” kolūkiai ir kt. 
Jiems parodomos vietovės 
yra gryna fikcija, koks 
ypatingas pastatas, koks 
ypatingas senelių kolūkie
čių poilsio namas ...

Bet jie niekad nepamato 
tikrųjų kolchozinės siste
mos kankinių, seno amžiaus 
žmonių. Tokių kolūkiuose 
yra nemažai. Su labai ribo
tomis ekonominėmis įplau
komis, ddi savo išsekusios 
sveikatos, ši kolūkio gyven
tojų kategorija yra tikroje 
išmirimo stadijoje. Kaip ir 
kitiems kolchozinin k a m s, 
kartais ir seno amžiaus 
žmonėms duoda privatiniam 
išdirbiui žemės sklypelius. 
Iš tokių sklypelių gyvena 
visa kolchozininkų masė. 
Bet išdirbimas to skurdaus 
sklypelio reikalingas dide
lių jėgų ir energijos, pada
ryti jį pakankamai našų. 
Seno.amžiaus žmonės to ne
pajėgia, todėl čia atsiranda 
daugybė specifiniai tarybi
nės sistemos reiškinių. To
kiu sklypelius už išdirbimą 
išnuomoja per pus kitam, 
pajėgesniam. Bet tai yra 
nusikaltimas, todėl dėl akių 
rodoma, kad sklypelis išdir
bamas mielaširdystės auka.

Jeigu dėl susivaidijimo 
arba netikėtai paaiškėja iš
nuomojimo faktas, nuken
čia abi pusės. Bet labiau nu
kenčia tas, kas išnuomavo. 
Samdomos jėgos naudoji
mas kolūkiniam "privati
ninko” sklypui išdirbti ne
galima. Už tą prasikaltimą 
sklypas arba visai atima
mas, dažnai su dar nesuim
tu derliumi, arba sumažina
mas, arba uždedama bauda, 
kuriai atmokėti reikia par
duoti dalį derliaus. Visa tai 
vadinama kolūkinės labda
rybės piktnaudojimu.

Tie seno amžiaus asme
nys, kurie turi tame pat 
kolchoze arba apylinkėje 
savo artimesniuosius, vai
kus arba gimines, gali būti 
dar badą atlaikančio žmo
gaus padėtyje. Tačiau visai 
bloga tiems, kas tokių savų 
talkininkų neturi.

Pensijos yra tokios men
kos, kad iš jos neįmanoma 
pragyventi ir badmiriau- 
jant. Senas žmogus ima ta
da ieškoti darbo kolūkyje, 
čia jis, kaip daugelis, abso
liučiai priklauso nuo kolcho
zo administracijos malonės. 
Kaip visus darbinguosius 
administracija ragina sku-
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RINKIMU ĮKARŠTIS
KAS NULEMS JU REZULTATUS?

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPraeitą savaitę pra
sidėjo priešrinkiminės 
propagandos sezonas, 
kurios įkarštis vis di
dės iki lapkričio 3 die
nos rinkimų. Tą dieną 
bus išrinkti atstovų rū
mai (kongresas) ir per
rinktas trečdalis sena
torių. Respublikonai pa
geidautų daugumos abie
juose rūmuose, demokra. 
tai norėtų ne tik išlaiky
ti, bet dar daugiau padi
dinti savo persvarą. 
Tam tikslui priešo ne
bus gailimasi, bet apie 
tai vėliau. Šį kartą pa
kalbėkim apie tą, kuriam 
visa ta propaganda ski
riama —rinkiką.

Šių metų visuotino su
rašinėjimo metu paaiš
kėjo, kad vidutinio rinki
ko amžius yra 47 metai. 
Jo šeimos vidutinės me
tinės pajamos siekia 
8.622 dolerius. Jaunų rim 
kikų — iki 30 metų am
žiaus — karta sudaro tik 
17% visų rinkėjų, 68%yra 
tarp 30 ir 64 metų. Juo
dieji sudaro apie 11 visų 
rinkikų, nepasiturintie
ji — t.y. šeimos su ma
žiau kaip 5.000 dolerių 
pajamų į metus — 15%.

Tie duomenys tarp kit
ko rodo, kad kai kurių 
demokratų politikų no-' 
ras sudaryti jaunų, juo
dųjų, vargšų, tautinių ma
žumų ir intelektualų ko
aliciją neturėtų jiems at
nešti pergalės, bet grei
čiau pakenkti, nes dide
lė gyventojų dauguma 
bus daugiau konservaty
vioje pusėje — "law and 
order" šūkis jiems dar 
bus aktualus ir jie bal
suos už tą kandidatą ku
ris jiems atrodys patiki
mesnis to šūkio tarnas. 
Iš to išplauktų, kad de
mokratų kandidatai savo 
priešinkiminę propagan 
dą turėtų kiek pakeisti. 
Gyventojų dauguma jau 
gyvena priemiesčiuose 
ir nori bent ten išsaugo
ti savo nuosavybę ir 
tvarką.

Žinia, galima bus juos 
gąsdinti Nixono admi
nistracijos kovos su in
fliacija būdu, kuris ap- 

Abiturientą baliuje, kuris |vyko praeitą Šeštadienį, Pick-Carter viešbutyjeClevelande, rež. P. Maže
lio paruoštos abiturientės išpildo meninę programą. J. Garlos nuotrauka

r

stabdė ūkinį plėtojimą
si ir padidino bedarbių 
skaičių. Respublikonai į 
tai galėtų atsikirsti, kad 
infliacijos kaltininkė yra 
demokratų administraci - 
ja, kad kova su infliaci
ja yra būtina ir kad nuo 
tos kovos skaudžiau nu
kentėjo palyginti nelabai 
didelis gyventojų nuošim
tis ir kad paskutiniais 
daviniais kainų kilimas, 
jei nesustojo, tai jų spar
ta sumažėjo, atseit, ko
va su infliacija pradėjo 
duoti vaisių, nepaisant di
delių algų pakėlimų kai 
kuriose pramonės sri
tyse.

Žodžiu, ekonominis 
momentas, jei ūkinė pa
dėtis iki rinkimų per
daug nepasikeis, neturė
tų būti lemiamas rinki
ko apskaičiavimuose.

Užsienio politika tra
diciniai nedaug sveria 
Amerikos rinkimuose. 
Partijos ir kandidatai pa
bers nemažai, dažnai 
prieštaraujančių, paža-

Gražiai praėjęs abiturientų 
pristatymas Clevelande

Šeštadienį, rugsėjo 12 
dieną, Pick Carter vieš
buty, Crystal Hali salė
je įvyko antrasis tradi
cinis abiturientų prista
tymo balius, kuriame da
lyvavo 30 abiturientų ir 
pilna salė svečių iš Cle
velando, Pittsburgho ir 
Chicagos. Šį balių ren
gė LB Ohio Apygardos 
Jaunimo Sekei ja. Po iš
kilmingos vakarienės 
programą pradėjo stu
dentas Dainius Degesys 
trumpa įžangine kalba. 
Toliau programą vedė 
studentė Gražina Bra- 
zaitytė. Pirmos Apy
linkės atstovas p. J. 
iMalskis ir antros apy
linkės atstovė p. O. Jo- 
kūbaitienė pasveikino sa 
vo apylinkių vardu šių 
metų abiturientus ir pa

dų atskirų rinkikų gru
pėm. Vietnamo karas, 
tiesa, daugumai nusibo
do iki gyvo kaulo, tačiau 
kai kurių politikų reika
lavimas tuoj pat ar iki 
tvirtai nustatyto termi
no pasitraukti iš pietry
čių Azijos kol kas nesu
laukė daugumos pritari
mo. Dauguma, atrodo, 
nors ir be didesnio en
tuziazmo pritaria Nixo- 
no ’vietnamizacijos’ po
litikai ir lėtam trauki
muisi. Nixono Artimųjų 
Rytų politika galėtų bū
ti faktorius žydų rinkikų 
apsisprendime, tačiau iš 
to sluoksnio jis iki šiol 
nedaug gaudavo balsų.

Iš viso to išeitų, kad 
"law and order",plačiau 
tariant — socialinės pro 
blemos, jei neįvyks kas 
nors netikėto, turėtų nu
lemti rinkikų simpatijas 
vienam ar kitam kandida
tui. Dauguma turėtų no
rėti esamos santvarkos 
apsaugojimo su tam tik
rom reformom, bet ne 
revoliucijos keliu.

linkėjo įsijungti į bend
ruomeninę šeimą.

Režisierius Petras 
Maželis ilgesniu žodžiu 
kreipėsi į abiturientus. 
Po to sekė abiturientų 
pristatymas, kurį atliko 
būsimieji abiturientai 
Arūnas Čiuberkis, Eglė 
Giedraitytė ir Ričardas 
Staškus. Abiturientai 
praėjo poromis per visą 
salę ir susėdo į savovie 
tas už garbės stalo.

Literatūrinę dalį at
liko busimasis kitų me
tų abiturientas Arūnas 
Čiuberkis, pereitų metų 
abiturientė Rūta Jokūbai- 
tytė ir šių metų abituri
entė Onytė Kliorytė. Pro
grama buvo užbaigta 
dviem abiturienčių dai
nom palydint gitarom.
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PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU SĄJUNGOS PIRMININKAS

Dr. Vadovas Paprockas 
sukaktuvininkas

Sukaktuvininkas dr. V. Paprockas.

Su pagarba skaitome 
apie tuos, kurie didesnę 
pusę gyvenimo kelio pra
ėjo nebūdami vien sau 
egoistai. Kurie iškelia
vę į tremtį, materialiai 
tvirčiau įsikūrę nepamir 
šo ir savos žemės, kurią 
mindžiojant jie siekė ge
resnio rytojaus ne tik 
sau, bet ir savo tautai, 
kurioje gimė jų talentai, 
bet nespėjo pilnai išsi
skleisti. Su pagarba mi
nime sukaktis tų, kurie 
nepranyksta svetimos že - 
mės gerbūvy, o lieka iš
tikimi savo gimtosios ša
lies patriotai.

Toks yra ir medicinos 
daktaras Vaclovas Pa
prockas, kuris vienas iš 
pirmųjų jaunųjų lietuvių 
ateivių New Yorke 1951 
m., vasario 2 d. išlaikęs 
nustatytus JAV egzami
nus gavo leidimą prakti
kuoti savo profesijoj ir 
atidarė gydytojo kabine
tą.

Gimęs jis 1905 me
tais, rugsėjo 29 dieną, 
Asavytų kaime, Degučių 
valsčiuj, Zarasų apsk. 
Pradžios mokyklą baigė 
Maskvoje, o 1921 m.bai
gė Zarasų progimnaziją 
ir 1927-siais Zarasų mo 
kytojų kursus, 1929 m. 
Simano Daukanto Moky
tojų Seminariją Kaune. 
Per tą laiką dirbo įvai
riose įstaigose ir buvo 
pradžios mokyklos mo
kytoju, kol tais pat me
tais įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą me
dicinos fakultetą, kurį 
baigė 1934 m. ir 36-ais 
gavo medicinos gydytojo 
diplomą. Nuo 1935-37 m. 
buvo Sisteminės Anato
mijos Instituto asisten
tu. Jauno gydytojo gabu
mus pastebėjus U-to va
dovybė 1937 m. pakvie
tė jį V.D.U. I-sios Chi
rurginės Klinikos Kaune 
prof. Kuzmos asistento 
pareigoms, kuriose dr. 
Y. Paprockas išbuvo iki 
1944 m., kol buvo privers
tas, kaip daugelis kitų 
palikti savo tėvynę, atsi
sakyti jam patikėtų pro
fesinių pareigų, giminių 

bei artimųjų draugų ir, 
bolševikams okupuo
jant Lietuvą iš savo gim
tojo, tiek daug jo ateičiai 
žadėjusio krašto keliau
ti į nežinią, idant išveng
tų jo kolegų medicinos 
gydytojų Panevėžy ir ki
tur bolševikų žiauriai nu
žudytų likimo.

Tuo laiku be minėtų 
pareigų jis buvo Raudo
nojo Kryžiaus Sanatori
jos konsultantu ir Vaikų 
ligoninės konsultantu 
Kaune.

Išvykęs iš Lietuvos su 
žmona Birute Trainavi- 
čiute dantų gydytoja ir 
mažamete dukrele Kris 
tina apsigyveno Austri 
joj ir pradėjo dirbti Voec- 
klabrucko apsk. ligoninė
je vyr. gydytoju. Čia 
jiems netrukus gimė ir 
sūnus Vytautas.

1947.4.15 atvyko į JAV 
ir pradėjo dirbti Mastic 
Beach, L.I. New York 
rezidentu ir kartu ruošė
si egzaminams įgyti šio 
krašto New Yorko valsty 
bės med. gydytojo tei
ses, kurias jis ir gavo 
1951 m.

Savo profesines žinias 
dr. V. Paprockas nuolat 
gavęs progą gilino lanky
damas profesorių: Schen- 
bauer, Finsterer, Denek 
ir Boehler klinikas Vie
noje, Austrijoj ir Ins- 
brucko u-te, prof. Sauer- 
brucho Berlyne.

Dr. V. Paprockui ga
vus teises praktikuoti ne 
maža džiaugsmo buvo 
daugeliui naujųjų lietu
vių ateivių, kurie tuo lai
ku dar nemokėjo anglų 
kalbos ir negalėjo sveti
mam gydytojui išpasa
koti savo bėdų ir skaus
mų. Todėl iš pat pirmos 
dienos jo kabinetą užpil
dė vieni lietuviai, ku
riems dr. V. Paprockas 
nepašykštėjo užprenu
meruoti gausybę lietu
viškos spaudos laukia
majame pasiskaityti.

Dr. V..Paprockas vos 
įsikūręs naujoje žemėje 
neužsidaro vien siaura-
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PASIVAŽINĖJANT PO PLAČIĄJĄ RUSIJĄ... (2)
Sovietinių prekių ko

kybė yra labai bloga. 
Krautuvės visad pilnos 
žmonių. Krautuvės ati
daromos, daugumoje 10 
vai. ryto ir klijentų ap
tarnavimas neįmanomai 
lėtas. Visur visuomet 
pilna skundų, kad patar 
nautojai nemandagūs ar 
ba nesąžiningi. Atveža
mos prekės visad ma
žais kiekiais, greitai iš
parduodamos, ir tada, 
nesuskubus nupirkti, 
tenka ateiti kitą dieną, 
ir vėl stoti eilėn.’ Preky
bos biurokratija pralen
kia bet kokį įsivaizda
vimą. Tai sukuria bega
lę piktų anekdotų. Ta
čiau, sekant sovietinę 
spaudą, matyti kad anek' 
dotai turi savo atramą 
realybėje, ir piktos spe
kuliacijos buvimas aki
vaizdus bet kur. Visa 
tai dėlto, kad nuolatinė 
stoka prekių pagimdo 
žmonėms norą speku
liuoti ir pelnytis.

Sistemos nelankstu
mas yra toks, kad pajū
rio kurortų valgyklose 
prieš keturias valandas 
tenka užsakyti vietą. Be
veik tiek pat tenka ir pa
laukti, iš ryto užsakytą 
vietą užėmus. Maskva, 
Leningradas ir Kijevas 
garsėja greitesniu ap
tarnavimu, bet tas mas
tas, lyginant jį su ameri 
kiniu, yra pasibaisėtinai 
lėtas.

Oro susisiekimui tarp 
tų milijoninių vietovių 
naudojami buvusio ka
ro bombonešiai, tiktai 
dalinai perdirbti kelei
vių transportui. Dažnai' 
nėra minimalių komfor 
to sąlygų, kurios neiš
vengiamos Europos ir 
Amerikos lėktuvuose. 
Lėktuvų katastrofos nie 
kad nėra skelbiamos, iš 
skyrus tuos atvejus, ka
da apie jas kaip nors su
žino užsienis, arba įka-

«>
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bėti, tapti spartuoliais, ma
žiau sugebančius nuolatos 
provokuoja "iššūkiai s” 
rungtyniauti, kas padarys 
daugiau. Taip pensininko 
amžiaus žmogaus adminis
tracija neprivalėtų varyti 
dirbti. Toks žmogus forma
liai "aprūpintas” karšin- 
čiauja kolchoze. Todėl rei
kia turėti badmiriaujan- 
čiam pensininkui užtarnau
ti "gerą akį”, kad gautų jo 
pajėgumui tinkamą uždar
bį. Senieji ravi daržus, pa
laiko švarą. Jie turi darbus, 
kuriuos kolchoze vadina 
"muša muses prie kolūkio”.

Nėra naujiena, kad toks 
"pensininkas” negali gauti 
siuntinėlio iš užsienio. Keli 
tokie atsitikimai ne tiek 
sušelpė n e 1 a iminguosius, 
kiek juos pilna žodžio pras
me pražudė. Tokiu atveju 
šalpa turi būti nenutrūks
tanti. Netekęs bet kokios 
galimybės pridirbti prie 
pensijos "kapeikų”, toks 
kolchozo badmirys nu- 
smerktas mirti lėta neda- 
valgymo mirtimi.

Todėl vizitai į kolchozus 
laikomi griežtoje priežiūro
je. Ten lankytis negalima, 
nes slepiama badmiriavimo 
tikrovė. Tikromis krokodi
lo ašaromis skamba ir ofi
cialus pasiteisinimas: į kol
chozus neleidžiama turistų 
dėl jų nuosavo saugumo! 

tastrofą įveltas užsie
nietis.

Lengvi motorų defek
tai taisomi labai pavir
šutiniškai, kad tik trans
porto maršruto valandos 
būtų išlaikytos. Esant 
blogam orui, kada neįma
noma skristi, keleiviai 
turi likti aerodromo pa
talpose, kurios primi
tyvios ir šaltos. Toks 
suspenduotas skridimas 
gali tęstis ilgas valan
das, ir keleiviai privalo 
kantriai laukti išskridi
mo, dažnai, neturėdami 
galimybės, dėl valgyklos 
stokos, arba nepakanka
mo jos pritaikymo di
desniam klijentų skai
čiui, pavalgyti. Geležin 
kelio keleivių transpor 
tas neturi užsienio bū
dingų problemų. Tačiau 
turistai užsieniečiai, 
kaip taisyklė geležinke
liais nekeliauja, ir ne
turi progos susidurti su 
to transporto savybė
mis. Tenka manyti, kad 
jos tikrai nepavydėtinos. 
Jeigu turistas keliauja 
savo atskiru maršru
tu, ne grupėje, jis turi 
būti labai turtingas, ar
ba atstovauti turtingai 
finansuojamą misiją. 
Yra normalu, tokiu at
veju, už paprastą vieš
bučio kambarį mokėti 
40 dolerių parai, prie tu
risto prikomandiruoja
mas vertėjas ir palydo
vas mieste su tikslu su
teikti turistui pažintį su 
vietovės meninėmis ir is - 
tūrinėmis žymenybė
mis. Inturisto maršru
tai jau pigesni, bet jie 
suvaržyti nuolatine prie - 
žiūra, maršrutais ir 
laiko normalizacija.

Kada Inturisto vado
vas pradeda dėstyti ge
rąsias sovietinės bui
ties savybes, visų pir
ma, pradedama nuo pra
nešimo, kad nuomos už 
butus yra nuostabiai že
mos. Tai yra sovietinės 
sistemos atsiekimas. Ta
čiau, pastabūs turistai 
atranda, kad žemai mo
kama nuoma yra minima
li patalpos kvadratūrai, 
kurioje nesutiktų talpin- 
tis užsienietis. Norint 
turėti gyvenamas patal
pas užsienio normos dy
džio, sovietinis pilietis 
turėtų mokėti apie pu
sę savo atlyginimo. Bu
tai yra nepaprastai tal
piai apgyventi. Dvi ir 
trys šeimos nėra naujie
na gyventi viename bu
te. Atsakingesnieji as
menys, jau sudarą visuo. 
menės elitą, turi ir di
desnes patalpas. Prie 
elito priskaitoma: aka
demikai, intelektualai - 
pareigūnai, balerinos, 
rašytojai, profesūra, dai
lininkai, scenos žmonės, 
industrijos aukštuome
nė... Bet eiliniai, ir ne
žinomieji piliečiai gy
vena nepalyginamai skur
džiose sąlygose, kaip 
jų ekvivalentai užsieny 
je. Jie neturi teisės rei
kalauti atlyginimų didi
nimo, nei teisės gyven
ti geruose butuose. Bu
tų stoka yra akivaizdus 
nesugebėjimas per ilgą 
laiką išspręsti vieną iš 
opiausių higienos ir mo
ralės problemų. Bendrie. 
ji butai yra daugelio so
cialinių negerovių šalti
niai.

Bet gyvenamos patal
pos kolūkiuose yra že
miau bet kokio užsienio 
supratimo apie gyvena
mas patalpas.

Ir tie privilegijuotie
ji, apie kuriuos sako, 
kad jie sudaro sovietinės 
visuomenės elitą, nėra 
turtingi normalia turto 
prasme. Jei negali turė
ti nuosavybių. Ką jie dos
niai gauna iš valstybės, 
jie turi dosniai iššvaisty
ti savo gyvenimo standar
tui. Jie turi daug privi
legijų, gali turėti vasar
vietes, kelionės į pajū
rio kurortus, branges
nius baldus ir net auto
mobilius. Jie, kas skam
ba užsieniui kurjozu, tu
ri madą užpirkti sau po
mirtinius sklypus ir pa
minklus. Kelionės į už
sienį, dažnai nėra kelio
nės kaip tai suprantama 
užsienyje. Kelionė už
sienin yra pavedimas, 
misija, ataskaitinis lai
kas su detalizuotu prane
šimu, kur ataskaita yra 
kelionės raportas (Be 
abejo ir lietuvių koncer- 
tantai nėra išskirti iš 
tos valdininkų kategori
jos, kurie detaliai rapor
tuoja apie atliktą pavedi
mą).

Kiekvienas Rusijoje 
yra "priklausąs nuo vals
tybės ''. Keikvienas vaikš - 
čioja ir miega poDamok- 
lio kardu, kuris bema
tant gali nukirsti galvą, 
taip baigia savo įdomius 
svarstymus apie pasiva
žinėjimus po plačiąją Ru

Dr. V. Papročius
(Atkelta iš 1 psl.) 

me profesiniam pasau
lyje, jo asmenyje išky
la ne vien medicinos dak
taras, bet ir politikas, 
visuomenininkas, kultū
rininkas, žurnalistas ir 
duosnus tautinių reika
lų rėmėjas.

Jis buvęs Lietuvių Stu
dentų Medikų Draugijos 
klausimais paskaitų lek
torium Lietuvoje, Balfo 
vajaus pirmininku, Gy
dytojų Korporacijos Fra 
ternitas Lituanica ir 
Lietuvių Gydytojų Drau 
gijos New Yorke nuola
tinis valdybos narys, gy 
vas ir judrus išeivijos 
lietuvių gyvenimo ste
bėtojas ir dalyvis, efek
tingai aukomis remiąs 
mūsų kultūrinį ir poli
tinį darbą. Jį matome 
dažnai, nors kartais ir 
pavėluotai atsilankant į 
kultūrinius parengimus 
ir politines paskaitas. 
Čia jis New Yorko Liet. 
Prekybos Rūmų veiklo
je, štai zarasiečių susi
rinkime, kur susitinka 
jo buvę kaimynai, ku
riuos be vieno ir bendro 
likimo riša gražiųjų Za
rasų kraštas, žavingas 
gamtos grožybėmis Lie 
tuvos kampelis.

Kaip jau minėjau jubi 
liatui nesvetima ir žur
nalistika. Yra parašęs 
ir paskelbęs "Medicino 
je" 1938-1944 m. septy
nis mokslo darbus me
dicinos chirurginiais 
klausimais. Bendroje 
spaudoje rašė lietuvių 
visuomenei medicinos 
klausimais pavarde ir 
slapyvarde pasirašyda
mas daugiausia "Pagi
rių Smilga". Daug rašė 
atvykęs į JAV. Dabar 
taip pat nevengia įvai
riais klausimais spau
doje pasakyti savo nuo
monę,

Dr. V. Paprockas dau
gelio laikraščių skaity
tojas ir rėmėjas. Jo pas- 

siją ilgo rašinio auto
rius.

Tačiau pirmas ir pa
viršutiniškas žvilgsnis 
į Maskvos, Leningrado 
ir Kijevo gatves (tie mies 
tai labiausiai lankomi 
užsienio turistų) teikia 
tiktai neturtingos šalies 
vaizdą. Susirūpinę žmo
nių veidai, pėsčiųjų sku
ba, perkrauti tramvajai, 
sunkiai panešama didžiu 
lių gyvenamųjų blokų ka 
lėjminė monotonija.

Žmonės, miestuose, 
dauguma apsirengę nors 
ir tvarkingai, bet rūbai 
yra maišiški. Moterys 
atrodo pasigailėtinai, 
nes dvi dekadas neturė
jo galimybės sekti madų, 
ir tenkintis tiktai bet ku
rių rūbų pritaikymu. Gat
vėje nenaujiena sutikti 
girtą. Jiems leidžiama 
nužingsniuoti namo. Bet, 
jeigu pilietis ar pilietė 
tiek išgėrė, napejėgda- 
mas eiti ir atrasti savo 
namų, pargriūva ant šuo 
lo, arba ant šaligatvio, 
tokiems yra — Vytrez- 
vilkos" (ir Lietuvoje jau 
yra "blaivyklos"), kur 
milicininkai nuvelka iš
gėrus įjį arba išgėrusią- 
ją, ir įmeta išblaivėti. 
Vyrams ir moterims nė 
ra atskirų blaivyklų. To 
dėl tie, kas blaivinasi 
negali ir skųstis nepato
gumu. Jie tik, išsiblai- 
vę, skuba nukiūtinti į sa 
vo tvankius, su kaupu ap - 
gyventus butus...

•••

tangomis buvo išleistas 
anglų kalba leidinys apie 
1-jį New Yorko lietuvį' 
gydytoją Aleksandrą Ka
rolių Kuršių, jodizerta- 
cija. Didelį įnašą yra 
įdėjęs į Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo iš
leistą veikalą "Lithuania 
700 Years", paremda
mas tūkstantine suma 
ir, knygai pasirodžius pa 
sidarbavo platindamas 
kolegų amerikiečių gydy 
tojų tarpe. O paskutiniu 
laiku neseniai pasirodė 
Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos, kurios jis 
yra pirmininku, vardu, 
dr. Paprocko pastango
mis ir lėšomis išleistas 
laiškams ženkliukas, 
vaizduojąs lietuvaitę su 
įrašu, kad Lietuva ken
čia sovietų vergiją. Ženk 
liukų išleista apie 4000.

Pirmiesiems astro
nautams pasiekus mėnu
lį PLGS vardu pasiuntė 
miniatiūrinę bačkutę, pa 
puoštą gintaru ir su Lie
tuvos smėliū viduje.

Jis newyorkiečiams 
lietuviams gerai žino
mas ne vien kaip gydyto
jas, visuomenininkas, 
bet ir kaip nuoširdus lie
tuvis, gal iš profesinio 
įpratimo visados kiekvie
nam pasiruošęs mielai 
padėti. Jis porą metų 
anksčiau už kitus atvy
kęs į JAV sudarė eilę do
kumentų atvykti drau
gams bei pažįstamiems 
ir visai nežinomiems 
asmenims bei šeimoms 
kitų paprašytas.

Tai tiktai keletas man 
žinomų jubiliato ryškes
nių gyvenimo bruožų, ku
rie nebus naujiena nei 
vienam newyorkiečiui, 
o jo kolegos man min
tis tik patvirtins ir papil
dys, gi pats jubiliatas 
tikiu, atleis man už at
skleidimą kad ir mažos 
dalies jo vidaus pasau
lio.

Gerbiamam sukaktuvi-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

EUROPOS LIETUVIAI
- - - - - - - - - - - - - - - - LIUDAS VISMANTAS - - - - - - - - - - - - - - -  

BIULETENIU GAUSA
Džiugus reiškinys, kad lietuviai mėgsta kurti 

spaudą. Kur tik susispiečia būrelis lietuvių, žiūrėk 
— jau ir laikraštis ar biuletenis. Ar lietuviai mėgs
ta spaudą skaityti ir ją palaikyti — kitas klausimas. 
Tačiau, jeigu ji laikosi, matyt, yra kas ją remia.

Kaip iš gausybės rago prapliupo biuleteniai V. 
Vokietijoje. Juos leidžia ir bendruomenės apy
linkės, ir klebonai, ir bendruomeniniai ar politi
niai sąjūdžiai. Štai tik keletas jų vardų: PLB Vokie 
tijos Krašto Valdybos Informacijos, Liaudies Žodis, 
Jaunimo Žodis, Aušros Vartai, Apžvalga, Lietuvis 
ir kt. Visų jų neapžvelgdamas, tepaliesiu svarbes
niuosius.

Be abejo, tarytum lietuvių oficiozas Vokietijoje 
yra VKV Informacijos. Jos Huettenfeld eina jau ke
liolika metų ir pasiekė 125-tą numerį. Jas redagavo 
įvairūs redaktoriai, dabar Jas redaguoja teisininkas 
Just. Lukošius. Jose spausdinami straipsniai, repor
tažai, kronika. Kadangi pastaruoju metu bendruome
nėje dominuoja frontininkai, tai ir "Informacijos" pa 
sidarė gana vienašališkos.

Stuttgarte išeina net du biuleteniai: Liaudies 
Žodis ir Lietuvis. Pirmąją leidžia Lietuvybės Pa
laikymo Sąjūdis, redaguoja K. Šimanauskas, o ant
rąjį leidžia ir redaguoja kun. K. Senkus. Liaudies 
Žodis pirmajame numeryje, išėjusiameš.m. birže
lio mėn., be kitko taip pasisako: "Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės gretos jau retėja ir dėl to rei
kia nuoširdžios talkos Bendruomenės organams, kad 
ji stiprėtų, o ne silpnėtų. Todėl Lietuvybės Palaiky
mo Sąjūdis ir laiko sau tikslu eiti Bendruomenės 
organams į talką ir nuoširdžiai bendradarbiauti su 
visomis lietuviškomis institucijomis, kurių tiks
las — lietuvybės palaikymas išeivijoje". Kitame 
numeryje yra išspausdintas Jono Miškinio straips
nis "Basanavičiaus keliu". Reikia spręsti, kad ir 
"Liaudies Žodis"ryžtasi eiti Basanavičiaus, Kudir
kos, Maironio keliais.

Aušros Vartai išeina Hamburge. Biuletenį re
daguoja ir leidžia kun. V. Šarka. Biuletenis spaus
dina ne tik religinius straipsnius, bet ir įvairiausių 
žinių. Deja, tenka apgailestauti, kad šis biuletenis 
neretai pasižymi dideliu netaktiškumu ir spaudos 
lygio nuosmūkiu.

Kai kuriems šių biuletenių redaktoriams labai 
rimtai reikėtų susirūpinti taisyklinga kalba ir ra
šyba. Juose knibždėte knibžda stambių kalbos ir 
rašybos klaidų.

Nors Anglijoje leidžiamas savaitinis laikraštis 
Europos Lietuvis, tačiau ir čia neatsilieka biulete
niai. Šit manchesteriškiai lietuviai išleido naują 
dešimtą Šiaurinės Anglijos Lietuvių biuletenį, kurį 
redaguoja S. Lauruvėnas ir A. Šliauters. Jame tau
tinio auklėjimo ir lietuvybės klausimais rašo D. Dai- 
nauskas, A. Podvoiskis ir kt.

***
• Manchesteryje, Anglijoje gyvai veikia Lietuvių Socialinių Klu

bas. Jis pagerbė ilgameti savo veikėją Aleksą KuzmickĮ jo 70 m. 
sukakties proga. Sukaktuvininkas gimė 1900 m. balandžio 8 d. Rusi
joje. Svetur gyvendamas, jis išaugo kaip lietuvis ir dar kitų vaikus 
mokė lietuviškai. 1923 m., grįžęs į Lietuvą, jis aktyviai įsijungė l 
lietuviškųjų organizacijų veiklą. Vyriausybės buvo pripažintas kaip 
savanoris - korėjas ir apdovanotas žemės sklypu. 1944 m., pasi
traukęs nuo bolševikų { Vokietiją, vėliau persikėlė gyventi J Angliją. 
Nuo 1949 m. iki 1967 m. jis buvo LSK valdybos nariu, vicepirminin
ku ir 7 m. pirmininku. Jis veikė taippat liet, bendruomenėje ir Ra
movėje. Sukaktuvininkas buvo pagerbtas irapdovanotas tautine juos
ta.

• šią vasarą Manchesteryje Įvyko lietuvių socialdemokratų su
sirinkimas, kuriame dalyvavo atstovai iš visos Anglijos. Atstovas iš 
Londono J. Vilčinskas padarė pranešimą apie tarptautinę politinę 
būklę ir apie liet, socialdemokratų uždavinius tremtyje. Susirinki
mas išrinko naują vadovybę: A. Tamošiūnas —pirm.,A. Pupelis — 
vicepirm., J. Vilčinskas ir S. Lauruvėnas — sekretoriai ir V. Mo- 
tūza — ižd.

• Buvęs Vliko Vykdomosios Tarybos pirm, ir žinomas socialde
mokratų veikėjas Jonas Glemža, gyv. Stuttgarte, buvo kuri laiką su- 
sirgęs ir gulėjo ligoninėje. Dabar jau jis pasveiko ir vėl dirba Lab
daros draugijoje kaip pirmininkas.

• Vasario 16 gimnazija anksčiau priklausė Vokietijos Krašto 
Valdybai. Tačiau prieš keletą metų VK LB, Taryba, kurią sudarė 
dauguma frontininkų ir jų šalininkų, nutarė gimnaziją nuo bendruo
menės atskirti ir Įsteigti gimnazijai išlaikyti ir vadovauti kuratori- 
ją. Dabartinę Vasario 16 Gimnazijos Kuratoriją sudaro: Lietuviųka- 
talikų sielovados Vokietijojs atstovas —advokatas J. Lukošius, Lie
tuvių evangelikų Bažnyčios atstovas -- kun. J, Urdzė, Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės atstovai: tėv. Alf. Bernatonis, dr. P. Karvelis, 
dr. V, Lėnertas ir inž.J.K. Valiūnas, Vokietijos LB. valdybos atsto
vas — J. Barasas, BALFo ats. — dr. J. Norkaitis, laisvai rinktas 
Kuratorijos narys — kun, Br, Liubinas, kun. B. Suginto ast. - stud. 
P. Nevulis ir Vasario 16 Gimnazijos dir. V. Natkevičius. Kuratorijai 
pirmininkauja dir. V. Natkevičius.

ninkui sulaukusiam 65 
m. amžiaus linkime dar 
ilgai nepavargti ir toliau 
eiti tuo judriuoju, tauti
nio gyvybingumo pilnu 
gyvenimo keliu.

E. Čekienė

RN'. and LPN’a
Froni approved achools. Full or part 
llme. 7-3:30 and 3-11:30.

ORDERLY
5 day», 40-hr. week. 7-3:30. 

JENNINGS HALL NURSING HOME 
10204 Cranae, Rd.

Garfield Heioht,, Ohio
Call 581-2900 9 A. M.-5 P. M.

(68-70)

ALUMINUM 
DIE CAST OPERATOR

Opcninp on first ahifl for eiperienced 
aluniinunt die cael operator, «ood in- 
cenlive rates, complele Insurance pro- 
prani, permanent employtnenl. Ap- 
plicntions acoepled Mon.-Fri. 8 a. m. 
to 5 p m.
ALUMINUM & ZINK DIE CAST CO.

262 Matzinger Rd.. Toledo. Ohio 
(68-74)
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Džiaugiasi
POGRINDŽIU

Prieš porą mėnesių 
Dirva, jausdama kad ašt' 
rus ir kartu literatūriš
kai stiprus, satyrinis 
leidinys įneštų šviežio 
vėjo į mūsų visuomenės 
snaudulius, suorganiza
vo savo humoro priedą. 
Jam buvo parinktas mo
dernus dabar daug kur 
Pogrindžio pavadini
mas. Pogrindis (Under- 
ground) dabar reiškia 
nepasitenkinimo arba 
protesto akciją. Dirvos 
Pogrindis, perkelta ir 
amerikoniškuosius "un- 
derground'us" satyrizuo- 
jančia prasme, yra ta
čiau irgi protestuojan
čios pašaipos jėga. Ge
riausiose satyros tradi
cijose kadaise tarpo vo
kiškasis Simplicissi- 
mus, lenkiškoji Muęha 
senos Rusijos Satyrikon. 
Gera buvo ir lietuviško
ji Spaktyva, vėliau pa
keista jau silpnesne dėl 
cenzūros sąlygų Vapsva. 
Okupuotoje Lietuvoje 
reiškiasi Šluota, tačiau 
jos sarkazmas visad tu
ri būti cenzūruotas ir 
dažnai perauga į pane- 
girikus, kaip pav. J. Bal 
tušis, net Šluotoje pri
statytas "geru dėde" ir 
"filosofu savo kieme". 
Tremties varguose P. 
Andriušio Dievo Paukš
telis trumpai džiugino di
pukus. Vėliau, besiku- 
riant, ilgai nebuvo jokio 
satyros ir humoro leidi
nio, verto pagarbaus 
žvilgsnio, nes neišsimu- 
šė iš lėkštumo ir vulga
rumo ribų. Geram tokio 
žanro leidiniui reikia 
politinės ir kultūrinės 
erudicijos, aštraus po
žiūrio į vykstančius įvy
kius, bendrybių vengi
mo. Pagaliau, reikia ir 
svarbiausio savo .arse
nalo ginklo: gero, polė- 
kiško, linksmo, stai
gaus, parbloškiančio, 
orientyrus turinčio, drą
saus humoro. Kas ir ne
pasiruošęs bandė savo 
laimę leisti ir redaguo
ti tokio žanro leidinius, 
skaudžiai pralaimėjo.

Iš jau įsigijusio repu
taciją ir garsą humoro 
leidiniu, yra nuolatinis 
Draugo priedas Spygliai 
ir Dygliai, kurį redaguo 
ja ir kas mėnesį išlei
džia dr. S. Aliūnas. Tai 
tuo tarpu buvo ir vienin- 
tėlis tos rūšies leidinys 
mūsų apyvartoje. Pasta
ruoju laiku Spygliai ir 
Dygliai darėsi vis san
tūresni, tartum, atšvytė- 
dami Draugo poziciją, 
kaip gera mamytė tik 
lengvai pasibardavo, be 
rykštelės į dugnelį. Spyg
liai ir Dygliai dvelkia sa
vo gerai išbalansuotu 
toriu ir kartu "švento 
pykčio" nebuvimu, lie
čiant kokį savo žanro 
peržvalga objektą.

Dr. S. Aliūnas,tačiau, 
pats yra vyras kietas ir 
žinąs sarkazmo ir saty
ros jėgą.

Antrą numerį išleidęs 
POGRINDIS, jis eis kas 
mėnesį, sulaukė Spyglių 
ir Dyglių (Draugas Nr. 
209) įvertinimo. Mes pa
duodame tą tekstą, nes 
būsimoje mūsų šio žan
ro bioblio-kartotekoje, 
tai svarbus esamos pa
dėties aptarimas.

Pogrindžio stiprybė
Pogrindis visada turėjo daugiau 

parako ir stiprybės negu oficialie
ji, todėl humoro skyrius “Pogrin
dis" “Dirvoje” to parako ir nesto
koja, kad Spygliams net pavydas 
ima. Reikia tikėtis, kad tos ugnies 
nepritruks, prisimenant, kad kai 
Spygliai truputį pabandė kur nors 
giliau smeigtis, susilaukė toli gra
žu nelabai džiuginančių širdį re
zultatų. “Pogrindis” pvz. paaiški
na, kad “Akiračius” reikia vadin
ti “Maskviračiais”, skelbia poezi
ją:

Taikos saulė rytuose jau teka, 
Spinduliais siekia hipišką Meką, 
Dar kantrybės! Per ferdvę bedrę 

Ją parveš mums apaštalas Kliorė

Duoda žinių apie Vladimiro- 
vą, kuriam ašaros teka, atsisvei
kinant Meką ir kuris steni, pa
likdamas Rastcnj, skelbia kaip 
dr. Rekašius siūlo viską atnaujin
ti Kavolyje ir t.t Taigi “Pogrin
dis”, tikrai kaip iš bunkerio šau
na, ir dėl to mes pykti negali
me, nes žemė pražūtų, jeigu į kai
lį kirtėjų nebebūtų.

P.P.

Kiekvieno mėnesio 
pabaigoje Pogrindis ro
dysis Dirvos globoje. 
Skaitytojų atsiliepimai, 
kaip ir visad, pageidau
jami. Juos adresuoti re
dakcijai.

POZITYVUS IR 
NEGATYVŪS DARBAI.

Praeitą šeštadienį, 
Ohio Lietuvių Bendruo
menės Clevelando Apy
gardos jaunimo sekcija, 
talkininkaujama dr. A. 
Butkaus, suruošė lietu
vių abiturientų pristaty
mą Clevelando visuome
nei. Baigusiųjų aukštes
nes mokyklas jaunuolių 
buvo 42. Jie visi buvo 
garbės svečiai. Prie šio 
įvykio prisidėjo ir mūsų 
spauda bei radijas. 
Laikraštis Dirva savo 
puslapiuose talpino abi
turientų nuotraukas bei 
jų aprašymus. Dirvos nu
meriai su jaunimo nuo
traukom buvo populiarūs 
jaunimo tarpe. Toks jau
nimo pristatymas mūsų

ŠVIESIOS IR TAURIOS ASMENYBĖS NETEKUS

MARCELINAS SIKSNYS
Iš Vilniaus atvasonojo 

liūdna žinia, kad ten š. 
m. rugpiūčio 15 d. atsi
skyrė su šiuo pasauliu 
visuomenininkas, kultū
rininkas, pedagogas ir 
rašytojas Marcelinas 
Šikšnys. Tai buvo stam
bi asmenybė mūsų tau
tos gyvenime. Jis buvo 
tarytum Vilniaus saugo
tojas, jo laisvės budėto
jas ir simbolis. Su Vil
niumi, šio krašto lietu
viais jis buvo glaudžiau
siai susirišęs. Iš Vil
niaus ilgą laiką sklido 
M. Šikšnio skelbiama 
šviesa ir tiesa jo bro
liams lietuviams.

M. Šikšnys susilaukė 
gražaus amžiaus. Šįmet 
birželio 2 d., jis atšven
tė 96 m. sukaktuves (bu 
vo gimęs 1874m. Notiniš- 
kių km., Šiaulėnų vis., 
Šiaulių apskr.). Jo bičiu
liai ir mokiniai troško, 
kad jis perkoptų per šim
tinę ir būtų bent vienas 
dabartinis intelektualas 
šimtuolis. Deja, likimas 
nebeleido pasiekti mūsų 
visų, jo bičiulių, troški
mo. Nežiūrint gilios se- 

visuomenei yra gražus 
ir pozityvus darbas.

Pozityvius ir girtinus 
darbus lietuviškoje vi
suomenėje atlieka ir ki
ti žmonės, kaip lituanis
tinių mokyklų mokytojai, 
tautinių šokių bei sporto 
vienetų vadovai, skautų, 
ateitininkų ir kitų orga
nizacijų bei stovyklų ir 
jaunimo suvažiavimų 
organizatoriai. Jų visų 
veikimas yra daugiau ar 
mažiau pozityvus. Tie vi
si darbai yra girtini to
dėl, kad jie bando suda
ryti mūsų jaunimui sąly
gas bendrauti, vienas ki
tą pažinti bei kartu dirb
ti. Mes vis tikimės, kad 
šių sąlygų įtakoje tas jau
nimas ateityje perims 
lietuviškos veiklos tęsi
mą.

Prie tokios lietuviš
kos visuomeninės veik
los garsinimo labai daug 
prisideda mūsų spauda 
bei radijas. Todėl, su
manus laikraščio redak
torius bei radijo valan
dėlės vedėjas gali daug 
padėti bendram ir dar
niam lietuviškam dar
bui. Deja, ne visada taip 
būna. Nei spauda nei ra
dijas nėra atsparūs sa
vo bendradarbiams, no
rintiems suvesti asme
nines sąskaitas. Suma
nus redaktorius, arba ra
dijo valandėlės vedėjas, 
turėtų atskirti pelus nuo 
grūdų. Prie pelų krūvos 
yra priskirtini nešvan
kūs ir įžeidžiantieji as
menis bei organizacijas 
laiškai, kronikos ir 
straipsniai, neturintieji 
nei literatūrinės nei ko
kios kitokios vertės. Sa
kysim, kas tiktų spaus
dinti "Klumpėje" balan
džio pirmosios proga, ne 
tinka profesiniam biule
teniui arba rimtam žur
nalui, o juo labiau lietu
viškam radijui. Taigi, 
šios institucijos turėtų 
prisidėti ne prie negaty
vių, skaldančių, bet po
zityvių, mus jungiančių 
darbų, juo labiau, kad 
jos daugumoje yra pri
klausomos nuo skaityto 
jų ir klausytojų materi
alinės paramos.

Danielius Degesys

STEPAS VYKINTAS

natvės, M. Šikšnys visą 
laiką buvęs judrus, socia
lus: lankęs savo moki
nius, bendravęs su kul
tūrininkais, vertęs sve-

A. a. M. Šikšnys 
timus raštus. Jo visas 
brandos amžius buvo 
skirtas darbui, kūrybai, 
švietimui, mokslui ir 
literatūrai.

1893 m. baigęs Šiaulių 
gimnaziją, jis studijavo 
matematiką ir fiziką 
Maskvoje. Įsigijęs u-to 
diplomą,jis mokytojavo 
Rygos realinėje mokyk
loje, M. Yčo lietuvių gim 
nazijoje Voroneže ir nuo 
1918 m. Vilniaus liet, gim
nazijoje, kur 7 m. išbu
vo tos gimnazijos direk
toriumi. Kai kas iš bol
ševikinių propagandistų 
bando kaltinti "buržuazi
nę vyriausybę", kad M. 
Šikšnį iš direktoriaus pa
reigų atleido, tačiau ve
lionis sakosi, kad jis 
pats pasitraukęs. Jeigu 
jį ir buvo atleidę, tai ne 
tautininkų žmonės,kurie 
velionį labai gerbė... Ma
no žiniomis, M. Šikšnys 
dėl "atleidimo" iš gim
nazijos buvo labai susi
krimtęs ir sunkiai susir
gęs, bet tvirtos dvasios 
žmogus nugalėjo krizę ir 
susirado sau pakanka
mai dvasinės atgaivos ki
tais darbais.

Kaip pedagogas M. 
Šikšnys nepasitenkino 
tik matematikos dėsty
mu. Jis paruošė ir iš- 
leisdino nemaža savo 
specialybės vadovėlių, 
kuriuos naudojo visos 
lietuvių gimnazijos. Pa 
žymėtini jo veikalai: 1919 
m. "Aritmetikos ir al
gebros lietuviškai rusiš 
kas žodynėlis", 1923 m. 
Geometrija (3 dalys), 
Elementarinė algebra (4 
dalys), Aritmetika ir Al
gebra (teorija iruždavi- 
nynas). Iš viso jis para
šė 8 vadovėlius. Be ma
tematikos jis domėjosi 
ir lietuvių kalba, ypač 
vardų ir pavardžių ra
šyba.

M. Šikšnys nuo pat jau
nystės aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. 
Kartu su kitais jis orga 
nizavo Rygoje Lietuvių 
muzikos ir dramos 
"Kanklių" draugiją, pri
klausė "Pašalpos" dr- 
jai, drauge su G. Žemkal- 
niu ir P. Petliuku ruošė 
vaidybos sekcijos reper 
tuarą, režisavo, vaidino, 
dėstė lietuvių kalbą. Vo
roneže, Vilnuje jis taip 
pat buvo daugybės kultū
ros ir mokslo draugijų 
narys. Dvejus metus 
Vilniuje buvo Lietuvių 
mokslo dr-jos valdybos 
pirmininkas.

Velionis nemaža reiš
kėsi ir žurnalistinėje sri
tyje. Jis rašė įvairius 
publicistinius straips
nius "Varpe", "Ūkinin
ke", "Rygos Garse", 
"Vilniaus Žiniose", 
Draugijoje", "Lietuvių 
Tautoje", "Vilniaus Ry
tojuje" ir kt.

Retai atsitinka moks
lo ir kūrybos baruose, 
kad matematikas pasi
reikštų ir kaip poetas, 
ir kai dramaturgas. 
Šikšnys gi buvo ne tik 
mokslo, bet ir literatū
rinės meninės kūrybos 
žmogus. Šiaulėniškio 
slapyvardžiu jis paskel
bė apie 20 patriotinių ei
lėraščių, kurie anais lai
kais darė nemažą įs
pūdį skaitytojams. Dai
na pagal Nekrasovą dar 
ir šiandien skamba kaip 
kiekvieno lietuvio lai
mės ir laisvės troški
mas, pasipriešinimas 
tarnauti svetimiesiems. 
Tačiau M. Šikšnys labiau
siai nusipelnė dramos 
srityje. Tuo metu, kada 
lietuvių mėgėjų "kloji
mo" teatrams stigo re
pertuaro, M. Šikšnio "Pi
lėnų kunigaikštis", 
"Sparnai" ir kiti drami
niai veikalai buvo kasdie
ninė duona ir druska. Iš 
"Pilėnų kunigaikščio" 
gausybė žiūrovų sėmėsi 
tyrosios meilės savo tau
tai, o iš "Sparnų" did
vyrio Goštauto užsikrė
tė ryžtu siekti mokslo 
aukštybių ir "išvaduo
ti žmoniją iš jos bjau
riausių pančių"... Tai 
amžinas žmogaus lais
vės šauksmas, kuris taip 
aktualus šiandien Lietu

Kovoje už žmogų ir laisvę
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencija, susi

rinkusi 1970 metų rugpiūčio mėn. 15-16 d.d. CIevelande ir apsvars
čiusi aktualiuosius klausimus, priėmė tokius nutarimus:

1. Laisvės kovos klausimu. Konferencija pakartoja LKDS nusi
statymą kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Konferencija 
įpareigoja visus krikščionis demokratus ir kviečia visus lietuvius 
šią kovą vykdyti visomis jėgomis ir priemonėmis:

II. Saugumo konferencijos klausimu. Konferencija taria, jogSo- 
vietų Sąjungos siūloma saugumo konferencija yra tik dar vienas bū
das Europos saugumui sumažinti ir pavergtųjų tautų padėčiai įtei
sinti. Konferencija kreipiasi į VLIKą prašydama imtis visų reikia
mų priemonių bolševikinei klastai atidengti ir Lietuvos interesams 
apsaugoti.

III. Sovietų Sąjungos - Vokietijos sutarties klausimu. Konferen
cija taria, jog Sovietų Sąjungos - Vakarų Vokietijos nepuolimo su
tartis ne tik nepanaikina 1939 metų Molotovo-Ribbentropo slaptų su
sitarimų Lietuvos atžvilgiu, bet juos pakartoja. Konferencija kreipia
si į VLIKą prašydama imtis visų reikiamų riemonių, kad Vakarų 
Vokietija neratifikuotų kalbamos sutarties, kuri įteisintų dabartinę 
pavergtų tautų padėtį;

IV. VLIKo reikalu. Konferencija užtikrina VLIKui, pavergtos 
tautos valios reiškėjui ir vykdytojui, visokeriopą paramą ir pasisa
ko prieš pastangas įtraukti į VLIKą nepolitines grupes ir tuo būdu 
panaikinti VLIKą kaip tautos atstovybę;

V. LDT reikalu. Konferencija remia Lietuvos Diplomatinę Tar
nybą ir jos veiklą tarptautinėje srityje, kviesdama jos narius nepa
siduoti jokioms pastangoms mažinti jos reikšmę ar trukdyti jos veik
ai

VI. ALTo reikalu. Konferencija remia Amerikos LietuviųTary- 
bą ir jos veiklą, talkina jos darbe ir pasisako prieš jos darbų truk
dymą bei tradicinių prerogatyvų ir susitarimų keitimą beisiaurini- 
mą;

VII. PLB reikalu. Konferencija ragina visus lietuvius jungtis 
aktyvion Lietuvių Bendruomenės veiklon siekiant tautinio lietuvių iš
likimo. Šiose pastangose kreiptinas ypatingas dėmesys į pavergė
jo kėslus tautinio išlikimo troškimą panaudoti nusigrįžimui nuo 
tautos ir valstybės nepriklausomumo siekio;

VIII. Santykių su kraštu reikalu. Konferencija pakartotinai ta- 
taria, jog

Ė Vienintelis pateisinamas ryšių būdas ir šiandieną tebėra san
tykiavimas grynai asmeninėje ir privatinėje plotmėje.

2. Bendravimo, santykiavimo ar bendradarbiavimo frazės tau
tinio išlikimo troškulio niekuomet nenumalšins, nes už jų slepiasi 
pats naujausias komunistinės Rusijos ginklas politinei emigracijai 
sužlugdyti.

3. Tiems lietuviams, kurie pavieniai įsigyja pavergėjų pasiti
kėjimą kelionėms pas laisvuosius brolius, visais atsitiktinių kontak
tų atvejais turi būti perteiktas nepalenkiamas mūsų nusistatymas — 
siekti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos,—Lietuvos partizanai am
žiams liks tos kovos pirmūnais,— toje kovoje drausmingai pasiduo
ti laisvųjų lietuvių politinei vadovybei.

4. Laikydami sovietinį komunizmą didžiausiu Lietuvos priešu, 
lietuviai krikščionys demokratai laiko savo pareiga skelbti komuniz
mo Lietuvai padarytas skriaudas, atidengti komunizmo kėslus ir ko
voti su defetistinėmis nuotaikomis, siekiančiomis nuslopinti lietuvių 
antikomunistinį nusistatymą ir nepriklausomybės siekimą.

voje... Šie M. Šikšnio 
veikalai buvo daugybę 
kartų vaidinami Rygoje 
Voroneže, Vilniuje ir 
įvairiose Lietuvos vie
tovėse. Šiandien jis ne
begali konkuruoti su 
Krėvės, Sruogos, Alan
to draminiais veikalais, 
bet vis tiek jie savu lai 
ku suvaidino didelį vaid
menį mūsų tautos kul
tūrinio atgijimo istori
joje.

M. - Šikšnys buvo ne 
tik kūrėjas, bet ir įdo
mi asmenybė. Man te
ko su juo pirmą kartą 
susipažinti 1937 m. sau
sio mėn. Vilniuje. Tada 
su žmona praleidome pa
vėluotą povestuvinę ke
lionę Vilniuje. Šia reta 
proga aplankiau Vilniaus 
lietuvių gimnaziją. M. 
Šikšnys mane sutiko la
bai nuoširdžiai: parodė 
gimnazijos patalpas, pa
vedžiojo po klases. Pir
mieji mano įspūdžiai: 
tai paprastas, kuklus, 
šviesus ir taurus žmo. 
gus, reta intelektualinė 
ir moralinė asmenybė. 
Vėliau, penkeris metus 
gyvendamas Vilniuje, 
jaučiau didelę silpnybę: 
pabūti nors valandėlę M. 
Šikšnio artybėje.

Šiandien Jo nebėra, 
bet Jo kilni lietuvio ir 
žmogaus dvasia amžinai 
švies stipria šviesa bū
simoms lietuvių kar
toms.

WANTED AT ONCE 
EXPER1ENCED 

AUTOMATIC PRESS OPERATORS 
To run automatic preases 

2nd shift
For niedium size stamping plant. Ex- 
perienced on small fle medium stamp
ing.
Good wagea. Steady work & fringe 
benefits.

PARAMOUNT FABRICATING CO. 
13595 Helen Detroit, Mich.

X3I3) 365-6600
An Equal Opportunity Employer 

(67-73)
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MONTREALIO "ŽMOGUS IR JO PASAULIS”

JAU UŽSIDARĖ
Montrealio pasaulinė ir kul

tūrinė paroda baigė savo šių 
metų sezoną, užsidarydama rug
sėjo 7 d. — Darbo Dieną ir tai, 
kaip kai kas išsireiškė, buvo 
ui "grande finale", tikras tri
umfas ir niekados nepasiektas 
lankytojų skaičius, netgi ir ge
riausiais EXPO *67 laikais. Jau 
vyksunt požeminiu traukiniu 
METRO pirmadienį j parodą 
buvo tokios keleivių minios, kad 
joms tvarkyti buvo pasutyti po
licininkai su garsiakalbiais: ir 
nors traukiniai lėkė kas 5 minu
tės, visi buvo perkimišti. Kadan 
gi rugsėjo 7 d. ir Kanadoje bu
vo Labor Day, be to, daugelis 
firmų ir kompanijų savo tarnau 
tojams davė {ėjimo { parodą bi
lietus veltui, ui { parodą tą die 
ną iki vidurnakčio, tai yra iki pa. 
rodos uždarymo, atsilankė ne
mažiau ir nedaugiau, kaip 325, 
998 lankytojai! Niekad nepasiek
tas vienos dienos rekordas. Vi
durdieni per vartus atvyko 6-mi 
lijonis lankytojas, taigi iki vaka 
ro parodos lankytojų skaičius 
prašoko 6 milijonus. Lankytojų 
tarpe buvo maždaug trečdalis 
amerikiečiai. Esant puikiam 
orui jų minios užplūdo šeštadie
nį ir sekmadienį nemenkiau.

Prie visų paviljonų stovėjo di
džiausios eilės, netgi ir prie 
tokių, kurie nevisada susilaukė 
skaitlingų lankytojų. Kiekvienas 
norėjo pamatyti savo "baby", 
kaip kai kas pavadino parodą, 
taikydamas šį epitetą miesto 
burmistrui Jean Drapeau, nes 
ti jo išpuoselėta ir ištesėta vie
ta. Prie amerikiečių paviljono 
kur rodomas filmas "America 
the Beautiful", per visą dieną 
stovėjo nemažesnė, kai 2000 
žmonių minia. Viena moteris 
skundėsi išstovėjusi 2 valandas 
ir vistiek nesulaukusi eilės įsi
brauti į vidų. Nemažesniu pa
sisekimu buvo lankomi Čeko
slovakijos, Sovietų Sąjungos, 
Belgijos, Vengrijos, Bulgari
jos ir įvairūs specialių paskir
čių paviljonai. Aikštėse ir per
ėjimuose jau nebebuvo galima 
prasimušti: žmonės stumdėsi al
kūnėmis ir lipo viens kitams ant 
kulnų. Dar didesnės žmoniųmi- 
nios, daugiausia jaunuomenės, 
plaukė La Ronda pasilinksmini
mų parke. Daugelyje vietų pri
trūko valgymų ir gėrimų. Paro
dos aikštynas, paprastai šva
rus švarutėlis, kaip "skleiny- 
čia", pavirto šiukšlynu, nes šva

Dr. Milda Budrienė spalio 4 d. 3-5 vaL Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Chicagoje atidaro Amerikos lietuvių gydytojų medicinos 
srities spaudos darbų ir kt. raštų ir foto nuoraukų parodą. Pami
nėtina, kad šioje parodoje bus ir dr. profesoriaus Aleksandro Ca- 
roliaus Kuršiaus(Curtius),1659 metais atvykusio į JAV ir čia 
profesoriavusio, lietuvio daktaro dizertacija. Nuotraukoje dr. M. 
Budrienė tariasi parodos reikalais su muziejaus bendradarbiu K, 
Petrausku. M. Nagio nuotrauka

Gintaro birbynininkai Lietuvių Dienų pasirodyme.

ros dabotojai nebegalėjo palai
kyti nė švaros, nė tvarkos. La 
Ronde parkas, kuris kitais me
tais pasilikdavo atdaras dar maž 
daug vieną mėnesį kad ir savait
galiais, šiemet užsidarė kartu 
su paroda, tai yra vidurnaktį 
2:30 vaL ryto. Jokių atskirų 
apeigų ar kalbų parodą užda
rant nebuvo tik daugelis išpil- 
dytojų ir aktorių saviems klau
sytojams palinkėjo juos čia pat 
ir kitais metais pamatyti. Paro
da ir kitais metais tikrai bus ati
daryta, tik dar nepaskirtas lai
kas.

Oras buvo gražus, daugiausia 
saulėta, nors šeštadienį, rugsė
jo 5 d., buvo gerokai vėsu. Ne
žiūrint to, modernaus daininin 
ko ir dirigento Robert Charle- 
bois suruoštą koncertą Tautų 
Aikštėje aplankė 50,000 lanky
tojų...

Kaip jau iš anksto buvo skelb
ta ir nustatyta, Lietuvių Dienos 
parodoje, Kanados Etninių Gru
pių paviljone (buv. Japonijai), 
buvo numatytos rugsėjo 6-7 die
nomis, bet faktinai jos prasidė
jo rugsėjo 4 d. o pasirodymai 
įvyko rugsėjo 5 ir 6 dienomis. 
Paviljono išorėje ant vidurinio 
stulpo (vieno iš trijų) išdidžiai 
plazdėjo Lietuvos trispalvė. Ki
tos tautos dar iškeldavo šalia 
savo dar ir Kanados ar net Que- 
beco vėliavas. Padėtyje nesusi- 
gaudąs lankytojas galėjo pama-

T, Laurinaičio nuotrauka 
nyti, kad tai vienos Lietuvos pa 
viljonas. Gal tai reikalo ir ne
gadino.

Paviljono viduje kabėjo skel
bimas, kad dabar yra lietuvių 
dienos, ir iš juostų skambėjo 
specialiai įgrota lietuviška mu 
zika ir dainos, o klausytojai bu 
vo sveikinami atsilankę į pavil
joną. Paviljono antrame aukšte, 
aikštelėje, buvo pastatyti du ma- 
nekentai, aprengti lietuvių tauti 
niais rūbais, kurie anksčiau sto
vėjo grupėje įvairių kitų tautų 
manekenų. Tautiniais rūbais ap
sirengusios mergaitės atsaki
nėjo į lankytojų pasiteiravi
mus. O tų lankytojų buvo įvai
rių tautybių. Pasieniais buvo iš 
dėliotos dėžės su eksponatais 
— tautinių raštų staltiesės, 
rankšluosčiai, tautiniais raš
tais audiniai, gintaro išdirbi
niai, klumpaitės, šiek tiek kny
gų. Ant sienos kabėjo Henriko 
Nagio 1959 metais išleistos kny
gos "Dainos" keli padidinti la
pai. Toliau kabėjo po kelis pa
veikslus šių "kanadiečių lietu
vių" dailininkų: A. Zubo, J. Rač
kio, R. Bukausko, T. Valiaus, A. 
Tamošaitienės, A. Tamošaičio 
(audiniai), Vyt. Remeikos, O. 
Šablausko(ienės), R. Viesulo ir 
Vyt. Igno, Kaip iš pavardžių ži
nome, nevisi jie jau tokie "ka
nadiečiai". šalia esančiame 
spaudos stende buvo išstatyti 
įvairūs Kanados tautinių grupių 
leidžiami laikraščiai, tarp ku
rių buvo o kelis egzemplio
rius "Nepriklausomos Lietu
vos", "Lietuvos Pajūrio", "Tė
viškės Žiburių" (atsirado tik da
bar, o iki šiol tebuvo tik komu
nistinis "Liaudies Balsas”, da
bar jo jau nebeliko), bet ir ne 
"kanadiečių", kaip tai "Drau
go" kultūrinis priedas ar Los 
Angeles žurnalas "Lietuvių Die
nos". Žinoma, tas reikalo ne
gadino.

Antro aukšto apačioje aikšte
lėje mergaitės demonstravo lie 
tuviškų kalėdinių "šiaudiniukų" 
gamybą ir juostų audimą. De
ja, "šiaudinukai" buvo sudurs
tyti ne iš tikrų šiaudų, o iš 
plastikinių vamzdelių. Bend
rai, paroda buvo įdomi ir su
traukė daug lankytojų.

Rugsėjo 5 d., šeštadienį, pa
viljono išorėje, į upės pusę 
esančioje aikštėje su scena įvy
ko Zigmo Lapino ansamblio pa
sirodymas: 3, 5 ir 7 vaL Jo an 
samblio kanklininkės, vyrai bir
bynininkai ir panelės V. And- 
riuškevičiūtė bei N. Muraus
kaitė (duetu) paskambino, pa
birbino ir padainavo keletą lie
tuviškų melodijų ir dainų,o šokė
jai aikštelėje pašoko kelis lietu
viškus šokius. Tik kol muzikan

tai susitvarkė savo instrumen
tus ir susisėdo, užtruko gerokai 
laiko, ir nevienas nekantrus sve 
timtautls lankytojas nelaukėpra- 
džios. Publikos tarpe matėsi ir 
nelietuvių: prancūzų, filipinie
čių, netgi juodukų. Publika pa
sirodymą labai karštai ir nuo
širdžiai priėmė, bet dėl vietos 
mažumo jos daug susirinkti ne
galėjo. Šokėjams nebuvo daug 
vietos ir turėjo saugotis, kad 
neįgriūtų į "rūtų darželį”, tai 
yra į šalyje augančių žydinčių 
gėlių lysves. Be to, nuo upės 
traukė šaltokas vėjas ir p. Z. 
Lapinas sekančius pasirodymus 
žadėjo daryti kitoje paviljonopu 
sėje, kur daugiau vietos ir yra 
šiokia tokia užuovėja. Gal kas bū
tų prikiština, ui kad nebuvo jo
kių pranešimų: nė koks čia viene
tas pasirodo, nė kokius dalykus 
išpildo. Ot uip, susistygavo, su
sėdo ir pradėjo programą, ku
rios atskiri numeriai sekė vie
nas paskui kitą be paaiškinimų. 
Mums, lietuviams, šios melodi
jos ir muzika bei šokiai žino
mi, bet svetimtaučiai nesuprato. 
Kitos uutybės, davusios pana
šius koncetus, visada paaiškin
davo, kas išpildoma. Ansamblio 
vedėjas p. Z. Lapinas sakė, kad 
paaiškinimus reikėtų daryti tri
mis kalbomis, kas atimtų daug 
laiko. Gal ir uip, bet us būtų 
pasitarnavę geresniam progra
mos supratimuL

Sekančiai dienai, sekmadie
niui, rugsėjo 6, uip pat buvo 
numatyti trys pasirodymai. Tre
čios valandos pasirodymas įvy
ko čia pat, o penktos valandos 
pasirodymas buvo numatyus 
įvyksiant Tautų Aikštėje. Tai 
būtų buvusi pati ideališkiausia 
vieu visame parodos aikštyne. 
Ten įrengus nepaprasui pui
kus garsiakalbių tinklas, gera 
akustika, o publikos galėtų su
sirinkti tūkstančiai. Tačiau pa
sirodymas ten neįvyko. Kaip 
man buvo paaiškinu, programos 
vedėjas pabūgęs galimo lietaus. 
Tiesa, trumpas lietus buvo, bet 
gerokai vėliau. Vieton to pasiro
dymo buvo gautas leidimas penk
tą valandą pasinaudoti Band- 
shell E teatro sale (netoli 
METRO stoties). Tai uippat la
bai ideali vieta: ir gera akusti
ka, puikus apšvietimas ir leng
vai publikai prieinama. Bet pa
sirodymas ir čia neįvyko: salė 
buvo užimta kitų, kurie čia da
vė koncertą. Septintos valandos 
pasirodymas buvo atšaukus dėl 
prasidėjusio lieuus.

Pats geriausias pasirody
mams laikas būtų buvęs pirma
dienis — Darbo Diena, kada su
plaukė tiek tūkstančių lankytojų 
ir būtų susilauku didelio pasi
sekimo... deja, tai dienai pasi
rodymai nebuvo numatyti. Lan
kytojų paviljonas buvo pilnas, 
skambėjo lietuviška muzika, o 
vakare 9 vaL lietuviškos radijo 
valandos vedėjas p. Liudas Stan- 
kevičius buvo numatęs iš paties 
paviljono transliuoti lietuvišką 
programą. Ta programa ten ir 
įvyko, o jos užrašytas teksus 
kartojamas trečiadienį. Kaip 
skelbė "Nepriklausoma Lietu
va", pirmadienį buvo numatęs 
aplankyti paviljoną pats Mon
trealio burmistras Jean Dra
peau, kuris turėjo būti sutik
tas "su visu lietuvišku vaišin
gumu". Deja, kaip patirta, šį 
savo vizitą jis atšaukęs dėl kitų 
svarbių reikalų. Tur būt, dėl 
ruošimosi būsimiems rinki
mams, nes esama jam susida
riusios kietos opozicijos, čia 
pat esančiame restorane buvo 
planuota duoti tomis dienomis 
lietuviškus valgius, bet nuo to 
plano kažkodėl atsisakyta.

Kaip ten bebūtų, programa ir 
paroda buvo pasigėrėtinai suor
ganizuota ir pravesta ir ta gar
bė tenka poniai Birutei Nagie- 
nei ir visiems prie jos suor
ganizavimo prisidėjusiems.

Prie progos: kaip praneša
ma, tą patį šeštadienį, rugsė-

J. grauda

Apie tarybinę Avė Maria
Draugas taip parašė: okupuotą Lietuvą šią va

sarą aplankę tautiečiai stebisi, kad ten negalima 
gauti pirkti Noreikos, Daunoro ir lengvosios muzi
kos plokštelių, kuriomis mes čia gėrimės...

Ryšy su ta žinia, mūsų bendradarbis New Yor- 
ke atpasakojo tautiečio nuotykius. Tautietis šią va
sarą aplankė okupuotą Lietuvą ir sugrįžo tiek pri- 
sigąsdinęs, kad mūsų bendradarbis tik su "kieto" 
gėrimo pagalba išgavo interview surištą su Draugo 
žinia su tautiečio nuotykiais.

Tautietis nebuvo raudonas, nebuvo jis ir pro- 
raudonas, jis nebuvo net ir pinkie. Jis buvo papras
tas tautietis, prointeligentas ir net gerai imitavo 
tokį tipą, kuris pajėgia kalbėti visomis temomis, įs
kaitant veiksnius, antiveiksnius ir proveiksnius. 
Susigundęs Rask ir Co kvietimais, jis atsirado tary
binėje Lietuvoje, ant Lenino prospekto Vilniuje, ne
toli Puškino parko ir arti paminklo, paskirto genero
lui Cerniachovskiui už Vilniaus išlaisvinimą iš bur
žuazinių nacionalistų jungo.

Tautietis vaikščiojo ir gėrėjosi jo niekad nema
tytu anksčiau Vilniumi. Inturistas jam buvoprisky- 
ręs gidą, ir gidas buvo Vilniaus ir jo antikos žino
vas. Gidas vedžiojo tautietį ir pasakojo, o tautietis 
vaikščiojo ir klausėsi.

— Čia yra Lenino prospektas, — pasakojo gi
das, — didysis proletariato vadas, 1904 metais, pa
siėmęs vežiką, buvo pervažiavęs šį prospektą, kaip 
nustatė istorinių tyrimų komisija, nuo Puškino par 
ko ir paliko, konspiracijos tikslams vežiką netoli 
Gogolio gatvės. Tarybiniais metais toms gatvėms 
sugrąžinti seni vardai.

— Ar jie taip vadinosi caro metais? — paklau
sė tautietis.

— Tai yra sunkiai patiriama, nes caro metu že 
mėlapiai neišliko.

— Duok man dabartinio Vilniaus žemėlapį, — 
paprašė tautietis.

— Tokiam žemėlapiui įsigyti, turite gauti 
Miesto vykdomojo komiteto leidimą.

Gidas gana šaltai reagavo į amerikinio tautie
čio užgaidas, o šis, pilna krūtine kvėpuodamas tė
vynės ir sostinės oru, paklausė:

— O kaip su kultūriniu gyvenimu? Ar turite ge 
rų plokštelių, kaip anuomet buvo Šabaniauskas ar 
Dolskis?

Gidas tik pasuko ranką ir tautietis pamatė ki
toje Lenino Prospekto pusėje krautuvės iškabą: 
Kulturdom.

— Kas tai? — nustebo tautietis turistas.
— Kultūros namai, nusišypsojo gidas. — Ten 

ir plokštelių, ten ir knygų. Nors vagonais vežk.
Kada . jie įžengė krautuvėn, tautietis pamatė 

"nors vagonu vežk" sankrovas Raudonosios Armi
jos choro įdainavimų, senų Dunajevskio dainelių, 
bent dešimts versijų dainos "Katiuša".

Jis, savo nelaimei, atsiminė vieną jauną kuni
gėlį Amerikoje, kuris buvo Noreikos ir Kaniavos 
koncertų entuziastas. Jis dar atsiminė, kad Norei
kos įdainuota Avė Maria, nuolat duodama per lietu
viškus radijo pusvalandžius.

— Duokite man Noreikos įdainuotą Avė Maria, 
— pareikalavo tautietis, sugalvojęs savo prieteliul 
kunigėliui atvežti lauktuvių.

Minutę buvo tyla. Pagaliau gidas pasakė:
— Tai yra religinių prietarų daina. Tai anti

tarybinė prekė. Aš nesuprantu, kodėl .jūs rišate ta 
rybinio solisto vardą su antitarybine agitacija?

— Bet gi pas mus, Amerikoje, tą giesmę gra- 
jina ir grajina per radijus, — sušuko, jau susirū
pinęs tautietis.

— Tai provokacija, — pasakė pardavėjas. — 
Ten ką nors pagrajina ir pavadina tarybiniu daly
ku. Tai jau mūsų kulturdomui įkalbama antitary
binę veiklą.

Jis pasiėmė už telefono išsukti milicijos nu
merį.

Tik nusipirkęs tuziną Katiušų, tautietis pri
siprašė malonės, kad pardavėjas nešauktų milici
ninko...

Dabar tautietis pasakė mūsų bendradarbiui:
— Tai tik tarybinė Katiuša išsaugojo mane 

nuo bėdos, užsiminus religinę Avė Marija. O ir gi
dui fundijau pietus Gastronom o valgykloje.

jo 5 d., Osakoje, Japonijoje, 
kur vyksta EXPO '70 ir kuri 
taip pat užsidarė rugsėjo 13 
d., į parodą atvyko net 835,832 
lankytojai. Tai visų laikų vie

nos dienos lankymo rekordas! 
Kad išvengus nelaimingų atsi
tikimų, policija buvo priversta 
parodą tą dieną uždaryti. Ten 
paroda susilaukė 60 mili
jonų lankytojų.

SAVE AT—AA ■ INSUREDI
r\ UP T° Z7//

Mutual Federal 
Savings and Loan ■-
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0F $10,000. 0R MORE,
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Compounded 

Qua rte rl y 5%
PER ANNUM

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

2212 W. CERMAK R D., CHICAGO. ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 N0WINSURED TO $20,000.

Taigi, užgeso šviesos, nuti
lo muzika, "grande finale" pa
sibaigė dideliu pasisekimu... 
Dabar bus ruošiamasi žiemos 
sezonui, Kaikurie paviljonai ruo
šiami apšildymui. Pradžioje ti
kimasi atidaryti sausio mėnesį 
suorganizuojant kad ir vienai sa
vaitei Ouebec miesto pavyzdžiu 
"Žiemos karnavalą", o gal ir ki
tokius pasirodymus. Norima kai 
kuriuos paviljonus, kurių aprū
pinimas ir išlaikymas brangiai 
kainuoja, nugriauti. Bet tai tik 
planai, kurie paaiškės vėliau. O 
dabar "Au revoir!" -- "Iki pa
simatymo" sekančiais metais.

Ant. Bernotas
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LIETUVOS VYTIS ANT PRANCŪZIJOS
KARAUlį RŪMŲ JONAITIS

kutiniąsias naktis ir aušViena iš įspūdingų Pa
ryžiaus įžymenybių yra rą, prieš lipdami kele- 
gražūs viduramžiniai ka
raliaus rūmai ant Senos 
krantų — taip vadinamie
ji Liudviko Šventojo rū
mai, arba tiksliau, La 
Conciergerie. Šie rūmai 
rišasi su daugeliu reikš
mingų įvykių Prancūzi
jos istorijoje. Lietuviui 
šie rūmai yra įdomūs ir 
todėl, kad juos puošia 
Lietuvos Vytis. Turistų 
grupės, daugiausia pran. 
cūzų moksleivinių, juos 
lanko su savotišku susi
kaupimu.

Pasak vadovo aiškini
mus, tradicija pagal ku
rią Liudvikas Šventasis 
pastatęs šiuos rūmus 
yra klaidinga. Juos pasta 
tė karalius Pilypas Gra
žusis ir šioje patato da 
lyje buvusios didiko rū
mų kaštelijono (concier 
ge) rezidencija ir įstai
gos. Prancūzų revoliu
cijos laikais dalis rū
mų, ypač požemiai buvo 
paversti kalėjimu ir čia 
kaliniai praleisdavo pas

tą laiptų vedančių į gil
jotiną. Čia buvo kalina
ma karalienė Marija An- 
tuanetė. Iš čia, neturė
dama kuom rašyti ji ada
ta ant popieriaus išba
dė kelis žodžius tiems, 
kurie norėjo ją išva
duoti. Bet nei karalienė 
nei kiti neišvengė giljo
tinos. Neišvengė jos ir 
daugelis revoliucionie — 
rių, nes kaip ir dabar, 
revoliucija praryja ir sa
vo vaikus.

turi ketu- 
kurių įžy- 
Laikrodžio

Šie rūmai 
ris bokštus, 
miausias — 
Bokštas (La Tour de 1'
Horloge). Ant bokšto 
sienos įmūrytas seniau
sias ir gražiausias Pa
ryžiaus laikrodis. Lie
tuviui reikėtų kiek aty- 
džiau į šį laikrodį pa
sižiūrėti ir, nors laik
rodis ir gana aukštai, 
nesunku virš laikrodžio 
atpažinti Prancūzijos ka 
raliaus herbą — lelijas

Istorinio laikrodžio detalė, kurio viršuje herbe yra Lietuvos vy
tis ir lenkų erelis.

nat mėlino skydo ir Lie 
tuvos - Lenkijos herbą, 
vytį ir erelį, ant raudo
no skydo.

Lakrodis buvo į bokš
tą mūrytas keturiolik
tojo šimtmečio pradžio
je, o 1585 metais buvo 
atnaujintas ir papuoš
tas naujomis skulptūro
mis ir įrašais. Šiuo me 
tu ir Vytis atsirado virš 
laikrodžio. Laikrodžio 
meninį papuošimą atli
ko Germain Pilon pagal 
Prancūzijos karaliaus 
Henriko III Valois nuro
dymus.

Prancūzų karalaitis 
Henrikas Valois, prieš 
tapdamas Prancūzijos 
karaliumi buvo 1572 m. 
gegužė 9 d. išrinktas 
Lietuvos Didžiuoju ku
nigaikščiu ir Lenkijos 
karliumi. Tai įvyko po 
Lietuvos-Lenkijos ka
raliaus Žigimanto Au
gusto mirties. Rinkimai 
vyko prie Varšuvos, ant 
Vyslos krantų, kur su
važiavo Lietuvos ir Len 
kijos bajorai. į Lietuvos 
-Lenkijos sostą buvo ke 
lėtas kandidatų: caras Jo 
nas Žiaurusis, Vokieti
jos imperatorius ir kiti, 
tačiau rinkimus laimė
jo Prancūzijos karalai
tis. Žinia apie jo išrinki
mą pasiekė Paryžių maž 
daug už mėnesio, kur 
1573 metu birželio 19 d. 
patrankų šūviai paskel-

bė, kad karaliaus Karo
lio IX-jo brolis tapo Lie
tuvos - Lenkijos kara
liumi.

Henrikas Valois buvo 
Lietuvos-Lenkijos ka
raliumi tik trumpą lai
ką, nes 1574 metais 
rus jo broliui Karoliui, 
jis sugrįžo į Prancūziją 
užimti Prancūzijos sos
to. Jis buvo vainikuotas 
Prancūzijos karaliumi 
1575 metais. Štai kodėl 
Henrikas III davė nuro
dymus savo meninin
kui Germain Pilon pa
puošti laikrodį ne tik 
Prancūzijos bet ir Lie
tuvos-Lenkijos karališ
kais herbais. Virš ' 
bų yra lotynų kalba įra
šas, kurio tekstas buvo 
parašytas poeto Jean 
Passerat:

"Qui dedit ante duas, 
triplicem debit ille co- 
ronam" (Tas kuris davė 
dvi karūnas duos ir tre
čiąją). Šis įrašas aiš
kinamas, kad Dievas, 
davęs Henrikui Prancū
zijos ir Lietuvos-Len
kijos karūnas, duos jam 
ir sostą danguje. Laik
rodį iš abiejų šonų puo
šia alegorinės statulos: 
iš dešinės Teisingumas, 
o iš kairės — Galybė. 
Po laikrodžiu lotyniškas 
užrašas:

Ši mašina dalinanti 
taip tiksliai dvyliką va
landų mums primena kad 
reikia laikytis teisybės 
ir pildyti įstatymus.

Daugybė kitų ornamen 
tų ir užrašų puošia šįka- 
rališkąjį laikrodį, tačiau 
mums įdomiausias pa
puošimas yra mūsų Vy

Laikrodžio žiūrint iŠ gėlių Paryžiuje.

kų buvo išnaikinta tų, — 
rie niekina Lietuvą, ža
loja jos istoriją, bando 
žaloti jos tautinę sąmo
nę. Lietuvos Vytis ant 
Prancūzijos karalių rū
mų, išlikusi ten per dau 
gelį revoliucijų ir karų, 
per daugelį šimtmečių, 
lyg sako lietuviui kad ne 
viskas buvo sunaikinta. 
Tai lyg viena iš tų pro- 
švaiščių stiprinančių

tis.
Bežiūrint į šią Vytį 

kažkodėl prisimena 
pirmosios rusų ir vo
kiečių okupacijos die
nos Lietuvoje, kai iš Lie
tuvos bibliotekų ir kny
gynų, okupantų įsakymu, 
buvo išimamos ir naiki
namos knygos apie Lie
tuvos istoriją, Humani
tarinių Mokslų Fakulte
to ir kiti leidiniai. Daug 
Lietuvos istorijos pėdsa• naujosios aušros viltis.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 ;

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.

PIERRE NORD (15)

Wonder norėdamas surinkti daugiau kaltinamo
sios medžiagos prieš Jacąues Routier, Dubois vizi
tą trumpam laikui atidėjo. Jis norėjo pulkininką su
niekinti, visiškai išjuokti. Paryžiuje ČIA agentams 
pavyko užrekorduoti Routier balsą. Tai tikrai buvo 
Barino balsas. Jokios abejonės. Tai buvo jis. 
Moksliniai tyrimai davė patenkinamas išdavas. Bet 
dar įdomesnio buvo surasta, kad tas Routier turi 
meilužę, su kuria gyvena, ir pastaroji yra pulkinin
ko Dubois asmeninė sekretorė.

Harry dėl viso to greito pasisekimo kiek neri
mavo, bet Wonder buvo įsitikinęs, kad Duboisdirba 
išvien su komunistiniu tinklu ir gal net yra pats to 
tinklo galva. Prie to dar pridėtas Paryžiuje esan
čio atstovo Strong raportas, didino įtarimus. Strong 
rašė:

"... man nemalonu, bet aš nerandu gero žodžio 
pasakyti apie Dubois, per paskutinius septynerius 
metus jis mano gyvenimą darė nepakenčiamą. Jis 
yra aiškus amerikanofobas nuo 1956 metų Suezo 
konflikto. Be to, aš turiu pasakyti, kad 1962 m. Du
bois man aiškiai davė suprasti, kad jis yra gavęs 
įsakymą su vakariečiais šnipais elgtis taip pat kaip 
su sovietinio bloko šnipais. Bet per visą savo kar
jerą, kuri tęsiasi pusšimtį metų, jis buvo aiškus an- 
tikomunistas ir 1968 m. per amerikiečių-šiaurės 
vietnamiečių derybas Paryžiuje jis mums buvo loja
lūs, padėjo išvengti katastrofos..."

Perskaitęs šį raštą, Wonder susisiekė telefonu 
su Dubois. Jis jam pamelavo, kad pavyko atsisaky
ti nuo ankstyvesnių įsipareigojimų ir galėtų anksčiau 

su juo susitikti. Bet šį kartą Dubois atidėliojo susi
tikimą: jis esąs užverstas darbais ir gal galėtų at
vykti tik ateinančią savaitę.

Wonderis insistavo ir, kad suviliojus prancūzą 
anksčiau atvykyti, pastebėjo:

— Jūs nieko negalite daryti svarbesnio ir sku
besnio, kaip išklausyti ką aš jums turiu pasakyti. 
Aš jums pažadu, kad tai bus labai svarbu. Kaip?.. 
Apie ką eina kalba? Sakykim subversyvinė organi
zacija prancūzų aukštose sferose... Taip, tai apie 
tai... Jūs galėsite nukirsti galvą, nes aš žinau va
dą... Ne. Dabar aš nieko negaliu smulkiau pasakyti. 
Bet jūsų garbės diena, pulkininke, jau nebetoli...

Atrodė, kad prancūzas buvo užintriguotas.
— Tai kada pasimatom? — paklausė Wonde- 

ris. — Ne, ketvirtadienį aš turiu konferenciją, bet 
jei norite galime susitikti penktadienį. Gerai iki 
pasimatymo penktadienį.

***
Dvi dienos nebuvo daug paruošti Rubio tinklo 

bylą pulkininkui Dubois. Bet Wonderis spinduliavo 
pagalvojęs, kaip nustebins Dubois atidengdamas Ba- 
riną.

1969 m. vasario 21 d. penktadienį, Dubois nė 
kiek nesivėluodamas atvyko įWonderio kabinetą, kur 
jau laukė Annabela ir Harry. Paspaudęs visiems ran 
kas jis pasakė:

— Na, aš paruošiau ausis klausyti.
Wonder nusikosi jo ir pradėjo:
— Štai modernioji Pondoros dėžė, — pasakė 

jis rodydamas įrekordavimo aparatą ant stalo. Iš 
jo mes išgirsime Rubio tinklo vado garsą. Tai vie
nas iš nuostabiausių sovietų žvalgybos pavyzdžių 
insifiltruoti į užsienio vyriausybę. Gaila, bet jiems 
pavyko susisukti lizdą prancūzų vyriausybėje.

Dubois, kuris anksčiau buvo gyvas, šį kartą at 
rodė tylus, nerodąs jokio nustebimo ženklo ir atro
dė visai natūralu, jei jo vyriausybėje yra insifiltra- 
vusių svetimos valstybės agentų.

— Aš jums pademonstruosiu šito šnipų vado 
balsą besikalbant su rusų vadu. Įregistravimas la

bai trumpas, bet užtenkamai ilgas, kad galima bū
tų indentifikuoti. Jį padarė Grant praeitais metais 
gegužės mėnesį, kai K.G.B. vakarų Europos sky
riaus viršininkas buvo atvykęs į Paryžių tartis su 
šnipų tinklo galva. Grantas tegalėjo užrekorduoti 
tik atsisveikinimą abiejų asmenų. Bet mes paskui 
pasiklausysime kitą įrekordavimą, kurį praeitą sa
vaitę mūsų vyrai padarė Paryžiuje, vieno politinio 
banketo metu.

Wonder įjungė aparatą ir pasigirdo balsas:

— Kada jūs grįšite, Vadim Matie- 
vič? Tokie susitikimai labai naudingi. 
Vienas jų atstoja šimtą pasikalbėjimų 
per radiją.

— Taip, mielas Barinai. Bet tai di
delė rizika.

— Aš nemanau (pasigirdo juokas). 
Tik parinkite dieną ir aš tam būsiu pasi
ruošęs. Pavyzdžiui šią naktį visi Prancū
zijos sekliai užimti kontrarevoliucijos 
sekimu...

Pasigirdo juokas ir rusiški keiksma
žodžiai.

— Jspėkit mane kitą kartą, kai bus 
ruošiama revoliucija. Aš atvyksiu. Iki pa
simatymo, drauge.

— Iki pasimatymo, Vadim Matievič.
— O dabar aš pademonstruosiu antrąją juoste

lę, — pasakė Wonder.
— Nėra reikalo — nukirto Dubois. — Aš atpa

žinau gen. Vadimo Matievič Karbino balsą,
— Bet prancūzo?
— Prancūzo? Tai buvo dar lengviau atpažinti 

ir gaila, kad jūs praradote daug laiko ieškodami 
įrekorduoti jo balsą. Aš galėjau jį atpažinti nebaigus 
jam sakyti pirmąją frazę. Dėl paprasčiausios 
priežasties, nes tai mano geriausias draugas, ar
ba jei norite, tai mano viršininkas. Tai Jacąues 
Routier.

(Bus daugiau)
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TAUTINĖ UGNIS
Ko ieškome lietuviš

kame laikraštyje? Su
prantama, kad naujau
sias žinias ir pasauli
nius įvykius daug grei
čiau perduoda gyvenamo
jo krašto spauda, radijas 
ir televizija. Šioje srity
je mūsų spauda su vieti
ne varžytis negali.

Bet jokioje kitoje spau
doje nerasime lietuvių 
tautinio gyvenimo ap
raiškų perdavimo, nera
sime žvilgsnio įpasauli- 
nių įvykių raidą, žvel
giant iš mūsų tautinio 
taško, nerasime mūsų 
tautinių problemų gvil
denimo, mūsų rūpesčių 
iškėlimo ir viso to at
spindžio, surišto su mū
sų lietuvių tauta. Šitaip 
suprasdami mūsų spau
dos paskirtį, rasime, 
kad ji yra šviežia, ver
tinga, kiekvienam lietu
viui būtinai reikalinga.

Kitas klausimas, ar 
mūsų spauda savo pa
skirtį atlieka? Tai dali
nai priklauso ir nuo skai
tytojų, nes iš savo spau
dos atitinkamo tautinio 
požiūrio galime pagei
dauti ir net reikalauti.

Panašiai yra ir su mū
sų visomis organiza
cijomis. Lietuvių visuo
meninių organizacijų, 
kurių siekimuose numa
toma konkreti nariams 
nauda beveik neturime. 
Dauguma jų yra idealis
tinės ir jų pagrinde yra 
lietuviškumas, nors jos 
būtų ir grynai religinės. 
Todėl susibūrimas į or
ganizaciją yra savo es
me reikalingas tautinei 
gyvybei išlaikyti ir Lie
tuvai laisvės siekti. Skai
čiavimas, kokią naudą iš 
organizacijos gaunu ar
ba jai duodu, arba galiu 
ką nors apčiuopiamai 
gauti, tetinka tikprekybi- 
niams, o ne tautiniams 
bei religiniams reika
lams.

Taip pat lietuvių or
ganizacijų negalima ly
ginti net ir su panašios 
paskirties gyvenamojo 
krašto organizacijomis. 
Lietuvių organizacijoje 
ieškoma paties lietuviš
kumo, lietuvių susibūri
mo, santalkos, tautinės 
sąmonės stiprinimo, iš
reiškimo, organizuotos 
talkos bendriems mūsų 
tautiniams bei religi
niams uždaviniams.

Mažas domėjimasis 
ar visai nesidomėjimas 
tautiniais reikalais, sa
va tauta yra didysis sve 
timuose kraštuose gyve
nančios tautos dalies iš
nykimo talkininkas. Mū
sų išeivijai, ypatingai 
šiame krašte, didysis nu

UNITED
APPEAL
ATTENTION

SĖT UP MAN WANTED 
S mali Metai Staniping Company 
deaires experience Punch Press oper- 
ators set-up man, hourly rales. 

216-621-1848 — 9-4 

'ALOMAR STAPING & DIE 
MFG.

1460 DAVENPORT 
CLEVELAND, OHIO 

(67-70) 

tautimo pavojus ateina 
ne iš gyvenamos aplin
kos, bet iš mūsų pačių 
nesidomėjimo savo tauti
niais reikalais ir jų aplei 
dimas, kadapseisiąir be 
manęs. Gyvas domėji
masis lietuvių organi
zacijų veikla, lietuviš
komis pamaldomis, spau
da, savo bendruomene ir 
pačia lietuvybe, yra do- 
mėjmasis savo tauta. 
Vargu ar galėtų sakyti 
lietuviu esąs tas, kuriam 
viskas, kas rišasi su lie
tuvių tautiniu gyvenimu 
jau būtų neįdomu.

Niekas nedaro klaidų, 
jeigu nedirba. Bet nie
kas ir neturėtų būti pla
kamas, jeigu jis pagal sa
vo pajėgumą atlieka pa
reigas lietuviškai veik
lai — jei ne vadovu,tai 
bent klausytoju. Niekas 
neturėtų užsigauti, jeigu

There's nobody else likę you. 
And this carai will prove it.

Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tai reiškia, 
kad jūs visada turėsite užtikrintą asmens identifikaciją, nesvarbu kur 
jūs būsite, nesvarbu kam turėsite tai panaudoti.

Priedui, be jūsų niekas kitas negalės pasinaudoti. Net jei ji bus pa
mesta ar pavogta, jums nereikės rūpintis. Jūs jokiu būdu nebūsite atsa
kingas už jos neautorizuotą panaudojimą. Nei vienai minutei. Nei už vie
ną centą.

Ši kortelė turi taip pat kitas dideles privilegijas. Ji turi $1000 vertės 
kreditą. Su ja jūs gausite tuoj pat grynais kiekviename iš 80 Cleveland 
Trust skyrių, o taip pat 3,100 kituose bankuose visoje valstybėje. Jūs gali
te ją naudoti su jūsų Cleveland Trust checking account, turint privilegiją 
išimti daugiau, ir visad jūsų čekis bus padengtas.

Kadangi tai yra labiausiai respektuojamo banko pasaulyje kortelė, tai 
ji jums duos sąskaitos privilegiją visose krautuvėse visur. Ir nėra patar
navimo mokesčio jeigu padengsite sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite jos veltui AMĮA TT?| IGT
betkuriame Cleveland Trust banke. V.L1Z V lLt\I\IL/ I I\Uj I

CLEVELAND TRUST

BankAmericard

AUTHOKIZlP SiGNAtURE
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nurodomos jų klaidos, 
bet taip pat niekas neturi 
įžeisti kito, jei jis nau
dojasi skirtingomis prie
monėms gaivinti lietuviš
ką dvasią. Tačiau vi
siems reikia pridėti ran
ką prie darbo,kad visuo
se degtų ta pati tautinė 
ugnis!

(T. Aidai nr. 26)

GRAŽUS ABITURIENTU 
PRISTATYMAS

(Atkelta iš 1 psl.)
Abiturientų vardu pa

dėkojo Kastytis Giedrai
tis ir Eglė Žygaitė. Įs
pūdingu abiturientų val
su prasidėjo šokiai, ku
rie linksmai tęsėsi iki 
vėlyvos nakties. Šokių sū

kuriu gražiai įsijungė 
senimas ir jaunimas. 
Tai gražus pavyzdys ki
tom lietuvių kolonijom 
kaip galima įtraukti jau
nimą į savo bendruome
nę. Šios idėjos sumany
tojas ir globėjas yraLie-

VIRŠUJE: šių mėty abiturien 
tai, kurių buvo 42, jiems pa
gerbti suruoštame baliuje su 
rengėjais Pick-Carter viešbu
tyje. J. Garlos nuotrauka

tuvių Bendruomenės 
Ohio Apygardos pirmi
ninkas dr. Antanas But
kus. Jaunimas jam dė
kingas už jo pastangas 
ir rūpestį. (gb)
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• Nepamirškite įsigyti 
bilietus į Dirvos tradicinį 
balių, kuria įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 26 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Automobi
lių aikštė prie salės bus sau
goma policijos. Dėl bilietų 
skambinkite į Dirvą 431- 
6344.

Sol. JULIUS KAZĖNAS išpil
dys Dirvos rudens baliuje rug
sėjo 26 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje, meninę programą. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti 
j šj rudens parengimą, kuria
me bus pagerbtas visuomeninin
kas ir laikraštininkas - rašyto
jas Kazys S. Karpius, 75 metų 
amžiaus sukakties proga.

DIRVOS TRADICINIS

• Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokykla savo darbą pradė
jo rugsėjo 12. Mokykloje 
dirba sekantys mokytojai: 
kun. K. žemaitis — tikyba, 
paruošimas Pirmajai Ko
munijai ir Sutvirtinimo sa
kramentui, Budrienė — vai
kų darželis (vaikai priima
mi nuo 4 metų amžiaus), R. 
Premeneckienė I ir II sk., 
I. Bublienė III ir IV -sk., A. 
Petukauskienė V ir VI sk., 
O. Žilinskienė VII sk., A. 
Balašaitienė VIII sk., aukš
tesnioji mokykla A. Bala-

531-2660,
486-2387 ir J. Mockų —

RUDENS BALIUS
ĮVYKS S. M. RUGSĖJO 26 D.r ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK 

ŠV. JURGIO PARAPUOS SALĖJE.
Siame baliuje specialus garbės komitetas ir Clevelando lietuvių visuomenė 

pagerbs visuomenininką ir buvusį Dirvos redaktorių-leidėjų

KAZĮ S. KARPIŲ, 75 METU AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

Pagrindinis kalbėtojas bus 
adv. Antanas Lapinskas, iš Chi
cagos, buvęs ALT S-gos pirmi
ninkas.

Baliuje meninę programą at
liks solistas Julius Kazėnas,

akompanuojant muzikei Reginai 
Brazaitienei.

Baliaus programos vedėjas Vla
das Vijeikis iš Chicagos. Gros J. PA
ŽEMIO orkestras. Svečiai prie 
stalų (po 10) bus vaišinami šil
tais ir šaltais užkandžiais bei gėri-

mais. Kaina asmeniui $7.50. Vietas 
maloniai kviečiame rezervuotis Dir
voje — tel. 431 -6344, pas A. Garmų — 
481-7930, V. Blinstrubą 
V. Stuogį 
681-5295.

Automobilių pastatymo aikštėse 
prie salės budės policija.

šaitienė — literatūra, St. 
Barzdukas — tautinis auk
lėjimas ir lietuvių kalba, 
Pr. Joga — istorija, J. Pet
raitytė — tautiniai šokiai, 
O. Mikulskienė — kanklės.

Mokykloj yra pakanka
mai vietos. Prašom visus, 
kurie dar neatsiuntėt savo 
vaikus j mokyklą, paskubė
ti užregistruoti. Jei turite 
kokių klausimų tai kreipki
tės pamokų metu į vedėją. 
Pamokos vyksta kiekvieną 
šeštadienį nuo 9:15 iki 
12:30 ir po to kanklių pa
moka.

• Lietuvių Respublikonų 
Klubo metinis narių susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, rugsėjo 20 d., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
salėje. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

• Marija Klimaitienė, 
gyv. Australijoje, lankyda
masi JAV-bėse, buvo susto
jusi Clevelande pas buvu
sius australiečius, savo pa
žįstamus, V. ir S. Knistau- 
tus.

ČIUR LIONIEČIAI
PRADEDA DARBĄ

ansamblio valdybą, VI.
Plečkaitį tel. 731-7699.

Š.m. rugsėjo mėn. 16 
d. Čiurlionio Ansamblis 
pradėjo-31-mąjį sezoną.

Šitas sezonas pasižy
mės aktyviu ansamblio 
veikimu. Pav. Ansamblį 
jau yra pakvietę, šį ru
denį Chicaga, o pavasa
rį Pietų Amerika, Ve- 
nezuela ir Colombia. No
rime, kad ansamblis aug
tų ir jo gretos didėtų, 
tad suinteresuoti daina
vimu esate kviečiami įs
toti į čiurlioniečių eiles 
— ypatingai jaunimas.

Norint įsijungti į an
samblį prašom atvykti 
į repeticijas, kurios 
vyksta jau seniai an
samblio nusistovėjusia 
tvarka, t.y. trečiadie
niais 8 vai. vak, ir sek
madieniais 12 vai. die
ną Čiurlionio Ansamblio 
Namuose, 10908 Magno- 
lia Dr., arba kreiptis į

NERINGOS IR PILĖNŲ 
LAUŽAS

Skautės ir skautai malo
niai kviečia visus Clevelan
do lietuvius į savo metinį 
laužą, kur bus pakartota šių 
metų vasaros stovyklos lau
žų programa ir rodomas šių 
metų stovyklos filmas. Lau
žas įvyks rugsėjo 19 d. 
(šeštadienį), 7 vai. vakaro, 
Strawberry Lane — ameri
kiečių skaučių stovyklavie
tėje. Važiuoti 91 keliu iki 
įvažavimo į Strawberry 
Lane ir įvažiavus į parką 
važiuoti iki Intergrove Ca- 
bin. Ten pasitiks skautai ir 
parodys kur pastatyti auto
mobilius. Lietaus atveju, 
laužas įvyks salėje, toje pa
čioje vietoje.

Tikimės, kad ne tik tėve
liams, bet visus Clevelando 
lietuvius susitiksime prie 
laužo. (s)

• Moiseyevo baletas Cle
velande duos tik tris pasta
tymus rugsėjo 19 ir 20 d. 
Music Hali, šeštadienį, 8:30 
v. v., sekmadienį 2 vai. p. p. 
ir 7:30 v. vakare.

Igoro Moiseyevo vado
vaujama rusų baleto grupė 
savo pastatymais išgarsė
jusi visame pasaulyje.

Bilietai gaunami Cleve
land Opera Assn., 1124 Ter-

minai Tower, pas Burrovvs 
419 Euclid ar skambinant į 
Higbee’s 579-3774, kurie 
bus paskaityti jūsų sąskai
tom (Sk.)

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLI) ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 41114

700 PRIEŽASČIŲ UŽSIREGISTRAVIMUI Į 
CUYAHOGA COMMUNYTY

COLLEGE
Cuyahoga Community College siūlo daugiau kaip 700 kursų nuo pirma
dienio iki šeštadienio — dienomis ir vakarais. Yra galimybė kad vienas iš 
jų yra jums. Paimkite kurią vieną klasę — arba pradėkite ruoštis laipsniui. 
Bet pradėkite dabar, užsiregistruodami rudens ketvirčiui.
CCC siūlo jums platų pasirinkimą technologijoje, biznio arba kitose profe
sinėse srityse, lygiai kaip ir suprantamą pasirinkimą Liberal Arts. Jau
nuoliai ir suaugę ima pilną ar dalinį kursą kolegijoje keturiose vietose 
Clevelando miesto centre, Parma-Parma Heights, Lundhurst ir Warrens- 
ville Heights.
Tai yra jūsų kolegija su atviromis durimis visiems baigusiems high school 
ir individams 19 metų amžiaus ir vyresniems, kurie nors nebaigę high 
school, bet kuriems kolegijos lygio instrukcijos būtų naudingos.
Pigus instrukcijų mokestis, Jūs galite sau leisti eiti į CCC — kaina yra tarp 
žemiausių mokesčių Ohio valstijoje. Tai yra įmanoma nes CCC yra vieša 
institucija apskrities išlaikoma, valstijai paremiant. Dalinio laiko studen
tai moka $7.70 ketvirčiui už kredito valandą. Mokestis vidutiniškam CCC 
kursui (3 kredito valandos) yra $23.10.

REGISTRACIJA
Klasėms METROPOLITAN CAMPUS arba EASTERN ACADEMIC CEN- 
TER registruokitės METROPOLITAN CAMPUS, 2900 Community College 
Avė.:

SEPT. 21, 22, 23, 24—9 a. m.-2 p. m., 4-8 p. m.
SEPT. 25, 26—9 a. m.-2 p. m.

Registracija vakarinėms klasėms Eastern Academic Center bus priimama 
Brush High School, Mayfield ir Evanston Rds., Lyndhurst:

SEPT. 16, 17-6-8 p. m.
Klasėms WESTERN CAMPUS arba SOUTHEASTERN ACADEMIC CEN
TER registruokitės WESTERN CAMPUS. 7300 York Rd., Parma-Parma 
Heights;

SEPT. 21, 22, 23, 24—9 a. m.-3 p. m., 6-8 p. m.
SEPT. 25, 26—9 a. m.-noon

Registracija vakarinėms klasėms Southeastern Academic Center bus taip 
pat priimama Warrensville Heights High School, 4270 Northfield Rd.:

SEPT. 17—6-8 p. m. and SEPT. 19—9 a. m.-noon
Papildomoms informacijoms arba registracijos tvarkai skambinkite 845-4000 
(Western Campus ir Southeastern Academic Center) arba 241-5365 (Metro
politan Campus ir Eastern Academic Center).

CiiMa ComiJiunlly Mge KLASĖS 
PRASIDĖS 

RUGSĖJO 28 D.

PARDUODAMAS NAMAS
Euclid Colonial

arti Lake Shore Blvd. 3 
miegamieji, mūrinis, lįA 
vonios, 2 automobilių gara
žas. Puikiame stovyje. Pra
šo 33,900. Skambinti po 5 v. 
RE 1-6140. (68-70)

HOUSE FOR SALE
Open tonight 6:30 tb 8:30 

18815 Chickasaw of East 
185 St. Bungalow, 2 bed- 
rooms dovvn, 1 up, bath 
down, dining room, base- 
ment. 23,500. (70-71)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Jus džiaugsitės 
gyveniniu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį menes) — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Savings
AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd., South Euclid 
1)623 Buckey* fd., Cteveland 

30500 loke Shore Boulevord. Willowick

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%

Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 '/<% 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE 

At Superior

pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

(Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojtii 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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RIMAS VAIČAITIS
AERONAUTIKOS INŽINERIJOS

DAKTARAS

Mūsų akademinio prie- 
agulio gretos stiprėja, 
kasmet (rikiuodamos 
gausesnį šeimos narių 
skaičių lietuvių visuome 
nės tarpan. Naujoji pa
jėga - daktaras R. Vai
čaitis, yra ypatingai 
mums brangintinas ir 
vertas garbingo pagyri
mo, nes veržlusis jaunuo
lis II-jo karo meto at
skirtas nuo tėvų, tik 1960 
m. vasarą pasiekia Chi- 
cagą ir įsilieja sportinėn 
ir jaunimo padalinių veik
lom

Kupinas ryžto ir pla
tesnių užmojų būsimam 
naujam gyvenimui kurti, 
Rimas uoliai dirbdamas 
jau 1962 m. pradeda stu
dijas Ulinois universite
te. Derindamas mokslą, 
sportinį - varžybinį ele
mentą, bei tautinių šo
kių pamėgimą, darbščio
sios Braždienės grupė
je, plius ir Chicągos sce
nos vaidintojų pasirody
mai, iškelia jo jaunatviš

LB Bostono apylinkės naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. A. 
Matjoška, adv. J. Grigalius, J. Vizbaras. Stovi: J. Bakšys, H. Če
pas, S. Augonis. Nuotraukoje trtlksta G. Karoso.

S. Urbono nuotrauka

A. A.

MARIJAI JUŠKIENEI

mirus, Jos vyrui JUOZUI JUŠKAI ir dukrai VI

DAI MATULIENEI gilią užuojautą reiškia

A.L.T. S-gos Detroito 
Skyriaus Valdyba

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

STATIONARY ENGINEER
Mest kava hf clau Citf af Datrait taelMtr't Uceese 
kove fcnowWse of steom onjMot, efr tuafrauan, etc.

MILLWRIGHTS

Mūsų mielai birutietei

ONAI MIKULSKIENEI,
jos broliui VLADUI MAZOLIAUSKUI, buvusiam
Sibiro tremtiniui, Lietuvoje mirus, reiškiame gi-*
lią užuojautą

Clevelando Birutietės

Rugsėjo 19-30 d. O’Henry’s restorane New Yorke, West 4th 
St. ir 6th Avė., (vyks "Salute to Lithuania". Nuotraukoje buv. 
clevelattdietė Skira šemetaitė ir Helen Kulber-Kulbokienė taria
si su restorano savininku Gilbert DiLucia dėl programos.

ELECTRICIAN
faw^rf-~jaarMyman ar aqulvalant anparlaaca raq»iraJ.
Full line of fringe benefits include paid hospitaliza- 
tion, group insurance, pension, S.U.B. etc.

KELSEY-HAYES CO.
6150 McORAW
DITROIT, MICH.

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA
Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. 
Įamžinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų 

skaičiuje.

Savo auką siųskite: 
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 West 68th Street 
Chicago, III. 60629

kos dvasios pilnutinius 
polinkius ir tikrąjį lietu
vio veidą.

Studijos un-te vyksta 
sėkmingai ir 1967 m. gau
na bakalauro laipsnį.

Siekdamas gilesnių 
mokslinių pakopų, un-to 
kviečiamas - pataria
mas, 1968 m. žymimas 
magistru.

Garbingoji studijų 
baigmė vainikuojama ae
ronautikos - inžinerijos 
daktaro laipsniu 1970 va
sarą, apginant tezę "Dy- 
namics of Grid Type 
Structures". Nuo š.m. 
rugsėjo mėn. jaunasis 
daktaras pradėjo profe
soriauti Columbijos un- 
te, New Yorke.

Jaunai šeimynėlei, ku- 
rią itin šiltai glaudžia 
žmona Auksė Paplėnai- 
tė-Vaičaitienė, irgi bai
gusi tą patį un-tą su duk
ryte Rima-Laura, linki
me geros kloties! Lietu
viškos visuomenės sam
būriai laukia ir tikisi 
nuoširdžios talkos visuo
se baruose!

Abiejų jaunųjų tėve
liams atitenka vertinga 
pagarba, o lietuviškai 
plačiai šeimai džiaugs
mas, sutinkant judrią
sias mokslo pajėgas.

Br. Keturakis

• Neolituanų stovyklos 
reikalams aukojo šie kole
gos :

Juozas Andrašūnas, Sta
sys Maukus, Aleksandras 
Mantautas, Jonas Pečkai- 
tis, EI. ir Aleksandras 
Griauzdės, dr. J. A. Ramo
nas, Stasys Santvaras, Bi
rutė Sidzikauskienė, Tauti- 
tinis Akademinis Sambūris.

Visiems aukojusiems ir 
tiems, kurie dar paaukos 
nuoširdžiai dėkoja. L. S. T. 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdyba.

Ateitininkų Federacijos kongresas rugsėjo 4-6 d. Chicagojepraėjo sėkmingai. Šatrijos draugijos lite
ratūros vakaras sutraukė tiek žmonių, kad netilpo didžiojon Jaunimo Centro salėn, o koncerte buvo apie 
pora tūkstančių žmonių ir visi buvo sužavėti koncerto meniniu lygiu. Nuotraukoje viršuj kongreso garbės 
prezidiumas. Iš kairės: Kleiva, kun. Martinkus, J. Piktinas, prof. Sužiedėlis, inž. A, Rudis, sės. Aloyza 
ir S. Barzdukas, Apačioje kongreso dalyviai posėdžio metu. " Z. Degučio nuotrauka

• Kapitonas Jūrgis Gliau
dys, dirbęs Penktosios šar
vuočių divizijos karo teisme 
Colorado Springs vietovėje, 
rugpiūčio pabaigoje išvyko 
į Vietnamą. Netoli Saigono, 
jis dirbs kaip teisininkas 
Long Bing bazėje, kaip Ft. 
Carsonee, eidamas kariuo
menės teismo nario parei
gas.

• šeimų savaitgalis Put- 
name įvyks spalio 17-18 die
nomis. Praves kun. P. Geis- 
čiūnas, Balfo reikalų vedė
jas. Pradžia šeštadienį, spa
lio 17 d., 8 v. v. Negalin
tiems atvykti šeštadienį, 
pirmas pokalbis bus sekma
dienį, 10 v. ryto. šv. Mi
šios 11:30 vai.

šeimos gali atvykti su 
vaikais, kurie bus globoja
mi. Informacijos reikalu 
kreiptis: Sister M. Palmi
ra, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 
06260. Telef. (203) 928- 
5828.

KALIFORNIJOS LIETUVIU DIENA
Lietuvių Bendruome- taip pat išpildys solo ke 

nės Vakarų Apygarda, liūs muzikinius kūri- 
talkininkaujant Los An- nius. 
gėlės bei Santa Monikos 
apylinkių valdyboms, 
rengia Kalifornijos Lie
tuvių Dieną įkuriąkvie- 
čia visus Los Angeles 
bei apylinkių lietuvius.

Lietuvių Diena prade
dama rugsėjo 26 d. (šeš 
tadienį) 7 v.v. dailininko 
Alfonso Dociaus meno 
paroda.

Sekmadienį, rugsėjo 
27 d., tuoj po sumos, pa
rapijos kieme ir apatinė- tuviškos kolonijos šven- 
je salėje bus paruošti 
karšti pietūs.

Po pietų, 1:30 vai. Mar 
shall High School audito 
rijoje įvyks koncertas, į 
kurį pagrindiniu progra
mos išpildytoju pakvies
tas iš Chicągos mūsų iš
kilusis solistas — dra
matinis tenoras Stasys 
Baras. Jam akompanuos 
mūsų žymi pianistė Rai
monda Apeikytė, kuri

Mokyt. Onos Razutie- 
nės, tautinių šokių gru
pė pašoks kelius tauti
nius šokius. Taip pat tu 
rėsime progos pasi
džiaugti ir mūsų tauti
nių šokių stili’zuotu gro
žiu, kurių miesterė bei 
mokytoja yra Rūta Ski- 
riūtė.

Tenelieka nė vieno lie
tuvio, nepasidžiaugusio 
šia nepaprasta mūsų lie

te; taip pat kvieskime į 
šią šventę-koncertą ir 
mūsų draugus amerikie
čius, parodykime ir 
jiems, kokie puikūs yra 
mūsų menininkai, solis
tai, šokėjai ir t.t., nes 

juk kovoje dėl Lietuvos 
laisvės mums reikia
draugų,

ATSAKĖ I UŽPUOLIMUS
Savo pastabose apie Los 

Angeles gyvenimą Naujie
nų bendradarbis V. Bakū- 
nas, taip atsiliepė apie Ra
dijo pusvalandį: Programos 
vedėjas toms pareigoms vi
siškai netinka. Jo lietuviška 
kalba (nežiūrint, kad yra 
geras ir veiklus lietuvis)' 
prie mikrofono yra daugiau 
negu labai bloga ir jokiu 
būdu neturi būti leistina su 
tokia iškalba žmogui prie 
mikrofono net priartėti. 
Kirčiavimai, tarena labai 
labai bloga. (Naujienos Nr. 
197).

Į šitokią "recenziją” pa
talpintą Naujienose, Radijo 
klubo pirmininkė Stasė 
Pautienienė atsakė per pro
gramą radijo bangomis. 
Klubo pirmininkė pasakė, 
kad kiekvienas talkininkas 
labai laukiamas prie klubo 
darbo. Labai lengva yra kri
tikuoti, bet kada reikia 
dirbti, aukoti daug savo 
laisvalaikio, o neretai ir lė
šų, tai nelabai tinka užpul
dinėti be konstruktyvaus 
darbo. Toliau, klubo pirmi
ninkė patikino, kad darbas 
bus dirbamas ir toliau, ma
žų klaidų vengiant ir nuola
tos tobulinant programą.

Dabar radijo klubas di
džiausią pagalbą gauna iš 
Long Beach lietuvių. Viso 
klubas turi apie 200 narių, 
nors į savo pikniką tesu- 
kvietė tik 50 dalyvių. Bet 
lėšų nestokoja.

Stasė Pautienienė yra 
energinga klubo pirminin
kė, ji praneša programas ir 
kartais, būdama soliste, pa
dainuoja radijo bangomis. 
Taip pat daug dirba P. Ja- 
siukonis, H. Tumas, dr. J. 
Tininis ii’ dr. E. Tumienė.

(ep)

DIE SETTER 
PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN—

ALSO
TOOL & D1EMAKER

OR
TOOL & DIE REPAIR 

Muši be eKperienced in speed
Blanking Secondary Dies.
Steady work, overtime advancement 
«< uood benefits.

GUARANTF.E SPECIALTY 
MFG. CO.

9 40 1 CARR AVĖ. CLEVELAND, O.
45)-97 49

An Equa! Opportunity Employer
(67-70)

Ae «quef eppertoelty ompleyor
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