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EUROPA IR JAV
Europiečiai su nerimu žiuri į Miami

Nūdien Amerikos ir, 
galima sakyti, visopksau 
lio akys yra nukreiptos į 
Miami Beach vykstantį 
politinį cirką. Ir ne be 
reikalo. Tas 'cirkas'gali 
turėti toli einančių pasė
kų. Ne tik Amerikai, bet 
ir pasauliui.

Mat, šiaip ar taip per 
paskutinius porą dešimt
mečių abi didžiosios ame 
rikiečių partijos užsie
nio politikoje daugiau ar 
mažiau laikėsi to paties 
principo: nenusileisti So
vietų Sąjungai, išlaikyti 
su ja bent jėgų lygsvarą, 
jei neįmanoma jos pra
lenkti.

Daugelis amerikiečių 
dabar laiko tą principą 
pasenusiu, Girdi, sovie
tai atsisakė savo imperi
alistinių kėslų, o gink
luojasi jie tik todėl, kad 
amerikiečiai.... pradėjo 
ginklų lenktynes. Kad se
nasis principas vargiai 
tinka pasikeitusiame pa
saulyje iš dalies sutinka 
ir prezidentas Nixonas, 
ieškodamas kitokio jė
gos balanso. Tačiau to
kios pažiūros ir nauja po
litika negali paneigti fak
to, kad Sovietų Sąjunga 
ir toliau yra linkusi savo 
pozicijas ne silpninti, bet 
stiprinti. Ji pakeitė tak
tiką, bet neatsisakė nuo 
toli siekiančių tikslų.

Nauja taktika sovie
tams buvo labai paranki. 
Amerikoje didėja spau
dimas ne tik pasitraukti 
iš Vietnamo, bet ir su
mažinti savo prezenciją 
Europoje. Jei tai atsi
tiktų, tai būtų žingsnis į 
Europos ’susuominimą': 
Suomija bus laisva iki...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tai patiks sovietams. Tai 
dėl to, kad Europos susi
vienijimas iki šiol pada
rė mažai pažangos. Ji 
vis dar nekalba vienu bal
su.

Imkime konkretų pa
vyzdį. Europos ūkis pri
klauso nuo naftos impor
to iš Artimųjų Rytų, kur 
nejuokais stengiasi įsi
galėti Sovietų Sąjunga. 
Viena iš tos srities vals
tybių ir stambus naftos 
tiekėjas Irakas neseniai 
sovietų pakurstytas, su
valstybino savo naftos ga
mintojų įmones. Čia rei
kia atsiminti, kad suvals- 
tybinimas dar nedaug 
reiškia. Kad galėtum iš 
naftos pelnytis, reikia ją 
parduoti, o pardavimui 
reikalinga organizacija 
ir priemonės, kurių 
nė viena arabų valstybių 
neturi. Tokiu būdu Irakas 
vistiek turėtų tartis su 
tais, iš kurių nuosavybė 
buvo atimta. Šiuo atveju 
sovietai tačiau įkalbėjo 
Prancūziją naudoti ir par
davinėti Irako naftą. Apie 
vieningą naftos vartotojų 
frontą negalima kalbėti. 
Juokais sakoma, kad eu
ropiečius vienija tik vie 
na nuomonė, būtent tik 
sutarimas, kad jų tarpe 
nėra vienybės.

Newsweek redaktorius

Arnaud de Borchgrave 
pasakoja, kad vienas va
kariečių diplomatas nese
niai paklausęs kiniečių 
diplomato Paryžiuje apie 
tikruosius Sovietų Sąjun
gos kėslus. Tas atsakęs: 
"Visų pirma rusai nori 
legalizuoti pokario sie
nas. Tą jie jau pasiekė. 
Toliau jie sieks pašalin
ti amerikiečius. Kai tas 
bus padaryta, niekas 
jiems nekliudys dominuo
ti visoje Europoje". Kaip 
to -galima būtų išvengti 
— pasiteiravo dar vaka
rietis. "Laikykitės ame
rikiečių skverno" — pa 
tarė kinietis.

Tai, žinoma, labai su
prastintas padėties api
būdinimas, tačiau jame 
yra dalis tiesos. Pagal tą 
patį de Borchgrave, Eu
ropos valstybių užsienio 
politikos vadovai tikrai 
yra labai susirūpinę atei
timi ir amerikiečių nuo
taikom. Be amerikiečių 
talkos europiečiai negali 
atsiginti, o jei amerikie
čiai talkininkauti atsisa
kytų, europiečiams rei
kės taip atsiduoti sovietų 
malonei kaip Suomijai.

Štai kodėl Europoje da
bar vėl tiek daug kalba
ma apie "Finlandization" 
ir su nerimu žiūrima į 
Miami cirką, siekiant su 
prasti amerikiečių nuo
taikas .

DVI NAUJOS AUKOS KAUNE
Amerikos didieji laikraš

čiai patvirtino žinią, kad 
Lietuvoje šiomis dienomis 
vėl susidegino du asmenys,

Šveicarų spauda apie 

įvykius Lietuvoje
Kaip ir kitų kraštų 

spauda, taip pat šveica
rų viešoji opinija jaut
riai atsiliepė į paskuti
niųjų laikų įvykius so
vietų Lietuvoje. Švei
carų laikraščiai nesi
tenkino vien spaudos 
agentūrų pranešimais 
apie gausias tikinčiųjų 
peticijas prieš religijos 
persekiojimą Lietuvoje 
ir apie tragišką Romo 
Kalantos mirtį ir ryšium 
su tuo kilusias Kaune 
riaušes. Visa eilė laik
raščių paskelbė išsa
mius komentarus bei re
dakcinius straipsnius, 
kuriuose buvo išryškin
ta politinė Lietuvos įvy
kių reikšmė.

Didžiausią tiražą pran
cūziškoje Šveicarijoje tu
rįs dienraštis "Tribūne 
de Geneve" nurodė į ne- 
rusiškųjų tautų patrio
tizmą ir jų pasiprieši
nimą Maskvos varomai 
sistemingai rusinimo po
litikai. Laikraščio redak 
torius ypač pabrėžė re
zistenciją Lietuvoje, kur 
dar neseniai vyko parti
zaninis karas prieš sve
timąją okupaciją. Pasku
tiniuoju laiku lietuvių tau
ta energingai pakėlė bal
są prieš tikybos persekio 
jimą. Romo Kalantos

mirtis buvusi dramatiš
kiausias epizodas lietu
vių tautos opozicijoje 
prieš okupaciją.

"Basler Nachrichten" 
įdėjo ilgą korespondenci
ją iš Romos, kur subė
gančios visos žinios apie 
katalikybės persekioji
mą Lietuvoje. Korespon
dencijoje taip pat įdėtas 
pasikalbėjimas su Romo
je reziduojančiu Lietu
vos diplomatijos šefu S. 
Lozoraičiu, kuris pareiš
kė įsitikinimą, kad kaip 
s avo laiku buvę sukilimai 
Berlyne, Lenkijos, Veng
rijoje ir Čekoslovakijo
je, taip pat ir Lietuvos 
įvykiai, subrandinsią lais
vės sėklą, kuri vieną gra
žią dieną neabejojamai 
išdygsianti.

Be visos eilės straips
nių paminėtinas Dr. A. 
Geručio parašu paskelb
tas vedamasis straips
nis žymiausiam rytų 
Šveicarijos katalikų dien
raštyje "Die Osts-
chweiz", St. Galleno
mieste. Straipsnyje nu
rodyta į Bažnyčios ir ti
kinčiųjų persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje. 
Tame pat laikraštyje įdė
ta išsami apžvalga apie 
Bažnyčios būklę Lietuvo
je.

KORP! NEO-LITHUANIA įNASAS Į IV-tąją LAISVOJO 
PASAULIO LIETUVIII TAUTINIU ŠOKUI ŠVENTĘ

politiniais motyvais, pro
testuodami prieš nepakelia
mą sovietų okupaciją.

AP korespondentas iš 
Maskvos praneša, kad Kau
ne susideginęs Andriuške
vičius nebuvo jaunuolis, bet 
60 metų amžiaus darbinin
kas, miręs kitą dieną ligo
ninėje.

Gi po kelių dienų mėginęs 
susideginti žališauskas, 62 
metų amžiaus, smarkiai ap
degęs buvęs nuvežtas j li
goninę ir apie jo likimą nie
ko nežinoma.

AP korespondentas, pri
simindamas susideg i n u s į 
Kalantą, sako, kad jis pa
sirinkęs miesto sodelį prie
šais teatrą dėl to, kad ten 
buvo paskelbtas Lietuvos

Ruošiant šią šokių v.A. RAČKAUSKAS 
šventę nemaža buvo bflkš- --------
tauta, kad ji gali apvilti lietuviai nepavargs ateiti 
netik rengėjus, bet ir lie-. įr užpildyti netgidides- 
tuviškąją visuomenę, kad 
nutautė j ęs Ii etų vi škas
jaunimas išeivijoje ja ne
sidomįs ir joje nedaly
vausiąs, kad senesnieji 
jau pavargę ir neužpil
dys milžiniško 120Q0 vie
tų amfiteatro, kad tauti
niai šokiai visiems nusi
bodę, nes tesikartoją nu
dėvėtose formose ir pa
našiai.

Liepos 2 d. triumfa- 
liškai praėjusilV-ji Lais 
vojo Pasaulio Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventė Chi- 
cagos amfiteatre netik p a 
neigė visus panašius 
būkštavimus ir kritiškus 
teigimus, bet dargi negin
čijamai parodė, kad lie
tuviškas jaunimas išeivi
joje jaučia garbę būti lie
tuviais, kad jie mielai da 
lyvauja panašiuose lietu
vybės demonstracijose, 
kad jie džiaugiasi gavę 
progą susitikti savųjų 
tarpe, kad tautiniai šo
kiai nors nusistovėju
siais vardais visada gali 
būti pateikti naujose for
mose, kad senstantieji

prijungimas prie Sovietų 
Sąjungos.

nes patalpas gėrėtis savo 
jaunimo patriotinėmis 
bei tautinio meno demons 
tracijomis.

Visa tai žinoma neatė
jo savaime. Kad šitoji 
šokių šventė pasisekė ge
riau negu visos kitos li
gi šiol buvusios, didelia 
dalimi reikia dėkoti jos 
talentingiems organiza
toriams ir pasišventu- 
siems darbininkams.

Jie ištisomis savaitė
mis aukojo netik savo 
laisvą laiką ir poilsį, bet 
dažnai kentė nepagrįstus 
priekaištus ir patyrė fi
nansinius nuostolius, kad 
tik šitas jų užsimojimas, 
aukos apsivainikuotų šia 
puikiausia laisvųjų lietu
vių tautine meno demons
tracija ir parodytų lais
vajam bei pavergtajam 
pasauliui, kad iš tėvynės 
pasitraukę lietuviai yra 
patriotai ir taip pat myli 
savo tautą.

Šių talentingų, pasi
šventusių šokių šventės 
rengėjų tarpe Korp! Neo 
-Lithuania nariai užima 
žymią ir vadovaujančią 
vietą. Jie, neproporcin
gai savo skaičiui, intelek

vieni iš tų lemiančių 
veiksnių, kad šitoji šokių 
šventė įeis mūsų išeivi
jos istorijon, kaip viena 
iš pačių reikšmingiausių 
visais požiūriais.

Čia pirmoje vietoje ži 
noma stovi Korp! Neo- 
Lithuania garbės filiste
ris dr. Leonas Kriauče
liūnas. Jis buvo IV Tau
tinių Šokių Šventės ren
gimo komiteto pirminin
kas netik vardu bet ir 
dvasia. Jo neišsenkanti 
energija, taktas, ryžtas, 
pasiaukojimas buvo tie 
svarbiausieji veiksniai, 
kurie netik cementavo 
draugėn visą komplikuo
tą ir plačią šventės ren
gimo organizaciją, bet ir 
lygino visus nedarnu
mus, pasikarščiavimus, 
kurie kartais, atrodė, ne
pašalinamais. Jis buvo 
tas pagrindinis asmuo, 
kuris sudarė sąlygas, 
kad šventės atidaryti at
vyko ne kas kitas, o pats 
idealiausias visamepasau- 
lyje tam tikslui asmuo, 
JAV prezidento žmona 
ponia Pat Nixon. Jos da
lyvavimas ir kalba šokių 
šventės atidaryme buvo 
neįkainuojamos vertybės 
netik propagandiniu, bet 
taip pat ir lietuvių tauti
nės savigarbos požiūriu. 
Kokį autoritetą pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas su 
sidarė dalyvių ir bendra
darbių tarpe buvo galima 
spręsti iš to, kad bai
giantis generalinei re
peticijai šventės išvaka
rėse, po trumpo pirmi
ninko Kriaučeliūno žo
džio, visi gaivalingai 
jam užtraukė "Ilgiausių 
Metų". Jo organizacinis 
talentas ir patyrimas (jis 
buvo ir III-čios dainų 
šventės pirmininkas) bu
vo tie garantai, kuriepri. 
vedė prie pastarojo pasi- 

Jei prie viso to
dar pridėsime, kad ne- 
olituanas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas su ponia 
paaukojo vieną iš di- 
džiusių 1,000.00 dolerių 
auką šiai šokių šventei, 
tai suprasime, kad jo 
reikšmės šiai lietuvy
bės demonstracijai, joks 
kitas pavienis asmuo ne-

(Nukelta į 2 psl.)

sekimo

Tautinių šokių šventės išvakarėse, po generalinės repeticijos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas dėkoja 
dalyviams ir linki pasisekimo. Iš kairės: šventės dirigentas Alvydas Vasaitis, Mindaugas Leknickas, 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, vicepirm. Algis Modestas ir vyr. meno vadovė Genovaitė Breichmanie- 
nį, V, A. Račkausko nuotrauka
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

GYVENIMAS VIETNAME
Australijos krepšinio rinkti

nėj, kuri lankosi Amerikoje, yra 
ir du Australijos kariuomenės 
kariai, tai geelongiškis S. Kar- 
puška ir sydnėjiškis kapitonas 
Alg, Andriejūnas, neseniai grį
žęs iš Vietnamo.

Kpt. A. AndriejOnas

Dar taip, rodos, neseniai ir 
man pačiam teko treniruoti šį 
jauną gerą krepšininką ir pui
kų vyrą, kurio sportiškumo ir 
drausmingumo pavyzdys gali bū
ti duodamas kitiems. Tik grįžu
si iš Vietnamo, sugavau jaunąjį 
kapitoną ir paprašiau pasidalin
ti įspūdžiais apie gyvenimą Viet. 
name, ką jis su malonumu suti
ko.

— Laimingai grįžus iš šio 
Vietnamo pragaro, — pradėjo 
kapt. A. AndriejOnas, — labai 
daug kas manęs klausinėja apie 
gyvenimą ir karą ten. Ne vi
suomet yra taip lengva l viską 
atsakytL Mano darbas Vietname 
man leido, daugiausiai iš lėktu
vų ir helikopterių, pamatyti dide - 
lę šio krašto dal|, tuo pačiu, 
kaip Australijos karininkas, tu
rėjau progos ir arčiau visur pri
eiti, pasišnekėti, kas kitu atžvil
giu, gal būtų daug sunkiau. Gy
venimas, ypatingai dabar, yra ga
na sunkus ir daugumai vietna
miečių labai vargingas. Vietna
me yra dvi gyventojų klasės: tur
tingi ir vargšai, kurių yra dau- 
duma, Pvz. Saigpne labai dažnai 
gali pamatyti žmonių apgyventas 
palėpes, sukaltas iš skardinių 
konservų dėžių, arba net ir sto
resnio kardono, pasistatytų šone 
mažesnių gatvių.

Saigone mes daugiausiai važi
nėdavome specialiais Australijos 
ar Amerikos kariškais autobu
sais. Civiliai žmonės daugiau
siai naudoja dviračius, kurių aš 
niekur tiek daug nemačiau. Taip 
pat jų vadinami "taksiai", sulip
dyti iš senų mašinų. Taip pat yra 
specialūs propeleriniai " pedy- 
cycles",arba japoniškaivadina- 
mi "kamakazi", kurie jokių judė
jimo taisykliųnesilaikoirsujais 
pasivažinėjimas po miestą yra 
tikrai įspūdingas. Pačio Saigono 
oras yra tiek užterštas, kad pa
buvus jame porą dieną pradeda 
skaudėti gerklę ir galvą.

Prekyba gatvėse ir krautuvė
lėse vyksta visą laiką legaliai ir 
nelegaliai ir, kaip visur Azijos 
kraštuose, reikia dėl kiekvieno 
dalyko derėtis. Švaros ir higie
nos čia yra labai nedaug ir pvz. 
mėsa parduodama atidengta ir 
apie ją skraido daugybė musių, 
ir šunys landžioja visur aplin
kui.

Aš asmeniškai buvau laimin
gas, savo darbo asistente turė
damas puikią jauną vietnamietę 
merginą, kuri man labai daug 
papasakojo apie vietini gyveni
mą ir esamus papročius. Vieni 
iš įdomiausių papročių yra "Tet" 
šventės. Daugumas vietnamiečių 
yra budistai ir tai yra jų svar
biausia religinė šventė, kurioje 
•yra paminimas Buddhos gimi
mas. Vietnamiečiai savo gimimo 
dieną skaito ne nuo savo gimimo, 
bet nuo tų metų Buddhos gimimo 
dienos ir per šią šventę jie vie
nas kitam dovanoja naujus pinigų 
banknotus, Jdėtus | specialius 
raudonus vokus, kas, jų manymu, 
turi atnešti laimės ir pasisekimo 
visiems metams. Pirmąją šios 
šventės dieną yra labai reikšmin • 
ga kas pats pirmas atsilankys ( 

tavo namus, nes per visas šven
tes yra labai populiarus kitų lan
kymas. Jeigu tas pirmasis žmo
gus yra turtingas, tai ir tau bus 
turtingi metai, jeigu linksmas, 
ui linksmi, o jeigu vargšas, tai 
vargingi ir pan.

Savo sekretorės pagalba, aš 
turėjau dauggalimybiųapsilanky- 
ti privačiuose vietnamiečių na
muose ir ten sutikti pačius viet
namiečius ir būti jųpavaišintais. 
Valgiai yra labai panašūs (kinie- 
tiškus ir skoningu Greitai ir aš 
pats išmokau vartoti valgymo laz
deles "chopsticks". Susipažinti 
ar draugauti su gerų šeimų ir iš 
auklėtomis vietnamietėmis yra 
europiečiui sunkiai įmanoma, 
nes nors amerikiečiai, australai 
ir kiti kariai ir gina jų kraštą ir 
padeda jiems kare, tačiau mergi
na, pamatyta su svetimtaučiais 
kariais, yra laikoma jau paže
minta, ne vien dėl to kad ji drau 
gauja su kariu, bet ir dėl to, kad 
geruose vietnamiečių namuose, 
pačių vietnamiečių Europos kil
mės žmonės yra laikomi žemes
nės klasės žmonėmis už Azijos 
ir Vietnamo tautų žmones.

Tačiau normaliame gyvenime 
daugiausiai vargo prispirtos, 
merginos l senas tradicijas ne
žiūri ir jų yra pilna visur. Mies - 
tuose yra daugybę barų, kuriuo
se tik |ėjus. tave pasitinka gra
žios merginos ir, tuoj pat prisi
statę ■. prašo nupirkti jai arbatos, 
kas yra mažas stiklas šaltos ar
batos, kainuojąs apiedoler|. To
kius barus laiko taip vadinamos 
"Mama San", kurios išlaiko šias 
merginas ir dalinasi gautu už
darbiu. Be šių barų yra dides
niuose miestuose daugybė vie
šųjų namų ir daugybė tų vargšių 
merginų, kurios dėl skurdo par- 
sidavinėja, prieš akis neturėda
mos jokios ateities ir jokių gy
venimo perspektyvų. Keista, kad 
daugumas tokių merginų yra dvi • 
račiais važinėjamos ir svetim
taučiams siūlomos savo vyrų, 
brolių ar tėvų. Badas ir skur
das leidžia viską daryti.

Miestų gatvėse reikia būti la
bai atsargiam, nes pvz,, nešan
tis laisvai ant peties pakabintą 
foto aparatą, yra labai daug ga 
limybių, kad jis bus staiga nu
plautas ir nutrauktas nuo tavęs, 
kai kišenvagių yra labai daug. 
Labai reikia saugotis taip vadi 
namu vietnamiečių "cov/boy'ų", 
kurie po kelis važinėja dvira
čiais ir užpuldinėja pavienius 
žmones, daugiausiai pasiklydu
sius. Labai daug visame Vietna
me yra ubagų, kurie išmaldos 
prašo visur. Pradžioje man bu
vo labai griaudu l juos žiūrėti 
ir matyti tokį didelį skurdą, ta
čiau vėliau su tuo, kaip ir visi 
kiti, apsipratau ir "užsigrūdi
nau", nors širdis ir suskaudė- 
davo pamačius purviną, skarma. 
lais apsidengusią moter| ant ša
ligatvio žindančią savo kūdikį ir 
prašančią išmaldos, ko ir kie
čiausio žmogaus širdis negali 
atsispirti, nepadedant jai. Nedaž
nas vaizdas būdavo ir lavonus 
pamatyti gatvėse, tai daugiausiai 
vietkongo partizanų, specialiai il
gesni laiką paliekamų žmonėms 
pasižiūrėti.

Pats kraštas yra labai gra
žus ir žalias, daugumoje lygu
mos, kai didelė dalis yra apsem
ta vandens prie Mekong upės, 
kur auginama ryžiai. Tarp Sai
gono ir Vung Tau kada tai buvo 
kurortinės vietos. Čia ir dabar 
dar matosi daugybės gražių pa
statų likučiai, pasilikę po Viet
kongo ofenzyvos ir stiprių ame
rikiečių bombardavimų. Metų lai
ke čia praktiškai yra tik du se
zonai, tai šlapias ir sausas ir 
kai užeina lietus, tai jau tikrai 
būna šlapia.

Kaip ir amerikiečiai, taip ir 
australai beveik jau visus kariuo
menės dalinius atitraukė ir da
bar pasilikę tik mokomieji ins
truktoriai, moką vietinius ka
rius karinių, ypatingai džiung
lių taktikos gudrybių, nes džiung
lių kare, kaip yra ir pačių ame 
rikiečių pripažinta, australai 
sau lygių neturi. Tikrai esu lai
mingas pamatęs šj Vietnamo pra
garą, su jo visomis blogybėmis 
ir dar laimingesnis, kad ir vėl 
esu Australijoje, kur galiuirvėl 
atsidėti savo mėgiamam krepši
niui ir su lietuviais krepši
ninkais dalyvauti mūsų pirmoje 
istorinėje krepšininkų išvykoje 
| Ameriką ir Kanadą,

DIRVA

PROF. DR. A. MACEINAI DĖKOJANT (»
Tėv. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

Aš niekur savo straipsnyje 
net neužsiminiau, kad Teilhar- 
das anksčiau ar vėliau liko Dar
vino teorijai ištikimas. Vienas 
dalykas žavėtis kuo nors, kitas 
dalykas likti ištikimu kam nors. 
Teilhardas žavėjosi kiekvienu 
kuris bent kiek pritarė nebūtam 
dalykui pačioje sankūros tikro
vėje -- evoliucionizmui. Evoliu
cionizmas — visiškai skirtin
gas nuo evoliucijos teorijos, tu
rinčios tam tikro pagrindo san
kūros raidoje pagal gamtos ir 
prigimties dėsnius, kaip žinote. 
Toje raidoje negali būti jokių va
dinamųjų dialektinių šuolių iš 
vienos kūrinio prigimties j vi
siškai jam priešingą prigimti. 
Jeigu taip galėtų būti, tai tikro
sios evoliucinės raidos iš viso 
negalėtų būti, tokiais šuoliais 
iš pagrindų griaunant pat| save. 
Irgi Jums nepaslaptis, kad evo
liucija tikrąja to žodžio prasme 
vyksta tam tikrose gamtos ir 
prigimties dėsnių ribose (G. Sta- 
chel, P. Ascher, Hrsg.: Weltall- 
Weltbild-Weltanschauung, Wurz 
burg, 1958, p. 95-140,241-259; M. 
Grison: Problemes d’origines. 
Paris, 1959, p. 8-28, 105-173, 
293-295; Hans-EduardHengsten 
berg: Evolution und Shopfung, 
Mflnchen, 1968, p. 15-88, 234- 
247).

Darvvinas, savo brolio Erazmo 
paskatintas, ėmė ir sugalvojo 
evoliucijos "grandžių" pasaką, 
kurią jis pats vėliau ametė. 
Teilhardui, kaip tame straips
nyje mano pabrėžta, toji "gran 
džių" pasaka labiausiai patiko. 
Pats Darwinas gi nesukūrė jo
kios evoliucijos teorijos, išsky. 
rus kai kuriuos jo samprotavi
mus apie rūšių kilmę, kurios "ko
vą užbūv|" surado Tomo Malthu- 
so knygoje ("Essay on Popula- 
tion"). Žodžiu, vien tik dėl evo
liucijos "grandžių" ("missing 
links") pasakos didžiausias Teil 
hardo autoritetas buvo ir liko 
Darwinas (Žr„ Nr, 23). Niekur 
ir niekada nesu vadinęs teil- 
hardizmo darvinizmu arba at
virkščiai, kaip Jūs prileidžia- 
te (Mc., Nr. 36).

5, Atrodo, kad ir Jūs laikote 
Darviną dinamišku tikrąja to žo
džio prasme, o Linėjų (Carl von 
Linne) tebelaikote statišku griež
tąja to žodžio prasme, Darwinas, 
anot Jūsų, išvadavo gamtą iš erd
vės statinėsfLinėjausjkategori- 
jos ir pervedė | dinaminę laiko 
kategoriją. Tuo būdu gamta po 
Darwino esą skleidžiasi ne tik 
erdvėje, bet ir laike — ne tik 
dauginasi, bet ir išsivysto (Mc., 
Nr. 36).

Darwinas buvo labai dinamiš
kai nusiteikęs, kiek ui liečia 
mechaniškos, o ne kūrybiškos 
sampratos dinamiškumą. Sis pas
tarasis dinamiškumas žavėjo 
kur| laiką ir Darwiną, bet jis 
neliko jam ištikimas. Darwinas 
vis labiau vengė Linėjaus Jtakos, 
kad sėkmingiau išvystytų, pa
skelbtų ir išplatintų tą savo "rū
šių kilmę" mokslininkams ateis
tams labiausiai priimtinu būdu. 
Tuo būdu Darwinas išsivadavo 
iš Linėjaus teisingos - kūrybiš
kos dinamiškumo sampratos, bet 
jis niekaip negalėjo išsivaduoti 
iš savo abejonių dėl pačios savo 
"rūšių kilmės" mokslinio "pa
grindo", turinčio Šiokios tokios 
atramos. Visa bėda, kad pats 
Darwinas ir tą atramą gerokai 
sukrėtė savo užsilikusiomis abe 
jonėmis, kurių randame bent 800 
toje knygoje "rūšių kilmė", kaip 
tai |rodė anglų mokslininkas L. 
M, DaviesfTheBibleand Modern 
Sciencė, 1953, p. 7). Darwinas 
pagaliau ir nesijaudino dėl tų už
silikusių abejonių, nes esą daug 
lengviau apgaudinėti evoliucijos 
entuziastus, negu tiesą jiems 
skelbti ("mischief by spreading 
error"). Jis nebijąs, nors būtų 
kaltinamas dėl tokio apgaudinė
jimo ("I do not fear being tied 
down to error"). Jis savo laiš
kuose apgailestauja savęs ir ki
tų apgaudinėjimą: "Aš tikiu, kad 
visa tai yra mano paties kaltė — 
tas prakeiktas mano atvirumas" 
("— my own da.mned candour").

Taip Darvinas ir pabaigė sa
vo "dinamiškumą", kuris evoliu- 
cionistų propagandoje reiškia 
genialų jo talentingumą. O pati 
gamta tiek prieš Darviną, tiek 
po jo skleidėsi ir skleidžiasi sa
vo dėsniais, kuriuos Dievas su
kūrė, tvarko ir palaiko, suteik
damas kiekvienam kūriniui ir 
tam tikro savarankiškumo. Sa
kysim, nesvarbu, kas pieštuką 
"sukūrė" ir kas j| vartoja --vi

sada jis pasižymi tokiu savaran
kiškumu, kuriuo negali pasižy
mėti visiškai kitokia rašomojo 
priemonė.

Gamta, kaip ir visa šio pasau
lio sankūra, skleidžiasi tik lai
ke, tuo pačiu — ir erdvėje arba 
atvirkščiai. Amžinybėje nėra nei 
laiko, nei erdvės. Gamta tiek 
prieš Darviną, tiek po jo daugi
nosi ir dauginasi,vystėsi ir vys
tosi neatskiriamai nuo laiko bei 
erdvės. Neužmirštamečiadar ir 
materijos reikšmės. Laikas, 
erdvė ir materija? Tai Dievo kū 
riniai. šie nėra trys, visiškai 
skirtingi kilmės kūriniai,bet sa
kytume tam tikros sąlygos fiziš
kam, daiktiniam visatos pasau
liui sukurti. Tai kūriniai, kurie 
greičiausiai buvo sukurti vieną 
ir tą pačią akimirką, jeigu taip 
būtų galima išsireikšti. Tuo būdu 
ir gamta sukurta, kad ji būtų ne 
statiška, o dinamiška — kad ji 
galėtų skleistis, daugintis, vys
tytis ir erdvėje, ir laike tiek 
prieš Darviną, tiek po jo, jeigu 
jis iš viso būtų vertas tiek dėme
sio, kalbant apie tariamą gam
tos išvadavimą iš statiškumo. 
Geriausiu atveju Darvinas gal 
būtų galėjęs išvaduoti savo 
pirmtakus, sakysim, iš jų klai
dingų pažiūrų ( gamtą ir paves
ti juos teisingomis pažiūromis | 
gamtą. Tačiau, kaip Jūs žinote, 
jis nieko čia neišvadavo. Mes ga
lėtumėme ir privalėtumėme va
dinti Darviną tokių savo pirm
takų išvaduotoju, jeigu turėtume 
logiško pagrindo šitaip apie ji 
pasakyti, būtent: kadangi jis iš
vadavo savo pirmtakus iš jųklai 
dingų pažiūrų | gamtą ir juos 
pervedė teisingomis pažiūromis 
J ją, todėl galėjo jis tai padary
ti. Daug ko žmogus gali padary
ti, bet ima ir nepadaro... Ne 
Jums, Profesoriau, taikau šias 
(savaime aiškias) pastabas, bet 
kai kuriems skaitytojams, ku
riems jos gal ir labai reikalin
gos.

6. Jūs šitaip cituojate Linėjų: 
"Tot sunt species, quot ab ini- 
tio creatae sunt" (esama tiek rū
šių, kiek jų pradžiojebuvo sukur
ta, — Mc., Nr. 36).

Tai jau perdaug suprastinta ci
tata, nors ji nuolat kartojama Li
nėjaus tariamam statiškumui pa
brėžti. Pats Linėjus šitaip pra
deda aiškinti rūšių kilmę: "Spe
cies tot sunt, quot diversas for
mas ab initio produxit Infinitum 
Ens" (tiek yra rūšių, tiek jų pra
džioje (vairių formų patiekėBe- 
galinė Esybė). Irgi statiškai 
skamba? Tik taip galėtų atrody
ti, žvelgiant | šias eilutes, reiš
kiančias pirmuosius sakinius jo 
platoko pasisakymo apie rūšių 
kilmę, jų formas (pavidalus), 
apie porūšių vairėjimą savotiš
kai savarankišku būdu. Mūsų ter
minas "pradžioje" Linėjaus var
tojamas dvejopai: "ab initio" ir 
"in principio". Ką reiškia toks 
dvejopas tų terminų vartojimas? 
Kodėl Linėjui iš viso kūrybišku
mas reiškia tikrąjį dinamišku
mą? Kodėl gamų nedaro šuolių? 
Kodėl kiekviena rūšis įvairėja 
tol, kol ji išlaiko savo esminę u- 
patybę? Tai pagrindiniai, pir
miausia svarstytini klausimai 
Linėjaus kūrybiškai, t.y. jo di
namiškai sampratai tinkamai 
(vertinti visos sankūros dėsnių 
perspektyvoje. Pripažįstant gam 
tos dėsnių esminę nekintamybę, 
nereikia jos painioti su gamtos 
dėsnių pasekmėmis, jų apraiško
mis, kurios (vairiais būdais gali 
pasireikšti. Iš to, kad gamtos dės 
niai išlaiko savo upatybę — yra 
nekintami, nėra prasmės išve
džioti, kad ir tų dėsnių pasekmės 
turės visada būtinai apsireikšti; 
pvz, tas pats žemės traukos dės
nis veikia ir į skrendant} paukš
ti, o visgi to dėsnio traukos pa
sekmės kartais ima ir nepasi
reiškia — jis ir toliau sau skren
da... Panašiai pasakytina ir apie 
rūšių pastovumą ir jvairėjimą 
(plg. W, Zimmermann: EVOLU
TION — Gesichichteihrer Prob- 
leme und Erkenntnisse, Frei- 
burg/Munchen, 1953, p. 195-210;
C. Linne: L ’eguilibre delanatu- 
re, edit. Vrin, Paris, 1971).

7. Toliau savo laiške Jūs pašte,
bite, kad aš šypsausi išTeilhar- 
do, kam jis suklastotą bež
džionės žandikauli palaikė pačiu 
pirminiu "aušros žmogumi" kaip 
jungtimi tarp žmogaus ir gyvu
lio. Ar šie paleontologiniai (tiks
liau — paleoantropo loginiai)
klastojimai nesuklaidina net ir 
didžiausių specialistų? (Mc., 
N r. 36).

Tas vadinamasis "aušros žmo 
gus" buvo pagamintas iš žmo
gaus kaukolės ir iš suklastoto 
beždžionės apatinio žandikaulio. 
Į tą suklastojimą buvo įveltas Ir 
Teilhardas su savo vienu ir vie
ninteliu atradimu — jaunos bež
džionės iltiniu dantimi, kur| jis 
palaikė žmogaus dantimi, atra
dęs j( ten, kur apgavikai j( pa
siuntė (Ir., Nr. 23).

Teilhardas buvo (spėtas žy
miausio šios rūšies iškasenų 
eksperto M. BOULE, kad jis ne
sidžiaugtų tuo savo radiniu ir ne
laikytų "aušros žmogaus" evoliu
cijos pereinamąja grandimi tarp 
gyvulio ir žmogaus. Ypač tų (spė
jimų jam netrūko, kai "aušros 
žmogus" buvo mokslininkų visuo
tinai atmestas, kaip didžiausia 
paleontologinė (paleoantropolo- 
ginė) apgavystė. Ir vis dėlto 
Teilhardas neišbraukė "aušros 
žmogaus" iš savo evoliucijos 
"grandžių" sąrašo.

Tame sąraše netrūksta tokios 
pat vertės evoliucijos "gran
džių", kaip ir "aušros žmogaus", 
btlent: "Javos žmogus", "Peki
no žmogus"; grynai beždžioniš
kos kilmės tam tikro laipsnio 
evoliucinės grandys": austra
lopitekas, driopitekas, oreopi- 
tekas ir kitokių "pitekų" (gr. 
"pitchekos — beždžionė) ran
dame pas Teilhardą.

O kaip dėl iškastinio žmogaus.

Tautinių Šokių Šventė

(Atkelta iš 1 psl.) 
galėjo pralenkti. Korp! 
Neo-Lithuania didžiuoja
si turėdama jį savo tar
pe.

Kitas neolituanas, ku
ris ryškiai prisidėjo prie 
šios šventės pasisekimo 
savo darbu ir patyrimu 
buvo pirm. dr. Leono 
Kriaučeliūno dešinioji 
ranka, šokių šventės ko
miteto vicepirmininkas, 
Korp! Neo-Lithuania fi
listeris, buvęs jos vyr. 
valdybos ilgametis pir
mininkas Algis Modes
tas. Jis beto buvo ir 
asistentas jaunesniųjų 
grupėm.

Neolituanas dr. Vy
tautas Dargis buvo šven
tės gydytojas. Jo parei
gos, turint galvoje kai- 
kurių dalyvių jauną am
žių ir varginančias repe
ticijas bei milžinišką 
skaičių žmonių dalyva
vusių šventėje, buvo vie
nos iš sunkiausių ir jos 
neleido jam gėrėtis pro
gramos išpildymu, o lai
kė jį pririštą prie ma
žos ambulatorijos. Beto, 
jis su ponia taip pat kaip 
ir pirm. dr. Leonas
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geriausiai žinomo "neandarta- 
liečio žmogaus" vardu? Sis var
das reiškia nesuklastoto žmo
gaus liekanas, tik jos apgaulin
gai priskiriamos tokiam žmogui, 
kuris "užėmęs" žmonijos istori
joje tarpinę "grandžių" padėti 
tarp vadinamojo "Javos žmo
gaus" ir šiuolaikinio žmoga'ns.

Tai nors tiek tų evoliucijos 
"grandžių", kurių Teilhardas ir 
nemėgino atsisakyti, nežiūrint vi 
sų (spėjimų. Jis per visą savo 
gyvenimą grįždavo prie vieno ir 
to paties suklastoto arba apgau
lingai aiškinamo dalyko — evo
liucijos "grandžių"...

Man atrodo. Profesoriau, kad 
tie Eilhardo suklydimai visiš
kai nelygintini su didžiausių spe 
cialistų suklydimais dar ir dėl 
to, kad jis toli gražu nebuvo spe 
cialistas paleontologijos srityje, 
o tik specialus jos entuziastas 
(M. Boule ir Vallois, Sir Peter 
Medawer, Jean Rostand, Sir Ju- 
lian Huxley). Apie Teilhardą kaip 
filosofą ir teologą negali būti ir 
kalbos (Jacąues Maritain, Yves 
Congar, O.P., Dietrich von Hil- 
debrand). Teilhardas daug kelia
vo, ilgus metus išbuvo Kinijoje, 
Čia jis ir prie to "Pekino žmo
gaus" uoliausiai prisidėjo, jokių 
evoliucijos grandžių nelaimė
damas. Vienas ir vienintelis 
jo laimikis, tai tas jaunos bež
džionės iltinis dantis, kaip aukš
čiau minėta... Atspėjote, Profe
soriau: imu ir nusišypsau iš Teil 
hardo, nors nereikėtų taipdary- 
ti. Ne visada taip nusišypsau. 
Retkarčiais...

(Bus daugiau)

Kriaučeliūnas yra paau
kojęs šventei stambiau
sią 1,000.00 dolerių au
ką.

Informacinėje komisi
joje darbavosi neolitu
anas Vytautas Kasniū
nas,

IV Tautinių Šokių Šven
tės komiteto protokolų 
sekretorės pareigose 
buvo Korp! Neo-Lithua
nia vyr. valdybos vicepir
mininkė Audronė Pavil- 
čiūtė.

Jeigu prie viso to dar 
pridėsime, kad Korp! 
Neo-Lithuania vienintelė 
iš visų lietuviškų studen
tų korporacijų dalyvavo 
programos išpildyme, 
kaip atskira šokėjų gru
pė, ir kad daugelis kor- 
porantų ėjo įvairias ki
tas pareigas šventėje, 
bei piniginėmis aukomis 
prisidėjo prie šios šven
tės rengimo bei pasiseki
mo, tai matysime, kad 
Korp! Neo-Lithuania vi
sai pagrįstai gali di
džiuotis su kaupu atidavu 
si savo dalį šiai puikiai 
pasisekusiai lietuvybės 
demonstracijai.
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Puolimai prieš sąži
nės laisvę ok. Lietuvoje 
pasmarkėjo. Prieš kele
rius metus "kovojantieji 
bedieviai" (kuriuos rė
mė valstybė) užpuldavo 
bažnytines apeigas, sude
gino keletą bažnyčių, bru 
taliai terorizavo tikin
čiuosius.

Tačiau šis religijos 
diskreditavimo metodas 
jau išsisėmė. "Religiniu, 
kų" puolimai neatnešė 
laukiamų rezultatų. Prie
šingai, tikintieji labiau 
jungėsi apie savo religi
nius vienetus. Didesnės 
religinės laisvės pavyz
dys kaimyninėje Lenkijo
je lyg ir palaikė lietu
vius, jų sunkioje kovoje 
dėl sąžinės laisvės.

Tuo tarpu bolševikams 
nieko nėra svarbesnio už 
sąžinės laisvės panaikini 
mą. Žmonės turi būti 
klusnūs tiktai partijai, 
Dievas (kuris ten rašo
mas su mažąja d) neturi 
konkuruoti, nei skelbti sa
vo amžinų įstatymų. 
Tuos įstatymus, kaip 
skelbia propagandinė 
spauda, privalo pakeisti 
"partinė etika". Šis eti
kos surogatas privalo pa
naikinti žmogaus sąžinės 
laisves. Žmogus turi 
elgtis pagal "partinės eti
kos" taisykles.

Ypač kartų pralaimėji
mo jausmą bolševikai iš 
gyvena, matydami, kad jų 
"partinės etikos" pirši
mas sulaukė tiktai muilo 
burbulo likimo. Dievu ti
kinčiųjų skaičius nema
žėja. Jaunos kartos papil
do išmirštančiųjų skai
čių. Brutalus tikinčiųjų 
persekiojimai nepadėjo. 
Žmonės labiau įgudo 
praktikuoti religiją kata- 
kombiškai. Dėl to religinė 
praktika įgyja naujus ir 
žmonėms patrauklius as
pektus. Ypač kada kom
partija ir komjaunimas 
vis labiau tampa ne ide
ologinėmis, bet išlikimo 
ir karjeros organizaci
jomis.

Kunigų bylos ir 17000 
peticija, pasiekę laisvą
jį pasaulį, privedė bolše 
vikus iki histerijos sto
vio. Į dilemą "arba Die
vas arba partinė etika", 
priešreliginės propagan
dos centrai atsakė nau
jais, sustiprintais puoli
mais prieš sąžinės lais
vę. Išgalvotas naujas me 
todas. Tai "individualus 
darbas su tikinčiaisiais 
artimaisiais ir bendra
darbiais".

Tokiai niekšybei vado
vauja Vilniaus Valstybi
nio universiteto autori
tetas, vienas iš aktyviau
siųjų sąžinės laisvės nie
kintojų, profesorius Jo
nas Kubilius. Greta jo 
šliejasi to universiteto 
dėstytojas Petras Pe- 
Čiūra.

Šio veikimo gradaci
jos nusileidžia iki vidu
rinių ir pradžios mokyk
lų mokytojų. Tai rodo, 
kad ir mokyklinio am
žiaus vaikai traukiami į 
"individualaus darbo" liū
nus.

Įtariamas asmuo paten
ka į tam tikrą kartoteką, 
iš kurios jam jau niekad 
neišsiveržti. Tokį nelai
mingąjį lietuvi ima ata
kuoti. "švietėjai". Nelai
mingasis verčiamas lan
kyti "ateistinius semina
rus", suprasti, kad jo el
gesį normuos tiktai "par
tinė etika", ne kokie nors 
ten religiniai nuostatai... 
Toks asmuo tampa nuolat 
stebimu objektu, priešu 
ir bolševikinės sistemos 
išdaviku.

Žmogaus įsitikinimų 
suniekinimas ir baugini
mas vadinama "ideologi
nio darbo" vardu. Gi ate
istinio seminaro darbuo
toją pastato akistaton su 
žmogumi, kuris "šviečia
mas". Taip susidaro 
santykis, panašus Ame
rikoje tarp valdžios pa
reigūno ir probacijos pe
riodui išleisto nusikaltė
lio. '.Skirtumas yra toks: 
Amerikoje probacijoje 
gyvena iš kalėjimo paleis
tas kriminalistas, bolše
vikų sistemoje amžinoje 
probacijoje gyvena žmo
gus, kuris nenorėtų, kaip 
rašytojas Solženicinas, 
rašyti Dievą su mažąja d.

Šitos niekšybės darbuo
tojai vadina save "ideolo 
ginio darbo" kadrais, įsi 
žada valstybei išnaikinti 
tikybinius prietarus ir vi
sus atvesti į "bolševikinę 
vierą".

Taip, tačiau, niekad ne
bus. "Partinės etikos" 
sausra per penkius de
šimtmečius nedavė pla
čiai Rusijai apčiuopiamų 
rezultatų, O Lietuvoje?

17000 peticija atsako į
J. Kubiliaus ir jo kompa
nijos užmačias "Indivi
dualus darbas su tikin
čiaisiais" yra mūsų am
žiaus didžiausia gėda ir 
žmogaus sąžinės išnie
kinimas. (ar)

PROPAGANDA BENDRADAR
BIAVIMO VARDU

"Kultūrinio bendra
darbiavimo" su Sovietų 
Sąjunga rėmuose Ameri
koje yra leidžiamas toks 
žurnalas "Soviet Llfe"ir 
gaunamas čia didesniuo
se kioskuose. Kaip tame 
žurnale rašoma, Sovietų 
Sąjungoje amerikiečiai 
leidžia savąjį vardu 
"America", kuris irgi 
ten turėtu būti gaunamas. 
Amerikinis "Soviet Life" 
spausdinamas čia pat 
Amerikoje ir redaguoja
mas sovietinio štabo dali
nai Washingtone, dalinai

Turiu rankose stam
bią, gerame popieriuje 
atspausdintą ir gražiai 
įrištą knygą: Amerikos 
lietuvių istorija, redaga
vo Dr. Antanas Kučas 
(Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, 1971. 639 p.). 
Niekas neabejojame, kad 
tokia knyga yra labai rei
kalinga ir ji jau seniai bu
vo ruošiama. Mecenatas 
prel. J.A. Karalius jos pa
ruošimui ir išleidimui 
davė keletą tūkstančių do
lerių. Geras pastangas 
reikia įvertinti. Iš redak 
toriaus žodžio patiriame 
apie visokius sunkumus 
tokiam veikalui paruoš
ti. Tai nieko naujoį bet 
koks lietuviškas darbas 
sunkumų neišvengia. Žy
miausi talkininkai buvo 
Pranas Pauliukonis ir 
Vincentas LiuleviČius, ta
čiau visur paskutinį žodį 
tarė redaktorius. Kalbos 
reikalus prižiūrėjo An
tanas Vaičiulaitis ir Vla
das Kulbokas.

Kai jau tiek gerų vyrų 
darbavosi, tai ir veikalas 
turėjo išeiti geras. To 
mes laukėme. Pirmas 
tokio enciklopedinio pobū 
džio leidinio uždavinys 
būtų pateikti teisingas ir 
tikslias žinias. Tačiau to 
kaip tik trūksta. Pvz. vi
si aukščiau paminėti as
menys yra Lituanistikos 
Instituto nariai. Tai jau 
buvo galima laukti, kad 
apie tą Institutą bus duota 
teisinga informacija. De 
ja, taip nėra. Atsivertęs 
456 psl. tiesiog negaliu 
įtikėti, kaip ten viskas su 
maitota. Štai visa per
dėm klaidinga pastraipa:

NEVYKUSI AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
DR. J. BALYS

"1964 m. pirmininku išrink
tas J. Balsys (tokio dar nėra ir 
nebuvo Instituto narių tarpe! J. 
B.), vicepirmininku dr. Alek
sandras Plateris ir sekretore 
dr. Birutė Saldukienė. 1969 m. 
išrinktas pirm. V. Maciūnas, 
vicepirm. A. Vaičiulaitis, sekr. 
B. Saldukienė."

O iš tikrųjų buvo taip:
"1964 m. prezidentu buvo per

rinktas dr. Jonas Balys, vice- • 
prez. dr. Aleksandras Plateris 
ir sekretore Birutė Saldukienė. 
1969 m. išrinkus prez. dr. Vin
cas Maciūnas, viceprez. dr.Alek 
Sandras Plateris ir sekr. Anta
nas Vaičiulaitis."

Be to, antrasis Institu
to suvažiavimas Phila
delphijoje įvyko ne 1966, 
bet 1967 m. Mirus prof.
K. Pakštui 1960 m., Lie
tuvos geografijos sky
riaus vedėjas yra dr. Vla
das Viliamas. Trijų 1964 
m. įsteigtų skyrių vedė
jai visai nepaminėti. Ko
dėl vienų skyrių vedėjai 
paminėti, kitų ne? Jeigu 
jau redaktorius, autorius 
ir kalbos taisytojai, bū
dami patys to Instituto 
nariai, nepastebi tokių 
klaidų, tai ar galima pa
sitikėti kitomis šioje kny
goje skelbiamomis ži
niomis? Tiesa, šiuo at
veju kaltės tenka ir nau
jajam LI prezidiumui,ku
ris nesiteikė aplinkraš
čiu prisistatyti savo na
riams. Patikrinkime ki
tus atvejus. Štai p. 405 
rašoma apie Dirvą, kuri 
priskirta prie "tautiniai 
laisvamanių laikraščių". 
Ten skaitome, kad Dirvą 
"trisdešimt metų (1918— 
1948) redagavo Kazys K. 
Karpius. Po jo trejus (tik 
tai? J.B.) metus Balys 
Gaidžiūnas, vėliau (1962) 
Jonas Ciuberkis, nuo
1968 Vytautas Gedgau
das". O kad Dirvą buvo 
iš Karpiaus nupirkęs ir 
1948-1951 ją redagavo Vin. 
cas Rastenis, apie tai vi
siškai nėra paminėta. 
Tai ar galima pasitikėti 
kas toje knygoje yra ra
šoma, kai pavardės ir da
tos šitaip klaidinančios? 
Reikėjo prieš spausdi
nant atitinkamas rankraš
čio vietas multiplikuoti 
ir išsiuntinėti instituci
joms ir asmenims, pra
šant patikrinti ir esant 
reikalui pataisyti skelbia
mus duomenis.

Knyga parašyta publi
cistiniu stiliumi ir pa
remta pirmiausia JAV 
laikraščiais ir kita spau 
da (labai dažnai cituoja
ma "Lietuvių Enciklope
dija", kuri visiems pri
einama). Nepanaudota 
archyvinė medžiaga, ku
rios gausiai prisirinko

Maskvoje.
Birželio numeryje 6 

(189) laiškų skyriuje 
"Skaitytojų pasiteiravi - 
mai" viena skaitytoja pa
klausė, kodėl Sovietų Są
jungoje nėra vienuolynų. 
"Kaip tai nėra?" — re
dakcija atsakė. "Yra net 
tuzinai atidarytų rusų or
todoksų, budistų ir armė
nų katalikų vienuolynų", 
ir čia pat išvardina "ke
lis": Kijeve, Tarnopoly, 
Zagorske, Pečioroj, Mol
davijoj, Gardine ir ... 
"The Svyato-Dukhovsky 
Monastery in Vilnius, Li
thuania". Atseit —Šven
tosios Dvasios vienuoly
nas Vilniuje. Iš pavadini
mo atrodytų, kad tai rusų 
ortodoksų vienuolynas. 
Bet kad toks Vilniuje tik
rai veiktų, mums niekad 
neteko girdėti. Bet kur 
dingo visi Lietuvoje ir ki
tur veikę katalikų vienuo 
lynai, redakcija taip ir ne 
žino. (A.B.)

"Alkos" muziejuje ir ki
tur. Tai ne istorinio po
būdžio darbas. Istoriko 
uždavinys yra išknisti ir 
paskelbti naują medžia
gą, savo išvadas paremti 
autentiškais dokumen
tais. Šiuo atžvilgiu daug 
vertingesnė yra L. Šimu
čio knyga "Amerikos Lie 
tuvių Taryba" (1971), ku
rioje kaip tik yra daug do
kumentacijos.

Partinė, šiuo atveju 
krikščionių demokratų 
bloko, tendencija irgi la
bai ryški. Pvz. rašant 
apie tautininkų valdymo 

(«< tM
Neperseniai buvo garsiai pasididžiuota "lietuviškom vaišėm" 

Washingtone. Darbininkas ir Dirva paskyrė nemažai vietos pavaiz
duoti kaip mūsų aukšti veikėjai ir taut. drabužiais išsipuošusios 
šeimininkės valgydina žymius senatorius ir mezga pažintis, rodo 
savo kultūrą bei išmint}, dėkoja už kai ką. LB centro valdyba (ar 
ne pati aukštoji mūsų veiksnių (suiga?) surengė tą priėmimą JAV 
Kongreso nariams, juos pavaišinusi "lietuviškais skanėstais bei 
kava". Tai buvęs "lietuviškumo požiūriu nepaprastas dalykas". Tar
tum surasta nauja priemonė, dar niekieno nebandyta — įtakingiems 
valdžios vairuotojams savo pusėn palenkti. Jokia kita tautybė pana
šiu žygiu nepasirodė, vadinas, mes pirmi toki gudrūs. O svečių at
silankė gana gausiai, senatorių ir Rūmų atstovų daugiau kaip še
šiasdešimt.

Dalyvavo ir mūsųveiklos didžiūnų nemaža, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas su žmona, irgi radijo,spaudos foto žmonės. Iškilmė pra
dėta oficialiai rimtom prakalbom, net du senatoriai prabilo. Darbi
ninkas uoliai išvardija visus politikus ir sužymi, iš kurių valstijų ir 
po kiek dalyvavo. "Kaip jie jautėsi lietuvių tarpe?.... Pašnekesiai 
daugiausia liesdavo valgių, tradicijų ir pan. temas... Jie ragavo, ne
toliese juodukės patarnavo su kavos puodukais ir arbata..."

• To priėmimo atgarsiai buvo televizijoj ir spaudoj. Gaila, ne
turime po ranka daugiau tųatgarsiųangliškoj spaudoj. O mus tikrai 
domina, kokius (spūdžius palikome Amerikos žymūnams savo ofi
cialiom vaišėm?

Štai viena kita nuotrupa, nors šykščiai trumputė,bet gana daug 
pasakanti. The VVashington Post kalba apie "saldžiuspadėkosmos- 
tus" ir esą "senatoriai net vėliau skundėsi, kad dėl dietos buvo ne
lengva (veikti lietuvių vaišes". The Sun rašė apie "turtingą, kolorin- 
gą lietuvių padėką". Tai buvęs "skanių pyragų ir gražių moterų tel
kinys". O mūsų LB centro valdyba, rašo Darbininkas, buvo paruo
šusi ypatingas informacijas svečiams, net "specialiai paruoštas lie
tuviško raguolio aprašymas bei receptas, kaip j( iškepti..." Tikrai 
nemažai pasidarbuota!

Atrodytų, lyg mūsų LB surado naujų ir veiksmingų kelių lietu
vybei aukštyn pakylėti, dar kitų nepastebėtą būdą arčiau prie Ame
rikos vadovų priartėti. Tačiau objektyviai žiūrint, ui — tikras pa
slydimas balon... Ačiū Dievui,.ALTa per ilgus metus Washingtone 
ryšius mezgė ir panašių nuslydimų protingai išvengė...

• Viena, čia lietuviai pasirodė toliatsilikę nuo šių dienų tikro
vės. Lyg dar tebegyvename caro Nikalojaus laikus, šiandien girtis 
kaloringais valgiais ir pyragais, riebiais saldumynais, kai jaupla- 
čiai viešumoje šaukiama dėl kalorijų ir cholesterolio pertekliaus, 
dėl tokių valgių kenkimo širdžiai... O ypač vyresnio amžiaus žmo
nės kone visi saugo dietą ir vengia riebių kepsnių, kaip tikro nuo
do savo sveikatai! JauarnepriešlO metų vienoj politinėj konferen
cijoj, virtuvės šefui atsiklausus dėl maisto, daugumos dalyvių buvo 
Pabrėžų: nieko riebaus ir nieko kepto! Tad dabarWashingtono se
natoriai tikrai nekokj |spūd| išsinešė, jei net ir su mandagia padė
ka prasiveržia pastabos: buvo persaldu, perkaloringa, sunku buvo 
valgyti ("(veikti vaišes"). Daugiau tokių vaišių jie nenorės. Ir lai
mė, kad Kongrese draudžiamas alkoholis, gal ir tuo būtų pasigyrę 
mūsiškiai kaip — "tradiciniu lietuvišku gėralu".

• Antras atžvilgis dar liūdnesnis. Juk netiesa, kad tai "lietu
viški tradiciniai skanėstai" yra tie patiekalai’ Washingtono priė
mime! Kokia drąsa ar neišmonė svetimus dalykus apšaukti sa
vais! Kava ir arbata •» argi nežinote,kad visai ką kita gėrė lietu
vis artojas su šeima per šimtus metų? Na, o kepsniai (Šia būta net 
37 tortai, saldūs pyragąi, raguolis) — ar tai (prastiniai mūsų tau
tos valgiai? Tik iš sulenkėjusių dvarų ar klebonijų, iš svetimos 
miesčionijos pamažu jie skverbėsi ( mūsų stalą. Bet būta juk gry
nai lietuviškų valgių, kodėl LB vadovai, savos kultūros puoselėto
jai, negalėtų kaip tik juos iškelti ir svetimiems garsinti, o ne sveti
mom plunksnom puikintis? Mūsiški valgiai, be to, yra net sveikes
ni, tokios gėdos nepadarytų perdideliu saldumu ir kaloringumu.

laikotarpį psl. 540 iš
skaičiuotos visos taria
mos blogybės, tačiau vi
siškai nutylėta apie tą di
delę pažangą, padarytą 
ekonominėj ir kultūrinėj 
srity 1926-1939 m. Gie
dama įprastinė partinė 
giesmelė, kad "ypač paki
lo smarki akcijaprieš ka
talikus... Buvo slopina
ma katalikų organizacijų 
veikla... Mėginę ginti ka
talikų teises pamoksluo
se, kunigai buvo traukia
mi į teismus". Ir t.t. Su
daromas įspūdis, kad ka
talikai buvo persekio
jami dėl jų religinių įsi
tikinimų. Tikrenybėje bu-

(Nukelta į 4 psl.)
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Nevykusi Amerikos Lietuvių Istorija...

(Atkelta iš 3 psl.) 
vo sudraudžiami ne kata
likai kaipo tokie, bet 
krikščionių demokratų 
partijos vadeivos, kurie, 
prisidengdami religija, 
siekė politinės galios ir 
valdžios. Negerai, kai 
meilė panaudojama pasi
pelnymui. Lygiai nege
rai, kai religija panaudo 
jama siekiant žemiškos 
naudos ir valdžios, paga
liau jie tą valdžią gavo 
dėl pasunkėjusios tarp
tautinės padėties ir ją pa
naudojo tik negarbingam 
mūsų nepriklausomybės 
palaidojimui.

Tiesa, kad tautininkų 
valdymo metu buvo kiek 
pažabota politinė dema
gogija ir nebuvo visų "de
mokratinių laisvių”. Ta
čiau jų piktnaudojimas bu
vo visiems įgrisęs ir 
kenksmingas kraštui. Pa- 
siskaitykime toje pačioje 
knygoje, kaip tas laisves 
JAV-se išnaudojo toks A.

Bulota ir kiti, kaip spau
doje plūsdavosi "šliuptar- 
niai" su "bažnytinin
kais", kaip lietuvių susi
rinkimai baigdavosi muš
tynėmis, kaip jie bylinė
josi ir t.t. Taip ir siūlo
si išvada, kad nepribren
dusiai kultūringam bend
radarbiavimui publikai 
duoti per daug laisvių 
yra blogiau, negu šiokie 
tokie suvaržymai. Ir da
bar čia JAV-se didžiajai 
gyventojų daliai labai įky
rėjo visokių radikalų de
monstracijos ir chuliga
nizmas, su plėšikavi
mais ir deginimais, to
dėl garsiai reikalaujama 
sugrąžinti "law and or- 
der", apribojant anar
chistų laisves.

Tai jau nebe pirma kny. 
ga apie Amerikos lietu
vius. Gerų informacijų 
randame kun. Ant. Milu

ko Knygoje "Amerikos 
lietuviai XIX šimtmety
je. 1868-1900". (1938). La-

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD- OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
pliažo — Gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

bai daug medžiagos duo
da tautiškoje nuotaikoje 
Vyt. Širvydo parašyta mo
nografija "Juozas O. Sir
vydas, 1875-1935" (1941). 
Socialistinėmis tenden
cijomis persunkta, betin- 
formatyvinĄ yra St. Mi- 
chelsono knyga "Lietu
vių išivija Amerikoje, 
1868-1961". (1961). Grynai 
komunistinė yra L. Pet
kevičienės knygelė "JAV 
pažangiųjų lietuvių visuo
meninė-kultūrinė veikla, 
1933 - 1940" (Vilniuje, 
1969). Stambi Al. Ambro- 
ses knyga "Chicagos lie
tuvių istorija, 1869-1959" 
(1967) gal mažiausiai pa
rodė partiškumo, turi 
daug patikrintų ir patiki
mų duomenų; autorius ne 
buvo pakankamai pasi
ruošęs tokiam dideliam 
darbui, tačiau surinko 
daug medžiagos. Tad ge
ros - Amerikos lietuvių 
istorijos vis dar neturi
me. Visa eilė monografi
jų apie lietuviškas para
pijas irgi yra tik žalia
va. Teko patirti, kad šia 
tema rašo daktaro diser
taciją Arūnas Ališaus
kas iš Kanados, studijuo 
jąs Baltimorėje. Lauksi
me.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
Immediate opening on first 
shift, good starting rate and 

excellent fringe benefits.

Apply in person
THE

CYRIL BATH 
CO.

Aurora and Solon Rds. 
Solon, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(50-56)

MACHINE OPERATORS 
Severai men wanted for slitter, 
sheeter, shear, splitter, book prese, 
and punch prese.

GOOD HOURLY RATE 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS 

MAXIMUM JOB SECURITY 
RUSSELL GASKET CO. 

2917 E. 79th St., Cleveland, Ohio 
Mušt be a high echool grad 

Apply only in Peraon 
Bring Diplomą to Mr. Stark 

(50-56)- • ■ ■ ■ ■- -*

FOREMAN 
(WORKING) 

For screw machine company. 
Mušt have ability and capable of 
running entire department. Steady 
work for qualified man.

Apply in Person 
THE M1LLINGTON SCREW 

PRODUCTS CORP. 
8210 S. Statė Rd.
Millington, Mich.

Approx 28 Milee N. E. of Flint 
(50-56)

EXPERIENCED
STEEL PLATE F1TTERS 

Good working conditione. Fringe ben- 
efite and steady work.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. W1LSON ST. 
PONTIAC. MICH.

(50-56)

1972 m. liepos 12 d.

J. GRAUDA

VEIKIMO PRINCIPAS.
Mainant pro duris, $l|a, 

virvės Ir skridinio pogslos, prilaikoma 
vartlkalloja padttyja. Utdarlus duris, 
virvės galas pro apatini durų plyi| at
sargiai atieldtiamas, kol $l|a atsiremia | 
trinkelę A Ir utramla duris. Llkgs llorlnė- 
|a durų puiėja virvės galas, niekam ne
stebint, užklo|amas kilimėliu erbe kitaip 
utmaskuolames. Durys atsidarys tik tada, 
kai, traukiant Ii Uorės virvės C galų, sl|a 
vėl pakils | vertikalių padėtį

Technikiniu 
patyrimu 
besikeičiant

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or
IstCLASS SKILLED

SCREW MACHINE OPER
ATORS & SĖT UP MEN

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & closetoleran 
ce. Experiencedonlyon6spindle 
automatics.

For 2nd & 3rd SHIFT
A small būt expanding company. 
Work overtime on a steady ba- 
sis for over 1 1/2 years. Paid 
hospital insurance, holidays & 
vacation.

Apply in person

TEVILO INDUSTRIES INC. 
6730 Marshall Rd.
Olivet, Mich.

(49-53)

EXPER1ENCED 
WELDERS

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady vvork.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. W1LSON ST.
PONTIAC, MICH.

(50-56)

WANTED
EXPERT DIE MAKER
To work in Sunny Florida 

Mušt be able to make lamination 
steel dies himself from starl to finish. 
Excellent high pay for the right man. 
and steady work.
ATLANTA GENERATOR CO. 

1871 SOUTH PARK RD- 
HALLANDALE, FLA. 33009 

(53-55)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

STEEL RULE DIE MAKERS 
Mušt have experience on rolary steel 
rule dies.
Salary $9.000.00 to $12,000.00 per 
year. Steady work for qualified men. 
Fringe benefits.

Wrile or call 
JAMISON STEEL RULE DIE CO. 

Box 447 
Murfreesboro, Tenn. 37130 

615-893-5234
(53-59)

Mūsų prezidento tendencijos keistis techniki
niu patyrimu su sovietais technikiniais patyrimais 
yra vertos rimto ir palankaus dėmesio.

Pavyzdžiui, mes galime įsisavinti bespynįbutų 
užraktą BEBU-72. (Be - bespynis; Bu — butas; 72 
— išradimo metai).

BEBU-72 atsirado dėl to, kad spynų gamybaSo- 
vietinėje Sąjungoje vis dar nepakankama. Spyna vis 
dar ten deficitinė prekė. Pradžioje manyta ideolo
giškai — susikurs naujas žmogus, nuosavybė taps 
bendra ir vienas naujas žmogus nekiš nagų į kito 
naujo žmogaus butą. Bet buržuazinio gyvenimo at
gyvenos dar tokios pragaištingos, kad naujas sovie
tinis žmogus lygiai taip kiša nagus į naujo sovieti
nio žmogaus butą, kaip tai daro paprastas imperi
alistinio pasaulio žmogus.

Esant spynai deficitine preke, teko išrasti 
BEBU-72, kurį žurnalas Šluota pristato pasauliui 
be pretenzijos į patentus.

įsibrovimams į butus smarkėjant, mes mato
me, kad geriausios mūsų spynos visai bejėgės su
laikyti įsibrovėlius virtuozus. Tenka žvelgti į ge
nialiai sugalvotą BEBU-72. Gal būt Čia mes ir pra- 
laužiame pirmuosius ledus, keisdamiesi su sovie
tais technikiniais patyrimais, kartu realizuodami 
prezidento tendencijas.

BEBU-72 yra lietuviškų smegenų produktas ir 
tai pripildo mus šiltais didžiavimosi pojūčiais.

Įsigilinkite į piešinį ir veikimo principus.

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.

MACHINE SHOP FOREMAN
A position exists immediately for a foreman to supervisc 
machining operations utilizing the following types of equip- 
ment:

MILLING MACHINES

LARGE DRILLS

TURRET LATHES

SLOTTERS
Qualified applicant will be dynamic, people oriented, and 

have the ability to get the job done. Sent resume to;

WILLIAM ADAMS
THE LUNKENHEIMER COMPANY

P. O. Box 14360, Cincinnati, Ohio 45214
WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYES 

(50-53)

VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis Lietuvis"

(10)

— Daugiau jos nebematei? — paklausė Poška 
po ilgo tylėjimo.

— Tiesa, sutikau ją Vokietijoje. Aš gyvenau 
mažame Bavarijos miestelyje. Kartą perskaičiau 
lietuvių laikraštyje, kad Augsburge rengiama dai
lininkės Aldonos Tonienės meno paroda. Buvo įdė
ta ir jos nuotrauka. Neiškentęs nuvažiavau. Suti
kau ją parodoje. Mane pamačiusi ji pablyško, bet 
greit susivaldė.

— Malonu tamstą sutikti, — ji ištiesė man 
ranką.

— Tikrai? — aš šyptelėjau. — Ištekėjai už 
turtingo vyro?

— Taip, už daktaro.
— Sveikinu!
— Ačiū.
— Permečiau akimis salę. Pačioje aiškiausio

je vietoje kabojo mūsų ... jos paveikslas,pavadin
tas: Saulė urvo dugne. Žiūrėjau į jį suglumęs...

— Ilgam čia? — paklausė ji.
— Ne, šįvakar išvažiuoju.
— Aš tikėjaus, aš laukiau tamstos, turiu do

vaną, — ji privedė mane prie staliuko, už kurio 
buvo padėtas supakuotas paveikslas. — Čia origi
nalas, ten, ant sienos, kaba kopija. Pasiimk jįpri- 
siminti mūsų vasarai, — pasakė ji tylomis.

— Ačiū, — aš pasibrukau paveiksląpopažas- 
timi. Man magėjo paklausti, kaip mūsų vaikas, 
aš net nežinojau, sūnus ar duktė, bet kažkoks gniu
žulas galugerklyje neleido pratarti žodžio. Net ir 
neatsisveikinęs su ja išėjau. Eidamas per tiltą, 
trenkiau paveikslą į tūrėklus ir įmečiau į upę.

— Kvailys! — murmtelėjo Poška.
— Gal ir kvailys... Aš žiūrėjau į sulaužytą 

plaukiantį paveikslą ir man dingtelėjo, kad kartu 
su juo upė nusineša ir mano sužalotą svajonę. Ma
ne apėmė panika. Potekomis grįžau į parodą. Jū
ratės ten nebebuvo. Aš nusipirkau kopiją...

— Bet tu niekad man jos nerodei! — sušuko 
Poška.

— Gal kada parodysiu... Dabar tu supranti, 
kodėl aš sakau, kad tarp savęs ir moters visada 
laikyk pasistatęs paravaną. Žaisti gali, bet tik tiek, 
kad pats nesusižeistum.

— Keista tavo istorija, bet aš nežinau, ar tu 
teisus, — Poška susimąstęs žiūrėjo pro medžių 
viršūnes kažkur į tolį.

— Kaip tu būtum pasielgęs mano vietoje?
— Nežinau, tikrai nežinau... Gal aš nebūčiau

buvęs toks neatlaidus jai...
— Ką reiškia gal? Jei aš nebūčiau taip giliai 

dėjęsis į širdį, jei į visą tą istoriją būčiau žiūrė
jęs pro pirštus, kaip į eilinį atostogų nuotykį, man 
nebūtų reikėję ir nealaidžiam būti, — nusijuokė 
Cesnulis. — Bet, antai, grįžta mūsų gražuolės. 
Reikėtų ką nors užkąsti...

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, Svarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avel.,

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609
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Pasikalbėjimas su rašytoju Jurgiu Gliaudo (1)

TEISYBĖ YRA VIRŠ

DRAUGYSTĖS
Emilija Čekienė

Atostogaujant saulėtoje Los Angeles padangė
je teko maloni proga sutikti visą eilę lietuvių, jų 
tarpe kūrėjų bei visuomenės veikėjų. Vienas iš jų 
yra daugelio literatūrinių premijų laureatas rašy
tojas Jurgis Gliaudą, kurio kūryba visuomet pasi
žymi tematikos šviežumu, gyvenamo laikotarpio 
problemų atviru pristatymu. Jei ne viename, tai ki
tame jo kūrinio personaže dažnas skaitytojas gali 
atrasti save, pajusti savo tokią pat daromą klaidą 
ar ydą ir susimąstyti, atradęs save teigiamo per
sonažo asmenyje pasijusti išdidžiu ir laimingu.

J. Gliaudos romanai 
pasižymi jautriais išgy
venamais psichologi
niais momentais, perso
nažų dvasiniais kili
mais ir smukimais, be
valiais ir tvirto chrakte- muoja rašymo metodas 
rio žmonėmis. Šiuo metu 
jau pradėtas spausdinti 
vėl naujas autoriaus ro
manas.

Tenka pažymėti, kad 
keli J. Gliaudos kūriniai 
jau išversti ir atspaus
dinti anglų kalba. Jau iš
verstas ir greitu laiku 
bus pradėtas spausdinti 
premijuotas romanas 
"Šikšnosparnių sostas". 
Leidžia Manyland Books 
leidykla, turinti tarptau
tinį pripažinimą JAV lei
dyklų tarpe, vadovauja
ma S. Zobarsko ir išlei
dusi angliškai apie 40 lie - 
tuviškų knygų. Daugumos 
iš jų laidos jau išsibai
gę. Paskutiniu laiku po 
pasirodžiusių vėl kelių 
JAV spaudos teigiamų 
įvertinimų pradėjo eiti 
užsakymai to paties auto
riaus anglų kalba "SI
MAS".

"Šikšnosparnių sos
tas" lietuviškai išleistas 
laimėjęs "Draugo" pre
miją 1960 m., bet anglų 
kalba jo turinys itin aktu
alus dabar, kada ameri
kiečiai susidomėjo etni
nėmis grupėmis, kas la
bai aiškiai intriguojan
čiai perduodama minėta
me kūrinyje, todėl auto
riaus ir leidyklos pastan
gos jį išleisti angliškai 
yra sveikintinos ir remti
nos.

Rašytojas, gerai pa
žindamas vispusišką lie
tuvių tautos ir išeivijos 
veidą, mielai sutiko pasi
dalinti su Dirvos skaity
tojais mintimis atsakyda
mas į jam pateiktus klau
simus.

MYK. VENCLAUSKAS

GYVŲ ŽIBINTU ŠVIESOJE

— Kiek jau priskaičiuo
jate savo išleistųknygų 
ir kiek jų išversta į ang
lų kalbą?

— Atskirais leidiniais 
pasirodė apie tuziną ma
no knygų. Į anglų kalbą 
išverstos trys: Namai 
ant smėlio, Ikaro Sonata 
ir Simas.

— Daugelį Jūsų raštų 
esu skaičiusi, gal net vi
sus, kuriuos kūrinius Jūs 
pats geriausiai vertinat 
ir kurių rašymas, koks 
žanras maloniausia buvo 
kurti ar lengviausiai se
kėsi?

— Nerandu išskirtinės 
knygos, apie kurią tar
čiau: štai ši man bran
giausia! Kiekviena kny
ga yra tiktai etapas, kur 
buvo įkurta svarstymų 
stovykla. Bėgantieji me
tai vienaip ar kitaip bran
dina arba sendina knygą. 
Nutolsti nuo svarstymų 
stovyklos, o ji iš tolo vis 
maloniai arba skausmin-

gai blykčioja senos lauža
vietės žarijomis. Tai at
siminimas tų išgyveni
mų, kuriems esant knyga 
rašyta.

Metų bėgyje susifor- 

ir rašymo tradicija. Au
toriaus kūrybinė tradici
ja yra pavojingas nukry
pimas į savo pamėgtus ti
pus. Toks įgūdis gali 
grėsti monotonijos mo
tyvais. Tada nedaug tal
kins ir teksto ornamen- 
tacija.

Laimingai savo dispo
zicijoje turiu ilgoką ste
bėjimo periodą. Neran
du jame prisirišimo prie 
kurio savo veikalo. Tai 
vis bekintąsvarstymai,o 
jų rezultatai įkūnyti pro
tagonistų formoje. Ven
giu, net nepakenčiu skirti 
vaizdavimą ir deklaraci
ją buičiai. Svarstymas 
pats savyje yra deklaraci
ja, motyvas ir persona 
dramatis.

Jeigu liečiame žanro 
terminą, paranku tai va

Prahos ir Kauno gyvieji žibintai 
švyti, —
garbė paniekintų tautų, — 
jie dega širdyse pavergtų;
pasauli,
kada išgirsi skriaudas žmogaus? — 
jau skundas kyla lig dangaus.

Šios žemės Viešpatis rūstus, 
klastingas
ir kito kančiai abejingas;
bet sąžinė pasaulio lyg pabunda, 
išgirdusi skundą,
lyg tvenkiąs jėgos 
ir skelbia kovą 
bejausmiui Šios žemės valdovui.

Gyvieji žibintai širdyse 
tenegęsta,
te jie nušvies pasauliui melą
ir klastą —
vieningas šauksmas trimitais lerichono 
sutrupins sostus tirono!

Kauno, Varėnos gyvieji žibintai 
švyti
ir žiebiąs kiti,
kaip žvaigždės krintančios nakty, 
Pabaltijy;
kape pabunda partizanas
Žibintų šviesoje
ir atsidūsta;

— Tu dar gyva, tėvyne mano — 
netuščiai miriau, ne!

Ir atsidūsta Simas Kudirka
tarp klaikių sienų:

— Tu dar gyva, karta manoji, 
aš ne vienas:
Šviesa gyvoji širdin patenka, 
girdžiu pančių raudą 
ant studentų rankų...
bet kančia dvasios tenepalaužia — 
ateitis šviečia gyvajam lauže.

dinti draminiu romanu. 
Šiame žanre turi būti dis
ciplina. Tapareinamybių 
disciplina primena mūšį 
šachmatų lentoj, kur ne
įmanomas veiksmų chao - 
sas. Žaidimo metodas 
klusnus temperamentui.

Šis žanras parankus 
perteikti sumanymą, 
svarstymą, išgauti per
sonažuose tezės spekt
rus.

— Man atrodo, kad 
Jūs, kurdamas nemėgsta
te per daug nutolti nuo re
alaus gyvenimo laikotar
pio, todėl esu tikra, jog 
su giliu susidomėjimu 
stebite ne vien kultūrinį, 
bet ir vispusišką-paverg
tos Lietuvos bei išeivi
jos gyvenimą. Kaip verti
nate šių dviejų lietuviš
kųjų pasaulių kūrybą?

— Geopolitinė tvora 
šiuo metu yra aukšta ir 
nepajudinama. Tačiau pa
dėtis yra visiška kopija 
padėties, kuri buvo prieš 
pusšimtį metų, daliai ru
sų kūrybininkų pasitrau
kus iš tėvynės po spalio 
revoliucijos. Tada tarp 
abiejų priešingų stovyklų 
skambėjo toks pat nepa- 
kentimo dialogas, kuris 
dabar atiteko mums. Iš 
vienos pusės priversti
nis režimo mesianizmo 
skelbimas, iš kitos pu
sės šitokio mesianizmo 
neigimas. Tačiau metų

Trijų kraštų atstovai, tautinių šokių šventės iškilmėse,E. Pauliokonytė (Vokietija), J. Deveikis (Ar
gentina) ir P. Bilevičius (Brazilija) deda vainiką prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo. 

J. Garlos nuotrauka

grandinė, mirtys, gene
racijų kaita tolydžio pri
gesino aistras ir doktri- 
nariškumą. Lyg kalnų vir
šūnės išlieka tik talentai. 
Meno talentai sueina, su
formuoja vientisą kūry
binio gyvenimo landšaftą. 
Reikia galvoti, kad išei
vija nepraras to mažojo 
prieaugliaus, kurį ji pa
gimdė.

Tėvynėje matome daug 
talentų. Sekame jų nuo- 
veikius ir laimėjimus. Jų 
darbuose būdinga ten
dencija, kurią vadinu es- 
capizmu. Tai pastanga 
nerti (poetuose) į klasiš
ką ar lietuvišką antiką, 
(prozininkuose ir dramo
je) į istoriją, į abstrak
tą, į čechoviškai melan
cholišką buitį. Puikus 
yra jų sustojimas ties 
vis modernėjančiomis 
metodo ir išraiškos rub
rikomis. Dažni kūrybinin- 
kai geba viruoziškai išsi
nerti iš spąstų, veržda
miesi į nuosavą svarsty
mą, į temos išsamumą. 
Tačiau politiniai sukrėti
mai tokie stambūs, kad 
reikės metų grandinės, 
mirčių ir generacijų kai
tos aptariamai proble
mai išspręsti.

— Kaip žiūrite įišeivi- 
jos lietuvių kūrybinio pa
saulio kritikus, knygų 
recenzentus ir skaityto
jus šių dienų akimis?

— Išeivijos kūrybinio 
gyvenimo vertintojai daž 
nai pradžiugina savo dar 
bais. Jau nestokoja gerų 
literatūrinės kritikos vei 
kalų. Gal būt tokių stoko
ja dailės ir muzikos kri
tikoje.

Erudicinis, savo gyvy
be sultingas vertinimas 
netgi yra tam tikra verty 
bė savyje. Tai savaimin
gas kūrinys. Vertintojo 
pastangų suma privalo 
būti tam tikra vėtrungė 
kūrėjui. Jis gali nesutik
ti su tezėmis, su metodu, 
bet turi pripažinti ver
tintojo erudicijos platu
mą. Vertinimo galia ne
gali rūdyti vertintojo ar
senale. Ir tuos pompastiš 
kus pareiškimus vaini
kuoja nesenstanti aktuali 
antikinė patarlė: Plato
nas mano draugas, bet 
tesybė yra virš draugys 
tės.

Išeivijos kūrybinio gy 
venimo vertintojai kar
tais turi tendenciją dė
tis į atskiras stovyklas. 
Jeigu tokiame susigru- 
pavime nėra meno šaknų, 
tai apriboja vertintojo vi 

suotinumą. Parapijišku- 
mas kritikoje yra prie
šas numeris pirmas. Šis 
negalavimas jaučiamas 
kai kada dailės pasauly
je. Kai kada jis prasi
veržia dramaturgų ir li
teratų tarpe.

Ko pageidauti iš verti
nimo? Gal sugebėjimo 
įžvelgti į kūrinio esmę, 
pastebėti kūrinio orna
mentiką, atrasti kūrinio 
vietą bendrame dienos 
kontekste.

Skaitytojas yra tiesio 
giame kontake su knygos 
platintojo skobnių. Čia 
prieš jį atsiskleidžia kny 
ginio gyvenimo naujovės. 
Besiskųsdami skaitytojų 
mažėjimu turime aktu
alinti knygos platintojų 
skobnius. Tai pirmoji kul 
tūrinio fronto linija.

(Bus daugiau)
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Bostono lietuvių Sv. Petro parapijos mišrus choras, vad. J. Ka
činsko dainuoja minėjime, Urbono nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
IŠPILDĖ KVOTĄ
SU KAUPU

Bostono lietuviai vi
sokeriopai remia Jauni
mo Kongreso darbus ir 
jiems paskirtą piniginę 
kvotą išpildė su kaupu. 
Tai nuopelnas ir padėka 
jaunimo metų komitetui, 
kuris daug dirbo ir sėk
mingai pravedė lėšų tel
kimo vajų.

MACHINE SHOP FOREMAN
A position exists immediately for a foreman to supervise 
machining operations utilizing the following types of equip- 
ment:

MILLING MACHINES
LARGE DRILLS
TURRET LATHES
SLOTTERS

Qualified applicant v* iii be dynamic, people oriented, and 
have the ability to get the job done. Sent resume to:

WILLIAM ADAMS
THE LUNKENHEIMER COMPANY

P. O. Box 14360, Cincinnati, Ohio 45214
WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYES 

(50-531

JOB SUPERVISORS
CREW FOREMEN
FIELD TECHNICIANS
LINEMEN
Sylvania Technicol Syitemt, h»c., hm optningi fsr nparitncad CATV 
r«H«xnel liited ohovs ta atarti in aarioat locotiam in Narthaatt, MM- 
amt, and Mid-aratt U.S. Tof vragai pfu: waakly par Jiem. Mu»t ha fraa 
te travel
Mante telephene COllECT, Mr. D. George*, Sylvania Technicol Syeteme, 
lot., Woithom, Moti. Tel.: (617) >90-9200, Eit. 131.

GH3 SYLVANIA
INCORPORATEO

An Equal Opportunity Employer M/F (50*54)

AIRCRAFT
North American Rockwell
Aero Commander Division

Located in a very desirable area of Southern Georgia. 
These positions offer the chance to join a major 
corporation WITH outstanding benefits.

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:
• Sheet Metai Mechanics • Machinists

• Metai Fabricators
EXCELLENT FRINGE BENEFITS

* Paid Life Insurance * Paid Hospitalization 
• Paid Vacations • Paid Holidays

• Retirement Plan • Special Provision Pay 
ALSO

OPPORTUNITY
FOR 

INDUSTRIAL ENGINEERS
Metai Fabrication and Assembly Experience 

MTM — METHODS — TIME STUDY 
SUPERVISORS

MACHINE SHOP — SHEET METAL SUB ASSEMBLY 
STRUCTURE ASSEMBLY — METAL FORMING

• Savings Program
• Major Medical Insurance

• Disability Income Protection
AERO COMMANDER DIVISION 

ONE ROCKWELL AVENUE 
P. O. BOX 1748

ALBANY, GEORGIA 
912-435-6161

An Equal Opportunity Employer 
(52-33)

e

Birželio 2 d. Bostono 
jaunimo metų komitetas 
Lietuvių klubo salėje bu
vo surengęs savo darbo 
užbaigimo pobūvį vi
siems savo darbo talki
ninkams ir aukotojams, 
kur su vietos ir apylin
kių jaunimu prie muzi
kos ir užkandžių buvo pra
leistos kelios jaukios va
landos. Pobūvio metu 
ALT pirmininkas Stasys

DIRVA

Lūšys tarė trumpą žodį 
padėkodamas: "Lietu
voje buvo labai gražus 
paprotys sunkesnius dar 
bus atlikti talkomis. Kai 
tie darbai būdavo baigti 
visiems talkininkams bu 
vo keliamos pabaigtu
vės. ... Šiandie susirinko
me į pabaigtuves pini
ginio vajaus antrajam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui remti. Bosto
ne lietuviai šiam jaunimo 
kongresui aukojo nuošir
džiai ir gausiai, visiems 
gili padėka.

Po šimtą dolerių auko
jo: kun. V. Martinkus, dr. 
Alfredas Krisiukėnas, J. 
Rasys, B. Veitas, Romas 
Veitas, So. BostonSav
ings Bank, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Drau
gija. Dauguma aukojo ma - 
žesnėmis sumomis.

BAISIOJO BIRŽELIO 
ĮVYKIAI

Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis Šv. Povilo 
lietuvių parapijos bažny
čioje birželio 10 d. 6 vai. 
vakare. Jų metu giedojo 
parapijos mišrus cho
ras, vedamas komp. J. 
Kačinsko, ir oper. solis
tas St. Liepas. Tuoj po 
pamaldų visi gausiai su
sirinko į Lietuvių Klubo 
salę. Minėjimą atidarė 
LB-nės Bostono apylin
kės valdybos pirm. An
tanas Matjoška primin
damas liūdnojo birželio 
įvykius nuo 1941 m. iki 
herojiško Romo Kalantos 
liepsnų šauksmo laisvės
— laisvės Lietuvai! Pa
grindiniu minėjimo pas
kaitininku buvo svečias 
iš Philadelphijos LB cv 
pirmininkas V. Volertas. 
Kaip rašytojas ir žurna
listas V. Volertas savo 
turiningoje paskaitoje pa
lietė pačias giliausias ir 
opiausias mūsų tautos 
naikinimo žaizdas, ku
rias ir šiandien ten vyk
do Lietuvos okupantas
- rusas. Mūsų visų, gy
venančių laisvėje, di
džiausia pareiga, viso
mis galimomis priemo
nėmis ir būdais remti 
Tėvynėje pavergtų bro
lių išsilaisvinimo pastan
gas.

Meninę minėjimo pro
gramą išpildė komp. J. 
Kačinsko vedamas miš
rus choras, padainavęs 
keletą mūsų kompozito
rių kūrinių ir Račkauskai 
tė padeklamavo. Minėji
mas baigtas Lietuvos 
himnu.

Po minėjimo LB cv 
pirm. V. Volertas su vie - 
tos organizacijų atsto
vais ir korespondentais 
klubo mažojoje salėje tu
rėjo pasikalbėjimą lietu
viškos veiklos klausi
mais.

J. V. Sūduvas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Vienų metų bėgyje, 
kaip retai pasitaiko, bos- 
toniškio ALT S-gos nario 
ir LB dabartinio pirmi
ninko Antano ir Juzės pir 
magimis sūnus Algis Mat
joška Rutgers Universi
tete, N. J., baigė politi
nius mokslus su magist
ro laipsniu.

Algis jau ne pirmą 
kartą pasižymi mokslo 
srityje: baigė gimnaziją 
iš 700 mokinių septintuo
ju. 1971 m. jis baigė uni
versitetą su Magna Cum 
Lauda laipsniu ir tapo 
universiteto profesorių 
garbės narius.

įMetams praslinkus, Al
gis pasiekė dar vieną sa
vo užsibrėžtų tikslų — 
ji įgijo Magistro laipsnį 
ir apsisprendė ten pat pa-- 
siekti ir aukščiausiojo - 
daktaro laipsnio. Kad 
tikslas būtų lengviau pa
siektas, universitetas pa 
kvietė dirbti Egleston Ins 
titute of Politics kaip la
bai daug žadantį gabų stu
dentą.

Algio gyvenime įvyko 
ir daugiau svarbių mo
mentų — praėjusį pava
sarį susituokė su Kliu- 
činskaite ir po metų su
laukė sūnaus Jurgio, Gin
taro.

Algis yra Bostono jū
rų skautų narys, įstojęs 
8 metų amžiaus. Studen
tu būdamas įstojo įKorp! 
Neo-Lithuania Bostono 
skyrių, jis taip pat šoko 
Onos Ivaškienės šokių 
grupėje.

Į atestato įteikimo apei
gas atsilankė Algio tėvai, 
brolis Edvardas ir jo 
mokslo draugas Jurgis 
Lendraitis, kuris šiais 
metais taip pat baigė uni
versitetą Bostone.

Įdomu tai, kad Algis po
litinėm diskusijom uni
versitete dažnai kelia 
Lietuvos tautos tragedi
ją, ir viešai diskutuoja ir 
gina lietuvių tautos teisę 
gyventi nepriklausomai. 
Iškilus bet kokiam sukrė
timui, kaip kad Kudirkos, 
Simokaičių ar Kalantos 
tragedijai, jis pirmutinis

BOSTONUI VĖL 
GARBĖ

Algis Matjoška

"kaip gyvas liudininkas" 
iškelia politines diskusi
jas ir universitete studi
juojančius politikus in
formuoja apie įvykius 
Lietuvoje. Tas reto ga
bumo Jaunuolis su plunks 
na rankoje yra Lietuvos 
reikalų gynėjas, svarbus 
ir naudingas kovoje Lie
tuvos tragedijoje. Linki
me Algiui ir toliau kopti 
į viršūnę ir pasiekti Bal
tuosius Namus. (mm)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILLING MACHINE
Man to operate milling machine, mušt, 
do ovvn setup. 5 years experience, 
hours 7 to 3:30 p. m. Fully paid 
hospitalization and other benefits. 
Some overtime. Mušt be able to able 
to speak and read English.

Erickson Tool Co.
3 4300 SOLON RD. 

SOLON, OHIO 44139 
An £qual Opportunity Employer 

(50-56)

NAUDOKITeS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo keliones 
tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA-NEW YORK SPALIO MĖN. 2 D. — 

15 dienų kelione, 
iš New Yorko $660.00 -f- tax, 

iš Chrcagos $760.00 -f- tax* 
11 dienų Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 
LIETUVOJE.

CHICAGA-NEW YORK GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 
14 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 tax, 
iš Chicagos $760.00 -|- tax* 

11 dienų Lietuvoje.
* Totai tour prices are subject to airiine agreement and 

government approval.
Dėl informacijų kreipkitės j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas 

mus. Paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais j vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.

REGISTERED NURSES
VA HOSPITAL NEEDS REC1STERED NURSES TO WORK IN 800
BED GENERAL, MEDICAL AND SURG1CAL HOSPITAL, SERV1NG 
VETERANS IN CUYAHOGA COUNTY AND V1C1N1TY, 1NCLUD1NG
REGENT RETURNEES FROM

CORONARY CARE 
INTENSIVE CARE 
PSYCHIATRIC

NEW ENTRANCE SALARIES
RN with Associate Degree _________$10,601.00 per annum
RN with B.S. or 2 years experience___ $11,426.00 per annum
RN with 6 years experience_________$12,150.00 per annum

EXCELLENT BENEFITS
Liberal paid vacation; 15 days siek leave annually, no limit 
on Accumulation; Federai civil service retirement pian; op- 
tional low cost life and health insurance. For further infor- 
mation, call or write: Personnel Officer

VETERANS ADMINISTRATION 
HOSPITAL

10701 EAST BOULEVARD, 
CLEVELAND, OHIO 44106 

TEL. 216-791-3800, EXT. 342 
An Eąual Opportunity Employer

(52-53)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1972 m. liepos 12 d.

PRIVERS
Qualified to run on company 

equipment
also

TRUCK CONTRACTORS
48-State operation, two quolified driv- 
ers. ’69 dr newer cab over twin screw 
dirsei tractor,. Pay 75 pct. Weekly 
settlement,. Van lype trailer, fur- 
nished. Contractors earning up to 
$55.000 to $65.000 annually. Contact 
MIDVESTERN EXPRESS. INC.. Ft. 
Scott. Kansas, (316) 223*2866.

OPERATING 
ENGINEER 

with first class refrig, and 3rd class 
stationary engineer lic. Full time 
per. job. Good wages and benefits. 
Phone Vic. Borden, Wilson Dairy1, 
5255 Tillman Ave.„ Detroit, Mich. 
(3 13) TY 5-6000.______________(50-54)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
AND 

ELECTRICIANS 
Permanent position. Mušt be availabla 
for all shifts. Excellent fringe ben
efits. Journeymen or equivalept.

Apply in Person 
CHAMP1ON SPARK PLUC CO. 

20000 Connor Avė., Detroit. Mich.
3 13-891-4040

An Equal Opportunity Employer 
(50-54)

VIETNAM:

MEDICAL-SURGICAL 
OPERATING ROOM 
HEMODIALYSIS

LB Bostonė apyl. pirm. A. Matjoška atidaro bušelio Įvykių 
minėjimą. Urbc.ij nuotrauka
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IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
LIETUVIŲ NAMAI

Po kelių metų svarstymo, 
planavimo bei projektavimo 
darbas baigtas. Clevelando 
Lietuvių Namų projektas 
artėja prie realybės. Visi 
leidimai gauti ir paskola už
tikrinta, bet paskolos dydis 
priklausys kiek savų lėšų 
sukelsime. Sukėlėme pakan
kamai lėšų, statybai pradė
ti, bet neužtenka — statybą 
baigti. Todėl, statybai pra
sidėjus, o Jaunimo Kongre
so ir Grandinėlės vykimo į 
Europą vajams pasibaigus, 
Namų Vajus vėl suaktyvi
namas.

Kviečiame visus lietuvius 
bei organizacijas įsijungti į 
Namų statybą, remti mūsų 
pastangas ir įsigyti akcijų, 
kurie dar neturi. Direkcija 
ir Finansų Komisija pasiti
ki Clevelando Lietuvių vi
suomene ir mano, kad padės 
statybą sveikai finansuoti 
ir nuosekliai ją vykdyti.

Kartu pranešame, kad 
Naujų Namų sklype senas 
namas, kuriame buvo Lithu
anian ViUage ir Namų sta
tybos būstinė, yra nugriau
tas. Centro ir statybos raš
tinė tuo pačiu tel. perkelta 
į kilnojamą namuką pasta
tytą to paties sklypo gale. 
Tokiu būdu būstinės adre
sas ir tel. tas pats, būtent: 
877 E. 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119, tel. 531-2131.

Direkcija ir Finansų 
Komisija

• Kun. Vaclovas Katars
ius paskirtas Daytone, Ohio 
lietuvių šv. Kryžiaus para
pijos klebonu nuo birželio 
mėn. Kun. Vaclovas Katars- 
kis yra gimęs Lietuvoje, 
mokėsi Telšių kunigų semi
narijoje. Kunigu {šventin
tas 1942 metais gegužės 
14 d.

1948 metais atvyko iš Eu
ropos į Ameriką ir buvo pa
skirtas šv. Kryžiaus para
pijos klebono asistentu.

Klebonui kun. Leonui 
Praspaliui 1956 metais sun
kiai susirgus, kun. Vaclovas 
Katarskis buvo paskirtas 
parapijos administratorium 
ir išbuvo tose pareigose iki 
1960 m. Jam atsisakius iš

Argentinos Lietuvių C 
nlnkas Aleksandras A. Mičiudas, dr. Antano Butkaus lydimas, 
drauge su Susivienijimo Lietuvių Argentinoje pirmininku Juozu S. 
Stalioraičiu, apsilankė Dirvoje ir pasirašė svečių knygoje linkėda
mi Dirvai geriausios sėkmės. Nuotraukoje A, Mičiudas rašosi kny
goje. Šalia stovi J. Stalioraitis.

Organizacijų ir Spaudos Tarybos pirmi-

SEKMADIENI, LIEPOS 16 D., 
4 VAL. P. P.

IŠLEISTUVĖS EUROPON.
SVEČIŲ PRAMOGAI: KOKTEILIAI, PIETŪS... 
ŠOKĖJŲ PRISTATYMAS, JAUNIMO SCENINĖ 

PROGRAMA IR

CHICAGOS KONCERTO SPALVOTAS, 
GARSINIS FILMAS.

Išleistuvės vyksta Slovėnų salėje, 20713 Recher 
Avė., įvažiavimas Lindbergh gatve iš E. 200.

• Trečioji šaulių kultūri
nė savaitė įvyks Maine pas 
pranciškonus vienu olyne 
nuo liepos 8 iki 15 d. Dr. K, 
Pautienis, iš Clevelando, 
bus kaip ir pereitais metais 
kultūrinės savaitės gydyto
jas ir skaitys paskaitas apie 
rūkymą, vėžį ir Šienligę.

GRANDINĖLĖS TĖVŲ KOMITETAS

ŠAULIŲ VEIKLA

Karin. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos moterų 
sekcijos eilinis susirin
kimas įvyko birželio 10 d. 
A. ir O, Čiuprinskių na
muose. Sekcijos veikla 
randa lietuvių eilėse didė
jantį atgarsį. Sekcijos va 
dovė O. Mikulskienė pa
sidžiaugė galinti pristaty. 
ti susirinkimui dvi naujai 
įstojusias šaules: Stasę 
Miglinienę ir Kazę Sa
dauskienę.

O. Mikulskienė turėjo 
pasikalbėjimą su Lietu
vių Kultūrinio Darželio

tų pareigų buvo perkeltas 
į anglišką parapiją vikaru, 
kuriose pareigose išbuvo iki 
1972 metų birželio mėnesio.

1972 metais gegužės 19 
d. šv. Kryžiaus parapijos 
klebonui Titui Narbutui mi
rus, kun. Vaclovas Katars
kis yra paskirtas šv. Kry
žiaus parapijos klebonu.

Sėkmės naujose pareigo
se.

tautai nusipelniusių asmenų pagerbime Chicagoje birže
lio 17 d. programos vedėjas K. Petrauskas Įteikia pik. Jonui Švedui 
diplomą. Kairėje sėdi W. Sebastian. J. Kasakaičio nuotrauka

REFRIGERATION 
OPERATOR 
IST CLASS 

KnowJedge of electrical and normai 
mechanics. Ali around man needed 
for a progressive company. No flo- 
aters or moonlighters. Contact Ken 
Lewandowski, phone 313-961-0806, 
Downtown Detroit, Mich.

Equal Employment Opportunity

WANTED EXPERIENCED automatic 
chucking-machine operators- Second 
shift, good wages, fringe benefits 
and vvorking condilions. Apply at 
Auburn Heights Mfg. Co., 2481 
Leach Rd., Avon Township, north 
of Auburn Rd. between Adams and 
Crooks. Auburn Heights, Mich.

(50-53)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

Susirinkime Šaulių 
Kuopos vadas dr. K. Pau
tienis skaitė paskaitą 
apie "Šienligę”. Visi bu
vo labai dėkingi dr. K. 
Pautieniui, o taip pat ir 
Sekcijos vadovei, parūpi
nusiai tokį gerą lektorių.

Susirinkimas baigtas 
šeimininkės šaulės O. 
Ciuprinskienės paruošto
mis skaniomis vaišėmis, 
kurios pavirto ypatingai 
maloniu, nuotaikingu

Sąjungos valdybos pirmi
ninke R. Premeneckiene 
ir paaiškėjo, kad miesto 
rūpesčiu jau vyksta Dar
želių valymo bei patvar
kymo darbai. Jiems pa
sibaigus bus galima kon
krečiai eiti prie kultūri
nių parengimų planavimo 
beį vykdymo. Tuo pačiu 
ir moterų sekcijai atsi
veria nauja užduotis, 
apie kurią O. Mikulskie
nės manymu, jau dabar 
būtų laikras pradėti gal- sambūviu, ypač dėka ir 
voti.

Neperseniai Sekcijos 
vadovė O. Mikulskienė, 
lydima šaulės A. Smels- 
torienės, aplankė kitą 
sesę U. Grincienę, tik ką 
grįžusią iš ligoninės po 
operacijos. Be to, suži
nojusi apie kitą sergan
čią lietuvę, B. Dumbrie-

A. ir O. Mikulskiams. 
Jie sudainavo kelias dai
nas, solo ir duetu, netru
kus susidarė ir nedidelė 
sutartinė, o vieni kiti pa 
pasakoti juokai dar pagy
vino nuotaiką. Ištikrųjų, 
tiek šilto jaukumo A. ir 
O. Mikulskiai įnešė į po 
būvį, kad malonūs įspū- 

nę, kartu su šaule E.Šar- džiai ilgai dar neišdils da- 
kauskiene aplankė ir ją. lyvių atmintyje. (on)

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne savininkas parduoda 3 
miegamų, naujai atremon
tuotą namą, dengtas patio. 
Prašo virš dvidešimt. Tel. 
481-6532.

Gražiose South Shore Count
ry Club’o salėse Chicagoje, š. 
m. birželio 17 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus iniciaty
va buvo suruoštas Lietuvai ir 
lietuvių tautai nusipelniusių ir 
75 metų amžiaus sulaukusių as
menų iškilmingas pagerbimas, 
su kuklia programa ir vakarie
ne.

Pagerbti buvo: Kostas Augus
tas, ilgametis Naujienų redakto
rius, Marijona Bačiūnienė,už sa. 
vo lietuviškos veiklos inspiraci
jas, a.a. J. Bačiūno vadinta "Ma
no generolas", dr. Stp. Biežis, 
Ona Biežienė, Dr. Bielskis, Lie
tuvos Konsulas Los Angeles, Dr. 
prof. J. Eretas, Lietuvos kariuo - 
menės kūrėjas - savanoris, ka - 
rininkas ir jaunimo auklėtojas; 
Juozas Rajeckas, Lietuvos Atsto 
vas JAValstijose, Martynas La- 
cytis, pirmasis Klaipėdos komen. 
dantas ir žymus Mažosios Lietu
vos visuomenės veikėjas; Rapo
las Skipitis, Leonardas Simutis 
(jų abiejų Lietuvai ir lietuvybei 
milžiniški nuopelnai neatpasa- 
kotini keliomis eilutėmis), Mi
kas Šileikis, — menininkas, me
no istorikas ir meno kritikas, 
kuklus, bet žymus visuomeni
ninkas veikėjas; Kazys Škirpa, 
gen. štabo pulk. I-sis Lietuvos 
kariuomenės savanoris karinin
kas, diplomatas, 1941 m, laiki
nos Lietuvos vyriausybės pir
mininkas, nepaliaujamai kovo
jąs už Lietuvos valstybinį tęsti
numą, žurnalistas, rašytojas Jo
nas Švedas, pik., Lietuvos kūrė
jas - savanoris.aktyvus neprikl.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka O/v
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

Clevelando lietuvių naujieji namai kainuos apie $300,000. Būtų gera, kad lietuviai dar nupirktų akci
jų už apie $60,000. Nuotraukoje Lithuanian Village Ine. vadovybė pasirašo statybos paskolos dokumen
tus. Sėdi iš kairės —Superior Savings& Loan b-vės viceprezidentas K. P. Šukys, prez. T. Gallagjier, 
paskolą pasirašo Lithuanian Village Ine. prez. J. Stempužis. Stovi iš kairės -- sekr, P. Stempužis, vi- 
cep. Z. Dučmanas,Finansųk-jos pirm. E.Stepas,Planavimo k-jos pirm. inž. V. Vinclovas ir fin. sekr. 
J. Apanavičius. J. Garlos nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

kovų dalyvis, daugelio visuome
ninių organizacijųveikėjas;Juo- 
zė Vaičiūnienė-Augustaitytė.pe- 
dagogė - poetė, rašytoja, žymi 
spaudos ir visuomenės veikėja; 
Adomas Varnas, meno profeso
rius, pedagogas, nenuilstantis 
Lietuvos liaudies meno lobių kū
rėjas ir išsaugotojas ateičiai; 
Marija Varnienė, pedagogė,Mon- 
tessori auklėjimo sistemos Lie
tuvoje pradininkė ir čia nenuils
tamai veikianti šioje srityje; Vin
cas žemaitis, miškininkystės.in
žinierius, ilgametis Lietuvos 
miškininkų d-jos pirmininkas, 
žurnalo "Lietuvos Girios" redak 
torius, istorikas, spaudos ir vi
suomenės veikėjas; Juozas Žile
vičius, profesorius muzikas - 
kompozitorius, muzikologijos ar
chyvo steigėjas ir organizato
rius bei puoselėtojas, spaudos 
darbuotojas, žymus visuomeni
ninkas.

Dėl Įvairių priežasčių, sun
kiai nugalimų atstumų, nesvei
katos, kitų tuo pačiu metu svar
bių Įsipareigojimų, pagerbtuvių 
pokylyje tedalyvavo tik: M. Ba
čiūnienė, W. Sebastian.M. Šilei
kis, L. Šimutis, A. Stankus, J. 
švedas, J. Vaičiūnienė, prof. A. 
Varnas, M. Varnienė ir V, že
maitis. Lietuvos Generalinė 
Konsulė p. J. Daužvardienė ne
galėjo dalyvauti dėl jos brolio 
Dr. Raukčio-Rudžio mirties. Jai 
visų dalyvaujančių atsistojimu 
ir susikaupimu pareikšta užuo
jauta ir pagarba.

Programą pravedė parengimo 
komiteto pirmininkas C,V. Bal- 
tramaitis, invokaciją sukalbėjo 
kun. P. Cinikas, MIC, trumpą 
(anglų kalba) sveikinimo žodĮ ta
rė S. Balzekas, jaun. Labai jaut
rią patriotinę ir giliai prasmin
gą pagrindinę kalbą pasakė prof. 
Mečys Mackevičius. Jaunimo 
vardu, gražia eiliuota kalba, se
nimą pasveikino Živilė Bylaišy- 
tė. Trumpa, bet jautrų momen
tui tinkamą žodĮ tarė bei pager
biamuosius kiekvieną apibūdin
damas paskirai pristatė ir spe
nelius "diplomus" Įteikė,pagerb
tuvių dalies vedėjas, muziejaus 
kuratorius, Konstantinas Pet
rauskas.

Pagerbiamuosius pristačius 
ir Įteikus diplomus, visiems, kar
tu ir tą dieną Washingtone savo 
brilijantinĮ amžiaus jubiliejų mi 
nėjusiam Juozui Rajeckui, paki
lia nuotaika, solistei Eleonorai 
Zapolienei "vedant", dr. prof. 
L. Šimučiui, jaun., pianu prita
riant, sugiedota "Ilgiausių Me
tų". Be to, jubiliatui p. J. Rajec
kui, visų dalyvių pasirašytas 
specialus sveikinimas, kuris 
kartu su "diplomu" jam nusiųs
tas.

Pagerbiamuosius ir pagerbė- 
jus sveikino: Lietuvos diploma
tijos šefas Stasys Lozoraitis 
iš Romos, Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas iš Washingtono, pir
masis Lietuvos akredituotas 
JAV generalinis .konsulas dr. 
J. Bielskis iŠ Los Angeles, pre
latas Pranciškus M, Juras, dr. 
prof. Vanda Sruogienė, poetas
- rašytojas Nadas ir Julija Ras- 
teniai. Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkė Leonai- 
tienė ir Songienienė, žurnalis
tas - rašytojas Pranys Alšėnas 
iš K anados, Lietuvių Tautinės Są. 
jungos Chicagos skyriaus valdy
ba ir eilė kitų Lietuvos patriotų
— visuomenės veikėjų.

Klek iš pagerbtuvių dalyvių 
nuoaikos spręstina — pagerb- 
tuvfemis visi buvo labai patenkin - 
ti. Teko išgirsti nuomonių, kad 
tokie patriotiniai subuvimai bei 
Lietuvai nusipelniusių asmenų 
pagerbimai būtų ruošiami kas
met. (kp)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Per Prezidento Nixono 
lankymąsi Sovietų Sąjun
goje nebuvo jokio veiksmo 
mūsų nepripažinimui prie
vartinės Baltijos valstybių 
aneksijos pakeisti. Vykda
mas į Sovietų Sąjungą, Pre
zidentas buvo gerai įsisą
moninęs šio krašto gilų su
sirūpinimą nelaiminga pa
dėtimi tautų, kurioms' pa
neigtos pagrindinės laisvės. 
Ir jūs galite būti tikri, kad 
mūsų (JAV) tvirtas užsi- 
angaža v i m a s Visuotinės 
žmogaus Teisių Deklaraci
jos principams Sovietams 
buvo aiškiai pareikštas ... 
Taip rašo Valst. Departa
mento Sovietų S-gos reika
lams direktorius Jack F. 
Matlock Baltijos Valstybių 
Laisvės Tarybos pirm. V. 
Sidzikauskui.

ŠVEICARIJOJE MIRĖ
DR. S. AUGEVIČIENĖ
Birželio 29 d. Zug mies

te, Šveicarijoje, mirė, eida
ma 57-tuosius metus, Stasė 
Augevičienė - Mackevičiūtė, 
med. daktaro Kosto Auge- 
vičiaus žmona. Velionė, pa
ti gydytoja, gimė ir jau
nystę praleido Italijoje, 
Capri saloje, kur tuo metu 
gyveno jos tėvai. Kai 1929 
m. tėvas dailininkas Jonas 
Mackevičius su šeima grį
žo Lietuvon, Stasė 1934 m. 
baigė Kaune "Aušros” mer
gaičių gimnaziją, paskum 
studijavo mediciną Vytau
to Didžiojo universitete 
Kaune, kurį baigė trumpai 
prieš antrąją sovietų oku
paciją. Būdama studentė, 
priklausė ”Patria” korpora
cijai, kuriai vieną laiką pir
mininkavo. 1941 m. ištekė
jusi už med. dr. Kosto Au- 
gevičiaus, velionė 1944 m. 
su šeima pasitraukė Vokie
tijon, dirbo IRO ir UNRRA, 
o 1951 m. atsikėlė Šveica
rijon, kur iki mirties dirbo 
medikės darbą.

Stasė Augevičienė palai
dota liepos 2 d. Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės var
du, jos pirmininkas dr. P. 
Radvila padėjo ant velionies 
kapo vainiką.

An Equal Opportunity Employer 
(52-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE MAKERS
Mušt have job shop experience. Hiįjh 
hourly rate, overtime, benefits

CAPITAL TOOL CO. 
1110 BROOKPARK RD. 

CLEVELAND. OHIO
. (52-54)

Gražina Vainaitė ir dr. Kastytis Latoža š.m. birželio3 d. Chica
goje sukūrė lietuvišką šeimą.Sutuoktuviųapeigasatlikokan. V. Za
karauskas. Vestuvių pokylis Įvyko Lietuvių Tautiniuose Namuose. 
Abu jaunieji veiklūs jaunimo organizacojse. Jaunoji Gražina yra 
Korp! Neo-Lithuania filisterė, o jaunasis priklauso Ateitininkųor- 
ganizacijai ir yra aktyvus sportininkas.

Los Angeles lituanistinės mokyklos 8 metų kurso baigimo diplo
mus gavusius (sėdi iš kairės): Rūta Stočkutė, Maiytė Žmuidzinai- 
tė, Ramona Alseikaitė, Ida Reivydaitė ir Darija Zaliūnaitė. Už jų 
stovi inspekt. I. Medžiukas, gen. konsulas dr. J, B. Bielskis, mo
kyt. O. Razutienė, LB apyl. švietimo vadovas E. Radvenis. 

L. Kanto nuotrauka

• Detroito Kultūros Klu
bo valdyba nutarė surengti 
Lietuvos Universiteto atkū
rimo 50 metų sukakties mi
nėjimą š. m. spalio 15 d. 
Lietuvių Namuose, Detroi
te. Universiteto įnašas į 
lietuvių kultūrinį ir visuo
meninį gyvenimą buvo ne
paprasto 
mės. Net 
versiteto 
mokyklų 
vyksta didelis tautinis dar
bas. Universiteto auksinio 
jubiliejaus sukakties minė
jimą globoja JAV LB Cent
ro Valdyba.

Pagrindiniu minėjimo kal
bėtoju pakviestas humani
tarinių mokslų fakulteto de
kanas prof. J. Puzinas. Jo 
sutikimas jau gautas.

teigiamas reikš- 
ir tremtyje uni- 
ir kitų aukštųjų 
auklėtinių dėka

AUKA JAUNIMO 
KONGRESUI

ALT Sąjungos East Chi- 
cagos skyriaus valdyba pa
starajam posėdy nutarė pa
remti Jaunimo Kongresą 
$50.00 auka. Pinigai per
siųsti Jaunimo Metų Chica- 
gos komiteto iždininkui K. 
Dočkui, papildyti Chicągos 
apygardos skirtą kvotą.

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALT Sąjungos East Chi- 

cagos skyrius kiekvienais 
metais rengia tradicinę ge
gužinę žinomoje lietuvių va
sarvietėje Union Pier, Mich.

Gegužinė įvyks š. m. lie
pos 22 d. (šeštadienį), lie
tuvių kultūros namų salėje, 
Union Pier, Mich., prie Ber- 
rien gatvės.

Užkandinė ir baras pra
dės veikti nuo 4 vai. p. p., o 
šokiai prasidės 8 vai. vak., 
griežiant žinomam Ąžuolo 
Stelmoko orkestrui.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir maloniai praleisti vakarą.

Skyriaus Valdyba
EXPERIENCED

INJECTION MOLDING 
FORMAN 

Needed for 2nd shift operation mo- 
dern facilities. Steady work.

DYNA-DAY PLASTICS 
1451 E. 9 MILE RD. 
HAZEL PARK, MICH.

(53-55)

Los Angeles birželio 25 d. Įteikus diplomus baigusiems 6 k. aukšt. lituanistikos mokyklos kursą. 
Iš kairės sėdi LB apyl. švietimo vadovas E. Radvenis, mokyt. U. Kubilius, vedėja O. Razutienė, gen. 
konsulas dr. J. J. Bielskis, mokytojai A lė Rflta-Arbienė, Ig. Medžiukas, B. Brazdžionis ir J. Kojelis. 
Už jų stovi: Vaidilutė Butkvrė,Kęstutis Reivydas,Vilija Butkytė, Vytenis Vilkas, Ilona Bužėnaitė ir Al
gis Stančikas. L. Kanto nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Birželio 25 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje įvy
ko aukšt. lituanistikos mo
kyklos mokslo metų užbai
gimas. Iškilmingą posėdį 
pradėjo vedėja O. Razutie
nė, pasidžiaugdama gražiais 
keleto'jaunuolių pasiryžimo 
vaisiais, uoliai lankant šią 
mokyklą. Prie garbės stalo 
sėdėjo: Lietuvos gen. kon
sulas su ponia, mokyklos 
lektoriai ir LB Los Angeles 
apyl. švietimo vadovas E. 
Radvenis.

Šios mokyklos 6 klasių 
kursą baigė ir diplomus ga
vo: Vaidilutė Butkytė, Vi
lija Butkytė, Ilona Bužėnai
tė, Kęstutis Reivydas, Vy
tenis Vilkas ir Algis Stan
čikas. Tuo pačiu metu dip
lomai buvo įteikti ir šv. Ka
zimiero parapijos lituanisti
nėje klasėje 8 skyrių kursą 
išėjusiems: Ramonai Alsei- 
kaitei, Idai Reivydaitei, Rū
tai Stočkutei, Darijai ža- 
liūnaitei ir Marijai žmuidzi- 
naitei. Visiems diplomus 
įteikė Lietuvos gen. konsu
las dr. J. J. Bielskis, kuris 
vėliau tarė ir sveikinimo žo
dį. Visi baigusieji LB Los 
Angeles apyl. buvo apdova
noti knygomis, kurias įtei
kė valdybos narys švietimo 
reikalams E. Radvenis. 
Švietimo Tarybos vardu 
sveikino lituanistinių mo
kyklų Amerikos vakaruose 
inspektorius Ig. Medžiukas. 
Dar gražiai kalbėjo dėsčiusi 
šioje mokykloje rašytoja 
Alė Rūta-Arbienė ir LB Ta
rybos narys B. Brazdžionis, 
kuris taip pat buvo šioje 
mokykloje dėstytojas. Mo
kyklą baigusiųjų vardu pa
dėkojo Ilona Bužėnaitė. Ve

dėjai ir dėstytojams buvo 
įteikti adresai ir dovanėlės.

Šią mokyklą baigusieji 
sudarys pagrindą pedagogi
niams kursams, kurie nu
matomi steigti ateinančiais 
mokslo metais, šie kursai 
truks dvejus metus. Į juos 
bus priimami visi turį ati
tinkamą bendro lavinimo 
pas iruošimą, neapribojant 
amžiumi. (m)

• Kazys Pažemėnas, vi
suomenės veikėjas, buv. mo
kytojas ir Liet. Kar. pulk. 
Įeit., iš Los Angeles persi
kėlė gyventi į San Francis- 
ko apylinkes, kur jau seniau 
yra įsikūrę jo du sūnūs Re
nius ir Vytautas su šeimo
mis. Adresas: 1232 Bernai 
Avė., Budingame, Calif. 
94010. Tel.: 415-347-4834.

MACHINISTS

Second Shift 
Turret Lathe 
Engine Lathe 
AC Operator
Radial Drill

3 to 5 years experience 
required

S P M f g. Corp.
30201 Aurora Rd. 

Solon, Ohio 
216-248-6141

• Poetė Eglė Juodvalkytė 
viena veikliausių lietuvai
čių nolituanuose ir Lietuvių 
Studentų Sąjungoje, paruo
šė poezijos rinktinę, "Jei tu 
paliesi mane”, kurią Chica
goje išleido jos lituanistinių 
studijų studentai abituri
entai, įvertindami talentin
gą poetę ir vaidintoją dra
mos veikaluose. Jos poezi
jos rinkinyje telpa 41 ei
lėraštis. Ji yra laimėjusi 
SLA stipendiją $500 litua
nistikai studijuoti Chicągos 
universitete.

• Dail. Juozo Bagdono 40 
metų kūrybinio darbo su
kakties proga, ruošiama jo 
tapybos kūrinių apžvalginė 
paroda. Paroda įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 9 ir 10 dieno
mis New Yorko Lietuvių 
Kultūros židinyje.

Parodą ruošia L. B-nės 
Vaižganto Kultūros Klubas.

• Ritonė Rudaitienė, Tau
tinių šokių šventės Infor
macijos vedėja, atsiuntė 
Dirvai tokio turinio laišką:

"Širdingai dėkoju ir gi
liai įvertinų Jūsų kantrų ir 
rūpestingą talkininkavimą 
ruošiant ir įvairiai garsi
nant šią didžiąją LPL IV- 
tąją Tautinių šokių šventę.

Mūsų šaunusis jaunimas, 
kaip matėme Jūsų leidžia
mo laikraščio puslapiuose 
patalpintose nuotraukose ir 
aprašymuose, o vėliau su di
deliu pasididžiavimu įsitiki
nome ir savo pačių akimis 
amphiteatre, tikrai pilnai 
užsipelnė ir pateisino jiems 
Jūsų parodytą išskirtiną 
dėmesį."

• šeštoji mokytojų stu
dijų savaitė įvyksta DAI
NAVOJE rugpiūčio mėn. 
6-13 dienomis.

Programos vadovai yra 
Pranas Joga ir Ramutė Bir- 
gelytė (Toronto), stovyklos 
komendantas Algis Vaičiū
nas, mergaičių bendrabučio 
vadovė Zina Pečaitienė 
(Montreal) ir gailestingoji 
sesuo Jadvyga Budrienė 
(Cleveland).

Studijų savaitės kapelio
nas kun. D. Juška (Cicero) 
ir ūkio vadovas Jonas Kaz
lauskas.

Jau yra užsiregistravę 52 
asmenys.

WANTED 
GRADUATE AND REGISTERED 

NURSES
For all shifta. Full or part time. 
Small 42 bed Community Hospital 
located in Stanwood. Mich. 50 miles 
North of Grand Rapids, Mich.
2 weeks vacation after I at year. Siek 
pay 6c hospitalizatlon available. Every 
other week end off.
Apply to — MECOSTA MEMORIAL 
HOSPITAL. Stanwood, Mich. (53-57)

LIVE AND WORK ON THE 
SHORES OF LAKE MICHIGAN 

Opportunities for experienced 
IST CLASS

MOLD MAKERS
Mušt have experience to build alų- 
minum zinc and plastic precision 
die east molds, and have job shop 
experience.Steady work with growing 
company. Paid holidays, insurance, 
vacation & Christmas bonus.

Apply or call 
LINCOLN ENG1NEER1NG 
16750 Lincoln Rd. (U.S.

Grand Haven, Mich. 
616-842-6399

co. 
Ji)

(51-57)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

To work in resort area of Indiana Jor 
all services and all shifts. Good 
salary plūs shift differential for even
ing and night shift. Liberal Person
nel policies and fringe benefits. 
Apply call or write to — Director of 

Nurses
ORANGE COUNTY HOSPITAL 

Sandy Hook Rd.
Paoli, Indiana 47454 

8(2-723-28(1
(50-56)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED
ALL AROUND 
MACHINISTS 
With Job Shop Exper.

Permanent Position 
Steady Days-Top Wages and 

benefits. 
2001 W. Fort 
Detroit, Mich. 
313-259-1880

(50-53)

VANTED EXPER1ENCED

PRESS BRAKE AND 
LAYOUT MEN 

INDUSTRIAL SHEET METAL 
Top vvages

Overtime
Blue Cross 
Life insurance 

I I Holidays 
Profit Sharing

BLUE WATER FABRICATORS INC. 
36401 Groesbeck, Ml. elementu, Mich. 

3 13-293-8290
(50-52)

WANTED 
tandem tractors

With driver, with or without 
trailer. Permanent lease, year 
around work, centrai dispateh 
for return loads, 5CP7o advance, 
terminai pay on delivery. One 
of world*s largest carriers of 
buildings andbuildingmaterials. 
Call or apply in person:
PRE - FAB TRANSIT CO. 

4409 S. DIVISION. 
GRAND RAPIDS, MICH.

616-532-2027 or 800-637-4181 
(49-56)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Didžiai Gerbiamam

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI,
PONIAI ir visai šeimai dėl dukrelės GRAŽINOS 
tragiškos mirties gilią užuojautą reiškia

Marija ir Antanas Bankaičiai,
Detroitas

TRANSPORT OPERATORS
Full or Part-Time

Mušt have 2 years’ over-the-road experience and be at least 
23 years of age. For appointment call Paul M. Ray,

AKRON 929-1851 
CLEVELAND 659-6171 

WEEKDAYS 9 A. M. TO 4 P. M.
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

LOCATED BRECKSVILLE RD. 
RIC’HFIELD, OHIO

We Welcome Applicants From All Races
(53-56)

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso 

užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų, 
žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir orga
nizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti 
auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją Užpildyti. Kiek
vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl to 
kviečiame paskutiniųjų dienų talkon.

........................................................................... I.................
Vardas, pavardė Auka

Adresas

ČEKIUS RAŠYTI: Lithuanian World Youth Congress.
Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite siųsti sekan
čiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036.

l
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