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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOCIALISTU
DVI VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ PARTIJOS: VA
KARŲ SOCIALDEMOKRATAI IR RYTŲ SO
CIALISTINĖS VIENYBĖS PARTIJA NUTARĖ 
PASIKEISTI KALBĖTOJAIS. — TAI PIRMAS 
VIEŠO POLITINIO DIALOGO SU KOMUNIS
TAIS BANDYMAS, KURIO PASĖKOS GALI BŪ

TI LABAI ĮDOMIOS.

------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS _________

Po beveik pusės metų 
pasiruošimo darbų ir 
gana sunkių derybų su 
atsiklausimais Maskvo
je ir Washingtone, abi 
didžiosios vokiečių so
cialistų partijos pagaliau 
sutarė pasikeisti kalbė
tojais. Liepos 14 d. Kari 
Marx mieste, buvusiam 
Chemnitze Rytų zonoje 
kalbės socialdemokratų 
atstovai, o liepos 21 d. 
Hanoveryje (Vak. Vokie
tijoje) kalbės socialis
tinės vienybės partijos 
atstovai. Bus kalbama 
viešuose abejų partijų 
susirinkimuose, kuriuo
se visi galės dalyvauti, 
kalbos bus transliuoja
mos per radiją ir tele
viziją be jokios kontro
lės ar cenzūros. Taip 
bent buvo susitarta.

Prie susitarimo nebu
vo lengvai praeita. Abi 
partijos, išskyrus so
cializmo paminėjimo jų 
pavadinimuose, neturi 
nieko bendro. Socialde
mokratai, kaip žinia, yra

PASIEKĖ
Net didžiausieji JAV 

raketos pasiuntimo į mė
nulį projekto priešai 
šiandien sveikina Ame
riką, atsiekusią savo 
technologijos didžiausią 
laimėjimą. Nusileidusi 
mėnulyje Surveyor I ra
keta siunčia šimtus nuo
traukų, taip svarbių mė
nulio paviršiaus tyrinė
jimui.

Atrodo, kad to projek
to organizatoriai ir vyk
dytojai patys netikėjo to
kiu 100% pasisekimu. Ra
ketos nuleidimas į mė
nulį, tai ne šovinio iššo- 
vimas į taikinį. Tai ilgų 
metų darbas, atliktas 
rinktinių mokslo žmonių, 
Jų laimėjimas viršyja 
bet kokius iki šiol erdvės 
užkariavimo srityje pa
darytus atsiekimus.

Neseniai, vasario 
mėn., Sov. S-gos raketa 
Luna 9 taip pat nusilei
do į mėnulį, bet toji ra
keta sugebėjo pasiųsti 
tik 12 nuotraukų ir dingo 
iš akiračio. Be to, Lu
na pasiekė mėnulį ne 
tokiu "švelniužingsniu”, 
kaip Surveyor I. JAV ra
keta nusileidžiant prisi
taikė prie reikalingo 
greičio ir ramiai atsisto
jo ant savo 3 kojų, lei
džiantis prie pat pavir
šiaus 8 mylias į valan- 
dą.

Raketos tikslumas lai
kantis kelio į mėnulį, nu
sileidimo aparatūros ve i- 

atsisakę marksizmo ir 
virto kiek daugiau į kai
rę linkusia antrąja par
tija Vokietijos demokra
tinėje sistemoje, kuri 
panašiai kaip amerikinė
je sistemoje nedaug ski
riasi nuo kitos.

Dėl jos ideologijos ją 
net galima būtų vadinti 
tiesiog ’demokra.tų’ ar 
net 'liberalų’ partija. 
Ta evoliucija pilnai su
prantama. V. Vokietija 
pergyvena dar nebūtos 
visuotinos gerovės lai
kotarpį, turi geriausią 
pasaulyje socialinį 
draudimą ir tokių būdu 
bet koks reformų, jau 
nekalbant apie revoliu
ciją, siūlymas partijai 
galėtų daugiau pakenkti 
negu padėti.

Socialistinės vienybės 
partija iš tikro neturi 
nieko bendro su social
demokratais, nors jos 
eilėse ir yra buvusių 
socialdemokratų veikė
jų. Tai yra valdanti par
tija, sukurta pagal bol-

MENULĮ
kimas, nuotraukų tobu
lumas užtikrino galimy
bę greitesniu laiku negu 
numatyta paleisti astro
nautus tai kelionei. Šiuo 
sėkmingu ryšiu su mėnu
liu žmogaus kelionės 
programa buvo pagrei
tinta 1 metais.

Istorinis žmonijos įvy
kis siejasi su nepapras
ta ir eiliniam žmogui 
sunkiai susekama tech
nikos pažanga, turinčia 
įtakos tolimesniam pa
saulio paslapčių tyrinė
jimui.

Sovietai skelbia naują planą Ūkiui pagerinti...

— Dabar tikrai bus geriau...

ševikinį kurpalį.
Neseniai šioje vietoje 

kalbėdami apie Vokieti
jos dabartinę situaciją 
pabrėžėme specifinę su
sidariusią atmosferą, 
vedančią prie būklės, 
kurios pasikeitimo šiuo 
metu būtų sunku sulauk
ti, ne tik faktino, bet ir 
formalaus pripažinimo. 
O tai yra tikslas, kurio 
Maskva ir jos pakalikai 
Rytų zonoje siekia jau 
dvidešimt metų.

Berlyno 'mūras’, ku
riuo Chruščiovas atsky
rė Vakarų Berlyną nuo 
sovietinės Vokietijos 
zonos, komunistų aki
mis žiūrint, turėtų bū
ti genialus sumanymas, 
nes jis sustabdė masi
nį judresnių ir suma
nesnių žmonių bėgimą 
į Vakarus. Tai pada
rius Rytų Vokietijos gy
venimo lygis pradėjo 
augti kaip ant mielių. 
Tiesa, jis dar 30 ar 40 
nuošimčių atsilikęs nuo 
Vakarų Vokietijos lygio, 
tačiau pralenkė kitų ko
munistinių kraštų lygį. 
Vakarų ar tiksliau JAV 
reakcija į tą Chruščio
vo žygį buvo preziden
to J. F. Kennedy vokiš
kai išmoktas sakinys: 
”Ich bin ein Berliner", 
kuris tąsyk gal ir skam
bėjo dramatiškai, ta
čiau šiandien nieko ne
reiškia.

Tokioje būklėje sena
sis vokiečių komunistų 
vadas Walter Ulbricht, 
72 metų amžiaus, kuris 
nelaikomas šviesiu žmo
gumi, bet gabiu taktikų, 
pradėjo galvoti, ką čia 
padarius, kad Vakarų 
Vokietiją atpalaidavus 
iš Vakarų santarvės. 
Jau pereitais metais 
jis sudarė 80 patyrusių 
propagandos ekspertų 
štabą, kuris labai nuo
dugniai išnagrinėjo nuo
taikas Vakarų Vokieti
joje. Gavęs tokį politi
nės atmosferos analizę, 
Ulbrichtas su Maskvos 
palaiminimu nutarė pa
rašyti dar vieną laišką 
Vokietijos socialdemok
ratams, siūlydamas 

jiems 'bendradarbiavi
mą' Vokietijos suvieniji
mui pasiekti, motyvuo
damas tuo, kad abi par
tijos ištikro atstovauja 
tą pačią darbininkų kla
sę. Jis jau buvo para
šęs 13 tokių laiškų, ta
čiau nesusilaukė jokio 
atsakymo. 14-tą laišką 
šių metų vasario mėn. 
jis taip formalavo:

"Mes atvirai pripažįs
tame, kad mūsų partija 
negali viena pati iš
spręsti Vokietijos 
problemos. Tačiau abi 
didžiausios Vokietijos 
partijos kartu galėtų 
duoti lemiamą įnašą to 
klausimo sprendimui. 
Tam tikslui reiktų abe
jų partijų pareigūnų as
meniško susitikimo.”

Toks laiškas nebuvo 
staigmena Vokietijos 
socialdemokratams. Jų 
vicepirmininkas Herbert 
Wehner, pats buvęs il
gametis komunistas ir 
emigrantas Maskvoje, 
kur tarp kitko sėkmin
gai apsigynė nuo Ul- 
brichto užmetimų dėl 
nelojalumo partijos ge
neralinei linijai, sekė 
savo buvusių sėbrų veik
ią ir patyrė, kad Vakarų 
Vokietijoje veikianti ne
legali komunistų partija 
gavo instrukcijas girti 
Vakarų Vokietijos sant
varką ir propaguoti rei
kalavimą, kad SPD (so
cialistinės vienybės par
tija) budėtų socialinių 
laimėjimų sargyboje. 
Už tat, kaip tik lauktas 
Ulbrichto laiškas buvo 
gautas, Wehneris savo 
partijos draugams pa
siūlė pereiti į priešpuo- 
lį. Socialdemokratų at
sakymas į 14-tą Ulbrich
to laišką skambėjo:

"Pirmiausiai visur 
turi būti sudarytos są
lygos Vakarų Vokietijos 
seime (Bundestag) ir 
Rytų Vokietijos seime 
(Volskammer) dalyvau- 
jančiom partijom pa
reikšti laisvai .savo pa
žiūras apie Vokietijos 
problemą."

(Nukelta į 2 psl.)

VINCĄ ŽEMAITĮ ATSISVEIKINANT
Gegužės 27 d., Chicagoje 

mirė Laisvosios Lietuvos 
ūkininkas, taurus lietuvis, 
visuomenininkas Vincas Že
maitis, eidamas 79-sius me
tus. Velionis jau ilgesnį lai
ką buvo varginamas ast
mos, užpraeitą savaitę iš
tiktas stipresnio priepuolio, 
buvo nugabentas į ligoninę, 
bet ir tai jau nepagelbėjo.

Velionis Vincas žemaitis 
gimęs Lietuvoje, Vilkaviš
kio apskrityje ir valsčiuje, 
Serdokų kaime. Ten jis už
augęs ir išmokėjęs seserims 
-broliams dalis, paveldėjo 
tėvų ūkį. Tą ūkį valdyda
mas, jį nuolat ir nuolat ge
rindamas bei keldamas jo 
našumą, priedo dar prisi- 
pirkdamas kaimyny s t ė j e 
buvusį sklypą, jis drauge 
su didele talkininke ir visų 
rūpesčių bendrininke žmo
na Anele, tame ūkyje pra
gyveno didesnę savo am
žiaus dalį. Artėjant sovieti
niam siautėjimui, žemaičiai 
su vaikais ir jų šeimomis 
pasirinko emigranto kelius. 
Karo dienas praleido Aus
trijoje, Linzo apylinkėse, o 
vėliau persikėlė į Augsbur
gą, Vokioj. Iš ten 1949 m. 
atvyko į JAV ir čia, Chica- 
goje, velionis Vincas išgy
veno paskutinį savojo gyve
nimo tarpsnį. Pirmuosius 
keleris amerikinio gyveni
mo metus jis dirbo vienos 
įmonės prekių sandėliuose, 
o vėliau pasitraukė į pensi
ją.

Laisvoji Lietuva, remda- 
ma savo ekonominę egzis
tenciją žemės ūkiu bei jojo 
pramone, itin skatino lie
tuvio ūkininko pastangas 
savą ūkį gerinant,- kultūri
nant bei keliant jo produk- 
tingumą. Tokie išskirtinai 
gerai vedami ūkiai buvo 
vadinami pavy z d i n i a i s 
ūkiais. Jais gėrėjosi plačios 
apylinkės, juos lankė ūki
nių mokyklų jaunuomenė, 
ekskursijos, tikslu akivaiz
džiai patirti darbo metodus, 
priemones bei darbo siste
mą. žemaičių ūkis buvo vie
nas tokių pavyzdinių viene
tų. Velionis Vincas mėgda
vo ekskursantams gražiai 
paaiškinti savojo ūkio ap
imti, našumą, pažangą ir 

darbo sistemą. Lygiai ma
loniai jis gebėjo vesti už- 
kandžiavimą ir pokalbius su 
ekskursantais prie ūkiškų
jų vaišių skobnių.

Velionis Vincas reiškėsi 
ir toliau už savosios sodybos 
ribų. Lietuvos Neprikl. pra
džioje jis — Vilkaviškio 
valsčiaus viršaitis, vėles
niais metais eilę metų — 
apskrities valdybos narys, 
kooperatyvo „žiedas” vice
pirmininkas, pieninės vald. 
narys, parapijos komiteto 
p i r mininkas, kooperatinio 
banko vienas steigėjų ir il
gametis vald. narys. Velio
nis Vincas buvo ir centrinių 
ekonominių organiz a c i j ų 
(kaip Pienocentras, Lietū
kis, Akc. b-vė Lietuvos 
Cukrus ir kt) metinių su
važiavimų aktyvus narys 
ar tų draugijų tarybų na
rys.

Už nuopelnus Lietuvai 
Vincas žemaitis apdovano
tas Gedimino ordenu, Lie
tuvos Nepr. 10 m. medaliu 
ir kt. atsižymėjimo ženk
lais. O kas šiandien išvar
dins pagyrimo lapus ir auk
so, sidabro medalius, ku
riais įvairiose parodose bu
vo išskirti ir atžymėti že
maičių ūkio gaminiai: įvai
rios javų, daržovių, gyvulių 
ir paukščių kultūros!

Norisi minėti, kad visuo
meninis, socialinis darbas 
Velionį Vincą viliojo visą 
gyvenimą, štai jis, vos ap
sigyvenęs Chicagoje, tuo
jau pat įsijungia į Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos narių gretas ir ak
tyviai dalyvauja šios sąjun
gos susirinkimuose bei vei
kloje. Bene visą dešimtmetį 
iki pat mirties velionis bu
vo šios sąjungos atstovu 
Chicagos Lietuvių Tarybo
je. Kiekviename Vasario 16 
minėjime jis buvo mato
mas, betalkininkauj antis 
minėjimo organizatoriams, 
sutikdamas ateinančius mi
nėjimo dalyvius. Taip pat 
jis eilę metų gražiai vado
vavo Baltijos Klubo narių 
sueigoms, ta proga telkda
mas narių aukas ir jas nu
kreipdamas daugiausia Va-

(Nukelta į 2 psl.)
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Vakariečiai galvojo, kad Hitleris
niekad nepradės • ••

Visame tame chaose 
atsirado dar vienas žmo
gus, kuris bandė išgel
bėti Europą, tai Musso- 
lini, pradėjęs nerimau
ti dėl Hitlerio planų. 
Rugpiūčio 31 d. jis su
redagavo projektą kon
ferencijos į kurią turė
jo susirinkti Italija, Vo
kietija, Prancūzija ir 
Anglija, peržiūrėjimui 
Versalio sutarties, dėl 
kurios visas nesutari
mas prasidėjo. Musso- 
lini pastebėjo, kad pasiū
lymas Hitleriui bus duo
tas tik sutikus toj konfe- 
rencijoj dalyvauti Angli
jai ir Prancūzijai. Demo
kratijos, jei nori išgelbė
ti taiką, turi griebtis už 
paskutinės galimybės.

Prancūzų užsienių rei
kalų ministeris Bonnet 
projektą gavo rugpiūčio 
31 d. 1 vai. po pietų ir 
tuoj nuvyko pas premje
rą Daladier, kurį rado 
dar pietaujantį.

— Pone pirmininke, 
— pasakė jis, — yra tik
ras dalykas, kad karas 
kils artimoj ateity, jei 
nepavyks rasti kompro
miso dėl Dancigo ir ko
ridoriaus. Aš galvoju, 
kad mes turėtume priim
ti italų pasiūlymą su 
dviem sąlygom, kad Len
kija būtų pakviesta ir kad 
ši konferencija spręstų 
ne tik vokiečių - lenkų 
konfliktą, bet ir kitas Eu
ropos problemas. Paga
liau, reikia kad mes pa
silaikytumėme sumobi
lizuotą kariuomenę kol 
konferencija nepasi
baigs.

— Aš pilnai pritariu,

Vincas Žemaitis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sario 16 gimnazijos para
mai arba kitoms panašioms 
institucijoms, jų darbams 
paremti. Ir dar daugiau, 
šias eilutes rašantysis yra 
liudininkas, kai 1944 m. va
sarą apie porą mėnesių že
maičių sodyboje Serdokuo- 
se kasdien telkdavosi (Kau
no, Vilniaus ir kt. vietovių 
gyventojų, pasitrauk u s i ų 
nuo artėjančių frontų) apie 
20-50 asmenų! Visus juos, 
kurių tarpe buvo keletas 
žemaičių giminaičių, o li
kusieji jų vaikų draugai ir 
tų draugų draugai, žemai
čiai laikė, gryniausia to žo
džio prasme, savo svečiais, 
rūpinosi jų apnakvydinimu, 
pavalgydinimu ir visu gy
venimu. Ir Velionis žemai
tis neleido nė vienam tokių 
svečių kalbėti apie atsily
ginimą, užmokestį. Arba 
vėl. Keletą savaičių prieš 
mirtį, Velionis žemaitis 
man, atsitiktinai pas jį už
klydusiam, parodė užrašų 
knygutę, kurioje buhalterio 
kruopštumu užrašyta kada, 
kam. ir kokios sumos siun
tiniai jų, žemaičių, pasiųsti 
į okupuotąją Lietuvą. Nors 
tai apėmė keleto metų lai
kotarpį, bet bendroji siun
tinių vertė siekė keletą 
tūkstančių dolerių!

Atsisveikinant Velionį 
Vincą žemaitį, tą didį lietu
vį uKinininką, taurų patriotą, 
vieną iš senesniosios tauti
ninkų kartos narių, neabe
joju, kiekvienas lietuvis 
lenkia su pagarba galvą 
šviesiam jojo atminimui.

M. Valiukėnas

— atsakė Daladier. — 
Bet prisimenu Muenche- 
no konferenciją ir žinau, 
kaip sunku pasitraukti iš 
konferencijos.

— Tas tiesa, — pa
sakė Bonnet, — bet šį 
kartą padėtis kitokia. At
simenate, ką sakė gen. 
Gamelin? Visi mūsų ka
riškiai vadai užtikrino, 
kad esame pilnai pasi
ruošę išbandyti jėgas su 
vokiečiais. Mes visad ga
lėsime nutraukti konfe
renciją, jei rasime Hit
lerio sąlygas nepriimti
nas.

Daladier nutarė tą pa
tį vakarą sušaukti minist
rų posėdį apsvarstyti ita
lų pasiūlymui. Prieš ei
damas į posėdį, Bonnet 
telefonavo prancūzų am
basadoriui Londone Cor- 
binui, norėdamas suži
noti kokia yra anglų po
zicija. Šis atsakė, kad 
anglai pirma norį žinoti 
prancūzų nusistatymą.

Paskutinę dieną ang
lų vyriausybė pradėjo už
imti kietesnę poziciją, 
spaudžiant įtakingiems 
parlamentarams, kaip 
Churchilliui ir kt.

— Jūs negalvojate nu
sileisti, kai mes baigia
me nugalėti? -- sakė jie.

Kai jie sužinojo apie 
italų pasiūlymą, ragino 
nepasiduoti, nepakliūti į 
diktatorių spąstus. Kad 
geriausias būdas išgel
bėti taiką tai priversti 
Hitlerį skelbti karą, nes 
karas padarys galą jo 
režimui.

Skaitydamasis su sa
vo partija, kuri reika
lavo parodyti griežtesnę 
liniją, Chamberlainas 
priėjo išvados: "Jei Vo
kietija nepradeda karo 
rytoj, tai Hitleris neper
gyvens tą bejėgiškumą, 
tad kam tada reikalinga 
šaukti konferenciją. O 
jei jis pradės puolimą 
rytoj, tai konferenciją 
šaukti pervėlu".

Daladier matydamas, 
kad anglų vyriausybė už
tikrintai žiūri į ateitį, 
pradėjo su įtarimu žiū
rėti į savo ministrą Bom 
net, ar jis nenori jo ap
gauti.

Prasidėjus ministrų 
posėdžiui, Bonnet pada
rė apžvalgą, nupasako
damas, kad padėtis kri
tiška, karo pavojus dide
lis ir vokiečiai kiekvie
nu momentu gali įžengti 
į Lenkiją. Dabar Italija 
padarė pasiūlymą su
šaukti rugsėjo 5 d. kon
ferenciją... Ir jis išdės
tė, kodėl reikėtų priim
ti pasiūlymą, nes laikas 
dirbąs demokratijoms, 
artėja lietingas periodas 
ir vokiečiams sunku bus 
pradėti karinius veiks
mus. Pagaliau nieko ne
rizikuojama vykstant į 
konferenciją, nes ka
riuomenė nebus demobi
lizuota, kol nebus pa
siekti patenkinami re
zultatai.

Daladier pranešimo 
klausėsi atsukęs nugarą, 
nepertraukdamas.

— Mes turime grei
tai apsispręsti. Anglai 
laukia mūsų nutarimo, 
pareiškė Bonnet užbaig
damas.

jis man rašo: 
išbandymas 

mūsų naudai... 
dvejoja... Par- 

Vokiečiai ne- 
Aš didžiuo-

Dabar prabilo Dala
dier.

— Aš žinau visai prie
šingai. Ambasadorius 
Corbin mane užtikrino, 
kad anglai neskuba su nu
tarimu ir beveik pata
ria nepriimti pasiūly
mo...

Toks situacijos prieš
taravimas įnešė suju
dimą tarp ministrų. Tuo 
metu atsidarė durys ir 
karininkas padavė Dala
dier voką. Jis atplėšė ir 
perbėgęs akimis pasa
kė:

Tai asmeniškas 
laiškas man iš mūsų am
basadoriaus Berlyne. 
Mes esame iš vieno kraš
to ir aš .jį gerai pažįstu. 
Štai ką

"Jėgų 
krypsta 
Hitleris
tija skyla, 
patenkinti 
juos galėdamas jums 
pranešti šias linksmas 
žinias... Žuvis pagauta 
ant kabliuko. Ir dabar ją 
reikia laikyti, laikyti, 
laikyti..."

Šis Coulondre laiškas 
buvo atgabentas į P ary- 
žių iš ryto ir nėra jo
kios abejonės, kadDala
dier jau skaitė, bet norė
jo į ministrus padaryti 
teatralinį efektą ir su
galvojo visą istoriją, ne
va netikėtai į posėdį 
atnešant laišką.

Po diskusijų ministrai 
išsiskyrė, įsitikinę, kad 
Hitleris pakliuvo į spąs
tus ir dabar nebežino 
kaip išsikrapštyti.

Beveik tuo pačiu me
tu Berlyne lenkų amba
sadorius Lipski pasipra
šė audiencijos pas Rib- 
bentropą. Šis priėmė jį 
stovėdamas už stalo ir 
net nepaprašydamas at
sisėsti.

— Ar jūs turite pil
nus įgaliojimus dery
boms? — paklausė Rib- 
bentropas.

— Ne, —atsakė Lips
ki. — Aš tik kaip amba
sadorius atvykau per
duoti jums savo vyriau
sybės notą.

Ir jis įteikė Ribben- 
tropui notą, kurios turi
nį šis jau žinojo, dėka 
Goeringo žvalgybos.

— Aš maniau, kad jūs 
turite pilnus įgalioji
mus deryboms, — pa
reiškė šaltai Ribbentro- 
pas. — Kadangi neturite 
įgaliojimų, tai nėra jo
kios prasmės toliau tęs-

Vyt. Maželio nuotraukaPasivaikščiojimas ...

Socialistų dialogas...
(Atkelta iš 1 psl.)

Toks atsakymas su
darė nemažą galvosūkį 
komunistams. Sakoma, , 
kad dėl to buvo nema
žai ginčijamasi Rytų 
Berlyne, konsultuojama 
Maskva. Ulbrichtas aiš
kinęs, kad socialdemok
ratams davus savo ma
žąjį pirščiuką reikia 
stengtis paimti visą ran
ką. Ir dėl to Ulbrichtas 
pasiūlęs bendradarbia
vimo pradžiai pasikeisti 
kalbėtojais partijų susi
rinkimuose Chemnitze 
ir Essene. Essenas yra 
pats ’raudoniausias’ 
miestas Vakarų Vokie
tijoje, o iš Chemnitzo 
kilę abu Vokietijos so-

būtų galima 
laisvai daly- 
be cenzūros 
kalbos būtų

ti pasikalbėjimą. Aš pra
nešiu kancleriui apie 
jūsų žygį.

Ir Ribbentropas liepė 
valdininkui palydėti Lips- 
kį. Pasimatymas užsitę
sė tik kelias minutes.

Dalykai vyko kaip pulk. 
Beck norėjo: jokios de
rybos nebuvo pradėtos. 
Kai Lipski grįžo amba- 
sadon ir norėjo telefo- 
nuoti į Varšuvą, telefo
nas buvo išjungtas. 
_ Ir tuo laiku per radi
ją buvo pranešta: "Se
nelė mirė!"

Girdėdamas šį prane
šimą, Alfred Naujocks, 
S.D. (Reichssicherheit- 
sdienst) agentas, supra
to, kad išmušė valanda 
įvykdyti slaptą misiją, 
kurią prieš penkiolika 
dienų jam pavedė Reinch- 
ard Heydrich, Reicho 
saugumo viršininkas.

cialistų sąjūdžio protė
viai Wihelm Lieb- 
knecht ir August Ba- 
bel.

Vokietijos socialde
mokratai sutiko, tačiau 
su sąlyga, kad Susirin
kimuose 
visiems 
vauti ir 
kalbėti,
transliuojamos per ra
diją ir televiziją, be to 
jie pasiūlė, kad SĖD 
kalbėtojai važiuotų ne į 

Esseną, bet ir Hano
verį.

Ulbrichtui tas sąlygas 
priėmus, netikėtai at
sirado dar viena kliū
tis. Mat, pagal Vokie
tijos įstatymus, kurie 
nepripažįsta padalinimo, 
visi asmenys padarę nu
sikalstamą darbą turi 
būti patraukti atsakomy
bėn. Prie Berlyno mūro 
ir sienos tarp Vakarų ir 
Rytų Vokietijos yra su
šaudyta tūkstančiai as
menų, kurie norėjo per
eiti iš vienos Vokieti
jos dalies į kitą. Tie 
sušaudymai įstatymo a- 
kyse yra paprastas kri
minalinis nusikaltimas, 
nes tiek buvusi Vei
maro konstitucija, tiek 
ir dabartinė, garantuo
ja persikėlimo laisvę. 
Už tą nusikaltimą gali 
būti traukiami teismo 
atsakomybėn ne tik jo 
faktini vykdytojai, šiuo 
atveju policininkai ar 
pasienio sargybiniai, bet 
ir jų vadai, įsakę tą 
nusikaltimą padaryti.

i

Atseit, jei Ulbrichtas ar 
kiti aukšti pareigūnai 
atvažiuotų į Vakarų Vo
kietiją, jie turėtų būti 
automatiškai suimti. 
Kad to išvengus, sugal
vota per seimą priimti 
įstatymą, kuris laikinai 
garantuotų neliečiamu
mą SĖD pareigūnams, 
atvykusiems į social
demokratų susirinkimą. 
Žinoma, toks įstatymo 
priėmimas priklausys 
nuo krikščionių - demo
kratų - liberalų koali
cijos daugumos seime, 
tačiau manoma, kad jis 
bus priimtas, nes pagal 
viešosios nuomonės ty
rinėjimo rezultatus, 76% 
visų Vakarų Vokieti
jos gyventojų yra nuo
monės, kad toks dialo
gas gal ir atneš nau
dos. Kad jis gali būti 
žalingas, mano tik 4% 
gyventojų. Žinia, jei 
iš to nieko doro neišeis, 
socialdemokratų pres
tižas gali kristi, dėl to 
kitos partijos vargiai 
verks. Jei gi tai būtų 
pradžia Vokietijos su
vienijimui, ar net glau
desnių santykių sudary
mui, tam irgi niekas 
neprikaištaus.
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VIS TIE PINIGĖLIAI
Neperseniausiai Pitts

burghe, Amerikos plieno 
pramonės centre, iškil
mingo banketo metu buvo 
pagerbtas plieno pramo
nės darbininkų unijos 
prezidentas I. W. Abel. 
Pagerbtas jis buvo Izra
elio valstybės atstovų, da- vyzdį čia iškėlėme ne- 
lyvaujant eilei aukštųjų 
JAV dignitorių.

Neveltui jis buvo pa
gerbtas už nuopelnus Iz
raelio valstybei. Mat, 
per kelioliką metų JAV 
darbininkų unijos yra nu
pirkę Izraelio valstybės
bonų už 16 mil, dolerių. Ir — tarp žydų tautos ša
be to, tiek unijų tiek ir 
pramonės atstovai esą 
parodę didelį susidomė
jimą naujosios Izraelio 
valstybės augimu ir plėt
ra visose gyvenimo sri
tyse.

Izraelis yra laisva ir 
nepriklausoma valstybė, 
turinti stiprų moralinį ir 
materialinį užnugarį 
Amerikoje. Vajai tos 
valstybės bonams pirkti 
vykdomi kiekvienais me
tais ir vajų metu išren
kamos milijoninės su
mos to krašto reikalams.

Kai palygini tas sumas 
su lietuvių visuomenės 
sudedamomis lėšomis 
įvairiems mūsų kultūri
niams reikalams, lieka
me tamsiame šešėlyje. 
Aišku, nupirkti bonai ne
ša nuošimčius ir tai nė
ra auka. Pagaliau, tai yra 
investicija, išplaukianti 
ne vien tik iš tautinio ar 
religinio sentimento. Be 
to, žydų bendruomenės

PLANINGAS TAUPYMAS 
mokagetuu duMdendud

i "PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
parsiuntimo išlaidas.
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organizuotumas, tauti
nės ir religinės aspira
cijos, turi globalinę ap
imtį, tad ir nenuostabu, 
kad rezultatai nepalygi
nami.

Plieno pramonės uni
jos prezidento Abelio pa- 

pripuolamai. Tas pavyz
dys rodo, kad žydų tauto
je kraujo ir kilmės ry
šys užima tokią vietą, 
kuria gali tinkamai rem
tis žydų tautos valstybi
nės pažangos ir kūrybos 
ekspansija. Tas ryšys 

voj valstybėj ir tarp įvai
riose valstybėse esančių 
gausių žydų bendruome
nių — yra daugelio vis 
primenamu organizuo
tumo pavyzdžiu.

Negalime savo turtais 
ir savo lietuviškosios 
bendruomenės apimtim 
lygintis su žydų ar kitų 
skaitlingesnių tautybinių 
bendruomenių lygiu. Ta
čiau organizuotumas ir 
planingas savo tikslų 
siekimas kaip tik turėtų 
būti sunkesnis, kebles
nis ir sudėtingesnis di
desnėje, plačiau išsi- 
skirsčiusioje bendruo
menėje.

Žinoma, daug kas pri
klauso nuo pavienių bend
ruomenių narių tautinių 
būdo savybių, nuo ryšio 
su kilmės kraštu, nuo tau
tinio susipratimo ir dau
gelio kitų aplinkybių. Bet 
yra ir tokių aplinkybių, 
kuriose pirmon vieton iš
kyla ne pats tikslas, o

BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMO ATGARSIAI
Dirvos auksinio jubi

liejaus dieną, tame pa
čiame Pick Carter vieš
butyje Clevelande, gegu
žės 7-tą, kaip žinome, 
posėdžiavo Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Taryba ir kitame 
koridoriaus gale vyko 
BALFo direktorių suva
žiavimas. Abiejuose po
sėdžiuose dalyvavo maž
daug vienodas skaičius 
žmonių, suvažiavusių iš 
įvairių ir tolimų JAV 
miestų. Vieni pašventę 
tą savaitgalį nuoširdžiai 
narpliojo lietuviškos 
šalpos, o kiti lietuviškos 
spaudos organizacinius 
klausimus.

Kai vieni posėdžiau
toj ai pradėdavo garsiau 
kalbėti, tai baltininkai 
užsidarydavo savo kam
bario duris ir atvirk
ščiai. Balsams pritilus 
nerūkantieji duris į ko
ridorių vėl praverdavo. 
Ir taip visą dieną ligi 
vakaro, ligi Dirvos su
kakties iškilmingo mi
nėjimo, kur visi posė- 
džiautojai dalyvavo nors 
ir po įtempto dienos dar
bo, o BALFo pirm. kun. 
Vaclovas M ar tinku s čia 
buvo įsipareigojęs skai
tyti invokaciją.

BALFO posėdyje daly
vavo beveik visi 25 di
rektoriai ar jų įgalioti
niai ir svarstė vispusiš
kos lietuvių šalpos ir 
BALFO organizacines 
problemas.

BALFas yra daugiau 
tylaus ir pasiaukojančio 
darbo organizacija, todėl 
nenuostabu, kad apie jo 
veiklą nematome spau
dos puslapiuose nei gra
žių nuotraukų nei pat
rauklių aprašymų, o tik
tai maldaujančius prašy
mus aukų ir aukų šelpi
mui į vargą patekusių 

tikslų siekiančiųjų asme
ninė individualybė, būdo 
savybės ir stoka deramo 
susiklausymo. Daugely
je atvejų tenka sutikti su 
nuomone, kad lietuviai 
yra individualistai. Ne
tenka už tat stebėtis, kad 
susiduriame su faktu, kai 
įvairiausių rinkliavų ir 
vajų metu vienoje šeimo
je vyras vykdo ir vadovau
ja vienam vajui, o žmo
na uoliai kovoja kito va
jaus naudai, dar gi tuo pa
čiu metu.

Vietoj susikoncentra
vę į vieno bendro reikalo 
įvykdymą, vieno mėnesio 
bėgyje susiduriame su 6 
įvairiausio pobūdžio va
jais.

Negalėtum paneigti bet 
kurio tų vajų tikslingu
mo ir bendros naudos. Vi
si tų vajų vadovai norėjo 
ir spaudos talkos. Bet to
ji talka daug kam pasi
rodė blanki. Blanki ji 
ir buvo. Jei nebūtų bu
vusi blanki, būtų pasi
dariusi rinkliavų ir va
jų komitetų biuleteniais.

Trumpai tariant, buvo 
aiškiai pastebėta orga
nizuotumo stoka. Kas dėl 
to nukentėjo galėtų pa
sakyti visųtų vajų ir rink
liavų organizatoriai.

Tenka tik apgailestau
ti, kad gerų norų vedini 
vyrai ir moterys, įdėję 
daug darbo ir pasišventi
mo, liko savo darbo vai
siais nepatenkinti. Gal gi 
kada ir iš klaidų pasimo
kysime...

E. ČEKIENE

lietuvių visuose kraš
tuose.

Organizaciniam darbe 
retai išvengiama nuomo
nių skirtumų ir jei tie 
skirtumai kyla siekiant 
kuo teisingiausių spren
dimų, tai nėra pavojingi, 
o tik pagyvina veiklą ir 
padeda greičiau bei ob
jektyviau išspręsti kilu
sias problemas. Tokio 
nuomonių skirtumo ne
buvo išvengta ir šiame 
BALFo direktorių suva
žiavime.

Šiais metais baigiasi 
BALFO direktorių ir 
Centro valdybos kaden
cija. Buvo siūlymų se
kantį seimą ruošti ten, 
kur netaip gyvai reiš
kiasi BALFo veikla, kad 
seimo paruošiamųjų 
darbų atsakomybė išju
dintų ir vėl įtrauktų į 
darbą dėl įvairių prie
žasčių apmirusius 
BALFo skyrius. Ir čia 
kilo nuomonių skirtumai 
I. Petrauskas užakcenta
vo, "kad sergančius vė
žiu reikia palikti ramiai 
numirti”. Pertraukos me
tu girdėjosi balsų besi
džiaugiančių, kad jis pa
sirinko ekonomisto pro
fesiją, bet ne medicinos 
gydytojo, kuris ligonius 
ne gydytų o paliktų lėtai 
mirčiai.

Kadangi direktorių 
daugumą sudarė čikagie- 
čiai, tai BALFo ateinan
tį seimą ir nutarta ruoš
ti Čikagoje padėkos sa
vaitgalyje. Čikagiečiams 
balfininkams tenka dide
lė garbė BALFo veiklo
je, nes jų įnašas yra la
bai didelis ir malonu 
matyti jų tarpe besireiš
kiančias aktyvias jauno
sios kartos moteris: De- 
venytę-Bobelienę, Čiu
rlenę, Vienužienę ir ki
tas.

Tačiau, kas nedirba, 
tas neklysta, sako lietu
vių patarlė. Aš manau, 
šį kartą suklydo ir či- 
kagiečiai. Jeigu jie su
renka dešimtis tūkstan
čių dolerių šalpai, tai 
tinkamai suruošti 
BALFo seimą jiems vie
ni juokai. Bet ką gi veiks 
kitų lietuvių kolonijų 
BALFai? Čikagoje buvo 
praeitais metais direk
torių suvažiavimas, da
bar ten bus seimas. Be 
to, ten jau keletą kartų 
lankėsi ir su vietos bal
tininkais tarėsi BALFo 
pirm. kun. V. Martin- 
kus ir reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus

Nors čikagiečių sukel
tos pinigų sumos ir di
delės, bet vistiek tai yra 
tik dalis BĄLFui reika
lingos kasmetinės su
mos šelpiamiesiems 
remti, nes jų eilės ne
mažėja. Tas kitas lėšas 
suaukoja visos Ameri
kos lietuviai iš įvairių 
kampų pasisventusių 
BALFo skyrių aktyves
nių veikėjų dėka. Jei ma
tome, kad kai kuriose 
apylinkėse aktyviųjų bal
tininkų eilės dėl kurių 
nors priežasčių mažėja? 
tai vargu būtų tikslinga 
lengvai numoti ranka ir 
palikti juos ramybėje. 
Ar ne geriau būtų, kad 
aktyvieji baltininkai va
žiuotų pas juos rodyda
mi savo judraus veiklu- 

, mo ir pasiaukojimo pa
vyzdį ir "mirštančius” 
prikeltų.

BALFo seimui artė
jant pravartu paminėti, 
kad su šiuo seimu baigs 
pirmąją kadenciją nau
jasis BALFo pirminin
kas kun. Vaclovas Mar- 
tinkus, kuris tas parei
gas perėme iš prelato 
J. Končiaus.

Savo pirmuose žings
niuose vadovaudamas 
kun* V. Martinkus labai 
gražiai šioje veikloje už
sirekomendavo. Jis per 
pusantrų metų jau spė
jo aplankyti daug BALFo 
skyrių, Pietų Amerikoje 
gyvenančius lietuvius ir 
didžiausią kelionę atli
ko Europoje lankydamas 
lietuvius kartu su ilga
mečiu BALFo reikalų 
vedėju kun. L. Jankum. 
Jie susipažino vietoje su 
daugeliu jų pastangomis 
šelpiamųjų tautiečių, su 
tenykščia lietuvių veik
la, gyvenimo sąlygomis, 
lietuvių mokyklomis, se
nelių namais irt. t.

Žinoma, jie visas tas 
keliones atliko savo lė
šomis. Kun. Martinkui 
teko net šliūbą duoti se
nukų porai visai nemo
kančiai vokiškai. Po to 
jis įteikė 10 dol. dovaną 
'jaunavedžiams\ iš kurių 
vienas 67-nių, o kitas 
68 metųjr jie iš džiaugs
mo sušuko: "mes taip ir 
mįslijom"

Jie lankėsi Bonoje pas 
tremtinių ministerį, 
Freiburge valdžios įs
taigose šalpos reika
lais. Susipažino su Va
sario 16 gimnazija Vo
kietijoje ir Saleziečių 
berniukų auklėjimo ir 
mokymo metodais Ita
lijoje, kur itin daug dė
mesio kreipiama lietu
vių kalbai. Sąryšy su 
tuo jie turi visų berniu
kų labai nemėgiamą žie
dą, kurį užmauna dėvė
ti berniukui, ištarusiam 
svetimos kalbos žodį. 
Tas žiedą turi nešioti, 
kol kitas tuo pat būdu 
nusikalsta ir is pirmo
jo perima. Čia BALFo 
pirmininką maloniai nu
stebino gražiai lietuviš
kai jį prakalbinęs bliz
gančiom akutėm, bal
tais dantukais 12-metis 
juodas lietuviukas, ku
ris ten jaučiasi laimin
gas niekeno neskriau- 
džiamas.

Apkeliavusiems tiek 
daug kraštų, susipažinu- 
siems su šelpiamaisiais, 
BALFo vadovams buvo 
lengviau spręsti pašal
pų prašančių lietuvių 
prašymus.

Pirminkas direktorių 
suvažiavime pasidžiau
gė, kad jam sekasi bend
radarbiauti su visa 
BALFo centro valdyba, 
kuri susideda iš įvairių 
pažiūrų, įvairių nusista
tymų, įvairaus amžiaus 
ir išsilavinimo, bet šal
pos reikaluose vieningos 
nuomonės.

Ta proga tenka pa
minėti, kad BALFo 
centro įstaigos,- New 
Yorko vyksta visi po
sėdžiai ir kiti organi
zaciniai darbai. Jo nuo
latinė gyvenamoji vie
ta Providence, R. I., o 
I-ji vicepirmininkė dr.
E. Armanienė Baltimo
re, Md., tačiau tai ne
kliudo organizaciniam 
darbui. Jie į posėdžius 
atvyksta visada laiku ir 
savo lėšomis. Dr. E. 
Armanienė dažnai va
žinėja atstovauti BALFą 
Washingtone ir kitur 

tarptautinių šalpos or
ganizacijų konferenci
jose, o dar dažniau tai 
atlikti tenka BALFo rei
kalų vedėjui kun L. 
Jankui

BALFo centro valdy
bos iždininkas Antanas 
Senikas tose pareigose 
baigia jau ne be pirmą 
kadenciją, berods šeš
tuosius metus ir savo 
įsipareigojimus atlie
ka labai sąžiningai. Ki
ti visi centro valdybos 
nariai nėra naujo
kai BALFo veikloje, kai 
kurie iš jų ilgus metus 
dirbę kartu su buvusiu 
pirmininku prel. J. Kon
čium, kurį newyorkie- 
čiai baltininkai, vado
vaujant vietos skyriui su 
pirmininku akt. V. Žu
kausku, ruošiasi pagerb
ti jo 75 metų amžiaus 
ir 50 metų kunigystės 
sukakties proga.

Tik visų išeivijos lie
tuvių didžiu pasiaukoji
mu, ryžtu ir pastango
mis nebus pamiršti mū
sų mieli tautiečiai, į- 
vairiais būdais patekę 
į vargą ir skurdą. Jie 
ir tolimose Sibiro tai
gose, atskirti nuo viso 
kultūringo pasaulio, vi
sados jaus savo brolių 
ir sesių jautrias širdis 
ir dosnias rankas.

LF paskirstė 
1965 m. pelną

LF Skirstymo Komisija, 
susidedanti iš LF T-bos at
stovų: dr. E. Lenkausko, 
dr. J. Valaičio, dr. A. Raz
mos ir iš JAV Liet. Bendr.
C. V-bos atstovų: p. Z. Dai- 
lidkos, rašyt. J. Ignatonio, 
inž. J. Jurkūno, svarstė vi
sus LF-dui paduotus prašy
mus bei pasiūlymus. Tuo 
reikalu padarė atitinkamą 
nutarimą ir įteikė LF'Ta
rybai, kuri gegužės 25 d. 
posėdyje peržiūrėjo ir nu
tarė, kad žemiau visi skel
biami pasiūlymai remtini, 
nes neprieštarauja LF sta
tuto ’Tnternal Revenue 
Code paragrafui 501 (c)
(3)” pagal kurį LF yra ne
pelno organizacija, todėl at
leidžiama nuo visų federa- 
linių mokesčių:

Jaunimo Kongresui (lie
tuvybės ugdymo ir išlaiky
mo kūrybiniams bei kultū
riniams reikalams) — 
$4,009.00.

JAV LB C .V-bos užsi
brėžtų planų įgyvendinimui 
(lituanist. mokyki, vadovė
liams, pagelbinėms moky
mosi priemonėms, Lietuvos 
žemėlapiui ir mokslinių vei
kalu pradžiai) — $4,000.00.

Pedagoginiams Lituanis
tikos Institutui — $750.00.

Liet. Rašytojų Draugijai 
(grožinės literatūros premi
jai) — $500.00.

Lituanus žurnalui parem
ti — $500.00.

Dainavai — Jaunimo sto
vyklai — $150.00.

Tėvynės žvaig ž d u t e i, 
Draugo vaikų skyrius (pre
mijoms) — $100.00.

Viso paskirta $10.00.00.

Visos šios LF1 skiriamos 
paramos bus viešai įteiktos 
a t i t i nkamiems asmenims 
liepos 2 d. LF narių suva
žiavime Chicagoje, Sharkos 
svetainėje, 7840 So. Wes- 
tern Avė.

L. Fondo T-ba labai ap
gailestauja, kad nebuvo ga
lima visų atsiųstų prašymų 
bei pasiūlymų finansiškai 
paremti, nes nebuvo pakan
kamai pinigų, šių visų pra
šymų ir pasiūlymų sumos 
dydis buvo virš 50 tūkst. 
dolerių.
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AR VIŠINSKĮ LAUKIA MINDSZENTY LIKIMAS?
Lenkija šiuo metu yra 

iškilmių ženkle. Jos pra
sidėjo dar balandžio m. 
vidury, Gniezno mieste, 
varžybų ženkle. Bažny
čia mini 1000 metų kraš
to apkrikštijimo sukak
tį vad. Millennium , tuo 
tarpu režimas — tiek 
pat metų valstybės įkū
rimo sukaktį. Aišku,kad 
Gomulkos režimui rū
pėjo ir teberūpi nustelbti 
bažnyčios įtaką, kuri 
Lenkijoje tebėra stipri. 
Vokietijos ir Lenkijos 
vyskupams pasikeitus 
memorandumais, dar ir 
šiandien lenkų režiminė 
spauda puola vyskupus. 
Vienas didžiausių taiki
nių, tai kardinolas Ste
ponas Višinskis, nes jis 
ir simbolizuoja visą baž
nyčią Lenkijoje, pasta
ruoju metu taip stipriai 
tebesigrumiančią su ko
munistiniu režimu. Kar
dinolas lenkų bažnyčiai 
vadovauja jau 17 metų 
ir aišku, kad režimas 
dėjo ir dės visas pas
tangas šio patrioto— 
dvasininko asmenį dis
kredituoti, pažeminti 
visuomenės akyse.

Kokių griebiamasi 
priemonių kardinolui 
apšmeižti, nušviečia J. 
Burzynskio straipsnis 
"Polityka" žurnale (ko
vo 26). Jis pripažįsta, 
kad kardinolo pavardė 
gerai žinoma ir užsie
nyje, tačiau Lenkijoje, 
esą, ji vis dažniau ta
riama su pasipiktinimu 
... Kodėl?

Pirmiausia, režimi
niai lenkai kardinolą 
pristato ne tik kaip ga
nytoją, bet ir kaip po
litiką. Jis vis dažniau 
kalbąs apie viešuosius, 
pasaulinius klausimus. 
Ta proga skaitytojams 
priminta, kad Višinskis 
gimęs 1901 m. Ostrovo 
srityje, jo tėvas buvęs 
vargonininkas, būsimas 
kardinolas mokėsi Var
šuvoje, 1924 m. Vloclaw- 
ek mieste baigė dvasinę 
seminariją, įšventintas 
kunigu, vėliau, 1925-29 
m. studijavo Liublino ka
talikų universite ir ten 
gavo daktaro laipsnį. 
1929-30 m. keliavo Ita
lijoje, Prancūzijoje, O-

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

landijoje, Belgijoje ir 
Vokietijoje ir grįžęs pa
rašė knygą apie katali
kų akciją užsienyje. Vė
liau sekė kardinolo dar
bas — itin gausus — 
publicistikos srityje. 
Dabar komunistai skuba 
priminti, kad prieš an
trąjį pas . karą Višins
kis buvęs autoriumi bro
šiūrų, kuriose buvę pa
sisakyta už kovą prieš 
komunizmą. Jam pn - 
kišama, kad jis domė
josi visuomeniniais klau
simais, kėlė socialinius, 
nedarbo klausimus ir 
svarbiausia, kad jis dar 
tais laikais kovojęs prieš 
socializmą ir ne tik. ka
talikų organizacijose, 
bet ir kaip laikraštinin
kas, publicistas.

Karo metu kardinolas 
gyveno Liublino srityje, 
1946 m. buvo paskirtas 
Liublino vyskupu, dar po 
poros metų —Vatikanas 
jį paskyrė Gniezno ir 
Varšuvos arkivyskupu 
metropolitu. Režiminiai 
lenkai kreipia dėmesį į 
nepaprastą lenkų dvasi
ninko bažnytinę karjerą 
— juk per šešeris me
tus jis tapo vyskupu, ar
kivyskupu, metropolitu, 
ir kardinolu. Čia lemia
mas vaidmuo priklausęs 
popiežiui Pijui XII-jam, 
kuris, pasak "Polityka", 
buvęs atkaklus komuniz
mo priešas.

1950 m. tarp Lenki
jos vyriausybės ir baž
nyčios pasirašytas susi
tarimas—tai esąs abi
pusio kompomiso pada
rinys. Tačiau santykiai 
tarp valdžios ir bažny
čios blogėja, čia esą 
kalti Vakarai su jų šal
tuoju karu .. 1953 m. 
kardinolas internuoja
mas, uždaromas į vie
nuolyną, trejus metus 
išjungiamas iš viešojo 
gyvenimo. 1956m. kar
dinolas jau vėl eina baž
nytines pareigas. Vi
šinskis pradėjo visu 
rimtumu ruoštis pami
nėti 1000 metų Lenkijos 
apkrikštijimo sukaktį.

Dabar prasideda pats 

aktualiausias, pagal ko
munistus, kardinolo bio
grafijos tarpsnis. Reži
mas negali dovanoti 
lenkų vyskupų rašto, 
nes, esą, dvasininkai pa
sisakę prieš lenkų už
sienio politikos dėsnius. 
Dabar teigiama, kad to 
vyskupų rašto iniciato
rium ir pagrindiniu au
torium buvo vyskupas 
Kominek, iniciatyvą pa
rėmęs kard. Višinskis, 
tuo klausimu kalbėjęsis 
su vokiečių kard. Doep- 
fneriu. Prasidėjo aš
trus valdžios ir bažny
čios konfliktas, krašte 
buvo šaukiami susirin
kimai, kardinolas nebu
vo išleistas į Romą, o 
jis pats ... vis savo 
pamoksluose smarkiai 
puolęs vyriausybę bei 
režimą, gi Vatikanas , 
bent režiminių lenkų 
nuomone, kardinolui ne- 
parodęs didesnės para
mos.

Dabar susipažinkime 
su pagrindiniais lenkų 
režimo reikalavimais 
bažnyčios atžvilgiu. Re
žimas aiškina, kad kar
dinolas nesutinka su tuo 
bažnyčios vaidmeniu, 
kurį yra numačiusi 
"liaudies Lenkijos" 
konstitucija. Reikią 
taikingos valdžios ir baž
nyčios sambūvio, gi baž
nyčia, valdžios nuomo
ne, turi būti vyriausybei 
lojali, o pati raligija 
tai — privatus piliečio 
reikalas. Tuo tarpu kar
dinolo pažiūros, komu
nistų akimis, prasilau- 
žia pro tuos nustatytus 
rėmus. Kardinolas rei
kalaująs reikštis bažny
čiai įvairiose viešose 
srityse, kaip ūkyje, švie
time, kultūroje, maža 
to, jis savo pamoksluose 
pareiškęs, kad reikia 
"panaikinti tas dirbtinas 
užtvaras, kurios skiria 
bažnyčią ir valstybę".

Režiminė spauda su 
"Trybuna Ludu" dien
raščiu ir "Polityka"sa- 
vaitraščiu priešaky pas
taruoju metu tiesiog 
blusinėjo net kelių me
tų kard. Višinskio pa
mokslus. Visur buvusi 
raudona gija: jis prieš

Detroito kandidatės Į "Miss Lithuania” su programos vedėjais. Nuotraukoje iš kairės: A. Viskanta, 
A. Virškutė, A. Tamulionytė, M. Sukauskaitė, D, Miškinytė, pirmą vietą laimėjusi R. Jomantaitė, V. 
Hotra, R. Garliauskaitė, A. Čiunkaitė, R. Bulgarytė ir V. Karvelis. J. Gaižučio nuotrauka

socializmą , komunizmo 
priešas, jis kišasi į 
valstybės reikalus. Da
bar vis labiau ryškina
ma, kad kardino pažiū-. 
ros nepaprastai skiria
si nuo tikrovės, jis at
silikęs nuo tautos pa
žangos ir — svarbiau
sia — kardinolas vir
tęs užtvara tarp vyriau
sybės ir bažnyčios. Dėl 
to, esą, vis dažniau kal
bama apie Višinskį kaip 
apie lenkiškąjį Minds- 
zenty.

Šiais metais Višins
kis sulauks 65 m. am
žiaus. Tai dar stiprus, 
energingas, vietomis 
galįs pasikarščiuoti, sa
vo pamoksluose suges
tyvus dvasininkas, žmo
gus. Balandžio m. vidu
ry jam su automobiliu 
vykstant į 1000 m. 
krikšto sukakties iškil
mės, lenkiškieji milici
ninkai sulaikė jo auto
mobilį ir pareikalavo do
kumentų. Tai buvo iš- 
tikrųjų būdinga. Visa gi 
spaudos kampanija nie
ko gero nelemia. Gal 
būt, dar pavyks praves
ti, be užsienio svečių, 
sukaktis — Millennium 
iškilmes Čenstachavoje 
ir kitose vietose, bet 
kas toliau? Lenkų ka
talikų simbolis — Vi
šinskis turi per daug 
tvirtą užnugarį, 31 mil. 
katalikų ir jis nenusi

leis. Tačiau režimo pu
sėje yra ne moralinė, 
bet materialinė galia. 
Todėl režimo žodžiai 
apie "lenkiškąjį Minds- 
zenty" atrodo kiek klai
kiai pranašiški — Vi
šinskio turėtų laukti 
vengrų kardinolo liki
mas (suėmimas ar gy

venimas kurioje nors 
Vakarų ambasadoje) ar
ba ... Gomulka turėtų 
nusileisti, bet tai neį
tikėtina.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

RAPID EXPANSION PROGRAM 
AT OUR CLARE, MICH1GAN 

AIRCRAFT ACCESSORIES PLANT 
reąuires the following people immediately: 

PRODUCTION ENGINEER 
Engineering graduate with experience in manufacturing, 
assembly, and testing of hydraulic and pneumatic controls 
for jet aircraft.

TOOLMAKER
Four-year apprentice graduate or 10 years’ experience.

TOOL DESIGNER
Mušt have broad knowledge of latest tool and fixture design 
including knowledge of tool geometry, trigonometry, and 
other related math.
OTHER VACANCIES:

PROCESS ENGINEERS 
MACHINE HANDS, ETC.

Excellent working conditions in modern plant located in 
desirable vacation area. Liberal employee benefit programs 
and opportunities for personai advancement.

HOLLEY CARBURETER CO.
WARREN, MICHIGAN

11955 E. 9 MILE 
JE 6-1900. Ext. 345-6

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(62-63) *

======= JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI . = (6)

Čia reikėjo būti atsargesniam ir "nekišti" pir- 
mon eilėn tų, kurie, žinojau, buvo aršesni ko
munizmo priešai. Bet Martavičius pradėjo klau
sinėti ar pažįsti šį ar kitą mano artimesniuosius, 
Pagaliau klausia:

— Kaip vadinasi toji kontrarevoliucinė organi
zacija, kuriai tu priklausai?

— Jei apie mane viską žinote, tai turite žinoti 
ir tai, jog aš jokiai organizacijai nepriklausau, 
— atsakiau Martavičiui.
’ Tau bus lengviau, jei nesiginsi, o viską prisi
pažinsi. Priešingu atvėju tu saulės šviesos dau
giau nebematysi. Kaip vadinasi ta slapta organi
zacija, kuriai priklausai?

— Aš sakiau, draugas tardytojau, kad nepri
klausau ...

— Svolačiau, aš nesu tavo draugas ir nedrįsk 
mane taip vadinti! ... — piktu ir jau rėkiančiu 
balsu tęsė tardymą M-čius.

— Kas daugiau priklauso "Baltojo Žirgo" kont- 
rarevoliucinei organizacijai?!

— Aš sakiau, nepriklausau jokiai slaptai orga
nizacijai ir negaliu pasakyti to, ko pats nežinau.

— Meluoji! Tu pasakysi man apie visą jūsų 
prieštarybinę veiklą, — ir pakilęs nuo stalo ar
tėjo per kambarį į mane.

Martavičius su piktu balsu ir šlykščiais rusiš
kais keiksmažodžiais tardė stovėdamas vidury 
kambario ir atrodė, buvo pasirengęs pulti. Stai
ga pajutau, jog Martavičius sugriebė mano gerk
lę ir taip stipriai smaugė, jog nebegalėjau alsuo
ti. Atleidžia pirštus, klausia tuos pačius ir pa
čius ir panašius klausimus, o kai aš negaliu jo 
patenkinti savo atsakymais, vėl smaugia. Smau
gimo žymės išbuvo keletą savaičių. Bet smaugi
mu nieko nelaimėjęs, kumščiu stipriai trenkė 
per nosį, ir kai pradėjo tekėti kraujas, su pa
taikaujančia šypsena pažiūrėjęs į sėdintį mask- 
vinį "bosą", nuėjo prie stalo ir tardė toliau. Kai 
nervai būna suerzinti, atsiranda pasiutiškas no
ras rūkyti. Nesusivaldžiau nuo budelio pasiūly
tos cigaretės.

PIRMOJI NAKTIS NELAISVĖJE

Po tardymo, vėlai naktį, nuvedė ir įstūmė į tų 
pačių NKVD rūsį ir uždarė. Rūsys buvo žemas, 
mažas, be šviesos ir pilnas įvairių suolų, su
krautų ant vienas kito. Vaikščioti nebuvo kur. 
Galėjau tik sėdėti arba gulėti ant suolų apsiaus
tą pasitiesus.

Štai, kaip staiga persimainė gyvenimas ... Su
keltais nervais tamsioje vienumoje bandžiau su
sikaupti susidariusioje padėtyje. Galva aptranky
ta, kaklas skauda ir tokioj padėty negaliu susi
kaupti ir šaltai viską pergalvoti, nes galvoje per
daug įspūdžių. Nežinau, kada užmigau ir kiek 
miegojau, bet kai pradėjo aušti rytas, nubudau 
ir negalėjau orentuotis kur esu. Pradžioje tokia 
nuotaika, kaip kartais būdavo laisvėje sapnuoda
vau baisų sapną ir pabudęs taip džiaugdavaus, 
kad tai buvo tik sapnas. O, kaip būtų gera, jei 

būtų tik sapnas! Dėja, "baisusis sapnas" neiš- 
sisklaidė ir ne nyko, o nežinoma ir sunki realy
bė žiauriai atsistojo prieš akis, kaip stačiau
sias kalnas.

Praaušus pastebėjau, kad mano rūsy iš gatvės 
pusės yra užkaltas langas. Apačioj buvo mažas 
plyšelis, per kurį matėsi praeivių kojas, iš ku
rių atskyriau kas eina, vyras ar moteris.

Visame NKVD name ir gatvėje buvo bauginanti 
tyla — niekas nevaikščiojo ir jokio balso niekur 
negirdėti. O mintys lyg audrų blaškomos ir taip 
nieko nepajėgiu planuoti sekančiam pasimatymui 
su NKVD-istais budeliais. Tokioje įtemptoje ty
loje staiga pašokau iš išgąsčio, kai su triukšmu 
ir cypdamos pro mano pasuolę prabėgo dvi žiur
kės. Atrodė, kad pora liūtų į mano rūsį įšoko. 
Kitu atveju gal nebūčiau pajutęs laisvai žai
džiančių gyvulėliu, tačiau šį kartą taip buvo 
įtempti nervai, jog išsigandau lyg nuo netikėto 
šūvio, paleisto tyliame name. Tuo pačiu metu 
išgirdau šaligatviu artėjantį žmogaus žingsnių 
kaukšėjimą. Tai pirmas ankstyvas keleivis. Pri
šokau prie lango. Iš batų nustačiau, kad praeivis 
buvo vyriškis. Pro tą mažytį plyšelį galėjau ma
tyti tik kojas. "Ar pagelbėtų, jei sušukčiau, jog 
aš čia esu uždarytas?" , pagalvojau, Kai nežino
mas keleivis nuėjo, užgulė dar didesnis sunku
mas ir ilgesys — dar labiau pajutau, kad esu ne
laisvėje, esu žiaurių okupantų enkavedistų užra
kintas. Anas keleivis galėjo eiti kur nori, sustoti 
kur patinka ... Pajutau didėlį laisvės brangumą 
ir didžiausią jos pasiilgimą. Jausmas panašus, 
jog rodos turi nepagydomą ligą ir žinai, kad tik 
didelis stebuklas tegali išgelbėti nuo mirties.

(Bus daugiau)
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Senobinio epo vertimai lie
tuvių kalba pasirodė pastarų
jų 45 metų laikotarpy. Homeras 
buvo truputį "laimingesnis”, nes 
medicinos d r. Jeronimas Ralys, 
ilgus metus dirbęs jo Odisėją 
išleisdino 1921 m. To paties 
dr. J. Ralio daugiau negu įpu
sėtą versti Homero Ilijadą bai
gė versti S. Čiurlionienė, P. 
Žadeikis ir J. Talmantas. Pub- 
lijui Vergilijui Maronui teko pa
laukti porą tūkstančių metų su 
kaupu, kol jo didžioji epinė po
ema Enėjidė prabilo ir lietuvių 
gimtuoju žodžiu. Tą darbą per 
eilę metų atliko d r. Antanas Ruk
ša.

Apie Homero poemų vertimus 
iki šiol tebetverianti nuomonė 
yra tokia: d r. J. Ralio verti
mai yra poetiški, artimi grai
kiškajam originalui turiniu ir 
forma, nors savo darbe vertė
jas kietai laikėsi daktilinio heg
zametro. Silpnesnė yra toji Ili- 
jados dalis,kurią vertė trys anks 
čiau minėti vertėjai.

Kaip regim, didieji antikos 
poetiniai veikalai jau byloja ir 
lietuvių kalba. Kun. A. Saba
liauskas rūpestingai išvertė 
mums suomių epinę poemą Ka
levalą, bandomas versti ir estų 
liaudies epas, kiek prisimenu, 
ritmine proza buvo versta ir 
Rolando giesmė. O kur Dantės 
Alighieri Dieviškoji komedija? 
Kur vokiškojo Sturm und Drang 
garsioji poema Faustas, sukurta 
W.A. Goęthe’s? Tiesa, bandymų 
turėjom, buvo mėginta atkurti 
lietuviškai ir šie kūriniai, bet 
sunkumai tebėra neįveikti, nes 
Dantės Dieviškoji komedija yra 
parašyta tercinom, ypačiai ne
lengva poetine forma, oGoethės 
Fauste taip pat slypi nemažai 
"povandeninių uolų".

Nėra lengva poetinė forma ir 
hegzametras, kuriuo yra sukur
ti Homero ir Vergilijaus veika
lai, tik čia vertėjas ar atkūrė
jas, nors saistomas eibės įvai
rių uždavinių, yra laisvas nuo 
rimų, kurie, pvz., Dantės vei
kale auksu skamba tokia tvarka: 
a-b-a-b- ir t.t. Tai reiškia, 
kad tercinos pirmoji eilutė yra 
rimuojama su trečiąja posmo 
eilute, antroji su pirmąja kitos 
tercinos, o ta vėl su trečiąja ir 
taip per kelis šimtus pusla
pių. Žinoma, ateis diena, kada 
ir tuos nemirtingus veikalus 
galėsim pasiekti sava kalba.

Homeras ir Vergilijus, di
dysis graikas ir didysis romė
nas turėjo kantrybės ir gana 
ilgai laukė, kol lietuviai vertė
jai jų epines poemas atkūrė ir 
mūsų kalba. Aišku, tas galėjo 
žymiai anksčiau atsitikti, jei 
nors Vilniaus akademija būtų su- 
skatusi rūpintis lietuvių kal
bos kultūra. Atrodo, ir ta gar
si mokslo įstaiga nenuvokė, kad 
ji savo rankose turi jau sučiup
tą arą. Tad čia ir kyla toks ne
smagus klausimas, jeigu lietu
vių tauta nebūtų išgyvenusi to 
nepriklausomybės akimirks
nio, jeigu sayo vaikų nebūtų iš
mokiusi senobinių kalbų, jeigu ji 
nebūtų sudariusi jiems sąlygų 
įsijausti į pasaulio kultūros gi
lumas, tai kažin ar nebūtų nu
tekėję dar šimtai metų, kol mes 
to kūrybinio pajėgumo būtumėm 
sulaukę? Nelaisvė niekad ne
buvo ir niekad nebus ta dirva, 
kurioj suklesti tautinė kultū
ra.

Dr. Ant. Rukša yra filologas, 
antikinių kalbų ir kultūrų ži
novas. Pakanka pavartyti Lie
tuvių Enciklopediją, kad pa
justum jo erudiciją, jo gilų iš
simokslinimą. Reikėtų gerokai 
padirbėti, kad suskaičiuotum, 
kiek šimtų enciklopedinių 
straipsnių ir straipsnelių jis 
yra parašęs apie antikinę Grai
kiją ir Romos imperiją, aptar
damas jų dievus, valstybės, 
mokslo ir meno vyrus, duoda
mas įvairių terminų aptarimus. 
Man rodosi, dr. Ant. Rukša 
buvo vienas pajėgiausių ir darbš- 
čiausių Liet. Enciklopedijos 
bendradarbių.

Publijas Vergilijaus Marono, 
trumpai ir beveik visuotinai va
dinamo Vergilijum, Enėjidė, ku
rią dr. Ant. Rukša išvertė J liet, 
kalbą, yra poetinis kūrinys, pa
rašytas hegzametru. Ar filolo
gui įveikiamas toks sudėtingas 
poetinio meno uždavinys? Į klau- 
Simą galima atsiliepti klausimu: 
jei Homero hegzametrus įveikė 
medicinos d r. J. Ralys, tai kodėl 
Vergilijaus poemos negalėtų 
įveikti filologijos dr. Ant. Ruk
ša? Kalbininkui grožinė litera
tūra visada buvo artimesnė, ne
gu, pvz., medicinos ar fizikos 
mokslų žinovui, gana dažnai kai-
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bininkui ji būna net studijų me
džiaga. Antra vertus, Enėjidės 
vertėjas nėra naujokas šiame 
"kovos lauke", kur reikia atkur
ti ne tik veikalo turinį, bet ten
ka nugalėti ir jo stilių bei for
mą — d r. Ant. Rukša į lietuvių 
kalbą jau yra vertęs Sofoklio 
(496-406 pr. Kristų) tragedijas, 
išleistas nepr. Lietuvoj 1939 m.

Kaip legenda sako, aklasis 
dainius Homeras hegzametru 
(dr. Ant. Rukša rašo heksamet- 
ras, matyti, laikydamasis grai
kų originalo -- heks "šeši" ir 
metron "matas", "metras") sa
vo poemas kūrė, kaip spėjama 
(nes tikrų duomenų apie jo gy
ventą amžių dar nėra), VIII a. 
antroj pusėj prieš Kristų. Ver
gilijus, gyvenęs 70-19 m. pr. Kr. 
Enėjidę pradėjo kurti 29 m., 
dirbo vienuolika metų ir, savo kū
rinio galutinai neišdailinęs, mi
rė pakelėj iš Atėnų į Neapolį, 
kur ir yra palaidotas.

Vakarų kultūros pasauly poe
tai Homeras ir Vergilijus iki 
šiol varžosi dėl pirmos vie
tos -- britai ir jų kultūros žmo
nės didžiausiu pasaulio poetu 
laiko Vergilijų, o vokiečiai ir 
jų kai kurie kaimynai Homerą. 
Berods, ir mes, lietuviai, esa
me linkę pirmuoju laikyti grai
ką, nes jis ne tik žymiai vy
resnis už romėną, bet Vergili
jus nemažai yra iš graikų pasi
mokęs, o savo Enėjidės kai ku
riose giesmėse Homerą sekė, 
žinoma, pačią poemą keldamas į 
savo laiko poezijos meno aukš
tumas. Be abejonės, jų kūriniai 
savo polėkiu ir poetinės kalbos 
priemonėm yra skirtingi, atski
rų savo bruožų turi ir jų hegza
metras.

Alfredas Tennyson’as (1809- 
1892), plačiai pažįstamas poetas 
angliškai ir neangliškai kalban
čiame pasauly, yra taręs, kad 
"hegzametras yra didingiausios 
eilės, kurias kada nors žmogaus 
lūpos tarė". Vergilijus, Home
ras ir dar ne vienas kitas seno
vės dainius liudija, kad hegza
metras yra viena pačių seniau
sių eilėdaros formų (ritmų bei 
metrų).

Dr. Ant. Rukša Enėjidės įva
de hegzametrą gana plačiai pa
nagrinėja ir aptaria. Pvz., jis 
rašo, kad "Daktilinioheksamet- 
ro eilutę sudaro šešios daktili
nės pėdos. Daktiliu (graikiškai 
daktylos "pirštas", nes piršto 
vienas krumplys ilgas, o kiti du 
trumpi) graikai pavadino eilė
daros pėdą, susidedančią iš vie
no ilgo skiemens ir dviejų trum
pų. Tačiau iš šešių vienodų 
daktilių sekos susidedanti eilu
tė ir juo labiau iš tokių visai 
vienodų besikartojančių eilučių 
sudarytas eilėraštis savaime 
būtų nepaprastai monotoniš
kas". Toliau dr. Rukša aiškina, 
kokios priemonės hegzametro 
monotoniškumą (kuris gali reikš
ti ir monotonišką audringumą) 
suskaldo ir paįvairina. Tų prie
monių yra keletas -- paskuti
nis daktilinės eilutės skiemuo 
gali būti ne daktilis, bet spon
dėjus ( du ilgi skiemenys) arba 
trochėjus (vienas trumpas ir 
vienas ilgas skiemuo); dar labiau 
hegzametrą įvairina tai, kad ke
turi pirmieji hegzametrai gali 
būti keičiami spondėjais (- -); 
hegzametro skaitymui paleng
vinti naudojamos cenzūros (vy
riška ir moteriška) arba atsi
kvėpimai, kurie šioj formoj tu
ri savo vietą ir laiką.

Tik paviršium prabėgę, re
gim, kad hegzametras yra sudė
tinga eilėdaros forma, kuriai 
įveikti reikia gilaus pažinimo ir 
nemenko poetinio talento, tiesiog 
sunkaus darbo, kad tą eiliavimo 
techniką nugalėtum ir įsisavin
tum.

Lietuvių hegzametras nėra 
toks jaunas, kaip gali kam nors 
atrodyti. Nežinomas autorius 
hegzametru ir liet, kalba rašy- 
tom eilėm 1589 m. sveikino ka
ralių Žygimantą Vazą, kai tas 
lankėsi Vilniaus akademijoj. Kin
tas 12 eilučių sveikinimas, 1729 
m. parašytas hegzametru, taip 
pat buvo skaitytas Vilniaus aka
demijoj. Vėliau Karaliaučiaus 
universitete hegzametru prabi
lo L. Rėza (1824), dap vėliau V. 
Kudirką (1858-1899), Pr. Vaičai
tis (1876 - 1901), Mot. Gustai
tis (1870 - 1927). Vyskupas Ant. 
Baranauskas, kol dar nebuvo pa
linkęs į lenkybę, savo Anykščių 
šilelį parašė daktiliais, berods, 
norėdamas lenkams parodyti, 

kokia lanksti yra lietuvių kalba 
ir kaip lengvai ji įveikia poezi
jos sudėtingus ritmus bei met
rus (lenkai, turėdami pastovų kak 
bos kirtį, sunkiai nugali daktilį, 
taigi ir hegzametrą, nors lietu
vių kalbai ilgą laiką jie negailė
jo paniekos komplimentų). Ta
čiau pats didžiausias lietuviško
jo hegzametro kūrėjas yra Kris
tijonas Donelaitis (1714-1780), 
greta jo statytinas dr. J. Ralys, 
o dabar ir dr. Ant. Rukša.

K. Donelaičio hegzametras, 
kuriuo jis parašė savo Metus ir 
pasakėčias, yra toninis, per
pintas spondėjais ir cezūrom, 
tad nemonotonus. Pažvelkim Į 
dvi pirmąsias ir labai populia
rias Pavasario eilutes ir pama
tysim, kaip meistriškai Donelai
tis savo kanklėm skambina:

Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą

Ir, žiemos šaltos triūsus 
pargriaudama, juokės.

PUBLIJUS VERGILIJUS MARONAS

ENĖJIDĖS KETVIRTOJI GIESMĖ
(Ištrauka)

Kai tik pakilus Aušra paliko bangas Okeano, 
Spindinčion ryto švieson pro vartus pasipylė jaunimas: 
Neša tinklus, ilgąsias akstis ir medžioklines kilpas, 
Smelkias masilai raiti ir skalikai gaujom pasileidžia. 
Delsiančios dar kambary tebelaukia kilnios karalienės 
Punų didikų minia. Žėrėdamas purpuru, žirgas 
Kapsto žemes ir žąslų putas nerimaudamas kramto. 
Žengia ji pagaliau tarp gausingos minios palydovų, 
Žvilga apsiaustas puošnus, atlankom išrašytas auksinėm, 
Aukso saga sukabina kraštus purpurinio drabužio, 
Auksu magztyti plaukai ir auksinė strėlėm šovininė. 
Krykštauja Julas smagus tarp gretų kunigaikščių frigėnų; 
Prieky voros išdidžiai Enėjas žavus atžygiuoja, 
Seka dvi tautos drauge, jas jungia bendra vadovybė, 
Tartum, Ksanto sroves ir Likijos žiemą apleidęs, 
Lankos Dele, gimtinėj brangioj, Apolonas skaistusis, 
Rengdamas šokius džiugius su giesmėm aplink aukurą 

šventą;

Klykia bendroj kamšaty ir ratu šokinėja driopai, 
Trypia kretiečiai linksmi ir dažytais veidais agatirsai. 
Žengia jis pats per Kinto kalvas ir, juosdamas auksu, 
Garbanas raito bangom ir puošia gležnais žalumynais. 
Didvyrio veidas žavus taip spindėjo taurai ir kilmingai.

Kai prikopė daubas ir kalnų neįžengiamą tankmę, 
Strakteli mirksniu akies nuo uolų ir jau ritas paknopstom 
Ožkos laukinės lomon. Čiagi vėl iš anapus tankynės 
Liuoksi būriais per lygius lakus išpjudytieji elniai, 

Raičioja dulkes stulpais ir palieka kalnų tankumynus. 
Švaistosi Julas džiugiai, ant žirgo smarkaus užsiritęs, 
Dūksta plačiom lygumom, ir tik lenkia čie vieną, čia kitą. 
Geidžia ir maldo dievus, kad atsiųstų jam šerną baikštuolį 
Ar kad nuo kalno kuris iš liūtų gelsvi) nusileistų.

Niaukstos tuo tarpu dangus ir, erdvei griausmais 
sudundėjus, 

Liūtis pilkšva su ledais čiurkšlėmis jau prapliupusi 
šniokščia. 

Tiro čia palyda ir Trojos kariai bei kilmingas 
Dardano ir Veneros želmuo per laukus išgąstingai 
Kuria lūšnosna kas kur. Nuo kalnų virsta kriokdamos 

z upės.
Glaudžias urve tam pačiam karalienė ir Trojos valdovas. 
Ženklą piršli Junona ir Žemė jiem beregint siunčia: 
Bliksi ugnis, ir, aiterui šviesiam jungtuves pripažinus, 
Nuo augštybės kalnų orejadžių kauksmai nuaidėjo. 
Ta diena jos mirties priežastis ir pradžia negerovių, 
Nes nuo tada nebevaržo jau jos nei liežuviai, nei akys; 
Nebe slaptuoju džiaugsmu Didonos širdis besiguodžia: 
Dangstos jungtuvėm dabar, tuo vardu puošdama savo 

kaltę.

Vertė d r. A. Rukša

Laikydamiesi dabartinio mūsų 
kalbos kirčio, pacituotam dvi
eily labai sunkiai daktilius ap
čiuopiant, tačiau, žodžių kirčius 
"sudonelaitinę", pamatysim, jog 
tai yra būdingas mūsų didžiojo 
epiko hegzametras.

Donelaitinės tradicijos lai
kėsi ne vienas kitas lietuvis po
etas, savo kūryboj tą formą ban
dęs. Lietuviškąjį hegzamet
rą smarkiai sudaktilino dr. J. 
Ralys ir jo talkininkai. Už tai 
jį barė literatūros kritikai ir 
kalbininkai. Tačiau, truputį iš 
perspektyvos pažvelgus, dr. J. 
Ralio darbai -- Homero Odisė
jos ir Ilijadoes vertimai -- yra 
didis ir vertingas įnašas į mū
sų vertiminę literatūrą.

Nors Publijaus Vergilijaus Ma
rono Enėjidė lietuviško dr. Ant. 
Rukšos vertimo susilaukė tik 
1965 m. (iš knygų rišyklos te

pasirodė 1966 m. pradžioj), pats 
poetą s, Lietuvoj yra seniai pažįs
tamas. Vilniaus akademijoj (1569 
-1795 laikotarpy, t.y. nuo jėzuitų 
pakvietimo į Lietuvą iki 3-jo Lie
tuvos - Lenkijos padalinimo), 
kaip teigia dr. Ant. Rukša, jis 
buvo gal daugiausia mūsų šaly 
skaitomas poetas, nes Akademi
jos dėstomoji kalba buvo loty
nų kalba, taigi ta, kuria yra su
kurti Vergilijaus kūriniai. Kar
tais šildami ir prakaituodami, 
Vergilijaus hegzametrus loty
niškai ne vienas deklamavom ir 
nepr. Lietuvos aukšt. mokyklo
se.

Dr. Ant. Rukšos lietuvių kal- 
bon versta Enėjidė -- neleng
vas uždavinys jo darbo apžval
gininkui. Reikėtų nemaža laiko 
ir rimtų studijų, kad galėtum 
to darbo pilnutinesnę vertę ap
čiuopti, pasverti ir įvertin
ti. Tad ir aš čia rašau tik pir
muosius įspūdžius, kuriuos pa

tyriau lietuvių kalba skaityda
mas nemirtingąją Vergilijaus po
emą.

Aišku, visų pirma kyla pa
prasti klausimai: ar d r. Ant. 
Rukša įveikė hegzametrą, ar 
jis Įtikinamai ir meniškai at
kūrė didįjį romėnų poeto veikalą, 
kurio populiarumas ir nūdien pa
sauly nėra užgęsęs?

Pats dr. Ant. Rukša apie savo 
darbą taip rašo: "Mano heksa- 
metras tarpinis tarp Donelaičio 
ir Ralio heksametro. Jis dakti- 
liškesnis ne tik už Donelai
čio, bet ir už Vergilijaus met
rą, tik stiliaus lankstumui ir 
subtilumams bei tono įvairu
mui atmieštas spondėjų. Ir man, 
kaip ir kaikuriems kitiems nau
jiesiems antikinės poezijos ver
tėjams, daktilis šiaipjau labiau 
patinka, gal dėl savo pilnumo ir 
tempo. Versdamas tolydžio vis 

labiau ėmiau pamėgti daktilius, 
kol, pagaliau, ketvirtąją giesmę 
labiausiai už visas sudaktilinau. 
Toliau kartais jau ir sąmonin
gai atsisakydavau nuo vieno kito 
daktilio, keisdamas jį spondė- 
jum. Ketvirtosios giesmės išsi
skyrimas iš kitų ta r po man buvo 
kėlęs net rūpesčio, tačiau šios 
giesmės spondėjinti nesiryžau, 
nes joje ištikro daug "nerims
tančių minčių, pageidavimų ug
nies", tad ir "nesulaikomas aud
ringumas" tikrai pateisina jos 
didesnį daktiliškumą".

Priekabus kritikas tokiu at
viru ir nuoširdžiu Enėjidės at
kūrėjo pasisakymu, kaip man 
vaidenasi, tuoj bandys pasinau
doti. Ir jis galės tvirtinti, kad 
dr. Ant. Rukša nepaisė Vergili
jaus orginalinio metro, kad jo 
hegzametras -- ne Vergilijaus 
hegzametras, o "tarpinis tarp Do
nelaičio ir Ralio, daktiliškesnis 
ne tik už Donelaičio, bet ir Ver* 
gilijaus metrą".

Jei tokių kalbų išgirsim, jos 
nebus tikrasis kritiko įžvalgu
mas. Man rodosi, kad dr. Ant. 
Rukšos atviras pasisakymas tik 
palengvina Enėjidės vertimo nag
rinėjimą. Didelį ar mažą kūrinį 
atkurti pėda pėdon, laikantis 
originalo eilėdaros, yra tiesiogi
nis vertėjo uždavinys. Betgi mes 
puikiai žinom, kad poezijos vei
kalai nėra išverčiami, jie te
gali būti tik atkuriami. O atkū
rėjas, naudodamas kitą medžia
gą, t.y., kitą kalbą, neišvengia
mai turi taikytis prie jos saki
nio melodijos, toj ar kitoj vie
toj turi paisyti jai tinkamesnio 
ritmo bei metro.

Susipažinęs su Enėjidės verti
mu, aš susidariau įspūdį, kad dr. 
Ant. Rukša puikiai moka lotynų 
kalbą, gerai "groja" ir savo gim
tąja liet, kalba. Jei atsigrįšim į 
dr. J. Ralio vertimus, kurie yra 
tikrai vertingi, tai visai rimtai 
turėsim pripažinti, kad dr. Ant. 
Rukšos darbas jau yra aukštoka 
pakopa lietuviško hegzametro kū
ryboj.

Būtų akivaizdi pretenzija, jei 
bandytum patikrinti, kiek tiks
liai liet. kalba yra atkurtas Ver
gilijaus poemos originalas. Vi
sų pirma tam reikėtų nemenkiau 
lotynų kalbą mokėti, kaip ją mo
ka dr. Ant. Rukša. Ši aplinkybė 
neišvengiamai verčia pasitikėti 
Enėjidės atkūrėju ir tik žiūrėti, 
kaip jo mintis plaukia ir kaip jo 
hegzametrai skamba mūsų kal
ba. Originalo mintys ir poetiniai 
vaizdai, kiek aš prisimenu iš vie
no kito mokyklinio darbo, dr. 
Ant. Rukšos vertime yra auten
tiški ir subtilūs.

Dr. Ant. Rukšos vertimo kal
ba, jei taip galima pasakyti, yra 
vienas paskutinių žodžių mūsų 
bendrinėj kalboj. Ji yra lanks
ti, poetiška, vertėjas rūpestin
gai paiso mūsų kalbos bendri
nio kirčiavimo (kas ypač lengvi
na hegzametro skaitymą), jo 
žodynas įvairus ir turtingas, sa
kinys spalvingas ir melodin
gas, pasakojimas epiškas. Tie
sa, Enėjidės vertime pasitaiko 
retesnių mūsų kalbos žodžių, vie 
no j kitoj vietoj atsiranda vul- 
garokas žodis (nesunkiai pakei
čiamas tinkamesnių), pasitaiko 
ir naujadarų. Pastarųjų vienas ki 
tas gal ir buvo vengtinas, buvo 
galima ir be jo išsiversti, bet rei
kia pripažinti, kad dr. Ant. Ruk
šos naujadarai, žodžio darybos 
požiūriu, yra gerai padaryti. 
Jeigu ilgainiui mūsų kalboj jie 
prigytų (o tokių bus), tai anaip
tol negalėsim jų vadinti liet, 
kalbos skurdinimu.

Publijus Vergilijus Maronas 
buvo ne tik poezijos meno geni
jus, įkvėpęs ir Dantės Dievišką
ją komediją (jis buvo Dantės va
dovas per pragarą), bet ir didžiai 
išmokslinta ano meto asmenybė. 
Mes teturim tik Šv. Trejybę,bet 
ir jos paslaptyse nekartą su- 
sipainiojam, o Vergilijus savo 
Enėjidėj lengvai dorojasi su gau
sybe graikų ir romėnų dievų, 
kurie savo kovom ir aistrom nė
ra toli nubėgę ir nuo nūdienio 
Žmogaus, jis pažįsta ano meto 
tautas ir valstybes, jų žygius, 
laimėjimus ir pralaimėjimus, 
jis yra bene pats iškiliausias ro
mėnų dvasinės kultūros bei min
ties atstovas.

Vergilijaus Enėjidė -- tremti
nio epas, nes Enėjas, Trojos did
vyris, pralaimėjęs karą ir nete
kęs tėvynės, ieško naujų krantų, 
kur galėtų įsikurti. Motinos Ve
neros rūpesčiu, dievai jam lemia 

būti romėnų pirmtakūnu, italų 
tautos pradininku, bet, kol jis 
Italijos žemę pasiekia, dievai jo 
priešai (ypač deivė Junona) blaš
ko jo laivus jūroj, įvelia į kovas 
su netikėtais priešais ir eibę ki
tokių pinklių jam supina. Savo 
turiniu Enėjidė yra artima ir 
mūsų amžiaus žmonėms, nes ar 
mažai mes, tremtiniai, išgyve
nom "enėjidžių", kol pasiekėm 
vieną ar kitą žemės krantą?...

Dr. Ant. Rukša mūsų laiko lie
tuviams atnešė didelę ir brangią 
dovaną. Nenorėdamas citatom 
marginti šio rašinio, nenorėda
mas skaitytojams bėgti už akių 
ir juos dar kitais žodžiais įti
kinėti, kad ypačiai nepalankiose 
sąlygose ir nelinksmu metu su
silaukėm vertingo antikinės kul
tūros veikalo atkūrimo sava kal
ba, parinkau keletą posmų iš 
Enėjidės ketvirtosios giesmės, 
kurią dr. Ant. Rukša vadina 
daktiliškiausia. Tą ištrauką per
skaitęs, tikiuose, pats skaity
tojas pajus, kokio, poetinio po
lėkio kūrinys yra Enėjidė ir 
jos vertimas į lietuvių kalbą.

Kad būtų aiškesni ir supranta
mesni duodamos ištraukos teks
tai, jungiu paaiškinimą: Enėjidės 
ketvirtoji giesmė apdainuoja Kar
taginos karalienės Didinos mei
lę ir mirtį. Didonos drama pra
sideda, kai Enėjo laivus audra 
atbloškia į jos naujai kuriamo 
didingo miesto uostą. Didonąglo
boja Jupiterio sesuo ir žmo
na Junona, o Enėją jo motina 
meilės ir grožio deivė Venera. 
Gražioji Didona, iki šiol buvusi 
tvirtai ištikima savo mirusiam 
vyrui, įsimyli Enėją, o kai Enė
jas, Jupiterio lėmimu, Carta- 
giną palieka ir išplaukia Itali
jon -- Didona savo mylimąjį 
prakeikusi, nusižudo. Ištraukoj 
vaizduojama deivės Junonos 
įkvėpta medžioklė, kai tos pačios 
deivės sukeltos liūties metu Di
dona palūžta ir tampa Enėjo 
meilužė. Ištraukos daktilinis 
hegzametras, kaip man atrodo, 
yra neblogas pavyzdys to sėk
mingo ir nuoširdžiai sveikinti
no darbo, kurį Įveikė dr. Ant. 
Rukša.

Dr. Ant. Rukšos atkurtą Ver
gilijaus Enėjidę išleido Juozas 
Kapočius -- Liet. Enciklopedi
jos leidykla. Vertėjas savo dar
bą aprūpino pratarme ir įvadu, 
kuriame yra aptariama Vergili
jaus gyvenimas, jo kūryba ir 
reikšmė, Vergilijus Lietuvoje, 
antikinis hegzametras, lietuviš
kas hegzametras, lietuviškas 
Enėjidės atkūrimas ir antikinių 
vardų lietuvinimas. Knygų gale 
(255-295 psl.) atspausdinti ,dr. 
Ant. Rukšos parengti Vardai ir 
daiktai -- graikiškų ir lotyniš
kų vardų ir daiktų žodynėlis, 
padedąs skaitytojui susigaudy
ti antikos dievų, žmonių ir daik
tų pasauly.

Dėl savo vertimo pratarmėj 
dr. Ant. Rukša taria: "Gerai su
prantu, kad šiame vertime te
sugebėjau pasinaudot tik maža 
dalele neišsemiamų žodingos lie - 
tuvių kalbos turtų. Su laiku, ti
kiuosi, atsiras kitas Enėjidės 
vertėjas, daug geriau mokąs 
lietuvių kalbą ir įmantriau su
gebąs perteikti Enėjidės dva
sią lietuviškai. Gal ir jis mano 
darbą pavartos tamsiam fonui, 
kuriame vaizdžiau išryškėtų jo 
laimėjimų šviesiausios spalvos. 
Tačiau tuo tektų tik džiaugtis, 
nes tai būtų nauja, augštesnė 
pakopa į tobulybę. Tuo tarpu te - 
galiu su maloniu skaitytoju at
sisveikinti senu lotynišku posa
kiu: kaip išgalėjau dariau, ge
riau tepadarai kas gali".

Savo išore lietuviškoji Enėji
dė nėra puošni, yra padabinta 
spaustuvėj skoningai rinktu vir
šeliu, rūpestingai sulaužyta ir 
atspausdinta, nors korektūros 
"velniukų" šen ten atsiranda.

Teisybė, kad šiuo metu išgy
venam "lietuviškų knygų skaity
mo letargijos metą". Tuo nema
loniu faktu remdamasis, dr. Ant. 
Rukša sako: "Puikiai suprantu, 
kad ir toks knygų leidimo "ma
gas", kaip Juozas Kapočius, su
gebąs kartais įvykdyti fantastiš
kiausiai atrodančius knygų leidi
mo planus, vargu šiuo atveju ar 
išsisuks be nuostolių. Tad jei ši 
knyga išvys pasaulį ir pelėms 
neteks galąsti savo dantų jos 
rankraščiais, tai didžiausias 
nuopelnas ir padėka teks leidė
jui". Čia jungtiną tik tokia pa
staba: pelėms nėr ko džiaugtis, 
Enėjidė jau išleista!

Be abejonės, pacituoti Enėji
dės vertėjo žodžiai yra liūdnas 
ir skaudus minoras. Galimas

(Nukelta į 6 psl.)
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Enėjidė...
(Atkelta iš 5 psl.) 

dalykas, kad taip ir atsitiks, kaip 
jis sako — leidėjas Kapočius, 
išleidęs Enėjidę, neišsivers be 
nuostolių. Tačiau man sunku pa
siduoti tokiam pesimizmui. Pla
čiam pasauly tikrai dar yra lie
tuvių, kurie supras, ką reiškia 
Enėjidės prabilimas lietuviškai. 
Ji teiks garbę kiekvienai priva
čių namų bibliotekai, tad kiek
vienu atveju yra brangi ir ver
tinga dovana. Perkame dova
noms porcelaną, krištolą ar elek'- 
tronikos įrankius, bet man vis 
dar sunku tikėti, kad mes ne- 
darytumėm skirtumo tarp dūž
tančių ir nedūžtančių dalykų. Ver. 
gilijaus Enėjidė per du tūkstan
čius metų nesudužo skeveldrom, 
neapsinešė žeme, neperdegė ir 
neapsidengė rūdim. Argi ne didis 
džiaugsmas, kad ji, bylodama lie. 
tuviškai, beldžiasi ir į mūsų du
ris?...

♦♦♦

Antikiniai poetai lietuviškai, 
I (II tome turėtų būti Vergili
jaus Bukolikos ir Georgikos, ku
rias liet, kalbon išvertė ir spau
dai paruošė tas pats dr. Ant. 
Rukša): Publijus Vergilijus Ma- 
ronas -- Enėjidė; vertė ir pagal 
originalą heksametrais lietuviš
kai atkūrė, pa rašė įvadą ir suda
rė žodynėlį dr. Ant. Rukša; Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla 
1965 m. leidėjas Juozas Kapo
čius; spaudė Liet. Enciklopedi
jos spaustuvė, 300 pusi., Tira
žas 500 egz.; kaina nepažymėta.

STASIO BARO

PLOKŠTELĖ
jau gaunama DIRVOJE. 
Kaina - Mono - 6 dol.

Stereo - 7 dol.
Užsisakant paštu, prašome prisiųsti 25 c. persiuntr- 

mo išlaidoms!
Mūsų įžymaus solisto įdainuotos operų arijos, gro

jant Stuttgarto simfoniniam orkestrui, diriguojant komp. 
DARIUI LAPINSKUI, suteikia ne tik malonią staigmeną, 
bet kartu tai yra reprezentacinė dovana bet kuriai pro
gai.

Užsisakant siųskite čekį ar money order adresu:
DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Gutauskas, Exec. Secy.

^P1447 $0. 49th CT. • CICERO • 60450 • PHONE 454-4330
J^NOUtS: MOK. Mj TUO., TKURS., FRt. M; SAT. f.J; WfD. CLOSED

CICERO, ILLINOIS

DIVIDEND CHICKS MAILID 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

r t

Filatelijos kampelis
--------- Antanas Bernotas ----- 1 —

JAV išleido šiuos naujus pašto 
ženklus:

1. Balandžio 9 d. - 5 c. pašto 
ženklas, pavadintas "Humane 
Treatment of Animals" (Žmo
niško Elgesio su Gyvuliais drau
gijai pagerbti). Piešinys - šu
niukas.

2. Balandžio 16 d. - 5 centų 
p. ženklas Indianos 150 metų 
sukakčiai paminėti. Piešinys - 
Indianos siluetas, senasis ka
pitelius Corydon mieste ir 19 
Žvaigždžių.

Indiana (pavadinta nuo indėno 
angliško vardo Indian) yra viena 
iš vidurio vakarų valstijų, ir 
apima 36, 921 kv. mylių plotą, 
šiaurėje ji remiasi į Michigano 
valstiją ir ežerą, rytuose į Ohio, 
pietuose į Kentucky,o vakaruose 

į Illinois valstijas. Valstijoje 
daugiausia derlingos lygumos, 
tik rytuose yra aukštesnių kal
vų, o Paežeriais - kopos. Vaka
rinėje dalyje - rudosios anglies 
klodai, yra naftos, gamtinių du
jų, išplėsta cemento ir kalkių 
gamyba. Valstija - viena iš 
svarbiausių Amerikos žemės 
ūkio kraštų, kartu labai išplės
ta pramonė, ypač geležies lie
jyklos ir apdirbimas. - Pirmie
ji Indianoje pradėjo lankytis 
prancūzų traperiai ir kailių me
džiotojai. Tuo metu ten gyveno 
Miami genties indėnai. 1680 m. 
prancūzų keliautojas La Šalie 
praplaukė Kankakee upe. 1720 
m. prancūzai pastatė Fort Qua- 
tanon prie Wabash upės, o 1727 
m. - Fort Vincennes, prie kurio 
1734-35 m. pradėjo kurtis mies
telis. 1763 m. Anglija paskelbė 
teritoriją savo nuosavybe. 1778- 
79 m., Amerikos revoliucijos 
metu, George Rogers Clark su 
savo vyrais teritoriją atėmė iš 
britų. Karai su indėnais tęsėsi 
nuo 1781 iki 1795 (ir vėliau), kol 
jie buvo sumušti prie Tippeca- 
noe. 1800 m. buvo suorganizuo
ta Indianos teritorija. Vėliau, 
atkritus Michigano ir Illinois 
valstijoms, Indiana pasiliko da
bartinės teritorijos ribose. In
diana, kaip 19-ta valstija, buvo 
priimta į sąjungą 1816 m. Sos
tinė pradžioj buvo Vincennes, 
nuo 1813 m. Corydon, o nuo 
1825 m. yra Indiana polio mies
te. Kiti didesni miestai yra 
South Bend, Gary, Evansville, 
Hammond, Terre Haute,Muncie 
ir E. Chicago.

3. Gegužės 2 d. - 5 c. p. žen
klas Amerikos cirkui paminėti 
Piešinys - besijuokiantis klau- 
nas.

AUSTRIJA išleido pusantro 
šilingo pašto ženklą Bertai von 
Suttner pagerbti. Pašto ženklas 
tamsiai pilkos spalvos.

Bertha von Suttner (gimusi 
grafaitė Kinsky, 1843-1914), ži
noma austrų rašytoja ir paci
fiste, gimė Prahoje, tuometi
nėje Austro-Vengrijoje. 1876 m. 
ji ištekėjo už barono Arthur G. 
von Suttner, taip pat rašytojo. 
1889 m. išleido pacifistinį roma
ną "Die Waffen nieder!" ( J. 
Kvietkus 1924 m. ši romaną 
išvertė lietuviškai "Šalin gin
klus!"). 1891 m. įkūrė Austri
jos pacifistų organizaciją ir bu
vo Tarptautinio Taikos Biuro 
Berne, Šveicarijoje, viena iš 
pirmininkų. Dalyvavo pacifistų 
kongresuose Romoje , Berne, 
Antverpene ir Hamburge. Lei
do žurnalą "Die Waffennieder". 
1905 m. gavo Nobelio taikos 
premiją. Parašė keletą kitų ro
manų ir šiaip veikalų. Visi jos 
raštai išleisti 1906-07 m. 12 
tomų.

FILIPINAI išleido gražią 4 p. 
Ženklų seriją 400 metų sukak
čiai paminėti, kai ten buvo įves
ta krikščionybė. Čia dedame 6 
centąvų p. ženklą, kuriame pa
rodytas paminklas su užkariau
toju ir misionierium, gilumoje z 
— salų žemėlapis.

Filipinų salos buvo užimtos 
1564 m. ispanų ekspedicijos, 
vadovaujamos užkariautojo 
Miguel Lopez de Legazpe, atvy
kusios iš Meksikos. Vietos gy-

MENKA DĖSTYTOJU KOKYBĖ
G. Zabulis, aukštųjų 

ir vidurinių specialinių 
mokyklų ministras 
(anksčiau tų pačių reika
lų komiteto pirmininkas) 
Vilniuje, dar kartą įro
dinėja (Sov. Litva, 1966/ 
106), kad negana didžiuo
tis dideliu studentų- 
moksleivių skaičium, o 
reikia susirūpinti jų mo
kymo kokybe.

Studentų ir technikumų 
mokinių skaičiai Lietu
voj jau dideli. Aukštosio
se mokyklose esą46,400 
studentų, o 1970 planuo
jama turėti net 63,000. 
Technikumuose- dabar 
apie 58,000, o būsią 
78,000. Aukštosios mo
kyklos jau esančios pa
tenkinamai aprūpintos 
patalpomis: Kaune nauja 
Žemės Ūkio Akademija, 
naujas Politechnikos 
Institutas (Medicinos 
Institutas dar laukia pa-

ventojai, malajų rasės, tuo me
tu buvo pagonys ir gyveno su
siskirstę mažomis gentimis, ir 
ispanai neturėjo jokio vargo 
salas užimdami. Tuoj po užka
riavimo, jau sekančiais me
tais, iš Meksikos atvyko grupė 
misionierių, vadovaujama tėvo 
Urdanetos, kuri pradėjo krikš
tyti gyventojus. Įspūdingos 
krikšto apeigos patraukė fili
piniečius, ir jie masiškai pri
ėmė krikščionybę, kuri sugun
dė juos bent tikybiniu atžvilgiu 
į vienetą. Krikščionybę įvedant 
daugiausia pasidarbavo vienuo
liai augustinionai, dominikonai, 
pranciškonai ir jėzuitai.

KANADA išleido šiuos naujus 
p. ženklus:

1. Balandžio 13 d. - 5 centų 
p. ženklą paminėjimui 300 me
tų sukakties nuo La Šalie at
vykimo į Kanadą. Piešinys: La 
Šalie atvaizdas,burlaivis, XVII 
amž. Kanados žemėlapis ir jū
rininko įrankiai.

Renė Robert Cavelier, Sieur 
de La Šalie (1643-1687) gimė 
Rouen, Prancūzijoje, kur mo
kėsi pas jėzuitus. 1666 m. jis 
atvyko į Naująją Prancūziją 
(dabartinę Kanadą) ir gavo že
mės Montrealio artumoje La- 
chine, kur pradėjo verstis pre
kyba. 1669-71 m. jis tyrinėjo 
Ontario ir Erie ežerų rajonus 
bei surado Ohio upę. Išmokęs 
indėnų kalbos, jis ėmė verstis 
kailių prekyba. 1673 m. guber
natorius Frontenac jį paskyrė 
naujai statomo forto Fort 
Frontenac (dabartinis Kingston) 
komendantu. 1677 m. grįžo į 
Prancūziją ir parsivežė nauja
kurių. 1679 m., lydimas būrio 
vyrų ir indėnų, jis leidosi į 
ilgesnę atradimų kelionę, pa
keliui statydamas fortus. At
rado St. Joseph ir Illinois 
upes. 1680 m. ištyrė Mississip- 
pi upės aukštupius ir leidosi 
upe žemyn, 1682 m. pasiekda
mas Meksikos įlanką. Ištirtas 
žemes paskelbė Prancūzijos 
nuosavybe, o Mississippi upyno 
sritį pavadino Louisiana, tuo
metinio Prancūzijos imperato
riaus Liudviko XIV garbei. 
Buvo paskirtas Louisianos gu
bernatorium. 1683 m. vėl iš
vyko į Prancūziją, parsivež
damas naujakurių ir buvo pa
skirtas visų šiaurės Ameri
kos prancūziškųjų žemių vi- 
cekaralium. Begrįždamas Mis
sissippi upe į Kanadą sukilu
sių vyrų buvo nužudytas prie 
Trinity upės 1687 m.

2. Gegužės 2 d. - 5 c. pašto 
ženklas Highway Safety propa
gandai plėsti. Pašto ženklo pie- 
Žinį sudaro įvairūs eismo ženk
lai. 

pildomų pastatų), Vilniuj 
— naujas Pedagoginis 
Institutas, nauji univer
siteto fakultetų pastatai. 
Bet technikumai lieką 
visiškai nuskriausti.' 
Nors technikumuose pla
nuojama turėti 78 tūks
tančiai mokinių, o ati
tinkamose bendrinių vi
durinių mokyklų klasė
se (9 - 11) numatoma 
apie 98 tūkstančius, pa
talpos statomos beveik 
vien bendrinėms mokyk
loms.. Ligi šiol esą pa
statyta 172 mokyklos, su 
pataisytomis patalpomis 
iš viso toms mokykloms 
parūpinta beveik 246 
tūkstančiai naujų vietų 
(visoms klasėms, įskai
tant pradžiamokslius), o 
technikumas esąs pasta
tytas dar tik vienas, 600 
vietų.

Visos aukštosios ir 
specialinės mokyklos 
tebekenčiančios mokslo 
priemonių ir laboratori
jų badą. O svarbiausia— 
menka dėstytojų kokybė. 
Aukštosiose mokyklose 
iš 10 dėstytojų tik trys 
turį mokslinius laips
nius. O dėstytojų paren
gimas reikalauja daug 
daugiau laiko, negu dide
lio mokinių bei studentų 
skaičiaus priėmimas į 
mokyklas. G. Zabulis nu
mato, kad norint iki 1970 
metų mokslo laipsnius 
turinčių dėstytojų nuo
šimtį pakelti bent iki 40 
(kad būtų 4 iš dešimties 
vietoj trijų), reikia daug 
stipriau pasispausti 
dėstytojų tobulinimo sri
ty.

Be tinkamų mokslo 
priemonių ir ypač be pa
sirengusių dėstytojų di
dieji studentų ir moks
leivių skaičiai nustoja 
tos reikšmės, kuri no
rima jiems teikti, re
miantis vien įspūdžiu iš 
jų didumo. (ELTA)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints. Full or part time. Top 
wages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work.

CASS MACHINE
69 1 ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

UNSKILLED HELP
To run drill presses. Full or part. 
Steady work. Top wages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

CASS MACHINE
69 1 ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

CR.ANE 
OPERATORS

STEEL VVAREHOUSE. EXPERI- 
F.NCED ON OVERHF.AD CRANES. 
SECOND & 3rd SHIFTS..

KASLE STEEL 
CORP.

4343 Wyoming Dearborn. Mich.
(58-64)

WANTED 
LATHE HAND 

MACHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL 
STF.ADY WORK. 

AIRCRAFT CERTIFIED ENG.
14233 E. 9 MILE 
WARREN, MICH.

313 — PR 6-7000
(63-65)

HELP WANTED MALĖ

UELDERS
Automatic welders.................... $3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
Inner Shield Welders...............$3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3.20 hr. 

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST 

Whitehead & Kales 
58 Haltiner 

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(62-76)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres- 
sive dies. Steady work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd. 
Detroit, Mich.

(54-67)

lst CLASS 
SURFACE GR1NDERS 

CLEAN MODERN SHOP
58 hour week. Days onlv. Steady 
work. Ali benefits & pension.

MONARCH TOOL & GAUGE CO. 
23450 Telegraph Rd. 

Southfield, Mich.
313 — 444-1288

(68-69)

JOURNEYMEN 
TOOL ROOM 

ENGINE LATHE HAND 
TURRET LATHE OPERATOR 

SCREW MACHINE 
REBUILDERS

Mušt have own tools, able to read 
prints &' setup job.
Top rates, fringe benefits. 53 hr. 
week.

MODERN COLLET 
MACHINE CO.

6633 ROHNS 
DETROIT. MICH. 

CALL 923-5840 MR. B1TTERS 
(63-65)

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS 

Staady year round employment. Full 
benefits, overtime. Opportunity for 
advąncement with progressive tool 
shop.

H. H. MOLD CO.
47535 Burton Rd. Utica, Mich.

73 1-12 10
(54-63)

HELP WANTED FEMALE

INSTRUCTOR: Psychiatric ex- 
perience in nursing, class roont 
teaching, clinical study and/or 
supervision. Baccalaureate de- 
gree desirable. Michigan regist- 
ered or eligible. Salary open. 
Three-hundred-bed general hos- 
pitaį 30-bed psychiatric unit. 
School of nursing with diplomą 
program. Write or call collect, 
Kari F. Greth. Director of Per- 
sonnel & Special Services, W. 
A. Foote Memorial Hospital, 
Jackson, Mich. (60-65)

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL HELP 

REGISTERED NURSES
For all services & shifts. Good start- 
ing salary differential for evening & 
night duties. Salary revue after 6 
nionths.

INSTRUCTORS—FOR 
SCHOOL OF NURSING

Salary commensurate with experi- 
ence & abiliti.

Excellent vvorking conditions. Lib- 
eral fringe benefits.
Apply call or write Personnel Director

BUTTERVVORTH HOSPITAL
100 MICHIGAN AVF-. N. E.

GRAND RAPIDS, MICH
(57-66)

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART TIME 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPERIENCE 
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

DIFFERENTIAL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift 
DIFFERENTIAL 

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL. WRITE OR APPLY AT

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICF. 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK. MICH. 
549-7000

. (49-62)

S C H O O L S

SACRED HEART 
SCHOOL

RES1DENT SCHOOL FOR 
BOYS GRADE 4-—THROUGH—8

BROTHERS OF THE
SACRED HEART

ANDOVER, MASSĄCHUSETTS 
(57-64)
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• Jonas Vaičaitis, iš Ak- 
rono, Ohio, apmokėdamas 
Dirvos prenumeratą, kartu 
prisiuntė 10 dol. auką, lin
kėdamas Dirvai stiprėti, 
plėstis kuo plačiausiai lie
tuvių tarpe.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks birželio 
7 d., 7 vai. vakare Lietuvių 
salėje. Susirinkime bus 
pranešimai apie Jubilieji
nio SLA Seimo ruošos dar
bų eigą ir apie būsimą, ben
drą visų Clevelande veikian
čių SLA kuopų vasaros pa
rengimą, įvyksiantį birželio 
12 d. Čiurlionio Ansamblio 
sodelyje. Taip pat bus ap
tariami SLA 14 kuopos die
nos reikalai ir priimami ap- 
draudos mokesčiai. Nariai 
prašomi susirinkime būti
nai dalyvauti. Sekantis, 
priešseiminis, kuopos narių 
susirinkimas įvyks liepos 5 
d..

• Gallery International 
šį šeštadienį, birželio 11 d., 
baigia antrąjį parodų sezo
ną ir vasarą galerija bus 
uždaryta, šiuo metu vyks
ta vokiečių dailininkų kūri
nių paroda, gavusi labai 
gražius įvertinimus ameri
kiečių 'spaudoje. Galerijos 
patalpose taip pat galima 
matyti ' kūrinius lietuvių 
dailininkų: A. Dargio, A. 
Mončio, V. Jonyno, R. Vie
sulo, V. Kasiulio, V. Igno,
J. Rimšos, V. Rato ir V. 
Raulo.

• Jurgis Juodėnas ir Al
fredas Urbanavičius baigė 
Šv. Juozapo aukštesniąją 
mokyklą ir gavo diplomus.

• Dalė Vodopalaitė baigė 
Clevelande Vilią Angelą 
aukštesniąją mokyklą ir šį 
rudeni ruošiasi studijuoti 
psichologija Clevelando val
stybiniame universitete.

Dalė Vodopalaitė priklau
so pagarsėjusiam Clevelan
do ”Vėjūnių” kvartetui ir 
su juo- yra koncertavusi 
įvairiuose lietuvių parengi
muose kituose miestuose.

• Gediminas Matulevičius 
birželio 1 d. baigė Cathed- 
ral Latin aukštesniąją mo
kyklą ir gavo diplomą. Mok
slo metu priklausė skautų 
ir ateitininkų organizaci-

Gegužės 28 d. šv. Jurgio bažnyčioje Clevelande susituokė Meilė Leknickaitė su Tadu Mickum. Nuo
traukoje jaunieji, išėję iš bažnyčios su tėvais ir artimaisiais. Iš kairės: jaunosios tėvai Lionginas ir 
Apolonija Leknickai, jaunavedžiai Meilė ir Tadas Mickai, jaunojo tėvai Marija ir Stanislovas Mickai. 
Toliau matyti B. Mainelienė, J. Stoškutė, S. Zikas, I. Grigaliūnaite, G. Mickevičiūtė, A. Kalnietis, M. 
Leknickas, J. ir A. Poderiai ir kiti. V. Bacevičiaus nuotrauka

joms ir Vysk. Valančiaus 
mokyklos tautinių šokėjų 
grupei.

Toliau studijas tęs Cleve
lando valstybiniame uni
versitete.

• Gintaras Auginąs, Ka
zimieras Razgaitis ir Gedi
minas P. Titas baigė Ca- 
thedral Latin aukštesniąją 
mokyklą ir gavo diplomus.

G. P. Titas gavo pagyri
mą už labai gerą anglų kal
bos mokėjimą ir kaip labai 
geras amerikietiško futbo
lo žaidėjas, yra gavęs iš 
įvairių universitetų pasiū
lymus stipendijoms ir stu
dijoms. Jis savo tolesnėms 
studijoms pasirinko Mi- 
chigan valstybinį universi
tetą.

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ

Prie Naujosios parapijos, 
tinkamą 1 ar 2 šeimom. La
bai gerame stovyje. Nauji 
kilimai ir užuolaidos. Pui
kiai dekoruotas, be to, ge
rai prižiūrėtas sodelis.

Patogus susisiekimas ir 
arti krautuvių.

Teirautis dieną 752-3400, 
vakarais KE 1-7792.

(62-65)

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

SINCI ,1»O9

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 • 7770

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

• PARDUODAMAS nau
jas, šviesus, pilnas tautinis 
kostiumas.

Skambinti tel 681-2849.
(63-64)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimamos ir nevartojančios 
anglų kalbą, nes turime Įvai
riausių tautybių tarnautojus 
2000 žmonių tarpe. Dieninė pa
maina, didžiausi atlyginimai 
mokami moterims šiame rajo
ne. Patirtis nereikalaujama. 
Atlyginame besimokinant, po 
trumpo bandymo.

Teiraukitės mūsų Employ
ment Office nuo 8:30 iki 5 vai. 
p. p. nuo pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai Į pietus nuo Lorain 

Avė.)
(62-68)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
6 kam b. ir garažas. 65 dol. 
mėnesiui. 1248 E. 79 gt.

Teirautis tel. 431-2590.
(61-63)

HELP WANTED MALĖ

F.NG1NEERSAMERICAN MONORAIL 
OPPORTUNITIES

FOR

ELECTRICAL 
MECHANICAL

OR

STRUCTURAL 
ENG1NEERS

AND

DRAFTSMAN
With manufacturer or material 
handing eąuipment. Day shift. 
Steady employment. Excellent 
fringe benefits. Apply in person.

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 486-5000
(Located betweer> Euclid and St.

Clair Avė.)
Public transportation via CTS bus 

from Windermere station.
An Equal Opportunity Employer 

(62-64)

MACHINE HELP 
WANTED

TOOLMAKERS
experience on making eutting 
tools for multiple & spindle 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROVN & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MA1NTENANCE 
MECHAN1CS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonūs. paid 
vacations and holidays,
full.y paid hospital siekness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 R. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

F itters-W elders
All around machinist or 
diemaker, semi-skilled la- 
borers. Apply at shipping 
dept. 8:30 to 11 a. m.

May-Fran Mfg. Co.
1710 Clarkstone Rd.

Cleveland, Ohio
An Eqųal Opportunity I.mplover

(62-64)

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICIAN
for machine tool and panel 
wiring. Steady employment. 
Excellent company benefits.

APPLY IN PERSON

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST.
216 — 486-5000 

EUCLID, OHIO 44117
(Located between Euclid and St. Clair 
Avė.). Public transportątion via CTS 
bus from Windemere station.

An Equal Opportunity Employer 
(58-66)

MACHINISTS
2nd Shift, Shift Premium

Set-up and Operate

Engine Lathe
Turret Lathe
Boring Mill

Hill-Acme Grinder
Milling Machine

Universal Grinder
Radial & Sensitive

Drill Press
also

Laborers
ALSO 1ST SHIFT-

Electricians
Castings

Layout Inspector 
Mechanical Inspector

SF.E MR. CONNERS

The

Lees Bradner Co.
Elmwood Avė; at W. -121

Cleveland. O. 44111

An Equal Opportunity Employer
(62-64)

ELECTRICIANS
Reąuired for work on machine 
tools, and panel wiring, perma- 
nent position with material 
handling eųuipment manufac
turer. Excellent company ben
efits, apply in person.

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST. 
486-5000

(Between Euclid and and St. Clair 
Avės.). Public transportation via. 
CTS bus to and from Windemere 

Station.

An Equal Opportunity Employer 
(62-63)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

SET-UP MEN 
OPERATORS

FOR

CONOMATICS
BR0WN AND SHARPE

Days. Overtime. New plant facilities. 
E.vcellent benefits.

SLABE MACHINE 
PRODUCTS CO.

4659 INDUSTRIAL PARKVVAY 
\VILLOUGHBY. OHIO 

(F.ast at 3 70 and Euclid Avė.) 
(62-68)

GRINDERS FLAT FORM
CUTTING TOOLS. STF.P DRILL 

r.xcellent company benefits, overtime 
available. Permanent. West Side. 
Days.
OHIO CUTTER GRINDING CO

216 — 671-3377
(62-67)

HELP WANTED FEMALE

STENOGRAPHER
Experienced in , stenographic and 
general office details. I.lectric tvne- 
writer. Dictaphone-type recorder. 
Shorthand.

INTERIOR STEEL 
EQU1PMENT

2352 E. 69 St. 8810100
(62-63)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

LSS SUEIGA

LSS Tarybos Pirmijos 
nutarimu yra šaukiama 
Jaunimo Kongreso metu 
skautų ir skaučių sueiga. 
Sueiga įvyks Jaunimo 
Centro apatinėje salė
je liepos mėn. 3 d., sek
madienį, nuo 11 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Jai 
ruošti yra sudaryta ko
misija: v.s. J. Vaišnys, 
S. J. — pirmininkas;
v. s. F. Kurgonienė — 
Seserijos atstovė; s. V. 
Kasniūnas — Brolijos 
atstovas; v. s. V. Stat
kus — Akademinio Skau
tų Sąjūdžio atstovas.

Sueiga bus socialinio 
ir informacinio pobū
džio. Užkandžiaujant bus 
galima visiems, atvyku- 
siems iš kitų kraštų ir 
iš kitų miestų, pasikalbė- 
ti su skautų vadovybe, 
plačiau susipažinti su 
LSS veikla ir gauti į- 
vairių informacijų. Taip 
pat bus galima įsigyti 
skautiškų leidiniui pro- 
skautiškų leidinių, 
programų, reguliami- 
nų, ženkliukų ir kt. į, 
šią sueigą kviečiami 
visi iš kitur atvykusie
ji skautai ir skautės, o 
iš Chicagos — visi 
skautininkai, vyr. skau
tės, skautai vyčiai, a- 
kademikai skautai ir vi
si vadovai, pradedant 
draugininkais.

RENKA PROGRAMAS
Lituanistikos Institutas gavo 

iš Čiurlinio Ansamblio vadovy
bės 78 spausdintas koncertų pro
gramas, pradedant programa 
koncerto, duoto 1945 m, lap
kričio 23 d. Wangen im Allgau 
ir baigiant jubiliejinių 1965 m. 
koncertais. Kai kurios progra
mos yra gana kuklios, tik vie
nas lapelis, o kitos sudaro stam
bias ir meniškai apipavidalintas 
brošiūras, kurios be programos 
ir skelbimų dar turi eilę straip
snių. įvairių lietuviškų parengi
mų, minėjimų ir koncertų pro
gramos yra svarbus mūsų kul
tūrinės veiklos dokumentas, jos 
dažnai dingsta be pėdsakų, tor 
dėl Lituanistikos Institutas jas 
renka ir saugo. Tikimasi, kad 
ir kiti ansambliai paseks čiur- 
lioniečių pavyzdžiu ir siųs savo 
programas Institutui (adresas: 
4522 Albion Rd., College Park 
Md. 20740).

KANADOS 
LIETUVIAI

• Lietuviu kapiniu lan
kymas, kuriam buvo pa
švęsta gegužės 29-j i diena, 
sutelkė gana daug tautie
čiu. Jose amžiną poilsį yra 
radę jau virš pora šimtų as
menų. Kapai gražiai tvar
komi ir jau yra per tą trum
pą laikotarpi pastatyta ne
mažai gražiu paminklų. 
Maldose ir žodžiu buvo pri
siminti mūsų mirusieji. Pa
mokslą pasakė svečias iš 
Londono, torontiečiams ge
rai pažįstamas, kun. B. Pa- 
cevičius.

• Lietuviu Inžinierių ir 
Architektų Toronto sky
riaus nauja valdybą suda
ro: pirm. R. Baranauskas, 
vicerirm. V. Balsys, sekr. 
V. Matulevičius, ižd. V. 
T iuima ir nariai A. Kulpa- 
\ irius ir S. Masionis.

HELP WANTED

DOMESTIC 
COUPLE 

experienced to work in Akron. 
Qualified men to drive, general 
Ilousework and to serve meals. 
\Vomen to do maids work mušt 
be excellent. Top salary refer- 

ences reųuired. Do not apply 
unless ųualified. Phone Collect. 
Akron, Ohio, ask for Mrs. Wirg 

666-7783
(62-63)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

RUOŠIA MONOGRAFIJĄ APIE
V.D. UNIVERSITETĄ

• Dr. inž. Jonas Kašuba 
iš Great Neck, N. Y., atlie
kąs karinę prievolę JAV ar
mijoj, iš leitenanto pakel
tas i kapitono laipsnį.

• Kanados lietuviu bend
ruomenės kultūros skyrius, 
ryšium su ruošiamu jauni
mo kongresu Chicagoje, ša
lia jaunimo sekcijos, yra 
aktyviai įsijungęs į darbą. 
Jo rūpesčiu Toronte buvo 

PADĖKA

Negalėdami asmeniškai padėkoti visiems at
silankiusiems mūsų mylimo vyro, sūnaus ir brolio

KOSTO ČIURLIONIO
laidotuvėse, atsiuntusiems gėlių, užprašiusiems 
šv. mišias už jo vėlę, išreiškusiems mūsų gilaus 
skausmo valandoje savo nuoširdžią užuojautą, šv. 
Jurgio bažnyčios klebonui B. Ivanauskui ir kuni
gui K. žemaičiui atlaikiusiems gedulingas mišias 
ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą, tariame 
širdingą ačiū.

Nuliūdę:
žmona, motina ir sesuo

su šeima

suruošta jaunimo dailės pa
roda. Joje savo kūrinius iš
statė R. Paulionis iš St. Ca- 
therines. Torontiečiai: R. 
Juknevičius, J. Grabošas, J. 
Batūraitė, A. Vekterytė ir 
R. Renkauskaitė. Iš Mont- 
realio buvo du atstovai, tai 
R. Piešina ir D. Aneliūnai- 
tė ir V. Malkauskas tarnau
jąs Kanados kariuomenėj. 
Paroda buvo atidaryta ge
gužės 29 d. ir tęsėsi tris die
nas, t. y. iki birželio 1 d.

Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje ruo
šia plačią monografiją 
apie Vytauto Didžiojo 
Universitetą, 50 metų 
sukakties nuo jo įsteigi
mo Kaune proga. Mono
grafijai paruošti sudary
ta redakcinė komisija. 
Bendra Universiteto 
veiklos apžvalgą ruošia 
dr. Rukša, plačios stu
dijos apie Universitetą 
Liet. Enciklopedijoje 
autorius. įvairių Fakul
tetų veiklos istorijų su
darymu rūpinasi tų Fa
kultetų atstovai redakci
nėje komisijoje, pasi
kviesdami savų fakulte
tų profesorius. Iškylan
čiais įvairiais redakci
niais klausimais rūpi
nasi prof. F. Čepėnas, 
prityręs abiejų Liet. 
Enciklopedijų redakto
rius.

Monografijoje numato
mas platus straipsnis 

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, jo našlei, VINCENTI'NAI ir JONUI JUR
KŪNAMS, BIRUTEI ir VYTAUTUI ŽEMAI
ČIAMS, jų šeimoms ir giminėms reiškiame užuo
jautą

Regina, Vladas Ramanauskai 
ir šeima

apie V. D. Universiteto 
reikšmę Lietuvos kultū
riniame gyvenime. Tai
pogi numatoma ir plati 
santrauka anglų kalba.

Kad pagyvinti moksli
nio pobūdžio apžvalgą, 
planuojama knygon įdė
ti buvusių profesorių at
siminimus, ypač tų, ku
rie dalyvavo Universi
teto kūrimosi darbe. 
Tiek pat svarbūs ir įdo
mūs atsiminimai iš ei
lės paskutiniųjų Uni
versiteto gyvavimo me
tų ir raudonosios bei 
rudosios okupacijos 
metu. Tas tuo svarbiau, 
kad eilė paskutiniųjų 
Universiteto gyvavimo 
metų nesusilaukė jokių 
oficialių leidinių apie 
Universiteto veiklą. 
Kruopščiai ieškoma do
kumentinių davinių apie 
vokiečių okupacijos lai
kus įvairiuose Vokieti
jos archyvuose.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

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 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilų AUDRONĖ — ČAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir 
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
pajūrio vilų.

Monografijoje bus nu
šviestas ir studentijos 
gyvenimas ir įvairių 
studentų organizacijų 
kūrimasis ir veikla. Re
dakcinei komisijai svar
bu surinkti žinių ir at
siminimų apie Universi
teto studentijos gyveni
mą, apie studentų organi 
zacijų veikimą ir atsie- 
kimus. Atsiminimai bu
vusių Universiteto stu- 
tentų, patiekti gyvu žo
džiu, gali gražiai nu
šviesti mūsų žymiau
sios kultūrinės įstaigos 
reikšmę valstybiniame 

ir visuomeniniame gy
venime.

Todėl L.F.D.A. ir mo
nografijos redakcinė ko
misija kreipiasi į buvu
sius V. D. Universiteto 
studentus, prašydama 
atsiminimų apie jų stu
dentavimo laikų studen
tijos gyvenimą ir apie 
tų organizacijų, kuriom 
jie priklausė kūrimąsi 
ir veikimą.

Atsiminimus prašo
ma siųsti prof. P Če
pėnui, 6015 So. Francis- 
co Avė., Chicago, III. 
60629

Brangaus tėvo

A t A

VINCO ŽEMAIČIO

netekus, Jo dukrą VINCENTINĄ, jos 

vyrą inž. JONĄ JURKŪNĄ bei kitus
/

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Bartkus & Assoc. 
bendradarbiai

Tauriam lietuviui, pavyzdingam Lietuvos 
ūkininkui

A. A.

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirusi Jo šeimai, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Kriaučeliūnai

A. A.

VINCUI ŽEMAIČIUI
mirus, Ponią ŽEMAITIENĘ, dukrą VINCENTI
NĄ, sūnų VYTAUTĄ su jų šeimomis ir kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

B. ir G. Biskiai

Tragiškai žuvus

KOSTUI ČIURLIONIUI, 
mamytę ir seserį K. MARTUVIENĘ su šeima gi

liai užjaučiame

Regina, Vladas Ramanauskai 
ir šeima

A. A.

APOLONIJAI MEILUVIENEI
Lietuvoje mirus, dukteriai ANELEI KUBILIŪ- 
NIENEI, sūnums VYTAUTUI, STASIUI, JUOZUI 
ir jų šeimoms giliausią užuojautą reiškia ir drau
ge liūdi —

M. J. Kapočių šeima

A t A

VINCUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo dukterį VINCENTINĄ, jos vyrą, ALT 

S-gos pirm, inž. JONĄ JURKŪNĄ bei kitus šei

mos narius nuoširdžiai užjaučiame

ALT S-gos Cicero skyrius

A t A
VINCUI ŽEMAIČIUI 

mirus, žmoną ANELĘ ŽEMAITIENĘ, dukterį ir 
žentą: VINCENTINĄ ir JONĄ JURKŪNUS nuo
širdžiai užjaučia

Eleonora ir Aleksandras Griauzdės, 
Felicija ir Vytautas Izbickai, 
Bronė ir Jonas Vašiai

Brangiai Motinai

AGNIEŠKAI JAKŠEVIČIENEI
mirus Lietuvoje, rašytojui-žurnalistui VYTAU
TUI ALANTUI ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Lž S-gos Detroito skyriaus nariai

VINCENTINAI ir inž. JONUI JURKŪNUI

Jų tėveliui

VINCUI ŽEMAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučia

Pajauta ir Jonas Gaižučiai

A t A
PETRONĖLEI ANDZIULIENEI 

mirus, gilaus skausmo valandoje, jos dukroms 
ELENAI VYŠNIAUSKIENEI, BIRUTEI MAL- 
CANIENEI su šeima ir ALEKSANDRAI KRIKŠ
ČIŪNIENEI bei artimiesiems gilią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

A. Matonis su šeima

A. t A.

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, jo žmoną ANELĘ ŽEMAITIENĘ, dukterį 
VINCENTINĄ. jos vyrą JONĄ JURKŪNĄ ir vi
są šeimą nuoširdžiai užjaučiame, liūdėdemi drau
ge.

Stasė ir Algirdas Didžiuliai

Brangiam tėvui
A t A

STASIUI VOSYLIUI 
mirus, jo dukrą BIRUTĘ, jos vyrą ALT S-gos ižd. 
ADOLFĄ TRINKŲ bei kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame

ALT S-gos Cicero skyrius

Mielą

Ponią RAŠTIKIENĘ,
jos mylimiems broliams Lietuvoje mirus, širdin
gai užjaučiame

Agnė ir Kazimieras 
B a I a i š i a i 

Cleveland, Ohio
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