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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'GENEROLŲ KRIZĖ’ VOKIETIJOJE
Neseniai šioje vietoje 

mes jau minėjome V. Vo
kietijos 'generolų krizę’ 
kurios metu buvo atleis
tas (pagal jo paties pra
šymą) aviacijos inspek
torius gen. Panitzki ir 
atsistatydino vyr. ka
riuomenės inspektorius 
gen. Trettner. Jų paro
dymai seimo gynimo ko
misijoje išryškino dide
lius trūkumus Vakarų Vo - 
kietijos kariuomenės 
struktūroje. Tai geroka 
staigmena, nes kas kas, 
bet vokiečių kariuome
nė, kaip įrodė du pasau
liniai karai, buvo labai 
gera. Tiesa, galų gale ji 
pralaimėjo abu tuos ka
rus, tačiau atsakomybė 
už tai greičiau tenka po - 
litikams negu profesio
nalams kariams. Iš ki
tos pusės, kariuomenės 
stiprumas veda į pagun
dą ir politikus tą stip
rumą išnaudoti.

Kaip ten būtų, po ant
rojo pasaulinio karo dau
gelis vokiečių į kariuo
menę žiūrėjo kaip į 
jiems, bent laikinai, ne
reikalingą dalyką. Ne jie 
padalino Vokietiją, ir tie 
kurie taip padarė, turi pa
tys tai sutvarkyti. Ta
čiau ‘šaltas karas’ tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos 
privertė vokiečius pa
sisakyti už vieną ar ki-

JAV SENATO KOMISIJA PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJĄ LIETUVOS REIKALU

Nuvykusi į Washingtoną 
lietuvių delegacija praneša, 
kad Sena.to užsienio reika
lų komisija priėmė rezoliu
ciją, kuri buvo priimta Kon
grese Baltijos kraštų bylos 
JTO iškėlimo reikalu.

Senato užsienio reikalų

Penki Rytų Vokietijos gyventojai, dvi darbininkų šeimos, pabėgo 
nuo komunistinio režimo su pagalba šio buldozerio, kurį buvo ap
dengę storom plieno plokštėm, apsisaugojimui nuo komunistų 
sargybos kulkų. Pervažiavę griovį ir jėga prasiveržę pro spygliuo
tų vielų užtvarą, komunistams iš kulkosvaidžių smarkiai apšau
dant, išvertė mūrą ir pasiekė laisvąją Berlyno zoną. Nuotraukoje 
Vakarų Vokietijos policija apžiūri buldozerį, su kuriuo bėgliams 
pavyko išsisgelbėti iš "komunistinio rojaus".

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tą pusę ir Vakarų Vokie
tija greitai tapo NATO 
vienu svarbiausių rams
čių. Šiandien ji turi dau
giau kariuomenės negu 
bet kuri kita Europos 
valstybė.

Adenauerio režimas, 
kurdamas naują karinę 
galybę, labai gerai atsi
minė Veimaro laikų pa
našius patyrimus. Po pir
mojo pasaulinio karo Vo
kietija tegalėjo turėti 
100.000 vyrųReichwehrą. 
Tai buvo labai įgudusių 
profesionalų sambūris, 
kuris Hitlerio laikais la
bai greitai išaugo į mi
lijoninę armiją. Reichs- 
wehro vadai vedė savo 
atskirą politiką, su ci
viliais politikais jie ne
siskaitė.

Kad to išvengti, po ant
rojo pasaulinio karo 
Adenauerio vyriausybė 
norėjo labai pabrėžti ci
vilių pirmenybę, net 
daugiau, negu tai daro
ma anglo-saksų kraš
tuose. Pagal dabartinę 
sistemą, vyr. kariuome
nės inspektorius, atseit, 
vadas, tėra tik penktas 
iš eilės kariuomenės hie- 
rarchijoje, kurioje pir
mą vietą užima krašto 
apsaugos ministeris, o 

komisijai vadovauja senat. 
Fullbright, pastaruoju me
tu pasižymėjęs kontrover
siniais pareiškimais JAV 
užsienio politikos klausi
muose. Rezoliucijos priėmi
mas toje komisijoje reiškia 
didelį nuvykusios lietuvių 
delegacijos laimėjimą. 

jį seka civilis valdi
ninkas su valstybės sek
retoriaus titulu bei at
skirų departamentų gal
vos, per kurias kariuo
menės inspektorius ga
li kreiptis į patį minis- 
terį. Ir panašiai eina
ma žemyn iki pat kuo-< 
pos organizacijos. Jei, 
pavyzdžiui, kareiviai nu
siskundžia blogu valgiu, 
kuopos vadas negali pa
sišaukti viršilos ir jam 
pavesti ’duoti velnių’ vi
rėjams, kaip tai buvo 
seniau. Dabar jis turi 
raštu kreiptis į civilę 
administraciją, kuri yra 
atsakinga už valgį.

Tokia sistema kartais 
gali būti nebloga, jei jos 
priešakyje stovi tokia 
asmenybė, kaip ameri
kiečių McNamara, kuris 
laikomas organizaciniu 
genijum ir vadovavo mil
žiniškai įmonei — For
do bendrovei.

Vokiečiai tačiau to
kios asmenybės neturė
jo. Jų pirmasis ministe
ris, iš profesinių sąjun
gų veikėjų kilęs Theo 
Blank, greitai turėjo pa
sitraukti iš tos vietos 
dėl nervų pertempimo, 
antrasis — bavaras 
Franz-Josef Strauss įsi
vėlė į daugelį aferų, tre
čiasis ir dabartinis Kai- 
Uwe von Hassel, išplau
kęs po karo į politikus, 
nelabai susigaudo savo 
pareigose.

Dabartinės sistemos 
visos blogos pusės pasi
rodė, kai ministeris 
Straussas nutarė įsigy
ti 700 amerikiečių F- 
104-G lėktuvų, vadina
mų Starfighter. Jie yra 
pajėgūs apmėtyti atomi
nėm bombom, kurių vo
kiečiai neturi, beveik vi
są Europą. Turėdami to
kią pajėgą ir galimybes, 
vokiečiai — samprotavo 
Straussas — anksčiau ar 
vėliau prieis ir prie pa
čių atominių bombų. Jų 
svoris NATO sąjungoje 
po to labai pakiltų. Bet 
tas skaičius lėktuvų, 
kurių kiekvienas kaštuo
ja po 1,5 milijonų dole
rių, buvo perdidelis ir 
per staigus kąsnis jau
nai vokiečių aviacijai, ku
rios senesni lakūnai su 
didele patirtim,neskrai- 
dę apie dešimt metų ir 
nelabai sugebėjo periim- 
ti visą technikos pažan
gą. Dar daugiau kenkė 
civilės-karinės adminis
tracijos dvylipumas, ku
rios dėka iškilusios pro
blemos nebuvo tuojau 
pat radikaliai spren
džiamos, bet skandina
mos susirašinėjime. Re
zultate, iki šiol buvo su
kulti 71-nas brangiųjų 
lėktuvų. 35 lakūnai žu
vo.

”Iš pat pradžių buvo 
pasielgta negarbingai*— 
aiškino atsistatydinęs 
gen. Trettneris seimo 
gynimo komisijai —* Mi
nisterija suorganizuota 
taip, kad civiliai sektų 
ir globotų karius kaip 
nepilnamečius”.

(Nukelta į 2 psl.)

VIENINTELĖ LIETUVIU GIMNAZIJA AMERIKOJE 
PRAOĖIO VIENUOLIKTUOSIUS METUS

šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte mokiniai su mokytojais pradedant naujuosius mokslo metus. 
Šioj gimnazijoje mokosi tik lietuvių vaikai, tad ja susidomėjimas kasmet darosi didesnis ir šiais me
tais gimnazijos vadovybė negalėjo patenkinti visų prašymų priimti į gimnaziją. Gimnazijoj, kuriai va
dovauja lietuviai tėvai pranciškonai, labai daug dėmesio skiria lietuvybei. Mokslas čia aukštai pasta
tytas ir baigusiems visur atviros durys, stojant į aukštąsias mokyklas.

Rugsėjo 6 d. šv. An
tano gimnazija Kenne
bunkporte, Maine, pra
dėjo vienuoliktus moks
lo metus. Šie mokslo me
tai pasižymi ypatingai 
gau’siu mokinių derliu
mi. Gimnazijoje yra 104 
naftiniai — visi lietuvių 
tėvų vaikai, ir visi gyve
na bendrabuty. Jie taip 
pat rūpestingai atrinkti, 
atsižvelgiant į mokyklos 
aukštą lygį ir į tai, kad 
visi gyvena sykiu. Pri
imant mokinius, kreip
tas dėmesys į gabumus 
ir elgesį. Šiemet gimna
zija pasipildė 54 nau
jais mokiniais. Prašy
mų gi gauta 70.

Kaip anksčiau, taip ir 
dabar šv. Antano gimna
zijoj mokinių yra iš vi
sos Amerikos ir Kana

IŠRINKTA IŠKILIAUSIA PILIETĖ

SALOMĖJA KNISTAUTIENE, D. L. K. Birutės Draugijos Cle
velande pirmininkė, išrinkta Clevelande 1966 m. iškiliausia pilie
te. Ji buvo pagerbta ruoštose iškilmėse, rugsėjo 17 d. 9 v.v. Stat
ler Hilton viešbutyje. V. Pliodžinsko nuotrauka

dos. Žvelgdami į paski
ras vietoves turėsime 
tokį mokinių vaizdą: Iš 
Chicagos — 25, iš Ka
nados — 20, iš New Yor
ko ir apylinkės — 10, iš 
Bostono ir apylinkės — 
16, iš Detroito — 8, iš 
Connecticuto valstybės 
— 9, *iš Wisconsino — 
1, iš Clevelando — 2, 
iš Pittsburgho ir apy
linkės — 5, iš Califor- 
nijos — 4 ir t.t. Imant 
lietuvių gausumą mažiau
sia mokinių šv. Antano 
gimnazijai duoda Cle- 
velandas.

Šią vasarą rūpestin
gai ruoštasi sudaryti tin
kamas sąlygas padidė
jusiam mokinių būriui. 
Vyresnių klasių moki
niams miegoti atiduoti 

svečių namai, esą prie 
pat gimnazijos pastato. 
Nukėlus kitur miegamuo
sius kambarius, gimna
zijos pastate liko daugiau 
vietos žaidimams ir kla
sėms. Įtaisyta nauji bal
dai, atnaujintas viduje 
pastatas. Naujais statu
tais labiau pabrėžta mo
kinių atsakomybė ir su
teikta daugiau laisvės.

Jau pačioje mokslo me
tų pradžioje nuotaika 
tarp mokinių susidarė la
bai jauki. Užsimezgė nau
jos draugystės. Atsirado 
naujų talentų muzikoje ir 
sporte. Gyvenimas gim
nazijoj vyksta gyvai ir 
sklandžiai.

T.A.

IŠ VISO PASAULIO

* JAV ASTRONAUTAI Cmdr. 
Charles Conrad Jr. ir lt. Cmdr. 
Richard F. Gordon Jr. automa
tinės nusileidimo kontrolės apa
ratūros pagalba tiksliai nusilei
do į pramatytą vietą, porą my
lių nuo jų laukiančio laivo. Tris 
paras skraidę erdvėje, jie 44 
kartus apskrido žemės rutulį, 
pasiekė rekordinį 850 mylių 
aukštį, keturis bandymus sėk
mingai įvykdė susijungiant su 
kita raketa ir padarė visą eilę 
kitų eksperimentų.
Visų tų bandymų pasisekimas 

praveria kelią žmogaus kelio
nėms į kitas planetas, pirmo
je eilėje į mėnulį.

♦ FILIPINŲ PREZIDENTAS 
F. E. Marcos, lankydamasis 
Amerikoje, turėjo progą Kon
grese pasakytoje kalboje pa
brėžti, kad tol, kol Azijos 
valstybės pačios yra nepajė
gios atsispirti prieš komunis
tinį spaudimą, jėgų balansą at
laikyti gali tik Amerika savo 
tvirta laikysena Vietname ir ki
tur.

♦ PRADĖJUS JAV kariuome
nės ofenzyvą Vietname prie ne
utraliosios zonos, skiriančios 
šiaurės ir Pietų Vietnamą, JAV 
karių skaičius Vietname pasie
kė 308.000 skaičių.

Iki šiol Vietname žuvo virš 
5000 JAV karių.

♦ R. KINIJA atšaukė i s su
stabdė "raud. gvardijos" de
monstracijas, sukėlusias neri
mą visoje valstybėje. Sakoma, 
kad jaunimas privaląs grįžti į 
kaimus derliui nuimti.
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KAS NUŽUDĖ KENNEDĮ? m
Anglų istorikas prof. 

Hugh Trevor - Roper, 
analizuodamas Warreno 
komisijos raportą apie 
prezidento Kennedžio nu
žudymą, rašo, kad ra
porte įteigiama mintis, 
jog policininkas Tippit 
bandęs sulaikyti Oswal- 
dą, nes įtarė jį esant 
prezidento žudiku ir tas 
jį nužudė, nesiduoda- 
mas sulaikomas. Visai 
natūraliai kyla klausi
mas, kodėl Tippit įtarė 
Oswaldą. Jei tikėti ra
porto santraukai, kuri 
buvo atskirai nuo rapor
to išleista, Tippit atpa
žino Oswaldą dėka poli
cijos duoto pranešimo 
apie žmogžudystę, kuria
me buvo nupasakota, 
kaip atrodąs žmogžudys. 
O šitas žmogžudžio ap
rašymas buvęs pagrįs
tas liudininko Howard 
L. Brennan garbės žo
džiu. Jis sakė iš gatvės 
matęs žmogžudį stovin
tį už lango šeštame aukš
te mokyklos biblioteko
je...

Geriau patikrinus, šis 
liudijimas darosi men
kavertis, nes pasirodė, 
kad Brennan yra trum
paregis, visi pareiški
mai, kuriuos jis padarė 
pasirodė neteisingi, tuo 
labiau, kad vėliau jis 
pats policijos būstinėje 
Oswaldo neatpažino, tad 
abejojama, kaip jis galė
jo duoti tikslų jo apra
šymą. Pagaliau aprašy
mas nebuvo toks smulk
meniškas, kad Tippit ga
lėtų Oswaldą minioje at
pažinti per keletą kilo
metrų nuo žmogžudys
tės vietos. Tad galima 
padaryti išvadą, jog Tip
pit bandė sulaikyti Os- 
waldą, kuris buvo įtaria
muoju Nr.* 1, tam turė
damas tikslesnių įro
dymų, kurių nerandama 
komisijos raporte.

Tie ir kiti dalykai, ra
šo Hugh Trevor-Roper 
įtikino, kad Warreno ra
portas nepilnas. Kas dėl 
to kaltas? Ar galima 
įtarti sąmokslu raportą 
paruošusius asmenis? 
Hugh Trevor-Roper ne
įtariąs komisiją tokiu ne
garbingumu ir kaltė esan
ti greičiausia tos komi
sijos struktūroje ir jos 
veikime. Jis, kaip isto
rikas, nesiima įvykį ana
lizuoti nuo dokumentų

'GENEROLŲ
KRIZĖ’...

(Atkelta iš 1 psl.)
Faktinas kariuomenės 

vadas yra valstybės sek
retorius (Staatssekrae- 
ter) Kari Gumbel, buvęs 
Adenauerio patikėtinis, 
ne politikas ( atsakingas 
seimui, bet normaliai ne
pašalinamas valdinin
kas. Iš pasiruošimo tei
sininkas, jis apie kari
nius reikalus nusimano 
ne labai daug, (karo me
tu jis buvo artilerijos lei
tenantu) ir turi labai ne
karišką paprotį į paklau
simus atsakyti ilgais iš
sisukinėjimais. Jo daž
niausiai vartojamas sa
kinys skamba taip: ”Aš 
nesakau taip, bet aš ne
sakau ir ne, aš galėčiau 
pasakyti, kad aš neesu 
]jrieš". Savaime aišku, 
kad su tokiu gana sunku 
pasiekti kokių nors grei
tų i r griežtų sprendimų. 

autorių moralės, bet žiū
ri j kokiose sąlygose jie 
tą dokumentą realizavo, 
koks buvo tikslas, kokia 
procedūra ir kokia pro
ga, ką vokiečiai vadina 
"Quellenkritik".

Žinant, kad visi ko
misijos nariai aktyvūs 
politiniai veikėjai, sun
ku buvo jiems iš pagrin
dų pravesti anketą, ku
ri rėmėsi 552 pasikalbė
jimais ir 25,000 doku
mentais. Jie galėjo tik 
nereguliariai į tai at
kreipti dėmesį. Visas 
darbas turėjo būti pada
rytas advokatų, kurie da
lyvavo prie komisijos. 
Kaip gi tie advokatai ko
ordinavo savo darbą? Ar 
jie turėjo galią pravesti 
tardymą ir statyti prieš • 
taraujančius klausimus? 
Koks į juos buvo daro
mas spaudimas iš ša
lies? Politinis spaudi
mas, skubėjimas, ar kad 
jie atsiektų pozityvinius 
rezultatus, kurie visus 
patenkintų ir visi su tuo 
raportu sutiktų. Du spau
dimai iš karto pasitvir
tino skaitant raportą, tai 
skubėjimas. Komisija 
turėjo baigti raportą ke
lių mėnesių bėgyje ir 
nors data buvo pratęsta, 
raportas buvo greitai at
spausdintas, pirm negu 
visos bylos buvo peržiū
rėtos. Antras spaudimas 
buvo daromas iš FBI, 
sako Hugh Trevor-Roper, 
Nes komisija iš pat pra
džių neturėjo jokios ga
lios tardymą vesti ne
priklausomai. Ji turėjo 
pasikliauti institucijo
mis, kurios buvo pradė
jusios tą darbą. Tos ins
titucijos buvo Dalias po
licija, slaptoj i tarnyba ir 
FBI. Anketos klausimu 
FBI nuomonė buvo svar
biausia. Pirm negu komi
sija pradėjo darbą, FBI 
padarė savo išvadą dėl 
žmogžudystės ir ta iš
vada patiekiama rapor
te. FBI komisijai patie
kė ir sąrašą liudininkų, 
į kuriuos reiktų kreipti 
dėmesį. Kitaip sakant, 
komisija psichologiškai 
pasidarė belaisvė orga
nizmo, kuris turėjo vi
sas sąlygas geriau patir
ti. Ir mėgėjiški komisi
jos nariai negalėjo lenk
tyniauti su profesiona
lais investigatoriais. 
Hugh Trevor-Roper gal
vojąs, kad įtarinėti ko
misiją bandant tyčia ką 
nors neslėpti, negali
ma. Ji padarė ką galė
jo, nes tomis 1964 m. 
dienomis būtinai reikė
jo greito raporto.

Tačiau raporte lieka 
daug neaiškių vietų ir 
norint išsiaiškinti viską 
reikėtų pradėti nagrinė
ti iš pradžios. O tam jau 
yra sunkumų ir juo toliau 
dar sunkiau bus nusta
tyti tikrą tiesą.

Nagrinėjant mėgėjo su 
suktą filmą prezidento 
nužudymo momentu, ma 
tyti, kad gubernatorius 
Connaly buvo sužeistas 
po pusantros sekundės, 
prezidentą sužeidus pir
mą kartą. Gi Oswaldo 
šautuvas negalėjo iššau
ti pusantros sekundės 
greičiu antrą šūvį. Tad 
jei buvo du šūviai, turė
jo būti du šautuvai. O jei 
buvo du šautuvai, turėjo 
būti du žmogžudžiai.

Kad išvengti klaidžio
jus šioj dilemoj, komisi 
ja priėjo išvados, kad 
abu vyrai buvo sužeis-

ti vienos kulkos, nors 
visi liudijimai guberna
toriaus ir jo žmonos, 
daktarų ir filmo rodo 
priešingai. Bet prisi
laikant teorijos, kad bu
vo du šautuvai, reikėtų 
patvirtinti faktą, jog bū
ta sąmokslo nužudyti pre - 
zidentą. Vienintelis įro
dymas, kad prezidentas 
Kennedy buvo nužudytas 
iš Oswaldo šautuvo, tai 
ligoninėje surasta jo šau
tuvo sveika kulka. Bet 
niekas nebeprisimena, 
kaip ta kulka buvo ras
ta... Ar tikrai ja .buvo 
užmuštas prezidentas?

Sprendžiant, kad ji bu
vo sveika, neatrodytų, 
įtarimas gali kilti, kad ji 
vėliau buvo padėta ligo
ninėje, panašiai kaip ir 
šautuvas bibliotekos san
dėlyje, nes nebuvo įrody
ta, kad Oswaldas tą šau
tuvą ten padėjo tą rytą 
ir kad jis iš jo šaudė.

Keista, kad šerifo pa
dėjėjo Craigparodymas, 
jog po prezidento nužu
dymo jis matęs iš biblio
tekos namo išbėgant žmo
gų, panašų į Oswaldą, ku
ris išokęs automobilin 
greit nuvažiavo, nebuvo 
raporte atžymėtas, nes 
tas galėjo sukelti įtari
mą, kad galėję būti du 
Oswaldai. Vienas, labai 
panašus į jį, kuris nau
dodamas jo vardą sten
gėsi patraukti dėmesį, 
dėdamas skelbimus, ei
damas į šaudymo lauką. 
Tuo tarpu tikrasis Os- 
wladas, kuris irgi turė
jęs būti sąmokslo daly
viu, galėdamas įrodyti 
savo alibi, būtų davęs 
laiko tikrajam žmogžu
džiui pasislėpti.

Pagaliau Oswaldo nu
žudymą komisija paliko 
irgi nuošaly. Po tardymo 
policija pareiškė, kad 
problema neišsprendžia, 
ma ir komisija priėmė 
tą išvadą, kad Ruby nu
žudė Oswaldą susijaudi
nęs.

Bet yra įrodymų, kad 
Ruby iš anksto planavo 
Oswaldo nužudymą. Kaip 
jis galėjo žinoti, kad Os- 
waldas bus vežamas vie
ną valandą vėliau negu 
buvo numatyta ir punk
tualiai atsirado korido
riuje. Kaip jis galėjo ten 
patekti, kai visi įėjimai 
buvo stipriai saugomi? 
Šio klausimo komisija 
irgi nenagrinėjo ir ne
siėmė tardyti, nes grei
čiausiai prisibijota, kad 
nebūtų atidengtas są
mokslas.

Ruby turėjo priežas
čių nužudyti Oswaldą, 
kad šis neprakalbėtų ir 
tam įvykdyti jam padėjo 
Dalias policija. Gyvas 
Oswaldas galėjo, gal būt 
įrodyti savo nekaltumą

VIEŠĖDAMI CHICAIU PIRKITE NAUJUS MODEMU
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

,5th — $4.98
1. Chateau Gib. 3 Str. French 

Cognac ...................................
Imported Scotch Wiskey 
80 proof ...............................
Napoleon Brandy ...............
Hiram Walkers cocktails ....

2.

3.
4.

Jaunieji Zita ir Kęstutis Cicėnai

TĖV<| DŽIAUGSMUI IR TAUTOS 
ATEIČIAI

Jaunimo Metais, kurie jau ei
na į galą, prisimeną jaunos die
nos, kuomet mes, tuometinis jau 
nimas/savo visokiomis išdaigo
mis sudarydavome savo tėvams 
rūpesčių ir ne kartą, gal būt su 
nemažu širdies skausmu, jie 
mums sakydavo: kaip jūs vaikai 
gyvensite. Taip lygiai ir šian
dien, stebėdami savojo jaunimo 
visokeriopas, kartais mums vi-

ir tada būtų pradėta ieš
koti tikrojo žmogžudžio.

Įtartinas ir tas faktas, 
kad Ruby, kuris keletą 
kartų prašėsi būti per
vežamas į Washingtoną, 
vis tebelaikomas Dalias, 
saugomas savo gerų bi
čiulių Dalias policinin
kų.

Tad kaip atsakyti į 
klausimą, kas nužudė 
Kennedį? Galimybės ati
dengti tiesą dingo. Ke
liai, kuriais galima buvo 
sekti, dabar atšalo ir vie
ną galima pasakyti, kad 
Warreno komisijos ra
portas, kur į Amerika pri
ėmė prieš porą metų, 
neįtikina protaujančių 
žmonių ir nepašalina įta
rimo, kad prezidentas 
Kennedy buvo sąmokslo 
auka, baigia savo aiški
nimus prof. Hugh Tre
vor-Roper.

Galimas dalykas, kad 
vieną dieną kieno nors 
prisipažinimas, koks nau
jas dokumentas ir politi
nis ginčas duos naujus 
įrodymus. Bet galimas 
dalykas, kad nieko dau
giau nežinosime kaip ir 
šiandieną.

5th —$3.98
5th — $3.35
5th — $2.98 

sai svetimas išdaigas ir ame
rikonišką mandrumą, ne kartą, 
jei ne žodžiu, tai širdyje karto
jame: kaip jūs vaikai gyvensi
te?

Vienok, permetus mintimis 
savąjį nueitą kelią, norisi tikė
ti, kad tie tėvų mums kartoti 
žodžiai: "kaip jūs vaikai gy
vensite” nepaliko be teigiamų 
pasėkų. Dar tėvų akivaizdoje 
buvo iškovota Laisvė ir Nepri - 
klausomas gyvenimas, kuris sa
vo įnašu sukūrė tautai neįkai
nuojamų vertybių ir išugdė no 
rą gyventi ir būti naudingiems 
savam kraštui ir savajai tau
tai.

Prieš dabartinį jaunimą sto
vi dideli uždaviniai, reikalau
ją daug ryžto ir darbo ne tik 
grąžinti savajai tautai laisvę, 
bet kartu išugdyti atsparumą nu*, 
tautėjimui ne tik čia, svetimų 
tautų mišinyje, bet kartu ir Tė
vynėje atsispirti planingai veda
mai rusifikacijai.

Todėl ne mažų rūpesčių ne
ša šių dienų gyvenimas, kuomet 
mūsų jaunimas, augęs ir bren
dęs geresnėse gyvenimo sąlygo
se, mažiau vargo patyręs, kaip 
lygiai ir mes patys - senimas, 
išsikrapštę iš visų pavojų, auk
so veršio - dolerio viliojami ir 
lepinami, diena iš dienos lietu
viško atsparumo požiūriu men- 
kėjame ir guodžiame save sa
kydami: not my business.

Vienok, toje mūsų tremties 
gyvenimo filmoje būna ir džiu
ginančių prošvaisčių. Prie to
kių guodžiančių prošvaisčių rei
kia priskirti kiekvieną naujai ku
riamą lietuvišką šeimą, tėvams 
teikiančią paguodą, o tautai vil
čių ilgiems metams išlikti gy
vai.
Š.m. rugpiūčio 20 d. Šv. Kry - 

žiaus parapijos bažnyčioje Chi
cagoje, kun. A. StaŠys šeimos 
ryšiais sujungė ir palaimino 
Zitą Barauskaitę ir Kęstutį Ci- . 
cėną. Bažnyčion susirinko labai 
gausus būrys giminių, draugųir 
artimųjų.

5; Leabfraumilk — German Wine 5th — $0.98
6. Napoleon Vermouth ................... 5th — $1.19
7. Da-Silva Domain Wine ......... 5th — $0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Jungtuvių dalyvius labai ma
loniai nuteikė solistės Pr. Bič- 
kienės giedotos lietuviškos gies
mės.

Zita Barauskaitė - Cicėnie- 
nė, šiemet baigusi Willson*o 
kolegiją, yra kietų principų ir 
pavyzdingų žemaičių — Kazio 
ir Antaninos Barauskų duktė.

Jaunasis — Kęstutis Cicė
nas, šiemet bebaigiąs Roose- 
velto universitetą, yra pavyz
dingų ir kovoje už lietuvių tei
ses užsigrūdinusių Vilniaus 
krašto visuomenės veikėjų — 
Karolio ir Monikos Cicėnų sū
nus.

Iš jaunavedžių veidų taip ir 
norėjosi išskaityti, kad sujun
gus žemaitišką atsparumą nu
tautėjimui su vilnietiška ugnin
ga, kovose užgrūdinta meile sa
vam kraštui ir kalbai, turėsime 
neabejotiną viltį, kad lietuvy
bės išlaikymas šioje šeimoje 
švies gyvu pavyzdžiu dabarti
niam jaunimui.

Vakare tos pačios parapi
jos išpuošton salėn vestuvinei 
puotai rinkosi gausus būrys 
svečių. Vestuvinės puotos pro
gramai vadovavo Leonas Nar- 
butis.
Jaunuosius ir juos lydėjusią 

svitą salėje pasitiko jaunave
džių tėvai su duona, druska ir 
vynu. Malonu buvo stebėti tą 
tėvų veiduose spindėjusį bend
rą džiaugsmą.

Korp! Neo-Lithuania atsto
vas -- Algis Modestavičius, 
sveikindamas jaunavedžius, abu 
tos korporacijos narius, linkė
jo išlikti šioje šalyje tauriais 
lietuviais. Greta asmeninės lai
mės ir gerovės, linkėjo savo 
įnašu geriausiai pasitarnauti sa
vo tautai, kad tuomi nors dali
nai pateisinti tėvų sudėtas vil
tis ir kad tėvai ramia širdimi 
galėtų tarti: dėl tokių vaikų bu
vo verta gyventi ir jais rūpin
tis. Kartu kvietė ir toliau dirb
ti Neo-Lithuania korporacijos 
gretose.

Vienu puotos metu, didelis 
korporantų ir filisterių būrys 
apsupo jaunavedžius ir su daina 
bei korporacijos himnu palinkė
jo jaunavedžiams laimingo gy
venimo. Tai buvo gražus studen
tiškas sveikinimo būdas.

Vai. Šimkus, sveikindamas 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos vardu, pabrėžė, kad vilnie
čiai ir dabar, atsidūrę svetur, 
jautriau išgyvena bet kieno lie
tuviams daromas skriaudas, ta r ■ 
pusavius nesutarimus ir todėl 
linkėjo jauniesiems pasekti tėvų 
pavyzdžiu ir visur ir visuomet 
atstovauti gilią vilnietišką mei
lę ir prisirišimą prie savo tau
tos.

A. Dundulis, Lituanistikos Ins
tituto pedagogų vardu, pasi
džiaugdamas šio instituto stu
dentais - jaunavedžiais, ragino 
jaunuosius iš pat pirmos vedy
binio gyvenimo dienos duoti tvir
tą pažadą savo šeimoje kalbėti 
tik lietuviškai.

Visų sveikintojų mintys savo 
pagrinde vedė į Lietuvių Char- 
tos obalsį: lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir likti, 
taip įjautrino visus puotos da
lyvius, kad greta muzikos ir šo
kių didingai skambėjo lietuviš
kos dainos, į kurias sutartinai 
jungėsi senimas ir jaunimas.
Gražių iškilmių ir lietuviš

ku pulsu alsavusios vestuvinės 
puotos proga norisi palinkėti 
laimės ir ryžto klostyti savo 
bendrojo gyvenimo kelius pa
reikštų linkėjimų dvasioje, gi
liai širdyje nešioti tas skriau
das, kurias šiandien išgyvena 
mūsų tauta maskoliaus purvino 
čebato trypiama ir aktyviai jung
tis į Lietuvos laisvintojų gre
tas.

Vilnietiškas žemaitis
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PAGERBTI NEOLITUANŲ VEIKĖJAI
Korp! Neo-Lithuania 

devintoji vasaros stovyk
la praėjo pakilioje nuotai
koje. Jos uždaryme rug
sėjo 4 d. gražioje p. Lin- 
kų vasarvietėje dalyvavo 
gana didelis skaičius ne 
tik Korporacijos šeimai 
priklausančių asmenų, 
bet ir svečių. Baigiant 
šią stovyklą įvyko Kor
poracijos Tarybos narių 
suvažiavimas, kuris ap
svarstė visą eilę Korpo
raciją liečiančių klausi
mų ir padarė nutarimų 
ateičiai.

Baigiamajame Tary
bos posėdyje Vyr. Valdy
bos pirmininkas kol. Ri
mas Staniūnas paskelbė 
nutarimą, pagal kurį už 
nuopelnus Korporacijai
— Vyr. valdyba apdovano
jo Korporacijos žiedu 
šiuos filisterius — inž. 
Joną Jurkūną, inž. Vaclo
vą Mažeiką, ekonomis
tą Mečį Valiukėną ir tei
sininką Antaną Diržį.

Kiekvienas iš apdova
notųjų filisterių tiek pra
eityje tiek ir dabartyje 
atliko nemažai darbų,ku
rie yra susiję ne tik su 
Korp! Neo-Lithuania 
veikla, bet turi gilesnę 
ir platesnę prasmę vi
soje lietuviškoje veiklo
je.

INŽ. JONAS JURKŪ
NAS — gimęs 1915 m. 
Baigęs Ukmergės gim
naziją įstojo į V.D.U. 
technikos fakultetą, kurį 
baigė gaudamas staty
bos inž. laipsnį. Buvo 
Lietūkio statybos sky
riaus vedėju. 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją. 1946 
m. Augsburge aukštesnio
sios technikos mokyklos 
vicedirektorius. 1939-40 
m. V.D.U. studentų at
stovybės sekretorius. 
Korp! Neo-Lithuania val
dybos pirmininkas. 1943
- 44 m. Lietuvos laisvės 
kovotojų s-gos vyr. va
dovybės prezidiumo pir
mininkas,. Šiuo metu yra 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos pirmininkas, 
Atsisteigus Amerikoje 
Korp! Neo-Lithuania — 
Chicagoje jos pirmasis 
pirmininkas. Kurį laiką 
buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos pir
mininku. Inž. J. Jurkūno 
visuomeninė ir politinė 
veikla yra gana šakota 
ir jos šiame straipsne
lyje apibudinti neįmano
ma.

EKONOMISTAS ME
ČYS VALIUKĖNAS — 
gimė 1910 m. Utenos ap. 
Daugelių k. 1929 m. bai
gė Utenos gimnaziją. 
1931-32 m. — kariūnas 
aspirantas. 1938 m. bai
gė V.D.U. ekonomijos 
skyrių ir gavo dipl. eko
nomisto vardą. Dirbo že
mės ūkio banke. Studi
juodamas aktyviai reiš-

IDEOLOGIJA, PASAULĖŽIŪRA, PAŽIŪRA m
Pagrindinis dalykas, 

kuris glūdi ideologijos 
ir pasaulėžiūros sąvo
kose, yra žmogus ir jo 
santykis su kitu žmo
gum. Šis santykis tuose 
žodžiuose tiek pagrin
dinis ir visada pasilie
kantis, kaip kad abėcė
lės raidėj visada pagrin
diniu ir ant visados pa- 
siliekančiu dalyku yra 
raidės tarimas. Kur be
būtų raidė vartojama, 
kokioms paskirtims ji 
betarnautų, visada jos 
tarimas bus tas pats.

Ideologijoj ir pasau
lėžiūroj santykis žmo
gaus su žmogum visada 
lieka ir liks pirminiu da 
lyku, nežiūrint ar tas 
santykis bus įsakmiai 
minimas ir busfrontinėj 
vietoj, ar jis bus kitų kal
bamų ir svarstomų da
lykų šešėlyje. Taip ir tu
ri būti, nes be to vargu 
ar begalima būtų įsi
vaizduoti visuomeninio 
gyvenimo idealą, vargu 
ar begalėtų žmogus ti
kėtis palaimingo gyveni
mo susikūrimo.

Ideologija ar pasaulė
žiūra gali būti didelės 
bičiulės su filosofijos 
mokslu, tiriančiu gyve
nimo reiškinių giliau
sias, esmingiausias prie
žastis. Tačiau tarp ide
ologijos 
ros kaip 
losofijos 
mokslo,
skirtumas, kad filosofi
jos paskirtis yra nusta
tyti tiesą, o. ideologijų ir 
pasaulėžiūrų paskirtis 
yra nustatyti ir įgyven
dinti teisingą santykį 
žmogaus su žmogum.

ANTANAS DIRŽYS

kėši Korp! Neo-Lithua
nia veikloje. 1938-39 m. 
jos pirmininkas. 1959-61 
m. Chicagos padalinio 
pirmininkas. Lietuvos 
okupacijos metu 1940-44 
m. dirbo Laisvės kovoto
jų S-goje. Atstovavo Vil
ke Liet. Rezist. S-dį, 
Tautos Fondo narys. 
Daug rašė ir teberašo 
spaudoje.

INŽ. VACLOVAS MA
ŽEIKA — baigęs gimna
ziją įstojo Kaune į V.D. 
U-to Statybos fakulte
tą ir gavo inžinieriaus 
laipsnį. Studijuodamas 
aktyviai reiškėsi Korp! 
Neo-Lithuania veikloje. 
1944 m. bolševikams oku
pavus Lietuvą Mažeika 
pasitraukė į Vokietiją. 
Atvykęs į Ameriką ir at- 
sisteigus Korp! Neo-Li
thuania V. Mažeika vėl 
aktyviai įsijungė į veiklą. 
Du terminus išbuvo Vyr. 
Valdybos pirmininku. Ak
tyviai dalyvauja ir kito
se organizacijose, kaip 
tai Amerikos Lietuvių Ta. Tuo būdu ideologija ir 
rybos Chicagos skyriuje 
ir kitur.

TEISIN. ANTANAS 
DIRŽYS — gimė 1906 
m. Baigė Rokiškio gim
naziją. 1934 m. baigė V. 
D. U. teisių skyrių. Bu
vo apylinkės teisėju S. 
Kalvarijoje. 1939-40 m. 
Teisingumo M-jojo De
partamento direktorius. 
1931-32 m. Studentų tauti
ninkų Korp! Neo-Lithu
ania pirmininkas , New 
Yorke Filisterių S-gos 
pirmininkas. Daug sie
los ir darbo įdėjo reda
guodamas Korp! Neo-Li
thuania metraštį, kuris 
1966 m. Vyr. Valdybos 
išleistas. Reiškiasi spau
doje.

Tiek šį kartą minčių 
apie Korp! Neo-Lithua
nia atžymėtuosius. Linki
me jiems sėkmingų me- 
tų* (j-j.)

LAIŠKAI M

ATSAKYMAS J. JAŠINSKUI

P. J. Jašinskas, rugsėjo 12 
d. Dirvoje man prikiša, kad aš 
jo rašinėlį SPORTO žurnale pa
vadinęs tuščiažodžiavimu: "Taip 
pasielgėte, esu įsitikinęs, dėl to, 
kad to rašinėlio ištisai neper- 
skaitėt".

Deja, jo ‘rašinėlį’, tiksliau 
labai ilgą straipsnį, perskaičiau 
ir atiduodamas sprendimą skai
tytojui, leidžiu sau pacituoti: 

11 Jie (sportininkai) atvyko pas
toviam gyvenimui ir savo gim
tojo krašto reprezentavimui fi
zinio auklėjimo ir sporto sri
tyje. Atvyko ne tuščiomis ran
komis, bet turėdami vienokią 
ar kitokią sportinę patirtį. Kar
tu su eiliniais tos srities na
riais, atkilo gausus skaičius 
dar laisvoje Lietuvoje išsi-

ir pasaulėžiū- 
judėjimų, o fi- 

kaip grynai 
yra ir bus tas

pasaulėžiūra kaipvisuo-

mokslinusių ir praktinę patir
tį turinčių specialistų, o taip 
pat plunksną pajėgiančių val
dyti (mano pabraukta, vm) žur 
nalistų ir sporto reporterių. 
Tarytum būtų buvęs koks orga
nizuotas, o iš tikrųjų buvo 
prievartinis -- gimtojo krašto 
okupanto siaubo padiktuotas tau
tos dalies persikeldinimas. At
vyko net vyriausią sporto va
dovybę, FASKą, Vokietijoje su
organizuotą, turėdami".
Ar reikia gražesnių tuščia

žodžiavimo pavyzdžių? Lyg pa
siteisindamas J.J. dabar rašo:

"Jei tai yra tuščiažodžiavi
mas, tai visos mūsų kalbos, vi
si planai, mūsų Jaunimo Kon
gresas ir panašios mūsų jau
nimo veiklos, ir iš viso lietu
viškumo išlaikymo apraiškos 
yra grynų gryniausias tuščia- 
žodžiavimasN

Čia be reikalo p. J.J. paky
la puikybėn. Tikra tiesa, kad ir 
kiti nemažai prišneka niekų, bet 
tos kalbos palydi bent kokį, kad 
ir mažiausią, veiksmą. Pavyz
džiui, Jaunimo Kongresas turė
jo bent tą naudą, kad davė pro
gos jaunimui susitikti ir kiek 
pabendrauti. Ir tai svarbiau , 
negu jam įpiršta rezoliucija. 
Tuo tarpu p. J.J. savo labai 
tiksliai pavadintame straipsny
je: ‘Tai, kas ant plunksnos už
kibo’ po aštuonių skilčių gryno 
tuščiažodžiavimo staiga atsibu
do:

"šiame klausime net gražiau
sių rezoliucijų neužteks. Rei
kia konkrečių, tarpusavio bend
radarbiavimą užtikrinančių pla
nų ir konkrečių realybe parem
tų darbo gairių ne tik išlaikyti^ 
bet ir išplėsti lietuvybę ir pri
siauginti stipraus, sveiko, visa
pusiškai išsilavinusio lietuviš
ko prieauglio."

Tiek prirašius, reikėjo nepa
sigailėti ir visai konkretaus pri
sipažinimo: "Kaip tas gaires pa
statyti, aš pats nežinau". Po to 
būtų galima pasakyti ‘Amen’ ir 
su ramia sąžine pereiti prie ki
to dienotvarkės punkto.

Vytautas Meškauskas

meniniai judėjimai sie
kia sąmoningo ir kilnaus 
žmoniškumo santykyje 
žmogaus su žmogum.

Šis siekis yra neleng
vas, todėl jis ir ilgas 
laike. Nuo Gotam o laikų 
— VI šimtmečio prieš 
Kristų — iki mūsų laikų 
jei ir matom keitimąsi 
gerėjimo linkme, tai at- 
siekimai vis dar lieka 
tik maža dalelytė to, kas 
turėtų būti. Ideologijai ir 
pasaulėžiūrai našta nė
ra nė kiek palengvėjusi. 
Taip bus dar ilgai, kai 
matai ideologijų ir pa
saulėžiūrų įvairumą, jų 
varžytines ir dramatinį 
kovingumą.

Kaip pats žmogus, taip 
ir jo vaisiai — ideologi
ja ir pasaulėžiūra — nė
ra apdrausti nuo susipai
niojimo tarp išminties ir 
gudrybės, tarp protingu
mo ir kvailybės, tarp kil
numo ir niekšybės, o taip 
pat tarp laisvės ir prie
vartos. Tai rodo, kad 
ideologijos ir pasaulė
žiūros turinys, su pagrin
diniu jo siekiu nustatyti 
ir įgyvendinti deramą hu
manišką santykį žmo
gaus su žmogum yra 
tiek platus ir svarus, 
kad jis yra pakankamas 
visoms ideologijos ir pa
saulėžiūros dimensi
joms.

** *
Išdėstęs trumpai sa

vąjį supratimą apie ide
ologiją ir pasaulėžiūrą 
kaip apie žodžius, sąvo
kas, noriu prisiminti 
straipsnį ‘pasaulėžiū
ra ir ideologija’, tilpusį 
Dirvoj 1965.IX.1. pasira
šytą tik pradinėmis rai
dėmis I.A., ir greitą B. 
K. Naujoko atsiliepimą į 
aną straipsnį Dirvos 
1965.IX.10-13 dienų lai
dose. Taigi menu tai, 
kas buvo lygiai prieš 
metus. Jau tada norėjau 
atsiliepti aniems straips
nių autoriams, tačiau pir
mąjį impulsą nurami
nau ir va, atsigaivino jis 
tik metinėj sukakty.

Tada I.A. ėjo prie pa
saulėžiūros sąvokos pra
dėdamas jos tokiu api
brėžimu: "pasaulėžiūra 
yra žmogaus susikurta 
pažiūra į pasaulį ir gy
venimo aplinkumą".

Tokiam bendram ir 
trumpam aiškinimui var
gu ką galima būtų pri
kišti. Kiek jis bendras 
— tiek jis platus; kiek 
jis 
jis
pats apibrėžimas pasi
rinktas toks, kuris tiks
liai atitinka apibudina
majam žodžiui, suside
dančiam iš 'žiūrėti įpa- 
saulį’.

Šitokio apibrėžimo aki
vaizdoj galima būtų pa
geidauti vieno dalyko — 
daugiau konkretumo. Tie
sa, mažą kryptį į kon
kretumą I.A. duoda, kai 
jis priduria, kad tai esan
ti pažiūra taip pat ir "į 
gyvenimo aplinkumą". 
Tačiau tai vis dar per 
mažas sukonkretinimas, 
kad galima būtų matyti, 
kokia čia pasiūla ir kaip 
ją priimt.

Betgi, kita vertus, jei 
aname apibrėžime to kon
kretumo pasigendam, tai 
vis dėlto galima apytik
riai spėti, kad I.A. yra 
teisingoj galvojimo kryp
ty, kai jam pasaulėžiūra 
yra pažiūra į gyvenimo

aplinką. Aplinkoje yra 
daug ko ir, neabejotinai, 
aplinkoj yra žmogus, to 
viso ko centras. Nuo šio 
centro I.A. buvo netoli.

B.K. Naujokas atsilie
pė į I.A. pasaulėžiūros 
apibrėžimą kitaip. Jis sa
ko: "tokiu paaiškinimu 
pasaulėžiūros esmė su
siaurinta ir ištuštinta". 
Ir tuoj įkandin rekomen
duoja enciklopedijos api
brėžtį, kuri yra tokia: 
"pasaulėžiūra — žvilgis 
į būties visumą ir joje 
žmogui tenkančią padė
tį bei paskirtį". Dar pri
deda tolimesnį, iš api
brėžties ribų išėjusį, en
ciklopedijoj aiškinimą, 
kad "pasaulėžiūra išreiš
kia žmogaus santykį su 
pačia būties visuma".

Čia noriu pastebėti, 
kad ir enciklopedijos api
brėžtis yra bendra ir 
trumpa. Ir šioj apibrėž
tyje "būties visuma" ne
išjungia pageidavimo 
gaut bent truputį daugiau 
konkretumo, bent užuo
minos — nuo ko gi, pa
galiau, ta skambioji bū
ties visuma prasideda?

O jeigu ir ši apibrėž
tis yra bendra ir trum
pa, jeigu ir ji iškelia tą 
patį pageidavimą kurį su
kelia "pažiūra į pasaulį 
ir aplinką", tai kodėl jau 
I.A. pasaulėžiūros api
brėžimas pačią pasaulė
žiūrą ištuštino, o enci
klopedijos apibrėžtis 
(vien žvilgiu — trumpu 
pažiūrėjimu!) tą pasaulė
žiūrą pripildo? — Ko
dėl ir iš kur atsiranda 
tokia netikėta išvada, 
krintanti vienam apibrė 
žimui kirčiu ir smūgiu, o 
kitam — užgirimu ir pa
glostymu?

Reikia gi įsitėmyti, 
kad pasaulėžiūros filoso 
fine apibrėžtis, kokia ji 
duota enciklopedijoje, 
yra labai abstrakti; ab
strakti lyg abstraktinis 
menas. Štai, tau — "žmo
gaus santykis su pačia 
būties visuma" — ir su
prask, kaip nori!

Neneigiu enciklopedi
joj esamos pasaulėžiū
ros apibrėžties gali
mumo ir jos tinkamumo 
bendrai. Bet manau, kad 
tokia apibrėžtis tegali bū
ti aiški filosofijos moks
le. Man pačiam parūpo, 
o kas gi yra sakoma toj 
pačioj enciklopedijoj 
apie filosofiją?

Radau štai, ką: "yra 
tiesa, kad filosofija nė-

ra naudinga jos kam 
nors pasaulyje panaudo
jimo prasme. Galime 
naudinga vadinti to paži
nimą, kas gali tapti mū
sų veiklos objektu”.

Kiek toliau sakoma: 
"bet Būtis pagrindine to 
žodžio prasme principiš- 
kai negali tapti mūsų 
veiklos objektu. Todėl 
principiškai ir pati filo
sofija yra nenaudinga’.’

Kai mes kalbam apie 
ideologijos ir pasaulė
žiūros sąvokas ir iš jų 
matome, kad tai yra vi
suomeniniai judėjimai gy* 
venime, tai čia kalbam 
apie tikrovę, kalbam apie 
žmones ieškančius pa
laimingo gyvenimo čia, 
žemėje; einančius su kil
niais šūkiais, sampro- 
čiais ir siekiais. Apie to
kią tikrovę kalbėjo ir I. 
A. savo straipsnyje. O 
tokiai tikrovei anoji en
ciklopedijoj duota pasau
lėžiūros apibrėžtis yra 
tik... gražiai sudėta fra
zė. Deja, ji čia nepa
deda, ji — tuščia.

B.K. Naujoko pripa
žinimas enciklopedijos 
apibrėžties ir tuo pačiu 
metu laikymas tuščia I. 
A. apibrėžimo, atrodo, 
būtų siūlymas keist tuš
čią į tuščią. Sakau, at
rodo taip būtų. O iš tik
rųjų yra kiek blogiau. 
I.A. turi šiek tiek tik
rovės savo pasaulėžiū
ros apibrėžime, o dar 
daugiau jis samprotauja 
tikrovės plotmėj visame 
straipsnyje. B.K. Naujo
kas nuo to nusigrįžo ir 
čiupo už ‘tuščio’.

Kai taip atsitinka, tai 
apie ideologiją ir pasau
lėžiūrą, kaip vien sąvo
kas - žodžius, kalbėt 
verta. Kai aiškinam tuos 
žodžius, tai atrodo lyg 
minam naują taką. Kuo 
daugiau su kantrybe tą 
taką pamintumėm ne du, 
ne trys, o visas būrelis, 
tuo daugiau ideologijos 
ir pasaulėžiūros sąvo
kos pereitų nuo suvoki
mo į supratimą ir jas 
nebe gramafoniškai nau
dotume ir kartotume, o 
jau sąmoningai 
totume. Tada 
tumėm į tuos du 
matnius žodžius 
pažiūrą.

var- 
turė- 
praš- 
aiškią

NEPAMIRŠKIT 
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WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR
GENERAL FACTORY HELP

Good working conditions, 10 paid holidays. vacation. etc. 
A paid Group Insurance plan by the company. Please 
contact Mr. Fryer.

617 —VI 3-3622
SOUTH BRAINTREE, MASS.

(98-99)
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Andrius Šmitas, Vasario 16 Gimnazijos mokinys, Dainavos stovykloj šalia Tallat-Kelpšaitės ir Jū
ros Gailiušytės, dešinėje. V. Kizlaičio nuotrauka

KONGRESO IR DAINŲ ŠVENTES ĮSPŪDŽIAI
Prieš kelis metus 

skaičiau spaudoje apie 
kilusią mintį suruošti 
laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. 
Nors tame straipsnyje 
buvo išvardyti keli as
menys, kuriems buvo pa
vesta rūpintis šios idė
jos realizavimu, bet 
tuo metu netikėjau, kad 
tai tikrai įvyks. Šiandien 
matau, kad tada nepa
kankamai įvertinau iš
eivijoje esančių lietuvių 
jėgas, nes kaip tik prieš 
savaitę grižau iš JAV 
kur turėjau progos daly
vauti pirmame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metų 
Kongrese, Dainavos sto
vykloje ir trečiojoje Dai
nų šventėje.

Atvykęs į Ameriką, pir
miausia dalyvavau Daina
vos stovykloje. Vokieti
joje būnant visiškai nega
lėjau įsivaizduoti, kasto
ji Dainavos stovykla yra. 
Buvau manęs, kad šituo 
vardu yra pakrikštyta 
kongresinė stovykla, ta
čiau ten nuvykęs nuste
bau, jog tai yra lietuvių 
įsigyta jaunimo stovyk
lavietė. Amerikos lietu
vių jaunimas tikrai gali 
būti laimingas, turėda
mas tokią stovyklavietę, 
kurios naudingumą paty
rė ir iš viso laisvojo pa-

ANDRIUS ŠMITAS
Vasario 16 Gimnazijos 

mokinys

šaulio suvažiavęs lietu
viškasis jaunimas. Mano 
nuomone, Dainavos sto
vykla jaunimui buvo žy
miai naudingesnė už pa
tį Kongresą. Dainavoje 
buvo sudarytos pirmos 
pažintys ir užmegstos 
pirmos draugystės. Čia 
nebuvo slegiančios šven
tiškos nuotaikos ir taip 
pat nebuvo perpildytos 
programos.

Buvo palikta pakanka
mai laiko vieniems su 
kitais plačiau ir išsa
miau pasikalbėti ir ge
riau susipažinti. Šalia 
paskaitų ir simpoziumų 
buvo sporto rungtynės 
ir įvairūs pasilinksmini
mai. Kiekvienas jaunuo
lis, niekeno nevejamas, 
galėjo padiskutuoti su sa
vo draugais, gyvenan
čiais kituose kraštuose, 
ir vieni turėjo porogos 
pažinti kitų problemas 
ir susidaryti bendrą vaiz
dą apie visų laisvame 
pasaulyje gyvenančių lie
tuvių padėtį. Buvo malo
nu pastebėti, kad išeivi
joje gyvenantieji mūsų 
tautiečiai nėra nuleidę 
rankų, ir kad visur yra 

pakankamai jaunimo, 
kuris galėtų pavaduoti 
senuosius. Tačiau visas 
šviesiąsias viltis trupu
tį aptemdo gyvenamojo 
krašto įtaka į jaunimą. 
Šioji įtaka aiškiai matė
si skirtumuose tarp iš 
įvairių kraštų atvykusių 
jų. Iš Pietų Amerikos 
atvažiavusieji skyrėsi 
kalboje savo pietietiš
ku akcentu, o "ameri
koniukai”, kaip pažan
gaus krašto atstovai, 
dažnai mėgindavo sumo
derninti lietuvių kalbą, 
įvesdami daugiau ang
liškų žodžių.

Nežiūrint visų išorinių 
skirtumų, visų stovyk
lautojų lietuviškas nusi
statymas ir lietuviška 
galvosena buvo bendri. 
Tokiu būdu simpoziu
muose ir kitose disku
sijose nebuvo galima pa
stebėti jokių skirtumų, 
kurių priežastimi būtų 
buvus svetimųjų įtaka.

Nepaprastai džiugu bu
vo pastebėti, kad po visą 
pasaulį išsiblaškę mūsų 
tautiečiai nesirūpina 
vien tik politika, bet di
delę reikšmę skiria kul
tūrai, nes šiandieniniai 
politiniai klausimai ry
toj jau gali būti archy
vuose, o šiandien sukur. 
ta kultūra dar ilgai pa

sireikš. Buvo malonu da
lyvauti stovykloj suruoš
tam literatūros vakare 
ir ten pamatyti ir jau
nesnio amžiaus rašyto
jų. Ypatingai malonu bu
vo pasiklausyti naujai su
kurtų lietuviškų dainų, 
kuriom ”australiečiai” 
pradžiugino sotvyklauto- 
jus. Visa tai rodo, kad 
lietuviai išeivijoje pajė
gė savo tautos kultūrą ne 
tik išlaikyti, bet ir pra
turtinti. Tai ir įrodė 
Kongreso metu pastaty
ta opera Lokys, kuri bu 
vo pirmutinė ir ligšiol 
vienintelė lietuviška ope 
ra kurią mačiau.

Pats Kongresas ne
buvo mums jaunimui tiek 
teikiantis, kiek Daina
vos stovykla. Čia nebu
vo tokios geros galimy
bės susipažinti ir už- 
megsti ryšius. Viešbu
tyje maišėsi daug sve
timtaučių ir todėl bent 
man dažnai pasitaikyda
vo, kad lietuvį prašne
kinau angliškai, o ame
rikoną lietuviškai. Per 
tai praradau stovykloje 
turėtą jausmą, jog čia 
esu namuose.

Tačiau svarbiausias 
dalykas , kuris trukdė 
mums susiartinti, bu
vo perpildyta programa. 
Čia vos tik spėdavai iš 
vienos salės į kitą bėg
ti. Tačiau todėl negali
ma neigti kongreso nau
dos. Kongreso bei kon
gresinės stovyklos tiks
lai buvo suartinti lietu
viškąjį jaunimą ir taip 
pat parodyti visam pa
sauliui, jog lietuvių tau
ta dar gyva ir ateityje 
gyvuos. Pirmas punktas 
buvo atsiektas stovyklo
je, o antras Chicagoje.

Didžiausią įspūdį man 
tačiau paliko Dainų Šven
tė. Vokietijoje būnant 
stebėjaus ir džiaugiaus, 
kai kur nors keli šimtai 
lietuvių susirinkdavo, o 
čia tai susirinko 10,000 
lietuvių. Dar nebūčiau 
taip nustebęs, bet kai pa
sirodė tūkstančio vaikų 
choras, tai tikrai jaučiau
si kaip sapne. Dar prieš 
vaikų choro pasirodymą 
teko su keliais vaikais 
choristais pasikalbėti, 
ir, ko aš jau tikrai ne
buvau manęs, jie visi 
gražiai kalbėjo lietuviš
kai. Šitas įvykis tik
riausia sustiprino ne
vieno kongreso dalyvio 
pasitikėjimą į išeivijoje

Iš neseniai suruoštos Toronte Dagio parodos medžio skulptūra 
"Paliko tik prisiminimai".

SOVIETŲ ’SUPERATLETES’ NETIKROS MOTERYS
Vokiečių spauda rašo, 

kad 1964 metais tarptau
tinė lengvosios atleti
kos sąjunga Tokyo mies
te nusprendė, kad atei
tyje atletės - moterys tu
ri būti dviejų daktarių 
gynekologių ir vienos gy
dytojos internistės patik
rintos, ar ištikrųjų jos 
yra moterys. Po dviejų 
metų pirmą kartą šitas 
sprendimas taikomas 
1966 m. įvykstančiose 
Europos pirmenybėse da- 
lyvaujančiom moterim. 
Kai paaiškėjo, kad patik
rinimui numatyta ir So
vietų ”super atletė s" Tat
jana Šelkanova, Maria 
Itkina, Tamara Press ir 
Irena Press, tai po vie
šumon pasirodžiusio šio 

gyvenančių lietuvių pa
jėgumą išlikti savo tau
tai ir tėvynei ištikimais. 
Vaikų choro išpildytoji 
dainų šventės dalis yra 
lietuvybės išlaikymo dar
bo ir taip pat Jaunimo 
Metų apvainikavimas. 

paskelbimo Sovietų Spor
to vadovybė teikėsi pra
nešti, kad išvardintos 
penkios moterys dėl as
meninių - šeimyninių rei
kalų rungtynėse negalės 
dalyvauti. Jau seniai ki
lo abejonės dėl šių pasau
linės klasės atletų "mo
terų”. Taip ir dabar ne
beaišku, ar jos jau iš 
viso bepasirodys sporto 
arenoje.

Be šių, dar rumunė Jo- 
landa Balas, į aukštį šuo
lio šokėja, taip pat pri
skiriama šiai grupei "mo
terų" pareiškė, kad dėl 
fizinio susižeidimo ne
startuosianti. Č.

M & F HELP WANTED

FACTORY HELP
PORTER—2ND SHIFT

also
VARIOUS PRODUCTION OPENINGS 

Excellent working conditions 
Good salary

Liberal fringe benefits
Modern plant servi cing the food in- 
dustry. Equitable recognition for 
those having a good previous work 
history.

Apply 8 A. M.-12 noon

Griffith Laboratories
855 Rahway Avė. Union, N. J. 

(94-99)

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)
(6) .

Kai aš atėjau, jis jau manęs laukė. Jis sėdėjo prie 
lango, pro kurį buvo matyti Katedra, varpinė ir Kated
ros aikštės kampas. Per aplytą, blizgančią aikštę įkam- 
piai kiūtino praeiviai, kuriuos stebėjo šaltais žvilgsniais 
šventyklos sienų nišose pasislėpusios metalinės statulos. 
Lapų ant medžių nebedaug tebuvo likę, ir tuos pačius 
baigė numušinėti stambūs lietaus lašai. Vaizdas buvo 
rudeninis, niūrūs, bet man jis nebuvo liūdnas, nes iš po 
jo spinduliavo -amžinoji Vilniaus šilima ir šviesa. Aš la
bai mėgstu Vilnių ...

— Kaip laikosi ponia Aušra? — paklausė Rakutis 
barbendamas į marmurinį staliuką pirštais ir žiūrėdamas 
į mane pašaipiai.

Man gribštelėjo per paširdžius ne tiek pats klausi
mas, kiek jo tonas, ir aš atsakiau jam taip pat su pašaipa;

— Juk tu globėjas, ne aš! Ar tu užmiršai jos adresą 
ir telefono numerį? O gal ji savo globėją jau pasiuntė 
velniop? — aš tyčia pabrėžtinai nusijuokiau.

Rakutis irgi šypsojosi. Jis nepriklausė prie tokių, 
kuriems reikėtų raustis žodžio po kišenę. Jis atsakė:

— Tu juokies kaip laimėtojas, sveikinu!
— Eik velniop su savo sveikinimais ir laimėjimais. 

Aš su nieku nesipešu ir jokių laimėtojo laurų neieškau!
— Bet ji tau patinka? — jis įsmeigė man į veidą 

savo mažutes, skvarbias akis.

— O kam ji nepatinka, norėčiau paklausti? Ar pats 
nelakstai paskui ją laguodamas liežuviu?

— Nebūk juokingas .,,
— Jei jau čia kas juokingas, tai tik ne aš...
— Būk šaltas ir nepūtok, aš čia ne rietis atėjau, — 

pasakė jis taikingai. — Gal ta visa istorija nėra tokia 
nieki ir juokinga, kaip pačiam atrodo. Aš žinau, kad tu 
su Aušra susitikinėji...

— Iš kur tu žinai? šnipinėji?
— Neužmiršk, kad aš tarnauju policijoje, — jis šyp

telėjo dviprasmiškai. — Kalbėkime draugiškai.
— Man rodos, tu mano draugystės ėmei vengti.
— Aš nesiginu, bet tai buvo tik įspėjimo ženklas.
— Įspėjimo ženklas? Koks įspėjimo ženklas? — su

šukau aš svyruodamas tarp pykčio ir nusistebėjimo.
— Aš esu kap. Gabriūno, Aušros vyro, geras drau

gas. Aš negaliu žiūrėti pro pirštus į jo šeimos reikalus.
Aš vėl norėjau nusijuokti, bet susilaikiau, tik, at

rodo, mano akys mane išdavė, nes Rakutis pažiūrėjo į 
mane nepritariamai palinguodamas galvą ir kalbėjo to
liau:

— Aš nejuokauju, aš tikrai pažadėjau kapitonui 
Gabriūnui pagloboti jo žmoną. Ji jauna, nepatyrus ir 
nuobodžiauja, o tu žinai, visoms boboms iš nuobodumo 
ima kojinės smukinėti. O be to, man rodos, ir tu būsi 
pastebėjęs, kad ji dūki bobšė ir linkusi į avantiūras.

— Aš pastebėjau viena: pavojinga palikti ožį ko
pūstų saugoti. — Kažkodėl tie žodžiai labai patiko Ra
kučiui, ir jis garsiai nusijuokė.

— Bet kalbėkime rimtai, — jis tęsė toliau nuger
damas gurkšnelį kavos. — Kapitonas savo žmoną labai 
myli. Jis man parašė porą laiškų. Jis ten kalba apie savo 
meilę ir rūpinasi, kad jo šeimai kas bloga neatsitiktų. Jei 
norėsi .galėsi pats paskaityti.

Kadangi aš nieko neatsakiau, Rakutis patylėjęs kal
bėjo toliau:

— Taigi, matai, reikalas gan rimtas, žmogus kažkur 
kariauja, kraują lieja, o čia jo žmona amūrus varinėja. 
Tiesą sakant, ką čia žmona? Mes gi visi žinome, kad to
kiais atvejais iniciatyva visada priklauso vyrui. Jei koks 
bobišius pasišaus išnaudoti progą ir įšoks į rūtų darželį 
kai vyro nėra namie, tai, pasakysiu, kad jo garbės su
pratimas bus žemiau nulio. Kapitonas ir tu mano geri 
draugai, Aušra puiki moteris ir todėl aš nenorėčiau, kad 
jūs įklimptumėte į kunkuliuojantį aistrų trikampėlį.

Aš pajutau, kad kažkurioje mano tuštymo vietelėje 
karšta verdenėlė iš tikrųjų ima kunkuliuoti. Rakučio kal
bos išvada buvo aiški: šalin rankas nuo ponios Aušros, 
jei bent šiek tiek nusimanai apie garbės dalykus! Aš ne
buvau pasiryžęs iš principo nepriiminėti išmintingų pa
tarimų, tik aš norėjau pats pasirinkti orakulus.o Ragučio 
pamoka apie garbės dalykus mane tiesiog dusinte dusino.

— Atseit, tu mane laikai tuo negarbingu bobišium, 
kuris karstosi po nuobodžiaujančių moterėlių balkonus, 
kai jų vyrų nėra namie? — paklausiau jį su tokia ironija, 
kokią tik sugebėjau įsprausti į savo balso intonaciją.

— Kol kas gal dar toks ir nesi, bet... juk ne laikas 
šuns lakyti, kai reikia eiti medžioti.

— Atseit, nori užbėgti įvykiams už akių?
— Šventa teisybė.
— Viskas? —aš rengiausi atsistoti.
— Dar ne viskas, palauk. Tu skaudžiai, apsiriktum, 

jei manytum, kad kapitonas yra mėmė. Jis toks nėra ir 
savo šeimos garbę mokės ginti jei reikės. Neužmiršk, 
kad jis kariškis. Todėl flirtas su jo žmonele yra gan pa
vojingas užsiėmimas, štai ir viskas, ką aš norėjau tau 
pasakyti. Aš maniau, kad mano pareiga buvo tave drau
giškai įspėti. Jūs visi, kaip sakiau, esate mano geri drau
gai ir man būtų labai nemalonu, jei bent vienam iš jūsų 
kas atsitiktų.

(Bus daugiau)
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Solistė Lionė Jodytė

BENDRUOMENES
RENKASI 

/

Stasys B
1966 rugsėjo 24-25 sa

vaitgaliu Clevelande ren
kasi pasitarti F LB val
dyba su JAV ir Kanados 
liet, bendruomenių val
dybomis. į šiuos pasi
tarimus taip pat kvie
čiami su valdybų darbu 
susijusių centrinių bend 
ruomenių organų atsto
vai — PLB Kultūros Ta
rybos ir Švietimo Sky
riaus, JAV LB Tarybos, 
Kultūros Fondo ir Švie
timo Tarybos, Kanados 
LB Švietimo Komisijos 
ir kt.

Pasitarimų darbų tvar
koje įrašyti tokie klau
simai: atidarymas, litu
anistinio švietimo reika-

LIONĖS JODYTĖS ANTRASIS 
KONCERTAS NEW YORKE

Sunku užtikti lietuviš
ką šeimą, kurioje ne
skambėtų solistės L. Jo- 
dytės įdainuotų dainų 
plokštelės. Solistė, pla
čiai žinoma Amerikoje, 
Kanadoje, Argentinoje, 
Brazilijoje, tolimoje 
Australijoje ir kitur.

Pradėjusi dainos kar
jerą, būdama maža naš
laitėlė, šiandien, savo, 
švelniu, aksominiu kon- 
troaltu, — vėl pasirodys 
Town Hali, New Yorke.

Dar maža būdama, va
karais savo brolio gitara 
pramokusi šiek tiek su
gauti garsus — tapo "gar
si dainininkė" ne tik sa
vo gimtame kaime, bet ir 
Utenos mieste gimnazi
jos mokytojų ir kitų kul
tūrininkų mėgiama ir, 
atitinkamomis progomis 
kviečiama. Ir visa "per 
ašaras ir vargą" nes šei
moje niekas nenorėjo pri
pažinti jos dainos talen
to.

Nežiūrint to, mažoji 
Lionė išmoko ne tik dai- 
nuoti, bet ir gitara pri
tarti.

Vėliau savo dėdės 
Juodžio rūpesčiu ir dė
ka pasiekė Kanados 
krantus ir po to, Ameri
ką. Čia jai prašvito sau
lutė ir prasivėrė durys 

Jurgis Juodis Nokturnas (tempera)

į platesnius horizontus 
dainos ir muzikos pa
sauly.

Solistė Lionė Jodytė 
dainai atidavė ne tik sa
vo gyvenimo 23 metus 
besimokydama ir besi
tobulindama bet ir visą 
savo turtą ir sielą. Mo - 
kėši ir studijavo, bei to
bulino ne tik savo bai
sa, bet ir baigė dramos 
studiją — pas Bol- 
gotov. Dainavimo ir mu
zikos mokėsi pas geriau
sius New Yorke dainų 
mokytojus ir muzikus, 
kaip Estelle Liebling, 
May Stone ir kitus.

Solistė Lionė, šian
dien yra dainos meno 
aukštumoje. Apie tai te
gul, taria žodį garsūs 
mūsų ir pasaulio mu
zikai, bei kritikai.

New Yorke išeinančio 
muzikos žurnalo Music 
direktorius ir redakto
rius, muzikas Dr. Sig- 
mund Spaeth, kuris, as
meniškai prieš 3 metus, 
dalyvavęs ir išklausęs 
solistės Lionės koncer
tą Town Hali — vėliau 
savo vedamajame muzi
kos žurnale, rašo:

"Lionė Jodis turi re
tą galimybę tonų sugavi
me. Jos balso platumas 
ir jėga daro tonus natū

ralius, kartu geniališkai 
juos perduodant. Jos bal
so kokybė gali patenkin
ti didžiausią muzikos kri
tiką. Jos balsas eina toli 
į muzikinį pasaulį".

Muzikos kritikas Ho- 
ward Klein, The New 
York Times, rašo:

"Solistė Lionė Jodis 
pagauna publikos jaus
mus ir išlaiko juos nuo 
koncerto - rečitalio pra
džios iki pabaigos. Tai 
retenybė, o solistė mie
lai laukiama. Daininin
kės žemas ir gilus bal
sas buvo tiesiai kertan
tis, ką ji išlaikė nuo že
miausios iki aukščiau
sios gaidos".

New York Herald 
Tribūne kritikas Louis 
Snyder apie Lionę rašo:

"Plačiu ir gausiu bal
su, dainininkė užsireko
mendavo savo rečitaly. 
Pasitikėjimas savimi, 
jos ambicija ir asmeny
bė — kiekvienoj dainoj — 
yra gilus asmeniškas įsi
gyvenimas — tai daini
ninkės dovana, duodanti 
puikią impresiją".

The Christian Science 
Monitor (Boston) rašo:

"Lionė Jodis turi pui
kų ir galingą balsą.

Tiesiog neįtikėtina, 
kad kontraaltas gali pa
jėgti vesti tokius aukš
tumos garsus, kaip F’s 
ir G’s ir nupulti žemiau 
gaidų D lygio su stipria 
rezonancija ir giliu jaus
mu".

Ir, baigiant, Naujienos 
Chicagoje rašo:

"Lionė užkariavo chi- 
cagiečių širdis su pirmą 
ja daina. Jos puikus bal
sas ir dramatinė ekspre
sija davė teisingą išta
rimą kiekvienam žodžiui 
Dainų perdavimas paver- 
gė visos publikos širdis.

Manau, kad po šių 
kritikų, nebelieka nieko 
daugiau pridėti, o pager 
biant solistę Lionę, už 
jos laimėjimus, visiems 
nueiti į Town Hali, New 
Yorke, jos ruošiamą 
koncertą - rečitalį, ku
ris įvyks š.m. spalio 16 
d. 2:30 vai. p.p.

Šį antrąjį Lionės kon
certą ruošia ir ją repre
zentuoja Celebrity Ar- 
tist Corporation.

Koncerte solistė iš
pildys lietuvių ir pasau
lio muzikų kūrinius. II 
Tramonto atliks su sty
gų kvartetu.

Pianinu lydės garsus 
Vienos muzikas - pia
nistas Fritz Kramer.

J. Suvalkietis

VADOVAI 
Į CLEVELANDĄ 
ar z dūk as
lai, trečiasis JAV ir Ka
nados lietuvių kultūros 
kongresas, trečiasis 
PLB seimas, PLJ kon
gresas ir PLB, lėšos 
centrinių PLB organų 
darbui, einamieji reika
lai (Pasaulio Lietuvis, 
Eglutė, Kennebunkporto 
pranciškonų gimnazija 
ir kt.).

Pasitarimų metu taip 
pat rengiama ir mokslo 
priemonių paroda, kuriai 
eksponatus atveža Kana
dos ir JAV LB valdy
bos.

Pasitarimai pradeda
mi rugsėjo 24, šeštadie
nį, ryto 10:30 vai. Čiur
lionio ansamblio namuo
se. Į juos taip pat kvie
čiama lietuvių spauda ir 
vietos lietuvių visuome
nė, kuriai rūpi organi
zuotos liet, bendruome
nės siekimai ir darbas.

***
Tokia informacinė šių 

pasitarimų dalis.
Reikia pastebėti, kad 

pasitarimų reikalas yra 
kilęs senokai, jiems bu
vo ieškoma laiko jau pa
vasarį, tik kiti vykdomi 
dideli bendruomenės dar
bai (PLJ kongresas ir 
trečioji JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventė), 
iki ribos įtempę bendruo
menės darbininkų jėgas, 
nepasiūlė nė vieno lais
vesnio savaitgalio, ne
kalbant jau apie pasiren
gimo galimybes.

Dabar jau esam lais
vesni, tad galim susi
rinkti pasikalbėti. O kal
bėtis, kaip matyti iš dar
botvarkės, yra apie ką. 
Bendruomenė, davusi vi
sai eilei visumos mas
tu atliekamų darbų gra
žią pradžią arba kai ku
riuos darbus pastūmėju
si toli į priekį, vis iš 
naujo turi apsidairyti 
dėl šių darbų linkmės, 
būdų ir priemonių. Dr. 
V. Kudirka 1895 metų 
'Tėvynės Varpuose’ pri
simena žmonių pasaką, 
iškeliančią mintį "kitus 
pamatyt ir save paro
dyt". Tokia mintis, Ku
dirkos manymu, gerai 
tinkanti ir tautiniam 
darbui, nes susitikda
mi su kitais ir juos pa
matydami, galime iš jų 
daug gero ir naudingo 
pasimokyti. Ypačiai tai 
tinka Bendruomenei, ap
imančiai ne kurio atski
ro krašto, bet visų lais
vojo pasaulio kraštų lie
tuvius. Ši žmonių pasa
kos mintis šiandien iš
virto pokalbio, arba dia
logo, pavidalu.

Štai kodėl susirenka 
pasikalbėti artimieji kai
mynai. Štai kodėl Jūra 
Gailiušytė, PLB valdy
bos pavesta, šią vasarą 
aplankė Europos lietu
vių bendruomenes ir kal
bėjosi su jų vadovais. 
Štai kodėl gruodžio pra
džioje su Australijos lie - 
tuviais kalbėtis vyksta 
PLB valdybos pirminin
kas J. Bačiūnas. Lais
vojo pasaulio lietuviai 
tampame viena didele ir 
artima lietuviška šeima, 
tad mums savo reikalais 
kalbėtis būtina.

Būtina dar ir dėl to, 
kad Bendruomenės sie
kimų vykdymas lietuvių 
išeivijai turi gyvybinės 
reikšmės. Ką padarysi
me gero savo jaunimo 
švietimui, savo kultū-

Dail. Antanas Vaikšnoras prie savo kūrinių.

ANTANO VAIKŠNORO PARODA
Vytautas Braziulis

Vasaros linksmybėms 
pasibaigus prasideda jud
resnis kultūrinių sambū
rių veikimas. Apie tai 
byloja Dirvos parengimų 
kalendorius: nuo rudens 
pradžios iki pavasario 
pradžios rikiuojasi ba
liai, vakarai, pietūs ir 
vakarienės, minėjimai 
bei pagerbimai.

O vistik, tame kalen
doriuje, pasigendama 
grynesnių kultūros ap
raiškų. Šių vertybių my
lėtojų dėmesį patraukia 
tik du kultūriniai pa
rengimai: Dainavos An
samblio "Nemunas žydi" 
ir Vysk. Valančiaus Lie 
tuviškosios Mokyklos ■ 
Aukuro ansamblio kon
certas.

Pasigendama dailės 
parodų, kuriomis buvo 
taip gausus praėjęs se
zonas. Prisimename Jo
ną Rimšą ir jo mums ne
įprastus, nuostabių var
sų, dinamiška jėga nuta
pytus Pietų Amerikos 
gamtovaizdžius bei įdo
mias kompozicijas. Vaiz
duotėje tebėra gyvas Vik- 
toras Petravičius, spal
votos grafikos ir litogra
fijos kūrėjas. Lietuviško 
realistinio gamtovaiz
džio mylėtojai prisime
na Česlovą Janušą.

Ir vistik, mūsų dailės 
kūrybos baruose numato
ma prošvaisčių.

Staigmeną suteikė An
tanas J. Vaikšnoras, ty
liai ir be triukšmo rug
sėjo 13 d. atidaręs savo 
tapybos darbų parodą. 
Šį kartą jis pasirinko 
Malvinos Freedson Ga
tery, kuri tik prieš me
tus atidaryta moderniš
kame apartamente Win- 
ton Palace, Lakewood, 
12700 Lake Avenue.

Antanas J. Vaikšno
ras, antros kartos lietu
vis, dailės menuose (ta
pyba, grafika, keramika, 
taikomoji dailė, skulp-

ros paskleidimui, savo 
susiorganizavimui —vi 
sa tai bus padaryta tau
tinei mūsų gyvybei ir di
dybei. Šiuo atžvilgiu 
Bendruomenė turi iš- 
skirtinę reikšmę, ir nie
kas neprivalome to iš
leisti iš savo akių ir dė
mesio. 

tūra) — išsimokslinęs 
Clevelande ir tame mies
te pasiekęs visuotino 
įvertinimo, visada ir vi
sur nuoširdžiai bendrau
ja su visais mūsų dailės 
kūrėjais, jųjų neskirsty
damas nei amžiumi, nei 
srovėmis. Antanas J. 
Vaikšnoras, būdamas 
nuostabios dvasinės kul
tūros ir tolerancijos me
nininku, kitus dailininkus 
vertina savitu mastu: jo 
požiūriu, nesvarbu ku
riai srovei ar mokyklai 
priklauso dailininkas, 
svarbiau ką ir kaip jis 
sukuria.

Antano J. Vaikšnoro 
dailės kūrinių paroda, 
jau dešimtoji, neskai
tant keliasdešimties 
bendrinių įvykusių Cle
velande ir kituose Šiau- \ 
rinės Amerikos miestuo 
se. Malvina Freedson Ga - 
lerijoje dailininkas žiū
rovams patiekia 35 kū
rinius, nutapytus pasta
ruoju metu. Dominuoja 
išimtinai tapybos dar
bai. Paroda bus atdara 
iki spalio 10 d. darbo die
nomis.

Mūsų dailės baruose 
Antanas J. Vaikšnoras 
per nepilną 25 metų lai
kotarpį yra pasiekęs nuo
stabių laimėjimų. Jo ta
pybos kūriniai vien tik 
Clevelando Meno Muzie
jaus ruošiamose Gegu
žės mėnesio parodose 
buvo premijuoti net 23 
kartus. Premijų yra lai
mėjęs ir kitų miestų pa
rodose. Eilę A.J. Vaikš
noro kūrinių yra įsigiję 
didieji šio krašto meno 
muziejai arba galerijos. 
Šimtus jo darbų turi įsi
giję įvairūs dailės meno 
kūrinių kolekcionieriai. 
Malonu priminti, kad An
tano J. Vaikšnoro po vie
ną tapybos kūrinį turi 
Čiurlionio Galerija Chi
cagoje ir Čiurlionio

Ansamblis Clevelan
de.

Kviečiame mūsų dai
lės mylėtojus aplankyti 
A. J. Vaikšnoro kūrinių 
parodą, kuri jau atidary
mo išvakarėse plačiai ir 
teigiamai buvo išgarsin
ta Clevelando dienraš
čių.

Kviečiu aplankyti šią 
dailės parodą ir pasi
džiaugti A. Vaikšnoro 
naujais laimėjimais.
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BRONISLAVĄ GINCIAUSKAITĘ - 

BARCEVICIENĘ PRISIMINUS
Prieš metus, rugsėjo 

21 d. .j Toronte mirė Bro - 
nislava Ginčiauskaitė - 
Barcevičienė. Ji buvo 
gimusi stipriai besireiš
kiančios rusifikacijos 
periode, 1878 -m. Morkiš- 
kių kaime, netoli Telšių. 
Tai buvo sunkus lietu
viams rusų šeiminin
kavimo ir priespaudos 
laikas, kada mūsų kul
tūrinės apraiškos buvo 
visokiais būdais perse
kiojamos ir naikinamos. 
Lietuviška knyga ar ki
tas kuris lietuviškas žo
dis buvo rusų valdžios 
draudžiamas ir varomas 
laukan. Nelengvas buvo 
bandymas to meto Lie
tuvos jaunimui, kuris vi
sa tai turėjo atlaikyti.

Švietimo ir kultūrė- 
jimo sąlygos taip pat bu
vo gana vargingos.

Nelengvas buvo ir Gin- 
čiauškų Bronikei vaikys
tės ir mokslo kelias. 
Vos ketvirtus metukus 
eidama neteko savo mo
tinos, to pagrindinio šei
mos auklėtojo ir myli
miausio asmens. Augo 
svetimųjų priežiūroje. 
Tačiau tėvas, kaip stam
bus žemvaldys, pagal tų 
laikų gyvenimo suprati
mą ir reikalavimus, rū
pinosi, kad Bronikei bū
tų plačiau atidarytos 
akys į pasaulį. Užtat 
samdė mokytoją į na
mus, kuris ir davė jai 

PLANINGAS TAUPYMAS 
itiekagtfuu

~ ~ -r. ii n v T-lPRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PlmaJiaai, atradiMLį ir prakudiMį 
m. 9 ml. ryto iki 4 toL po pi. 1%.

tirui aad Sapcrvioed by the Uaitcd Statea Guluose 
2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO & ILLINOB

KotrirtadinĮ *ao 9 nL ryto iki S v. vok. 
Sodtadtaj tom 9 rol. ryto iki 1 vėl. po ptobĮ 
Tte&adfoaį oldoryto via^diea^

Pfeoae Vhftada 7-7747 Jobą J. K.roo.—koo, Pna-

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

pačiaš pagrindines pra
dinio mokslo žinias.

Suėjus 10 metų, tė
vas Bronikę nuvežė į 
Telšius ir įstatė į Pod-

A.A. Br. Barcevičienė

gorodeckienės pensijo- 
ną, kuriame mokslas tru
ko 4 metus. Tai buvo pa
našu į vidurinę mokyklą. 
Šalia bendrųjų dalykų bu
vo mokoma ir namų ruo
šos. Baigusi, išvyko į 
Liepojaus aukštesniąją 
namų ruošos mokyklą, ku 
rioje mokslas tęsėsi dve- 
jis metus. Grįžusi iš mo
kyklos, gyvena pas tėvą 
ūkyje ir netrukus, eida
ma 18 metus, ištekėjo už 
Jono Barcevičiaus ir ap
sigyveno Gaudikaičiuose 
prie Telšių.

Pripuolamų aplinkybių 
dėka, susilpnėjus sveika
tai išvyko pas vyro se
serį Rozaliją Milaševi- 
čienę į Palangą. Gydėsi 
pas dr. L. Vaineikį, tuo 
laiku pagarsėjusį veikė
ją, kuris buvo suorgani
zavęs draudžiamųjų kny
gų gabenimą iš Mažosios 
Lietuvos. Į tą darbą jis 
įtraukė ir Bronislavą 
Ginčiauskaitę-Barcevi- 
čienę, kuri pradėjo važi- 
nėtį į Prūsus parvežti lie
tuviškos spaudos: mal
daknygių, elementorių ir 
kitokių leidinių, raginan
čių lietuvius jungtis į ko
vą, kad nusikračius mas
kolių jungo. Ne sykį buvo 
žandarų įtariama ir kra
tomas jos butas, bet vis 
laimingai pasisekdavo iš 
jų nagų išsisukti.

Atgavus spaudą, įsi
jungė į lietuvišką veiklą. 
Dalyvavo "Amerike Pir
tyje” ir kt. vaidinimuo
se. Priklausė tuo metu 
įsikūrusiam Telšiuose 
lietuvių chorui. Jau tada 
choristės pasirodydavo 
apsirengusios tautiniais 
rūbais. Salia viso to da
lyvavo labdarybinių or
ganizacijų veikloj, padė
dama į vargą papuolu- 
siems tautiečiams. Mė
go jaunimo sueigas, drau
gystę, pasilinksminimus 
ir visa kas žmogaus sie
lą pakelia aukščiau nuo 
kasdieninių reikalų. Bar- 
cevičių ūkis plačiai vi
soje apylinkėje buvo ži
nomas. Ne tik caro lai
kais, bet ir vėliau atga
vus nepriklausomybę ten 
susirinkdavo jaunimas - 
moksleiviai padainuoti 
ir pasišokti.

Vyrui mirus 1934 m. 
jinai daugiausia laiko 
praleisdavo pas vienin- 
tėlį sūnų Bronių, kuris 
tuo metu Jau buvo baigęs 
Žemės Ūkio Akademiją 
ir turėjo tarnybą Žemės 
Ūkio Ministerijos žiny
boj. Su juo kartu 1944m. 
besiartinant rusams, pa
sitraukė į Vokietiją. 
1948 m. emigravo įAng- 
liją, o iš ten 1951 m. į 
Kanadą. Čia ir mirė. 
Palaidota, lietuvių kapi
nėse Port Credit prie 
Toronto.

Nors Bronislavą Gin
čiauskaitė - Barcevičie
nė sulaukė gana senyvo 
amžiaus ir mirė eidama 
88 metus, bet protiniai 
nesuseno, turėjo gerą at
mintį, visuomet buvo ma - 
loni, linksma, mokėjo 
kiekvieną gražiu žodžiu 
pašnekinti ir rasti kal
bą. Taipgi buvo kuone 
nuolatinė lankytoja stam
besnių lietuviškų paren
gimų bei koncertų. Jinai 
nebuvo užsidariusi ir ne
praėjo šioj žemėj vien tik 
nykiu šešėliu. Savo ge
rais ir neužmirštamais 
darbais ji yra ir pasiliks 
gyva mūsų širdyse am
žinai. pb

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS MEN 

SPLINE OPERATORS 
WET & DRY FORM 

GRINDERS 
TEMPLATE FORM 

GRINDERS 
RACK TOOTH MILL 

OPERATORS
F.xpansion program with progressive 
company.
Steady vvork, overtime and top fringe 
benefits vvilling to relocate.

APPLY OR CALL FOR 
APPOINTMF.NT 

DETROIT BROACH AND 
MACHINE COMPANY 

950 S. ROCHESTER RD. 
ROCHESTER, MICH. 
3 13 — OL 1-92II 

An Equal Opportunity Employer 
(94-103)

CRANE OPERATORS
Steel warehouse experienced 
on overhead crane. 2nd and 
3rd shifts.

KASLE STEEL CORP.
4343 Wyoming 
Dearborn, Mich.

(96-98)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand, ūse 
elec typevvriter & IBM transcriber. 
Knovvledge general office routine. 
NE plant loc. Crown Products. 2121 
''Vheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(97-103)

WANTED EXPERIENCE 
or

TRAINEE
LIGHT LATHE OPERATOR
Steady vvork. 5 day vveek. 8 hour day.

Call 313 — JO 4-5993
Ask for TONY MENNUCCl

(96-101)

FACTORY HELP
PORTER—2ND SHIFT

Also—Various Produetion—Openings 
Excellent vvorking conditions 

Good salary
Liberal fringe benefits 

Modern plant servicing the food 
industry.

Apply—8 A. M.— 12 noon 
GR1FFITH LABORATOR1ES 

855 Rahvvay Avė., Union, N. J.
(96-104)

EXPERIENCED
ALL AROUND 

MACHINISTS & BENCH 
HANDS

Press repair vvork experience on 
large equipment.
Steady vvork for qualified men.

SUPERIOR WELDING & 
PRESS REPAIR CO.

24400 Shervvood Centerline, Mich.
(96-102)

LAYOUT DRAFTSMAN
3 to 5 years experience

MODEL MAKER
Sheet metai and vvelding experience

GENERAL MACHINIST 
WELDERS 

AUTOMATIC & HELI-ARC
APPLY

Levitt Manufacturing Corp. 
Gardex Division 

Michigan City, Ind. 
(96-10)

TIK PER 10 DIENIj...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi i Lietuvą oro paštu laike 10 dieną.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė <01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 tereįvno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10l/j jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių.- Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64. BALTIC STORES LTD.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

ARCHITECTURAL 
DRAUGHTSMEN

SENIOR AND 
INTERMEDIATE

Positions available immediately. 
Well-established 10-man firm.

Wide variety of projects including 
residential, commercial, hospitals, 
schools, etc.

Plėšant vvorking conditions, including 
air-conditioned comfort and 40 
hour vveek (Overtime paid at time 
and one-half).

Group fringe benefits, insurance, etc.

Top salaries revievved regularly.

Transportation and moving expenses 
paid for successful applicants.

Liberal annual vacation vvith pay.

Located in city of 100,000 popula- 
tion: Excellent schools, libraries, 
churches, hospitals, shopping, so
čiai and recreational facilities.

4 hours by car to Metropolitan Tor
onto.

Moderate elimate (180 miles south 
of Winnipeg.

Apply by letter stating extent of 
experience, age, marital status, 
vvhen available, etc. to:

T0WNEND, STEFURA 
& BALESHTA — 

ARCHITECTS
145 LARCH STREET, 

SUDBURY, ONTAR1O.
CANADA

421 Hacknev Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

KOKIA NAUDA IŠ
TOKIO TURIZMO?

Vilnius dabar esąs ta
pęs 'Turistų miestu”: per 
eitais metais Vilnių ap
lankę daugiau kaip 10 
tūkstančių ekskursijų — 
apie 300 tūkstančių as
menų — "iš įvairių mū
sų Tėvynės kampelių”, 
kaip rašo Sov. Litva 
(1966/192).

Didžiuliai metiniai 
skaičiai ne taip tvirtai 
pateisina Vilniaus ap
skelbimą "turistų mies
tu", paskaičiavus, koks 
išeina kasdieninis 
turistų vidurkis. O jis 
— apie 800. Vasarą pa
kyla iki apie pusantro 
tūkstančio, bet žiemą ati
tinkamai mažiau. Tad, 
apskritai imant, turistų 
Vilniaus mieste esti ne 
daugiau kaip 1% suaugu
siųjų miesto gyventojų 
skaičiaus. Toks turistų 
tirštumas mieste liktų 
nepastebėtas, jeigu tie tu
ristai nebūtų vedžiojami 
būriais, pagal maršrutus 
vardu "Socialistinis Vii' 
nius", ar "Revoliucinė 
Vilniaus praeitis" (Da
lykai, kurių neatsimena 
nuolatiniai Vilniaus gy
ventojai, bet apie ku
riuos galima visko pri
pasakoti prašalaičiams).

Kadangi turistams pa
tarnavimus teikia val
džios nuosavybiškai val
domos (nors ir "liau
džiai priklausančios") 
įstaigos, tai kitiems Vil
niaus gyventojams tas 
turizmas —nei šilta, nei 
šalta: nei jie mato, nei 
jie gali sužinoti, kokios 
ir kiek naudos turizmas 
duoda miestui bei jo 
gyventojams, ir jei duo
da, tai neturi progos su
žinoti, kas su ta nauda 
atsitinka. (ELTA)

ALTE ANATOLIJAUS 
KAIRIO KOMEDIJĄ 
LATVIŲ SPAUDOJE

Toronte leidžiamas 
latvių laikraštis LATVI
JA - AMERIKA savo kul
tūros puslapyje patalpi
no Jurgio Gliaudos raši
nį apie dramaturgo lau
reato Anatolijaus Kairio 
komediją Diagnozė. 
Kartu suteikia žinių apie 
autorių. Apžvelgta lietu
vių dramaturgų polinkis 
į absurdo teatro tezes.

Latviai yra išsivertę 
A. Kairio Diagnozę į lat' 
vių kalbą, ir komedija 
bus pastatyta daugelyje 
latvių kolonijų.

Diagnozę statys Chi
cagoje Takomos Dauga- 
vas Vanagų ansamblis. 
Vertimą atliko latvių ra
šytojas Janis Zarinš, iš
mokęs lietuviškai gyven
damas Amerikoje. P.P.

A

T
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PIRMASIS DIRVOS
RUDENS SEZONO PARENGIMAS

VAKARAS-BALIUS
Stalus (po 10 žmonių) prašome jau dabar užsisakyti.

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti DIRVOJE, 6907 Superior Av. Tel. 431-6344.
Kaina — 6 dol. asmeniui.

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Florijonas Saukevičius 
mirė Clevelande rugsėjo 15 
d., 10 vai. ryto.

Florijoną, nuoširdų dzū
ką, veiklų veikėją ir lietu
viškų reikalų sielą, žinojo, 
matė ir jo paskatinimu se
kė ilgus metus vietos lietu
vių senosios kartos veikė
jai. Jo patriotinį žodį, pa
tarimą ir pastabą ilgai pri
simins ir vertins naujosios 
kartos tremtiniai.

F. Saukevičius mirė ken
tėjęs ilgą ir sunkią ligą.

Velionis laidojamas pir
madienį, rugsėjo 19 d., at
laikius gedulingas pamaldas 
Naujosios parapijos bažny

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William 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

įvyks Clevelande

š. m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadieni,
V

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

čioje, All Souls kapinėse. 
Buvo pašarvotas Jakubs & 
Son laidotuvių namuose, 
936 E. 185 gt.

LIETUVIŲ FONDAS IR 
NAUJI NARIAI

Lietuvių fondo vajaus 
komitetui iš po atostogų 
dar nepradėjus tęsti va
jaus (jis bus tęsiamas 
nuo š.m. spalio 1 d.), 
Ona ir Juozas Žilioniai 
įstojo į Lietuvių Fondą 
pilnateisiais nariais, 
įnešdami 100 dol. per L. 
B. Clevelando II apy
linkės valdybą.

Vajaus metu vien tik 
šios apylinkės ribose

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

Lietuvių Fondui buvo su
rinkta per 12.000 dol.

Apylinkės valdyba nuo- 
širdžiai dėkoja visiems 
Lietuvių Fondo aukoto
jams ir šio vajaus talki
ninkams: Leokadijai ir 
Mečiui Baliams, Vincui 
Benokraičiui, Steponui 
Butrimui, Vladui Čyvui, 
Antanui Gailiušiui, An
tanui Jonaičiui, Juozui 
Kaklauskui, Aleksandrai 
Kazėnienei, Danutei Mi- 
koliūnienei, Vaciui Ro- 
ciūnui, Pranui Stempu- 
žiui ir Irenai Sušinskie- 
nei. Tik su jų talka ir bu
vo galima pasiekti tokių 
gražių rezultatų.

Visus, kurie norėtų įs
toto į Lietuvių Fondą 
prašome kreiptis į val
dybos pirmininką Povi
lą Mikšį, 18017 Hilgrove 
Rd., Cleveland, Ohio. Te 
lef. 481-6853.

* NAUJAUSIAS ir mo
derniškiausias Society 
National Bank skyrius 
Richmond Mali iškilmin
gai atidaromas pirmad. 
rūgs.19 d.

Iškilmės vyks nuo 
9:30 vai. ryto iki 1 vai.p. 
p., gi specialios dovanos 
bus dalinamos šeštad. 
rūgs. 24 d.

Tą savaitę visi lan
kytojai gaus specialius 
suvenyrus ir bus vaiši
nami.

Dovanų tarpe matosi 
spalvotas TV, žolei piau- 
ti mašina, siuvama ma
šina, dviratis ir kt.

Premijas gauna ir nau
jai atidarą banko sąskai
tas, ne mažesnes kaip 
$25.

Society National Bank 
Richmond Mali skyrius 
randasi labai lengvai ir 
patogiai pasiekiamoj vie - 
tovėj.

Richmond rajone gyve
ną lietuviai turės progos 
naudotis to banko patar
navimais ir grožėtis tik
rai malonia ir jaukia ap
linka.

Society National Ban
kas, remdamas Dirvą sa
vo skelbimaisĄikisi lie
tuvių klijentų palankumo 
ir atsilankymo tiek ati
daromųjų iškilmių me
tu, tiek ir tvarkant savo 
bankinius reikalus.

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

LIETUVIŲ DIENA 
CLEVELANDE

Lietuvių Dienos proga 
L.B. Clevelando 2-ros 
apylinkės valdyba š.m. 
spalio 9 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. Muzikos Ins
tituto salėje, 11021 East 
Blvd. (ten kur buvo Čiur
lionio ansamblio 25 m. 
sukaktuvinis koncertas), 
stato muz. Br. Budriū
no kantatą "Tėviškės 
Namai". Ją išpildys Čiur
lionio ansamblis, vad. 
muz. Alf. Mikulskio ir 
iš Toronto Varpo cho
ras, vad. muz. St. Gai- 
levičiaus. Kantatoje da
lyvaujančių solistų par
tijas išpildys D. Stankai- 
tytė ir V. Verikaitis. Di
džiulis choristų jungtinis 
vienetas — Čiurlionio 
ansamblis ir Varpo cho
ras — be kantatos dar 
išpildys keletą dainų iš 
buvusios Dainų šventės 
repertuaro.

Kantata "Tėviškės 
Namai" pirmą kartą iš
pildyta Dainų Šventėje, 
o po to Kanados Lietu
vių dienoje, yra turėjusi 
labai didelį pasisekimą.

Didžios vertės meno 
kūriniai nėra nuobodūs ir 
po kelis kartus lankomi. 
Todėl neabejojame, kad 
visi, kurie šią kantatą 
jau ir yra girdėję, daly
vaus ir šį kartą jos iš
pildyme.

Pirmąją meninės pro
gramos dalį išpildys 
Vysk. Valančiaus šešta
dieninės mokyklos "Au
kuro" ansamblis, vad. 
muz, Alf. Mikulskio ir 
kanklių vadovės moky
tojos Onos Mikulskie
nės. ir Šv. Kazimiero 
šeštadieninės mokyklos 
tautinių šokių grupė "Suk - 
tinis", vad. mokytojų J. 
Kavaliūnaitės irM.Lek- 
nicko.

Lietuvių Dieną pradė
sime pamaldomis abie
jose lietuvių bažnyčiose. 
Naujosios parapijos baž
nyčioje per pamaldas gie - 
dos solistė D.Stankaity- 
tė, o šv. Jurgio — so
listas V. Verikaitis.

Ši Lietuvių Diena yra 
susijusi su didžiulėm iš
laidom. Todėl kreipia
mės į Clevelando ir apy
linkių lietuvius su/ pra
šymu būti jos garbės rė

mėjais piniginėm au
kom. Tuo pačiu Jūsų pa
vardės papuoš šios šven
tės programos leidinį.

Salė graži ir didelė — 
540 vietų. Vietos nume
ruotos. Todėl jau dabar 
prašom jas užsisakyti ir 
įsigyti bilietus pas apy
linkės valdybos narius, 
kurią sudaro: pirm. P. 
Mikšys, vicepirm. M. 
Aukštuolis ir V. Beno- 
kraitis, sekr. A. Kazė- 
nienė, ižd. D. Staniškis, 
kult, ir šviet. reik. vad. 
B. Pautienytė ir jaunimo 
reik. vad. D. Kižys.

Apylinkės Valdyba

♦ V. Giedrąitis, Natiųn- 
wjde kompanijos atstbvąs 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

REIKALINGOS MOTERYS 
lengvam sudėjimo darbui 
elektroninėj įmonėj.

MICRO-MAGNA 
ELECTRONIC 
3311 Perkins 

Teirautis tarp 9:30 ir 
2:30 vai. (98-100)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
VIRŠ LIETUVIU BANKO 
5 kambarių butas su 2 mie
gamaisiais, 1304 E. 68 St. 
Nuoma $65.00 mėnesiui. 
Teirautis Superior Savings 
and Loan — HE 1-2497.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414.

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS -

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka- 
raš, Šv. Jurgio parapijos salė
je.

SPALIO 8 D. Lapkričio 13 
žygio filmo demonstravimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

SPALIO 9 D. Lietuvių Dieną 
rengia LB II-ros apylinkės val- 
dayba.

SPALIO 15 D, Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinių šokių veiklos ir Vilties 
žurnalo 25 metų sukakties mi
nėjimo vakaras Nauj. parapijos 
salėje.

SPALIO 29 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos meti
nis suvažiavimas.
SPALIO 30 D. Kristaus Kara

liaus šventė nauj. parap. salėje.
LAPKRIČIO 5 D., šeštadie

nį, Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro j?a gerbimą s — tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 19 D. Dainavos 
ansamblio pastatymas "Ne
munas žydi” Slovėnų salėje. 
Rengia LB Clevelando I apyl. 
valdyba.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S, 
Ramovė.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Putnamo senelių na
mų statybai remti komitetas.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

1967 m.

SAUSIO 14 D. Lietuviams Bu- 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv, Jurgio prapijos salė
je.

SAUSIO 21 D, Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

ENGINEERSAMERICAN MONORAIL 
OPPORTUNIT1ES

FOR

ELECTRICAL 
MECHANICAL

OR

STRUCTURAL 
ENGINEERS

AND

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

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 E, 200 486-5000
(Located betvveen Euclid and St.

Clair Avė.)
Public transportation via CTS bus 

from Winderniere station.
An Equal Opportunity Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Ed. Mažionis, iš Eliza
beth, N. J., įstojo į Vilties 
draugiją 10 dol. įnašu. Tai 
naujas Vilties draugijos na
rys, paskatintas remti sa
vąją spaudą uolaus Dirvos 

Vilties Draugijos nariui ir Dirvos 

rėmėjui

inž. BRONIUI BUDG1NUI

mirus, jo žmoną A. BUDGINIENĘ, 

šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjau

čia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

Los Angeles Lietuvių Kredito Koope

ratyvo vicepirmininkui

inž. BRONIUI BUDGINUI 

tragiškai žuvus, Jo žmoną ponią A. 

BUDGINIENĘ ir kitus artimuosius 

giliai užjaučia ir kartu liūdi

X
Los Angeles Lietuvių Kredito 

Kooperatyvo Vadovybė

Mielam Laisvės Kovotojui

BRONIUI BUDGINUI

taip nelauktai mus palikusiam, nuoširdžiai užjau

čiame jo žmoną bei artimuosius ir kartu liūdime

Jurkūnai

Kolegai

BRONIUI BUDGINUI 
netikėtai mirus, žmonai ANTANINAI nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Santaros-Šviesos Federacijos 
Los Angeles Skyrius

Vilties Draugijos valdybos nariui

EDVARDUI KARNĖNUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimie

siems reiškia ir kartu liūdi

ALT S-gos Valdyba

atstovo Elizabethe St. Lu
koševičiaus.

St. Lukoševičius yra su
rinkęs visą eilę naujų Dir
vos prenumeratorių ir Vil
ties draugijos narių.

Mirė diplomatas Ed. Turauskas ir 
kun. rašytojas St. Budavas

Rugsėjo 12 d. Paryžiu
je mirė ilgametis Lie
tuvos diplomatas Edvar
das Turauskas, sulaukęs 
70 m. amžiaus.

Nuo jaunystės dienų 
priklausė katalikiškoms 
organizacijoms ir akty
viai reiškėsi jų spaudo
je. Diplomatinę karjerą 
pradėjo 1921 m., būnant 
Lietuvos pasiuntinybės 
Šveicarijoje sekreto
rium. Buvo pasiuntiniu 
Čekoslovakijoje, kurį lai
ką Eltos ir politinio d- 
to direktorium užsienių 
reikalų ministerijoje.

***
Rašytojas, kun. Stasys 
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• JŪSŲ ZIP CODE NU
MERIS, pakeistas iš gyve
namosios vietovės zonos nu
merio, mums labai svar
bus! Tai pašto įstaigos rei
kalavimas, reikalingas įvyk 
dvti nustatytu laiku.

Kiekviena proga, ar mo
kant prenumeratą, ar pra
nešant apie adreso pakeiti
mą, užsakant knygą ar 
plokštelę — žymėkite prie 
savo adreso ir ZIP Code 
numerį.

Paštas ruošiasi pereiti į 
naują siuntų paskirstymo 
sistemą. Be to numerio 
siunčiama spauda susilauks 
keblumų.

PATARNAUKITE SA
VO SPAUDAI NEIGNO- 
RUOJANT ŠIO PRAŠYMO! 

PADĖKA

Mūsų brangiam vyrui ir tėvui

LIUDUI VILIMUIi.
mirus, norime pareikšti gilią padėką visiems 

giminėms, gausiems jo bičiuliams ir pažįs

tamiems, atsilankiusiems laidotuvėse, pa- 
reiškusiems užuojautą ir išlydėjusiems į 

amžino poilsio vietą.

K. Vilimienė ir Viktoras 
Vilimas

PADĖKA
Mirus mūsų brangiai mamytei

A. A.
KATRINAI RUDŽIŪNIENEI,
nuoširdžiai dėkojam: Šv. Petro para

pijos klebonui kun. Ant. Baltrušūnui, kun. 
Alb. Janiūnui, už atlaikytas gedulingas šv. 
Mišias;

laidotuvių direktoriams Mrs. Jakubs ir 
Mr. J. Lubin;

visiems mieliems draugams, pažįsta
miems ir giminėms už šv. Mišių aukas, gė
les ir už pareikštas užuojautas mūsų gilaus 
skausmo valandoje.

Duktė Danutė, sūnūs: 
Leonas ir Algimantas 

su šeimomis.

d. Floridoje, kur ilgesnį 
laiką buvo kamuojamas 
vėžio ligos.

1947 m. atvykęs Ame
rikon dirbo įvairiose ai

KULTŪROS FONDO VAJUS VYKSTA 
SĖKMINGAI

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Val
dybos paskelbtas Kultū
ros Fondo vajus rugsė
jo mėn. Chicagoje vyks
ta sėkmingai. Vajui vyk
dyti yra sudarytas spe
cialus komitetas, kurio 
priešakyje stovi energin
gas visuomenininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. 
Pirmomis vajaus dieno
mis pats komiteto pir
mininkas darbą pradėjo 
gana sėkmingai. Buvo at
sitikimas, kad per porą 
valandų jis sukėlė pir
mąją tūkstantinę, gi ke
lioms dienoms po to pra
ėjus, vėl atėjo džiuginan
ti žinia, kad ir antra tūks
tantinė Kultūros Fondo 
ir švietimo lituanisti- 
niems reikalams sukel
ta.

Antrosios tūkstanti
nės aukotojų tarpe mato 
me stipriuosius mūsų kul
tūrinių reikalų rams
čius — Standard FEDE- 
RAL Savings & Loan Ass. 
prez. J. Mackevičių, au
kojusį 200 dol. Po šimti
nę paskyrė: Mutual Fe-

rių parapijose. Kurįlai- 
ką aktyviai reiškėsi lie
tuvių spaudoje, spausdi
nant ne tik savo eilėraš
čius ir beletristiką, bet 
ir straipsnius literatū
ros klausimais. Yra pa
rašęs eilę romanų ir po' 
ezijos. Jo kūryboje ryš
kus tautinis motyvas.

REGINA TRIMAKIENE mo
deliuos spalio 2 d. Chicagoj 
vykstančioj madų parodoj.

deral Savings & Loan 
Ass. prez. J.J. Kaza- 
nauskas, dr. A. Čiuris, 
dr. Br. Leparskas, J. 
Grybinas, dr. V. Bag
donas. Į KF vajaus bal
są nuoširdžiai atsiliepė 
ir visa eilė prekybininkų, 
kurie savo auka nuolatos 
remia lietuviškuosius 
reikalus. Štai keletas jų: 
"Gintaro" svetainės sa
vininkas — A. Lietuvi
ninkas, "Ter r a" — kny
gų leid. savin. V. Ci- 
vinskas, "Palangos" res
torano savininkas — 
Bartkus, "Neringos” 
ręst, savin. Karvelaitie- 
nė su dukrele, kailių pre
kybininkas N. Burštei
nas — visi paaukoję po 
50 dol. Prie šios tūks
tantinės užbaigimo savo 
auka prisidėjo aukodami
— Leonas - Namų parda
vimo įstaigos savinin
kas 25 dol., "Gintaro" 
restorano savin. Ročkai
— 20 dol. ir K. Povilai
tis — 15 dol.

Tuo būdu Komiteto pir
mininko dr. Leono Kriau- 
čeliūno pastangomis Kul
tūros Fondui jau sukelta 
du tūkstančiai dolerių. 
Jam tenka palinkėti sėk
mės kilniame darbe.

Prie jau anksčiau mi
nėtų aukotojų šiomis die
nomis savo tikrai stam
bia auka — 250 dolerių
— prisijungė Marąuette 
Parko verslininkas Emi
lijus Misiūnas, šią sumą 
įteikdamas betarpiai Kul
tūros Fondo Valdybos pir
mininkui Dailidkai. Įteik
damas auką pareiškė: 
"Kultūros Fondas atlie
ka gyvybinės svarbos už
davinius — rūpinasi li
tuanistiniu švietimu ir 
mūsų jaunimo šviesesne 
ateitimi. Tokiam reika
lui bet kokios aukos ne
gaila. Ar manoji auka 
nebus mažesnė už ki
tų?" Šio žmogaus auka 
nuoširdi ir didelė. Lie
tuviškas ačiū jam!

KF Vajaus Komitetas 
Chicagoje yra numatęs 
pasiekti gerų rezultatų. 
I šį darbą raginama įsi
jungti aktyviai ir LB vi
sos apylinkės. Kultūros 
Fondo tikslais ir darbais 
žmonės ėmė domėtis ir 
mielai remia.

Lituanistinis švieti
mas turėtų būti mūsų 
visų dėmesio centru, va
jų paremiant savąja au
ka. Gi švietimo proble
momis turime gyventi ne 
tik šiandien, bet metai iš 
metų. Tada tik galėsime 
gėrėtis mūsų jaunimo 
darbais ir žygiais lietu
viškoje veikloje.

J. Janulaitis

CHICAGO
* BALFO Chicagos 

apskrities valdybos po
sėdis įvyko rugsėjo 11 d. 
Jaunimo centre. Svars
tyta gegužinės apyskai
ta ir priimta. Apie pa
jamas ir išlaidas prane
šimą padarė iždin. K. 
Čepaitis.

Nutarta Balfo skyrių 
pirm, ar atstovų, apskr.

vald. narių, direktorių 
ir suinteresuotų asmenų 
bendrą susirinkimą su
šaukti rugsėjo 22 d., 
penktadienį, 7:30 vai. 
Jaunimo centre. Bus iš
duotos knygutės vajaus 
reikalu ir plačiau aptar
tas jo vykdymas spalio 
mėnesį. Kalbėta Balfo 
seimo reikalu, kuris 
įvyksta lapkričio 26 d. 
Chicagoje. Seimas vyks 
Jaunimo Centre.

* DOMO IR ADOS MI- 
SIULIŲ 20 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktis 
buvo atšvęsta jų rezi
dencijoje, 11734 So. Rid- 
geway, Chicagoje. Be sa
vo artimųjų ir Misiulie- 
nės mamytės, vaišėse 
dalyvavo detroitiškiai: 
pulk. Peseckas, Atko- 
čaičių ir Arlauskų šei
mos.

* JULIUS VEPŠTAS, 
6953 So. Washtenaw Avė 
Blafo ir kitų organiza
cijų veikėjas, staiga bu
vo ištiktas nelaimės. Jį 
paguldė liga į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Prižiūri 
dr. Tumasonis. Organi
zacijų vadovybės jam 
reiškia užuojautą ir 
linki greitai sustiprėti. 
Jisai guli 453 kamb.

* ZIGMAS DAILIDKA, 
Kultūros Fondo pirm, 
rugsėjo 7 d. surengė 
spaudos atstovams pri
ėmimą, kur buvo plačiau 
išsikalbėta vykdomo va
jaus reikalu. Posėdyje da
lyvavo: Z. Dailidka, J. 
Jasaitis, dr. L. Kriauče
liūnas, St. Ingaunis, A. 
Pužauskas, A. Gintneris, 
J. Vaičiūnas, A. Valen
tinas, J. Janušaitis, L. 
Raslavičius, H. Žemelis, 
Daukus ir kiti.

* ANTANAS GINTNE- 
RIS, Balfo Chicagos ap
skrities pirmininkas, 
rugsėjo 11 d. posėdžio 
nutarimu, yra paskirtas 
Balfo rudens vajaus vyk
dytoju.

* ANTANAS ir KONS
TANCIJA STANKAU 
gyv. 7229 So. Fairfield 
Avė., Balfo Marąuette 
Parko 5 skyriaus nariai, 
kurie per daugelį metų 
darbuojasi Balfo greto
se, pernai buvo išrinkti 
skyriaus garbės nariais. 
Juodu Balfui daug pade
da ir dabar, dalyvauda
mi parengimuose ir įvai
riuose darbuose.


	1966 Rugs.19 0001
	1966 Rugs.19 0002
	1966 Rugs.19 0003
	1966 Rugs.19 0004
	1966 Rugs.19 0005
	1966 Rugs.19 0006
	1966 Rugs.19 0007
	1966 Rugs.19 0008

