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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTlŠi

KARINE PACIFIKACIJA
AMERIKIEČIAI. KURIE IKI ŠIOL SPAUDĖ 
VIETNAMIEČIUS SUDARYTI CIVILINĘ VAL
DŽIĄ, DABAR PATYS SAVO ’PACIFIKACIJOS’ 
PROGRAMĄ ATĖMĖ Iš CIVILĖS ADMINISTRA
CIJOS IR PAVEDĖ JĄ TVARKYTI KARIAMS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Rugsėjo mėn. 3 d. Pie
tų Vietname turėtų įvyk
ti prezidento rinkimai, 
po kurių krašte turėtų 
būti suorganizuota tvir
ta civilinė valdžia. Pre
zidentu, jei 
netikėtumų, 
išrinktas 
premjeras 
maršalas Ky, kuris rin
kimams turės pasitrauk' 
ti iš kariuomenės. (Kom
plikacijos 
tuo atveju, 
užsinorėtų 
valstybės
Thieu). Sunku pasakyti, 
kiek nauja santvarka pa
dės vietnamiečiams, ta-

nebus kokių 
turėtų būti 
dabartinis 
aviacijos

numatomos 
jei to paties 

dabartinis 
šefas gen.

IŠ VISO PASAULIO
HllllhS M

• PREZIDENTAS L.B. JOHN- 
SON spaudos konferencijoje 
apeliavo į savo tautiečius ir Į 
"bičiulius visame pasaulyje", 
prašant tinkamai suprasti JAV 
politiką Vietname. "Mes per
gyvename kantrybės ir supra
timo bandymo laikotarpį", kal
bėjo prezidentas.

"Mes tikime, kad visa tai pa
sitarnauja laisvės reikalui visa
me pasaulyje".

"Mes apgailestaujame priva- 
lėdami daryti tai ką darome, 
bet apgailestautume dar labiau, 
jei to nedarytume".

♦ JTO PAGALBINES KARI
NES jėgos atitraukiamos iš 
Gaza srities, skiriančios Siri
ją ir Izraelį. Tos jėgos atitrau
kiamos Egipto vyriausybei pa
reikalavus.

įtampa tarp Sirijos ir Izraelio 
auga valandomis. Sirijos ka
riuomenė paskelbta "didžiau
sios paruošties stovyje", gi Egip
to kariniai daliniai demonstra
tyviai traukiami į Izraelio pasie
nį. Egiptas su Sirija turi karinę 
sutartį ir kaip tik Egipto kari
niai daliniai pirmieji užėmė 
JTO pagalbinės kariuomenės 
apleistus postus Gazos srity
je.

♦ JAV VYRIAUSYBE užda
ro fondus tų miestų statybai pa
remti, kuriuose statybas vyk
dą rangovai nepakankamai sam. 
do negrų ir vengia jų integra
cijos. Clevelande šiuo metu, 
pvz., atsisakyta skirti 43 mil. 
dol. Įvairių didesnių projektų 
statybai.

Kiek čia kalti rangovai sun
ku pasakyti, nes jie darbams 
vykdyti privalo samdyti uni
joms priklausančius darbinin
kus ir specialistus.

Statybos Departamentui Wa- 
shingtone vadovauja negras Wea- 
ver. Gi negrų organizacijos pa
reiškė pasitenkinimą tokiu spau
dimu, nežiūrint, kad nuo to nu
kenčia naujų ligoninių, univer
sitetų ir kt. svarbių statybų pla
nų vykdymas.

• VENEZUELOJE buvo suim
ta grupė komunistinių partiza
nų, kurių tarpe buvo ir kubiečių. 
Jie bandė laiveliais išsikelti prie 
Carcaso, kur buvo policijos pa
stebėti.

• Rj KINUOS VYRIAUSYBE 
Įspėjo D. Britaniją, kad ji ne
leisianti skriausti savo tautie
čių Hong Konge "persekiojamų 
britų policijos fašistiniais me
todais". Mao sukurstytų kinie
čių demonstracijos nesiliauja 
ir plečiasi į kitas sritis, 

čiau amerikiečiai galės 
aiškinti kad jie bendra
darbiauja su visos tautos 
išrinktu prezidentu ir jo 
administracija, o ne su 
atsitiktinai susidariusia 
karių klika, kaip kad da
bar teigiama.

Likimo ironija tačiau 
lėmė, kad tuo momentu, 
kada pagaliau imtasi kon
krečių žygių dabartinei 
Saigono administracijai 
sudemokratinti, patys 
amerikiečiai buvo pri
versti savo pacifikaci- 
jos programą atimti iš 
civilių rankų ir ją per
duoti karių kompetenci
jai ir atsakomybei. Ter
minas ’pacifikacija’ ten 
yra vartojamas apibūdi
nimui programos, kuri 
leistų iš komunistų par
tizanų išvaduotom teri
torijom grįžti į normalų 
gyvenimą su rinktiniais 
lokaliniais pareigūnais. 
Pacifikacija, kaip jau ro
do jos terminas, nėra 
būdinga karių problema. 
Jų uždavinys yra priešą 
tik sumušti. Už tatpaci- 
fikacijos programai pra
vesti t.yo oficialiai tik pa
tarti vietnamiečiams 
kas būtų geriausia šioje 
srityje, Vietname atsi
rado apie 15.000 ameri
kiečių pareigūnų civilių, 
kurie buvo ambasados ži
nioje. Tačiau pacifika- 
cijos pasisekimas ar ne
pasisekimas daugiausiai 
priklauso nuo to, kiek 
’pacifikatoriai’ - ameri
kiečiai ar patys vietna
miečiai — gali būti sau
gūs nuo komunistinio te
roro. Jų apsauga pap- 
prastai buvo Pietų Viet
namo karių kompetenci
joje, tačiau su vietnamie
čiais kariais lengviau su 
sikalbėti amerikiečių 
kariams negu civiliams. 
Iš dalies ir dėl to, kad 
kariai savo rankose tu
rėjo gana didelę spaudi
mo priemonę — jie ga
lėjo padidinti ar suma
žinti tiekimą vietnamie
čiams. Be to, Vietnamo 
kariuomenė po Diemonu- 

— Nustokit žaidę su ugnimi!...

vertimo liko vieninte
lė organizuota jėga. Ka
dangi iki šiol pacifika- 
cijos vaisiai dėl įvai
riausių priežasčių ne
buvo labai geri, nors kai 
kuriais atvejais ir buvo 
pasiekta gerų rezultatų, 
buvo visai logiška visus 
’pacifikatorius’ pavesti 
gen. Westmorelando 
priežiūrai ir atsakomy* 
bei, nors tai ir nesutin
ka su civilės valdžios 
pirmenybės idealu.

Griežtesnė amerikie
čių Vietname centrali
zacija kelia kitą visai na
tūralų klausimą: ar ne
reiktų ir pačią Pietų Viet 
namo kariuomenę paves
ti tiesioginei amerikie
čių kariuomenės vado ži
niai arba bent kai ku
riuos dalinius pavesti 
tiesioginei amerikiečių 
amerikiečių dalinių vadų 
priežiūrai ir vadovybei. 
New York Times Ja- 
mes Reston, rašo, kad 
praktika parodė, jog 8 ar 
12 JAV marinų kovodami 
kartu su 30 ar 60 vietna
miečių marinų, nepap
rastai padidino jų efek
tyvumą, ypač nakties me
to operacijose. Vietna
miečių kariuomenės in
tegracija į gen. Westmo' 
relando kariuomenę turė
tų tą gerą pusę, kad leis
tų nusikratyti kai ku
riais vietnamiečių gene
rolais, kurie mažai su
pranta apie karo vedimą, 
bet labai plačiai įsišak- 
nyję į politiką.

Tai, žinoma, lengviau 
pasiūlyti negu įvykdyti. 
Plataus masto integr- 
cija sunkiai įmanoma 
dėl daugybės kliūčių. 
Juk, pavyzdžiui, ameri
kiečių puskarininkis už
dirba tiek pat, kiek viet
namiečių generolas. Be 
to yra ir politinių kliū
čių. Premjeras Ky, sa
vaime aišku, nori gali
mai didesnės nepriklau
somybės nuo amerikie
čių ir kartu galimai dau
giau amerikiečių karių. 
Visa tai jam padėtų per 
rinkimus, tačiau tai, 
kaip pastebi James Res 
ton, vargiai per rinki
mus padės prezidentui 
Johnsonui.

Nenorint užbėgti Viet
namo įvykiams už akių,

Dail. Povilas Puzinas laimėjo New Yorko 
miesto pirmąją premiją

New Yorko miestas kartą per metus ruošia dailininką profesionalą meno festivalį. Ir šįmet suruoš
tame festivalyje dalyvavo apie 400 dailininką. Pirmąją premiją laimėjo lietuvis dailininkas Povilas 
Puzinas už paveikslą "Charlie’s Residence". Premiją dailininkui įteikė š.m. gegužės 5 d. pats New 
Yorko burmistras John V. Lindsay. Paveikslas šiuo metu išstatytas Hartford Huntington Museum of 
Modern Art, Columbus Circle, New Yorke. 1950 m. P. Puzinas buvo gavęs Los Angeles miesto premi
ją už tą metą geriausią paveikslą. Nuotraukoje New Yorko burmistras J.V. Lindsay (dešinėje) įteikia 
dail. Povilui Puzinui premiją.
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galima kartu pastebėti, 
kad demokratijos idealai 
susidūrė su dideliais sun
kumais ne tik tame piet
ryčių Azijos krašte. Eu
ropoje de Gaulle norė
tų Prancūziją pavaldyti 
šešis mėnesius be par
lamento, kad pravedus 
tam tikras ūkines ir so
cialines reformas, Grai
kiją vėl pradėjo valdyti 
karinė diktatūra, Ispani
joje Franco bandymas 
duoti šiek tiek daugiau 
laisvės tik sužadino ape
titą dar didesniems rei
kalavimams ir privertė 
valdžią vėl laikytis griež
tesnės linijos. Pagaliau 
ir V. Vokietijoje 'didžio
ji koalicija’ nėra klasiš
kas demokratinės san
tvarkos pavyzdys, o grei
čiau tik bėdos priemonė. 
Afrikos ir Lotynų Ame
rikos pavyzdžių čia nė 
minėti nereikia.

LB IDĖJA YRA GYVA
PLB PIRMININKO J. J. BACHUNO ŽODIS 
C LEVE LANDO VISUOMENĖS SUSIRINKIME

Malonu Jus pasveikinti 
PLB valdybos vardu šiame 
n e e i 1 iniame susirinkime. 
Man malonu matyti Vliko 
pirmininką dr. K. Valiūną 
Clevelande, kuris visus mus 
supažindina su lietuvių po
litiniais planais ir darbais. 
Jojo, kaip Vliko pirmininko 
dalyvavimas kartu su PLB 
vadovybe šiame susirinki
me, padaro šios dienos mū
sų susiėjimą neeiliniu, nes 
tai parodo lietuviškų orga
nizacijų darnų bendradar
biavimą. Manau, kad šį fak
tą visi turime priimti su 
pasitenkinimu. Pasinaudo
damas suteikta proga, noriu 
pasisakyti dėl pačios PLB- 
nės. Beveik po 4 metų savo 
darbo su PLB, noriu viešai 
ir tvirtai pasakyti, kad 
PLB yra pradėjusi dirbti 
naujoje plotmėje ir štai ko
dėl : užnugary pasiliko visas 
organizacinis, formavimosi 
laikotarpis. Per eilę metų 
girdėjome eilę pasiūlymų, 
patys svarstėme kaip mums 
geriau veikti, šiandien tas 
lapas yra užverstas. PLB 
išryškino savo veidą dar
bais, įsipilietino išeivijoje 
ir yra pripažinta bei įver
tinta paskirų Krašto Bend
ruomenių. Ilgus metus daug 
kas svarstė ir bijojosi trin
ties ir varžybų dėl vadova
vimo lietuvių išeivijai. 
Šiandien mūsų dalyvavi
mas, Vliko ir PLB, duos 
teigiamą atsakymą abejo
jusiems. Tad užvertęs vie
ną PLB veiklos planą, noriu 
žvilgterti, kur mes stovime 
ir ką esam pramatė atei
čiai.

Prieš mūsų akis yra rū
pestis savo tautos gyvybės 
išlaikymo, jos politinės ne
priklausomybės atstatymo 

ir išeivijos lietuvybės pa
laikymo. Rūpindamiesi šiais 
tikslais mes esame užsibrė
žę talkininkauti lietuvių po
litinėms organizacijoms, ten 
kur tos pagalbos bus šau
kiamasi. Mūsų tikslas bus 
eiti Į pagalbą visoms po pa
saulį išsimėčiusioms Lietu
vių Bendruomenėms. Remti 
jas lietuvybės darbe, ne
svarbu kiek tai pareikalaus 
iš mūsų pastangų, darbo ir 
laiko. Mes stiprinsime ir 
palaikysime ryšį tarp visų, 
nors ir mažiausių lietuvių 
vienetų, bet kurioje pasau
lio dalyje. PLB dės visas 
pastangas pagelbėti tauti
nės kultūros kūrime visoms 
Bendruomenėms ir stengsis 
sudaryti sąlygas, kad vie
noje krašto bendruomenėje 
sukurtos kultūrinės verty
bės būtų prieinamos visiems 
lietuviams.

Darbo dirva yra labai 
plati. Jinai mums aiški. 
Vienintelis mano rūpestis 
— ar užteks darbo rankų ir 
pasiaukojusių širdžių? štai 
kur yra nukreiptas PLB 
žvilgsnis. Toks tai yra ma
no lietuviškojo darbo su
pratimas ir nusistatymas. 
Tokio nusistatymo yra ir 
mano artimiausi bendra
darbiai — PLB valdybos 
nariai. Gyvenimas parodys, 
ar mūsų užsimojimai buvo 
vertingi ir prasmingi. Vie
nų galiu jau šiandien pasi
džiaugti: bekeliaujant po 
pasaulį įsitikinau, kad Lie
tuvių Bendruomenės idėja 
yra gyva, stipri ir tarnauja 
lietuvių tautai. Tad sukaup
kime visas jėgas, kad ne tik 
išlaikytume ją patvaria, bet 
išugdytume į jėgą, kuri at
neš mūsų tautai šviesesnį 
rytojų.
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Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Sinodo dalyviai. Pirmoj eilėj iš kairės: kun. J. Stanaitis, 
senioras kun. A. Keleris, garbės senioras A. Gelžinius, kun. J. Urdzė, kun. A. Putcė, Marija Kilienė.

F. Skėrio nuotrauka

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
BAŽNYČIOS SINODAS

Š.m. balandžio 21 - 24 
dienomis BadGodesber- 
ge, Pabaltiečių Krikščio
nių Studentų name, Anna- 
bergo pilyje, įvyko, Lie
tuvių Evangelikų Liutero - 
nų Bažnyčios Sinodas. 
Jame dalyvavo 27 asme
nys su balsavimo teise. 
Trylika balsavo kores- 
pondenciniu būdu iš už

Lietuviška Jansonų vasarvietė "Audronė" Cape Gode jau laukia 
vasarotojų. Šiais metais vėl įrengta naujų patogumų, kad vasaro
tojai turėtų tikrai malonų poilsį ir galėtų gražiai praleisti atosto 
gas. Vasarvietė gauna visus lietuviškus laikraščius, įsigijo naujų 
žaidimų, kad atostogaujantieji nenuobodžiautų.

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO fMĖN. 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 vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

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

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

jūrio. Pagal statutą, iš 
50 parapijiečių buvo siun 
čiamas vienas atstovas į 
Sinodą su balsavimo tei
se. Tas pats galiojo ir 
tiems asmenims, kurie 
balsavo korespondenci- 
niu būdu.

Sinodą atidarė senio
ras kunigas A. Keleris. 
įprezidiumą buvo išrink' 

ti kun. Adomas Gelži
nius, kun. Aldonis Put
cė ir mokyt. Fr. Skėrys. 
Į mandatų ir rezoliucijų 
komisiją išrinko kun. Ju
lių Stanaitį, Joną Rupkal- 
vį ir Robertą Drinkma- 
ną.

Po kun. A. Kelleriopa- 
skaitos visi išklausė 
kun. A. Trakio iš Chi- 
«cagos magnetofono įkal
bėtą juostelėje praneši
mą "Lietuviai evangeli
kai Amerikos kontinen
te — jų vargai ir laimė
jimai". Kunigas Aldonis 
Putcė darė pranešimą 
apie lietuvių evangelikų 
parapijėles Anglijoje,ku
rias jis aptarnauja.

Vyriausias Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Tarybos sek
retorius ir kartu kasi
ninkas Fr. Šlenteris da
rė pranešimą apie finan
sus nuo 1959 metų iki da
bar. Revizijos Komisi
jos aktą perskaitė mo
kyt. Fro Skėrys. Revizi
jos Komisijos pirminin
kas Jonas Sedaitis nusta
tė, kad Bažnyčios pinigi- 
nė atskaitomybė vedama 
tvarkingai, sinodas vien
balsiai atpalaidavo Vy
riausiąją Bažnyčios Ta
rybą nuo atsakomybės 
ir išreiškė Fr. Šlente- 
riui padėką už atliktą dar
bą.

Po kunigų ir atstovų 
pranešimų ėjo diskusi
jos ir pasiūlymai mūsų 
bažnytinės veiklos pagy
vinimo reikalu. Sinodo 
metu buvo Lietuvių Evan - 
gelikų Liuteronų Vy
riausios Bažnyčios sta
tutas šiek tiek pakeistas 
ir pritaikintas šiems lai
kams.

Toliau sekė vykdomų
jų organų rinkimai:

Seniorais išrinkti: 
kun. A. Keleris ir kun. 
A. Trakis. Kunigas A. 
Keleris yra Vyriausios 
Bažnyčios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas, o 
kun. A. Trakis vicepir
mininkas. Garbės senio- 
ru išrinktas kun. Ado
mas Gelžinius. Vicese- 
nioru išrinktas kun. Juo
zas Urdzė.

Į Vyriausią Bažnyčios 
Tarybą išrinkti 25 na
riai iš sekančių kraštų: 
Kun. A. Žilinskas ir My
kolas Šulmistras iš Ka
nados; M. Nauburas,Dr. 
Algimantas Klertas, Jo
nas Kasparaitis, Kris
tupas Kikutis, Vytautas 
Blažė, inž. Eugenijus Ma- 
nomaitis, kun. dr. M. Ka
volis, M. Purvinas iš 

Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Jurgis Reis- 
gys ir V. Zaikauskas iš 
Australijos; kunigas 
Putcė ir Ernstas Gložai- 
tis iš Anglijos; kun. Ao 
Gelžinius, kun. J. Urd
zė, kun. J. Stanaitis, Ma
rija Kilienė, dr. A. Gin
tautas, E. Žilius, J. Pa- 
reigis, M. Posingis, J. 
Rupkalvis, Fr. Skėrys ir 
Fr. Šlenteris iš Vokie
tijos.

Revizijos Komisiją su
daro: Jonas Sedaitis iš 
Bremeno, Oskaras Lun- 
gas iš Oldenburgo, Ri
čardas Baliulis iš Ham
burgo o

Šeštadienį vakare po 
vakarienės mokyt. Fr. 
Skėrys darė platų pra
nešimą apie Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
gresą ir Dainų Šventę 
praeitais metais Chica
goje ir apie savo kelionę 
po JAV ir Kanadą. Savo 
pranešimą ji paryškino 
paveikslais., Be to, jispa- 
rodė šviesos paveikslų 
iš lietuvių Vasario 16 
gimnazijos gyvenimo ir 
ragino tėvus leisti savo 
vaikus į šitą kultūros ži
dinį. Vakarines pamal
dėles laikė ponia M. Ki
lienė.

Sekmadienį įvyko iškil' 
mingos pamaldos su 
Šventa Vakariene. Daly
vavo virš 80 asmenų. Li
turgiją laikė kun. A. Put
cė, pamokslą sakė kun, 
A. Gelžinius ir Šventą 
Vakarienę dalino kun. J. 
Stanaitis.

Po pamaldų sekė Si
nodo eiga toliau. Pada
ryti nutarimai ir priim
tos rezoliucijos. Po pie
tų sinodalai ir svečiai 
išklausė Chicagos Tėviš
kės parapijos pamaldas 
su trubininkais ir cho
ru juostelėje: Reforma
cijos Šventę 1966 m. ir 
15 metų Tėviškės Baž
nyčios pamaldų sukaktį.

Senioras kun. A. Ke
leris tarė užbaigos žodį 
ir garbės senioras kun. 
A. Gelžinius sukalbėjo 
maldą. Po giesmės da
lis svečių išsiskirstė į 
namus, kiti pasiliko dar

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Gribauskai 

Executive Secretary

ST. ANTHONY

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00 

For 3 Tears 
Dividends Pald 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49fh Court
CICERO, IILINOIS ♦ 60650

Phone (Area Code 312) 656-6330
HOURS: Mon. 9-8; Thvrs., Fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Clo.ed 
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Septynių skirtumų galvosūkis
Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias 

klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus.

Teisingą sprendimą rasite šiame numeryje kitoj vietoj.

iki sekančios dienos ap
tarti einamuosius reika
lus po įtempto darbo.

Fr.Sk.

• Vet. gyd. Anicetas Gri
galiūnas, Davenport, Iowa, 
yra paaukojęs Lietuvių Fon
dui $250.00 ir su šia auka 
atsiuntė šio turinio laišką: 
"Tamstos dirbate labai 
naudingą kultūrinį darbą 
lietuvybės dvasiai išlaikyti 
tautiečių tarpe. Siųsdamas 
šį kuklų įnašą LF linkiu, 
kad Tamstų pastangos su
silauktų puikiausių vaisių 
ir būtų apvainikuotos užsi
brėžtu tikslu. Ištvermės 
Tamstų pastangose”.

LS adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

F

UŽUOJAUTA DĖL 

ADENAUERIO 

MIRTIES

Lietuvos diplomatijos 
šefas yra pasiuntęs Vo
kietijos federaliniam už
sienio reikalų ministe- 
riui W. Brandt’ui šįužucu 
jautos laišką dėl K. Aden
auerio mirties:

Mirus buvusiam fede- 
raliniam kancleriui Dr. 
Konradui Adenaueriui, 
turiu garbės pareikšti 
Tamstai nuoširdžią už
uojautą.

Tvirtai tikėdamas lais
vės bei demokratijos dės
niais ir griežtai atmes
damas smurtą tarptauti
niuose santykiuose, šis 
įžymus Vokietijos atsto
vas stiprino visų Euro
pos tautų pasitikėjimą ge
resniąja ateitimi. Tokių 
velionio įsitikinimų kilni 
išraiška buvo taip pat jo 
draugingas nusistaty
mas Baltijos Valstybių 
atžvilgiu. Todėl aš, esu 
tikras, kad lietuvių tauta 
atjaučia vokiečių tautos 
gedulą dėl šio didžiojo 
valstybės vyro mirties.

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST

IMMF.DIATE OPENING FOR RF.G1S- 
TERED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BED HOSPITAL. COMPLETELY 
MODERN FACILIT1ES. SALARY 
COMMENSURATE W1TH EXPER1- 
F.NCE AND AB1L1TIES. FR1NGE' 
BENEFITS.

WIRF. CALL OR WRITE TO 
PERSO.NNEL D1RECTOR

WESLEY MEDICAL 
CENTER

550 NORTH HILLSIDE 
WICH1TA, K.ANSAS 67214 

(53-62)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

RECORD LIBRARIAN 
SALARY COMMENSURATE W1TH 
F.XPERIENCE AND AB1L1TY. L1BE- 
RAL EMPLOYEE BENEFITS.

APPLY CALL OR WR1TE 

CAYLOR-NICKEL 
CLINIC & HOSPITAL 

BLUFFTON, INDIANA 
219 — 824-3500

(53-59)
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Kultūrinis palikimas
"Amerikos kultūra, ar jos stoka, yra įvairi 

ir įvairiai mūsų visuomenės gerbiama ir vertina
ma. Sunku mūsų mergaitėms ir berniukams nu
spręsti, ką daugiau gerbti, ką paneigti. Kad ir jau
na toji kultūra, bet jos tautinis paveldėjimas daž
nai perteikiamas kaip kovbojų palikimas. Šaudy
mas ir žudymas piktų žmonių Vakarinėse krašto 
dalyse (Wild West) iškeliamas tiek, kad kartais 
sunku rasti tinkamesnių vaizdų ar pabrėžtinų įvy
kių kur kas svarbesniam palikimui. Kur gi kovos 
prieš kolonializmą, kur revoliucija prieš Angliją, 
kur pilietinis karas su visomis heroizmo ir pasi
aukojimo pasėkomis bei pavyzdžiais ir t.t." —

Taip nusiskundžia vienas iš daugelio nežino
mų Iowa valstijos laikraščių.

Išskirtina Amerikos kultūros padėtis, su tos 
kultūros istorinio vystymosi eiga. Siekiama iškel
ti savi karžygiški veiksmai ir siekiai, bet jie nu
blunka kovbojų sukeltose dulkėse. Klaidų gal rei
kėtų paieškoti vengime iškelti tų kultūrinių verty
bių palikimą, kuris nebūtų vien "amerikoniškas’^ 
bet jungtųsi į bendrą laisvojo pasaulio kultūrinių 
laimėjimų istorinę eigą. Iš Europos atplaukę kul
tūriniai laimėjimai, daugelyje sričių ne tikčiapri* 
giję, bet ir išbujoję, gal greičiau padėtų išspręsti 
tą problemą, kurioje ieškoma labai jau siauro kul
tūrinio aspekto, kurį būtų galima per tiekti ameri
koniškam jaunimui, kaip "grynai savąjį".

Miela ir malonu lietuvių tarpe kalbėti apie sa
vąją kultūrą. Bet ir tarmes nevengiame pareikš
ti ir prisipažinti, kad gi ir mūsų kultūra augo ir 
brendo bendrosios Vakarų kultūros įtakoje. Gi 
iškelti, išryškinti ir jaunajai amerikonų kartai 
perduoti grynai savosios kultūros palikimą sun
ku tada, kada per ilgai leidžiama tai kultūrai 
užsiveisti piktožolėmis.

Išskirtina lietuviškosios ir europietiškosios 
kultūros padėtis stato mus į iš skirtiną padėtį, kal
bant apie kultūrinių vertybių palikimą mūsų jau
najai kartai. Toje srityje veikti, atitinkamai jau
nimą auklėti yra svarbus ir atsakingas uždavinys. 
Toje srityje ir turime jausti didelę atsakomybę ir 
pagarbą tiems, kurie kultūriniam pradui ugdyti pa
švenčia visą savo laiką ir energiją.

BEREIKALINGAS 
KARTELIS

Š. m. gegužės 14 d. gau
siai susirinkusiai Clevelan
do lietuvių visuomenei bu
vo įdomu ir malonu išklau
syti naujai išrinkto jauno, 
energingo Vliko pirmininko 
dr. J. K. Valiūno pranešimą 
apie daromas pastangas ir 
sutinkamas kliūtis Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu bei aiš
kius ir nuoširdžius atsaky
mus į įvairius dalyvavusių
jų klausimus.

Tik labai gaila, kad susi
rinkimo kvietėjai tyčia ar 
per neapdairumą į savo die
notvarkę įrašė buvusio P. L. 
B-nės V-bos posėdžio proto
kolo skaitymą, kuris sukė
lė nemalonių ginčų, sugaiši
no laiką ir sudrumstė susi
rinkimo rimtą nuotaiką.

Kadangi šis susirinkimas 
buvo kviestas visai kitam 
tikslui, tai P. L. B-nės val
dybos iškelti reikalai buvo 
ne^laiku, ir ne viptuL Pasi
kviesti garbingą svečią ir 
priversti jį klausytis savo 
tarpusavio nesusiprat i m ų

The Lithuanian Newspaper
Established 1915

buvo mažiausiai netaktas.
Tokiu savo neapgalvotu 

elgesiu susirinkimo kvietė
jai pakenkė ne tik savo oru
mui, bet ir visur žinomam 
clevelandiečių, kaip šeimi
ninkų, tradiciniam vaišin
gumui.

Tikimės, kad ateityje tai 
daugiau nebepasikartos ir 
clevelandiečiai išlaikys sa
vo gerą vardą prieš atvyks
tančius iš kitų miestų sve
čius.

N. S. Mockuvienė,
Cleveland

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. brandy .... 5th— $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey .......................5th — $3.19
3. Cointreau Liųueur & Brandy .... 5th— $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp......... .. Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ....... . 5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany .... ............... 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

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

VEIKSNIAI IR KLYSTKELIAI
Ne taip seniai Eltos 

Informacijose skaitėme 
pranešimą Vliko valdy
bai apie pirmininko K. 
Valiūno važinėjimus po 
Europos kraštus ir užtik
rinimą, kad pirmininkas 
dar daugiau tų kraštų ap
lankysiąs. Iš tiesų, ke
lionė buvo ilgoka, ir už
kliudė jos metu K. Valiū
nas ne vieną Europos 
vietovę.

Roma šiais laikais,be 
abejo, yra gana svarbus 
politinių nervų mazgas, 
iš kurio, be to, dar iš
spinduliuojamos dvi ra
dijo programos į Lietu
vą, kurių suaktyvinimui 
K. Valiūnas veiksmingai 
pasidarbavo. Lankyma
sis Madride, turbūt,bu
vo net pavėluotas, nes 
lietuviškų transliacijų 
sustabdymas ispanų radi 
joje įvyko senokai, ir ryž
tingos bei asmeniškos va
dovaujančiųjų ir atsakin
gų mūsų veikėjų inter
vencijos turėjome teisės 
jau daug anksčiau laukti. 
Paryžius politiniam ke
liauninkui taip pat yra bū- 
tinybė, nes Quaid’Orsay 
šiandieną iš tikrųjų irgi 
"daro" pasaulinę politi
ką, o, iš kitos pusės vis 
geriau, taip sakant, as
meniškai užsukti rate
lius, pradedant pagaliau 
(po keliolikos metų žadė 
jimų) leisti Eltos biu
letenį prancūzų kalba.

Nei globaliniu, nei lie
tuviškuoju mąstu matuo
jant, Šveicarija nėra pri
skirtina prie baisiai gy
vybiškų politinių centrų, 
bet K. Valiūnas Berne, 
matyt, norėjo sutikti jud
rųjį, nuolatos po vidurio 
Europą važinėjantį dr. 
A. Gerutį; pagaliau, ne
būtų pagrindo nė prie
kaištauti, jei mūsų poli
tinį keliauninką Šveica
rija būtų paviliojusi gry
nai turistiniais sumeti
mais. Žinoma, buvojo 
Vliko valdybos pirmi
ninkas ir Vakarų Vokie
tijoje, kur, Eltos prane
šimu, matęsis su dr. P. 
Karveliu ir susitaręs dėl 
Vliko atstovybės kūrimo 
tame krašte. Šiaip ar 
taip, Vak. Vokietijoje, 
yra, palyginti, nemaža 
pensijos amžiaus susi
laukusių ir todėl tiesiogi
niu duonos pelnymu ne
užimtų lietuvių veikėjų, 
o todėl ten, gal būt, irtą 
atstovybę paprasčiausia 
būtų ant kojų pastatyti. 
Nors, politiškai galvo
jant, tokios atstovybės 
prasmingiausia vieta 
būtų Paryžius arba Lon
donas...

Londono Vliko pirmi
ninkas savo kelione ap
lamai nekliudė.

O politiniai Londono 
lietuvių veikėjai jo tik
rai godžiai laukė, nes 
asmeninis ryšys ir glau-

R. E. MAZILIAUSKAS 
Dirvos spec. korespondentas 

Europoje

dus bendradarbiavimas 
būtų labai pravertęs su
dėtingoje ir nelengvoje 
padėtyje, ryšium su lie
tuviškojo aukso klausi
mais, kurie šiuo metu 
reikalauja ypatingo bud
rumo ir bendro pastangų 
sukaupimo.

Jokiu būdu negalima 
sakyti, kad Vlikas ir ki
ti mūsų vadinamieji 
veiksniai Britanijos vi
siškai nepastebėtų. Vli
kas, pavyzdžiui, ir bri
tiškais adresais noriai 
siuntinėja anglų kalba 
leidžiamąjį Elta Infor- 
mation Service biulete
nį. Bet... dažnai būtų 
geriau, kad Vlikas to 
biuletenio britams vi
sai nesiuntinėtų. Nekal
bant apie tai, kad —ne 
vieno nuomone —tas biu
letenis yra tiek kalbiniu 
tiek ir žurnalistiniu po
žvilgiu blogiausiai pa
ruoštas Vliko leidinys 
aplamai, atrodo, pa
mirštama, kad tai, kas 
gali būti veiksminga 
kreipiantis į amerikie
čius, brituose gali iš
šaukti visiškai priešin
gą reakciją.

Kad bendra kalba dar 
toli gražu neužtikrina 
vienodos galvosenos ir 
panašių interesų, ma
tyt, pastebėjo ir pats 
Vliko pirmininkas, sa
vo pokelioniniame pra
nešime paaiškinęs, kad 
reikėsią pertvarkyti is
paniškąjį Eltos biule
tenį, jį pritaikant Is
panijai. Iš anksto ga
lima tvirtinti, kad, no
rint lietuviškąsias in
formacijas teikti Pietų 
Amerikai ir Ispanijai, 
teks leisti dvi Eitas ispa^ 
nų kalba...

Bent dalinai stengda
miesi atsverti to ameri
kietiškojo Eltos biulete
nio periodiškai daromą 
žalą lietuviškiems rei
kalams Britanijoje, Lom 
dono lietuviai jau prieš 
kelis metus pradėjo leis
ti savo biuletenį. Tai Bri
tanijos Lietuvių Tarybos 
BLC Press Service, ku
rį labai reikliai ir, saky
tume, labai "britiškai" 
iki šiol redagavo jaunas 
filosofas Kastytis Baub
lys. Bet biuletenio redak
torius šiais metais iš
vyksta 12 mėnesių dėsty
ti į JAV, o, be to, kuk
liam BLT iždui leidimas 
darosi sunkiai pakelia
ma našta. Ir iki šiol biu
letenis ėjo pernelyg kuk
lios apimties —vos dvie
jų didelių (foolscap)pus
lapių, o labai ribota są
mata neleido pakanka
mai išplėsti jo tiražo, 
net ne visiems parlamen

to nariams jis buvo siun
tinėjamas.

Tačiau BLC Press Ser
vice reikšmė yra negin
čytina: ne kartą biulete
nio medžiaga pasinau
dojo didieji Londono dien 
raščiai, o kad jįkantriai 
skaito politikai (arba 
bent jų sekretoriai) liu
dija faktas, kad biulete
nio redaktorius visuo
met susilaukia laiškų iš 
leidinyje paminėtųjų po
litikų.

Be veiksnių talkos ir 
pagalbos biuletenis neiš
silaikys ir, svarbiausia, 
neišsiplės į reikiamą 
plotmę, bet... ar veiks
niai visą šitą problemų 
virtinę aplamai yra su
vokę, iš Londono žvel
giant, kažkaip abejotina.

Matyt, susirūpinusi sa
vo veiklą išplėsti globa
liniai, Vliko valdyba įvai 
rių pasaulio kraštų lie
tuviškoms organizaci
joms išsiuntinėjo di
džiules krūvas JAV Con- 
gressional Records su 
pamokamuoju lydraščiu, 
kuriame maždaug sako
ma, kad, girdi, iš mūsų 
reikia pasimokyti, kaip 
garsinti Lietuvos vardą 
ir net įsibrauti įgyvena
mojo krašto parlamento 
užrašus.

Jeigu tai nebūtų liūd
nas, tai būtų pasiutiškai 
linksmas nuotykis. Ir la
bai pamokantis, kaip ne
reikia beprasmiškai eik
voti energijos ir lėšų. 
(Be to, peršasi išvada, 
kad nėra net labai po
litiška policijos ir sank
cijų neturinčiai valdžiai 
patronizuoti savo taria
mųjų pavaldinių).

Londone DBLS rašti
nėje dabar guli kampe 
pundas tų Vliko atsiųs
tųjų JAV kongreso už
rašų ir... tur būt, gulės 
tol, kol kada nors tvar
ką darant, jie bus išmes
ti į šiukšlyną0 Mat, Va
karų pasaulyje tų užrašų 
trūkumo iš tiesų nesijau
tė: jie labai noriai dali
nami jų geidžiantie- 
siems JAV ambasadų ir 
gausiai pasaulyje pri
steigtųjų JAV informa
cijos centrų. Lietuviams 
politikos veikėjams tie 
užrašai tikrai nėra ko
kia naujiena, ar dargi 
Amerikos atradimas. Ir. 
visi džiaugiasi, kai į 
tuos užrašus vėl ir vėl 
įsiskverbia lietuviški 
reikalai, bet — būkim 
atviri! — tokie įsibrovi
mai nėra jokie politiš
ki laimėjimai, o tik tam 
tikri, neabejotinai nau
dingi, propagandiniai pa
siekimai.

Tačiau svarbiausia, 
kad Britanija, Vokieti
ja, Italija, Prancūzija ir 
visi kiti kraštai, tai nė

ra JAV. Politinio gyve
nimo formos ir priemo
nės kiekvienoje valstybė
je skiriasi, ir kiekvie
name krašte tenka kito
niškoje tonacijoje groti 
tą pačią lietuvišką dai
nelę. Noras išjudinti lie
tuviškąjį krutėjimą, be 
abejo, yra sveikintinas, 
bet to noro dar neužten
ka...

įspūdis, žvelgiant 
skersai Atlanto į tėra tas, 
kad mūsų veiksniai kaž
kaip nepastebėjo pasta
raisiais metais dėsnin
gai besivystančio ameri- 
konizmo įtakos mažėji
mo pasaulio politiniuo
se centruose ir tų cent
rų vis augantį nepriklau
somumą. Gaullistinė sa
vistovumo dvasia, tam 
tikra prasme, įsipilie- 
tino kone visose Europos 
sostinėse ir todėl dažnai 
net nepolitiška vieti
niams politikams kelti 
JAV pavyzdį. Prie vokie
čio reikia prieiti su vo
kiškais, prie brito su bri
tiškais, prie prancūzo 
prancūziškais argumen
tais, ir tik jau ne ameri
kietiškais! Pastarie
siems natūrali vieta tė
ra JAV.

MINTYS IR
ŽVILGSNIAI

• "Naftalina” — tai žo
dis, okup. Lietuvoj taiko
mas lietuviškai kalbantiems 
ir rašantiems komunistė
liams Amerikoj. Jų spurdė
jimams ir pasigyrimams se
nosios išeivijos kartoje nė
ra galo, štai, gegužės 16 d.
L. Jonikas savo Vilnyje ra
šo : "Praeitą penktadienį 
"Vilnis”, kaipo įtakingiau
sias lietuvių dienraštis, ga
vo pakvietimą dalyvauti 
sritinėje valstybės departa
mento konferencijoje užsie
ninės politikos klausimais. 
Kvietimas pasirašytas mū
sų ambasadoriaus Jungtinių 
Tautų organizacijoje Ar- 
thur J. Goldbergo".

Ką tu pasakysi. Gautas 
kvietimas, dargi "mūsų” 
ambasadoriaus pasirašytas! 
Tokius kvietimus, tiesa, 
gauna visi laikraščiai, bet 
kvietimuose nėra pasakyta, 
kad kviečiami tik "įtakin
giausi” dienraščiai. Mat, ir 
Dirva — ne dienraštis, — ir 
kiti laikraščiai kvietimus 
gauna. Skirtumas tik tas, 
kad tuo kvietimu šitaip na- 
chališkai niekas nesigiria, 
tik stebisi, kad ir JTO tu
rimuose laikraščių sąrašuo
se dar reikalinga — nafta- 
linos.

• Kol kas tik Naujienų 
Anyta prašneko apie Chica
goje kursuojantį gandą dėl 
lietuvių krepšinio koman
dos organizavimo kelionei į 
okup. Lietuvą. Pasiekė tie 
gandai ir kitus miestus.

čia užjaučiami tie tėvai 
ir tų organizacijų veikėjai, 
kuriems ta košė jau dabar 
reikia valgyti.

• Besigraudenantiems dėl 
lietuviškų knygų neskaity- 
mo Draugas praneša, kad 
išpirktas ir Naujokaičio 
premijuotas romanas "Žy
dinčios dienos”.

• šokėjų populiarumas. 
Gegužės mėn. Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių 
grupė ir choras pakviesti 
pasirodyti trijuose Vokieti
jos miestuose. Per Nuertin- 
geno miesto šventę šokėjus 
ir choristus nori turėti vie
tinės vokiečių pabėgėlių or
ganizacijos, Viernhe i m e n 
juos kviečia Jugendring, o 
Ludwigshafene Kat. Ju- 
gendverband.
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AKIMIRKOS

NE, DAR
Iš visų knygų, apie kurias lig 

šiol rašiau ir kada nors dar ra
šysiu, pati sunkiausia man bu
vo - tas prakeiktas "Bronzos 
Amžius".

Gal dėl to taip ilgai ir del
siau, melsdamas Praamžių ati
tolinti šią kartybių taurę. Prie
žastys paprastos ir tik dvi: pir
ma, esu visiškas diletantas ar
cheologijoje ir net nelabai uo
lus tokios literatūros mėgėjas, 
o antra - tai tas gąsdinantis kny
gos storumas, sunki kalbos ter
minologija ir šimtai šios spe
cialybės bibliografinių išrašų. 
Šiurpulinga!

Tačiau, jeigu ką nors supra
tau, mėginsiu trumpai kitiems 
bent paviršutiniškiausiai atpa
sakoti, apie ką toje knygoje rašo
ma ir kuo ji mums lietuviams 
reikšminga.

Maždaug 3000 metų prieš 
Kristų žmonės, gyvenę šiaurėje 
pietinėje Rusijoje ir pietų Si
bire, esą, pradėjo judėti iš Ry
tų į Vakarus. Lyg būtų drignių 
užsiėdę. Tie klajokliai, Euro
poje gyvenę ligi Volgos, dar 
anksčiau buvo išmokę auginti 
arklius ir kitus gyvulius. Jie 
jau mokėję, kaip pažaboti arklį, 
o vėliau patys ar iš šumerų iš
mokę pasidaryti ir vežimą. Va
dinasi, galėjo judėti, lengviau 
kilnotis iš vienos vietos į kitą 
ir tai darę, ieškodami naujų ga
nyklų bei pragyvenimo šaltinių.

Jie brovėsi į Kaukazą ir Art. 
Rytus, bet daugiausia nuo Juo
dosios jūros į Balkanus, pagal 
Dunojų, į visą Rytų ir Vakarų 
Europą, išskyrus Ispaniją,Pran
cūziją ir gretimas žemes. Visa 
šiaurinė ir centrinė Europa at
sidūrė jų rankose. Jie okupavo 
tas žemes, stiprinosi, statėsi 
pilis ir sukėlė didelį kultūrų 
sąmyšį. Tai buvę naujieji in
doeuropiečiai, apie 2000 m. 
prieš Kr. jau sukūrę savitos kul
tūros židinius, įmanomus pažin
ti pagal archeologijos davinius, 
Šiek tiek padedant kalbotyrinin- 
kams (lingvistams), ką šiandien 
galima gana tiksliai atsekti ligi 
rašytinės istorijos laikų.

Dr. M. Gimbutienės veikalo 
objektas ir tikslas buvo - atkur
ti anas gadynes ir smulkiai do
kumentuoti šias indoeuropiečių 
kultūrines grupes. Tas laiko
tarpis ir yra proistorės moks
lininkų vadinamasis bronzos 
amžius. Terminas nesąs visai 
tikslus, kadangi pats bronzos 
metalas buvo atrastas žymiai 
anksčiau, prieš 3-4000 metų, 
kada dar žmonės naudojosi ak-

BRONYS RAILA

NENORIU PRAŽILTI...
meniniais įrankiais ir dirbi
niais. Bet prieš 2000 m. prieš 
Kr. Europoje jau ryškiai pradė - 
jo vyrauti metalo dirbiniai.

"Bronzos amžiaus kultūrų" 
veikale nuodugniai tyrinėjama 
visos rytų ir centro Europos se - 
nove.

Tam tikslui autorės buvo iš
studijuota turbūt visa tais klau 
simais mokslinė literatūra įvai
riomis kalbomis ir prie kiekvie
no skyriaus ji detaliai sumini
ma. Pirmąją veikalo dalį (29-160 
psl.) užima tautų kraustymosi 
ir naujų kultūrų kūrimo chro
nologija, o žymiai ilgesnę ant
rąją dalį (185-657 psl.) - išsa
mus aprašymas įvairių kultū
rinių grupių, kurių yra 10, o 
su atsišakojimais net 15. Visi 
bronzos (arba lietuviškai, žal
vario, skaistvario) amžiaus kul
tūrų grupavimai atlikti labai 
tiksliai, įjungiami ir palygina
mi su kitais priešistorinių am
žių laikotarpiais, ypač iškeliant 
vidurio Europos grupes (apie 
Karpatų ir Alpių kalnus), kadan
gi čia tos kultūros aukščiausiai 
suklestėjo, nes čia daugiausia 
buvo reikiamos žaliavos. Tos 
grupės jau santykiavo ir su mū
sų proseneliais prieBaltijos jū
ros, daugiausia prekybiniais su
metimais, dėl gintaro. 17-12 am
žiuje prieš Kr. gintaras jau buvo 
labai išpopuliarėjęs pietų Euro
poje ir vertinamas ne mažiau, 
kaip auksas.

Knygoje pastebimas dar kitas 
svarbus siekimas - suvesti duo
menis apievid. Europos kultūri
nį iškilimą bronzos gadynėje. 
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Tuos žmones daugelis ligšiol 
vis yra vadinę "barbarais", ku
rie tik užplūdę ir sunaikinę mi- 
kėnų ir kitas kultūras. Iš tikrų
jų, autorė įrodo, kad jų naujoji 
kultūra buvo ne mažiau aukšta 
ir įdomi, išskyrus tik vieną di
delį trūkumą, kad jie dar neturė
jo rašto. Žios kultūros kūrėjai 
buvo artimi slavų ir baltų kai
mynai, ir tai veikė mūsų protė- 
vių apgyventą erdvę. Veikale, 
tarp daugelio kitų, paliečiami 
slavai, skitai, chimerai, suo- 
mių-ugrų giminių proistorė ir, 
žinoma, baltų.

Pabaltijo archeologija ir bron
zos amžiaus kultūros charakte
ristika pirmą kartą mokslinėje 
literatūroje taip plačiai ir išsa
miai pateikiama bendrajame 
archeologijos mokslo konteks
te. Autorė pasistengė balis
tinę medžiagą įvesti į bend
rosios archeologijos mokslą ryš
kiai, vaizdingai, pagal tikrąją 
jos vertę. Čia ir yra didžiau
sias jos nuopelnas, žiūrint, kaip 
sakoma, lietuviškomis akimis. 
Skyriuje apie baltų grupę (389- 
452 psl.) yra žemėlapių, Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos ar
cheologinių iškasenų piešinių, 
senų ir vėliausių laikų; šalia 

'to, išsami mokslinių veikalų ir 
studijų bibliografija.

Kas norės bronzos amžių Eu
ropoje toliau tyrinėti, turės tą 
knygą pirmiausiai imti į ran
kas, nes vargu tuo tarpu ar 
kada netrukus ras išsamesnę 
"reference book" šiom proble
mom pažinti. Šiuo atžvilgiu Dr. 
M. Gimbutienės "Bronzos Am-

Prof. Dr. Marija Alseikaitė-Gimbutienė, "Bronzos Amžiaus" 
ir kitų archeologinių bei istorinių veikalų autorė (šiuo metu 
UCLA, Kalifornijoje).

žius" iš karto galėjo pasidary
ti klasikiniu, jau vartojamu ir 
konsultuojamu visų archeologų 
ir archeologijos specialybės stu
dentų Europoje, Rytuosear Ame
rikoje, kurie studijuoja Europos 
archeologijos kursą, nes dar nė
ra išsamesnio veikalo, kuris tai 
galėtų pavaduoti. Kad palyginti 
dar jauna lietuvė mokslininkė 
svetimoje šalyje galėjo pasiek
ti tokios savo srityje erudici
jos, užpelnyti išskirtiną pozici
ją ir tiek prestižo, atvejis yra 
mums labai malonus ir tuo tar
pu dar labai retas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.
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šiaipjau, be abejo, "Bronzos 
amžiaus" kritinis vertinimas 
priklauso tik tos srities specia
listams. Mūsų spaudoje jau bu
vo trumpai pažymėtas įverti
nimas tilpęs Londono "The Ti
mes Literary Supplement", kur 
šalia eilės komplimentų kriti
kas savo apžvalgą pradeda žo
džiais: "Professor Gimbutas’s 
book is a major work of syn- 
thesis of a type not previously 
undertaken", ir baigia pareiš
kimu, jog "for the serious stu- 
dent of Europeanprehistory this 
book is clearly a mušt"...

Šiuo metu, kai žilagalvių jau 
suspėta į naują veikalą plačiau 
Įsigilinti, pasirodo daugiau ver- 
:inimų archeologijos žurnaluo
se. Bet nedėkite man pareigos 
juos sekti ir referuoti. Jau vien 
nuo "Bronzos amžiaus" skaity
mo man paausiuose staiga plau
kai pradėjo bronziškai sidab- 
ruotis. O aš dar neturiu išroka- 
vimo iš. karto pasidaryti baltu
tėliai žilas. Su tuo dar suspė
sim, - ši garbinga spalva ap
link mano pakaušį imadraikytis 
savaime ir be ypatingų nuopel
nų. Knygų neskaitantiems kar-- 
tais net greičiau...

Man geriau suprantami ir 
daug arčiau širdies kiti klausi
mai. Pvz., kodėl ir kaip jauna 
mergaitė iš Lietuvos išsivežė 
tokį keistą ir daugiau negu re
tą moterims pomėgį - archeolo
giją ir fantastišką pasiryžimą 
tyrinėti seniausių gadynių pra
eitį? Kokia tų instinktų kilmė, 
koks paskatas, kokia galėjo bū
ti jos pomėgių sklaidos atmos
fera ar užnugaris? Koks to "ne
praktiško" pašaukimo ryšys su 
Lietuva? Koks pavyzdys jaunes
niesiems? Ar jai rūpi tik akme
niniai kirvukai, Įdaužtos bron
zinės vazos ir iš po žemių at
kasti papuošalai, - ar ir dabar
tis, lietuviški interesai ir pasi
šventimas lietuviškai garbei? 
Kaip tat atrodo ir kiek tat įdo
mu amerikiečiams, ir kaip daly
kai matosi, žiūrint kai kurių 
"brolių lietuvių" akimis?

Man visuomet įdomu ne tik 
knyga, bet ir jos autorius. Taip 
sakant, žmogus, to žmogaus dva
sinis ir kartais fizinis vaizdas 
(ypač kai tas žmogus yra mer
gina). Man rodos, kad yra, turi 
būti ryšys tarp knygos, jos ra
šytojo ir juos supančio keisto, 
kai kada visiškai nuostabaus gy
venimo.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

UjJKlįklJj]

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
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(22)
— Gaila, bet aš daugiau nebeužsiimu dokumentų klastojimu. Tai 

aš pasakiau ir Juanitai. Ji yra mano žmona ir žinote...
— Jus apleido, nes esate visai be pinigo. Louis man tai papa

sakojo. Bet nesigailėkite, nes moteris, kuri palieka vyrą vien dėl 
to, kad jis nebeturi pinigų, nieko neverta. Jūs matysite, ji grįš, ka
da turėsite pinigų.

— Kokių pinigų?
-- Mano ir kitų...
Pereira iš naujo pakratė galvą ir pradėjo aiškinti, kaip moky

tojas vaikui:
-- Klausykite gerai. Dabar karas ir nebegalima pasus padir

binėti, nes nėra specialaus popierio. To popierio šiandien niekur 
nebegalima gauti.

— Jūs man nieko naujo nepasakėte.
— Tad turėtumėte žinoti, kad be popieriaus negalima ir pasų 

padirbinėti.
— Tokiu atveju reikia nugirdyti kokį asmenį ir pavogti iš jo pa

są, kurį jau lengva suklastoti.
-- Teisingai, bet aš tokiu darbu neužsiimu. Jei aš negaliu dar

bą padaryti garbingai, susilaikau. Aš esu pacifistas!
-- Panašiai kaip aš. Eikit pasižiūrėti, ant palangės padėjau 

jums dovaną.
Pereira prisiartino prie lango.
-- Kas tai?
— Keturi nebegalioją Costa Ricos respublikos pasai. Trys pri

klausys jums, jei jūs ketvirtąjį man pataisysite.
Pereira pažiūrėjo į pasus sulaikydamas kvėpavimą. Jo žvilgs

ny buvo pasigėrėjimas.

— Kur gavote tuos pasus?
-- Radau praėjusią naktį.
— Praėjusią naktį jūs radote keturius costarikietiškus pasus?
- Ne.
- Ah!
— Praėjusią naktį aš radau ne keturius, bet keturiadešimt ke

turius costarikietiškus pasus, -- pasakė Tomas, nuimdanas puodą 
nuo ugnies. — Galime vakarieniauti.

Ant stalo prieš langą buvo išdėstyti keturi pasai. Juose buvo 
keturių skirtingų costarikiečių nuotraukos .Vienas buvo senas ir 
storas, kitas jaunas ir laibas, tretysis turėjo ūsus, o ketvirtasis 
buvo su akiniais. Šalia pasų buvo išdėtos majoro Debras nuotrau
kos, kurias Louis Tamiro įteikė Tomui. Pavakarieniavus, Pereira, 
kaip koks chirurgas, baltame chalate ėmėsi už darbo. Jis rado, kad 
majorui geriausiai tinka Rafaelo Puntarero pasas, kuriame reikia 
tik pakeisti akių ir plaukų aprašymą bei pakeisti nuotrauką, pra
tęsti jo galiojimą ir uždėti tranzito vizą. Tas darbas buvo nesunkus, 
nes pas Pereira buvo didžiausia kolekcija antspaudų ir jis galėjo 
išduoti bet kurio krašto vizą.

Po šešių valandų įtempo darbo Pereira ištiesė Lievenui pasą 
su majoro nuotrauka, portugalų tranzito viza ir prancūzų viza'į 
Dakarą.. Tomas paspaudė dailininkui ranką išreikšdamas pasigė
rėjimą atliktu darbu.

-- Aš ilgai čia nebūsiu ir negalėsiu pasinaudoti jūsų puikiu ta
lentu, bet Reynoldo, aš jums atsiųsiu gražią klijentę. Su kuria, aš 
tikiu, jūs gerai sugyvensite...

Suklastoto paso majorui neužteko, kad galėtų išvažiuoti iš Mad
rido. Jis dieną ir naktį buvo sekamas trijų vokiečių agentų Loffler, 
Weise ir Hart. Prie mažiausio bandymo pabėgti būtų areštuotas ir 
išvežtas Vokietijon. Kas daryti. Lievenas paprašė Luis Tamiro su
organizuoti Madride mažą "revoliuciją" priešais anglų ambasadą. 
Policijai išsklaidžius maištininkus, vienas areštuotųjų pareiškė, 
kad juos sukurstę demonstruoti ir pinigus mokėję vokiečių agentai 
Helmut Loffler, Thomas Weise ir Jakob Hart, gyveną Palace vieš
butyje. Anglijos ambasadoriui reikalaujant, ispanai buvo priversti 
tuos tris vokiečių agentus ištremti, kas admirolo Canaris biure 
sukėlė tikrą audrą. Prieš jį stovėjo visas išbalęs majoras Loos.

-- Man užtenka tų antausių, majore! -- rėkė admirolas. -- 
Trys mano vyrai ištremti iš Ispanijos anglams užprotestavus. Tuo 
tarpu tas jūsų Lievenas sprogsta iš juoko Lisabonoj.

— Admirole, aš nematau čia jokio ryšio!
-- Tuo metu, kai mūsų agentai ispanų policijos buvo apklausi

nėjami, majoras Debras su netikru pasu apleido Ispaniją ir be var
go atvyko į Lisaboną. Estoril kasino salėje jis mūsų agentų akivaiz
doje susitiko su Lievenu. Ir žinote ką jie toliau darė? Jie tą susiti
kima aplaistė šampanu ir puikia vakariene.

-- Negalimas dalykas. Ką mes galime padaryti?
-- Jūs esate tikras besmegenis.
-- Admirole, tai neteisinga mano atžvilgiu...
-- Ką, neteisinga? Jūs sumokėjote tam sukčiui 10,000 dolerių 

už prancūzų agentų sąrašą, tikriau už lavonų sąrašą. Aš jums įsa
kau tą sukčių pristatyti man.

-- Bet Portugalija yra neutralus kraštas, admirole...
-- Spiaut man į jos neutralumą. Aš noriučia gyvą Lieveną ma

tyti. Gyvą! Supratot?
— Klausau, admirole.

1940 m. rugsėjo 6 d. 10 vai. vakaro Vokietijos ambasadoje 
Lisabonoje vokiečių agentai susirinko svarbion konferencijon.

-- Ponai, -- pasakė žvalgybos skyriaus viršininkas. Laikas 
bėga ir Berlynas pakartotinai reikalauja Lieveno. Kokie jūsų pa
tarimai?

-- Aš siūlau, -- pareiškė aviacijos attache, -- Lieveną apsvai
ginti narkotikais ir lėktuvu nugabenti į Madridą, o iš ten specialiu 
lėktuvu į Berlyną.

-- Aš prieš tą planą, -- atsakė jūrinis attache. -- Mes turėsi
me nemalonumų Madride, žinant kad ten aerodrome pilna anglų ir 
amerikiečių agentų. Turėsime naują diplomatinį incidentą.

-- Su tuo sutinku -- pasakė žvalgybos skyriaus viršininkas.
-- Tad, aš siūlau, -- tęsė toliau jūrinis attache, -- Lieveną 

išgabenti povandeniniu laivu, kuris lauks neutraliuose vandenyse.
-- O kaip jį pristatysime iki povandeninio laivo?
-- Aš pasamdysiu žvejų laivą. Turiu patikimą žveją portugalą, 

kuris neatsisakys mums padėti.
Ir jūrinis attache išdėstė savo planą.

***
Lisabonos aerodrome Lievenas atsisveikino su majoru Debras, 

kuris dabar vadinosi Rafaelo Puntareras. Per garsiakalbius buvo 
pranešta, kad lėktuvas Į Dakarą jau paruošus ir keleiviai prašomi 
užimti vietas.

-- Aš niekad neužmiršiu to, ką jūs dėl manęs padarėte — pa
sakė Debras.

Lievenas pagalvojo, gal majoras, prisimindamas jo paslaugą ir 
nepyks labai, sužinojęs, kad sąrašas suklastotas. Išlydėjęs draugą jis 
bare paėmė dar vieną Whisky stiklą ir išėjo laukan. Prie durų pri
važiavo ūksi.

— Taksi, senjor?
-- Taip, -- atsakė Tomas, užsimąstęs.
šoferis atidarė duris ir tuo metu Lievenui kilo įurimas, bet 

buvo per vėlu. Jis gavo smūgį per galvą ir buvo įstumus automo- 
bilin. Kius vyras, buvęs viduj, jam prie burnos pridėjo ch'>loro- 
formu įmirkytą gniužulą ir jis lyg sapne išgirdo balsus.

-- Viskas pavyko gerai. Dabar visu greičiu Į uostą.
(Bus daugiau)
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KARTA
Pakeliui į jubiliejinius metus

Ateinančiais metais 
lietuvių skautų sąjungai 
sukanka 50 metų. Jau pa
skelbta, kad šį auksinį 
jubiliejų mūsų sesės ir 
broliai oficialiai pradės 
švęsti nuo šių metų ru
dens. Brolijos Vyriau
sias Skautininkas s. V. 
Vijeikis, norėdamas ap
tarti artėjančio jubilie
jaus gaires bei praktiš
kai susipažinti su viene
tų veikla, šį pavasarį at
liko visą eilę kelionių, 
aplankydamas Detroito, 
Kennebunkporto, New 
Yorko ir Kanados bro
lius.

Kelionė nuvargina ir 
pridaro asmeninių išlai
dų, bet kadangi mūsų 
skautininkas nepamiršo, 
be kitų dalykų, savo ba- 
gažan įsimesti niekad jo 
neapleidžiančios gied
rios nuotaikos, tad ir iš
vykos nuskaidrėja visai 
kitomis varsomis. Be to, 
kelionės buvo naudingos 
vadovybei ir jaunajam at
žalynui, tad visumoje 
sutirpsta ir kelionės nuo
vargis ir pertrauktieji 
asmeniški darbai.

Balandžio 15-16 d.d. 
Vyr. Skautininkas aplan
kė Detroito brolius šv. 
Jurgio savaitgalyje sve
čiavosi pas Hamiltono- 
Toronto skautus, o ba
landžio paskutinis savait
galis praleistas rytų pa
kraštyje, tolimajame 
Kennebunkporte ir New 
Yorke.

Detroite jis susitiko 
su tuntininku Č. Anužiu, 
vadovais ir vyčiais, su 
kuriais pasidalinta skau
tiško darbo rūpesčiais, 
džiaugsmais bei aptar
tos jub. metų gairės. Iš 
brolio Vijeikio patirta, 
kad Detroito kelionė 
ypač džiugi tuo, jog ten 
turima gražus būrys 
jaunų vadovų, kurie ak
tyviai dirba su lietuviš
ku jaunimu. Garbė Ame
rikos automobilių sosti
nei prisiauginusiai tokių 
šaunių lietuviukų!

Maloniu sutapimu, Dėt- 
roito iškylos metu vyr. 
S-kas dalyvavo skautų 
ir tėvų rengiamame va
kare — debiutančių pri
statyme, kurį gražiai 
pravedė dr. Majauskas. 
Kita miela staigmena - 
susitikta su dr. Valan- 
tiejumi, kurio sodyboje 
New Buffalo, Mich. chi- 
cagiečiai yra ne kartą 
iškylavę, o Detroito skau
tai pernai ten turėjo sa
vo vasaros stovyklą.-

Kelionė sėkminga, o 
jos pabaiga, nepatikėsi
te — kaip fantastiniame 
amerikiečių filme:bro
lis Vijeikis Chicagon par
skrido penkiomis minu

Rochesterio skautų vadovai Kennebunkporte. Iš kairės: Nijolė 
Šlapelytė, Jonas Šipaila, A. Bulsys, V. Burkūnas ir V. Sinkutė. 

Č. Kiliulio nuotrauka

tėmis anksčiau, negu pa
kilo iš Detroito aerodro
mo.

Patiko broliui grei
tieji plieno paukščiai, 

Vyriausias skautininkas V. Vijeikis Atlanto rajono skautų sąs
krydyje Šv. Antano gimnazijoje.

tad visai ir nenustebo
me, kai sekantį savaitga
lį jis su mumis atsisvei
kino, užtraukdamas Li- 
tuanicos tunto stovyklinę 
dainą "Sutrenks prope
leriai, motorai..." O tie 
griausmingi motorai ba
landžio 23 dieną nudange- 
no skautininką Vladą pas 
užsienio brolius hamil- 
toniečius.

Hamiltono skautai lai
mingi tuo, kad klebono 
prel. Tadarausko asme
nyje turi puikią užuovė
ją. Prie parapijos yra 
salė, kuria sesės-bro- 
liai naudojasi savo suei
goms ir kitai veiklai. Po 
pamaldų, kurias atlaikė 
sktn. kun. Kulbis, S J ir 
po iškilmingos Šv. Jur
gio sueigos, VS ir skau
tų vadovai buvo priimti 
klebono, su kuriuo pasi
dalinta skautiškomis ir 
jaunimo mintimis.

Pusdienis prabėga 
greita ristele, ir atsi
sveikinus su Nemuno 
tunt. Tumaičiu ir bro
liais, šuolis į netolimą 
Torontą, kur šį sekma
dienį įvyko skautorama, 
dalyvaujant skautams- 
ėms iš Hamiltono, To
ronto, St. Catherines ir 
Niagaros Krioklio. Iškil
mėse dalyvavo ir Kana
dos rajono vadas s. Ei

mantas bei brolijos va
deiva s. Batūra.

Po skautoramos įžieb
ta dar viena nauja skau
tiško gyvenimo liepsne

lė: lietuvių pranciškonų 
namuose atidarytas skau
tų buklas.

Nepaprastai gražus 
Toronto skautų kampe
lis, meniškai išdekoruo- 
tas lietuviška tematika. 
Brolis Vijeikis, kuris 
buklą oficialiai atidarė, 
sesių ir brolių buvo apdo- 
vanotas lietuvišku rank
darbiu - drožiniu.

Torontan atsilankymo 
proga taip pat įvyko bro
lijos vadovų pasitari
mas, kurį pravedė Ram* 
byno tuntininkas Č. Sen
kevičius. Vadovai apta
rė šią vasarą Kanado
je įvykstančią pirmąją 
skilčių-valčių džiambo- 
retę, jub. metus etc. Iš
vyka užbaigta su tėvais, 
rėmėjais jaukia vaka
riene, kurios metu VS 
parodė filmą iš pereitos 
tauto stovyklos. Nepa
mirškime, sekančioji 
tautinė stovykla (įvyks
tanti kas dešimtmetį) 
bus 1968 metais!

Nuoširdus, broliškas 
priėmimas, tokia nuotai
ka dvelkia Vyr. S-ko ke 
lionės įspūdžiuose. Sa
vaitę pailsėjęs brolis Vi' 
jeikis vėl skautiškoje iš
kyloje. Balandžio pasku
tinis šeštadienis Vyr. 
Skautininką sutiko Ken
nebunkporte, kur tuo pat 
metu įvyko Atlanto rajo
no skautų sąskrydis.

Pranciškonų gimnazi
ja užvirtusi sesėmis- 
broliais iš New Yorko, 
Bostono, Hartfordo, Ro- 
chesterio ir kitų Atlan
to pakraščių. Sąskrydžio 
šeimininkas, Kretingos 
tuntininkas M. Subatis, 
nors darbo našta ir gu
la pečius, laimingas, nes 
šių metų sąskrydyje da
lyvauja virš 300 jauni
mo.

Vadovų posėdyje jub. 
metų reikalai, stovyk
los, 'abipusė informaci
ja, o po to atsipūtimas - 
laužas. Jis smagus, jud
rus; net pats Vyr. S-kf.s 

įsijungia, prajuokinda
mas žiūrovus linksmais 
"dzinguliukais".

Sekmadienio iškilmės 
pradėtos pamaldomis, 
kurias atnašavo ir pa
mokslą sakė pranciško
nų provinciolas kun. L. 
Andriekus, OFM. Pamal
das sekusios iškilmin
gos sueigos metu jis bu
vo apdovanotas ordinu už 
nuopelnus. Pažymėtina, 
jog Kretingos tunto graži 
veikla didžia dalimi yra 
mielojo provincijolo nuo
pelnas, kuris šį tuntą glo
boja. Penki lituanistinė
je srityje pasižymėję 
skautai Vyr. S-ko buvo 
apdovanoti knygomis 
"Mūsų Lietuva". Na, 
o kad brolis Vijeikis jau
nimą linksmino, ir rimtu 
uždegančiu žodžiu prabi
lo, ir kaklaraiščius ri
šo, tai ir skautai savo 
vado neužmiršo: jam 
įteikta prisiminimo do
vana — skydas.

Dvi dienos pilnos ma
lonių akimirkų, o po jų 
Vyr. Skautininkas pri
sijungia prie grįžtančių 
newyorkiečių.

New Yorkas pasiekia
mas apie vidurnaktį, bet 
Tauro tunt. A. Samušis, 
budriai belaukiąs svečių* 
jau moja linksmu svei
kinimu ir spaudžia kai
rę.

Sekančią dieną, pirma, 
dienį, pasitarimai su vie
tos vadovais Kidoliu, Ki- 
doliene, rajono vadu Bo
beliu, akademikų ir tėvų 
atstovais.

Kelionė įnamus smagi 
ir lengva. Aptarta daug 
skautiškos šeimos reika
lų, nusmaigstyti jubilie
jinių metų kelrodžiai, pa
sidžiaugta gausiomis jau
nųjų gretomis. O kelio
nės čemodanas į namų 
pusę toks lengvas leng- 
vutėlis, nes sunkiuoju 
liet, knygų kroviniu buvo 
apdovanoti pakelėj jau
nieji broliai vilkiukai.

_______ (j.t.)

7 SKIRTUMAI
1. Moters dešinioji šlaunis 

storesnė; 2. Moters suknelės 
raukšlė apačioje skirtinga; 3. 
Svarstyklių galas skirtingas; 4. 
Svarstyklių pakabinimo žiedas 
storesnis; 5. Pasikėlusio romė
no kairioji rankovė skirtinga; 
6. Dešinėj stovinčio romėno au
sis didesnė; 7. Jo rūbas apačio
je platesnis.

J. Gar los nuotraukaSkautės įžodis.

GRAŽIAI PRAVESTA SUEIGA

Chicagos neolituanės prieš kelias savaites turėjo sueigą, kurioj 
I. Sprindienė pravedė įdomų pašnekesį apie kosmetikos vartoji
mą įtraukdama dalyves į diskusijas. Nuotraukoje I. Sprindienė 
iliustruoja savo pašnekesį... Iš kairės: Daiva Vaitkevičiūtė, Vik
torija Kašubaitė, I. Sprindienė. Apatinėje nuotraukoje kitos suei
gos dalyvės: Sofija Adomaitienė, Gražina Žukauskienė, Angelė 
Kašubienė, Ona Nakienė, Nijolė Diminskytė ir kt.

J. Bulotienė, R. Kavaliūnaitė, R. Mockutė, K. Sabaliauskaitė ir
E. Kavaliūnaitė stebi neolituanių sueigoje I. Sprindienės kosmeti- 
ko demonstravimą.

POKALBIS SU JAUNU PIANISTU
— Taip, koncertas 

Londono Wigmore Hali 
mane iš tiesų visiškai 
patenkino. Klausytojai 
buvo atidūs, o Londono 
dienraščių recenzijos 
mane tikrai labai gerai 
įvertino. Esu ypačiai pa
tenkintas, kad man taip 
gerai pasisekė Chopino 
g-mol baladės pabaiga, į 
ką ir kritikai atkreipė 
savo dėmesį, — vis dar 
pokoncertinėmis nuotai

komis gyvenantis, pasa
koja jaunasis pianistas 
Antanas Smetona.

Po pavykusio koncerto 
A. Smetona kuriam lai
kui pasiliko Londone, ap
sistojo Lietuvių namuo
se ir šalia neišvengiamų 
kasdieninių kelių valan
dų pratimų prie pianino, 
mezga ryšius su muziki
niais Londono sluoks
niais, nors nemaža žy
mesnių muzikų pianis
tas, be abejo, pažįsta. 
Mat, kaip ir daugelyje 
profesijų, ir muzikų tar
pe egzistuoja tam tikras 
internacionalas.

A. Smetona šiuo metu 
yra nuolatiniau apsisto
jęs Hamburge, kur norė
tų ilgesnį laiką pasilikti.

— Pianistui labai svar
bu daug koncertuoti, — 
pasakoja A. Smetona. — 
Vokietijoje šiuo metu aš 
tam turiu daugiausia gali' 
mybių. Patekau į vadina
mąją Bundesauswahl 
Konzerte junger Kuenst- 
ler (j aunųjų menininkų at
rankos koncertai), ku
rios rėmuose teks pada
ryti koncertinę kelionę 
per Vokietiją. Amerikos 
piliečiai į tą atranką pa
prastai nepatenka, bet 
mane, išimties keliu, pri
pažino politiniu pabėgė
liu iš Lietuvos ir todėl 
galėjau tame konkurse 
dalyvauti;

Pianistas Hamburge 
taip pat pasirašė sutartį 
su vienu iš trijų to mies
to simfoninių orkestrų 
Hamburger Symphoni-

(Nukelta į 6 psl.)
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KAD EITŲ LIETUVOS KELIU

Dagio skulptūra "Paėmę arklą, knygą, lyrą..."

Mūsų lietuviškoms orga
nizacijoms šiuo metu daž
nai užmetama, kad jos ne
pasižyminčios veiklumu ir 
kad nepateisinančios savo 
egzistencijos. Girdi, jei kas 
ir padaroma, tai tik pasku
bom ir prabėgom, šiaip 
daugelis geriausių ir gra
žiausių sumanymų toliau 
protokolų knygos nenueiną. 
Daug šnekama ir vis esą be 
naudos, žinoma, dalinai šios 
pastabos, nors ir nemalio- 
nos, bet nėra be pagrindo. 
Tačiau negalėtume pripa
žinti, kad tai yra visuotinis 
dalykas. Oi, ne! Yra ir švie
sių pragiedruliukų. Tik rei
kią gerai pasižvalgyti ir 
mes juos pamatysime.

Vieną dieną aplankiau 
Toronto skautų būklą ir 
buvau labai nustebintas. 
Anot, vyriausio skautinin
ko VI. Vijeikio įrašo, kurį 
jis paliko svečių knygoje, 
tas būklas reikėtų pasakyti 
tikrai yra graži lietuviška 
sala.

Tik įėjus, prie durų dvi 
pailgos skelbimų lentos, ku
rios papuoštos viršuje tau
tinėmis juostelėmis. Toliau 
žemaičių kryžiai, pjovėjas, 
grėbėja, kaklaraištyje įaus
ti Lietuvos Himno žodžiai, 

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS .................................... $2.00
J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ..........-......$4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ...............$2.50
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA .......-................................$3.00
B. Zabiela — KLAIDA ...............................................$3.00
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ....... $3.75

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų, 
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ........  $5.00
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY............... $6.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms,

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

miniatūrinis ratelis ir šau
dyklės. Viduryje sienos ant 
medžio klijuotas Lietuvos 
žemėlapis. Už jo Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos herbai. 
Galinėj sienoj Vytis su 
skautų obalsiu, o dešiniau 
skulptoriaus Dagio gražus 
ir didingas kūrinys ”Paėmę 
arklą, knygą, lyrą.” šį, sa
vo idėja nesenstantį ir 
brangų kūrinį skulptorius 
yra padovanojęs skautams, 
kad jie tobulėtų ir eitų Lie
tuvos keliu. Pastarojoj sie
noj įvairūs skautiški ženk
lai, įsakymai ir nurodymai 
koks turi būti skautas ir kt.

B ūkio vidaus projektą 
paruošė architektas A. Kul- 
pavičius, o meniškai sutvar
kė ir papuošė skautė A, 
Jankaitienė. Taip pat ne
mažai yra prisidėjęs ir tė- 
vų-rėmėjų kęmitetas, kuris 
apmokėjo sąskaitas už užuo
laidas ir baldus.

Taigi reikia manyti, kad 
vyresniųjų sudaryta skau
tiškajam jaunimui aplinka, 
neleis jam sukasdienėti ir 
pasiduoti įvairių svetimy
bių sriautui, kuris pritem- 
dęs tautinę sąmonę daž
niausiai pakeičia ir lietu
viško gyvenimo supratimą 
bei prisirišimą prie jo.(pb)

POKALBIS SU

JAUNU PIANISTU...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ker, su kuriais skam
bins dviejuose koncertuo
se. Be to, prieš pat at
vykdamas į Londoną A. 
Smetona sužinojo, kad 
Kalifornijos universite
tas jam paskyrė $3000 
premiją — "Alfred 
Hertz Memorial Price 
of Music”, kaip ”most 
outstanding young ame - 
rican pianist". Todėlpia- 
nistas šiandieną optimis
tiškai sako:

— 1967 metais man pir
mą kartą pradėjo kaip 
reikiant sektis!

Europon pianistas pa
teko prieš keleris metus, 
gavęs Fullbrighto stipen
diją, o jai baigiantis, 
jam buvo paskirta vokie • 
čių Akademischer Aus- 
tauschdienst stipendija. 
Stipendijos jį įgalino ne 
tik pilnai pasišvęsti sa
vajam menui, bet Vokie
tijoje gyvenant, buvo 
daug daugiau galimybių 
koncertuoti. Iš tiesų,pia
nistas Europoje dalyva
vo ne tik daugelyje vie
šų koncertų ir tarptau
tinių pinaistų konkursų, 
bet jis niekuomet neat
sisakydavo talkininkauti 
ir lietuvių renginiuose, 
juos dažnai praturtinda
mas savo skambinimu. 
Dabar, po pavykusio kon
certo Londone, D. Bri
tanijos Liet. S-ga orga
nizuoja tolimesnius Ao 
Smetonos koncertus An
glijos provincijoje, ku
rie suteiks vietos lietu
viams progą išgirsti jau
no lietuvio skambinimą 
ir tuo pačiu anglų visuo
menei pristatys lietuvį 
menininką.

Londonas pianistui pa
tinka:

— Tai įdomus, senas, 
bet labai spalvingas 
miestas — kalba A. Sme
tona, sėdėdamas pato
giame Lietuvių namų klu
bo minkštasuolyje. Be
sišnekant, pokalbis kaž
kaip krypsta į daug ke
liavusio pianisto sutik
tus, po platųjį pasaulį 
išbarstytus, bendrus pa
žįstamus ir bičiulius. Už
siminus, kad beveik visi 
jo vokiečių recenzentai 
paminėjo, kad jis esąs 
paskutiniojo Lietuvos 
respublikos prezidento 
vaikaitis, A. Smetona 
sako:

— Tai, turbūt, padeda 
karjeroje, bet, žinoma, 
ne skambinimo tobulu
me. Nors išmintingas 
koncerto rengėjas prieš 
koncertą mano senelį vie- 
šai minėti vengs. Jei kri
tikos būtų neigiamos, tai 
faktas, kad blogai skam
bino prezidento anūkas, 
įspūdį tik dar pablo
gins... Bet apie karjerą 
galvojant, juk reikia su
tikti, kad pradedančių 
gerų pianistų yra daug, 
o prezidento anūkų ma
žai, todėl norint atkreip
ti publikos dėmesį, mano 
pavardė dažnai labai pa
deda.

Ar pianisto pavardė 
netrukdžiusi prieš porą 
metų vykti į Lenkiją ir 
Varšuvoje dalyvauti jau
nųjų pianistų tarptauti
niame konkurse bei kon
certuoti kituose Lenki
jos miestuose?

— Truputį, bet neofi
cialiai ir nedaug. Aname 
konkurse dalyvauti man 
buvo labai svarbu, nes 
jie terengiami (vis kita
me mieste) kas ketveri

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ VASARMEČIŲ CAPE COD. PRIE 
PAT LIETUVIŲ MĖGIAMOS PAKRANTĖS, YRA ADOMONIŲ. SU
INTERESUOTI VASAROJIMU KREIPKITĖS:

EAST BAY ROAD
OSTERVILLE, MASS 02655
Tel. (617) 428-2020 arba (617) 775-4526

Bostonas ruošiasi manifestacijai 
paremti karius Vietname

Po nevykusių komu
nistų kurstomų studentų 
ir visokių "bitnikų” de
monstracinių eisenų 
prieš Vietnamo karą, 
patriotinė amerikiečių 
visuomenė pradeda paga
liau suprasti ir aktyviai 
reaguoti į komunistų 
paslėptus tikslus. Spon
taniškai kyla sąjūdis rem
ti amerikiečių kovojan
čius karius Vietname. 
Sąjūdis, pradėtas New 
Yorke gegužės 13 d.iša- 
augo į šimtatūkstantinę 
lojalumo demonstraciją. 
Tas rodo, kad didžioji da
lis amerikiečių visuome
nės supranta, ko siekia 
komunistai šiame kraš
te. New Yorko milžiniš
koje eisenoje ir jos pa
rengime aktyviai daly
vavo lietuvių organizaci
jos. Garbė jiems, kad 
newjorkiečiai toliau tę
sia Lapkričio 13-tos žy
gio išgudytą idėją ir 
drauge amerikiečių vi
suomenės eilėse veda ko
vą prieš Lietuvos paver. 
gėją komunistinę Rusi
ją. New Yorke užgimu
si mintis remti mora
liai Vietname kovojan
čius karius plinta po vi
sus Amerikos miestus.

Ir štai Bostone, kaip 
rašo vietiniai laikraš
čiai, jau yra sudarytas 

metai, o dalyviai negali 
būti senesni kaip 30 metų 
amžiaus. Vadinas, se
kančiame tokiame kon
kurse aš dėl amžiaus jau 
nebegalėsiu dalyvauti. 
Be to, būdamas JAV pi
lietis, jaučiausi gana sau
gus. Varšuvoje, tarp kit
ko, į mane kreipėsi kaž
kokie sovietiniai lietuvių 
pareigūnai ir labai atkak
liai kvietė mane koncer
tuoti Vilniuje, žadėdami 
visokiausią pagalbą. Ži
noma, nuo tokių pasiūly
mų griežtai atsisakiau, 
nes tais metais sovietai 
šventė Lietuvos okupa
cijos 25-metį ir mano 
dalyvavimą jie, be abejo, 
būtų panaudoję propa
gandai...

Pokalbis baigiasi. Pia
nistas griebia už gaidom 
sausakimšai prigrūsto 
portfelio ir atsisveiki
nęs išskuba į muzikos 
klubą, kur kasdieną ilgas 
valandas praleidžia prie 
pianino.

R.E.Maz. 

iš 20 žmonių žygiui reng
ti centrinis komitetas. 
Jo pirmininku yra Jerry 
Foley, 1200 Common- 
wealth Avė., Bostone. 
Komitetas planuoja pa
našų kaip New Yorke, 
žygį ruošti birželio 11 d. 
Bostone. Bus žygiuoja
ma nuo Harvard Sq. iki 
Bostono Common. Jame 
numatoma dalyvausią 
apie 50.000 bostoniečių. 
Atsišvelgiant į tai, kad 
Bostone aktyviai veikįa 
daugelis prokomunisti
nių organizacijų,kaip Du 
Boys klubai ir kt.,planuo
jamo žygio pasisekimas 
yra labai svarbus.

Bostono lietuviai turė
tų nepraleisti šios pro
gos ir aktyviai dalyvau
ti minėto komiteto ir or
ganizatorių eilėse ir pa
čiame žygyje. Tai yra 
pati geriausia ir tinka
miausia proga pademons
truoti amerikiečių drau
gų akyse mūsų neapykan
tą Lietuvos pavergėjui 
ir drauge iškelti lietuvių 
pasiryžimą kovoje dėl 
pavergtos tėvynės išlais
vinimo. Darbo bus daug 
ir nelengvo, tačiau tė
vynės laisvinimui nie
ko nėra sunkaus. Pir
miausia reiktų sudaryti 
ryšį su centriniu ameri
kiečių žygio komitetu ir 
net įeiti į jo sąstatą. Tai 
tiktų atlikti mūsų studen
tijos atstovams. Toliau
L.B. V-ba turėtų sušauk
ti visų organizacijų at
stovus ir sudaryti bend
rą žygio ruošimo komi
tetą. Reikėtų padaryti ati
tinkamus plakatus su įra
šais. Tam reikėtų ir pi
niginės paramos. Bosto
no lietuviai turi nemaža 
organizacijų: kaip ALK 
veteranų St, Dariaus pos
tas., ramovėnai, skau
tai, neolituanai, ateiti
ninką, vyčiai ir kt.

Žygyje jie turėtų da
lyvauti organizuotai su 
savo vėliavomis. Visus 
Bostono lietuvius kuo- 
skaitlingiausiai dalyvau
ti privalėtų raginti lie

tuviškų radijo valandų 
vedėjai. Laiko nėra 
daug. Pradėti reikia tuo
jau. Žygis Bostone veik 
supuola su mūsų baisio
jo birželio išvežimų mi
nėjimo diena. Dėl to nuo 
minėjimo šiais metais 
reiktų atsisakyti, o visas 
organizuotas jėgas pa
švęsti žygio parengimui. 
Tai būtų daug didesnis 

įspūdis ir daugiau pasi
tarnauta Lietuvos lais
vinimo reikalui, negu 
kasmet kartoti birželi
nių įvykių minėjimą 
atskirai. Sujunkime mū
sų visas lietuviškas jė
gas prieš naikinantį ko
munizmą ir drauge su 
amerikiečiais parodyki - 
me savo lojalumą Ame
rikai ir pasitarnaukime 
tėvynės laisvinimui!

Būtinai dalyvaukime 
birželio 11 d. Bostono žy
gyje, kad tuo paremtu
me ir amerikiečių kovo
jančius karius Vietname 
ir drauge savo sūnus, 
kovojančius po Ameri
kos vėliava už visų tautų 
laisvę prieš viską naiki
nančią komunizmo ver
giją-

J.V. Sūduvas

ATVIRAS LAIŠKAS
LF ORGANIZATORIUI
F. EIDIMTUI

Jūsų, kaipo didelio LB, LF 
ir kitų organizacijų energingo 
veikėjo spaudoje iškelta origi
nali ir labai gili idėja: "Įamžin
ti savo gimines, draugus, pa
žįstamus, kritusius kaipo miš
ko brolius, ar nukankintus kalė
jimuose bei mirusius Sibire 
MIRUSIŲJŲ L FONDO NARIŲ 
KNYGOJE, kuri yra meniškai 
parengta ir laikoma LF būsti
nėje. "

Visi turėtumėm pasekti p. F. 
Eidimto pasiūlymą ir dar įsi
gilinti į jo iškeltą mintį:

"Brangus lietuvi, nepamiršk 
ir neapleisk savo artimo -- kan. 
kinio, įamžink jį, kad tas įamži
nimas primintų mums ir atei
nančioms kartoms mūsų tautos 
kančias ir kovą dėl tėvynės Lie
tuvos laisvės. Padarykime tai 
mūsų didingosios 50 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo išvakarėse ir tuo labiau 
pačios Šventės metuose".

LF vadovybė su malonumu 
pagal pareikalavimą pasiųstų 
betkuriai LB apylinkei šią Mi
rusiųjų LF Narių Knygą, kuri 
galėtų būti atatinkamai toje apy
linkėje pristatyta ir tuo pačiu 
metu norintieji tos LB apylin-

■ kės lietuviai galėtų įamžinti sa
vo mirusius artimuosius. Kiek
vienas LB apylinkės LF vajaus 
komitetas turėtų iš anksto pra
nešti Lietuvių Fondo vadovybei 
kada šią Mirusiųjų LF Narių 
Knygą pasiųsti. LF vadovybė tai 
atliktų su didžiausiu malonumu 
ir, jeigu p. F. Eidimto iškelta 
idėja būtų gyvendinama kiekvie
noje LB apylinkėje, L. Fondas 
iš to turėtų puikių rezultatų.

Dėkingas p. F. Eidimtui
A. Razma

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

L. .

LIETUVIŲ KLUBO 
LINKSMA VAKARIS

Lietuvių Klubo vado
vybė, nuoširdžiai rūpin- 
damosi savo narių ir 
svečių poreikiais, deda 
pastangų, kad savaitga
liai būtų linksmi ir įdo
mūs. Vienas toks savait
galio linksmavakaris, su 
netikėtumais, ruošia
mas gegužės 26 d.penk
tadienį. Pradžia 7:30 v. 
v. Kokios ten linksmy
bės ir įdomybės bus pa
tiektos, patirs visi at
silankiusieji. Taigi, at
einančio penktadienio 
vakarą visi skirkime 
Lietuvių Klubo linksma- 
vakriui! (sk)

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACH1N1STS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL
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.

WANTED AT ONCE

BULLARD OPĘRATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. 55 
hour work week. Year round. Liberal 
benefits.

DEPENDABLE TOOL & MFG. 
5416 DETROIT AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(5 1-60)

WANTED EXPERIENCED 
TOOLMAKERS

For Die and Fixture work. Mušt be 
able to do work on there own. Small 
tool room, good hourly rates & ben
efits..

Call between 9-4 
PREMIER MFG. CORP.

1985 W. 85th St.,. Cleveland, Ohio
216 — 281-9260

(58-67)

* POLICININKAS STE- 
VEN HUBER, prieš žūs
tant nuo bandito kulkos, 
su dviem savo kolego
mis jau buvo arešta
vęs tris jaunuolius, įta
riamus plėšiant krautu
ves. Jų suėmimas padė
jo išaiškinti visą gaują 
jaunų plėšikų, terori
zavusių Superior Avė. ir 
artimųjų gatvių prekybi
ninkus.

* CLEVELAND PNEU- 
MATIC TOOL CO. ?kuri 
savo skelbimams nau-

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

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

REIKALINGI 
DARBININKAI 

prie 
ALUMIJAUS PLOKŠČIŲ 

dėjimo. Tik naujiems na
mams !

Teirautis 475-7884
(59-60)

MACHINE 
DESIGNER

Leading manufacturer of forg- 
ing machinery has permanent 
position open in engineering 
department for mechanical en
gineer or draftsman.

Send resume or phone for 
appointment.
531-1010

Ajax 
Manufacturing Co.

1441 Chardon Rd.
Euclid, Ohio

(56-59)

Professional openings exist for 
NURSING SUPERVISOR—HEAD 

NURSE REG1STERED NURSES & 
L.P.N'S. & D1ETICIANS 
PHYS1CAL THERAPISTS 

Positions available immediately in a 
skilied nursing home associated with 
an acute short term hospital. Easily 
accessible to both Twin Cities and 
Duluth, Superior area. Liberal per- 
sonnel benefits. Salary open. Apply 
or send resumes administrator of 
Grantsburg Hospital, Ine., Grants- 
burg, Wis. (58-64)

SUPERIOR 
SAVINGS

tlNCf t*O«
13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON Į
FUNERAL HOMES I
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & . William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

DIRVA

dojasi ir Dirvos skilti
mis, artimiausiu laiku 
numato praplėsti savo 
įmonę 11 mil. dol. staty
ba, numatant joje gamin 
ti nusileidimo prietaisus 
didiesiems Boeing 747 
lėktuvams.

Naujieji lėktuvai — 
milžinai turės vietos 500 
keleivių.

Naujos įmonės statyba 
prasidės už savaitės 
Marble Avė.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS _

GEGUŽES 28 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Aukuro 
ansamblio metinis koncertas.

BIRŽELIO 3 D. lietuviškos 
dainos ir šokių koncertas Slo
vėnų Auditorijoj. Dalyvauja Čiur 
lionio Ansamblis ir Šv. Kazi
miero Lit. m-los šokių grupė 
"Suktinis".

BIRŽELIO 10 D. Studentų Są
jungos ruošiamas Finis Semest 
ri Lietuvių Salėje.

BIRŽELIO 18 D. Birželio įvy
kių minėjimas. Pamaldos abe
jose bažnyčiose. Programa Lie
tuvių Kultūriniame Darželyje, 
Rengia ALT skyrius.

BIRŽELIO 25 D. LVS Ramo
vės gegužinė.

LIEPOS 9 D. Lietuvių Bud žiu 
plaukymo diena Neff Rd. uoste, 
prie N. Liet, parapijos.

RUGSĖJO 2 ir 3 D. Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas Clevelande.

RUGSĖJO 24 D. 4 vai. p.P. 
sol. Aldonos Stempužienės re 
Čita lis Muzikos Instituto salė
je.

RUGSĖJO 30 D. -- Dirvos 
metinis balius, Šv. Jurgio pa
rapijos salėje,

SPALIO 14 D. LTM Čiur
lionio ansamblio metinis kon
certas - balius.

SPALIO 21 ir 22 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

SPALIO 28 D. Tradicinis "Li
thuanian Village" Ine. balius - 
koncertas.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinis balius.

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Šven • 
tės Minėjimą

Z

East St. Louis Aušros choras, vadovaujamas Alberto Paulikaičio ruošiasi pavasario koncertui, ku
ris įvyks gegužės 28 d. lietuvių parapijos salėje.

ALT S—gos East St. Louis skyriaus veikla
ALT S-gos East St. 

Luis skyrius visuotina
me narių susirinkime, 
įvykusiame Dr. P. ir A. 
Švarcų rezidencijoje, 
pirmiausia apsvarstė 
ateinančio Seimo reika
lus ir išrinko atstovus 
į seimą: skyriaus dele
gatais vyks inž. Jonas 
Gumbelevičius ir Juo
zas Kiemaitis. Taip pat 
į seimą vyks Dr. P. Švar
cas, kaip Tarybos narys 
ir Bronius Tiškus, kaip 
skyriaus pirmininkas. 
Be to, dar numatoma, 
kad ir kiti skyriaus na
riai dalyvaus seimo dar
buose ir bankete.

Skyrius nutarė parem
ti seimą paskirdamas au
ką, kuri bus įteikta sei
mo metu. Nepamiršo ir 
Vilties draugijos reikalų 
tai yra Dirvos, paskyrė 
irgi auką — papildomą 
įnašą, kuris bus įteiktas 
irgi seimo metu, kuomet 
vyks ir Vilties draugijos 
narių posėdis. Skyrius 
dar numato birželio mė
nesį pavasarinį parengi
mą, kur skyriaus nariai 
ir svečiai galėtų kelias 
valandas praleisti tar
pusavio draugystėje.

Šalia bėgamųjų, reika
lų visuotiname narių su
sirinkime buvo iškeltas 
aktualus reikalas suor
ganizuoti bei sutelkti 
visus leidinius: knygas 
ir kitokią medžiagą, lie
čiančią lietuvių gyveni
mą Illinois valstijoje, 
ypač pietinėje dalyje, ne
išskiriant nei St. Louis, 
Mo. rajone gyvenusių ir 
tebegyvenančių lietuvių 
veiklos bei buities po- 
reiškius, kurie atsispin
di jų organizacijų išsi- 
likusiuose dokumentuo
se bei protokoluose. Ši
ta visa medžiaga gali 
būti lietuvių ar anglų kal
boje. Taip pat visos kny. 
gos ir visi leidiniai:lie
tuvių arba anglų kalboje 
liečią Lietuvą arba lie
tuviškus reikalus. Tą vis
ką sutelkti ir sukaupti 
paprašė Southern Illi— 
nois University Edwards 
ville Campus atstovai ir 
visa ta medžiaga bus su
dėta universiteto biblio- 
tekon — Lovejoy Memo- 
rial Library, kur nori
ma sukaupti akivaizdų 
parodymą, kokios įtakos 
turėjo į Illinois valsti
jos formavimąsi įvai
rios tautinės grupės bei 
jų kultūra, kaip išsikris
talizavo nūdienos gyve
nimas. Čekai įteikė vi
są medžiagą liečiančią 
čekus taip vadinamoje 
Slavic conference savai
tės metu: "The slavs of 
the Midwest". Yra suda
rytas "The Friends of 

the Library" sambūris, 
kuris viską koordinuo
ja.

Lietuviams toks savo 
padalinys turėti univer
siteto bibliotekoje yra la
bai svarbu. Ne visi, ku
rie studijuos vidurio Eu
ropos ir Pabaltijo klau
simus, turės progos pri
eiti prie tikslios infor
macijos, liečiančios Lie
tuvą ir lietuviškus rei
kalus ir tuomet mums 
nereiks stebėtis, kaip 
dabar dažnai, dėl netiks
laus parašymo ir studi
jų apie Lietuvą ir lie
tuviškus reikalus, čia 
visokios knygos ir leidi
niai bei įvairi medžia
ga gali būti ir lietuvių 
ir anglų ir vokiečių ir 
prancūzų ar kita kuria 
kalba. Svarbu, kad juo
se duomenys apie Lietu
vą ir lietuvius būtų tei
singi ir tikslūs bei turį 
dokumentinės, moksli
nės, kultūrinės arba vi
suomeninės vertės. Pa
geidautina ypač Lietuvis' 
ka Enciklopedija, žurna
lų bei laikraščių komp
lektai, kurie išėjo anks
čiau čia Amerikoje ar
ba išeina dabar, taip pat, 
kurie išėjo anksčiau Ne
priklausomoje Lietu
voje. Čia turima min
tyje žurnalai ir laikraš
čiai pirmiausia lietuvių

DARBINGAS IR GYVAS CICERO
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Cicero, Illinois š.m. 
gegužės 12 d. Liberty 
Hali patalpose įvyko 
ALTS-gos Cicero sky
riaus susirinkimas. Ja
me skyr. pirmininkas 
Juozas Šulaitis pateikė 
valdybos darbų apžval
gą, išvardindamas eilę 
atliktų darbų, kaip antai: 
Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui aukų rin
kimas, Dirvai naujų pre
numeratorių - skaityto
jų telkimas ir kt., o taip 
pat skyriaus atstovavi
mas visur ten, kur jis są
jungos valdybos ar kt. or
ganizacijų bendriniams 
reikalams buvo kviečia
mas.

Ilgėliau sustota ir pa
sikeista mintimis dėl tau
tinių namų Chicagoje įsi
gijimo reikalo ir dabar
tinio to darbo vykdymo. 
Klausimą pagrindinai nu
pasakojo J. Šulaitis. Ki
ti šiuo klausimu kalbė
jusieji iškėlė eilępasiū- 
lymų, minčių sėkminges- 
niam uždavinio vykdy
mui. Bendrai susirinki
mas savos pastogės įsi
gijimui pritarė.

Malonu paminėti, kad 
šio susirinkimo metu į

Nr. 59 — 7

kalba arba specifiniai 
moksliniai žurnalai, ku
rie liečia Lietuvą, kaip 
Baltic Review ir etc. 
Visi lietuviai, kurie jau
čiasi kokiu nors leidi
niu ar knyga galį pri
sidėti prie šios akcijos, 
prašomi kreiptis į ALT 
S-gos East St. Louis 
skyriaus valdybą ar į 
East St. Louis Lietuvių 
bendruomenės skyriaus 
valdybą. Taip pat, kurie 
negali prisidėti leidi
niais arba kuria kita me
džiaga, prašomi prisi
dėti pinigine auka ir vė
liau už šias pinigines 
aukas bus nupirkta kny
gos apie Lietuvą ang
lų kalba pirmiausia, ar
ba kitomis kalbomis pa
rašytos ir liečiančios 
Lietuvą.

***
"AUŠROS” choras in

tensyviai per visą žiemą 
ruošėsi pavasario kon
certui ir į viešumą iš
eis šių metų gegužės mė* 
nesį 30 dieną, atlikda
mas koncertą lietuvių pa
rapijos salėje. Chorui va- 
dovauja Albertas Pauli- 
kaitis ir abi gausesnės ko 
lonijos organizacijos: 
ALT S-gos East St. Louis 
skyrius ir East St. Louis 
LB skyrius nuoširdžiai 
remia ir palaiko choro 
veiklą. B.T.

skyrių įstojo 5 nauji na
riai. Skyrius juos svei
kina ir laukia visa energi
ja bei sumanumu įsijun
giant skyriaus veiklon. 
Sąjungos dešimtajame 
seime skyrių atstovauti 
susirinkimas išrinko: 
Praną Kašubą ir Adolfą 
Trinką.

Baigiant susirinkimą 
skyr. pirmininkas dėko
jo visiems už aktyvų ja
me dalyvavimą ir pažy
mėjo, kad skyr. valdyba 
ir toliau dės visas pas
tangas veiklą aktyvinti ir 
plėsti, o taip pat telkti 
į savo eiles daugiau nau
jų pajėgų.

Po susirinkimo, prie 
skaniai ir skoningai pa
ruoštų stalų toj pat salėj 
buvo vakarienė - užkan
dis, kurio metuprieteliš- 
kai buvo tęsiami pokal
biai susirinkinje keltais 
klausimais. Vakarienę 
paruošė ir jos metu šei
mininkavo: Juškevičie
nė ir Markauskienė.

(sk.kor.)

Skaityk ir platink , 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PABALTIEČIŲ STALO 
TENISO PIRMENYBĖS
Š. Amerikos Pabaltiečių 

Stalo Teniso Pirmenybės 
jvyks š. m. birželio 3-4 d. 
Toronte, Ont. Pirmenybių 
•vykdytojai — Kanados Lat
vių Sporto Sąjunga.

Programoje: Vyrų ko
mandinės varžybos; Mote
rų komandinės varžybos; 
Vyrų vienetas; Moterų vie
netas. Vyrų dvejetas; Mo
terų dvejetas; Mišrus dve
jetas.

Visose i n d i v idualinėse 
vienetų ir dvejetų rungtyse 
dalyvių skaičius yra neri
botas. Vyrų ir moterų ko
mandinėse varžybose kiek
vieną tautybę atstovaus vie
na reprezentacinė komanda.

Lietuvių rinktinės suda
rymu komandinėms varžy
boms rūpinasi ŠALFAS 
S-gos Stalo Teniso Komite
tas. Lietuvių įgaliotinis 
šioms varžyboms yra stalo 
teniso komiteto narys Jo
nas Nešukaitis iš Toronto.

Pirmenybės vyks Toron
to Table Tennis Center, 337 
Spadina Avė., Toronto 2-B, 
Ontario. Pradžia: šeštadie
nį, birželio 3 d., 11 vai. ry
to. Jei bus reikalo, pirmeny
bės bus tęsiamos sekmadie
nį.

Visi lietuvių žaidėjai re
gistruojasi iki š. m. gegužės 
28 d., šiuo adresu: J. Nešu
kaitis 255 Silver Birch 
Avė., Toronto, Ont., Cana
da. Telefonas: (416) OX 
1-7798.

Dalyvių skaičius yra ne
ribotas ir visi lietuvių stalo 
tenisistai yra skatinami 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

• švietimo Tarybos na
riai — Jeronimas Ignato- 
nis — pirmininkas, Vikto
ras Binkis, Jonas Kavaliū
nas, Juozas Masilionis, Juo
zas Plačas, Pranas Razmi
nas, Juozas Tamulis, Stasė 
Vaišvilienė ir inspektorius 
Stasys Rudys — jungdamė- 
si į bendrą protestą prieš 
Britanijos laikyseną ir pa
sikėsinimą prieš Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių 
Nepriklausomybę ir jų in
dėlius Anglijos banke pro
testui pravesti suaukojo 
$49.00 ir pasiuntė Baltic 
Appeal to the United Na- 
tions prezidentui prelatui J. 
Balkūnui.

• Marijonas Teišerskas, 
buvęs Jurbarko notaras, 
mirė Vokietijoje. Velionies 
sūnus Edvardas šiuo metu 
yra Vietname kovojančių 

karių eilėse. Liko nuliūdi
me dar dukra Nijolė Griga
liūnienė ir sesuo Z. Leku- 
tienė.

SULAUKĖ PIRMGIMIO 
SŪNELIO

Dirvos skaitytojai, buvę 
clevelandiečiai, dabar gyve
ną La Mirada, Californijo- 
je, Nijolė (Braziulytė) ir 
jos vyras inžinierius Ema
nuelis — Jarašūnai džiau
giasi sulaukę pirmgimio sū
nelio Romo-Andriaus gegu
žės 16 dieną.

MOKYTOJAI MINĖS 
BAISŲJĮ BIRŽELĮ

Amerikos Lietuvių Mo
kytojų Sąjungos Chicago 
skyrius birželio 4 d. orga
nizuoja baisiojo birželio 
mokytojams minėjimą. 11 
vai. Tėvų Jėzuitų koplyčio
je bus atnašaujamos šv. 
Mišios už žuvusius ir į Si
birą ištremtus mokytojus. 
Po mišių trumpos iškilmės 
prie žuvusiems pagerbti pa
minklo ir visų mokytojų bei 
jų artimųjų bendras posė
dis — kavutė Jaunimo Cen
tre (5620 So. Claremant, 
Chicago, III.). Mišių metu 
giedos mokyt. Dalia Kučie- 
nienė, posėdžio metų pa
grindinis kalbėtojas — mo
kytojas Ignas Serapinas.
t LF narys ir Lemonto 

apylinkės LF įgaliotinis Jo
nas Bagdanavičiiis š. m. ba
landžio 20 d. atsilankė LF 
būstinėje ir įteikė fondui 
$250.00. Tai pradinis prof. 
Augustino Voldemaro, Pir
mojo Lietuvos Krašto Ap
saugos Ministerio, Ministe- 
rio Pirmininko ir Užsienio 
Reikalų Ministerio vardo 
įnašas. Įnašą sudėjo Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio bi
čiuliai. Pažadėjo jį padi
dinti iki $1000.00. Įnašą at
stovauja Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio Vyr. Valdyba.

LS adresas: 6643 So.
Maplewood Avė., Chicago, 
111.60629. (Sk.)

• St. Vaišvilienė praves 
prieš mokyklinio amžiaus 
auklėjimo klausimais pro
gramą mokytojų studijų 
savaitėje DAINAVOJE. 
Bus nagrinėjama ”Mažo 
vaiko imlumas”. St. Vaišvi
lienė, šviet. Tarybos narė 
pedagoginį darbą pradėjusi 
dirbti Laisvoje Lietuvoje, 
tremtyje dirbusi eilę metų 
1 i t u a nistinėse mokyklose 
Anglijoje, Kanadoje ir 
Amerikoje. Baigusi Mon- 
tessori mokytojų kursus 

Amerikoje, suorgani z a v o 
A. L. Montessori d-jos Vai
kų Namus Chicagoje, ku
riems vadovavo 3 metus, 
dabar dirba amerikiečių 
Montessori mokykloje Chi
cagoje.

• Domas Velička moky
tojų studijų savaitėje DAI
NAVOJE padarys pra
nešimą ”Mokytojų paruoši
mas”. Mokytojų studijų 
savaitėje kviečiami daly
vauti ir tėvai. Dėl sąlygų 
prašoma kreiptis į J. Ta- 
mulį, 7031 So. Maplewood, 
Chicago, 111. 60629.

DETROIT
* DETROITO Lietu- 

vių Kultūros Klubas ren
gia 15 metų veiklos mi
nėjimą, kuris įvyks š.m. 
gegužės 28 d., sekmadie
nį, 4 vai. pop. Interna- 
tional Institute patalpo
se. Meninę dalį atliks 
Leonora Michaels, Bar
bara Ūsas ir Valentina 
Hotrao

BOSTON

VL0 MICKŪNO 
GIMTADIENIS

Balandžio ir gegužės 
mėn. sankryžoj raseinie' 
tis VI. Mickūnas susilau
kė pensininko amžiaus, 
nors jo išorė anaiptol 
nesako, kad jis tokį metų 
būrį nuskynė.

Nepr0 Lietuvoj, gy
vendamas ir dirbdamas 
Raseinių apskrity, visuo
menine veikla daugiau
sia reiškėsi šauliuose ir 
tautininkuose, bet jo sva
jonė buvo žemės ūkis, 
todėl ant dailių Dubysos 
krantų buvo pastatydi
nęs pavyzdinę sodybą,ku
rią karas ir okupantai 
sunaikino.

Iš ”Dievo paukštelių" 
stovyklos atvykęs į Ame - 
riką, VI. Mickūnas su šei
ma įsikūrė Bostone ir 
čia, kaip dabar mėgsta
ma sakyti, tvirtai atsi
rėmė į žemę. Bet savo 
pažiūrų linijos ir šioj 
pakrantėj jis nepakeitė 
— yra aktyvus ALT 
S-gos Bostono sk. narys, 
tik su vienų metų per
trauka dirbąs kultūri
nių subatvakarių rengi
mo komisijoj. VI. Mic
kūnas prigimties yra ap
dovanotas išmintim ir su
gebėjimu su žmonėm 
dirbti talkos darbus.

Sukaktuvininko pager
bimas buvo surengtas sū
naus inž. Česl. Mickūno 
namuose, į kuriuos buvo 
sukviesta daugiau negu 

40 artimųjų VI. Mickūno 
draugų. Pagerbimą su
rengė sūnūs — Česlo
vas, Edvardas, Rimas ir 
Almis su savo puikiomis 
žmonomis. Vakaras bu
vo tikrai dailus ir nuo
taikingas.

Sukakties proga VI. 
Mickūną sveikino St. San 
tvaras, inž. Ed. Cibas, 
dr. Br. Mikonis, sūnus 
Česlovas ir Edvardas. 
Patį dailiausią ir jaut
riausią žodį tarė sukak
tuvininko žmona Ad. Mic- 
kūnienė, nepr. Lietuvoj 
buvusi mokytoja, keturių 
šaunių sūnų puiki motina-’ 
Pavasaris, Dubysos 
krantai, vėliau okupaci
jų ir karo siaubas, sva
jonių ir vilčių griuvė
siai.

Drauge su p. Mickū- 
niene mes visi palinkė- 
jom: ilgų ir sveikatingų 
metų mūsų mielam bičiu
liui VI. Mickūnui!

(t.st.)

VLADO BRADAUSKO 
ĮPĖDINIAMS

Pereitų metų pabaigoje 
Connecticut valstijoje mirė 
Vladas Bradauskas, Ameri
koje žinomas kaip Walter 
Bradauskas, palikdamas ke
lis tūkstančius dolerių. Apie 
velionį žinoma tik tiek, kad 
buvo 78 metų amžiaus ir 
kad į Ameriką atvyko 1913 
metais. Jo motinos pavardė 
buvusi Ališavičiūtė.

JURGIO MARINO 
ĮPĖDINIAMS

Šių metų balandžio mėn. 
Brooklyne miręs Jurgis Ma
rinas, Amerikoje žinomas 
kaip George Marin, testa
mentu yra užrašęs savo gi
minaičiams nuo penkių šim
tų iki kelių tūkstančių do
lerių kiekvienam. Tarpe vi
sos eilės paminėtų yra ir 
tokių, kurių adresai šiuo 
metu nežinomi, būtent: bro
liai Juozas ir Pranas Mari
nai; brolio Jono Marino 
vaikai; sesers Antaninos 
Neverdauskienės vaikai, ku
rių tarpe minima duktė vie
nuolė, esanti vienam, švei- 
sarijos vienuolyne; sesuo 
Marcelė Milašauskienė arba 
jos vaikai.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consu- 
late General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, New 
York, N. Y. 10024.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMO (DEŠIMTOJO)

įvykstančio 1967 metų birželio mėn. 3 ir 4 dienomis.
Chicago-Sheraton Hotel
505 North Michigan Avė. 
Chicago, Illinois.

DIENOTVARKĖ

Penktadienis, birželio 2 d.
5:00 Sąjungos mirusiųjų narių pagerbimas 

Šv. Kazimiero Kapinėse.
šeštadienis, birželio 3 d.

11- 12 Registracija.
12- 1:30 Iškilmingas Seimo Posėdis — San Juan salėje

a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pa
gerbimas — Chicagos skyriaus pirminin
kas;

b) Sąjungos pirmininko žodis — Jonas Jur
kūnas;

c) Tautinė idėja ateities perspektyvoje — 
Vytautas Abraitis;

d) Sveikinimai;
e) Seimo prezidiumo sudarymas.

1:30-3 Darbo posėdis:
a) Seimo komisijų sudarymas;
b) Sąjungos pirmininko pranešimas;
c) Sąjungos iždininko pranešimas;
d) Revizijos Komisijos pranešimas;
e) Diskusijos dėl pranešimų.

3:15-4:30 Darbo posėdis:
a) ALTo reikalais pranešimas;
b) BALFo reikalais pranešimas;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės 

pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.

4:45-6:15 Darbo posėdis:
a) 50 metų nepriklausomybės paskelbimo su

kaktis 1968 m. — Dr. Algirdas Budreckis;
b) Skyrių atstovų pranešimai;
b) Diskusijos dėl pranešimų.

7:30 Banketas:
a) 7:30 rinkimosi laikas — Coctails Tropical 

Room;
b) 8:15 banketas — Boulevard Room.

Sekmadienis, birželio 4 d.
9 Komisijų posėdžiai.

10 Pamaldos.
12-2 Darbo posėdis:

a) Mandatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai —

1. Sąjungos pirmininko ir valdybos;
2. Revizijos komisijos;
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pra
nešimai;

e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.

Po Seimo uždarymo įvyks Vilties D-jos suvažiavimas.
Primename, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Įstatų 7 str. 2 past. sako:
"Seime sprendžiamą balsą turi iki seimo pareigose bu

vęs Sąjungos pirmininkas, valdybos, bei tarybos nariai, 
skyrių pirmininkai ir tam seimui išrinkti skyrių atstovai, 
renkami po vieną nuo kiekvienos pilnos ir nuo vienos ne
pilnos dvidešimties skyriaus narių.”

Prašome skyrių valdybas vykstantiems atstovams duo
ti raštu jų išrinkimo atstovais pažymėjimus.

Sąjungos valdyba ragina visus skyrius skaitlingai da
lyvauti Sąjungos Seime. Kviečiame dalyvauti ne tik rink
tus atstovus, bet ir visus skyrių narius, nes šis Seimas yra 
dešimtasis — todėl jubiliejinis.

NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

BANKETAS
Sheraton-Chicago viešbutyje, 505 North Michigan Avė., Chicago, III.

MENINĘ PROGRAMĄ 
ATLIKS

Solistė

Nerija Linkevičiūt e ,

solistas Jonas V a z n e 1 i s ir

kompozitorius Darius Lapinską s .

Šokiams gros Markausko kapela.
DARIUS LAPINSKAS

7 :30 vai. vak. kokteiliai 
'Tropical’’ salėje.

8:15 vai. vak. banketas 
” Boulevard’’ salėje.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $10.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplėnienę, 

5647 So. Wood Street,

Chicago, 111. 60636. Tel. RE 7-8186.
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