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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUDRA ART. RYTUOSE
ARABŲ IR ŽYDŲ KARINIAI PASIRUOŠIMAI 
VERČIA BŪKŠTAUTI, KAD IR MAŽA KIBIRKŠ
TIS GALI UŽDEGTI KARO GAISRĄ, KURIO 

PASĖKAS SUNKU NUMATYTI.

----- — VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------
Izraelio ir jį supančių 

arabų valstybių santy
kiai niekada nebuvo ge
ri, tačiau Izraelis turi 
pačią geriausią ir ge
riausiai apginkluotą ka
riuomenę toje srityje. Ir 
faktas, kad pačių arabų 
valdovų tarpe nėra vie
nybės, iki šiol išlaikė 
taiką tame pasaulio kam
pe. Arabų valstybėm, 
ypač mažiau pasiturin
čiom, kaip Egiptas ir Si
rija, kurias jungia kari
nė sąjunga, santykių 
įtempimas yra reikalin
gas vidaus politikos su

9, tiįįlįįįg

IŠ VISO PASAULIO

JAV SENATE, svarstant Art. 
Rytų krizės klausimą, vyravo 
nuomonė, jog tai "klasiškas at
vejis", kurį turėtų spręsti JTO. 
Tai nėra dviejų valstybių kon
fliktas, bet atvejis, kuriame įvel
ta daugelis suinteresuotų kraš
tų. Be to, karinio konflikto atve
ju nuošalyje negalėtų likti di
džiosios valstybės.

* EGIPTAS užblokavo Aąapos 
įlanką, tuo užkertant kelią į Iz
raelio uostą Elath.

* PREZIDENTAS JOHNSO
NAS Elath uosto blokadą pava
dino nelegaliu veiksmu,grėsmin
gu taikos išlaikymo interesams. 
Tuo tarpu Sov. S-ga žada ir 
siūlo visokeriopą paramą Egip
tui, pasiruošusiam pulti Izrae
lį.

* BRIUSELYJE, Belgijoje, su
degė viena didžiausių ir moder
niškiausių krautuvių, gaisro 
metu žuvus virš 300 žmonių. 
Vietos policija spėja, kad krau
tuvės padegimas buvęs tyčios 
darbas. įtariami komunistai, 
protestavę prieš krautuvės norą 
propaguoti JAV prekes.

* NKVD AUKŠTAS PAREIGŪ
NAS V. Sanko atvyko į New Yor. 
ką dieną prieš atvykstant Stali
no dukrai Svetlanai. Sanko ofi
cialios pareigos -- Sov. S-gos 
misijos prie JTO šoferis. Ta
čiau jo ankstyvesnės pareigos 
ir atlikti darbai žinomi ne tik 
JAV saugumo įstaigoms, bet ir 
spaudai. Jo atsiradimo laiko su
tapimas su Svetlanos atvykimu 
kelia įtarimų.

* RYTŲ BERLYNE studijuo
ja ne mažas būrys Afrikos ir P. 
Amerikos valstybių studentų. Ko
munistai patenkinti, jei nors 
2 iš 100 prisitaiko jų doktrinai.

Tie studentą i nebloga i verčia
si spekuliacija, prisiperkant pre
kių Vak. Berlyne ir parduodant 
Rytų pusėj. Policijai pagavus 
jie tik įspėjami, kai vokiečiai, 
kurių retą teišleidžia, tuoj bau
džiami.

P. Amerikos studentai geriau 
jaučiasi, nes jų netrukdo rasinė 
neapykanta.

* JORDANO karališkoji vy
riausybė nutraukė diplomati
nius santykius su Sirija.

* FREE CZEKOSLOVAK
PRESS, laisvąją čekų spaudos 
agentūra praneša, kad Kanados 
vyriausybė slaptu raštu užtik
rinusi Prahos vyriausybę, jog 
Montrealio parodos metu atsi
lankiusiems čekams nebūsią su
teikiamos .ažylio teisės, jei ku
ris jų to panorėtų.

* KALIFORNIJOS GUBER
NATORIUS REAGAN pasirodė 
geriau ififormuotas ir savo at
sakymais tiesesnis ir atvires
nis už Senat. Rob. Kennedy. Jie- 
du neseniai dalyvavo per tele
viziją rodomose diskusijose su 
iš Europos kalbančiais įvairių 
kraštų studentijos atstovais. 

metimais. Nekenčiamo 
Izraelio sunaikinimas 
yra tikslas, kuriam vis
ką reikia paaukoti ir 
pakęsti... dabartinį reži
mą. Izraelis, iš kitos 
pusės, savo politiką rė
mė karine pajėga, kuri 
eventualiai galėtų pasi
priešinti net sunkiai įti
kimai visų arabų koali
cijai. Arabų vienybei va
dovauti pasišovęs Egip
to valdovas Nasseris ko
vai su Izraeliu (ir po to) 
būtų linkęs sujungti savo 
vadovybėje visas arabų 
valstybes, tačiau tai jam 
iki šiol nesisekė. Fakti- 
nai, jis turi vesti sunkų 
karą su turtinga Saudi 
Arabija Jemeno valsty
bėje, kur Nasseris remia 
respublikonus, o Saudi 
Arabija monarchistus. 
Tam reikalui Nasseris 
Jemene turi laikyti net 
50.000 karių, kurių išlai
kymas neturtingam Egip
tui yra didelė našta. Ga
li sakyti, kad toji naš
ta būtų visai nepakelia
ma, jei jos nepadėtų neš
ti Sovietų Sąjunga. Čia ir 
yra, kaip sakoma, pakas
tas šuo.

Britų ir prancūzų im
perijom subyrėjus, mil- 

• žiniškas trikampis tarp 
Teherano šiaurėje, Casa- 
blancos Vakaruose ir Dži 
būti Rytuose atsidūrė 
pereinamoje būklėje. 
Naujos ten susikūrusios 
kaip ir seniau egzistavu
sios valstybės;, nėra pa
stovios, jų sienos nėra lo
giškos, o dažnai sutampa, 
kaip ir Afrikos valsty
bių, su buvusių britų ir 
prancūzų kolonijų ribo-

SOME OF the 100 demonstrators outside the British High Commissioner's 
office in Bridge Street yesterday. Estonians, Latviam and Lithuanians in 
Australia were expressing their objection to the British Government decision 
to confiscate gold reserves of the Baltic Statės deposited in British banks 

mare than 20 years ago.

Sydney (Australijoje) pabaltiečiai protestavc prie britų pasiunti
nybės dėl Anglijos banke padėto Pabaltijo aukso perdavimo sovie
tams. Vietos laikraštis Daily Telegraph įsidėjo šią nuotrauką ir 
straipsnį. Nuotraukos prieky Vida Paužaitė, Jūratė Reisgytė ir Rū
ta Kavaliauskaitė su plakatais prie britų pasiuntinybės durų.

miš, kurios buvo nusta
tytos ne vietoje, bet iš
vestos ant Londono ar Pa
ryžiaus biurokratų sta
lų. Kartu, nepaisant kai 
kur esamo didelio tur
to — naftos, aplamai 
imant viešpatauja skur
das ir visuotinas nepasi
tenkinimas. Į šitą trikam
pį jau seniai žvalgosi 
Maskva, kuri jaučia pui
kią progą ten praplėsti 
savo įtaką. Visa situaci
ja yra verta platesnės 
studijos, šį kartą su
stokime tik prie paskuti
nių įvykių Izraelio bei Si
rijos ir Egipto santykiuo- 
se.

Sirija vidaus politikos 
sumetimais sustiprino 
savo agentų veiklą Izra
elio pasienyje. Papras
tai jie stengėsi pereiti 
kaimyninio Jordanijos - 
Izraelio sieną, kad tuo 
būdu Izraelio keršto 
veiksmai būtų pirmiau
siai nukreipti į Jordani
ją, kurio režimą palaiko 
amerikiečiai. Izraelis iš 
tikro neseniai smogė Jor
danijai, tačiau jis kartu 
grąso smarkia karine ak
cija ir Sirijai, jei toji 
nesiliaus. To grąsinimo 
akivaizdoje Sirija šau
kėsi Egipto pagalbos. 
Nasseris į tai atsakyda
mas pašaukė dalį atsar
ginių, Izraelis suruošė 
karinį paradą Jeruzalė
je, nors pagal susitari
mą to neturėtų daryti. 
Po to Nasserispareikala
vo atšaukti 3.400 Jung
tinių Tautų karių, kurie 
saugojo neutralią zoną 
tarp Egipto ir Izraelio.

Čia reikia atsiminti, 
kad 1956 metais Izraelis 
kartu su D Britanija bei 
Prancūzija surengė pre- 
ventyvinį žygįprieš Egip
tą, kuris būtų pasibaigęs 
laimėjimu, jei ne Wa- 
shingtono ir Maskvos

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas inž. J. Jurkūnas pasikalbėjime su tautininkų vei
kėjais, besiruošiant jubiliejiniam ALT S-gos seimui, kuris įvyksta birželio 3 ir 4 d.d. Chicagoje She- 
raton viešbutyje. Nuotraukoj iš kairės: gen. Vladas Mieželis, inž. Jonas Jurkūnas, Stasys Jokubonis, 
Antanas Kalvaitis ir pulk. Antanas Rėklaitis. v. A. Račkausko nuotrauka

bendras spaudimas nu
traukti tuojau karo veiks
mus. Iš to žygio Izrae
lis bent tiek laimėjo, kad 
gavo Elath uostą Raudono - 
je jūroje, kuris jam yra 
labai svarbus, nes Nasse
ris neleidžia jo laivams 
ir prekėms naudotis Sue- 
so kanalu. Priėjimąprie 
to uosto ir saugojo JT 
kariuomenė z vadovauja
ma indų generolo Rikhye 
L ’ susidarančia iš indu, 
kanadiečių, brazilų, da
nų, švedų ir norvegų. Iz
raelis grasino, kad jei 
Egipto kariuomenė už
ims iki šiol JT kontro
liuojamą teritoriją, Izra
elis ją užpuls ir kad tai 
bus pakankama karo 
priežastim — "Casus 
Belli".

Kaip žinome, JT dali
niai iš Gazospasitraukė, 
Egiptas Elath uostą už
blokavo, bet Izraelis, kol 
kas dėl to ypatingų žygių 
nesiėmė.

IR VĖL LINCO
TEISMAS

Gegužės 9 d., suėjus 
22 metams nuo faktinės 
II Pasaulinio karo pabai
gos, bolševikija giedojo 
himnus taikai.

O gegužės 15 d. atsiun
tė į Alytų teismu pava
dintą baudžiamąją eks
pediciją tęsti savo prieš 
25 metus Alytaus apylin
kėse vykdytų banditiškų 
karo veiksmų...

1942 metų pradžioj, 
kaip tik prieš 25 metus, 
Alytuje pasilikę bolševi
kų sankeleiviai — Felik
sas Underis ir pirmai
siais bolševikinės okupa
cijos metais buvęs Aly
taus ispolkomo galva 
Aleksandras Ražanaus- 
kas sutelkė bolševikinių 
partizanų gaują užfron- 
tiniams karo veiksmams 
Alytaus apylinkėse.

Alytiškis Vladas Kar
pavičius dabar kaltina
mas, kad tada neva su
sidėjęs su ta gauja, su
sitikinėjęs su jos ryšinin
kais, bet tik tam, kad iš
duotų juos, kaip sako 
''fašistiniams okupan
tams”, tai yra, kitai ka
riaujančiai šaliaio Vė-

SOVIETAMS PRIMINĖ 
LIETUVOS UŽGROBIMĄ

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas para
šė padėkos laišką Emilijai 
Barish, Costa Ricos misijos 
prie Jungtinių Tautų pata
rėjai, už jos pasisakymą 
apie Sovietų agresiją prieš 
Lietuvą ir Sovietų neokolo- 
nialistinę politiką Lietuvoj.

Balandžio 5 d. Costa Ri
cos delegatė, kalbėdama 
Jungtinių Tautų Komitete 
Agresoriaus Sąvokai Nu
statyti, nurodė, kad Sovie
tų Sąjunga, nepaisydama 
nei tarptautinių, nei su Bai

liau V. Karpavičius dir
bęs su vokiečių gestapu 
Vilniuje, nepasitraukęs 
su vokiečiais, o iškelia
vęs net į Sachaliną ir ten 
dirbęs kaip šaltkalvis, pa
sivadinęs Karpovu. Dau
giau kaip 20 metų praėjo 
ligi čekistai užtiko Kar
pavičių ir įtarė, kad tai 
anuomet, karo metu,be
ne buvęs jų priešas.

Ten, kur jų galia, bol
ševikai taiką atideda į ša
lį ir savo kadai pradėtą
jį karą tebetęsia, ypač, 
kai nėra rizikos pralai
mėti, kai įtariamam prie
šininkui galima nuožiū- 
riškai priskirti kieno 
tik nori veiksmus ir at
siskaityti su juo nebe mū
šio lauke, o patogioj salėj 
and kurios durų prikalta 
iškaba skelbia, jo tai 
Alytaus... kultūros na
mai.

Neva teisminio spek
taklio "kultūra” ryškiau
siai apibūdinta Tiesos 
(geg. 16) pranešime apie 
tai, kas dėjosi tuose Aly
taus kultūros namuose. 
Esą, "daugelis į posėdį 
susirinkusių (tiksliau — 
atrinktų ir surinktų. E.) 
miesto gyventojų su ne
apykantos šūksniais lydi 
kaltininko bandymus 
neigti savo kaltę”.

Tai dar vienas okupa
cinio režimo Lietuvoj te- 
betęsiamo karo reginys,
— karo, kuriame kaip 
ginklą vartoja vieną iš 
būdingųjų .bolševizmo 
"kultūrinių pasiekimų”,
— linčišką teismą.

(ELTA) 

tijos valstybėmis sudarytų 
nepuolimo sutarčių, susita
rė su Hitleriu ir okupavo 
Baltijos valstybes 1940 me
tais. Po to ji tą patį pakar
tojo 1944 metais. Tai buvo 
agresijos aktai, juo labiau, 
kad Sovietų Sąjunga inkor
poravo tas valstybes į savo 
valstybės rėmus.

Sovietų Sąjungos delega
tas Eugenijus N. Narimovs- 
ki atsiliepė kitą dieną, sa
kydamas, jog p. Barish 
esanti perjauna, kad galėtų 
apie tuos įvykius ką žino
ti...

Balandžio 19 d. Costa Ri
cos delegatė kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungos neokolo- 
nializmą, pašiepdama rusą, 
kad istoriją matuoja žmo
gaus amžiumi. Ji plačiai iš
dėstė, ką Stalinas su Hit
leriu susitarė 1939 metais, 
kaip sudarė sąlygas Hitle
riui pradėti karą, kaip pas
kui didelėmis kariuomenės 
jėgomis okupavo Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

P a r e i kšdamas padėką, 
Vliko pirmininkas gegužės 
16 d. laiške p. E. Barish ra
šė:

Jūsų nedviprasmiškai tel 
singas Sovietų Sąjungos 
e k s p 1 o atacijos Lietuvoje 
supratimas sukėlė Lietuvos 
egzilų ir pavergtos tautos 
atstovų pasigėrėjimą. Cos
ta Ricos užimta pozicija 
yra moralinis padrąsinimas 
visiems lietuviams, išpažįs
tantiems apsisprendimo ir 
asmens laisvės principus.

(ELTA)

TF ATSTOVYBĖ 
VOKIETIJOJE

Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės taryba išrinko 
Tautos Fondo atstovybę: 
pirm. Stepą Vykintą-Povi- 
lavičių, sekr. Joną Stankai
tį ir ižd. Juozą Matulaitį.

Tautos Fondas telkia lė
šas Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto veiki
mui finansuoti. Nuo Tautos 
Fondo vadovybės išsikėlimo 
iš Vokietijos, lėšų telkimas 
tam reikalui Vokietijoje 
buvo neorganizuotas.

TF atstovybės Vokietijo
je adresas: Stp. Vykintas, 
684 Lampertheim-Huetten- 
feld, Seefeldstr. 32, Germa
ny.
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Maironio lituanistinės mokyklos Toronte baigusieji 
Tesecku ir A. Kuoliene.

10-tąjį skyrių su mokytojais L. Nakrošiene, V.
S. Dabkaus nuotrauka

DIRVA 1967 m. gegužės 26 d.

tojų vardu atsisveikinimo 
žodį'tarė A. Kuolienė ir mo
kinių — R. Kolyčiūtė^ iš
leidžiamojo skyriaus mo
kytojams L. Nakrošienei, 
A. Kuolienei ir V. Teseckui.

Toliau sekė motinos mi
nėjimas. Paskaitą apie lie
tuvės motinos uždavinius 
išeivijoje skaitė dr. J. čup- 
linskienė. Meninė programa 
buvo gana plati ir įvairi. Ją 
išpildė Maironio vardo šeš
tadieninės mokyklos moki
niai ir Z. Orentienės baleto 
studijos šokėjai. Mokykla 
yra, kaip matyti, padariusi 
gražią pradžią su tautiniais 
šokiais ir choru. Pasirodė 
net kelios tautinių šokių 
grupės, kurios gana mikliai

DVIGUBOS 
IŠKILMĖS 

TORONTE
Šiemet į gegužės 14-sios 

dienos datą susitelkė du 
gana stambūs ir reikšmingi 
dalykai, tai Motinos Dienos 
ir šeštadieninės mokyklos 
baigmės šventė. Senų ir 
jaunų prisirinko pilnutėlė 
Prisikėlimo parapijos salė. 
Iškilmių pradžia buvo skir
ta mokyklai. Vos tik atida
rius uždangą, visų žvilgs
niai nukrypo į 36 jaunuo
lių veidus, kurie ištisai lan
kydami šeštadieninę mo
kyklą, šį pavasarį baigė de
šimties metų lituanistinį 
kursą. Tuo reikia pasi
džiaugti, nes tai rekordinis

Maironio lituanistinės mokyklos Toronte mokslo metų užbaigimo ir motinos dienos minėjimo pro
gramos išpildytojai: tautinių šokių grupės šokėjai ir choristai. S. Dabkaus nuotrauka

CHICAGIŠKĖS 
NUOTRUPOS

Veiksnius ir visuomenę sujaudino žinios apie ruošiamą spor 
tininkų iškylą į okupuotą Lietuvą. Ką gi, čia ’free country’ ir jei 
kas nori savo pinigais ‘tiesti tiltus į Rytus’, asmeniškų ar ideolo
ginių interesų vedamas prisidėti prie okupacijos pripažinimo ir pa
dėti jos įteisinimui, sunku pasipriešinti. Blogiau, kai girdisi aiš
kinimų, kad tai esąs lietuvybės išlaikymo ir kone Lietuvos išva
davimo aktas, kurį išeivija turėtų palaikyti savo ... pinigais. Pa
gal "tarptautinius papročius",60% kelionės išlaidų būsią padeng
ta iš tenai, o 40% turėtų būti surinkta čionai ‘patriotiniais sumeti
mais*. Sakoma kad aukotojų jau dabar atsiranda, tačiau didelė 
dauguma prašo jų pavardžių neskelbti. Kodėl? Matyti dar esama 
abejonių ir sąžinės graužimo!

Teigiama, kad rengėjai artimiausioje ateityje norėtų tuo rei
kalu kreiptis per spaudą į duosniąją visuomenę, tačiau abu chica- 
giškiai lietuvių dienraščiai esą apsisprendę tokio skelbimo ir už 
pinigus nedėti. Kadangi ką nors pasiūlius visada susilauki daugy
bės nemokamų patarimų, šį kartą visą akciją patariama vesti per 
vietos komunistinius lietuvių kalba laikraščius. Kapitalistinėje 
Amerikoje ir komunistai turi nemažiau pinigų kaip ‘nacionalis
tai’ ir jų tiesioginė pareiga būtų kaip tik paremti tokį ‘išvada
vimo’ žygį. Juk, jei sutikti, kad lietuvybės išlaikymas priklauso 
nuo komunistų -- kalbama Chicagoje — tada visi taip įsitikinę tu
rėtų pasitraukti iš visų ‘nacionalistinių* organizacijų bei veiklos 
ir masiniai stoti į iš seno čia veikiančias ir atitinkamai Teisin
gumo Departamente užregistruotas komunistines organizacijas! 
Kodėl neinama tuo visai logiškai atrodančiu keliu? Ar tik pirmiau 
nenorima galimai daugiau pakirsti tikrai patriotinę veiklą, kad 
gavus daugiau kredito ‘tenai*? (vm)

šokdamos darė žiūrovams 
gerą įspūdį. Nemažiau bu
vo džiugu matyti ir išgirsti 
mokyklos chorą, kuris 
dviem atvejais pasirodė su 
gana gausiu repertuaru. 
Chorą paruošė ir jam diri
gavo V. Verikaitis. Galima 
sakyti naujas, mažai kur 
šiame kontinente puoselėja
mas, muzikas instrumen

tas, tai skudučiai taip pat 
įėjo į šių iškilmių progra
mą. Skudutininkams jų pa
sirodyme vadovavo Stp. 
Kairys. Pabaigai buvo bale
to studijos jaunesniųjų ir 
vyresniųjų grupių pasiro
dymai. LB apylinkės pirmi
ninkas G. Balčiūnas padė
kos žodžiu baigė tos dienos 
iškilmės. (Pb)

skaičius. Mokyklą baigu
sius. sveikino konsulas dr. 
J. žmuidzinas, švietimo ta
rybos pirmininkas kun. P. 
Ažubalis ir tėvų komiteto 
pirmininkas L. šeškus. Mo

kyklos vedėjas J. Andrulis 
vadovavęs šiai iškilmių da
liai, baigusiems pažymėji
mus įteikti pakvietė konsu
lą dr. J. žmuidziną. Moky-

PIRKITE KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRT. IKI 9 V AL.
SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30

MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

vak\

R. Kryžanauskaitė su savo partneriu, išpildant programą, moti
nos dienos minėjime Toronte.

-A.L.I.J T STOR.KS
INCLUDING MAY'S SHEFFIELD

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskas 
Executive Secretary

60450

ON BONUS SAVINGS 
Units of $1,000.00

For 3 Yeari 
Dividendi Pald 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, IUINOIS < f 

Phonę (Area Code 312) 6564330
HOURS-. Mon. 9-B; Tws.( Thuts., Frt. 9-5; Sat. 91 ♦ Wed. Cloaed

Savlngs In By The Of TAe hfonth WUt Earn Frote The J»f.

SPALVINGI IR LENGVAI VALOMI MAY'S 
MAŽESNI IR KAMBARIO DYDŽIO KILIMAI

Pasirinkimui arba 6x9 
ovalūs nylono kilimai 6x9 

acrylic kilimai 38.88
Spalvotų nylono siūl ų kilimai Kutoti Acryliko audinių kilimai
Puikiai išsiuvinėti ”Doral” nylono audinių ma
žesni ir kamb. dydžio kilimai. Pasirinkite dydį 
ir spalvą savo kambarių grindų uždengimui ir 
spalvų akcentavimui. Champagne, t. raudoni, 
mėlyni, oranžiniai, gintaro auksiniai ar avoca- 
do. Pasirinkime:
4 pėdų apvalus 15.00
6 pėdų apvalus 30.00
8 pėdų apvalus 50.00

4x6 apvalainis 20.00
8x10 apvalainis 60.00
9x12 apvalainis 70.00

Acrylikiniai mažesni ir kamb. dydžio kilimai 
teikia lengvas sąlygas švarai. Pasirinkimas 
gelsvų, auksinių, avocado, mėlynų, raudonų, 
melsvai žalsvų spalvų, spurguotų ar emeraldi- 
nių siūlų šiuose dydžiuose:
4x6 dydžio „.,20.00 6 pėdų apvalūs „„38.88
9x12 dydžio . ..................................................78.88

Rūgs, 6 aukšte mieste, visuose 6 skyriuose, įskaitant May’s Sheffield
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Vilties narių suvažiaviman patys 
.atvyksime ar kitus įgaliosime?

Padėkime ranką 
ant šird ies

Gyvename sąlygose, kuriose bendras visų lie
tuvių tikslas gali būti siekiamas įvairiausiomis 
priemonėmis. Šitoji privilegija bet gi įpareigoja, 
kad ir skirtingais keliais einant, nenutoltume nuo 
pagrindinių tikslų ir savųjų kelių neverstume lai
kyti pagrindiniais.

Keliai į ateitįtiesiamipraeities patyrimu, da
barties tinkamu įvertinimu ir skaitantis su laiko 
dvasios įnešamomis sąlygomis, prieš kurias taip 
pat užsimerkti nevalia. Taigi, kokiu keliu neisi, 
perdrąsus ir iki galo neapsvarstytas žingsnis ga
li nuvesti į prarają.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos darbai 
ir tikslai ne kartą jau buvo Dirvoje nušviesti. 
Artėjančio Sąjungos Seimo išvakarėse gal tektų 
padėti ranką ant širdies ir atvirai pasakyti, kad 
tos organizacijos darbai, užsimojimai ir planai 
ateičiai gal dar nepakankamai plačiai, atvirai 
ir nuoširdžiai buvo nagrinėjami, diskutuojami ir 
visuomenei pristatomi. Kas norės, galės dėl to 
kaltinti Dirvos redakciją, kas norės, galės ir ki
tų priežasčių rasti, bet tikrumoje atrodo, kad to
kių "rankų ant širdies" turėtų būti ne viena.

Visuomeninis darbas, kurios organizacijos 
vardu jį dirbsi, sunkiai duodasi "deleguojamas". 
To darbo rezultatai pasirodo tada, kada jis da
romas visų sutartinai. Neužtenka ir gražių tiks
lų. Reikia aiškaus ir sutarto plano tiems tiks
lams siekti ir bendrai drausmei pasišvenčiančių 
darbuotojų. Galime čia pasidžiaugti, kad iki šiol 
užsimoti darbai buvo atlikti sutariančios, taikin
gos ir organizuotam darbui pasišventusios grupės.

A.L.T„ Sąjungos veiklos žymės matomos ir 
jaučiamos visų geros valios lietuvių. Tos žymės 
regimos ne tam, kad kas nors savo darbais ir 
nuopelnais galėtų didžiuotis, bet tam, kad daug kur 
bendram darbui kviečiant, kėdė neužimama tik "at
stovavimui" bet ir tan^kad darbas būtų padary
tas.

Platus ir į daugelį sričių vedąs lietuvių veik
los kelias. Didesnei organizacijai, jungiantis į 
bendrąjį kelią, gręsia išsiblaškymo pabojai. Visų 
tų pavojų kartais neišvengia ir ALT Sąjunga. Bet 
užtai ji randa būdų, kaip nuomones suderinti, iš
lyginti ir darbą tęsti darnoje toliau. ALT Sąjungos 
Seimas nėra eilinis draugijos susirinkimas. Ne
veltui į jo eigą atkreipia dėmesį ir visa lietuvių 
visuomenė. O sąjunga to dėmesio yra pilnai už
sitarnavusi.

Praėjusią savaitę visi 
Vilties Draugijos nariai tu
rėjo gauti kvietimus į atei
nantį visuotinį narių susi
rinkimą, šaukiamą š. m. 
birželio 4 d. Chicagoje. Kar
tu su kvietimais pasiųsta 
visa kita informacija. Jei
gu kas dėl pašto tarnybos 
ar kitų netikslumų tokio 
kvietimo nebūtų sulaukęs, 
maloniai kviečiamas tuojau 
pat atsiliepti Dirvos adre
su Vilties Draugijai, kad 
iki suvažiavimo būtų gali
ma netikslumus išaiškinti.

Gausus ir aktyvus narių 
dalyvavimas metiniame su
sirinkime yra ne vien Val
dybos, bet ir visų narių rei
kalas. Todėl Valdyba kvie
čia visus, kurie tik gali, 
šiame susirinkime asmeniš
kai dalyvauti. Kurie vienais 
ar kitais sumetimais susi
rinkime nedalyvaus asme
niškai, tie prašomi kaip ga
lint greičiau atsiųsti savo 
įgaliojimus, užpildant gau
tą įgaliojimo formą ir įra
šant pavardę asmens, kuris 
suvažiavime dalyvaus ir 
įgaliotoją atstovaus. Labai 
svarbu, kad tuo būdu būtų 
atstovaujama kaip galint 
daugiau asmeniškai neda
lyvauja n č i ų vilt ininkų. 
Teikdami įgaliojimus, nepa
mirškite įgaliotiniams pa
teikti ir savo sugestijų Vil
ties ir Dirvos reikalais, ku
rie turėtų būti iškelti me
tiniame Vilties susirinkime. 
Visa tai prašoma atlikti 
kaip galint greičiau, be ati
dėliojimų, kad iki suvažia
vimo Valdyba galėtų susi- 
vesti žinias, kas ką atsto
vaus ir kiek balsų turės bal
savimuose.

Kas vienaip ar kitaip ne- 
prisiruoštų atsiųsti savo 
įgaliojimo, tasai turėtų 
įteikti jį suvažiavimą vyk
stančiam Vilties nariui. To
kie įgaliojimai bus sutvar
kyti suvažiavimo dieną 
vykstančioj e registracijoj e. 
Suvažiavimo pradžia numa
tyta birželio 4 d., 2 vai. p. 
p., registracija prasidės 
bent valandą anksčiau.

Kartu su kvietimais į vi
suotinį susirinkimą Vilties 
nariai gavo paraginimus 
pakelti savo įnašus ir tuo 
pačiu paremti Dirvą. Val
dyba iš anksto dėkoja 
tiems, kurie paklus jos pa
skatinimo. Visi Vilties įna
šų pakėlimai, kurie pasieks 
Valdybą iš anksto arba ku
rie bus įteikti paties suva
žiavimo metu, jeigu tik jie

viltininkui duos teisę į dau
giau balsų, šiame visuoti
niame susirinkime bus už
skaityti ir atžymėti regis
tracijos išduodamose balsa
vimo kortelėse.

Taigi, gausiai vykdami 
Chicagon, atsivežkime savo 
nuomonę, atsivežkime ir 
savo sumanymus bei pasiū
lymus, kurie padėtų ateity
je Dirvai svaresniu ir sod
resniu žodžiu veikti į mūsų 
lietuviškąjį veikimą ir gy
venimą.

Vilties Draugijos 
Valdyba

KUR TAUTINIO

MENO DVASINIAI
ŠALTINIAI?

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMO (DEŠIMTOJO) 
įvykstančio 1967 mėty birželio mėn. 3 ir 4 dienomis.

Chicago-Sheraton Hotel
505 North Michigan Avė.
Chicago, Illinois.

DIENOTVARKĖ

Penktadienis, birželio 2 d.
Sąjungos mirusiųjų narių pagerbimas Šv.
Kazimiero kapinėse. Renkamasi 5:30 v. v. 
prie A. A. A. Olio kapo 12 bloke.

šeštadienis, 
11-12 
12-1:30

birželio 3 d.
Registracija.
Iškilmingas Seimo Posėdis — San Juan salėje 

Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pa
gerbimas Chicagos skyriaus pirminin
kas;
Sąjungos pirmininko žodis — Jonas Jur
kūnas;
Tautinė idėja ateities perspektyvoje — 
Vytautas Abraitis;

d) - Sveikinimai;
e) Seimo prezidiumo sudarymas.
Darbo posėdis:
a)
b)
c)
d)
e)
Darbo posėdis:
a)
b)
c)

a)

b)

c)

15 ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkimo, įvykusio gegužės 12 d. Viršuj prezidiumas: Vladas Mie
želis, Bronė Paplėnienė, inž. Vaclovas Mažeika ir skyr. pirm. Petras Vėbra. Apačioje dalis susirin
kimo dalyvių. V.A. Račkausko nuotrauka

"Komunistinės siste
mos užsimojimo —per
imti dvasiškai svetimos 
kultūros palikimą —ne- 
įvykdomumas niekur nė
ra toks akivaizdus, kaip 
Baltijos kraštuose", -- 
rašo vokiečių laikrašti
ninkas Harry Schleicher 
savo įspūdžiuose iš Ry
gos ir Vilniaus (Frank- 
furter Rundschau, geg. 
5).

Tokią išvadą jis pada
rė stebėdamus Vilniaus 
bažnyčių likimą. Iš apie 
40 Vilniaus bažnyčių 
apie 12 tebetarnauja sa
vo paskirčiai, kitos jau 
kitokiems reikalams nau
dojamos: Katedroj — ga
lerija, universiteto kop
lyčioj — studentų kavi
nė, kitur — kino teatrai, 
dar kitose — sandėliai, 
arba jos visai uždarytos. 
Šias dvi pastarąsias ka
tegorijas laiko dantys ne. 
gailestingiausiai palie
tę: langai užkalti lento
mis, dažai blunka, tinkas 
byra...

Bet kiti reiškiniai dar 
labiau sutvirtina tą išva
dą. Tautinis lietuvių me
nas šiuo metu pergyve
nąs savo rūšies renesan
są (atgimimą). Puoselė
dami kultūrinį praeities 
palikimą, menininkai ne. 
sustoja ties sakralinio 
(religinio, šventybinio) 
meno riba: tą liudija pui
kūs leidiniai, sutelkę pri
mityviosios lietuvių re
liginės skulptūros skers- 
piūvį.

Tą išvadą H. Schleich- 
eris remia ir Čiurlionio 
kūrybos itin plačiu popu
liarinimu, — kūrybos, 
kuri su dabar vyraujan-

1:30-3

3:15-4:30

4:45-6:15

7:30

Seimo komisijų sudarymas; 
Sąjungos pirmininko pranešimas; 
Sąjungos iždininko pranešimas; 
Revizijos Komisijos pranešimas; 
Diskusijos dėl pranešimų.

d)

ALTo reikalais pranešimas;
BALFo reikalais pranešimas;
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės 
pranešimas;
Diskusijos dėl pranešimų.

Darbo posėdis:
a)

b) 
b)

50 metų nepriklausomybės paskelbimo su
kaktis 1968 m. — Dr. Algirdas Budreckis; 
Skyrių atstovų pranešimai;
Diskusijos dėl pranešimų.

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

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

Sekmadienis, birželio 4 d.
9

10
12-2

Komisijų posėdžiai. 
Pamaldos.
Darbo posėdis:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Mandatų komisijos pranešimas; 
Nominacijų komisijos pranešimas; 
Rinkimai —
1. Sąjungos pirmininko ir valdybos;
2. Revizijos komisijos;
3. Tarybos;
Rezoliucijų ii’ sveikinimų komisijos pra
nešimai;
Klausimai ir sumanymai;
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.

čiąja pažiūra į meną var
gu ką bendra teturinti. 
Tarp ko kita, jis prime-

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR' priimami užsakymai.

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

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

na net M. Gorkio pa
stabą apie bolševikinę 
meno teoriją. Gorkis 
sakęs, — "... tai gerai, 
bet kurgi svajonė? Kur 
mūsų svajonės, vaiz
duotė? Kodėl mūsų tar
pe nėra tokio polėkio, 
kaip Čiurlionio?... Argi 
realizme nėra vietos ro
mantikai?"

Bet Lietuvoje meni
ninkai turį šį tą ir dau
giau, negu Čiurlionio kū
rinių reprodukcijos. 
Esą, "1929 metais gimu
sio Krasausko grafikoj 
irgi yra romantinių Čiur
lionio svajonių, perkel
tų į blaivią dabartį". Esą 
"Trumpo viešėjimo me
tu nespėjau suvokti, kur 
to savito lietuvių meno 
dvasiniai šaltiniai: ar 
siaurame tautiškume, ar 
įvairiose europinės kul
tūros įtakose, kurios 
kaip tik Vilniuje per šimt
mečius taip pagauliai su
sipynė ir ištobulėjo?" 

(ELTA)

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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AKIMIRKOS

"JANULAIČIŲ KLUBAS”
Vyresnieji kauniečiai gc.ai 

žinojo, o kiti dar neseniai Ame
rikoje gavo patirti apie legen- 
darinę trijų brolių profesorių 
.Biržiškų tarpusavio meilę, be
sąlyginį solidarumą, viens ki
tam talkininkavimą, bendrą dar
bą lietuviškų interesų ir tauti
nės kultūros labui jų suprastų 
idealų plotme. Sis, sakykim, 
"Brolių Biržiškų klubas" buvo 
labai gražus, svarus ir reikš
mingas, nors negausus narių 
skaičiumi ir apimtimi.

Nepriklausomos Lietuvos Kau 
ne buvo ir kitas (be abejo, ne 
vienintelis) taip pat kraujo gi
minystės junginys, kurį būtų 
galima pavadinti "Janulaičių 
klubu". Tik žymiai, žymiai gau 
sesnis ir plačiau išsišakojęs.

Mes dažnas, jei ne kiekvie
nas, turėjom ir turim savodrau 
gysčių ir "kompanijų", priklau 
som savo giminei, visokiom 
draugijom ir organizacijom su 
rašytais įstatais, statutais, kar
tais net priesaikų įsipareigoji
mais. Bet buvo ir tebėra drau
gysčių ir klubų, kurie neturi 
jokių rašytų įstatų ir net var
do, o tačiau ilgai gyvuoja ir 
būna dar stipresni už anuos, 
nes juos palaiko ir riša arba 
kokios nors idėjinės tradici
jos, arba gal pati stipriausia, 
mes įgimta, tartum mistinė 
kraujo giminystė.

šiaipjau draugijos, kad ir stip 
riausios, susikuria ir suįra, 
naujos tveriasi ir vėl dingsta. 
Bet tokie šeimyniniai jungi
niai yra daugiau patvarūs ir pa
stovūs. Jie, kaip ir paskira šei
ma, yra mūsų socialinio gyveni
mo celės, tik platesnės apim
ties. Jie yra visuomenės civi
lizacijos elementai ir jos dvasi' 
nio bei kitokio gyvumo fermen
tai. Jei ilgai brendusioje visuo
menėje ir gerai organizuotoje 
valstybėje jų vaidmuo visą lai
ką būna naudingas, bet labiau 
antrinis, nebe pirmaeilis, tai 
netekus valstybinio gyvenimo 
formų ir tautinės laisvės, tos 
sveikos, kūrybingos šeimyninės 
celės ir jų junginiai virsta ko
ne reikšmingiausiu tautos socia
linio ir dvasinio gyvenimo pa
grindu.

Ūkininkų Janulaičių šeima Ma ■ 
lavėnuose (keli kilometrai nuo 
Šiaulių miesto) buvo gausi vai
kais ir vėliau jų atžalomis. Tik 
viena tos vienos šeimos gene
racija 19-tojo ir 20-tojo am
žiaus sąvartoje davė tris stam
bius Ūkininkus (iš kurių vie

nas dėka savo darbštumo ir 
sumanumo virto beveik dvari
ninku Mikailaičiuose), du kata
likų kunigus, dvi gydytojas ir 
vieną mokslininką - universi
teto profesorių, juristą, tar-

Prof. Augustinas Janulaitis, miręs Kaune 1950 m. gegužės 21 d., 
savo artimųjų tarpe (nuotrauka daryti keli mėnesiai prieš mirtį, 
sirgo vėžio liga). Iš kairės: sesuo Dr. V. Alseikienė, dukterėčia 
B. Janulaitytė-Dočkienė, sesuo J. Biliūnienė-Matjošaitienė ir žmo
na E. Janulaitienė.

pais, ypač jaunystėje, labai 
aktyvų politinį rezistentą ir žur 
nalistą.

Kaip suprantama, tokia pla
ti brolių seserų giminė turėjo 
išsisklaidyti, - bet ne Janulai
čiai. Jų kraujuje nuolat ruse
no solidarumas, tarpusavio mei' 
lė, noras bendrauti, ir jie pa
gal sąlygas tuoj sudarydavo 
savo giminės svorio centrą - 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
dar Vilniuje, o Nepriklauso
mybės laikais Kaune. Tai pri
klausė nuo to, kur kada pasto
viau apsigyveno Augustinas Ja
nulaitis, nes vis dėlto jis buvo 
šio "klubo" ašis, gyvybingiau
sioji atrama, autoritetas ir trau
ka.

Narsus priešcaristinis rezis
tentas, mėtytas iš gimnazijų ir 
universitetų, kūrybingas so
cialdemokratas laikraštininkas 
ir redaktorius, daugelio bro
šiūrų autorius, pirmųjų lietu
viško teatro mėgėjų aktorius, 
karštas Lietuvos patriotas, Ib
seno dramų vertėjas, bėglys į 
užsienius, pogrindininkas, vė-

BRONYS RAILA

liau diplomuotas juristas ir ad
vokatas Vilniuje, vokiečių kai
zerio kacetininkas karo metu; 
laisvę atgavus trumpą laiką Lie
tuvos užsienių reikalų minist
ras, vienas iš Kauno Universi - 

teto steigėjų, Lietuvos teisės 
istorijos profesorius, kiek ži
nau, neypatingas oratorius, la
bai pedantiškas, ir kiek girdė
jau, tikras "egzaminų pabaisa" 
savo kursų studentams, teisių 
fakulteto dekanas ir to fakulte
to mokslinių leidinių redak
torius, buvęs Vyr. Lietuvos Tri
bunolo teisėjas ir kurį laiką pir
mininkas, visos eilės Lietuvos 
teisės ir bendrosios istorijos 
knygų autorius. Vakarų teisės 
ir sociologijos veikalųvertėjas, 
- intelektualinės neramybės 
liepsnom degantis "amžinas 
parmazonas" Augustinas Janu
laitis savo gyvumu, įtaka ir pres
tižu natūraliai ir tegalėjo bū
ti visų "Janulaičių klubo" pa
grindu ir spiritus movens.

Dabar jis buvo kaunietis, čia 
turėjo pasistatydinęs gražią vi
lą netoli Daukanto, ir Kęstučio 
gatvių sankryžos, darželyje lais
valaikiais ypač mėgo kultivuo
ti gėlių ir vaisinių medelių au
ginimą, bet savo siela vis tar
tum tebegyvenęs Vilniuje, su 
kuriuo jį rišo ne tik meilė Lie 

tuvos sostinei, bet ir pavyzdin
gai ištikima meilė "širdies sos
tinei" - savo žmonai vilnietei 
Elenai Jarušaitytei. Elena Janu
laitienė, profesionališkai išsi
mokslinusi gabi dailininkė por- 
tretistė (pora jos darbų ir da
bar kabo mūsų bute), negyveno 
iš tapybos, ja užsiėmė tik savo 
malonumui, kartais dalyvauda
ma lietuvių dailininkų parodose, 
buvo duktė vilniečio Aleksand
ro Jarušaičio, vienintelio lietu
vio fotograLo ir cinkografo Vil
niuje prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą.

Kai pirmajam Nepriklausomy
bės dešimtmečiui pasibaigus, ne 
bepakeldamos lenkų okupacijos 
priespaudos ir persekiojimų, 
tam tikru atžvilgiu beveik iš
tremtos iš Vilniaus, persikėlė 
į Kauną abi profesoriaus Au
gustino seserys, "Janulaičiųklu 
bas" tuojau atgimė ir dabar 
jau tvirtai organizuotu pavida
lu. Dar stangriau prisijungė ki
tos Janulaityčių šeimos, o taip
gi pasidarė lengviau bendrauti 
su Kaunu visiems broliams ūki - 
ninkams nuo Šiaulių ir kunigams 
iš Žęmaitijos.

Donelaičio gatvėje, beveik 
priešais Didžiųjų Universiteto 
Rūmų, apsigyveno vyresnioji se
suo Julija, dantų gydytoja, ne
trukus čia pirkusi sklypą ir pa
statydinusi modernią dviejų aukš 
tų vilą, kur vėliau ilgai nuomo
jo butus operos solisto A. Kut- 
kausko-Kutkaus ir kompozito
riaus B. Dvariono šeimos. Juli
ja sakydavo, kad čia buvo sudė
ta tik dalis jos pajamų, kaip gy-^ 
dytojos, o daugiausia prisidė
jo jos antrasis vyras S. Mat- 
jošaitis-Esmaitis iš gautų hono
rarų už jo populiariausius Lie
tuvoje pradžios mokyklų vado
vėlius, vadinamus "Sakalėliais". 
Mokytojas S. Matjošaitis; akty
vus Vilniaus lietuvių veikėjas, 
švietimo draugijų vadovas, laik
raštininkas, literatas ir redak
torius, lenkų buvo ištremtas 
iš Vilniaus. Janulaitytės vyras 
Augustino svainis, aišku, iš kar
to tapo "Janulaičių klubo'-' tik
ruoju nariu senjoru.

Bet jaučiu, kad nepadarysiu 
skriaudos ar netakto šiandien 
jau velioniui geros širdies "Sa
kalėlių" rašytojui, nes ta i.mes 
visi matėme ir žinojome, jis 
pats gerai žinojo, ir Julija to 
niekuomet neslėpė, Matjošai- 
tienė dabar ji buvo legaliai, pa
gal naujos šeimos pavardę ir 
gerus krikščioniškus papročius, 
nes taip susidėjo jos gyvenimas, 
taip reikėjo. Iš tikrųjų, savo šir
dimi ir visa siela ji tebebuvo ir 
ligi dabar pasiliko Julija Biliū
nienė, žmona žinomojo lietuvių 
rašytojo Jono Biliūno, pasimi- 
rusio džiova taip per anksti pa
čioje jaunystėje, tolimoje Za

kopanėje, kur jį Julija slaugė 
ir užspaudė akis.

Vos per kelerius šeimyninio 
gyvenimo metus jaunas ir gabus 
rašytojas Biliūnas, kaip poe
tas ir žmogus, jai padarė neiš
dildomos įtakos. Aš dar nesuti
kau kitos tokios moters, kurio
je taip bekraščiai lietųsi, jaut
riai virpėtų, kaip laikštingalų 
daina skambėtų, gaivališkai pu
totų per visą ilgą ilgą amžių, 
lyg tai buvo dar vakar, pirma
sis ir vienintelis didelės mei
lės išgyvenimas. Šešios dešim
tys su puse metų praėjo nuo to 
laiko, bet ir dabar tuos pačius 
jausmus matau ir apie juos skai
tau retkarčiais iš Kauno mus pa- 
siekiančiupse senutės Biliūnie
nės laiškuose.

Julija buvo ų- pasiliko pati 
poetiškiausia, pati romantiš
kiausia iš visų Janulaičių, - 
šiaipjau daugiausia praktiškų, 
energintų, apskaičiuojančių, di
delio proziško darbštumo, meto
diškų ir kiek pedantiškų žmonių 
šeimos.

Ne iš pašaukimo, o iš reikalo 
pasirinkusi gydytojos profesiją, 
ji visą amžių taisė kitų dantis, 
pliombavo skyles ir valė, gal 
ne visuomet pačio švelniausio 
kvapo akėtvirbalius. Bet jei tu
rėjai progos kada ilgiau ją užkal
binti tlaisvalaikiu ar niekam ne
trukdant kartu pasėdėti už sta
lelio jos sodo lapuočių paunks- 
mėje, Julijos vidaus šilima tuoj 
išsiliedavo. Beribis opitmizmas 
ir giedra, maudoma idealais, 
kaip žmoniškumas, teisingu
mas, grožis, dailė, literatūra, 
muzika, širdies skaistumas,tė
vynė, jos laisvė gyventi...

Tik didelė optimistė dar galė
jo taip prisilaikyti šioje žemėje, 
nes tikrasis Julijos gyvenimas 
buvo - amžino grožio ilgesys ir 
amžinos svajonės, pasaka, vis 
aukščiau debesų, vis padangė
mis, vis regimai su ametistais 
ir zefyrais. Tikrai, jeigu ji bū
tų daugiau ką rašiusi, negu ret 
karčiais tik savo profesijos sri
ties straipsnelių ir kiek memu
arų, Montrealio poetė Marija 
Aukštaitė jai būtų artimiausia 
būdo ir sielos sesuo. Abiem gy
venimas, tegu ir pilnas skau
džiausių dyglių, svajonėje vis 
atrodė kaip žydinti "rožių vasa
ra"...

Visus jausmus ir polinkius 
Julija perdavė savo dukteriai - 
Meilei Biliūnaitei, tik žymiai 
vėliau po antrų vedybų įdukte- 
rintai Matjošaitytės pavarde, 
šioji Marijos Gimbutienės pus
seserė ir pati artimiausia jos 
vaikystės draugė, Meilė nesi- 
blaškė profesijos pasirinkimu. 
Ji "janulaitišku" kruopštumu stu- 
dijavo ir baigė lietuvių litera
tūrą, ištekėjo už ekonomisto (do

cento) K. Lukšos, po praėjusio 
karo Vilniaus Universitete pa šie • 
kė lietuvių literatūros profeso
rės ir katedros vedėjos rangą. 
Bet kai ne už ilgo išspausdirio 
du tomu J. Biliūno raštų su kri
tiniais komentarais, iš tų pa
reigų buvo pašalinta po viešo ir 
grubaus kompartijos gen. sek 
retoriaus A. Sniečkaus užpuo
limo, kaltinusio ją nacionaliz
mu ir revizionizmu, - tad ly
giai tom pačiom "nuodėmėm", 
kuriom dabar Maocetungas ir 
jo "raudonoji gvardija" kaltina 
to paties Sniečkaus viršininkus, 
pasibiaurėtinus stalinizmo iš
davikus -Kremliaus viešpačius.

Tai politikos vingių ironija. 
Palikim ją nuošalėje.

Kiek įstengiau patirti, Mei
lė Lukšienė ir toliau Vilniuje 
tebetęsia istorinius lietuvių li
teratūros tyrinėjimus, o jos vy
resnioji duktė garsėja, kaip ga
bi muzikė. Biliūno ir Julijos 
dvasia ir svajonės nemiršta net 
anūkuose. Ne tik nelaimės, bet 
ir slaptinga likimo palaima tu
ri savo tęstinumus.

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

PACKER
FIRST SHIFT

FURNACE 
LOADERS

SECOND AND THIRD SHIFT 
Good starting rate, excep- 
tional employee benefits. 

Apply at
AMERICAN POWDERED 

METALS
Powder Road

Off Sackett Point Road 
North Haven, Conn. 

An Equal Opportunity Employer 
(60-61)

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

IMMED1ATE OPENING FOR REGIS- 
TERED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BED HOSPITAL. COMPLETELY 
MODERN FACILIT1ES. SALARY 
COMMENSURATE WITH EXPERI- 
ENCE AND ABILITIES. FRINGE 
BENEFITS.

W1RE CALL OR WRITE TO 
PERSONNEL DIRECTOR

WESLEY MEDICAL 
CENTER

550 NORTH HIL'LSIDE 
WICHITA, KANSAS 67214 

(53-62)

Professional openings exist for 
NURSING SUPERV1SOR—HEAD 

NURSE REG1STERED NURSES & 
L.P.N'S. & D1ETICIANS 
PHYSICAL THERAP1STS 

Positions available immediately in a 
skilled 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 a-dministrator of 
Grantsburg Hospital, Ine., Grants- 
burg, Wis. (58-64)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

JOHANNES M. -SIMMEL “
(24)

— Jachta priklauso milijonierei Ruth Woodhouse, kuri šešias
dešimt penkių metų amžiaus, pusiau kurčia, yra pergyvenusi penkis 
vyrus. Jūs turėtumėte žinoti apie plieno liejyklas Woodhouse, lygiai 
kaip tankus Woodhouse, ar kulkosvaidžius Woodhouse. Tai viena se
niausių amerikiečių patrankų pirklių dinastija. Ar jūs niekad apie 
tai negirdėjote?

— Ne, — atsakė Tomas.
— Pasakysiu, kad tai tuščia vieta jūsų išsimokslinime.
— Bet dabar jūs užpildėte. Ačiū.
— Nėra už ką. Tad, kaip sakiau, šita moteris yra šios jachtos 

savininkė, šiuo metu ji gyvena Lisabonoj. Kai mes sužinojome is
toriją su povandeniniu laivu, nuėjome pas ją ir gavome pasiskolinti 
jachtą, aišku už penkis tūkstančius dolerių. Kas atsitiko toliau, jau 
žinote.

— Puiki anglų organizacija, -- pagyrė Lievenas.
— Kai su jachta plaukiojau kvadrate 135 Z, per radiją mane 

įspėjo, kad jus pagrobė aerodrome ir su žvejų laivu išvežė jūron, 
— tęsė aiškinimą Roger.

-- Kas bus dabar?
-- Viskas vyksta kaip numatyta. Mes iškelsime bylą portugalų 

žvejui, kad jis plaukiojo be šviesų. Jokios abejonėspis bus kaltas 
dėl akcidento. Per radiją įspėjome pakraščio sargybą ir uoste į 
jos rankas atiduosime žvejį ir du jūsų draugus vokiečius.

-- Kas jiems už tai bus?
— Nieko. Jie aiškinasi, kad buvo išplaukę pasivažinėtu
— O aš? — paklausė Tomas.
— Turiu įsakymą jus globoti, jei reikalinga rizikuojant gyvy

be, ir pristatyti į anglų žvalgybos viršininko rezidenciją Portuga
lijoje. Nebent jūs norėtumėte su savo draugais vokiečiais išvykti.

— Jokiu būdu, — atsakė Tomas šypsodamasis.

Jei vokiečiaiTomą pagrobė archaiškame automobilyje, tai ang

lai grąžino jį į Lisaboną naujame Rolls-Royce. Tomas sėdėjo įsi
supęs į šilkinį chalatą, tuo tarpu jo šlapias kostiumas buvo padėtas 
prie šoferio. Šalimais sėdėjo Roger su automatu ant kelių.

— Nebijokit, -- pasakė jis. -- Jums nieko blogo neatsitiks. 
Automobilio sienos šarvuotos ir stiklai neperšaunami.

Per miegančias Estoril gatves automobilis atvežė į rezidenci
nį kvartalą, šiandien rugsėjo 9, galvojo Tomas, ir rytoj į Pietų Ame
riką turi išplaukti jo laivas. Ar jis spės laiku patekti į laivą?

Vila "Casa do Sul”, kur gyveno britų žvalgybos viršininkas, 
buvo apsupta palmių sodu ir kaimynystėje buvo vokiečių ir ameri
kiečių ambasadorių rezidencijos.

Juos pasitiko tarnas. įleidęs vidun, vėl užsklendė duris ir nu
vedė svečius į biblioteką. Čia jie rado pagyvenusį, sportiškos iš
vaizdos anglą. Iš jo laikysenos ir Ūsų galima buvo spėti, kad tai 
buvęs kolonialinės armijos karininkas.

— Misija įvykdyta, sir, -- pasakė Roger.
-- Puiku, Jack, — pasakė šeimininkas paspausdamas Tomui 

ranką. — Labą dieną "Prekybininke Jonai". Jauskitės gerai ang
liškuose namuose. Aš jūsų laukiau nekantraudamas. Vieną whisky?

-- Aš niekad negeriu prieš valgį.
-- Suprantu. Žmogus,kuris turi savo principus, man patinka.

Šeimininkas įsakė Rogeriui pasikelti į viršų pas Charley ir 
pasakyti, kad tuoj susijungtų su M 15 ir praneštų, kad "saulė teka 
vakaruose".

— Gerai, sir, -- pasakė Roger ir dingo.
— Vadinkite mane Shakespea re, "Prekybininke Jone", --pa

sakė šeimininkas.
-- Mielai, Mr. Shakespeare, jei tik tas jums patinka.
— Jūs esate prancūzas, "Prekybininke Jone", taip?
-- Hm... taip.
-- Tai aš iš karto pagalvojau. Mes turime akį atpažinti. Pri

tyrimas. Tegyvuoja Prancūzija.
— Jūs esate malonus, Mr. Shakespeare.
-- Mr. Jonas, koks jūsų vardas?
Jei aš pasakysiu, tai sudiev mano laivas, pagalvojo Tomas.
-- Apgailestauju, bet mano pozicija tiek pavojinga, kad esu pri

verstas nuslėpti savo asmenybę.
— Duodu jums garbės žodį, kad nugabensime į Londoną sau

giai, jei sutiksite dirbti mūsų kraštui. Mes jus ištraukėme iš nacių 
rankų, neužmirškite to.

-- Aš esu išvargęs, Mr. Shakespeare, ir norėčiau pailsėti, pirm 
imdamasis sprendimo.

-- Jūs galite pasinaudoti svečių kambariu.
Už pusvalandžio Lievenas gulėjo patogioje lovoje. Kambary 

jau buvo šviesu. Saulės spinduliai skverbėsi pro palmių šakas.

Kambario durys iš lauko buvo užrakintos. Angliškas vaišingumas 
pagalvojo Tomas, žinomas visame pasaulyje. Jam nėra lygaus...

Estrella Rodrigues visą naktį praleido laukdama Lieveno. Ji 
nepajuto, kaip išaušo rytas ir per Lisabonos radiją išgirdo prane- 
šinėjant paskutines naujienas. Staiga jos dėmesį patraukė praneši
mas, kad amerikiečių jachta Baby Ruth, priklausanti milijonierei 
Woodhouse, kuri yra apsistojusi Aviz viešbutyje, naktį susidūrė 
su žvejų laivu. Trys žvejų laivo keleiviai, vienas prancūzas ir du 
vokiečiaijbuvo išgelbėti.

Estrella pradėjo atidžiau klausytis:
"... tuo pačiu laiku pakraščio sargyba pastebėjo netoli povan

deninį laivą, kuris pasinėrė ir dingo, — skelbė radijas. -- Įtaria
ma, kad tai nepasisekęs bandymas pagrobti žmogų, čia gąIi būti 
įmaišytos dviejų kraštų žvalgybos. Tardymas tęsiamas ir jachta 
Baby Ruth sekvestruota..."

Estrella tuoj pagalvojo, kad tai galėjo būti jos brangusis Jean 
ir paskambino milijonierei Woodhouse,

♦♦♦

— Senhora Rodrigues atvyko, sir, -- pasakė tarnas "Casa do 
Sul" šeimininkui.

Žmogus, kuris buvo pasivadinęs Shakespeare, pasitiko gražią
ją konsulienę ir pabučiavo jai ranką.

— Mrs. Woodhouse man skambino, kad jūs susirūpinusi dėl 
vieno jūsų gero draugo likimo — pasakė Shakespeare,

-- Taip, tai Jean, mano vargšas Jean! — pasakė konsulienė 
nekontroliuodama savo žodžių.

-- Jean?
-- Jean Leblanc, prancūzas. Jis dingo vakar dieną... Aš esu 

susijaudinusi. Ar galite man padėti? Gal žinote ką nors? Pasaky
kite man teisybę.

— Ponia, aš manau, kad turiu jums gerą naujieną. Pas mane 
yra vienas ponas, kuris gali būti tas, kurio ieškote...

Jis pasiuntė tarną prikelti svečią ir už kelių minučių, įsisu
pęs į chalatą šliurėse pasirodė Lievenas.

— Jean! — sušuko Estrella iš džiaugsmo, bėgdama prie savo 
mylimojo, apipildama bučiniais, — Jean, mano brangusis, tu gy
vas! Kaip aš laiminga.

Shakespeare nusilenkė atsiprašydamas.
— Aš jus valandėlei paliksiu. Mes tuoj pasimatysime Mr. Le

blanc.
Tomas Lievenas užmerkė akis. Baigta! pagalvojo jis. Viskas 

baigta. Sudiev laisvė, sudiev ir "General Carmona".Sudiev,gražio
ji Pietų Amerika...

(Bus daugiau)
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Maironis ir Venclova J-Jakš—
Tikrai įspūdinga gavus patir

ti, kaip seniai seniai pergyven
tas nuotykis jau virtęs istorine 
tikrove ir įtrauktas į visą as
mens išgyventų įvykių pynę. Pa
tirtis tikrai patvirtina ne vieno 
istoriko kartojamą mintį, jog 
praeitis neatskiriama nuo da
barties. Praeities įvykiai daro
si suprantami ir prasmingi da
bartinio gyvenimo šviesoje. Ir 
dabartinė buitis tik ištęsta į pra
eitį tegali būti aiškinama. Žo
džiu sakant, praeities ir dabar
tis tėra ko reliatyvinės sąvokos.

Šiai istorijos mokslo tiesai 
man gražiu pavyzdžiu dera An
tano Venclovos autobiografijoje 
"Jaunystės atradimas" (Vilnius 
1966) vaizdelis. Vaizdelis auto
riaus iškišamas pačioje knygos 
pradžioje (16-18 pp.) kur jo kal
bama apie gyvenimo pradžią 
Kaune, atvykus studijuoti su Ma
rijampolės gimnazijos diplomu. 
Tai buvo 1925 m. liepos ar rug
piūčio m. (Autorius datos neduo
da), kada mokslas universitete 
dar nebuvo prasidėjęs. Kaip iš 
atsiminimų aiškėja, jis atvyko į 
Kauną gavęs tarnybą Žemės ūkio 
ministerijoje savo buvusios di
rektoriaus (A. Daniliausko) re
komenduojamas. Nuobodžiauda
mas įstaigoje, kaip pats prisipa
žįsta, rašė eilėraščius ir kai ku
riuos davė spausdinti "opozici
niams laikraščiams".

Užsiminęs apie eilėraščius, 
autorius skyrium pakalba ir 
apie man gerai žinomą dalyką 
— žurnalo "Baras" recenziją. 
Apie ją Venclova taip porina: 
"Pasirodė, mano raštus Kauno 
laikraščiai priima ir spausdi
na be kokių sunkumų. Štai nese - 
niai opiziciniame laikraštyje pa
rašiau ilgoką straipsnį apie žur
nalą "Barą". Paminėjęs, kad 
tai "senųjų rašytojų leidžiamas 
žurnalas" jam nepatikęs, jis 
duoda ištrauką iš tos recenzi
jos ir joje apie Maironį tokį at
siliepimą: "Šiame numeryje pir
moje vietoje debiutuoja Mairo
nis savo eilėraščiu "Ant Pu- 
nės (Margio) kalno"... "Mairo
nis yra "aušrininkas" -- roman
tikas. Jam ir dabar sunku už
miršti savo romantizmas, nors 
... paseno jau ir Maironis, ir 
Maironio laikų idėjos. Šių die
nų gyvenimas jau ko kita iš ra
šytojo reikalauja, negu prieš 
kelias dešimtis metų".

Tas "opozicinis laikraštis", 
išspausdinęs Venclovos recen
ziją su šiuo Maironio apibūdi
nimu, buvo Tautininkų Sąjun
gos leistas savaitraštis "Lie
tuvis", kurio redakcijoje ir man 
teko laimė tuo metu pradėti dirb
ti, Aš ir tada buvau studentas, 
tik kur kas toliau pažengęs lai
ko atžvilgiu už Venclovą: turė
jau išklausytus 4 semestrus. 
2 semestrus tiesiog universi
tete ir 2 "eksternu" mokydamas 
Jurbarko -gimnazijoje. Prof. Izi
dorius Tamošaitis parsivežė ma
ne iš ten birželio m. gale į Kau
ną ir padarė savo padėjėju "Lie
tuvio" redakcijoe (Jis buvo fak- 
tinuoju redaktoriumi). Liepos 

Jš Lituanistikos Instituto suvažiavimo Philadelphijoje, gegužės 6-7 dr K. lba dr. A. Salys apie 
Lietuvos vardo kilmę. Šalia Instituto Prezidiumas: dr. J. Balys prez., dr. A. Plateris -- viceprez. 
ir B. Saldukienė -- sekr. Suvažiavime dalyvavo 26 nariai ir apie tiek pat svečių. Buvo išklausytos ir 
aptartos penkios paskaitos ir suruoštas žodžio vakaras, kuriame programą davė literatai, kalbininkai 
ir menininkai.

m. jis išvažiavo į Palangą ir 
man pavedė "Lietuvio" redaga
vimą.

Tapęs kaip ir redaktoriumi, 
gaudavau kasdieną po keletą 
.rankraščių; jų tarpe vieną die
ną atsidūrė mano rankose ir ta 
"stud." A. Venclovo pasirašy
ta recenzija. Man jaunam ir ne
prityrusiam kaip ir žurnalis
tui recenzija pasirodė priklau
santi gerųjų rašinių rūšiai, 
nes daugumas jų tiek turinio, 
tiek formos (kalbos) atžvilgiu 
buvo silpni. Be to, Venclovos 
poeto vardą jau žinojau iŠ jo 
gal tame pačiame "Lietuvyje" 
ar kituose "opoziciniuose laik
raščiuose" išspausdintų eilė
raščių. Prasikišantis toje recen
zijoje dalykas — Maironio eilė
raščio kritika ir neatrodė peik
tina. Net ir tas jo nusmailintas 
posakis "Paseno Maironis",ro
dos, net du kartus pavartotas, 
man ir neužkliuvo. Atrodė, po
etui valia turėti savo skirtin
gą nuomonę apie kito poeto kū
rybą. Tuo būdu recenzija pa
sirodė "Lietuvyje".

Iš pradžių nieko ypatingo ne
atsitiko. Tik išėjus "Lietuviui" 
su ta recenzija gal po vienos 
ar poros dienų gaunu Venclo
vos telefoninį šaukimą. Pasi
rodo, žino mano pavardę ir re
daktorių pavaduojant. Tuojau 
pasisakė norįs gauti honorarą 
už tą recenziją. Jo pareiškimas 
man buvo staigmena, nes su tuo 
dalyku dar neturėjau reikalo. 
Turėjau iš redaktoriaus nurody 
tą honorarų taisyklę: jie moka
mi vien nuolatiniams bendradar
biams, su kuriais iš anksto su
sitarta. Tą redakcijos praktiką 
aš Venclovai ir pasakiau. Bet jis 
nenusileido. Vis prašė, malda
vo, įrodinėjo, kad jis turi hono
rarą gauti. Man net pagailo 
jo. Pagalvojau, kad tai vargšo 
studento esama, gal net neturin 
čio už ką duonutės nusipirkti. 
Kai dabar skaitau jo atsimini
muose (13-14 p.p.), kad jis po
rą savaičių valgęs vien duoną, 
"nes kito maisto nebuvo už ką 
nusipirkti", galvoju sau, gal jis 
kartais šioje padėtyje atsidū
ręs kaulijo ir to honoraro. Ta
da mano spėjimas būtų buvęs 
teisingas.

Aš jam nieko negalėjau pa
dėti, nes nedrįsau peržengti tai
syklės ir jam įdaryti išimtį. 
Juk gerai žinojau, kaip vargin
gai tas "Lietuvis" ėjo. Skolos, 
ypač Kuktos "Švyturio" spaus
tuvei, baisiai slėgė. Apie jo lei
dimo nepriteklius galėtų gerai 
papasakoti p. Ona AmbraziejŪ- 
tė-Navasaitienė, dabar gyve
nanti Detroite, ilgametė "Lie
tuvio" ir kitų Tautininkų leidi
nių reikalų vedėja. Ji plūkda
vo ištisas dienas po Kauną pre
numeratas ir ypač aukas me
džiodama. Man tiesiog gaila bu - 
vo tos kuklios ir nuoširdžios 
panelės.

Pasikalbėjimas pasibaigė, kai 
mano bendrakalbis iš kitos vie
los galo metė triubelę.

Tuo dar dalykas nesibaigė.

Po kelių savaičių grįžo prof. 
Iz. Tamošaitis iš Palangos. Tuo
jau susitiko su Maironiu (nes 
gyveno jo namuose) ir šiojo, ma
tyti, tapo užpultas dėl tos re
cenzijos. Aš apie tai netiesiog 
patyriau iš profesoriaus, kai jį 
grįžusį aplankęs gavau prie
kaištą: "Kam išspausdinai tą 
Venclovos recenziją? Maironis 
labai pyksta". Aš, žinoma, vi
saip aiškinausi, kaip galėjau. 
Profesorius, dėkui jam, supra
to mane ir nekaltino prasižengi
mu. Bet man sąžinė ilgai prie
kaištavo, kad neatsargiu elge
siu leidau įžeisti tą visų myli
mą Pavasario balsų dainių. Jau
dino ir tame pat "Lietuvyje" 
įdėtas Maironio atsakymas.

Kaip iš Venclovos atsimini
mų matyti, jis vėliau "įgijęs 
daugiau proto... su sielvartu ap
gailėjęs nerimtus, nejautrius, 
net įžūlius savo žodžius, kurie 
taip įskaudino seną poetą" (18 
p.). Tik, manding, Venclova pa
viršutiniškai žiūri į Maironio 
pykčio motyvą. Jam rodos, jog 
Maironis labiausiai įsižeidęs 
dėl to, kad kritikas prie savo pa
vardės pridūrė "stud.". (Tiesą 
pasakius, jis neturėjo teisės to 
priedėlio vartoti, nes dar ne
buvo įsimetrikuliavęs).

Iš tikrųjų, ne tas buvo lem
tingas motyvas mūsų dainiui su
pykti. Jis iš viso nepakęsdavo 
kritikos, nepaisydamas, kas ją 
reikštų. Kai dar senaisiais lai
kais ką tik išleistą "Jaunąją Lie
tuvą" pakritikavo poetas Papa- 
ronis (kun. A. Šmulkštys), pa
vadinęs ją kronika, Maironis 
jam visą gyvenimą nedovanojo. 
Jau daug vėlesniais, mano re
dakcinio darbo laikais Balys 
Sruoga parašė labai atsargią 
kritiką jo Pasaulinės literatū
ros istorijos. Maironis tuojau 
atsiliepė piktu atsakymu. Šita 
Maironio kritikos nepakanta bu
vo visuotinai žinomas dalykas. 
Žinojo tai gerai ir prof. Tamo
šaitis ir todėl neėmė jau taip 
į širdį jo protesto dėl tos Venc
lovo recenzijos ir manęs nepa
kaltino dėl jos spausdinimo.

Šie Venclovos Atsiminimai 
man jau antrą kartą atgaivino 
tą prieš 42 metus pergyventą, 
jei taip galima pavadinti, mūsų 
kultūros istorijos vaizdelį. Pir
mą kartą tai atsitiko 1948 m., 
kada A. Venclova su repatria
cijos komisija atvyko į Vieną ir 
iš ten parašė man laišką į ame - 
rikiečių zonoje buvusią DP sto
vyklą Ried, kurios vedėju man 
teko būti. Aš jam atsakiau ilgu 
laišku, išdėstydamas motyvus, 
kodėl mes negrįžtame. Laiškas 
pasiekė jį Vilniuje ir iš ten 
gavau jo atsakymą. Nežinia, ar 
jis ignoravo tą nuotykį su re
cenzija ir telefoninį pasikalbė
jimą,ar jį užmiršo. Jis paste
bėjo man, pareiškęs komplimen
tą už išsamų laišką, jog netu
rėjęs progos susitikti ar kalbė
tis su manimi. O man čia ap
rašytas vaizdelis paliks neuž
mirštamas.

J. Pautienius Audra ateina (aliejus)

ŽYDINČIŲ MEDŽIŲ IR GĖLIŲ PARODA

Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjunga vis daugiau 
rodo veiklumo. Su dideliu 
pasisekimu Sąjunga suruo- 

J. Pautienius Gėlės (aliejus)

šė dviejų savo narių V. Vai
tiekūno ir A. Petrikonio 
meno parodas. Netrukus tu
rėsime ir trečiojo šios Są
jungos nario kūrinių paro
dą. šį kartą matysime J. 
Pautieniaus darbus, kuriuo
se vyrauja sužydę medžiai, 
gėles ir pavasarines nuotai
kas kelią peisažai. Mažai 
apsiriksiu teigdamas, kad 
tai žydinčių medžių ir gėlių 
paroda, nes iš arti 50 dar
bų, arti pusės kūrinių su
kurtos tomis temomis.

Atrodo, kad čia visiems
gerai žinomos temos tin
kančios geriau jauniems 
dail ininkams,ieškantiems 
estetinio pasigerėjimo, o ne 
sudėtinių tapybinių proble
mų sprendimo. O vis dėlto 
meno žinovai teikia, kad ne 
tematikos pasirinkimas, ir 
ne visokių technikų įmant
rumas ir išradingumas nu
lemia kūrinio vertę, nesvar
bu ką kuria, svarbu kaip 
sukurta.

Turėjau progos matyti 
visas dail. J. Pautieniaus 
meno parodas Chicagoje, 
stebėjau jo kūrybinį vysty
mąsi, todėl čia bent trum
pai išreikšiu savo nuomonę.

Kiek nuostabu, kad daili
ninkas,bekopiąs į septynias
dešimtąją savo gyvenimo 
pakopą, savo kūriniuose te
bėra jaunas, iš jo tebetrykš
ta jaunatviški užsimojimai. 
Saulės spindulių persunk
tose drobėse justi gyveni
mo dinamiškumas, reti 
spalviniai deriniai ir origi
nalios kompozicijos. Nau

jausiuose darbuose nesun
ku atpažinti tik jam vie
nam būdingus gramduko 
(špachtelio) pabraukimus.

Gaunasi įspūdis, kad daili
ninkui spalva yra viskas ir 
jis gabiai moka jomis ope
ruoti, ypač tas matyti la
bai spalvinguose tapiniuose 
vaizduojančiuose gėles ir 
žydingiuose pavasariuose. 
Visoje eilėje darbų matyti 
seno meistro ranka ir mo
kėjimas impresionist i ni a i 
drobėje įkūnyti tokias ar 
kitokias nuotaikas.

Ten kur dailininkas nu
klysta' iki abstrakto, maty
ti. kad tai tik laikinė eks- 

J. Pautienius Trys gracijos (aliejus)

kursi j a į svetimus horizon
tus, nes pagrinde jis pasi
lieka minėtų dviejų srovių 
garbintojas, ten jo laimėji
mai.

Vis dėlto dailininkui ga
lima padaryti tam tikrų 
priekaištų, tai mažų, beveik 
liliputinių darbų tapymą, o 
juk iš figūrinių kompozici
jų kaip ”Trys gracijos”, 
”Saulėje” ir ”Restorąne” 
matyti, kad J. Pautienius 
yra pajėgus ir moka apval
dyti ir sudėtines problemas. 
Be abejo ir naujausiuose 
darbuose dail. J. Pautienius 
ir toliau pasilieka nuosai
kaus moderniojo meno at
stovas. Jo parodoje be nau
jų darbų bus proga pama
tyti ir keletą seniau sukur
tų. žiūrovui bus lengviau 
susiorientuoti kaip vystėsi 
šio tapytojo meninė raida. 
Meno paroda atidaroma ge
gužės mėn. 27 d., 7 vai. 30 
min. Čiurlionio galerijoje ir 
truks tiktai 4 dienas. Užda
roma antradienį, gegužės 
mėn. 30 d.

Povilas Kesiūnas

MAINTENANCE MECHANIC
FOR L1FT TRUCKS

Mechanic should have experience with 
Towmotors & Payloaders. Experienced 
changing engines required. Plant 
works 3 shifts per day, overtime 
ąvailable.

Contact Mr. E. J. Henderson 
ALLOYS & CHEM1CALS CORP.

4365 Bradley Rd. S.W., Cleveland, O. 
661-8600

(60-62)

MAINTENANCE ELECTRICIAN
Experienced in electric motor repair, 
heavey machinery, running conduit, & 
rewiring.
Plant works 3 shifts per day, over
time available.

Contact Mr. E. J. Henderson 
ALLOYS & CHEMICALS CORP.

43 65 Bradley Rd. S.W., Cleveland, O.
661-8600

(60-62)
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SPARNUOTI LIETUVIAI

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBAS
Oreivybės sporto klubo 

jsteigimo idėja Chicagoje 
nėra nauja. Jau 1929 m. 
sausio mėn. 31 d. buvo 
įsteigtas lietuvių aero klu
bas, pasivadinęs -Vyties 
Aviacijos Klubu (Knights 
Aviation Club). Klubo pir
mininku buvo išrinktas jo 
steigėjas lak. Stepas Da
rius, sekretorium V. Maro- 
zas, iždininku K. Kulis. Bu
vo suruošti lakūnų kursai 
ir įsigyta dvivietis moko
masis lėktuvas. Klubas tu
rėjo 200 akrų ploto prie 
87th ir Harlem gatvių, ae
rodromą. Deja, dėl įvairių 
nelaimių ir kitokių priežas
čių, klubo veikla neišsivys
tė.

1967 m. balandžio 9 d. 
(’hicagoje įvyko Amerikos 
Lietuvių Aero Klubo stei
giamasis susirinkimas. Su
sirinkimo proga buvo su
ruošta Lietuvos aviacijos 
nuotraukų parodėlė. Po pa
rodėlės apžiūrėjimo V. Pe
seckas visus susirinkusius 
pasveikino ir pakvietė susi
rinkimui pirmininkauti E. 
Jašiūnų, o sekretoriauti M. 
Jakaitį.

E. Jasiūnas savo žodyje 
padarė aero klubų istorijos 
apžvalgą, primindamas, kad 
jau eilėje miestų veikia ar 
veikė lietuvių aero klubai. 
Taip pat paminėjo, kad ki
tos tautybės šią sporto ša
ką senai kultivuoja.

M. Jakaitis savo žodyje 
prašė tinkamą dėmesį at
kreipti į lietuvių jaunimą 
ir padaryti vienu iš klubo 
tikslu oreivybės meilės ug
dymą jaunimo tarps.

V. Peseckas išdėstė klubo 
gaires ir tikslus, iškelda
mas, kad klubas nepasida
rytų vien sporto klubu, bet 
suburtų lietuvius lakūnus, 
sklandytojus, avio-modelis- 
tus ir visus oreivybės min-

SKLANDYMAS
Oreivybės sportas yra 

tvarkomas Tarpta utinės 
A e ro nautikos Federacijos 
(FAI) Paryžiuje. Federaci
ja turi sklandymo studijų 
komisiją, kuri vadovauja 
sklandymo sportui. Kiek
viena valstybė įgalioja vie
ną iš savo aero klubų at
stovauti Federaciją savam 
krašte. Neprikl a u s o m o j 
Lietuvoj FAI atstovavo 
Lietuvos Aero Klubas, ku
ris 1929 m. tapo Federaci
jos nariu.

Tarptautinės Aeronauti
kos Federacijos sklandymo 
reikalams atstovas Ameri
koje yra Soaring Society of 
America, ne pelno organi
zacija, įsteigta 1932 m. Or
ganizacijos būstinė Los 
Angeles, California.

Chicagos ir jos apylinkės 
sklandytojai yra susibūrę į 
sklandytojų klubą. Klubo 
narių skaičius apie 60 
sklandytojų; turi vieną lėk
tuvą sklandytuvams išvilk
ti j orą, ir tris lavinimosi 
tipo sklandytuvus. Taip pat 
prie Chicagos, Joliet Muni- 
cipal aerodrome yra ko
mercinė sklandymo mokyk
la. Kursų mokestis apie 
$395.00.

SKLANDYMO REKORDAI
Vienvietis sklandytuvas;
Pasiektas nuotolis — 

1041.52 km. Alvin Parker, 
JAV.

Pasiektas aukštis — 
14.102 m. Paul Bikle, JAV.

Dvivietis sklandytuvas:
Pasiektas nuotolis — 

829.822 km. Učenko, SSSR.
Pasiektas aukštis — 

10.493 m. Lavvrence Edgar, 
JAV.

čiai prijaučiančius asmenis, 
skleistų ir remtų oreivybės 
mintį lietuvių tarpe, pri
mintų Lietuvos oreivybės 
praeitį.

Bendrose diskusijose visi 
dalyviai pasisakė už tokio 
klubo steigimą. Po diskusi
jų buvo išrinkta valdyba:
M. Jakaitis, E. Jasiūnas, J. 
Gierštikas, V. Peseckas, K. 
Rimas, J. Statkus.

Amerikos Lietuvių Aero

Dalis Amerikos Lietuvių Aero Klubo steigėjų. Sėdi: E. Jasiūnas, 
L. Peseckas, B. Gustaitienė, J. Liorentas, J. Rapšys. Stovi: J. 
Gierštikas, M. Jakaitis, S. MockOnas, K. Rimas, J. Statkus, V. Pe
seckas ir V. Numgaudas.

Lietuvos 
pirmieji

1809 m. Vilniuje buvo atlikti 
Robertsono pirmieji Lietuvoje 
skiridimai su šildomu oru pri
pūsta orpūsle.

1851 m. žemaitis Aleksand
ras Griškevičius išspausdino 
knygutę "Žemaičių Garlėkys", 
kurioje nagrinėja savo sugalvo
tojo garlėkio schema.

1919 m. sausio mėn. 30 d., 
prie Kaune formuojamos inži
nerijos kuopos, įsteigtas avi
acijos kovos būrys.

1919 m. vasario 5 d. belais- 
vėn prie Jėzno paimtas bolše
vikų karo lėktuvas "Sopvith" 
tipo, tapo pirmuoju Lietuvos 
aviacijos lėktuvu, z

1919 m. kovo 12 d. aviacijos 
kovos būrys išskiriamas į sa
varankišką aviacijos dalinį ir 
įsteigiama karo aviacijos mo
kykla. Aviacijos dalies vadu pa 
skiriamas kar. inž. Petronis, 
o mokyklos -- kar. Fugalevi- 
čius.

1919 m. gegužės 15 d, į avi
acijos dalį įstojo kar. Pr. Mik
sa, pirmasis lietuvis lakūnas, 
baigęs aviacijos mokslus Ang
lijoje.

1919 m. spalio mėn. 28 d. lėk
tuvo avarijoje žuvo pirmas avi
acijos dalies lakflnas-instrukto- 
rius ltn. Fricas Šulcas.

1919 m. gruodžio mėn. 16 d. 
Karo Aviacijos Mokyklą baigė 
sekantieji lakūnai ir žvalgai:
A. Gustaitis, V. Rauba, J. Kum
pis, T. Šakmanas, P. Braž- 
džiūnas, K. Graužinis, K. Ka- 
nauka, J. Zauka, A. Babilius, 
R. Šidlauskas, L. Virbickas, 
V. Jablonskis,. J. Pranckevi- 
čius, V. Firontas, A. Vasnevs- 
kis, A. Stašaitis, J. Dobkevi
čius, V. Elisonas, S. Stanaitis,
B. Sidaravičius, V. Šviteris, L. 
Peseckas, V. Ruseckas, V. Šen- 
bergas, S. Tumas, K. Braz
džionis, T. Sereika, S. Sabas, 
J. Sabanavičius, J. Šalkauskas, 
G. Bezumavičius, M. Vaičekaus
kas, L. Šliužinskas, V. Lisaus
kas.

1920 m. balandžio 1 d. sufor
muotos 1-os eskadrilės vadu pa
skirtas vyr. ltn. Hiksa.

1920 m. gegužės 12 d. lėktuvo 
avarijoje žuvo pirmas lietuvis 
lakūnas Vyt. Rauba.

1920 liepos 1 d. pirmieji karo 
lakūno vardus įgijo ltn. Šenber- 
gas ir ltp. Stašaitis.

1920 m. liepos 9 d. gen. ltn. 
J. Kraucevičius su žvalgu ltn. 
Pranckevičium atliko pirmąjį 
skridimą į lenkų frontą.

1920 m. rugpiūčio 29 d. gen. 
ltn. Kraucevičiaus vadovauja- 

Klubo visuotinis narių su
sirinkimas įvyks š. m. bir
želio mėn. 2 d., 7:30 v. v. 
Jaunimo Namuose, 203 
kamb. Visi oreivybės min
čiai prijaučiantieji asme
nys kviečiami dalyvauti su
sirinkime. Norintieji susi
pažinti su klubo gairėmis, 
įstatais ir t.t. prašomi 
kreiptis į Lithuanian Ame- 
rican Aero Club, 2846 West 
63rd Street, Chicago, Illnois 
60629. Telef. GR 6-6628.

aviacijos
V. Peseckas

mas pirmas skridimas kovos 
lėktuvo į Vilnių. Pirmasis Vil
niaus Parubanko aerodrome nu
sileido ltn. Stašaitis.

1920 m. rugsėjo 1 d. sufor
muotos mokomosios eskadrilės 
vadu paskirtas kar. A. Senators- 
kis.

1920 m. spalio 4 d., bombar
duojant Varėnos geležinkelio sto
tį, numuštas ir pateko į lenkų 
nelaisvę ltn. Kumpis ir ltn. 
Pranckevičius. Kumpis, sužeis
tas į galvą, spalio 10 d. nelais
vėje mirė.

1920 m. gruodžio 11 d. Dob
kevičius pirmas ore padarė 
"mirties kilpą".

1921 m. kovo mėn. 1 d. sufor
muotos 2-ros eskadrilės vadu 
paskirtas ltn. Šenbergas.

1921 m. birželio 29 d. Karo 
Aviacija turi pirmą viešą pa
sirodymą visuomenei Kauno ae
rodrome.

1922 m. liepos 4 d., instruk
toriaus Pavlovo vadovaujami, 
pirmieji lakūnai baigė aukštąjį 
skraidymą: Dobkevičius, Gus
taitis, Kraucevičius, Peseckas, 
Stašaitis ir Šenbergas.

1922 m. rugpiūčio mėn. išban ■ 
dytas pirmas lietuviškas lėk
tuvas Dobi I, sukonstruktuotas 
ltn. Dobkevičiaus.

1923 m. balandžio 1 d. sufor
muotos 3-os eskadrilės vadu 
paskirtas ltn. Stašaitis.

1925 m. liepos 14 d. lėktuvo 
Anbo I pirmas bandomasis skri - 
dimas. Lėktuvas sukonstruktuo ■ 
tas vyr. ltn. Gustaičio. _

1925 m. rugpiūčio mėn. 1 d. 
suformuotos 4-os eskadrilės 
vadu paskirtas vyr. ltn. Pesec
kas.

1925 m. rugsėjo mėn. vyr. 
ltn. Gustaitis su savo konstruk
cijos lėktuvu Anbo I, atliko 
lietuvio lakūno pirmą skridimą 
i Rygą.

1926 m. birželio 8 d. aviaci
jos inžinierius - konstrukto
rius vyr. ltn. Dobkevičius, ban
dydamas lėktuvą Dobi III, ava
rijoje žuvo.

1927 m. gegužės 1 d. įsteig
tas Kaune Lietuvos Aero Klu
bas. Steigėjai karo aviacijos 
lakūnai. Pirmuoju klubo pirmi 
ninku išrinktas gen. S. Žukaus
kas.

1928 m. rugsėjo 21 d., virš 
Kauno, demonstruojant pirmąjį 
aviacijos lėktuvą "Sopwith", va
rikliui užsidegus, lakūnai Pesec 
kas ir Šimkus nusileido su degam 
čius lėktuvu ant sparnų. Pirmas 
atsitikimas aviacijos istorijoje. 
Už parodytą drąsą, Peseckas

Virš tėviškės snieguotų laukų.

pakeltas pirmuoju Liet. Aviaci
jos majoru.

1928 m. spalio mėn. Karo Avi
acija pradėjo naudotis parašiu
tais. Pirmieji lakūnai atlikę ban 
domuosius šokimus - kapitonai 
Morkus ir Martinkus.

1930 m. rugpiūčio 18-23 d. leng 
vųjų bombonešių grandis atliko 
skridimą - vizitą į Maskvą. Skri - 
do: Gustaitis-Špokevičius, Pe
seckas-Jablonskis, Garolis- 
motoristas Šukys.

1931 m. a v. karininkai Milevi- 
čius ir Skurauskas pastato pir
mąjį sklandytuvą Lietuvoje.

1931 m. liepos mėn. 1 d. įs
teigiama Zoknių Karo Aviacija 
Šiauliuose. Įgulos viršininku pa - 
skirtas mjr. Peseckas.

1931 m. pabaigoj įsikūrė pir
masis aviacijos būrelis Lie
tuvoj, suorganizuotas Kaune 
Aukšt. T ech. Mokyklos moks
leivių.

1932 m. kovo mėn. suformuo 
tas 5-os eskadrilės vadu pa
skirtas kpt. Pyragius.

1932 m. birželio mėn. 2 d. 
Kauno aerodrome įvyko pir
mosios balionų ir avio-mo
delių varžybos.

1932 m. rugpiūčio mėn. 15 d. 
LAK ir ATM-os aviacijos būre
lio pastangomis Pažaislio smik 
tynuose, netoli Kauno, atidaro
ma sklandymo mokykla. Mokyk
lai vadovauja ltn. Radvenis. Pir
mieji sklandytojai: Oškinis, Pa k- 
nys, Kinaitis, Butkevičius, Mi
liūnas. Pirmasis "A" piloto var
dą gavo Oškinis.

1933 m. liepos 15-17 d. Litu- 
anicos I skridimas per Atlan
tą: New Yorkas - Kaunas. Skri 
do Lietuvos Karo Aviacijos kpt. 
Stepas Darius ir Amerikos lie
tuvis lak. Stasys Girėnas. Did
vyriškas skridimas, nugalėjus 
Atlantą, baigėsi tragišku abie
jų lakūnų žuvimu prie Soldino, 
Vokietijoje.

1933 m. rugpiūčio 2 d. pra
dedama organizuoti Nidos sklan
dymo mokykla. Pirmuoju mo
kyklos viršininku'paskiriamas 
lak. G. Radvenis. Pirmieji sklan - 
dymo instruktoriai sklandytojai: 
Oškinis, Paknys, Butkevičius, 
Miliūnas ir Kinaitis. Pirmasis 
sklandytojo "C" piloto vardą 
gavo Oškinis.

1933 m. rugsėjo 25 - spalio 
3 d. pulk. ltn. inž. Gustaitis 
su savo konstrukcijos lėktuvu 
Anbo IV, atliko skridimą - ap
silankymą Pabaltijo valstybėse.

1934 m. kovo 5-8 d. civ. lak. 
Julius Kumpikevičius su savo 
nuosavo lėktuvu šmolik 18 atli
ko skridimą Praha - Kaunas.

1934 m. gegužės 9 d. Karo 
Aviacijos viršininku paskirtas 
pulk. inž. Gustaitis karinių lėk 
tuvų Anbo I, II, III, IV, V, VI, 51 
ir 41, ir VIII konstruktorius.

1934 m. birželio 25 - liepos 
19 d. atliktas Anbo IV grandies 
rekordinis skridimas aplink Eu 
ropa -- 10.000 km. Skrido: Gus 
taitis-Namikas, Liorentas-Mar 
cinkus, Mikėnas - motoristas 
Rinkevičius.

1934 m. rugpiūčio 26 d. Kau
no aerodrome žuvo pirmas civ. 
aviacijos lakūnas Vaclovas Juo 
dis.

1934 m. rugsėjo 3 d. sufor
muotos 6-os eskadrilės vadu 
paskirtas mjr. Peseckas.

1935 m. sausio mėn. Liet. Ae
ro Klubo skraidantis bei tech
niškas personalas suvedamas į 
vienetą-eskadrilę. Eskadrilės 
vadu paskirtas majoras Garo- 
lis. Pirmieji civ. aviacijos la
kūnai: V. Civinskas, J. Narbu
tas, L. Perednius, T. Zauka, J. 
Jasinskas, A. Kraucevičius, V. 
Petrąuskas, St. Jurevičius, V. 
Kareiva, J. Krygeris, V. Tom- 
kevičius, V. Juodis, K. Pūras. 
Pirmosios moterys lakūnės: J. 
Jautokaitė ir A. Liorentaitė. Ins
truktoriai: Gardis, Mikėnas, 
Lisauskas.

1935 m. balandžio 25 d. LAK 
ir šaulių S-ga suruošė pirmąją 
priešlėktuvinę parodą Kaune.

1935 m. birželio 28-29 d. 
LAK pastangomis sukviesta I- 
ji Pabaltijos valstybių civ. avi
acijos konferencija Kaune.

1935 m. rugsėjo 14-21 d. LAK 
lakūnu grupės skridimas, -- oro 
traukinys, Kaunas - Ryga - Ta
linas - Helsinkis ir atgal. Skri - 
do: Hyksa, Krygeris, Gardis, 
Pyragius, Gaižauskas.

1935 m. rugsėjo 21-22 d. Litu- 
anikos 11-os skridimas per At
lantą. Lakūnas --Amerikos lie
tuvis Feliksas Vaitkus. Lėktu
vas nugalėjęs Atlantą buvo pri
verstas nusileisti Airijoje.

1935 m. prie Susisiekimo Mi
nisterijos įsteigiama Orinio Su
sisiekimo Inspekcija, valdžios 
organas civilinės aviacijos, rei
kalams. Inspekcijos inspekto
rium paskirtas mjr. Špokevi
čius.

1936 m. vasario 15 d. Karo 
Aviacija perorganizuojama gru
pėmis. Naikintuvų grupės vadu 
paskirtas pulk. ltn. A. Mačiuika, 
žvalgybos grupės vadu — pulk, 
ltn. L. Peseckas, bombonešių 
grupės vadu -- pulk. ltn. J. Lio, 
rentas, mokomosios grupės va
du -- pulk. ltn. Č. Januškevičius 
aviacijos mokyklos viršininku 
pul. ltn. V. Reimontas.

1936 m. balandžio 19 d. Kauno 
aerodrome sklandytuvų kons
truktorius lak. Bronius Oškinis 
išbandė savo naują rekordinio 
tipo sklandytuvą BRO IV.

1936 m. gegužės 6-10 d. užsie
nio reikalų ministerio Lozo
raičio skridimas į Estiją. Lakū
nas Peseckas.

1936 m. pavasarį Nidos sklan
dymo mokyklos viršininkas mjr. 
Pyragius pastato tarptautinį ore 
išsilaikymo - sklandymo rekor
dą -- 22 vai. 36 min. Taip pat 
Pyragius pirmas gavo sidabrinio 
"C" piloto vardą.

1936 m. Kaune ŠauliųSąjunga 
įsteigė aviacijos būrį - eskadri
lę.

1937 m. birželio 26 liepos 10 
d. sklandytojai Pyragius ir Ošins 
d. sklandytojai Pyragius ir 
Ošinskis dalyvavo tarptautiniam 
sklandymo sąskrydy Elmiroj, 
Amerikoje. Oškinis iš 200 da
lyvavusių sąskrydy, laimėjo 10 
vietą aukščio klasėje.

1937 m. rugsėjo 1-3 d. naikin 
tuvų ir žvalgybos kovos lėktu
vų skridimas į Latviją. Skrido: 
Gustaitis, Peseckas, Šešplau- 
ksi, Mikėnas, Kovas, Varana
vičius, Draugelis ir Žukas.

1938 m. balandžio mėn. sufor 
muotos 7-ta ir 8-ta eskadri
lės. 7-os eskadrilės vadu pa
skirtas mjr. J. Vaičius, 8-tos 
kpt. P. Lapienis.

1938 m. 17-31 d. Lietuvos 
Olimpiados varžybose orinio 
sporto laimėtojai: skraidyme - 
Kinaitis, J. Dovydaitis, S. Moc_ 
kūnas; sklandyme - Pyragius, 
Gysas, Vyt. Dovydaitis.

1938 m. rugpiūčio 12 d. iš 

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

Klaipėdos į Kauną atskrido ame
rikietis lakūnas Paulis Šalte
nis, kuris atgabeno Šaulių 
s-gai lėktuvą padovanotą New 
Yorko lietuvių aero klubo.

1938 m. rugsėjo 10 d. Lietu
vos Orinio Susisiekimo Inspek
cija atidarė oro susisiekimo li
niją: Kauna s-Palanga. Pirmie
ji Inspekcijos lakūnai Dženkai- 
tis ir MockOnas.

1939 m. sausio mėn. 27 d. 
įsteigtos Panevėžio Pajuosčio 
aerodromo Karo Aviacijos įgu
los viršininku paskirtas gen. 
št. mjr. F. Tautvilas.

1939 m. vasario 19 d. Kaune įs
teigta pirmoji oro skautų drau
govė - Darius ir Girėnas. Drau
govės draugininkas pasktn. civ. 
lak. A. Valaitis.

1939 m. liepos mėn. prieOsi- 
dos ežero, Zarasuose, oro skau
tų draugovė Darius ir Girėnas 
suruošė skalndymo mokyklą. Mo
kyklai vadovavo civ. lak. V. Ma- 
Čiulaitis.

1939 m. liepos mėn. pradžioj, 
suomių aero klubo, Jamijarevo 
sklandymo mokykloje, suruošto
se tarptautinės avio-modelizmo 
varžybose lietuvių ekipa -- V. 
Motekaitis, Vyt. Šakalys, ir Jur
gis Statkus, laimėjo dvi pirmas 
vietas.

1939 m. rugpiūčio 13-20 d. 
LAK surengė Kauno aerodro
mo Baltijos valstybių orinio 
sporto varžybas, kur dalyvavo 
suomių, estų, latvių ir lietuvių 
aero klubai, o vokiečių ir lenkų 
aero klubai atsiuntė reprezen
tacines ekipas. Bendram laimė
jime valstybės atsistojo šiose 
vietose: 1 - Lietuva, 2 - Esti
ja, 3 - Latvija, 4 - Suomija.

1939 m. rugpiūčio mėn. 24 
d. Kauno aerodrome sklandytu
ve avarijoje žuvo pirmas 
sklandytojas Pranas Kvietkaus 
kas.

1939 m. spalio 10 d. Vilniaus 
kraštą grąžinus Lietuvai, LAK 
įsteigė savo skyrių sostinėje ir 
sklandymo mokyklą Aukštagiry. 
Skl. mokyklos viršininkas lak. 
Karvelis.

1939 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Lietuvos Karo Aviacijos kovos 
lėktuvų antrasis skridimas į 
Vilnių. Skridime dalyvavo sep - 
tynios eskadrilės.

1940 m. rugpiūčio 15-24d. bom
bonešio lėktuvo skridimas į 
Maskvos Aero Klubo aviacijos 
šventę. Lakūnas pulk. ltn. Lio
rentas ir keleiviai.

1940 m. rugpiūčio 18 d. Kau
no aerodrome paskutinis skri
dimas lėktuvo su Lietuvos Vals 
tybės Karo Aviacijos ženklais. 
Skrido kpt. K. Rimas, kuris at
liko aukštąjį skraidymą sovie
tų aviacijos šventėje.

1940 m. gruodžio mėn. Uk
mergėje sovietų suformuota lie 
tuvių eskadrilė. Tai Lietuvos 
Karo Aviacijos likučiai. Eska
drilės vadu tapo mjr. Kovas.

1941 m. gruodžio mėn. 15 d. 
Kūno Kultūros Rūmai įsteigė 
Orinio Sporto Komitetą su 
sklandymo ir avio-modelizmo 
sekcijomis. Komiteto vadovas 
-- kpt. Kuzma, sklandymo -- 
Vyt. Peseckas, Avio-modelizmo 
-- Vyt. Šakalys.

1942 m. rugpiūčio 25 d. KKR 
Orinio Sporto K-to sklandymo 
sekcija įsteigė Virbaliūnuose, 
prie Kulautuvos, sklandymo mo
kyklą.

#>><#

Lietuvos aviacija, gimusi ne
priklausomybės kovose per 20 
metų laikotarpy išlaikė oreivy
bės egzaminus ir skraidė drą
siai tarptautinių lakūnų gretose. 
Gaila, kad skridimas buvo toks 
trumpas.
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DUKAITIS, JAV aviaci
jos lakūnas, žuvo Viet
name gegužės 19 d. va
dovaujant helikopterių 
grupei.

• Mirusiųjų pagerbimo 
(Memorial Day), proga Dir
va nepasirodys savo gegu
žės 31 d. laida.

Pašto įstaiga neveiks ge
gužės 30. Bus pristatomas 
tik ”special delivery” siun
tos. Taip pat bus išimamos 
pašto siuntos iš dėžučių.

MIRUSIŲJŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

L.V.S. Ramovė Clevelan
do skyriaus valdyba 1967 
m. gegužės mėn. 27 d., šeš
tadienį, 2 vai. p. p. iš Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios 
važiuoja aplankyti mirusių
jų skyriaus narių kapus.

Sekmadienį, gegužės mėn. 
28 d. tuoj po pamaldų iš 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čios važiuojame į Mauzolie
jų aplankyti Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 
kapo.

Antradienį, gegužės mėn. 
30 d., 9 vai. ryto pamaldos 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje už mirusius narius. 
Skyriaus nariai renkasi 8 
vai. 15 min. Dalyvausime 
su vėliava kartu su Ameri
kos veteranais vėliavos pa
kėlime. Po pamaldų prašo

Vysk. M. Valančiaus Lituanistinės mokyklos AUKURO ansamblio 
metinis koncertas įvyksta šį sekmadienį, 1967 gegužės 28 d., 4 vai. po pietų, 
šv. Jurgio parapijos salėje. Visi kviečiami atsilankyti. Bilietų kainos 1 ir 
2 dol.

me dalyvauti Amerikos ve
teranų ruošiamuose pusry
čiuose. šeimai 1 doleris. 
Narius, gimines ir pažįsta
mus prašoma kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

• Adomas ir Ieva Norei
kai, iš Miami, Floridos, bu
vę clevelandiečiai, pasibai
gus žieminiam sezonui, bu
vo atvykę į Clevelandą da
lyvauti savo giminaičio ves
tuvėse. Ta proga apsilankė 
Detroite ir Scrantone.

• Marė Mišeikienė, SLA 
veikėja, besirengianti iš
vykti nuolatiniam apsigy
venimui į Miami, Florido
je, kur jos vyras jau nuvy
kęs, aplankė savo artimuo
sius Baltimorėje, Philadel- 
phijoje, New Yorke ir 
Scrantone.

• Kun. K. žemaičiui pa
gerbti popietė šv. Jurgio 
parapijos salėje gegužės 21 
d. sutraukė arti 200 svečių.

Jo pagerbimo proga iš 
Chicagos buvo atvykęs tė
vas ir brolis. Daugelis or
ganizacijų atstovų savo

MAJOR LEAGUE PRO SOCCER

kalbose iškėlė kun. K. že
maičio artimą ryšį su lie
tuvių visuomene ir jo gra
žias pastangas lietuviškos 
parapijos uždavinių vykdy
me.

• Fr. G. Navarskas ge
gužės 28 d., 4 vai. p. p. Nau
josios parapijos bažnyčioje 
celebruos savo pirmąsias 
Mišias. Į kunigus jis bus 
įšventintas šeštadienį, ge
gužės 27 d., Worthington, 
Ohio, kur įšventimo apei
goms vadovaus arkivysk. 
Egidio Vagnozzi, šv. Sosto 
atstovas Washingtone.

Naujasis kunigas jau pa
skirtas į San Angelo, Texas, 
parapiją.

Jojo tėvai Navarskai gy
vena Dorset, Ohio.

• Clevelando Pilėnų tun-- 
to skautų skiltis praeitą sa
vaitgalį buvo svečiais Ka
nados skautų surengtojo 
Kanados šimtmečiui pami
nėti stovykloje prie Niaga
ros.

Clevelando lietuvių skau
tams vadovavo tuntininkas 
V. Staškevičius ir jo padė
jėjai J. Pažemis ir A. šen- 
bergas.

• Lietuvių Klubo vadovy
bė primena savo nariams, 
kad šį penktadienį, gegužės 
26 d., ruošiamas Įdomus ir 
jaukus linksma vakaris. 
.Įėjimas Klubo nariams ne
mokamas. Svečiai, kurie 
norėtų subuvime dalyvauti, 
prašomi iki minėtos dienos 
įsigyti Lietuvių Klubo na
rio korteles, kurias išduoda 
Klubo baro tarnautojai dar
bo valandomis. Linksmava- 
kario pradžia: 7:30 vai.

(Sk.)

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

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

HELP WANTED MALĖ

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

DETROIT

FOOTBALL
CLEVELAND STADIUM

ATIDARYMO RUNGTYNĖSU 
Trečiad., geg. 31 — 8 v. v.

CLEVELAND-STOKE CITY (ANGLIJA) 
SU CHICAGO-CAGLIARI (ITALIJA)

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Euclid Barber Shop 
559 East 185 Street 

lietuvis kirpėjas — Vincas 
Gelgotas.

Kirpykla atidara nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(61-66)

IST CLASS
TOOL MAKERS 

DIE CAST DIE MAKERS 
MACHINISTS

Mušt be fully experienced. Good 
wages overtime, wages. Air condi- 
tioned shop.

Opportunity to Diversify 
ENTERPRISE TOOL & DIE 

4940 Schaaf Lane, Cleveland. Ohio 
351-1300

(60-62)

WANTED EXPER1ENCED 
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 
PREM1ER MFG. CORP.

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

• Detroito šaulių kuopa 
šį sekmadienį, gegužės 28 
d., 12 v. Lietuvių Namuose 
rengia literatūrinę popietę 
su įdomia programa. Bus 
skaitomi premijuoti rašiniai 
”Kova dėl Klaipėdos kraš
to” ir premijų įteikimas, 
įėjimas į popietę neapmo
kamas.

• Lietuviškų Meliodijų 
radijo valanda nuo birželio 
3 d. bus transliuojama nau
ju patogesniu laiku, nuo 3 
iki 4 v. p. p., kiekvieną šeš
tadienį iš radijo stoties 
WJLB-AM, banga 1400 kil. 
Klausytojai prašomi siųsti 
nuomones dėl naujo laiko ir 
stoties stiprumo sekančiu 
adresu: Lithuanian Melo- 
dies, Radio Station WJLB, 
David Broderick Tower, 
Detroit, Michigan 48226.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

įsigyti: 
Richman’s 
736 Euclid

Bleachers $2
(Tik rungtynių dienai)

ar
Stadione — Gate A

Bilietų kainos:
Ložės, rezerv. bil. $5, $4, $3

HOME
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

(58-67)

Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos AUKURO ansamblis su savo vadovu muz. A. Mikulskiu 
rengia naują programą, kurią išgirsite šį sekmadienį. V. Pliodžinsko nuotrauka

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam 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

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖSE
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 — 83.19
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 Frandy 5th — $4.98

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



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

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

MENINĘ PROGRAMĄ
ATLIKS

Soliste

Nerija Linkevičiūte,

solistas Jonas V a z n e 1 i s ir

kompozitorius Darius Lapinskas.

Šokiams gros Markausko kapela. DARIUS LAPINSKAS

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

8:15 vai. vak. banketas 
’Boulevard” salėj e.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $1 0.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplėnienę, 

5647 So. Wood Street,

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

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MIRĖ DR. TEIS.
J UŠTIN AS P ET K E V lč IU S

Velionis Justinas Petke
vičius mirė Nevv Yorke, ge
gužės 22 d. pakirstas vėžio 
ligos ir sulaukęs vos 47 
metu.

Baigęs teisiu fakultetą 

by niothering neglected children
SISTERS OF THE DIVINE

IIEART OF JESUS 
Write to the

PROVINCIAL MOTHERHOUSE 
nearest you 

10341 Manchester Rd. 
St. Louis, Mo. 63122

By caring for the aged 
and

JONUI VALIUKĖNUI 
staiga mirus, dideliam nuliūdime pasilikusiom jo 
žmonai MARIJAI ir dukrai DELIJA1 reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime

Halina ir Jurgis Montvilai 
Giedrė ir Vidas Montvilai

Lietuvoj, Vilniaus univer
sitete, tremtyje tęsė studi
jas ir Tuebingeno universi
tete, Vokietijoj, įsigijo tei
sių daktaro laipsnį, para
šius disertaciją apie Sov. 
S-gos okupaciją Lietuvoje 
ir jos padarinius tarptauti
nės teisės požiūriais.

1949 m. atvyko j JAV ir 
apsigyveno New Yorke, kur 
dirbo draudimo srityje.

Velionis buvo žinomo Lie
tuvoje teisininko Tado Pet
kevičiaus sūnus.

Buvo vienas iš aktyviųjų 
Šviesos sambūrio steigėjų.

Valionis paliko nuliūdime 
žmoną Lialę Kemežytę ir 2 
vaikučius.

• Inž. V. Dilis, ALT S-gos 
veikėjas iš E: Orange, N.
J., papildė savo Įnašą Vil
ties draugijai, atsiųsdamas 
15 dol.

• A. Nevardauskas, vie
toj vardinių sveikinimų, už
sakė Dirvą P. Ruliui Flori
doje.

• Dr. St. Biežis, buv. 
ALT S-gos pirm, nuolat be
sirūpinąs Dirvos reikalais, 
atsiuntė Dirvai 10 dol. au
ką.

CHICAGO
• Į A LTS Chicagos skyrių 

naujais nariais Įstojo: Vi
ta Aleksandriūnaitė, Romas 
Česas, Algirdas Jonikas, 
Eugenijus Kniukšta, Rūta 
Mockutė, Raimundas Pana
vas, Kristina Sabaliauskai
tė, Romas Slivinskas, Elvi
ną Kavaliūnaitė, Eleonora 
Valiukėnienė, Mina Staniū- 
nienė ir LTS Korp! Neo-Li
thuania vyr. vald. pirm. Ri
mas Staniūnas.

ŠVENTINS PAMINKLĄ.

Gegužės 30 dieną tuoj 
po viešų pamaldų Šv. Ka
zimiero kapinėse 30 blo 
ke bus šventinamas a.a. 
Jadvygos Jucaitienės pa
minklas. Tuo būdu bus 
pagerbta neseniai miru
si profesoriaus Dr. P. 
Jucaičio žmona.

BOSTON

PAGERBS A. GUSTAITĮ

Gegužės mėn. 27 d., 
7:30 vai. vak. Piliečių 
klubo III-iojo aukšto sa
lėje, South Bostone, Bos
tono Lietuvių Bendruo
menės Kultūros klubas 
rašytojo - poeto Antano 
Gustaičio 60-ties metų 
sukakčiai paminėti ruo
šia Literatūros vakarą. 
Programoje dalyvauja 
aktorė Dalia Juknevičiū
tė-Mackų vienė, drama
turgas Kostas Ostraus
kas ir poetas Stasys San
tvaras. Po programos 
kavutė. Klubo valdyba 
kviečia Bostono apylin
kės lietuvius dalyvauti, 
šiame paskutiniajame 
1966-1967 metų susirin
kime.

Valdyba

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

susijungusi prie

PODAROGIFTS, INC.
Priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems gi
minėms užsakymus BUTŲ, o taip pat? 
Sovietų gamybos prekių: — AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ, 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir t.t. 
Informacijų ir nemokamų katalogų ga
lite gauti vyriausioje įstaigoje arba vi

suose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET. NEW YORK, N. Y. 10036 
TEL. CI 5-7905

VOCATIONAL GUIDE

SEEING
LOVING AND 

SERVING

CHRIST
in the

HOMELESS 
and 

HELPLESS

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

Nevv Rochelle, N. Y.

A. A.

Brangiam

GEDIMINUI EIDUKAIČIUI

žuvus Vietnamo fronte, jo tėveliams ir 

seserims su šeimomis reiškiame nuošir

džią užuojautą ir kartu liūdime

M. Knystautienė, 
Kenteriai ir
Bizauskai
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