
Teodoras HTinstrubaš'
7243 So. Albsny Avė., 
Chicago, III. 60629

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

6907 superior avenue. cleveland. ohio 44103 Telephone: 431 -6344

VOL. Lll Gegužė - May 29, 1967 Nr. 62

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS I

POLITIKA IR NAFTA LIETUVOS ATSTOVAS PAS JAV PREZIDENTĄ

ARTIMŲJŲ RYTŲ KRIZĖ NEBŪTŲ TOKIA 
JAUDINANTI, JEI JI NEGRĘSTŲ NUTRAUK
TI NAFTOS TIEKIMĄ. — JAV IR SOVIETŲ SĄ

JUNGOS INTERESAI TOJE PASAULIO 
DALYJE.

------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

Paskutiniosios Artimųjų 
Rytų krizės eiga daugiau 
priklauso nuo Maskvos ne
gu vietinių valdovų. Todėl 
nenuostabu, kad prezidento 
Johnsono pats pirmasis 
veiksmas šioje krizėje bu
vo prašyti sovietų spaudi
mo į vietos valdovus. Kokią 
didelę rolę šioje srityje vai
dina Maskva, galima leng
vai suprasti atsiminus, kad 
šiaip nelabai duosni Sovie
tų Sąjunga nuo 1955 m. 
Egiptui suteikė įvairiausios 
pagalbos (daugiausia gink
lais) už 3 bilijonus dolerių, 
o jei čia dar pridėsime Si
riją, Iraką ir Jemeną, tai 
gausime visai impozantišką 
5 bilijonų dolerių sumą. 
Šiuo metu ten sovietai turi 
per 3,000 ūkinių ir tiek pat 
karinių patarėjų. Sovietų 
mokslo įstaigose auklėjama 
per 5,000 ūkio srities dar
buotojų ir 2,500 karių. Sovie
tų diplomatai Artimuosiuo
se Rytuose beveik visi turi 
ilgametę patirtį špionažo ir 
sabotažo operacijose.

Kodėl sovietams taip rū
pi kraštai, kurių dauguma 
neleidžia laisvai veikti ko
munistams ir sugautus daž
niausiai sušaudo? Atsaky
mas glūdi toje pasaulio da
lyje esančioje naftoje. Dėl 
to ir JAV 'palaikė’ Nasserio 
režimą, Egiptui per pasku
tinį dešimt metų tiekdamos 
nemokamai maisto (dau
giausia kviečių) 1 bilijonų 
dolerių vertės.

žinia, nei sovietams, nei 
a m e r ikiečiams Artimųjų

IŠ VISO PASAULIO

• A. GROMYKO pareiškė D, 
Britanijos užs. reik. min. G. 
Brown, pastarajam viešint Mask
voje, kad Kremlius į keturių di
džiųjų pasitarimus Art. Rytų 
krizei išspręsti žiūri su nepasi.- 
tikėjimu. Komunistų vadovai 
tvirtina, kad jų susilaikymas 
grindžiamas besiplečiančiu ka
ru Vietname.
• TUO TARPU iš Izraelio pa

sienio pranešama apie pasienio 
incidentus su arabų daliniais.

• ALŽIRAS pasiūlė savo ka
rinę paramą Egiptui.

• PREZ. JOHNSONAS gegu
žės 25 d., trumpai atsilankęs 
Expo 67 parodoje, savo vizi
tą kaimyninėje Kanadoje panau
dojo pasitarimams su premje
ru L.B. Pearson. Pasitarimai 
lietė. Art. Rytų ir Vietnamo pro 
blemas.

• AVIACIJOS SERŽANTAS H. 
W. Boeckenhauft Virginijos teis
mo buvo pripažintas kaltu šni
pinėjant Sov. S-gos naudai. Jo 
suokalbininkas, Sov. S-gos am
basados patarėjas'A. Malinin 
paskelbus persona non grau.

• RUSŲ AVIACIJOS leitenan- 
us atskrido MIG 17 lėktuvu į 
Vak. Vokietiją, nusileido prie 
Dillingeno ir paprašė politinio 
pabėgėlio teisių. Kariniai sluoks
niai Vak. Vokietijoje stebisi ne 
tiek leitenanto pabėgimu, kaip jo 
sugebėjimu nepastebėtam at
skristi beveik iki pat Augsbur
go, Jokie radarai ir sekimo sto
tys jo nepastebėjo.
• RESPUBLIKONŲ SENATO

RIAI G. Ford ir E. Dirksen griež
tai pasisakė prieš JAV vyriausy
bės pasungas plėsti prekybinius 
.santykius su komunistinėmis 
valstybėmis.

Rytų nafta nėra tiesiogiai 
reikalinga, jie galėtų išsi
versti ir be jos. Ta nafta 
tačiau būtinai reikalinga 
Vakarų Europai. Jos tieki
mo nutraukimas būtų sun
kiai jau pakeliamas smū
gis. Tiesa, amerikiečiai iš 
to naftos tiekimo irgi pel
nosi, nes jų kapitalas daly
vauja naftos gamybos ir 
išnaudojimo įmonėse, be to, 
jei iš naftos biznio būtų iš
stumti britai, D. Britanija 
tučtuojau subankrutuotų ir 
JAV dėl to turėtų didelių 
sunkumų.

Savaime aišku, nors tai 
ir vengiama viešai Ameri
koje konstatuoti, kad ame
rikiečių vargai yra sovietų 
pelnas. Sovietų tikslas Ar
timuosiuose Rytuose yra 
privesti prie naftos pramo
nės nacionalizavimo, tačiau 
Irano (Persijos) praktika 
parodė, kad tos pramonės 
nusavinimas ir suvalstybi- 
nimas tik vienam iš Keturių 
ją produktuojančių kraštų 
<Kuvaite, Irane, Irake ar 
Saudi Arabijoje) faktinai 
priveda tai padariusį kraš
tą prie bankroto, nes kiti 
trys kraštai lengvai padidi
na savo gamybą ir pelnosi, 
vienam iš gamintojų iš jų 
’klubo’ išstojus. Mat, neuž
tenka naftą produkuoti, ją 
reikia taip pat ir parduoti, 
o pardavimo organizacija 
yra amerikiečių ar iš dalies 
britų rankose.

Egiptas ir Sirija sovie
tams už tat yra svarbūs, 
nes per jų teritoriją eina 
naftos tiekimas į Vakarus, 
kurį nukreipti kitais keliais 
būtų labai sunku ir labai 
brangu. Už tat sovietai ir 
duoda tom dviem valsty
bėm daug ginklų. Mažiau 
pasisekimo jie turi pas naf
tą gaminančias valstybes 
kaip Saudi Arabijoje ir iš 
dalies Irane (Persijoje), 
nors ir tam kraštui jie da
bar pažadėjo tiekti ginklų 
už 100 milijonų dolerių.

Dėka naftos gamybos 
Saudi Arabija ir Kuvaitas 
ūkiškai tiesiog žydi, neblo
gai verčiasi Iranas, kiek 
sunkiau tėra tik Irakui. Ir 
dėl to Maskvos tuose kraš
tuose visai nedaug paisoma, 
nors kartais ir paflirtuoja-

Arabų vienybė skirtingose programose...

ma, ypač tam, kad paspau
dus Washingtoną. Maskvos 
tikri ’klijentai’ yra Egiptas 
ir Sirija. Egipto valdovas 
Nasseris, kaip žinia, sten
giasi įsigalėti kituose ūkiš
kai silpnuose arabų kraš
tuose kaip Jemene, Adene, 
iš kur turi greitai pasi
traukti britai, ir Jordanijo
je. Įsigalėjimas tuose kraš
tuose praktiškai apsuptų 
naftos gamintojus, štai ko
dėl Maskva jį remia, o Wa- 
shingtonas noromis neno
romis perima iš britų poli
cininko rolę šiame pasaulio 
kampe. Be JAV 'šeštojo’ 
laivyno viduržemio jūroje, 
visas to jūros baseino pie
tinis krantas greičiausiai 
atsidurtų komunistams pa
lankiose rankose.

Tai, žinoma, labai su
bendrintas vaizdas. Iš tikro 
toje srityje yra daug kitų 
kovojančių ir susiraizgusių 
interesų, kurie būklę dar 
daugiau apsunkina. Kad ir 
emocionaliniai žydų ir ara
bų santykiai, kurie negali 
nedaryti tam tikros įtakos 
JAV politikos toje srityje 
nustatymui. Neužmirškime 
ir rusenančios Kipro proble
mos. Vakaruose buvo sva
jojama, kad taikos išlaiky
mui šioje pasaulio dalyje 
turimas neblogas instru
mentas Jungtinių Tautų or
ganizacijos pavydale, tačiau 
Nasseriui dabar iš savo te
ritorijos jos karius išpra
šius, o Izraeliui ir anksčiau 
su ja visai nesiskaitant, JT 
prestižas gerokai krito, kas 
sutampa su sovietų intere
sais. Maskva visą laiką lai
kėsi pažiūros, kad JT turi 
būti jai tik propagandos fo
rumas, bet ne pajėga galinti 
ką nors priversti kariauti 
ar nekariauti.

Išrinkta LB Taryba
Lietuvių Bendruome n ė s 

Tarybos rinkimuose š. m. 
gegužės 6-7 d. balsavo 9,098 
asmenys (1964 m. balsavo 
7,566).

I- joj (Vakarų pakraščio) 
apygardoj balsavo 367 as
menys. Išrinktas 1 atsto
vas — B. Brazdžionis.

II- joj (Chicagos) apy
gardoj balsavo 3^773 asme
nys. Išrinkti 15 atstovų: dr. 
P. Kisielius, dr. K. Bobelis, 
J. Jasaitis, D. Tallat-Kelp- 
šaitė, dr. I. Kriaučeliūnas, 
dr. A. Razma, dr. S. Biežis, 
Br. Nainis, dr. K. Ambra

JAV prezidentas Lyndon Johnson ir Ponia balandžio 26 d. Baltuose Rūmuose suruošė priėmimą Wa- 
shingtone reziduojančią Diplomatinių Misijų Šefų ir jų žmonų garbei. I priėmimą buvo pakviestas ir 
Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas su žmona. Nuotraukoje matome prezidentą Lyndon Johnson 
bičiuliškai sveikinantis su J. Kajecku. Kairėje stovi O. Kajeckienė, dešinėje Mrs Lyndon Johnson.

De Kun nuotrauka

zaitis, dr. A. Anysas, kun. 
J. Borevičius, T. Blinstru- 
bas, V. Kasniūnas, kun. V. 
Zakarauskas ir kun. K. Tri
makas.

III- joj (Clevelando) apy
gardoj balsavo 2,105 asme
nys. Išrinkti 9 atstovai: J. 
Gailiušytė, V. Kamantas, J. 
Smetona, A. Zaparackas, 
dr. A. Butkus, dr. A. Kli
mas, dr. V. Majauskas, dr. 
V. Ramanauskas ir V. Pau
ža.

IV- jo j (Bostono) apygar
doj balsavo 1160 asmenų 
ir išrinkti 5 atstovai: dr. P. 

Vileišis, dr. B. Matulionis, 
kun. J. Jutt-Jutkevičius, J. 
Kapočius ir V. Bražėnas.

V-joj (New Yorko) apy
gardoj balsavo 1693 asme
nys. Išrinkti 7 atstovai: dr. 
A. Budreckis, kun. L. Jan
kus, A. Mažeika, A. Barz
dukas, R. Kezvs, K. Miklas 
ir kun. V. Dabušis.

LIETUVOS BALDAI Į 
AFRIKĄ...

Ir Lietuvos gyventojai ir 
medžio pramonės valdyto
jai tebeaimanuoja, kad Lie
tuvoj dar labai trūksta bal
dų, nors ir didžiuojasi Lie
tuvos baldų gamintojų Mas
kvoje gaunamais medaliais 
bei premijomis.

Kaip tik tie Lietuvos bal- 
dininkų gabumai ir beesą 
baldų trūkumo Lietuvoj di
džiąja priežastim. Ateina 
užsakymai — įsakymai iš 
Maskvos visų pirma gamin
ti baldus Maskvos viešbu
čiams, kino teatrams ir net 
Sov. S-gos eksportui.

CZERW0NY SZTAN- 
DĄR (Vilnius, geg. 5) ra
šė, kad Klaipėdos baldų fab
rikas šiuo metu esąs labai 
užimtas, — gamina baldus 
Brazavilės viešbučiui (Af
rikoj, buv. prancūzų Kongo 
sostinėj), kuris esąs stato
mas ”Sov. Sąjungai pade
dant”. (E)

LIETUVIAI TARPTAU
TINIAME ŠOKIŲ 

KONKURSE
Gegužės 9 d. Kaune įvy

ko tarptautinis pramoginių 
šokių konkursas. Dalyvavo

24 poros, kurių tarpe buvo 
šokėjų iš Rytinės Vokieti
jos, Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos ir Vengri
jos. Pirmąją vietą laimėjo 
vokiečių pora iš Leipcigo. 
Jiems teko ir didžioji dova
na — ”Gintarinė pora”. 
Kauniečiai Česlovas ir Jū
ratė Norvaišos klasikinių 
pramoginių šokių varžybo
se laimėjo antrą vietą, o 
Lotynų Amerikos šokių — 
trečią. Kita kauniečių pora, 
Vidas ir Dalia Kamaičiai, 
laimėjo šeštąsias vietas. 
Norvaišams pavyko nurung
ti stipriausius varžovus, es
tų porą. Nors iš pranešimo 
yra pagrindo spręsti, kad 
varžybose dalyvavo ir dau
giau porų ”iš mūsų šalies” 
(taip dabar mėgstama va
dinti Rusija), bet tų varžy
bininkų užimtosios vietos ir 
pavardės diplomatiškai nu
tylėtos. (E)

LIETUVA 
"EKSPORTUOJA”

Kėdainiuose pastatytasis 
Sovietų Sąjungos chemijos 
kombinatas jau pagamino 
milijoną tonų sieros rūgš
ties. Gaminys eksportuoja
mas Anglijon, Jugoslavijon 
ir kitur. Maskvos kolonia
lizmo advokatai Vilniuje 
įrodinėja, kad tai "Lietuva 
eksportuoja savo gami
nius”, nors ir žinoma, kad 
eksporto monopolis yra 
Maskvoj. Kas iš tos ekspor
tinės gamybos nubyra Lie
tuvai, — "valstybinė pa
slaptis”, net paslaugiesiems 
teis intojams neprieinama 
patikrinti. (E)
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PHILADELPHIJOJ PAGERBTAS J. ČESONIS
Š. m. gegužės mėn. 14 d. 

Lietuvių Banke įvyko vi
suotinas narių susirinki
mas, kuriam pirmininkavo 
A. Jonys, sekretoriavo H. 
Misliauskas. Susi rinkimo 
metu pasidalinta įspūdžiais 
iš apygardos suvažiavimo 

.ir pasiinformuota kitais 
klausimais.

Į Sąjungos seimą Chica
goje iš Philadelphijos vyks
ta: J. česonis, A. Jonys, P. 
Mitalas, V. Gruzdys, P. Di
delis ir H. Misliauskas.

Gerai praėjus su 1966 m. 
Philadelphijos skyriaus Dir 
voje skelbta premija ir 1967 
m. skiriama 100 dol. premi
ja už straipsnį ar straips
nius atspaudintus iki 1967 
m. gruodžio 31 d. Dirvoje. 
Tema: „Laisvame pasauly
je veikiančios studentų or
ganizacijos — Jų ideologi
ja ir struktūra’’. Premijos 
pravedimu pavesta rūpintis 
valdybai. Premijos taisyk
lės bus paskelbtos vėliau. 
Po susirinkimo sekė buvu
sio skyriaus pirmininko ir 
Sąjungos Tarybos nario 
Juozo česonio pagerbimas.

Prie gausiai ir gražiai 
skyriaus ponių paruoštų 
stalų, sukaktuvininką svei
kino ALT S-gos skyriaus 
pirm. P. Mitalas, įteikda^- 
mas su prasmingu įrašu 
Baranausko knygą: „Anykš 
čių šilelis’’. Apie sukaktu
vininką kalbėjo V. Gruzdys, 
supažindindamas svečius su 
Juozo česonio gyvenimu ir 
darbais. .Sukaktuvi n i n k ą 
sveikino į pobūvį atsilankęs 
LB Philadelphijos apylin
kės pirm. J. Stiklorius. Dar 
sveikino Rytų Apygardos 
pirm. A. Jonys, SLA Phila
delphijos kuopos sekr. G. 
Palaitis, bičiulių ir artimų
jų vardu Br. Buinys, įteik
damas dovaną ir pavieniai 
asmenys: A. Impolėnas, P, 
Didęlis ir J. Matonienė. 
Raštu sukaktuvininkas ga

PAMINKLAS DR. K. GRINIUI CHICAGOJE
Paminklas buv. Lietuvos 

Respublikos Prezidentui dr. 
Kaziui Griniui jau pastaty
tas. Iškilmingas jo atiden
gimas, dalyvaujant Lietu
vos Respublikos atstovams, 
didžiųjų lietuviškų politinių 
ir visuomeninių organizaci
jų vadovams ir gausiai lie
tuviškai visuomenei, įvyks
ta 1967 m. gegužės mėn. 30 
d. (Kapų Puošimo dieną), 
1 vai. po pietų Chicagos 
Lietuvių Tautinėse Kapinė
se, 8201 So. Kean Avė., Wil- 
low Springs, III.

Dr. K. Griniaus paminklo Lietuvių Tautinėse Kapinėse Chicago
ję bendras vaizdas.

vo sveikinimus iš Centro » Vo paskaityta ir A. Gustai- 
Valdybos pirm. inž. J. Jur- čio humoristikos. Skaitė J. 
kūno ir Dirvos ir Vilties Bubelis ir J. Kaulinienė.

Sukaktuvininkui Juozui Česoniui suruoštose pagerbimo iškilmė
se J. Kaulinienė sega gėlę. V. Gruzdžio nuotrauka

draugijos vardu J. čiuber- 
kio.

Į sveikinimus atsakyda
mas J. česonis padėkojo vi
siems už gražius linkėjimus, 
pasižadėdamas ir toliau ne
užmiršti lietuviškos veiklos 
ir Tautinės Sąjungos.

Taip praslinko keletas 
gražių valandų savųjų tar
pe besivaišinant ir besišne
kučiuojant. Vaišių metu J. 
Kaulinienė paskaitė keletą 
nuotaikingų paties J. česo
nio eilėraščių. Taip pat bu-

Šis paminklas buvo pra
dėtas statyti 1966 m., mi
nint 100 metų sukaktį nuo 
dr. Kazio Griniaus gimimo. 
Paminklo projektą parengė 
skulptorius R> Mozoliaus- 
kas. Jo statyba rūpinosi iš 
Chicagos lietuviškų organi
zacijų ir Lietuvių Tautinių 
Kapinių vadovybės atstovų 
sudarytas Komitetas, ku
riam pirmininkauja Povilas 
Daubaras. Savo duosniomis 
aukomis statybą rėmė pa
triotinės JAV ir Kanados 
lietuvių organizacijos ir pa-

Taigi, pagerbimas buvo 
nors ne iškilmingas, bet 
kultūringas ir įvairus. Taip 
pat sukaktuvininkas buvo 
pagerbtas ir K. čeladino 
atsilankymu ir sveikinimu. 
Vaišės paruošė skyriaus po
nios, kurioms priklauso di
delė padėka. (Pm)

JUOZAS ČESONIS
Juozas česonis gimė 1902 

m. gegužės 14 d. šeštokų 
kaime, Krosnos vi., Mari

skiri asmenys.
Pastačius šį paminklą bu

vo tinkamai pagerbtas di
dis mūsų tautos ir valsty
bės vyras dr. K. Grinius ir 
jo šviesus atminimas įam
žintas ilgiems ateities šimt
mečiam toje vietoje, kur 
jau 17 metų ilsisi jo palai
kai.

N u o š irdžiai dėkodamas 
savo gausiems ir duosniems 
aukotojams, Dr. K. Gri
niaus Paminklui Statyti Ko
mitetas maloniai kviečia vi
sus lietuvius iš arti ir toli 
dalyvauti šio paminklo iš
kilmingame atidengime. Vi
sos iškilmės bus filmuoja
mos ir tuo būdu jų daly
viai, galbūt, galės vėliau 
pamatyti save ekrane ar te
levizijoj.

LIETUVOJ MIRĖ 

F. DAUGĖLA

Iš Lietuvos gauta ži
nia, kad gegužės mėn. 
25 d. Vilniuje staiga mi
rė žinomas visuomeni
ninkas, Pienocentro Vai 
dybos ilgametis narys, 
kooperatininkas Felik
sas Daugėla.

Iš profesijos F. Dau
gėla buvo matininkas ir 
iki pirmosios bolševikų 
okupacijos buvo Šiaulių 
Apygardos Žemės Tvar
kytojas. F. Daugėla pa
laidotas Leporų kapinė
se, Kriukų valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje šalia 
savo žmonos Onos Dau
gėlienės - Graurokaitės. 
Lietuvoj liko jo duktė Da
nutė Zubovienė ir Ame
rikoje sūnus Jonas Dau
gėla. Šm.

jampolės apsk. vidutinio 
ūkininko šeimoje. Iš septy
nių vaikų jis buvo vyriau
sias. Ūgtelėjęs mokėsi Ru
daminos pradžios mokyklo
je, Seinuose ir dar vėliau 
Marijampolės gimnazijoje. 
Kaip žinome, 1919-20 metai 
buvo Lietuvos laisvės kovų 
ir jos nepriklausomybės at
statymo metai. Tuo laiku 
mūsų Juozukas ėjo į „vy
rus”, buvo penktosios gim
nazijos klasės mokiniukas. 
Tautai pavojuje esant, pa
triotiškasis jaunimas stojo 
savanoriais savo kraštui 
ginti. Juozukas, sekdamas 
vyresniųjų klasių mokinių 
pavyzdžiu, meta mokslą ir 
1920 m. prisistato Kauno 
komendantūroje savanoriu. 
Stoja Karo Mokyklon ir po 
metų baigia IV-ją kariūnų 
laidą, gaudamas leitenanto 
laipsnį. Tuo metu įvairiose 
karinės žinybos dalyse trū
ko nusimanančių žmonių 
vadovauti bei ten dirbti, tat 
dabar leitenantas Juozukas 
stojo inžinerijos pulkan ke
lių ir tiltų statybos tarny
boje. Tarnavo porą metų. 
Būdamas guvus, drąsus ir 
stipraus įžvalgumo bernio
kas ilgainiui panoro nebe 
žeme roplinėti, o į padan
gių mėlynes su arais pasi
kelti ir iš ten Lietuvos lais
vės sargyboje naudingam 
būti. Stojęs Karo aviacijos 
mokyklon ir ją baigęs nuo 
1926 m. iki 1936 m. išbuvo 
lietuvių karo aviacijos la
kūnu.

Nacių ekspancijai į ry
tus nepasisekus išsilieti ir 
įkandin tų rudųjų, vėl ver
žiantis raudonajai bangai į 
Lietuvos kraštą, Juozas Če
sonis, kaip ir nemaža mūsų 
tautos dalis, pasitraukė į 
Europos vakarus. Ilgesnį 
laiką apsigyveno Muenche- 
ne, kol pagaliau su didesniu 
lietuvių buriu pasiekė sve
tingą, turtingą įvairių lais
vių Amerikos kraštą. Ir iš
eivijoje gyvendamas, jis 
visas savo jėgas bei išmintį 
pašventė savo tautos labui, 
o taip pat ir jos laisvės ko
vai. Visur jis prisidėjo, tal
kininkavo, kur tautos rei
kalai kvietė ar šaukė. Ne
veltui jis buvo kitų vadina
mas tėvu, o ir dabar kai 
kas jį tuo vardu šaukia.

Buvo ilgametis ALT S-gos 
Philadelphijos skyriaus pir
mininkas, o šiuo metu ALT 
S-gos Tarybos narys ir LVS 
„Ramovė” Philadelph i j o s 
skyriaus pirmininkas ir 
dar, kaip turintis Lietuvos 
aviacijos kapitono laipsnį 
už įsigytus nuopelnus yra 
Plieno sparnų garbės kava
lierius.

1928 m. vedęs Aleksand
rą Valterytę išaugino sūnų . 
Algimantą, kuris tar
nauja Amerikos kariuome
nėje ir dukrą Dalią, jau iš
tekėjusią — tėvelių džiaugs
mui auga šeši anūkai.

Juozo česonio tvirtai 
įmintos pėdos lietuviškojo 
gyvenimo kelyje ir nuošir
dūs darbai tebūna gražiu 
pavyzdžiu visiems kitiems 
kaip reikia dirbti ir tėvynę 
mylėti, o taip pat ir dėl jos 
aukotis nelaimei ištikus.

Tad daug sveikatos ir 
šviesių dienų linkime jam 
kopiant sekančio dešimtme
čio dar gana stiprokais laip
teliais.

J. Bubelis

MARTYNO JANKAUS 
MONOGRAFIJA

Knygų rinkoje jau pasi
rodė J. Bačiūno išleista, Pr. 
Alšėno parašyta didžiojo 
Lietuvos sūnaus Mąrtyno 
Jankaus monografiją.

Leidėjas J. Bačiūnus „lei
dėjo žodyje” rašo:

„Šiaurės Amerikoje yra 
apsigyvenę bene daugiau 
lietuvių, negu jų bet kada 
yra buvę Mažojoje Lietuvo
je. Jeigu jie nebūtų taip 
greit pasidavę kitų kultūrų 
ir kalbų įtakai, čia jų šian
dien būtų tikrai daugiau 
nei milijonas. Bet dabar —

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.

jų daug yra ištirpusių sve
timam katile. Fiziškai — 
jie visi čia ir dabar tebėra, 
bet dvasiškai — nuo savo 
tautos kamieno nutolę ar 
savo tautai visai mirę. Taip 
lygiai, kaip Jankaus jau
nystės laikais, yra buvę su 
daugeliu Mažosios Lietuvos 
lietuvių. Bet Martynas Jan
kus dėl šio reikalo daug dir
bo, daug sielojosi ir prikė
lė savo užsnūdusių brolių 
bei seserų dvasią lietuvy
bei. Todėl jo veiklos ir dar
bų prisiminimas ir artimes
nis pažinimas, tikiuos, bus 
naudingas Šiaurės Ameri
kos ir kitiems po platų pa
saulį išsibarsčiusiems lietu

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai* 
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstūkas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 316 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-> 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir rąaistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS) 
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

viams. Tokių sąmoningai 
subrendusių lietuvių, koks 
buvo M. Jankus, Lietuva ir 
nūdien labai reikalinga, 
nors okupanto spaudžiama, 
niokojama ir marinama. 
Tokia pastiprinanti esenci
ja (kitų pavyzdžiais remia
ma) ne pro šalį šiandien ir 
mums visiems, kad ne tik 
būtume, bet ir ateičiai iš
liktume lietuviškais žmonė
mis ir žymiai daugiau padė
tume lietuvių tautos laisvės 
byloje”.

394 psl. knyga, išleista 
1967 m., spausdinta Vilties 
spaustuvėje. Kaina tik 3 
dol. minkštais virš., ir 4 dol. 
kietais. Gaunama Dirvoje.
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Ar reikia Įkarščio 
ar šalto proto?

Atsargos generolas leitenantas Arthur G. 
Trudeau, buvęs JAV armijos saugumo šefas, vie
name iš savo pranešimų spaudai pareiškė, kad jo 
nuomone, demonstracijų organizatoriai prieš ka
rą Vietname pagrindines direktyvas gauną iš 
Maskvos. Be to, Senato vidaus saugumo komisi
joje jis liudijo, kad Andropovo paskyrimas sovie
tinio' saugumo — KGB — įstaigos viršininku reiš
kia ne ką kitą, kaip daugiau nemalonumų Ameri
kai. Andropovo paskyrimas reiškiąs tos institu
cijos iškėlimą ir sustiprinimą. Reikia ateityje ti
kėtis platesnio špionažo, sabotažo, demonstra
cijų, erzinančių Washingtoną.

Toliau generolas aiškina, jog komunistai pui
kiai suprantą, kiek Amerikos santvarkai ir visuo
meninei rimčiai kenkia įvairiausios netvarkos kė
limas.

"Dabartiniai įvykiai", sako generolas, "toli 
nuėjo nuo tiesės pareikšti savo skirtingą nuomo
nę. Stabdymas kariškų traukinių, deginimas naujo
kų šaukimo kortelių, deginimas Amerikos vėlia
vos, demonstravimas Vietkongo vėliavų ir visi 
kiti t.v. kovos už taiką Vietname veiksmai yra 
aktai prilygstą krašto išdavimui".

Kaip ten bebūtų, kokiam tikslui bebūtų ruošia
mos įvairios demonstracijos, visos jos jau yra įga
vę karčių prieskonių. Ir iš tikrųjų, ne vien bytni- 
kiško pobūdžio demonstracijos, bet ir visos kitos 
eisenos gatvėse, šūkavimai aikštėse, kažkaip krei
pia visuomenės dėmesį į betvarkės ir palaidumo 
ugdymą, o ne į paties reikalo iškėlimą.

Savo reikalui iškelti yra be galo daug civili
zuotai visuomenei įprastų priemonių.

Šis klausimas keliamas ryšium su BATUNO 
plačiu mastu suruoštais "pikietais" prie D. Bri
tanijos ambasadų ir konsulatų, ryšium su Balti
jos valstybių aukso "išparceliavimu" derybose su 
Sov. Sąjunga. Pavyzdžiui, latvių centrinių orga
nizacijų vadovybės Amerikoje, Kanadoje ir An
glijoje pasisako prieš tokius "piketavimus", ku
rie (anot Laiks, geg. 24 d.) gali atitinkamose vy
riausybėse sukelti tik priešingas ir nepalankias 
reakcijas. Noras atkreipti daugelio valstybių dė
mesį į D. Britanijos veiksmus Baltijos valstybių 
atžvilgiu yra sveikintinas, bet, atrodo, dėl 
BATUN vykdomų priemonių yra atsiradę ne mažų 
nuomonių skirtumų.

Čia ir vėl kyla visų tų veiksmų ir veiksnių 
veiklos suderinimo ir ruošiamos akcijos tinka
mo aptarimo klausimas. Mat, demonstracijos gal 
ir buvo gera priemonė visuomenės dėmesiui at
kreipti, bet gi dabar matome, kad toji priemonė 
nebeturi visuomenėje gero vardo.

DĖL L. SKOMANTO PASAKOS 
APIE "ARKLINĮ HUMORĄ" 

L. Skomanto iš Brooklyn, N, 
Y. Dirvos 45-to nr. laiškų sky
riuje patalpinu savotiška pa
saka apie arklinį humorą. Jis 
mėgina "recenzuoti" šių metų 
"Akėčių" 1-jį numerį. Kadangi 
L. Skomanto vertinimas jau be
ne treti metai einančio saty
rinio "Akėčių" žurnalo yra ša
liškas, tai Dirva šiuo prašoma 
rasti vietos ir Skomanto patiks
linimui.

Savo rašinio pradžioje L. S ko
ma nu š pamokslauja, kad "Ne 
kiekvienai sugeba kurti humo
rą, satyrą, sarkazmą",... "rei
kia -įgimto gabumo, arba eru
dicijos...", tuo urpu pats "re- 
cenzenus" nei ".įgimto gabu
mo" nei "erudicijos" visiškai 
neparodė. Tas jo rašinys tik

The Lithuanian Newspaper 
Established 1915

rai "tampa pamazgomis", pi
lamomis ant "Akėčių", turint 
aiškų tikslą jas nustumti į pa
tvorį rūdyjimui, kad netarnau
tų lietuvių visuomenei, atseit, 
anot to paties rašėjo žodžių... 
"sveikatai ir pedagogijai".

Supratingesnis skaitytojas, o 
tokių mūsų visuomenėj gausu, 
aiškiai mato, kad iš 28 psl. lei
dinio ištraukimas trijų keturių 
žodžių, kurie nėra labai apva
lūs ir kurie rašinio autoriui ne
patinka, bet užtat tinka akėtiš- 
ko žanro žurnalui, dar nėra vi
so leidinio vertinimas. Neduo
damas platesnių citatų arba vi
so sakinio, kur tie žodžiai pa
vartoti, L. Skomantas iš savo 
rašinio padaro tikrą "arklinį 
humorą". Tokių ar panašių žo
džių gali prirankioti iš kiekvie - 
no laikraščio. Pavyzdžiui, ta
me pačiame Dirvos numeryje 
yra išspausdinta net du kartu 
žodžiai ... "bepročių krūva" 
(žiūr. "Špionažo pinklėse"). Ar 
už tatai jau reikia pilti pamaz
gas ant Dirvos. Skaityk visą sa
kinį, o jei to neužtenka, ir vi
są rašinį ir pamatysi, kad tie 
Žodžiai supratingam skaityto
jui negali sukelti jokio triukš
mingo pasipiktinimo.

Į išrankiotų akėtiškų žodžių 
tarpą L. Skomantas įterpia ir žo
dį "klystate". Kuogi šis žodis 
jums nepatiko? Argi jis gru-

Lietuvis tarp dviejų pasaulių
Ponu Bačiūnų vedybinė sukaktis

Jei jūs gausite pakvieti
mą su skaitmeniu ”50”( ap
vestu lyg ir auksiniu laurų 
vainikėliu ant voko kampo, 
tai žinosite dar laiško ne
atplėšę, kad kažkas švenčia 
"auksinę”, kasdieniškai kal
bant, 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ir vėlgi, 
jei tokią sukaktį švenčia ei
linis pilietis, tai tą faktą at
žymės jo artimieji ir gimi
naičiai, o jei tokią sukaktį 
švenčia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Juozas Bačiūnas su savo 
"generolu” Marijona, tai tą 
faktą sužinos ir atžymės 
visa pasaulio lietuvių išei
vija. Ir ne tik. lietuviai, bet 
ir amerikiečiai, kurių tarpe 
Bačiūnai turi daug draugų 
ir pažįstamų.

Kai pakvietime perskai
tėme, kad sukakties banke
tas įvyks Chicagoje South 
Shore Country Klube, o ne 
Tabor Farmoje, man pasi
darė truputį gaila. Juk Ta
bor Farmoje, iš kur prasi
dėjo Bačiūnų garsas, taip 
miela ir jauku ypačiai šiuo 
pavasario metu, tačiau kai 
pamačiau aibes svečių aukš
čiau paminėtame klube su
pratau, kad tam dideliam 
Bačiūnų šeimos įvykiui at
žymėti Tabor Farma būtų 
buvusi per ankšta; taip iš
augo ponų Bačiūnų garsas, 
populiarumas, pažintys ir, 
be abejo, draugystės.

STAMBIAUSI ŠIO 
SEZONO ĮVYKIAI

Ponų Bačiūnų sukaktu
vių banketas, kaip minėjau, 
įvyko geriausiame Chicagos 
užmiestiniame klube gegu
žės 19 d., o kitą dieną, šeš
tadienį, milžiniškuose Ope
ra Civic rūmuose įvyko 
Gražinos operos premjera, 
kuri dar buvo pakartota 
sekmadienį, gegužės 21 d. 
Tai, be abejo, buvo labai 
stambūs lietuvių išeivijos 
socialiniai bei kultūriniai 
šio sezono įvykiai; vienas 
šeimyninis, kitas viešas, 
nors būtų sunku pasakyti, 
ar ponų Bačiūnų pagerbtu- 
vės priklauso prie viešo ar 
šeimyninio pobūdžio įvykių, 
nes kalbamame klube susi
rinko keletas šimtas svečių 
su pačiais aukščiausiais mū
sų pareigūnais priešakyje, 
-jau nebekalbant apie tai, 
kad ponai Bačiūnai gavo 
keletą šimtų sveikinimo te
legramų iš visų pasaulio 
kraštų. Turbūt, nelabai ap
siriksime pasakę, kad ponų 
Bačiūnų šeimyninė šventė 
tapo atžymėta viso laisvo
jo pasaulio lietuvių.

PĖDSAKAI LIETUVYBĖS 
BARUOSE

Taigi, tą vėsoką gegužės 
vakarą susirinko keletas

bus? O gal tuo norite pabrėž
ti, kad pavyzdžiui, jūs nieka
da neklystate? Juk štai savo ra
šiniu apie "Akėčias" akivaiz
džiai pasirodote, jog labai klys
tate, net esate neteisus ir pik
tas, keleriopai- piktesnis už ra
šančius "Akėčiose", nes jų tiks- 
las nėra įgėlimo saldumas, o
daugiau "pedagoginis". Netei
sumą (nesakau melavimą), 
įžūlumą ir piktumą įrodote sa
vo rašinio vieta, kur visiškai 
klaidingai pažymite, jog neva 
taikoma į vieną veiksnį žo
džiais: "... tamsta esi kiauliš - 
kos prigimties". Tokio taikymo 
nė į vieną veiksnį "Akėčiose" 
neradau, taigi nėra. Reikia mo
kėti skaityti ir suprasti. Šiuo 
atvirkščių išvertimu parodo
te savo tendencingumą.

Nemanau , kad "Akėčios" 
duoda kokį pelną leidėjams, 
greičiau nuostolį. Nors antrą 
vertus, už bet kokį darbą gau
ti bent “ko <į atlyginimą ligi šiol 
dar niekas nelaikė ir nelaiko 
nusižengimu.

K. Vingrė 
New York

VYT. ALANTAS

šimtų svečių pasveikinti 
ponų Bačiūnų jų šeimyni
nės šventės proga. Ponai 
Bačiūnai priiminėjo svečius 
ir sveikinimus milžiniškoje 
klubo fojė. Ponia Bačiūnie- 
nė buvo pasipuošusi puikia 
vakarine, auksiniais atspin
džiais švytinčia brokados 
suknele ir priiminėjo sve
čius su nedingstančia nuo 
veido draugiška šypsena. 
Čia pat prie stalo svečiai 
pasirašinėjo didelį, meniš
kai padarytą adresą. Foje 
svečiai buvo vaišinami kok- 
tailiais, kurių įvairumas ir 
gausumas tikrai galėjo pa
tenkinti ir labai išlepintą 
gomurį...

Kai inž. A. Adamkavi- 
čius, banketui prasidėjus, 
iškilmių organizatorių var
du savo suglaustame ir iš
ieškotame įženginiame žo
dyje pasveikino sukaktuvi
ninkus ir pabrėžė, kad "Juo
zas Bačiūnas visose Ameri
kos lietuvių išeivijos gyve
nimo srityse įspaudė gilius 
pėdsakus”, tai, be abejo, jis 
išreiškė ne tik visų svečių, 
bet ir aplamai visos lietuvių 
išeivijos nuomonę. Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas adresą 
perskaitė ir įteikė sukaktu
vininkams.

TABOR FARMOS 
"ŪKININKAS”

Sėdėdamas su draugais 
už stalo ir klausydamasis 
kalbų, kurios, reikia pasa
kyti, buvo "pavyzdingai” 
trumpos ir labai negausin
gos, aš galvojau, kad Ba
čiūnas savo Tabor Farmoje 
mėgsta save vadinti "ūki
ninku”. Bet jam taip pat 
tiktų vadintis visuomeni
ninku, leidėju — savo far
moje jis turi įsitaisęs spaus
tuvėlę, — buvusiu Bačiūno 
vasarviečių "imperijos” val
dytoju, laikraštininku — 
mes gan dažnai matome jo 
rašinius spaudoje, — vers
lininku, amžinu keliautoju, 
sakyčiau, lietuvybės amba
sadorių, nes jis, jo paties 
žodžiais tariant, keliauja 
ten "kur yra lietuvių”, vi
sokių lietuviškų darbų rė
mėjų ir mecenatu ir, be 
abejo, būtų galima pridėti 
prie jo pavardės ir daugiau 
garbingų titulų, bet kai jis 
tarė savo padėkos žodi, man 
kilo dar viena mintis. O sa
vo žodyje jis tarp kitko ir 
taip pareiškė:

— Aš turiu jums visiems', 
jauniems ir vyresniajai 
kartai, didelį prašymą ir 
linkėjimą; kad nepavargtu- 
mėte dirbdami lietuvybės 
darbą ir kovodami dėl Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo . . .

Tie daug kartų kartoti ir 
girdėti žodžiai Juozo Bačiū
no lūpose praskambėjo tik
rąja jų prasme, tartum nu

DĖKUI
Poniai Vernai Olienei, Almai ir Valdui 

Adamkavičiams už vaišių surengimą mūsų 
50 metų vedybinės sukakties proga. Taipgi 
dėkui lietuvių visuomeninėms organizaci
joms, spaudai, radijo ir visiems už gausius 
sveikinimus, gėles, dovanas, bei už aukas 
mūsų vardu ligoninėms ir vienuolynams ... 
Širdingai dėkui...

Marijona ir Juozas 
Bačiūnai-Bachunas

sivalydami nuo kasdienių 
apnašų. Pasakė jis, kaip pa
prastai, keletą sąmojų pra
juokindamas svečius, bet 
tik tie aukščiau pacituoti 
žodžiai liko mano galvoje, 
ir tada aš staiga prisimi
niau kitą farmą, būtent, 
Bitėnus Mažojoje Lietuvo
je, kur darbavosi ir kovojo 
dėl lietuvybės kitas didelis 
lietuvis, — turbūt, irgi va
dino savo "ūkininku”, — 
pagrįstai vadinamas Mažo
sios Lietuvos patriarchu 
Martynas Jankus. Bitėnai, 
kaip ir Tabor Farma,. buvo 
didelis lietuvybės židinys. 
Grįžęs iš Chicagos radau ką 
tik Bačiūno išleistą, Prano 
Alšėno parašytą Martyno 
Jankaus monografiją. Ten 
leidėjas savo įžanginiame 
žodyje vėl kartoja, kad mes 
ne tik būtume, "bet ir atei
čiai išliktume lietuviškais 
žmonėmis".

Visų mūsų didžiųjų vei
kėjų darbo sąlygos buvo ki
tokios ir, be abejo, jie sten
gėsi prie jų prisiderinti. 
Bačiūnas dirbo ir tebedirba 
irgi tam tikrose ameriko- 
ninėse sąlygose, prie kurių 
jis prisiderino, tačiau derin
damasis prie amerikoninių 
sąlygų, nepamiršo lietuviš
ko reikalo. Savo veikloje jis 
yra parodęs daug lankstu
mo ir takto. Mes šiandien 
esame labai susirūpinę savo 
jaunimo nutautėjimo polin
kiais. Bačiūnas mums aki
vaizdžiai yra parodęs, kaip 
tą problemą spręstina prak
tiškai. Jis "suamerikonėjo", 
bet kartu liko ir lietuvis pa
triotas. Jis "savas” tarp 
amerikonų, jis savas ir tarp 
lietuvių. Atseit, susiduriant 
ir įsiterpiant į svetimą ben
druomenę, nebūtinai reikia 
atsisakyti savo tautinės 
b e n d r uomenės. Bačiūnas 
tvirtai stovi tarp dviejų pa
saulių. Man rodos, taip rei
kia suprasti jo raginimą 
nepavargti: dirbti priside
rinant prie esamų aplinky
bių, jas išnaudojant ir kar
tu pasiliekant savo tautoje.

Pasibaigus vakarienei ir 
vadinamai iškilmingajai da
liai, prasidėjo šokiai. Ponai 
Bačiūnai irgi pakilo nuo 
stalo ir įsimaišė tarp sve
čių. Ištaikęs progą, kada 
Bačiūnas neturėjo daug po
kalbininkų, priėjęs paklau
siau :

— Kaip jauties, Juozai, 
švęsdamas savo auksinę su
kaktį ?

— Labai gerai, — kaip 
paprastai jis šaute atšovė 
šypsodamasis.

Tie paprasti žodžiai iš 
pradžios mane kiek apvylė, 
nes aš tikėjau išgirsti kokią 
įmantriai suvyniotą gyve
nimiška filosofija atsiduo
dančią frazę, tačiau apsi
gręžęs pagalvojau, kad tuo
se paprastuose žodžiuose 
greičiausiai ir slypi pati gi
lioji gyvenimo filosofija ...

LIETUVOS 
ATSTOVO ŽODIS

J. Kajeckio, Lietuvos At
stovo, žodis, pasakytas 
Chicagoje, gegužės mėn. 19 
d. p.p. Bačiūnų jų vedybi
nio gyvenimo Auksinės su
kakties proga.

Jubiliatų Bačiūnų "įpėdinio", 
p. V. Adamkavičiaus maloniu 
kvietimu, susirinkome paminė
ti Ponios ir Pono Bačiūnųvedy- 
binio gyvenimo auksinį jubiliejų.

Mūsų Jubiliatų gyvenimo dar
bai skaitlingi ir turiningi. Jieat- 
vira knyga. Aš jų neišskaičiuo
siu. Virš 60 metų, kaip p. Bačiū
nas pamilo lietuviškas raides ir 
lietuvišką raštą bei veiklą.

Už ilgametę veiklą mes susi
rinkome Jubiliatus pasveikinti, 
pagerbti ir padėkotu Juo la
biau, kad aukso jubiliejus be
veik sutampa ir su pono Bačiū
no amžiaus deimantiniu jubilie
jum. Mūsų šia proga čia atsi
lankymas jų ilgametės pasišven- 
tusios veiklos tautai įkainavi
mas.

Ponai Bačiūnai su jaunuoliška 
energija bei entuziazmu yra ap
lankę beveik visas didesnes lais
vojo pasaulio lietuvių bendruo
menes, kai kurias dargi, pakar
totinai.

Jubiliatai gali didžiuotis Lie
tuvai ir išeivijai nusipelnę su 
kaupu. Jie tebetęsia su meile 
darbuotis tautiečiams, išeida
mi iš Lietuvių Bendruomenės 
šūkio:

"Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!"*

Nepaprastas supuolimas, kad 
abu Jubiliatai kilę iš man taip 
artimos Lietuvos vietovės -Jur. 
barko. Ten kur Imsrė su Mitu- 
va teka į Nemuno glėbį; ten kur 
Bišpilis byloja apie senus, gar
bingus Lietuvos laikus; ten kur 
žiobriai Nemuną pamilo -- tai 
p.p. Bačiūnų gimtinė. Ji tautai 
davė brolius Sodeikas, muziką 
Baltrušaitį, Pocius, Glinskį ir 
eilę kitų. Jurbarkiečiai dideli 
muzikos, dainos ir vaidybos me
no mylėtojai. Tad, nenuostabu, 
kad šios pagerbtuvės įvyksta 
Gražinos operos ženkle, jos iš
vakarėse.

Nepaprastas supuolimas taip 
pat, kad mudu su Jubiliatu kartu, 
t.y. tais pačiais metais Ameri
ką atradome. Tik vienas mudvie
jų tada jau čiauškėjo lietuviškai, 
o antras dar rėplioti nemokėjo.

Giliai nuoširdžiai sveikinu 
mieluosius sukaktuvininkus. Lin
kiu jiems jaunuoliškos dvasios, 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Čia susirinkusių ir norėjusių, 
bet negalėjusių, šia proga atsi
lankyti vardu, malonėkite priim
ti, Mielieji Jubiliatai, šį Jums 
skirtą pagerbtuvinį adresą.

NEW HAVEN
E. CEKIENĖS PASKAITA

Nevv Haveno Moterų Klu
bas ir jo viešnios bei sve
čiai turėjo malonią progą 
išklausyti žinomos visuo
menės veikėjos Emilijos 
Čekienės paskaitos klubo 
susirinkime, kuris įvyko 
gegužės 21 d. J. ir G. Vėb
rų bute, pirmininkaujant L. 
židonytei.

Paskaitos tema: Lietuvė 
moteris kovoje dėl Lietuvos 
laisvės.

Prelegentė iškėlė lietuvės 
moters vaidmenį šeimoje, 
tautos auklėjime, šimtme
čių rezistencinėse kovose, 
pradedant kryžiuočių puoli
mais ir dabartinė Lietuvos 
okupacija. Daug garbingų 
moterų veidų, daug nuveik
tų darbų! Viskas pagrįsta 
kruopščiai surinktais fak
tais. Paskaita turininga, 
simpatingai paskaityta, ke
lianti visuomeninio darbo 
paskatinimą bei moralę.

Moterų Klubo darbuoto
jos ir visi dalyviai labai dė
kingai, šiltai paskaitą ir po
nią čekienę priėmė. Taip 
pat dėkingos dr. čekui ir p. 
Tamošaičiui už ponios paly
dėjimą iš Nevv Yorko. (d)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

"JANULAIČIŲ KLUBAS” P)
Maždaug pusiaukelėje nuo 

gyd. J ulijos Biliūnienės ligi prof 
Augustino vilos, amerikoniškai 
sakant, tik už vieno "bloko" 
apsistojo Laisvės Alėjoje, gi po 
'metų Mickevičiaus gatvėje di- 
deliuos namuos visą butą nusi
pirko kita sesuo Janulaitytė, - 
akių daktarė Veronika Alseikie- 
nė. Į Kauną iš Vilniaus ji per
sikėlė tik 1931 metais. Dar prieš 
pirmąjį karą užbaigusi medi
cinos mokslus vokiškuose uni
versitetuose (šveicarų Berne, 
austrų Vienoje ir prūsų Berly
ne), prieš tai ji dirbo savo vy
ro vedamoje ligoninėje Vilniu
je. Neramaus gyvenimo ji buvo 
kietai užgrūdinta, savo būde įsi
gijusi vokiško ryžtingumo ir 
metodingumo, viena iš judriau
sių ir realistiškiausių Janulaity- 
čių. Kaune tačiau ji turėjo kiek 
daugiau įsikūrimo sunkumų ir 
sielograužos.

Atsivežė čion du paaugintu 
vaiku, idant jie galėtų toliau mo
kytis grynai lietuviškoje aplin
koje. Sūnų Vytautą, 19 metų, tik 
užbaigusį Vilniaus lietuvių gim
naziją ir dabar Kaune, pasekant 
dėdės takais, pradėjusį studi
juoti teisę. Bet visa jo galvo bu
vo pramušta filmams ir kine
matografijai, taigi, pirmiausia 
visvien menams. Jis pirmas 
Lietuvoje pradėjo leisti fil
mų magazinuką vardu "Kino 
Naujienos", mano būsimą žmo
ną užrašydamas jo "redaktorium 
ir leidėju". Žurnalas,aišku, ne
užilgo bankrutavo su nuosto
liais, ir skolas teko užmokėti 
ne leidėjams, bet mamai. Bet 
pats Vytautas netrukus tapo 
turbūt pirmasis reguliarus fil
mų spektaklių recenzentas ir 
reporteris "Lietuvos Aido" dien
raštyje ir kituose leidiniuose. 
Savo diplominį teisių fakulteto 
baigimo darbą parašė irgi iš fil
mų teisinės srities ir vėliau po 
karo išaugo į geros klasės, inte
ligentiško ir gyvo stiliaus kvali
fikuotą žurnalistą, kurio eilę 
straipsnių iš Europos ir ligšiol 
su malonumu galėjom skaityti 
įvairiuose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose.

Veronika atsivežė ir dukterį 
Mariją-Birutę, 10 metų, kuriai 
buvo pats laikas stoti į Kauno 
Aušros mergaičių gimnaziją. 
Tada dar niekas neįtarė, kad iš 
jos kada nors išeis archeologė. 
Ir jei kas būtų pranašavęs, kad 
ji savo kelią užbaigs tos sri
ties profesūra Kalifornijos uni
versitete ir angliškai rašys še
šių svarų sunkumo knygas, to
kį visi būtumėm pavadinę pa
mišėliu.

Bet didžiausią sopulį Vero
nika įgijo dėl to, kad su šiais 
persitvarkymais šeima turėjo 
suskilti. Jos vyras Dr. Danie
lius Alseika nesutiko išvažiuo
ti iš Vilniaus ir sakėsi to ne
galėsiąs padaryti, nebent būtų 
lenkų valdžios prievarta iš
tremtas. Jis jautėsi perdaug 
giliai suaugęs su okupuotos sos
tinės miestu ir lietuvių gyveni
mo reikalais. Kilimo žemaitis, 
dar prieš karą baigęs medici
nos mokslus Tartu universitete 
(rusų okupuotoje Estijoje), nuo 
1918 m. jis siurbte įsisiurbė į 
lietuvišką Vilniaus ir to kraš
to gyvenimą, čia įsteigė lietu
vių ligoninę ir polikliniką, ku
riai visą laiką vadovavo, pen
ketą metų pirmininkavo Vil
niaus Lietuvių Komitetui, pas
kui Vilniaus Lietuvių Švietimo 
Draugijai "Kultūrai" ir reda
gavo jos spaudos organą "Vil
niaus Šviesa". Nors daug kar
tų lenkų administracijos areš
tuojamas ir tramdomas, jis jau
tėsi negalįs geruoju trauktis iš 
Vilniaus, ir čia liko darbuotis, 
kol staiga apsirgęs gerklės 
užkrėtimu mirė 1936 metais. 
Penicilinas tada dar nebuvo iš
tobulintas.

Buvo geras gydytojas, bet ne 
iš pašaukimo, o visa širdimi - 
visuomenininkas, kultūrininkas 
ir Lietuvos istorijos mylėto
jas. Ir ligšiol man nesupran
tamu būdu, jis visokiom parei
gom persikrovus, rado laiko pa
rašyti net tris stambesnes tos 
srities studijas: apie Lietuvos 
uniją su Lenkija, apie Vytauto 
Didžiojo sumanymą karūnuotis 
ir apie lietuvių tautinę idėją is
torijos šviesoj... Tačiau kiek iš
galėdamas stengdavosi aplinki
niais keliais iš Vilniaus atvyk
ti į Kauną šeimos aplankyti, ir 
kadangi vedęs Janulaitytę, su
prantama, buvo noriai čia visų 
laukiamas ir laikomas reikšmin
gu "Janulaičių klubo" nariu.

Augustino seserims persikė
lus į Kauną, "Janulaičiųklubas" 
jau vienoje vietoje turėjo tris 
senatorius, naujai atgimė, su
stiprėjo ir bematant įgijo iš
plėstą tikslią sąrangą ir savo 
reiškimosi dienotvarkę.

Čia, kada tik išgalėjo, daž
niau atvykdavo į pasimatymus 
broliai ūkininkai nuo Šiaulių, ir 
jų užaugę vaikai pradėjo apsigy
venti Kaune. Dažniau pasimaišy
davo ir broliai kunigai iš Žemai
tijos, arba buvo pas juos nuvyks
tamą organizuotomis "ekskur
sijomis". Tai Nemakščių klebo
nas kunigas Juozas ir, - daž
niau, nes arčiau,-Betygalos kle

bonas kanauninkas Pranciškus, 
labiausiai iš visų Janulaičių pa
linkęs į'šventumą. O kiek man 
teko patirti, visus brolius ir se
seris toli pralenkęs fantastišku 
ir rafinuotu vaišingumu sve
čiui. Atrodo, kad įsteigti Aka
demijai lietuviškoms virėjoms 
paruošti pati geriausia vieta bu
vo Betygalos klebonijos virtu
vėje, kur jos viršininkei klebo
no dukterėčiai Onutei Janulai
tytei vadovaujant čia pat vieto
je buvo aukščiausių kvalifika
cijų profesūra...

Prie klubo senatorių bran
duolio, aišku, glaudėsi jaunes
nioji ir jaunoji Janulaičių gene
racija. Sunkiau dalykai ėjo su 
šios generacijos vyrais, kurie 
nemėgo Kaune apsigyventi, dau
giau domėjosi agrikultūrom ar 
šiaip verslais, prisilaikė Šiau
liuose ir aplinkui. Bet už tat 
įvairių brolių Janulaičių duk
terys, daugiau ar mažiau pa
mokslintos, spietėsi Kaune, 
drauge atsivesdamos savo vy
rus ar sužadėtinius. Ėmė įsi
galėti kiek pavojingas matriar
chatas. Norom nenorom jų vy
reliai buvo čia įtraukiami ir tu 
rėdavo pasiduoti drausmei, nors 
kartais ir papurkštaudami prieš 
senatorius.

Vyriausias iš žentų buvo inž. 
Vytautas Račkauskas, siaurųjų 
ir vėliau plačiųjų Lietuvos ge
ležinkelių direktorius, dviejų 
seimų narys (valstiečių liaudi
ninkų frakcijoje, vėliau beveik 
tautininkas). Istorinį pėdsaką jis 
paliko, kaip vienas iš Lietuvos 
delegacijos penkių dalyvių,padė
jęs parašą po pirmąja Lietu
vos ir Sovietų Rusijos taikos su
tartimi 1920 metais. Jis buvo 
vedęs Mikailaičių Kalikso Ja
nulaičio dukterį Justiną.

Jaunesniąją Kalikso dukterį 
Birutę buvo vedęs artilerijos

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 PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str. 6. Imported French Brendy...........5th — $3.35

Napoleon Brandy ..................... .. 5th — $4.39 7. Ricadona Vermouth 30 oz. . ....Bot. — $1.29
2. Sunny Brook 80 proof wiskey ..... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ......... .. 5th — $3.98
4. Imported French Cordials __ .. 5th —• $2.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
5. Lųebfraumilch German Wine ..... 5th — $0.98 maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... "Janulaičių klubo" dalis (mažiau pusės) išvykoje prie Betygalos klebo
nijos verandos 1935 m. vasarą. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Justina Janulaitytė - Račkauskie
nė; nebeprisiminamas kunigas, šeimininko draugas; klebonas kan. Pranciškus Janulaitis; Julija Janulai- 
tytė-Biliūnienė; Elena Janulaitienė; prof. Augustinas Janulaitis; p. Petrauskienė; Bronys Raila. Antro
je eilėje stovi iš dešinės (šešėlyje) Nemakščių klebonas kun. Juozas Janulaitis, klebonijos vyr. šeimi
ninkė Onutė Janulaitytė, inž. Vytautas Račkauskas, dr. Veronika Janulaitytė-Alseikienė; Daneta Janu- 
laitytė-Railienė; Vytautas Alseika; Meilė Biliūnaitė (vėliau Lukšienė); Birutė Janulaitytė-Dočkienė, S. 
Petrauskas (su barzdele) ir trys kunigai, kanauninko pagelbininkai... Pačiame priešakyje ant žemės: 
dantų gyd. Meilė Janulaitytė (vėliau Renkuvienė) ir - pati jauniausia, už visus linksmiau nusiteikusi, 
rankas išskėtusi Marija-Birutė Alseikaitė (žymiai vėliau prof. dr. M. Gimbutienė), aiškiai dar ne bron
zos amžiaus... Nuotrauka, berods, S. Matjošaičio.

pulkininkas Šeduvis P. Dočkus, 
bet mano laikais jau nebesilan7 
kęs "klubo" pobūviuose, atša
lus jo santykiams su žmona ir 
nesutinkant pripažinti Janulai
čių "diktatūros". Tačiau jų vie
nintelis sūnus Justas spėjo už
augti grynai janulaitiškoje ap
linkoje, subrendo šauniu rezis- 
teptu, 1944 metais išdūmė į Va
karus, Prancūzijos užsieniečių 
legiono gretose dalyvavo kare 
prieš nacinę Vokietiją, po karo 
Paryžiuje buvo vienas iš Švie
sos Sambūrio ir Liet. Rezisten
cinės Santarvės steigėjų ir vė
liau didvyriškai žuvo pogrindžio 
laisvės kovoje tėvynėje (beveik 
visai Algirdo Landsbergio dra

mos "Penkių stulpų turgaus aikš
tėje" būdu)...

Į klubą pilnateisiais sąna
riais buvo įėję dar ir kiti Ja
nulaičių žentai. Pvz., degimie- 
čio Petro vyriausioji duktė Al
dona su vyru inžinierių Antanu 
Gruodžiu, nuo tada jau žinomu 
Lietuvos elektrifikacijos darbų 
vykdytoju; arba šiauliškio Jur
gio Janulaičio duktė Daneta suvy
ru..., kurio vardo čia neverta 
minėti, nes jis irgi buvo bemaž 
tik užkurys "Janulaičių klubui". 
O lietuviškų prietarų ausiai tas 
žodis (kaip panašiai ir "uošvė") 
nelabai gerai skamba.

Nebuvo tada man Kaune kur 
arčiau prie savo kraujo giminių 

prisiglausti. Dėdė aušrininkas 
Stasys Raila (kurį adv. R. Ski
pitis man pakartotinai laiške tvir. 
tina buvus pirmuoju tikru lietu
viu advokatu ne tik Kaune, bet ir 
Lietuvoje, kuo aš vis dar netikiu) 
buvo per karą jau miręs, jo žmo
na buvo lenkė, o jų vaikai visur 
iškrikę. Kitų artimų kraujabro- 
lių Čia neturėjau, - tai kur aš, 
vargšas jaunas vaikinas, galėjau 
pasidėti? Nebuvo iš ko įsteigti 
savo kraujo klubą. Turėjau su
tikti išeiti "užkuriom" į Janu
laičius. Ir dargi jokios pasogos 
nereikėjo, - priešingai, klube aš 
jos, ypač, kaip sakoma, dvasi
nės , pats gana gausiai gavau...

(Bus daugiau)

ŠPIONAŽO
PINKLĖSE

’ JOHANNES M. SIMMEJ, -----

(25)

Charley turėjo radijo priimtuvą ir siųstuvą įsitaisęs "Casa do 
Sul" viršutiniame aukšte. Pro langą matėsi palmių viršūnės. 
Charley snūduriavo, kai kambarin įbėgęs Shakespear sušuko:

— Greitai susijunkit su M 15. Perduokit telegramą: Tikroji 
"Prekybininko Jonas" pavardė yra Jean Leblanc. Stop. Laukiame 
instrukcijų.

Charley užšifravo telegramą, įjungė aparatą ir pradėjo per
davinėti pranešimą, tuo metu Shakespeare įsijungė garsiakalbį ir, 
paspaudęs mygtuką, ant kurio buvo pažymėta "Bibliotekos mikro
fonas", išgirdo pasikalbėjimą Tarp Tomo ir Estrellos:

— ... kodėl aš tave pastačiau į pavojų, brangusis? Kodėl?
— Tu niekad neturėjai čia ateiti.
— Bet aš buvau panikoj. Aš buvau išsigandusi, kad tu gali 

numirti...
— Tu neturėjai ištarti mano vardo.
— Kodėl? Kas per priežastis?
— Niekas neturi žinoti mano vardo!
— Bet tu esi prancūzas! Anglai yra draugai, sąjungininkai...
— Visvien... Tylėk dabar... čia turi būti paslėptas mikrofo

nas... Ah, štai po stalu...
Ir garsiakalbis nutilo.
— Nekvailas tas Jean Blanc, -- pasakė Shakespeare. -- Rado 

mikrofoną ir nuplėšė.
Už minutės jis pamatė, kad radistas priima iš Londono praneši

mą. Ar tai atsakymas iš M 15? Charley linktelėjo galva. Jis greit 
iššifravo ir jo veido spalva pasikeitė.

— Viešpatie! — sušuko jis.
— Kas yra? — paklausė Shakespeare griebdamas telegramą.

- M 15 - SHAKESPEARE LISABONA - PRETENDUOJAN
TIS JEAN LEBLANC TIKRUMOJE VADINASI TOMAS LIEVENAS 
IR YRA ABWEHRO AGENTAS - APGAVO MUS SU NETIKRU SĄ
RAŠU PRANCŪZŲ AGENTŲ — SULAIKYKIT JI BET KOKIA 
KAINA — MŪSŲ SPECIALUS AGENTAS SKRENDA PAS JUS — 
SEKS INSTRUKCIJOS — BAIGTA -

Keikdamasis Shakespeare numetė telegramą ir laiptais žemyn 
nuskubėjo į biblioteką. Halėje pamatė baisų vaizdą. Didžiosios durys 
buvo atviros, o tarnas gulėjo išsitiesęs ant grindų. Biblioteka buvo 
tuščia. Išbėgęs į parką pamatė,, kaip nuo vartų nuvažiavo taksi. 
Grįžęs į halę rado tarną atsigavusį. Jis atsisėdęs rankom laikėsi 
už kaklo.

-- Kaip tai atsitiko?
-- Šis vyras yra judo specialistas. Aš jį pamačiau išeinant su 

moterim iš bibliotekos ir užstojau kelią. Bet toliau viskas įvyko grei
tai ir aš griuvau netekęs sąmonės, sir...

Estrellos miegamajame suskambėjo telefonas. Lievenas nusku
bėjo prie aparato.

— Alio? -- pasakė jis pakeldamas, ragelį.
Ir staiga nudžiugo. Kitame gąle buvo jo draugas Lindneris.
— Ačiū Dievui, Lindner, aš norėjau jums skambinti. Kur jūs 

dabar?
— Viešbutyje. Klausyk Leblanc, jau visa valanda kai aš bandau 

tave pasiekti. Laivas nebeišplaukia...
Tomas sudribo ant lovos, šalimais stovėjo Estrella nustebusi.
— Ką jūs sakote?
— Laivas nebeišplaukia! -- pakartojo Lindneris.
Tomo kakta aprasojo.
-- Kas atsitiko?
Lindneris su nemažesne panika aiškino:
— Man buvo nujautimas, kad kažkas įvyks. Lavininkystės bend

rovėje paskutinėm dienom buvo keista atmosfera. Aš jums nieko ne
sakiau nenorėdamas jaudinti. Bet šį rytą sužinojau, kad vokiečiai už
grobė laivą!

Tomas užmerkė akis.
-- Kas dedasi, -- sušuko visa drebėdama Estrella.
-- Ar nėra kito laivo? -- bandė dar ieškoti išsigelbėjimo 

Tomas.
— Be dviejų mėnesių neįmanoma gauti. Visi pilni. Mes esame 

užblokuoti Lisabonoj. Ar mane supratot?

-- Supratau kiekvieną žodį, -- atsakė Tomas. -- Aš jums pa
skambinsiu, Lindneri. Bet jei jums pasitaikys proga, važiuokit!

Padėjęs ragelį jis susiėmė rankom galvą. Ji sukosi ir jam vėl 
darėsi bloga. Jis buvo beveik be jėgų. Spąstai aplink jį veržėsi. Jo
kios galimybės pabėgti nuo tų, kuriuos apgavo. Dabar, vokiečiai, ang
lai ir prancūzai jį turės rankose.

— Jean! Jean! -- išgirdo Estrellos susijaudinusį balsą.
Visa išsigandusi ji buvo prie jo kelių.
-- Brangusis, pasakyk kas atsitiko. Tavo vargšė Estrella nori 

žinoti.
-- Duok tarnaitei laisvą dieną, aš noriu su tavim vienas pasilik

ti.
-- Bet ji turi paruošti pietus...
— Aš pats paruošiu. Aš turiu pagalvoti. O geriausios idėjos 

man ateina kai ruošiu pietus.
Virtuvėje ruošiant pietus konsulienė nuo jo neatsitraukė ir ner

vingai ant rankos sukiojo savo sunkią auksinę apyrankę, papuoštą 
deimantais.

-- Tu visai ramus. Kaip tu gali tokiu atveju galvoti apie valgį? 
-- stebėjosi ji.

Jis nusišypsojo. Jo žvilgsnis užkliuvo už apyrankės, kuri spin
duliavo šviesoje.

— Kodėl tu nieko nesakai?
-- Dėlto, kad aš galvoju, mano brangioji.
— Jean, ar tu negali man patikėti savo paslaptį. Kodėl tu nepa

sakai man tiesos? Kodėl tau gresia pavojus iš visų pusių. Kodėl 
tu bijai net anglų?

Tomas ramiai piaustė siauromis riekutėmis pamidorus.
-- Tiesa yra tokia baisi, kad negąliu niekam patikėti,net ir tau. 
-- Oh, -- sušuko ji ir vėl pradėjo nervingai sukioti apyrankę. 

-- Bet aš noriu tau pagelbėti. AS noriu tave apginti. Pasitikėk 
manimi, Jean. Dėl tavęs aš bet ką padarysiu...

-- Bet ką? Tikrai?
-- Tikrai, mano brangusis!
Tomas padėjo pamidorą ir kiek galima švlniu balsu pasakė:
-- Po pietų mes pailsėsime, o paskui tu mane išduosi.
Ji nesuprato jo žodžių ir neteko žado iš nustebimo.
-- Ką tu sakai? — sušnibždėjo ji atgavusi žadą. — Ką aš tu

riu padaryti? Tave išduoti? Kam?
-- Policijai, mano brangioji.
-- Bet kodėl?
-- Kadangi aš tave apvogiau, — atsakė Tomas.

(Bus daugiau)
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Horacijus lietuvių kalboje
Šiandien, atominiame amžiu

je, kada technika taip pavergė 
žmogų ir kada šios technikos 
poveikyje ir visa žmogaus kū
ryba pasuko 180 laipsnių nauja 
linkme, kalbėti ar rašyti apie 
prieš du tūkstantmečius gyve
nusį ir kūrusį romėnų poetą 
Horacijų (Quintus Horatius 
Flaccus, 65 pr. Kr. -- 8 pr. 
Kr.) nevienam gali atrodyti ne
dovanotinu anachronizmu ar net 
gero skonio stoka. Juk jisai jau 
taip senas, taip storu laiko dul
kių sluoksniu apneštas poetas!

O vis dėlto esama ir senų ne
blogų dalykų. Senas vynas, pa
vyzdžiui, paprastai geresnis už 
šviežią. Net ir seno žmogaus 
vertė nevisada menkesnė už jau - 
no jo vertę. Nuo senovės žino
ma tokia garbinga senatu va
dinama institucija. Jojepapras- 
tai posėdžiaudavo senesnio am • 
žiaus "senatoriai", nes jie bu
vo daugiau politikoje prityrę, tad 
ir labiau tiko toms pareigoms. 
Senesniojo žmogaus patirtį bran 
gina ir populiarus posakis "se
nas vilkas". Tačiau senumo po
žymis bene labiausiai taurina 
kultūrą. Žymusis rusų filoso
fas M. Berdiajevas nebus kly
dęs, tvirtindamas, kad jei ci
vilizacija tuo aukštesnė, juo nau
jesnė, tai kultūra, priešingai, 
juo senesnė, .tuo aukštesnė. Ir 
kinietis šiandien veikiausiai ne 
be visiško pagrindo didžiuojasi 
savo sena kultūra ir iš aukšto 
žiūri į, palyginti, daug jaunes
nės kultūros savo kaimyną ir 
varžovą rusą.

Ir poeto senumas nebūtinai 
yda: jį kartais galima laikyti 
net ir tam tikra teigiamybe. 
Jau, pavyzdžiui, vien tatai, kad 
net po dviejų tūkstantmečių Ho
racijus tebėra neužmirštas 
ir net mokyklose tebeeinamas 
autorius, rodo, kad jis iš tik
rųjų yra didelis poetas, didelis 
klasikas. Tatai patvirtina ir ne
maža jo įtaka įvairių Europoš 
tautų literatūrai. Sekdamas Ho 
racijaus laišku "Ad Pisones", 
arba Ars poetica, meistriška 
eiliuota poetika, ir šiandien ne
nustojusia vertės, prancūzų po
etas ir poezijos teoretikas Ni- 
colas Boileau-Desperaux (1636- 
1711) 1669-1674 m. parašė eilėmis 
keturių giesmių (chants) kūrinį 
L’art poetiąue, pusantro šimt
mečio galiojusį prancūzų litera
tūros kanonu. Ir prancūzų Pele- 
tier, Du Bellay, anglų Pope, By - 
ron ir kiti, vokiečių Opitz, Gott- 
sched, Breitinger ir daugelis ki
tų rašė vadovaudamiesi Horaci
jaus poetikoje išdėstytais dės
niais. Ypatingai Horacijum buvo 
sekama Prancūzijoje, Italijoje, 
Vokietijoje, Olandijoje, Angli
joje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Ho
racijus ne tik senovėje, buvo 
susilaukęs Cicerono ir Ver
gilijaus likimo, tapdamas mo
kykliniu autorium, klasiku, bet 
jis išsilaikė gyvas net iki mū
sų dienų: jis travestuojamas, 
parodijuojamas, nuolat nau-
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A. RUKŠA

jai verčiamas, visokeriopai aiš
kinamas; jo taiklūs posakiai ne 
kartą cituojami.

HORACIJUS LIETUVOJE

Seniausių lietuvių susipaži
nimo su Horacijum pėdsakų tek
tų ieškoti XV amžiaus pradžio
je, nes nuo tada lietuviai di
dikai, vėliau ir bajorai, pradė
jo studijuoti užsienio universi
tetuose, kurių ne tik dėstomo
ji kalba buvo lotynų, bet ir 
mokslo planuose romėnų au
toriai buvo užėmę svarbią vie
tą. Tačiau kaip XV, taip iš da
lies net ir XVI amžiuje sunku 
tikėtis rasti didesnių Horaci
jaus įtakos lietuviams žymių. 
Petrarka (1304-1374), tiesa, jau 
aukštai vertino Horacijaus ta
lentą, 1456 metais Heidelber
go universitete buvo skaitomos 
pirmos paskaitos apie Horaci
jų, tačiau šiaipjau XIV ir XV 
šimtmečio universitetų paskai
tų tvarkaraščiuose jis nebe- 
aptinkamas, nors scholastikos 
gadynėje, šalia Vergilijaus ir 
krikščioniškųjų poetų Pruden- 
cijaus ir Sedulijaus, tebebuvo 
skaitomas ir Horacijus. Netgi 
betarpiškai po reformacijos se
kusioje gadynėje Horacijus bu
vo atstumtas kaip katalikų, taip 
ir protestantų, nes jame buvo 
įžiūrėtas blogai suprasto epi- 
kūreizmo skelbėjas. Tad ne
nuostabu, kad net 1546 metais pa
tvirtintame Karaliaučiaus uni
versiteto statute pasigendame 
Horacijaus: iš romėnų poetų 
čia terandame Vergilijų, Ovi
dijų, Plautą ir Terencijų. Ka
raliaučiaus universitetas čia 
užsimintas dėl to, kad jį gau
siai lankė ir lietuviai ir net du 
pirmieji žymūs šio universite - 
to profesoriai ir steigėjai buvo 
lietuviai humanistai Abraomas 
Kulvietis ir Mečislovas Rapo
lionis.

Tačiau XVII amžiaus pradžio
je jau plačiai išgarsėjo Euro- ■

VOKIEČIAI IR LIETUVA

Frankfurter Rund- 
schau gegužės 5 d. pa
skelbtame straipsnyje 
vokiečių laikraštininkas 
Harry Schleicher vaiz
dingai atkreipė dėmesį 
į Vakarų Europoj tebe
vyraujančią ignoranci- 
ją apie mažąsias Eu
ropos tautas, tokias, 
kaip lietuviai, latviai ar 
estai, kurie neturėjo lai
mės šimtmečius gyventi 
laisvai, be savo didesnių
jų kaimynų įsikišimų. Ap

poje žymus Horacijaus sekėjas 
Vilniaus akademijos auklėtinis 
ir profesorius M. Sarbievijus 
(1595-1640). Dar prie šio poeto 
gyvos galvos spėjo išeiti šešios 
jo veikalu laidos. Iki šiol jo vei 
kalai buvo išleisti apie 60 kar
tų, jo eilėraščiai versti į dau
gelį kalbų. Sarbievijų labiau
siai išgarsino jo pagal ketu
rias Horacijaus odžių knygas 
ir vieną epodų knygą, sekant 
metrais, lotyniškai parašytos 
taipgi keturios "Lyrikos kny
gos" ir viena epodų knyga. Sar. 
bievijui buvo tekę užimti net 
paties Horacijaus vietą: kai kur 
sakysim Anglijos ir Vengrijos 
universitetuose, net iki XIX am 
žiaus Sarbievijus buvo skaito
mas autorius, išstūmęs patį Ho
racijų. Tad ne be pagrindo Sar
bievijus buvo pagarsėjęs "sar- 
matų, kartais lenkų ar lietuvių 
Horacijum" (pavyzdžiu galėtų bū 
ti kad ir jo 1721 m. Koelno lei
dinio antraštė: Horatius Šarma- 
ticus, sive Matth. Casimiri Sar 
bievi Lithuani... Lyricorum 
libri IV...).

Nors Sarbievijus kilme buvo 
mozūras, tačiau jis pusę gyve
nimo praleido Lietuvoje, studi
juodamas ir profesoriaudamas 
Vilniuje, mokytojaudamas Kra
žiuose ir kitur Lietuvoje, ir jo 
lotyniškosios poezijos temati
ka žymia dalimi lietuviška. Jis 
apdainuoja Lietuvos sostinę 
Vilnių ir kitus miestus, Lietu
vos gamtą, jos žmones, ypač 
didikus, laikydamas lietuvius 
garbingais senovės Romos 
piliečių palikuonimis (Palemo
no teorija!). Užtat nenuostabu, 
kad jis iš savo tautiečio ir bi
čiulio vyskupo Lubienskio buvo 
susilaukęs priekaištų. Viename 
1633 metų laiške vyskupas rašė 
Sarbievijui: "Jeigu prastai ra
šytum, jeigu pasaulis nesistebė 
tų tavo poezija, jeigu nebūtum 
gimęs Lenkijoje ir nieko nebū
tum skolingas tėvynei, abejingai 
žiūrėčiau į tai, kad savo daino
se kalbi daugiausia apie svetim 
šalius. Italų italams, lietuvių lie-

(Nukelta į 6 psl.)

gailestaudamas pavaiz
davo, kaip ir vokiečiai 
dažnai mažąsias tautas 
sutapdina su jas tuo ar 
kitu metu valdžiusiais di
desniaisiais. Tą reiškinį 
jis pašiepė, perduoda
mas vieno latvio papasa
kojimą apie nuotykį, tam 
latviui besilankant Vokie
tijoj su sovietinių eks
kursantų būriu.

Eisenacho mieste eks
kursija lankiusi Bacho 
muziejų. Aiškintojas pa
klausęs, gal kas iš sve
čių norėtų paskambinti 
Bacho cembalu. Latvis 
pabandęs, ir šeiminin
kas netrukus nusistebė
jęs: "Kaip rusas gali taip 
gerai skambinti Bachą!"
— "Aš ne rusas, aš lat
vis", atskęs muzikas. 
—"Latvis? O kas tai?"
— pasirodė tiuringietis 
su savo nesusivaikymu 
geografijoj. —z'Aš iš Ry
gos", — patikslino lat
vis. — "Ach taip, iš Ry
gos... Juk tai vokiškas 
miestas"...

Supratęs, kaip toks ne- 
susivaikymas apgailėti
nas, autorius pasipasako
jo vėliau Vilniuje ir pats 
save ne kartą sugavęs 
dar nenusikračiusį kai- 
kurių įsišaknijusių, ma
žosioms tautoms skriau
dingų politinių klišių. Bū
tent^ tik Vilniuje būda
mas pajutęs, kad dar ne
sąs nusikratęs seno įpro
čio Vilnių vadinti Wilno, 
nors seniai žinąs, kad

Rašytojas kun. St. Budavas

STASĮ BŪDAVĄ PRISIMINUS

K. Klastauskas
Rašytojas kun. Stasys 

Būdavas mūsų literatū
roje užima ne eilinę vie
tą. Jei ne sunki liga ir 
per ankstyva mirtis, Bū
davas būtų dar daug mū
sų literatūrai davęs ir, 
neabejotinai, stiprių kū
rinių.

Biografai ir literatū
ros kritikai ateityje apie 
jį daug rašys. Ne mano 
reikalas rašyti Būdavo 
biografiją, analizuoti jo 
kūrybą. Tačiau, kaip 
bendramokslis, dar gi 
kilmės iš vieno krašto, 
norėčiau paminėti kele
tą jo biografijos bruožų, 
kurie gal niekam iki šiol 
nėra žinomi ir kad busi
mieji biografai, rašyda
mi apie jį, nepraleistų

Wilno tai lenkiškas Vil
niaus vadinimas, kad Vil
nius lenkų tik apie 20 me
tų tevaldytas, ir kad tai 
nesudarė pagrindo Vil
nių amžinai vadinti len
kišku vardu... Ta proga 
plačiai papasakojo seną
ją Lietuvos - Lenkijos 
santykių istoriją ir Vil
niaus vaidmenį tais lai
kais. Vilnius tapo dvie
jų kaimyninių kultūrų 
kristalizacijos taškas, 
todėl — "Europinė kultū
ros ir dvasios istorija 
čia paliko kiekvienos sa
vo fazės pėdsakus, kurie 
ir šiandien to Lietuvos 
metropolio lankytoją pri
verčia pagalvoti, kad va
karuose taip dažnai var
tojamos siauražiūriškos 
formulės neapima tik
rosios Europos sąvo
kos".

Šiame eur op i škumo pa
likime lankytojas įž
velgė viltį, kad ir toliau 
Vilnius sugebės išlikti 
europiškas miestas. At
rodo, kad tokių vilčių jis 
pajuto ir miestą jam ro
džiusių architektų pa
žiūrose bei užsimojimuo
se. Nors pastebėjo, kad 
ir Vilniuj, kaip sovieti
niuose miestuose, tikro
vę stelbia planinis opti
mizmas — begalė kal
bų apie tai, kas dar tik
tai bus... (ELTA) 

įdomių jo gyvenimo 
bruožų.

Stasys Būdavas gimė 
1908 metais kovo 5 d., 
Papilės miestelyje, Šiau
lių apskr., vidutiniai pa
siturinčioje šeimoje. 
Nežinau kodėl mūsų spau
doje ir Lietuvių Enciklo
pedijoje jo vardas rašo
mas Stasys. Kiek žinau, 
jis rašydavo si Stasius 
Būdavas.

Jo gimtinė Papilė pa
sižymi gamtos grožiu. 
Per miestelį teka tarp 
aukštų pakrančių graži 
Venta. Čia vasaros va
karais lakštingalų čiulbe
sys viliodavo ne vieną 
praleisti atostogas. Pa
pilės miestelis ir savo 
praeitimi garsus. Čia 
klebonavo prel. Jarulai- 
tis. Čia prie miestelio 
prie čiurlenančios Ven
tos, aukštoje kalvoje, Pa
pilės kapuose, ilsisi 
Simono Daukanto palai
kai.

Būdavo tėvas prie Ven- 
tos, netoli miestelio, tu
rėjo ūkį, tačiau ūkio 
darbo jis nemėgo. Jis 
laikė samdytą šeimyną, 
kuri tą ūkį apdirbdavo, 
o jis pats su šeima gy
veno Papilės miestely
je, kur turėjo pasista
tęs namus. Tėvas mėgo 
lengvai gyventi. Jis bu
vo iš nedaugelio, kuris 
tuomet mokėjo gerai ra
šyti ir skaityti, todėl 
lengvai galėjo prieiti 
prie visos miestelio in
teligentijos, svarbiau
sia — viršaičio ir tei
sėjo. Todėl ne tik mies
telėnai, bet ir apylinkių 
kaimiečiai kreipdavosi į 
Būdavą patarimų ar už
tarimų. Jis suprato, ką 
reiškia mokėti rašto, to- 
dėl ir sūnų Stasių nuta
rė leisti į mokslą. To
kiu būdu Stasius pateko 
Šiaulių gimnazijon.

1926 metais pereida
mas iš šeštos į septin
tąją klasę, radau Būda
vą likusį antriems me
tams. Pasitaikė, kad pa
tekau su juo į vieną suo
lą. Čia ir prasidėjo mū
rų artima pažintis ir 
bendri mokslo vargai. 
Jis buvo stropus mokinyą 

vis su dėmesiu klausy
davo pamokas. Tačiau 
jam nesisekė. Ypač re
aliniuose moksluose, 
nors vis su dėmesiu 
klausė pamokų.

Pradedant penktąja 
klase buvo įvestos trys 
paralelės klasės: reali
nė, humanitarinė (loty
nistai) ir komercinė. 
Kiekvienas galėjo pasi
rinkti, kurioje klasėje no
ri mokytis. Realinėje kla
sėj e buvo dėstoma ma
žiau mokslo dalykų kaip 
kitose klasėse. Nereikė
jo lotynų kalbos, mažiau 
kreipė dėmesio į litera
tūros mokslą, istoriją, 
bet matematiniai moks
lai buvo sustiprinti. Bū
davas pasirinko realinę 
klasę. Kodėl jis pasirin
ko klasę, kur mokslo da
lykams jis turėjo ma
žiausiai noro ir gabu
mo? Mano manymu, jis 
galvojo būti gydytoju, 
nes ir tėvelis, kiek ži
nau, norėjo, kad Stasius 
būtų Papilėje gydytojas.

Mėgo jis literatūrą ir 
lietuvių kalbą, ir čia 
jam lengvai sekėsi rink
ti penkiukes.

Būnant septintoje kla
sėje atėjo naujas lietuvių 
kalbos mokytojas telšiš
ki s Rubaževičius, kuris 
buvo jau mūsų universi
teto auklėtinis. Jam atė
jus pasirodė, kad mes vi
si lietuvių kalbos nemo
kėjome, ir kalbėjome 
kažkokiomis įvairiomis 
sugadintomis tarmėmis. 
Prie mokytojo Rubaže- 
vičiaus teko pradėti iš 
naujo mokytis lietuvių 
kalbos. Būdavas greitai 
pasidarė pirmuoju mo
kiniu.

Būdamas septintoje 
klasėje jis savo būdu pa
sikeitė, bet niekas tuo
met į tai nekreipė ypa
tingo dėmesio. Tačiau 
klasės draugai kažką pa
stebėjo.

Gimnazijos rūmuose 
buvo vakarinė suaugusių 
gimnazija. Kažkas paste
bėjo iš klasės draugų, 
kad Būdavas susitinka su 
viena gimnaziste iš su
augusių gimnazijos. Jis 
buvo nepaprastai kuklus, 
vos keliais žodžiais su 
ja persimesdavo ar paly
dėdavo iki klasės durų, 
o šiaip jokios draugys
tės tarp jų nebuvo. Ne
trukus pasirodė mažas 
rinkinėlis jo eilėraščių 
"Širdies stygoms vir
pant", kurį išleido sa
vaitraštis "Šiaulietis". 
Reikia manyti, kad tam 
pirmam jo literatūri
niam darbui impulsą da
vė paminėta platoniška 
meilė.

Tie pirmieji literatū
riniai bandymai esą vy
kę, taip mums aiškino 
klasėje mokytojas Ru- 
bazevičius. Net per pa
mokas iš jo eilėraščių 
buvo imami pavyzdžiai, 
kaip reikia tikrai lietu
viškai rašyti.

Kaip jau minėjau, jam 
jokie realiniai mokslai 
nesisekė, ir jis liko tre
tiems metams septintoje 
klasėje, turėdamas pen
kiukes iš lietuvių kalbos 
ir literatūros. Sekan
čiais 1927 metais Būda
vo Šiaulių gimnazijoje 
jau nebuvo. Jis dingo ne 
tik iš Šiaulių, bet ir iš

(Nukelta į 6 psl.)
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Horacijus lietuvių kalboje
(Atkelta iš 5 psl.! 

tuviams aš nepavydžiu, bet man 
neapsakomai gaila, kad mozūrai 
pamiršta savo kilmę". Taip, Ho
racijaus poezijos veikiamas, 
Sarbievijus išgarsino Lietuvos 
vardą Europoje.

Lietuviškąjį XIX amžiaus pra
džios klasicizmą (Pošką, Stane
vičių, Valiūną ir kitus) Horaci
jus bus veikęs daugiau netiesio
giai. Horacijaus įtakoje Boileau 
formuluotieji prancūziškojo kla
sicizmo dėsniai, buvo perimti 
lenkiškojo klasicizmo, o lietu
viai klasikai rašė veikiami len
kų klasicizmo praktikos (Kra- 
sickis, Karpinskis, Naruševi
čius ir kiti) ir teorijos (ypač 
kiek vėliau Euzebijaus Slovackio 
suformuluotos vadovėlyje Iškal
bos ir poezijos taisyklės 1826,).

Nors tuo metu lietuvių rašy-

Pawasaris

tojų dėmesys romėnų poezijai 
buvo gan gyvas, -- buvo net ver 
čiami kai kurie Vergilijaus ir 
Ovidijaus veikalai, nekalbant 
apie jau ir seniau populiarius 
antikinių pasakėčių vertimus, 
— tačiau apie lietuviškus to 
laikmečio Horacijaus vertimus 
ar sekimus Didžiojoje Lietu
voje kaip ir nieko nepatiriame. 
Čia retą išimtį sudarytų nebent 
nebaigtu rankraščiu paliktas D. 
Poškos lenkų - lotynų - lietuvių 
kalbos žodynas, kuriame esama 
ir Horacijaus vertimų. Užtat Ma 
žojoje Lietuvoje poetas Endrikis 
Budrius (1783-1852) paliko 
mums du apie 1820 metus Hora
cijaus metru rašytus lietuviš
kus eilėraščius, pirmą kartą V. 
Biržiškos paskelbtus "Nežino
muose senuose lietuviškuose 
tekstuose" (Tauta ir Žodis VII, 
1931). Štai vienas iš jų:

Snego Drobe sutripst, Skreiste Natūros deng
Žemes Rūbą zallei; tukstanczu Tukstanczei 

Gaun Būtybę isz naujo,
Saules Spindulus gerdami.

deris. Švietimo M-jos Knygų 
komisijos leidinys Nr. 469, Kau 
nas, 1936. Šiame leidinyje iš
verstos odės I, 11,14,38, II 
10, epodas 10 ir jambais per
teiktos (originale heksamet- 
rai) satyros I 1,9, laiškas I, 
4 ir garsioji Ars poetica.

Šiek tiek verstinės Horaci
jaus poezijos yra ir A. Chur
gino pokario leidinyje Iš anti
kinės poezijos, Vilnius, 1957. 
Tad Vergilijus ir dabar dar 
mums nevisai svetimas, jis ir 
mums dar nėra "miręs".

PROLOGAS IR EPILOGAS

Ėjusiems vyresniosiose gim
nazijos klasėse Horacijų daž
nai tekdavo net atimintinai mo
kytis ir paskutinę trečiosios 
odžių knygos giesmę, formaliai 
trijų pirmųjų knygų, iš esmės 
visų keturių odžių knygų ir net 
visos Horacijaus kūrybos epilo. 
gą, garsiąją odę m, 30 Exegi 
monumentum... Pirmieji šios 
giesmės žodžiai tapo net prie- 
žodiški, įsakmiai nusakantieji 
nenykstamą kurio atlikto darbo 
vertę.

Senesnioji išeivių karta, tebe- 
lankiusi rusiškas gimnazijas, 
veikiausiai dar tebeatsimena ir

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

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHIN1STS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

Medzei wel atsigij, Pupeles sprogst linksmai, 
Atwer Waisui Durris, Zedą gimdydamos;

Isz Kruteliu Natūros
Pasisotin kiek Gywastis.

gi atmintinai mokytąsi rusiško
jo šios odės sekėjo garsaus po 
eto Puškino (1799-1832) eilė
raštį

Ja pamiatnik sebie vozdvig
Pempes bluzgin Sparnus, dzaugias Pawasario, 
Wytureliu Balsai skambin be Palowos

Gulbes traukia per Urą,
Tewą auksztajį girdamos.

nerukotvornyj:
K nemu ne zarastet narod- 

naja tropą.
Lietuviškai šio eilėraščio pra

džią galėtume ir taip sueiliuoti:

Veikiausiai dėl dar iš rusų 
paveldėto vadinamųjų "lotyni- 
ninkų”, lotyniškosios, taigi va
karų Europos kultūros atstovų, 
niekinimo, gal dar ir dėl gert; 
senovės kalbų mokytojų stokos, 
atsikūrusios nepriklausomos 
Lietuvos visuomenėje, priešin
gai įprastiniam vakarų Europos 
tautų nusiteikimui, vyravo ne
palanki pažiūra į humanizmą, 
ypač į romėnų ir graikų kalbos 
mokymusi ir antikinių autorių 
skaitymu paremtą humanistinį 
mokslinimą. Šio laikotarpio ne
galima būtų lyginti nei su davu
siu ir lietuvių literatūrai pra
džią stipriu XVI amžiaus Lietu 
vos humanizmu, nei su XIX am 
žiaus pradžios 1804-1825 metų 
Vilniaus universiteto profeso
riaus Grodeko (Gotfridas Er
nestas Groddeck, 1762-1825) iš 
Vokietijos atneštu stipriu nau
juoju humanizmu, ne tik aukš
tai pakėlusiu senovės kalbų dės
tymą Lietuvos ir visos tometi- 
nės Vilniaus apygardos mokyk
lose, bet ir garsiajame Grodeko 
klasikinės filologijos seminare 
išugdžiusiu gausią vadinamąją 
lietuvišką lenkų poetų mokyklą 
su A. Mickevičium priekyje ir 
pradėjusiu veikti ir prasidedan 
čio tautinio lietuvių atgimimo 
atstovus, kaip S. Daukantą, S. 
Stanevičių, Valiūną ir kitus. Vis 
dėlto bendras Lietuvos kultūros 
kilimas ir lietuviškosios aukš
tesniosios bei aukštosios mokyk 
los sukūrimas skatino daugiau 
domėtis ir Horacijum: kaip ir 
kiti du žymieji Augusto meto ro' 
menų poetai Vergilijus ir Ovi
dijus, ir Horacijus tebebuvo 
aukštesniosiose gimnazijos kla
sėse einamas autorius. 1928 m. 
pasirodė K. Kepalo Parinktos 
Kvinto Horacijaus FJakko gies. 
mės (odės) su komentarais ir 
žodžiais, 1934 m. M. Račkaus
ko Q. Horatius Flaccus. Parink 
ti eilėraščiai. Kai kuriuos Ho
racijaus kūrinius, ypač odes,

pradėjo versti įvairūs vertėjai 
kaip M. Gustaitis, A. Churgi
nas, J. Vosylius, A. Maceina. 
Ypatingai minėtinas leidinys 
Quintus Horatius Flaccus. Ars 
poetica. Išvertė A. Churginas. 
Invadą parašė prof. Pr. Bren-

Aš sau paminklą pastačiau 
ne rankų darbo:

Prie jo žole nebeužžels tau
tos takai.

Šio Horacijaus epilogo atitik
muo yra odė 1,1 - prologas pir
mosioms trims odžių knygoms.

Prologą ir epilogą sieja ir tas 
pats asklepijadiškas metras, 
šių trijų giesmių rinkinyje tik 
šiose odėse išskirtinai ir te- 
pavartotas. Prologo pradžioje 
poetas kreipiasi į savo globėją 
Mecenatą. Kiek ironiškai pasisa
kęs apie įprastus romėnų sie
kius bei pomėgius, gale Horaci 
jus tariasi galėsiąs laimingas 
didžiuotis, jei Mecenatas pripa
žins jo kūrybą vertą gretinti 
su didžiųjų graikų lyrikų kūri
niais. Tad Horacijus čia pasi
sako, kad jis poetinę kūrybą 
laiko savo pašaukimu. Romoje 
tatai buvo neįprasta, o būti ly-

Prologas (odė 1,1):

riku tebebuvo ir visiška nau
jiena.

Epiloge Horacijus sakosi pa 
sistatęs sau amžiną paminklą. 
Kol Roma gyvuos, - o Romos 
amžinumu buvo tikėta, - jo gar 
sas tolydžio augs. Bus garsina
ma, kad žemos kilmės Apulijos 
sūnus tapo galingu ir pirmas 
ajolų giesmę, t.y. poeto Alka- 
jaus ir Spafos, giedojęs italų 
lyra. Tad mūza turinti didžiuo
tis nuopelnu ir vainikuoti jam 
galvą Apolono gebene (hedera).

Čia pateikiu šių dviejų odžių 
savo vertimo bandymą.

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

41 *
ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

Joteph F. Gribauskat 
Executive Secretary

5*
ON BONUS SAVINGS 

Unitą of $1,000.00 
For 3 Teari 

Dividendt Paid 
Ouarterly 

or Compounded

144Z $o. 49fh Court

S. BŪDAVĄ 

PRISIMINUS...

Mecenatai, garbus ūgli karališkas,
Tu ir prieglobstis man, ir gražmena brangi! 
Kai kuriem vežimu dulkes olimpiškas
Geriant sąla širdis: ratų jkaitinty 
Nekliudyta baigmė, palme pa puošdama, 
Kelia juos į dievus, žemių vairuotojus, 
šitas mėgs, kai sviri aukštinti lenkčiomis 
Puls kviritų minia triguba pagarba.
Tam smagu, jei savan supila sau svirnan, 
Kas tik libiškuose šluojama laituose.
To, kurs savo gimtus trupina kirstuvu 
Džiaugdamos arimus, lobiais atališkais 
Niekas neprivilios eldija kipriška 
Raižyt Mirtos bangų drebančia širdimi. 
Su Ikaro vilnim rungiantis atkakliai 
Piečiui, giria baugus mieste gimtam pirklys 
Rimtį savo laukų: taiso tuojau laives, 
Sutrankytas, stokos neišmanus kentėt. 
Kitas meilys taurių senstančio masiko, 
Valandėlę nuvogt geis nuo šiokios dienos: 
Čia patįs po žaliu pasilikas arbutu, 
Čia vėl galvą priglaus prie virulių šventų. 
Tuos vilios stovykla ir sujaugti gausmai 
Rago su trimitu motinų prakeiktan 
Traukt karan. Po dangum šaltu medžiotojas 
Tvylos, gležną namie žmoną užmiršdamas: 
Be kur ištikimi kurtai elnę išvys 
Ar kur šernas smarkus vytus pradrėks tinklus. 
Gi mane hedera, dainių kaktos gražna, 
Kels Olimpą n dievų; alkas mane vėsus 
Ir satyrų būry nimfos skrajodamos 
Skirs iš tarpo minios, jeigu tik vamzdeliu 
Grot Euterpė nedraus ir Polihirnnija 
Lesbo citros stygų derinti neprivengs. 
Lyros dainių draugėn jei tad mane skiri, 
Iškilmingu žvaigždes sieksiu galvoviršiu.

Epilogas (odė III, 30)

Kurt paminklą baigiau: varį jis pergyvens, 
Už karališkas kils piramides aukščiau. 
Jo nei liūtis graužli, nei siautulys audrų 
Nevalios sunaikint, nei nesuskaitomos 
Metų eilės eilių, nei pragaištis laikų. 
Mirsiu ne suvisam: manojo "aš" dalis 
Libitinos išvengs: be paliovos nauja 
Augsiu šviežias garbe, kol Kapitolijun 
Laiptais žengs patylom su mergele žynys. 
Kur Aufido sraumuo kriokia ir kur sausrus 
Iš prastuolių didžiai Daunas kaimietiškom 
Viešpatavo gentim, gandas garsins, kad aš 
Pirmas ajoliškai dainai itališkus
Darniai taikiau garsus. Nuopelnus išdidžiai 
Užtarnautus priimk ir maloningai man, 
Melpomene, garbus delfišku lauru juosk.

. 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.

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST 

1MMEDIATE OPEN1NG FOR REG1S- 
TERED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BED HOSPITAL. COMPLETELY 
MODERN FAC1L1TIES. SALARY 
COMMENSURATE W1TH EXPERi- 
F.NCE AND ABILITIES. FRINGE 
BENEFITS.

WIRE CALL OR WRITE TO 
PERSONNEL DIRECTOR 

WESLEY MEDICAL 
CENTER

550 NORTH H1LLSIDE 
WICH1TA, KANSAS 67214 

(53-62)

Professional openings exist for 
NURSING SUPERVISOR—HEAD 

NURSE REGISTF.RED NURSES & 
L.P.N'S. & DIETICIANS 
PHYSICAL THERAP1STS 

Positions available imniediately in a 
skilled nursing home associated with 
an acute short terrn 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)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

(Atkelta iš 5 psl.)

Papilės. Tik daug vėliau 
sužinojau, kad Budavas 
jau buvo Kaune Kunigų 
Seminarijoje.

Dažnai pasitaiko, kad 
didieji žmonės savo ta
lentą suranda prieš savo 
norą. Reikia pripažinti, 
kad Būdavas mūsų lite
ratūroje buvo didelis ta
lentas. Taip pat jis buvo 
talentingas pamokslinin
kas. Kas neprisimena Bū
davo pamokslų per radi
ją, per tautines iškil
mes, Jo pamokslai buvo 
turiningi ir sakomi gra
žia lietuvių kalba.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4’/« % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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('IIKLIII)II ANSAMBLIO ir ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPĖS "SUKTINIS" 

KONCERTAS-V AK A RAS 
SLOVĖNU AUDITORIJOJE 

1967 m. birželio 3 d., 8 vai. vak.
Bilietai gaunami paskambinus telef. 681-9143 ar IV 1-9928. Po programos šokiai ir vaišės.

JAUNIMO DĖMESIUI!
Baigusieji šiais me

tais gimnazijas (high 
Schools) ir norintieji įs
toti į Akademinį Skautų 
Sąjūdį, kviečiami regis
truotis šiais telefonais: 
fil. M. Švarcienė 944- 
2179 ir fil. A. Gedris 
481r8025, kur bus suteik 
tos smulkesnės informa
cijos apie tolimesnį aka
demišką skautišką veiki
mą.

"VISUOMENE KAL
BA" — tokiai temai ir 
visuomenei svarbiems 
klausimams svarstyti 
šaukiamas susirinkimas 
birželio 1 d., 7 vai. vak. 
Willson Junior High au
ditorijoje (1625 E. 55 gt.)

Pokalbyje, be eilės

Trečiad., geg. 31 — 8 v. v. 
CLEVELAND-STOKE CITY (ANGLIJA) 
SU CHICAGO-CAGLIARI (ITALIJA) 
Bilietų kainos:
Ložės, rezerv. bil. $5, $4, $3
Bleachers $2
(Tik rungtynių dienai)

MAJOR LEAGUE PRO SOCCER

FOOTBALL
CLEVELAND STADIUM

Įsigyti: 
Richman’s 
736 Euclid

ar 
Stadione — Gate A

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Clevelandą atstovaujanti futbolo komanda — Štoke City iš Ang
lijos pasirodys Stadione gegužės 31 d. 8 vai. v. susitinkant su Chi- 
cagą atstovaujančia Capliari iš Italijos.

miesto tarybos narių, 
kaip J. Bell, C. Cain, Ed. 
Turk, W. Latkovic, daly
vaus eilė atstovų iš visuo
meninių organizacijų, o 
taip pat ir policijos bei 
gaisrininkų vadovybės.

Žada būti iškeliami la
bai svarbūs Superior ir 
kt. artimųjų gatvių rajo
no gyventojams rūpimi 
klausimai.

KONCERTAS
Čiurlionio Ansamblio 

ir Tautinių Šokių grupės 
"Suktinis" pavasario kon 
certas, įvyks birželio 3 
d. Slovėnų Auditorijoje. 
Pradžia 8 vai. vakar. Bi
lietus galima įsigyti jau 
dabar, skambinant M. 
Aukštuoliui tel. 481-9928 
arba Čiurlionio Ansamb
lio pirmininkui V. Pleč
kaičiui tel. 731-7699. 
Koncerto dieną bilietų ka
sa bus atidara nuo 7 vai. 
vakaro. Po programos 
šokiai ir vaišės.

šv. KAZIMIERO 
KOLEGIJAI RINKLIAVA

Pontifikalinė šv. Kazimie
ro Kolegija Romoje ruošia
N. Lietuvai kunigus, o da
bartiniu metu išeivių lietu
vių parapijoms, sudaro ga
limybes kunigams įsigyti 
aukšto mokslo laipsnius Ro
mos žymiuose universite
tuose. Mūsų, kaip lietuvių 
katalikų, pareiga paremti 
auka šią garbingą įstaiga, 
kad ji galėtų sustiprėti, iš
silaikyti ir savo paskirtį at
likti. ši proga kaip tik at
sirado. Gegužės 28 d., Cle
velando šv. Jurgio parapi
jos klebonas B. Ivanaus
kas, lietuvių reikalų rėmė
jas, paskyrė rinkliavą per 
visas Mišias Šv. Kazimiero 
Kolegijai. Rinkliavos vokai 
išdalinti p a r a p ijiečiams. 
Kiekvienas prašomas prisi
dėti, kad ir mažiausia, bet 
savo paties asmenine auka. 
Gera būtų, kad prisidėtų ir 
organizacijos.

Ne visi lietuviai dalyvavo 
Šv. Jurgio parapijos pamal
dose .todėl prašomi savo au
ką pasiųsti šv. Jurgio para
pijos klebonijon arba tie
siog į Romą šiuo adresu:

Pontificium Collegium Li- 
tuannum (arba rektoriaus 
vardu — Msgr. L. Tulaba) 
Via Casalmonferrato, 20 
Rome 4, Italia. Aukų vokai 
gaunami šv. Jurgio parapi
jos klebonijoje, Dirvos red., 
Baltikos ir Patrios krautu
vėse. Norintieji gauti dau
giau informacijų gali kreip
tis į Kolegijos įgaliotinį A. 
Tamulionį, 414 Bratenahl 
Rd., Bratenahl, Ohio 44108. 
Tel. 851-2524.

PARDUODAMAS
šaldytuvas — (freezer) 

923 E. 72 gt. 
tel. 131-1382.

IŠNUOMOJAMI
3 kamb., be baldų ir vonia. 
1053 E. '< 1 gt. pasir. viršuj 
ar apačioj.

Teirautis 361-0989.
(62-64)

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)

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

DETROIT

PRADEDA SEZONĄ
Vasarvietė ”Nida” prie 

Lobdell ežero, 16228 Havi- 
land Beach, Linden, Mich. 
savo sezoną pradeda Meme
nai šventės savaitgalyje. 
Pakankamai yra stalų, val
gymui, laivų žuvavimui, 
vietos stovyklavimui ir ke
letą namelių vasarojimui. 
Čia pat išduodami ir žuva- 
vimo leidimai.

Detroito ir apylinkių lie
tuviai visada laukiami sve
čiai.

Savininkai Kodačiai

BIRŽ ELIO MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 
11 d. 5 vai. vakare, det- 
roitiečiai renkasi Lie
tuvių Namuose, bendrai 
su estais ir latviais, pa
minėti liūdnąsias birže
lio dienas, primenančias 
Lietuvos okupaciją ir de
portacijas Sibiran.

Kasmet vis mažėjant 
dalyvių skaičiui, vis ma
žiau dėmesio susilau
kiant iš savųjų ir sveti
mųjų pusės, minėjimo 
rengėjai, Pabaltijo tau
tų komitetas, šiais me
tais ryžtasi liūdnąjį mi
nėjimą pravesti vien tik 
savųjų tarpe, kartu, ban
dant akcentuoti tarpusa
vį visų pabaltiečių soli
darumą ir bandant siek
ti artimesnių ryšių tarp 
estų, latvių ir lietuvių.

Programa bus trumpa 
ir nevarginanti. Kalbė
tojai (po vieną iš trijų 
tautybių) ribojami 5 min. 
kiekvienas. JAV himną 
giedos Pr. Aaranka, su
sirinkusieji kviečiami 
giedoti kartu visų trijų 
valstybių himnus. Jų 
tekstų žodžiai bus išda
linti atskirai. Atidarymo 
invokaciją skaitys latvių 
evangelikų kunigas, už
darymo maldą praves 
kun. Br. Dagilis. Meninė
je dalyje lietuvius atsto
vaus smuikininkė Leono
ra Michaels ir taut. šo
kius šoks "Šilainės" an
samblis, vad. G. Gobie- 
nės.

Po to, Pabaltijo tautų 
komitetui priklausan
čios ponios ir panelės 
visus surinkusius pavai
šins kava ir savo tau
toms būdingais keps
niais. Tiek įėjimas į mi
nėjimą, tiek ir vaišės 
- nemokamai ir jokių 
rinkliavų nebus. Norin
tieji galės paaukoti fak- 
tinoms ruošimo išlai

doms padengti. Jungti
niame Pabaltijo tautų ko
mitete šiais metais lie
tuvius atstovauja Al. As- 
tašaitis, uoliai talkina
mas kitų komiteto narių, 
mūsų studentijos atsto
vų: D. Majauskaitės, A. 
Tamulionytės ir R. Su
kau sko.

(k)

LOS ANGELES

JAUNIMO ŠVENTĖ

Pietų Kalifornijos lie
tuvių jaunimo šventė 
įvyks birželio 3 d. (šeš
tadienį) 6 vai. vak. Inter- 
national Instituto patal
pose, 435 S. Boyle Avė., 
Los Angeles. Programo
je dalyvauja lituanisti
nės mokyklos, LB tauti
nių šokių grupė, Jaunimo 
ansamblis ir jungtinis 
choras. Be to, bus suvai
dinta "Rugiapiūtės pa
baigtuvės", rėžis, akt. J. 
Kaributas. Šiai šventei 
suorganizuoti ir praves
ti sudarytas komitetas:
O. Razutienė, muz. G. Gu
dauskienė, I. Medžiukas 
ir E. Radvenis. Jiems tal
kininkauja: rašyt. Alė
Rūta, pianistė O. Ba
rauskienė, muz. A. Nar
butas, pianistė J. Puško- 
rienė, D. Razutytė ir ki
ti. Dekoracijas piešia 
dail. A. Žaliūnas. Pro
grama bus įvairi ir įdo
mi. Kiekvienas apsilan
kęs turės progos pama
tyti mūsų jaunimo suge
bėjimus. (m)

IŠKILMINGAS PARTI
ZANŲ MINĖJIMAS

Pagaliau ir Los Angeles 
lietuviai šaulių ir ramovėnų 
iniciatyva balandžio mėn. 
30 d. bažnyčioje pamaldo
mis ir po to parapijos salė
je iškilmingai paminėjo 
1941 birželio 22-23 sukilimo 
ir antrosios bolševikų oku
pacijos partizanus jų nuo
pelnus ir aukas.

12:30 vai. lietuvių parti
zanų minėjimą atidarė ats. 
maj. Liaudanskas, kuris sa
vo įžanginėje kalboje trum
pai apibudino lietuvių par
tizanų atliktus uždavinius 
ir jų pasiaukojimą.

Po to sekė teisn. Paltaus 
šiai dienai pritaikyta pa
skaita. čia Paltus išsamiai 
ir vaizdžiai atpasakojo klas
tingą bolševikų ir jų raudo
nosios armijos įsiveržimą į 
Lietuvą, jų žiaurumus — 
totalinį lietuvių žudymą ir 
deportacijas. 1941 m. bir
želio 22 d. prasidėjus vokie
čių su rusais karui, lietuvių 
tautos sukilimą, partizanų 
narsius žygius, jų aukas ir 
nuopelnus, čia paskaitinin
kas pažymėjo, kad šis lietu
vių tautos prieš bolševikus 
sukilimas, kaip ir pati po
grindinė veikla, nebuvo pa
diktuota iš ”viršaus” Tai 
buvo visos eiles pogrindžio 
organizacijų, jų vadų atski
ros iniciatyvos, su bendru 
tikslu išplaukusiu iš visos 
tautos valios

Meninę dalį gražiai išpil
dė L. Zaikienė, padainavo 
akompanuojant p. Metri- 
kienei. Apeikienė įspūdin
gai padeklamavo pora par
tizanams skirtų eilėraščių.

expo67
MONTREALYJE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Vasarnamiai Laurentian 
kalnuose, prie didelio gra
žaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal 32, Quebec. 
Tel. 366-8528.

7 SKIRTUMAI
1. Kairėje esančio namo sto

gas ilgesnis; 2. Namo dešinio
ji pastogė platesnė; 3. Tvoros 
vidurinis skersinis išlindęs; 4. 
Skaičius "9" ant dviratininko 
nugaros skirtingai nupieštas; 5. 
Dviračio stabdžių kabelio išlen
kimas skirtingas; 6. Kabelis pri 
jungtas prie stabdžių; 7. Mūro 
kampas yra arčiau žiūrovų.

HELP WANTED MALĖ
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 

49 40 Schaaf Lane, Cleveland, Ohio 
351-1300

(60-62)

WANTED EXPERIENCED 
TOOLMAKERS

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

Call betvveen 9-4 
PREM1ER MFG. CORP.

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

(58-67)

MAINTENANCE MECHANIC

FORK LIFT 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 & CHEMICALS 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. 

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

(60-62)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

JIG BORE 
OPERATORS

0<D. & I.D. GRINDERS
LATHE HANDS

HARDINGE 
OPERATORS
INSPECTORS
LAP HANDS

Mušt have experience on preci- 
sion & prototype work. And be 
able to sėt up work from Blue 
Prints & Olose Tolerances.
All fringe benefits & overtime.

SPEEDRING CORP.
711 E 11 Mile Rd. 

Warren, Mich.
(62-64)

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



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

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

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

MENINĘ PROGRAMĄ 
ATLIKS

Solistė

Nerija Linkevičiūtė ,

solistas Jonas Va 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” 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.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• 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.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius, aktyviai reiškian
tis savosios spaudos rėmi
mo darbuose, papildė savo 
įnašą Vilties draugijai 40 
dol.

• Agr. J. Kregždė, iš Cin- 
cinnati, Ohio, savo įnašą 
Vilties draugijai papildė 
atsiunčiant 10 dol.

• Adv. Shallna, Lietuvos 
garbės konsulas, yra pa
skirtas Shriner’s testamen
tų ir palikimo komisijos 
nariu. Kaip žinoma, Shri
ner’s Amerikoje turi apie 
apie 20 ligoninių ir dabar 
Bostone stato naują, už 
puspenkto milijono dolerių.

SAS STOVYKLA
Šių metų SAS vasaros 

stovykla įvyks 100 mylių 
nuo Montrealio, gražiojo
je Kanados gamtoj, nau
jojoje lietuviškoje sto
vyklavietėje, rugpiūčio 
22 iki rugsėjo 2 d.

Stovyklos registraci-

Mielam bičiuliui

JONUI VALIUKĖNUI
mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime

Emma ir Bronius Užemiai

A t A

JONUI VALIUKĖNUI
mirus, jo žmoną MARIJĄ, dukrą DELI JĄ ir ki

tus gimines, užjaučiame ir kartu liūdime

Julius, Irena ir Diana 
Gelažiai

A. A.

JONO VALIUKeN o

netikėtos mirties prislėgtoms jo žmonai MARIJAI

ir dukteriai DELIJAI reiškiame savo užuojautą

B. ir V. Dzenkauskai ir 
A. ir A. Kašubai 

A t A A. A.

JUOZUI KAVALIŪNUI GEDIMINUI E I D U K A I Č I U I
mirus, Jo broliams ANTANUI ir BRONIUI KA- žuvus Vietname, velionio seseriai MARIJAI PUŠ-

VALIŪNAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir KORIENEI, šeimai ir artimiesiems gilią užuojau-

kartu liūdime tą reiškia

LTM Čiurlionio Ansamblis Pilėnu Tuntas Clevelande

..... ........ ...... .....

ja vyks per draugovių val
dybas. Norintieji stovyk
loje dalyvauti tai prane
ša savo draugovės valdy
bai, kuri nutaria leisti 
ar neleisti studentui re
gistruotis. (Mat, stovyk
loje draugovių valdybos 
bus atsakomingos už sa
vo narius).

Kadangi vietų skaičius 
yra ribotas, neužsi
registravę studentai ne
bus priimami į stovyklą. 
Taip pat studentai be 
draugovės valdybos lei
dimo — nebus priimami.

Registracijos lapai 
turi būti grąžinti SAS 
Valdybai iki rugpiūčio 
1 d. Draugovės pirmi
ninkas pasirašo kiekvie
ną registracijos lapą.

Registracijos mokes
tis $5.00.

Stovyklos mokestis 
$45.00o

Stovyklos metu bus 
organizuojama ekskursi
ja į EXPO 67, Montrealy
je. Darbo dienos savait
galį bus Lietuvių Diena. 
Kadangi Montrealyje nak
vynės sunkiai gaunamos, 
iš anksto šiam savaitga
liui užsiregistravu
siems bus parūpintos 
nakvynės. Kaina — maž
daug $5.00 nakčiai. Re
gistracijos mokestis 
šiam reikalui $2.00. Dau
giau žinių parūpins Mon
trealio draugovė.

Norėtumėm pabrėžti, 
kad stovyklos registraci
ja vyksta per draugovių 
valdybas, be kurių leidi
mo niekas nebus stovyk- 
lon priimamas.

SAS Valdyba

KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ 

KONFERENCIJA
LKDS Centro Komiteto 

nutarimu Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos 
konferencija šaukiama š. 
m. birželio 24-25 d. Chica
goje.

Konferencijos posėdžiai 
ir šeštadienio vakaro atsto
vų bei kviestinių svečių po
kylis vyks Tėvų Jėzuitų 
Jaunimo Centre.

Konferencijos šeimininku 
yra LKDS Chicagos sky
rius, kuriam pirmininkauja 
Dr. K. Šidlauskas.

KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 7 d., Chicagoje, 
įvyko metinis LKSK S-gos 
Chicagos skyriaus narių su
sirinkimas. Paskaitą skaitė 
Centro Valdybos pirminin
kas prof. dr. K. Gudaitis. 
Jis palietė ir nagrinėjo nei
giamus spaudoje atsiliepi
mus apie 1918-1920 metų 
savanorius - kūrėjus. Sava
noriai yra savanoriai, o už 
jų nuopelnus įstatymu jie 
pavadinti KŪRĖJAIS. Mo
bilizuoti jų nereikėjo. Tuo 
reikalu susirinkimas nuta
rė tinkamai reaguoti.

Susi rinkimas, išklausęs 
tris kadencijas pareigose 
išbuvusios Valdybos prane
šimus ir ataskaitas, jos 
darbus užgyrė ir padėkojo 
už gražų pasidarbavimą. 
Senąją valdybą sudarė: sa- 
vanoriai-kūrėjai — J. Ta
mulis, J. Sabaliauskas ir J. 
Kanišauskas. Naujon val- 
dyvon vienbalsiai išrinkti: 
K. Petrauskas, J. Grybaus
kas, J. Vilutis ir K. Karob
lis.

Naujos valdybos adresas: 
K. Petrauskas, 4429 S. Tal- 
man Avė., Chicago, Iilinois 
60632.

D R. JUSTUI PETKEVIČIUI

mirus, jo šeimai gyvenančiai JAV ir Motinai bei

seserims — Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

Algis Gvbauskas 
su šeima

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, Iilinois.

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, 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 Jstatų 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.
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