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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVETLANOS KNYGA
NETRUKUS PASIRODYSIANTI STALINO DUK
TERS KNYGA KELIA NEMAŽA SUSIDOMĖJI
MĄ, NORS TEN IR NEBUS KOKIŲ NORS YPA
TINGŲ SENSACIJŲ. — SOVIETŲ BANDYMAI 
SUMAŽINTI PELNĄ Iš TOS KNYGOS. — SIS
TEMA REIKALAVO TOKIO ŽMOGAUS KAIP 

STALINAS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Rugsėjo 10 dieną visa 
eilė pasaulio laikraščių, 
jų tarpe New York Ti
mes ir Chicago Tribūne, 
pradės spausdinti ištrau
kas iš Stalino' dukters 
Svetlanos Alilujevos kny
gos "20 laiškų vienam 
draugui". Nors joje ir nė
ra ypatingų sensacijų, 
knygos visdėlto laukia
ma su nemažu dėmesiu. 
Šiaip ar taip Stalinas pra
liejo nemažai kraujo ant 
komunistinės iliuzijos 
aukuro ir pats faktas, 
kad jo duktė tam, kad 
viešai papasakojus apie 
jo asmenišką gyvenimą, 
turėjo pati pabėgti iš tė 
vo pastangomis kurto ro
jaus, yra labai įdomus 
ir būdingas.

Rugpiūčio 15 d. Svet
lana turėjo spaudos kon 
ferencįją su 14 žurnalis
tų iš 14 kraštų, kuriuo
se pasirodys jos knygos 
ištraukos, o už poros sa
vaičių ir pati knyga. Ten 
ji paaiškino ir knygos 
atsiradimo istoriją. Pa
sirodo, kad aprašyti sa
vo šeimos santykius pa
ragino ją vienas smul
kiau neidentifikuotas 
draugas. Kadangi Svet
lana nežinojo kaip pra
dėti, tas draugas pata
rė pasirinkti laiškų for
mą. Taip esą lengviau 
ir paprasčiau rašyti. 
Svetlana taip ir padarė. 
Tie, kurie tą knygą jau 
skaitė (jos rusiška lai

ŠIANDIEN IR RYTOJ
AR ŽINOTE, kad sovietiški batai suvaidino dideli vaidmenį 

arabų pralaimėjime prieš Izraeli? Ir dėl to Jaroslavo batų fabri
ko "Skorochod" direktoriui Nikitai Semionovič Krasnikovui gresia 
pavojus būti ištremtam | Sibirą.

Sovietų misija, kuri tyrinėja arabų armijos pralaimėjimo prie
žastis, gal dar to ir nejrašė | savo ilgą sąrašą, bet niekam ne- 
paslaptis, kad sovietiški batai daug prisidėjo prie to karo pralai
mėjimo.

Prie Al Arish, kur buvo arabų armijos štabas, padarytas nuo
stabus atidengimas. Po kautynių visas laukas buvo nuklotas kariš
kais batais. Izraelitai dėl to labai nenustebo. Jau po 1956 metų kau
tynių Sinajuj buvo rasta batų daugiau negu belaisvių. Tas buvo aiš
kinama, kad egiptiečiai kariai nepratę nešioti batus ir kai tik draus
mė atsileidžia, ypač jei priversti bėgti, prie pirmos progos nusi- 
krato batais. Bet paskutinius metus arabų armija priprato nešioti 
batus. š| kartą priežastis kita. Koks buvo izraelitų nustebimas, kai 
rūšiuojant 829 poras batų rasų, kad visi buvo 42 numerio. Nejaugi 
Nasseriui buvo pavykę sumobilizuoti visus kareivius vienoda koja?

Paslaptį atidengė egiptietis belaisvis Ibrahim Adwan, kuris vėl 
paskirus ton pačion vieton, kur buvo anksčiau - intendantūron, pa
rodė knygose įrašytas dviejų sovietiškų batų fabrikų siunus: 
"Skorochod" iŠ Jaroslavo atsiuntė batus 42 numerio, o "Partizan" 
iš Minsko — 44 numerio. Ir uip buvo gauu kelios dešimtys tūks- 
unčių porų batų tik dviejų skirtingų numerių.

Sovietų batų fabrikų direktoriai matyt stengėsi išvystyti ga
mybą visai nesirūpindami egiptiečių kareivių kojomis. Pagaliau, 
ne visi bau! turėjo šniūrelius. Arabai buvo priversti kovoti di
deliuose arba mažuose batuose, susirišę telefono vielomis. Tad 
nėra ko stebėtis, jei jie prie pirmos progos tais sovietiškais ba- 
uis nusikratė...

☆
TIESOJE rugpiūčio 20 d. pasakojama tokia istorija:
Vienas alytiškis atvažiavo | Vilnią prašytis dirbti cirke.
— O ką jūs mokate? -- paklausė jo.
-- Galiu virve vaikščioti, — atsakė pilietis iš Dzūkijos sostinės. 
-- Dirbote cirke?
-- Ne, išmokau vaikščiodamas mūsą miesto šaligatviais... 
Ir žmogus nė kiek nemelavo, priduria Tiesa. Alytaus šaligatviai 

iš tiesą puiki vieta cirko akrobatams treniruotis, nes alytiškiai, 
vengdami įklimpti | purvyną ar smėl|, vaikšto ne šaligatviais, o ba
lansuoja cementinėmis briaunomis. ^vgj

da jau pasirodė Londo
ne), teigia, kad Svetlana 
turinti labai gražų sti
lių ir knyga turinti ne 
tik istorinės, bet ir ne
mažos literatūrinės 
reikšmės.

Knyga buvo parašyta 
1963 metų liepos ir rug
piūčio mėnesiais. Iš vi
so jos buvo 3 egzemplio* 
riai. Vieną jų Svetlana 
per savo paskutinio vy
ro (faktinai ji nebuvo ga
vusi leidimo už jo for
maliai ištekėti) indo 
Singho gimines išsiuntė 
į Indiją. Kiti du liko So- 
vietijoje: vienas Mask
voje, kitas Leningrade.

Kai jai pasisekė gauti 
leidimą iš paties Kosy
gino išvažiuoti į Indiją 
ir palaidoti savo miru
sio vyro pelenus, ji ten 
gavo anksčiau pasiųstos 
knygos egzempliorių ir 
apsisprendė pasilikti Va
karuose. Savaime aišku, 
kad sovietų saugumas ne 
sėdėjo sudėjęs rankų ir 
smulkiai ištardė visus 
tuos, kurie turėjo bet ko
kį ryšį su Svetlana. Re
zultate į sovietų saugu
mo rankas pateko.abi ar 
ba bent viena iš Sovie- 
tijoje pasilikusių knygų. 
Kiekvienu atveju, kai 
Svetlana susitarė suHar- 
per & Row leidykla dėl 
tos knygos išleidimo, so
vietai apsisprendė suga
dinti jai biznį. Anglijoje 
ir Vokietijoje pasigirdo 

pasiūlymai tos knygos 
tekstą patiekti anksčiau 
ir daug pigiau už pačią 
Svetlaną!

Vokiečių savaitraštis 
’Stern' (tiražas 2.000. 
000) už tos Maskvos meš
kerės užsikabino ir pra
dėjo jau spausdinti tos 
knygos ištraukas, tačiau 
savaitraštis Der Spiegei, 
kuris įsigijo teises iš 
pačios Svetlanos už 480. 
000 markių (120.000do
lerių) iškėlė bylą Ham
burgo teisme ir teismas 
uždraudė ’Stern’ spaus
dinti nelegaliai įsigytas 
ištraukas. Po to sovietai 
pasiūlė spausdinti pasi
kalbėjimą su Svetlanos 
motinos seserim, toji ta
čiau, kaip ’Spiegelis’ iš
aiškino, mirė prieš tris 
metus...

Pati Svetlana, susipa
žinusi su sovietų patiek
tu tekstu, teigia, kad tai 
esąs jos, tačiau kiek iš
taisytas. Kai kas pridė
ta, kai kas išbraukta.

Šiandien Svetlana tei
gia, kad ji padariusi tei
singą sprendimą apleis

ti Sovietų Sąjungą, nors 
ji ten ir turėjusi užtikrin
tą gerą pragyvenimą ir 
turėjo palikti du vaikus. 
Paklausta apie bolševi
kinio režimo ateitį ji 
pareiškė:

"Nesu pranašas, ta
čiau man atrodo, kad po 
50 metų tai, kas vadina
ma Marksizmu-Leniniz- 
mu, nebėra visoje tauto
je išplitusi pasaulėžiū
ra. Savo laiku ta ideo
logija buvo laikoma la
bai pažangia, tačiau aš 
negaliu teigti, kad taip ir 
liko. Ir aš nesu išimtis. 
Priklausau tai rusų tau
tos kartai, kuri tąja ide
ologija nusivylė ir ją lai 
ko klaidinga, nes ji ne
davė tautai to, ką žadė
jo".

Savo religingumą ji 
taip aiškino:

"Visų pirma aš tikiu, 
kad religinis jausmas 
žmogui yra įgimtas — 
lygiai taip pat kaip žmo
gus gimsta poetu ar mu 
ziku. Poetu negalima tap 
ti per išmokslinimą. Re
liginis jausmas turimas 
iš prigimties. Abi mano 
bobutės — mano moti
nos motina ir mano tė-

C. Kiliulio nuotraukaBostono skautai stovyklauja...

vo motina, — buvo ir li
ko labai pamaldžios. Re
ligingumas padidėja 
senstant. Kai gyvenimas 
pasidaro sunkus ir netu
ri prie savęs žmogaus, 
kuriam galėtum pasiti
kėti, tada žmonės atran
da religiją. Taip ir man 
atsitiko. Aš nesu linkusi 
jokiom apeigom, eiti į 
bažnyčią ir taip toliau.

(Nukelta į 2 psl.)

JAV

PADIDINS 
PENSIJAS

šiomis dienomis
Kongresas patvirtino įsta
tymą, kuriuo padidinamos 
pensijos. įstatymas susi
laukė abiejų partijų atsto
vų pritarimo ir įsigalios 
praėjus 2 mėnesiams nuo 
priėmimo datos ir preziden
tui pasirašius.

Minimalinė pensija iš 44 
dol. pakeliama iki 50 dol., 
maksimalinę 168 dol. pen
siją pakeliant iki 189 dol. 
Pensininkams leistina pa
pildomai užsidirbti suma iš 
1,500 dol. pakeliama iki 
1,680 dol. Pagal Medicare 
įstatymą ligos atveju ligo
ninėje išbūtas ir apmoka
mas laikas pakeliamas nuo 
90 iki 120 dienų.

Bendrai, visos pensijos 
padidinamos 12,5 nuošim
čiais.

žinoma, pensijų pakėli
mą seka mokesčių padidi
nimas pensijų fondui (so
čiai security).' Pagal nau
jąjį įstatymą apmokestina
moji 6,600 dol. uždarbio su-

DETROITE RUOŠIAMAS LIETUVIU 
MOKYTOJU PAGERBIMAS

ALT S-gos Detroito sky
riaus ^)irm. A. Musteikis 
rugpiūčio 27 d. savo rezi
dencijoje susikvietė Detroi
to spaudos darbuotojus ir 
su jais pasidalino bendro
mis mintimis apie rengiamą 
Detroite L. Mokytojui pa
gerbti dieną-akademiją.

Rugsėjo mėn. 17 d., 10:30 
vai. šv. Antano bažnyčioje, 
už mirusius ir žuvusius mo_ 
kytojus, šv. mišias laikys ir 
pamokslą pasakys vysk. 
Vincentas Brizgys.

12:45 vai. Lietuvių Na
muose bus akademija. In- 
vokaciją skaitys kun. Bro
nius Dagilis, žodį, apie pa
saulio lietuvių mokytojus 
tars PLB pirmininkas Juo
zas Bačiūnas. Į šią akade
miją laukiama atvykstant 
daug svečių.

PLB vicepirmininkas St. 
Barzdukas padarys prane
šimą: Mokytojo vaidmuo 
tautai ir valstybei ir moky
toja S. Rūkienė, buvusi Si
biro tremtinė, kalbės apie 
okupuotos Lietuvos moky

mą pakyla iki7,600 dol. To
ji suma, žinoma, kils kas 
metai, kylant ir didėjant 
visiems mokesčiams. Bet 
iki šiol infliacijos tendenci
joms augant pensininkai ir 
buvo daugiausiai dėl to nu
kentėjusiais.

tojo darbo sąlygas. Po šių 
pranešimų bus meninė da
lis. Pranas Zaranka padai
nuos keletą lietuviškų dai
nų. Jam akompanuos Ona 
Valytė. Meninėje dalyje ga
li būti ir viena kita staig
mena, bet A. Musteikis šios 
paslapties dar neišduoda.

Po akademijos svečiams 
ir mokytojams pagerbti 
ruošiami bendri pietūs. No
rintieji dalyvauti pietuose 
praneša A. Musteikiui tel. 
TO 9-3090.

Akademija ruošiama ALT 
S-gos Detroito skyriaus ini
ciatyva.

A. Grinius

IŠ VISO PASAULIO

• JAV VYRIAUSYBEI nepa
vyko sulaikyti plieno kainų pa
didinimo. Tai svarbus ir reikš
mingas Jvykis krašto ūkio rai
doje. Kainoms, mokesčiams ir 
valstybės išlaidoms ir taip jau 
kylant, plieno pramonės žygis 
dar labiau paspartina kylančių 
kainų spiralę ir kelią | infliaci
ją.
• ARABŲ VALSTYBIŲ va

dovybės desperatiškai ieško iš
eities iš politinio akiigatvio, ku- 
rin atsidurta konflikto su Izra
eliu pasėkoje. Jordanija ir Egip. 
tas reikalingi skubios ūkinės 
paramos. Vyriausybių atsto
vų pasitarimuose ryškėja nuo
monių skirtumai, gilūs nesu
tarimai.
• ŠIĄ VASARĄ įvykusios 

negrų riaušės Newarke, New 
Jersey, padarė 10,2 mil. dol. 
nuostolių, kurių penktąją dali 
sudaro išplėstos svaigiųjų gė
rimų krautuvės.

• IŠTISI METAI truks, kol 
bus išvalytas Egipto užblokuotas 
Suezo kanalas.

• Čekoslovakijoje veikia 
tik dvi katalikų kunigų semina
rijos. Iš buvusių 7.000 kunigų 
liko tik 3.300. Aštuoni iš dvy
likos vyskupų laikomi namų 
arešte arba yra "savanoriškai" 
atsistatydinę iš pareigų.
• GEN. DE GAULLE buvo 

smarkiai iškritikuotas buvusiof savo artimo rėmėjo ValeryGis- 
card d’Estaing, kuris dabar va
dovauja t.v. nepriklausomai res
publikonų partijai, turinčiai par
lamente 44 atstovus. Pasmerkus 
de Gaulle užsienio politiką ir jo 
nesiskaitymą su parlamentarine 
tvarka darant sprendimus,atro
do, kad iki šiol j| rėmę respubli
konai gali pereiti j opociziją.
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SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

VALDYBOS IR ORGANIZACIJOS
Australijos lietuvių 

laikraštis Mūsų Pasto
gė savo 27 nr. vedama
jame tuo klausimu ra
šo:

Dažnai nusiskundžia
ma ir jau ne nuo šian
die, kaip sunku organiza
cijose ar bendruomenės 
padaliniuose sudaryti 
naujas valdybas. Įeiti į 
valdybas teisinamasi 
tuo, kad vieni bijosi dar
bo, kiti atsakomybės, ki
ti susiranda ir kitokių 
motyvų. Tačiau patsrim 
Čiausias motyvas, kad 
kiekviena valdyba ko
kios bebūtų organizaci
jos turi viena atidirbti 
visus darbus už visą or
ganizaciją. Kitaip sa
kant, pati organizacija 
egzistuoja tik nariais, 
bet tie nariai galima sa
kyti, beveik niekuo nesi
rūpina ir niekuo veikloje 
neprisideda, o viską pa
tiki ir paveda sudaryta- 
jai valdybai. Ir taip (val
dybą patekę žmonės turi 
ne tik organizuoti, bet ir 
patys savo projektus pra
vesti, o atėjus metiniam 
susirinkimui tie patys 
organizacijos nariai net 
nesidrovi valdybai pa
priekaištauti, kad ji to 
ar to nepadariusi, ir pa
našiai.

Šitokia padėtis pri
veda prie to, kad valdy
ba, jeigu energinga, pa
ti veikia, o organizacija 
tik atlieka vertintojos 
funkcijas. Tad ir visai 
nenuostabu, kad daugelis 
patekti į valdybas bijo ir 
vengia. Praktiškai pagal 
nusistovėjusią ir jau įsi- 
pilietinusią tvarką patys 
organizacijos nariai už 
savo organizaciją nei ne
jaučia jokios atsakomy

SVETLANA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Religinis jausmas Rusi
joje yra labai išplitęs, 
daug mano pažįstamų tu
ri tokią pat patirtį. Nie
kas jų nemokino, bet jie 
pagaliau surado ko ieš
kojo — jie norėtų mels 
tis savo atskiru būdu”.

Pagaliau klausiau.*, 
kaip jai atrodo, ar jos 
tėvo valdymas Rusijai 
atnešė naudos ar žalos, 
Svetlana paaiškino, kad 
atsakymą į tą klausimą 
galima išskaityti jos kny
gos paskutiniame pus
lapyje. Kai ji rašiusi tą 
knygą, jai atrodė, kad ji 
niekados nesižavėjo sis
tema, vadinama 'Stali
nizmu’ nepaisant viso 
žmogiško prisirišimo 
prie tėvo. Ji tikinti, kad 
toji sistema buvo klai
dinga ir jokiu būdu ne- 
pažangi. Ji daugiau pri
dariusi žalos, negu at
nešusi gero, nors tie
siogiai ji, Svetlana, to 
ir nepasakiusi, perleis- 
dama teisėjo rolę atei- 
nančiom kartom. Ji kar
tu tačiau pastebėjo, jei 
jos tėvo nebūtų, būtų at
siradęs koks nors kitas 
"Stalinas”.

Svetlana pasirinko 
laisvę, nors dėl to turė
jo atsisakyti ryšių su sa
vo vaikais. Kiek žmonių 
iš čia skuba ten, kad nu
silenkus tam, kas dar li
ko iš Stalino kruopščiai 
puoselėtos sistemos. Pa
radoksų gyvenime ne
trūksta. 

bės, o jeigu kas įvyksta 
ne taip tai visada leng
va pasiteisinti — valdy
ba kalta, nes nepadarė 
to, ką turėjo padaryti. 
Neminint vardų, tenka 
tik priminti, kad dėl tų 
pačių narių abuojumo pa
čiai organizacijai, visa 
eilė organizacijų taip din
go iš veiklos horizonto, 
nes greičiausia jų valdy
bos norėjo ir būti valdy
bomis, būtent, organiza
cijai diriguoti, o kai tų 
organizacijų nariai pa
tys nenorėjo veikti, tai 
taip ir sunyko be dides
nio skaudulio.

Kad prie šitokios si
tuacijos prieita, jogorga - 
nizacija savo valdybai 
netalkininkauja ir net ne- 

‘sirūpina, kaip jos valdy
ba ją reprezentuoja, grei
čiausia kalta pati val
dyba arba tikriau sakant 
valdybos, kurios pačios 
ne tiek valdė bet ir vis
ką dirbo neįjungdamos 
kitų organizacijos narių į 
bendrą darbą. Tokiu bū
du organizacijos narių 
tarpe buvo išugdytas pa
syvumas, kuris jau sun
kiai bepataisomas.

Liūdniausia, kad su ši
tokia padėtimi susitai
kyta ir niekas net neke
lia balso, kad kreivai nu
eita. O nueita tikrai krei
vai. Įsivaizduokime kiek 
būtų galmapadaryti, jei
gu organizacijose dirbtų 
ne trys ar penki asme
nys, bet penkiasdešimt 
ar penki šimtai! Tačiau 
šito nėra. Valdyba orga
nizuoja, valdyba pati vis
ką atlieka pradedant kraš
to vadavimu ir baigiant 
indų plovimu, o kur yra

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

UŽSUK STROH'S
LENGVIAUSIAS BŪDAS GAUTI UGNIM VIKTIĮ SKONĮ
• šešių ir aštuonių paketuose
• be depositų, be grąžinimo 12 uncijų bonkos
• naudokite atsuktuvo, jei tinka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

„ KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

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

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

Vila jau atidaryta ii- priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai i vila AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 128-8125.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

NUSUK KAMŠTI

UGNIM VIRTAS SKONIS

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph F. Grlbauskai 
Eiecutive Secretary

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarlerly

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00

For 3 Teori 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Area Code 312) 656-6330
HOURS: Mon. M; Teta., Thuti., M. M; Sat. M; W«d. Ckied 

Sovfofi /• By TW lOHt TAe MoaM Wltt foru From TAo lif.

organizacijos nariai? Pa
dėtis yra tikrai nenor
mali ir ją reikėtų bet ko
kia kaina taip reformuo
ti, kad žinotų, ką turi da
ryti valdyba, o ką pati
organizacija visumoje.

Lietuviai galėtų efek
tyviai išvystyti savo 
veiklą, jeigu kiekvienas 
atliktų tai, kas turi būti 
atlikta kiekvieno doro lie
tuvio: prikląusą bet ko
kiai lietuviškai organi
zacijai stengtumės įvyk
dyti visas tas funkcijas, 
kurios priklauso man, 
kaip organizacijos na
riui ir lygiai remtume 
savo organizacijos val
dybos- projektus. Gali
mas daiktas, tuo keliu 
eidami įgytume ir orga
nizacinės drausmės, ku
rios mes iki šiol labiau
siai stokojame. Valdyba, 
kokia ji bebūtų, nors ir 
kaip stengtųsi, savo pas
tangomis neišpirks vi
sos organizacijos pres
tižo ir autoriteto, jeigu 
jai netalkininkaus visi 
organizacijos nariai. To
dėl rūpestis veikla nėra 
vien tik valdybos, bet ir 
visos organizacijos, ko
kia ji bebūtų (v.k.)

PAŠTO ŽENKLAS IR ALT
"Darbininkas” rugp. 29 

d. vedamajame, Kainam 
apie ruošą sukaktuviniams 
metams, atkreipia dėmesį į 
Dirvoje minėtą ALT pirm, 
raštą pašto ženklo išleidi
mo reikalu ir klausia:

”Argi ilgametis Baltijos 
tautų glaudus bendradar
biavimas nepriklausomo gy
venimo laikotarpy, o ypač 
išeivijoje, buvo paremtas 
tik "mandagumo” skraiste 
pridengtu veidmainiavimu? 
Laisvo gyvenimo broliai 
Pabaltijo santarvėje, bend
ro likimo draugai pavergi
me ir išeivijoje pagal Alto 
pirmininko laiško siūlymą 

turėtų skaldyti ir taip ne
gausias jėgas, reikalingas 
bendrame pasipriešinimo ir 
išsilaikymo darbe. Ar tik 
toks pasiūlymas negali būti 
įtartas "akcija prieš savo 
tautą”? O gal tai tik ne
mandagus išsišokimas.”

LIETUVOJE

• Vilniuje rugpiūčio pra
džioje įvyko Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos esperanti
ninkų suvažiavimas. Buvo 
per 500 dalyvių, jų tarpe 
šiek tiek svečių iš Lenkijos, 
Bulgarijos, Vengrijos, ryti
nės Vokietijos, Jugoslavijos 
ir Suomijos.

Esperantininkų klubo pir
mininkas Lietuvoj yra An
tanas Poška, kadaise buvęs 
žinomas Paškevičiaus pa
varde. Tada jis garsėjo Lie
tuvoj ne tik kaip uolus es
perantininkas, bet ir kaip 
dar uolesnis keliauninkas, 
žymiausia jo kelionė buvo 
1929 metais pradėtoji "ap
link pasaulį” (su žurnalistu 
Matu šalčium), bet keletą 
metų pravingiavusi dau
giausia Indijoj, kur (ypač 
Kašmyre) A. Poška surin
ko daug įdomių (kitų tyri
nėtojų dar nė ligšiol nepa
tikrintų ir nepatvirtintų) 
duomenų ne tik apie sans
krito, bet ir apie kai kurių 
dar dabar tebegyvų Indijos 
tarmių panašumus su lie
tuvių kalba. (ELTA)

• Dotnuvos dvaras, kai 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais jame įsikūrė Lietu
vos žemės ūkio Akademija, 
įgijo naują vardą — Dotnu
va - Akademija. Tas vardas 
buvo ten įsikūrusios pašto 
agentūros antspau d u o s e, 
taip buvo adresuojami ir 
laiškai į tą vietovę. Vėliau, 
kaip žinoma, daug kas pa
sikeitė. Jau beveik 20 metų 
kaip Lietuvos žemės Aka
demija (nepakeistu vardu) 
išsikėlusi Kaunan, Dotnu
vos dvare dabar žemdirbys
tės Institutas (vienu metu

Dail. Kazys Šimonis, šiuo metu gyvenąs Lietuvoje, atšventė 80 
metų sukaktį. Ta proga Kaune Čiurlionio Dailės Muziejuje atida ryta 
jo darbo apžvalginė paroda, kurioj išstatyta keturi šimtai darbą. 
Per visą savo gyvenimą K. Šimonis nupiešė virš tūkstančio darbą. 
Nuotraukoje vienas K. Šimonio kūrinią -- "Mergina".

net ir žemės ūkio minis
terija buvo besikelianti), o 
vietovė vis "Dotnuva-Aka- 
demija”, netgi rusiško paš
to antspauduose. Dar at
klysta ž. ū. Akademijos 
laiškai, suklysta keleiviai. 
Todėl instituto vicedirekto
rius Vincas Ramanauskas 
(žemės ūkis, 1967 7) siūlo 
tą atskirą vardą arba pa
naikinti (kadangi vietovė 
artėja prie Dotnuvos mies
telio), arba imti vadinti tą 
vietovę "Rudzinsku”, prof. 
Dionizo Rudzinsko, Dotnu
vos (grūdų) Selekcijos sto
ties steigėjo ir vadovo gar
bei. (ELTA)

• Vilniuje rugpiūčio 12 
prasidėjo Lietuvoje vykdo
mų ir daugiausia dar pla

nuojamų architektūros dar. 
bu paroda. Statybos reika
lų komiteto skyriaus virši
ninkas G. Izraelis ta proga 
priminė laikraštininkams, 
kad "Mūsų gyvenamųjų na
mų kvartalai pripažinti 
kaip vieni geriausių šalyje. 
Pagal vietos architektų 
projektą Vilniaus namų 
statybos kombinatas pir. 
masis Tarybų Sąjungoj 
pradėjo gaminti naujos se
rijos namus su žymiai pa
tobulintu butų išplanavi
mu”. (TIESA, rugp. 12).

Ligšiol pagal rusiškus 
standartus Lietuvos mies
tuose statytaisiais naujais 
butais, kaip kas juos begir- 
tų, jų gyventojai toli gra
žu ne sužavėti. (ELTA)

T
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Žvilgsnis j stovyklas 
ir jaunimo

Vasaros metu didelė dalis jaunimo stovyklavo 
įvairių organizacijų surengtose stovyklose. Tose 
stovyklose ne tik smagiai praleistos vasaros die
nos, bet kartų atliktas naudingas mūsų jaunimui 
bendravimo ir lituanistinių žinių pasipildymo dar
bas. Kartais gali atrodyti, jog savaitės ar dviejų 
laikotarpis per trumpas, kad ko nors apčiuopia
mesnio atsiekti, tačiau kartu paėmus ir į rezul
tatus nuodugniau pažvelgus, nebegalima abejoti 
stovyklavimo auklėjamąja reikšme.

Neturime tikslių duomenų, kas, kur ir kiek 
stovyklų surengė, kiek jaunimo jose dalyvavo. 
Jaunimo problemas svarstant tokia statistika bū
tu įdomi ir naudinga. Bet Korp! Neo-Lithuania 
praeitą savaitę įvykusi stovykla savo laikraščio 
skiltyse stovyklos vadovo Vytauto Kasniūno žo
džiais bent dalinai atskleidžia tokį vaizdą: į sto
vyklą suvažiuoja 50-60 studentų. Kadangi ši buvo 
jau dešimtoji iš eilės stovykla, susiduriame su 
dešimteriopomis skaitlinėmis, rodančiomis, kiek 
jaunų studentų dalyvavo ne tik paskaitas įvairio
mis temomis išklausant, bet ir patiems jas ruo
šiant, iškeltus klausimus svarstant ir diskutuo
jant. Nekenkia pabrėžti ir dar kartą pastebėti, 
jo ir -savitarpinis bendravimas yra davęs labai 
naudingų ir prasmingų rezultatų.

Prasideda mokslo metai ir jaunimas vėl iš- 
sibarstys įvairiose mokyklose. Liks tik retesnės 
progos susitikti, reti momentai savai organizaci
jai reikalingą darbo duoklę atiduoti. Stovyklose 
patirti įspūdžiai, naujos draugystės, sustiprinti 
ryšiai tikėkimės, taip greit neišblės ir neliks 
vien prisiminimais. Gi išklausytų paskaitų min
tys, diskusijose išnagrinėti klausimai liks tais rė
mais, kuriuose bręs ir augs naujos asmenybės, 
taip reikalingos vyresniųjų veikėjų gretoms ir jė
goms papildyti.

Visoms organizacijoms, kurios daug darbo 
ir triūso įdėjo stovykloms organizuoti ir paremti 
linkėtina, kad vasarai pasibaigus jaunimo stovy
klavimo klausimai nebūtų užsklęsti kartu su ne
bereikalingais vasaros rūbais. Jaunimo stovyk
lavimo klausimai neturėtų likti pripuolamais va
saros bėdos atvejais, o turėtų būti artimiausiu 
laiku svarstomi atsižvelgiant į įgytą patirtį, pa
stebėtus trukumus. Rimtai į tą reikalą pažvelgus, 
iš anksto tinkamai ruošiantis, vasaros stovyklas 
galima iš eilinės pramogos paversti dar tinka
mesnėmis jaunimo tautinio auklėjimo mokyklo
mis.

BATUN VEIKLA

BATUN’as — bendra 
lietuvių, latvių ir estų 
organizacija — stengia
si atkreipti visų tautų dė
mesį į Pabaltijo valsty
bių baudžiavą. Pasinau
dodamas daugelio tautų 
susitelkimu Jungtinėse 
Tautose, BATUN’as ir 
taiko į JT savo veiklą.

Per paskutinius tris 
mėnesius BATUN’asga
vo progos tris kartus 
kreiptis įvisas Jungtinių 
Tautų misijas (išskyrus 
Sovietų Sąjungą ir jos pa
valdinius). Gegužės 15 d. 
visas misijas pasiekė 
protestai prieš Anglijos 
sutikimą atiduoti Lietu
vos auksą Sovietų Sąjun 
gal. Birželio 20 d. sąry
šy su Izraelio - Arabų 
kraštų konfliktu, visoms 
misijoms buvo išsiunti
nėtas raštas parodan
tis sovietų veidmainys
tę kas liečia jų užgrob
tus kraštus. Liepos 18 
d. visos misijos (išski
riant SSSR) buvo painfor
muotos apie Pavergtų

Humanistinio tautiškumo esmė
Gal būt joks kitas šių 

dienų gyvenimo reiški
nys nesukėlė tiek rimtų 
pasėkų ir vispusiško vi
suomenės susidomėjimo 
kaip tautiškumas. Tau
tiškumo turinio esmėje 
susibėga svarbūs visuo
meninio gyvenimo inte
resai ir įsitikinimai. Pa
triotiškumą vieni laiko 
teigiamu kiti visiškai nei
giamu dalyku. Todėl pa
našių galvojimų ir mąs
tymų išdavoje gimsta 
skirtingas tautiškumo es
mės suvokimas.

Tautiškumas savo eti
mologine prasme kilęs 
iš žodžio tauta. Bet šian
dien tiksliai apibrėžti 
tautos sąvoką nėra leng
vas uždavinys. Jei su
tiksime, kad tauta yra 
natūralinis, neorganizuo
tas, tęstinis junginys, iš
augęs ir išsivystęs per 
ilgus istorijos amžius 
vienoje geografinėje te
ritorijoje, tai šiame api
brėžime tuojau pasige- 
sime tų išskirtinų žy
mių, būdingų naujai su
sikūrusioms tautoms. 
Paprastai sakoma, kad 
tautos pagrindinės žy
mės yra kalba ir kilmė. 
Vadinasi, itališkai kal
bantieji yra italai, grai
kų kalbą vartoją — grai
kai, prancūzų — prancū
zai ir t.t. Tačiau, dau
gelis naujai besiformuo
jančių tautų, kaip pav. 
amerikiečiai, meksikie
čiai, brazilai, argenti- 
niečiai, nesukūrė savo in
dividualios kalbos ir nau
doja kurios kitos tautos 
kalbą, šiuo atveju anglų, 
ispanų, portugalų.

Nekitaip ir su kilme. 
Juk amžių būvyje Euro
pa yra mačiusi nesuskai
tomų invazijų bei užka
riavimų, tautų krausty
mosi laikotarpyje. Nor
manai, hunai, totoriai 
paliko gilius savo aud
ringų klajonių pėdsakus 
nuo Stockholmo iki Sa- 
lerno, nuo Kaukazo iki 
Kastilijos, pakelyje vis
ką smarkiai sujudinda
mi. Absoliučiai izoliuotų 
grupių vargiai ar buvo. 
O jeigu tokių išimčių pa
sitaikė, tai per paskuti
nius kelis šimtus metų 
jos jau praktiškai išny- 

Tautų savaitę Ameriko
je ir tos savaitės reikš
mę.

Su pagrindine informa
cija, misijų ambasado-

riai gavo daug šalutinės 
informacijos apie Lietu 
vą, Latviją ir Estiją, bei 
asmeniškus laiškus. Vi
sa eilė JT misijų padė
kojo už informacijas.

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

I. ANDRAŠIUNAS

ko. Galima lengvai įro
dyti, kad lietuvių tauto
je ištirpo didelė dalis, 
gal net dauguma, Lie
tuvon atsikėlusių totorių 
ir savo tautinį individu
alumą išlaikė tik ta da
lis, kuri liko ištikima is
lamui. Dar ryškesnį pa
vyzdį matome Meksiko
je, kur vieninga meksi
kiečių tauta apima in
dėniškus ir baltosios ra
sės elementus, o rasinis 
susiliejimas dar toli gra
žu nėra baigtas. Todėl 
tautinės grupės, smar
kiau veikiamos išorinių 
įtakų, ilgainiui išvidiniai 
kinta. Platėjant pasau
liui, platėja ir tarptau
tiniai santykiai, atnešda
mi pastebimą kultūros 
bei politikos suvienodėji
mo laipsnį.

Taigi, tautiškumui api
būdinti tam tikros kalbos 
ar kilmės neužtenka, 
tam klausimui išspręs
ti reikia kažko daugiau. 
Reikia bendrų pažiūrų į 
praeitį ir vieningų sutelk- 
tinų planų ateičiai. Juk 
tautinio jausmo univer
salumas ir gaivališku
mas kyla iš tautos kultū
rinės prigimties. Kaip 
nėra žmogaus visai be 
kultūros, taip nėra žmo
gaus ir be tautos. Tau
tinis priklausomybės 
jausmas ir tautos ap
spręstas gyvenimo bū
das sudaro gilią ir svar
bią asmenybės žymę. 
Žmogaus asmenybės su
sikūrimo procese didelį 
vaidmenį yra atlikusi 
žmogaus valia. Todėl, 
anot Louis L. Snyder 
"reikia valingo nusista
tymo, apsisprendimo sa
vo vienminčius palaikyti 
viename socialiniame po
litiniame vienete begy
venant ar jį kuriant. Šią 
mintį galima papildyti 
Max Wirth žodžiais, kad 
tautiškumo pradas glūdi 
savitame socialume, ky 
lančiame iš giliausių 
žmogaus jausmų bei min
čių. Tautiškumą propa
guoja jėgos, kurios ska
tina individą įsijungti į 
socialines bei politines 
grupes ar į valstybines 
bendruomenes. Vadina
si kiekvienas individas 
jaučiasi suaugęs su savo 
pasirinktąja grupe. Ir 
bandymas šią jo žymę 
išrauti ar pakeisti yra ne 
kas kita, kaip piktas pasi' 
kėsinimas prieš pačią jo 
asmenybę ir prieš jo ne
lygstamas prigimties tei
ses. Šis žmonių susitel
kimas gimdo bendrai 
veiklai geriau išvystyti 
emocinį elementą, kuris 
skatina bendrom jėgom 
laiduoti psichologinį 
saugumo užtikrinimą.

Emocijų reikšmę yra 
jau seniai pastebėjęs 
prancūzų filosofas Jean 
Jacųues Rousseau. Savo 
atsiminimuose: "Les
Confessions" jis 
riškai aprašo pakilusią 
žmogaus dvasią ir links
mą nuotaiką, kai jis at
siranda vienminčių drau
gų tarpe. Jis sako nie
kad nebuvęs taip laimin
gas kaip bedainuodamas 
ir bešokdamas jaunų Pa 
ryžiaus patriotų tarpe. 
Šitokių jausminių reiš
kinių gausu ir mūsų gy
venime. Tautiškai nusi
teikusiuose žmonėse ga
lima įžiūrėti savotišką 
artimumą bei draugiš

kumą jų tarpusavio bend
radarbiavime. Tautinių 
bendruomenių nariai jau
čiasi vienas su kitu ypa
tingai susiję.

Kiekviena bendruo
menė, kiekviena tauta re
miasi tam tikromis ver
tybėmis. Todėl jų gyve
nimas gerokai skirtin
gas. Tautiškumas, būda
mas vienu žmogaus so
cialumo laidu, irgi api
ma tautinės bendruo
menės meilę savo tau
tai, žmonėms, praeičiai 
pasišventimą bei pasiau
kojimą savo tautos gyvy
biniams interesams. Tai 
reiškia, kad tautinė idė
ja, iš esmės gaivalinga, 

- galima palenkti viena, ar 
kita kryptimi. Tautiniai 
šūkiai kartais tarnauja 
kilniems visos žmoni
jos tikslams; o kartais 
tik egoistinio siautėjimo 
pateisinimui. Tuo būdu 
tautiškume galima rasti 
du pagrindinius pradus: 
totalitarinį ir humanis 
tinį. Totalitarinis tau
tiškumas atmeta tarptau
tinį bendradarbiavimą, 
nes jo sampratoje tauta 
nėra priemonė į tobulės • 
nio pasaulio tvarką, bet 
pati sau tikslas. Tauti
niai interesai statomi 
aukščiau asmens ir žmo
nijos reikalų. Savoji tau
ta ir valstybės iškelia
ma, panaudojant fizinę jė
gą, kitų tautų laisvės sąs
kaitom Vidaus gyvenime 
piliečiai verčiami priim
ti jiems primetamą tvar
ką, galvojimo, moralės 
ir elgesio normas.

Visai skirtingą būklę 
šiuo požiūriu užėmė hu
manistinis tautiškumas. 
Humanistinis tautišku
mas yra universalinė idė
ja, nes jis tautinį valsty
bės organizavimo prin
cipą taiko visoms tau
toms, joms visoms ly
giai reikalauja apsi
sprendimo teisės ir 
griežtai atmeta bent ko
kias imperializmo užma
čias. Ryškiausias šios 
srovės atstovas yra filo' 
sofas John Stuart Mill 
(1806-1873). Jis pagal 
centrinę ulitarizmo prie
laidą reikalauja: "di
džiausios laimės didžiau 
šiam skaičiui". Šį šūkį 
galima suvesti į huma
nistinio tautiškumo ker
tinę idėją: "lygus tarp ly
giųjų, laisvas tarp lais
vųjų”.

Tai yra esminė žmo
nių lygybės idėja, kuri 
veda tautas į lygybės ir 
laisvės principo įgyven
dinimą. Humanistiniame 
tautiškume individo tei
sės analogiškai taiko
mos tautoms. Ir tai su
daro tinkamas sąlygas 
žmogaus laisvės, tei
sėms ir žmogiškųjų ver
tybių pripažinimo bend
ruomeninėje - tautinėje 
srityje užtikrinti.

Kad humanistinio tau
tiškumo problema būtų 
suprantamesnė ir ryš
kesnė, pabandysiu su ja 

nuosekliau
ir giliau. Humanistinė pa - 
žiūra žmogų laiko aukš
tesne, pirmine ir nepri
klausoma vertybe. Savo 
tolerancija ir kova dėl 
natūraliųjų žmogaus tei
sių humanistinis tautiš
kumas parodė gyvą įtaką 
jau šviečiamojo amžiaus 
idealų laikotarpyje. Dėl 
gausių gamtos mokslų iš
radimų tiek materialinis 
tiek intelektualinis Eu
ropos gyvenimas greitai 
keitėsi. Atsiradusios

meist- supažindinti

naujos institucijos ir nau
jos pažiūros rodė pasiti
kėjimą ne mistika ir ap
reiškimu, bet žmogaus 
protu bei įgimtais jo su
gebėjimais. Laisvės ir 
laimės skatinami žmo
nės atkreipė didesnį dė
mesį į savarankiškumą. 
Visa tai ryškiai atsilie
pė į humanistinio tautiš
kumo ideologiją. Lais
vas žmonių mąstymas pa 
dėjo atskleisti daug žmo
nių dvasios vertybių, ku
rios svarbų vaidmenį su
vaidino dvasinėje Vaka
rų Europos kaitoje. Iš
vystyta optimalinė moks
lo pažanga leido giliau 
pažinti žmogų. Buvo ma
nyta, kad žmogus, iš pri
gimties būdamas geras 
ir protingas, visados ga
li rasti tiesų kelią į 
absoliutų gėrį, jeigu tik 
jam duodama pilna lais
vė. Tačiau XIX a. pra
džioje, romantizmo ir 
idealizmo žydėjimo lai
kotarpyje, iškyla nauja 
romantiška humanizmo 
forma. Romantiško hu
manizmo padariniai at
skleidė, kad žmogaus es
mė glūdi ne prote, o kos
minių jėgų susikaupi
me ir jų veikimo išdavo
je. Žmogaus gerumas nė 
ra prigimta savybė, bet 
žmogaus dvasinio auklė
jimo ir ugdymo vaisius. 
Šitų dviejų humanizmų 
poveikyje XIX a. vidury
je atsiskleidė naujas žmo 
gaus mąstymo vaisius, 
— "utopinis socializ
mas", kuris labai stip
riai paveikė į rusų tau
tą. Feurbachas, materi
alistinių pažiūrų įtaigo
jamas, sukuria natūralis- 
tinį humanizmą. Pagal 
natūralistinio humaniz
mo sampratą žmogus ver 
tindamas jau ne kaip pro
tinga dvasinė būtybė, bet 
kaip gamtinis gyvas me
džiaginis padaras.

Anot K. Markso žmo
gus nėra kokia nors bū
tybė už pasaulio ribos, 
bet gyvena valstybėje ir 
visuomenėje. Todėl žmo 
gaus samprotis negali 
būti atsietas nuo valsty
bės ir visuomenės. Pas
K. Marksą reikalas eina 
ne apie pataisymą žemiš 
kos, kūniškos žmogaus 
prigimties. Juk ekono
minio materializmo ir 
mokslo esmė glūdi kla
sių kovoje. O tai yra ne 
kas kitas, kaip pripaži
nimas, kad blogio jėgos: 
savanaudiškumas, pagie 
ža ir pavydas yra pažan
gos skatintojai ir varik
liai, visai pamirštant 
tuos elementus, kurie ke 
lia žmoguje taurumą, 
kilnumą ir pasiaukojimo 
dvasią. Šitaip suprantant 
žmogaus paskirtį, visi 
žmogaus darbo vaisiai su
vedami į nuasmenintą ko 
lektyvo ir proletariato 
baidyklę. Praktiškai šią 
tezę atstovauja Sovietų 
Sąjunga — griežčiausia 
pasaulėžiūrinė valstybė 
ir vienos rusų tautos vai 
doma milžiniška daugia
tautė imperija. Tačiau 
vakaruose natūralistinis 
humanizmas yra sude
rinęs savo veiklos būdus 
su liberališkai demo
kratiniu humanizmu. De
mokratinio humanizmo 
pagrindinis principas 
yra valstybės palenki
mas žmogui, o ne žmo
gaus palenkimas valsty
bei ir ši esminė žymė 
yra griežtai priešinga 
totalitariniam kolekty
vizmui. Šiuo pagrindiniu 
principu demokratinis 
humanistinis tautišku- 

(Nukelta į 4 psl.)
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HUMANISTINIO 
TAUTIŠKUMO 

ESMĖ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

mas išsiskiria ir atsiri
boja nuo totalitarinių tau
tinių užmačių. Huma
nistinio tautiškumo pa
grindiniai pradai yra 
žmogus ir laisvė. Lais
vė, kuri buvo pats gyvy 
bingiausias šaltinis tau
tinei valstybei Iškilti ir 
realizuotis.

Todėl laisvė humanis
tinių pažiūrų tautininkui 
yra pats pagrindinis taš
kas jo kultūrinei ir tau
tinei veiklai plėtoti ir ug
dyti. Žmogaus tautinis 
sąmonigumas yra vei
kiamas tradicijų, pa
pročių bei kovos laiko 
dvasios, kurioje tauti
niai idealai auga. Huma
nistiniame tautiškume 
yra pakankamai vietos 
skirta žmogaus kūrybi
nei galiai apsireikšti ir 
jo savigarbai ugdyti. Tik 
ten, kur visos žmonijos 
vertė ir žmonių teisės 
yra gerbiamos, būtų 
protinga tikėti, kad be 
tikslių aukų ir vienaša
liškų kraštutinumų bus 
išvengta. Jokia unifor
minė visuomenė negali 
žmogui suteikti pilnos 
kūrybinės laisvės kultū
rai ir žmogaus pagar
bai. Ir. anot prancūzų 
mokslininko ir rašyto
jo M. Malraux: "Kultū
ra yra galingiausias pa
saulio saugotojas, jo ga
lingiausias sąjunginin
kas vadovauti žmonijai”. 
Nuosaikus humanistinis 
tautiškumas, filosofo 
John Stuart Mill žodžiais 
tariant, esąs "stipriau
sias socialinis pažangos 
ir sveiko valstybinio 
gyvenimo pagrindas". 
Todėl kol žmogus, net 
didžiausių aukų kaina, 
yra pasiryžęs reikštis 
kaip laisva ir sąmoninga 
būtybė, tol bus gyvas 
jo ir jo tautos laisvės 
troškimas.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Skirkim tėvynei dar vienq dovanų
Lietuvos Nepriklausomy. 

bės 50-jai sukakčiai artė
jant, daugelis lietuviškų or
ganizacijų, institucijų ir 
net pavienių asmenų prade, 
jo ieškoti būdų tą sukaktį 
tinkamai ir vertai paminėti. 
Tačiau, kad tai atneštų ko 
iaugiausiai naudos Lietu
vos laisvės reikalui, neuž
tenka iškilmingų minėji<uų 
vien savųjų tarpe, o reikia 
ta proga ko plačiausiai su
pažindinti ir amerikiečių 
visuomenę su lietuvių tau
tos kančiomis ir aspiracijo
mis. Patys vieni nieko ne
laimėsime, tik suradę Lie
tuvai draugų galime jai 
laisvės rytą priartinti.

Yra daug kelių, kuriais 
galima eiti šio tikslo sie
kiant. Tiesa, kad iki šiol jau 
gerokai nuveikta kultūrine 
ir politine kryptimi, tačiau 
permažai dėmesio buvo at
kreipta į vieną iš mums pa
lankiausių sąjungininkų — 
katalikiškąją Amerikos vi
suomenę. Kadangi Lietuvo. 
je kenčia ne tik tauta, bet 
ir Bažnyčia, reikėtų imtis 
iniciatyvos, kad jubilieji
niais metais ir ši veiklos 
sritis būtų tinkamai išnau
dota. Apie tai čia ir norima 
kiek plačiau pakalbėti.

P h i ladelphijos Lietuvių 
Choro 'Viltis" valdybai yra 
padarytas pasiūlymas ištir
ti galimybę surengti religi. 
mų koncertų ciklą tiek lie
tuvių, tiek ir nelietuvių pla
čiajai visuomenei Philadel
phijos, Baltimorės, Trento. 
no, VVashingtono, New Yor
ko, Hartfordo ir gal kitų 
artimesnių vietovių kated
rose ir didesnėse bažnyčio
se. Jeigu tie koncertai būtų 
sėkmingi, tūkstančiai ame
rikiečių gyvu žodžiu ar in
formacinių lapelių pagalba 
išgirstų kas mes esame ir 
ko siekiame. Juk turėsime 
reikalo su diocezijomis ir 
parapijomis, turinčiomis sa
vo spaudą ir biuletenius!

Gautąjį pasiūlymą choro 
valdyba rado vertu dėmesio 
ir jau kreipėsi į visą eilę 
asmenų bei organizacijų tir- 
dama jo įgyvendinimo ga
limybes. šiuo straipsniu 
norima supažindinti ne tik 
tuos suinteresuotuosius as
menis, su kuriais tiesiogi
nis kontaktas buvo neįma
nomas, bet ir plačiąją vi
suomenę su pagrindinėmis 
to pasiūlymo mintimis.

Yra žinoma, kad su mo
derniųjų kalbų į apeigas 
įvedimu, religinės muzikos 

naudojimas bažnyčiose su
menkėjo. Priežastis aiški: 
šimtmečiais išugdyta tra
dicinė muzika, dažniausiai 
lotynų kalboje, tartum, li
ko už tvoros, kai tuo tarpu 
naujosios dar nesukurta. 
Gavosi lyg ir tuštuma, ke
lianti pasiilgimą to kas bu
vo gražu ir pamėgta. Tas 
sentimentas yra gyvas tiek 
lietuvio, tiel$ amerikiečio 
grožio pojūčiuose, šiuo sen
timentu ir reikėtų pasinau
doti.

Bendrai yra pastebėtas 
gyvas amerikiečių susido
mėjimas religinės muzikos 
koncertais, tačiau, kad lie
tuvių surengti koncertai tu
rėtų pasisekimą, reikia: 1) 
galingo 100-150 balsų cho
ro, 2) gero lietuviškų ir lo
tyniškų giesmių repertua
ro, 3) puikaus meniško pa
ruošimo, 4) aiškaus ir ame. 
rikiečiams suprantamo kon
certų tikslo.

Visi šitie elementai nėra 
neįmanomi. Iš Philadelphi
jos, Elizabetho, New Yorko, 
Hartfordo, o gal ir kitų vie
tovių, nesunku būtų suda
ryti judrų ir koncertuoti 
pajėgų jungtinį chorą. Gies
mių, be abejo, nepritruks. 
Solistai galėtų palengvinti 
chorų pasiruošimą. Po ke
lių bendrų giedojimų jung
tinis choras galėtų pasiekti 
ir aukšto meninio lygio.

Kad tie koncertai neatro. 
dytų turį tik propagandinį 
tikslą, reikėtų juos dedikuo
ti Lietuvos Tylos Bažny
čiai, derinti su maldos die
nomis, ar jungti su kitomis 
tautiniai _ krikščioniškomis 
idėjomis. Tas padėtų atver
ti bažnyčių bei katedrų du
ris.

Kadangi šie koncertai 

PLANINGAS TAUPYMAS M0KA GERUS DIVIDENDUS- rLrviNiiN'Jnj inurlivinj pradėk taupyti šiandien.
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/<% išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

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

vyktų gana ribotoje terito
rijoje, choro transporto ir 
kitos išlaidos nesudarytų 
nepakeliamų finansinių sun
kumų. Dalis išlaidų gal bū
tų padengta lankytojų au
komis, kita dalis liktų lie
tuvių visuomenės našta.

Talkon ateiti turętų rpa. 
žįausia šie sudarytim Komi
tetai: muzikos, finansų, in
formacijos bei ryšio, orga
nizacijos ir visus jungiantis 
centrinis komitetas. Kad 
tai yra įmanoma, rodo visos 
eilės nesenai įvykusių stam
bių lietuviškų įvykių (Pa
saulinės Parodos Lietuvių 
Dienos, Lapkričio Manifes
tacijos, Šiluvos koplyčios 
dedikacijos ir kt.) pasise
kimas. šiems Lietuvos by
los populiarinimo darbams 
netrūko nei organizatorių, 
nei darbininkų. Neturėtų jų 
trūkti ir dabar.

Netrūksta mums patyru
sių visuomenininkų, dvasiš
kių ir kitų asmenų, turinčių 
plačius asmeniškus ir socia
linius ryšius su amerikiečių 
bažnytinės hierarchijos ir 
kitais kontaktuotinais as
menimis. šie jų ryšiai galė
tų užtikrinti viso užsimoji
mo pasisekimą.

Be jau minėtų tiesioginių 
uždavinių, gerai paruoštas 
jungtinis choras galėtų iš
leisti plokštelę, kuri pasi
tarnautų ne tik lietuvių vi
suomenei, bet galėtų būti 
panaudota sekmadie n i a i s 
transliuojamose amerikie. 
čių religinėse radijo progra
mose. O gal būtų galima pa
sirodyti ir televizijojej!

Gali kai kam atrodyti, 
kad šios idėjos įvykdymui 
reikės daug darbo, o laiko 
maža beliko. Iš dalies tai 

tiesa. Tačiau jeigu koncer
tas nebūtų perdaug ištęs
tas, jeigu repertuaras būtų 
solo dalykais paįvairintas ir 
anksčiau chorų išmoktos 
giesmės būtų panaudotos, 
chorų paruošimo darbas ga
lėtų būti sumažintas.

Laiko stoka irgi neturėtų 
gąsdinti. Juk jubiliejiniai 
metai tęsis per ištisus 1968 
metus, o gal net apims ir 
1969-jų pradžią. Kad visą 
reikalą sujungus su 50ja 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktimi, užtektų koncer
tų ciklą pradėti tame laiko
tarpyje, o tęsti jį būtų ga
lima neribotai, net iki Lie
tuvos laisvės atstatymo! 
Lietuvai draugų ieškojimas 
negali būti tik laikino po
būdžio.

Būtų gera, jei šio reikalo 
tolimesnį plėtojimą pasiim
tų kuri nors organizacija, 
grupė ar net pavieniai as
menys. Kol to nėra, pradė
tas darbas bus tęsiamas 
"Vilties” choro valdybos. 
Kad jis galėtų būti prives
tas iki organizacinio apa
rato sudarymo, reikia sku
baus visų suinteresuotų vie
netų bei asmenų pasisaky
mo kalbamu reikalu. Ypa
tingai daug padėtų diskuta
vimas šių klausimų: 1) 
principinis pasisakymas dėl 
pačios idėjos, 2) kas ir kuo 
galėtų prisidėti prie reikalo 
įgyvendinimo, 3) kur ir ka
da galėtų būti šaukiamas 
organizacinis susirinkimas, 
4) siūlymai dėl jo darbo
tvarkės, 5) komentarai mu
zikiniais reikalais, 6) dar
bo pradžiai praktiškos su
gestijos.

Atsiliepimai galėtų būti 
ir vieši, tačiau mažiau lai
ko būtų sugaišta juos siun
čiant raštu: Philadelphia’s 
Lithuanian Choir "Viltis", 
418 Main St., Delran, N. J., 

08075. Gauti pasisakymai 
bei siūlymai čia bus anali
zuojami, bendrinami ir da
romos išvados. Atitinkamą 
skaičių palankių atsiliepimų 
gavus, bus imtasi iniciaty
vos šaukti organizacinį su
sirinkimą.

Pats choras "Viltis” su 
pasitikėjimu pasitinka pa
darytąjį pasiūlymą, nes ju
biliejiniais metais savo sąs_ 
tate tikisi turėti 50 balsų. 
Jau praeityje jis’užsireko
mendavo kaip pajėgus dai
nos vienetas: dalyvavo vi
sose Dainų šventėse ir ki
tuose stambesniuose lietu
vių chorų pasirodymuose, 
vienas iš pirmųjų ištisai iš
pildė kantatą "Tėviškės Na
mai" ir, ar tik ne vienas iš 
pirmųjų Amerikoje, išmo
ko ir sekmadieniais gieda 
lietuviškas mišias šv. And
riejaus bažnyčioje. Jis ir 
dabar yra pasiryžęs duoti 
tinkamą įnašą minimam 
reikalui kartu su kitais ar
timesniais chorais.

Ar atiduosime dar vieną 
vertingą dovaną kenčian
čiai Lietuvai jos 50-jo lais
vės gimtadienio proga, pri
klausys nuo mūsų visų dė
mesio siūlomai idėjai ir 
skubaus veikimo. O ji lau
kia iš mūsų pagalbos ir au
kos. Parodykime, kad jokia 
auka jai gelbėti mums nė - 
ra persunki.

V. šalnas

EXPERIENiCED HELP 
WANTED 

FOR STEEL WAREHOUSE 
operators for 
SLITTER 

OVERHEAD CRANE 
and

SQUARE SHEARS
STEADY WORK

MANDELL STEEL
18030 Rialto, Melvindale, Mich. 

(93-96)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES.M. SIMMEL ----------------- 
(55)

Viešbučio patarnautojams padengus stalą, Tomas, Bastien ir 
Kutuzovas susėdo pietauti. Pastarasis, ragaudamas barščius, iš 
nustebimo sušuko:

-- Visai kaip namuose.
— Ar galiu aš, drauge komisare, prašyti valgyti proletariš- 

kiau ir mažiau kreipti dėmesį J savo rankų manikiūrą. Laikykit al
kūnes ant stalo...

-- Kodėl aš taip turiu daryti? Kodėl?
-- Ponai, aš turiu jums svarbų pasiūlymą. Jūs,barone, turėsite 

suvaidinti komisarą. Bastienbus šoferis,oaš stambus spirito pirk
lys.

-- Spirito? — paklausė nustebęs Bastien.
— Taip spirito. Prancūzų armija mane labai skaudžiai (žeidė 

ir aš pasiryžęs ją pamokyti.
— Su alkoholiu?
-- Taip su alkoholiu.
— Bet kur mes gausime alkoholi? -- sušuko Kutuzovas.-Jo par

davimas dabar suvaržytas.
-- Mes jo turėsime, — atsakė Tomas -- kiek tik norėsime, su 

sąlyga, kad jūs, Bastien, būsite geras šoferis, o jūs geras komisa
ras. Na, dabar pavalgykime, o paskui eisime | miestą apsipirkti.

— Ką jūs norite pirkti?
— Odin| juodą švarką, didelius batus. (Tomas pradėjo pašnibž

dom kalbėti). Jums turėtų būti žinoma, kad po karo čia Crillon vieš
buty Įsikūrė sovietų misija susigrąžinimui iš Prancūzijos savo pilie 
čių. Žinote kiek jų yra?

— Jokios idėjos.
— Daugiau negu penki tūkstančiai. Ir visi turi tą pačią proble

mą...
Savo bendrininkams sriubčiojant barščius, Tomas pusbalsiu iš

dėstė sovietų piliečių problemą Prancūzijoje...

•••
Dviem dienom praslinkus, Pontiac sustojo prie Maitinimosi 

Ministerijos, kur buvo ir Alkoholio Monopolio departamentas, šofe
ris juodu odiniu švarku ir kailine kepure atidarė duris. Iš automo
bilio išlipo vyras apsivilkęs juodu odiniu švarku ir su kailine kepu
re. įėjęs | pastatą, jis pasikėlė liftu | tretįjį aukštą ir (žengė ( 
Hippolyte Lassandre biurą, kuris j| pasitiko į glėb| atvirom ran
kom.

— Mielas Kutuzovai, tai su manim jūs vakar kalbėjote telefo
nu. Nusimeskit apsiaustą. Prašau sėsti.

Kutuzovas išreiškė savo nepasitenkinimą:
— Jūsų ministerijos laikyseną galima laikyti nedraugišku aktu 

ir aš turėsiu apie ui pranešti Maskvai...
— Mielas pone... mielas komisare, aš jus prašau nieko nedary

ti. Aš turėčiau didelius nemalonumus su Centro Komitetu.
-- Kokiu komitetu?
-- Komunistų partijos centro komitetu. Aš esu partijos narys, 

drauge komisare! Aš jus ūžt ikr Inu kad tai tik pa prastas neapsižiūrė
jimas.

-- Neduoti keletą mėnesių penkiems tūksunčiams sovietų pilie
čių alkoholio! — sušuko netikrasis komisaras. — Tai (urtinas ap
sileidimas. Anglai ir amerikiečiai, kurie gyvena Paryžiuje gavo sa
vo porciją alkoholio, bet mano krašto piliečiai, kuriems priklauso 
fašizmo nugalėjimo laurai...

— Aš jus prašau, drauge komisarai, nekalbėkim apie ui dau
giau. Jūs teisus. Tai nedovanotina. Ir ui bus greit pataisyul

-- Vardan Sovietu Sąjungos aš reikalauju visas porcijas alko
holio už praėjusius mėnesius.

— Aišku, drauge komisare, aišku...
Tomas iš Zizi sužinojo, kad Prancūzijoj gyveną sovietų piliečiai 

negauna savo alkoholio. Su ta Zizi jis buvo pažįstamas nuo karo 
pradžios, jos broliui padėjęs išvengti deporucijos. Ji dirba vienuo
se prekybos namuose ir papasakojo, kad rusai yra geriausi klijentai 
jos (su i goję.

-- Kokie rusai? — paklausė Tomas.
-- Tie kurie (sitaisę Crillon viešbutyje.
Ir Zizi papasakojo, kad tie penki rusai, kurie čia atsiųsti su

grąžinti Rusijon sovietų piliečius, sužavėti kapiulistiniu gyvenimu, 
nesirūpina tarnybiniais reikalais.

--Tu įsivaizduoji, jie net nepasirūpino gauti savo piliečiams 
alkoholio?

-- Kokio alkoholio? -- paklausė jis.
Ir Zizi j| apšvietė. Jam kilo geniališka idėja.

Aprūpinus suklastotais dokumentais Kutuzovas iš valdžios gavo 
3,000 heetolitrų alkoholio, kuris tuoj pat buvo pervežtas | apleistą 
bravarą netoli Orly, priklausiusi buvusiam koloborantui, kuris buvo 
pabėgęs ir neužmirškim, kad 1946 metais Europoj daugely kraštų pa
dėtis buvo labai paini. Tame bravore Hauserio.arba Lieveno, vado
vaujami aštuoni vyrai ėmėsi darbo ir gamino pastis, kurio labai 
trūko Prancūzijoje.

Kutuzovas už alkoholi mokėjo pinigais, kuriuos Bastien atsive
žė. Ir kai pastis buvo iš alkoholio pagaminus, ant bonkų buvo už
klijuotos etiketės, Tomas nuvyko | Latour-Maubourg bulvarą, kur 
buvo karinė intendantūra, kuriai pasiūlė neoficialų bizn|.

— Aš turiu žaliavą pirmos rūšies dideliam kiekiui pastis pa
gaminti. Žinau, kad jūsų kariškiems restoranams trūksta alkoholio. 
Mano kaina yra labai žema. Ir jis pasiūlė bonką už 60 frankų, kai 
intendantūra mokėdavo po 100. Aišku, pasiūlymas buvo tuoj priim- 
us ir greit pasklido gandas urp intendantūrų, kur galima pigiai gau
ti gerą pastis. Lieveno pagaminus pastis greit užtvindė kariuome
nės restoranus. Armija jam sumokėjo nemažą sumą pinigų.

Viskas sekėsi gerai, kol 1946 m. gegužės 7 d. |vyko mažas in- 
cidenus...

Tos dienos vakare sovietų delegacijos pirmininkas Andrejčen- 
kov prisisutė | netikro komisaro Kutuzovo apartamentą Crillon 
viešbutyje, visas įraudęs iš pykčio, reikalaudamas pasiaiškinimo.

čenkovas staiga nuUrė rimčiau pažiūrėti | pareigas ir prieš 
kelias dienas savo piliečiams paprašė alkoholio. Ministerijoj jam 
paaiškino,kad alkoholis jau seniai išduodamas komisarui Kutuzo- 
vul Crillon viežbutyje.

— Aš reikalauju pasiaiškinimo! -- sušuko darkyu prancūzų 
kalba čenkovas. — Kas jūs esate, pone? Aš jūsų nepažįstų! Aš nie
kad savo gyvenime jūsų nemačiau! Aš jus įsakysiu areštuoti. Aš...

-- Nutilt! -- subliovė Kutuzovas gryniausioj rusiškoj kalboj.
Ir po to, sekdamas Tomo patarimą, kuris numatė, kad panašus 

incidentas gali (vykti, išdėstė čenkovui reikalą.
Už pusvalandžio čenkovas grižo savo apartamentan, visas iš

prakaitavęs ir nekantraujantiems draugams Tušinui, Bokonskini. 
Balačevui ir Apaliječiui pareiškė:

-- Draugai, mes esame žuvę.
-- Žuvę?
-- Taip, lyg jau būtumėme Sibire. Baisu. Ar jūs žinote kas 

yra Kutuzovas? Tai komisaras atsiųstas iš Maskvos mus sekti. 
Jis turi pilnus (galiojimus ir viską žino apie mus.

— Viską? -- sušuko visi choru.
(Bus daugiau)
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Laikraštininku Mikq llgūnq 
amžinybėn palydėjus

Pasiekė liūdna žinia, 
kad birželio 7 d. oku
puotoje Lietuvoje mirė 
laikraštininkas Mikas Il
gūnas. Mirė nepagydo
mos vėžio ligos pakirs
tas Alytaus ligoninėje. 
Palaidotas Šunskų kapi
nėse, šalia savo tėvų ka
po.

Kas buvo Mikas Ilgū
nas ir kuo jis liks at
mintinas Lietuvos kul
tūros istorijos puslapiuo
se tiems, kurie gyveno 
mūsų žavingame Kaune 
ir nepriklausomos Lie
tuvos neužmirštamomis 
dienomis, visi gerai pri
simename. O tiems, ku
rie jo nepažinojo, dargi 
Velionies vardo ir pa
vardės nėra girdėję, pa 
tiekiame keletą jo gy
venimo bruožų.

Mikas Ilgūnas gimė 
1911 metais, Bebrininkų 
kaime, Pilviškių vals
čiaus ribose. Buvo bai
gęs savos apylinkės pra
džios mokyklą, Mari
jampolės Rygiškių Jono 
Gimnaziją ir Kauno Vy
tauto Didžiojo Universi
teto teisių fakultetą. Bai
gęs studijas tūlą laiką 
tarnavo Valstybės Kon
trolės įstaigoje. Betgi jį 
daugiau masino spaudos 
- laikraštininko darbas, 
į kurį velionis jau buvo 
dalinai pasinešęs studen
taudamas, "Lietuvos Ai
dui" rašydamas kores
pondencijas, vaizdžius 
ir sodrius reportažus, 
iškildamas savo raštais 
į pirmaujančius Kauno 
dienraščių reporterius. 
Gabus reporteris Mikas 
Ilgūnas buvo teigiamai 
įvertintas "Lietuvos Ai
do" redakcijos vadovų ir 
pakviestas į to dienraš
čio redakcijos štabą, kur 
ir išbuvo iki tragiškųjų 
1940 metų vasaros.

Velionis Mikas Ilgū
nas tuo pačiu laikotarpiu 
našiai reiškėsi ir kituo
se mūsų spaudos baruo
se: redagavo Vidaus Rei
kalų Ministerijos žiny
bos žurnalą "Savivaldy
bė", Darbo Rūmų leidinį 

"Darbas" ir savaitraštį 
"Lietuva". Mikas Ilgū
nas drauge su Petru Ba
bicku paruošė turistinės 
paskirties leidinį "Lietu 
va Vasarą", bendradar
biavo Kazio Binkio su
ruoštų korespondentų - 
laikraštininkų kores- 
pondencinių kursų ruo
šoje.

Lietuvos tragiškose 
dienose Mikas Ilgūnas li
ko po Tėvynės dangumi. 
1940-1944 m. rusų ir vo
kiečių okupacijų metais, 
vertėsi įvairiais spau
dos darbais. Dramatiš
komis Lietuvos partiza
nų grumtynių dienomis, 
1946 m. Mikas Ilgūnas 
buvo suimtas ir, kaip jis 
viename savo laiškų hu
moristiniai išsireiškė 
"pasiųstas į Akademiją" 
Tūlą laiką kalintas, tais 
pat metais buvo ištrem
tas į Sibirą prie Baikalo 
ežero, Tolimuose Ry
tuose, kame išvergavo 
iki 1959 m. Kokius ten 
priverstinius darbus Ve
lioniui teko dirbti nete
ko patirti. Savo viena
me laiške, rašytame 
1962 m. liepos 11 d. Mi
kas Ilgūnas, savovergau- 
tines dienas lakoniškai 
taip nusako:

"... Aš išklaidžiojau, 
išbraidžiau daug gyveni
mo šunkelių, buvau vel
kamas per kupstynus,bu 
vau toli toli, o dabar jau 
dveji metai — vėl savam 
gimtam krašte, kuris, 
tiesą sakant, nesutiko 
manęs išskėstomis ran
komis..."

Mikas Ilgūnas, iš pri
gimties judrus, kupinas 
sąmojaus mėgo bičiuliš
kas sueigas ir pokalbius. 
Tų savo įgimtų patrauk
liųjų savybių neprarado 
ir vergaudamas, kaip jis 
pasisako tame pačiame 
laiške — "... prie pui
kiojo Baikalo, po žvaigž
dėtu Sibiro dangumi..." 
Apie anas, neužmiršta
mas nuoširdaus bendra 
vimo su bičiuliais die
nas Lietuvoje, Mikas Il

gūnas savo laiške pasa
koja su jaudinančiu pie
tizmu. Tą laiškodalįper- 
tiekiu ištisai, nes ta da
lis skirta ne tik man, bet 
ir visiems buvusiems Ve
lionio bičiuliams.

"Buvau labai šiltai nu
teiktas, radęs Tavo laiš
ke daug man mielų vardų 
ir pavardžių. Nekartosiu 
jų, nes tai nereikalinga. 
Tik vieną galiu pasakyti, 
jog aš neturiu buvusių 
bičiulių bei draugų — aš 
turiu tik esamus! Argi 
mes kalti, kad šiandien 
negalime susėsti už vie
no stalo ir pasipasakoti 
apie save ir savo praei
tį, dabartį? Tačiau atstu
mai, kurie mus skiria, 
lieka tik atstumais, ir 
daugiau nieko. Aš turėjau 
devyneris metuslaikopa- 
gyventi tik pluta duonos 
ir praeities atsimini
mais. Ir tada aš dažnai 
prisimindavau kartais 
detales iš bendravimo su 
tais, kurių vardus Tu 
mini, ir dar su daugeliu, 
kurie manė gal būti ir 
užm’ršo. Pavyzdžiui, aš 
dar dabar niekaip negaliu 
savo dovanoti, kodėl aš 
savo laiku neaplankiau 
savo jaunų dienų draugo 
aptiekoriaus Gedimino 
G. (Gudėno, mirusio 
prieš keletą metų Cleve
lande V.A.B.)

"... Perduok geriau
sius mano linkėjimus vi
siems visiems. Papasa
kok, kad aš jauplikas.be 
dantų (neturiu lėšų įsigy
ti)... Negaliu išvystyti 
jokių tempų, atsilieku 
nuo aplinkos. Rašyti nie 
ko nerašau, nes nemoku. 
Niekada nesigailėjau ir 
nesigailiu, ką padariau ir 
ko nepadariau".

Pastaruosius septyne
rius metus Velionis su 
žmona Joana ir sūneliu 
Romuku gyveno prie Aly
taus ir turėjo kuklią tar
nybą.

"Mano darbas smagus 
ir garbingas. Jau ketvir - 
tas mėnuo dirbu netoli 
Alytaus esančiame me-

STUDENTU EKSKURSIJA PAVYKO
Pirmoji Šiaurės Ame

rikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos organizuota še
šių savaičių ekskursija 
(nuo liepos 5 iki rugpiū- 
čio 14 d.) pasisekė, nu
matytos vietos aplanky
tos ir susitikimai su Eu
ropos lietuviais, kur bu
vo įmanoma, įvyko.

Per šešias savaites 
teko lankytis Anglijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, 
Šveicarijoj, Austrijoj, 
Italijoj, Ispanijoj ir Por
tugalijoj. Ekskursantai 
pamatė daug istorinių 
vietų, kultūros centrų, 
architektūros paminklų, 
pasilinksminimo vietų ir 
kt. Visi grįžo pilni įspū
džių, kurie ilgai primins 
gražiąją Europą.

Organizuojant ekskur 
siją, buvo atsižvelgta, 
kad ji studentams būtų 
kiek galima pigesnė ir 
galėtų daug pamatyti. To 
siekiant, buvo nustatyta 
atitinkama tvarka, bū
tent — kas norėjo, galė
jo, kada nori atsiskirti 
nuo ekskursijos ir vėl 
sutartoje vietoje prisi
jungti. Kiekvienas turė
jo galimybę aplankyti ne 
tik tas vietas, kurios or
ganizatorių numatytos, 
bet ir tas, kurios jį vie
ną domino. "Eurailpass" 
— bilietas keliauti vi
sais Europos geležinke
liais pirmąja klase tas ke 
liones lengvino. Su vado
ve visada buvo būrys eks- 

delyne ūkvedžiu - tiekė
ju! Tai vis maždaug į 
viršininkų pusę... Tik 
viena bėda — uždarbio, 
kaip sakoma, pakanka 
"tik duonai kasdieniai" 
— be žymesnių priedų 
prie jos, nes žmona ne
gali dirbti... prasigyve
nau į senatvę 'pagran
duką’ — turiu mažą sū
nelį Romuką..."

Miko Ilgūno mirtis — 
skaudus smūgis jo šei
mai, giminėms ir vi
siems bičiuliams, kurių 
Velionis anomis saulėto
mis Laisvosios Lietuvos 
dienomis gausiai turėjo.

Vytautas A. Braziulis 

kursantų, bet jų skaičius 
ir sąstatas nuolat keitė
si. Ši tvarka patogi eks
kursantam, bet pasunki
no ekskursijos vadova
vimą, ypač iš anksto už
sakant viešbučius, nes 
niekad nebuvo tiksliai ži- 
noma, kiek vietų reikalin
ga.

Susitikimai su lietu
viais įvyko pirmiausiai 
Londone. Pasitiko stu
dentas R. Kalibatas, ku
ris praeitais metais da
lyvavo Jaunimo Kon
grese Chicagoje. Jis 
daug padėjo apžiūrint 
miestą, sudarė progų su
sitikti su Anglijos stu
dentais. Londono lietu
viai suruošė vaišes Lie
tuvių Namuose, kur da
lyvavo daug vietos lie
tuvių. Londone mums 
daug padėjo ir šie as
menys: p. Kerienė, inž. 
J. Nasvytis, R. Kinka 
su žmona, A. Baublys ir 
kt.

Paryžiuje parodė daug 
rūpesčio ekskursijai pa
dėti Lietuvos pasiuntiny 
bės sekretorius A. Liut
kus, B. ir A. Venckai. 
A. Liutkaus dėka turė
jome gerą ir pigų vieš
butį Paryžiuje, kurį gau 
ti liepos mėn. didesnei 
grupei yra beveik neį
manoma.

Šveicarijoj ekskursi
ją sutiko ir daug padė
jo LB Krašto pirm. Ge 
geckas ir šeima, kuri 
mane ir kitus du ekskur
sijos dalyvius priėmė 
pas save apsistoti. Stu
dentas A. Gegeckas ap
rodė Zuerichą ir supla
navo kelionę į Alpes ir 
Lucerną.

Muenchene mus suti
ko Gražina Zechanows- 
ki, Ingrida Suokaitė - 
Helmer su vyru, Regi
na Sakalauskaitė ir kiti 
vietos lietuviai studen
tai. Visi padėjo apžiūrė
ti mietą ir įžymesnes 
įstaigas, muziejus, pi
lį ir kt.

Romoje apsistojome 
Vilią Lituania. Daug lai
ko ir dėmesio mums pa
šventė kun. A. Jonušas, 
prel. Bičiūnas ir kleri- 
kas Jonas Longas. Jų dė - 
ka teko pamatyti daug 

gražių vietų, kurių pap
rastai turistai nepama
to, pav. Vatikano sodus, 
kur tik su specialiu lei
dimu galima įeiti. Prel. 
V. Mincevičiaus pastan
gom buvome priimti pas 
Kardinolą Samorė Vati
kano rūmuose. Dalyva
vome ir bendroj audien
cijoj pas popiežių.

Romoje reziduojąs 
Lietuvos Diplomatijos 
Šefas Stasys Lozoraitis, 
priėmė ekskursiją, o V. 
Lozoraitienė suruošė 
mums puikias vaišes. 
Priėmime dalyvavo prie 
Vatikano Lietuvos pa
siuntinybės pirmasis 
sekretorius S. Lozorai
tis, jr. ir K. Lozoraitis 
su žmona. Į priėmimą bu
vo pakviesta ir vietos lie
tuvių. Šis įspūdingas pri
ėmimas užsitęsė virš tri
jų valandų. Visi priėmi
me dalyvavę ekskursan
tai sužavėtipp. Lozorai
čių dėmesiu Amerikos 
lietuvių studentams ir jų 
nuoširdžiu vaišingumu.

Visų kraštų virš išvar
dintiems asmenims už 
suruoštus priėmimus ir 
mums padėjusiems, šia 
proga reiškiu savo ir vi
sos ekskursijos vardu 
nuoširdžią padėką.

Ekskuršuojant man pa
dėjo inž. Donatas Biels- 
kus, inž. Stepas Lukaus- 
kas, Grytė Kuncaitytė ir 
kiti. Ekskursijos žurna
listė buvo Raminta Ru- 
daitytė, kuri visą laiką 
informavo lietuvių spau
dą, kaip vyksta mūsų ke
lionė. Šiems asmenims 
reiškiu nuoširdžią padė
ką.

Kas buvo užsibrėžta 
aplankyti — aplankėme. 
Susitikimai su lietuviais 
davė progos vieni kitus 
geriau pažinti. Numaty
tas ekskursijos tikslas 
atsiektas.

Marija Gailiušytė, 
Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Są 
jungos Ekskursijos 
Vadovė.
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Įėjęs i literatūros seminaro kambarį, aš nubloškiau ant stalo 
portfeli ir griuvau | foteli ištiesdamas tingiai kojas. Lauke lijo, ne
sinorėjo galvoti, judėti. Tokia savijauta mane visada apnikdavo 
prieš mokslo pradžią. Vasarą praleidau trankydamasis po užsie
nius. Turėjau universiteto komandiruotę literatūros studijoms pa
gilinti. Porą mėnesių prasitryniau Sorbonos bibliotekose Paryžiu
je, o paskum basčiausi po prancūzų ir italų Rivjeras, o grįždamas 
buvau sustojęs Vienoje. Galima sakyti, tebejutau ant savo lūpų sūrų 
Viduržemių jūros vandeni bei pietų vėjelio gaivų dvelkimą ant savo 
veido. Kauno universiteto koridoriai ir auditorijos nešė man pelė
siu dvoku.

J seminarą Įėjo mano draugas, lietuvių kalbos docentas Pra
nas Sirutis, kurio dar nebuvau matęs po sugrjžimo iš užsienių.

— Labas, labas, baironiškasai Čaild Harolde, kaip laikais? 
— spaudė jis man tvirtai ranką. — Neša nuo tavęs prancūzų kve
palais ir vynu. Smarkiai nudegęs, pajaunėjęs. Rivjera tai ne Palan
ga... Turėsi man papasakoti apie savo kelionės, turiu ir aš ką-ne- 
ką tau papasakoti apie Žemaitiją, -- šypsojosi jis dviprasmiškai.

--Tu žinai, kad aš nemėgstu ir nenoriu kalbėti apie tavo Že
maitiją — atsakiau jam papūsdamas lūpas.

— Nenori ir nemėgsti, bet vistiek galvoji... Bet dovanok, nebe
turiu laiko, -- jis žvilgterėjo | laikrodi, -- prasideda man įžanginė 
paskaita, paplepėsime vėliau, -- jis nuėjo durų link, bet, padėjęs 
ranką ant rankenos, atsigręžė ir rimtai pasakė: -- Šią vasarą mirė 
ponas Bacvinskis. Grįždamas iš Palangos buvau užvažiavęs | 
Pasvyrius aplankyti savo klasės draugės, ponios Vandos ir pareikš
ti jai užuojautos, — jis atsidėjęs pažiūrėjo | mane ir išėjo pro du
ris.

— Mirė ponas Bacvinskis! — sumurmėjau aš. Ta pavardė man 
iš tikrųjų atskambėjo tartum iš anapus karsto...

Aš priėjau prie didelio ant sienos kabančio Lietuvos žemėlapio 
ir perbraukiau pirštu per žemaičių plento ruožą. Tada, prieš dau
gel metų, dar to plento nebuvo. Ir diena tada buvo apniūkusi kaip 

šiandien... Senas fordukas telkšnojo krypuodamas patyžusiuvieške
liu. Aš kfltėjau ant suplyšusios sėdynės kampe, nes kitoje pusėje pro 
lango plyšius tyško vidun vėjo nešami lietaus lašai. Išlipęs iš trau
kinio Kretingos stotyje susiradaušoferj, kuris grjžo Plungėnatvežęs 
keleivius, šiaip taip stūmėmės pasilinguodami nuo vėjo senoje ma
šinėlėje. Ne ką tepadėjo ir mano pusbutelis, kur| aš nupirkau šofe
riui išvažiuodamas iš Kretingos. Pagalvojau, kad jei benzinas ne
padės, tai gal valstybinė susiprins motoro veikimą.. Toks tada bu
vo mano supratimas apie automobilizmą...

Buvau antro kurso studentas humanitaras. Būčiau studijų ne
metęs, jei ne tie penki litai. Mėginau susirasti bent šiokio tokio 
darbo kokioje Kauno redakcijoje ar įstaigoje, bet niekas iš to ne
išėjo. O pinigo jaunam studentui kad ir nedaug, bet vis dėlto rei
kėjo. Tiesa, tėvai atsiųsdavo maisto, už butą ir mokslą sumokėda
vo, bet kišenėse švilpdavo vėjai. Paskutiniame laiške radau tėvo 
|dėtą penklitinę su pastabėle: "Tavo reikalams". To jau buvo per 
daug. Mano kantrybė plyšo, pasiryžau žūt būt tą ubagišką gyvenimą 
baigti ir susirasti darbo jei ne Kaune, tai bet kur Lietuvoje. Uni
versiteto skelbimų vitrinoje vieną dieną užtikau skelbimėl|, kad 
Plungės gimnazijai esąs skubiai reikalingas lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojas. Ilgai negalvodamas nuėjau kur reikia, susita
riau, parašiau tėvams graudų laišką, kad "išskrendu iš tėvų gūž
tos" ir, atsibučiavęs Ąžuolyne po skarotu ąžuolu su savo Danute, 
šeštos klasės gimnaziste, leidaus | tolimąją Žemaitiją.

Proga buvo palanki paliūdėti ir pagalvoti apie tėvų nesuprati
mą vaikų, apie savo nedalią, kad tavęs niekas ne|vertina ir kad tu 
niekam nereikalingas ir t.t., bet per daug neliūdėjau, nes jaunystė 
nusiminti nemėgsta, o kita vertus, mano mintys jau krypo | ateitj: 
kaip aš pradėsiu savarankų gyvenimą, kaip aš ten pedagogini darbą 
dirbsiu, kokius žmones sutiksiu, kaip Jsikursiu ir t.t.

Plungę pasiekėme jau visai sutemus. Kur gyvena gimnazijos 
direktorius šoferis žinojo ir pristatė mane prie pat jo namų.

. »•*

Direktorius Romualdas Bacvinskis pasitiko mane draugiškai. 
Jo poriebis, švariai nuskustas, plačia nosimi veidas kolegiškai 
šypsojosi, kai jis man kratė ranką. Jis buvo per 40 metų amžiaus 
jau gerokai praplikęs vyras ir pasikišęs po nosimi trumpų, aštrių 
ūsiukų kuokšteli. Ir avėjo jis blizgančiais auliniais batais. Gangreit 
aš būčiau j| palaikęs verteiva, matininku ar kurios kitos praktiškos 
profesijos atstovu, tik nieku būdu ne pedagogu. Ir iš tikrųjų, kaip 
paskum sužinojau, iš profesijos jis buvo inžinierius mechanikas. 

bet anais nepriklausomybės pradžios metais didelio pasirinkimo 
nebuvo: švietimo skyles reikėjo kaišioti kas pasipainiojo po ranka.

-- Mes tamstos labai laukėme. Su lietuvių kalbos ir literatū
ros kursu mes labai vėluojamės, -- jis tuojau priėjo prie reikalo. 
-- Darbą tamsta pradėsi ryt. Jau pranešiau visoms klasėms. Tams - 
ta turėsi šešias vyresniąsias klases...

-- Labai gerai, pone direktoriau, bet man reikia kur nors apsi
gyventi, -- aš j| pertraukiau.

-- O, tas reikalas jau sutvarkytas. Aš kalbėjau su ponia Budre- 
vičiene. Ji gyvena parke, administracijos rūmuose ir nuomoja kam
barius su patarnavimu ir maistu mokytojams. Tarp kitko ten gy
vena ir anglų bei vokiečių kalbos mokytojas ponas Hansas Pėtėrai- 
tis, klaipėdietis. Turėsite draugą. Dėl kainos susitarsite.

-- To vyro povyza gal ir ne mano skonio, bet ūkio reikalus, ma
tyt, tvarkyti moka, — pagalvojau.

-- Ak, tiesa, dovanokite, aš čia plepu, o tamsta tikriausiai iš 
kelionės pavargęs ir išalkęs.

Jis nuvedė mane | valgomąjį, kur ant stalo jau buvo paruošų va
karienė: kumpis, sūris, sviesus ir karšta arbau su uogiene. Ma
tyt, direktorius man ir vakarienę buvo liepęs šeimininkei paruošti 
iš anksto. Man valgant, jis visą laiką informavo mane apie gimna
ziją, mokytojus ir vietinius inteligentus.

-- Gyventi čia galima, — kalbėjo jis pabraukydamas pirštu per 
savo aštrius ūsiukus. — Žinoma, nepalyginsi mūsų žemaičių užkam
pio su sostine, kur teatrai, kinai, baliai ir visokios kitokios praš
matnybės: čia to nėra, bet žmonės geri, turime ir mes čia savo 
pramogų. Tarp kit ko kaip su preferansiuku? -- jis suiga paklau
sė.

-- Kai kada palošiu.
-- Tai puiku, visai puiku, --nudžiugo direktorius. — Yra čia 

toks vaistininkas ponas Vladislovas Kranauskas. Labai malonus 
vyras, o ponią Kranauskienę tai, kaip sakoma, nors prie žaizdos 
dėk. Ar jie ten turi to bajoriško kraujo, ar neturi, kas ten juos su- 
paisios, bet bajorais nešasi, ypač ponia Kranauskienė; nepasaky
čiau, kad būtų lenkomanė, bet kad jau didelė lenkų kultūros gerbė
ja, ui ir pati nesigina. Labai vaišingi žmonės, tikri Gogolio staro- 
svietskieji pomieščiki: mėgsta patys gerai pavalgyti ir svečius pa
vaišinti. Ten mes dažniausiai ir susimeume pulkutei... Nuobo
džiauti čia tamsui tikrai neteks... Šiąnakt galite nakvoti pas mane: 
aš viengungis, vietos pakaks. Tamsui jau paklou sofa salone...

(Bus daugiau)

jauplikas.be
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DETROIT

SUJUNGTOS MOKYKLOS
Jau kuris laikas, LB De

troito apylinkės valdyba 
dirbo mokyklų sujungimo 
reikalu. Pirmiausia, visiems 
tėvams buvo išsiuntinėta 
anketa ir atsiklausta, ar 
pritaria mokyklų sujungi
mo minčiai. Daugumai pri
tarus, buvo sudarytas mo
kyklų sujungimo komitetas 
bei komisijos, kurios tyri
nėjo su mokyklų sujungi
mu kylančius klausimus ir 
problemas. Sujungimo ko
mitetas savo pasiūlymus 
patiekė abiejų mokyklų tė
vų komitetams. Tėvų komi
tetai juos aprobavo ir su 
savo pastabomis patiekė 
kiekvienos mokyklos tėvų 
balsavimui.

Pravedus balsavimą, dau
guma tėvų pasisakė už mo
kyklų sujungimą, priimant 
mokyklų sujungimo komi
teto pasiūlymus, sujungtai 
mokyklai duoti LB Detroi
to apylinkės lituanistinės 
mokyklos vardą ir jungti 
abi mokyklas Redfordo vie
šosios mokyklos patalpose. 
Rugpiūčio mėn. 24 d. savo 
posėdyje, dalyvaujant abie
jų mokyklų vedėjams, vi
siems mkyklų tėvų komite. 
tų nariams ir LB Detroito 
apylinkės pirmininkui, De
troito "Aušros”, ir ”Dr. 
Vinco Kudirkos” lituanisti
nių mokyklų sujungimas 
priimtas ir patvirtintas. 
Nuo tos datos jos laikomos 
sujungtos j vieną.

Linkėtina ir tikimasi su
jungtoje mokykloje geres
nių rezultatų mūsų jauni
mo lietuviškame švietime 
ir ugdyme. Visi apylinkės 
tėvai raginami paklusti 
šiems susitarimams. Jei 
kam susidarys kokių sun
kumu su nugabenimu, bus 
ieškoma būdų, kaip tai pa

Mokinukė... Vyt. Maželio nuotrauka

^XPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS 
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje,
VIRTUVĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
644 Laurie Cr. 
Greenfield Park 
P. <}., Canada 
Tel.: 671-8893.

HELP WANTED MALĖ

WEAVERS: Webbing and narrow 
fabrics, consists of pattern con- 
struction and layoul on modern 
looms. Experience and proven skilia 
preferred. We will train to por 
standards.Either night or day shift 
available. Good startinį? pay and 
benefits with long established com- 
pany. Two openings. Call Mr. 
Bridges for appointment 716 —
342-7600, Rochester, N. Y. (89-95)

THREAD GR1NDER HANDS 
Experienced men on Excello Internal 
& External Grinders. Top pay for 
Grinders. Ali around late hand. Sėt 
up work from prinls. Fringe benefits. 
Steady work.

THREAD-CRAFT. INC. 
23901 Blackstone Warren, Mich 

313 — 754-4410
(91-97)

lengvinti. Matome, kad mo
kyklas išskirti buvo leng
va, bet tą atitaisyti užtru
ko keli metai. Tikėkime, 
kad ateityje tokių atsitiki
mų nebebus. Parodant vie
ni kitiems toleranciją, visi 
sunkumai nugalėti.

Pagal ankstesnį susitari
mą, abiejų mokyklų tėvų 
komitetai sujungti į vieną 
tvarkyti sujungtos mokyk

LITUANISTINIU MOKYKLŲ 
DĖMESIUI

Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo išleistus 
vadovėlius ir mokslo priemones.
Vadovėliai :
1. LIETUVOS LAUKAI, S. Jonynienės, V sk.......... $3.00
2. TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA,

A. Tyruolio, VI sk..........................................................$3.50
3. TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienės, VII sk....................... $3.50
4. GINTARAS, J. Plačo, VIII sk.................................... $4.00
5. TĖVIŠKĖS SODYBA, J. Plačo, III sk................... $3.50
6. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, VI laida ... $2.50
7. LIETUVOS ISTORIJA, V. Liulevičiaus,

IX sk. ar 5-ai kl..............................................................$1.25
Lietuvių kalbos pratimai:
E. Ruzgienė, I sk........................................................-....... $1.75
G. Česienės, II sk.................................................................. $175
J. Juozevičiūtės ir E. Narutienės, III sk. .................$1.75
S. Jonynienės, IV sk..........................................................$1.75
Z. Grybino, V sk.................................................................. $1.25
J. Plačo, VI sk...................................................................... $2.00
J. Kreivėno, VII sk..............................................................$1.25
S. Sližio, VIII sk. ................................................................$1.75
Kitos priemonės:
1. Lietuvos žemėlapis, išl. Lietuvių enciklopedijos

leidyklos ..........................................................................$2.00
2. Sąsiuviniai ..................................................................... $0.25

Platintojai gauna už mokslo vadovėlius ir priemones 
15/? nuolaidos.

Užsakymus siųsti JAV LB Kultūros Fondo adresu:
J. Bertašius,

5348 So. Talman Avė., Chicago, III. 60632

los reikalus ateinantiems 
metams. Sujungtas tėvų 
komitetas, savo posėdyje 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Dr. Kęstutis Keb- 
lys — pirm., Alfonsas žie
das — vicepirm., A. Butkū- 
nas — iždininkas, Naumie- 
nė — iždininko padėjėja, 
Alfonsas Kasputis — sekre
torius. V. Veselka — infor
macijos, Okienė — talkos 
budėjime, Skiotienė — pa
rengimų ir nariai Damu- 
šienė, St. Geldauskas ir St. 
Račiukaitis.

Mokyklos vedėju pakvies
tas mokytojas Pranas Ža
ra n ka.

Mokslo metų pradžia rug
sėjo 9 d.

Jonas Urbonas, 
Detroito apylinkės 

pirmininkas

• Danutė Miškinytė, dr. 
Martynos ir inž. Napoleono 
Miškinių duktė, kartu su 
14 Michigan Universiteto 
studentų, suorganizavu s i ų 
mažosios scenos grupę 
MUSKET, Gynybos Depar
tamento pakviesti, rugpiū
čio 22 d. išvyko į Tolimuo
sius Rytus. Jų tikslas ap
lankyti ten esančias kariuo
menės bazes.

Pirmoji sustojimo vieta, 
Tokio, toliau Okinava, For- 
moza ir t.t.

Kelinėje žada išbūti virš 
šešių savaičių.

Reikia pastebėti, kad vi
suose pasirodymuose Da
nutė bus pristatyta kaip 
lietuvaitė.

• Detroito Lietuvių Na
mų 5-kių metų sukakties 
paminėjimas nukeltas iš 
spalio 7 į spalio 14 dieną.

(j. g.)

BULLARD OPERATORS 
V.T.L.

MACHINE REPAIRMEN 
INSPECTORS 

HIGHEST MAGES, GOOD WORKING 
CONDIT1ONS, PERMANENT POS1- 
T1ONS. ALL HOL1DAYS AND BEN
EFITS.

Contact BOB BARRETT 

U. S. MFG. CO. 
8650 MT. ELLIOr 

PHONE: 3 13 923-3960
An Equal Opportunity Employer 

(89-95)

MACHINISTS—Ist class Good 
pay. Steady. Ali shifts. Call 
American Container Corp., 
1741 W. Edgar Road, Linden, 
N. J. 201-486-1300. (91-93)

HELP WANTED FEMALE

NEEDED 
REGISTERED NURSES 

Full time, part time, part shift, any 
shift,

LEE MEMOR1AL HOSPITAL 
Dowagiac, Mich.

Salary open, Contact Mrs. Johnson, 
616 — 782-2131, before 4:30. Mrs. 
Morrovv 616 — 782-5961 after 4:30.

Call collect if out of town.
(91-93)

MALĖ & FEMALE

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESS1ONAL PERSONNEL 

GRADUATE NURSES 
and

COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

for thirly bed hospital. f'or furlhcr 
parlicular* apply. call, or wnle: 

Administrator, 
Providence Hospital, 
Daysland, Alberta, 
Canada.
403 _ 374-2721 (89-9B)

AMT-ASCP TECHNICIAN — 
92-bed-general hospital and 
extended care facility, located 
in the center of the Thumb 
area of Michigan. Cęntrally 
located to Detroit, Flint, Sagi- 
navv, and Bay City, Pontiac 
and Lake Huron. Pop. 3100. 
Comprehensive benefit pro- 
gram. Salary commensurate 
with ųualifications and exper- 
ience. Contact H. B. Purdy, 
Adm., Mariette Community 
Hospital, Mariette, Michigan

(91-95)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
D III1 MAISTOIR likeriu krautuvėje

I 4 II fl ■! /l” 2534 WEST 69th STREET- Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

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

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

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

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

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

-- Jūs esate mano mėgiamiausias autorius. Aš perskaičiau 
jūsų knygų visus pavadinimus!

NEBEVADINA 
"ATPLAIŠOMIS”

Rugpiūčio 6 d. net ir TIE
SA Vilniuje paskelbė sep
tynių eilučių pranešimą 
apie Montrealyje įvykusią 
tame mieste gyvenančių lie
tuvių dailininkų parodą. 
Paminėjo visas septynias 
dalyvių pavardes ir pareiš
kė, kad "Paroda nedidelė, 
bet daro gerą įspūdį".

V. Kazakevičius PERGA
LĖJ (1967 7) nauju sti
lium — nevadindamas nei 
"tautos atplaišomis", nei 
kurios nors "žvalgybos 
agentais” — paminėjo še
šių 60 metų amžiaus sulau
kusių rašytojų pavardes: 
R. Rutkūno, P. Andriušio, 
A. Rūko, B. Brazdžionio, N. 
Mazalaitės, A. Gustaičio. 
Net prasitarė, kad Santva
rai ir Gustaičiai susidėję 
namą įsigijo. f ELTA)

• Memeler Dampfboot, 
Vakarų Vokietijoje, nors ir 
rečiau, tebeleidžiamas bu
vusio klaipėdiškio DAMPF_ 
BOOTO palikuonis, rugpiū
čio 5 d. laidoje praneša, kad

Vakarų Vokietijoje esą pri
skaičiuojama 60,000 klaipė
diečių. Laikraštis mano, kad 
iš tikrųjų jų esą gal dau
giau. Mat, kai kurie buvę 
Klaipėdos krašto gyvento
jai nedarą skirtumo tarp 
Klaipėdos ir Rytprūsių, ir 
užsiregistravę, kaip kilę iš 
Rytprūsių.

Galbūt kai kurie ir be jo
kio politikavimo savo Ki
limo vietą nurodo ne Klai
pėdos kraštą, nes gal jie ar 
jų tėvai ar protėviai buvo 
iš kitur į Klaipėdos kraštą 
persikėlę, todėl, nors ir bu
vo tame krašte gyvenę, bet 
nelaiko to krašto savo kil
mės kraštu. Be to, toli gra
žu ne visi klaipėdiškiai po 
karo susitelkė Vakarų Vo
kietijoj. (ELTA)

MALĖ HELP

PRODUCTION \VORKERS — Mušt 
be betvveen 21-45 years of age. Mušt 
be in good physical condition and 
vviiling to work rotating shifts. Ap- 
ply at Main entrance to plant, be- 
tween 9-4 p. m., Mon. to Fri. MEAD 
CONTAINERS, 2960 VVoodbndge 
Avė., Edison, N. J. (93-95)

I.D. and O.D. Grinders
• Experienced gage work
• Top rafes, full benefits

Applv

LINCOLN GAGE CO.
11009 Achyl, Warren, Mich., Groesbeck-10 Mile 

(89-95)

TEACH THE INDUSTR1AL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS,

BEGINNING SEPTEMBER 5. REGULAR FULL TIME, 
DAY SCHOOL PROGRAM. VACANCIES EXIST IN THE 

FOLLOWING AREAS.
• Appliances repair
• Building 

maintenance

• Machine shop
• Printing
• Automobile

• Crafts
• Horticulture
• Mechanical

• Electrjcity body
• Metai vvorking

repair drafting
• Woodworking

Applicants mušt have high school diplomą and 
7 years of employment in one specified area.

Intervietvs will be arranged in August. Indicate 
preference for day or evening interview.

SI ND COMPLETE RESUME TO

BUREAU OF PERSONNEL

(85-94)

BOARD OF EDUCATION
1380 E. 6th St., Cleveland. Ohio 44114

NO PHONE CALLS
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J..
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

FILATELIJOS KAMPELIS,,
-------- Antanas Bernotas ------------

• Steponas ir Juzė Nas- 
vyčiai savo 60 metų vedy
bų sukaktį, š. m. rugpiūčio 
24 dieną, paminėjo savo 
šeimos aplinkoje.

• Vysk. M. Valančiaus 
Lit. mokykla savo metus 
pradeda rugsėjo 9 d., 9 vai. 
pamaldomis šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Moks
leiviai ir tėvai prašomi 
rinktis 15 minučių anks
čiau, nes pamaldose bus da
lyvaujame organizuotai.

Po pamaldų mokiniai eis 
j savo klases, kur susipa
žins su mokytojais, atliks 
registraciją ir pradės šių 
metų darbą.

Clevelando visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti pamal
dose ir tuo prisidėti prie 
iškilmingos mokslo metų 
pradžios.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
SAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

F E M A L E

Opportunity for Professiona] I lelp 
REG1STERED NURSES 

For all services all ahifts. I.xcellen 
salary $475.00 to $750.00 per monlh 
depending on education, exper>ence A 
qualif ication.

Alto
MALĖ OR FEMALE REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAP1ST 
Salary comniensurale with experienc< 
& ability.
Liberal pereonnel policies & fring< 
benefita.

Apply call or write to 
Personnel Director 

GOOD SAMARITAN HOSP1TAL 
800 Foreat Avė., Zanesville, Ohio 

(9307)

DIRVOS

RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d., šeštadienį

Sv. Jurgio parapijos salėje

• SLA 14 kuopos iždo se
kretorius Povilas Šukys, 
stengdamasis paaeti vyrės, 
nio amžiaus nariams, aei 
senatvės nebe pasenkan
tiems į susirinkimus atvyk
ti, ši šeštadienį, rugsėjo 2 
d. nuo 1 vai. iki 5 vai. po 
pietų apdraudų mokesčius 
priiminės Lietuvių Klube. 
Visi nariai, kurie yra už
vilkinę užsimokėti savus 
apdraudų mokesčius, pra
šomi šia kuopos iždo sekre
toriaus paslauga pasinau
doti.

• Rūta ir Milda Jokūbai- 
tytės. Dalia Kavaliūnaitė ir 
Dalia Nasvytytė atstovavo 
Clevelandą LSS vadovių 
stovykloje, kuri įvyko Ra
ko stovyklavietėje.

* JADVYGA ŽEMAN- 
TAUSKIENE mirė Cleve
lande ir palaidota rug
piūčio 30 d.

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

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

Skaityk ir platink
DIRVĄ

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

ČIURLIONIEČIAl PRADEDA NAUJA 

DAINŲ SEZONĄ

Vasara sparčiai slen
ka į pabaigą. Rudens die
nomis atgyja visuome
ninis bei kultūrinis gyve
nimas, su jo darbų ir 
rūpesčių visuma. Į nau
jus darbo žygius ruošia
si ir Čiurlionio An
samblis: pirmoji rudens 
sezono repeticija įvyks
ta rugsėjo 6 d. trečia
dienį, 8:00 vai. vak. sa
vų namų pastogėje.

Čiurlioniečiai, gyven
dami naujo sezono išvaka 
rių nuotaikomis, nūdien 
jau išgyvena ir būsimus 
savos paskirties darbus. 
Vienu iš pirmųjų šių 
metų čiurlioniečių darbų 
bus tradicinis balius su 
šiai paskirčiai paruošta 
koncertine programa.

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.

(90-97)

Balius su koncertu 
įvyks spalio 14 d. Char- 
ter House iškilmių salė
je.

Jau mestas šūkis: "Vi
sas dėmesys ir kūrybi
nės jėgos turi būti su
telktos Lietuvos Valsty
bės atkūrimo 50 metų 
jubiliejaus minėjimui", 
Lietuvių tautos ir vals
tybės jubiliejus prade
damas 1968 m. sausio 1 
diena. LTM Čiurlionio 
Ansamblis, jautriai at
siliepdamas į visus savo 
Tėvynės reikšminguo
sius įvykius, visa rim
timi yra užsimojęs įsi
jungti ir į būsimą Didįjį 
Jubiliejų, šiai paskirčiai 
paruošdamas naują gies 
mių ir dainų koncertinę 
programą, kuri bus iš
pildyta Jubiliejinių iš
kilmių metu.

Čiurlioniečių šeimos 
laukia ir kiti tolygiai 
svarbūs darbai Cleve
lande ir už jo ribų. Pa
tyrėme, kad Ansamblio 
vadovybė jau yra sutaru
si apsilankyti savo kon
certais Detroite. Turi
ma kvietimų ir iš kitų 
vietovių, su kuriomis nū
dien aiškinamasi dėlei 
laiko bei galimybių. Čiur 
lioniečiai visada yra pa
siryžę teigiamai atsi
šaukti į kiekvieną mūsų 
tautiečių kvietimą juos 
aplankyti su savo kon
certais, suprantama, 
kur leis galimybės tokį 
nekasdienį įvykį įvykdy
ti.

LTM Čiurlionio An
samblio vadovybė be sa
vo tiesioginių darbų ir 
polėkių, rimtą dėmesį 
skiria savo darbų mo
nografijos ruošai, ku
rios rašymą vykdo ra
šytojas ir pedagogas Va 
cys Kavaliūnas.

Čiurlioniečių kilnių
jų darbų polėkiuose bū
tina ir mūsų visų mora
linė ir buitinė parama. 
Pirmapradė parama, tai 
mūsų gražiabalsio jauni
mo įsijungimas į dai
nininkų gretas. Visi Cle- 
velande gyveną jaunuo
liai ir jaunuolės kvie
čiami įsijungti į LTM 
Čiurlionio Ansamblio 
chorą. Nauji nariai pri
imami repeticijų metu, 
kurios vyksta trečiadie - 
niais 8:00 vai. vakare ir 
sekmadieniais 12:00 vai. 
Ansamblio Namuose.

(avb)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JA V išleido šiuos naujus paš
to ženklus:

L Liepos 29 d. — 5 c. Ne- 
braskos 100 metų sukakčiai pa
minėti. Piešinys — galvijas ir 
kukurūzo varpa. Ženklas spaus
dintas geltona - ruda - žalia 
spalvomis.

Nebraska yra Amerikos vi- 
durvakariy šiaurės valstija, sa
vo vardą gavusi iš indėnų Oto 
giminės žodžiŲ "lėkštas van
duo". Nebraska rubežiuojasi 
šiaurėje su Pietų Dakota, ry
tuose su Iowa ir Missouri, pie
tuose su Kansas ir Colorado, o 
vakaruose su Wyoming valstija. 
Jos plotas yra 77,237 kv. my
lios. šiaurės vakarų dalis, iš
vagota upių slėniais ir kanjo
nais, nederlinga žemė su men
ka augmenija, gipietvakariųda- 
lis -- žemėjančios derlingos ly
gumos, kuriose daugiausia ver
čiamasi žemės ūkiu ir gyvulių 
auginimu. Valstija dažnai vadi
nama kukurūzų valstija. Be ku
kurūzų, čia apsčiai auginama 
kviečių, avižų, miežių ir rugių. 
Plačiai išplėsta maisto produk
tų apdirbimo pramonė. Žemės 
turtų nedaug, nors yra naftos ir 
anglies. — Spėjama, kad Neb- 
raskos teritoriją pirmasis ap
tiko ispanų keliautojas Corona- 
do apie 1541 metus. 1720 m. is
panų pulkininkas Pedrode Vilią- 
sur su savo ekspedicija čia buvo 
indėnų Oto ir Pawnee giminių iš 
žudyti. Maždaug nuo 1700 m. vi
sa plati teritorija sudarė dali 
prancūzų kontroliuojamos Loui- 
sianos. Nuo 1803 m. Amerika 
perėmė krašto kontrolę. 1804- 
06 čia lankėsi Lewis ir Clark 
ekspedicija. Pirma pastovi gy
venvietė buvo įkurta 1807 m. Nuo 
tų tad laikų per Nebraską į va
karus plūdo Įvairūs nuotykių ieš
kotojai, medžiotojai, aukso plo
vėjai, ir pradėjo kurtis gyvento
jai. Kai per "indėnųkraštą" 1862 
m. buvo pravestas Pacifico gele
žinkelis, kūrimasis ypatingai pa 
gyvėjo. Ypač daug naujakurių 
atvyko iš Skandinavijos kraštų, 
Vokietijos, Anglijos ir Čekijos. 
1867 m. kovo 1 d. Nebraska pa
siskelbė valstija ir buvo priim
ta Į uniją kaip 37 valstija. Tai pa - 
ta i uniją kaip 37 valstija. Tais 
pačiais metais Lincoln miestas 
buvo paskelbtas valstijos sosti
ne. Kiti didesni miestai yra Omą . 
ha (kurioje nemaža ir lietuvių 
gyvena), Grand Island, Beatri
če ir Hastings. Valstija turi 4 
universitetus ir daug kitų moks
lo įstaigų.

2. Rugpiūčio 1 d. -- 5 c. pašto 
ženklas Voice of America pami
nėti. Piešinys -- radijo bokštas 
ir bangos.

3. Rugpiūčio 4 d. -- 6 centų 
oro pašto atvirlaiškis Pasaulinei 
Skautų Džiamborėjai paminėti. 
Jamboree vyko Farragut tauti
niame parke Idaho valstijoje. 
Piešinys -- skautų ženklas ir 
kalnų virtinė.

MALAMI respublika (anks 
čiau buvęs britų protektoratas 
Nyasaland Afrikoje) išleido 4 
pašto ženklų seriją su Nyasos 
ežero vaizdais ir laivais. Čia 
dedame 4 penų p. ženklą su 
laivu Itala I, kuris plaukiojo 
ežere 1875 m.

Nyasos ežeras, tretysis di
dumu Afrikoje, guli jos pietinė
je dalyje, Great Rift slėnyje, 
maždaug už 370 mylių nuo In
dijos vandenyno. Ežeras ilgas, 
apie 360 mylių ilgio ir 25 mylių 
pločio, užima maždaug 12,000 
kv. mylių plotą ir randasi apie 
1650 pėdų aukščiau jūros lygio. 
Jo šiaurinis galas seklus, gipie 

tinis turi net 2400 pėdų gylį. 
Iš pietinio galo išteka senvagė, 
kuri jungia ežerą su Zambezi 
upe. Nyasos ežerą aptiko žino
mas anglų keliautojas DavidLi- 
vingstone 1859 metais. Buvo Įs
teigta Nyasa Railways b-vė, ku
ri ežere laikė nuo 1875 m. pen
kis laivus ir keliasdešimt 
dhows, palaikydama ten susi
siekimą.

♦♦♦
KANADA 1. Čia dedame pas

kutinį naujos nuolatinės pašto 
ženklų serijos ženklą -- 1 dole
ri. Ženkle parodytas naftos lau
kas, esąs prie Edmontono, Al
bertoje. Piešinys darytas pagal 
dail. H. G. Glyde paveikslą. 
Ženklas raudonos spalvos.

2. Be to, rugpiūčio 31 d. iš
leistas 5 centų p. ženklas Kana
dos spaudos 50 metų sukakčiai 
paminėti. Piešinys -- paplokš“ 
čias vakarinis žemės pusrutulis 
ir įrašai. Ženklas mėlynos spal
vos.

SUOMIJA išleido 40 penųpaš- 
to ženklą maršalaui Mannerhei- 
mui pagerbti. Piešinys -- raito 
maršalo statula.

CarI Gusta v Emil Mannerheim 
(1867-1951), suomių maršalas, 
baronas, gimė Louhisaari dvare. 
Mokėsi kadetų mokykloje, vė
liau baigė Petrapilio kavalerijos 
mokyklą. 1904 m. kaip savanoris 
išvyko Į japonų karą ir ten la
bai pasižymėjo. 1806-08 m. daly 
vavo ekspedicijoje į vidurio Azi 
ją ir ją aprašė. 1910 m. pakeltas 
generolu. I Pas. karo metu ko
vėsi austrų fronte. Atsikuriant 
Suomijai, grįžo namo ir buvo pa
skirtas kariuomenės vadu. Vė
liau vadovavo suomių Šiauliams. 
Ir Lietuva jį apdovanojo Vyčio 
Kryžium, o šauliai - auksiniu 
ženklu. 1931 m. grįžo Į kariuo
menę. 1934 m. pakeltas J mar
šalus. 1939 m., kada SovietųSą- 
junga užpuolė Suomiją, Manner- 
heimas vadovavo gynybai. Maža 
Suomija, ryžtingų vadų vadovau
jama, ilgai spyrėsi galingoms 
rusų jėgoms. 1944 m. jis buvo 
išrinktas Suomijos prezidentu. 
1946 m. atsisakė prezidento pa
reigų, išvyko Į Šveicariją gydy
tis, kur ir mirė.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _l

RUGSĖJO 10 D. Tautos Šven
tės minėjimas. Rengia LB I ir 
II Apylinkė.

RUGSĖJO 16 D. Neringos 
Tunto sueiga ir laužas.

RUGSĖJO 24 D. 4 vai. p.p. 
soL Aldonos Stempužienės re
čitalis Muzikos Instituto salė
je.

RUGSĖJO 30 D. — Dirvos 
metinis balius, Sv. Jurgio pa
rapijos sal&ie.

SPALIO 1 D. Sekmadienį 12:00 
vai. SLA 14 Kuopos narių suei
ga.

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

SPALIO 27 - 29 D. B. Vilku- 
taitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansambr> 
lio namuose. Rengia Ateities 

’ dubas.
SPALIO 28 D. Tradicinis "Ll- 

thuanian Village" Ine. balius * 
koncertas.



DIRVA
[tautinės minties lietuvių laikraštis

LB NEW YORKO IR NEW JERSEY 

APYGARDŲ NARIAMS

LB TARYBOS SESIJA
JAV LB V-sios Tarybos 

pirmoji sesija vyks 1967 
m. rugsėjo mėn. 23-24 die
nomis New Yorke. Atida
roma šeštadienį, rugsėjo 23, 
10 vai. ryte, Statler Hilton 
viešbutyje (Seventh Avė., 
32nd to 33rd Streets), Penn 
Top North salėje. Tarybą 
sudaro 35 naujai išrinkti 
nariai, CV nariai ir Apy
gardų valdybų pirmininkai 
arba jų įgalioti asmenys. 
Sesijoje bus renkama nau
ja JAV LB vadovybė (CV 
pirmininkas, Tarybos pre
zidiumas, Kontrolės komi
sija, Garbės teismas). Be 
to, daug laiko numatoma 
vidaus reikalams ir ateinan
čių metų jubiliejui.

Sesiją globoja New Yor- 
ko apygardos valdyba, ku-, 
riai pirmininkauja A. Vak- 
selis. Į posėdžius ir į atida
rymą kviečiami visi lietu
viai, kurie domisi LB reika
lais.

• Petras Tumėnas, eko
nomistas ir visuomeninin
kas, kukliai atšventė 60 
metų amžiaus sukaktuves. 
Gimęs 1907. VII. 1 Zarasų 
apskrityje, baigė 1931 m. 
Kaune S. Daukanto moky
tojų seminariją ir 1940 
ekonomiją Vytauto Didžio
jo universitete. Vėliau, 
kaip asistentas profesoriui 
Acukui. Vilniaus universi
tete dėstė prekių mokslą. 
1911 m. pasitraukė į Aus
triją. kur plačiau reiškėsi 
liet, tremtinių veikloje.

1917 m. atvyko į Vene- 
zuelą. čia buvo vienas iš 
steigėjų - organizatorių Ve- 
nezuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenės ir ilga
metis jos centro valdybos 
narys, šiuo metu yra vie
nos venezueliečių Sarųuis 
įmonės skyriaus viršinin
kas ir atliekamą laiką ski
ria lietuviškiesiems reika
lams.

• Prof. Vladui Jakubėnui 
Minnesotos univer s i t e t o 
Minneapolio klinikoj pada
ryta sunki nugaros operaci
ja. Operaciją sėkmingai pa
darė neurochirurgijos prof. 
dr. French. Prof. dr. E. 
Gedgaudas darė milogramą 
ir asistavo prie operacijos. 
Prof. dr. E. Gedgaudas yra 

Bostono skautai gaminasi valgĮ stovykloje. C. Kiliulio nuotrauka

žinomas rentgenol o g i j o s 
profesorius ir turi savo ži
nioje daugiau kaip 50 dak
tarų, kurie pas jį speciali
zuojasi rentgenologijoj uni
versiteto klinikoj.

• Albinas Morkus, savo 
laiku buvęs ALT sekreto
riaus P. Grigaičio sekreto
rium, 1963 m. grįžo į okup. 
Lietuvą, mirė Vilniuje ir 
palaidotas rugp. 29 d.

Dar ALT štabo pareigose 
būdamas Narimanto Nora
go slapyvarde jau rašinėjo 
į komunistinę spaudą.

Vilniuje, priimtas į rašy
tojų sąjungą, bandė šį tą 
rašyti ir išleisti. Pastaruo
ju metu ruošė ”apie emi
grantų reakcinius sluoks
nius” knygą "Vaduotojai iš 
arti”, kuri būk esanti ati
duota spaustuvei.

• Dailininko Pauliaus Au
ginus monografija jau iš
ėjo iš spaudos. Ją paruošė 
dail. Algirdas Kurauskas ir 
Vytautas Saulius. Kaina 
$17.50. Užsakoma pas leidė
ją adresu: Danutė Augienė, 
6508 So. Talman Avė., Chi
cago. III. 60629.

• Prof. d r. A. Klimas iš
skrido j tarptautinį kalbi
ninkų kongresą Bukarešte, 
Rumunijoje. Kartu išvyko 
žmona Danguole. Numato 
aplankyti dar kai kuriuos 
įdomesnius miestus Euro
poje.

• VVisconsino Lietuviu 
Dienai rengti komitetas per 
savo pirm. P. Petrušaitį 
prisiuntė Dirvai 5 dol. au
ką.

• Veiksniai emigracinėj 
kryžkelėj, simpoziumas, ku
rį sutiko vesti Karolis 
Drunga, įvyks Santaros- 
Šviesos Federacijos suva
žiavime Tabor Farmoje, 
šeštadienį, rugsėjo 9 d.

BOSTON

RUOŠIASI 
SUBATVAKARIUI

Prabėgus vasarai ir atos
togų laikotarpiui vėl prade
da judėti darbai lietuviškos 
kultūros baruose. Bostono 
Tautinės Sąjungos skyrius 
ir Kultūrinių Subatvakarių 
Komisija jau ruošiasi ru
dens metui.

Ir taip jau pagal tradici
ją ir šio rudens pirmasis 
Kultūrinis Subatv a k a r i s 
bus pradėtas dail. A. Rūkš- 
telės iš Chicagos meno pa
veikslų parodos atidarymu 
rugsėjo 16 d. (šeštadienį), 
7 vai. vakare Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
namuose. Po atidarymo 7 
vai. 30 min. prasidės kult, 
subatvakario programa ir 
kavutė.

Dail. A. Rūkštelės meno 
paveikslų paroda Bostono

Prof. A. Rukuiža šiais metais minės 80 metų amžiaus sukaktį 
Per savo ilgą amžių jis Lietuvai yra daug nusipelnęs, ypač miškų 
tvarkymo srityje. Nuotraukoje prof. A. Rukuiža su žmona Sofija 
vasarotojų būrelyje Gintaro vasarvietėje, Union Piere, kur jis 
mėgsta kas met praleisti savo atostogas. Šeštoko nuotrauka

Tautinės Sąjungos namuo
se vyks visą savaitę.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti į meno paveiks
lų parodą ir subatvakarį.

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 17 d., sekmadie

nį, 7 vai. 30 min. vakare, 
Bostono Lietuvių Bendruo
menės valdyba rengia 8- 
tosios rugsėjo Tautos šven
tės minėjimą Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos III 
aukšto salėje.

Kalbės Vliko pirm. dr. 
Valiūnas, po to meninė pro. 
grama.

Lietuviškos organizacijos 
šventėje dalyvauja organi
zuotai su savo vėliavomis.

(jvs)

MINKAI DĖKOJA
Minkų radijo programos 

metinė gegužinė buvo rug
pjūčio 13 d. Nors ir lijo, bet 
į Romuvos parką susirinko 
daug žmonių, kurie turėjo 
progos pasigėrėti Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamo tauti
nių šokių sambūrio ir iz
raeliečių šokiais.

Gražuolės ”Miss Lithua- 
nia of N. E.” varžybas lai
mėjo Veronika šnekutytė 
iš So. Bostono. Jos palydo
ve išrinkta Loraine Pyra- 
gytė iš So. Bostono.

Šokių varžybas laimėjo: 
Mamės ir papės polkos — 
Marta ir Adolfas Tutliai iš 
Dorchesterio, jaunimo pol
kos — Regina Baikaitė iš 
So. Bostono su Algiu Va- 
lančiūnu iš Dorchesterio, 
valso — Marta ir Michel 
De Stasio iš VVollastono, 
tango — Marta Iljinienė su 
Valteriu Rupšiu iš Dorches
terio, tvisto—Phyllis Burns 
su broliu Edvardu Praka- 
pu iš So. Bostono.

Dovanas laimėjo: Clare 
Gooduin iš Belmonto, 
Frank Deksnis iš Bridgewa- 
terio, Elizabeth Young iš 
Dorchesterio, Al. Barofka 
iš So. Bostono, M. Rasilkau 
iš Stoughtono, Richard 
Strakus iš Saugus ir L. Au- 
sevicz iš So. Bostono.

Įėjimo dovanas laimėjo: 
nr.nr. 003731, 078682, 076 
122, 003857, 003866, 003705

Steponas ir Valentina 
Minkai dėkoja visiems da
lyviams.

Dėkoja šeimininkei Mo
nikai Plevokienei, šeiminin
kui Aleksandrui Dubauskui, 
vartų saugotojai Irenai Wil- 
liamson ir visiems jų padė
jėjams, gražuolės ir šokių 
varžybų komisijos nariams 
— Onai Ivaškienei, Julijai 
Arlauskienei, Juozui Kas- 
perui, Henrikui Čepui ir 
Milanui Stettin.

CHICAGO

• Kristijono Donelaičio 
Žemesniosios ir Aukštes
niosios Lituanistinių Mo
kyklų mokslo metai prade
dami rugsėjo mėn. 9 d. mo
kinių registracija Francis 
McKay mokyklos patalpo
se, 6901 So. Fairfield Avė. 
nuo 9 vai. iki 1 vai. po pie
tų.

1967-68 mokslo metais K.

Donelaičio mokyklose veiks: 
vaikų darželis (parengiama
sis skyrius) šeši žemesnio
sios mokyklos skyriai ir
V-ji, Vl-ji, Vll-ji ir VHI-ji 
a u k š t esniosios mokyklos 
klasės.

Į darželį' (parengiamąjį 
skyrių) priimami mokiniai 
pilnų penkerių metų ir tie, 
kurie penkerių metų su
lauks 1968 m. sausio mėn. 
1 d.

Į V-tąją aukštesniosios 
mokyklos klasę priimami 
mokiniai išėję L. B. nusta
tytą žemesniosios mokyklos 
programą ir pristatę baigi
mo pažymėjimą arba išlai
kę įstojamuosius egzami
nus. Egzaminai bus rugsė
jo mėn. 9 d. Francis McKay 
mokykloje, 10 vai. rytą. 
Mokiniams, kurie yra baigę
K. Donelaičio žemesniąją 
mokyklą įstojamųjų egza
minų laikyti nereikės.

Registracijos metu gali
ma bus įsigyti reikiamus 
vadovėlius, lietuvių kalbos, 
aplinkos ir Lietuvos pažini
mo pratimus bei sąsiuvi
nius.

Tėvų Komiteto nutarimu 
visi tėvai prašomi rugsėjo 
mėn. 9 d. įmokėti bent pusę 
mokslapinigių nuo kiekvie
no mokinio.

Dėl smulkesnių informa
cijų žemesniosios mokyklos 
reikalais skambinti: VI
7-3894 ir PR 8-3320, o aukš
tesniosios reikalais, WA 
5-5612 ir HE 4-2415.

Mokyklos Vadovybė

• Kompozitorius Darius 
Lapinskas intensyviai ruo
šiasi įvairioms muzikinėms 
programoms, kurių bent 
trys bus atliktos dar šį ru
denį.

Rugsėjo mėn. vidury Chi
cagos Baleto mokyklos pa
talpose (69-ta gatvė) I). 
Lapinskas atidaro savo mu
zikos mokyklą. Į ją gali 
stoti visi muzikos mylėto
jai nuo paties jauniausio 
amžiaus. Bus mokomasi 
daugiausia grupiniai (po 
keturis ar penkis), nors 
pažangesnieji galės gauti ir 
privačias pamokas, šalia 
pianino, dainavimo, diriga
vimo ar kompozicijos mo
kiniai bus supažindami su 
muzikos įvertinimu, jos te
orija ir istorija, ritmika, 
improvizacija ir kitais da
lykais. (Užsirašyti galima 
pas kompozitorių D. La
pinską, 3350 W. 64th St., 
telefonas 776-2311).

Darius Lapinskas yra 
baigęs dirigavimo ir kom
pozicijos klasę Naujosios 
Anglijos konservatorijoje, 
Bostone, studijas gilinęs

Noriu padėkoti New Yor- 
ko, New Jersey ir Pietryčių 
Atlanto L. B. Apygardų lie
tuviams už pasitikėjimą, 
kuris man buvo suteiktas 
JAV L. B. Tarybos rinkimų 
metu. Jūs man suteikėt di
delę garbę, bet kartu ir mil
žinišką naštą uždėjot ant 
pečių. Beje, stengsiuos būti 
vertas Jūsų pasitikėjimu, 
vykdydamas pavestas pa
reigas.

Mano manymu L. B. Ta
ryba yra demokratinis or
ganas, kuriame atsispindi 
veikliosios lietuvių visuo
menės mintys. Vadinasi, 
Tarybos nariai yra lyg vi
suomenės tribūnai, tiksliau 
lyg senovės Romos senato
riai. Tarybos suvažiavimui 
artėjant ir man tapus nu
tarimų komisijos nariu, 
kreipiuos į visus Atlanto L. 
B. rinkiminės apygardos 
veikėjus man prisiųsti kon-

Vienos Valstybinėje Muzi
kos Akademijoje ir Stutt- 
garto Valstybinėje Konser
vatorijoje. Jis yra dirbęs 
muzikiniu direktorium Tue- 
bingeno Landestheatre ir 
dirigento pavaduotoju Stutt 
garto operoj. Amerikos lie
tuviams žinomas iš keletos 
sėkmingų savo kūrybos 
koncertų ir operos "Lokys”. 
Jo kūriniai "Maras” ir "Ka
ralius Mindaugas” bus iš
pildyti šį rudenį Chicagoje 
įvykstančio Kultūros Kon
greso metu.

LOS ANGELES

PAGERBĖ KUNIGĄ 
MARTYNĄ PREIKšAITĮ

Rugpjūčio 27 d. First Lu_ 
theran Church patalpose 
buvo pagerbtas evang.-liu- 
teronu kunigas Martynas 
PREIKŠAIT1S jo 30 metų 
apaštalavimo darbo. Nema
žas būrys tikinčiųjų ir sve
čių susirinko iškilmingom 
pamaldom, kurių metu įspū
dingai giedojo Rita čėsnai- 
tė, Irena Micpoviliūtė-Park, 
akompanuojant Mantvydui 
Preikšaičiui.

Po pamaldų visi dalyviai 
buvo pakviesti j salę pobū
viui, kurio metu sukaktuvi
ninką sveikino: Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. J. Biels
kis, buvęs Amerikos Nepap. 
ir Įgaliotas Ministeris Lie
tuvai dr. O. J. C. Norem, 
latvių kun. dr. Rein Neggo, 
lietuvių katalikų parapijos 
kun. dr. Celiešius, evang. 
ref. atstovas P. Kutra. Po
būviui vadovavęs Algis Gla- 
zė perskaitė sveikinimus 
raštu Tautinio Sinodo pre
zidento dr. Gudaičio, kun. 
Paupero. kun. Trakto. Po
būvį paruošė nenuilstomas 
evang. - liuteronų rėmėjas 
Mikas čėsna su visa savo 
šeima.

Po sveikinimų įvyko re
liginio turinio koncertas, 
užtrukęs veik 2 vai. Kon
certe religinio turinio gies
mes labai gražiai išpildė Ri
ta čėsnaitė, Irena Micpovi
liūtė-Park. Shauna Rau, 
akompanuojant Mantvydui 
Preikšaičiui ir Alfreda Por- 
ing.

• ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus pirmasis rudens 
pobūvis įvyks rugsėjo 23 d. 
Lietuvių Tautiniuose na
muose. 7:30 v. v. (b)

PADĖKA
Inž. Juozui ir Petronėlei 

Sidzikauskams, gyvenan
tiems Oakland, Calif., šir
dingai dėkoju už suruoštas 
man išleistuves pas juos 
man besisvečiuojant. Sve
čių tarpe buvo p. Dikiniai, 
dr. Mačiulis, jo sūnus p. 
Mačiulis su šeima, visi trys 
broliai Pažemėnai, p. Janu
tai ir kt.

A. Markuzienė 

krečius pasiūlymus ir idė
jas, kaip pagyvinti L. B. 
veiklą švietimo, kultūros, 
mokslo bei lietuvių repre
zentacijos baruose. Ypačiai 
kas lauktina iš L. B. Lietu
vos Respublikos 50 jubilie
jinių metų išvakarėse, ša
lia pasiūlymų lauksiu iš 
Jūsų paskelbtųjų veiksnių 
užsimojimų projektų įver
tinimus bei nuomonės pa
reiškimus apie visuomenės 
padėtį.

Rašytojų pavardes laiky
siu paslaptyje, autoriams 
tai pageidavus. Malonėkite 
savo sumanymus prisiųsti 
šiuo adresu: Algirdas Bud. 
reckis, 91-22 116th Street, 
Richmond Hill. N. R. 11418.

Algirdas Budreckis

JUOZO GUDŽIŪNO 
ĮPĖDINIAMS

Prieš kurį laiką New 
Yorke mirė Juozas Gudžiū
nas, gimęs 1882 metais Uk
mergėje. Mirusysis buvo 
jauniausias iš trijų Juozo 
ir Onos Aimutytės-Gudžiū- 
nų vaikų. Velionis turėjęs 
dvi seseris — Oną ir Pran
cišką, kurios buvusios ka
talikų vienuolės. Velionies 
artimieji arba apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti • 
Lietuvos Generaliniam Kon 
sulatui New Yorke: Consu- 
late General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, Nexv 
York, N. R. 10024.

PHILADELPHIA

LIETUVIŠKA GEGUŽINĘ
Philadelphijos ilgametei 

-lietuviškajai radijo progra
mai Bendruomenės Balsui 
paremti komitetas rengia 
gegužinę.

Laikas: šių metų rugsėjo 
mėn. dešimtą dieną, sek
madienis, 12 vai. Vieta: 
•’Olympia Lakęs”, prie kelio 
Route 130, Nevv Jersey, va
žiuojant iš Camden’o, Tren- 
ton’o kryptimi, kelio deši
nėje pusėje (netoli nuo Ri- 
verside, N. J.).

Atsilankydami į šią ge
gužinę, ne tik maloniai ir 
jaukiai praleisite laiką, bet 
kartu padėsite mūsų lietu
viškajai radijo programai, 
kuri visados reikalinga pa
ramos.

Visi lietuviai, jų draugai 
ir pažįstami kviečiami į šią 
gegužinę atvykti ir pasi
linksminti. (Sk.)

LIETUVOJE
NĖRA BULVIU...

Rugpiūčio 10 d. Tiesa 
rašė:

— Šiomis dienomis 
šeimininkes Vilniaus 
centre, Antakalnyje ir ki
tose vietose pasitiko 
prie parduotuvių durų 
prikabintas _ raštelis 
"BULVIŲ NĖRA”.

Kalta, pasirodo, ne že
mė, o tik didžioji biuro
kratija, nes:

”Rugplūčio 8 d. bazė 
turėjo 100 tonų bulvių at
sargą. Vadinasi, prak
tiškai bulvių yra. Yra 
prekybos ministerija, ku
ri vadovauja vaisių-dar- 
žovių prekybai. Yra ir 
Automobilių transporto 
ir plentų ministerija, at
sakinga už prekybinių 
organizacijų aprūpinimą 
transportu. Žodžiu vis
kas yra, tik... gyventojai 
ne visada gali nusipirk
ti bulvių”. (ELTA)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ


	1967 Rugs.06 0001
	1967 Rugs.06 0002
	1967 Rugs.06 0003
	1967 Rugs.06 0004
	1967 Rugs.06 0005
	1967 Rugs.06 0006
	1967 Rugs.06 0007
	1967 Rugs.06 0008

