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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ARABAI SAVO TARPE
ŠEŠIŲ DIENŲ KARO IKI ŠIOL DAR NEPASIE
KĖ JOKIE RIMTESNI BANDYMAI PASIEKTI 
PASTOVESNI TAIKĄ. — ABI PUSĖS LAIKO
SI SAVO POZICIJOSE TIKĖDAMOS, KAD LAI
KAS DIRBA JŲ NAUDAI. — Iš TIKRO ESAMA 
PADĖTIS YRA SUNKIAI PAKELIAMA NE TIK 
IZRAELIUI, BET DAR DAUGIAU EGIPTUI IR 
JORDANIJAI, KURIEMS KITI ARABŲ KRAŠ

TAI PAŽADĖJO PAGALBĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Susišaudymai prie Su
ezo kanalo vėl priminė 
pasauliui, kad arabų - 
Izraelio konfliktas dar to 
11 gražu nėra išspręstas 
ir dabar susidariusi būk
lė abiem pusėm sunkiai 
pakenčiama. Izraeliui 
reikia išlaikyti didelę ar
miją, kad apgynus naujai 
užkariautas teritorijas. 
O tai sudaro nemažų sun 
kūmų krašto ūkiui,kuris 
ir iki šiol daugiausiai rė-

IŠ VISO PASAULIO

• GYNYBOS SEKRETORIUS 
Robert S. McNamara paskelbė 
karinės vadovybės nusistatymą 
atkirsti 5. Vietnamą spygliuotų 
vielų, minų ir ekeltroninių prie
taisų barjeru. Tuo bodu norima 
užkirsti kelią partizanų ir 2. 
Vietnamo karių infiltravimui 1 
P. Vietnamą. Lieka klausimas, 
ar tuo padu bodu bus galima už
kirsti kelius, vedančius per La
osą ir Cambodiją. Per tų vals
tybių teritorijas kaip tik vyksta 
stambiausi transportai.

• PRASIDEjęS STREIKAS 
Fordo įmonėse palietė ir visą 
eilę kitų įmonių, kurių darbas 
susietas su automobilių dalių 
gamyba ir transportu. Streikui 
prasidėjus unijos ir įmonės va
dovybių nuomonių skirtumai nau
jos sutarties reikalu tokie dide
li, kad greito susitarimo sunku 
tikėtis. Unijų sferose kalbama, 
jog streikas gal|s užsitęsti kelis 
mėnesius.

• GEN. DE GAULLE, vie5|S 
Lenkijoje,' vienoje iš savo kalbų 
pabrėžė reikalą Lenkijai ir ki
toms t.v. satelitinėms valsty
bėms. vaidinti svaresni, sava
rankiškesni vaidmenį spren
džiant Vid. Europos reikalus. 
"Mūsų akyse", kalbėjo de Gaul
le, "jūs (t.y. lenkai) esat popu
liari, tvirta, respektuotina ir 
galinga realybė". Iškeliant 
"Centrinės Europos" sąvoką, de 
Gaulle norėjo pabrėžti tų vals
tybių didesnio savarankiškumo 
užsienio politikos klausimuose 
reikalą.

• ESTAS ERIK HEINE To
ronte buvo nuteistas 15 dienų ka
lėjimo už nutepliojimą Sov. S- 
gos statulos prie Expo 67 pa
viljono Montrealyje. Raudonais 
dažais jis buvo užrašęs "Lais
vės Estijai, Latvijai ir Lietu
vai".
• BREŽNEVAS pasirašėnau- 

ją "nepuolimo ir draugiškumo 
sutarti su Vengrijos vyriausybe. 
Būdinga, kad po 1956 m. vengrų 
sukilimo Kremliaus valdovai Bu 
dapešte yra labai dažni svečiai.
• IŠ PEKINOpraneša,kad ke

lis mėnesius užsitęsę kautynės 
Cantono mieste ir apylinkėse 
tarp Mao šalininkų ir opozicio
nierių palikę gatvėse krūvas 
lavonų. Kautynės pasibaigę 
Mao*istų laimėjimu.
• KAIP SOV. S-GA "gerbia" 

pasirašytas sutartis, kalba fak
tas, kuriuo buvo uždrausta JAV 
mokslininkų kelionė | Antark- 
tlkos vandenis. Kelionė siektų 
Severnala Zemlia sąsiaurius, 
Sov, S-gal aiškinant, jog tai 
esą Jos teritoriniai vandenys. 
Tuo tarpu 1958 m., pagal JTO 
konvenciją, pasirašytą Ir Sov. 
S-gos,laisvai turi teisę ten plau 
kloti mokslo reikalais. 

mėsi parama iš užsie
nio. Jo gyventojų skai
čius padidėjo beveik visu 
milijonu, bet tie nauji pa
valdiniai nėra per daug 
kooperatyvūs. Jie yra 
jautrūs propagandai iš 
užsienio. Skaičiuojama, 
kad vien administraci
nėm naujų krašto plotų 
išlaidom per metus teks 
išleisti per 20 milijonų 
dolerių. Teigiama kari
nės pergalės išdava yra 
ta, kad naujos sienos yra 
palyginti lengviau apgi
namos, Izraelis gali kon
troliuoti laivų judėjimą 
Suezo kanale ir gali nau
dotis Sinajuje esančiom 
naftos versmėm, kurios 
duoda apie 5 milijonų to
nų naftos per metus.

Iš arabų pusės dau
giau nuo karo nukentėjo 
Jordanija ir Egiptas. Pas 
tarasis per 6 karo dienas 
neteko visos savo kari
nės galybės, kurios įsi
gijimas Egiptui atsiėjo 
per 2 bilijonus dolerių. 
(Už ją Egiptas praktiš
kai tik dalį sumokėjo so
vietams ir jų satelitams, 
tačiau yra pasižadėjęs 
tos skolos padengimui su
naudoti 66% savo medvil
nės derliaus). Sustabdy
mas Suezo kanalo susi
siekimo Egiptui duoda 
kasdien 750.000 dolerių 
nuostolio. Kadangi mo
kestis už pasinaudojimą 
kanalu buvo imamas do
leriais, Egiptas neteko 
vieno svarbiausio savo 
užsienio valiutos šalti
nio. Reikia neužmiršti 
kad Egiptas neteko ir tu
ristų iš Vakarų, tokiu bū
du jis faktinai neturi iš 
ko užsidirbti dolerių rei
kalingų maistui ir ki
tiems pirmojo reikalin
gumo dalykams.

Tiesa, sovietai pri
statė maždaug 50% Egip
to netektų ginklų, bet už 
tai Egiptas turėjo priim
ti ir 2.400 sovietų karl- 
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nių specialistų,t.y. tris 
kartus daugiau negu kad 
turėjo prieš šešių dienų 
karą.

Jordanija, kuri nors 
ir neturėjo jokių dides
nių žemės turtų, o vis- 
dėlto per 19 metų savo 
nepriklausomybės pa
siekė arabų kraštams pa
vydėtino pragyvenimo ly
gio, per karą praktiškai 
neteko savo egzistenci
jos pagrindo. Trečdalis 
jos teritorijos yra užim
ta, kariuomenė sunai
kinta. Ji gali išsilaikyti 
tik iš užsienio paramos.

Žinia, arabų yra labai 
daug — net 110 milijonų, 
kurie gyvena tarp Atlan
to ir Persijos įlankos pa
kraščių. Tačiau, nors 
juos jungia kalba, kai ku
rios kultūrinės tradici
jos ir bendras antisemi
tizmas, to nepakanka, 
kad sudarius vienalytinę 
valstybę ar net kiek tamp
resnę konfederaciją. 
Šiandien arabai yra su
skilę į 13 valstybių ir 
priešingumai jų vadų tar
pe yra tokie dideli, kad 
paskutinioje jų valstybių 
'viršūnių’ konferencijo
je dalyvavo tik 8 valsty
bių vadai. Maroko ir Li
bijos karaliai, Alžirijos, 
Tuniso ir Sirijos prezi
dentai liko namie. Iš jų 
pirmieji du ir Tunisopre 
zidentas yra skaitomi 
'nuosaikiais', tuo tarpu 
Alžirijos ir Sirijos val
dovai yra laikomi karo 
kurstytojais. Negalima 
užmiršti, kad tarp Egip
to ir Saudi Arabijos prak
tiškai vyravo karo stovis 
dėl noro įsigalėti Jeme
ne. Egiptas ten turi neto
li 50.000 vyrų kariuome
nę, kuri palaiko 'pažan
gią' pusę to krašto vi
daus kare, tuo tarpu tur
tinga Saudi Arabija pa
laiko 'konservatyvią' pu
sę.

Viršūnių konferenci
joje buvo nutarta, kad ka
ro veiksmai prieš Izraelį 
šiuo tarpu yra neįmano
mi, tačiau kartu pasi
džiaugta, kad laikas dir
ba ne jo naudai. Kad Egip
tas ir Jordanas galėtų 
dar kiek laukti, naftos 
versmes turinčios vals
tybės pažadėjo sudaryti 
392 milijonų dolerių fon
dą, į kurį Saudi Arabi-

l

Vaizdai iš Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos šeštojo suvažiavimo rugsėjo 2 ir 3 d. Cleveland- 
Sheraton viešbutyje. VIRŠUJE: Symposiumo dalyviai. Sėdi iŠ kairės: dr. A. Kisielius, dr. J. Meš
kauskas, dr. G. Balukas, dr. J. Valaitis, ir dr. M. Eimontas. ^PAČIOJE: dalis suvažiavimo dalyvių 
ir svečių. Pirmoj eilėj sėdi: S. Barzdukas, PLB pirm. J. Bachunas, Tautos Fondo pirm. prel. J. Bal
kūnas, A. Praškevičius ir kun. G. Sabataitis. V. Pliodžinsko nuotrauka

PLGS SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS
Pasaulio Lietuvių Gydy

tojų Sąjungos suvažiavi
mas Clevelande vyko rimto 
ir įtemto darbo ženkle. Gy

ja turėtų įnešti 140 mi
lijonų, Kuvaitas 154 m., 
Libija 84 milijonus ir ki
tos arabų valstybės 14 
mil. Tais pinigais turė
tų būti paremtas Egip
tas (256 milijonais), Jor
danija (122 milijonais) 
ir Sirija (14 milijonų). 
Už tai naftą parduodan
čios valstybės išside
rėjo neturėti jokių varž
tų dėl naftos pardavimo, 
jos galės ją pardavinė
ti JAV, D. Britanijai bei

(Nukelta į 2 psl.)

r
z

z
r

u4 •

b

dytojai ne daug laiko skyrė 
v i s o k i ausioms gražbyly. 
bėms, kurių taip gausu ki
tuose mūsų sąskrydžiuose. 
Paskaitų ir simpoziumų pa_ 
vidale, pasikeitė naujausio
mis medicinos mokslo ži
niomis bei atradimais.

Šuva žiavimas pradėtas 
Cleveland-Sheraton viešbu
ty rugsėjo 2 d., 1 vai. po 
pietų dalyvių registracija, 
kurių iš visos šiaurinės 
Amerikos vietovių atvyko 
kelia sdešimtis. Daugumą 
sudarė JAV skyrių nariai, 
keletas iš Kanados. Suva
žiavimo atidarymo apeigos, 
skelbtos 3 vai. pradėtos su 
pavėlavimu. Sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, 
suvažiavimą atidarė dr. 
Henrikas Brazaitis, Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos pirmininkas (jo kalba 
spausdinama atskirai), to
limesniam vadovavimui pa
kvietė dr. S. Budrį, Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Są
jungos pirmininką. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. Saba
taitis.

Dr. S. Budrys, pradėda
mas posėdį, plačiau nušvie
tė — JAV lietuvių gydyto
jų sambūrių pradžią ir Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos susikūrimą bei 
jos veiklos bruožus. Toliau 
sekė sveikinimai žodžiu ir 
raštu. Pirmuoju sveikinto
ju buvo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Juozas Bachunas. Savo vaiz
džių žodžiu jis papildė dr.
S. Budrio pranešimą apie 
JAV lietuvių gydytojų or- 
ganizuotės pradžią, siekian
čią 1905 m. Toliau sveikino 
Vliko vardu prelatas J. Bal
kūnas, dr. F. Kaunas per
skaitė sveikinimus gautus 

raštu. Po to sekė suvažiavi
mo programoje skelbtos pa
skaitos.

Pirmosios dienos suvažia
vimo vakare Grand Ball- 
room’e įvyko koncertas, ku
rį išpildė mūsų iškilieji dai
nos ir muzikos menininkai: 
dainininkas Stasys Baras, 
pianistas Andrius Kuprevi. 
čius ir kompozitorius Da
rius Lapinskas. Koncerto 
plati ir įvairi programa su
važiavimo dalyvių buvo pri
imta nuoširdžiais plojimais. 
Apie koncerto išpildytoj us 
ir jų išpildytus kūrinius 
dar teks pakalbėti atskiru 
rašiniu. Po koncerto ten 
pat įvyko šaunus balius — 
pasilinksminimas.

Sekančią dieną suvažiavę 
gydytojai ir jų šeimos na
riai, išklausę pamaldas Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je, aplankė Lietuvių Kultū
rinį Darželį ir ten pagerbė 
tris didžiuosius Lietuvių 
Tautos vyrus: dr. J. Basa
navičių, dr. Vincą Kudirką 
ir Lietuvių Tautos prisikė
limo Dainių Maironį. Ten 
kalbą pasakė dr. J. Balčiū
nas, o L. K. Darželio Są
jungos pirmininkas Kazys
S. Karpius nušvietė darže
lio kūrimo istorinius bruo
žus.

Likusi antroji dalis buvo 
skirta suvažiavimo darbo
tvarkėje numatytiems dar
bams — paskaitoms, sim
poziumui, ponių vaišėms ir 
jaunimo pasilinksmi n i m o 
vakarui. Visas suvažiavimas 
praėjo sklandžiai ir gied
rios nuotaikos ženkle. Su
važiavę svečiai, kiek leido 
laikas ir galimybės, svečia
vosi pas savo profesijos ko
legas clevelandiečius, at
naujino senas ir mezgė nau
jas pažintis ... (avb)
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Mažai žinoma vaikų liga SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

PHENYLKETONURIA (PKU)
Dr. IRENA GIEDRIKIENĖ

Šio straipsnio autorė Dr. LGiedrikienė, nori 
supažindinti Dirvos skaitytojus su mažai mūsų vi
suomenei žinoma liga, kurios nustatymas bei gy
dymas yra susijęs su komplikuotais biologinės 
chemijos tyrimais. Biologinės chemijos mokslas 
daro didelę pažangą ir įgalina gydytojus vis dau
giau ir daugiau skverbtis į žmogaus kūną, jo fi
ziologiją bei paskirų celių funkciją, nežiūrint ar 
tos celės yra odos paviršiuje ar smegenyse. 
Phenylketonuria yra įgimta vaikų liga, kurios ne
gydant vaiko normalus fizinis bei protinis vysty
masis sustoja, o dar vėliau pradeda regresuoti. 
Kadangi negydytos ligos pasekmės padaro vaiką 
protiniu invalidu, todėl ankstyvas ligos atpažini
mas bei gydymas yra nepaprastai svarbus. Kai 
kurie vaikų ligų gydytojai specialistai studijuoja 
šią ligą. Dr. LGiedrikienė yra viena iš tokių. Ji 
atvažiavo į JAV 1949 metais ir nuo 1962 metų ve
da vienintelę New Jersey esančią Clinic for Ke- 
tonuries ir yra tos klinikos direktorė. Nuo klini
kos įsteigimo Dr. I. Giedrikienė turėjo apie 50 
ketonurija sergančių ligonių. Šis jos straipsnis 
tuo labiau yra mums įdomus.

Dr. D. Degesys

Vieno dantisto šeimo
je, Oslo mieste, Norvegi
joje 1934 metais augo du 
protiniai atsilikę vaikai. 
Mergaitė nevaikščiojo 
iki 2 metų amžiaus ir ne
kalbėjo, išskyrus kelis 
pavienius žodžius; jau
nesnis, berniukas pra
džioje atrodė vystėsi nor
maliai: buvo gyvas ir 
linksmas. Tačiau po ke
lių mėnesių ir jis pra
rado bet kokį susidomė
jimą aplinkuma, pasida
rė abejingas, nevaikščio
jo ir nekalbėjo. Be to, 
abu vaikai turėjo labai 
stiprų kūno kvapą.

Ilgą laiką, nežiūrint 
įvairių tyrimų ir dažnų 
vizitų pas gydytojus, šių 
vaikų protinių ir fizinių 
atsilikimų priežastis 
nebuvo nustatyta. Jauna, 
inteligentiška motina 
nenustojo vilties ir vis 
ieškojo pagalbos. Pasku - 
tinis jos aplankytas gy
dytojas, jos tolimas gi
minaitis, norvegas Dr. 
Follig domėjosi bioche
mija. Betyrinėdamas šių

Pats mechanizmas,ko
dėl įvyksta protinis su
silpnėjimas, nėra visai 
aiškus, bet yra žinoma, 
kad jaunos • naujagimo 
smegenų celės yra labai 
jautrios phenylalaninui, 
kuris ir yra priežastimi 
šių celių degeneracijos. 
Toji degeneracija .laiku 
nesustabdyta .palieka pa
sėkas visam gyvenimui, 
ir joks pavėluotas gydy
mas nepadeda jų atstaty
mui - regeneracijai. To
dėl yra labai svarbu li
gą atpažinti kaip galima 
greičiau jaunesniame 
amžiuje, kad užkirtuske 
lią smegenų degeneraci
jai.

Pradžioje buvo many
ta, kas 1 iš 30,000 nauja
gimių turi šįdefektą. Bet 
šiuo metu, esant geres
nei naujagimių statisti
kai, atrodo, kad tokių at
vejų yra kur kas daugiau, 
būtent 1 iš 10,000 arba ir 
dar dažniau. Moteriškoji 
ir vyriškoji lytis yra 
šios ligos maždaug vie
nodai paliečiama. Airija, 
Skandinavija, Anglija, 
Prancūzija, Belgija ir 
Italija yra kraštai, ku
riuose daugiausia tokių 
atsitikimų užregistruo
ta. Taip pat Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse,

Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias klaidas. Palyginkit 
abu piešinius ir bandykit rasti tuos septynius skirtumus. Teisingą sprendimą 
rasite kitame puslapyje.

ARABAI • ••

(Atkelta iš 1 psl.)
Vakarų Vokietijai, ku
rios laikomos Izraelio 
sąjungininkėmis. Kartu 
sutarta likviduoti vidaus 
karą Jemene. Kaip tie 
susitarimai bus vykdo
mi praktikoje, dar nėra 
visai aišku. Turint gal
voje praeities patyrimus, 
į juos reikia žiūrėti ir 
vertinti labai atsargiai.

Arabai turi tradicines 
apeigas, kurios vadinasi 
'fantazija*. Jų metu rai
teliai zovada lekia ratu, 
nežmoniškai šaukia ir 
šaudo be jokių taikinių į 
orą. Taip beprasmiškai 
išnaudoję savo energiją, 
arabai vėl grįžta į savo 
kasdienį gyvenimą, ku
riame taip maža pažan
gos. Atrodo, kad ir jų po
litika eina tuo pačiu ke
liu — daug fantazijos, 
įsivaizdavimo, mažai 
praktiškų žygių. Egipto 
prezidentas Nasseris 
ir Jordanijos karalius 
Huseinas, kurie yra dau 
giausiai kalti dėl to ne
laimingo karo, ne tik kol 
kas išsilaikė savo sostuo
se, bet ir padidino savo 
prestižą. Tai vienas iš 
daugiausiai netikėtų ir 
mažiausiai logiškų to ka
ro rezultatų.

vaikų šlapumą su Ferric 
-chloridu dėl diacetinės 
rūgšties, dideliam nuste
bimui, vietoj normaliai 
gaunamos raudonos spal
vos gavo žalią. Spalva jo 
nuomone gavosi nuo kaž 
kokios šlapume esan
čios jam nežinomos me
džiagos, kuri greičiau
siai ir davė abiem vai
kam tuos protinio ir fi
zinio atsilikimo simpto
mus.

Padedant užsispyru
siai motinai, po tolimes- Kanadoje, Lenkijoje bei 
nių šlapumo tyrinėjimų 
(ji surinko net 20 litrų 
šlapumo), Dr. Follig įro
dė, kad medžiaga, ku
rios jis ieškojo, yra 
phenylpyruvinė rūgštis- 
pehnylalanino skilimo 
produktas.

Phenylalaninas pri
klauso prie vienų iš pa
grindinių amino rūgščių, 
kuri yra baltyminių me
džiagų skilimo produk
tas organizme. Norma
liai dalis phenylalanino 
yra sunaudojama kūne ce - nėra užregistruota. Lie- 
lių atstatymui — rege
neracijai, gi kita, nesu
naudota dalis pagalba en
zymo phenylalanine hyd - 
rolaze yra paverčiama į 
tyroziną, o vėliau į odos 
pigmentą melaniną ir to
kiu būdu pašalinama iš 
organizmo.

Enzymas phenelalani- 
ne hydrolaze yra labai 
jautrus. Kūne jo pagrin
dinis kiekis yra gamina
mas kepenų celių. Kitas, 
mažesnis jo kiekis, ran
dasi kitų audinių celė
se. Esant šio enzymo sto
kai, phenylalanino apy
kaita sutrinka. Kraujo SO’ kas bus 
rūme, smegenų skysti
me susidaro phenylala
nino ir jo metabolitų aku
muliacija, kas ir sukelia 
protinį atsilikimą, moks
liniai vadinamą phenyl- 
pyruvic oligophrenia. 
No r ma lūs pheny 1 a 1 a n i no 
kiekis kraujuje yra 1.5 - 
5.5 mgr. Phenylketonu 
rikai jo turi kur kas 
aukštesnį kiekį.

Indijoje jų yra didelis 
skaičius. Jau kelinti me
tai kaip JAV yra vykdo
mas tam tikras "skry
ningas" šiai ligai suras
ti naujagimių tarpe. Kai 
kurios valstijos yra įsi— 
vedusios įstatymą būti
nam visų kūdikių patikri 
nimui. Naujų atpažintų 
susirgimų skaičius di
dėja.

PKU dažnai pasitaiko 
mišriose šeimose. Kol 
kas žydų ir negrų tarpe

tuvių tarpe dar irgi nete
ko girdėti.

PKU yra perduodamas 
paveldėjimo keliu per re 
cesinį geną iš abiejų tė
vų. Tėvai, turįtąnenor- 
malų geną, dažnai yra 
normalūs ir net labai in
teligentiški žmonės. Kū
dikis, gimęs iš tokios po
ros, turi 25 ( galimybės 
gimti su PKU. V idutiniai, 
pavyzdžiui, jeigu šeima 
turi keturis vaikus, tai 
vienas vaikas gims su 
PKU, du vaikai bus nor
malūs, bet neš nenorma
lius genus, gi vienas vai- 

visai normalus 
ir neriormalių genų netu
rės.

Šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos \ alstybėsc 
visi naujagimiai yra tik 
rinami jų 3-5 gyvenimo

dieną. Yra daromas taip 
vadinamas Gothrie tes
tas. Šis tyrimas nėra 
diagnostinis, bet atran
kos - skryningo tyrimas. 
Šiam tyrimui parodžius 
nenormalumą yra daro
mi tikslesni diagnos
tiniai tyrimai, kaip Mi- 
chal La Due arba chro- 
motografinis metodas.

Simptomai: tik ką 
gimę kūdikiai fiziniai at
rodo normalūs. Vėliau 
gali pasireikšti ekzema, 
neramumas, apatija, iš- 
balimas. Laikui einant 
pastebimas atsilikęs in- 
telketualinis išsivysty
mas. Vaikas nekalba, ne
vaikšto, pasidaro des
truktyvus, impulsingas; 
atsiranda betiksliai jude 
šiai; toks vaikas nesuge
ba savęs maitinti ir kar
tais gali net turėti kon
vulsijas.

Užkirsti kelią tiems 
nenormalumams svar
bu pradėti kūdikį gydyti 
kaip galima anksčiau. 
Gydymas yra grynai die
tinis. Prirašomas mais
tas,kuriame yra kaip ga
lima mažiau proteinų ir 
tuo pačiu mažiau PKU. 
račiau negalima nu
krypti nuo normalaus 
PKU kiekiokraujuje, nes 
nukritus tam kiekiui že
miau normos, einama 
prie kitos blogybės, bū-

tent svorio kritimo, kū
no proteinų katabolizmo, 
žemo kraujo cukraus kie 
kio, apatijos ir net mir
ties. Gydymas vykdo
mas paprastai specia
liose klinikose. Dieta 
kaitaliojama dažnai, pri 
klausomai nuo kraujo ty
rimų ir paciento svorio. 
Viena iš pagrindinių 
maisto formulių yra va
dinamas Lofenalac, ku
ris nėra laisvai rinkoje

pardavinėjamas, bet gau 
namas tik su receptu. Gy 
dymas yra ilgas, vyksta 
metais, bet rezultatai 
geri. Vaikai gali lankyti 
normalią mokyklą, būti 

^aktyvūs ir auga fiziniai 
sveiki. Dieta, paprastai, 
pradedama nutraukti pa
laipsniui, apie 5-6 me
tus. Šiuo metu yra gal
vojama, kad prie norma
lios dietos galima perei
ti apie aštuntus metus.

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

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

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuviu draugo ir lietuviu 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 11103 

pas knygų platintojus.ir

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

doms.

PLANINGAS TAUPYMAS ^rtzSD/”us-
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

ristis hiupi/mtt suskaitus.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

Padidėjęs šlapume 
pheny lpyruvinės rūgš
ties kiekis yra labai 
svarbus šios ligos diag
nozei. Enzymo stokos 
priežastys gali būti dve
jopos: 1. Pirminės, bū
tent (a) įgimtas kepenų 
nesugebėjimas gaminti 
šį enzymą arba (b) nepa
kankamai išsivystę ke
penys; 2. Antrinės: įvai 
rūs kepenų susirgimai 
vėlesniame amžiuje.

• Metinis dividendas Ą*/ąŲo išmokamas du kart per metus už PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne- 
s i n i a i s išsi mokė ji mais.
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KIEKVIENAM LIETUVIUI
Ohio Lietuvių Gydy

tojų Draugijos pirmi
ninko dr. H. Brazaičio 
kalba, pasakyta Pasau
lio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos Vl-jame su
važiavime 1967 m. rug
sėjo 2 d., Clevelande.

Gydytojų 
man yra 
ir didelė 
visus čia

TAUTOS ŠVENTĖ 
rudeningose dienose

Rugsėjo 8 d. buvo švenčiama Lietuvoje, tat 
savaime suprantama, jog ir išeivijoje, kiek sąly
gos leidžia, toji šventė prisimenama. Sakome 
"prisimenama” todėl, kad kai kur ir patys rengė
jai nepraleidžia nepabrėžę, jog ruošiamas "Rug
sėjo 8 d. minėjimas". Atrodytų, lyg tai jau ne 
šventė, o tik buvusios šventės prisiminimas. Ga
lime kalbėti, rašyti apie Vytautą Didįjį, galime 
tą šventę jungti su Šiluvos atlaidais, galime skelb
ti, jog toji šventė esamose sąlygose įgyjanti ir 
kitokios prasmės, bet gi istorinių įvykių raida 
lieka nepakeičiama. Istorinių įvykių prisimini
mas ir tinkamas jų pagerbimas sudaro tautos 
tradicijų dalį. Šventės prasmių kaitaliojimas, ap
jungimas ir kitokių pagrindų jai švęsti ieškoji
mas kažin ar jau taip sveikas reiškinys.

Tegul tai bus seni, istoriniai įvykiai, bet 
jei tautai jie buvo reikšmingi seniau, jųjų reikš
mė neprivalėtų būti nublukinama ir šiandien. Vy
tauto Didžiojo asmenybė, jojo reikšmė mūsų tau
tos gyvenime ypatingai šiais laikais yra svar
biu mūsų laisvo ir nepriklausomo valstybinio 
gyvenimo teisiniu argumentu. Šalia turėtos ir 
iškovotos nepriklausomybės šio šimtmečio pra
džioje, lietuvių tautos valstybingumo pradai se
novėje taip pat turės didelę vertę, jei patys su
gebėsime tinkamai tuos argumentus panaudoti 
savo tautos ir valstybės išlaisvinimo iš komu
nistinės vergijos darbuose.

Taip ir iškyla tokios progos, kurias mini
me, prisimename, ar iš inercijos "apvaikščio- 
jame" paskaitomis saviesiems. Propagandinė ir 
teisinė tų švenčių reikšmė lieka nepanaudota, ir 
kuo toliau, tuo labiau sveikos ir naudingos inicia
tyvos stoka apgaubia jas byrančiais rudens la
pais.
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I Spaudoje 
pasidairius :<

Lietuvos laisve, 
amerikiečiai ir 
... JT delegatai

Leonardas Valiukas, 
labai energingas Rezo
liucijoms Remti Komi
teto pirmininkas, nese
niai vėl lankėsi Washing- 
tone ir ta proga davė 
savo pasikalbėjimą Drau
go rugsėjo 6 d. laidoje. 
Tame pasikalbėjime ir 
vėl išryškėja toji politi
ka, kurioje prarandamas 
siūlo galas. Jau pats gra
žaus lnterview užvardi- 
nimas — "šimtai ameri
kiečių už Lietuvos lais
vę" daug kam gali su
daryti vaizdą besiver
žiančio pro atdaras duris 
žmogaus, nes gi Jungti
nės Amerikos Valstybės 
ir taip jau nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos. Tat 
gal ne-šimtai, o tūkstan
čiai amerikiečių remia 
mūsų reikalą.

Rezoliucija pravesta 
Senate ir Kongrese. Daug 
kalbėta apie tos rezoliu
cijos teisines pasėkas 
jos įgyvendinimo kelyje. 
Nenorint kartoti tuo rei
kalu keltus nusistaty
mus, reiktų atkreipti dė
mesį į Rezoliucijų Ko

miteto pirmininko pa
reiškimą, kur sakoma, 
jog "aš neturiu nė ma
žiausio abejojimo, kad 
Lietuvos byla Jungtinė
se Tautose bus ne tik iš' 
kelta, bet ir laimėta. Ta
čiau jau vien bylos iš
kėlimas taptų pasaulinių 
diskusijų objektu ir So
vietų Rusija būtų privers
ta gintis. Apie Lietuvą 
prabiltų pasaulio spau
da, radijas, televizija. 
Tokios reklamos savo 
reikalui negalėtume nu
pirkti nė už milijoną do
lerių. Gaila, kad to tam 
tikra dalis lietuvių dėl 
vienos ar kitos priežas
ties vis dar negali su
prasti".

Tame pat pasikalbėji- 
mė dėl milijono dolerių 
atsiverčia ir kita lapo 
pusė. L. Valiukas pats 
Jį atverčia, pastebėda
mas, jog New Yorke kai 
bantis su "žygininkais" 
Antanas Mažeika "tei
singai pastebėjo — jei 
turėtume vieną milijoną 
dolerių, Lietuvos byla 
be vargo pasiektų Jung
tines Tautas".

Sunku pasakyti, kuris 
jų, L. Valiukas ar Ant. 
Mažeika, tiksliau įverti
na politinę realybę, bet 
reikalas sukasi apie tiks
lus, kurių "nė už milijo
nus negalėtume nupirk
ti".

Na, paliekant dėl mili
jonų sukti galvas ki
tiems, galime tik tiek pa
sakyti, jog Lietuvos by
los Jungtinėse Tautose

Ohio Lietuvių 
Draugijos vardu 
maloni pareiga 
garbė pasveikinti 
susirinkusius į šeštąjį Pa
saulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažia
vimą ir palinkėti malonios 
bei darbingos viešnagės 
Ohio padangėje.

šis suvažiavimas vyksta 
Amerikos Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos atkūrimo ir 
apjungimo dešimtmečio su
kakties ženkle. Be to, suva
žiavome penkiasdešimt i e s 
metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėji
mo išvakarėse. Lietuvos 
valstybė po 123-jų metų 
okupacijos, 1918 metais at
gavo laisvę ir kėlėsi nau
jam nepriklausomos valsty
bės gyvenimui. Deja, po 22- 
jų kūrybingų nepriklauso
mo gyvenimo metų, kaimy
nystėje iškilusios audros ir 
pasaulinės politikos intry- 
gos bei klasta užgniaužė 
Lietuvos valstybės egzista
vimą. Jau 27-ri metai kai 
Lietuvių tauta pavergta, 
svetimųjų valdoma. Dalis 
geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų išgabenta į trem
ties pražūtį. Maža dalis, 
progai pasitaikius,.pasitrau
kė į vakarus sau laisvės ieš
koti, laisvam pasauliui 
skelbti, kaip klasta ir smur
tu buvo panaikinta Lietu
vos valstybė, bei telkti iš
eivijos fizines ir dvasines 
jėgas Lietuvos laisvės at
statymui. Didžiausia gi tau
tos dalis pasiliko ištikima 
savo žemei ir liko gimtame 
krašte didį vargą vargti.

Susirinkome į gydytojų 
profesinį suvažiavimą. At
rodo, turėtume svarstyti 
vien tik savo Sąjungos or
ganizacinius ir profesinius 
klausimus. Tai, be abejo, 
čia bus padaryta, ir pasi
džiaugta lietuvių gydytojų 
profesiniais bei moksliniais 
atsiekimais. Tačiau, ar gali 
bent viena lietuvių grupė 
ar profesinė organizacija 
šiais sunkiais lietuvių tau
tos bandymo laikais rūpin
tis vien tik savo grupės spe
cifiniais reikalais, nepa
žvelgdama į gyvybinius tau
tos siekimus bei aspiraci
jas? Tautos politinės bei 
visuomeninės idėjos turi 
rūpėti kiekvienam lietuviui. 
Be abejo, didžiausia lietu
vių politinė aspiracija yra 
Lietuvos valstybės tęstinu
mo išlaikymas, mūsų dip
lomatinės ir konsularinės 
tarnybos pripažinimas ir 
jos darbų rėmimas bei even
tualus nepriklausomos Lie-

iškėlimas priklauso ne 
tiek nuo milijonų dolerių, 
kiek nuo aplinkybių pa
čiose Jungtinių Tautų 
sferose. Jei tos aplinky
bės pavergtų tautų rei
kalui šiuo metu būtų pa
lankios, dėl bylos iškė
limo neabejotų nei tie, 
kurie palankiai reagavo 
į rezoliucijų priėmimą, 
bet toliau nei piršto ne
pajudina. Tad iš kur 
toks L. Valiuko optimiz 
mas, kad byla "ne tik 
bus iškelta, bet ir lai
mėta”. Tokiu atveju ver
tėtų atsigrįžti į pačias 
Jungtines Tautas ir tiks 
liau paaiškinti, koks ten 
yra atsiradęs naujas pa
grindas optimizmui.

Dr. H. Brazaitis

tuvos valstybės atstatymas. 
Šiam, tikslui atsiekti rei
kalinga išlaikyti šiame že
mės paviršiuje gyvą lietu
vių tautą, nes be kūrybin
gos ir gyvos lietuvių tautos 
nebus prasmingas bei įma
nomas pačios valstybės at
statymas.

Lietuvių tautos išlaiky
mui yra didelis pavojus, 
daug didesnis negu per 
anuos pirmuosius 123-jus 
okupacijos metus, kada bu
vo gyvas ir sveikas lietu
viškas kaimas, iš kurio iš
aušo tautos prisikėlimo auš
ra ir kada lietuvis savo že
mėje galėjo išpažinti savo 
skirtingą tikybą, šiandien 
toji lietuvybės tvirtovė — 
lietuviškas kaimas yra iš
naikintas, lietuviai ūkinin
kai suvaryti į lietuviškai 
dvasiai nesuprantamus mer- 
dančius kolchozus, o ateiz
mas, nieko lietuvių tautai 
nesakantis ir svetimas, skeb 
biamas kaip privalomoji 
dogma.

Mes čia, svetimame kraš
te išsisklaidę, taip pat susi
duriame su nemažais tautos 
išsilaikymo pavojais. Neiš
pasakytas perteklius taip 
vadinamos pilietinės lais
vės asimiliuoja ir virškina 
visas tautas. Norėdami šiai 
asimiliacijai atsispirti ir 
jos pavojus sulaikyti, ne tik 
kad turime patys tvirtai ap
sispręsti už lietuviškas idė
jas, bet dargi kreipti ypa
tingą dėmesį į mūsų priau
gančią kartą. į savo jaunuo
menę. Venkime jaunuome
nę skaldančių, kiršinančių 
bei demoralizuojančių veik
smų. Auklėkime jaunimą 
mylėti savo kraštą ir kiek
viename lietuvyje matyti 
savo tautos brolį.

Pagaliau, didžioms lietu
vių tautos aspiracijoms ir 
lietuvių tautos gyvybei iš
laikyti reikalingas mūsų 
tautos ypatingas susiklau- 
simas ir vienybė. Nesiskal- 
dykime. bet junkime* į vie
ningą ir kūrybingai gyvą 
pasaulio lietuvių tautinę 
bendruomenę, kurioje kiek
vienas narys gali laisvai 
galvoti ir savo mintis reikš
ti. Į bendruomenę, kurioje 
laisvo disputo metu bręsta 
tautinis sąmoningumas ir
ryžtas kūrybingam vyks
mui. Neturėtume reikalau
ti. kad visi lietuviškosios 
visuomenės nariai vienaip 
galvotų, nes vienaip galvo
jamieji sudaro negyva, ne- 
kūrybingą. net neveiksmin
ga ir nepatvarią masę. Tik 
smurtu prispaustas ir bai
mėje gyvenantis lietuvis 
yra priverstas pagal iš ank
sto nustatytą liniją galvoti, 
ir tik slapta tegali savo šir
dyje didžiuosius tautos ide. 
alus puoselėti. Laisvame, de 
mokratiškame krašte įsikū
rė. laisvai ir diskutuokime, 
savo mintis stenkimės ki
tiems įkvėpti, bet jokiu bū
du neverskime. neprievar
taukime. nes taip daroma 
tik ten. kur mūsų didžiau
sias priešas komunizmas 
v i e š p atauja. Nebijokime 
sutikti pavergtą lietuvį ir

pažiūrėti jam tiesiai į akis, 
nes kiekvieno tikro lietuvio 
širdyje, nors ir slaptai, de
ga kibirkštėlė meilės Lietu
vos žemei. Ši kibirkštėlė, 
laikui atėjus, gali nesuval
domai išsiliepsnoti į didelę 
ugnį, nes tik iš tų širdžių 
pavergtoje žemėje atgims 
nauja, laisva Lietuva ir tik 
ten išsilaikys Lietuvių Tau-

Gyvename mokslinių at- 
siekimų gadynėje, kada ne
trukus žmogaus koja įžengs 
į mėnulį, kada vieno mig- 
tuko paspaudimu žmogus 
didžiuosis galįs sunaikinti 
arba išgelbėti pasaulį. Ar 
tokiais laikais galime būti 
siaurais galvotojais, savo 
mažų ir susiskaldžiusių gru
pių garbintojais? Budrus, 
susipratęs ir plačių horizon
tų turi būti šių dienų lie
tuvis, nežiūrint ar tai gy
dytojas, ar inžinierius, ar 
kokiai kitai profesinei gru
pei priklausąs. Tik mūsų 
vjsų pastangomis, kad ir 
skirtingomis priemonėmis, 
dirbama tautinė dirva at
neš derlių, kurio visi taip 
ilgimės. Todėl venkime be
reikalingų asmeniškų gin
čų, vedančių prie susiskal
dymo. Susiskaldymo trokš
ta mūsų tautos priešai. Ar 
nepravartu būtų lietuviškų 
grupių savitarpio neapval- 
domiems ginčams paskelbti 
moratoriumą, kol lietuvis 
tvirtai atsistos savo gimto
sios laisvos žemės sienų 
sargyboje. Stenkimės įkvėp
ti vienybės idėją priaugan
čioms kartoms, nes mūsų 
ginčai jiems nesuprantami. 
Visų kartų tautinėje vieny
bėje gludi mūsų stiprybė, o
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DUOKITE MUMS "DANĄ”
Leiskite tarti trumpą žo

delį dėl ateinančių jubilie
jinių metų, dėl statomos vo
kiškos operos. Gerbiama 
lietuvių operos vadovybe! 
Kodėl Jūs nestatote ”Da- 
nos” — lietuviškos operos? 
Jei negalite pastatyti lietu
viškos operos, tai geriau 
surenkite gerą kantatą-kon- 
certą, bet ne vokišką operą. 
Yra dar pakankamai laiko 
pergalvoti ir pasiruošti lie
tuviškai operai.

Ateinantieji metai yra ir 
bus minimi lietuviškoje 
dvasioje.

A. M., Detroit

susiskaldyme — greita pra. 
žūtis.

šis šeštasis Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
suvažiavimas Clevelande te
gu taip pat praeina tauti
nės gyvybės rūpesčiuose ir 
vienybės dvasioje. Dar kar
tą linkėdamas suvažiavimo 
dalyviams malonios viešna
gės ir sėkmingiausių dar
bų, taip pat linkiu, kad mū
sų širdyse liktų gyvas ir 
kar** degantis mūsų bran- 
g „e tautos giesmėje, 
m..sų himne, Dr. Vinco Ku
dirkos paskelbtas šauks
mas :

”. .. Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.”

I.D. and O.D. Grinders
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

"IŠ PUSTREČIOS PUSĖS”...
Galimas dalykas, vis tebėra 

mūsų tarpe galvojančių, kad bū
tų buvę geriausia, jei iš bolše
vikų okupuotos Lietuvos visi lie
tuviai būtų pabėgę ar vėliau iš
emigravę. Jie nebūtų patyrę oku
pacinių skausmų, būtų išvengę 
prievartavimo ir išsiprievar- 
tavimo. Saugiame ir ramesnia
me užsienyje dabar toliau nar
sūs ir laimingi, nieko nerizikuo
dami ir neprovokuodami, sau ko
votų už Lietuvos išlaisvinimą.

Tačiau atrodo, kad šitaipos 
Įvykus tokia Lietuva būtų tik 
vietovardis - dabar ir greičiau
sia ateityje. Taip neatsitiko, 
kol Lietuvoje pasiliko bent pus
trečio milijono lietuvių. Jiems 
teko ir tenka išragauti okupaci
nius skausmus: priespaudą, pa 
sityčiojimus, grasinimus, pavo
jų būti sunaikintiems, sveti
mųjų sauvaliavimą, trėmimus, 
kalėjimus, savo valstybės nete
kimą, šimtus dalykų, kuriuos at
nešė maskoliškai bolševikiška 
okupacija. Tuos ir dar bloges
nius dalykus, kuriuos beveik už
miršo tie, kurie patys turėjo pro
gos patirti 1940-1941 m. laiko
tarpyje.

Bet pasilikusieji guodžiančios 
užmiršimo progos neturėjo,nes 
tai buvo ir didžia dalimi tebėra 
jų kasdieninis gyvenimas. Ir 
toks susimūrijo lietuvių tautos 
"pagrindas", kamienas ar bazė, 
dėl kurio ir iš kurio vešliau
siai skleidėsi ir skleisis tautos 
išlaisvinimo viltys, realiausios 
pastangos ir prielaidos. Tai gal 
diskutuotina teorija, bet teorija, 
kurios bent aš visuomet prisi
laikiau.

Tautos kamienas okupanto te
bėra kietai surakintas. Jam buvo 
likusios tik "dvi pusės" - jei ne. 
išbėgti, tai žūti, arba karčiai pa - 
klusti Kremliaus meškos lete
nai. Šlykščiausias ir skaudžiau
sias "pasirinkimas"...

Per daugiau nei 20 metų ne
buvo matyti jokių ženklų, kad 
realiai ir rimčiau iš tolimųjų 
pašalių pakiltų jėgos Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo tautoms iš
laisvinti. Tiesa, iš mūsų ir kitų 
pabaltiečių politinių egzilųtokie 
žodiniai užsimojimai kildavo ir 
tebekyla, tik jie, deja,tegali bū
ti ne kas daugiau, kaip plaka t i nė. 
poezija. Bet niekad nebuvo maty
ti ženklų iš kitų galingų veiksnių 
kurie, kaip sakoma,*vis dar ne
pripažįsta Pabaltijo valstybių 
Įjungimo Į Rusiją.

Ką mūsų neišbėgusieji, ten pa
silikusieji, ne tokių greitų kojų 
broliai turėjo daryti per 20me
tų? Mirti, žūti Sibire, ar vistiek 
gyventi tėviškėje? Pastatykit 

kartą prieš save ŠĮ klausimą ant 
šulo, kaip Kolumbo kiaušinį?

Nelaimei, apie vieną tokį Ko
lumbo kiaušinio pastatymą man 
teko kartą kalbėti ir daug kartų 
rašyti. Ir pasirodo, kad ne vi
siems tautiečiams, abstrakčia 
išlaisvinimo aistra degantiems 
tat malonu klausyti. Ir kai kas 
jeigu reaguoja, tai dažniausia 
arba haliucinacijomis, arba vai- 
pymusi.

Kadangi užsienyje daugelio 
Įprasta svaigti ir svaigintis, jog 
patriotizmo eleksyras ir laikyse
nos herojiškumas yra pabėgėliai 
bei šiaip "išeiviai", tai nevie
nam gal ir skaudu išgirsti abe
jonę, jog vargu uip visuotinai 
yra. Patriotizmo ir herojišku
mo esama ir anapus geležinės 
uždangos. Visokio, Įvairių for
mų, nuolatinio. Drįsčiau spėti, 
žymiai daugiau negu čia. Ir 
jeigu jo nebūtų, tai viltys maty
ti kada nors lietuvių tautą vėl 
laisvą ir nepriklausomą būtųtik 
poezija apie mitus.

Tos vidurnakčio žiburėlio 
liepsnelės budinamas,aš nekar
tą vis bandydavau sakyti bei ra
šyti: "Herojai ne tik tie, kurie 
žūva, bet ir tie, kurie tėvynės 
neišdavę, išsilaiko gyvi savo že
mėje, nes jų Įnašas ateičiai dar 
bus be galo reikalingas". Ir ne
galėčiau pasididžiuoti, kad tai ko. 
kia tik mano vieno labai origi
nali mintis. Tos minties šaknį 
savais žodžiais esu paėmęs iš 
Lenkijos kardinolo Višinskio vie
no pamokslo... Nesmi toks pago
nis, kaip kai kuriems Draugo 
ar voldemarininkų psichedeliš- 
ko oficiozo bendradarbiams at
rodo. Mėgstu kartais paskaityti 
kardinolų ir net popiežių patari
mus.

Na, o kai reikia supriešuvie- 
nuose namuose gyventi, su juo 
rungtis, prisitaikinti ir tuo pat 
metu spirtis, kovoti, klasta atsa
kyti Į klastą, tai viena tarpdau- 
gebio rezistencijos priemonių, 
bet labai reikalinga priemonė 
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yra - infiltravimasis Į priešo 
tarpą (tėvynės interesų neiš- 
duodantl). Be abejo, ši sena, 
kaip pasaulis, idėja yra baisiai 
Įtartina ir net pašaipos, jei ne 
pasipiktinimo ir paniekos ver
ta visiems žodinio patriotizmo 
ir herojizmo deklamatoriams 
ar stravinskinio tipo, taip sa
kant, juristams. Nenuostabu, 
kad tokią idėją jų ausys Įrekor- 
duoja, kaip raginimą prisimei
linti okupantui. Ai, ai, koks pa
togus prisimeilinimas! Tok} in- 
filtratorių prisimeilinto ją iššif
ravus, jis kaulelių nebesurinktų 
NKVD tardymo rūsiuose...

Todėl man buvo labai gaila, 
kai infiltracijos ir kasdieny
bės pilką herojizmą pavergtoje 
tėvynėje "iš kitos pusės" rado 
malonumo sukarikatūrinti ir pro 
tarpiais pasirodąs gyvomis pas
tabomis Dirvos bendradarbis 
(vm), kur} mano infiltruoti šni
pai Chicagos pogrindyjetvirtina 
esant Vytautu Meškausku.

Tiesa, vm pastabose esu ne
pelnytai pagerbtas, mano porą 
sakinių iš "Psichedeliškos sim 
fonijos" {gretinus Į idėjas to
kių veikalų, kaip Adomo Micke
vičiaus "Konradas Valenrodas" 
ir Machiavelli "Kunigaikštis". 
Bet Valenrodo klasta, kaip ir 
Machiavellio patarimai prin
cui kovoje su priešu pagal rei
kalą naudotis liūto ar lapės me
todais visais laikais būdavo ban 
domi ir turi daug panašumų {da
bartinės sovietų engiamos Lie
tuvos gyvenimo atvejus. Jei pri
simintume, tai jie būdavo ban
domi ir mūsų praeityje. Lietu
voje buvo išaugęs (tiksliau iš
augintas) didelis ordinais gau
ruotas liūtas gen. S. Raštikio 
uniformoje, bet lapė Smetona jĮ 
vargais negalais sutvarkė, slys
telėdama tik paskutinėm agoni
jos valandom: - pakvietė jĮ būti 
ministru pirmininku, bet liūtas 
tada pareiškė, kad nepasiruoš
ta, per vėlu, pasiduokim, pri- 
imkim sovietų ultimatumą...

VYTA IT AS K. JONYNAS Miške (akvarelė)

Tad "Iš kitos pusės" autorius 
pagrįstai sutinka, kad liūtai iš 
mūsų nekokie, ir būtų geriau 
pasiversti lapėmis. Tik jis ne
mato reikalo tam kurstyti, nes 
ir be raginimų mes j priešo 
tarpa nuo senovės mokame "in
filtruotis". Ir tam jis duoda vie
ną sintetinį pavyzdį, kaip žy
mūs veikėjai, "iškilūs Lietuvos 
sūnūs" sugeba visur ir viso
kiais laikais prisitaikinti. Bet 
jie, pareiškia mano aklumo taisy
tojas, nelaikomi herojais, o tik 
negarbingais prisiplakėliais, 
"kurių niekados ir niekur ne
trūksta".

Tas ir reikėjo įrodyti (vm) 
paduotais pavyzdžiais.

Bet nesuprantu, kodėl reikė
jo negarbingų prisiplakėlių mi- 
zeriškus pavyzdžius jungti ir su
tapatinti su tais, kurie "tėvynės 
neišdavė išsilaiko gyvi savo že

mėje", ilgesnėje perspektyvoje 
duos vaisių ir bus labai reika
lingi ateičiai. Pasakyčiau net ty
čia hiperboliškai dėl ryškumo: 
- be tų kurie tėvynės interesu 
neišdavę, į cinizmo duobę nenu
riedėję ir idealizmo ugnies ne
praradę, išsilaikys gyvi savo že
mėje, be jų nebus nei laisvos 
žemės, nei lietuvių tautos toje 
vietoje, kuri šiandien vadinasi 
Lietuva ir vis dažniau jau vadi
na nu Litva.

Sunku sutikti, kad Dirvos bend 
radarbio karikatūra "iš kitos pu
sės" būtų laimingas ir skonin
gas dviejų labai skirtingų tipų 
ir idėjų sugretininus. Kiekvie
noje Vytauto Meškausko politi
nėje apžvalgoje aš taip pat leng
vai rasčiau porą ar trejetą saki - 
nių, kuriuos galėčiau panašiai 
sukarikatūrinti, jeigu norėčiau. 
Man tik neaišku, kodėl turėčiau 
norėti savo kolegos rašinius ka- 
rikatūrinti.
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Pasidėjęs ant žemės žemėlapį, Lievenas dar karta pasitikrino, 
ar teisingoje vietoje atsiradęs. Priešais pievoj tekėk’ nedidelis upe
liukas, o kitoj pusėj buvo miškelis. Tas upelis skyrė vakariu ? Vo
kietiją nuo komunistinės. Kitoj pusėj augo trys medžią . Buvo su
tarta, kad gegužės 27 dieną per pietus ten stovis rusas kare.vis į 
pasitiks. Nors buvo jau dvylikta, bet jokio kareivio :is nematė.

— Kokia betvarkė pas tuos rusus, -- nusikeikė Tomas.
Su savimi portfely jis turėjo netikrus planus slapto mecha

nizmo. Jis buvo pasiruošęs rusams atiduoti už savo draugo Bas- 
tlen paleidimą. Išlaukė pusvalandį ir užsinorėjo valgyti, ka: ki
toj pusėj pasirodė kareivis, per petį persimetęs automatu, ,’is su
stojo prie trijų medžių ir apsižvalgė.

-- Pagaliau, -- pasakė sau Tomas ir pasikėlęs pradėjo cit; 
per pievą. Kareivio veide pasirodė nustebimas.

Tomas ramiai ėjo, draugiškai nunlamas kareiviui ran'-a. Prie 
upelio sustojo, nusimovė batus ir kojines, pasiraitė kelnes ir pra
dėjo bristi per šaltą vandenį kiton pusėn. Pasiekęs upelio vidurį jis 
nustebo kareivio griežtu šauksmu.

— Stot! -- šaukė jam kareivis, nekalbant jau apie kitus riebius 
priešdėlius, Tomui nesuprantamus.

Tomas, nesuprasdamas nė žodžio, jam nusišypsojo ir brido 
toliau J kitą pusę. Kareivis puolė prie jo atstatęs automatą, l o
mas suprato, kad įvyko klaida, ne uis kareivis atėjo jo pasitikti 
ir turbūt nieko nežino apie pasimatymą.

Kareivis vis teberėkė grasinančiai.
-- Klausyk, jaunas žmogau, -- pradėjo Tomas jam aiškint: 

vokiškai.
Bet kareivis įrėmė automatą Tomui į pašonę. Tomas numetė 

žemėn portfelį, batus ir kojines. Atsiminęs judo pamokas, jis stai
ga pasisuko ir kareivis kulverčiais nusirito Į upelį su savo auto
matu. Tomas pasiėmęs batus, kojines ir portfelį, pasiruošė bėg
ti gilyn į sovietiškąją zoną, kai staiga išgirdo triukšmą. Sovietų 
pusėje iš miškelio pamatė išbėgant apie penkiasdešimt asmenų, 
vyrų moterų ir vaikų, kurie perbrido upelĮ ir dingo amerikiečių 
pusėje. Nustebęs Tomas žiūrėjo į juos. Jis padėjo tiems žmo

nėms perbėgti j vakarus. Paskui pamatė iš upelio brendant be
sikeikiantį rusa, kuris pradėjo į ji šaudyti. Kulkos švilpė pro 
ausis. Nežinia kuo būtų pasibaigę, jei kely nebūtų pasirodęs ru 
siškas jeepas, kuriame šalia šoferio sėdėjo kapitonas. Jis pradė
jo rusiškai rėkti kareiviui, kuris vis Itaip beprotis tebešaudė. bū
viai nutilo ir ieepas sustojo šalia Tomo.

-- Gaspodin Scheuner, ar taip? -- paklausė kapitonas darky
tai vokiškai. - Atsiprašau, kaJ pavėlavau. Padangos bh^gos'Ke
ly sugaišau. Būkit pasveikintas, gąspodinl

'Mickau Palast-Kaffee kaip ir visas miestas sudarė liūdną 
vaizdi. Tomas šešiom valandom praslinkus po perėjimo per sie
ną, sėdė o viename to restorano kambary ir curkšnoio neskanų 
limonadu, Jis neturėjo ką veikti. Kapitonas kuris :Į pasitiko, išso
dino uic’au kariniame štabe, kur viršininku buv.' tūlas pulkinin
kas Melanin. ’is per vertėją Tomui pranešė, kad priimsiąs kitą 
dieną • vai. ryto.

Tokiu būdu Tomas pradzio nuėjo į viešbutį, taip pat skurdų, o 
pas' ii atė o į dar skurdesni restoraną. Čia :s stebėjo supančius 
žmones, Visi e buv' apsirengę senais košt rimais, marškinių kal- 
itierm’iai b ivo pratrinti, moterys nennsidaž. isi.'S, su vilnonėm ko
mėm, Kitai su storais • r’ ;i.ia;s padais, plaukai negarbanuoti. 
’iūrint ! uos salima buv įsitikint., 'ad tai įe tikrumoje pralai
mėjo 'arą.

Prie vien- sta sėdė.o porelė. M. teris buvo pilnų formų ir 
šviesiu plauk u J ’S veidas biiv. slaviš’ias. .'i t irėjo geresnę suk
ilę!', stipriai aptemptą, r Jaučią ; s 'Tie linijas. Leopardo kailio 
apsiaustas »•ulė o ant ėdęs at! ,'šo. Jos ornipanionas buvo raume
ningas, sta" bus, t J ras I amaras. ’ loter.s, 'tiria: matyt nusibo
do rusiš' . veidai, - etė ’vi’.ęsnl į I ■ mą.

Tomis veiięę ič. i, tad nusisula ir užsisakė naują bonką 
liniorad ', bet ai is dar .-.rtą žvilgterėjo į moterį ši jam nusi
šypsojo ir jis atsa'ė švpseia. !'• to da'yka; pradėjo greitai vys- 
tvt.s. J.'S A'mpuml'iias staiga pašėl o ’ėdės ir pribėgęs grie
bė Tomą, už atlapu.

Tomas n-ę- ėūo, ad as am. kabintųs. į atlapus ir antrą kar
ta tą diena pavartoj - udo. Milžinas išsitiesė ant grindų vidury 
restorano. Vienas rusas puskarininkis išsitraukė revolverį, bet 
rodyti drąsą prieš revolverį neprotinga ir Tomas išsmuko iš res
torano į gatvę, ’-aimei lauke nebuvo daugiau rusų kareivių, o vo
kiečiai nebandė Tome sulaikyti. Jie labiau reiškė jam simpatiją, 
kad pamokė rusą.

Nieko nepersekiojamas jis ramiai grįžo J viešbutį.
Kitą rytą nusiskutęs lygiai > vaL prisistatė į karinĮ štabą pas 

pulkininką Malaniną. Ir vos jį neištiko apoplekcija. Už šulo sėdė
jęs pulkininkas buvo ne kas kius, kaip vakarykštis "Tarzanas",

kuri paliko gulintį ant grindų restorane, šiandien jis buvo unifor
moje ir krūtinė buvo nukabinėta ordinais. Jo biuras buvo trečiame 
aukšte. Išilgas? Jokios naudos iš jo. Sudiev, Europa. Kai kas pre
tenduoja, kad Sibire žavus gyvenimas...

-- Gaspodin Scheuner, -- pagaliau prabilo pulkininkas Mela- 
nin, -- prašau atleisti dėl vakarykščio mano elgesio.

Tomas netikėjo savo ausim.
- Aš apgailestauju. Tai Dunios kaltė (Ir staiga pradėjo rėk

ti) Ta raganaI
- Pulkininke, jūs kalbate apie savo žmoną?
- šita kalė! -- griežė dantimis Melanin. Aš būčiau jau bri

gados generolu. Du kartu mane pažemino, vis dėl jo kaltės... nes 
sukėliau muštynes.

-- Nusiraminkit, pulkininke, -- pasakė Tomas ramiu balsu. 
Melanin trenkė kumštim J stalą.
-- Tačiau aš myliu Dunią, tą balandėlį. Bet užteks. Kalbėkim 

apie reikalą. Prieš tai, pone Schuener, reikia truputį išgerti...
Ir jie ištuštino vodkos bonką. Už valandos Tomas buvo visiš

kai girtas, o pulkininkas tik linksmas ir apie reikalą kalbėjo iškal
bingai.

Melanino kalbos mintis buvo sekanti:
- Jūs norėjote čekams parduoti MKO planus. Jūs pasiuntėte 

savo draugą, kurj galėsite išsigabenti Į Vakarus, Jei paliksite pla
nus.

-- Jei parduosiu, -- pataisė Tomas
- Atiduosit mums, -- pasakė pulkininkas. -- Mes niekam ne

mokame.
Ir nusišypsojęs pridėjo:
-- šiaip jūs protaujate gerai, ponas Tomas Lievenai.
Tomas pajuto kojose šaltį.
-- Kaip jūs pasakėte? -- paklausė jis silpnai.
-- Aš sakiau: Lievenai. Tomas Lievenas toks yra jūsų var

das’ Jūs galvojate, kad mes iš kelmo spirti? Ar Jūs manote, kad 
mūsų žvalgyba nežino jūsų slaptų tarnybų bylų turinio? Jūsų ope
racijos juokingos ir Maskvoj daug žmonių iš jų juokėsi.

Tomas atgavo šaltą kraują.
-- Kadangi jūs žinote kas aš esu, kodėl mane paliekate lais

vėje?
-- Ką mes su jumis galime daryti. Jūs esate, prašau nesu

pykti, labai blogas agentas!
-- Ačiū.
-- Mums reikalingi pirmos rūšies agentai, bet ne juokdariai 

kaip jūs. Aš sužinojau, kad jūs mėgstate virtuvę, o aš mėgstu ska
niai valgyti. Einam pas mane į namus. Dunia bus patenkinta. Ji pa
darys blynelius su ikrą. Po to galėsime paplepėti. Sutinkat?

— Puiki idėja, — atsiliepė Tomas.
(Bus daugiau)

pliysii.il
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IMPRESIONISTINIAI PAVEIKSLAI
arba pluoštas įspūdžių apie senus draugus

Dvidešimties mėty nepriklau
somybės laikotarpis lietuviųtau- 
tai, be abejonės, buvo likimo ar 
istorijos posūkio didelė dovana. 
Ar būtumėm iškirtę tiek pradal
gių, jei nebūty kam jy kirsti? 
Žlunganti Rusijos priespauda 
gimdė talentus, kurie, nelais
vės ūkanose pakirdę, patys ne
žinojo, kokia lemtis jiems yra 
skiriama.

Eilę stambių talentų pagim
dė XIX a. keturi paskutinieji 
dešimtmečiai, dar daugiau jy 
pažiro XX a. pradžioj. Nepriklau 
somybės laikotarpis jiems bu
vo ta nesudrumsta erdvė, kurioj 
būdami laisvi, jie galėjo savo 
polėkių jėgas išbandyti.

Nūdien daugumas ty kūrėjų 
jau yra perkopę savo gyveni
mo kalno antrojon pusėn, nes 
gi laikas niekam nelemia gy
venti su jaunatvės saule. Eilė 
mūsų rašytojų 60-ties mėty 
sukaktis atšventė 1966 m. (Jur 
gis Jankus, Antanas Vaičiulai
tis, Liudas Dovydėnas, Kazys 
Inčiūra, Jurgis Gliaudą ir kt. 
— beveik visi mieli ir brangūs 
bičiuliai), o dabar, štai atbėgo 
sukaktuviniai metai ir tiems, 
kuriė gimė 1907 m.: Pulgis An
driušis, Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Gustaitis, leidėjas 
Juozas Kapočius ir dar ne vie-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
(g. 1907 m. vasario 2 d.)

Mūsy nedalia yra didelė ir 
sunkiai bepasveriama. Lietuvių 
tautą užpuolą apokadiptiniai žvė
rys, iš anksto planus pasiruošę, 
visų pirma kirto šaknis -- sten
gėsi sudemoralizuoti ir sunai
kinti intelektualų gretas. Kai 
mąstai apie lietuvį rašytoją ar 
kurį kitą mūsų kultūros kūrėją, 
sa va i me ima sprogi nėt i k la us i - 
mai: ar toki e savo darbuose mes 
būtumėm, jei laisvė nebūtų bu
vusi užgesinta? Ar tiktiektebū- 
tumėm nuveikę? Kiek mes iš
griauto gyvenimo pakelėse iš
barstėm savęs, t.y., savo užsi
mojimų, polėkių, sumanymų, 
dvasinių ir net fizinių jėgų? 
Atsakymai Į tuos klausimus ne
sunkiai surandami. Neras jų tik 
mūsų laiko hipokritai ir paver
gėjai, tačiau gyvai juos apčiuo
ptam mes, lietuviai žmonės.

Bernardas Brazdžionis -- po
etas mistikas, patriotas parex- 
cellence.

Bendrom frazėm mes gana daž

STASYS SANTVARAS

nas kitų kultūros sričių darbi
ninkas, kurių darbai turi išlie
kančio svorio.

♦*»
Baisiai mes štoko jam savo 

meno ir kultūros žmonių apy
braižų. Atsimenant, 1967 m. 
pradžioj bus tre ji metai, kai 
mirė poetas Faustas Kirša. Kiek 
aš žinau, jo "buitinio va iždo" vie
nas kitas lašas yra išlikęs tik 
B. Sruogos satyriniame kelio
nės aprašyme į Stockholmą. Ir 
nieko daugiau, ir nieko dau
giau...

Rūpestingas Pradalgių red. 
Kazimieras Barėnas sugundė ma
ne duoti nors kuklius paveikslus 
tų vyry, kuriųartumas vienokiuo 
se ar kitokiuose buvimo vingiuo
se ne kartą mane guodė, šildė ir 
stiprino.

Žinau, tas darbas yra labai 
plony siūlų audimas -- apybrai' 
žose, visų pirma, sunku išveng
ti savojo Aš, kuris tokiais at
vejais gal nėra būtinas. Bet 
kaip nupieši artimo vaizdą, jei
gu jį visai nuo savęs atsiesi? 
Nepretenduodamas rašyti net 
išsamesnių biografijų, tad ir 
sakau, kad tie pasakojimai yra 
grynai mano asmeninių įspūdžių 
paveikslai.

nai prasitariam, kad mūsų poe
tų kūryboje gyvai jaučiama kan
čia, apkartimas, sugriautos na
tūralios galimybės kurti,sujauk
ta būtis, sunkiai "svetimuose 
kalnuose" praleisti prakeikti 
metai. Ar nuostabu, kad iš to 
kyla neviltis, kad ryškiom var
som sutviska netikėjimas, jog 
gyveni greta žmogaus, ir tikėji
mas, kad egzistuoji nuolatinia
me žvėries puolimo pavojuj?

Bern.Brazdžionis didele da
lim savo tremties mėty kūry
bos liudija žmogaus kančią, ne
pavargdamas, lyg šv. Jono va
karo ugnis, mėto vilties deglus, 
rūsčiu pranašo balsu skelbia ne
tiesos viešpatavimo žlugimą...

Tačiau Bern. Brazdžionio po
ezijoj nėra prakeiksmo tiesio
giniam lietuvių tautos priešui, 
jis, kaip gero skonio kūrėjas, 
išlieka visuotinio žmoniškumo 
ilgėjimosi aukštumoj. Kas nors 
"po amžių", žvelgdamas į mū
sų tautos odisėją, galės net tar
ti, jog mes buvom nepaprastai 
atlaidos sutvėrimai! Nenorė

čiau ir aš ką nors sakyti ru
sams, nes ilga eilė metų, kai 
jie mūšy žodžiams yra akli ir 
kurti, nors patys vis dar nesi
liauja mūsų šmeižti, biaurioti 
ir keikti, kaip don kichotai, iš
sigalvodami visokių vėjo malū
nų.

Atsirėmęs į Bern. Brazdžio
nio poezijos knygas, aš tik susi
mąsčiau ir prisiminiau didį ru
sų poetą Al. Bloką, kuris 1917 
m. dienorašty apie savo tautą 
taip bylojo: "Rusų tauta džiūgau
ja bukai, niekšingai, savo pro
tu ji yra kvaila, iškrypusi,siau
raprotė, biauri (narod nag- 
lyj)"... Sunku tokiam sprendimui 
pritarti, sunku ir nepritarti. Ta
čiau gal gerai, jog tie žodžiai 
yra ne Bern. Brazdžionio žo
džiai...

Savo vidumi poetas Bern. 
Brazdžionis yra originalus ir 
sudėtingas žmogus. Būdingi jo 
vidiniai bruožai: principingu
mas, valingumas, ištikimybė 
draugams, neatlaidumas ir pri
siminimas nuoskaudų, tik ne 
spirgantis pyktis. Jis nelengvai 
su žmonėmis susibičiuliauja, bet 
susibičiuliavęs yra pastovus ir 
ištikimas, nors jo būdui charak
teringa ir tokia smulkmena: jei 
klausimas dėl kurių nors prie
žasčių yra nepatogus, jis moka 
kelis kartus jo negirdėti, nors 
tą klausimą jam statytųartimas 
bičiulis.

Gal tas atsitinka dėl to, kad 
Bern. Brazdžionio žvilgsnis į 
gyvenimą, J santykius su žmo
nėm yra gilus, grindžiamas abi
pusiu pasitikėjimu, visada rim
us, niekad nedangstomas klas
tingom šypsenom.

Poeto Bern. Brazdžionio "vi
daus kaukė" be abejonės, jo pa
ties puoselėta ir dirbdinta, dėl 
savo ,ryškumo ir solidumo yra 
pasigėrėtinai puiki. Jos tikru
mu ir nuoširdumu bent mes, jo 
artimi draugai, ne vienu atveju 
buvom įtikinti. Tačiau iš visai 
arti -- Bernardas karuis yra 
uždarai kenčiantis, mįslingas,o 
dažnai paprastas, bičiuliškas, 
paslaugus, netgi ir išdaigų ne- 
stokojąs vyras.

Vieną kartą Gusuičiai ir mes, 
Santvarai, gavom Bernardo skru
pulingai padarytus fotografinių 
nuotraukų monužus, palydėtus 
jo sparnuotu žodžiu. Ant. Gus
taičio galva montaže užkelta ant 
elegantąus aukšto vyro stoto, 
Aleksandra, tiesi lyg žvakė,gre
ta jo stovi puikiai krintančiame, 

kaip Miškinis tarė, "rudeniniam 
palte", o mudu su Ale, lyg kokie 
grafai, jodinėjimo drabužiuose 
laukiam, kol tarnai atves žir
gus... Pats Bernardas ūda įso
dino save J aukštus batus ir 
šmaikštous sportininko aprangą, 
o savo žmoną Aldoną "pavaiz
davo" irgį kaip sportinių links
mybių grakščią būtybę (iš tikro 
tos gracijos jai ir dabar dar ne
stinga). Tas Bernardo pokštas, 
anot velionio Fausto Kiršos, 
buvo tikrai "nice".

***
Bern. Brazdžionis savo išore 

yra aukštesnis negu vidutinio 
ūgio vyras. Jaunystėj turėjo tan
kius ir garbanotus plaukus, o da
bar, kaip vieną sykį Ant. Gustai
tis prasitarė, "savo praretėju
sį viršugalvį dengia kasom". 
Kai vairuoja automobilį ar vė
juotą vasaros dieną eina be 
skrybėlės — Bernardo "kasos" 
susidraiko ir vėjuje plazda, kaip 
kaspinėliai. Tą originalią Braz
džionio Šukuoseną ypač ryškiai 
pavaizdavo dail. Ad. Varnas, kai 
Vokietijos Ravensburge tapė po
eto portretą.

Ilgainiui išorinis Bern. Braz
džionio paveikslas keitėsi. Ne
pajėgiu atkurti vaizdo tų dienų, 
kai jis buvo Vytauto D. Univer
siteto studentas. Galimas daly
kas, kad anuo metu mes ir ne
buvom akis akin susidūrę. Vė
liau, kai jis vedė šaunią mer
gaitę Aldoną, mačiau jį šeimos 
ir naujakurystės rūpesčių pri
slėgtą, ne visada išglostytu d ra. 
bužiu apsirengusį, vis nešuliais 
apsikrovusį.

Bolševikų okupacijos metu jo 
išorinis vaizdas buvo dar var
ganesnis. Aiškiai jis pakito Vo
kietijoj, o kai aš su šeima at
vykau pas p. Lapienę Ameri
kon, Bernardas, New Yorko uos
te mus pasitikęs, be kitų pasta
bų, pridėjo ir tokią: "Stasy, 
Amerikoj balti marškiniai ir iš
glostyti drabužiai yra kasdieny
bė". Aš pažvelgiau J jį -- ir 
tuoj buvo aišku, kad jis to papro
čio laikosi.

Nėra abejonės, tas dabitumo 
instinktas jau ir anksčiau turė
jo būti gyvas jo prigimty.

Jei teisingai prisimenu, pats 
Bernardas Brazdžionis vieną 
kartą pasisakė, kad jį ištikoBy- 
rono lemtis. Nežinau, tą ar ki
tą mintį pasigavęs, senas ir ge
ras draugas Balys Gaidžiūnas, 
tuomet tautinės srovės atstovas 
VLIK E, nesykį Pfullingene mus 
fotografavęs iš visų šonų, kartą, 
kai pas mane viešėjoBern. Braz-

Poetas Bernardas Brazdžionis

džionis ir Ant. Gustaitis,atsine
šė filmavimo aparatą, nutaikė 
momentą, kai mes visi trys ėjom 
pro senos vokiškos pilies var
tus, nufilmavo mus ne priekin 
einančius, bet mūsų nugaras. 
Abejoju, kad būtų daug tokių, 
kurie sakytų, jog mes esam šlu
bi, o Gaidžiūno filmas aiškiai ro
dė, kad mus visus tris paženkli
no Byrono likimas.

•**
Neužtvenkiami, nesulaikomi 

laiko nemunai nuplukdė praeitin 
nemenką eilę metų, kai mudu su 
kol. Bernardu dalinamės bend
rom gyvenimo patirtim. Ir, kaip 
man regis, mudviejų bičiulystė 
niekad nebuvo giliau sudrums
ta. Priešingai, daug sykių aš 
esu pajutęs jo širdies šilimą, ne 
vieną kartą patyriau jo draugys
tės ištikimumą, ne kartą bičiu
lio jautrus rūpestingumas pa
lietė artimo širdį. Gal tik vie
ną kitą akimirką pro mane pra
skrido Bernardo pasiųsti "juod
varniai", kai "geri draugai" vie
nokias ar kitokias mano pastan
gas jam kreivai apibūdino.

Berods, tokia reta "kaktusi- 
nė" akimirka yra ir šie jo pos
mai, man atsiųsti iš Kaliforni
jos 1958 m.:

Taip žydi dykumosecactus, 
Kančia raudonas išdidžiai! 
Stasy, juk taip ir mūsų kak

tos 
Kovoj atsimuša skaudžiai.

Ir žodžiais Binkio (ne Ber
nardo) 

Mes taip sumaišome planus 
Kad priešui -- ranką,drau

gui kardą 
Ištiesę, daužom pentinus...

Tačiau pa laukę, po kiek mė
ty

(O laukti teks net neilgai), 
Skaudžiai išvysim, kas šio 

meto
Mums buvo priešai, kas — 

draugai

Tai buvo vardinių sveikini
mas draugui, kaip jį supranta 
Bern. Brazdžionis. Aišku,nesun 
kiai išlukštenamas kaltinimas 
mane skaudžiai sukrėtė. Ir aš, 
netrukus po Stasinių atbėgančių 
Bernardinių proga, pasiunčiau 
Bernardui tokį laišką:

Iš tolo dailiai žvaigždės 
spindi

Iš tolo dega jūros ir kalnai - 
Iš tolo kartais mus apgauna 
Miražų vaidiniai...

Nors aš brendu per klaikų 
skausmą,

Nors vėtros drasko širdį — 
net baugu, --

Dar aš skiriu, kur mano 
priešai,

Neišdaviau draugų.

Einu, kaip ėjęs, savo kelią. 
Tas pats, tas pats,Bernar

dai, aš esu — 
Ir vis tikiu, kad šviesą ra

sim
Anapus debesų...

Ir nors aptilo Tavo žodžiai 
Ir nors kitur kitas dienas 

radai —
Tikiu, tikroj tiesoj neblanks 

ta
Tikrų draugų veidai ...

Pirmasis mudviejų susidūri
mas, kurio Bernardas iki šiol ne
gali pamiršti, siekia 1929 m., 
kai Petras Kubilevičius (nutilęs 
jaunas dainius, prieš kurį laiką

(Nukelta į G psl.)

Vyt. Alantas

NOVELĖ
(3)

Dabar galvojau, kad gal ir užsienin važiavau tik dėl to, kad ga
lėčiau nudelsti savo paskutinį ir lemiamą žingsnį? Jos akyse aš 
dažnai galėdavau išskaityti mįslingą klausimą: ko aš laukiąs?

— Ar tu klausaisi? -- pasigirdo truputį nekantraująs ponios 
Sigos balsas ragelyje.

-- Klausaus... Dovanok, aš visada truputį išsiblaškęs prieš 
paskaitą.

-- Bet nors vieną žodelį galėjai pasakyti...
-- Išvanok...
-- Kada tu baigi savo paskaitas?
— Devintą.
— Lygiai devintą aš atvažiuosiu tavęs paimti: važiuosime va

karieniauti, gerai?
-- Gerai, puiku!
— Ir tu man padarysi didelę staigmeną?-- ji paklausė lflkterė- 

jusi.
-- Padarysiu... — Aš norėjau pasakyti ryžtingai, bet išėjo 

taip, tartum būčiau atsiliepęs priremtas prie sienos.
-- Tad iki!
-- Iki! -- Aš padėjau ragelį. -- Reikia pagaliau baigti tą istori

ją: nepasiliksiu gi amžinas senbernis. Man jau keturios dešimtys, 
-- sumurmėjau.

♦ ♦♦
Tuo tarpu po paskaitos grįžo mano draugas. Pavirtęs į fotelį 

lyg niekur nieko, jis šypsodamasis tarė:
-- Jos tau siunčia linkėjimų.
— Kas tokios jos?
— Ponia Vanda ir jos duktė Gintė.
— Ji turi dukterį? -- aš tikrai nustebau.
— Ir dar kokią! Puiki mergina, panaši į motiną. Šiemet baigė 

gimnaziją. Ir kaip jos ten tave gerbia, tiesiog garbina. Visos tavo 
knygos sulig vienos puikiai įrištos ir sudėtos atskiroje knygdėtyje 
svečių kambaryje. Visi straipsniai, kurie tik buvo paskelbti apie ta
ve laikraščiuose ir žurnaluose iškarpyti ir sudėlioti į didžiulį albu
mą. Net ir laikraščių kronikų žinutės įklijuotos. Gintė man dekla

mavo tavo eilėraščius. Kiek ji jų mokanti, ir pati nežinanti. Ji man 
deklamavo tavo "Renesansas Žemaitijoje". Salone kabo tavodidžiu- 
lis portretas.

-- Kaip jį galėjo pakęsti Bacvinskis?
-- Jos ji pasilabino jam mirus. Žodžiu, jos tave ten dievinte 

dievina. O ponia Vanda! Iškilesnės ir išmintingesnės moters nebu
vau sutikęs savo gyvenime. Tikra bajorė. Ji dar vis tokia pat graži 
ir jauna, tik truputį žilstelėję plaukai, bet tai jai tinka. Mes daug 
kalbėjome apie gimnazijos laikus. Atsimeni, kai tu jai pa rašei-kuolą 
už pirmąjį lietuviu kalbos rašomąjį darbą? Visai gimnazijai tai bu
vo didžiausia sensacija. Mes visi pajutome, kad tarp tavęs ir Bac- 
vinskio prasidės kova. Ir pati Vanda susijaudino ir pasipiktino ne
išpasakytai. Po painokų aš ją palydėjau namo, ir ji ašarodama klau
sė: kaip jis išdrįso? Ją visi mokytojai lepino. Mes, mokiniai, laukė
me, kas bus toliau. Ir vėl buvo sensacija, kai sužinojome, kad pi
nai Kranauskai pakvietė tave preferanso lošti. Mes nusprendėme, 
kad direktorius ir Vandos giminės nori tau prisigerinti...

♦ ♦♦
Aš atsiminiau tą vakarą su visomis smulkmenomis. Kranaus- 

kų namuose viskas dvelkė bajoriška senove: seni minkšti, sunkaus 
stiliaus baldai, patiesalai, sunkūs, paauksuotuose rėmuos paveiks
lai ant sienų, ir pagaliau patys šeimininkai. Vaistininkas Kranaus- 
kas, storas, praplikęs^ geraširdis seniokas mažai teitalbėjo,bet už
tat jo žmona liesa, judri, baltutėliais plaukaisaristokratiškųmanie
rų dama kalbėjo už du. \š tuojau sužinojau,kad velionis Vandos tė
vas, Jurgis Asteika, buvęs kilęs iš tų pačių Asteiku, kurių proseno
lių prosenolis pasirašęs Vytauto Didžiojo su kryžiuočiais sudarytą 
žemaičių sutartį XVI amžiuje. Be abejo, ji tuo norėjo pabrėžti, kad 
jų gyslomis tekąs labai senos žemaičių bajoru giminės kraujas. Bac
vinskis pritariamai linkčiojo galva, buvo Labai paslaugus poniai K ra- 
nauskienei ir visaip jai pataikavo. Man pasirodė, kad jis visaip sten
gėsi mano parodyti, jog šiuose namuose jis esąs savas žmogus...

Vanda man čia pasirodė visai kitokioje šviesoje kaip gimnazi
joje. Ji vilkėjo balta palaidinuke ir juodu sijonuku, o jos juodi plau
kai buvo suversti atgal ir per viršugalvį suveržti sidabriniu lanke
liu. Ji atrodė dar plonesnė ir grakštesnė kaip uniformoje. Ant jos 
krūtinės pūpsojo pasietas kažkoks senas medali jonas, o ant kairės 
rankos ji movėjo tokio pat stiliaus apyranke, tur būt, šeimos bran
genybe. Mane stebino jos veido nepaprastas baltumas, beveik pa- 
blyškimas. Aš pagalvojau, kad ji iš tikrųjų turėjo būti ilgų amžių 
atrankos padaras. Pasijuosusi mažą, išsiuvinėtą priekyštėlį ji žva
liai ruošėsi valgomajame padėdama savo tetai padengti stalą. Ir 
kai po vakarienės mes perėjome gerti kavos į saloną Bacvinskis pa
prašė ją paskambinti. Nė kiek nesilaužydama ir neatsikalbinėdama 
ji sėdo už seno pianino ir žymiai geriau kaip vidutiniškai paskambi
no keletą Šopeno dalykų. Bacvinskis, dėdamasis labai susižavėjęs,

patyliai trepsėjo koja J seną kilimą mazurkos toktan ir jai baigus 
skambinti, pabrėžintai garsiai ėmė ploti.

Paskum mes sėdome lošti preferanso, bet kortos manęs ne
domino. Aš sau vienas šypsodamasis galvojau, kad jei ponai Kra
nauskai ir direktorius padarė prieš mane sąmokslą ir pakvietė va
karienės, tam, kad "pažabotų" mano pedagoginius metodus ir kad 
aš rašyčiau Vandai geresnius pažymius, tai jie bus labai apsirikę. 
Aš buvau jaunas ir nepatyręs psdagogas, aš tol žinojau, bet aš bu
vau tvirtai pasiryžęs skirti savo simpatijas ir antipatijas nuo 
mokslo dalykų. Ir galų gale jie negalėjo manęs apgauti. Aš žinojau, 
kad jie manęs nemėgsta nors ir stengiasi man bičiuliškai šypsotis. 
Jie visi dėjosi bajorais, kitaip sakant, kilnesne rase ir mane, be 
abejo, laikė žemesniu padaru, "mužiko" vaiku ir įsibrovėliu. Ir to
tai aš patyriau iš pačios Vandos.

Kartą per pamoką paklausė Sirutis, kuris tada buvo irgi aštun
toje klasėje mano mokinys ir paskum tapo mano geriausiu bičiuliu, 
ar Adomo Mickevičiaus "Poną Tadą" galima laikyti lietuvių litera
tūros kūriniu? Aš nė kiek nesvyruodamas atsakiau, kad taip, nes 
veikalo siužetas, charakteriai, bei visa aplinka dvelkia senosios 
Lietuvos romantika ir dvasia, nors knyga ir parašyto lenkų kalba. 
Tuomet aš pastebėjau, kad Vanda išplėšė iš savo juodraščio skiau
telę popieriaus, kažką parašė ir, man nusigręžus.metėraštelį savo 
draugei, bet sulankstytas popierėlis nukrito ant grindų. Aš jį pakė
liau ir atvyniojęs perskaičiau: "Ką tas kaimo bernelis nusimano 
apie Adomą Mickevičių?"

Mano ambiciją nudiegė aštrus skausmelis. Aš žvilgterėjau į 
Vandą, kuri sėdėjo akis nudūrusi nei gyva nei mirusi. Ir visa klasė 
tylėjo kaip apmirusi laukdama kas bus. Tačiau aš sutramdžiau sa
vo pyktį ir lyg niekur nieko įsidėjau raštelį J kišenę, bet tą pačią 
akimirką savo širdyje nutariau "keršyti": aš parodysiu tai dvaro 
panelei, ką "kaimo bernelis" nusimano apie Adomą Mickevičių! 
Mickevičiaus raštais aš ypatingai nesidomėjau, bet po to atsitiki
mėlio ėmiau gilintis į jo kūrybą. Negana to, iš Vandos raštelio aš 
supratau, kad ji, aukštindama Mickevičių, lyg tub pačiu stengiasi pa
žeminti visą lietuviųllteratūrą.Todėlaštuntosklasėsllteratūrokpa
mokoms aš ypatingai atsidėjusiai ėmiau ruoštis Ir dėsčiau ją klek 
Įmanydamas iškalbingiau ir vaizdžiau. Vandos asmenyje aš pajutau 
"priešą" ir stengiausi ją nustebinti ir "sutriuškinti".

-- O ar tu atsimeni, kaip Vanda deklamavo tavo eilėraštį "Re
nesansas Žemaitijoje" per aštuntokų išleistuvių vakarą Ir kaip tu 
paskum šokai su ja savo garsųjį valsą? — nesiliovė mano draugas 
su pašaipia šypsenėle žiūrėdamas i mane.

(Bus daugiau)
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IMPRESIONISTINIAI PAVEIKSLAI
(Atkelta iš 5 psl.)

gautom žiniom — žuvęs Sibiro 
tremty) suredagavo ir Mikas Gu
daitis išleido jaunųjų poetų kū
rybos antologiją Pirmą dešimt
meti. Nors iki šiol aš nemėgs
tu recenzijų ir kritikų rašyti, 
ne per daug žaviuosi ir polemi
kom, bet anuomet poetas Butkų 
Juzė, pats minimos antologijos 
dalyvis, berods, Lietuvos Žinio' 
se, davė tok| kreivą to leidinio 
paveikslą, jog neištvėriau ir šo
kau su Butkum Į kovą. Ir taip 
nelemtai atsitiko, kad Bern. 
Brazdžionis buvo vienas iš ne
daugelio antologijos dalyvių, ku 
r| Butkų Juzė pagyrė, Ui man, 
polemikos kraščio apimum, jau 
nežinau kaip išsprūdo žodis, 
mažiau Bernardui palankus...

Aišku, ui buvo jaunystė, tai 
buvo poleminis susikirtimas, jo- 
kia poetinės kūrybos analizė, tik 
literatūrinio gyvenimo epizo
das, vargu kada nors beiškilsiąs 
iš praeities ūkanų...

Kaune, vadinamoj, laikinojoj 
sostinėj, eilę metų mudu su 
Bernardu tik skrybėles vienas 
antram tepakeldavom. Tiesa, 
susitikdavom rašytojų susirin
kimuose, retkarčiais pas A, 
Kniūkštą -- knygų leidykloj Sa
kale, kai kada Valst. Teatro ko
ridorium vienas pro kitą pra- 
siirdavom, bet žodžių, atverian
čių šird| ir mezgančių bičiulys
tę, vis neatsirasdavo.

Bernardas akivaizdžiai kopė 
J poezijos meno aukštumas, sky
nė premiją po premijos, garsė
jo kaip Vytė Nemunėlis, reiš
kėsi, kaip plačios amplitudės 
poeus, o aš tuo metu buvau juo
dadarbis, dirbau tiesiog kator
gininko drabą, verčiau Į liet, kal
bą operų libretus...

Kas be ko, išleisdinau porą 
lyrikos rinkinių, bet jie nesusi
laukė to garso ir garbės, kuria 
tada spinduliavo poetas Bern. 
Brazdžionis. Be to, patyriau, kad 
Bernardas prieš kiek laiko daly
vavo jaunų vyrų "sąmoksle", su
stabdžiusiam mano Minių myli
mosios II dalies spausdinimą Ži

VYTAUTAS KASIULIS Muzikantai (aliejus)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

- 2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; .1. JANI’SAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy .........................5th — SI.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey 5th — S3.39
3. Imported Scoth \Viskey ...........  5th — $3.98
4. Imported French Cordials ......., 5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. ImpoYted French Brendy 5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz. Bot. — $1.29

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

diny (gaila, kad taip atsitiko, 
dabar būtų gąlima tuos nepakar
tojamus jauntavės svaičiojimus 
perkurti, nes visos trilogijos 
rankraštis dingo okupacijų są
myšy). Tokiom tad aplinkybėm, 
anuo Dangaus palaimintu metu, 
vėliau išsišakojusi draugystė 
nepajėgė net stambesnio pum
puro sumegzti...

***
Lyg neperkertamo piieno gran - 

dys, du nepamirštami susiti
kimai mane su poetuBern.Braz
džioniu sujungė tik tada, kai 
nepr. Lietuva buvo Įjungta į So
vietų Sąjungą. Gerai prisimenu 
Laisvės alėjoj (Kaune, tada jau 
Stalino prospekte), visai netoli 
Mickevičiaus g-vės kampo, su
tikau, kaip manatrodė, labai su
vargusi ir labai susirūpinusi 
Bern. Brazdžion}. Gana tyliu bal
su, vienon kiton pusėn žvilgte
rėjęs, tada jis manęs paklausė:

-- Stasy, ar tu jau buvai Ra
šytojų sąjungos būstinėj ir už- 
pildei anketas?

Gerokai nustebęs, aš Bernar
dui atsakiau, kad nesu to pada
ręs ir nesirengiu daryti, nes 
Liet. Rašytojų d-jon buvau pri
imtas visuotinio d-jos steigėjų 
susirinkimo (tada studijavau Ita 
lijoj), tai kodėl dabar turėčiau 
prašyti kad būčiau priimtas į Ra 
šytojų s-ga?

Aišku, žaidimas buvo pavojin
gas. Bern. Brazdžionis mane 
kiek pagraudeno ir rimtai įspė
jo, kad gyvenam gal patj netik
riausią savo gyvenimo laikotar
pi. Kiek ilgėliau gatvėj diskutuo. 
ti buvo nepatogu, tad mudu su 
savo nuomonėm ir nuėjom vie
nas viena, o kitas kita kryp
tim...

(Bus daugiau)

("Trečioji Pradalgė”, li
teratūros metraštis. Reda
gavo A. Barėnas. Išleido 
Nida).

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Kauno žiburiai...

TARP MOTERŲ...
Aš, kaip ir daugelis mano 

tautiečių, turėdamas praktišką 
profesiją, savo dvasioje esu me
nininkas, humanistas ir litera
tas. Keisto sutapimo padeda
mas, šen ir ten pasireiškęs vi
suomeninėje veikloje, įstojęs | 
įvairius kultūrinius klubus, pa
mėgau poeziją, pradėjau raši
nėti, ir štai, pavasari laimė
jau poezijos premiją. Todėl vi
siškai nenustebau, kaip kvapia
me voke man paštininkas pri
statė pakvietimą | mano pager
bimo "arbatėlę", ruošiamą 
moterų organizacijos. Žinoda
mas, kad moterys natūraliai 
yra labiau linkusios | poeziją, 
negu vyrai, pasiuntęs savo su
tikimą, ėmiau ruoštis paskai
tai, rinkti medžiagą. Iš viso pa
sijutau svarbus, kaip dar viena 
lietuvių literatūros žvaigždė, ku
rios pagerbimu susirūpino net 
mūsų visuomenės elito dailioji 
pusė.

Atvykęs nustatytu laiku | vie
nos garsios ir pasiturinčios po
nios namus, jau ant laiptų bu
vau maloniai pasitiktas elegan
tiškos šeimininkės, kuri j ma
ne, pasveikinimo ženklan, iš
tiesė net savo abi manikiūruo
tas rankas. Svaigi kvepalų ban- 
ga palietė mano nejpratusią no
sį. Buvau sužavėtas. Ištaigin
game svečių kambary ant minkš
tų kėdžių, sofos ir plačios pa
langės, laikydamos pusiau nu
gertus stiklus, sėdėjo Įvairaus 
amžiaus išsipuošusios mote
rys, kaip spalvotos plaštakės. 
Staigiai originali mintis palie
tė mano smegenis: jei Balza
kas čia bent valandėlę turėtų pro
gos praleisti jų tarpe jis, be 
abejo, magiškąjį "Balzako mo
ters amžių" būtų priverstas pra
tęsti bent dešimčia metų. Pri
stačiusi mane pusračiu susėdu
sioms ir sustojusioms vieš
nioms, {brukusi šaltą stiklą su 
aromatingu gėrimu | mano ran
ką, šeimininkė diskretiškai pa
sitraukė, palikdama mane savo 
viešnių malonei. Niekada nesu 
buvęs vien moterų draugijoje, 
jei neskaityti to fakto, kad tu
riu žmoną, uošvę ir dvi dukte
ris namuose. Todėl sekundei pa
jutau paniką, nes visų akys bu
vo nukreiptos | mane ir aš būti
nai turėjau ką nors išmintingo 
pasakyti, būdamas šio vakaro 
priežastimi ir garbės svečiu. 
Aišku, man, žmogui, esančiam 
arti meno ir kūrybos, moteris 
nėra svetimas gyvenimo elemen
tas. Bet tiek daug tokių išsipuo
šusių vienoje krūvoje? Apsigin 
lavęs visais savo gražbylystės 
ištekliais, bandydamas prisimin • 
ti vieną kitą garsaus poeto ci

tatą, kreipiausi | šalia manęs 
sėdinčią stamboką amazonės 
išvaizdos blondinę. Kambary
je buvo tylu, ir man darėsi ne
jauku, tapus dėmesio centru. 
Mano kaimynė kvepėjo kažko
kios egzotiškos gėlės kvepalų 
ir plaukų lako mišiniu. Man at
rodė, kad ji buvo liete {lieta | 
savo rūbus. Beveik bijodamas sa
vo balso, lengvai atsikosėjęs, 
sriūbtelėjęs iš savo stiklo pra
dėjau:

-- Nežiūrint, kad šis vaka
ras skiriamas literatūrai, — 
beveik per kukliai pradėjau, — 
būtų gal galima tamstos paklaus
ti, kokia jūsų nuomonė dėl dabar
tinės krizės Artimuose Rytuo
se? -- Pirmam klausimui iš- 
sprūdus, man pasidarė lengviau

Pastebėjau, kad lyg laukusios 
kokio ženklo, ponios vėl tęsė 
tarpusavio pasikalbėjimus, pa
likdamos mane vieną su mano 
kaimyne. Buvau kiek nusivylęs, 
bet ir laimingas, kad pirmu
tinis kritiškas momentas taip 
greitai praėjo.

-- Aš maniau, kad moterys 
ir poetai nesidomi politika, — 
žvelgdama j mane savo didelė
mis, meniškai uždažytomis 
akimis, kaimynė. Sakinys riste 
išsirito pro jos sidabriniai ru- 
žavas lūpas.

-- Tai gal pakalbėkime apie 
poeziją, -- kiek nevykusiai be 
perėjimo pasiūliau. -- Šiuo me
tu su dideliu susidomėjimu pra
dedu studijuoti Viktoro liūgo mis
tinę poeziją...

-- Viktoro Hugo? O, tas ro
mantiškas prancūzas, — beveik 
atodūsio formoje buvo ponios 
šūktelėjimas. -- Aš nežinojau, 
kad jis rašė eilėraščius.

— Jo eilėraščius vargiai gali
ma būtų paprastai eilėraščiais 
pavadinti. Nuskendus jo myli
mai dukteriai... — ir, patenkin
tas, kad pagaliau suradau temą, 
bandžiau savo kaimynei užim
ponuoti kruopščiai surinktomis 
žiniomis, tai-šen, tai ten įterp
damas prancūzišką frazę, ma
žytę citatą. Bet po kiek laiko 
pastebėjau, kad mano kaimynė 
diskretiškai balta išlepusia ran
ka pridengė lūpas slėpdama žio
vulį. Sumišęs nutilau ir apsidai
riau. Ponios, susigrupavusios 
mažais būreliais, viena kitai 
kažką {domiai pasakojo, visos 
kalbėdamos tuo pačiu metu, vie- 
na kitos beveik nesiklausyda- 
mos. Man, iš šalies stebinčiam, 
nenoromis atrodė, kaip koks kal
bėjimo maratonas. įdomus ir iš
tvermingas tas moterų pasaulis. 
Štai priešais netoli manęs sėdin
ti smulki, tamsiomis akimis ir 
mėlynais paakiais brunetė sudi- 

deliu entuziazmu pasakojo apie 
savo genialų Eduką, kuris vos 
keturių metų amžiaus, dviskie
meniais angliškais žodžiais ap
rašinėjo namo sienas. Sunku 
suprasti, ar jos kas nors klau
so, nes prieš ją sėdinti kita mo
teris, ryškiai rodanti artėjan
čios motinystės žymes, tuo pa
čiu metu pasakojo apie savo tri
jų metų dukrytės fenomenalią at
minti. Tuo tarpu šalia esančia
me valgomajame suskambėjo te
lefonas, ir šeimininkė, pasiro
džiusi kambario angoje, kreipė
si j mano nuobodžiaujančią kai
mynę:

— Onute, tau telefonas. Lai
mutė tavęs prašo.

Ponia Onutė, kuriai bent mano 
nuomone, tas vardas visiškai ne
tiko, sunkiai pasikėlė nuo minkš
tos gilios kėdės. Jos aptemptos 
suknelės siūlės įsitempė, kaip 
balalaikos stygos. Būdamas iš 
prigimties kuklus, aš sekundei 
prisimerkiau, kad nebūčiau ko
kios kompromituojančios ka
tastrofos liudininku. Bet atro
dė, kad viskas praėjo laimingai, 
nes po kelių minučių ponia Onu
tė grižo j savo vietą. Pagalvojau 
pats sau, kokia nuostabi ta Ame
rika su savo patvariais gami
niais ir stipriomis siūlėmis.

-- Mano dvylikametė dukra 
skambino. Net graudu, kaip ji su 
savo jaunesniuoju broliu nesu
gyvena. Jie, palikti vieni du,nei 
minutės negali būtinesipešę.To
kios skirtingos asmenybės!— 
sunkiai slepiamu pasididžia
vimu skundėsi ponia Onutė. — 
Jie tokie stiprūs individai. Nie
kada nebus minios žmonės, — 
tęsė laimingoji motina toliau. 
Norėdamas užmegzti nutrūkusi 
pokalbi, aš įsiterpiau:

— Greičiausia jie panašūs { 
Tamstą, ponia. Jūs man atro
dot...

-- Ak, jūs atspėjot, poneVis- 
žini. Taip, jie visai tokie, kaip 
ir aš -- giliai galvojantys indi
vidualistai.

--Iš viso, modernioji peda
gogika dabar skelbia naujas 
teorijas, -- niečiausi | man ma
žiau pažįstama sritj,ant greitų
jų prisiminęs kelias mūsų vi
suomenėje taip dažnai diskutuo
jamas auklėjimo sistemas. -- 
Nors garsus šveicarų pedago
gas...

Mano kaimynė, išsitraukusi 
iš sidabrinio rankinuko pakeli 
cigarečių, pradėjo ieškoti deg
tuku. Šiuo momentu norėjau sa
ve keikti, kad niekada neišmo
kau rūkyti ir su savim nesine- 
šiojau degtuku. Lyg susitaru
sios, kitos ponios nutilo, ir aš 
jaučiau kelias dešimtis akiu, įs
meigtu | mano dešinę ranką, ku
rioje laikomas stiklas su tirps
tančio ledo gabalais ėmė mato
mai drebėti. Kur rasti ugnies? 
Mačiau, kad pasieniuose kelios 
ponios rūko. Negi pas jas pra
šysi? Visai savo sukompromi
tuočiau. Pašokau, instinktyviai 
kratydamas kišenes. Tai buvo 
daugiau strateginis mostas, kad 
laimėčiau laiko ir rasčiau išei
ti iš tos keblios padėties. Iš
ganinga mintis: ant dailiai de
koruoto stalo šeimininkė buvo 
bedeganti aukštas šviesiai žals
vas žvakes. Galantiškai pašokęs 
griebiau abiem rankorh. aukštą 
dvišakę žvakidę, ir su pasidi
džiavimu priartinau ją prie po
nios Onutės veido, kurios lūpo
se iššaukiančiai kyšojo ilga bal
ta cigaretė. Dirbtinas žalių la
pelių vaininkas apsyvyniojoapie 
mano riešą. Ponia Oiutė prisi
degė cigaretę, maloniai linktelė
jo galva, o aš, patenkintas savo 
sumanumu, pasisukau šulo link 

pastatyti žvakidę {vietą.Kažkas 
už manęs aiktelėjo ir tuo pačiu 
momentu mano koja užkliuvo už 
kažkokios virvės. Savo siaubui 
pastebėjau, kad žvakidė buvo ap- 
vyniou dekoratyviniu vainiku, 
kuris ištisai tęsėsi per visą su
lą, įmantriai išraityus Urp in
dų, žvilganči stiklų ir egzotiš
kai dekoruotų užkandų. Vainiko 
dalis jau buvo pusiau perskėlu
si rausvą torto kremą, apvertu- 
ši aukštą grietinėlės uzbonėl|ir 
atsigulusi su trimis žaliais la
peliais marinuotų silkučių dube
ny.

. Staiga prisiminiau kažkur 
skaitytas taisykles diplomatinio 
korpuso nariams, kaip elgtis ne
laimei atsitikus iškilmingų pri
ėmimų metu, apvertus taurę vy
no ant staltiesės ar savo kaimy
nės baltos suknelės... Veltui ieš
kojau sprendimo, bet prisimi
niau, kad "šaltas kraujas, grei
ta orientacija ir absoliučiai ra
mus elgesys, tartum niekas ne
būtų |vykę, būtini etiketo oru
mui išlaikyti". Toje dvasioje nu
tariau tęsti savo nutrūkusi pasi
kalbėjimą, statydamas žvakidę, 
atgal | vietą.

— ... kaip jau minėjau, dėl 
vaikų auklėjimo problemų yra 
tiek daug skirtingų nuomonių, 
kad...

-- Ak, mano suknelė, — aik
telėjo ponia Onutė, numesdama 
cigaretės pelenus ant smėlio 
spalvos kilimo. Savo pasibaisė
jimui pamačiau, kaip dekoraty
vinio vainiko silkiuotas galas 
perbraukė jos apvalų mėlynu šil 
ku aptemptą klubą, palikdamas 
plačią riebią dėmę...

-- Bet su malonumu prisime
nu aną vakarą. Užkandai buvo 
div|<iški, moterys kvapios ir ele
gantiškos. Su diskusijomis buvo 
kiek blogiau. Tačiau oficialiai 
daliai pasibaigus, prie puoduko 
garuojančios aromatingos kavos 
ir prancūziškų likierių, su dide
liu dėmesiu klausiausi ponių pa
sikalbėjimų įvairiomis temo
mis: apie politiką ("nebalsuo
siu bendruomenės rinkimuose 
už N.; tai kas, kad ji toki veik
li visuomenininkė. O aš jums 
sakau, ji nieko daugiau, tik tuš
čias indas. Jūs ne|sivaizduojat, 
ką ji mano kaimynei per telefo
ną apie mane pasakė..."), ame
rikiečių kongreso atstovų rin
kimus ("Pranulis sakė, kad aš 
balsuočiau už P. Bet aš turiu 
savo nuomonę. N. kur kas pa
trauklesnis, ir jo Harvardo ak
centas mane visiškai užbūrė.”), 
apie šeimos gyvenimo proble
mas ("ir kai aš Laimai liepiu 
padėti tvarkyti namus, ui ji 
man įžūliai atsako: mama,tau 
bepigu mane dabar varinėti, kai 
pati tokių darbų nesi dariusi, 
užaugusi tarp tarnaičių"), ir bo
taniką (mano pelergonijos, pa
čios gražiausios mūsų gątvėje, 
virste virsta iš lysvių..."), ir 
apie literatūrą ("... yra kas 
pasiskaityti: tokie puikūs re
ceptai, paurimai moterims, kar- 
uis net intriguojanti noveliu
kė"). Grjžau | namus toks pa
tyrimų praturtintas, apsišvie
tęs. Bet nuo to laiko visada ne
šiojuosi degtukus kišenėje.

A. Visžinis

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

(91-95)

HELP WANTED FEMALE

Opportunity for l’rofrmoonul Help 
REG1STERED NURSES

I or .iii »ervice>, A< all ahifta. I.xcellcnl 
snl.iry $475.00 to $750.00 per month 
d.-pendmg on educatlon, experience Ac 
ų u-i 11 f ication.

Alno
MALĖ OR FEMALE REG1STERED 

OCCUFATIONAL THERAPIST 
S.clary conirneniiurate with experiqnce 
Ai abiiity.
Liberal peraonncl policies Ac fringe 
benef ita.

Apply call or write to 
Per»onnel Director 

GOOD SA^ARITAN HOSPITAL 
800 Forcol Avė., Zanėaville, Ohio 

(93-97)

NURSES VVANTED
RN i LPN » Aide*. 3 to II. and II 

to 7 shiflM. Beautiful new 65-bed 
Gener»tl Honpital in the heart of 
the Adirondacks. Ali benefits. Ap
ply Director of Nursing. Saranac 
Lrtke General Hosp’ital, Saranac 

Lake, New York. (95-97)
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.L
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Vincas Kizlaitis, Dirvos 
tarnautojas, staiga susir
gęs paguldytas j Doctors 
Hospital Clevelande, kur 
gydomas dr. A. Martaus 
priežiūroje.

• Juozas Krygeris, teisi
ninkas, pakeitė savo gyve
namąją vietą. Dabartinis jo 
adresas: 17812 East l’ark 
Dr., Cleveland, Ohio 44119. 
Teki. 531-1702.

KVIEČIA PASINAUDOTI 
RIBŲ PARDAVIAU

The Lion Knitting Mills 
Company savininko žmona 
Alis, .\orbert k. liibshman 
pasiūlė ( leveiando Grandi
nėlei pasidaryti privatu ru
nų pardavimą.

Rugsėjo 1/ d., sekmadie
nį nuo 2:30 iki 7 vai. po 
pietų ji atidarys prie fab
riko esantį "Sales Ruoni” 
tiktai lietuviams pirkėjams. 
Labai prieinamomis kaino
mis galėsit nusipirkti sau

HELP AVANTEI) MALĖ

WAN'II.D Al ONCL
ĮSI < LASS

ALL AROUND MACHINISTS
Mušt l>e able to m-1 up vvork Irom 
Blue Pritils A ( Iomc I olerimces

<ind 
MACHINE ASSEMBLERS 

Job sh<>|> type vvork. 
I or r|ay & night vvork. 

Steady vvork.
A.MI.HIC AN PACKAGING CORP. 

Houte H llines I lill Rd. 
Boston lli-ights, Ohio

(A <|uarter Mile North oi lurnpike) 
(94-100)

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATiC 

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

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
Gausite gerą valandini 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

DIRVOS
RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d.z šeštadieni 

Sv. Jurgio parapijos salėje
Jame Tamstų lauks Įdomi ir nuotaikinga meninė programa. 

Tamstų akivaizdoje paaiškės 1967 m. Dirvos novelės konkurso lau
reatas ir, jeigu jis galės dalyvauti, trumpas pagerbimas ir premijos 
Įteikimas. Šiltų ir šaltų valgių vakarienė, bufetas, šokiai ir kitos Įvai
renybės. Visa tai tik 6 dol. asmeniui. Stalai po 10 asmenų grupėms.

Bilietai Įsigyjami iš anksto Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve
land. Tel. 431-6344, arba pas ALTS skyriaus ižd. Vlada Blinstruba, 
829 E. 185 St., tel. 531-2660.

ir siuntimui į Lietuvą mėg
stu moteriškų ir vyriškų 
rūbų; suknelių, kostiumu- 
kų. paltų, megstukų, blius- 
kučių, antklodžių, skarų, 
siūlų ir t.t.

Jei lietuviai nupirks tą 
sekmadienio popietę pirki

nių už 500 dol. ar daugiau, 
Mis. liibshman padovanos 
šokėjų grupe 10 nuoš. vi
sos parduotos sumos. Ame
rikiečių tarpe šitokios for
mos parama kultūrinėms 
organizacijoms yra labai po
puliari. Lietuvių tarpe šis

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios lutos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

n

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East l£5th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

metodas dar nebuvo mėgin
tas.

Grandinėlė prašo visus 
savo pažįstamus, bičiulius 
ir rėmėjus atvykti į šį rūbų 
pardavimą, apsirūpinti dai
liais pirkiniais ir tuo pačiu 
paremti grupę finansiniai.

Perkamus rūbus galima 
prisitaikinti spėtini i u o s e 
kambariuose. Lion Knitting 
Mills adresas; 3256 West 
25th Street, Cleveland, O.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į Aleksandrą 
Sagienę telefonu 442-8674 
po 6 vai. vakaro.

♦ CLEVELANDO dien
raštis The Plain Dealer 
savo rugsėjo 6 d. laido
je plačiai aprašė komp.
D. Lapinsko kūrybą sol. 
Aldonos Stempužienės 
ruošiamo koncerto pro
ga-

Koncertas įvyks rug
sėjo 24 d. Cleveland Ins
titute of Music salėje.

• 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.

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
a p si gyvenimui kambario. 
Laikinai reikalinga priežiū
ra. Skambinti 531-0284 po 
6 vai. vak.

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)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. Alexander Carolus 

Cursius-Curtius — Įveda
moji Medicinos Disertacija 
apie Inkstų ir Pūslės Akme
nį medicinos daktaro laips
niui Įsigyti spausdinta Lei
dene 1662 m.

Mūsų pirmojo gydytojo 
istorinės vertes disertaciją 
angių ir lietuvių kainoje re
dagavo ar. Stasys Budrys 
ir dr. Vacį. Faprockas. iš
vertė iš lotynų kalbos Ani
cetas Tamošaitis, S. J. Iš
leido A. L. Gydytojų Są
junga (9236 So. Longvvood 
Dr., Chicago, III. 60620). 
48 psl. leidinys, išleistas 
1967 m. Kaina nepažymėta.

Ašaros... Vyt. Maželio nuotrauka

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ K A L EN DŪRIUS J

RUGSĖJO 16 D, Neringos 
Tunto sueiga ir laužas.

RUGSĖJO 24 D. 4 vaL P.P. 
sol. Aldonos Stempužienės re
čitalis Muzikos Instituto salė
je.

RUGSĖJO 30 D. -- Dirvos 
metinis balius, šv. Jurgio pa
rapijos saląje.

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 
klubas.

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

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

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės šven 
rėš Minėjimą

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.
1968

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

VASARIO 3 D. Ateinininkųba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk.
M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1 
D. Amerikos Lietuvių Inžinle. 
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

HELP WANTED MALĖ

WEAVERS: Webbing and narrovv 
fabries, consists of pattern con- 
struction and layout on modern 
looms. Experience and proven skilia 
preferred. We vvill train to fto^ 
standards.Either night or day shift 
available. Good starting pay and 
benefits vvith long established com
pany. Tvvo openings. Call Mr. 
Bridges for appointment 716 —
342-7600, Rochester, N. Y. (89 95)

HELP WANTED MALĖ

LOOM FIXER 
FOR XI) LOOMS 

par r riMi.
OR FU 1.1. TIMI 

(’LINTON ŠILK MILL, 
INC.

58 ( ANAI. S I Rl.l I
IIOLYOKE. MASS.

(89-95)

MILLWRIGHT
AND ELECTRICIAN

Journeynien or 10 year s related ex- 
penence.
Maintenance department oi industrial 
astener manulacturer offers, steady 
rniployment to self-starters who can 
vvork with mininium supervision.

CONTACT PERSONNEL DEPT. 

National Machine Products Co. 
44225 Utica Kd.

Ulica, Mich.
313 — 73I-5OOO. Lxt. 272

(94-96)

THREAD GRINDER HANDS 
Experienced men on Exce)lo Internal 
& External Crinders. Top pav for 
Grinders- All around lathe hand. Sėt 
up vvork from prints. Fringe benefits. 
Steady vvork.

THREAD-CRAFT. INC. 
23901 Blackstone Warren, Mich.

313 — 754-4410
(91-97)

BULLARD OPERATORS
% V.T.L.

MACHINE REPA1RMEN 
INSPECTORS 

HIGHEST WAGES, GOOD WORKING 
CONDITIONS, PERMANLNT POSI- 
TIONS. ALL HOLIDAYS AND BLN- 
EFITS.

Contact BOB BARRETT

U. S. MFG. CO. 
8650 MT.-ELL1OT 

PHONE: 3 13 — 923-3960 
An Equai Opportunity Employer 

(89-95)

TOOL & DIE MAKERS 
Nevvly Formed and Watch Band 
Industry — first class men needed— 
Exp. not necessary.
Liberal vvages. Ali company benefits. 
Replies will be treated conf idential, 

Contact Mr. Clem Kammerer 
JACOBY BENDER CO. INC.

62-10 Northern Blvd., 
Woodside, L L. N. Y.

DE 5-2000
(94-97)

ELECTRICIAN
To vvork in maintenance department 
of vvire division for a major producer 
of specialty steels. Hours of vvork 
are from 3 to | | p. m. Rate per 
hour is $3,645 plūs shift differential. 
Liberal fringe benefits and all group 
insurance paid. Call Mr. Kendell at 
(201) 846-9300 for intervievv.

THE CARPENTER STEEL CO.
Webb Wire Division 
1330 Livingston Avė 

North Brunswick, N. J.
(95-98)

MALĖ & FEMALE

OPPORTUN1TIES FOR 
PROFESSIONAL PERSONNEL 
GRADUATE NURSES 

and 
COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

for thirty bed hospital. For further 
particulars apply^ caII. or vvrile:

Administrator, 
Providence Hospital, 
Daysland, Alberta, 
Canada.
403 — 374-2721 (89-98)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tautos Fondo pirmininkas prel. J. Bąlkūnas

PLĖSTINAS TAUTOS FONDO 
RĖMĖJU TINKLAS

Prel. J. Balkūnas, Liet. 
Išl. Tautos Fondo ir Jung
tinio Finansų Komiteto pir
mininkas, savo pranešime 
Vliko tarybai pabrėžė būti, 
numą ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kaip ir ki
tuose .kraštuose, stiprinti 
tiesioginį lėšų telki
mą Tautos Fondui.

(Jungtinis Finansų Ko
mitetas yra Vliko, PLB, 
ALB, ALT ir LLK atstovų 
sudarytas specialus komite
tas telkti lėšoms tik Lietu
vos valstybės atkūrimo 50 
metų sukakties programai 
finansuoti. Liet. Išl. Tau
tos Fondui yra nuolatinis 
Vliko veiklos aprūpintojas 
lėšomis).

Tiesioginis lėšų 
Tautos Fondui telkimo bū
das yra kūrimas pastovaus 
ryšio daugiausia su paski
rais asmenimis (arba ir or
ganizacijų padaliniais), pa
sižadančiais kasmet sutar
tu laiku įnešti į Tautos Fon
dą bent dešimtį do
lerių.

Tautos Fondui dar reikia 
ry š i n i n k ų -į ga 1 io t i n i ų pa sk i-

Fondo valdybos atžymi, 
kaip ypatinguosius rėmė
jus. Ryšium su tuo. atitin
kamais metais jiems asme
niškai siuntinėjami lietu-

A. A.

ONAI PETRAUSKIENEI

mirus, jos vyrui dr. STASIUI PET

RAUSKUI, sūnums ir dukrai reiškia

me gilią užuojautą

Pasaulio ir Amerikos
Lietuvių Gydytojų Sąjungos

Valdyba

rose vietovėse. Tokio ryši
ninko - įgaliotinio vaidmuo 
yra tarpininkauti nedideliam 
(kelių ar keliolikos asmenų) 
T. F. rėmėjų būreliui susi
siekime su T. F. centru: su
registruoti pasižadėji mus, 
laikui atėjus surinkti įna
šus ir juos persiųsti iždinin
kui. Nors paskiri rėmėjai 
gali tai atlikti ir be tarpi
ninko, naudojimasis tokiu 
tarpininkavimu pasižadėji- 
m ų vykdymą padaro pa
prastesnį, patogesnį, ir gali 
geriau užtikrinti jo tvarkin
gumą) .

Į s i pareigoj imas kasmet 
sutartu laiku įnešti į Tau
tos Fondą bent 10 dolerių 
šiuo metu yra patenkina
mas Vliko veiklos rėmimo, 
mastas, tik tokių rėmėjų 
tinklas dar turėtų būti žy
miai paplatintas. Rėmėjus, 
plėšančius daugiau (bent 25 
dolerius), Vliko ir Tautos

viškieji Eltos Informacijos 
biuleteniai.

Prel. J. Balkūnas savo 
pranešime Vliko tarybai pa
brėžė, kad būtiniausių Vli
ko uždavinių atlikimą ap
rūpinti lėšomis bus užtik
rintai įmanoma tik ta sąly
ga, jei bus tinkamai išplės
tas tiesioginių Tautos Fon
do rėmėjų tinklas. Ameri
kos Lietuvių Taryba — pa
stebėjo T. F. pirmininkas — 
šiemet iš savo surinktų lė
šų perkėlė į Tautos Fondą 
4,000 dolerių.

Tautos Fondo pirminin
kas ypač Vliką sudarančias 
grupes skatino uoliau susi
rūpinti tiesioginiu lėšų tel
kimu. Pažymėjo, kad yra 
kviestos prie to prisidėti 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės bei ki
tos organizacijos, ir jų da
lis jau esanti apčiuopiamai 
pasireiškusi tame darbe. 
Vėliausia naujiena iš tos 
srities prel. J. Balkūno pra
nešime buvo tai, kad lietu
vių Kunigų Vienybės sei
mas, įvykęs New Yorke, 
rugpiūčio 23 24 d., kaip tik 
priėmė tam reikalui gerų 
vilčių teikiantį nutarimą.

Pažymėtina, kad tuo pa
čiu metu T. Fondas gavo 
$40.00 įnašą iš kun. Mato 
čyvo, Albany (N. Y.) šv. 
Jurgio parapijos klebono. 
Jis įjungtas į ypatingųjų 
Tautos Fondo rėmėjų sąra
šą. (ELTA)

POLITINĖ 
KONFERENCIJA

— Didžiuma parengiamų
jų darbų 1967 metų Lietu
vių Politinei Konferencijai 
sušaukti jau atlikta, — 
pranešė Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas Vliko ta
rybos posėdyje. Konferen
cija susirinks Washingtone, 
spalio 21-22 d. Joje daly
vauti yra sutarę Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, Lietuvos Diploma
tinė Tarnyba, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
ba, Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas. Bus pakviesti 
dalyvauti ir laikraščių re
daktoriai.

Šalia bendro veikimo 
klausimų apsvarstymo, Lie
tuvos valstybės atkūrimo 
50 metų sukakties akivaiz
doj, numatomas išleisti ben
dras konferencijos dalyvių 
manifestas — pakartotinis 
pareiškimas lietuvių tautos 
ryžto naudotis teise į vals
tybinę nepriklaus o m y b ę, 
kreipimasis į viešąją pasau
lio nuomonę bei tarptauti
nės politikos lamėjus su 
kvietimu bei raginimu su
sirūpinti grąžinimu Lietu
vai nepriklausomybės.

Vliko pirmininkas taip 
pat smulkiau painformavo 
tarybos narius apie savo 
turėtus pasimatymus Vals
tybės Departamente liepos 
12 d. (ELTA)

• A. Kezio. S. J. foto pa
rodos rugsėjo mėnesį: Chi
cago Public Library išstatė 
10 A. Kezio nuotraukų "Me
džiai" Natūrai Science de
partamento salėje; Clarke 
Kolegija Dubuųue mieste, 
Iowa išstatė 10 nuotraukų. 
Abi parodos bus visą rugsė
jo mėnesį. Rugsėjo 11-17 d.
A. Kezys pakviestas su 60 
darbų j Ford City Chicago
je ruošiamą Lietuvių šven
tę. Ford City yra prekybi
nis centras 76 gatvėje, tarp 
Pidaski ir Cicero gatvių. 
Kun. K. Pugevičiaus vado
vaujama Baltimorės televi
zijos religinė valanda "The 
Good News” ruošia rugsėjo 
mėnesį programą apie Frau 
eis Thompson eilėrašti "The 
Hound of Heaven". kuriam 
iliustruoti bus parodytos 
43 A. Kezio fotografijos. 
Pasibaigus A. Kezio foto 
parodai Sao Paulo mieste 
Brazilijoje (liepos 27 — 
rugp. 15 d.), tie patys ren
gėjai atrinko geriausias 
nuotraukas vyks t a n č i a i 
tarptautinei foto parodai 
Sao Paulo mieste.

• Jūratė Kazickaitė, bū
dama Saigone padarė pasi
kalbėjimą su P. Vietnamo 
viceprezidentu gen. Ky, ku
rį „Laisvės žiburio” radijo 
programa perdavė rugsėjo 
3 d. „Laisvės žiburys” New 
Yorke girdimas kiekvieną 
sekmadienį nuo 9 iki 10 vai. 
ryto per WHBI stotį, 105.9 
FM banga.

• Aktorę Zitą Kevalaity- 
tę - Visockienę girdėsime 
rugsėjo 24 d., 3 v. p. p. Jau
nimo Centre. Ji deklamuos
S. Nėries „Eglė, žalčių ka
ralienė”. Tą popietę įvyks
ta Pauliaus Augiaus mono
grafijos pristatymas. Visi 
kviečiami.

• Pedagoginiame Litua
nistikos Institute mokslas 
pradedamas rugsėjo 16-tą, 
šeštadienį, 9 vai. 30 min. 
N e a kivaizdinė (korespon- 
dencinė) Instituto progra
ma einama be atostoginių 
pertraukų. Galima įstoti 
bet kada ir bet kame gyve
nantiems. Kreiptis šiuo ad
resu: P. L. Institutas, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, 
Illinois 60636. Artėjant 
Lietuvos valstybės atstaty
mo 50 metų sukakčiai, įsto
jimas į P. L. Institutą ir jo 
baigimas būtų vienas iš 
reikšmingiausių lietuvio iš
eivio darbų savo tautinio 
nusiteikimo patvarumui už
grūdinti, o tuo pačiu ir ver
tingiausias asmeninio pa
triotizmo ženklas. Ar be 
gilesnio lituanistinio išsila
vinimo galima tikėtis giles
nio lietuviškumo? Į kultū
rinį paviršutiniškumą jokia 
idėja šaknų neįleidžia.

• Jadvyga Matulaitienė, 
žinoma lietuvių tautinių šo
kių mokytoja rugpiūčio 26- 
27 dienomis atvykusi iš 
New Yorko į Chicagą da
lyvavo Lietuvių- Tautinių 
Šokių Instituto posėdyje, 
kur buvo aptariami -tauti
nių šokių šventės repertua
ro ir meninės programos 
dalies klausimai.

Tautinių šokių Institutas
J. Matulaitienę pakvietė 
vadovauti tautinių šokių 
pravedimui IlI-je šokių 
šventėje.

Posėdyje dalyvavo: Jad
vyga Matulaitienė, Bruno
G. Shotas, Irena šilingienė 
ir Bronė Jameikienė.

BOSTON

PAIL. A. ROKšTELĖS 
MENO PARODA

Prieš devynius metus A.
L. Tautinės Sąjungos Bos
tono skyriaus valdyba, pir
mininkaujant J. Vaičaičiui, 
buvo surengusi dail. Anta
no Rūkštelės meno parodą. 
Ji turėjo nepaprastą susi
domėjimą ir pasisekimą. 
Skirtinga kūrinių dvasia, 
skirtinga tematika ir mieli 
Lietuvos gabaliukai buvo 
verti visų dėmesio. Pats 
dailininkas buvo labai šiltai 
priimtas parodos rengėjų ir 
Bostono lietuviškos visuo
menės.

štai, po devynių metų 
pertraukos, dail. A. Rūkš- 
telė vėl atvyksta su savo 
naujais kūriniais. Iš anksto 
galima numatyti, kad paro
da turės pasisekimą ir ne 
mažesnį susidomėjimą, kaip 
prieš devynius metus, šią 
parodą rengia irgi A. L. 
Tautinės Sąjungos Bosto
no skyriaus valdyba, kurios 
pirmininku yra J. Rentelis.

Paroda rengiama Tauti
nės Sąjungos namuose. Ji 
busat įdaryta š. m. rugsėjo 
mėn. 16 d., šeštadienį, ir 
tęsis iki rugsėjo 24 d. imti
nai. Dail. A. Rūkštelei lin
kime geriausios sėkmės, o 
savo bostoniškiams — pui
kaus laiko parodą pamatyti 
ir ją įvertinti. (pv)

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 17 d., sekmadie

nį. 7 vai. 30 min. vakare, 
Bostono Lietuvių Bendruo-

SPORTO DIENOS

MIRĖ VYTAUTAS 
SAUNORIS

Rugpiūčio mėn. 29 d. Vil
niuje vėžio ligos pakirstas 
mirė žinomas Lietuvos spor
tininkas — futbolininkas 
Vytautas Saunoris.

Velionis gimė 1923 m. ba
landžio mėn. 23 d. Trakų 
apskr., žąslių valse., Baro
kų paliv.

Pradžios mokyklą ir gim
naziją pradėjo lankyti Klai
pėdoj, kur tėvas kap. Anta
nas Saunoris tarnavo Lie
tuvos kariuomenėj ir buvo 
vienas KSS klubo iniciato
rių. Ir a. a. Vytautas pasekė 
tėvo pėdomis, ypač pamė
gęs futbolą ir krepšinį. Vo
kiečiams užėmus Klaipėdą, 
su tėvais kurį laiką gyveno 
Plungėj, Telšiuose, Mažei
kiuose, kai galutinai 1940 
m persikėlė į Vilnių ir iki 
pat mirties jame gyveno. 
Baigęs Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnaziją, buvo 
įstojęs j Vilniaus Universi
teto ekonomijos fakultetą ir 

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 organizacijoj 
šventėje dalyvauja organi
zuotai su savo vėliavomis.

(jvs)
DETROIT

KVIEČIA | SINODĄ
Sinodo paruošiamieji dar

bai Detroite jau seniai pra
sidėjo. Du susirinkimai si
nodui pasiruošti jau buvo 
ir šv. Antano parapijoje, 
tačiau dalyvavo apgailėtinai 
mažas parapijiečių skaičius, 
šv. Antano parapijos klebo
no kun. \V. Stanevičiaus 
įgaliotas kviečiu galimai 
daugiau lietuvių dalyvauti 
sekančiame ir paskutiniame 
sinodo pasiruošimo susirin
kime, kuriame klebonas pa
aiškins, kaip mes visi gali
me į šį sinodą įsijunggti. 
Susirinkimo metu bus rodo
ma specialiai tam reikalui 
arkivyskupijos paruošta te
levizijos programa. Susirin
kimas įvyks rugsėjo 12 d. 
(antradienį), 7:30 vai. va
kare šv. Antano parapijos 
klebonijos rūsyje.

V. Kutkus

ARGENTINA
GRAŽUS „RAMBYNIE-
ČIV" PASIRODYMAS

Nepaprastai gražiai pra
ėjo Jaunuolių Rambynie- 
cių” rengtas vakaras "Šie
napjūtė’ , Gasparo Veličkos 
2-jų veiksmų muzikalinė 
pjesė.

Tai puikios meninės jau
nuolių jėgos pasiaukojimas, 
p a s i r uošimas įvykdymui 
taip gražios programos. 
Beveik visi užimti darbu, 

1943 m. sukūrė šeima su 
vilniete Aldona Drūtaite.

Velionis yra žaidęs Kau
no futbolo rinktinėj jos gas
trolėse po Lenkiją 1939 m. 
1949 m. rudenį Lietuvos 
rinktinėj, rungtynėse prieš 
Latviją, Vilniaus LGSF ko
mandoj. Pokariniais metais 
buvo įsijungęs į Vilniaus 
Spartako eiles kaip aktyvus 
žaidėjas, vėliau treneris.

Velionis paliko Kanadoj, 
Hamiltone motiną ir Lietu
voj, Vilniuj j tėvą, žmoną, 
buv. Lietuvos ir Sov. S-gos 
stalo teniso meisterį brolį 
med. dr. Algimantą, 21 m. 
sūnų Gintarą ir 18 m. duk
ra Birutę — studentus.

(kb)

• Pan American žaidynė
se Vinipege dalyvavo dvi 
lietuvaitės: Kanados spal
vas gynė Irena Macijauskai- 
tė-Piotrovski ir Argentinos 
— Kaufmanaitė. Sudarant 
šio žemyno lengvosios atle
tikos rinktinę rungtynėms 
prieš Europą, Kanados lie
tuvaitė buvo įtraukta 200 
m. ir 4x100 m. estafetiniam 
bėgimui.

• Prasidėjusiam Kanados 
futbolo sezone iš lietuvių 
yra tik Toronto Argonauts 
komandoj Jonas Vilūnas. 
Po trijų rungtynių, rytinės 
Kanados dalies pirmenybių 
lentelėj, surinktais taškais, 
jis yra trečioj vietoj.

• Buv. futbolo žaidėjas, 
radijo ir televizijos komen
tatorius, Kanados laikraš
čių sporto redaktorius Ani
cetas Stukas — dažnai ang
liškai kalbančių vadinamas 
„big Lithuanian”, nuo šio 
rudens persikelia į Vancou- 
verį, kur eis vietos ledo ru
tulio komandos menedžerio 
pareigas.

mokslu, bet surado tam kil
niam darbui laiko ir jėgų 
lietuviškai veiklai paįvai
rinti.

P r o g r a moję dalyvavo 
apie 30 mergaičių ir ber
niukų. Jaunuolius puošė 
tautiniai rūbai, skambėjo 
lietuviškos gražios, jaus
mingos dainos, visi kalbė
josi lietuviškai, ir puikiai 
sutartinai atliko savo vaid
menis.

žiūrint į jų pasirodymą, 
prisiminė laikai, kada ir 
mes jauni taip šokome, dai
navome laisvoje Lietuvoje, 
ir ne vienam iš dalyvių 
ašaros temdė akis, prisimi
nus praleistas jaunystės 
dienas ir kartu liūdnumas 
slėgė širdį, kad mūsų gim
tinė Tėvynė Lietuva yra 
pavergta komunistų. Bet 
liko mūsų širdyse ir džiau
gsmas, kad mūsų jaunuoliai 
Argentinoje tęsia kilnią lie
tuvišką veiklą grynai lie
tuviškoje dvasioje.

Dainas paruošė chorų ve
dėjas Vaclovas Rimavičius. 
šokius ir dainas išpildė 
tautinių šokių ansamblis 
„Rambynas”. Vokalinėj pro
gramoje dalyvavo inž. Al
gimantas Rastaukas ir va
dovė Valičkaitė-Srmanaus- 
kienė. Akordeonistai taip 
pat jaunuoliai: Luis Rudė- 
nas, Hugo Povilauskas ir 
Guilermo Kliauga.

Juozas šiušia

SEI*TYNI SKIRTUMAI
1. Automobilio užpakali

nis sparnas kitos formos;
2. Antrosios moters šukuo
senoj linija skirtinga; 3. 
Automobilio veidrodėlis di
desnis; 4. Ant priekinio 
lango atspindžio linija skir
tinga; 5. Pro kairįjį langą 
matyti stovinčio vyro lie
muo ; 6. Automobilio firmos 
ženklas didesnis; 7. Hori
zonte kranto šešėliai skir
tingi.
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