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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRAEITIS IR ATEITIS
KAI KURIOS IŠVADOS Iš FAKTO. KAD PUSĖ 
DABARTINĖS LIETUVOS GYVENTOJŲ NE
GYVENO NĖ VIENOS DIENOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS LAIKAIS IR APIE JĄ GIRDI TIK 
BLOGĄ. — NEPRIKLAUSOMYBĖS ŽMONĖS 
TROKŠTA NE DĖL PRAEITIES, BET DABAR

TIES IR ATEITIES.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Skaičiau Yury Krotko
vo knygą ’I amfromMos 
cow’, kai laiškanešys at 
nešė eilę lietuviškų laik
raščių, kuriuose man į 
akis krito vienas būdin
gas Eltos ’editorialas’ . 
Nepavydžiu Eltos bend
radarbiams. Priėjimo 
prie pirminių žinių šal
tinių nėra, dažniausiai 
tenka pasitenkinti bolše
vikų propagandos atitai
symu ar patikslinimu ir 
išskaitymu tarp eilučių 
tai, ko jos autoriai neno
rėjo pasakyti. Tai be 
abejo reikalingas dar
bas, nors susijęs su pa
vojum, kad Eltos biule
tenių skaitytojai prade
da nesusigaudyti, kur yra 
faktai ir kur aiškinimai, 
ir po-truputįpradeda jais 
visai nesidomėti. Tuo 
labiau, kad jie dažnai pa
sirodo visuose mūsų laik
raščiuose ir tuo pačiu ve
da prie minties, kad 
mums užtektų tik vieno 
valdiniai nuobodaus spau - 
dos organo.

Mano dėmesį patrau
kusiam Eltos pranešime 
komentuojamas faktas, 
kad pusė dabartinės Lie
tuvos gyventojų yra gimę 
ir augę bolševikų okupa
cijoje. "Atseit — rašo 
Eltos komentatorius — 
pusė ... Lietuvos gyven
tojų ... patys visiškai 
nėra pergyvenę nė vienos 
nepriklausomo Lietuvos 
gyvenimo dienos". To
liau nurodoma, kad bol
ševikai stengiasi Lietu
vos praeitį juodinti, ta
čiau tuo juodinimu — 
raminasi Eltos auto
riai — ne visai tikima ir 
padaroma tokia išvada:

"Tad priminimas, kad 
jau pusė Lietuvos gyven
tojų yra gimę - augęru-

santvarka ne 
to, kad Lietuvoje ji 
kada buvo geresnė, 
dėl daug paprastes- 
priežasties, būtent, 
dabartinė santvarka 

nepatinka. Jeijiems

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažiavimo, įvykusio Clevelande rugsėjo C ir 3 d., dalyviai 
aplankė lietuvių kultūrini darželi. Ta proga K.S. Karpius svečius supažindino su darželio istorija, o 
dr J Balčiūnas pasakė kalba. Nuotraukoje svečiai prie dr. Vinco Kudirkos paminklo.

* * . V. Pliodžinsko nuotrauka

jiems patiktų, nebūtų jo
kios vilties jos kada nors 
atsikratyti. Gyvas žmo
gus turi vilčių ateičiai, 
bet ne praeičiai.

Gerą įrodymą tezei, 
kad ne praeitis, bet da
bartis, jei ne ateitis ke
lia nepriklausomybės 
troškimą, yra mano mi
nėta Y. Krotkovo kny-

sų bolševikų valdymo lai- ga (Yury Krotkov: I am 
kais, kad jau didžioji są. frOm Moscow. E.P. Dut- 
moningosios lietuviųkar- ton & Co. leidyklos New 
tos dalis nepažįsta kito- Yorke išleista šiais me- 
kio gyvenimo, kaip tikru- tais). Jos autorius, kino 
sų bolševikų padiktuotą
jį, yra paremtas tik aklu 
aritmetiniu paskaičiavi
mu, kuris toli gražu ne
įrodo, kad sąmoningoji 
bei veiklioji lietuvių kar
ta Lietuvoje jau būtų to
kia pačia proporcija pa
vergta bolševikinės in- 
doktrinacijos”.

O Viešpatie, kokia don
kichotiška kova su vėjo 
malūnais. Išeina, kad tik 
tas gali būti lietuvis pa
triotas, kuris pats išgy
veno bent dieną nepri
klausomoje Lietuvoje ar
ba apie tai turi informa
cijų iš pačių gryniau
sių, bet be 'rusų bolše
vikų’ šaltinių.

Kai aš pagalvoju apie 
Kauną, man prieš akis 
stojasi arkliuko traukia
mas tramvajus ’konkė’, 
kuri nors ir atkakliai lai
kėsi, tačiau jau gerokai 
prieš nepriklausomybės 
galą buvo panaikinta. Aš 
ją kaž kodėl atsimenu 
kaip labai būdingą anai 
epochai smulkmeną. Tai 
tačiau nereiškia, kad ne- 
priklausomybę atgavus 
būtinai reikės vėl turėti 
’konkę’. Ir ne tik ’konkę' 
bet ir lygiai tą pačią san
tvarką, ar ji būtų 'šei
minė* ir’vadistinė’. Tai, 
kas buvo prieš 27 ar 50 
metų neatstatysi. Ir da
bartiniai Lietuvos gyven
tojai yra nepatenkinti bol
ševikine 
dėl 
kaž 
bet 
nės 
kad

scenarijų rašytojas, yra 
jaunesnis už bolševikų 
revoliuciją — jis yra jos 
produktas ir turėjo paly
ginti, gerą gyvenimą. 
Bet nepaisant viso to, jis 
pasirinko emigracijos 
vargą ne dėl to, kad bū
tų pasiilgęs caro reži
mo, bet dėl to, kad da
bartinis režimas jam at
rodė esąs nežmoniškas. 
Savaime aišku, kad jis 
neturi papasakoti tokių 
sensacijų kaip Svetlana 
Staliną, tačiau ir jo kny
gą skaitant užsikreti en
tuziazmu: tokia absur
diška padėtis negali dar 
labai ilgai tęstis.

Tiesa, daugelis mūsų 
bolševizmo esmę per
kando per palyginti trum 
pą pirmos okupacijos 
laikotarpį, tačiau po tru
putį pradeda įsigalėti pa
žiūra, kad ji keičiasi. 
Dėl to Krotkovas paaiš
kina:

"Mano nuomone, ko
munistinė sistema vei
kia pagal sekančią arit
metikos taisyklę:atskiri 
skaičiai gali pasikeisti, 
bet suma lieka ta pati. 
Stalinas, Malenkovas, 
Chruščiovas, Brežne
vas, Kosyginas, Šelepi- 
nas... bet sistema pasi
lieka ta pati. Stalino val
dymo metu vadai suimda
vo žmones fiziškai, da
bar jie areštuoja psicho
loginiai. Tas pats kon
fliktas žmonių santykiuo 
se vis dar pasilieka, tas 
pats susidūrimas tarp 
laisvės ir tironijos".

Mūsų ’bendradarbiavi 
mo’ šalininkams būtų la-

Vaizdai iš Korp. Neo-Lithuania stovyklos Rex Terrace Mich. Viršuje vėliavos pakėlimas./\pa- 
čioje filisteriai pasitarimo metu. Sėdi iš kairės: Stoncelis, Šimkus, Noakas, Mažeika, Diržys ir Nau
jokas. J. Gaižučio nuotrauka

bai verta paskaityti il
gus tos knygos skyrius, 
kuriuose išsamiai išdės
toma procedūra, kurią 
turi praeiti sovietų pi
liečiai, norėdami pasi
važinėti po užsienį, nors 
ir būtų partijos nariai 
bei kultūros kūrėjai. Ir 
kaip kartais jie gali nu
kentėti už tokį nekaltą 
dalyką, kaip pastebėji
mą, kad vakariečių lėk
tuvai yra mažiau triukš
mingi už sovietinius! 
(Krotkovas tarp kitko 
nėra visai naujas pabė
gėlis, jis pabėgo iš so
vietų globos 1964 m. Lon
done . Viena kita detalė 
sovietinėje sistemoje 
gal jau ir dabar yra pa
sikeitusi, bet galutinė su
ma vis tiek lieka ta pati).

Vėl grįžtant prie pra
eities prisiminimų, reik
tų dar pastebėti, kad lai
kui bėgant jie gerokai iš - 
blėsta. Lietuviai pasinau
dojo 1918 m. proga nepri
klausomybei įgyti ne dėl 
to, kad Vytautas Didysis 
girdė savo žirgą Juodo
joj jūroje. Jei taip būtų, 
latviai ir estai nebūtų ga
lėję turėti savo valsty
bių, kurios juk nebuvo 
blogesnės už mūsų. Jau 
nekalbant apie Afrikos 
tautas! Sąlyga nepri
klausomybei yra troški
mas geresnės ateities, 
bet ne praeities.

PASIILGO KOSMETIKOS
šeštadieni, rugpjūčio 19 

d.. Kaline, vienoj Laisves 
alėjos krautuvėj pasirodė 
kosmetikos prekių iš Len
kijos. .Jau prieš atidarant,

MOKYTOJŲ PAGERBIMO 
DETROITE LAUKIANT

Lietuvą okupavus, bol 
ševikai pradėjo lietuvius 
mokytojus tremti vergų 
darbams į Rusijos gilu
mą, kur nežmoniškos są
lygos daugelį jų nuvarė 
į kapus arba atėmė svei' 
katą. Pačioje Lietuvoje 
likę mokytojai verčiami 
meluoti mokyklose nie
kuo nekaltiems moki
niams. Mokytojas nebe
gali pasakyti teisybės 
nei apie savo krašto pra 
eitį, kalbą, religiją ir t.t.

Bolševikinis siaubas 
išblaškė tūkstančius lie
tuvių iš savo gimtųjų na 
mų.iš tėvų žemės. Atsi- 
dūrusiems už Lietuvos 
ribų reikėjo jungtis mo
kyklų atgaivinimo dar
ban. Lietuvis mokyto
jas pasiima didelę naštą 
lietuvybei išlaikyti, ją ug 
dyti ir, kiek sąlygos lei 
džia, atsverti tą rusišką 
melą, skleidžiamą oku
puotos Lietuvos mokyk 
lose.

ALT S-gos Detroito 
skyriaus iniciatyva or
ganizuojama nepapras
ta tautinė šventė, kurio
je bus pagerbti mūsų mo
kytojai, dirbą sunkų ir 
atsakingą darbą, ir tie, 

prie durų stovėjo ilga mo
terų eile. Kai atidarė, per 
tris valandas tų prekių bu
vę parduota už apie 3,000 
rublių . . . (E)

kurie jau ilsisi amžiny
bėje. Toks pagerbimas 
yra pirmasis ir todėl 
jis tampa istoriniu.

Šioje šventėje dalyvau 
ja mūsų visuomeninio gy
venimo viršūnės. Šv. Mi 
šias atnašaus vysk. V. 
Brizgys, kalbės PLB V- 
bos p-kas J. Račiūnas, 
PLB V-bos vicepirm. St. 
Barzdukas padarys pra
nešimą apie mokytojo 
darbo sąlygas ir jo vaid
menį praeityje ir dabar
tyje. Poną St. Rūkienė, 
Sibire kentėjusi 15 me
tų, nušvies dabartinį švie
timą pavergtoje Lietu
voje.

1 šventę atvyksta JAV 
LB C.V-bos p-kas J, Ja
saitis, ALTS-gos C. V- 
bos p-kas T. Blinstru- 
bas. Jų visų dalyvavimas 
rodo, kad rengiamoji tau
tinė šventė nėra parapi
jinė bet visų lietuvių.

Mokytojui pagerbti, jo 
vardui įamžinti kuria
ma speciali kantata. Žo
džiai Bern. Brazdžionio 
muzikas Br. Budriūno. 
Kantata skambės per di
džiąsias šventes ir pri
mins nežinomąjį moky
toją, atidavusį auką tau
tai ir tėvynei.

Rengėjai kviečia gau
siai dalyvauti š.m. rug
sėjo 17 dieną pamaldo
se, akademijoje ir sve
čiams bei mokytojams 
pagerbti pietuose.

A. Musteikis
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Kai daina muša per galvq
ALDONOS STEMPUŽIENĖS KONCERTĄ SUTINKANT

Koncertas. Jis 
įvyks sekmadienį, rug
sėjo 24 d., 4 vai Kulas 
Hali, 11021 East Boule- 
vard. Bilietai gaunami 
Dirvoje, Patrijos krau
tuvėje ir Burrows pre 
kyboje (419 Euclid Avė.).

Koncertą ruošia Cafa- 
relli Opera Co. Ši kom
panija paprastai kiekvie* 
nais metais duodavo ku
rią nors operą. Bet šiais 
metais’ ponia Cafarelli 
apsisprendė suruošti 
savo gabiosios mokinės 
Aldonos Stempužienės 
koncertą.

Kas muša per 
galvą? Kompozitorius 
Darius Lapinskas. Šitą 
stiprų liaudinį išsireiš 
kimą panaudojo muzi
kos kritikas kompozito
rius Vladas Jakubėnas, 
rašydamas apie A. Stem
pužienės ir D. Lapins
ko pasirodymą Chicago
je, š.m. balandžio mėn. 
29 d. Anot Jakubėno, kai 
kurie Lapinsko kūriniai 
mūsų konservatyvius, 
prie jaukaus, melodingo 
romantizmo pripratu
sius klausytojus veikia 
lyg "pagaliu per galvą" 
(Aidai, š.m. Nr. 6). Ir 
vis dėlto pagalių per gal
vą panorėjo gana gausus 
būrys chicagiškių, o pa
tys Stempužienės ir La
pinsko pamušti vis stip
riau ir ilgiau po kiek
vienos dainos mušė į sa. 
vo delnus. Tai vieną sek
madienį gausiems sve
čiams pademcnstravo 
mūsų radijo vecėjas J. 
Stempužis iš juostelės 
įrašų. Ir dainas, ir plo
jimus.

Visą tą programą tu
rėsime progos girdėti 
savo mieste. Programa 
turės ir ne tokią per gal
vą mušančią dalį suside
dančią iš įvairių tautų, 
įvairių laikų ir stilių dai
nų ir retai girdėtų ope
rų arijų. Naujas, origi
nalus, kaikągazdinantis, 
daug ką džiuginantis bus

V. Mar iūnas

Lapinsko kompozicijos 
ciklas "Ainių dainos".

Maišatis dėl ai
nių. Ano Chicagos kon
certo kritikai rašė pa-

Sol. Aldona Stempužienė

lankiai, net entuziastiš
kai ir solistė, ir kompo
zitorius, ir išpildymas 
davę kažką naujo, kažką 
pritrenkiančio. Patiko 
ar nepatiko, bet įspūdis 
buvęs stiprus. "Aldonos 
Stempužienės ir Dariaus 
Lapinsko meninis ben
dradarbiavimas yra su
rištas su tam tikrais 
prieštaravimais ir nėra 
surištas su visuotiniu pri
tarimu. Kartu gi ši veik
la atstovauja aukštam 
meniškumui ir neabejoti
nai įneša naujų elementų 
mūsų muzikinėn padan
gė", rašo ten pat V. Ja- 
kubėnas. Bėdos betgi 
mūsų kritikams pridarė 
D. Lapinskas su savo

"Ainių dainų" sąvoka. Ir 
Jakubėnui, ir kitiems re
cenzentams tai jau senių 
senolių dainos. O tikrai 
kompozitorius savo cik
lo vardu nori atliepti į 
Maironio lūkestį: "Ne 
taip dainuosim, kaip lig 
šiolei, kitas mąstysime 
dūmas". Taip, jo įkvėpi
mas kyla iš gilios seno
vės dainų žodžių ir mu
zikos, bet iš šitos me
džiagos jis kuria nau
jas dainas mums, senųjų 
ainiams, kuria šiai die
nai, o gal tiksliau —ry
tojui.

Kodėl Aldona ir 
Darius susipora
vo? Klausimas pikantiš
kas, o atsakymas visai 
praktiškas. Solistė rado, 
kad Dariaus dainos jos 
balsui ir skoniui tinka, o 
kompozitorius įsitikino, 
kad solistė taip padainuo
ja, kaip jis parašo. Ir 
tai tikrai nelengva. La
pinsko ritmai, tempai ir 
perėjimai neįprasti, ne
lygūs, su nelauktais po
sūkiais. Bet solistė sa
vo išpildymu taip tikra, 
kad klausydamas gauni 
įspūdžio, lyg ana senų se
novės daina čia pat gims
ta, gyva šios dienos oru 
ir dvasia, kartu primity
vi ir moderni, tvirta ir 
drąsi pasitikti nežino
mus rytojus.

Klausytojų egzami
nas. Susidūrę su nauju 
reiškiniu, mes visada 
laikome egzaminus, klau
siame save ir ieškome 
atsakymų. Kas tai? Ko
dėl? Gerai - negerai? 
Reikia - nereikia?

Bus daug ir įvairių 
klausimų, atsakymų, 
sprendimų ir teigimų ir 
po Stempužienės - La
pinsko koncerto. Bet bū
kime garbingi patys su 
savimi, su soliste, su 
kompozitorium, su ki
tais koncerto dalyviais 
ir jo rengėjais. Spręski
me, girkime ar peiki
me, bet tik tada kai pa
tys būsime koncerte bu
vę ir išklausę.

Taigi, rugsėjo 24 die
na tegul bus diena, kai 
"ne taip dainuosim, kaip 
lig šiolei, kitas mąstysi
me dūmas".

HELP WANTED MALĖ

TOOL & DIE MAKERS 
Newly Formed and Watch Band 
Industry — first class men needed— 
Exp. not necessary.
Liberal wages. Ali company benefits. 
Replies will be treated confidential.

Contact Mr. Clem Kammerer 
JACOBY BENDER CO. INC.

62-10 Northern Blvd., 
Woodside, i. I., N. Y.

DE 5-2000
(94-97)

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

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

313 — 754-4410
(91-97)

L. ST. ANTHONY^
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauikei 
Executive Secretary

ON INVESTMENT5 
Units of $100 00 
Dividend Checki 
Miiled Ouarterly

5°°
ON BONUS SAVINGS

Unift of $1,000.00
For 3 Yeari 

Oividendt Pald 
Ouarterly 

or Compounded

60650
1447 So. 49fh Court

CICERO. ILLINOIS • 
Phone (Are* Code 312) 656-6330

HOURS: Mon. M; Tuei., Thur*., Fri. 9-5; $«t. 94; W«d. Goied 
fa By The I0H) Of T*a MaaH WIH f«m Fr*m TAa l«f.

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ 
i.
2.
3.
4.

St. Remy Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy ...........................5th — $4.39
Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39 
Imported Scoth Wiskey ............5th — $3.98
Imported French Cordials .......v 5th — $2.98

5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6.
7.

Imported French Brendy .
Ricadona Vermouth 30 oz

. 5th — $3.35 
Bot. — $1.29

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

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ .10 H AN N ES M. S1MMEL ----------------
(57) Sugedus spausdinimo mašinai, praeitame numeryje

blogai atsispaudė atkarpa, tad šiame numeryje ją pa
kartojame. Red.

Pasidėjęs ant žemės žemėlapj, Lievenas dar kartą pasitikrino, 
ar teisingoje vietoje atsiradęs. Priešais pievoj tekėjo nedidelis upe
liukas, o kitoj pusėj buvo miškelis. Tas upelis skyrė vakarinę Vo
kietiją nuo komunistinės. Kitoj pusėj augo trys medžiai. Buvo su
tarta, kad gegužės 27 dieną per pietus ten stovjs rusas kareivis jj 
pasitiks. Nors buvo jau dvylikta, bet jokio kareivio jis 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
tien paleidimą. Išlaukė pusvalandi ir užsinorėjo valgyti, kai ki
toj pusėj pasirodė kareivis, per petį persimetęs automatu. Jis su
stojo prie trijų medžių ir apsižvalgė.

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

Tomas ramiai ėjo, draugiškai modamas kareiviui ranka. Prie 
upelio sustojo, nusimovė batus ir kojines, pasiraitė kelnes ir pra
dėjo bristi per šaltą vandeni kiton pusėn. Pasiekęs upelio vidurį jis 
nustebo kareivio griežtu šauksmu.

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

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

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

vokiškai.
Bet kareivis įrėmė automatą Tomui { pašone.'Tomas numetė 

žemėn portfeli, batus ir kojines. Atsiminęs judo pamokas, jis stai
ga pasisuko ir kareivis kulverčiais nusirito-{ upei} su savo auto
matu. Tomas pasiėmęs batus, kojines ir portfeli, pasiruošė bėg
ti gilyn į sovietiškąją zoną, kai staiga išgirdo triukšmą. Sovietų 
pusėje iš miškelio pamatė išbėgant apie penkiasdešimt asmenų, 
V) -ų moterų ir vaikų, kurie perbrido upeli ir dingo amerikiečių 
pusėje histebęs Tomas žiūrėjo l juos. Jis padėjo tiems žmo

nėms perbėgti J vakarus. Paskui pamatė iš upelio brendant be
sikeikianti rusą, kuris pradėjo J 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 kaip beprotis tebešaudė. šū
viai nutilo ir jeepas sustojo šalia Tomo.

-- Gaspodin Scheuner, ar taip? — paklausė kapitonas darky
tai vokiškai. — Atsiprašau, kad pavėlavau. Padangos blogos! Ke
ly sugaišau. Būkit pasveikintas, gaspodin!

Zwickau Palast-Kaffee kaip ir visas miestas sudarė liūdną 
vaizdą. Tomas šešiom valandom praslinkus po perėjimo per sie
ną, sėdėjo viename to restorano kambary ir gurkšnojo neskanų 
limonadą. Jis neturėjo ką veikti. Kapitonas kuris ji pasitiko, išso
dino Zvvickau kariniame štabe, kur viršininku buvo tūlas pulkinin
kas Melanin. šis per vertėją Tomui pranešė, kad priimsiąs kitą 
dieną 9 va L ryto.

Tokiu būdu Tomas pradžioj nuėjo J viešbuti, uip pat skurdų, o 
paskui atėjo l dar skurdesni restoraną, čia jis stebėjo supančius 
žmones. Visi jie buvo apsirengę senais kostiumais, marškinių kal- 
nieriukai buvo pratrinti, moterys nenusidažiusios, su vilnonėm ko
jinėm, batai su storais korkinlais padais, plaukai negarbanuoti. 
Žiūrint t juos galima buvo įsitikinti, kad tai jie tikrumoje pralai
mėjo karą.

Prie vieno stalo sėdėjo porelė. Moteris buvo pilnų formų ir 
šviesių plaukų. Jos veidas buvo slaviškas. Ji turėjo geresnę suk
nelę, stipriai aptemptą, rodančią jos kūno linijas. Leopardo kailio 
apsiaustas gulėjo ant kėdės atlošo. Jos kompanionas buvo raume
ningas, sumbus, tikras Tarzanas. Moteris, kuriai matyt nusibo
do rusiški veidai, metė žvilgsni j Tomą.

Tomas vengė pažinčių, tad nusisuko ir užsisakė naują bonką 
limonado, bet kai jis dar kartą žvilgterėjo j moterį ši jam nusi
šypsojo ir jis atsakė šypsena. Po to dalykai pradėjo greitai vys
tytis. Jos kompanionas staiga pašoko nuo kėdės ir pribėgęs grie
bė Tomą už atlapų.

Tomas nemėgo, kad kas jam kabintųsi {atlapus ir antrą kar
tą tą dieną pavartojo judo. Milžinas išsitiesė ant grindų vidury 
restorano. Vienas rusas puskarininkis išsitraukė revolveri, bet 
rodyti drąsą prieš revolveri neprotinga ir Tomas išsmuko iš res
torano j gatvę. laimei lauke nebuvo daugiau rusų kareivių, o vo
kiečiai nebandė Tomo sulaikyti. Jie labiau reiškė jam simpatiją, 
kad pamokė rusą.

Nieko nepersekiojamas jis ramiai grjžo j viešbutj.
Kitą rytą nusiskutęs lygiai 9 vai. prisistatė { karinj štabą pas 

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

kur{ Paliko gulinti ant grindų restorane, šiandien jis buvo unifor
moje ir krūtinė buvo nukabinėu ordinais. Jo biuras buvo trečiame 
aukšte. Langas? 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 ragana!
-- Pulkininke, jūs kalbate apie savo žmoną?
-- šių 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 sulą.
-- Tačiau aš myliu Dunią, tą balandėl{. Bet užteks. Kalbėkim 

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

kai girus, 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, kuri galėsite išsigabenti J Vakarus, jei paliksite pla
nus.

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

mokame.
Ir nusišypsojęs pridėjo:
-- šiaip jūs prouujate gerai, ponas Tomas Lievenai.
Tomas pajuto kojose šaltj.
-- 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 urnybų 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 l namus. Dunia bus patenkinta. Ji pa
darys blynelius su ikrą. Po to galėsime paplepėti. Sutinkat?

-- Puiki idėja, -- atsiliepė Tomas.
(Bus daugiau)
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BOLŠEVIKIŠKAS TROJOS ARKLYS

Jėga, kuri turėtų 
pajudėti

Šioje vietoje esame anksčiau užsiminę apie 
jėgą, arba tuos visuomeninei veiklai resursus, 
kurie glūdi inteligentijos kartoje, užsidariusio
je savyje, retomis išimtimis tik pasirodančioje 
mūsų veiklos orbitoje. Tai toji karta, kuri savo 
amžium artėja į 30-40 metų vyrus ir moteris, 
spėjusius jau gerai materialiai įsikurti, užimti 
geras pozicijas, pažinti šio krašto sąlygas ir gy
venimo aplinkybes.

Neseniai jųjų pagelbos šaukėsi Lituanus lei
dėjai. Atrodo, kad jųjų pagelba būtų reikalinga ir 
naudinga labai daugelyje sričių.

Daug girdime kalbų ir daug raštų skaitome 
apie savo jaunąją kartą, jos tautinį auklėjimą ir 
švietimą, jų išlakymą savose organizacijose, jų 
bendravimą ir paruošimą lietuviškai veiklai. Tuo 
sielojasi tėvai ir toji veikėjų karta, kuri gyvena 
tremtinio aureolėje su visomis tos aureolės tei
giamybėmis ir neigiamybėmis, neišvengiamomis 
emigrantų gyvenime.

Ko tame gyvenime pasigendama daugiausia, 
tai tos mūsų jaunosios inteligentijos dalies, kuri 
galėtų sulaikyti "emigrantiškumo" procesą, suė- 
dusį ir išnaikinusį didelių tautų išeivijos bendruo
menes. Tuo pačiu jie ir save ištrauktų iš tautų 
liėdinimo katilo, kuriame gal jauku ir patogu gy
venti materialiai, bet dūstama dvasiniai.

Sukaktuviniams metams artėjant, kada ne tik 
daug užsimota padaryti, bet eilę darbų ir reikės 
įgyvendini, tos kartos įtraukimas svarstomas ne 
tik mūsuose. Mat, sukaktuvinių metų paskirtis 
nėra vien savybėje iškilmes rengti, bet tie me
tai turi didelę ir svarbią propagandinę reikšmę 
visam Lietuvos laisvės reikalui. Kada vieni jau 
pasiruošę skirti šimtais tūkstančių dolerių vien 
propagandos reikalams (pvz. latviai), negalime ir 
mes Lietuvos vardo palikti nuošalyje. Juk būtina, 
kad sekančiais 1968 metais apie Lietuvą prabil
tų ne tik pakviestieji į iškilmes svečiai, bet kad 
mūsų ir jų balsą išgirstų platesni gyvenamojo 
krašto visuomenės sluoksniai. Tam tikslui rei
kia rašytinės medžiagos, reikia iš anksto pa
ruoštų juostų ir plokštelių televizijos ir radijo 
stotims. Latviai, pvz., numato net siųsti delega
cijas į tų kraštų sostines, kur Baltijos valsty
bių nepriklausomybės idėjai dirva dar visai ne
paruošta.

Žodžiu, toje srityje, nežiūrint visų bendra
darbiavimo pastangų, reiškiasi lenktyniavimo ten' 
dencijos, į kurias neigiamai pažiūrėjus nebūtų 
sveika. Į visa tai reiktų pažiūrėti kaip į skati
nantį veiksnį, kaip į jėgų ir energijos sustiprini
mo piliulę, galinčią priversti ir mus gyviau, 
sparčiau tąja linkme pajudėti. O Čia kaip tik la
bai praverstų įtraukti į talką ir darbą visas mū
sų inteligentijos jėgas ir resursus.

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

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

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

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

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 14103 

ir pas knygų platintojus.

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

doms.

Kiekvieną sykį, kai pri
simenu Lietuvą ir visą, 
kas su ja rišasi — ne
grįžtamai nutolusią pra
eitį ir nužydėjusią jau
nystę — skaudus jaus
mas paliečia mano krū
tinę. Kiek daug ašarų ir 
kraujo per tą ketvirtį 
šimtmečio nutekėjo Ne
munu į Baltijos jūrą. 
Nenuostabu kad ir žinia 
apie Montrealio parodą, 
apie talentingus lietu
vius daininkus ir grakš
čius šokėjus man pir
miausia priminė nekal
tųjų krauju raudonai nu
dažytą Nemuną ir ne
įkvėpė troškimo pasi
klausyti tų iškiliųjų lie
tuvių dainų ir pažiūrėti 
jų šokių. Argi šiandien 
tinkamas metas gėrėtis 
šokiais ir dainomis, kai 
lietuvių tauta, likusi tė
vynėje, turi kęsti didžiau
sias kančias ir jausti 
virš savęs kabantį amži
no ištrėmimo į plačią
sias Azijos tyrumas ir 
vienišos mirties šešėlį.

KŪJO IR PIAUTUVO 
GIMIMAS

Panašus jausmas ap
imdavo mane tolimos vai 
kystės metais, kai klau
sydavausi pasakojimų 
apie Rusijos revoliuci
ją, iš kurios gelmių iš
kilo kūjis ir piautuvas. 
Nesupratau tada, kad Ru - 
sijos revoliucija įgalino 
Lietuvą atgauti nepri
klausomybę ir nepastebė
jau tos pragariškos, vis
ką naikinančios jėgos, ku
ri trupino vakarų civili
zaciją ir josdvi-tūkstant- 
metę tradiciją bei jos iš
mintimi sukurtus teisi
nius ir dorovinius pagrin- 
dus. Man tada tebuvo gai
la nekaltai nužudytųjų, 
bet aš nei sapnuote ne
sapnavau, kad, filosofo 
žodžiais tariant/’Viskas 
komunizme yra melas, 
ir tik jo sugniužimas yra 
tiesa".

MONTREALIO 
APGAULE

Taigi, ir į Montrealio 
parodą atsiųstus lietuvių 
dainininkus ir šokėjus 
reikia žiūrėti ne kaip į 
meno aukštybių siekian
čius žmones, bet kaip į 
priemonę apgaulės keliu 
sunaikinti tremties lie
tuvių siekimą nepriklau
somai Lietuvai atkurti. 
Tiesa, bolševikų atsivež
ti Montrealin lietuvių dai
nininkai ir šokėjai yra pa
siekę didelio tobulumo. 
Tačiau bolševikų tiks
las nėra žavėti mus Lie
tuvos meno aukštybė
mis, o parodyti, kad štai 
girdi, iki šiol žmonės 
Lietuvoje šoka ir dainuo
ja ir yra daugiau pasie
kę,'negu nepriklausomy
bės laikais. Jie jaučia
si laimingi savo suko- 
munistintoje tėvynėje. 
Tad kodėl kovoti prieš 
komunizmą, jei komuniz
mas padarė Lietuvą lai
mingą? Kodėl mums vi
siems negrįžti į gimtąjį 
kraštą ir savo protais 
bei širdimis neprisidė
ti prie Lietuvos kultūros 
kėlimo?

VYRESNIŲJŲ 
KULTŪRININKŲ 
GUNDYMAS

Tokia išvada yra la
bai žavi mūsų vyres
niesiems kultūrinin-

JULIUS SMETONA

kams, kurie, atvykę į šį 
kraštą, nemokėjo prisi
taikinti prie naujų sąly
gų ir buvo priversti 
dirbti jiems neįprastą 
juodadarbio darbą fab
rike ir sutikti naujųjų 
bendradarbių šypsnius 
bei patirti jų šiurkštų 
storžieviškumą. Ar tie 
vyresnieji ateiviai nebu
vo tik pirmieji, kurie ža
vėjosi bolševikiškosios 
kultūros pažanga Lietu
voje ir svajingai klausė
si atvežtinių dainuojamų 
lietuviškų dainų? Ne vie
nam gal ir sūri ašara 
nuriedėjo per skruostus 
ir jiems net į galvą ne
atėjo, kad bolševikų tiks
las yra atvežtinių kultū
rininkų pagalba suskal
dyti, demoralizuoti ir vi
sai sunaikinti Lietuvos 
išeiviją, kad tuo pačiu 
smūgiu būtų užmuštas 
ir nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo sieki
mas.

PASYVUS IR AKTYVUS 
BENDRADARBIAVIMAS

Mūsų visuomenės san
tykiavime su iš Lietuvos 
atsiųstais kultūrininkais 
reikia įžiūrėti du skir
tingus momentus: sovie
tinių kultūrininkų pasi
rodymus Montrealio pa
rodoje ir jų važinėjimus 
po kolonijas organizaci
jų bei paskirų veikėjų 
kvietimu. Pirmuoju atve
ju jų meniški pasireiški* 
mai nepriklauso nuo mū
sų iniciatyvos. Agitpro- 
pas paspaudė mygtuką, 
ir lietuvių šokėjai bei 
dainininkai atsidūrė Mon 
trealyje! Jie ten šoka ir 
dainuoja, nepriklausy
dami nuo mūsų noro ar 
nenoro. Antruoju atve
ju tų dainininkų, šokėjų

dalyvavimas mūsų tarpe 
yra mūsų iniciatyvos re
zultatas. Juk jei mes jų 
nekviestume, jie negalė
tų mums šokti ir dainuo
ti! Nesuprasdami ar ne
norėdami suprasti komu - 
nistų vyliaus, mes, tary
tum arkliai kietaspran
džiai, pasikinkome į ko
munistų propagandos ve
žimą ir jį tempiame. 
Užuot šaukte šaukę pa
sauliui apie Lietuvos jau
nimo sistematingą veži
mą į Rusijos gilumą, ku
rios platybėse jis negali 
nepražūti, užuot skelbę 
pasauliui apie dar iki šiol 
negirdėtą ekonominę 
lietuvių tautos eksploa
taciją, Lietuvos rusifi
kaciją ir lietuvių niekini
mą, mes sykiu su komu
nistų propagandistais ta
rytum skelbiam, kad Lie
tuvoje dabar geriau, ne
gu anksčiau. Tuo slopi
name savyje tas jėgas, 
kurios yra taip reikalin
gos Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimui.

NET IR PASYVŪS 
BENDRADARBIAI NE 
BE KALTES

Kas pasakyta apie mū
sų paskirus veikėjus bei 
organizacijas, nesupra
tusias komunistinės ap
gaulės, tinka iš viso ir 
mūsų neorganizuotai vi
suomenei. Jos kaltė, 
betgi, šiuo atveju yra 
kiek mažesnė, nes josži' 
nių bagažas yra menkes
nis už bagažą vadinamų
jų organizacijų veikėjų.

Kaip ten bebūtų, bet 
kiekvienas mūsų, kurs 
aktyviai ar pasyviai bend - 
rauja su atvežtaisiais 
menininkais, tas sklei
džia mūsų tarpe komu
nistinės propagandos 
nuodus ir žudo lietuviš
kojo pasipriešinimo dva
sią.

Kalinių daina

vienas išmoksta menų, 
amatų, net knygas para
šo. Tad ar galima saky
ti, kad kalėjimo siste
mos dėka tie dalykai at
sirado? Anaiptol! Lais
vės sąlygose jie būtų 
žymiai daugiau sukles- 
tėję.

Pavergtosios Lietu
vos menininkų atsilan
kymas Š. Amerikoje ver
tintinas pirmiausia kaip 
tautos širdies balso su- 
aidėjimas ir netiesiogi
nis prabilimas į tuos, 
kurie negali pasiekti sa
vosios tėvynės. Tai tar
si bandymas nugalėti tą 
dvasinį ir fizinį nuotolį, 
kuris vis didėja tarp tė
vynės ir išeivijos. Deja, 
kita medalio pusė yra 
tamsesnė — ji turi pri
dengtą politinį atspalvį. 
Pavergėjas, išleisda
mas iš tautų kalėjimo 
mūsų tautiečius meninin
kus koncertuoti išei
viams, siekia politinių 
tikslų. Visų pirma jam 
rūpi nutildyti išeivijos 
veiklą, nukreiptą prieš 
Lietuvos pavergėją:žiū
rėkite, kokie šaunūs jū
sų menininkai, gėrėkitės, 
dėkokite ir nustokite kai 
bėję apie vergiją, nes 
jos nėra! Tai ypač pa
brėžia, kad ir netiesio
giai, su menininkais va
žiuoją politiniai propa
gandistai. O kai išeivija 
nustos kalbėjusi apie Lie
tuvos pavergimą, nekal
bės nei Kanada, nei JAV, 
nei kiti kraštai. Tada 
vergija galutina bus pa
vadinta laisve. Antra, pa 
vergtosios Lietuvos me
nininkus stengiasi panau
doti vietiniai komunis
tai. Rengdami jų koncer
tus, jie bando stiprinti 
savo veiklą, suburti at
šalusius narius, atkreip
ti dėmesį į save naujųjų 
ateivių ir laimėti jų sim
patijas. Ir, reikia pasa
kyti, atsiranda viena kita 
sumišusi žuvelė, kuri 
lengvai patenka į sovie
tinį bučių. Kiti gi, pasi
klausę menininkų, su
minkštėja, lyg odisėji- 
nių sirenų balsą išgirdę. 
Bet tai negausūs atvejai. 
Sąmoningoji, patriotinė 
išeivija moka skirti poli
tines miglas nuo tikrojo 
tautos balso".Tėviškės Žiburiai 

rugsėjo 7 d. laidos ve
damajame "Kalinių dai
na", ta pačia tema, kaip 
ir J. Smetona rašo, jog 
"Pavergtos tėvynės lie
tuvio daina ir muzika at
skamba į mus daug giles
niu aidu ir pasiekia šir
dies gelmes, juoba, kai ji 
perduodama iškilia for
ma. Kiekvienas tautietis 
pajunta, kad tuo būdu pra
byla tikrosios Lietuvos 
balsas, kurį stengiasi už
slopinti kiekvienas oku
pantas. Gerai žinome, 
kad dabartinėje Lietuvo
je į meno sritį yra pri
versta daug propagandi
nio šlamšto, kuris sunie
kina bei nuvertina tikrąjį 
meną. Reikia betgi kons
tatuoti, kad Kanadoje, 
bent šiuo atveju, to pro
pagandinio šlamšto buvo 
išvengta. Dėlto meninės 
programos atliktų kon
certų Kanadoje buvo kul
tūringos ir visų nuošir
džiai sutiktos. Vienur 
kitur jas drumstė rengė 
jų neišmaningumas bei 
noras parodyti kanadiš- 
kąjį ar amerikietišką
jį raudonumą.

Besigėrint pavergto
sios Lietuvos žmonių 
menu, visdėlto kylagrau 
dus jausmas — juk tie 
žmonės yra savotiški ka
liniai! Jų laisvė suvar
žyta ne tiktai Lietuvoje,

bet ir užsieniuose. Tai 
buvo aiškiai matyti Ka
nadoje, kur koncertuoti 
vykstančius menininkus 
visą laiką lydėjo politi
niai sovietų atstovai, ne
turį nieko bendro su me 
nu. Iš to galima daryti 
išvadą, kad nekitaip yra 
ir pavergtoje Lietuvoje. 
Juk ten visas gyvenimo 
sritis yra apraizgiusi po 
litinė kontrolė, kuri ir 
menininkams nedaro iš
imčių. Propagandistai, 
žinoma, nenori prisipa
žinti ir tvirtina, kad Lie 
tuva laisva, o kaikurie 
jų sako — netgi nepri
klausoma. Esą išbujojęs 
menas tai liudija. Bet 
tai nerimtos propagan
dinės frazės. Kai Sov. 
Sąjunga okupavo Lietu
vą, visas propagandinis 
aparatas šaukė: atnešėm 
laisvę. Tie patys šūkiai 
kartojami ir dabar. Tai 
gi, nieko naujo. Bet nuo 
tų šūkių vergija netapo 
laisve. O jeigu toje ver 
gijoje vis dėlto išaugo 
talentų, tai ne pavergė
jo, o pavergtųjų nuopel
nas. Jie, nežiūrint prie
spaudos, partinės kont
rolės ir kitų sunkumų, 
prasiveržė savo talen
tais ir pastangomis. Juk 
ar kalėjime neatsiran
da vertingų dalykų bei 
kūrinių? Ir ten, nežiū
rint visų suvaržymų, ne

'GARBĖS PILIEČIAI”
Vilniaus miestui pridėjo 

dar tris "garbės piliečius”; 
rusu raketinės kariuomenės 
vadą maršalą N. Krylovą, 
rusu aviacijos maršalą J. 
Savickį ir generolą pulki
ninką V. Oburhovą. Tie 
nauji "Vilniaus piliečiai” 
gyvena Maskvoj ir atitinka
mi raštai jiems buvo įteikti 
tenai. Ta garbė jiems pri
pažinta už tai, kad 1944 me
tais dalyvavo Vilniaus rusų 
naudai atsigrobime iš vo
kiečių. (ELTA)

PLEČIA DUJŲ TINKLĄ
Degamųjų dujų (iš Da- 

šavos, Ukrainos) tiekimo 
vamdžiai šį rudenį pasiek
sią ir Klaipėdą. Netrukus 
pradėti tiekti dujas žada ir 
Jonavoj, Naujojoj Akme
nėj. Telšiuose, Kretingoj ir 
Palangoj. Į Vilnių dujos bu. 
vo atvestos 1961 metais.

Klaipėdos miestui dujos 
ne naujiena, šis miestas jų 
turėjo iki 1944 metų su- 
bombardavimo. (Gaminosi 
iš akmens anglies). Tik da
bartiniams Klaipėdos gy. 
ventojams tai visiems du
jos bus naujiena, kadangi 
gyventojų, kurie kadai čia 
gyveno ir, tarp ko kita, nau
dojosi taip pat ir dujomis, 
dabar Klaipėdoj nė su žibu, 
riu ieškodamas nesurastum.

(ELTA)
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IMPRESIONISTINIAI PAVEIKSLAI
Arba pluoštas įspūdžių apie senus draugus

(2)
Savaitei kitai prabėgus, šil

tą rudenio popietę, mudu antrą 
kartą susitikom beveik toj pa
čioj gatvių sankryžoj. Bernar
das ir vėl mane prikalė prie 
sienos tuo pačiu klausimu. Ban
džiau jam aiškintis, gal net bur
noti prieš naują valdžią, kai 
staiga iš kažkur mudviejų tar
pe atsirado prof. V. Mykolai
tis - Putinas. Bernardas, nieko 
nelaukdamas, tuoj jam išdėstė 
mano užsispyrimą, apibūdinda
mas jj kaip rizikingą žaidimą.

V. Mykolaitis - Putinas, tas 
didis poezijos meno meistras, 
kuriam nuo seno jaučiau gilią 
pagarbą, ramiu žvilgsniu mane 
apžvelgė ir tarė:

-- Ir aš tų naujų anketų dar 
neužpildžiau. Einam, Santvarai, 
Rašytojų s-gos būstinė antroj 
pusėj gatvės.

Iš tikro toji būstinė tada dar 
nebuvo įsikūrusi ištaigiuose Vai • 
lokaičio rūmuose, jos nauja ir 
liet, rašytoju nerinkta valdžia 
dirbo poroj kambarių gal buv. 
Saulių s-gos namuose, o gal jų 
kaimynystėj. Prof. V. Myko
laičiui - Putinui aš nedrįsau 
spirtis, pagaliau Jeigu jis eina, 
tai tikrai nėra kaip ir man at
silikti. Prislėgtom nuotaikom, 
mažai ką tekalbėdami, Putinas, 
Brazdžionis ir aš perėjom sker
sai Laisvės alėjos ir netrukus 
atsidūrėm tarybinių rašytojų s- 
gos būstinėj.

Petras Cvirka, mano kaimy
nas ir okupantų "išrinktas" s- 
gos pirmininkas, sutiko mus pa
gal savo būdą — atšakiai ir aro
gantiškai. Ypač man jis tėškė 
keletą kandžių frazių, žinoma, 
aš nelikau jam skolingas, visa 
tai būtų jdomus žmogiškų san
tykių epizodas, bet... gal atsi
ras tinkamesnė proga apie tai 
pakalbėti.

Čia miniu tik faktus: anketas 
užpildėm, palikom jas p. Cvir- •

STASYS SANTVARAS

votrūkčiais jo siekiami tikslai 
buvo akivaizdūs -- mūsų tauti
nės ir asmeninės laisvės kapai.

♦♦♦
Vokiečių okupacijos metu 

(1941-44 m.) mes negalėjm per 
daug atkusti, taip pat, kaip zui
kiai, kad kur nors neįkliūtu- 
mėm, turėjom karpyti ausim, 
bet iš lėto grjžo pasitikėjimas 
žmogum, atsigavo ir šiltesnė 
pasidarė draugystė. Tie keleri 
metai, kai karo laiko nepritek
liuose stengėmės dirbti visom 
jėgom, kai nebuvom saugūs ir 
nuo naktinio Gestapo agentų ap
silankymo, mudu su Bern. Braz - 
džioniu gerokai suartino.

Galima sakyti, pogrindy buvo 
suorganizuotas literatūros sa
lonas, kurio narių susirinkimai 
būdavo rengiami vieną kartą per 
mėnesi vis kitoj pastogėj. Tų 
narių negalėjo būti nei šimtai, 
nei dešimtys, jų buvo tik kelio
lika, bet visi mes degėm sava
rankaus ir laisvo pasisakymo 
troškuliu. Ir per daug nepoliti- 
kavom -- dažniausiai kibom 1 
tautinės literatūros ir tautinės 
kultūros problemas, nes dau
gumai mūsų atrodė, kad tai 
yra mažiau pavojingą okupan
to akivaizdoj.

Poetas Bern. Brazdžionis ta 
me "salone" buvo itin gyva sie
la -- drąsus savo nuomonės 
reiškime, taiklus savo bran
džiom mintim vienokio ar ki
tokio pobūdžio pokalby, erudi
tas literatūros meno baruose. 
Nors ne visuomet mudviejų 
nuomonės sutapdavo, kaip du 
vandens lašai, ilgainiui tame 
sambūry mudu sudarėm lyg at
skira duetą.

Minimam salone, rodos, 1943 
m. pradžioj, gimė poetas Jas- 
mantas, tada kun. St. Ylos pra
mintas "nežinomuoju poetu". At

vyko "nežinomo poeto" akivaiz
doj, nes tada nei Bernardas, nei 
aš nežinojom, kad nežinomasis 
yra mūsų pažįstamas dr. Ant. 
Maceina, nuolatinis sambūrio 
susirinkimų dalyvis...

Tvirtai koja kojon su Bern. 
Brazdžioniu pradėjom žengti, 
kai atsidūrėm tremty, Vokie
tijoj. Ten išgyvenom šiltų, 
džiaugsmingų ir nemaža sūrių 
dienų. Pvz., kai prasidėjo vyr. 
rašytojų puolimai --dažnuatve- 
ju būdavom abu ir ant aštrių ša
kių pakratomi!

Rašytojų d-jos valdybojBern. 
Brazdžionis buvo patikimas ir 
itin tvirtas mano ramstis. Jis 
buvo greitas patarimu, vieno
kia ar kitokia sugestija, buvo 
greitas savo moraline parama 
ir konkrečiu darbu. To darnaus 
sutarimo dėka su juo ir d-jos 
valdyba Vokietijoj buvo sušaukti 
du liet, rašytojų sąskrydžiai, 
Bernardo suredaguotas ir iš- 
leisdintas metraštis Tremties 
metai, buvo suorganizuotos lit. 
premijos ir surengtos trys lite
ratūros šventės, dar ir šiandien 
atskambančios mūsųdidesniųar 
mažesnių kūrybinių laimėjimų 
atgarsiu.

(Bus daugiau)
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The Stroh Brevvery Corripany, Detroit. Michigan 48226

ir atdara!
Dabar Stroh’s patogus 
astuonių paketas dar 
patogesnis. Greitas pa-
traukimas ir 
dėžė atsidaro. 
Čia dar kitas 
p a t o g urnas: 
Stroh’s naujas 
a t s u k a m as 
kamštis kiek
vienai bonkai.

Tik pasuk kamšti ir įsi
pilk Stroh’s. Žvalgyki
tės naujo zip — atida-

rymui paketo. 
Pasiimkit pa
ketą astuonių 
negrą
žintinų 
b o n k ų 
Stroh’s.

Stroh's
Amerikos vienintelis liepsnoje darytas alus

kos rankose, tačiau aš Rašyto
jų s-gon buvau priimtas tik 
1941 m. kovo pabaigoj ar balan
džio pradžioj (deja, Valst. Te
atre dirbusio maskviečio Vol
kovo dėka, kaip libretinio meno 
specialistas), o mūsų valstybi
nės literatūros premijos laure
atas Bern. Brazdžionis iš viso 
ton organizacijon nebuvo įleis
tas...

Kas nors kiek pažįsta sovieti
nio gyvenimo stilių, kas atsime
na valdžios atstumto ir pasmerk 
to nedalia, tam nesunku bus su
prasti, kokioj baimėj ir kokiam 
netikrume ištisus metus turėjo 
gyventi poetas Bern. Brazdžio
nis. Retai j j tuomet tesutikda
vau, bet sutikęs visada matyda
vau vargą jo aprangoj ir kan
čią veide. Okupantui nebuvo sva r 
bi Brazdžionio talento jėga, gal-

seit, bičiuliai rūpestingai pure
no dirvą ir rengė naujodainiaus 
pasirodymą! Dabar, 1965 m. An 
tanas Jasmantas išleisdinosavo 
eilėraščių rinkini, pavadintą 
Gruodu, ir iš karto buvo apdo
vanotas Liet. Rašytojųd-jos pre 
m i ja.

Anuomet, gūdu vakarą, kai 
vokiečiu okupacijos kėslai darė 
si vis rūstesni, Jasmanto eilė
raščius mes skaitėm su smalsu 
mu, su regimuvidiniukarŠčiuir 
savo nuomones apie juos tarėm. 
Bern. Brazdžionis savo vertini
me gal buvo daugiau atsargus 
negu entuziastingas --nežinomo 
poeto kūryboj jis įžvelgė ryškia 
R.M. Rilkės poetinės kūrybos 
itaka. Aš, pagal savo būdą, pa
kilau Jasmantą ginti --maneim 
ponavo jo eilių formos šviežu
mas, jo eilių muzika. Dvikovė

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus už

risos to u py no > sąskaitos.
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- O tu man pasakyk, gerbiamasi, kokiam perkūnėliui tu visa 
tai dabar man primeni? -- aš ėmiau ne juokais pykti. -- Ar tu pasi
darei ponios Bacvinskienėsambasadorius? Žinok, kad jokia Bacvins- 
kienė man seniai nebeegzistuoja, supranti?

-- Aš tau pasakysiu kodėl, -- atsakė jis nešikąrščiuodamas. -- 
Jei ponia Bacvinskienė ir jos duktė šiandien yra didelės patriotės, 
tai tavo nuopelnas. Tu mums lietuvių literatūrą dėstei su tokiu užsi
degimu, kad mes visi aštuntokai žavėjomės. Vanda buvo išauklėta 
lenkų kultūros dvasioje, o tu pasikalbėk šiandien su ja! Kokia pa
triotė! Aš pats į lietuvių literatūra žiūrėjau abejingai, bet paskum 
pamėgau. Tu mums visiems atvėrei akis.

-- Tu nieko nauja man nepasakei: aš pats tai žinau, pati Vanda 
man paskum pasakojo. Nėra prasmės ir reikalo žarstyti praeities 
pelenus.

-- Ir užgeso mano saulė ką tik patekėjus! -- jis padeklamavo 
mano eilėraščio "Mirusi saulė" pirmąją eilutę.

-- Šventa teisybė, brolyti: mirusi saulė, kapas, kryžius, pe
lenai ... -- aš pridūriau.

— Bet juk tu mylėjai Vandą? -- paklausė jis tyliai.
-- Mylėjau! Aš ją dievinau, supranti? Bet tai buvo prieš aš- 

tuonoliką metų.
-- Ir dabar tu visai visai ją užmiršai? -- mane erzino jo kaž

koks prasmingas šypsnys ant lūpų.

Aš galėjau meluot! savo draugui, bet negalėjau meluoti pats sau. 
Aš tada gyvenau Žemaitijoje aštuonis mėnesius, bet tas trumpas lai
kotarpis buvo toks spalvingas ir taip giliai įsmigo mano atmintin, 
kad aš j| lyginau su puikia padaira, kuri staiga atsiskleidžia prieš 
tavo akis pakilus ant kalniuko ir dingsta nusileidus pakalnėn. Ta 
ankstyvoje jaunystėje sutikta moteris man padarė įtakos visam gy
venimui. Sunkiais savo gyvenimo momentais aš visada atsiminda
vau jos taip atkakliai man kartotus žodžius: "Tu turi būti didelis 
rašytojas, tu turi būti labai didelis rašytojas, kitaip aš tavęs ne

mylėsiu!" Aš niekad nevaizdavau jos savo raštuose, bet jos dvasia 
buvo įsisunkusi J kiekvieną mano kūrybos eilutę. J i buvo mano didžio
ji kritikė: parašęs vieną ar kitą dalyką, aš klausdavau save, kaip 
tai patiktų Vandai9 Juo atkakliau aš bėgau nuo savo atsiminimų, juo 
atkakliau jie mane persekiojo. Kiekkartųašširdauant savęs apšauk
damas save bepročiu ir idiotu ir galuodamasis išmesti ją iš savo 
minčių ir gyvenimo ir tiek įtartų aš turėdavau pralaimėti: ji visada 
grįždavo liūdna ir triumfuojanti. Kaip galėjai išjungti orą, kuriuo 
kvėpuoj i ?

-- Kodėl neatsakai į mano klausima? -- pažadino mane iš su
simąstymo draugo žodžiai.

-- Mano atsakymą tu greit išgirsi, - aš nusišypsojau ir išė
jau iš seminaro.

-- Gana’ -- murmtelėjau aš eidamas koridoriumi, - šįvakar 
susiriksiu su Siga, paprašysiu jos rankos ir viskas bus amen...

Sulig tais žodžiais aš žvilgterėjau | naujoku sąrašą ir sustojau 
kaip įbestas: pirmose eilėse buvo užrašyti du žodžiai: Gintė Bac- 
vinskytė. Aš susijaudinau neišpasakytai, ir lyg erindys susiūbavo 
po mano kojų. Man dingtelėjo galvon, kad savo paskaitos gal aš ne
beturėčiau skaityti, gal aš turėčiau pasikviesti seniūną ir jam pa
sakai, kad dėl susidėjusių aplinkybių šiandien savo paskaitos ne
galiu skaityti. Bet ko aš išsigandau? Juk tai uh'kinga! Sirutis sakė, 
kad Bacvinskytė šiemet baigusi giltiną/iją, tad visai natūralu, kad, 
įsigijusi brandos atestatą, atvažiavo studijuoti i universitetą, dūk
tai natūralu, visai natūralu, -- kaliau aš sau I galvą ir su ta minti
mi įėjau į auditoriją.

Visi studentai atsistojo ir man pasirodė, kad auditorijoje už
viešpatavo daug sunkesnė ir prasmingesnė tyla kaip kad tokiais at
vejais būdavo anksčiau ir kad visi žiūri į mane smalsiai ir pašai
piai, tartum sakydami: mes žinome tavo paslaptį’

Kai visi susėdo, iš savo katedros aš tuojau ją atpažinau. Ji sė
dėjo maždaug toje pačioje vietoje, !<aip ir jos motina Vanda gimna
zijoje: antroje suolu eilė’e nuo lango, bevei' auditorijos viduryje. 
Tikrai, ji labai panašėjo į savo motina, ti' buvo stambesnė, plates
nių pečiu, ir jos plaukai nebuvo tokie juodi. Ant jos krūtinės !<abojo 
tas pats senas motinos medalijonas ir ant rankos švytėjo ta pati se
na apyrankė. Merginos veido bruožai buvo švelnesni, tartum ant jos 
motinos veido būtu buvę uždėti nunkštesni spalvų tonai. Be abejo, 
tai Bacvinskio įtaka, -- pagalvojau. Kada tik aš pažvelgdavau i ją 
paskaitos metu, jos be galo prasmingas žvilgsnis visada būdavo at
kreiptas i mane. Ji nedarė jokių užrašų, kai kiti studentai: ji tik žiū
rėjo | mane. Man rodėsi, kad jos akyse aš matau visokių išgyveni
mu gama: pasigėrėjimą, liūdėsi, smalsumą, pasididžiavimą, nusi

minimą, džiaugsmą ir t.t. Ir staiga man kilo klausimas: ar ji žino 
savo motinos paslaptį?...

Niekad man nebuvo taip sunku kalbėti studentų auditorijai kaip 
tą vakara. Aš stengiaus susitelkti ir negalėjau. Gerai, kad aš tą 
paskaitą jau buvau skaitęs nebe vieną įtartą ir beveik žinojau ją at
mintinai. Aš kalbėjau studentams viena, o mano mintys prieš mano 
norą klaidžiojo kitur. Ta mergina lyg pravėrė langą J mano tolimą 
jaunystę, ir aš negalėjau jo užtrenkti. Sirutis minėjo mano eilėraš
ti "Renesansas žemaiti joje", bet jis nežinojo kokiomis aplinkybė
mis aš j j tada parašiau.

*»♦

\nais laikais Lietuvoje dar tebebuvo gražus paprotys per Vely
kas vizituoti savodraugus ir pažjstamus. Pirmą Velykų dieną mes su 
Pėtėraičiu pradėjome lankyti savo kolegas mokytojus ir moksleivių 
tėvu namus beveik iš pat ryto. Oras pasitaikė puikus: šiltas, saulė
tas, tikras pavasaris, šeimininkės mus, "ponus mokytojus" sutiki- 
nėjo išskėtomis rankomis prie !<arališkai apkrautų stalų. Būtinai 
reikėdavo ką nors paragauti ir vieną kitą stikliuką išgerti. Pava
kariop jau gerokai įsilinksminę mes užsukome ir pas ponus Kra- 
nauskus. Žinoma, ten radome ir savo direktorių Bacvinskį. Valgo
majame ūžė senimas, jaunimas sukinėjosi susimetęs salone. Mes, 
kaip rimtiems pedagogams pridera, prisidėjome prie senimo, bet 
netrukus šalia mūsų atsirado Vanda ir sąmokslininkės tonu pusbal
siai pasakė:

-- Ponai mokytojai, prisidėkite prie mūsų: mums trūksta šokė
jų.

Pėtėraitis svyravo, žvalgėsi Bacvinskio, bet a s jau buvau ge
rokai kaukštelėjęs, paėmiau savo auklėtinę už parankės ir atsidū
riau salone. Kampeant staliukosenas patefonas griežė kažin kokį dar 
senesni tangą. Vanda šoko puikiai ir taip lengvai, kad aš vis bijojau, 
kad ji neišslystų iš mano glėbio ir nedingtų a na pus lango pavasario 
padangėje. Aš buvau apsvaigęs nuo lietuviškų krupnikų,pavasario ir 
nuo tos trapios grakščios būtybės, kurią laikiau savo glėbyje daug 
tvirčiau, kaip leido konvenansai. Ji nesipriešino,anaiptol... Kaip per 
miglas mačiau tarpduryje stovintį Bacvinskį Ir kandžiojantį savo 
pablyškusias lūpas. Bet man buvo vistiek...

Tą naktį ilgai klaidžiojau po parką, stovinėjau ant Babrungo 
krantų ir žvalgiausi į renesanso statulas ant kunigaikštiškų rtfanų 
stogo. Parėjęs vėlai naktį namo parašiau eilėraštį "Renesansas 
Žemaitijoje". Tą eilėraštį galvojau įtraukti J montažą, kurį mane 
prašė aštuntokai parašyti savo atsisveikinimo vakarui.

x (Bus daugiau)
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HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHIN1STS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componeftts 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

L, .
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES

• Jūratė Karaliūtė rug
sėjo 2 d. baigė Kent Statė 
Universitetą Bachelor of 
Science in Education laips
niu ir gavo paskyrimą mo
kytojos darbui East Cleve
lande.

Jūratė priklauso Lietu
vių Studentų Sąjungai ir 
yra veikli Korp! Neo-Lithu- 
ania narė, šiuo metu eina 
iždininkės pareigas Korp! 
Neo-Lithuania Valdyboje.

♦ ATEITININKŲ IŠ
KYLA ruošiama rugsė
jo 16 d. (šeštadienį) Dr. 
J. Balčiūno rezidencijo
je, Strassbourg, Ohio.

Išvykstama iš Šv. Jur
gio parapijos aikštės 9 
vai. ryto.

Norintieji iškyloje da
lyvauti praneša Daliai 
Zylytei telef. 531-2879.

MUZIKĖS REGINOS 
BRAZAITIENĖS 25 
METŲ JUBILIEJUS

Naujosios parapijos cho
ras rengia š. m. rugsėjo 17 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
šios parapijos auditorijoj 
muzikės Reginos Brazaitie. 
nės 25 metų veiklos jubi
liejų. Meninę programą at-

RADIAL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
CiAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

HELP WANTED FEMALE

Opportunity for Professional Help 
REGISTERED NURSES 

For all services & all shifts. Excellent 
salary $475.00 to $750.00 per nionlh 
depending on education, experience & 
quaiification.

Also
MALĖ OR FEMALE REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
Salary conimensurate with experiųnce 
& ability.
Liberal personnel policies & fringe 
benefits.

Apply call or write to 
Personnel Director 

GOOD SAMARITAN HOSPITAL 
800 Forest Avė., Zanesville, Ohio 

(93-97)

liks vietiniai menininkai.
Regina Brazaitienė, gi

musi šiam krašte, išaugo 
didžiai susipratusių lietuvių 
menininkų Vinco ir Stelos 
Greičių šeimoje. Be Regi
nos jie išaugino ir išleido 
į aukštuosius mokslus sūnų 
smuikininką Vincą, sūnų 
gydytoją chirurgą Praną ir 
dukterį mokytoją Stelą. Su
kaktuvininkės tėveliai Vin
cas Greičius, kaip muzikas 
ir kompozitorius, o Stela 
Greičienė, kaip daininkė, 
koloratūrinis sopranas, sa
vo plačia veikla labai daug 
yra pasidarbavę lietuvių 
vardo garsinime ir lietuvy
bės išlaikyme. Regina pir
mas piano ir teorijos žinias 
įgyjo pas savo tėvelį muz. 
V. Greičių, kuris buvo bai
gęs universitetą mokytojo 
diplomu pianino srityje. 
Vėliau ji baigė muzikos 
studijas Cleveland Music 
School Settlement.

1942 metais Regina, kle
bonui kun. J. Angelaičiui 
prašant, pradėjo vargonin- 
kauti šioj lietuvių parapi
joj. Per tuos 25 metus šios 
parapijos organizacijos yra 
turėjusios daugybę paren
gimų, o tų parengimų me
nines programas beveik vi
sados yra parengusi vienui 
viena sukaktuvininkė. Pa
rengimuose, statant vaidi
nimus, ji būdavo ir režisie
rė. Iš didesnių vaidinimų 
tenka paminėti Miko Pet
rausko ”šventoji Naktis”, 
Mato Grigonio "Katriutės 
Gintarai”, operetės "Biru
tė”, Prano Zarankos "Su- 
batos Vakarėlis” ir kt. Be 
to, sukaktuvininkė niekad 
n e a t s išakydavo talkinin
kauti Vyčių, Balfo, Alto, 
Lietuvių Bendruomenės ir 
kitų organizacijų parengi.

mams.
Visus lietuvius maloniai 

prašome atsilankyti į mūsų 
mielos muzikės Reginos 
Brazaitienės 25 metų veik
los jubiliejų. Organizacijos 
ar pavieni asmenys, norin
tieji sveikinti sukaktuvinin
kę žodžiu ar raštu, prašome 
pranešti A. Kazėnienei, 
18313 Lasalle, Cleveland, 
Ohio 44119, tel. 486-3406.

Alė Mikšienė

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
apsi 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)

MALĖ

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

NURSES W ANTRI)
RN s LPN s Aidės 3 to II. and II 

to 7 shifts. Beautiful new 65-bed 
General Hospital in Ihe heart of 
the Adirondacks. Ali benefits. Ap
ply Director of Nursing. Saranac 
Lakt* General Hospital, Saranac 

Lake. New York. (95-97)

QUALITY
ASSURANCE 

ENGINEER 
Excellent opportunity for a 
young man with a quality 
control background and some 
college preferred. Mušt be cap- 
able of establishing inspection 
requirements and developing 
statistical methods in quality 
control.

Send resume to:

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL COMPANY 
3781 East 77 Street 

Cleveland, Ohio 44105
An Equal Opportunity Employer 

(96-98)

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

QUALITY CONTROL 
INSPECTION

SUPERVISOR
The right man vvith a machine 
shop background in the as- 
sembly, sub-assembly, and re- 
ceiving inspection areas will 
find splendid opportunities. in 
a progressive and expanding 
company. Prefer a man with 
experience in aircraft parts, 
ctc,

Liberal fringe benefits
Send resume to: Salary Per

sonnel Manager.

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL COMPANY 
3781 East 77 Street 

Cleveland, Ohio 44105
An Equal Opportunity Employer 

(96-98)

U’ANTf D AT ONCL 
IST CLASS

ALL AROUND MACHINISTS 
Mušt be able to sel up work from 
Blue i’nnls A Close Tolerances 

and
MACHINE ASSEMBLERS

Job »hop type work. 
I<>r day & night work. 

Steady work.
AMI.RICAN PAC KAGING CORP. 

Route 8 llines Hill Rd. 
Boston Heighta, Ohio 

(A quarter Mile North oi rurnpike) 
' (94100)

CHEVROLETO AUTOMOBILIŲ ATSTOVAS

Vytautas
BALAS

sveikina visus savo
klijentus ir prane
ša, kad šiuo metu 
naujoje darbovietė
je

JIM CONNELL CHEVROLET
14481 Euclid Avė. Telef. 851 -3300

yra pasiruošęs greitai ir sąžiningai 
patarnauti.

Š. m. rugsėjo 21 dieną kviečia visus apžiūrėti 
1968 m. Chevroleto modelius.

• A pd ra ūdos 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.

/’
r PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAI). IR KETVIRTAD.

IKI 9 VAL. VAK. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30
NAUDOK EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE

(MAY'S BASEMENTSĮ
Ateina šaltos dienos!

Berniukams Oriono ® 
medžiagos 
sezoniniai paltai

10”
Pagaminti pardavimui už 14.99! Išver
čiami bent kuriam orui paltai 100% 
medvilnės su 100'<' Orionu® aeryliko 
išimamu pamušalu. Išimtinos kokybės 
paltai juodos, pilkšvos ir rusvos spal
vos. 8-20.

Berniukams flanelės 
pamušalu kelnės

100'7 medvilnės flanelių 
pamušalas. Juodos, pilkš
vos, rudos ir mėlynos. 
6-14.

3”
BASEMENT BOY’S FURNISHINGS. 

ALL 7 STORES INCLUD1NG SHEFFIELD

Geriausias pirkinys..!

Siauros medvilės Jeans 
kelnės vyrams

9.99

Palyginkite su $ 1.98

Stilius pritaikytas jauniems vyrams. 
100'; medvilnes denim ar medvilnės 
corduroy! Jauniems fvyrams stilius pri
lygstąs Vakarams ... Smėlio ir alyvi
nės spalvos. 28-36.
Priimami užsakymai paštu ir telefonu. 

Šaukite CH 1-3070
BASEMENT MEN’S CLOTHING.

ALL 7 STORES INCLUD1NG SHEFFIELD



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU 
OPEROS TEATRU

Solistas tenoras Leonas 
Baltrus pasirašė sutartį su 
vokiečių teatrų agentūra 
1968-69 metų sezonui dai
nuoti Dortmund’o Operos 
teatre.

Rugpiūčio 20-21 d.d. so
listas davė sėkmingus kon
certus Amsterdame, Olan
dijoje, akompanuojant gar
siam olandų pianistui Ge 
Van Toorenburg.

Solisto adresas Ameriko. 
je, L. A. Baltrus, 150 Rem- 
ington St., Rochester 21, 
New York, U. S. A. f A. S.)

NAUJA SAS VALDYBA

Rugsėjo 1 dieną įvyko 
Studentų Ateitininkų Są
jungos metinis suvažiavi
mas Baltijos stovyklavietė
je, Kanadoje, kuriame bu
vo išrinkta nauja Centro 
Valdyba 1967-1968 metams. 
Valdybą sudaro: pirminin
kas Vaidis Valaitis; vice
pirmininkė Elena Bradūnai- 
tė; sekretorė Dalia Bakai- 
tytė; užsienio reikalų sekre
torė Aldona Zailskaitė; iž

Lietuvių gydytojų suvažiavimo proga buvo suorganizuotas Clevelando muziejaus lankymas. Vieš
nias su muziejaus meno vertybėmis supažindino dail. Mindaugas Nasvytis. V, Pliodžinsko nuotrauka

HELP M’ANTED MALĖ

Skaityk ir platink
DIRVĄ

A t A

ONAI PETRAUSKIENEI
mirus, jos vyrui I)r. STASIUI, dukrai su šeima
ir sūnums reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime

Ada ir Antanas Petrauskai

Begaliniai, prislėgtiems, mielam prieteliui 
Dr. STASIUI PETRAUSKUI IR VAIKAMS, 

jų brangiai žmonai ir mamytei 

ONAI PETRAUSKIENEI 
mirus, drauge liūdėdami nuoširdžiausią užuojau
tą reiškia

Valerija ir Mečys Šimkus

dininkas Vacys šaulys; 
Spaudos ir Informacijos 
skyriaus vedėjos Aldona 
Masilionytė ir Irena Rušė- 
naitė; nariai Rimas Gedei- 
ka ir Kęstutis Girnius.

• Dr. Leonas KriauČeliū
nas, JAV Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos narys, su 
šeima Darbo Dienos savait. 
galyje aplankė Expo 67 
Montrealyje ir dalyvavo 
Kanados Lietuvių Dienoje.

• Jonas Jasaitis, JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Centro valdybos pirminin
kas, Darbo Dienos savait
galyje lankėsi Montrealyje 
ir dalyvavo Kanados Lietu
vių Dienoje, šia proga tu
rėjo pasikalbėjimus su Ka
nados Krašto pirmininku 
Antanu Rinkūnu Kultūros 
Kongreso klausimais ir 
JAV LB CV ir VLIKą lie
čiančiais klausimais tarėsi 
su Vliko pirmininku dr. 
Juozu Valiūnu.

• JAV ir Kanados Lietu
vių III-sios Tautinių šokių 
šventės repertuare numa
tyti keturi šokiai — žaidi
mai mokyklinio amžiaus 
vaikams, šokių šventė įvyks 
1968 m. liepos mėn. 7 d. In- 
ternational Amphite a t r e, 
ęhicagoje.

• Algirdas Pužauskas. 
Antanas Kučys ir Mečys 
Valiukėnas, III-jame Kultū. 
ros Kongrese pakviesti ko- 
referentais spaudos sekci
joje.

Spaudos sekcijos praneši
muose ir diskusijose kvie
čiami dalyvauti visi, kurie 
domisi lietuvių spaudos 
klausimais.

• Jonas A. Stikliorius iš
rinktas Philadelphijos LB 
apylinkės pirmininku.

Vienintelėje Amerikoje lietuvių gimnazijoje Kennebunkporte, kuriai vadovauja lietuviai pranciško
nai, prasidėjo mokslas. Į gimnaziją priimami tik lietuvių kilmės berniukai. Vyt Maželio nuotrauka

MOKSLO METAI 
ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJOJE

šv. Antano gimnazijoj 
mokslo metai pradėti rug
sėjo 5 d. Priimta 101 moki
nys. Tai tiek, kiek jų pato
giai gali tilpti bendrabuty. 
Apie 20 prašymų gimnazi
jos vadovybė negalėjo pa
tenkinti, nes buvo daroma 
griežta mokinių atranka 
tiek gabumų, tiek elgesio 
atžvilgiu. Visi mokiniai gy
vena bendrabuty, ir visi yra 
lietuviai.

Šiais mokslo metais yra 
pakeitimų bei pagerinimų.

Atnaujintas gimnazijos 
vidus, padidinta laboratori
ja ir biblioteka. Gimnazijos 
direktorium paskirtas T. 
Augustinas Simanavičius, 
bendrabučio vedėju — T. 
Juozapas Bacevičius, šie
met sutelkta ir daugiau mo
kytojų. Gimnazijoje dirba 
20 mokytojų ir instrukto
rių. Pakviesti du jauni mo
kytojai iš Chicagos — Ed
mundas Praninskas ir Juo
zas Kulys. Turint gausesnį

w<

MII.IAVRIGHT
AND ELECTRIC1AN

J<mrnmiicii «>r IR years rcl«»ted cx« 
prrirncr.
XI.nnivii.»!»<<• dcp.irtnient <»l mdu*tri.il 
lastrnrr tn.inul .»u I urrr tdlrrs. Motely 
v«iipĮ<»yf>»fiil t«» •'••ll start*• i > wh<> vau 

rork with ininimum >upvrvi>ion.

(O\l \CI l’l RSOSM.l. OI 1’1

National Machine I’roducts Co.
44225 Lik.i Rd.

L'uca. Mich.
3 13 73 I 5000. I xl 2 72

(94 9o)

MALĖ & FEMALE

Ol’l’OR u \i m s 1 OR 
PROI I.SŠIOS \L l’l RSONNLL 

GRABUATE NURSES 
and

CO M BIN E D I-A BO R A T() R Y 
and X-RAY TECHNICIAN 

for thiFlv bed ho»ml.tl. I or lurther 
particul.irs apply, call. or write 

Administrator. 
l’rovidence Hospital. 
Daysland. Alberta.
('anada.
103 — 374-3721 is9-9M 

mokytojų būrį, daugiau bus 
kreipiama dėmesio į moki
niu auklėjima bei priežiūrą.

A.
BOSTON

• Lituanistinė mokykla 
pradės darbą rugsėjo 16 d. 
Šv. Petro parapijos mokyk
los patalpose So. Bostone.

9 vai. ryto bus mokslei
viams ir jų tėvams pamal
dos, o tuoj po pamaldų — 
mokinių registracija ir pir
mosios pamokos.

Mokyklai visokeriopą pa
ramą ir globą teikia Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
klebonas kun. Antanas Bal. 
trašūnas.

• T. Babuškinaitės-Vasi- 
liauskienės baleto studijos 
po vasaros atostogų vėl pra
deda naujo sezono darbą.

Bostone jos studija yra 
1108 Boylston St., Sharren, 
Mass.

Antradieniais nuo 3:30 
vai. iki 7 vai. popiet ji mo
kys baleto meno dar ir 
Brocktone — Ballet Theater 
of Brockton, Ine., War Me- 
morial Bldg., West Elm St.

Energingoji baleto mo
kytoja dar dėsto baletą 
įvairiose studijose Cape 
Code, kur ji kas savaitė pa
stoviai važinėja iš Bostono.

• L. B. rengiama Tautos 
šventė įvyks rugsėjo 17 d., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje.

• BALE Bostono skyriaus 
metinis banketas įvyks 
spalio 1 d.

• P. Viščinio vadovauja
mos radijo programos ba
lius įvyks spalio 22 d.

DIRVOS

RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d., šeštadienį 

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. Vladą Blinstrubą, 
829 E. 185 St., tel. 531-2660.

TORONTO
• Lietuvių Kredito Koo

peratyvo Paramos raštinė 
po vasaros atostogų, pra
dedant pirmuoju savaitga
liu. vėl veikia šeštadieni
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p. p.

• Maironio vardo šešta
dieninė mokykla š. m. rug
sėjo 16 d. pradeda naujus 
mokslo metus. Mokykla yra 
gavusi tas pačias patalpas, 
kurias turėjo praėjusiais 
metais — 24 klasės ir 2 au
ditorijos.

• Lietuvių Namai Toron. 
te atžymėdami savo lietu

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIE MAKERS 
Mušt be experienced in progressive and compound dies. 
Top hourly rate. Time and one-half for over eight hours 
per day with minimum of 50 hours per week. 
Group medical. major medical, life insurance, and retirc- 
ment plan. Paid holidays and vacation time. Enjoy the 
benefits of living in the BLUE GRASS AREA of Kentucky 
and working in a completely air conditioned plant. 

Apply call or write to 
MR. J. ROBINSON 

ROBINSON TOOL & DIE INC.
P. O. BOX J 

RICHMOND, KENTUCKY 40475
606 — 623-3067 (96-98)

ORIU. PRESS OPERATORS
NIGHT SHIFT, 4 p.m.-Midnight. Good work- 
ing conditions. Fringe benefits.

Apply Peraonnel

Herseij-Sparling 
AfeterCompany 
250 ELM ST., DEDHAM, MASS.

Specialiitt in Water Meteri
A n Fonai Ormorlunitv Emnloucr (95-98 )

viškos veiklos reikšmingą 
15-kos metų sukaktį spalio 
7 d. ruošia didžiulį balių, 
kuriam jau iš anksto yra 
rezervuotos visos turimos 
patalpos. Laukiama svečių 
iš arti ir toli. Pradžia 7 vai. 
vak.

Skaityk Ir platink 
DIRVĄ

• Pauliaus Augiaus pre
numeratoriai, kurie penkių 
metų bėgyje yra pakeitę 
savo adresus, prašomi pra
nešti adresu: D. Augienė, 
6508 So. Talman Avė., Chi
cago, III. 60629.

• Aktorius L. Barauskas 
skaitys vysk. M. Valančiaus 
"žemaičių vestuvės” rūgs, 
24 d., 3 v. p. p. Jaunimo 
Centre. Dailininkas Pau
lius Augius šiam kūriniui 
yra sukūręs 79 iliustracijas. 
Jas randame tik ką išėju
sioje iš spaudos Pauliaus 
Augiaus monografijoje, ku
rios pristatymas ir įvyksta 
rugsėjo mėn. 24 d.. 3 v. p. 
p. Prašome ateiti pasiklau
syti.

HELP WANTED MALĖ
ELECTR1C I AN

To work m maintenance departmenl 
oi wire division for a major producer 
oi speci.ilty steeK. I lours of work 
are from 3 to II p m. Rate per 
hour is $1.645 plūs shift differential. 
Libei.,1 (ringe benefits and all group 
insurance paid. (all Mr. Kendell at 
(201 i 846-9300 for interview.

IIII CARPI.NTI R S II I L CO.
Wei»b VCire Division
13JO Livingston Avė

N'orth Brunsvvick, N. J.
(95-98)
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