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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJI GINKLAI
IZRAELIO NAIKINTUVO ELATH NUSKANDI- 
NIMAS RODO, KAD SOVIETAI NORĖJO PADE
MONSTRUOTI SAVO JUROS GINKLUS, KURIE 
GALĖTŲ SUDARYTI RIMTĄ GRESMŲ AMERI
KIEČIŲ LAIVYNUI VIDURŽEMIO JUROJE IR 

VIETNAMO PAKRAŠČIUOSE.

------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
67 valandom praslin

kus nuo Izraelio naikin
tuvo Elath paskandini
mo, Izraelis tris valan 
das ir 11 minučių apšau
dė iš sunkiųjų mino
svaidžių Egipto uostą 
Suezą, sunaikindamas 
dvi naftos rafinerijas. 
Tokiu būdu nuostoliai, 
kuriuos Egiptas patyrė 
per tą apšaudymą ir ku
rie siekia 60-80 milijonų 
dolerių, buvo daug dides
ni negu vertas ’Elath’,

IŠ VISO PASAULIO

• ĮTAKINGI JAV žurnalai, 
kaip Times ir Newsweek, a na Ii 
zuodami reikšmingus Bostono, 
Gary ir Clevelando miesty bur
mistrų rinkimus, randa jog tų 
miestų baltųjų gyventojų masė
se rodomas didelis susirūpini
mas augančia juodųjų politine 
įtaka. Jei Clevelande jau dešimt 
mečiais demokratų kandidatas 
be vargo galėdavo įžygiuoti ro- 
tušėn, šiemet, lapkričio 7 d., 
rinkimų rezultatai gali boti la
bai intriguojantys.

Newsweek lapkričio 6 d. lai
doje pabrėžia gausių tautybių 
grupių Clevelande vieningą pa
sisakymą už respublikonų kan
didatą Seth Taft, kartu paste
bint, jog jo oponentas Carl Sto- 
kes padaręs klaidą pareikšda
mas, jog jeigu Taft bus išrink
tas, tai tik todėl, kad jo oda 
esanti balta. Tuo pačiu C. Sto- 
kes buvo iškelta rinkimų ra
sinė problema ir padidinta 
įtampa. Rinkimus nulemsią 20^0 
iki šiol dar neapsisprendusių 
balsuotojų.

•JAV SENATO finansų komi
tetas priėmė įstatymo projek
tą, kuriuo pakeliami Sočiai Se
curity mokesčiai visais 5,4bili
jonais dolerių. Tuo būdu pakils 
pensijų išmokėjimai, gi kad juos 
padengti, dirbantiesiems ir darb
daviams teks pakelti didesnius 
mokesčių išskaitymus. Įstatyme 
numatyta eilė pakeitimų ne tik 
pačių mokesčių dydyje, bet ir 
griežtesnė kontrolė tų, kurie 
laisvai naudojasi pašalpomis. 
Jiems numatyti darbai prie 
valdiškų pa rangų.

• NEPALIAUJAMOS ir ašt
rios kovos vyksta Vietname 
prie Cambodijos sienos, 72 my
lios J šiaurę nuo Saigono. Nesi
gailint gyvybių, komunistai siun
čia dalinį po dalinio smarkiai 
aukuojant JAV karių bazę prie 
Loc Ninh, kur pasiųsta JAV 25 
pėstininkų divizija.

Kovose jau žuvo arti 900 ko
munistų karių. 463 jų žuvo lap
kričio 2 d. vykusiose aršiose 
kautynėse.

Atrodo, komunisui žūtbūt sie
kė bent vieno laimėjimo pro
pagandiniais tikslais.
• INDIANOS valstijos polici

ja ir uutinės gvardijos daliniai 
įspėti būti paruoštyje, nes lap
kričio 7 d. Gary miesto burmist
ro rinkimų metu gali kilti riau
šės.
• NEI F. CASTRO, nei prezl- 

denus Ortigas nedalyvauja 
Maskvoje suruoštose revoliuci
jos sukakties iškilmėse. Kubos 
delegacijai vačovauja sveika- 
tos mlnlsteris. Oficialiai pa
skelbus, kad atvyks pats pre
zidentas Ortigas, paskiau jam 
atsisakius į iškilmes vykti, gau
tas ‘diplomatinis anuusis’ iš to 
krašto vadovybės, kuris gyvena 
vien tik iš Kremliaus malonės. 

britų pastatytas 1944 me
tais, atseit, dar 2-jo pa
saulinio karo palikimas. 
Be to, netekę naftos ra
finavimo įmonių, (jiems 
dar liko viena Aleksan
drijoje prie Viduržemio 
jūros) egiptiečiai patys 
negalės paruošti sau rei
kalingo skysto kuro ir tu
rės jį importuoti iš kitur 
mokėdami užsienio valiu
ta, kurios jiems dabar la
bai trūksta.

Turint galvoje, kad 
egiptiečiai negalėjo tikė' 
tis, jog Izraelis juos pa
liks ramybėje po savo 
naikintuvo sunaikinimo, 
kyla klausimas, kodėl 
jie tą naikintuvą puolė?

Atsakymas paaiškėjo 
tik praslinkus kuriam lai - 
kui po to nuotykio. Spau
doje pasirodė samprota
vimų, kad ’Elath’ pa
skandinimas pradėjo nau
ją gadynę jūros karų is
torijoje. Mat, ’Elath' 
paskandino sovietų ra
ketos, vadinamos ’Styx’ 
paleistos iš mažo greit- 
laivio (74 tonų) ’Komar’ 
(uodo) tipo, irgi sovietų 
gamybos. Atseit, kam 
nors rūpėjo pademons
truoti savo pajėgumą, juo 
labiau, kad nuostolius 
dėl tos demonstracijos 
turės apmokėti trečia 
šalis — šiuo atveju Egip
tas.

’Elath’ (2.530 tonų) pa
skandinimas parodė, kad 
visas 6-tas JAV laivy
nas Viduržemio jūroje 
nėra toks saugus, kaip 
kad galėtų atrodyti. Ma
ža to, tokius pat greit- 
laivius su tomis pačio-
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Lietuvių Moterų Klubų Federacijos pirmininkė Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė nuvykusi į Washingtoną 
padovanojo Smithsonian muziejuj kuriamam tautybių skyriui lietuvių tautinį kostiumą ir gintarinius ka* 
rolius. Ji lankėsi Genera] Federation VVomen’s Clubs būstinėje kur tarėsi įvairiais moterų organizaci
jos reikalais, diskutavo priemones, kaip jaunimo tarpe pagyvinti antikomunistinę veiklą. Nuotraukoje 
prie Chicagos Lietuvių Moterų Klubo padovanoto žerandelio a.a. Ligijos Bieliukietfės šviesiai atmin
čiai paminėti. Lempa pavadinta "Ligia’s Lights". Iš kairės į dešinę stovi ponios: John F. Clouttnan — 
General Federation of Women’s Clubs programų direktorė ir reikalų vedėja, Bronė Tautvilienė — Wa- 
shingtono Lietuvių Klubo pirmininkė, E.D. Pearce — General Federation of VVomen’s Clubs pirmininkė, 
Vincė Leskaitienė -- Lietuvių Moterų Klubų Federacijos pirmininkė ir žurnalistė Gražina Krivickienė.

i gaminamos mažės- 
raketos, kurios ga- 

būti įrengtos 
mažų greitlaivių. 

savo taikinius galė-

mis raketomis šiaurės 
vietnamiečiai galėtų pa
naudoti ir prieš Pacifi- 
ko okeane viešpataujan
tį amerikiečių 7-tą lai
vyną.

Tai, ką dabar sužino
jo plačioji visuomenė, 
žinovai jau svarstė nuo 
1957 metų. Tąsyk buvo 
patirta, kad sovietai sa
vo laivus ginkluoja ra
ketom, kurios pačios su
randa savo taikinį net už 
100 jūros mylių. Kartu 
buvo 
nės : 
Įėjo 
ant 
Tos 
jo pasiekti už 20 mylių. 
Sovietams toks ginklas 
buvo skubiai reikalin
gas, nes kitaip jų laivai 
būtų visai bejėgiai prieš 
amerikiečių visų rūšių 
ir paskirties karo lai
vų junginį. Įdomu, kad 
amerikiečiai jau seniai 
turi panašų ginklą, tai. 
Corvair įmonių raketa 
’Tartar’, tačiau ji dar 
nėra gaminama masiniai 
ir jų negali gauti kitos 
valstybės, tuo tarpu so
vietai savo raketomis ap
rūpino savo satelitus ir 
Egiptą* kuris jas turi 
nuo 1964 metų. Sovietų 
raketos ypač daug rū
pesčio kelia Vakarų Vo* 
kietijos laivynui, kurio 
uždavinys karo metu bū
tų nepraleisti sovietų 
karo laivų iš Balti jos jū
ros į Atlanto vandenyną.

Žinia, vieno ar kito lai
vo nuskandinimas totali
niame kare, kuriame iš 
abiejų pusių būtų panau
dotos tarpkontinentinės 
raketos neturi didelės 
reikšmės. Patirtis mo
ko, kad niekas totalinio 
karo nenori griebtis, už 
tat ginklai ne taip grei
tai pasensta. Amerikie
čiai, pavyzdžiui, dabar 
atnaujina vieną iš savo
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SNIEČKUI PAVEIKSLĄ TEMPO 
BURŽUAZINIAI NACIONALISTAI'
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Veiksnių konferencijoje PLB pirmininkas Juozas Bachunas ir ALT S-gos pirmininkas Teodoras Blins- 
trubas pokalbio metu. V. Maželio nuotrauka

Kraštas paverčiamas beveik 
ištisine militarine mokykla

Naujas, maršalo Grečko 
parengtas Sovietų Sąjun
gos karinės prievolės įsta
tymas ir Lietuvos gyveni
me rūsti naujiena. Tuo įsta
tymu kraštas paverčiamas 
beveik ištisine militarine 
mokykla. Skirtumas, paly-

didžiųjų mūšių laivų, ku
rių amžius, atrodo, ga
lutinai pasibaigė II pa
saulinio karo pradžioje, 
kada japonų lakūnai pa
skandino du tokius bri
tų laivus. Dabar tokios 
rūšies milžinas bus pa
naudotas ne jūrų kauty
nėm, bet tik komunistų 
pozicijų apšaudymui 
Vietname. Skaičiuoja
ma, kad taip išeis pigiau. 
Bet tai, žinoma, tik iš
imtis. Taisyklė yra to
kia, kad ateityje karo 
laivai mažės, bet ne di
dės.

u

"LIGIA’S LIGHT"
PRESENTED » OF

LIGIA BIELIUKAS 
ar ne cnc*» ounca ur 

the fukmtim of utiumm wo<rs Ui 
įaaa 

ginti su ligšioline tvarka, 
ne tiek tas, kad dabar jau
nuoliai bus šaukiami ka
riuomenėn 18 metų (dve
jiems ar trejiems metams), 
kiek tas, kad jau prieš tai, 
nuo 17 metų, turės išeiti 
p a r e n giamąjį apmokymą 
mokyklose arba darbovietė
se. Jei šaukimai į tikrąją 
tarnybą ir toliau galės būti 
atidedami (studentams, spe- 
ciaiinių mokyklų mokslei
viams) tai nuo parengia
mojo karinio apmokymo 
galės išsisukti tik invalidai. 
Atidėjimai nenudildys šau
kimo iki 27 metų amžiaus, 
taigi ir studentai šaukimo 
neišvengs, nes iki tokio am
žiaus turi baigti mokslą. 
Per ilgai užtęsęs studijas 
studentas gali būti pašalin
tas dėl nepažangumo, o tuo 
atveju atidėjimas automa
tiškai netenka galios. Bet 
baigusiems numatoma tik 
vieneri metai tarnybos ir 
karininko laipsnis.

Sekti, kas turi būti 
įtrauktas į privalančių at
likti parengiamąjį apmoky-

Vilniaus laikraščiuo
se tą pačią, spalio 7, die
ną pasirodė du dabarti
nio Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo apibūdinimai. 
Vienas — A. Sniečkaus 
(vilniškio Literatūros ir 
Meno perimtas išmask- 
vinės Literaturnaja Ga- 
zeta), kitas — literatū
ros kritiko Vytauto Ku
biliaus (atsakymai į Tie
sos klausimus). Abu kal
ba optimistiškai, bet ryš
kiai skirtingai.

Sniečkus įtikinėja ru
sų Llt-gazetos skaityto
jus, kad skaičiais, dia
gramomis bei palygini
mais lengvai galįs Įro
dyti, Jog ”iš pagrindų pa
sikeitė ir išorinis mūsų 
respublikos vaizdas ir 
dvasinis darbo žmonių 
gyvenimas”, nes "kiek- 
vienam mūsų krašte dir
bančiajam šiandien tapo 
aišku, kokia jo pareiga 
liaudžiai, visuomenei, 
valstybei".

mą bei į šaukiamųjų sąra
šus, yra įpareigotos ne tik 
rajonų komendantūros (ka. 
riniai komisariatai), milici
ja ir vykdomieji komitetai 
(vietinė a d m i n i stracija) 
metrikacijos biurai, bet ir 
namų valdybos, butų eks
ploatavimo kontoros ir net 
privačių namų savininkai. 
Moterys nuo 19 iki 40 me
tų amžiaus, turinčios medi
cininį ar kitą kokį specialų 
parengimą, irgi gali būti 
paimtos karinėn ataskaiton 
net ir taikos metu, ir gali 
būti šaukiamos atlikti mo
komąsias pratybas. Mokyk
lose, įmonėse, įstaigose, or
ganizacijose (t. y., preky
bos, statybos ir kt. institu
cijose) ir net kolchozuose 
numatomi steigti parengia
mojo karinio apmokymo 
kursai su etatiniais kari
niais vadovais.

Naujokų (18-mečių) ėmi
mas dabar bus vykdomas 
dukart per metus: gegužės- 
birželio ir lapkričio - gruo
džio mėnesiais. ____ A v(ELTA)

Paveikslą jam temdo 
tik "buržuaziniai nacio
nalistai", kurie, anot jo, 
"spekuliuodami šventais 
liaudžiai jausmais, sėjo 
nacionalinio uždarumo 
nuotaikas, tvirtindami, 
kad, esą internacionaliz
mas trukdo atskirų tau
tų interesams, kad komu
nistai nesiskaito su jų 
nacionaliniais ypatu
mais".

"Bet gyvenimas įrodė 
priešingai", — tvirtina 
Sniečkus, lyg tikėda
mas, kad lietuvių "pa
siekimai nacionalinės 
kultūros, meno, litera
tūros srityje" yra komu
nistų nuopelnas... Svar
biausias tų "pasiekimų" 
liudijimas Sniečkaus aky
se tai šią vasarą Vilniu
je surengtoji "teatrali
zuota masinė liaudies 
meno ir sporto šventė". 
(Lyg tyčia, toje šventė-

(Nukelta į 2 psl.)
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Spaudoje pasižvalgius

”Kad neliktų nė vieno lietuvio 
be aukštojo mokslo!”

Tokį patarimą Australi
jos lietuviams duoda "Mū
sų Pastogės’’ redaktorius 
Vincas Kazokas spalio 9 d. 
vedamajame, kuris lygiai 
tinka ir Amerikos lietuvių

Sniečkui...
(Atkelta iš 1 psl.) 

je viskas buvo skirta ru
sų revoliucijai garbinti 
ir beveik nieko nebuvo 
lietuviška).

Kaip lietuvių kultūri
nis gyvenimas išveda
mas iš uždarumo, Snieč. 
kus paaiškino rusams to
kiais faktais: menininkai 
iš Lietuvos neseniai lan
kėsi Penzoj, pernai buvo 
Lenino tėviškėj, o dabar 
ką tik buvo net Mask
voj...

V. Kubilius irgi mato 
net tris šviesius reiški
nius kultūriniame Lie
tuvos gyvenime, nors ir 
ne tuos pačius:

"Pirmiausia —vis pla
tesnis praeities meninių 
vertybių įtraukimas į 
šios dienos dvasinę apy
vartą... Antra, didelės 
pastangos išvesti lietu
vių meną (bendrą šiuolai
kinės" pasaulio kultūros 
orbitą, nugalėti provin
cinio užkampio ribas ir 
vietinius dydžius, moky
tis naujų meninio mąs
tymo būdų ir formų. Tre - 
čia, rūpinimasis lietu
vių meno nacinaliniu sa
vitumu, ieškojimas šak
nų savo žemėje, liaudies 
kūryboje, praeities tra
dicijose".

Čia literatūros kriti
kas pastebi: "Šiuo atžvil
giu dailė, turbūt, stovi 
visų kitų meno rūšių 
priešakyje"...

Klausiamas, kas kultū
ros reiškiniuose būtų tai
sytina, V. Kubilius ma
no, kad reiktų "kuo ma
žiau standartizavimo ir 
pamėgdžiojimo, kuo dau
giau įvairumo ir savi
tumo... Norėtųsi, kad 
meno žmonės daugiau ro
dytų iniciatyvos. O svar
biausia — kuo ilgiau te- 
sitęsia kūrybinga atmos ■ 
fera, kurioje vyko pasta
raisiais metais mūsų kul
tūros gyvenimas".

"Skaudus mūsų kultū
rinio gyvenimo minu
sas", anot Kubiliaus, 
esąs ir tas, kad rašyto
jų balso negirdėti publi
cistikoje, kaip tai būda
vę seniau. (Tą "seniau" 
nurodo G. Petkevičaitės, 
B. Sruogos ir P. Cvir
kos pavardėmis). "Da
bar inžinieriai, geogra
fai, chemikai darosi 
svarbiausiais ekonomi
nių, moralinių ir kultūri 
nių problemų sprendė
jai". O "seniau" — "ra
šytojas buvo pirmutinė 
figūra ir publicistiko
je".

"Visuomeniniame gy
venime", — sako V. Ku
bilius, — reikėtų siekti:
1) kuo pilnesnės infor
macijos apie viską, kas 
dedasi šioje žemėje, 2) 
kovoti su grubumu žmo
nių santykiuose, su ne
pasitikėjimą, su visomis 
pasipūtimo ir pataikavi
mo formomis, 3) išsau
goti jaunoje kartoje di
delių žmogiškų vertybių 
ir idealų supratimą".

(ELTA)

jaunimui. Jis rašo:
"Gyvename specializaci

jos amžių. Gyvenimas yra 
tiek išsišakojęs, kad nėra 
tokios srities, kur nereikėtų 
kvalifikuoto darbininko ar
ba specialisto. Nekalbant 
jau apie aukšto lygio spe
cialybes, net ir iš eilinio 
darbininko kaskart vis dau
giau reikalaujama pasiruo
šimo, specializavimosi, kad 
galėtų tinkamiau ir produk
tyviau atlikti savo darbą su 
komplikuotomis mašinomis, 
žodžiu, prieš akis labai ne
tolimas laikas, kad nelavin
tam darbininkui išsilaikyti 
bus gana sunku. Ir šiandie 
darbo jėgos rinkoje dau
giau paklausos kvalifikuotų 
darbininkų, negu paprastų, 
nelavintų, nes sparčiai pro
gresuojant te.chnikai dar 
vis nesuspėjama paruošti ir 
atitinkamų darbininkų. Ne
kalbant apie darbo paklau
są jau ir pačios kvalifikuo
to darbininko darbo sąlygos 
ir atlyginimai visai kitokie. 
Pasižiūrėkime tik patys į 
save: vos atvykus į Austra
liją darbo sąlygos visus 
priverstiniu keliu įstatė į 
žemiausio darbininko kate
goriją. Bet praėjo keliolika 
metų ir reikalai išsikrista
lizavo: kurie tik spėjo ar 
galėjo, tuoj stengėsi gauti 
sau atitinkamo darbo pagal 
savo turėtas žinias. Kiti 
įvertindami situaciją pa
skubomis stengėsi įsigyti 
atitinkamas kvalifikacijas, 
ir šiandie jau lietuvių tar
pe eilinių darbininkų labai 
nedaug.

Tačiau be darbininkų kva 
lifikacijų reikia prisiminti 
ir profesijas, kurias įsigyti 
reikia jau didesnio pasiruo
šimo, išeiti atitinkamas mo
kyklas, net universitetus, 
žinoma, profesionalų ir eko
nominė, ir socialinė padėtis 
vietos visuomenėje yra di
džiai skirtinga.

Lietuviai dar tuo turi 
stengtis siekti aukštesnio 
lygio, kad mūsų čia palygi
namai yra labai nedaug. 
Tad mūsų visų dėmesys ir 
pastangos turi būti nu
kreiptos kaip tik į mokslą. 
Mokytas lietuvis visados 
jausis saugesnis ir sociali
niu ir tautiniu atžvilgiais: 
jo akiratis bus platesnis, 
jis jausis saugiau ir kaip 
lietuvis, nes gyvenant ir 
dirbant tarp inteligentų nie
kad nesusilauks priekaištų 
iš savo aplinkos, kad jis 
esąs kitos tautybės. Paga
liau per mokslą daug dau
giau galima pasitarnauti 
savai tautai, negu būnant 
bemoksliu.

Lietuviai jau nuo seno 
vertino mokslą ir jo siekė 
iš paskutiniųjų. Tik prisi
minkime baudžiavos laikus, 
kada lietuvis baudžiaunin
kas net neturėjo teisės į 
mokslą, o vis tik rado būdų 
ir priemonių, kad išaugino 
ir anais priespaudų laikais 
mokytų žmonių, kurie iški
lo į tautos vadus ir privedė 
visą tautą ne tik prie gi
laus sąmoningumo, bet ir 
prie nepriklausomybės. Pri
siminkime tik Valančių, 
Kudirką ir visą eilę kitų, 
kurie buvo baudžiauninkų 
vaikai be teisės į mokslą.

Mokslo svarbą lietuviai 
įvertina ir dabar. Lietuvo
je mokyklos perpildytos be
simokančio jaunimo, lygiai 
palyginus ir su kitom tau
tybėm ir išeivijoje besimo
kančių lietuvių yra labai 
aukštas procentas. Kaip 
mes visi didžiuojamės išgir
dę ar paskaitę, kad tai ten 
tai ten lietuvis užėmė atsa
kingas pozicijas, pasiekė 
•atitinkamų rezultatų ar tai 
moksle, ar mene, ar kitoj 

kurioj atsakingoj srity. To
kia žinia kiekvienam iš mū
sų kelia pasididžiavimo ne 
tik dėl to, kad mūsų tautie
tis iškilęs ir kelia lietuvio 
vardą, bet lygiai pagrįstai 
padilgina ir mūsų savimei
lę.

Kiekvienos tautos išei, 
viai parodo tam tikrą jiems 
būdingą bruožą, į kur jie 
linkę, štai Australijoje ita
lai daugiausia reiškiasi dar
žininkystėje: beveik vien 
italų rankose yra daržovių 
krautuvės; graikai į smul
kią prekybą, ypač milkba- 
barus. Lietuviai dar niekuo 
neišsiskiria, kad turėtų gru
pei būdingą antspaudą. Bet 
lietuviai linkę į mokslą. Tą 
mes patys žinom, bet šito 
dar nežino kiti. Todėl ar ne
reikėtų mums pasistatyti 
šitą tikslą kaip tautinį ide
alą — KAD NELIKTŲ NĖ 
VIENO LIETUVIO BE 
AUKŠTOJO MOKSLO! ži
noma, tai idealas, kuris nie
kad šimtaprocentiniai ne
bus įgyvendintas, bet sie
kiant idealo galima mokytų 
ir nemokytų lietuvių santy
kį reikšmingai permainyti, 
taip, kad jis taptų būdingu 
tautai bruožu. Aišku, to ne
padarysi per vieną kartą, 
bet ir idealas trunka ne vie
ną generaciją, bet per kar
tų kartas. Ypatingai šią to
li siekiančią ambiciją turė
tume skiepyti nuo pat ma
žens savo vaikams ir jau
nimui — ambiciją mokslui 
ir ambiciją tautai.’’

VEIKSMAI ŠALIA 
VEIKSNIŲ...

"Darbininkas” lapkričio 1 
d. laidoje plačiau svarsto 
veiksmus susijusius su pro
testais dėl Diržinskaitės 
pristatymo sovietų delega
cijos JAV sąstate kaip "so
vietinės socialistinės Lietu
vos respublikos ministerių 
tarybos pirm, pavaduotojos 
ir užsienių reikalų ministe- 
rio” ir kartu rodo nustebi
mą, kad be min. St. Lozo
raičio protesto laiško joks 
veiksnys į tą reikalą neat
kreipė tinkamo dėmesio. 
Protestavo Vincė Leskaitie- 
nė Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos vardu, Antanas 
Mažeika, Laisvės žiburio 
radijo vedėjas. Bet tai ir 
viskas. Prisiminęs spalio 
mėn. 23 d. Dirvoje tilpusį 
tuo reikalu vedamąjį, Dar
bininkas samprotauja:

"Neteko pastebėti tarp 
pareiškimų, kad klausimas 
būtų radęs atgarsio veiks
nių konferencijoje. Gal ten 
būta nusistatymo, kad klau
simas nevertas dėmesio ir 
apeitinas tylom ? Savu ruož
tu mes nesame linkę aiškin
ti, kad sovietų uzurpaciniąi 
aktaįjau reiškia inkorpora
cijos pripažinimą ar vąĮsty- 
bes~departamento politikos 
keitimą. Tačiau jei veiks
niuose manoma, kad įvykis 
reakcijos nevertas, tai nau
dinga būtų apie tai ir pain
formuoti. Kitaip — sudaro
mas įspūdis, kad veiksniai 
verigia atsiliepti į^diengs 
reikalus, veiksmai tada ei- 
na šalia jų, o konferencijo
je taip brėžte buvo brėžta 
apie veiksnių ir spaudos 
bendradarbiavimą opinijai 
sudaryti.”

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
Iii) III 1 MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE [ Ali A II A" 2534 WEST 69th STREET- Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Asbach Ufalt Import. Brandy ...5th— $5.49
2. M. & Moore 5 years old

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

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

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

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

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

"Vienybė" savo 21 nr. 
pirmame puslapyje įsidėjo 
didžiulę Diržinskaitės nuo
trauką ir ilgą Narkeliūnai- 
tės straipsnį su citatomis, 
kaip toji "ministerė" atsto
vaujanti "socialistinę Lie
tuvą”, komunistų delegaci
joje būdama net — trečiąją 
po A. Gromyko ..,

Keleivis dėl to Narkeliū- 
naitės straipsnio lapkričio 
1 d. rašo:

"Salomėja yra išprususi 
laikraštininke, ji nęt kelia 
kartus važinėjosi į Lietuvą, 
todėl ji žino, kad ta neblo
ga šukuosena savo galvą pa- 
puošu8i Leokadija tėra tik 
iškamša, kad tikrus Lietu
vos užsienių reikalų minis
terijas nėra, kad jokiai už
sienių politikai ji nevado
vauja. Jai titulas duotas tik 
užsieniui apgaudinėti, mig
lai į akis pūsti, kad neva 
Lietuva turi net savo užsie
nių reikalų ministeriją, tai
gi, kad štai ji net suvereni
nė respublika.

Salomėja žino, kad Sovie
tų Sąjungos užsienių politi
ka vykdoma tik pagal Mas
kvos \planus ir įsakymus ir 
kad jokia Leokadija, nors 
ir kokį aukštą kuodą ji bū
tų susišukavusi, čia nė pypt 
negali pasakyti.

Salomėja žino ir tai, kad 
Leokadija tuos aukštus ti
tulus nešioja tik "iš Mask
vos malonės” ir Maskvos 
reikalams, todėl ji nėra jo
kia tikra Lietuvos atstovė. 
Tą pasakė jau minėtame 
komitete ir JAV delegacijos 
narė Patricia Roberts Har- 
ris. Ji priminė, kad JAV ne
pripažįsta Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą, todėl 
Diržinskaitė teatstovaujan- 
ti tik Sovietų Sąjungai.

Kodėl Salomėja nerašo 
tos tikros tiesos? Kodėl ir 
kieno užsakyta ji pučia 
skaitytojam į akis šiuos 
Kremliaus kamino dūmus?”

"LIETUVOS LAIVYNAS”
Komjaunimo Tiesa Vil

niuje (spalio 8) skelbia, kad 
"auga Lietuvos prekybos 
laivynas”.

žinutėje, kuriai K. T. už
dėjo tokią antraštę, prane
šama, kad ne Lietuvos, o 
"Jūrų agentūros” Klaipėdo
je įregistruotųjų laivų skai
čius padidėjo dar vienu lai
vu, kurio vardas — "Ivanas 
Polzunovas”... Kiti iš Klai
pėdos plaukiojantieji laivai 
paminėti toki: "Kubanė”, 
"Inkorlies”, "Iršalies"... 
Du pastarieji gabena miško 
medžiagą. (Sudėtinė vardų 
dalis "lies” yra rusiškai 
"miškas”). Iš viso Klaipė
dos prekybinį uostą dabar 
naudoja 14 jame įregistruo
tų rusų laivų. Nors laikraš
tis ir bando sudaryti įspūdį, 
kad tai "Lietuvos laivynas”, 
bet net ir nuo Maskvos pri
klausomai vietinei adminis
tracijai nei tie laivai, nei jų 
naudojamas uostas nepri
klauso. (ELTA)

JAUTRUS LIETUVIŲ 
LIAUDIES DAINOMS...

Prieš 10 metų viešumoj 
pasirodžiusį kompozito r i ų 
Algį Bražinską Vilniuje lei
džiamame rugsėjo mėn. 
JAUNIMO GRETŲ žurnale

IS KITOS PUSES...
Trys visuomenininkai (du giroėti, trečias ma

žiau pasižymėjęs) spalio 16 d. parašė laišką Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Valdybai, 
kuriame reikalauja griebtis iniciatyvos pakeisti 
Clevelando veiksnių konferencijos (1966 m. sausio 
22 d.) nutarimus santykiavimo su okupuotos Lie
tuvos gyventojais klausimu. Esą, jie apsunkiną 
"privačius grupinius susitikimus" ir pan. Laiško 
autoriai nepalankią reakciją į tuos nutarimus pa
tyrę Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažiavime Mi- 
chigane? Ateitininkų Sendraugių stovykloje Daina
voje, sportininkų suvažiavime CTevelande ir San
taros-Šviesos suvažiavime Tabor Farmoje.

Tų trijų vyrų nuomone — jie sakosi buvę dar 
įgalioti pasirašyti kitų asmenų —veiksnių paskelb
tos normos "užkerta kelią Lietuvos laisvės reika
lu naudingai santykiauti su okupuotos Lietuvos 
žmonėmis."

Šitas paskutinis sakinys mane paskatino pažiū
rėti į visą problemą iš kitos pusės. Nereikia turėti 
plačią vaizduotę, kad prileidus sekantį atsitikimą.

Sujaudinti savo ligšioliniu "naivumu", veiks
niai paskelbia naują "manifestą", kviečiantį į lais
vinimo darbą tuos tris visuomeninįr^us. Aprūpin
ti reikalingais įgaliojimais"ir platesnes visuome
nės simpatijom, tie kreipiasi į pirmą iš Lietuvos 
atvažiavusį pareigūną:

"Drauge, mes norėtumėm su pačiu naudingai 
santykiauti Lietuvos laisvės reikalu".

Nustebęs pareigūnas greičiausiai atsakytų: 
"Ponai, Lietuva dabar yra laisvesnė negu ka

da nors buvo. Jei tačiau jūs dar norėtumėt šiuo 
klausimu intymiau pasikalbėti, surašykit asmens 
žinias visų tu _savo_krašto gyventojų, kurįg norėtų 
šį klausimą- dar_diskutuoti. Tą sąrašą, lygiai kaip 
ir pavardes visų sovietinės Lietuvos pareigūnų, ku
rie, jūsų nuomone, norėtų su jumis santykiauti, 
nusivežkite į Maskvą".

Kad premija už tokį 'naudingą santykiavimą’ 
būtų kai kuriems jo dalyviams ilgesnis nemokamas 
pragyvenimas Liubliankos viešbutyje, jis gal tuojau 
ir nepasakytų. (vm)

pasakoja, kad jis gimęs ir 
augęs Dzūkijoj (Mizerių 
kaime, Alytaus raj., prie 
Nemuno), kad jis ’’be galo 
jautrus lietuvių liaudies ir 
ypač dzūkų melodikai... Jo 
dainos gilios ir be galo lie
tuviškos, kas mūsų kosmo
politiniame amžiuje, kai iš 
eterio nuolat girdime viso 
pasaulio triukšmą, ne taip 
lengvai pasiekiama... bu
vo susidomėjęs džazinio 
charakterio ritmika, ta
čiau ... vėl grįžo prie tikro
sios savo kūrybos vers
mės”. ‘ (ELTA)

DARBAS KOLCHOZE
r

Vilniuje leidžiamas ŽE
MĖS ŪKIO žurnale (’67/8) 
tarp ko kita yra papasako
tas ir toks vaizdelis iš kas
dieninės darbo tvarkos kol
choze :

"Laukininkų darbo dienos 
pradžia beveik niekad ne
sutampa su paties darbo 
pradžia. Laukinin k y s t ė s 
darbai vyksta nemažoje te
ritorijoje, brigadose po 
600-800 ha žemės. Kolūkie
čiai, tame tarpe ir mechani
zatoriai, į brigadų centrus 
susirenka pavyzdžiui, 8 va
landą. čia gauna užduotis 
ir vyksta dirbti. Kartais 
darbovietė būna už kelių ki
lometrų. Nuvykimui į dar
bovietę sugaištas laikas 
jiems įskaitomas į darbo 
dieną. Darbo baigtis sutam
pa su nustatyta darbo die
nos pabaiga. Laikas, sugaiš
tamas grįžimui namo, į dar
bo trukmę neįskaitomas”.

Pridėtina, kad neįskaito
mas ir laikas nuvykti iš ry
to į brigados centrą, — ir
gi kai kuriems gali būti iki 
kelių kilometrų atstumo ...

(ELTA)

GAMINS SPALVINĮ 
STORĄ STIKLĄ

Lietuvoj yra keletas ge
rai pasireiškusių vitražo 
(spalvinio stiklo) dailinin
kų. Jų darbais papuoštas ir 
rusų paviljonas Montrealy
je.

Jau kuris metas tie dai
lininkai skundžiasi, kad 
jiems labai stinga medžia
gos — spalvinio stiklo. To
kio stiklo šiek tiek gamina 
tik Beriozovkos (Lydos ra
jono, prie Gudijos priskir
toje srityje) stiklo fabrikė
lis, tam reikalui nepritaiky
tas. Ten spalvinio stiklo pa
gamina mažai ir tik keleto 
pagrindinių spalvų.

Dabar dailininkai susi
laukė geros žinios: pertvar
komas stiklo fabrikas Vil
niuje ir pritaikomas gamin
ti spalviniam stiklui, žada 
pagaminti net apie 300 to
nų tokio stiklo per metus 
(daugiau, negu dailinin
kams reikia) ir spalvų bū
sią net 30.

Vilniškiai vitražini n k a i 
šiuo metu yra linkę naudo
ti storą spalvinį stiklą. Jų 
vitražai sudaryti iš stam
bių stiklo luitų. Tad ir fab
rikas numato gaminti luiti- 
nį stiklą, iki 250 milimetrų 
(beveik 10 colių) storio.

(ELTA)



1967 m. lapkričio 6 d. DIRVA Nr. 119 — 3

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103

Telephone: 431*6344

Second-Claas Poatage paid at Cleveland, Ohio. 
Publiahed every Monday, Wedneiday and Friday except in caae 

of Holidays by Amerlcan Lithuanian Preas Radio Asa’n 
VILTIS, Ine. (N.on-profit),

Subicription per year >11.00. Single copy 10 centą.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina; 

tris kartus j savaitę, išskyrus šventes ir du kartus 
liepos, ir rugpiūčio mėnesiais.

Redaguoja:
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Vėlinių Dienos proga prisimenami ir pagerbiami visi mirusieji Lietuvių Fondo nariai. Nuotraukoje 
matome mirusiųjų LF narių albumą, kuriame iki 1967.X.25 yra Įrašyta 191 miręs Fondo narys. Miru
siųjų narių bendras Įnašas yra $38,487.47, kas sudaro veik lO^viso fondo pagrindinio kapitalo, kuris 
šiuo metu siekia virš 380 tOkst. dol. Iki šio lietuviškiems reikalams fondas davė 20 tūkst. dol. Šiais 
metais tam tikslui fondas paskyrė taip pat 20 tūkst. dol. V, Noreikos nuotrauka

ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS

DIRVA The Lithaanian Newspaper

Eatabliahed ltl5

Komunistinės 
propagandos įrankis

Lietuvių spaudoje pasirodę straipsniai ir ko
mentarai Diržinskaitės-Piljušenko klausimu rodo, 
jog visuomenėje į tai nežiūrima pro pirštus. Bal- 
tic Appeal to the United Nations (BATUN) vadovy
bė taip pat paskleidė memorandumą, kuriame 
anglų kalboje analizuojami Sov. S-gos delegacijos 
atstovės pareiškimai, nesideriną su tarptautinio 
bendravimo papročiais ir principais. Jau vien iš 
jos pareiškimų apie moterų "lygias teises" Sov. 
Sąjungoje matosi, kad toje atstovėje glūdi šaltas, 
jokio savarankumo neturįs Sov. Sąjungos komu
nistinės propagandos ruporas.

Kaip gi kitaip suprasi jos pareiškimą, kuria
me ji tvirtina esanti Sov, Sąjungos delegacijos na
rys, kartu reprezentuojąs vieną Iš penkiolikos 
‘suvereninių respublikų’ — Lietuvos socialistinę 
sovietų respubliką.

Pagal BATUN memorandumą, Diržinskaitei 
nebuvo leista tokio pareiškimo padaryti iš JTO 
pilnaties sesijos rostrumo, nes tai būtų sukėlę 
gražaus Juoko kitų delegacijų tarpe. Dar nebuvo 
atsitiki mo/kad delegatas 'atstovautų dvi "suvere
nines" valstybes... Be abejo, toks dvigubas atsto
vavimas painus ir pačiai delegatei, nes kas gi gali 
žinoti, kokį ir kieno suverenitetą ji turi galvoje sa
kydama, jog "mūsų šalyje" vyksta tai ir tai, laimė
ta tas ir tas...

Norėdama būti Lietuvos atstove, ji būtų turė
jusi viešai sutikti su Rumunijos užsienių reikalų 
viceministeriu Mircea Malitza, kurs JTO forume 
reikalavo atitraukti svetimas kariuomenes iš visų 
Europos valstybių. z Taigi, Diržinskaitė privalėjo 
prašali balso ir, pritariant tam rumuno pareiški
mui, pareikalauti, kad ir iš Lietuvos būtų atitrauk
ta Sov. S-gos kariuomenė ir visa komunistų įstaty
ta administracija.

Bet kur tau! Vietoj to, vienoj iš komisijų ji 
pradėjo aiškinti apie moterų teises Sov. S-goj, už
simerkdama prieš visus pasauliui gerai žinomus 
faktus, jog tos ‘teisės’ tai yra moters pažemini
mas, koks tik gali būti įsivaizduojamas komunistų 
kolonlalinėj imperijoj.

Dėl to ir dėl visų kitų Diržinskaitėš išsišoki
mų svarbu, kad tiek JAV, tiek ir visų kitų laisvų 
valstybių delegacijos žinotų, jog tokie tarptautinių 
santykių raidoje negirdėti pokštai tylomis praeiti 
negali.

Protesto laiškais privalo būti užversta JAV 
ambasadoriaus A. Goldbergo įstaiga, rimtai paruoš
ti mūsų veiksnių memorandumai privalėtų kuo grei
čiausiai pasiekti visas delegacijas.

Kiekviena tauta turi sa
vo mirusiųjų pagerbimo pa
pročius. Lietuviai mirusius 
susikaupę gerbia, kai rude
nį ima kristi pageltę medžių 
lapai ir sodrus lietus vilgo 
pajuodusią žemę.

Vėlinių vakarą Lietuvoje 
viso krašto kapinėse sužib
davo milijonai žvakučių. 
Kaimo ir miestų gyventojai, 
atitrūkę nuo kasdieninio 
darbo, būriais traukė į mi
rusiųjų amžinojo poilsio 
vietą atiduoti tinkamos pa
garbos mirusiems ir maldo
je su jais pabendrauti.

Kiekvienas kapas būdavo 
rūpestingų rankų papuoštas 
rudens gėlėmis, žaliomis 
eglių šakomis, vainikais ir 
nusagstytas mirgančiomis 
žvakutėmis. Net ir nežino
mųjų kapai geros valios 
žmonių buvo gražiai puošia
mi, nes tą ramybės vakarą 
tatai buvo kiekvieno didi 
pareiga amžinybėn išėju
siems draugams.

Vėlinės sugraudi n d a v o 
kiekvieno užkietėjusią šir
dį. čia lyg atsiverdavo žmo
gaus siela ir širdis, ieško
dama paguodos ir nusirami
nimo. Giliame susikaupime 
lyg išnyksta blogi sumany
mai bei neapykanta, o jų 
vietoje nors trumpą laiką 
gyvena gerosios žmogaus 
savybės!

Be bendrųjų pažįstamų, 
artimųjų bei giminių kapų,

JONAS MIŠKINIS

gausiai lankomi žuvusiųjų 
už Tėvynės laisvę ir miru
sių karių kapai, čia visus 
gaubdavo nepaprasta rim
tis ir susikaupimas, žuvu
sieji dėl Tėvynės priminda
vo, kaip jie audringais va
karais budėjo prie Tėvynės 
sienų ir savo jaunomis krū
tinėmis dengė besiveržiantį 
grobuonišką priešą. Jie sau
gojo mūsų tautą ir šventai 
ją pamilo. Ar jie žinojo, ar 
tikėjo, kad kiti ateis prie 
jų kapų pasiklausyti amžių 
šventos kalbos? Nežinia! 
Jie jautė pamilę Tėvynę, 
atnešę ant jos aukuro savo 
brangiausią turtą — gyvy
bę.

Ir kai stovėjom prie šių 
didvyrių kapų, nejautėm 
mirties alsavimo. Visur ty
la, bet ir paslaptinga, gy
va ... žmogus stovėdamas 
prie jų kapų pajunta tik
rąją gyvenimo prasmę, pa
sidaro aiški tėvynės meilės 
idėja. Todėl tylia malda 
kiekvienas susiriša su bran
giausiais Tėvynės vyrais ir 
sustiprina save jų nepa
prastos ir tikros tėvynės 
meilės pavyzdžiais.

Lietuvoje yra daug ben
drų kapų, kuriuose ilsisi vi
siems lietuviams lygiai 
brangūs asmenys. O tų ka
pų pilni Lietuvos laukai ir 

miškai. Visiems vienodai 
brangūs kapai tūno šiuo 
metu apaugę piktžolėmis. 
Tai knygnešių, tautos vei
kėjų ir žuvusių kovoje dėl 
Lietuvos laisvės partizanų 
kapai.

Kiekvienais metais prie 
gražiai apšviesto karių pa
minklo Kaune būdavo laiko
mos gedulingos pamaldos, 
kuriose dalyvaudavo kariuo
menės vadovybė, daug auk
štų valstybės pareigūnų, 
karininkų ir tūkstančiai 
kauniečių susirinkusių į pa
maldas. Pamaldų apeigas 
transliuodavo per radiją vi
sam kraštui.

Dariaus ir Girėno mauzo
liejus taip pat būdavo gra
žiai papuoštas gėlėmis ir 
apšviestas žvakutėmis.

Karių paminklas kapinė
se ir nežinomojo Kareivio 
kapas Karo Muziejaus so
delyje buvo papuošiami vai
nikais, gražiu simboliniu 
paveikslu ir iliuminuoti. 
Aukure degdavo ugnis, šią 
vietą didžiu susikaupimu 
aplankydavo ir pagerbdavo 
minios žmonių.

Mūsų įžymiųjų mokslo 
bei visuomenės veikėjų ka
pai taip pat sutraukdavo 
daug žmonių. Visi susikau
pę ir gilia rimtimi atiduo
davo jiems pagarbą.

Gyvendami svetur, nega
lime tų kapų lankyti. Lan
kydami savo artimųjų am

žino poilsio vietas, nepa
mirškime prisiminti ir anų 
brangių kapų, tų pilkais, 
kukliais kryžiais ar grani
to paminklais papuoštų. 
Šiandien prie jų mes netu
rime galimybės nueiti, bet 
niekas negali sustabdyti 
jiems skirtų minčių.

Mintis apie mirtį žmogų 
moko gyvenimo meilės ir 
išminties. Ir to mums rei
kia mokytis. Juk niekas ne
žinom, kada nutruks gyve
nimo siūlas. Dėlto žuvusių
jų prisiminimas mus skati
na mesti šalin visa tai, kas 
nenaudinga, kas menka ir 
nedora, o imtis bendro dar
bo, kurio vaisiais galėtų 
naudotis kartų kartos.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

J, BAKIS, Mergaitė su kny
ga (švinas)

PO DVIDEŠIMT METŲ
------------------ BENEDIKTAS ZABIELA ——

(5)
Lyg sugėdintas šuo Algis nuėjo.
— Dabar juk matai koks jis, aš tau pasakojau se

niai. Gal tu man netikėjai? Pažįstu jį dar iš Lietuvos, — 
lyg išmoktą maldą atpylė Vidas. Tą vakarą praleido abu 
kartu, net buvo nuėję į denį. Tik palapine pasinaudoti 
neteko, nes šį sykį buvo užėmę dvi porelės latvių.

Laivui įplaukus į Sueso kanalą, keleiviai mėtėsi iš 
vienos denio pusės į kitą, čia matė arabą ilgais rūbais 
šaukiantį ”Haba, haba’ ! Kitur kareivį jojantį ant kup
ranugario zovada!‘Danutės su Algiu santykiai buvo dar 
šaltoki. Kiekviena proga ji primindavo jam latvaitę. ”Bet 
kur dingo Vidas?’ — galvojo ji. O taip ji norėjo, rody
dama dėmesį Vidui, erzinti Algį. Vidui gi atrodė, kad visa 
laivo minia žino apie jo atleidimą iš policijos pareigų, 
vien apie tai ir tekalba. O kol kalbos aprims, jis nuspren
dė niekur nesirodyti. Algis Danutės priekaištus priėmė 
paprastai. "Aha”, — kalbėjo jos — ’ jūs stovykloje ne
norėjote į mus žiūrėti, pas vokietaites bėgiojote, dabar 
atsiimsite savo!”

★
Po dvidešimt aštuonių dienų kelionės laivu pirmasis 

DP transportas pasiekė Australijos krantus — Fremantle 
uostą. Autobusais nuvežti į Pertho priemiestį Karakata 
ir apgyvendinti kariškoj stovykloj jautėsi gerai. Tik aus
trališka saulė atrodė keista. Iš ryto greit pakyla ir pa

kimba virš galvos. Pakabėjus visą dieną, nukrenta beveik 
į tą pačią vietą, iš kur pakilo. Klykiantys ilgais snapais 
paukščiai. Dideli sudžiūvę medžiai. Sausa pabalusi žolė 
darė sunkų įspūdį ir slegiančią nuotaiką. Miesto ir prie
miesčio namai buvo erdvūs, gražūs, kas liudijo gyvenimą 
esant ne tik įmanomą, net gerą.

Saulei leidžiantis Algis su Danute išėjo pasivaikš
čioti. Lyg numatydami pataikė į didžiausį plotą naujai 
statomų namų. Vieni buvo jau baigiami, antri įpusėti, 
treti vos bepradedami, čia Danutė turėjo progos paro
dyti savo šeimininkės išmintį.

— žiūrėk, — sakė ji Algiui, — šitas namas blogai 
išplanuotas: miegamasis prie gatvės, daug triukšmo, laip. 
tai per statūs. O ano virtuvė permaža.

Apėję keliasdešimt, ties vienu sustoję gėrėjosi abu. 
Pro langus pažiūrėjo į vidų. Keletą kartų apėję aplink, 
paėję toliau, pažvelgę į namą, instinktyviai pažiūrėjo vie
nas kitam į akis.

— Eime namo, jau temsta, — patraukė už alkūnės 
Algį Danutė. Tik gerokai paėję suprato kaip toli buvo 
nuo stovyklos. Ir šalia kelio atsisėdo pailsėti.

— O vistik keista ta australiška gamta, — kalbėjo 
Danutė.

— Kodėl?
— Todėl, kad nėra rasos.
— Hm, — numykė jis.

★
Algį pažadino Pertho vyrų klegesys:
— Broleli, broleli, — šaukė vienas pilna gerkle. — 

Ką mes matėm! Lietuviškos valstybinės degtinės pus
bonkį lange! Ale, tikrai pusbonkis, užlakuotas su Vyčiu 
ant popierėlio. Kad nebūtų sekmadienis, būtume nupirkę.

— Velniop jūsų pusbonkis! — susikeikė Algis: pus
ryčiai ir pietūs liko pramiegoti. Išbėgęs laug žiūrėjo tai 
į laikrodį, tai į saulę, nei iš vieno ar antro negalėjo su

prasti, kas teisus. Reikėjo tikėti draugams.
Nuo pat pabėgimo iš Lietuvos Vidas nuo Algio buvo 

atskirtas pirmą sykį. Nors laive to labai pageidavo, pa
tekęs tarp latvių ir estų, jau rytojaus dieną pasigedo Al
gio. Pasijuto vienišas, niekam neįdomus ir nereikalingas. 
Nosis jau buvo sugijusi. Dypukams laivo įvykiai nebe
įdomūs, nes tai pakeitė pirmieji Australijos žemyno įspū
džiai. Jis nusprendė vėl pasirodyti. Tą vakarą, kai Da
nutė su Algiu išėjo pasivaikščioti, Vidas niekaip negalė
damas jų surasti, nuėjo gulti anksti. Kitą dieną dypukai 
buvo vedami į netoliese esantį kiną. Vėl Algio sutikti 
neteko. Trečią vakarą kilo sąmyšis, nes rytojaus dieną 
turėjo išvykti į laivą tolimesnei kelionei.

Vėl autobusai, laivas, deniai ir guoliai.
— O, tu dar čia?-— sušuko Danutė pamačiusi Vidą 

lipdama laiptais į denį. Paraudęs Vidas sumišo.
— Ieškojau tavęs, bėt negalėjau rasti, — teisinosi 

jis.
— Jeigu būtum ieškojęs kaip duonos, tikrai būtum 

radęs, — erzino ji.
Apėję laivo denį keletą sykių, pasidalinę įspūdžiais 

ir nauja labai demokratiška laivo tvarka, abu susėdo. 
Tik vėliau atėjo Algis. Danutė nieko neminėjo Algiui apie 
latvaitę. Užgirdusi jį smarkiai kosint, patarė nerūkyti 
arba nors sumažinti. "Kas gi čia?", — galvojo Vidas. 
Bet nuo Danutės nesitraukdamas sėdėjo, kol sutemo ir 
ji atsiprašiusi abiejų, skundžiantis, kad šalta, dingo į lai
vo apačią, palikdama juos vienus. Buvę draugai sėdėjo 
neilgai, išsiskyrė neatsisveikinę.

Keletą parų laivo pasupti, dypukai anksti rytą at
plaukė Philipo įlankon. Dar tekant saulei, maišėsi denyje 
tarp jūrininkų. Laivui priplaukus prie krantinės, rinkosi 
žmonių minia, kurią daugumoje sudarė seni emigrantai. 
Prie lietuvių prisistatęs klaipėdietis sakė: šišon bus gerai. 

(Bus daugiau)
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MUMS RAŠO AKIMIRKOS BRONYS RAILA

PEIKTINAS POLITINIS INTARPAS NORS PERSIPLĖŠK!

ratūrinė premija paskir
ta Antanui Gustaičiui - 
už homorą, satyras, iro 
nijas, sarkazmus, net ir 
anti sovietiniu s!

Gal ir man dar kada

MOKSLO VEIKALO APTARTYJE
J. JAKŠTAS

Malonu buvo atsiskleidus 
Dirvos 110 — 3 nr., 1967.
X. 16 perskaityti redakcinį 
straipsnį "Reikėtų liautis", 
kur papeikiami mūsų spau
doje' paleisti šmeižtai net 
garbingų ir bendruomenei 
nusipelnusių asmenų adre
su. Po to mano dėmesį pa
traukė — kaip ir visuomet
— B. Railos Akimirkos su 
straipsniu "Reikalingiausia 
knyga”. Jau iš antraštės 
sumojau, kad čia bus mūsų 
prašmatnaus žodžio meiste
rio ne koks politinio ar vi
suomeninio turinio straips
nis, bet daugiau mokslinis
— kokio veikalo apžvalga. 
Neapsirikau.

Gražiai papasakota apie 
gyvą savos kalbos gramati
kos reikalą "visiems dvasios 
spartuoliams ir tamsuo
liams bei šviesuoliams” 
sic! Po ilgesnės įžangos su
stota ties dabar Lietuvoje 
pradėta leisti kalbininkų 
kolektyvo Lietuvių Grama
tika. Rodos, iš apžvalginin
ko būtų reikėję laukti api
būdinant Gramatikos turi
nį ir tuo būdu supažindinant 
skaitytojus lituanistiniu kū
riniu. Bet vietoje to prasi
kiša vis ta nelemtoji poli
tika.

Iš tikrųjų, einama klyst
keliais, kai prisimenant Sta
liną ir net prisipažįstant 
tapus "maloniai nustebin
tam” neradus jo vardo vei
kalo prakalboje. Nustebi
mas būtų vietoje, jei Gra
matika būtų spausdinta 
prieš 1953 m. Bet taip nėra 
ir todėl autoriaus kalba 
apie nustebimą yra šūvis 
pro šalį. Juk labai senai 
Stalinas ir jo laikmetis, ap
šauktas ”asmens kulto” 
vardu, pasmerkti iš aukš
čiausios sovietinės valsty
bės tribūnos. Tiesiog pasi
tyčiojimas iš mūsų kalbi
ninkų ir dar ne vietoje ta 
kalba apie Staliną.

Kas kita B. Railos užsi
mintas Leninas. Jis dar pa
lieka dievaitis ir cituojamas 
leidiniuose kur reikia ir ne
reikia. Jis pripažįstamas 
didelis autoritetas istorijos 
bei visuomenės moksluose 
(Kaip ir jo mokytojas K. 
Marksas ir kiek mažesnis 
Fr. Engelsas). Ar kituose 
moksluose pvz., kalbos, jis 
ir autoritetu prisimenamas, 
tektų dar įrodyti. Kai to 
nedaroma, tai mūsų žurna
listo užuomina apie Leniną 
palieka vien retorika, pasie
kusi viršūnės net klausia
mame sakinyje: "Nejaugi 
ir Leninas nebūtų didžiau
sias Lietuvos reikalų ir lie
tuvių kalbos žinovu?

Mūsų uolusis laikrašti
ninkas iškrypsta iš žurna
listinio kelio, kai su dviem 
minėtomis didelėmis praei
ties politinio horizonto fi
gūromis gretina du platesni 
visuomenei nežinomus Le
ningrado moksli ninkus.

PLANINGAS TAUPYMAS «oka gerus dividendus. rLTM'iinvnj mur i ivi/ao pradek taupyti šiandien
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą*/ąc/o išmokamas du kart per metus už 

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Drastiška, metafora, kai 
pirmoji pora lyginama su 
stoties viršininkais, o ant
roji su iešmininkais! Juk 
tįe du Leningrado profeso
riai, Matusevič ir Zinder, 
yra, matyti, mokslininkai 
filologai, fonetikos specia
listai. Iš mūsų Gramatikos 
autorių dėkojimo jiems už 
pagalbą fonetikos skyrių 
rašant ir dar atliekant eks
perimentus galima spręsti, 
jog jų esama ne vien teore
tikų, bet dar ir eksperimen- 
tininkų, t. y. tiriančių kal
bas, jų garsus laboratorinė
mis priemonėmis. Matyti, 
ten, kaip ir čia Amerikoje 
šiame elektroniniame am
žiuje kalbos studijuojamos 
ne vien tik auditorijose, bet 
ir laboratorijose. Laborato
riniai eksperimentai ypač 
praverčia garsų (fonetikos) 
mokslui ir todėl lietuviai 
mokslininkai kons u 11 a v o 
Leningrado profesorius ir 
gal net atliko eksperimen
tus su savo kalbos garsais 
to universiteto laboratori
joje. Tai vis rimti mokslo 
reikalai, todėl be reikalo 
priekaištaujama Gramati
kos redaktoriui ir fonetikos 
skyriaus autorei.

Perskaičius čia pat užka
binto Chaimo Lemchėno pa
vardę, iškilo mano atmin
tyje labai senas ir įspūdin
gas vaizdelis.

Tai buvo 1923-24 mokslo 
metais Kauno universitete, 
kai mes humanitarai (ir ki
ti studentai) eidavome klau
syti prof. J. Jablonskio lie
tuvių kalbos paskaitų į jo 
butą prie Seimo rūmų. 
Rinkdavomės į nemažą Ja
blonskio paskaitoms įreng
tą auditoriją, nes jis, reu
matizmo prie krėslo prira
kintas, negalėjo vykti į uni
versitetą. Ne tiek senelis 
mus mokė, kiek barė dėl ne
mokėjimo lietuvių kalbos ir 
sielodamasis kalbėjo, kaip 
mūsų "inteligentai" (jo pa
šiepiamai tartas žodis) tą 
kalbą darko savo raštuose. 
Jis mus temokė savo tai
syklinga barama kalba. 
Kartais pašaukdavo vieną 
kitą studentą prie lentos, 
duodavo kai ką parašyti, 
žodžius sukirčiuoti ir šį bei 
tą paaiškinti. Kartą iššau
kė mažą, jauną juodbruvį 
studentėlį, padiktavo jam 
kažką, paklausinėjo ir gavo 
iš jo labai gerus atsakymus. 
Įbedė profesorius į jį akis 
ir čia pat pakeltu balsu pra
sitarė "A Tamsta žydas!” 
Lyg susigėdinęs studentėlis 
nedrąsiai atsakė "Taip”. 
Susijaudinęs profes orius 
kreipėsi į didelę auditoriją 
ir gėdino mus studentus lie
tuvius to žydelio pavyzdžiu, 
kad mes nemokam savo kal
bos. šis pavyzdinis lietuvių 
kalbos mokovas studentas 
buvo Chaimas Lemchėnas. 
Spėju, kad tai bus tas pats,

Kaip A. Juodvalkio ra
šinyje apie krepšininkų 
kelionę, taip J. Jakšto 
pastabose Lietuvių Kal
bos Gramatikos klausi
mu atsiskleidžia ta pati 
maždaug tautinė mūsų 
būdo savybė: lietuviai 
dar supranta ir šiek tiek 
mėgsta humorą (ypač kai 
jis jų tiesiogiai nelie
čia), bet labai neimlūs 
ironijai, satyrai, sarkaz 
mui ir panašioms min
ties išreiškimo for
moms.

Kadangi lietuviai daž
niausia mėgsta dėtis esą 
rimti, tai žiūri į viską 
rimtai. Raštas jiems tu
ri būti tik rimtas, tie
sus, moksliškas, sau
sas, kiek galima proziš- 
kesnis ir nuobodesnis. 
Taip žiūrėjo į mano raši
nį apie Gramatiką ir J. 
Jakštas, už ką jį turė
čiau pagirti, kaip rim
tą ir tipišką lietuviško 
būdo atstovą.

Deja, mano "akimir
ka” apie Gramatiką ne
siekė tikslo būti visuo
meniniu ar moksliniu 
straipsniu a-r leistis į 
dalykinę ano veikalo kri
tiką (kur nei vienos, nei 
penkių "akimirkų” ne
užtektų). Tai buvo tik 
Gramatikos skaitytojo ir 
vartotojo įspūdžiai, ko
kiu tik Tamsta nori po
žiūriu: politiniu, visuo
meniniu, dvasiniu, tauti
niu ir protarpiais kalbi
niu (tos "akimirkos" tę
sinys buvo Dirvoje įdė
tas vėliau apie "lašelius 
iš marių").

**♦

Bet kad tikrai aplinky
bės man ir toliau nelei
džia išbėgti iš ironijos 
ir satyros plotmių!

kurį mini B. Raila, nes gir
dėjau jį buvus priglaustą 
vokiečių metu valstybinia
me Vilniaus archyve ir iš
vengus jo tautiečius ištiku
sio holokausto.

Tad šitas Chaimas Lem
chėnas, kuris jau prieš 43 
metus mūsų didžiojo ir 
reiklaus kalbininko buvo 
parodytas didelei auditori
jai prašmatnaus lietuvių 
kalbos mokovo pavyzdžiu, 
tikrai neužsitarnavo būti 
įtrauktas lyg paniekinamai 
į "kilmingesnius plačiosios 
tėvynės ekspertus”.

Daug kas mums nepatin
ka, kas mūsų Tėvynėje da
roma ir kuriama, nes mes 
žiūrime iš kito pasaulio ir 
turime skirtingus vertini
mo kriterijus. Bet kritikuo
ti turime rimtai, daiktiškai, 
o ne šiaip pinti įmantrias 
frazes skaitytojų įspū
džiams gaudyti. Tokia kri
tika neveda į tikslą. Moks
linei kūrybai dera ir moks
linė kritika.

Pagal Jakštą, savo 
"drastiškom metafo
rom" aš nueinu klyst
keliais. Iškrypstu iš 
"žurnalistinio kelio", 
kai ironizuoju apie Sta
liną ir Leniną. Nepager
biu Leningrado profeso
rių Matusevič ir Zinder 
įnašų lietuvių kalbos fo
netikai aiškinti. "Pinu 
Įmantrias frazes" net 
apie tokį gabų lietuvių 
kalbos mokovą, kaip 
Chaimas Lemchenas.

O J. Jakštas gina ir Le
nino vardą, ne vietoje 
panaudotą, ir rusus iš Le
ningrado, ir Ch. Lemche- 
ną, Gramatikos leidyk
los redaktorių-politru- 
ką. Mat, "mokslinei kūry
bai dera ir mokslinė kri
tika"...

Atsiprašau, ne būti
nai. Sovietinėje "moks
linėje kūryboje" yra tiek 
įvairių kitokių priemai
šų, kad jos nenusipelno 
"mokslinės kritikos", o 
dažnai tik ironijos ar 
sarkazmo.

Man atsitiktinai irgi 
buvo žinoma, kad Stalino 
jau nebėra ir jo asmeny
bės kulto atsisakyta. Bet 
neišnyko, tik iš kapų pri
sikėlė dar šventesnis Le
nino kultas. Ir kaip anks 
Čiau pirmasis, taip da
bar pastarasis daugelyje 
veikalų vistebekeliamas 
kaip neginčijamas įvai
rių mokslų autoritetas.
J. Jakštui turbūt žino
ma, kaip įvairiausiuose 
sovietinėje Lietuvoje pa
ruoštuose veikaluose 
ramstomasi Lenino fra
zėmis, kaip anksčiau 
Stalino, o po jo Chruš
čiovo, - ir taip kalbant 
ne tik apie politiką ir 
ideologiją, bet ir apie 
kultūrą, meną, istoriją 
ir bet ką, taikant tatai ir 
Lietuvai. Būtų keista ma
loniai nenustebti, kad 
Gramatikos prakalboje 
tų autoritetų šį kartą 
nebepasirodė.

Nepajėgiu justi nieko 
drastiško metaforoje, 
kad Stalinas ir Leninas 
pavadinti "stoties vir
šininkais", o Leningra
do profesoriai tik "ieš
mininkais". Negi kitaip 
kada buvo bolševikinėje 
santvarkoje? Nejaugi ir 
Jakštui atrodo nejuokin
ga, - tiesą sakant, ar ne
atrodo labai tragiška, - 
kad šiandien ir lietuvių 
kalbos fonetikai aptarti 
reikia Leningrado pro
fesorių talkos, kurie ka
žin ar lietuviškai nors 
kiek moka?

Jakštui atrodo, kad 
"tai vis rimti mokslo 
reikalai". Man tokia ap
linkybė yra visiškai ne
rimta ir vedanti prie 

to, kad vieną dieną ru
sai ar žydai a la Ma
tusevič ir Zinder gal už
simanys mums parašy
ti ir sovietinės lietuvių 
kalbos gramatiką. Ot ir 
bus "laboratorija"...
< ♦♦♦

Chaimą Lemcheną, 
dabartinį šios Grama
tikos leidimo redakto
rių, ir aš kadaise paži
nau iš matymo ir girdė
jau jį gerai mokėjus lie
tuviškai. Bet nesu girdė
jęs apie jo kokius stam
besnius ir reikšmingus 
lietuvių kalbos mokslo 
darbus. Malonu, kad 
Jakštas dabar primena 
to prof. J. Jablonskio 
studento gabumus, liu
dija jo darbštumą ir gi
na nuo mano "paniekini
mų", kurių aš jam visai 
nė nereiškiau. Tik su hu
moru pastebėjau, kad lie
tuvių kalbos garsai vis 
dėlto, kaip natūralu, la
biau turėtų būti savi lie
tuvio filologo, o ne žy
do ar ruso ausiai.

Pagaliau, - kur gi fo
netikos laboratorija Vil
niaus Universitete, jei
gu sovietinis mokslas 
Lietuvoje dabar taip toli 
prašokęs buržuazinius 
laikus?...

Šiaipjau, esu nuošir
džiai dėkingas J. Jakš
tui už jo dėmesį mano 
rašiniui apie Gramati
ką ir už rimto žmogaus 
sugestijas pakoreguoti 
mano ydingą stilių, toną 
ir jauseną vertinant so
vietines knygas, iš kurių 
kaip tik ši Gramatika 
man atrodė pati vertin
giausia. Gavau įspūdį, 
kad turbūt netrukus mū
sų rimti istorikai, gin
dami Sovietijos moksli
ninkų garbę ir orumą, ne^ 
beįeis ramiai mums net 
pro ašaras nusišypsoti.

Bet dar yra kiek vil
ties. Štai šių metų lite— 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Griboutkai 

Executive Secretary
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Ouarterly 
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teks proga ginti J. Jakš
to garbę ir mokslinį oru
mą kai sovietiniai isto
rikai ir NKVD stilistai 
nepagarbiai užsipuls jo 
istorinius rašinius už 
tai, kad jie persunkti fe
odalizmo, kapitalizmo, 
nacionalizmo ir kleri
kalizmo idėjomis bei ki
tomis atgyvenomis.

Bet neginsiu, - tik dar 
jam priminsiu, kad 
"mokslinei kūrybai de
ra ir mokslinė kritika" 
- įdomų ir svarbų dės
nį, kurio ligšiol aš neži
nojau. Man anksčiau at
rodydavo, kad kažkaip la 
biau mokslinei studijai 
dera kūrybinė kritika.

Šiaip ar taip, prašau 
vis dėlto nors truputį už
jausti ir keblią mano kū
rybinę situaciją.

Juk jau nebe pirmą 
kartą vienas puola mane 
už perdaug palankią ir 
sovietams perdaug pa
taikaujančią liniją, o ki
tas pridurmais - už 
"tiesiog pasityčiojimą ir 
dar ne vietoje" iš mūsų 
kalbininkų ir iš bolše
vizmo šventųjų, už klyst
kelius, drastiškumą ir 
neprideramą nepagarbą 
bolševikiniams Rusijos 
mokslininkams!...

Kas gi man daryti: - 
persiplėšti, perpus per- 
šipiauti, ar pasikarti? 
Vienintelis laidas dar 
gyvam išsilaikyti gal ir 
bepalieka tik ironija su 
satyra...

VIETOJ LIŪTŲ — 
KIAULĖS...

Vilniaus cirkas (veikiąs 
jau 26 metai), neturi liūtų, 
tigrų ar kitų nevietinės 
kilmės gyvulių atliekamų 
numerių. Bet neseniai, lan
kydamasis Suomijoj, šis 
cirkas atkreipė į save dė
mesį neįprastiniu — moky
tų kiaulių — vaidinimu. 
Kiaules moko ir i u pasiro
dymui vadovauja Vladisla- 
va Variakojiene. (E)

r
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Lietuvos Diplomatijos Šefą

Romoje
Roma mums gerai ži

noma, dažnai minima ir 
kitu lietuviškuoju atve
ju, nes ten gražioje mies* 
to dalyje, tarp kitų tau
tų ambasadų, gyvena ir 
Lietuvos Diplomatijos 
Šefas Stasys Lozoraitis, 
kuris aktualiais šių die
nų politiniais klausimais 
plačiau Dirvoje pasisa
kė š.m. spalio 2 d. lai
doje, pabrėždamas, jog 
mūsų visų uždavinys te
bėra palaikyti svetimų
jų viešoje nuomonėje 
sovietų padaryto Lietu
vai smurto supratimą, 
kelti mūsų balsą už to 
smurto atitaisymą, nuo
lat priminti, kad lietu
vių tauta nenustoja sieku
si nepriklausomybės. 
Jis taip pat užakcenta
vo, kad Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 
50 m. sukaktį laisvajam 
pasaulyje turime pami
nėti vieningai ir iškil
mingai, visoms organiza* 
cijoms kartu nustačius 
programą.

Čia paminėtinas ir Dip
lomatijos Šefo dešinio
ji darbo ranka, jo sek
retorius Kazys Lozorai
tis, kruopščiai tvarkąs 
Atstovybės raštus ir ar
chyvus, kurie užima net 
kelis kambarius. Jis, jau
nesnysis p. Lozoraičių 
sūnus,-ligi šiol viešai ne- 
sireiškęs, mane nuste
bino ne tik tarptautinės 
politikos sekimu, bet ir 
lietuviško laisvojo ir pa
vergto pasaulio įvykių 
bei veiklos žinojimu ir 
sveiku kritišku žvilgs
niu į juos.

Be to, jis kasdien kal
ba per Vatikano lietuviš
ką radijo valandą į Lie
tuvą. Ši lietuviška valan
dėlė naudojama kasdien 
17 minučių ir religinė 
programa sekmadie
niais tęsiasi 30 min. Ra
dijo programų vedėjas 
yra kun. V. Kazlauskas, 
talkinant monsj. K. Raz
minui, kun. V. Delinin- 
kaičiui ir K. Lozorai
čiui. Valandėlė teikia pa 
vergtiesiems lietuviams 
informacijas apie religi
ją, laisvojo pasaulio lie
tuvių gyvenimą bei veik
lą. Net iš Sibiro grįžęs 
pasakojo, kad vidunaktį 
girdėdavęs ir keldavęs 
klausyti lietuviško gim
tojo žodžio toli nuo tė
vynės atskirtas.

Yra ir kita lietuvių ra-

Akademinio Skautų Sąjūdžio šią vasarą suruošta stovykla Kalifornijoje turėjo dideli pasisekimą. Į ją 
buvo atvykę skautai akademikai net iš tolimesnių vietovių, kaip Vladas Gedmintas iš Worcester, Bro
nius Andriukaitis, Živilė Paliliūnaitė, Pijus Bielskus ir Jolanda Grigalauskaitė iš Chicagos. Nuotrauko
je stovyklautojai keliasi ( kalną vėliavos pakėlimui. Albino Šeško nuotrauka

aplankius;
dijo valandėlė Romoje, 
kuriai vadovauja dr. J. 
Gailius jau 15 metų. Ši
toji tęsiasi 20 min. kas 
dien ir yra varžoma, nes 
tenka perduoti italų tarp - 
tautinės žinios ir komen
tarai iš lietuviško taško, 
šalia lietuviško gyveni
mo žinių. •

Grįžtant prie Diploma
tijos Šefo rezidencijos 
tenka apgailestauti, kad 
naujas savininkas nupir
kęs tą namą atsakė bu
tą, kurio net keletą kam
barių užima Lietuvos At
stovybės archyvai.

Nei vieni namai, nei 
vienas kultūrinys židi
nys, nei viena Atstovybė 
neapsieina be moters sie
los. Amerikoje net kan
didatams į prezidentus 
nėra vilties laimėti, jei 
yra nevedęs ar našlys. 
Todėl kalbant apie mo
terų reprezentaciją, 
kaip neeilinę asmenybę 
tenka paminėti p. Vincen
tą Lozoraitienę, eilę me
tų atstovavusią lietuves 
moteris nepriklausomoj 
tėvynėj ir užsienyje.

Baigusi pedagoginius 
mokslus Petrapilyje ir 
grįžusi į tėvynę, akty
viai įsijungė į vispusiš
ką nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo darbą. 
Ji buvo moterų žurnalo 
"Motina ir Vaikas" ir 
"Moteris ir Pasaulis" 
pirmųjų iniciatorių ir 
juose aktyviai bendra
darbiavo. Tie žurnalai 
ėjo iki bolševikų okupa
cijos. Būdama taip pat 
viena iš aktyviausių Lie 
tuvos moterų organiza
torių, V. Lozoraitienė, 
aprašydama 1937 m. gruo 
džio 10-12 d.d. įvykusį 
Kaune 2-jį lietuvių mo
terų suvažiavimą, pa
brėžė:

"Šitas suvažiavimas 
buvo sušauktas paminė
ti 1-jį lietuvių moterų su
važiavimą prieš 30 m. 
Kaune 1907 m. Seniai jau 
bematėm tokio darnumo, 
tokios drausmės moterų 
tarpe, kokia viešpatavo 
šitame suvažiavime. Jis 
sujungė visų pažiūrų 
moteris ir įrodė, kad, 
nežiūrint savo politinių 
ar religinių skirtingų nu
sistatymų, jos turi bend 
rų interesų, bendrų idė
jų, bendrų tikslų, kurie 
ir jungia jas į vieną di
delį būrį, atranda bendrą 
kalbą, bendrą rūpestį.

LIJA čEKIENĖ

Tai grynai bendri lietu
vių moterų, o kartu ir vi
sos tautos reikalai. Tai 
rūpesčiai tautos laisvės 
gyvenimu, patriotizmo 
kėlimu, tautos sveikatin
gumu, ekonomišku jos 
stiprinimu, profesinių 
laimėjimų siekimu ir jau
nosios kartos pilnutiniu 
ugdymu" (Moteris ir Pa
saulis, 1937 m. gruodžio 
mėn.).

V. Lozoraitienės vi
suomeninė veikla yra la
bai plati ir neįmanoma 
apibūdinti šiuo trumpu 
rašinėliu. Čia paminė
siu jos didelį įnašą Lie 
tuvos Moterų Taryboje, 
kurios veikla itin gyvai 
reiškėsi *bei konkrečių 
laimėjimų pasiekė V. Lo
zoraitienei pirmininkau
jant 1934-38 m. Moterų 
Tarybos valdyba stebė
jo nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą, rūpino
si moterų reikalais ir 
esant reikalui reaguo
davo rašydama vyriau
sybei memorandumus 
bei pageidavimus, pav., 
kad mergaičių gimnazi
jose vadovavimas būtų 
moterų rankose, kad ki
no filmų tinkamumą jau
nimui nustatymo komi
sijose dalyvautų ir mote
rų atstovė pedagogė, su
šaukė moterų kongresą 
išrūpino radijo valandė
lę moterų klausimams 
nagrinėti kas savaitę, 
pradėjo leisti aukščiau 
painėtą "Moteris ir Pa
saulis" žurnalą, išpopu
liarino Lietuvoje moti
nos dieną, kuri iki to lai
ko buvo švenčiama tik 
mokyklose.

Jai vadovaujant Mote
rų Taryba sukėlė 20tūks
tančių litų, kurie įgalino 
savo veiklą plėsti įvai
riose srityse: įsteigė sa
vo klubą, skyrė kultūri
nes premijas, leido minė
tą žurnalą, rėmė kitas 
moterų organizacijas, įs
teigė savo biblioteką, rė 
mė net šalpos reikalin
gus tautiečius, užmezgė 
ryšius su kitų kraštų lie 
tuvėmis ir svetimtaučių 
moterų veikla populiari
nant per jas Lietuvos var 
dą tų kraštų spaudoje ir 
t.t.

Ir dabar V. Lozorai
tienė, nors toli nuo lie
tuviškų centrų gyvenda
ma, nenutolo • nuo jai 
taip artimų ir mielų tau-

Rodney (Kanadoje) Lietuvių Klubo namai J. Gaižučio nuotrauka

Rodney lietuvių Klubo valdyba. Sėdi iš kairės: A. Kojelaitis, pirm. J. Rastapkevičius, H.,Jasinskas. 
Stovi: M. Keresevičius ir Pt. Jocys. J. Gaižučio nuotrauka

RODNEY LIETUVIU KLUBAS 
NUOSAVUOSE NAMUOSE

Spalio 21 d., lietuviška 
vytimi, karalienės Elizabie- 
tos paveikslu ir klevo lapais 
papuoštoje salėje, įvyko 
Rodney lietuvių klubo na
mų iškilmingas atidarymas. 
Namų pašventinimo parei
gas atliko kun. Pacevičius.

Po to sekė vaišės, sveiki
nimų kalbos ir meninė da
lis. Vaišėse dalyvavo, be 
vietinių lietuvių ir jų sve
čių, nemažas būrelis Kana
dos vietinės valdžios atsto
vų, kaip county pirminin
kas, policijos vadas, vieti
nio, anglų kalba, laikraščio 
leidėjas ir redaktorius, ad
vokatas, traktorių pardavė
jas ir kt.

Vakaro programai vado
vavo Vincas Ignaitis. Pro
gramą vedė anglų kalba, ir 
beveik visi kalbėtojai nors 
pora žodžių stengėsi pasa
kyti angliškai. Be sveikin
tojų ir kalbėtojų iš vyriau
sybės pusės dar sveikino 
inž. J. Gaižutis Detroito lie
tuvių namų draugijos var
du, J. Gersenas Londono

tinių darbų. Ji turi savo 
atskirą biblioteką, pre 
numeruoja daugybę žur
nalų ir toliau seka pa
saulio moterų judėjimą 
ir pati rašo spaudoje. 
Bibliotekos kambaryje 
kiekvieno atsilankiusio 
svečio. ypatingą dėmesį 
patraukia lietuvių liau
dies meno kūrinių kam
pelis: lietuviškos lėlės, 
audiniai, juostos, o gin
taro įvairiausių išdirbi
nių dar iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų ir pa 
vergtos tėvynės.

Tai gražus pavyzdys 
kiekvienai lietuvei mo
teriai gyvenančiai lais
vajame pasaulyje.

lietuvių vardu, Jaunimo 
vardu angliškai sveikino G. 
Jocys ir šeštadieninės mo
kyklos vardu N. Narbutai- 
tė-lietuviškai.

Programa išpildė keturi 
jaunuoliai: Ed. Ciparas, H. 
Keresevičius, N. Narbutai
tė ir V. Jasinskas, padekla
muodami vieną eilėraštį 
angliškai, kitą lietuviškai. 
Pianinų paskambino Alg. 
Rastapkevičius ir duetą 
akordeonais pagrojo brolis 
ir sesutė šiurkai.

Reikia pastebėti, kad ši 
mišri, gal net daugiau ang
liška programa, mums atei
viams buvo sunkokai su- 
kramtoma, bet jaunimui 
buvo daug prieinamesnė..

Šių namų įsigyjimo pro
ga, Rodney apylinkės lietu
viai užsitarnavo visai rim
to ir garbingo pagyrimo. 
Jie būdami nors ir daugiau 
išblaškyti po kaimus,suge
bėjo susiorganizuoti ir įsi
gyti tokį turtą, kurio net ir 
ne viena miestuose susitel
kusi kolonija galėtų pavy
dėti.

Namų atidarymo iškilmė
se dalyvavo virš šimtas as
menų. (j. g-) 

Meninę programą išpildė jaunuoliai, padeklamuodami eilėraščius 
angliškai ir lietuviškai. J. Gaižučio nuotrauka

JAUČIASI KAIP 
NAMUOSE...

"Jaučiuosi Lietuvoje 
savas, man čiapatinka", 
pareiškė... F.Daškovas, 
rusų pramoginio laivo 
kapitonas, atostogauda
mas Lietuvoj. (Tiesa, 
1967/235.)

F. Daškovas atostoga
vo Lietuvoj ir pernai. 
Jo ryšys su Lietuva tik 
toks, kad laivas, kuriam 
jis vadovauja, pavadin
tas "LITVA". Laivaspri- 
klauso Odesos uostui ir 
vežioja ekskursijas Juo
dosios ir Viduržemio jū
rų pakraščiais, tarp Ode
sos ir Marselio. Vardą 
atitinkamai išnaudoja: 
lietuvių studentų an
sambliai nusiunčiami jo 
keleivių palinksminti, 
lietuviai jau mobilizuo
jami tam laivui išpuošti, 
o ir kapitonui atsirado 
nauja patraukli ato stogą- 
vietė... Kapitonas su 
"Nemuno" ansambliu (ku
ris anksčiau buvo kon
certavęs tame laive) bu
vo atkeliavęs net į Mont 
realį. (ELTA)
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MODERNI MERGAITĖ
Eglė Juodvalkytė

Moderniai mergaitei, 
pasipuošusiai trumpu 
sijonu ir ilgais, kad ir 
ne visada savo plaukais, 
atsiranda daugiau painių 
klausimų ir problemų, 
negu jos sesutei augu
siai prieš dešimtį me
tų.

Dabartinė dvylikme- 
tė daug nusimano apie 
drabužius, kosmetiką, 
plaukų šukuosenas ir... 
berniukus. Bet dažnai 
kylančių moralinių ir 
sąžinės klausimų ji ne
pajėgia atsakyti. Visuo
menė, mada stato vienus 
idealus, tėvai, šeima, 
bažnyčia visai kitus. Fil
muose ir žurnaluose daž 
nai matydama ir skaity
dama apie žemo morali

CHICAGOS NEO-LITHUANIA 
FILIJŲ ARBATĖLĖ

Korporacija Neo-Lithua- Fil. M. Kasakaitytė atsa-
nia, tarpe kitų tradicijų, 
puoselėja, filijų arbatėles, 
čia susirenka korporacijos 
moteriškasis pasaulis, gi
liau panagrinėja vieną-kitą 
klausimą, liečiantį korpora
cijos ideologiją, uždavinius, 
bei Neo-Lithuanijos gyve
nimą. Tuo pačiu korporan- 
tės arčiau viena su kita su
sipažįsta, susigyvena, kas į 
pačią korporaciją įneša dau
giau šilumos ir gražaus ko- 
legiškumo.

Ir šį penktadienio vaka
rą gana gausus korporančių 
būrys susirinko į kolegės 
Dagmarog Jurcienės butą. 
Daugumą sudarė filisterės, 
o jauniausias šį kartą at
stovavo junjorės. Visos pa
sigedo senjorių.

šios sueigos tema buvo 
”Korporantės įnašas į kor
poracijos veiklą”. Tema bu
vo pravesta simpoziumo 
formoj. Simpoziume daly
vavo filisterė M. Kasakai
tytė ir junjorė V. Kašubai- 
tė. Simpoziumą ir visą ar
batėlę vedė filisterė S. Ado
maitienė.

Fil. M. Kasakaitytė kal
bėjo labai jautriai ir švel
niai, didele meile ir pagar
ba rišdama, tiek anuometi
nį, tiek dabartinį Neo-Li- 
tuanijos gyvenimą. Tikra 
korporantiška dvasia už
krėtė ne tik jaunąsias kole
ges, bet ir vyresniąsias, ku
rios pasijuto, kad Neo-Li- 
thuanijos siekiai jungia vi
sas. Fil. M. Kasakaitytė, 
kreipdamasi į susirinkusias 
pareiškė:

Visų pirma noriu Jus čia 
visas esančias pasveikinti ir 
pasidžiaugti, kad susirinko
me pabendrauti, nuoširdžiai 
pasikalbėti, atnaujinti ir 
sustiprinti ryšius, pagerin
ti korporantišką veiklą ir 
ideologiją, įžiebti ugnelę 
Jums, jaunoms korporan- 
tėms, kurios jau užaugote 
toli nuo tėvynės "už jūrų 
marių ...”

Todėl ir sveikinu šį su
manymą, sudarius sąlygas 
mums susirinkti.

Susirinkome jau trys 
korporantiškos kartos: tos, 
kurios įstojo dar į Neo-Li
thuania korp., Lietuvoj iki 
1928 m., kurios įstojo į Fi- 
liae-Lithuania vėliau ir, tos, 
kurios jau pražydo Naujam 
Pasauly.

Atrodo, kokia toluma, ko
kia bedugnė mus skiria. Bet 
taip tik atrodo. Visas mus 
jungia šūkis ”Pro Patria”, 
kuris uždėjo antspaudą mū- 
mų širdyse visam gyveni
mui.

Kada tik susiduriu su Ju- . 
mis, jaučiu, kad esame to
kios pat artimos ir mielos, 
kaip anuomet, kad prieš 
daugelį metų vadodavau fi- 
lijoms ...” 

nio lygio žmones, mer
gaitė nebesupranta kas 
yra teisinga. Ji pradeda 
rimtai abejoti tėvų auto
ritetu, daugiau pasitikė
dama ir remdamasi 
skaitytomis knygomis.

Daugiau subrendusios 
ir vyresnės draugės da
ro didelę, nors dažnai ir 
nepalankią įtaką, ir jauna 
mergaitė praranda pu
siausvyrą. Nuo tada juo 
tolyn, vis blogyn. Ji, no
rėdama pritapti prie sa
vo būrelio draugių, norė
dama būti jų priimta, 
privalo jų klausyti ir pa
siduoti grupės valiai. 
Atsidūrusi prieš dilemą: 
klausyti tėvų ar klausyti 
draugių, jfvisiškai pasi
meta nerasdama vyrės-

kinėjo į eilę klausimų, kas 
ypatingai jaunoms kole
gėms buvo naudinga ir da
vė didesnio supratimo apie 
filijų ir neo-lithuanių įnašo 
vertę į korporacijos veiklą.

Po gana plataus M. Ka- 
sakaitytės pašnekesio ir iš
keltų minčių nagrinėjimo, 
sekė junjorės V. Kašubai- 
tės jaunatviškas pasisaky
mas.

”Mes junjorės, šiuo me
tu, mokomės apie korpora
ciją, sekame visą veiklą bei 
gera filijų pavyzdį. Esu pa
stebėjusi, kad visi nariai 
stengiasi išlaikyti korpora
cijos idealus ir tikslus. Jun
jorės turime suprasti savo 
vietą korporacijoje. Per 
šiuos susipažinimo metus 
mes turim apgalvoti ir pa
nagrinėti ar tokia didi Neo- 
Lithuanijos ideologija bus 
mums pasiekiama ir ar mes 
pajėgsim ją sekti. Mano 
galvojimu, mes turim likti 
aktyvios pačioje veikloje, 
tiek sueigų lankyme, įvai
rių korporacijos parengimų 
— pasirodymų dalyvavime 
bei stovyklavime, o taip pat 
mes turime kuo arčiau su
sipažinti su filijomis, kad 
tapusios senjorėm, neliktu
me svetimi veidai korpora
cijoje. Mes turime įnešti 
jaunystę ir entuziazmą į 
korporacijos veiklą.”

Fil. S. Adomaitienė api
bendrino arbatėlės temoj 
iškeltas mintis, rasdama, 
kad korporantės įnašas į 
korporacijos veiklą yra pla
tus ir didelis, reikalaujan
tis darbo, pasiaukojimo ir 
gilaus Neo-Lithuanijos sie
kių supratimo.

Fil. D. Jurcienė nuošir
džiai koleges vaišino arba
tėlė ir įvairiais skanėsiais. 
Per šią linksmąją dalį, su 
tikru junjorės jaunatvišku 
entuziazmu, jun. E. Juod
valkytė vedė dainas, kurios 
labai darniai ir linksmai 
skambėjo. Filisterės stebė
josi naujai sukurtomis ir 
jau korp. įsigyvenusiomis 
tiek ''pasisveikinimo”, tiek 
"atsisveikinimo” dainomis. 
Dainos kalbėjo už jaunas 
studento dienas, draugystę 
ir už brangų atsiminimą tų 
dienų, kai buvome kartu.

Tiek vyresnes, tiek jau
nąsias koleges jaudino bran
gūs dainos žodžiai, su ku
riais kol. L. Virpšaitė, pa
dėkodama visoms, uždarė 
arbatėlę

"Brangi mūs idėja,
Reikšmingos mūsų spal

vos.
šūkis "Pro Patria”
Draugės mes esam, drau

gės mes būsim,
Ei koleges!
Draugystė mūsų amži

na!”

DIRVA

nio draugo kuris su ja 
pakalbėtų rimtai,kaip su 
suaugusia, kuris ją su
prastų, kuris atsakytų į 
jos klausimus, išsklai
dytų abejones ir parody
tų teisingą kelią. Jai tam
pa reikalingas žmogus, 
kuris nesakytų jau, kad 
ji per jauna, nesuprantan
ti kas jai pakenks ar 
padės; kuris savo žo
džius pagrįstu faktais, o 
ne pasakymu, kad vyres
nis žmogus visada ge
riau žino — "pasakiau, 
kad negali ir baigta". Juk 
toks pasakymas tiktai 
parodo, kad vyresnysis 
nežino kaip atsakyti į 
klausimą ir bijo tai jau
nuolei parodyti.

Kiekviena jaunuolė, 
kuri pažįsta Stasį Ylą, 
ar yra kalbėjusi su juo, 
žino, kad jis yra vienas 
iš to nedidelio sRaiČiaus 
suaugusių, kurie gerai 
supranta jaunimą. Ta
čiau ne kiekviena lietu
vaitė gali,kada reikalas 
iškyla,važiuoti į Putna- 
mą pakalbėti su kunigu 
Yla. Moderni mergaitė 
pirmą kartą 1964, ir da
bar 1967 metais rado bū
dą susipažinti su savimi 
ir savo draugėmis, Sta
sio Ylos knygoje "Mo
derni mergaitė".

Žinoma, knyga negali 
atstoti akivaizdinio pasi
kalbėjimo, nes nematai 
rašančio, nežinai ar jis 
nuoširdus ar ne, negali 
paklausti klausimo, ku
rio gal knygoje nerasi, 
negali ginčytis su knyga 
(nebent patinka vienpusi- 
niai argumentai), nes ji 
tiesioginiai su tavim 
visdėlto negali kalbėti. 
Tačiau skaityti knygą 
gali kada nori — dieną 
ar naktį, dabar ar vė
liau. Gali atsiversti vie
ną kokį skyrelį ir jį ge
rai pergalvoti turėdama 
daugiau laiko. Pagaliau 
gali ant knygos supykti 
ir ją sviesti į šalį jei 
nepatiko tas ką perskai
tei, o žmogų sviesti į 
šalį gerausiu atveju bū
tų sunku.

Ylos knyga yra nuošir
di ir tas nuoširdumas 
dvelkia iš kiekvieno sa
kinio kurį mergaitė per
skaito. Bet, nors knyga 
yra nuoširdi, tai dar ne
reiškia, kad ji yra ge
ra. Į ją turi būti įdėta 
daug laiko, medžiagos 
rinkimo, bendradarbia
vimo su tais žmonėmis 
apie kuriuos yra rašo
ma ir bendrai kalbant 
daug darbo. Šitų sričių 
ribose tikrai nieko ne
trūksta "Moderniai mer
gaitei",

Stasys Yla labai efek
tingai pradeda savo kny
gą. Jis nekalba apie mer
gaitę, lyg ne ji skaitytų 
jo knygą, bet kreipiasi 
tiesiog į tave. Šitoks as
meninis rašytojo stilius 
padeda mergaitei "pasi
kalbėti" su juo. Mergina 
nebegali ištolo stebėti ir 
sakyti, kad autoriuskrei- 
piasi į kitas — "tik ne į 
mane", bet turi pati sa
ve analizuoti. Autoriaus 
sakiniai rišasi sklan
džiai, tik kartais dažnai 
pasikartojąs žodis tar
tum prašosi lietuviškes- 
nio sinonimo (pavyzdžiui 
magazinas — žurnalas). 
Kartais tenka ir grįžti 
prie vieno ar kito žodžio 
ir išversti jį į anglų kal
bą, kad tikroji prasmė 
paaiškėtų.

Autorius yra labai ge
rai įsiskaitęs žmogus, 
naudoja daugybę pavyz
džių iš anglų, lietuvių ir 
vokiečių kalbos knygų.
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Lietuvių skyrius Chicagos tarptautinėje mugėje. Prie šulo budi Janina Ruibytė, dešinėje stovi Ire
V.A. Račkausko nuotraukana Gedgaudaitė.

Lietuvių bufetas mugėje turėjo didelį pasisekimą.

Dažnai duoda gerus ir 
blogus pavyzdžius im
tus ir iš gyvenimo. Kny
ga yra labai įtikinanti, 
nėra tokių vietų kur au
torius būtų tiktai pavir
šių palietęs — anaiptol, 
jis kiekvieną klausimą iš
nagrinėja pilnai ir tiks
liai. Pirmam skyrely 
paminėjęs mergaitėst į 
kurią jis kreipias, am
žių (dvylika metų) lei
džia jai augti ir bręsti 
natūraliai, neskaldyda
mas knygos į metų skil
tis. Juk tikrai mergaitės 
gyvenime įvykiai neseka 
nustatyta tvarka — nere 
tai tas kas pagal knygą 
turėjo atsitikti einant 
dvyliktus metus, ištik— 
rųjų atsitinka einant ke
turioliktus ir atvirkš
čiai.

Knygos pradžia skirta 
mergaitės besikeičian
čiam akiračiui, jos su
jauktam pasauliui. Paste
bėtina, kad autorius ne 
vieną kartą primena, kad 
jaunuolė turi bandyti su* 
prasti savo tėvus, netik 
laukti iš jų vienpusinio 
supratimo. Įdomu paste
bėti, kad tie .kurie nori 
sutrauktai knygą perskai
tyti, be didelių aiškinimų 
ir pavyzdžių, gali tai pa
daryti skaitydami tik kur
syvu parašytus žodžius, 
kurie trumpai ir aiškiai 
pateikia autoriaus pa
grindinę mintį. Pavyz
džiui:

Draugystė negali vis
ko pateisinti.

Draugystė yra viena 
iš meilės formų.

Moteris visdada buvo 
didesnė už stiklelį ir 
stipresnė. (Čia minimas 
stiklelis yra aišku, skli
dinas šnapso.).

Rūkymas yra kvailiau
sias daiktas pasaulyje.

Netvarkingi, purvini, 
seksiški mergaitės dra. 
bužiai verčia manyti, 
kad ji pati yra purvina.

Studentai mažiau uo
lūs lankyti bažnyčią ir 
panašiai.

Knygos viduryje jau 

susiduriama su mergai
tės vadinama su berniu
kais problema, jų reak
cijos į mergaičių ma
das, šokius, plepumą, 
maivymąsi ir kitas ma
nieras. Rūkymas yra pa
peikiamas cituojant ži
nomų artisčių pasisaky
mus prieš cigarečių rū
kymą. Gėrimas alkoholi
nių gėrimų yra ne tik pa* 
peikiamas, bet nupiešia
mas tokiomis biaurio- 
mis spalvomis, kad da
rosi šlykštu. Be to pami
nėtinas ir autoriaus iš
kėlimas fakto, kad "al
koholis bukina, siutina ir 
darko jauną organizmą 
greičiau nei subrendu
sį". Šį skyrelį baigia 
šiais žodžiais — "Stiklių - 
kėlis mažutis, o tauta di
delė. Ar ji bus didesnė 
už stiklelį priklausys 
nuo mūsų".

Į galą, knyga daugiau 
pradeda kreipti dėmesio 
į jaunimo ir ypač mergai
čių sugyvenimą su Die
vu. Trys skyreliai, pir
mas užvardintas "Ar jau
nimas tikrai netiki?" nag
rinėja jaunimo tikybines 
abejones, apie kurias au
torius sako: "Mergaičių 
abejonės yra atremtos į 
jausmus, į asmenišku
mą. Tuo tarpu berniukų 
— į protą ir platesnes 
gyvenimo problemas". 
Paskutinis klausimas 
knygoje yra "Tekėti ar 
netekėti?" Autorius tom, 
kurios žada tekėti pri
mena, kad "Tekėti — tai 
loterija. Iš šimto tiktai 
keletas laimingųjų!" Jo 
akimis visi keliai turi 
savo laimę ir savo kry
žių. Laimė "yra aukos 
papildinys ir tęsinys".

Patartina kiekvienai 
merginai, ypač tarp dvy
likos ir devyniolikos me
tų amžiaus, tikinčiai ar 
ne, įsigyti šią knygą ir 
į ją įsigilinti.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

LIETUVIAI 
TARPTAUTINĖJE 

PARODOJE
Chicagos miesto savival

dybė kiekvienais metais 
rengia taip vadinama tarp
tautinę parodą Navy Pier 
patalpose Chicagoje, šioje 
parodoje nedalyvauja atski
ros valstybės, bet Chicago
je gyvenančios tautinės 
grupės, taigi kiekviena tau
tybė pagal galimybes ir iš
monę išstato tautodailės 
e k s p o n a tus, tradicinius 
maisto gaminius ir dalyvau
ja meninėje programoje.

šiais metais paroda įvy
ko spalio 21-22 d.d., kurioje 
lietuviai taip pat turėjo net 
tris pavilijonus, du pavili- 
jonai buvo suorganizuoti 
Chicagos Marąuette parko 
LB apylinkės valdybos ir 
trečias Balzeko meno mu
ziejaus. LB tautodailės pa- 
vilijoną rūpestingai paruo
šė Kazys Veselka, kuris sa
vo stiliumi ryškiai skyrėsi 
iš kitų tautybių pavilijonų, 
eksponatais nebuvo perdaug 
perkrautas galbūt jau dėl 
to labai skoningai atrodė ir 
atkreipė lankytojų dėmesį, 
šiame pavilijone buvo išsta
tyti medžio drožiniai, gin
taro išdirbiniai, tautinės 
juostos, audiniai, tautiniai 
rūbai ir kita, šiam pa vili jo
nui eksponatus davė: Grėb- 
liūnai, "Karvelis” krautu
vės savininkai, "Marginių” 
krautuvė, Jurkus, O. Stan- 
kienė ir Veselkai. Maisto 
bufetui kepyklos gaminius, 
kurių buvo apie 25 rūšys, 
paruošė "Brighton” kepyk
los savininkas, jaunas pre
kybininkas Antanas Mac
kevičius, kuris ne taip se
nai perėmė šios kepyklos 
vadovybę iš savo tėvo Fe
likso M. Kaip jau minėta, 
tautodailės pavilijonas iš 
kitų tautybių išsiskyrė sa
vo kuklumu, o maisto ga
minių bufetas taip pat iš
siskyrė savo turtingumu, 
kurį Chięagos burmistras 
pamatęs atkreipė ypatingą 
dėmesj ir už tai gavo, kad 
ir kuklią dovaną — lietu
višką tortą, ir dailės pavili
jone anglų kalba rašyta 
knygą apie Lietuvą.

Meninėje programoje lie
tuvius atstovavo "Grandis" 
šokėjų grupė Irenos Smie- 
liauskienės v a d ovaujama. 
Abi dienas prie vieno pavi- 
lijono budėjo tautiniais rū
bais apsirengusios akade- 
mikės skautės, prie maisto 
bufeto talkininkavo "Neris" 
sporto klubo narės, "Auš
ros Vartų” tunto skautės ir 
kitos ponios. (kr)

HELP NVANTED MALĖ

G E N E R A L F A C T O R Y 
VVORKERS

PART TIME
Days anytime between 8 a. m. and
4:30 p. m. Steady work. good wages 
benefits. Apply:

RHODES ASSOC.
184 Woonasquatucket Avė. 

North Providence. R. I. 
Phone: 401 — 353-3200 

(116-122)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Člevelando lietuviai 

puikiai žino, kaip liko išnio- 
kiota jų senai puoselėta ir 
gražiai prižiūrėta miesto 
dalis, kurioje didelių pa
stangų dėka kūrėsi ne tik 
pavienės šeimos, bet ir visa 
eilė lietuviškų centrų, pre
kybos jmonių ir t.t.

Dabar tame rajone dau
gelis jau bijo net dienos 
metu pasirodyti. Kriminali
niai nusikaltimai, kaip krau
tuvių apiplėšimai, pavienių 
žmonių užpuldinėjimai, lan
gų daužymai — kasdieninis 
reiškinys.

Kaip viso to išvengti, ar 
galima dar ką nors išgelbė
ti ir ar įmanoma atstatyti 
tvarką ir gyventojų saugu
mą pačiame miesto vidury?

Atsakymą į tuos klausi
mus bando surasti tautybių 
grupių atstovai, jungdamie
si į tautybių sąjūdį ir bend
romis jėgomis kovodami ne 
tik už savo teises, bet ir už 
sąlygas, kuriose jie ir jų 
vaikai galėtų ramiai vysty
ti ir ugdyti tėvų tradicijas, 
pagelbėti kovai už savo at
stovaujamų tautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Už kelių valandų vyks 
Člevelando burmistro rinki
mai. Tautybių grupės jau 
turi pasirinkę vieną iš 2 
kandidatų. Tai Seth Taft, 
kuris geriausiai suprato ir 
įvertina tautybių įnašą Cle- 
velando pažangai ir kultū-

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

■ ,341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRII DUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Lqual OpportuIMty Employer

Respublikoną kandidatas į Clavelando miesto burmistro vietą Seth Taft tarp lietuvių veikėjų: Juozo 
Stempužio,Tėvynės Garsų radijo programos vedėjo ir V. Miškinio, Člevelando bendruomenės veikėjo.

rai, kuris geriausiai supran
ta, kas reikalinga buvusiai 
padėčiai atstatyti.

Tautybių Sąjūdis vienin
gai stoja už jo kandidatūrą.

Ir lapkričio 7 d. nesvarbu, 
ar esi demokratas ar res
publikonas, nesvarbu — 
balsavai pirminiuose rinki
muose, ar ne — tą dieną 
gali laisvai eiti ir balsuoti 
už kandidatą, kuris tik vie
nas gali išlaikyti Clevelan- 
dą tautybių tvirtove, kokia 
šis miestas buvo ir anks
čiau.

Jis to sieks ir atsieks, jei
gu nedvejodami eisime ir 
dalyvausime rinkimuose.

ČLEVELANDO LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS

LB Člevelando I Apyl, 
parėmė BALFą su $30 au
ka.

Š. m. gruodžio 31 d. LB 
Člevelando I ir II Apylinkė 
rengia Naujųjų Metų suti
kimą puošnioje Smith res
torano salėje, Lake Shore 
Blvd. ir East 222 gatvė. 
Gros clevelandiečiams gerai 
žinomas Joe Wendell orkes
tras.

LB Člevelando I Apylin
kė numato surengti dail. 
Antano Nako parodą atei
nančių metų pradžioje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam 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

V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ........................................ $2.00

O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ............ $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3,00 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................. $4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

minkštais viršeliais ...........................................$3.00
kietais viršeliais ...............................................$4.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON .....................$3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ

LITERATŪROS METRAŠTIS —
minkštais viršeliais ......................................... $3.15
kietais viršeliais................................................$3.75

Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku dainų rinkinvs ..............................$2.00

J. Budrvs — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ......................... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS

minkštais viršeliais ...........................................$3.00
kietais viršeliais.................................................$4.00

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

BAIGTI MATULAIČIO 
NAMAI PUTNAME

Kai spalio 28 d. sutikau 
seselę Augustą, tai pir
miau užklausiau: Sesele, 
kaip Matulaičio namų sta
tyba, kada numatote už
baigti?

Maloni sesele tuoj pradė
jo pasakoti, kad šiuo metu 
statyba eina labai sparčiai 
pirmyn ir kad iš lauko pu
sės darbai jau baigti — jau 
uždėtas stogas, sudėtos du
rys, langai, išmaksfaltuoti 
privažiavimo keliai, aplink 
namus išlyginta žemė ir 
pasėta žolė, kuri gražiai su
dygo ir pradėjo žaliuoti.

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

VYR. AMŽIAUS
moteris ar vyras reikalingi 
atsakinėti telefonu ir pri
iminėti klijentus popietinė
mis valandomis.

Teirautis HE 2-0040.
(117-119)

REIKALINGAS VYRAS
Prityręs nituotojas (spot- 

vvelder). Pastovus darbas. 
Savaitinis atlyginimas.

Cleveland Register and 
Grill MFG Co. 
3188 E. 80 St.

Cleveland, Ohio 44104
(119-121)

Net mes pačios nebegalime 
j namus įeiti: visos durys 
užrakinamos ir rangovas 
pas save laiko raktus, šiuo 
metu visas darbas virte ver
da namų viduje: pertveria
mi kambariai, karidoriai, 
parengiamos sienos pirmam 
dažymui. Tačiau kaip tik 
dabar yra didžiausias rū
pestis: lapkričio mėn. rei
kia apmokėti rangovui už 
atliktus lauko darbus, viduj 
reikalinga naujiems gyven
tojams lovų, patalinių, pa
galvių. Gi koplyčiai — lan
gų, suolų, stacijų, klausyk
los ir k.

Į naujuosius namus nu
matoma persikelti gyventi 
ateinantį vasario mėn., gi 
iškilmingas namų pašventi
nimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 19 d.

Niekados Putnamo sese
lės neturėjo tiek rūpesčio 
su Matulaičio namų staty
ba, kaip šiuo metu, o ypač 
lapkričio mėn., kai rango
vui reikia apmokėti už at
liktus išorinius darbus ir 
duoti paskutinius namų vi
daus įrengimo užpirkimus. 
Todėl kiekviena didesnė ar 
mažesnė auka Matulaičio 
namų statybai labai pagei
daujama ir laukiama.

Adresas: Immaculate 
Conception Convent, Put- 
nam, Conn. 06260. (js)

SIBIRO LIETUVAIČIŲ 
MALDAKNYGĖ JAU 
PASIRODĖ LENKŲ 

KALBOJE
Šiomis dienomis jau gau

ta "Marija, gelbėk mus" 
lenkiškai "Maryjo Ratuj 
Nas”. Ją Londone išleido 
Liet.-Lenkų A. Mickevi
čiaus Vardo Draugija. Dau
giausia pastangų ją išleisti 
įdėjo P. Baublys, judrusis 
lietuvių, veikėjas Londone. 
Knygelės nedidelio formato, 
80 psl. Viršeliai papuošti 
Aušros Vartų nuotrauko-

ELECT... LLOYD O,

BRO WN
JUDGE

CLEVELAND MUNICIPAL COURT 
TERM COMMENCING JANUARY 3, 1968 
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• CLEVELAND PLAIN DEALER • CLEVELAND PRESS 

• CITIZENS LEAGUE
EXPERIENCED • QUALIFIED - • ABLE

__________ DEMOCRAT__________
X Į LLOYD O. BROWN
Arnold R. Pinkney, Chmn. — 16903 Eldamere Avė.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
SKAUTŲ VEIKLA

Pradedant naujus dar
bo bei mokslo metus tė
vai yra raginami užre
gistruoti savo vaikus į 
skautų eiles. Berniukai 
ir mergaitės nuo 6 me
tų amžiaus, gali tapti 
kandidatais. Iki Kalėdų 
paukštytėms ir vilkiu
kams sueigos vyksta kas 
šeštadienį tuoj po litu
anistinės mokyklos pa
mokų. Skautės sueigas tu
ri pirmą ir trečią mėne
sio šeštadienį būkle, taip 
pat po lituanistinės mo
kyklos pamokų.

Kadangi švenčiame 
Skautų Sąjungos įsikūri
mo 50 metų jubiliejų, 
šiais metais ypatingas 
dėmesys bus kreipiamas 
į tvarkingą ir sistematin- 
gą skautavimą. 1968 me-

mis, viduje originalo nuo
trauka. Knygelei įvadą pa
rašė vysk. VI. Rubin, Len
kijos Primo Delegatas Len
kų Emigracijos Sielovadai. 
Tai yra gana įtakingas Ro
moje vyskupas, kuriam šv. 
Tėvas buvo pavedęs suor
ganizuoti Vyskupų Sinodą, 
įvykusį šiais metais Romo
je. Vysk. Rubin apie Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę taip 
rašo; "Ne be susijaudinimo 
rašau šį įžanginį žodį į len
kų kalbą išverstai malda
knygei "Marija, gelbėk 
mus”, prieš keletą metų pa
rašytai asmenų, priklausan
čių mums broliškai lietuvių 
tautai. ’

' ši maldaknygė atsirado 
labai sunkiose sąlygose, kai 
ištikima Dievui ir Tėvynei 
lietuvių tauta II pasaulinio 
karo metu atsidūrė didelių 
įvykių sūkuryje." 

tų Tautinė Stovykla, kuri 
įvyks Rako stovyklavie
tėje pareikalaus daug 
pastangų ir lėšų sukėli
mo, kad visi Bostono 
skautai-ės galėtų joje 
dalyvauti.

Spalio 12 d. 9val.punk- 
tualiai, susirinko Bosto
no abiejų tuntų skautai 
prie Piliečių Klubo. Ten 
jau laukė autobusas, ku
ris prisipildęs vaikų, pa
lapinių, bei sporto įran
kių, pajudėjo iškylon — 
į Dr. Sherio Bostono 
skautams padovanotą sto - 
vyklavietę. Keliauti teko 
linksmai apie pusantros 
valandos. Po oficialaus 
atidarymo ir vėliavos pa
kėlimo, kiek pasistipri
nę atsivežtais sumušti
niais, skautai ir skautės 
bei mažieji broliukai ir 
sesytės išsiskirstė po 
puikų mišką paskiromis 
draugovėmis.

Miškas pasidarė gy
vas. Čia skambėjo daina, 
ten slinko grupė gairelės 
vaduoti, kiti bandė jėgas 
virvę traukdami ir t.t. Iš 
kažkur atėjo dūmų kva
pas... skautės kepė duo' 
ną.

Valandos bėgo greitai 
ir atėjo laikas užkan
džiauti. Pasigardžiavus 
dešrelėmis ir saldumy
nais, oficialus uždary
mas ir laužas. Vaidini
mai, dainos pravedamos 
įvairių "laužavedžių” ir 
sutartu laiku — kelionė 
atgal į namus. Iškyloje 
viso dalyvavo 73 skau- 
tai-ės ir vadovai. Šios 
puikios iškylos prisimi
nimai dar ilgai bus su 
mumis. (se)

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS BANKETAS

Tradicinis Bostono Litu
anistinės Mokyklos rėmėjų 
pobūvis-banketas įvyks š. 
m. lapkričio 12 d. (sekma
dienį), 5 vai. 30 min. p. p., 
South Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo (368 W. Broad- 
way) 3-čio aukšto salėje. 
Programoje bus vakarienė, 
dalyvaus mergaičių duetas 
iš Worcesterio, šokiams 
gros šaunioji Ansbergo lat
vių kapela, veiks bufetas. 
Visa Bostono lietuviškoji 
visuomenė kviečiama savo 
atsilankymu paremti mora
liai ir materialiai savo lie
tuviškąją mokyklą.

Tėvų Komitetas

HELP WANTED MALĖ

WANTED 
EXPERIENCED IST CLASS 

SQUEEZE MOLDERS 
Steady work. Good starting rate. 
Paid group insurance & paid life 
insurance.

Contact F. W. LEHMAN

OHIO MALLEABLE 
DIVIS1ON OF THE DAYTON 

MALLEABLE
N 43 Field, Columbus, Ohio 
f 614 — AX 1-4635 

(118-127)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ORGANIZACIJŲ VADO
VYBIŲ IR JŲ KORES
PONDENTŲ DĖMESIUI

Dar kartą norime at
kreipti organizacijų vado
vybių ir jų korespondentų 
dėmesį, kad rašant kores
pondencijas Dirvai atsi- 
žvelgtina į tai, jog prane
šimai apie ruošiamą balių, 
šokių vakarą ar pan. pa
rengimą, yra apmokami 
skelbimai. Kad ir kronikos 
žinutėje siekiamą įtalpinti 
tokį pranešimą reikia papil
dyti adresu, kam siųsti sąs
kaitą.

Ateityje į tai neatsižvel
gus tokios korespondencijos 
nebus talpinamos.

Pranešimai apie ruošia
mus organizacijų parengi
mus privalo pasiekti redak
ciją ne vėliau kaip savaitę 
iš anksto.

Į pareiškimus, jog paren-. 
girnai rengiami kultūri
niams ar labdaros tikslams 
remti, nebus atsižvelgiama, 
nes vargu ar yra parengi
mų, rengiamų kitokiems 
tikslams.

Už tokius pranešimus ap
mokėti reikalauja kiti lietu
vių laikraščiai. Nenorėkite 
išimties iš Dirvos. Keliais 
doleriais iš baliaus ar pa
rengimo pelno paremsite sa
vąją spaudą.

Aukos Dirvai
V, Valteris, VVaterbury....2.00
M. Šimkus, Chicago........10.00
T. BĮinstrubas, Chicago .. 10.00
V. Jakubėnas, Chicago .... 5.00
B. Brazdžionis, Chicago ... 2.00
O. Mironąitė, Chicago..... 10.00
Rev. A. Trakis,Chicago.. 2.00
Dr. F. Kaunas, Cicero .... 10.00
P. Steikūnas, Chicago..... 5.00
A. Mūrelis, Chicago.......  10.00
J. Bukaveckas, Chicago ... 2.00 
Dr. A. Pautienis, Santa

Monica ....................... 2.00
E. yilkas, Chicago.......... 5.00
VI. Vijeikis, Chicago..... 10.00
V. Janulaitis, Chicago .... 10.00
P. Žilys, Chicago ........... 5.00
P. Sidzikauskas,Chicago... 2.00
M. Gegevičius, Cicero...... 5.00
J. Bevins, Chicago............. 2.00
E. ir,D. Bartkus,

Beverly Shores ...... 10.00
J. Gužaitis, Cicero ......... 5.00***
A. VVeisbecker, Melbourne 4.00 
Rev. J. Žvirblis,

Grand Rapids ........... 10.00
V. Didžiulis, Bogota ......  1.00
S. Kašelionis, Chicago....... 1.00
L. Jankus, Brooklyn......... 10.00
J. Juodis, Brooklyn............ 1.00
J. Kriščiūnas, Detroit....... 4.00
Putnamo Seselių Rėmėjos

Chicagoje...................10.00
A. Pesys, Detroit.............  1.00
ALTS-gos Chicagos Sk.... 50.00 
J. Mockus, Cleveland....... 10.00
V. Tiškus, Cleveland.......  5.00
P. Lėlys, Cleveland......... 5.00
F. Jarašienė, Phila..........10.00
F. Masaitis, Inglewood .... 1.00

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į L-S.T. Korp- 
Neo-Lithuania 45 m. sukaktuvinę

METINĘ ŠVENTĘ,
1967 lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Jaunimo Centro salėje, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III. . . - m

Apie Jūsą dalyvavimą prašome pranešti iki • ■

lapkričio 7 d. Vytautui Kasniūnui, 3754 W. 
LU 5-3617. .

Vwi korporantai(ės) dalyvauja su spalvom

L.8.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

ŠVENTĖS PROGRAMA
fl 10 vai. ryto pamaldos už mirusius korporacijos 

narius Jėzuitų koplyčioje.
b po pamaldų lankymas mirusiųjų korporantų kapų 

6v. Kazimiero kapinėse.
c 7:30 v. vai. ižkilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga 

ir junjorų kėlimas į senjorus.
d Vakarienė ir šokiai.

(Šokiams gros Korp! Neo-Lithuania orkestras).
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukojama: 

studentai — $3.00 
visi kiti — $5 00

I. Adomaitis, La Šalie..... 3.00
K. Balaišis, Cleveland .... 1.00
S. Mineika, Trenton.........2.00
A. Korsakas, Cleveland ... 3.00
E. Cibas, Milton...............4.00
S. Butrimas, Cleveland ... 4.00
V. Alksninis, Flushing .... 2.00
A. Jonys, Delanco..............5.00
J. Daniliauskas, Stamford 4.00
A. Rakštelė, Chicago...... 2.00

• Anketos Dirvos skaity
tojams įteikti terminui pa
sibaigus, burtų keliu buvo 
ištraukta 10 anketų, kurių 
autoriams skiriama dovanai 
knygos.

Knygas laimėjo šie as
mens: Br. Raila, M. Vinclo- 
vas, A. Grinius, J. Juodis, 
F. Bočiūnas, V. Girnius, J. 
Jaškauskas, J. Adomaitis,
M. Premeneckienė ir V. Ka
mantas.

Po knygą laimėjo ir 5 
pirmieji atsiuntę anketas,
t. y.: L. Banis, E. Alšėnie- 
nė, Ant. Juodvalkis, R. Va- 
lodka ir Ant. Vaišnys.

Knygos artimiausiu laiku 
bus išsiuntinėtos laimėju
siems.

Atsakymų į anketą buvo 
gauta nuostabiai daug, šiuo 
metu jie klasifikuojami ir 
artimoj ateity bus paskelb
ti.

STALO TENISO 
"DEŠIMTUKO” 

TURNYRAS
Stalo teniso "DEŠIMTU

KO” turnyras įvyks 1967 
m. lapkričio mėn. 18-19 d.d. 
Chicagoje, Jaunimo Na

^.rAooie valdyba. Sėdi iš kairės: pirmi-
Naujoji Lietuvių Operos Džiugienė.vicepirm. V. Petraus-

ninkas inž. V. Juška, vicepirm.^ Smolenskas, v icepi r m. G. Ka- 
kas. Stovi: sekr. A. Kleinams,u • • Račkausko nuotrauka
zėnas ir valdybos narys V. Stropu

JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių Šokių III-čios šventės pirmininkas dr, Leonas Kriaučeliūnas 
(dešinėje) operos baliuje Chicagoje kalbasi organizaciniais reikalais su ALTS-gos valdybos vicepir
mininku Kaziu Pocium. V. A. Račkausko nuotrauka

muose, 5620 So. Claremont, 
(apatinėje salėje). Turnyro 
pradžia 12 vai. p. p., lapkr. 
18 d.

Turnyrą vykdo Chicagos 
stalo tenisininkai, vadovau
jami B. žemaičio.

Turnyras bus vykdomas 
tiktai vyrų klasėje, kiekvie
nas su kiekvienu (Round 
Robbin). Vadovauja m a s i 
USTTA taisyklėmis.

Vyriausias "DEŠIMTU
KO” turnyro teisėjas — 
Benius žemaitis.

Turnyro registracijos ter
minas — lapkričio 11 d.

Kartu turi būti prisiųsta 
registracijos mokestis $3.50 
asmeniui. Registraciją siųs
ti Mr. B. žemaitis, 3315 W. 
65th Place, Chicago, Iilinois 
60629.

Centro Valdybos kviečia
mi turnyre dalyvauti šie 
stalo teniso žaidėjai:

Jonas Kavaliauskas, P. 
Gvildys, Varnas, J. šoliū- 
nas, B. žemaitis, dr. A. 
Nasvytis, A. Krašauskas, 
Rimas Kavaliauskas, E. Za
biela, V. Grybauskas, V. 
Kleiza, Jaunutis Nasvytis, 
V. Nasvytis, Koklys, Geru
laitis, Juozas Kavaliauskas,
J. Nešukaitis, E. Vaiče
kauskas, J. Kuncaitis, Gen- 
čius, A. Banys.

PASTABA. Į negalinčių 
turnyre dalyvauti vietą bus 
kviečiami kiti žaidėjai, to
dėl prašome, nevėluoti su 
registracija. Dešimtuko tur
nyro laimėtojui bus įteikta 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Cle
velando skyriaus pereina
moji taurė, įsteigta 1960 m. 
Pereitų metų laimėtojas — 
Jonas Kavaliauskas. Pir
mos ir antros vietos laimė
tojams skiriamos asmeni
nės trofėjos.

Centro Valdyba

• Rasa Šimkutė, duktė 
dantų gyd. Valerijos ir 
Korp! Neo-Lithuania Fil. 
Mečio Šimkuj susižie
davo su Edvardu Paukščiu, 
Veros ir Antano Paukščių 
sūnum. Abu sužadėtiniai 
gyvena Chicagoj. Rasa be
baigianti Medicinos Tech
nologijos mokyklą, gi Ed
vardas studijuoja Fizinį 
Auklėjimą Wisconsin Uni
versitete. Vestuvės numa
tytos 1968 m. rugsėjo 7 d.

• Beverly Shores grupė 
lietuvių surinko $105.00, 
kad įrašius velionį Kazimie
rą Kriščiūną į Lietuvių 
Fondą.

NUOŠIRDŽIAUSIA MANO 
PADĖKA

Naujoji mano knyga 
DANGUS DEBESYSE jau
kiai spalvingai nušvito vi
sada giedroj ir saulėtoj Los 
Angeles padangėj. Tai įvy
ko spalio 28 dieną viešojoj 
audiencijoj Tautinių Namų 
b-vės salėj. Viską sutvarkė 
ir paruošė mielosios biru- 
tietės su jų energinga pir
mininke ponia Raibiene ir 
veiklia visuomenininke, tos 
pačios draugijos kultūros 
reikalams vadove, ponia 
Alena Deveniene. Aktyviai 
prisidėjo kolegos ramovė- 
nai, gyvai besireiškiant pir
mininkui Kostui Liaudans- 
kui. Nuoširdžiausia mano 
padėka tiek aktyviesiems 
rengėjams, tiek bičiuliš
kiems dalyviams, kurių ne
tikėtai gausiai apsilankė.

Ypatingai esu dėkingas 
mieliems kolegoms Mei Rū. 
tai ir Broniui Railai, kurie 
efektingai pristatė mano 
knygą. Nuoširdi padėka pa
silieka ir Dalilai Mackialie- 
nei, Los Angeles Dramos 
Sambūrio režiserei, meniš
kai paryškinusiai knygos 
ištrauką.

Miela ir ypač netikėta 
staigmena buvo iš mano 
artimiausių Santa Monikos 
kaimynų. Visų jų vardu 
mano bičiuliai ir gerieji 
draugai Monika ir Pranas 
Lembertai įteikė kaip do
vaną didžiai vertingą Pau
liaus Augiaus raižinių albu
mą.

Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Juozas švaistas

NEW HAVENO 
LIETUVIŲ VEIKLA

L. M. K. F. vietos klubas 
buvo suruošęs vakarą šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
spalio 14 d. Programą išpil
dė Hartfordo "Aido" cho
ras, vadovaujamas Jurgio 
Petkaičio. Tarp nelabai gau
sios publikos matėsi svečių 
iš New York, Ne\v Britain, 
\Vaterbury ir Hartford.

Chorą publikai pristatė 
klubo pirmininkė dail. Lijo- 
lė židonytė. "Aidas” pasi
rodė šauniu dainavimu ir 
išvaizda. Dideliu pasigėrė
jimu išklausytas vakarui 
skirtas repertuaras. Gausiu 
plojimu išsiprašyta viena 
daina "veltui”. Newhave- 
niečiai dar ilgai prisimins 
puikųjį "Aidą" ir gražiąsias 
lietuviškas dainas.

★
J Connecticut valstijos 

ukrainiečių 50-ties metų su. 
kilimo antikomunistinę de
monstraciją New Havene 
buvo pakviesti dalyvauti ir 
vietos lietuviai. Eisena bu
vo tyli ir žygiavo didžiąja 
miesto gatve su vėliavomis, 
vainiku, gėlėmis ir plaka

tais į miesto centro parką 
prie nežinomojo kareivio 
paminklo. Diena graži ir 
gatvėse stebėtojų nemažai, 
žygiuojant pro Yale u-to 
pastatus abiejose gatvės 
pusėse visų aukštų languo
se prisėdę stebėjo studen
tai.

Parke, po himnų ir kalbų, 
ukrainiečiai padėjo vainiką, 
o lietuviai gėlių puokštę.

šis įvykis vietos radijo 
stočių buvo kartojamas vi
są popietę, o vakare 8-tam 
televizijos kanale parodė 
visą eiseną. Ypatingai gerai 
matėsi lietuviai jaunuoliai 
tautiniuose rūbuose su vė
liavomis ir gėlėmis. Vietos 
dienraštis pirmadienio ry
tinėj ir vakarinėj laidoj įsi
dėjo po straipsnį, kuriuose 
kaip per radijo ir televiziją 
buvo minimi lietuviai.

★
Kristaus Karaliaus šven

tėje, spąlio 29 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je per lietuviškas mišias jau 
ir kanonas buvo skaitomas 
lietuviškai.

Parapijos klebono kun. 
A. Zanavičiaus rūpesčiu ir 
gerų parapijiečių parama 
suruošti pietūs didžiojoj 
svetainėj spalio 29 dieną. 
Dalyvavo virš 200 asmenų. 
Pietų metu grojo lietuviš
kos muzikos plokšteles. Pa
rapijietės patenkintos va
karienės pakeitimu į pietus 
— tikras sekmadienis, ne
reikėjo pietų gamintis!

Albina Lipčienė

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Įvykusio spalio mėn. 1 d., 
1967 m. L. F. Tarybos po
sėdžio metu, Tarybos narys 
dr. E. Lenkauskas įteikė 
Fondui jo paties užverbuotų 
narių 2000 dol. šie nauji L.
F. nariai yra sekanti as
mens.

Jonas ir Aldona Sandar- 
gai, gyv. N. Royalton, Ohio 
ir W. H. Blože D.V.M., gyv. 
Strongsville, Ohio.

L. F. adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

• Washingtono Lietuvių 
Moterų Klubas ruošia tra
dicinį rudens balių lapkri
čio 18 dieną, Washington 
Hotel patalpose. Programą 
išpildys "žibučių" sekste
tas, dalyvaujant ir solistui
L. Stukui. Tikimasi svečių 
ir iš tolimesnių miestų.

PAPILDYMAS
Dirvoje Nr. 112 "Jauno

sios kartos” skyriuje po 
viena neolituanių nuotrau
ka vietoj Karalaitienės pa
vardės, turėjo būti dr. B. 
Kasakaitienė, o apatinėj 
nuotraukoj praleista Vaino
rienės pavardė ir vietoj Na
kienės turėjo būti Noakie- 
nė.

HELP VVANTED FEMALE

Steady light factory work under 
good conditions. North East Side lo- 
cation consisting of inspection, pack- 
aging and layout in sign shop. Equal 
opportunity employer. Write Box 
6425, Detroit, Mich. 48234 for inter- 
view. (I 18-120)

Apprentice pantograph operators, 
we will pay well while training. Good 
future with steady work in clean 
surroundings. East aide localion. Ap- 
plicanls mušt have a good memory, 
be accurate in spelling and arithme- 
tie, have agile fingers and be good 
at detali. An equal opportunity emp
loyer. Write Box 6423, Detroit, Mich. 
48234 for merview. (i 18-120)

PUIKIAUSIA DOVANA 
VISOMS PROGOMS

Puikios, autentiškos ilgo 
grojimo lietuviškos plokšte
lės, gražiai įpakuotos, mono 
ar stereo — klauskite

REQUĘST RECORDS.
Nesitenkinkit pakaitalais! 

Eikit į artimiausią krautu
vę ar prašykit nemokamo 
katalogo rašant:

Reųuest Recordš, Ine.
66 Mechanic St.
New Rocheile, N.Y. 10811
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