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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONO PLANAS AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
Kongreso išvakarėse spausdiname mūsų korespondento

NETURTINGŲJŲ GEROVEI PAGERINTI M. Valiukėno pasikalbėjimų su ALT pirmininku E. Bartkum
Praeitą penktadienį 

prezidentas Nixonas pa
skelbė savo gerovės 
(welfare) plano metme
nis, kurio detalės vėliau 
bus patiektos kongresui. 
Kai žinia, didžiausią 
problemą Amerikos did- 
miesčiams sudaro naujų 
gyventojų antplūdis iš 
Pietų. Didmiesčiuose jie 
gali gyventi iš pašalpos 
kuri paprastai yra daug 
didesnė negu ten, kur jie 
yra gimę. Pašalpai gauti 
reikalinga turėti tam 
tikras kvalifikacijas. Ją 
pavyzdžiui, negali gauti' 
dirbantieji. Tai privedė 
prie to, kad motina su 
gausia šeima gali pusėti
nai išsiversti iš pašal
pos, jei jos vyras ją ta
riamai ’ar ištikro aplei
džia. Tai veda prie šei
mų išardymo.

Pagal prezidento Nixo- 
no planą, jei kongresas 
tam pritars, kiekvienai 
šeimai iš keturių asme
nų yra garantuojamas 
1,600 dolerių pajamų mi
nimumas per metus, 
kur ji begyventų. Iš did
miesčių taško žiūrint,

IŠ VISO PASAULIO

• SOVIETŲ "troika": Brež
nevas, Kosyginas ir Podgorny 
dar neatsakė j Ceausescu kvie
timą rugpiūčio 25 d. dalyvauti 
Bukarešte ruošiamose iškilmė
se, Rumunijos išlaisvinimo 25 
metų sukakčiai paminėti.

Sovietų vadai tyli dėl trijų 
priežasčių:

1. Jie abejoja, ar Bukareš
to gyventojai juos pasitiks di
desniu džiaugsmu kaip Nixoną. 
Tai būtų lyg plebiscitas Vaka
rų naudai.

2. Įspėjimą, kuri padarė Ka- 
tučevas rumunų kompartijai kon
grese, rumunų nesujaudino ir 
Bukarešto vyriausybės paaiški
nimas sovietų nepatenkino. Iz- 
vestia rašo, kad amerikiečių 
šypsenos, stengiantis suskaldy
ti socialistini bloką, nieko ne
laimėjo. Savo puolimais prieš 
Washingtoną, laikraštis beveik 
Stato ultimatumą Bukareštui.

3. Si mėnesio 21 d. sukanka 
metai, kai sovietai įsiveržė t 
Čekoslovakiją. Tas Maskvą la
biau jaudina ir paskutinėm die
nom sovietų šarvuočiai koncen
truojami prie Čekoslovakijos 
sienos,

• RAUDONOSIOS ARMIJOS 
vyr. politinis komisaras gen. 
A. JepiČev atvyko i Čekoslova
kiją, kur tariasi su čekoslova- 
kų saugumo vadovais, kaip už
kirsti kelią rugpiūčio 21 mani
festacijoms.
• WASHINGTON POST rašo, 

kad šen. Edvardas Kennedy po 
pasilinksminimo su Mary Jo 
Kopechine važiavęs ( paplūdim( 
pasimaudyti mėųulio šviesoje... 
Ir netyčia nuo tilto nusileidus, 
jo bendrakeleivė prigėrė. Pra
džioj jis prašęs savo giminai
čio Gargan prisiimti kaltę ir, 
kad tas susipažintų su aplinky
bėm, buvo nusivedęs j nelaimės 
vietą, bet paskui persigalvojęs 
ir pats prisipažinęs, kas paaiš
kina jo vėlavimąsf pranešti apie 
įvyki policijai.
• JAV VALSTYBES sekre

torius Rogers, lankydamasis 
Australijoje pareiškė, kad Ame
rika siekianti užmegsti dialogą 
su komunistine Kinija.

• PRANO OZU OJE nuverti
nus franką 12,50% laukiama gy
venimo pabrangimo. Importuo
tos iš užsienio prekės ir auto
mobiliai jau pabrango 16%.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

tai labai mažai. Tokio
je Chicagoje, pavyzdžiui 
keturių asmenų šeima 
gauna beveik dvigu
bai — 3.048 dol. Tačiau 
visos Amerikos mastu 
$1.600 yra daugiau negu 
vidurkis. Visoje eilėje 
Pietų valstybių, iš kurių 
kraustomas! į didmies
čius, pašalpos gaunama 
mažiau. Antra naujovė 
prezidento plane yra ta, 
kad darbas neatima tei
sės į pašalpą. Keturių 
asmenų šeimos tėvas ga
lėtų uždirbti net 3.920 
dol. į metus ir nenusto
ti teisės į pašalpą. Žo
džiu palyginti mažas už
darbis Pietuose plius pa- 
šalpa galėtų įgalinti ne
turtingą šeimą pusėtinai 
verstis savo gimtoje vie
tovėje — persikėlimas į 
didmiestį vien pašalpai 
gauti nebus toks vi Ii o j ąs.

Šiuo metu pašalpas 
gauna apie 10.000.000 šio 
krašto gyventojų, kurių 
vienas milijonas gyvena 
New Yorke. Pagal nau
ją santvarką pašalpomis 
galėtų naudotis net 22 mi
lijonai. Naujas planas pa
reikalaus didesnių išlai
dų negu dabar veikianti 
santvarka, tačiau ilgai
niui turėtų paveikti tei
giamai ir todėl išlaidos 
tam reikalui, įskaitant ir 
paskatinimą bei įgalini
mą siekti didesnių darbo 
kvalifikacijų, laikytinos 
daugiau investicija negu 
pašalpa.

Buvęs Nixono konku
rentas prezidento rinki
muose H.H. Humphrey, 
kalbėdamas televizijos 
programoje sekmadienį, 
pagyrė Nixono planą kar
tu nurodydamas ir vidu
rinės klasės, atseit tų 
šeimų, kurių pajamos 
siekia tarp 6.000 ir 15. 
000 dolerių į metus būk
lę..

Žiūrint iš buvusių DP 
taško, kurie čia atkelia
vę atsidūrė paskutinėje 
šio krašto socialinių 
laiptų pakopoje, tačiau 
dabar daugumoje jau yra 

Jazbučių vasarvietė Miami Beach Floridoj yra vieta, kur susitinka lietuviai atvažiavę iš įvairią kraš
tą. Štai vieno tokio susitikimo proga nusifotografavę p. Jazbučių svečiai. Prieky ant žemės sėdi Vilius ir 
Liucija (Virpšaitė) Hofmanai ir Dirvos bendradarbis Vytautas Kasniūnas. Antroje eilėje iš kairės: vasar
vietės savininkai Stasys Jazbutis su žmona, buv. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kapitone, P. Pet
rulienė, Sofija Oželienė, rašytoja J. Narflnė-Pakštienė, Jadvyga Tubelienė ir Dirvos bendradarbis Juo
zas Jurevičius.

Humphrey minėtoje 6. 
000 - 15.000 dolerių pa
jamų klasėje, galima bū
tų pasakyti tai, ką prezi
dentas ir eilė politikų vis 
nutyli. Ir nauji didmies
čių gyventojai iš Pietų 
galėtų žymiai geriau įsi
taisyti, jei norėtų kiek 
daugiau dirbti ir laiky
tis tam tikros drausmės. 
Juk daugelis įmonių ir įs
taigų dabar juos labai 
mielai priima. Vienadi- 
delė įmonė, pavyzdžiui, 
yra reikalinga eilės šla
vėjų, kurių darbui ne
reikia jokių kvalifikaci
jų. Tačiau priimti juo
dieji paprastai arba tin
gi arba tiek daug aplei
džia darbo dienų, kad 
juos laikyti neįmanoma. 
Žinoma, pasitaiko ir iš
imčių, tačiau kaip taisyk
lė reiktų išvesti, kad di
delė dalis Juodųjų jau
nosios kartos dirbti ne
nori. Dėl to galima kal
tinti jų gyvenviečių at
mosferą, tačiau didelė 
kaltės dalis tenka ir 
tiems aiškintojams, kad 
dėl to ne jie, bet baltie
ji kalti. Vėl grįžtant prie 
paralelės su DP galima 
pastebėti, kad ir tie dėl 
savo būklės galėtų kal
tinti ... JAV politiką, ta
čiau vietoje to jie pasi
tenkino mažu ir savo 
prakaitu įrodė, kad yra 
verti kiek aukštesnių 
pozicijų. Tai yra natū
ralus kelias į gerovę.

Žinia, būtų didelė gė
da, jei šiame turtais per
tekusiam krašte kas 
nors mirtų badu, tačiau 
iš kitos pusės nereikia 
užmiršti, kad tie turtai 
buvo sukurti kietu dar
bu ir konkurencine ko
va, bet ne tingėjimu.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdyba pri
mindama Sąjungos seime 
išreikštą džiaugsmą Korp. 
Neo-Lithuania jaunųjų na
rių įsijungimu į ALT S-gą, 
pabrėžia, kad kaip tik da
bar yra geriausia proga pa
remti Korp. Neo-Lithuania, 
pasiriaudojant Korp. vyr. 
vadovybės kvietimu atsilan
kyti į neolituanų stovyklą

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugenijus Bartkus. 
J. Gaižučio nuotrauka

— Septintojo Ameri
kos Lietuvių Tarybos 
i .ūžiamojo kongreso 
vedamoji mintis?

— Šio kongreso min
tis, sakyčiau, pažiūrė
ti į save, atseit, šian
dieninį lietuvį ir jo pa
jėgumą Lietuvos lais
vės byloje, o taip pat 
pasvarstyti klausimą, 
ieškant geriausių būdų 
ir priemonių tą bylą ves
ti.

Todėl ir kongreso po
sėdžių paskaitos galima 
išskirti į tris dalis. Pir-

ir jos pabaigoje Korp. su
važiavimą. Stovykla įvyks 
Pottawattamie vasarvietėj, 
Benton Harbor, Mich. rug
piūčio 23 — rugsėjo 1 d. 
Kurie norėtų gauti smul
kesnių informacijų, prašo
mi kreiptis į Korp. vyr. val
dybos pirm. Algį Modestą, 
6456 So. Talman Avė., Chi
cago, III, 60629. 

moji — tautos padėtis 
krašte (V. Vaitiekūnas) 
ir lietuvių padėtis išei
vijoje (A. Devenienė), 
antroji — Lietuvos lais
vinimo darbo sėkmės 
ir nesėkmės .(A. Kasu- 
laitis) ir trečioji — Lais
vinimo darbo artimiau
si uždaviniai (Dr. K. Šid
lauskas, J. Daugėla, kan. 
V. Zakarauskas,J. Ja
saitis). Paskaitas susu
muos bendros diskusi
jos.

— Kaip vyksta Ame
rikos Lietuvių Kongre
so ruoša?

— Gerai. ALT valdy
bos nariai asmeniškai ap
lankėme Los Angeles, 
Washingtoną, Bostoną, 
Philadelphiją, Detroitą, 
Clevelandą ir kt. vieto
vių lietuvius. Patyrėme 
jų pritarimo pareiški
mus ir padėką už as
menišką atvykimą gyvu 
žodžiu pasikalbėti tiek 
kongreso tiek kitais vie

VISOMS LIETUVIŲ
ORGANIZACIJOMS!
Amerikos Lietuvių Kongresas jau čia pat. La

bai svarbu ALT centrui žinoti, kiek atvyksta atsto
vų, kiek svečių, kokie jų vardai ir adresai. Prašo
me paraginti važiuojančius apsistoti Statler Hilton 
viešbutyje, Detroito Grand Circus Park, kur vyks 
kongreso posėdžiai ir banketas. Viešbučio kamba
riai vienam 12 dol. dviem — 18 dol.

Kongreso programoje numatytos paskaitos: 
"Dabartinė lietuvių tautos padėtis" — V. Vaitiekū
nas, "Lietuvių padėtis išeivijoje" — A. Devenienė, 
"Lietuvos laisvinimo darbo sėkmės ir nesėkmės" 
— A. Kasulaitis, diskusinė tema "Ateities uždavi
niai laisvinimo darbe", moderuoja dr. K. Šidlaus
kas, dalyviai : J. Daugėla, kan. V. Zakarauskas, J. 
Jasaitis.

Banketo programoje amerikiečio politiko žodis 
meninėje dalyje: solistai:DaivaMongirdaitė, Algir
das Brazis, Detroito "Šilainė" vadovaujama Galinos 
Gobienės,

Kongreso, viešbučio, banketo reikalais kreip
tis į ALT biurą: 6818 So. Western Avė., Chicago, 
UI., 60636. Tel: 778-6901.

toje kilusiais klausi
mais. Visur turėjome 
posėdžius su vietos or
ganizacijų bei radijo 
spaudos atstovais, aiški
nomės su kongresu su
sijusius klausimus..

ALT biuras yra išsiun
tinėjęs organizacijoms 
ir asmenims per 600 laiš- 
kų-kvietimų. Biuras ve
da kongreso dalyvių re
gistraciją, rūpinasi ir ko
ordinuoja visus kitus 
techniškuosius kongreso 
ruošos darbus. Informuo
ja spaudą ir radiją apie 
Kongresą. DLOC pirm.
K. Veikutis,sudaręs eilę 
komisijų ir pagelbinių 
vienetų, tvarko viską vie
toje, kad kongreso daly
viai jaustųsi patogiau
siai ir gražiausiai pri
imti. Dirba ir kiti ALT 
skyriai ir organizacijos 
ruošdamosios kongre
sui.

— Ar lauktina ALT 
struktūroje kokių refor
mų?

— Neaišku kokias re
formas turima mintyje. 
Viena aišku, kad ALT 
struktūrą niekas nelaiko 
tobuliausia ir amžina. 
Pirmą dvidešimtmetį 
ALT sėkmingai dirbo ge
rokai skirtingoje struktū 
roje, negu esamoje. Gy
venimui iškeliant naujus 
reikalavimus, turės rei
kiamai pasitvarkyti ir 
ALT. Tačiau tas pasi- 
tvarkymas reikalauja il
gesnio laiko ir išsiaiški
nimo, nes ALT veikia 
grupių susitarimo pa
grindu. Viena aišku, kad 
reformatoriai, kurie ruo
šia ALT visai likviduoti, 
arba kurie tik džiau
giasi, esą ALT savaime 
mirsianti, ALT neturi 
pritarimo, o aš asmeniš
kai tokius planus atmetu 
ir apgailestauju, kad jie 
mūsų tarpe atsiranda.

— O kaip atrodytų 
ALT jeigu ji būtų su
daroma, kaip kai kieno 
nūnai siūloma, tiesiogi
niu asmeniškų rinkimų, 
o ne ligšiolinių organi-

(Nukelta į 3 psl.)
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KUR BUVO PILĖNU TVIRTOVĖ? (2)
1280 m. įsistiprinę 

kryžiuočiai Prūsijoje, 
pradėjo planingą sūdu
vių - dainuvių užkaria
vimą, žudymą, šalies nai
kinimą. Kaip įnirtusiai 
tą darė, rodo kai kurios 
puolimų datos: Gardiną 
1284, 1306, 1311, 1313,
1328, 1393 ir 1402. Aly
tų 1377, 1392, Merkinę 
1377, 1391, 1394 ir 1403, 
Perloją 1372 ir 1378 me
tais.

Sūduviai - dainuviai bu
vo labai karingi, turėjo 
gerus ginklus, Damasko 
plieno kardus, ietis, si
dabru dengtas. Kryžiuo
čių puolimus atlaikyda
vo, įsibrovę giliai į kry. 
žiuočių valdomas sritis, 
pasiekdavo Kulmo žemę 
naikindavo pilis, kolo
nistų sodybas. Sūduva 
tirštai gyventas kraš
tas. Nuo Vokietijos sie
nos, administracijos li
nijos ir Nemuno kairio
jo kranto, mūsų laikams 
likę apie 54 piliakalniai. 
Išsekus Sūduvių jėgoms 
pulti priešą, dar ilgai 
gynėsi. Kymenavos sri
ties vadovas Gedėtas pa
sidavė kryžiuočiams, su 
savo žmonėmis, priėmę 
krikštą buvo apgyvendin
ti Samboje. Kitas srities 
vadovas Skurdas, su sa
vo žmonėmis persikėlė 
per Nemuną, apsigyveno 
Lietuvoje. Sūduva tapo 
dyka, amžių tėkmėje už
augo didžiuliai miškai.

AKIS Į AKĮ SU 
LIETUVIAIS

XIV a. pradžioje kry
žiuočiai priėjo Nemuno 
kairįjį krantą. Duisbur- 
gas prasmingai pasakė: 
"Su ta galinga,- kieta
sprande, kare užgrūdy- 
ta tauta, Prūsų žemės 
kaimyne, kuri gyvena 
anapus Nemuno, Lietu
voje", atseit, turės r ei* 
kalą su lietuviais. Kry
žiuočių veržimąsi kraš
to gilumon. sustabdė D.
L.K. Traidenio, Nemu
no dešiniame krante pa
statytos pilys, kuriose 
laikyta nuolatinės įgu
los. Štai Duisburgo kro
nika:

"1291 m. per Velykas, 
lietuviai pastatė Junigė- 
dos apylinkėje pilį, vadi
namą tuo pačiu vardu. 
Brolis 
norėjo sutrukdyti, dėl 
didelio netikinčiųjų pa
sipriešinimo padaryti ne
įstengė. Negrįžus bergž
džiomis, nuėjo Mede- 
nablio pilies link, kuri 
krikščionims padariusi 
daug nemalonumų. Stai
giu puolimu pilį paėmė, 
ją sudegino, žmonės iš
žudė, ar paėmė įnelais- 
vę".

"1290 m. Jurgio dieno
je, magistras, brolis Ma
nelio, puolė Kevainių pi
lį, su 2000 pėstininkų ir 
500 raitelių. Pilį gynė 
Surminas su 200 rinkti
nių vyrų. Išskiriant 12 
kiti buvo sužeisti, nuo 
pilies sienų kraujas te
kėjo kaip vanduo".

Kronika rodo, kad 
DLK Traidenio viešpa
tavimo laiku Gardino - 
Liškiavos - Merkinės - 
Perlojos - Nemunai
čio - Alytaus - Punios - 
Birštono - Drąsūniškio- 
Rumšiškės - Kauno - Ei
gulių - Pyplių - Peštu- 
vės - Veliuonos - Juni- 
gėdos - Kevainių-Bisė- 
nų, pilys yra Traidenio 
statybos, kurios suvai
dino kovoje su kryžiuo
čiais didelį vaidmenį.

Bertoldas darbą nai,

M. BOGUTA

Lygiagrečiai kryžiuo
čiai prieš lietuvių įsitvire 
tinimus pasistatė savo 
pilis Marienvederį- Rit. 
tersrederį - Gottesre- 
derį - Marienvederį - Ba. 
jerburgą - Skirsnemu-

kryžiuočiais XVI a. Mar
burgiečio kronika dingo. 
Neturint kronikos, susi
darė klausimas kur buvo 
Pilėnų pilis, jos tikras 
vardas.

Pirmieji šaltiniai ku
rie buvo surašyti vos ke
liems metams praėjus

Margerio žuvimas...

nės - Geoerburgą - Ra
gainės - Tilžės ir Klai
pėdos, gavosi tarsi pozi
cinis karas. Persikelti 
krašto gilumon per Ne
muną pasidarė sunkiau, 
atviresnis kelias eina Že
maitija.

PILĖNAI
Pilėniečių kova su kry

žiuočiais, didvyriška 
mirtis, nėra legendinė 
pasaka, tai tikrovė. Pa
sirinkimo kito nebuvo. 
Kovoj žūti, būti išžudy
tiems, arba viso gyveni
mo vergija. Visą laiką 
istorikus domina Pilė- 

nes nežinoma ge
ografinė vieta. Daugelis 
tuo klausimu rašė. Pilė
nus mini Sambos kanau
ninko metraštis "Epito- 
me gestorum Prussiae", 
Trumpoji Prūsijos ei
liuotoji kronika. Tokū- 
nės analai, Ditmaro Liu- 
bekiečio kronika, Prūsi
jos ekspedicijų analai. 
Rašę istorikai I. Dlugo
šas, M. Stryjkowskis, S. 
Grunau, L. Davidas, V. 
Kojalavičius, K. Šiu- 
cas ir kiti.

Pilėnai pulti 1336 m. 
vasario 25-26 dienomis 
vadovaujant kryžiuočių 
pajėgoms magistrui Te- 
odorichui von Altenbur- 
gui. Dalyvavęs žygyje 
Vygandas Marburgie
tis, kronikoje viską ap
rašė. Marburgiečio kro
nika buvo surašyta tik 
1396 m. Kronika laikyta 
vyr. magistro buveinėje 
Marienburge. 1464 m. J. 
Dlugošas būdamas Ma
rienburge, radęs kroni
ką, kai ką nusirašė, iš
vertė į lotynų kalbą, pa
skelbė, bet pilno išrašo 
nepadarė. Ką J. Dlugo
šas padarė, tai yra tie
sioginis žinių šaltinis 
apie lietuvių kovas su

E. Katiliaus piešinys 

nuo Pilėnų žuvimo kaip 
tai: Sambos kanauninko 
metraštis nusako "Pilie- 
nen pilis Lietuvoje", Ho
bio knygos vertėjas 
"Vyg. Marburgietis nu
žygiavo drauge su jais į 
Lietuvą Pillenen pilies 
Troppen žemėje užimti". 
Tokūnės analai-"Bran
denburgo kiurfurstas už
kariavo Troppin žemę 
ir Pileino pilį". Takūnės 
analuose iškraipymas 
"Pileino ir Troppin". 
Bet nėra abejonės, kad 
reiškia "Pillenen ir 
Troppen". Vėlesni istori
niai šaltiniai nors kalba 
esmėje apie tą patį, bet 
vadina Pelen, Pileven, 
Polonim, Pulen ir Pul- 
len. Reikalinga tikėti pir
miesiems šaltiniams 
Sambos kanauninko met
raščiui, Tokūnės ana
lams ir Hobio knygos 
vertėjui. Vokiečiai vi- 
sias laikais linkę lietu
viškus vietovardžius vo
kietinti, pridėdami galū
nes — en, pav. Kauen, 
Schaulen, Tauroggen ir
t.t. Istoriniuose šalti
niuose Pelen, Pileven, 
Palonim, Pulen ir Pul- 
len, kaip iškraipytus 
"Pillenen" vietovardžiui 
atmestini.

Taigi, Pillenen - Pilė
nai. Troipen - Tropai. 
Arba: Pilėnai buvo Tro
pų žemėje. Tuo laiko su
pratimu, žemė buvo su
prantama kaipo gyvena
ma apylinkė.

TARIAMA PILĖNŲ 
VIETA

M. Balinskis ir Koja- 
lovičius turėdami "vie
tovardį" Pullen taria, 
kad tai Punia. Kryžiuo
čių kronikose Punia va
dinama — TerraPunow, 
arba Punios žemė. Gar
siniai nieko bendro ne-

turi su istoriniuose šal
tiniuose nusakomu "Pil
lenen ir Troppen" vieto
vardžiu. Juos pasekė ro» 
mantikai L. Kondrata
vičius, I. Kraševskis, M. 
Šikšnys-Šiaulėniškis, H. 
Drackis-Liubeckis, Krė
vė-Mickevičius ir Mai
ronis. Pokario metais 
V. Klova parašė operą 
"Pilėnai". Ne tik 1854 
m. L. Kondratavičius sa
vo kūrybai sėmėsi įkvė
pimo iš liaudies pasakų 
ir padavimų, bet tą da
rė taipogi kiti: Sūdu
voje pasakų - padavimų 
būta apsčiai, nes tokios 
kovos su kryžiuočiais bu
vo ir tas persidavė kartų 
kartoms.

Istoriniai šaltiniai nu
sako į Pilėnų pilį .buvo 
subėgę keturių "žemių" 
pagonys, 4000 žmonių 
su manta, Hobio knygos 
vertėjas 4000, Trumpo
ji Prūsijos eiliuotoji kro
nika 4000 ir daugiau. Prū
sijos ekspedicijų analai 
5000 ir daugiau, kuriuos 
kryžiuočiai pilyje sunai
kino. Toks skaičius ne
galėjo tilpti Medvigalio 
ar Gedimi no pilyje. Jei
gu bent pusė būtų žuvu
si pilyje, dadėjus puolė
jo aukas, susidarytų iš
tisas kapinynas. Neorgar 
ninė medžiaga, kaulai, 
anglis, ginklų likučiai 
išliktų mūsų laikams. 
1958-1959 m. įvykdyti Pu
nios piliakalnio archeo
loginiai kasinėjimai is
torinių faktų nepatvirti
no.

PILIONIAI. I. Foig- 
tas ir T. Narbutas ma
no, kad Pilėnai yra Pi- 
lionių piliakalnis, prie 
Dotnavėlės upelio, Gu
džiūnų valsč. Kėdainių 
aps. Piliakalnis galimai 
įgavęs savo pavadinimą 
nuo netolimais esamo 
Pilionių k. Piliakalnis 
yra mažas. Žemės savi
ninkas Girštautas apie 
1937 m. viršūnėje pasta
tė mažą koplytėjęir įren
gė šeimos kapą. I. Foig- 
tas, kaip Narbutas savo 
samprotavimų niekuo ne- 
pagrindė.

PYPLIAI. Kai kas Pyp
lių piliakalnį identifikuo
ja su Pilėnais. Pyplių pi
liakalnis yra bevardis is
toriniai. Nuo Nemuno pu
sės šlaitas aukštokas 
apie 80 metrų nedide
lis, nuo lygumos pakili
mas apie 5 mtr., kada 
tai apkastas buvo grio
viu, matosi įdubimas. Se
novėje matomai turėjo 
nedidelę paskirtį, arba 
nebaigtas įrengti. Aplirn 
koje randama XIV a. ke
ramikos šukių, nėra jo
kių pėdskų buvus ten di - 
dėsnių kautynių. Vardą 
bus įgavęs nuo netoli
mais esamo Pyplių kai
mo. Tai ir visos vietovės 
kurios rišamos su Pilė
nų piliakalniu.

GALIMA PILĖNŲ 
VIETA

Gardino, Alytaus,Mer
kinės puolimo datos ro
dytų, Pilėnai turėjo būti 
ne Sūduvoje, o kur nors 
kitur, nuošalesnėje vie
toje. Pilėnai buvę Tropų 
apylinkėje. Sekant isto
rinius šaltinius, Tropų 
apylinkės turėjo būti ke
lios. Vyg. Marburgietis 
mini 1336 m. Tropų že
mę, dalyvavęs Pilėnų 
pilies puolime. 1388 m. 
kar. Jogailos atstovai p<u 
sirašė belaisiviųpasikei
timo sutartį, pasižadėję 
— lietuviai kryžiuočių 
belaisvius perduos Ne
muno - Neries santako
je, kryžiuočiai lietuvius

PO PIETŲ KRYŽIUM 
---------------- VL. RADZEVIČIUS ---------- ------

MIŠRIOS ŠEIMOS (2)
Praėjusios apžvalgos pastabėles apie mišrias 

šeimas pertraukiau nurodydamas, kad nedidelėje 
Brisbanės lietuvių kolonijoj iš ją sudarančių 102 
šeimų, beveik pusė (50) jau yra mišrios.

Kiek tautinis lietuvių gyvenimas Brisbanėje tu
ri naudos iš tų mišrių šeimų, galima spręsti iš ši
tokios tas informacijas suteikusio kun. dr. P. Ba- 
činsko pastabos: "Apie 10 mišrių šeimų dalyvauja 
lietuviškame gyvenime, 4 mišrios šeimos visai ne
nori jokių ryšių su lietuviais, vengia net susitikti ir 
vyrų neleidžia į lietuvišką bendruomenę".

Neturiu tikslesnių informacijų, kaip laikosi MeP 
bourne mišrios šeimos, tačiau Adelaidėje,bentkol- 
kas, aiškiai jaučiama, kad lietuviai, sudarę mišrias 
šeimas, nėra linkę pasitraukti nuo lietuviško veiki
mo, jei jie anksčiau jame dalyvavo. Dalis jų leidžia 
savo vaikus į lietuviškas savaitgalio mokyklas ir su 
vaikais kalbasi lietuviškai, tačiau beveik niekas ne
sistengia savo antrųjų pusių išmokinti lietuviškai, 
nors ir čia yra išimčių.

Mišrios šeimos kaikuriais atvejais pralenkia 
ir grynai lietuviškas šeimas, kurios gyvena kaip 
hermitai. Šiuo atveju Adelaidės lietuvių kolonija 
prarado žymiai daug aukštąjį mokslą baigusių jau
nų lietuvių (gydytojų, inžinierių, mokytojų). Atrodo, 
kad čia bus visai nesvarbu, ar jie sudarė grynai 
lietuviškas šeimas, ar mišrias. Ir jų tarpe apstu 
tokių, kuriuos drąsiai galima vadinti viduriniosios 
kartos atstovais. Kūrimosi laikotarpiu juos buvo 
prarijusios studijos, o dabar profesinis darbas.

Vienas dalykas čia ypatingai ryškus: jaunosios 
šeimos, mišrios ir lietuviškos, palaiko gana glau
džius asmeninius ryšius tarpusavyje. Šitame tarpu
savio bendravime lietuvių kalba jau nenaudojama, 
nors atskiri tų būrelių nariai puikiai moka lietuviš
kai. Būdinga, kad mišrių šeimų draugai nėra gry
nai australiškos šeimos, bet lietuviškos, arba bent 
taip pat mišrios, kaip ir jie. Galima sakyti, kad ne 
svetimtaučiai atitraukia lietuvius nuo savųjų, bet lie
tuviai svetimtaučius atveda pas lietuvius ir tas fak
tas galėtų būti panaudotas teigiama lietuviškam rei
kalui prasme. Tautiškai susipratęs jaunuolis ar jau
nuolė negali būti nurašytas į nuostolius vien dėl to, 
kad jis sukūrė mišrią šeimą. Gyvenimo praktika ro
do, kad tautinio susipratimo nepakanka kurti gry
nai lietuviškas šeimas, ypač tosekolonijose, kur pa
sirinkimas labai ribotas. Meilė nežino varžtų, o 
draudžiamas vaisius dažnai atrodo daug skanesnis. 
Vaikai žino, kad jų tėvai nėra laimingi, jei jie drau
gauja su svetimos tautybės jaunimu, bet tai ir vis
kas.

Šiandien jau aiškiai suprantama praeityje dary
ta klaida mišrių šeimų atžvilgiu. I jas buvo žiūri
ma, kaip piktšašįir mišrias šeimas sukūrusius lie
tuvius mes patys anksčiau stumdavome nuo savęs. 
Šiandien šis nusistatymas iš pagrindų keičiasi. Ta
čiau mišrias šeimas sukūrę lietuviai, atrodo,patys 
kaikada jaučiasi, kaip katės pieną paliejusios. Juos 
labai lengva visai atbaidyti nuo betkokio bendra
vimo, bet paskatinti ir paraginti, jie dažnai į bend
rą darbą įsilieja entuziastiškiau negu grynų šeimų 
vienas ar kitas nerangus lietuvis.

***

• E. KOLAKAUSKAS, VACL. ŠLIOGERIS IR VYT. PATAŠIUS, 
ALB Krašto Valdybos įgalioti, aktyviai įsijungė sudarant Sydneju- 
je Centrinės ir Rytų Europos Tautų Federacijos Tarybą, kurios 
galutinis tikslas yra ruošti dirvą Centrinės Rytų Europos Federa
cijai.

Šios keistos organizacijos įsteigimas sutiktas su tam tikrais re
zervais. įvairiose vietose lietuviai pradžioje privačiai, o jau dabar 
viešai reiškia noro, kad šioje organizacijoje lietuvius atstovaują 
Krašto Valdybos įgalioti asmenys duotų platesnių paaiškinimų. 
Nurodoma, kad organizacija neturi užnugario ir daugeliu atvejų tik 
dublikuos darbą. Kiti kreipia dėmesį į tai, kad pirmiau reikia rū- 
pintis pavergtų tautų išlaisvinimu, o tik po to jau pačios laisvos tau
tos savo visumoje spręs tarptautinio apsijungimo klausimus.

• DAIL. LECNO URBONO kūrinį šiomis dienomis nupirko Fe
deralinė Australijos vyriausybė. Pirkinys bus įjungtas {Nacionalinę 
Australijos meno kolekciją, kuria šiame krašte ypatingai didžiuoja
masi. Kūrinius kolekcijai parenka speciali CommonwealthAdvisory 
Board. Dail. Leonas Urbonas gana aktyviai dalyvauja kultūriniame 
Australijos lietuvių gyvenime ir lietuviškoj spaudoj tiek Australi
joj, tiek ir Amerikoj.

• LIETUVIŲ NAMŲ tobulinimas bei plėtimas aktyviai vykdo
mas Melbourne ir Geelonge. Melbourne ypač veiklios vietos lietu
vės moterys, atlikdamos visą eilę ir fizinių darbų. Paskutiniu lai
ku jos nuvalė ir paruošė mūrinimui kelis tūkstančius senų plytų. 
Geelongo kolonija, kuri bene pati pirmoji buvo pasistačiusi sau 
bendruomeninius namus, dabar nutarė juos žymiai praplėsti. Nėra 
žinių, ką galvoja ir ruošia Sydnejaus lietuviai.

• STASYS ŠIUŠKUS (Melbournas) laikomas laimingu lietuviu:,po 
dvidešimts penkerių metų pas jį atvyko iš Lietuvos jo žmona. Aus
tralijoj tai yra išimtinas atsitikimas, kuris turėjo atgarsių ir aus
trališkoj spaudoj. Čia yra visa eilė vyrų, kurių Žmonos ir vaikai te
begyvena Lietuvoje. Daugis jų bando šeimas išsikviesti, bet vis ne
sėkmingai.

• ATOSTOGAS AMERIKOJ praleidžia N. Žygienėiš Sydnejaus, o 
f Sydnejų dalyvauti chemikų konferencijoje atvyko iš Amerikos che
mijos magistrė Dalia Germanaitė, inŽ. K. Germano duktė. Apsisto
jus p.p. Venclovų šeimoje, Germanaitė žada pabuvoti Australijoj 
kiek ilgesni laiką. Gal jai pavyks ir kengūrą pamatyti.

Tropų saloje. 1390 m. 
Posilgė dalyvavę žygyje 
į Lietuvą Tropus mini 
taipogi. Tropus minikry_ 
žiuočių žvalgų kelių ap
rašymai. Daleistina, kad

Tropų apylinkė buvo tik 
viena bet po 1336 m.puo
limo atsistatė, saloje gy 
venta, pakankamai dide 
lė, nes jos vardą žinojo 

(Nukelta į 4 psl.)
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Šeimos vaidmuo
Kiekvienas šeimyni

nis žmogus didžiausiąsa» 
vo gyvenimo dalįpralei- 
džia namie. Tad namai 
turi būti jaukūs, malonūs 
kad juose visiems šei
mos nariams būtų gera, 
nuotaikinga. Juk gražioj 
tvarkingoj šeimoje vi
siems, ypač vaikams ma
lonu augti.

Pedagogai sako, kad 
vaikai augdami gražioje 
aplinkoje negali išaugti 
blogais, nes šeimoj tė
vų šiluma ir aplinkos 
grožis skatina juos į 
aukštesnį grožį, tauru
mą bei padorų gyveni
mą. O gražus tėvų sugy
venimas yra šeimos gy
venimo laimė, jos 
džiaugsmas. Namų jauku
mas už viską branges
nis. Todėl nieko nereikia 
gailėtis savo namų lai
mei sukurti!

Vaikų būdui, jų sielos 
gerosioms ir blogo
sioms ypatybėms tarp
ti, didelės įtakos turi ap
linka. Tad labai svarbu, 
kokie žmonės ir kokie 
daiktai supa augantį vai
ką. Vaikų siela veikia ir 
gyvenimo laiko nuotai
ka, visa kas yra aukšta, 
gražų bei kilnu, o dar 
labiau tai, kas žema, 
bloga. Tačiau svarbiau
sią vietą vaikų auklėji
me turi vis dėlto tėvai. 
Jie gali padaryti vaikui 
stipriausią įtaką. Bet ta
tai yra galima tik tada, 
kai tėvai skiria pakan
kamai laiko savo vai
kams. Tėvai nuolat ir 
nuoširdžiai bendradar
biaudami su vaikais gali 
padaryti ką nori — lai
mėti jų sielą, būti savo 
vaikų dvasios ugdyto
jais. Čia ypač iškyla ne
apsakomai svarbi moti
nos pareiga. Ji turi rasti 
tiesiausią kelią į savo 
vaiko sielą ir panaudoti 
visą savo gerąją įtaką.

Juk ir anais priespau
dos laikais mūsų senoji 
lietuviškoji šeima savo 
egzaminą puikiai išlai
kė. Nors ir sunkiose gy
venimo sąlygose, ji iš
saugojo gimtąją kalbą.

Svetimieji valdydami 
Lietuvą, draudė lietuviš
ką raštą ir savąją mokyk
lą. Kas švietėsi lietuviš
kai, tas švietėsi slapčia, 
patamsėję. Vyskupas Ba
ranauskas savo dainoje 
skundėsi Dievui, jog sve» 
timųjų norima, kad Lie
tuva būtų ir tamsi ir juo
da. Taigi tais laikais mo
tina vogčiomis sukdama 
ratelį savo vaikus mokė 
lietuviškai skaityti, 
melstis ir mylėti gimtą
jį kraštą. Ji tuo būdu ve
dė savo vaikus lietuviš
ku keliu.

Patekę svetur sutiko
me didelių netikėtumų. 
Kiekvienas tai pastebi m ? 
kad mūsų vaikai atsidū
rė ant labai slidaus ke
lio ir pamažu rieda pa
kalnėn. Vadinasi, čia nė 

ra tos užuovėjos, tos . 
lietuviškos šilumos, ko
kia buvo juntama gimta
jame krašte.

Todėl lietuvės moti
nos išeivijoje budėjimas 
lietuvybės ugdyme yra 
itin aktualus, ir galima 
teigti, kad turėsim tiek 
lietuviškų atžalų, kiek 
bus gerų lietuvių motinų.

Žinoma, mums vi
siems pakankamai aiš
ku, kad gyvenant svetur 
kiti darbai, kiti rūpes
čiai lietuvę motiną sle
gia. Ji dažnai užimta 
ištisas dienas darbovie
tėje. Grįžusiai iš darbo 
reikia didelių pastangų 
prisiversti atsidėti lietu
vės motinos pareigoms. 
Tačiau kokioj aukštumoj 
šias auklėjimo pareigas 
ji atliks, tokie bus jos 
vaikai.

Tėvai kurie moka bū
ti geriausi savo vaikų 
draugai, visada gali da
ryti stipriausią ir pas
toviausią įtaką savo vai
kams , nes kaip gyveni
mo patyrimas rodo, kad 
tada žmogus gali labiau
siai kitus paveikti, jei jis 
yra laimėjęs kitų širdy
se gilų pasitikėjimą. Dėl 
to ir tėvai, kaip ir kiek
vienas auklėtojas, turi 
pirmiausia laimėti tą sa
vo vaikų pasitikėjimą, ku
rio dėka jie pajėgs ir ma* 
žu nurodymu bei pata
rimu palenkti vaiko šir
dį į gerą pusę. Tam tu
rim daug pedagoginių pa
tarimų ir konkrečių nu
rodymų, pvz., kad irČi- 
žūno skaitydami knygą 
"Tautinis auklėjimas šei
moj".

Kartais tėvai galvoja 
nusiminę, kad jų visos 
pastangos yra veltui, kad 
visi jų žodžiai bei patari
mai vaikų nepaisomi, už
mirštami. Bet su visais 
taip nėra. Gyvenimo pa
vyzdžiai rodo, kad ne vi 
si geros sėklos grūdai 
žūsta, daug jų lieka jaut
rioj vaiko širdyje, tė
vams lyg nežinant išau
ga, išbujoja. Tai, va, ir 
nereikia gailėtis pastan
gų, rūpesčio, gerų žo-

Mūsų žymųjį dailininką prof, Adomą Varną, sulaukus 90 metų 
aplankė jaunosios kartos atstovai, kurie be kita ko kalbėjosi žur
nalo Lituanus reikalais. Netrukus iš spaudos išeis žurnalo naujas 
numeris, kur bus atspausdinta eilė jo paveikslų. Nuotraukoje iš kai
rės: Lituanus žurnalo vyr. redaktorius Jonas Bagdonas, prof. daiL 
Adomas Varnas ir Lituanus fondacijos pirmininkas Vytautas Kas- 
niūnas, jr.

PER METUS SUTAUPO TIK 39 RUBLIUS..
Liepos 25 d. sovietinė 

statistikos įstaiga Lietių- 
voj paskelbė įprastinį 
pluoštą duomenų apie pla
nų įvykdymus per pir
mąjį šių metų pusmetį. 
Duomenų skelbimo bū
das tebėra toks pats, 
kaip visada, o tai reiškia 
kad skelbiamas tik la
bai miglotas vaizdas. 
Tik vienas kitas skai
čius šį tą apčiuopiamiau 
terodo.

Darbininkų ir tarnau
tojų skaičius šį pusmetį 
buvęs 1,120,000. Jų atly
ginimas vidutiniškai pa
kilęs 5 procentais, bet 
koks tas atlyginimas yra 
iš viso — statistikos įs
taiga nesirįžta prasitar
ti... Vietoj to rodo įindė- 
lius taupomose kasose: 
jie padidėję 10-čia nuo
šimčių per pusmetįir da
bar pasiekę net 842 mili
jonų sumą. Įsidėmėtina, 
kad tai visų gyventojų 
santaupos. Jeigu taupo 
tik tie, kurie dirba, o to
kių esą 1 milijonas ir 
120 tūkstančių, tai tų san
taupų vidutiniškai kiek
vienam išeitų apie 430 
rubių. Nepamirština, 
kad tai maždaug 25 me
tų santaupos! Tiesa, da
bar santaupos jau kiek 
greičiau augančios: vien 
per šį pusmetį jopaau- 
gusios 10 nuošimčių, tai 
yra, maždaug 44-riais 
milijonais rublių. Tad 
šių metų taupymo vidur
kis išeina 39 rubliai, ar
ba po pusseptinto rublio 
(maždaug keturių svarų 
sviesto kaina) kas mė
nuo...

Verta sustoti ir ties 
tokiais duomenimis, 
kaip šie:

"Valstybinės ir koope
ratinės prekybos,turint 
galvoje ir visuomeninį 
maitinimą (t.y., valgyk
las, restoranus. E.), ma
žmeninė prekių apyvarta 
per pirmąjį pusmetį bu
vo 936 milijonai rublių.

džių ir pamokinimų sa
vo vaikams. Kiekvienas 
vaikas turėtų būti taip 
auklėjamas, kad tikėtų
si pasisekimu, kad tvir
tai tikėtų savo Dievo jam 
duota jėga, jog jis suau
gęs padarys pasauly ką 
nors gero ir reikalingo. 
Tėvai vaikui turėtų tvir
tai įspausti mintis, kad 
didžiausias jo tikslas 
— tai žmonijos labui iš- 
plėstoti geriausią, ką jis 
turi savyje. Vaikui pa
brėžtinai turėtų būti nu
rodoma tai, kad jame dar 
glūdi neriboti galimu
mai.

J. Miškinis 

Be to, parduota produk
tų, supirktų iš kolūkie
čių... už 7 mil. rublių", 
ir

"Buitinio aptarnavimo 
įmonės suteikė gyvento
jams buitinių paslaugų 
už 27,6 mil. rublių"...

Vadinasi, iš viso per 
pusmetį Lietuvoj žmo
nės išleido maistui, ap
rangai (įskaitant ir pa
sipuošimą), namų apy
vokos reikalams (neįs
kaitant buto, elektros, du
jų, telefono išlaidų) be
veik 972 mil. rublių, ar
ba vidutiniškai po vieną 
rublį ir 75 kapeikas vie
nam asmeniui kasdien. 
(Pietų kaina valgykloje 
svyruoja — pagal rūšį 
— nuo 60 kapeikų iki 
pusantro rublio, žinoma, 
be alkoholinių priedų).

Suprantama, kad gana 
daugelis iš "naujosios 
klasės" išleidžia po žy
miai daugiau. Tad žy
miai didesnis kiekis gy
ventojų turi išsiversti 
žymiai mažesnėmis iš
laidomis, negu statisti- 
kinis vidurkis.

Kitoj vietoj pabrėžia
ma, kad "Praėjusiais 
mokslo metais stipendi
jas gavo 47 tūkstančiai 
aukštųjų mokyklų studen
tų, technikumų ir kitų 
specialinių vidurinių mo
kyklų moksleivių", o to
liau pažymėta, kad tose 
mokyklose mokėsi iš vi
so 118.7 tūkstančio žmo
nių. Atseit, stipendijas 
gavo tik 39 su puse pro
cento tų studentų ir moks - 
leivių, o ne "beveik vi
si", kaip neretai mėgsta
ma pasididžiuoti. Be to, 
kaip iš kitų šaltinių ma
tyti, stipendija stipendi
jai nelygu. Žymi dalis 
stipendijų (jei nevisai vi
sos) ir dabar primena 
nuo senų laikų studenti
joje pupuliarią patarlę, 
anot kurios "stipendija 
paeina iš žodžio stip-i 
ti"

Nesukėlė stebuklų nė 
vadinamoji Kosygino re
forma pramonės įmonė
se. Skelbia, kad jau 381 
pramonės įmonė Lietu
voj dirbusi pagal Kosygi
no instrukcijas. Tose 
įmonėse buvę pagaminti 
88 procentai visų gami
nių. Kiek įmonių tebedir
bo senoviškai, nėra nuro
dyta, tik savaime aišku, 
kad jų buvo arba visiš
kai nedaug, ar jos smul
kios, jeigu jose pagamin
ta tik 12 procentų visos 
gamybos.

Įdomu tai, kad tose 
naujoviškai veikiančiose 
įmonėse, kur atlikta 88% 
visos gamybos, pelno 
gauta tik 89% viso pel
no. Atseit, 12-kai procen
tų gamybos teko 11 
procentų pelno. Lyginant 
senoviškai veikiančias 
įmones su naujoviškai su
sitvarkiusiomis, išeitų, 
kad pastarosios buvo 
apie 10.3% pelningesnės. 
Bet, būdamos stambes
nės ar geriau už tas ma
žąsias sutvarkytos, gal 
jos ir be Kosygino refor
mų būtų už kitas pel
ningesnės?

Panašus vaizdas ir su 
darbo našumu. Apskri
tai darbo našumas pra
monėj padidėjęs 7.9%, 
o "reformuotose" įmo
nėse — 8.1%; gamybos 
apimtis apskritai pakilu
si 65-kiais nuošimčiais, 
"reformuotose" įmonė
se — 68-niais. Atseit, 
tose "senoviškai veikian
čiose" įmonėse darbo na

šumas turėjo būti irgi pa
kilęs 6.43%, o apimtis 
43%. Žinoma, tai mažes
nis šuolis, negu refor
muotose įmonėse, bet nė
ra įrodymų, kad šios ma* 
žiosios įmonės geriau 
veiktų, jei ir būtų "su
kos ygintos"... (ELTA)

KUR SUTALPINS
VISUS VILNIAUS 
GYVENTOJUS

Vilniaus mieste dabar 
gyventojų esą jau dau
giau kaip 340 tūkstan
čių, kai prieš 20 metų, 
t.y., 1949 metais buvę 
160 tūkstančių. Atseit, 
per 20 metų prisidėjo 
daugiau kaip kita tiek, 
būtent, 180 tūkstančių, ar
ba vidutiniškai po 9 tūks
tančius kasmet.

Nenuostabu, kad Vil
niuje (kaip ir visuose ru
sų komunistų įvesta tvar
ka valdomuose miestuo
se) taip ankšta gyventi. 
Bolševizmas be atodai
ros siurbia gyventojus į 
miestus, bet nei sugeba, 
nei stengiasi atitinkamai 
greit pastatyti gyvenamų 
namų tiek, kiek prireikia 
į miestus priplukdy- 
tiems žmonėms. Dabar, 
anot Jono Pilkausko, Vii- 
niaus miesto valdybos 
vicepirmininko, Vilniuje 
esą 2.6 milijonų kvad
ratinių metrų gyvenamo 
ploto. Tai yra vidutiniš
kai apie 7.6 kv. metrai 
asmeniui (apie 80 kv. 
pėdų). Tai mažiau, negu 
gyventojų "suglaudini
mo" įsakuose nustatyta 
norma. (Buvo numatyta, 
kad žmogui reikia bent 
devynių kv. metrų plo
to.)

Visi pareigūnai prana
šauja, kad Vilnius ir to
liau dar augs panašia 
skuba ir iki 1980 metų,

tai yra per 11 metų, ja
me dar prisidės apie 90 
tūkstančių gyventojų ir 
būsią iš viso apie 450 
tūkstančių...

Tariant, kad ir iki to 
meto Vilnius vis dar pri
klausys nuo Maskvoj už- 
brėžiamų ir tvirtinamų 
planų, galima tikėti, kad 
taip ir bus. Bet daug ma
žiau patikimas yra kitas 
superoptimistiškas pra
našavimas. Būtent, kad 
1980 metais Vilniuje bū
sią net 6 milijonai kv. 
metrų gyvenamojo ploto!

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

AMERIKOS
LIETUVIŲ
KONGRESAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
zacijų atstovų delegavi
mo būdu?

— Tai platesnės studi
jos klausimas. Tą klau
simą ilgokai diskutavo 
prieš aštuonetą metų 
prie ALT Valdybos vei
kusi komisija, kuri, be
rods, vieningai pasisakė 
už delegavimo sistemos 
palikimą. Man atrodo mū
sų sąlygose itin pabotinas 
amerikiečių vadinama
sis "responsible for pro- 
per meaning" principas.

Bet šis klausimas tie
sioginiai į mūsų kalba
mą kongreso programą 
neįeina.

— Yra klausimų iš Jū
sų pusės, Pirmininke?

— Taip. Malonus kvie
timas Dirvai, jos skai
tytojams ’ir kiekvienam 
lietuviui, dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Kongre
se ir parodyti mūsų soli
darumą ir ryžtą. Iki pa
simatymo!

ŠIS BEI TAS
• Lyg paguoda ir mums, spaudos žmonėms, dėl kartais pasi

taikančių rašybos ar kitokių klaidų. Nors Apollo žygyje viskas 
buvo techniškai tiksliai paruošta ir įvykdyta, bet pirmieji spaus
dinti angliški žodžiai -- istorinis užrašas, paliktas mėnulyje, turi 
gramatinę klaidą. Ten data yra pažymėta taip: July 1969, AD, o 
reikėjo (kaip per ilgus laikus krikšč. pasauly priimta) — July, AD 
1969, Atžymėjimas Anno Domini visuomet dedamas prieš metų skait
menis. Atrodo, kad mūsų eroje gamtos - fizikos - technikos moks
lų tikslumui daugiau rimto dėmesio skiriama nei kalbos išraiškos 
plonybėms.

• Žymusis anglų rašytojas Graham Greene kreipėsi į savo 
kolegas autorius — neduoti leidimo savo veikalams spausdinti So
vietų Rusijoje, kaip griežto protesto ženklą, kolei gabusis Al, Sol
ženicinas yra Sovietų valdžios varžomas savo raštais reikštis, o 
talentingieji autoriai A. Siniavskis ir Y. Dantelis tebekenčia ne
žmoniškas sąlygas prievartos darbų stovyklose.

• Hiroshima atominės bombos 24 metų sukaktis, kaip kasmet 
toje vietoje minima, sutraukė keliasdešimt tūkstančių žmonių. Anuo
met dėl bombos būta apie 200,000 aukų. Tačiau šiandien visuome
nėje ir spaudoje jau tam tragiškos praeities minėjimui dėmesys 
blanksta, žymiai nusveria kiti aktualūs dalykai, pvz. dabar rūpes
tis dėl Okinavos salos ir kt. Japonijos patriotai ypač sielojasi, kad 
jaunimas beveik visiškai nesidomi Hiroshimos istorija. Matyt, vi
same pasaulyje — visose tautose dabar panašūs rūpesčiai.

• Krymo totoriai po 1944 m. buvo ištremti iš tėvynės ir net jų 
auton. respublika visai panaikinta (tariamai dėl palankumo vokie
čiams karo metu). Dabar jie vis dar nesiliauja kalbinę Maskvos 
valdžią, kad leistų grįžti namo. Jų pusę palaikąs generolas P. Gri- 
gorenko areštuotas, o totorių veikėjams Taškente iškelta byla. At
kakliai kovojant jau šis tas pasiekta: totoriai tremtiniai reabilituo
ti (pripažinta, kad trėmimai anuomet buvo vykdyti neteisėtai). Bet 
vis viena Maskva tebetrukdo grįžimą namo. Pvz. apie 6000 asmenų 
iškeliavo tėvynėn, bet -- ten neregistruojami (negauna apsigyventi 
nei dirbti). Iš jų vos trys viengungiai ir dvi šeimos šiaip taip gavo 
leidimus pasilikti, nors iš tikrųjų Kryme darbininkų labai trūksta, 
o ir namų yra gana, bet — apgyvendinami ir įdarbinami lengviau iš 
kitų Sovietijos kraštų, bet tik ne grįžtantieji totoriai.

• Totorių bylai einant, ta proga J. Paleckis (Sov. Tautybių pre
zidentas) pareiškė užsienio žurnalistams: "Neseniai išėjo ediktas, 
duodąs teisę Krymo totoriams gyventi Kryme, bet jie -- nenori 
grįžti Kryman", Koks tai kroniškas melavimas, -- užbaigia savo 
pranešimą Times korespondentas iš Londono. Mums, žinoma, gė
da dėl to lietuviško melagio. O totorių atvejis rodo, kad rusiškas 
komunizmas dar Įžūliu melu, apgaule ir skriaudomis tebelaiko tau
tas vergų būklėje ir kad tik nuolatinės ir vieningos pastangos, kie
tas tikslų siekimas — kartais duoda šiokių tokiųvaisių. Bet minkš
tas prisitaikymas t.y. nuolankiai atsisakant liesti politiką ir norint 
vien kultūra bendrauti — niekados nesuminkština Maskvos tironų 
sąžinių.

SKIRPSTAS
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Populiariausias moterų kvartetas Sydnejuje, Australijoje, išpildant programą viename baliuje. Iš kai
rės: Kapočienė, Reisgienė, Antanaitienė ir Maksvytienė. V. Vilkaičio nuotrauka

PILĖNŲ TVIRTOVĖ
(Atkelta iš 2 psl.) 

kryžiuočiai ir buvo tin
kama žiemos metu be
laisvių pasikeitimui vie
ta. 1390 m. Tropų apylin
kė pulta gal jau paskutinį 
kartą, viską sunaikino, 
daugiau neatsistatė. To
kių vietovių Lietuvoje 
yra gan daug, pultos ke
liolika kartų, atsistatė, 
vardai paliko mūsų lai
kams. Yra vietovių ku
rios dingo, nežinoma bu
vimo vieta.

Vyg. Marburgiečio 
kronikos komentatorius 
T. Hirša, Tokūnės analų 
leidėjas E. Štrelkėmano, 
kad Tropų apylinkė, ku
rioje buvo Pilėnų pilis, 
yra tarp Veliuonos - Vir- 
gilės salos prie Nemu
no. Čia nėra nieko kas 
kildintų Tropų apylinkės 
ar Pilėnų pavadinimą.

KLEBONIŠKES. Nuo 
čia jau yra Neries aukš
tupyje kas kildina Pilėnų 
vardą. Tai Pilėnų miškai 
besitesią Neries pakraš
čiu iki Karmėlavos. La
bai senas miško pavadi
nimas, nežinoma seno
vės plotas - riba. Nėra 
■abejonės, tai yra seno
vės Pilėnų didelio miš
ko likutis. Amžių tekmė<

mas vadinamas Piliakal
nio, pats piliakalnis Pi
lėnų vardu. 1961-1964 m. 
archeologinių kasinėji
mų daviniai atskleidė, 
kad Pilėnų piliakalnis 
naudotas XIII-XIV a. ko
voje su kryžiuočiais laik
mečiu. Rasta keramikos 
šukių, papuošalų, ang
lies likučių ir akmens 
grindinys. Iš šitos ap
žvalgos turime du auten
tiškus Pilėnų vardus,tai 
mišką ir Piliakalnio k. 
Liubavo valsč. Pilėnų pi
liakalnį. Ką slepia Pilė
nų miškas ar jo buvęs 
plotas, dar niekas neži
no. Visai yra aišku, kad 
Punia neturi nieko bend
ro nei su Pilėnų mišku, 
ar Pilėnų piliakalniu.

je tas miškas Kaunui su 
apylinkėmis teikė staty
binę medžiagą ir kurą. 
Daugiau kaip prieš šimt
metį Pilėnų miško di
delius plotus sunaikino 
žievės graužėjas — tipo- 
grafas.

LENTAINIAI. Kaimo 
laukuose prie Neries 
kranto yra piliakalnis, 
Neryje didelė sala, pi
liakalnio papėdėje randa
ma puodų šukių. Netoli
mais pustomame smėly
ne buvusių sodybų, kau
lų, ugniaviečių liekanų.

KARMĖLAVA. Dide
lis piliakalnis aukštais 
šlaitais, matomai kada 
tai buvęs apkastas grio
viu. Archeologiniai nety-r 
rinėtas.

LAPIŲ VALSČIUJE 
Šančių k. laukuose neto
li Neries kranto, Šlautuo
se piliakalnis, archeolo^- 
giniai netyrinėtas. Kau
kazo k. laukuose didelė 
kalva, aukštumu domi
nuoja visą apylinkę. Mi- 
keliškų k. laukuose, Ne
ryje didžiulė, daugiau ki
lometro sala.

MARIAMPOLES aps. 
Lubavo valsč. Piliakal
nio k. laukuose yra pi
liakalnis. Pilėnų vardu 
vadinamas. Būdinga, kai

DIRVA

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATU 

INFORMACIJOS
Š.m. liepos 1-2 d.d. 

Romoje buvo susirinkęs 
konferencijai Pasauli
nės Krikščionių Demo
kratų Sąjungos generali
nis sekretoriatas. Po
sėdžiams pirmininkavo 
P. Amerikos KD Orga
nizacijos gen. sekret., 
Čilės senatorius Reyes 
Vicuna. Šalia jo dar da
lyvavo Europos Sąjungos 
Vidurio Europos Sąjun
gos, Pasaulinio Komite
to, Pasaulio Jaunimo Są
jungos generaliniai sek
retoriai bei kai kurių Azi
jos kraštų krikščionių 
demokratų vadovaujan
tys asmenys. Kadangi 
tuo pačiu metu vyko Ita
lijos Democrazia Chris- 
tiana XI-sis kongresas, 
kuriame dalyvavo eilė 
svečių iš kitų kraštų, 
gen. sekretoriato nariai 
plačiau konferavo su Is
panijos, Portugalijos, 
Švedijos ir kai kurių Ry
tų Europos kraštų KD 
atstovais.

Konferencija nagrinė
jo politinę padėtį Euro
poje, Pietų Amerikoje ir 
Azijoje, ypač išeidama 
iš fakto, kad krikščioniš
koji demokratija spar
čiai šiuose kontinentuo
se plečiasi ir todėl pri
valo prisiimti dalį atsa- 
komybės už tų kontinentų 
politiką.

Konferencija palan
kiai vertino Jaunųjų KD 
Pasaulinio Kongreso 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

siūlymą pagrindinai iš
studijuoti Krikščioniš
kosios Demokratijos 
ideologiją, suvienodinti 
pagrindinius principus 
ir surasti vieningą uni
versalinę bazę visam pa
sauliniam krikščioniš
kosios demokratijos są
jūdžiui. Nutarta arti
miausioje ateityje su
šaukti ekspertų suvažia
vimą šiam klausimui iš 
esmės svarstyti.

P. Amerikos atstovai 
painformavo, jog sekan
tis P. Amerikos KDkon
gresas įvyks š.m. rug
sėjo 19-21 d.d. Guatema- 
loje. Taip pat tarti besi
vystančiųjų kraštų eko
nominiai ir socialiniai 
klausimai. Išsamiau 
juos išsvarstyti kitais 
metais Maniloje (Filipi
nuose) bus šaukiama pa
saulinė KD atstovų konfe 
rencija. Rengimo Komi
sija jau sudaryta ir vyks
ta paruošiamieji darbai.

***
Šių metų gegužės gale 

Montevideo, Urugvajuje 
įvyko trečiasis Pasaulio 
Jaunųjų Krikščionių De
mokratų Sąjungos kon
gresas .kuriame dalyvąvo 
atstovai iš virš 40 vals
tybių, tarp jų ir lietuviai. 
Tarp įvairių svarstymų 
ir nutarimų, lietuviams 
svarbi yra rezoliucija, 
kurioje smerkiamas ko
munistinis imperializ-

1969 m. rugpiūčio 15 d.
mas bendrai ir Baltijos 
valstybių okupacija spe
cialiai. Pastaroji rezo
liucijos dalis skelbta at
skirai; čia pateikiama li
kusioji rezoliucijos da
lis.'

1. Kiekviena tauta ir 
kiekvienas žmogus turi 
iš Dievo gautą teisę įtau- 
tinę ir asmeninę laisvę. 
Ši brangintina teisė buvo 
ne kartą patvirtinta tarp
tautinės teisės normų, 
Jungtinių Tautų ir Žmo
gaus Teis-Ių Deklaraci
jos nuostatais.

2. Ši šventa teisė buvo 
ir šiandieną tebėra žiau
riai sutrypta Centro ir 
Rytų Europos pavergto
se tautose.

3. Kongresas krei
piasi į visas tautas ir vy
riausybes prašydamas 
imtis visų reikalingų 
priemonių išlaisvinti pa
vergtas tautas.

4. Kongresas apgailes
tauja ir smerkia visus 
laisvės paniekinimus,ne
paisant kur jie bebūtų. 
Iškilmingai patvirtina sa
vo atsidavimą prigim
tom žmogaus teisėm ir 
tautų apsisprendimui.

5. Kongresas visas 
bendras savo pastangas 
kreips nepailstamai ko
vai už visų laisvę. Šiuo iš
kilmingu pareiškimu 
kongresas dar kartą pa
tvirtina savo tikėjimą į 
išganingus ir patvarius 
principus išpažįstamus 
krikščioniškoje demo
kratijoje, kuri yra atsi
davusi šventai žmogaus 
brolybei, Visagalio Die
vo globoje.

»

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(17)

Jojant atgal, Parnus atrodė labai susirūpinęs; 
pasimatymas su magistru nieko gero nežadėjo. Gal 
tik tiek buvo gera, kad dabar jie žinojo, ko ordinas 
nori. Jis tarė šalia jojančiam Šventaragiui:

— Gobšys! Aviną duotas gaidžio panoro! Tupa- 
sakei, kad mūsų valdovas iš meilės savo giminai
čiui galįs padaryti nuolaidų. Man rodos, to nereikė
jo sakyti. Aš jau minėjau, kad iškeliaujant Mindau
gas man įsakė nenusileisti. Mes atsidūrėme tarp 
dviejų girnapusių.

-- Gal nėra taip blogai: magistras turės rimtai 
pagalvoti, ar jam geriau apsimoka gauti 500, ar lik
ti tuščiomis rankomis su belaisviu. Jei jis ruošia
si karui, pinigai jam reikalingesni už kalinį. Aš jam 
tyčia pakišau mintį, kad mūsų viešpats gal nusi- 
leisiąs, nes norėjau išlošti laiko.

— Laiko? -- nustebo Parnus. — Kam mums tas 
laikas? Mes visi norime ko greičiausiai grįžti Lie
tuvon.

— Priešingai, aš noriu dar čia pasižmonėti,
— nusijuokė Šventaragis. — Ir pirmon galvon no
riu pamatyti, kur uždarytas ir kaip laikosi mūsų 
belaisvis.

— Stebiuos, kaip tu neatsidūrei Lengvenio drau
gystėje po vakarykščio susirėmimo su magistro 
žmonėmis padauguvyje.

— Magistras ne toks kvailas: ką jis būtų lai
mėjęs mane suimdamas? Gal būt, jis tai padarys vė’ 
liau, gavęs išperkamuosius, bet ne dabar. Kad jis 
šįkart spirgą prarijo net nesusiraukdamas, rodo 
mūsų susitikimas: jis nė minte neužsiminė apie 
vakarykštį įvykį.

— Tu vaikščioji ant peilio ašmenų, — Parnus 
nepatenkintas dirstelėjo į Šventaragį. — Sakyk, ką 
tu sugalvojai?

— Pasakysiu, kai pasimatysime su Lengveniu.
Parnus beviliškai mostelėjo ranka ir daugiau 

nebekalbėjo. Jam darėsi apmaudu, kad dveigys ta
riasi esąs gudresnis už treigį...

Nuošaliame pilies kiemo užangyje akmeniniai 
laiptai leidosi į požemį. Nusileidę maždaug dešimtį 
pakopų jie pateko į požeminio kalėjimo užvaizdos 
nedidelį, derviniu deglu apšviestą kambarėlį. Du 
vienmarškiniai vyrai sėdėjo už staliuko ir lošė kau
liukais. Raudonveidis atsilapojusia krūtine vyras, 
matyt, buvo vyresnysis, nes už jo diržo kabaliavo 
didelis raktų ryšulys. Kitas vyras buvo jaunesnis. 
Matyt, jie jau žinojo apie lietuvių apsilankymą, nes 
jiems įėjus, vyresnysis tuojaus atsistojo ir davė 
ženklą sekti paskui.

Platokas akmeninėmis sienomis koridorius irgi 
buvo apšviestas prie sienų pritaisytuose įkištuvuose 
degančiais žibintais. Koridoriaus grindinys nuolai
džių vingiu leidosi žemyn, ir Šventaragiui dingtelė
jo galvon šiurpi mintis, kad juo einant nusileistum 
į baisią kiaurymę. Iš pagrindinio koridoriaus jie pa
suko į siauresnį koridorėlį ir dar kiek paėjėję susto
jo ties siauromis geležinėmis durimis.

— Žiūrėk, kokiu raktu jis atrakina duris! — 
Šventaragis pašnibždėjo Mantui į ausį.

Raktininkas įleido juos į vidų ir uždarė duris.
Nuo siauro, ištrinto guolio pakilo kunigas Leng

venis. Šventaragiui pasibaimėjo jį matant nebe gy
vą žmogų, o vaiduoklį iš kito pasaulio. Kalinys buvo 
išblyškęs ir neišpasakytai apžėlęs plaukais ir barz
da. Tokio žėlūno jis dar nebuvo matęs savo gyveni
me. Ir jo aukštas, išdidus stotas buvo sulinkęs, lyg 
perlūžęs perpus.

— Seniai laukiami svečiai, seniai... — prabilo 
jis irzliai, ir iš jo pabalusių lūpų pasipylė priekaiš
tų, kaltinimų ir skundų srautas. Kunigas virte virė 
pykčiu, kad jį visi užmiršę, kad jam tekę taip ilgai 
pūti toje dvokiančioje oloje, kad niekas nesirūpinęs 

jo vaduoti. Kad jis būtų buvęs Mindaugo vietoje, se
niai būtų Volkevinui ištalžęs dantis...

Parnus jam ramiai paaiškino, kad byla užtru
kusi dėl magistro gobšumo, ir prašė dar kiek kan
trybės, nes išlaisvinimas esąs čia pat.

— Kantrybės! Kantrybės! kiek kartų man tą žo
dį zaunijo Remėza! Tam šunsnukiui švankšliui ne
pakanka maišo sidabro: duok jam dar žemių! Kad 
tik aš išlįsčiau iš tos prakeiktos urkštynės tam suos- 
liui kryžininkui ėdmenis buože išmaišysiu!

— Tu būsi laisvas, kunige,-pasakė Šventara
gis.

— Kas tu toks būsi? — Lengvenis piktai pa
žiūrėjo į jį.

— Aš esu Šventaragis...
— Žinau, kunigo Suginto išpera.
— Aš esu kunigo Suginto jaunylis sūnus, — 

ramiai tarė Šventaragis, užgniauždamas pyktį. — 
Savo užgauliojimus, kunige, geriau palik, kai būsi 
laisvas: tada, jei norėsi, mes pasiginčysime kar
dais, o ne liežuviais. Dabar aš neturiu laikoteplio- 
tis rankų.

— Vyrai, mes čia atėjome ne rietis, — griež
tai pasakė Parnus.

— Bet ir ne klausytis šunburniavimų, — atkir
to Šventaragis.

— Gerai, gerai, apie tai galėsime kalbėti kitur 
ir kitu laiku, — taikiau prabilo Parnus. — Vienaip 
ar kitaip mes tave išvaduosime kunige, — Parnus 
atsigręžė į Lengvenį. — Gal išpirksime, gal kitaip 
padarysime. Derybos eina galop... Manau, kad kitą 
kartą galėsime tau smulkiau apie tai papasakoti...

Po pasimatymo su Lengveniu Šventaragis pa
prašė Parnų sukviesti pasitarimą. Remėzos konto
roje, be paties šeimininko, susirinko visi pasiun
tinybės nariai. Šįkart, Šventaragiui prašant, į po
sėdį buvo pakviestas ir Mantas, kuriam turėjo būti 
pavestas vadovavimas Lengveniui išlaisvinti.

— Dabar galiu pasakyti, ką esu sumanęs, — 
prabilo Šventaragis.

(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽICNAS

Tiems kurie seka civi
lizacijos istoriją, patei
kiame ištraukas iš Ang
lijoje, 1852 metais išleis
to sąrašo, kukliai bet 
prasmingai pavadinto 
"Raštinės tarnautojų tai
syklės".

"Firma sumažino dar
bo valandas; dabar raš
tinės tarnautojai bus dar
bovietėje tarp 7 vai. ry
to ir 6 vai. vakaro. Kas
dieninės maldos bus skai
tomos didžioje rašti
nėje; visiems dalyva
vimas būtinas.

Tabako, vyno ar spi
ritų geidimas yra žmo
niška silpnybė, ir šiuo at
žvilgiu nebus toleruoja
ma tarnautojų luome. 
Darbininkų patogumui pa
statyta krosnis. Reko
menduojama, kad kiek
vienas tarnautojas, žie
mos sezone, kasdien at
sineštų keturis svarus 
anglių.

Raštinės tarnautojai 
patys apsirūpins plunks
nomis. Joks darbininkas 
negali kambarį apleisti 
be Mr. Rogers leidimo, 
išskyrus gamtos reika
lams. Mr. Rogers pa
skirs seniūną raštinės 
švaros prižiūrėjimui... 
visi berniukai ir jumo
rai jam prisistatys 40 
minučių prieš rytines 
maldas ir pasiliks po dar
bo valandų panašiam dar
bui. Savininkai duos še
pečius, šluotas ir mui
lą".

***
Šiandien, jau- esame 

netoli 35 darbo valandų 
savaitės, keturių savai
čių atostogų, įvairių 
draudimų bei lengvatų. 
Beveik nejauku darosi 
perskaičius šią istoriją.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1969 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 300 dolerių premija bus 
įteikta 1969 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS

"VEIKSNIAUTOJAI IR
POLITIK AUTOJ Al”

Šių metų Aidų 6-me 
numeryje įdomiai na
grinėjama viena iš aktu
aliausių šių diėnų gyve
nimo problemų — stu
dentų riaušių, streikų 
priežastys, jų siekiai pa
tiekiant jaunosios lietu
vių profesūros tuo klau
simu nuomones bei pa
sisakymus, su kuriais 
įdomu kiekvienam susi
pažinti. Štai vieno uni
versiteto studentų semi
naruose pasisakymai tė
vams ir mokytojams:

— Atminkite, kad esa
me išauginti vengiant vi
sų konfliktų — saldainis 
įdedamas į rėkiančią bur
ną. Reikia susirasti prie
šą, su kuriuo būtų gali
ma išbandyti savo jėgas. 
Sakote, nenorime užauga 
ti ir bijome atsakomy
bės jausmo. O nuo kada 
atsakomybė yra viena iš 
jūsų siūlomų vertybių1? 
Dažnai girdime, kad 
darbštūs studentai turės 
aukštus pažymius, o pa
žymiai veda prie diplo
mo, diplomas atrakina 
dūri/ į gerai apmokamą 
darbą, o tada?

Kitas sako: "Dvasinis 
skurdas. Kraštas stoko
ja tautinių idealų. Visi 
žmonės sotūs. Medžiaga 
pinigo pavidale kai ku
rių jau nebepasotina. Jie 
ieško pilnesnio, autentiš
kesni o gyvenimo, kur 
žmogus būtų traktuoja
mas ne pagal tai, ką jis 
turi, bet pagal tai, kas 
jis yra. Norima pastaty
ti žmogų tikrovės cent
re. Be to, studentai ži
no, kad už jokius blo
gus darbus jie nebus bau
džiami. Informacijos sto
ka. Politinis analfabe
tizmas studentuose, gy
venimas šia diena. Tai 
karta, kuri išpaikinta tu
rėti viską, ko panori. 
Štai dabar panori ir rei
kalauja, kad pasaulis vie-

EMILIJA ČEKIENĖ

nu susipurtymu nusikra
tytų visų negerovių".

Aplamai, dauguma Ai
dų apklaustųjų mūsų pro
fesorių mano, kad strcin
kuojantiems studentams 
nerūpi joki a gerovė, o tik 
neramumų kėlimas, ku
ris dažniausiai eina iš li
beralinės pusės ir dau
giausia tuose universi
tetuose, kur jų mintys 
dominuoja. Tuo klausi
mu aiškiausiai pasisako 
Berkeley u-to Kalifor
nijoje prof. R. Sealey,nu
rodydamas, kad studentų 
reikalavimai labai įvai
rūs, tačiau būdinga tai, 
kad niekada nebūna rei
kalauta, kad koks nors 
kraštas būtų išlaisvintas 
nuo komunizmo. Tarp 
kitko prof. R. Sealey ra
šo:

— Profesorių tarpe vy
rauja liberalizmas. Poli
tinis liberalizmas gimė 
19 amž. Europoje; pagal 
marksistų posakį, jis 
kartojosi kaip tragedija 
vokiečių Weimaro respu
blikoje ir tebesikartoja 
kaip farsas JAV-bėse. 
Pcfrfesoriai sakosi neno
rį riaušių universitetuo
se, bet kilus riaušėms 
jie rėkte rėkia, kad poli
cija turėtų būti pašalin
ta. Kai kurie profeso
riai nepritaria tiems rei
kalavimams, kurie gali 
žaloti mokslo eigą, bet 

beveik visi yra pasisavi
nę buvusių Rusijos libe
ralų nuomonę, kad kai
rėje negali būti jokio 
priešo. Savo pažiūras į 
universiteto tvarką pro
fesoriai dažniausiai iš
reiškia akademinės lais» 
vės šūkiu, o JAV-bėse 
tas šūkis reiškia: "Ne- 
apkęskime dėdės Šamo".

Dėl universitetų atei
ties taip pat apklaustų
jų nuomonės, nors ir la
bai skirtingų JAV univer
sitetų prisiųstos, bet ne
daug įvairuoja. Prof. V. 
Vardys cituoja Howard
K. Smith ABC komentato
rių, kuris mano, kad da
bartinės studentų revo
liucijos rodo, kad Ame
rikos liberalizmas vyk
do savižudybę. Neramu
mai yra liberalizmo iš
auga. Dabar revoliucio
nieriai nori nušvilpti 
kaip nebetinkamą ir tą 
tradicinį liberalizmą, ku
ris juos išaugino. Pasi
rodo, kad jiepatys nepa
jėgūs sutvarkyti savo vai
kų ir gali nuo jų rankos 
žūti, — sako H.K. Smith.

Kalbant apie neramu
mus, kylančius iš libera
linės pusės, pravartu įsi
dėmėti, kad ir lietuvių iš
eivijos tarpe neramumai 
bando reikštis taip pat iš 
liberalinės pusės vis dau
giau besistengiant sukti 
kairėn.

Pav., pasklaidykim ne
seniai pradėtu leisti žur
nalą "Akiračius", pasi
vadinusį atviro žodžio 
mėnraščiu, tačiau iki 
šiol jis buvo atviras tik 
tam tikrai asmenų gru
pelei, pasišovusių talkin
ti bendradarbiavimo su 
okupantu skatintojui 
"Gimtajam kraštui", ku
ris apie tą žurnalą taip 
rašo:

"Akiračius leidžia 

buržuazinės liberalinės 
išeivių inteligentijos at
stovai, besiburiantys 
apie "Metmenų" žurna
lą ir akademinę Šviesos 
- Santaros federaciją.

Nors Akiračiai savo 
pažiūromis į dabartinę 
Lietuvą mažai kuo ski
riasi nuo reakcingos už
sienio lietuvių spaudos, 
jų puslapiuose kartas 
nuo karto išjuokiamas 
"vaduotojų" bukumas, jų 
politinis aklumas".

Tikrai akiratininkai at
viru žodžiu sugeba juo
dinti kiekvieną mūsų iš
eivijos organizaciją bei 
jų vadovus, juodinti lie
tuvių tautos naudai dir
bančiuosius ir dirbu
sius, visą savo gyveni
mą pašventusius tėvynės 
laisvės ir nepriklauso
mybės idealui siekti. 
Nors patys yra tarp 50- 
65 ir daugiau metų, bet 
vis dar save laiko jau
nuoliais, todėl nenuos
tabu, kad panašiai ir el<- 
giasi, kaip JAV univer
sitetų neramieji riauši
ninkai studentai, viskuo 
nepatenkinti, visus nieki-- 
na, kritikuoja, išjuokia, 
bet pačių leidžiamas tas 
žurnalas nepasižymi nei 
tolerancija kitaip gal
vojančiam nei akademiš-* 
ku stilium. Paskutinia
me n-ry, 15 puslapyje 
rašoma:

"Mūsų senimas — re
daktoriai ir veiksniai — 
turi gaires, bet jos yra 
pasenusios ir sukalkė- 
jusios..." Bet, kaip mi
nėjau, neturėtų kuo ir 
akiratininkai didžiuotis, 
neilgai teks laukti su- 
kalkėjimų, nors tur būt 
dėl savo išsvajotos ta
riamos "jaunystės" jų 
pavardžių nedaug tame 
žurnale rasi, vis prisi
dengę slapyvardėmis, 
bet ir tų įtartina jaunys
tė.

Gyvenam demokrati
niam krašte, valia ki
taip galvoti, valia kri
tikuoti, savo nuomonę 
kitam įrodinėti, bet ne
kultūringa kitaip galvo
jantį niekinti, tuo labiau 
toks būdas netinka "jau
niems" Akiračių akade
mikams. Niekur pasau
lyje nerasi absoliučiai 
visų tautiečių vieningos 
nuomonės, todėl ir bend
ravimo su kraštu atve
ju jos nesurasim. Kam 
patinka tegu bendradar
biauja ir bendrauja su 
priešu. Kas mato reika-r 
lą ir turi noro, tas kei
čia nuomones ir partijų 
bilietus. Tokių ir lietu
vių tarpe visais laikais 
netrūksta, tačiau nerei
kia juodinti ir tokių, ku
rie kaip ir poetas J. Ais
tis galvoja: "Ištikrųjų, ta* 
s ai bendravimas arba 
palaikymas ryšių su 
kraštu yra ne kas kita, 
kaip tiktai storais siū
lais susiūtas tartiufų dia 
logas. Man savas kraš
tas yra per brangus,kad 
aš galėčiau leistis į 
nerimtas klounadas". 
(Draugas, liepos 19 d.).

Akiračiai nuolat be- 
plakdami lietuvių veikė
jus vis pranašauja, kad 
lietuvių jaunimas nuo se
nųjų veikėjų pabėgs. 
Tarp kitko rašo: "jei mū
sų veiksniautojai ir poli- 
tikautojai nesugebės ras-

A. DARGIS Kompozicija (aliejus)

ti bendros kalbos su jau. 
nesniaja karta, po de
šimties metų nedaug be
liks klausytojų".

Dėl to nereikia jaudin
tis, akademinis jauni
mas jau dabar yra vie
ningos nuomonės su anot 
Akiračių, "veiksniauto- 
jais ir politikautojais". 
Tą pripažįsta net patys 
Akiračiai savo žurnale 
š.m. sausio mėn., kur 
studentų suvažiavime ne
praėjus vienai rezoliuci« 
jai apie tai taip rašo: 
"Jai pasipriešino Algis 
Modestas, kuriam paklu
so apie šimtą neolitua
nų".

Arba štai liepos 27 d. 
per Laisvės Žiburio ra
diją New Yorke jauna
sis akademikas Algir
das Budreckis išsamiai 
nušvietė pavergtųjų tau
tų savaitės reikšmę ir 
JAV valdžios atstovų 
dėmesį pavergtoms tau
toms pabrėždamas, kad 
pavergtų tautų veiklai 
populiarinti kiekvienu at
veju trukdo JAV libera
linio sparno atstovai.

Taip pat jaunosios kar
tos akademikas Gabrie
lius Mironas Philadel
phijos LB Apylinkės pir
mininkas, veiklus apla
mai organizacinėj veik
loje, liepos 12 d. per ra^ 
diją kalbėjo: "Mes vis 
stengiamės atkreipti
JAV dėmesį į rusiškojo 
komunizmo padarytą
skriaudą mūsų tautai ir 
vis rūpinamės, kad JAV 
valdžia neužmegstų ofi
cialių ryšių su Sovietų 
okupuota Lietuva, nes 
toks ryšys tarp Ameri
kos ir okupuotos Lietu
vos, pripažins Lietuvos 
inkorporaciją į Sovietų 

Sąjungą. Amerika lig 
šiol nepripažįsta tokių 
oficialų santykių ir ne
vykdo jokių nei meninin
kų, nei mokslininkų pa
sikeitimų su pavergta 
Lietuva..." (Ši kalba til
po ir Dirvoje).

Tai tik keli iš dauge
lio akademikų jaunuolių 
Ča paminėti, kurie jau 
toli pažengę į priekį lie
tuviškoj išeivijos veik
loje tęsia "sukalkėjusių" 
anot Akiračių darbus. 
Bet, kalbant apie "veiks- 
niautojų" sukalkėjimus, 
reikia paminėti, kad 
ALT pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus, o ir 
Vliko pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas taip pat pri
klauso dar jaunesnei kar
tai už daugumą akirati- 
ninkų. Teisingai Vytau
tas Alantas rašo, kad 
"kur kas lengviau ir ma
loniau raižioti rėžius iš 
svetimos nugaros ir 
gražbyliauti apie sveti
mas ydas, kaip kad pa
sidairyti po savo darže
lį..." (Dirva, 1969.7.18)

HELP WANTED MALĖ
WANTED JOURNEYMAN

or 
IST CLASS 

LATHE HAND 
or 

GENERAL MACHINIST 
for either day shift or night shift. 

FULL OR PART TIME 
PURITAN MACHINE 

3400 Pleasant Valley Road 
Brighton, Michigan 

(63-65)

MODEL MAKERS 
(Plaster and Pine) 

DRAW DEVELOPMENT 
AND 

KELLER AIDĖS
Ali benefits including profit sharing. 

Call <3131 294-1620 
BINDERLINE 

DEVELOPMENT 
33100 FREEWAY DRIVE 

ST. CLAIR SHORES, MICH.
(59-65)
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Tel. HY 7-4677

-fefo

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir j kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN St..— Ridgewood, N. Y. 11237

Kaip taupyti pinigus 
kai telefonuoji 

i tolimas vietas
O

Šiais laikais yra svarbu pratęsti kiekvieno do
lerio vertę kiek tik jų turima. Todėl Ohio Bell nori 
pagelbėti jums gauti daugiausia naudos iš pasi
kalbėjimų su tolimomis vietomis.

Kas savaitę vakarais pradedant nuo 7 valan
dos ir ištisą dieną šeštadienį ir sekmadienį, galima 
pasikalbėti tris minutes telefonuoj ant į bet kurią 
vietą Ohio valstijoje (išskyrus salas) tik už 40 cen
tų ar mažiau, su priedu taksų. Taip pat galima 
telefonuoti į bet kurią vietą Jungtinių Valstijų (iš
skyrus Aliaską ir Hawajus) tik už $1.00 ar ma
žiau, su priedu taksų. Jeigu norit kalbėti ilgiau 
negu tris minutes, kitos minutės kaštuoja dar ma
žiau.

Pasiteiraukit taipgi apie "Vėlyvos nakties” 
specialias žemas kainas telefonuojant po vidur
nakčio.

Pratęskit savo dolerius pasikalbėjimais su to
limomis vietomis tomis papigintomis valandomis. 
Pažiūrėkit savo telefonų knygos pirmuose pusla
piuose platesnių žinių apie tai.

Ohio Bell

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12

per annum

or MORE Pągsbook Savlcgg
Accounts

$5,000 
or MORE

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

Savings certHicates tssued 
for six months or one 
year- in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thareaftar in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

CLEVELANDO LIETUVIU KLUBO 
GEGUŽINĖ

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo gegužinė, 
rugpiūčio 10 d. sureng
ta didžiuliame šv. Juo
zapo parke, turėjo visus 
džiuginančio pasiseki
mo.

Klubo narių ir svečių 
susirinko net per 600 as
menų. Be nuolatinių klu
bo lankytojų bei suaugu
sių svečių, dar pasirodė 
daug jaunimo ir vaikų. 
Bene didžiausias malonu

Apyvarta didingo mas 
to, bet žinome, kad klu
bas mielai aukoja svar
biems lietuviškiems 
tikslams ir noriai re
mia kultūros bei labda
ros veiklą. Negalime 
abejoti, kad lietuvybė 
esanti pakankamai stip
ri Clevelande.

Vladas Braziulis

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
"Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Savings csrtificates isiued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thareaftar ln 
multiples of $500.00. 
Earningi are paid at 
maturity.

mas buvo sutikti ir to
kius retus svečius, kurie 
beveik jokių kitų paren
gimų nelanko, bet savo 
klubą ar jo gegužines 
noriai lanko ir brangina 
senas pažintis, besi
džiaugdami retai tesu
tinkamais bičiuliais.

Dalyvavo prielankus 
lietuviams valstybės at
stovas G. Voinovich, nuo
širdų sveikinimą atsiun
tė stipriai ginąs tauty
bių reikalus apskrities 
tikrintojas R. Perk.

Be baro ir, kaip visa
dos, neapmokamo alaus, 
dar puikiai veikė plačio
ji valgykla, rūpestingoje 
patyrusio specialisto P. 
Šukio priežiūroje, visą 
dieną perpildyta vasari
nė (be sienų) šokių salė 
su linksmai nuteikiančia 
Andersono kapela, glos
tančia širdį rinktinėmis 
senomis melodijomis ir 
jaunimui bei vaikams 
sportas ir žaidimai. J. 
Apanavičiaus ir E. Ša
mo globojami ir vadovau
jami, su dovanomis lai
mėtojams, kuriam tiks
lui buvo paskirta net 
$200.00.

Didelis darbas, pasi
šventimas ir energija ap
sivainikavo reikšmingo
mis pasekmėmis. Šis lai
mingai užbaigtas žygis 
dabar nuramins pačią vy- 
riausią klubo valdžią: 
prezidentą J. Malskį, vi“ 
ceprezidentus — Z. Duč- 
maną ir V. Stuogį bei vi
sus kitus 9 direktorius.

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE 

LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance.

For Afternoon Shift. 
Steady work and overtime. 

LEAR SIEGLER 
8601 Epworth Detroit, Mich.

(313) TL 7-6100
An Equal Opportunity Employer

(58-67)

BORING MILL 
PLANERS 

DIE MAKERS
Overtime. Top rate. Mušt be journey- 
man. Full benefits.

he May Co

Scotten Die & Machine 
3545 SCOTTEN DETROIT, Mich. 

(61-66)

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION
2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 7-7747

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

WOOD PATTERN MAKERS 
WOOD MODEL MAKERS

Day work. Steady work. Good rates. 
Fringe benefits.

LEE INDUSTRIES INC.
25037 West Warren
Dearborn Hts., Mch.

(60-66)

Import Corner
Numezgė 
Sukneles

$36

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
m 6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EXPERIENCED 
LATHE HANDS 
Top Journeymen rates. 

No card reųuired.
Excellent fringe benefits. Day shift. 

Press Automation Systems U. S. 
3840 E. Ouler Drive 

Detroit, Mich.
(313) 366-7640

(58-65)

EXPERIENCE
PRESS OPERATORS

Who can sėt up and read Blue Prints 
on short run work.
Steady work and fringe benefits.

Auto City Sheet Metai Co. 
4601 Nancy Detroit, Mich.

313 — 893-3000

Mūsų naujenybė iš Hong 
Kong: nepaprastas dryžiuo
tas acrylic mezginys. Pato
gus dėvėjimui kelionėse nuo 
dabar iki rudens. Juodi dry
žiai ant balto arba raudoni 
ant rusvo. Juodais dryžiais 
baltos arba raudonais dry
žiais rusvos. Dydžiai 10 iki 
18. Misses’ Moderate Dres- 
ses, Trečiame aukšte, mies
te. Visuose šešiuose sky
riuose. Gaunama išsimokė- 
jimui.

Pirkite šiandien mieste 10 iki 5:45. Skyriuose 10 iki 9:30.
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

(65-68)
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DAINUOJANTI ŽYMANTU ŠEIMA
KONCERTUOS CLEVELANDE RUGSĖJO 27 DIENĄ
... .............. '■ . ----- --  DIRVOS RENGIAMAME VAKARE

J-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

PAGERBS PREL. J. 
KONČIŲ

šeštadienio vakare, rugp. 
16 d., Čiurlionio Ansamblio 
namuose rengiama arbatėlė 
Clevelande viešinčio BALFo 
garbės pirmininko pr.el. dr. 
J. Končiaus pagerbimui. 
Svečias žymią savo gyveni
mo dalį yra atidavęs Lietu
vai ir lietuviams. Clevelan- 
diečiai prašomi atsiliepti į 
mūsų kvietimą ir gausiai 
pagerbime dalyvauti.

BALE Clevelando 
skyriaus valdyba 

ir direktoriai

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR SHOP 

Variety of Jobs Available 
W1NDERS. SINGLE PHASE 

WINDERS. 3 PHASE 
MECHANICAL REPAIRMAN 

CO1L W1NDER 
We are interested in men who have a 
mechanical or electrical background. 
We are vvilling to train.

The Elliotte Electric Co. 
2186 Wcst 2 5th 

interview 9 lo I I and I to 3 P.M. 
Cleveland, Ohio

(65-68)

Dainuojančios Žymantų šeimos dvynukai Aldona ir Jonukas kon
certe dainuoja ir vaidina "O kur buvaųdieduk mano". Prof. J. Žile
vičius, stebėjęs dainuojančios Žymantų šeimos koncertą rašo: "... 
tenka pasakyti, kad programą išpildė meniškai, be priekaištų. Links
mumą klausytojams suteikė duetas "O kur buvai, dieduk mano", at
liktas septynmečių Aldonos ir Jonuko... Malonu buvo klausyti švel
nučių, jaunų garsų, ypatingai J. Bertulio kūrinėlyje gražiai išvystytą 
ilgėlesnę dainą, lyg tyčia vaikams skirtą aukštomis gaidomis klau
sytojams pasirodyti". Šis seniai Clevelande laukiamas dainuojančios 
Žymantų šeimos koncertas Įvyks rugsėjo 27 d. Šv, Jurgio parapijos 
salėje. Koncertą rengia Dirva. Clevelando ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami 1 koncertą atsilankyti.

VIENI ŽMONĖS SAKO, KAD 
Nr. 1 TAUPIMO TIKSLAS YRA 

NUOŠIMČIAI.
KITI SAKO Nr.l YRA 

SAUGUMAS 
PRAŠYKIT MUSU SUDĖTI 

1 IR 1 KRŪVON
Tikra tiesa. Galite gauti aukštesnį 

nuošimtį, ir kartu užtikrintą saugumą.
Tik užeikit ir pasakykit mums savo 

pinigams tikslą. Ir mes pritaikinsim jū
sų santaupoms planą atitinkantį jūsų 
pageidavimui.

Mes galim rekomenduoti 5',< Sav
ings Certificate. Ar reguliarią taupymo 
knygelės sąskaitą. Ar Investment Pąss- 
book sąskaitą. Arba, mes galim sukom

binuoti vieną ar du kuriuos taupymo 
planus.

Viskas priklauso nuo jūsų, jūsų 
tikslo.

Esant daugeliui būdų taupyti ir 
daug klausimų atsakyti, yra protinga 
pasitarti su banku, kuris į tai turi vi
sus atsakymus.

Klauskit mūsų — bent kuriame mū
sų 79 skyriuose.

GRĮŽO Iš EUROPOS
Clevelandiečiai V. Pleč

kaitis su ponia, R. Valodka 
su ponia ir E. Stepas su po
nia, praleidę kelioliką dienų 
lankydami Europos kraštus, 
grįžo į Clevelandą.

• Filmas apie pornogra
fijų dėstymą mokyklose bus 
rodomas sekančiame Lietu
vių Konservatorių Klubo 
susirinkime šį penktadienį, 
rugpiūčio 15 d., 8 vai. vak. 
Union Savings Assn. patal
pose (kampas Richmond ir 
Monticello). Lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama 
dalyvauti.

ŠACHMATŲ_ 
PIRMENYBES 
CLEVELANDE

Rugpiūčio 23 ir 24 die
ną, Čiurlionio ansamb
lio namuose 10908 Mag- 
nolia Dr. įvyksta lietuvių 
šachmatų pirmenybės.

Tai jau trečios pirme
nybės. Pirmosios dvi įvy
ko irgi Clevelande (1963 
ir 1967 metais). Pir
mųjų pirmenybių laimė
tojas buvo Povilas Taut- 
vaiša, antrųjų — Povi
las Vaitonis.

Laimėtojas gauna sim
bolinę avilio pereinamą
ją dovaną, padarytą iš 
juodo Lietuvos ąžuolo. 
Dovana įsteigta prof. I. 
Končiaus ir B. Kalvai
čio.

1967 metais geriau
siam jauniui Dr. A. Nas- 
vyčio įsteigtą p erei namą 
ją dovaną laimėjo J. 
Chrolavičius iš Hamil
tono.

Žaidynių 1-mo rato 
pradžia šeštadienį rug- 
čiūčio 23 d. 10 vai. ryto. 
Tikimasi šiose žaidynė
se nemažo dalyvių skai
čiaus.

PAMALDOS UŽ A. A. 
P. ALEKSANDRAVIČIŲ v

Š.m. gegužės 18 d. Cle 
velande mirė Pranas 
Aleksandravičius, su
laukęs 85 m. amžiaus. 
Palaidotas Visų Sielų Ka* 
pinėse. Velionis giminių 
Amerikoje neturėjo. Lie
tuvoje liko žmona, trys 
sūnūs ir duktė. Kanado
je pusbrolis V. Kaspe
ravičius.

Velionis buvo šviesus 
ir sąmoningas Lietuvos 
ūkininkas, kilęs iš Kra
žių apylinkės. Buvo vals
čiaus viršaičiu, vadova
vo ūkininkų bendrovės 
taupomajai kasai. Pas-

aORMIL. exp®hio’69
1 Columbus, Ohio

Eddy Arnold 
The King Family 

The Johnny Cash Show 
The Young Americans 

Lou Rawls 
Mary Hopkin 
The Cowsills 

Julius Wechter >.d u, 
Baja Marimba Band 

Gentie Ben

DYKAI
MALONUMAI

Bob Hope 
John Davidson

Roy Clark 

Mason Williams 
Mary Lou Collins 

Tony „ Ralph 
Sandler “ Young 

Petula Clark 
Jimmie Rodgers 

Burgundy Street Singers

Admission: Adults $1.50 ■ Children Under 12 $.25 
Children admitted free until noon daily 

\ except Saturdays and Sundays 
Midvvay Ridės Half Price Until Noon Daily Except Saturdays and Sundays

kutiniais Lietuvos Nepri
klausomybės metais bu
vo Lietuvos Seimo na
rys.

Čia Amerikoje, tau
piai gyvendamas, rūpino
si savo šeima Lietuvoje, 
pasiųsdamas jai apie 100 
siuntinių. Nebuvo jam 
svetimi kultūros ir šal
pos reikalai. Nors būda
mas eilinis fabriko dar
bininkas Balfui kasmet 
aukojo po 110 dol. Skai
tė ir rėmė daugelį lie
tuviškų laikraščių.

Mirdamas savo san
taupų likučius testamen
tu paskyrė:— Vasario 
16 gimnazijai $1000; Šv. 
Kazimiero Kolegijai Ro

moje $500; Šv. Jurgio Pa 
rapijai Clevelande $200.

Velionis gyveno 19716 
Arrowhead Clevelande 
p. Ciutelienės globoja
mas.

Balfo Clevelando Sky
riaus užprašytos Šv. Mi 
šios už a.a. Aleksandra
vičiaus vėlę bus sekma
dienį 1969 m. rugpiūčio 
17 d. 9 v. rytą Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj.

Balfo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

NAUJOJE PARAPIJOJE 
išnuomojamas butas 5 
kambarių.

692-1169
(65-66)

Niekas nežino daugiau apie pinigus kaip Cleveland Trust.

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

PILNO LAIKO PRIEŽIŪROS 
DARBAI. Plačiai žinoma kom
panija samdo East Cleveland 
srityje. Puiki proga, greitas pa- 
sisiekimas, firmos pašalpos ir 
aukštos algos. Skambinkit arba 
kreipkitės 
17705 EUCLID AVĖ. 692-1200 

(63-64)- ------------- —

REIKIA DAUGIAU PINIGŲ?
Pilno ir dalies laiko darbai vi

sų amžių asmenims, prasilavinu
siems, technikams ir profesiona
lams. Skambinkit ar kreipkitės i 

MANPOWER, INC.
8522 Broadway 2106 Euclid 

771-6830

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Member Federal Deposit Insurance Corporation (63-64)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sydnejuj mirė muzikas
Kazys Kavaliauskas

Kaip mums pranešater 
legrama iš Australijos, 
Sydnejuje rugpiūčio 8 d. 
staiga mirė Dainos cho
ro dirigentas Kazys Ka
valiauskas.

Jis buvo gimęs Angli
joje, kur tėvas, kaip po
litinis emigrantas buvo 
įsikūręs caro laikais. Tė
vo sveikatai pablogėjus, 
šeima slaptai grįžo įLie- 
tuvą dar prieš IPas.ka
rą. Ten jaunasis Kava
liauskas iš karto atsidū
rė muzikalioj aplinkoj 
— motina buvo garsi vi
soj parapijoj dainininkė, 
o dėdės neblogi smuiki
ninkai. Pirmasis jo mu
zikos mokytojas 'buvo J. 
Bendorius, Marijampo
lės vargonininkas, o vė
liau Vilniaus konservato
rijos direktorius. Pen
kis' metus mokęsis pas 
pianistą Brauną, K. Ka
valiauskas 1925 m. įsto
jo į Klaipėdos konserva
toriją.

Nors ir nebuvo pasi
ryžęs pasidaryti muzi
ku, aplinkybių verčia
mas dažnai su muziki
ne veikla susidurdavo. 
Mokytojaudamas Pagė
gių gimnazijoje vadova
vo Pagėgių bažnytiniam 
chorui nuo 1933 iki Klai

JAV karys baltimorietis E. Radžius (ketvirtas iš kairės), šiuo 
metu atliekąs karinę tarnybą Vietname, atostogas praleido Austra
lijoje pas savo gimines Stašionius. Dešinėje stovi B, Stašionis, "Mū
sų Pastogės" administratorius. V. Vilkaičio nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki
Visai arti šiltos srovės, privatus 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

SįVILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 

M IR PRIIMA SVEČIUS
JRr Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER- 
W VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
jjjg MRS. MARIJA JANSONAS.
W Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

pėdos netekimo. 1939 — 
44 m. aktyviai dalyvavo 
Marijampolės muziki
niame gyvenime. Pasi
traukęs į Vokietiją, kele
tą metų vadovavo Uchtės 
stovyklos chorui.

Persikėlęs į Australi
ją, nuo 1957 metų be per
traukos iki mirties va
dovavo Sydnejaus lietu
vių chorui "Daina" ir dir
bo ALB Krašto kultūros 
taryboje, daug prisidė
damas prie dainų šven
čių surengimo.

• S. Gegužis, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
pirm., dr. Ant. Razma, Lie
tuvių Fondo pirm., V. Sidzi
kauskas, Laisvės k-to pirm, 
ir V. Adamkus, Santaros- 
Šviesos federacijos pirm, 
yra Amerikos Lietuvių 
Kongreso garbės komiteto 
nariai.

V. Adamkus, atsakyda
mas į kvietimą sutikti būti 
garbės k-to nariu, ALT pir
mininkui rašo: "Giliai ver
tindamas Amerikos Lietu
vių Tarybos darbus ginant 
Lietuvos reikalus jos laisvės 
kovoje, Santaros-Šviesos fe
deracijos vardu su dideliu 
malonumu priimu kvietimą 
įeiti į šaukiamojo kongreso 
garbės komitetą”.

Į kongresą garbės komi-

aplinkuma.
atviros jūros pliažas 

tetą taip pat sutiko įeiti 
virš šešiasdešimts žymių 
amerikiečių — JAV Senato 
ir Kongreso narių.

• Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos pirm., dr. Petras 
Vileišis, JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirm, ir Juozas 
Kapočius, buvęs LB Tary
bos prezidiumo pirm, ir Lie
tuvių Enciklopedijos leidė
jas, mielai sutiko būti Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
garbės k-to nariais.

S. Barzdukas, dr. P. Vi
leišis ir J. Kapočius Bend
ruomenės veikloje aktyviai 
reiškiasi nuo pat jos įkūri
mo pradžios. Jų nuopelnai 
mūsų tautinės veiklos ba
ruose vertingi ir svarūs.

• Teodoras Blinstrubas, 
JAV LB Tarybos narys ir 
ALT valdybos vicepirminin
kas, ALT valdyboje rūpina
si organizaciniais reikalais.

T. Blinstrubas nuo pat 
atvykimo į JAV aktyviai 
įsijungė į visuomeninę veik
lą. Aktyviai reiškėsi LB kū
rimosi laikotarpiu, buvo 
Lietuvių Fondo pirmininku 
ir yra nuolatiniu ALT dar
buotoju.

T. Blinstrubas jau antrą 
kadenciją vadovauja Ame
rikos Lietuvių Tautinei Są
jungai. Jo plati ir šakota 
veikla yra reikšminga visai 
lietuvių visuomenei, todėl ir 
jo rūpestis Amerikos Lietu
vių Tarybos organizaciniais 
reikalais bus vertingas vi
sai ALT veiklai.

* AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBOS pakvies
ti į Amerikos lietuvių 
kongreso garbės komi
tetą sutiko įeiti šie atsto
vai JAV Kongrese iš 
Ohio: Charles A. Vanik, 
Robert Taft, Jr. ir Wil- 
liam E. Minshell.

ELIZABETH

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

ALT S-gos skyriaus val
dyba nutarė Tautos šventės 
minėjimą rengti rugsėjo 20 
d., Lietuvių Laisvės salėje. 
Tai būna tradicinis metinis 
skyriaus minėjimas, kuria
me visuomet dalyvauja visi 
skyriaus nariai ir gausi vi
suomenė.

Programoje dalyvaus so
listė Irena Stankūnaitė. 
Akom ponuoja kompozito
rius Stankūnas. Kalbės Vi
lius Bražėnas. Bus geras or
kestras, šokiai ir kiti įvai
rumai.

Naujųjų 1970 Metų sutiki
mas irgi įvyks minėtoj sa
lėje. Rengiamas bendrai su 
New Jersey lietuvių karių 
veteranų sąjunga Ramovė. 
Gautas pelnas bus dalina
mas pusiau: spaudai ir ve
teranų paramai.

Nevvarko Vyčių šeiminia
me bankete dalyvauja Eli- 
zabetho ALT S-gos skyriaus 
nariai. Tai padėka Vyčiams 
už jų lietuvišką darbą Lie
tuvos laisvinimo reikalais.

Miršta senesnes kartos 
lietuviai. Marė Mikušauskie- 
nė 79 metų. Iš Lietuvos at
vyko 1905 m. Paskutinius 
20 metų gyveno Short Hills, 
N. J. prie dukters ir sūnaus 
šeimų. Buvo gera lietuvė,

Australijos LB Tarybos narys Jonas Valys buvo atvykęs i Syd- 
nejų, kur Motery Socialinės Draugijos pobūvy susitiko su senais pa- 
žjstamais. Nuotraukoj iš kairės: A. Dudaitis, D. Dudaitienė, J. Va
lys ir M. Vilkaitienė.

R. Kisieliaus nuotraukaJonas Rūtenis prie savo kūrinio.

NEW YORK

* JONAS RŪTENIS 
nepr. Lietuvoj Kaune, 
baigė Simano Daukanto 
mokytojų seminariją, ku
rį laiką dirbo mokyto
jo darbą, kiek vėliau sto
jo Karo mokyklon, ją bai
gė, tapo kadro karinin
kas , buvo vieno pulko ad
jutantas. Kariuomenėje 
pasižymėjo kultūrine 
veikla. Iš anų gerų die
nų iki šiol jis nepamiršo 
vieno dalyko: gali su įsi
jautimu ir nebloga tech
nika ir dabar pasmuikuo* 
ti net gana sunkios smui
ko literatūros kūrinius.

Jonas Rūtenis yra ap
dovanotas nemenku kie
kiu gabumų. Atsidūręs 
tremty, jis bandė rašy
tojo ir publicisto plunks
ną. Ką parašęs (eilė
raštį, prozos gabalą, hu-^ 
moreską), jis sugeba 
ekspresyviai ir dailiai 
paskaityti. Jo skaitymas 
nėra apginkluotas akto
rinio skaitymo techni
ka, bet atspindi įgimtą 
dailiojo skaitymo tiesą.

Tačiau daugiausia J. 
Rūtenio širdis linko į 
tapybos meną. Tapyti jis 
pradėjo gal prieš kelio- 
liką metų, ne retu atve
ju savo drobėms naudo
damas žinomų literatū
ros kūrinių temas. Iki 
šiol yra surengęs kele
tą savo tapybos darbų in- 
dividulaių parodų (Stam- 
forde, Conn., Hartforde, 
Conn., Bostone, New Yor
ke ir kt.), visur susilauk
damas visuomenės palan
kaus dėmesio ir teigia
mų vertinimų.

Jausdamas, kad įgim
tų gabumų neužtenka,

skaitė lietuvišką spaudą ir 
vaikus išmokino lietuviškai.

Vincas Tiknys, Lietuvos 
savanoris-kūrėjas. Paskuti
niu metu gyveno Elizabe- 
the. Paliko žmoną Pauliną 
ir kitus gimines. Buvo rū
pestingas lietuviškų organi
zacijų valdybos narys. Jo 
atminčiai, vietoje gėlių au
kota pinigais į Lietuvių 
Fondą.

A. S. Trečiokas 

prieš ketvertą metų J. 
Rūtenis įstojo į vieną 
Brooklyno, N. Y. meno 
mokyklą ir šią vasarą 
ją sėkmingai baigė, dip
lominiam darbui nutapęs 
vieno savo bičiulio port
retą. Sveikinimai ir lin
kėjimai naujam dailės 
meno diplomantui!

• Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos New Yor
ko gydytojų draugijos me
tinis narių susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 23 dieną, 5 
vai. vak., dr. Aleksandro 
Narvido rezidencijoje, 409 
Larkfield Rd., East North- 
port, Long Island, N. Y.

Po oficialios dalies bus 
vaišės, todėl kviečiami visi 
nariai dalyvauti su šeimo
mis.

• Lilija šukytė, Metropo
litan operos solistė, rugpiū
čio 7 d. grįžo iš Vokietijos į 
New Yorką, kur ji buvo pa
kviesta dainuoti Muenchene 
Mozarto operoje Cosi Fan 
Tutte pagrindinę rolę Fior- 
diligi.

Vokiečių laikraščiai Lili
ją puikiai įvertino ir pa
kvietė sekančiam kartui dar 
prieš Kalėdas atvykti. Be 
to, ji yra jau pakviesta nau
jai rolei į Neapolį, Italijoj. 
Jos rečitaliai jau paskelbti 
New Yorke rugsėjo mėnesį, 
vėliau Kanadoj ir kitur.

• Inž. Algis ir Danguolė 
Ratkeliai su sūnumis po 
dviejų metų tarnybos Mar
šalo salose, šiomis dienomis 
grįžo į Los Angeles, Kalifor
niją.

DETROIT

• Jūrų šaulių kuopa "švy
turys” rugpiūčio 17 d., sek
madienį daro iškyla į Koda- 
čių vasarvietę.

9 vai. bus atliekamas pa
grindinis šaudymo pratimas 
ir po šaudymo bendri pie
tūs. šauliai ir visuomenė tą 
dieną laukiami Kodačių va
sarvietėje. Puikus ežeras, 
gražus miškas ii- malonus 
oras neapvils nė vieno at
vykusio.

DAINAVOJE
Dainavos šimtininkų 

metiniame susirinkime, 
kuris įvyko rugpiūčio 2 d. 
po ilgų diskusijų pala
pinių klausimu, balsavi
mui buvo pastatyti du 
pasiūlymai:

Palapines Dainavoje 
gali statyti ir ten vasa
roti: rėmėjai ir talki
ninkai ar rėmėjai - tal
kininkai?

Balsuojant balsų dau
guma buvo priimtas ant
ras pasiūlymas, tai yra 
Dainavoje palapines gali 
pasistatyti ir jose gy
venti tik rėmėjai-talki- 
ninkai. Visiems kitiems 
yra neleidžiama.

Rugpiūčio 3 d. į Daina
vos šventę atsilankė, įs
kaitant ir jaunimą, apie 
800 žmonių. Prie vartų

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė*
R. Chesonis,Bloomington..2.00 
E. Meilienė,Cleveland 12.00 
L Medžiukas, Los Angeles 3.00
D. Siliūnas, Pittsburgh .. 24.00
S. Gečas, Cicero..............  1.00
V. Morkūnas, Chicago..... 2.00
J. Carpenter, Rockville ... 2.00 
A. Hahn, Phiadelphia.......2.00
M. Bukauskas, Detroit..... 2.00
A. Kuolas, Toronto...........2.00
J. Saladžius, E. St. Louis 2.00 
St. Butkaus Šaulių Kuopa

Detroite .................. 20.00
K. Žilėnas, Cicero...........2.00
A. Stankevičius, Waterbury 2.00 
A. Krinickas, Maspeth..... 2.00
E. Vaitkus, Stratford.......5.00
V. Leigh, Rome...................2,00
M. Abromaitis, Toronto ... 2.00 
A. Petrauskis, Cleveland „2.00 
K. Čeputis, Muskegon.......2.00
R. Nemickas, Chicago......5.00
J. Smulskis, Lima............2.00
J. Kaseliūnas, Medellin ... 1.00
K. Palubinskas, Cleveland 2.00
A. Bačiulis, Quincy......... 2.00

buvo surinkta 559 dole
riai iš atvažiavusių į 
šventę žmonių. į Daina
vą suvažiavo 280 auto
mobilių. Pinigus rinko 
ir parkinimą tvarkė jū
rų šauliai, vadovaujant 
pirmininkui M. Vitkui. 
Dainavos svetainė irgi 
neblogai vertėsi ir su
gebėjo visą suplaukusią 
minią pavaišinti.

Dainavos rudens ba
lius įvyks lapkričio 19 d. 
St. Clement salėje Det
roite.

(ag)

LIETUVIŲ SKAUTAI 
STOVYKLAVO 
ANGLIJOJE

Jau kelinti metai, lai
kydamiesi gražios tra
dicijos, Anglijos ir Vo
kietijos skautai susiren
ka į vieną vietą bendrai 
stovyklauti. Praėjusiais 
metais buvo stovyklau
ta Vokietijoje, o šiais 
metais Anglijoj.

20-sios jubiliejinės 
stovyklos viršininkas 
buvo s. J. Alkis, jo pa
vaduotoju ps. A. Verše
lis iš Vokietijos. Kiti pa
reigūnai: kapelionas — 
kun. V. Šarka, ūkvedys 
— Algis Gerdžiūnas, jo 
padėjėjai — Manifredas 
Siušelis ir Edmundas 
Budrys, iždininkas — 
Antanas Jakimavičius, 
"Taukuoto Puodo" re
dakcija — Vytautas Me- 
čionis ir Janina Traš- 
kienė. Stovykla buvo su
skirstyta į dvi pastovyk- 
les, skautų — "Sodyba" 
ir skaučių — "Lietuva". 
"Lietuvos" viršininkė bu
vo Gilma Zinkienė, jos 
pavaduotoja ir sanitarė 
Elona Zaveckienė, ad
jutante — Irma Dilbai- 
tė, dainų ir tautinių šo
kių vadove — Janina 
Traškienė, paštininke 
Laimutė Veršelienė. "So
dybos" viršininku buvo 
Bronius Zinkus, jo pava
duotoju — Marijus Dres- 
leris, adjutantas — Sta
sys Kasparas.

Į laužo programą ak
tyviai įsijungė svečiai iš 
JAV kun. Antanas Saulai 
tis, S J ir Algis Zapa- 
rackas.

P. Veršelis
Wanted lst Class Skilled 

TOOL ROOM — 
MACHINISTS 

SHEET METAL MEN 
MACHINE ASSEMBLERS 
Steady employment, over- 
time, Excellent pay and 
fringe benefits.
LINK ENGINEERING CO. 

13840 Elmira 
Detroit, Mich.

(65-71)
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