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Tautinis atkaklumas 
Baltijos valstybėse
Tokia antrašte žino

mas šveicarų dienraščio 
"Neue Zuercher Zei- 
tung" korespondentas, 
lankęsis Baltijos valsty. 
bės e atsp aus di no s tr aips - 
nį apie savo kelionę. 
Straipsnio vertimą pa
teikiame ištisai:

PASIPRIEŠINIMAS 
RUSIFIKACIJOS 
TENDENCIJOMS.

Lankytojas Baltijos 
valstybėse netruks greit 
įsitikinti, kad rusai ten 
nėra mėgiami. Inturisto 
vadovas, kuriam rūpi 
neprarasti savo vietos, 
susietos su daugeliu pri 
vilegijų, papūgiškai kar
toja sovietinę propagan
dą -.- pasaką apie sava
norišką Baltijos valsty
bių įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą ir pasakoja, kaip 
po to įsijungimo, sovietų 
pagalbos dėka, Baltijos 
valstybės per dvide
šimts metų iš atsilikusio 
feodalinio ir beviltiškai 
nususinto krašto išsi
vysčiusios į visais at
žvilgiais klestinčius ir 
pažangius kraštus. Kiti 
baltai, su kuriais kalbė
jomės, traukė kitokią dai
ną. Mūsų pokalbių da
lyviai — išskyrus tik ke
lis, sūkuriais buvome su 

KULTŪRINE PAGUODA 
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yra noras pasireikšti tau
tinėje srityje, paliekant 
nuošalyje klausimą, kiek 
tas noras susitaiko su 
Baltijos valstybių pri
klausomybe Sovietų Są
jungai. Įsitikinimas, jog 
esama savaimingų, skir
tingų, — su kuo Maskva 
kovoja, kaipo su herezi- 
ja, — visuotinai puose
lėjamas, ne tik prieš
karinės kartos,bet ir jau
nimo. Kaip tik jauni 
žmonės mums nuolat kal 
bėjo apie jų poetus, dai
lininkus, mokslininkus 
ir ypač apie jų dai 

____  šventes, kurios kas pen- 
vesdinti oficiališkai - bu- keri metai sudaro estų, 
vo atsitiktinės pažintys 
lėktuve, taksi, parkų suo
luose arba prie staliukų 
kavinėse ir restoranuo
se. Nei vieną kartą mes 
savo atsitiktinėms pažin- nedaug), 
tims nestatėme tiesio
ginių klausimų politinė- nė yra mažiausiai tiek 
mis temomis. Mes lei
dome jiems patiems pa- Kremlius, 
sirinkti pasikalbėjimo 
kryptį.

Savaime suprantama, 
kad dešimt dienų trukusi 
kelionė po Baltijos vals
tybes, kurių kiekviena 
yra didesnė nekaip Švei
carija, gali perteikti tik 
tai bendrą įspūdį, kuris 
be to, apsiriboja sosti
nėmis, nes kitur keliau
ti daudžiama. Kad nuo
taika yra antirusiška, 
nukreipta prieš Baltijos
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valstybes užplūdusius ir 
ten įsikūrusius rusus, 
— toji nuotaika yra taip 
aiški ir ryški, jog to, 
bendrai paėmus, nenei
gia nei patys rusai, ku
riuos mes sutikome. Bet 
ne taip lengva atsakyti į 
klausimą, kiek toji nuo
taika, nukreipta prieš 
svetimus atėjūnus, lie
čia Baltijos valstybiųpri 
klausomybę Sovietų Są
jungai ir komunizmui. 
Tuo klausimu mūsų po- 
kalbų partneriai buvo vi
sumoje santūrūs ir jų 
nuomonės skyrėsi.

latvių ir lietuvių patrio
tizmo kulminacinį punk
tą. Taip pat partijos na
riai, su kuriais mes kal
bėjomės (bet tokių buvo 

neslėpė, kad 
jiems jų tiesioginėtėvy-

pat prie širdies kaip

Baltų sostinių gatvė
se, krautuvių vitrinose 
ir biuruose beveik neuž
tiksi Lenino paveikslo, 
tuo tarpu kai Maskvoje 
jis kabo kiekviename 
kampe ir neprivalo stig
ti nei viename viešame 
pastate ar salėje. Mes 
nematėme nei vieno kas
pino ar plakato su parti
niais lozungais, kaip tai 
iškabinta Maskvoje ir 
kituose rusų miestuose.

POSŪKIS Į DEŠINĘ9
NUOTAIKA KRAŠTE - ADMINISTRACIJOS POLITIKA

VYTAUTAS MEŠKAUSKASViešosios nuomonės 
tyrinėjimas Californijo
je 1964 metais (per Gold 
waterio rinkiminę kam
paniją) parodė, kad maž
daug 32% jos gyventojų 
save skaitė konservato
riais, 28% liberalais, o 
likusieji vidurio srovės. 
Dabar pravestas pana
šus tyrinėjimas davė ki
tokius rezultatus: 42% 
laiko save konservato-

Mes lankėme paveikslų 
parodas -- dvi Rygoje, 
tris Taline ir dvi Vil
niuje, — bet ten nematė 
me nei vieno Lenino port
reto, lygiu būdu nei vie
no sovietinio ar komunis
tinio vado, bet taip pat 
nebuvo kokio baltų nacio
nalinio karžygio atvaiz
do.

Parodos buvo būdin
gos ir kitais atžvilgiais. 
Jose buvo išstatyti gy
vų dailininkų darbai. Dvi 
parodos vaizdavo dabar
tinį meną Estijoje. Vil
niuje ir Taline nei vie
nas paveikslas nebuvo nu
tapytas socialistinio re
alizmo stiliuje; tuo tarpu 

(Nukelta į 2 psl.) 

riais, 27 nuosaikiaisiais 
(vidurio srovės) ir 24 li
beralais. Tai rodo, kad 
gyventojų nuotaikos kei
čiasi iš kairės į dešinę. 
Savaime aišku, kad Ca
lifornia nėra būdinga vi
sai Amerikai: yra ir de
šinesnių ir kairesnių 
vaisti jų, tači au tenden- 
cija yra aiški. (Ir ne tik 
JAV, bet ir lotynų Ame
rikoje, kur po sukilimo 
Bolivijoje jau 9 valsty
bėse viešpatauja kariai. 
Mat, normaliai ir ka
riai neperima valdžios, 
jei krašte vyrauja pasi
tenkinimas nusistovėju
sia tvarka.)

Atrodo, kad adminis
tracija tas nuotaikas jau 
anksčiau jautė ir bandė 
sau paramos ieškoti tar
pe tų, kurie jaučiasi vi
duryje ar jo dešinėje. 
Pirmas ženklas buvo ad
ministracijos atsisaky
mas nutraukti federali- 
nę pašalpą segreguo- 
tom Mississippi mokyk
lom. Pats prezidentas sa
vo pereito penktadienio 
spaudos konferencijoje 
tokias spekuliacijas pa
neigė, aiškindamas no
rįs būti viso krašto, o ne 
kurios jos dalies prezi
dentu, o pašalpų nutrau
kimas aiškintinas ne nu
sistatymu prieš integra
ciją, bet noru nepakenk
ti mokslui. Mat,pašal
pos nutraukimas neįves
tų integracijos, mokyk
los vistiek liktų segre- 
guotos, tačiau be fede
ralinės valdžios pašal
pos jų mokslo lygis nu
smuktų. Žodžiu, inte
gracija ir toliau lieka 
tikslu, bet tik kiek lė
čiau siekiamu, ką ir rei
kėjo įrodyti.

Tokiai politikai, atro
do, pritars JAV gyven
tojų dauguma. Privalo
ma integracija bet kokia 
kaina kol kas nedavė ge
rų rezultatų. Įdomu, kad 
ir darbininkų unijos, iki 
šiol morališkai ir mate
riališkai rėmusios libe
ralius politikus, dabar 
išėjo į gatves protestuo
ti prieš juodųjų reikala
vimą juos įsileisti į sta

tybos darbininkų organi
zacijas, nereikalaujant 
jokių (ar bent sumažin
tų) kvalifikacijų ir net 
siekiant tam tikros ra
sinės kvotos. Nėra jo
kios abejonės, kad juo
dieji daug kur buvo dis
kriminuojami, ' tačiau 
sunku pritarti reikalavi
mui, kad dėl to dabar 
jiems turi būti statomi 
mažesni reikalavimai ne--' 
gu baltiesiems.

Ūkinėje srityje Nixo- 
no administracija irgi 
laikosi daugiau konser
vatyvios politikos. Ji ne 
bando sustabdyti inflia
cijos kainų ir algų kon
trole, bet to siekia kon
servatyviomis priemo
nėmis, būtent, suvaržy
dama visų pirma savo 
pačios išlaidas, kurios 
paprastai būna pirmąja 
infliacijos priežastim.

1-agaliau ir užsienio 
politikoje administraci
ja pasirinko konserva
tyvų kelią. Siekdamas 
gauti galimai didesnįpri- 
tarimą savo krašte Viet
namo politikai preziden 
tas Nixonas aiškina, kad 
vienintelis dalykas dėl 
kurio jis nenori nusileis
ti ir nenusileis, yra pie
tinio Vietnamo gyvento
jų teisė pasirinkti sau 
santvarką, nors ji būtų 
ir komunistinė. Dėl vi
so kitko galima derėtis. 
Toks suformulavimas 
gerokai sumažina dir
vą kritikams. Žinia, jie 
ir toliau galės teigti,kad 
jeigu sutinkama su ko
munistine vyriausybe 
po rinkimų, kam auko
ti gyvybes ir bilijonus 
dolerių iki rinkimų, ku
rie nežinia kada bus? 
Bet toks požiūris yra ge
rokai ciniškas ir vargiai 
gali būti labai populia
rus, juo labiau, kad ka
ras Vietname amerikie
čiams nesudaro didelės 
naštos.

Žodžiu ir politikoje ir 
gyventojų nuotaikose 
šiuo metu vyrauja dau
giau konservatyvios pa
žiūros negu kiek ankš
čiau. Pažiūros, susiju
sios su nūdienio libera
lizmo išraiškomis, nus
tojo dalies turėto popu
liarumo.

VIRŠUJE: 1969 metų Cleve
lando Grandinėlė. Jos pirma
sis pasirodymas įvyko 1953 me
tais, vasario 15 d. Savo veikimo 
pagrindu grupė laiko rimtą, kon
kretų darbą, kurio rezultatai 
-- lietuviškų sceninių šokių kon
certai skamba šiame krašte ir 
Kanadoje. Vis atsinaujindama 
jaunais veidais, naujais suma
nymais Grandinėlė ir šiuo me
tu ruošiasi sekantiems pasiro
dymams, kurių pirmieji įvyks
ta spalio 18 d. Philadelphijoje, 
lapkričio 8 ir 9 d.d. -- Hart
forde ir Bostone.

J. Garlos nuotrauka

Prezidentas
A. Stulginskis

Rugsėjo 22 d. Kaune mi
rė paskutinis gyvų likusių 
n e p r i klausomos Lietuvos 
p r e z i d entų Aleksandras 
Stulginskis.

Velionis buvo gimęs 1885 
m. vasario 26 d. Kutalių 
km., Kaltinėnų v., Taura
gės apskr. Mokėsi Liepojos 
gimnazijoje ir žemaičių 
kun. seminarijoje Kaune. 
Norėdamas apsispręsti, iš
vyko studijoms į Innsbru- 
ką, Austrijoje, kur studija
vo filosofiją, vėliau persikė
lė į Hallę studijuoti agro
nomijos. Grįžęs Lietuvon 
pradėjo agronomo darbą, 
bet kartu jungėsi ir į lile- 
tuvišką kultūrinį, tautinį ir 
politinį darbą. Pirmojo ka
ro metu gyveno Vilniuje ir 
reiškėsi šalpos ir visuome
niniuose darbuose.

A. Stulginskis buvo vie
nas pagrindinių krikščionių 
demokratų steigėjų, jų or
ganizatorių ir politikų. 1918 
m. vasario 18 d. jis kaip ta
rybos narys pasirašė Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
aktą. 1920 m. išrinktas į 
Steigiamąjį seimą, o tų pa
čių metų gegužės 15 d. iš
rinktos steigiamojo seimo 
pirmininku. 1920-1926 m. 
buvo Lietuvos prezidentu.

Išėjęs iš prezidento parei
gų, pradžioj gyveno Kaune, 
vėliau persikėlė į savo ūkį. 
1940 m. bolševikų buvo ka
lintas ir 1941 m. išvežtas į 
Sibirą. Į Lietuvą pabėgusia 
sveikata grįžo po Stalino 
mirties. Dukters dr. Aldo
nos bei žento dr. Jono Juo- 
zevičių remiamas gyveno 
sunkia pensininko dalia Vi
lijampolėje. Palaidotas prie 
savo žmonos kapo Panemu
nėje.
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Rygoje — visi. Vilniuje 
ir Taline visi paveikslai 
buvo abstraktiniai, daug 
paveikslų surrealisti- 
nių, ir paveiksluose su 
daiktine tapyba siužetas 
buvo nutapytas, kaip ir 
vakaruose, pagal forma
linį, o ne realinį požiū
rį. Šios parodos niekuo 
nesiskiria nuo tų,kurios 
rodomos vakaruose. Ki
toniška buvo nebent tai, 
kad kai kurie paveikslai 
su religiniais siuže
tais (ne visi) buvo pava
dinti "kompozicijomis". 
Tačiau paveikslų su re
liginiais motyvais buvo 
ne daugiau, kaip vaka
ruose.

PELŠES ŠEŠĖLIS
Visiškai kitokios bu

vo abidvi parodos Rygo
je. Ten Lenino irgi ne
buvo. Tačiau vienoje pa
rodoje nesimatė nieko 
kito, kaip socialistinis - 
realistinis didvyrišku
mas, žygiuojąs priekin 
ir gigantinis, o kitoje pa
rodoje dailininkas išsta
tė peizažus, bet taip, 
kaip to nori partija, šva
riai ir be fantazijos. Ši
tas skirtumas mums iš 
viso atrodė būdingas 
nuotaikai, kuri viešpa
tauja Rygoje. Tiesa, ir 
ten mes girdėjome ma
žai ką draugingo ru
sams, bet žmonės nebu
vo atviri ir nepabrėžda- 
vo jau po penkių minučių 
kad jei esą latviai, o ne 
rusai. Jie pasisakydavo 
santūriau, ir jeigu išvi
so paliesdavo politines 
temas, tai protarpiais 
apsižvalgydavo, ar kas 
neklauso, — tai, ko mes 
niekada nepastebėjome 
nei Taline, nei Vilniu
je. Ši kitoniška slogi at
mosfera aiškinama kai
po Pelšes veiklos pada
rinys. Jis nuo 1959 iki 
1966 metų buvo Latvi
joje partijos vadas. Pel' 
šė, gimęs latvis, dabar 
yra Maskvoje politinio 
biuro narys ir partijos 
svarbaus kontrolinio ko
miteto primininkas. Jis 
ilgus metus buvo stali
ninio saugumo tarnybo
je.

Tikslių duomenų, kiek 
rusų po karo atsirado 
Baltijos valstybėse, ne
galima gauti. Tačiau jų 
skaičius siekia šimtų 
tūkstančių, tuo tarpu kai 
bendras gyventojų skai
čius sudaro 6,5 milijo
nų. Vilniaus miste lie
tuviai tesudaro mažumą. 
Iš pradžių rusai atvyko 
kaipo specialistai ir pa
dėjo baltams sukurti pra
monę, kuri jiems buvo 
primesta, nors netirpar 
tijos sluoksniuose pasi

DIRVA

kengOriį ŽEMEI LIETUVYBE ŽYDI
1969 m. spalio 1 d.

reiškė opozicija, nes 
buvo apleistas iki tol 
klestėjęs žemės ūkis. 
Baltai nusiskundžia, kad 
rusai, baigę darbą, ne
grįžta į-savo tėvynę ir 
kad vis daugiau rusų at
vyksta ir čia įsikuria, 
nes jiems, matomai, Bab 
tijos valstybėse geriau 
patinka, nekaip pas sa
ve namie. Rusai jaučia
si — taip teigia baltai 
— kaip savo rūšies va
dovaujamas sluoksnis ir 
kaipo civilizacijos ne
šėjai. Jie laikosi įsiki
bę į geras tarnybas, ku
rios jiems buvo paskir
tos forsuotos industriali
zacijos eigoje, nors jau 
seniai tas vietas galėtų 
užimti baltai. Rusams 
taip pat teikiama pirme- 
nybė, skirstant butus, 
kas tuo labiau žmones 
pykina, nes būtų stoka 
daugiausiai atsirado dėl 
rusų antplūdžio.

NEIŠDILDOMI 
ATSIMINIMAI

Matomai sovietų pro
pagandai nepavyko, ne
žiūrint milžiniškų pas
tangų, išdildinti iš baltų 
atminties, kad Maskva 
1940 metais aneksavo 
tris Baltijos valstybes 
jėga, pasiremdama Hit
lerio - Stalino paktu, ir 
kad anuo metu insceni
zuotas "tautos atsiklausi- 
mas" tebuvo paprastas 
farsas. Net ir Intouristo 
vadovas, dėstydamaspri 
valomąją istorijos eigą, 
tik apgraibomis kalbėjo 
apie ano meto įvykius, 
pridurdamas, kad tuo
met susidariusi "kompli 
kuota situacija" ir kad 
Baltijos valstybės "ati
tekusios" Sovietų Sąjun
gai. Žmonių atmintyje 
taip patpasiliko atsimini
mas, kad gyvenimo stan
dartas Latvijoje ir Esti
joje buvo aukštesnis ne
kaip Sovietų Sąjungoje ir 
kad ūkis, dėka kvalifikuo
tos gyvulininkystės ir 
pieno ūkio, nieku būdu 
nebuvo taip atsilikęs, 
kaip tai teigia sovietų 
propaganda.

Antra vertus, baltai 
nusivokia, jog artimiau
siu laiku jie neturį jokių 
šansų atgauti nepriklau
somybę. Sovietų įsiverži 
mai Vengri jon ir Čeko- 
slovakijon tai jiems aiš
kiai parodė, jeigu dar iš 
viso buvo reikalinga įro
dymų. Tokiomis aplin
kybėmis jie bando šiaip 
taip susitvarkyti. Sovie
tų vadai, atrodo, yra lin 
kę jiems suteikti menkų 
koncesijų, pavyzdžiui,to
kiu būdu, jog jiems lei
džiama tapyti ir išstaty
ti paveikslus, kurie bent 
šiuo metu Maskvoje ne-

Jeigu mes raketų į 
mėnulį neleidžiame, tai 
jūs, amerikonai, mano
te, kad daugiau ir nebėra 
kas veikti. Labai klys
tat. Mes dėl lietuvybės 
išlaikymo tiek prisiplu- 
kam, kad vos ant kojų pa
stovint. Vestuvės pasi
baigė, o čia jau į kitas. 
Net ižsižagsėti nėra ka
da. Vos sumėtei į laik
raštį kilometrinę kores
pondenciją, o jau kitoj 
vietoj džiaugsmo šven
tė liepsnoja.

Anais, dar cariniais 
laikais, beraštės mamy
tės ir tėvukai būtų iš
tisus metus gedulą nešio
ję, jeigu sūnelis ar duk
relė už kokio "prūso", 
mozūro ar burlioko bū
tų ištekėjusi. Beraš
čiai buvo — aišku! Mes 
dabar mokyti, net "kle- 
sas" išėję — pažangūs 
visais atžvilgiais ir už 
tai vietoj gedulo džiaugs
mo šventes iškilmingai 
atšvenčiame.

Bet jūs ten, ameriko
nai, vėl šnekėsite, kad 
šventes švęsti yra pri
sakyta. Dėl to nesigin
čysim. Bet prie norma
lių švenčių mes prisidė
jome grynai lietuvybės 
išlaikymo šventes. Štai 
kuo mes jus pralenkė
me! Netikit — tai pasi
skaitykit ištrauką iš rim 
to laikraščio, kurį re
daguoja ne bet kas, o 
kunigas "klebonas" ir 
rašo nebe koks plunksna- 
graužis, o kunigas dak
taras. Še, skaitykit:

"Neskaitlingoj Bris- 
banės lietuvių kolonijoj 
vestuvės tampa ne vien 
šeimos, bet ir visos ko
lonijos švente... Žmonių 
pilna bažnyčia. Atvykus 
jauniesiems — Irenai 
Luckaitei ir Ron Ham- 
mond... vestuvių apei
gas atliko ir jautrų pa 
mokslą pasakė Brisba-
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gali būti rodomi. Tuo pat 
metu sovietų spauda toly
džio įspėdinėja baltus 
dėl "nacionalizmo" ir 
reikalauja, kad jie paga
liau išsižadėtų "buržua
zinės ideologijos lieka
nų".

Būdingas buvo straips
nis "Pravdoje" šių me
tų sausio 24 d., kuriame 
vienas lietuvių partinis 
vadas rūstavo dėl "loka
linio patriotizmo ir na
cionalistinio egoizmo". 
Pasak, jo, tarp lietuvių 
vis dar esama "moks
liškai neteisingų pažiū
rų į istorinę Lietuvos 
praeitį". Lygiu būdu esa
ma lietuvių, kurie netei 
singai vertina "brolišką 
pagalbą ir apsikeitimą 
specialistais tarp Sovie
tų Sąjungos tautų" ir 
esą įtarūs kitų sovie
tinių tautų (atseit, ru
sų) atžvilgiu. Ypač ten- 
ką smerkti, kad "nacio- 
buržuazinės ideologi
jos" peršamos kaip par 
tijos politika, teigiant, 
kad Lietuvos komunistų 
partijai pirmoje vietoje 
turįs stovėti Lietuvos 
gerbūvis. "Nuolaidu
mas lokalinio patriotiz
mo ir jo reiškėjų" atžvil
giu esąs pavojingas ir 
kenksmingas. Per ma
žai rodoma budrumo. 
Spauda turinti griežčiau 
kovoti prieš tokius reiš
kinius. Panašiai vienas 
estų partijos vadas š. 
m. birželio 26 d. rašė 
"Sovietkaja Rossija" 
laikraštyje apie Estiją".

nės liet, kapelionas kun. 
dr. P. Bačinskas" (Tė
viškės Aidai, Nr. 19).

Daktaras ne tik sutuo
kė, bet ilgoj korespon
dencijoj visai Australi
jai paskelbė, kad Bris- 
banė turėjo mišrių ve
dybų šventę. Jaunuosius 
sveikino ne tik visų 
Brisbanėj mirusiųjų or- 
gani z aci jų pi r mi ni nk ai, 
bet ir raštu kun. Butkus 
iš Sydnėjaus, kuris yra 
liet, kunigų Australijoj 
neoficialus sekretorius 
ir p. Narušis iš Sydnė
jaus, kuris yra Austra
lijos liet, bendruomenės 
pirmininkas. Žodžiu, 
mišrias vedybas palai
mino ir dvasinė pasau
lietinė Australijos lietu
vių vadovybė.

Nespėjo nutilti Bris- 
banės šventės aidas, o 
jau tam pačiam laikraš 
tyje kolonijos šventę 
skelbia Geelongo liet, 
kapelionas kun. Dauk
nys. Tuokiasi Veronika 
Manikauskaitė su kro
atu Ante Bėros. Įsidė
mėkit — pažangos lai
kus gyvenam, — o dabar 
paklausykit oficialaus 
šventės džiaugsmo iš
reikšto ilgoje kun. Dauk
nio korespondencijoje:

"Kroatiškai dainą du
etu padainavo Veroni
ka, jau spėjusi ir kro
atiškai pramokti, su sa 
vo vyru Bėros (Tėviš
kės Aidai, Nr. 25).

Matote, Brisbanėj nu- 
lietuvėjimo duetas pra
sidėjo po vestuvių, o Gee- 
longe lietuviškos šeimos 
kroatiškas duetas pradė
tas net vestuvių dieną, 
sveikinant jaunuosius vi
sų Geelongo gyvų ir ne
gyvų organizacijų pir
mininkams ir choro di
rigentui. Geelongas toli 
toli Brisbaną paliko už
pakalyje lenktyvnių are
noje.

Bet jeigu katalikiškas 
laikraštis talpina metro 
ilgio mišrių šeimų ves
tuvines korespondenci
jas, o patys kunigėliai 
jas džiaugsmingai apra 
šo, tai ar verta atsilik
ti? Būtų lyg priešiškas 
nusistatymas elgtis ki
taip. O kitaip galvojan- 
tieji pas mus skaudžiai 
baudžiami. Ant inkvizi- 
cijo laužo mielai paso
dintų jei galėtų. Užtai 
kaip paklusni savo dva
sios vadų nutautinimo 
politikai, Sydnėjaus liet, 
ateitininkų pirmininkė 
Vida Pužaitė ištekėjo už 
Geoffrey Neil Howe. My
kolaičio - Putino sesu
tė p. Slavėnienė šiais 
mišrias vedybas labai 
gražiai ir jausmingai 
"Tėviškės Aiduose" ap
rašė. Staigmenų nebuvo, 
išskyrus: "tenoru su
skambėjusi solo "Vieš
patie". Ši giesmė tikrai 
atitikų laiko dvasią, jei 
gu būtų žodžiai: "Viešpa 
tie, kur mes einame?" 

Kitados prof. Pakštas 
Lietuvos valdžiai siūlė 
nupirkti Tasmanijos sa
lą ir ten įkurti antrąją 
Lietuvą. Bet ką čia Pakš
tas! Tasmanijoje jau se
niai lietuviai su savo anū
kais nebylių ženklais te
susikalba. Tylu ir ramu 
Tasmanijoje. Mišriose 
šeimose lietuvybė nesi- 
maišo.

Netrukus 
Australijoj 
programą
Jeigu dar dešimtį metų 
tokiu tempu pasistumsi- 
me ir kas savaitę poke-

mes visoj 
Tasmanijos 
įvykdysi m.

lias mišrias vedybas at- 
švęsime, tai greit visa 
Australija bus lietuviš
ka. Kiek sunkumų bus su 
kalba. Betgi sakoma:kas 
bus, kas nebus, o žemai
tis nepražus. Vokiškai 
dar prisimenam, aus
trališkai — pusė bėdos, 
kroatiškai išmoksime, 
dar kokią naują kalbą 
senatvės patobulinimui 
pridėsim ir vėl žydim 
lyg bijūnai svetimoj pa
langėj. Kiek sunkumų ga
li būti su kiniečių ir ja
ponų ornamentais, bet 
tų nedaug Australijoje, 
tai jiems nėra pavojaus, 
kad juos sulietuvinsime.

respondencija būtų iš- 
tysusi...

Na, bet skubu. Užuo
džiu kelias naujas miš
ri as vedybas. Darbo bus. 
Nugėrimo ligi gaidžiai 
gerkles ims plyšoti. Rei
kia ir man prisidėti 
prie lietuvybės išlaiky
mo pastoracijos Austra
lijoje. (iksas).

WANTED 
EXPERIENCED 
PIPE FITTERS 
MILLWRIGHTS 
ĖLECTRICIANS

For all shifts

Steady work for qualified men. 
Fringe benefits.

Mes, žinote, tiesiog 
džiaugiamės, kad tas lie
tuviškas jaunimas su 
tais svetimtaučiais iš 
kailio neriasi. Šiaip tai 
išeitų nusibodusi pasto
racinė banalybė. Juk iš- 
tikrųjų metai iš metų tas 
pats: sekmadienį lietu
viškas banalus pamokslė
lis, mišios, po to baliu
kas ligi iš rytų šalelės 
saulelė pateka, paskui 
dienelė poilsiui, o vaka
re vėl kokia netikėta pro 
ga... Nusibosta per die
nas! Tai mes ir džiau
giamės, kad jaunimas ko
lonijose naujas šventes 
sukelia. Tada ir kores
pondencijai parašyti pro
ga atsiranda ir katalikiš
ką laikraštį straipsniais 
paremi ir šiaip naujas 
pasižmonėjimas. O per 
laikraštį ir plati Austra
lijos šalelė sužino, kad 
mišrios vedybos tikrai 
apsimoka. Tik, matot, 
tas bendruomenės laik
raštis "Mūsų Pastogė" 
tai jau per daug santūrus 
dėl tų mišriu vedybų. 
Taip jau "kūdai" pralei
džia šitas džiugias nau
jienas. Va, neseniai, Mel
bourno apylinkės valdy
bos pirm. J. Meiliūno sū 
nūs apsivedė su ukrainie
te. Bendruomenės orga
nas tik trim eilutėm te
paminėjo. Jeigu taip ka
talikiškas laikraštis, 
tai per tris skiltis ko

Mušt have high school educa- 
tion or equivalent. Apply 
at Personnel Office:

A
S. D. VVARREN CO. 

division of Scott Paper Co.
2400 Lake Shore Dr.
Muskegon, Mich,

An Equal Opportunity Employer
(71-77)

Wanted experienced 
LAYOUT MEN

and 
FITTERS 

for days & afternoon 
Misc. 
work.
overtime, top wages & 
excellent fringes.

iron and stair 
Steady vvork,

ALUMINUM & ARCHI- 
TECTURAL METALS 

CO.
1974 Franklin 
Detroit, Mich.
567-6880 (71-77)

JOURNEYMEN

Horizontai Boring Mill
Vertical Mill
Hydrotel
Mušt have 10 years ex- 
perience or Journeyman 
card.

NIGHT SHIFT 
steady vvork and over
time

LIBERTY TOOL & ENG 
2250 W. Maple
Wallėd Lake, Mich.
313-963-2118 (72-78)
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Bergždžias triukšmas
Ruošdamasi vykdy

ti neseniai Amerikos 
Lietuvių Kongreso Det
roite priimtus nutari
mus, š.m. rugsėjo 6 d. 
Amerikos Lietuvių Ta
ryba išsiuntinėjo Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
nariams, ją sudaran
čioms politinėms orga
nizacijoms, fraternalių 
organizacijų valdyboms 
ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrių valdy
bos nariams šio turinio 
laišką:

"Amerikos Lietuvių 
Tarybos statuto reikalu 
jos Valdybai įvairio
mis progomis tenka iš
girsti įvairių pastabų. 
Vienos iš jų liečia Ta
rybos sudarymo ir Val
dybos išrinkimo būdą, 
kitos — skyrių steigi
mo, ryšių su Valdyba pa
laikymo, dėl aukų atsi
skaitymo ir kitus klau
simus.

Šiuo raštu ALT Val
dyba kreipiasi:

1) į Amerikos Lietu
vių Tarybą sudarančių 
organizacijų ir susivie
nijimų Valdybas,

2-) į visus Amerikos 
Lietuvių Tarybos na
rius (direktorius) ir

3) į Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrių Val
dybas ir visų prašo šio 
statuto reikalu pareikš
ti savo nuomones, pasta
bas ir konkrečius pasiū
lymus jam pertvarkyti.

Valdyba persvarstys 
guotus pasiūlymus, suda
rys statutui keisti pro
jektą ir jį pasiūlys AL 
Tarybos narių suvažia
vimui.

Minėtas pastabas pra
šome siųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybos adre
su iki š.m. spalio mėn. 
15 d."

Laišką pasirašė ALT 
valdyba: pirmininkas Eu
genijus Bartkus ir vice
pirmininkas organizaci
niams reikalams Teodo
ras Blinstrubas.

Laiško išsiuntimas ne
patiko Naujienų redakto
riui, kuris š.m. spalio 
19 d. paskelbė triukš
mingą vedamąjį, ne tiek 
įtaigodamas palikti sta
tutą tokį, koks jis dabar

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12

or MORE

Paid Quarterly

$5/000 
or MOREPaasbook Savingg 

Accounts

MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH

Savings cartrficatat issued 
for mx months or one 
year—in minimum 
•mounts of $10,000.00, 
and theraaftar in 
multiples of $1.000.00. 
E ar n ingi am paid at 
maturity. 

yra ir nesuderintą su 
Detroito Kongreso nuta
rimų vykdymu, kiek as
meniškai koneveikda- 
mas ALT vicepirmi
ninką Teodorą Blinstru- 
bą. Išpuolis Naujienų ve
damajame parašytas 
taip grubiai ir užgauliai 
kaip rimtos problemos 
padorioje spaudoje nie
kada nesprendžiamos. 
Bet tatai yra jau Naujie
nų redakcijos pažymys: 
kaip kas moka, tas taip 
šoka, pagal seną patar
lę.

Savo ruožtu norėtume 
patebėti, jog statutas or- 
ganizaciniame darbe nė
ra kažkoks neliečiamas 
šventraštis. Gyvenimas 
slenka, aplinkybės kei
čiasi, atitinkamai deri
nami ir organizacijų 
statutai. Tai atlieka ne 
kas kita, kaip tik visa 
organizacija, ir ne pas
kiras asmuo, kaip to bi
jo Naujienų redaktorius. 
Baimė tikrai be reikalo 
ir vedamojo triukšmas 
tikrai bergždžias. Kas 
žino ir p. T. Blinstrubą 
pažįsta, tam aišku, kad 
jis ne tik nenori, bet ir 
neturi galios ALT val
dyti taip, kaip Naujienų 
redaktorius isteriškai 
įsivaizduoja. O kad ALT 
valdyba išsiuntinėjo 
aukščiau minėtą laišką 
Amerikos Lietuvių Tary
bą sudarantiems asme
nims ir ją remiančioms 
institucijoms, tatai pa
rodo, jog ALT reikalai 
ketinama spręsti ne po
ros asmenų diktavimu, 
bet visų sprendimo tei
sę turinčiųjų bendru su 
tarimu. Ir tai yra ALT 
stiprybė.

Kitas dalykas, kaip pa 
sisakys tie, į kuriuos 
ALT valdyba kreipėsi. 
Be abejo, bus ir tokių, ku
rie panašiai grubiai pa
lies ir patį Naujienų re
daktorių, bergždžiai 
triukšmaujantį. Nepri
tarsime ir jiems, nes 
esame įsitikinę, jog kas 
taip užgauliai mėgsta ki
tą asmenį liesti, tam 
Dievas tikrai nepasigai
lėjo Naujienų žodžiais 
tariant, atitinkamoje vie 
toje molio pridrėbti, (d)

Computcd and Paid
M of:

Mat. 31 — June 30
Sept 30 — Dec. 31

• Akiračių nr. 6 kažkas mėgina lyg supeikti C. Gedgaudo tau- 
totyrinę studiją, bet neišdrįsta leistis i rimtą temos nagrinėjimą, 
o vien iš pašalio pasišaipo. Straipsnelio autoriaus veidas išryškė
ja paskutiniam sakiny -- išvadoj: "Lietuvių patriotizmo, pasirodo, 
būta ne tik "Aušros" gadynėje, nemenkiau jis žėri ir šiandien išei
vijoje". Pastebėkime, kad čia žodis patriotizmas pavartotas tikra 
prasme, be kabučių! Vadinasi, autorius šaiposi ne iš pseudopat- 
riotizmo, o iš tikrojo, t.y. visos "Aušros" patriotizmo! Visai kas 
kita, kai kritikuojame Šliupo, Vištelio ar ir Basanavičiaus kai ku
riuos darbus bei teorinius svarstymus, nes visi žmonės yra neto
buli. Be to, šimtmečio bėgyje visų sričių pažanga savaime ankstes
nių pionierų darbus palieka užpakalyje, betgi tas faktas jų darbų 
nei pastangų nė kiek nepažemina, nes laiko vyksme viskas kyla 
aukštyn pakopomis: be anų pirmesniųjų — nebūtų ir vėlesnių... Kaip 
raštijoj mums lig šiol ir visada bus gerbtinas M. Mažvydas (nors 
jo rašymai labai nedideli ir netobuli), taip ir "Aušros" patriotų dar
bai turi savo svorio vertę, nors šiandien ir 100 kartų juos pralenk
tume. Be "Aušros" nebūtų buvę vėlesnių pakopų: gausėjanti tautinė 
spauda, grožinė literatūra, spaudos atgavimas, Vilniaus seimas, 
1918 m. npriklausomybė... O ir iš didžiojo idealisto A. Višteliaus
ko mums šiandien juoktis nepritinka (kokios buvo jo gyvenimo sąly
gos ir kokios mūsų!), nes vargu ar esame verti sumegzti jo kurpių 
raištelį.

Tame pat Akir. nr. išspausdintas pokalbis su dail. Ž. Mikšiu 
atskleidžia mūsų dabarties kultūros atstovo, menininko, lėkštai siau
ras, bet įžūlias pažiūras į dalykus, kurie jam tolimi. Ž.M. drąsiai 
apsprendžia mūsų visuomenę ir org-jas bei jų vadovus, nors pats 
nuo saviškių izoliuojasi ir jų nemėgsta (regis, daugumą kvailiais 
laiko). Nors pokalbis būtų, gal būt, Įdomus ir naudingas, jei Ž.M. 
būtų prabilęs apie tai vien, ką jis gerai išmano, būtent, dailę, me
no kūrybą. O dabar tiktai priminė kažkada skaitytą atsakymą gar
sios balerinos, kai ją apspitę žurnalistai apipylė šauniais klausi
mais (apie pasaulio ateitį/ apie sielos nemarumą, politiką etc.) 

-- Ką tamsta manai apie Einšteino teoriją? -- vienas paklau
sė, nes tuomet šis mokslininkas kaip tik buvo spaudoje itin popu
liarus. Ir išgarsėjusi šokėja, linsmai nusišypsojusi greitai atsakė. 
— O, taip labai puiku! Tik aš asmeniškai laikausi klasinio baleto 
teorijų...

SKIRPSTAS

DIRVA

Clevelando "Grandinėlės" šokėjos pasiruošusios skrydžiui i Atlanto pakraštį, kur pradedant Phila
delphia, duos eilę koncertų. S. Dabkaus nuotrauka

flMMf5*1*** /f F' ■' ■* Ji
ŽE __ f

r fr k J

GRANDINĖLĖ KUR DUOTAS ŽODIS
NEMAŽIAU ĮPAREIGOJA, KAIP MOKAMAS PINIGAS

C

Konkretaus darbo lie
tuviško jaunimo sceninis 
vienetas, kuris šokiu, 
muzika byloja šiame 
krašte visiems, kad vie
na žmonijos dalis yra 
lietuviška; lietuvių yra 
ne tik Lietuvoje, bet ir 
čia Amerikoje; šalia su
augusių, vyresnių ir se
nelių jie turi augantį, gy
vą jaunimą, kuris rimtai 
dirbdamas savo vidiniu 
grožiu, išorine discipli
na gali lygintis su visais 
šio krašto jaunuoliais ir 
dažnu atveju juos žymiai 
pralenkti. Tai praktiš
kas kolektyvas, kur pa
skirų jaunuolių muzikos 
mokyklose, šokių studi
jose ir kitur praleistos 
valandos, įgytas sceni
nis patyrimas grupės 
programose neša realią 
naudą, kur momentų mo
mentais jaunuolis neturi 
kitos išeities, kaip tik bū
ti lietuviu.

Grandinėlės veikimas 
gali būti įvairus. Kiekvie
nu metu grupės pasi
reiškimas ribojasi tik 
talentų ir mokytojų turė
jimu arba neturėjimu. 
Jei šiuo metu aplinkybės 
nusakė, kad šokėjai ir 
juos palydinti muzikinė 
kapela yra tas vyraujan
tis grupės veikimo ele
mentas , tai kitu laiku per
svara gali krypti orkest
ro, paskirų instrumen
talistų ar net dainininkų 
pusėn. Gali susidaryti 
momentas, kada tarp šo

Savings certificates isaued 
for sbc months or one 
year —in minimum 
amountv of $5.000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Esmingi aro paid at 
maturity.

Marytė Mažeikaitė ir Vytautas Strazdas neseniai susituokę Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje Brooklyne, N.Y. V. Maželio nuotrauka

L. SAGYS

kio, muzikos ir dainos 
jausis balansas.

Grandinėlė yra ilges
nio, platesnio užsimoji
mo projektas, kur tik ei
lėje metų tiek paskiras 
narys, tiek visas viene
tas pasiekia geresnių 
rezultatų. Prabėgantis 
jaunuolis, trumpalaikis 
veikimas didesnės žy
mės nepalieka. Išvadoje 
— jaunystės entuziaz
mas tegul apsprendžia 
grupės darbui, vyresni 
metai lai duoda jaunuo
liui jėgų ir supratimo 
tai ištesėti.

Tai kūrybiškai dina
miškas vienetas visur ir 
visada ieškąs naujo iš
sireiškimo, naujos for
mos savo programoms 
ir jų atlikimui. Ar tai bū
tų vienas šokis, ar išti
sas spektaklis paskiri na
riai ir visas kolektyvas 
galimybių ribose atiduo
da visą savo sugebėjimą, 
tikėdami, kad tik pilnai 
atliktas šokis, visa pro
grama neša didesnį pa
sitenkinimą, gilesnį iš
gyvenimą ne tik žiūro
vui, bet ir pačiam atli
kėjui. Visi Grandinėlės 
nariai pasisako už min
tį -- ką darai, daryk ge- 
rai.

Savo jėgas grupėje vie
nodai jungia tiek eilinis 
narys, tiek mokytojas. 
Jų sugebėjimai jei ir ne

ša skirtingus rezultatus, 
tai jų įvertinimas kyla ne 
iš užimamos padėties, 
bet iš įdedamų pastangų 
ir darbo.

Visa Grandinėlės veik
la, jos užsimojimai, jų 
įgyvendinimai remiasi 
ne tik jaunų žmonių su
gebėjimais, bet lygiai 
taip pat jų vidiniu nusi
teikimu. Siame kintan
čiame pasaulyje ir šia
me krašte, kur daugelis 
yra linkęs laisvą laiką 
skirti savęs vienu ar ki

ŠIS BEI TAS
• Putino atsiminimuose skaitome: "Buvo konstatuota, kad Mari- 

amplės abiturientai, baigę ar tai Maskvos ar Peterburgo universi
tetus, anaiptol nesur.usėja, bet priešingai--tampa vyriausybei neiš
tikimais lietuviško nacionalinio judėjimo kurstytojais". Iš tikrųjų da
bar mūsų švietėjams ir jaunimo veiklos vadovams čia iškyla galvo
sūkis: Kodėl anuomet mokslus einantis jaunimas, nors būdamas sve
timose sostinėse, nenutausdavo, net patriotais tapdavo? Jiems lie
tuviška aplinkuma buvo toli tėviškėse pasilikusi, nebuvo vyresnių
jų, kurie jiems suorganizuotų Bendruomenę, kurie kuo nors parem
tų. Studentų tėvai buvo dažniausia nedaug raštingi, nemokyti arto
jai valstiečiai, tad iš jų paskatos tautiniams darbams irgi negavo. 
O kodėl šiandien mūsų studentai, nors čia pat turi tautinių - kultūri 
nių institucijų, gali skaityti gausią lietuvišką spaudą, pasirinktinai 
dalyvauti bet kurioje draugijoje, bendrauti su saviškiais -- o ne tik 
netampa patriotais, bet greitai suamerkonėja, sumaterialėja?

• Kaip giliau žvelgiant rodosi, reiktų pagaliau jauniesiems 
liautis peikus mūsų vyresniąją kartą, kad, girdi — neužleidžia veik 
los postų, nepaveda žymesnių pareigų, neįsodina i vadovaujančias 
vietas etc. Jeigu jaunimas vien tik laukia gatavų vadžių iš vyres
niųjų delno, tai tuo pačiu prisipažįsta savo menką nuovoką ir silp
ną veržlumą, nepakankamai subrendusią asmenybę. Kiekviena karta 
pati turi susirasti savo idealizmui dirvą ir savarankiškom pajėgom 
prasiskinti takus ateičiai. Ir patriotizmas jaunuoliui turi būti ne 
vien pareiga, o jo paties dvasinio džiaugsmo žiedas. Bet, žinoma, 
lengviau vis kaltinti kitus, kai norima išsiteisinti savo beidėjišku- 
mą, dvasini apkerpėjimą, nusmukimą t amerikoniško materializ
mo tuštumas.

Nr. 77 — 3

tu būdų patenkinimui, vis 
sunkiau rasti tuos, ku
rie savanoriškai ryž
tųsi nors ir tiksliai api 
brėžtą laiką skirti gru
piniam darbui. Darbui, 
kur vieno ar kito nario 
bendram reikalui atsi- 
nešimas skatina ar 
smukdo viso vieneto ryž 
tą. Jau ir vieno šokio 
paruošimas scenai rei
kalauja sudėtinių pastan 
gų. O kai reikia sudėti 
ištisą programą šu šo
kėjais, muzikantais ir 
kitais atlikėjais, bendra 
našta tiek pavieniui na
riui, tiek visai grupei 
žymiai padidėja. Ir gru
pės nariui, norinčiam 
taupyti viso kolektyvo 
energiją, laiką, darbin
gą nuotaiką nelieka kitos 
išeities, kaip savo įde
damą darbą grįsti punk
tualumu, drausmingu
mu, sąžiningumu, sąmo
ningumu, atsakingumu. 
Pagaliau jo paties savo 
laiku duotas laisvas žo
dis jį nemažiau įparei
goja, kaip kitur moka
mas pinigas.

Ir eilę metų Grandinė
lė kviečia sugebančius 
jaunuolius ne įprasti
nėms vakaruškų išdai
goms, bet gražiam, įvai
riam, nuotaikingam dar
bui, kuriame jaučiasi 
gilesnio gyvenimo ir jam 
pasiruošimo suprati
mas. Darbui, kuris jau
nose dienose sūnų, duk
rą jungia į bendrą visos 
lietuvių tautos gyvenimo 
vagą.

Hu t u a I

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 
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Korp! Neo-Lithuania 12-tos stovyklos iškilmingas atidarymas. Viršuje prezidiumas. Iš kairės: dr. L. 
Kriaučeliūnas, J. Valkiūnas, Korp. pirm. Al. Modestas, M. Šimkus ir Br. Kasakaitis.

J. Gaižučio nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania 12-ta
stovykla Dr. Eugenijus Noakas

Vėl metai prabėgo ir 
vėl išsirengėme į Korp! 
Neo-Lithuania stovyklą. 
Kelias iš New Yorko to
limas, bet priešakyje 
buvo -kartą metuose ren
giama stovykla kur galė
tum pasimatyti su kole
gomis, pagyventi darnioj 
korporantiškoj šeimoj, 
išklausyti keletąpaskai- 
tų. Atvykau į stovyklą 
sutemus, ieškojau gana 
ilgai indėniško pavadini
mo — Pattawattamie Re- 
sort, netoli Michigano 
ežero. Pagaliau surasta, 
įvažiavom į plačius var
tus ir tuoj išgirdau lietu
viškai kalbant. Korporan- 
tai vakarojo, buvo susi
pažinimo vakaras. Bet, 
deja, jau ir čia buvau pa
vėlavęs. Stovyklos ati
darymas turėjo būti tik 
kitą dieną — sekmadie
nį.

Išaušo sekmadienio ry
tas. Kaip gera buvo ma
tyti tiek daug jaunų kor- 
porantų - korporančių, 
visus_skubančius pusry
čių. Šventadieninė nuo
taika. Po pusryčių iš
kilmingas stovyklos ati
darymo posėdis. įneša- 
me vėliavą, sugieda- 
mas Lietuvos Himnas ir 
Korporacijos Vyr. Valdy
bos pirminininkas Algis 
Modestas, atidarydamas 

posėdį, paskelbė ir sto
vyklos atidarymą. Pakili 
nuotaika ir didelė rimtis 
jaučiama salėj. Korpo
racijos pirmininkas pa
sveikino visus dalyvius 
ir šia proga pakvietė vi
sus suvažiavusius į sto
vyklą pozityviai prisidė
ti ne tik prie stovyklos, 
bet ir prie korporacijos 
veikimo darbų. Jis sakė
si labai pasigenda visų 
kitų kolegų, kurie ma
žai teprisideda prie 
Korp! veikimo ir netyra 
nuo jos nutolę. Savo ati
darymo kalbą baigė kor- 
porantiškos dainos žo
džiais: "Sveikos kole
gės, labas kolegos! Ach 
kaip smagu jus matyti!"

Toliau sekė stovyklos 
vadovo fil. Mečio Šim
kaus žodis. Po sveikini
mo žodžio jis prisiminė 
mirusio Amerikos Pre
zidento Kennedy mestą 
šūkį amerikiečiams ir 
jį, pritaikydamas korpo
rantams, patarė kiek vi e - 
nam korporantui įsisą
moninti, jogkorporantas 
negali klausti ką jam kor
poracija duos, bet ką jis 
duos korporacijai.

Toliau sekė sveikini
mai: Korp! Neo-Lithua
nia Chicagos padalinio 
vicepirmininko ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Chicagos sky
riaus pirmininko — Jo
no Valkiūno, Korp! Neo- 
Lithuania New Yorko pa 
dalinio atstovo, Cleve
lando atstovo ir Detroito 
atstovo.

Po to sekė fiL dr. L. 
Kriaučeliūno paskaita te
ma "Lietuvybės išlaiky
mas išeivijoj". Šioj pas
kaitoj jis pabrėžė, jog ir 
ši stovykla yra skirta 
tautiniam sustiprėjimui. 
Ragino visus stovyklau
tojus svarstyti esminius 
tautinio išlikimo klausi
mus. Jis kreipėsi į vyres
niuosius’ korporantus 
patardamas pasistengti, 
kad mūsų mokyklinio am 
žiaus vaikai lankytų li
tuanistines mokyklas. 
Tenelieka nė vieno "Pro 
Patria" šūkiu gyvenan
čių tėvų mokyklinio am
žiaus vaiko, kuris nelan 
kytų lituanistinės mokyk 
los.

Lietuviškas laikraš
tis, žurnalas ir knyga te 
būna mūsų namuose daž 
nas svečias. Išaiškinki
me savo vaikams organi 
zuotos Liet. Bendruome 
nės reikšmę ir kad jiems 
lietuviškojo gyvenimo 
kelrodžiu būtų Lietuvių 
Chartos dėsniai.

Kreipdamasis į jauni
mą:

"Mums yra atdaros du
rys į visus JAV univer
sitetus. Todėl tenelie
ka nė vieno lietuvio jau
nuolio baigusio aukštes
niąją mokyklą ir nelan
kančio universiteto. Kas 
turi palinkimą į profesū
rą, mokslinį darbą, už- 
imkite tas vietas. Čia, 
kaip mažos tautos atsto 
vai daug galime padary 
ti sau, savo tautai ir 
žmonijai".

Šeimos klausimu:
"Lietuvis tekuria šei

mą tik su savo tautos 
ęarnteriu ar partnere. 
Seimą yra pagrindas tau
tiniam išlikimui!"

Vyresniems ir jauni
mui:

"Atgaivinkime žurna
lą 'Viltį*. Čia kaip tik 
galėtų reikštis Neo-Li
thuania eilėse subrendę 
akademikai, akademi- 
kės, mokslininkai, kul
tūrininkai ir politikai.

Pabaigai. "Tauta ir 
žmogus yra neatskiria
mai sujungti. Žmogus be 
tautos negali išugdyti pil
nutinės asmenybės. To
dėl mūsų lietuviškoji 
veikla skirta ne vien sa 
vo tautai, ji skirta as
meniui, kraštui kuriame 
gyvename ir kartu visai 
žmonijai. Tai yra lietu
vybės išlaikymo pras
mė".

Pagaliau, baigiant sa
vo žodį dr. L. Kriauče
liūnas pastatė klausimą: 
"Ar randame nusikaltė
lių sąrašuose pavardes 
tų jaunuolių, kurie lanko 
lietuviškas mokyklas, 
chorus, šoka tautinius 
šokius, priklauso lietu
viškoms organizacijoms 
ir apskritai, šalia kas
dieninio gyvenimo turi 
jo papildymą lietuviškuo
ju? Atsakymas aiškus — 
"Ne".

Po iškilmingo stovyk
los atidarymo posėdžio 
visi dalyviai susirinko 
gražioj tos vasarvietės 
aikštelėj pirmą kartą pa
kelti Amerkos ir Lietu
vos vėliavas. Ir vėl skam 
bėjo Lietuvos himnas. 
Po vėliavų pakėlimo tos 
pačios aikštės kitoj pu
sėj dr. kun. Kubilius at
laikė stovyklautojams ir 
jų svečiams pamaldas.

Po pietų stovyklauto
jai išsiskirstė pasilsėti 
ir pasidžiaugti gamta. 
Nusileidus į pakalnę no

rintieji galėjo pasnūdū- 
riuoti ant paplūdimio 
prie Michigano ežero ar 
paplaukyti jame.

Tos dienos vakare vi
si subruzdo į Korporaci
jos padalinių pasirody
mo vakarą. Korporantai 
atskleidė eilėraščių, po
emų knygas, deklamavo 
kaikurių vaidinimų at
skirus siužetus, eilė
raščius. Malonu buvo 
stebėti ir visos salės 
reagavimą. Ir sėdintieji 
žiūrovai jautėsi esą vai
dintojų dalimi, nes tie, 
kurie ten vaidino, skaitė 
ar deklamavo — atstova
vo jų padalinį. Tokiu bū 
du pora valandų praslin
ko geroj nuotaikoj. Po to 
buvo šokiai. Daugiausia 
prie visų pasirodymų 
prisidėjo Chicagos pa
dalinys. Neatsiliko nuo 
jų ir Detroitas, Clevelan - 
das ir net Bostonas.

PIRMADIENIS — 
RUGPIUČIO 25 DIENA

Pirmadienio rytą fi
listeris inž. J. Gaižutis 
skaitė paskaitą apie 
"Korporacijos organiza
vimą ir jos problemas". 
Jis kruopščiai teoreti
niai išnagrinėjo korpora
cijos veikimo ir organi
zavimo klausimus. Ka
dangi korporacijos svar
biausias motyvas yra 
jaunimas, tad pirmiau
sia, anot jo, tenka visą 
dėmesį kreipti į jauni
mą, stengtis jį pažinti. 
"Jaunas protas yra daug 
jautresnis, jis lengviau 
pagauna istorinius įspū 
džius, regėjimu, klausa 
įsiskverbia į vidų daug 
dalykų dėl kurių jam vi
sai nereikia vargti. Jis 
tiems įspūdžiams leng
vai pasiduoda... Subren
dimas tik tada prasi
deda, kada yra pilnas su 
pratimas visų tų aplinky
bių, kurios mus šiandien 
supa".

"Korporacijos tikslas 
yra, prie šio jaunimopri- 
eiti ir jam padėti, kad jis 
ilgesniam laikui pasilik
tų lietuviškoj šeimoje. 
Tos organizacijos, ku
rias mes turime jauni
mui bręstant, mums ma
žai padeda. Jos arba la
bai apgraibom arba vi
sai nesupažindina jau
nuolį su esančiomis stu
dentų organizacijomis. 
Esant tokioms sąlygoms 

jaunuoliai daugiausia ne
stoja į jokias organiza
cijas. Sekanti mažesnė 
kliūtis yra tinkamųpatal- 
pų neturėjimas. Trečia 
— mūsų nesekme organi
zacijoje yra stoka plana
vimo ateitin. Mūsų pla
nai baigiasi šia diena. 
Mums trūksta dinamikos 
Sakykim nors ir mažas 
pajudėjimas truputį tą 
sunkų vežimą pastumia, 
bet toliau niekas nestu
mia, bai beveik gaila, 
kad iš vis buvo eikvota 
energija. Gal būt svar
biausias trūkumas —tai 
gerų pasišventusių or
ganizatorių, kurie visų 
24 valandų energiją pa
aukotų tik šiam darbui. 
Mūsų veiklai pastiprin
ti būtų naudinga papil
dyti tradicijas, laikytis 
nuolatinės įtampos tarp 
padalinių ir vartoti vi
sas propagandines prie
mones".

Po tų teoretinių pasta
bų, šių eilučių autorius 
apibūdino korporacijos 
veiką atskirose vieto
vėse ir išnagrinėjo kai 
kuriuos trūkumus kor
poracijos veikloje.

Po vakarienės stovyk
lautojai susirinko prie 
laužo. Laužavietė buvo 
įrengta ant kalno, o pa
kalnėj mėnesienoj spin - 
dėjo Michigano ežeras. 
Vaizdas gražus. Ir ma
lonu buvo žiūrėti į prie 
laužo susėdusius ir dai
nuojančius lietuviškas 
dainas, pritariant akor
deono garsams (fil. Alg. 
Modestas) ir gražiam 
vyr. dainininko šen. R. 
Panaro balsui vedant. 
Neapsiėjo ir be bausmių 
už nedainavimą, kalbėji
mą laike dainos ar kt. 
Bausmės buvo visuomet 
su dideliu humoru ir grei
tu korporantų orientavį- 
musi išpildomos. Čia ten
ka didelę duoklę atiduoti 
ir stovyklos tėvūnui šen. 
R. Česui, kuris su visais\ 
juniorais turėjo gerokai 
padirbėti gražiam lau
žui sukurti.

(Bus daugiau)

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir 1.1.

4824 So. CALIFORNIA AVĖ. 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

ALYTIS ANDRIUS NORIMAS

— (Dirvos konkurse 1968 m. laimėjusi II vietą novele) -
(3)

Pajutęs, kad savo tonu įžeidė motiną, priėjo ir 
pabučiavo ją į skruostą.

— Nepyk, mamut, nebijok... Aš tik nuovažiuo- 
siu ten kaip pirklys. Matai, jeigu siųstų ten kariš
kai apsirengusį, tai ūkininkai prašytų brangiau... 
O kariuomenė dar negali daugpinigų pašarui išleis
ti... Dar mes biedni, mama...

Jis pats stebėjosi savo puikiai ir greit sugal
votu melu. Motina nieko neatsakė, maišydama ver
dantį viralą. Ir sūnus jautė, kad ji netiki jo išgalvo
jimui, tačiau verčiau jam sumeluoti, kaip prasitar
ti ir išsiplepėti apie tokį slaptą ir pavojingą žygį.

— O kada sugrįši? ’ *
— Nežinau kaip seksis. Gal prieš sekmadienį, 

o gal ir vėliau.
— Tai daug šieno reikės. Juk pulke arklių ne 

tiek daug yra.
Jausdamas motinos įtaringumą ir bijodamas 

išsiduoti, Klemensas nebegalėjo ilgiau virtuvėje iš
būti.

— Einu pas Agnę...
— Pareik pietų!
Motina riktelėjo įkandin, bet Klemensas jau lau

ke. Sagstėsi milinę. Nors saulė švietė, bet šalto vė
jo gūsiai veržėsi pro drabužius ir smaigstė šalčio 
dūriais.

"Ar eiti pas Agnelę? Juk ir ji pradės įtarinė

ti... Visos bobos tokios.Tuoj kažin ką galvoja... Gal 
geriau ne!"

Sulėtino savo veržlumą. Dideliu klaustuku at
sistojo prieš akis visas uždavinys. Tarytum prieš 
neperlipamą mūrą atsidūrė. Nuo ko pradėti? Ką 
pirmiausia daryti?

Čia pat suprunkštė arkliai. Dvejeto pakinkytos 
rogės tyliai prišliaužė, net Klemensas krūptelėjo. 
Vežėjas staubdydamas atsilošė.

— Ar esi Klemensas Trumpūnas?
— Taip, aš.
— Sėskis!
Klemensas įsėdo į šlajas, atrėmęs kojas į 

skersinį.
— Kur vežti?
— Važiuok Alytaus - Jiezno vieškeliu. Prie 

Butrimonių kryžkelės išlipsiu.
Tada pats grįši atgal. O kuo pats vardu?
— Kareivis Švoba... Švoba, Jonas.
Supratęs, jog kareivis neatpažino jame sava

norio, Klemensas tylėjo, nes jau namie patyrė, kad 
kalbėjimas greičiau priveda prieprasitarimo. Išsi
traukęs iš kišenės pypkę, prisikimšo tabako, užsi
degė ir tylomis papsėjo. Tuo tarpu rogės jau šliau
žė pro paskutines Alytaus užmiesčio trobas.

"Štai, Alytupio upelis. Jis trumpas ir mažas. 
Dabar dar ir užšalęs, nors nuo kelio ir nemato
mas. Va, toliau, Mirgrausėlės piliakalnis, apžėlęs 
jaunais medeliais.

"Kiek kartų čia vasaromis būvodavau! Ir su 
gimnazijos gegužinėmis, ir su Ange. Dar taip nese
niai. Pernai per Jonines čia šokome... Per laužą 
šuoliais skridom, per liepsną ir žiežirbas... Pas
kui Nemunu vainikus plukdėm... Ak, gražus tasai 
mūsų piliakalnis! Mirgrausėlė, sako, buvusi seno

vės Lietuvos kunigaikščio Raimonio dukrelė... Ag
nė kažkodėl dažnai man vaidenas panaši į Mirg- 
rausėlę... Kartais neatskiriu, ar tos pasakos yra 
apie ją, ar apie kunigaikščio dukterį. Mama bepasa
kodama, žinoma, gal daug pati pridėdavo... Bet Ag
nė, kaip ir ta Mirgrausėlė, pamilo mane, dabar irgi 
jau kareivį... O kunigaikščio dukrelei kriviai prana
šaudavo vaidilutės ateitį, kad ji visą gyvenimą kurs
tysianti amžiną ugnį. Bet pamilo mergaitė jauną ir 
dailų karžygį. Alytis jo vardas. Mirgrausėlė nega
lėjo gyventi be Alyčio, o jis bejos — lygiai, kaip ir 
mudu su Agne. Jųdviejų laimė neilgai truko, nes 
kraštą užpuolė baisūs kryžiuočiai. Alytis turėjo 
stoti į kovą su priešais. Raimonio vedami, kar
žygiai krito vienas po kito, nes nesuskaitomi kry
žiuočių pulkai puolė it banga po bangos. Narsiai 
kapojosi kardu Alytis ir vis stengėsi prasiskinti 
sau kelią į tą kalnelį, kur Mirgrausėlė jau kurstė 
amžiną ugnį, ruošdamosi tapti vaidilute.

"Alyčio žirgas skrido lyg paukštis sparnuo
tas. Prasiveržęs pro priešų eiles, Alytis surado, 
pagaliau savo mergužę ir tuoj paslėpė ją požemi
niame kalno urve. Nenorėjo jis, kad Mirgrausėlė 
priešams patektų. Žadėjo, nugalėjęs priešus, jąvėl 
iš urvo išvaduoti. Saugiai paslėpęs merguolę, grį
žo vėl į kovą su priešu. Daug kryžiuočių lavonais 
pavertęs, pagaliau pats krito nuo žirgo, bet jau 
nebeatsipotrino... Mirtinai sužeistą ir gulintį že
mėje jį įniršęs kryžiuotis užkaukino ilga ietimi.

"O vargšė Mirgrausėlė urve ilgai laukė nesu
laukė bernelio... Nuo bado, troškulio ir pasiilgimo 
ilgai berykaudama ir ašarėles beliedama, visai nu
sibaigė. Jos graudžios ašaros pritvinko urve ir pra
siveržė tiekėti link Nemuno.

(Bus daugiau)
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TARP KANARŲ SALŲ IR
ŠIAURĖS IŠKYŠULIO (4)

Prisižiūrėję miesto, 
prieš 11 vai. naktįpasuko - 
me įuostą, kur jau seniai 
turėjo stovėti pakraščių 
laivas, vardu "Erling 
Jarl". Tai pusiauplau- 
kiantis hotelis, vežąs tu
ristus, kartu renkąs vie
tos gyventojus iš vieno 
miestelio į kitą. Mūsų 
kelionė Norvegijos pa
kraščiais turėjo užtruk
ti 12 dienų ir turėjome pa 
daryti apie 2500 mylių. 
Laivas 2098 tonų, darbąs 
16 mazgų greičiu per va
landą. Smalsiai dairyda
miesi, suradome savo ka- 
juę su visais mūsų laga
minais joje. Šį kartą ji
nai daug svetingesnė už 
"Ledos". Mat tai pirmoji 
klasė (tai kelionei nebu
vo kito pasirinkimo). Ži
noma, tokiame mažame 
laive kajutė negalėjo bū 
ti didelė, bet lovos jau 
nesustatytos vieną ant 
kitos, o prie sienų, spin
telė daiktams sudėti, 
staliukas su stalčiais, 
šiltas šaltas vanduo su 
veidrodžiu ir kitais prie 
taisiais skutimuisi ir t. 
t. Langelis į Dievo pa
saulį ir dar dvi storos 
vilnonės antklodės ei
nant į dėnį. Čia pat kori
doriuje vonia - dušas.

Nebuvo laiko dairytis, 
nes tuojaus buvome pa
kviesti į jaukią svetainę 
kur pamatėme likusius 
bendrakeleivius ir pri
sistatė mūsų grupės va
dovas, jaunas, aukštas, 
dailus norvegas studen
tas, gražiai kalbąs ang
liškai ir kiek blogiau 
prancūziškai, anot vie
nos anglės, žinančios tą 
kalbą.

Mūsų kompanija trokš - 
tanti pamatyti vidurnak 
čio saulę, gan marga: 8 
anglai, tiek pat ameri
kiečių, 3 prancūzai, po 
ra iš Pietų Afrikos, po 
ra iš Australijos,švedė, 
danė, izraelė, ir dar ke
li, berods, olandai. Ši-

Atsikvėpk. Turi dar 10 dienų ekstra 
savo pinigų padėjimui.

Padėk prie savo taupymų sąskaitos iki spalio dešimtos 
ir gausi nuošimtį nuo spalio pirmos.

Cleveland Crust
Member F.D.I.C.

R. SPALIS 

ta kompanija buvo pas
tovi iki pat kelionės ga
lo, bet vėliau teko susi
durti su daug didesniu 
turistų skaičiumi. Lėk
tuvais, laivais ar kitaip 
pasiekę kurį Norvegi
jos uostą, jie parai, ki
tai ar ilgiau prisiglaus
davo prie mūsų ir kelia
vo iki kito kurio kelionės 
mazgo. Tų kajučių, kla
sių ir bunkerių laive bu
vo pilna. Ypač didelį 
skaičių turistų iš užsie
nio sudarė vokiečiai ir 
vėl amerikiečiai.

Nuvargę pramiegojo
me pirmą sustojimo vie - 
tą Maloy, kurią laivas 
palieka 8 vai. Susipažįs
tam su laivu. Erdvu, vie
tos daug, pirmos klasės 
valgykla spalvinga, jau
ki, talpinanti apie 90 
žmonių. Pasirenkam sau 
staliuką ir toji vieta pri
rašyta mums visai kelio 
nei. Lipame vis aukštyn 
ir prie kapitono kaju
tės taip vadinamas "sau
lės vonių denis". Kė
dės skirtos sėdėti ir 
pasnausti. Vidurinė da
lis to denio yra padeng
ta stiklu, tik vienasjos 
šonas atidengtas. Dau
giausia čia ir sėdime, 
nes tų "saulės vonių" ne 
perdaugiausia, o šaltoko 
vėjo ir lietaus gan apstu, 
ypač labiau į šiaurę.

Laivas išplaukia į at
virą jūrą irpusantros va 
landos skrodžia jos pa 
viršių. Po to vėl plaukia- žmogaus 
me fiordu. Prasideda pui 
kūs, gyvi vaizdai. Vietos 
nuolat keičiasi: kalvos,
uolos, miškai,gyvenvie
tės dygsta ir nyksta. To
kioje kelionėje veik kiek 
vienas apsirūpinęs žiūro
nais ir jų pagalba studi
juojame abi puses. Da
lis mūsų partijos tik tra
ta, tik fotografuoja, fil
muoja.

Artėjam prie garsios 
Molde. Ji guli prie fior
do, kurio tolumoje mato
si 87-nios snieguotos vir
šūnės. Kadangi mieste
lis fiordo aukštumomis 
supamas lyg rankomis, 
klimatas ten malonus, au • 
ga gėlės, ypač mėgsta
mos rožės. Išlipame. 
Specialiu autobusu ke
liaujame po gražų, taip 
neįprastą Europoje mies
telį, kartu taip charakte
ringą visai Norvegijai. 
Visi nameliai lyg me
džio, dailiai lentomis 
apmušti. Sakau apmuš
ti, nes įtariu, kad na
mukai pastatyti (bent dau 
gumoje) iš tokių cemen
tinių plytų (vieną tokį ma
čiau statomą). Kiekvie
nas namas, paprastai 
dviejų aukštų, gražiai nu
dažytas ir tų spalvų mar
gumas! Namai nesuvary 
ti vienas prie kito, bet 
kiekvienas stovi atskirai 
turi savo sklypelį, kur 
dažnau auga žydi įvairia
spalvė žolė. Gatvės pla
čios, apsodintos berže
liais, švaru, gryna, erd
vu ir po Europos susikim
šimo ir tvaiko čia tikras 
rojus akiai ir klausai. Ka
dangi daugelis Norvegi
jos miestų nukentėjo nuo 
karo, ypač pakraščiai, 
tai daugelis jų naujai at
statyti, gražiai perpla
nuoti. Ypač puikios liu
teroniškos kirhos. Jų mo
derniška statyba neimpo- 
nuo ja didumu, be vis
kas padaryta,kad akis ga
lėtų grožėtis, kartu 

siela justų po
ilsį, kad ir be maldos. 
Traukia čia užeiti pary
moti. Spalvų suderini
mas ir spalvų panaudoji
mas tiesiog meistriš
kas.

Pasidžiaugę Moldes 
kilnumu, grįžome įauto- 
busą ir pasukome į Kris
ti ansundą, esantį už 43 
mylių. Įdomu buvo kėliau-

ti žeme ir keltis per pir
mąjį fiordą.

Kristiansund nedide
lis uostas, 40 metais 
smarkiai bombarduo
tas, gaisro metu netekęs 
724 namų. Bet tos žaiz
dos dabar nesimato. Vis 
kas atstatyta.

Vietos Grand hotelyje 
buvome pavaišinti vaka
riene ir 10 vai. naktį grį
žome į mūsų laivą, kuris 
vėl plaukė atvira jūra. 
Kitą dieną pasiekėme 
Trondheimą, kur Angli
jos karalienė vėliau ap
sistojo ilgesniam laikui. 
Trondheimas trečias di
dumo Norvegijos mies
tas turįs 118,000 gyven
tojų. Judrus, kalvotas su 
vėšlia augmenija, gar
sus savo katedra dar iš 
14-to šimtmečio. Aplan
kome muzikos muzie
jų esantį už miesto. Jį 
įkūrė rusų kunigaikšty
tė, ištekėjusi už Norve
gų didiko. Jo buvusiame 
dvare ne tik įvairūs mu
zikos instrumentai, bet 
kai kurie originalūs, ku
riais naudojosi didieji 
kompozitoriai, kurdami 
nemirštamus kūrinius. 
Kai kurių kambarių ap
statymas , nuotaika bylo
ja apie to laiko epochą. 
Muziejus tuo mielesnis 
už kitus lankytus, kad 
čia ne tik galima sėdė
ti ant visų epochos kė
džių, bet, kas svarbiau, 
vadovas groja žymes
nius kūrinius, naudoda
masis tuolaikiniais ins
trumentais. Programa 
neperkrauta, duodama, 
kas įdomiausia, kas cha
rakteringiausia. Po to 
dar vaišinami kava ir py
ragaičiais, kad nepa- 
mirštumėm vietos sve
tingumo. Nenoromis ap
leidžiame Ringve muzie
jų, bet į Trondheimą dar 
kartą užsukome grįž
dami ir turėjome progos 
aplankyti kitą muziejų: 
senovės ūkininko ir bajo
ro pastatus, pasilinksmi
nimo kambarius ir kit
ką. Buvo parodyta kated - 
ra ir kitos vietovės. 
Bendrovė, norėdama 
prieš galą palikti gerą 

įspūdį, dar vaišino iškil
mingam Britanijos hote
lyje, bet tai mažiausia 
įstrigo į atmintį.

Tuo tarpu plaukiame 
vis toliau į šiaurę. Fol- 
da. Rorvik, siauras Stok- 
sund kanalas ir sirenos 
perspėja kitus laivus, 
kad artėjame. Ketvirtą 
kelionės dieną 8 valandą 
ryto perplauki am Arkti
kos Paralelę (The Arc- 
tic Circle). Tai simboli
zuoja didžiulis plieno 
globusas ant nedidelės 
plikos uolos. Kiek toliau 
matosi Svartiseno ledy
nas, kuris dengia 200 
kvadratinių mylių ir ky
la iki 5300 pėdų. Pasie
kiam puikią Ornes vieto
vę, kur žalios salas,sa
lelės, įlankėlės ir tie 
spalvingi namukai suke
lia vėl žavėsį, nors jau 
tiek matyta.

Neįmanoma minėti vi
sų miestelių, gyvenvie
čių kur sustojama, nors 
dažnai jos būdingos ir 
įdomios. Laivui susto
jus, patikrinam jo išplau
kimo valandą ir įkrantą. 
Norisi ne tik pamiklinti 
kojas, bet susipažinti su 
vieta, kartais užkopti į 
kokį artimesnį kalnelįir 
pažvelgti iš viršaus. 
Tam tinka diena ir nak
tis, nes už anksčiau mi
nėtos Arktinės Parale
lės naktys pradeda blės -l 
ti, jos nepastebimos, jas 
pakeičia tam tikra pilka 
sutema, kuri vis trumpė
ja ir virsta diena.

Ketvirtą kelionės die
ną, po 10 vai. nakties be 
veik pusė keleivių viršu
je. Prieš vidurnaktį lai
vas tyčia, turistų labui, 
pasuks į siaurą uždarą 
gamtos kanalą. Jei nak
tis bus palanki, dar ma
tysime ir nepaprastai 
didingą saulės patekėji
mą. Deja, vejas staugia 
ir debesys kloja dangų. 
Nelyja. Artėja vidunak
tis. Plaukiam lyg tarp 
sienų pro didingą grani
tą, kurio viena pusė tar
tum siekia dangų. Tarp 
tos gamtos stichijos ir 
toje netemstančioje prie
blandoje tai sudaro tokį 
fantastišką foną, kad žiū
rovai neatplėšia akių, 
pamiršę viską, plėšiantį 
vėją, šaltį. Grūdamės 
ant kapitono tilto norė
dami įamžinti tą patyri
mą. Pro vėjo staugimą 
vos girdimai įjungiama 
kažkokia didinga simfo
nija, kuri puikiai deri
nasi prie tos nuotaikos. 
Laivas vos apsisuka 
siaurame kanale ir grįž
ta atgal. Priekyje dabar 
atsiveria pasakiška pa
norama, ir jei dar tekė
tų saulė, vaizdas būtų 
nepaprastas. Deja, de
ja... Tačiau ir šiaip tų 
prieblandų skaistumas, 
vandens krištolinis bliz
gėjimas, tamsūs grani
tai, susisupusios sale
lės kerėjo tiek, kad pra
rymo jom iki 2-os valan
dos ryto. Po to sušalę bu
vom pakviesti į valgomą 
ją salę ir pavaišinti karš 
tu bulionu. Dalis pra
miegojo tą retą plaukinė- 
jimą, mat, grįždami vėl 
turėjome užsukti į tą vie
tą, bet jau dienos metu. 
Tačiau kiekviena vieta 
reikalauja tam tikro spe- > 
cialaus apšvietimo, kad 
galėtų atskleisti savo 
burtus. Diena neatsklei
dė tų burtų, parodė tik 
eilinį grožį ir mūsų va
dovai žinojo, tai, todėl 
ir ragino pabudėti naktį.

Kuo arčiau į North 
Cape, tuo niūresnė gam
ta, pilkesnės uolos. Vis 
dažniau lyjant, vis la-

ŽVILGSNIAI
Kęstutis Gaidžiūnas

Šeši, iš aštuoniųžmog
žudyste apkaltintų Ža
liųjų Berečių bus kariuo
menės teisiami — skel
bia Amerikos karinė va
dovybė iš Vietnamo.

Šis- pranešimas seka 
virš dviejų mėnesių tru
kus į tyrinėjimą, speku
liavimą, gandus — įvy
kį pavertusį nekasdieni
ne sensacija. Tarp teisia
mųjų bus ir pulkininkas 
Robert Rheault, buvęs vi
sų Žalių Berečių Vietna
me vadas.

Sekant šiuos įvykius 
kyla vienas neatsakomas 
klausimas — kaip ir ko
dėl šis įvykis pasiekė šį 
sensacijos stovį.

Stebėtojų nuomone 
arešto įsakymas atėjo 
iš "pačios viršūnės" — 
generolo Creighton Ab- 
rams, JAV kariuomenės 
Vietname vado. Saigono 
gandai, pagal Time žur
nalą, bent dalinai, tei
singai skelbia tris gali
mas teorijas:

1) Nužudymas įliepsno
jo senai rūkstantį nepa
sitenkinimo laužą tarp 
kariškių ir Centrai ln- 
telligence Agency, su 
Žaliomis Beretėmis pa
čiame nedėkingi ausi ame 
viduryje. Sakoma, šiuo 
įvykiu generolas Ab- 
rams įspėja ČIA toliau 
nekišti nagų prie Žalių 
Berečių.

2) Nužudytasis buvo 
ypatingai svarbus agen
tas ar prezidento Thieu 
įgaliotinis į Hanoi, ar 
Siaurės Vietnamo kurje
ris su "neliečiamybės" 
statusu. Tai dainai iš
aiškintų ČIA pavėluotą 
nužudymo atšaukimą.

3) Ir galbūt, šis visas 
įvykis yra priprastas, 
bet šį kartą milžiniškas 
karinis nesusipratimas. 
Abrams, šnipo pašalini
mu galėjo būti gerokai 
nepatenkintas ir išsita
rė kad "mes juos turi
me sutvarkyti". Ir ener
gingas pavaldinys, pil
nai nesupratęs išsireiš
kimo, uždarė kaltinamuo
sius kalėjiman. Ir nespė
jus visą įvykį tyliai nu
malšinti, gynybos advo
katai jau pilna gerkle 
šaukė visam pasauliui.

Neatsižvelgiant į tie
są, kariuomenei jau per 
vėlu užmerkti akis. Ži
noma, ar teismas, jei 
jis tikrai iš viso ir bus, 
atidengs pilną tiesą ar 
ne, ir ar ji bus viešai pa
skelbta, kelia visą eilę 
naujų klausimų ir spė
liojimų.

Sekantį kartą: Žaliųjų 
Berečių pradžia.

biau besisupant į vilno
nes antklodes, mažėjo 
ir mūsų būrelis ten 
viršuje, saulės vonių de
nyje. Beliko tik vaizdų 
mėgėjai, kurie nepaisė 
bet kokio prajovo.

(Bus daugiau)
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Prano Baltuonio originalūs 
darbai Bostone

Irena Kostkevičiūtė, 
parašiusi vertingą mo
nografiją apie lietuvių 
liaudies skulptorių Vin
cą Svirskį (1966 m. Va
gos leidinys), susitiko 
Svirskio mokinio Petro 
Vaitkevičiaus sūnų, ku
ris jai papasakojo tokį at
sitikimą: "Pradėjo tė
vukas pats dirbti. Turė
jo prisidirbęs visokiau
sių lazdų, apaštaliukų, 
inkilų, paukščių, šunų... 
Yra kito darbo, o jis dir
ba juos, arba meta vis
ką ir važiuoja į Kėdai
nius, veža ant parodos į 
turgų. Perka moliavą, 
brangi būdavo. Užtat mo
tina labai pykdavo.

Kartą nuvažiavau drau
ge su tėvu į mišką. At
rado jis gražų margą 
kelmą, išsikapojo ir par
sivežė. Vakare ėmė ka
linėti ir gulti ilgai nėjo. 
Kitą rytą atsikelia, čiupt 
čiupt, bet niekur neran
da kelmo...

— Kur kelmas?
— Po pečium pakišau, 

— ramiai atsakė moti
na".

Petras Vaitkevičius, 
drūčiai supykęs, riebiai 
nusikeikęs, po to su žmo
na savaitę nekalbėjęs, su 
širdgėla ištaręs tokius 
žodžius: "O aš būčiau to
kį briedį padaręs!"

Prano Baltuonio žmo
na, Kretingos krašto že
maitė, energinga mote
ris, yra Vaitkevičienės 
priešingybė. Kiek mes 
ją spėjom per porą die
nų Bostone pažinti, ne
sunkiai galėjom susida
ryti įspūdį, kad ji dėl 

AmazonėPR. BALTUONIS

savo vyro darbų,turbūt, 
nepabūgtų į kovą stoti ir 
su gladijatorium. Kalbos 
nėra, kiekvienam meni- tų.

Taika.pk. BALTUONIS 
ninkui tokia žmona būtų 
didelė paspirtis, nesgi 
vienam nelengva rung
tis ir dėl to paprasto iš 
silaikymo žemės pavir
šiuje...

Tačiau Pr. Baltuonio 
darbų medžiaga yra ta 
pati, kurią naudojo V. 
Svirskis, P. Vaitkevi
čius ir šimtai kitų mū
sų liaudies kryždirbiųir 
skulptorių. Toji medžia
ga ne granitas ir marmu
ras, o medis, kuris džiūs
ta ir plyšinėja saulėj, pū 

na drėgmėj, tik rūpes
tingai prižiūrimas išsi
laiko šimtą ir kitą me-

Pr. Baltuonis — Svajonė.

Pr. Baltuonio darbų 
medžiagos specifika — 
medžių kelmeliai, tų kel 
mėlių dalys ir įvairių 
pavidalų medžių šaknys. 
Pats menininkas, bandy
damas savo darbus apibū 
dinti, yra pasakęs, kad 
kiekviena medžio šaknis 
esanti nepakartojama ir 
įkvepianti jam vis naują 
mintį ir idėją. Galimas 
dalykas, kad taip yra, 
bet, man regis jog pa
čiam reikia turėti nemen 
ką aruodą minčių ir idė
jų, kad pajėgtum žemės 
sunarpliotoj šakny ką 
nos įžvelgti.

Pr. Baltuoniui įžval
gumo anaiptol nestinga. 
Keliasdešimty parodoj iš
statytų skulptūrų pasi
kartojimų tikrai nėra, o 
tai, be abejonės, liudija 
turtingą meistro fantazi 
ją. Ir jo darbų pavadini
mai nestokojo vaizdin
gumo ir poetinės min

ties. Štai jų nors keletas: 
Ryto malda, Taika, Su
akmenėję žvėriukai, 
Amazonė, Apkabink ma
ne, Mergaitė prie šuli
nio...

Skulptorius Pr. Baltuo • 
nis, nors vartoja tą pa
čią medžiagą, kurią var - 
tojo lietuvių liaudies me
no drožinėtojai ir skulp
toriai, savo darbų žanru 
yra nuo jų nutolęs — jis 
nedirba tradicinių kry
žių, koplytstulpių ar ko
plytėlių, jis yra atskira 
ir savaiminga asmeny
bė. Amerikiečiai iš me
džio šaknų bei šakų dir
ba taikomosios dailės da
lykus, pvz., žvakides ar 
kurį nors kitą namų apyi 
vokos daiktą, gi Pr. Bal
tuonis ir čia neina paskui. 
Jo darbai praktiškam bui
ties reikalui nepritaiko
mi, jie yra grožio ieško
tojo sferoj.

Kiek turiu žinių, Pr. 
Baltuonis ankstyboj jau
nystėj neturėjo galimy
bių dailės meną studi
juoti, į tas studijas jis 
pasinėrė tik prieš kele
tą metų. Matyt, žmogu
je slypėjo nemenki gabu
mai, apstas kūrybinės 
energijos, nes jis, paly
ginti per trumpą laiką, 
pajėgė apvaldyti medžio 
skulptūros techniką. Pr. 
Baltuonio dabai pasižy
mi geru skoniu, žinoma, ■ 
yra išsilaisvinę iš liau
dies, meistrų kūrybinio 
naivumo, skamba savai
mingumu bei originalu
mu.

Medžiaga vienaip ar ki
taip veikia kiekvieną 
meno kūrėją. To veiki
mo negali išvengti ir Pr., 
Baltuonis. Jo darbuose 
nesunkiai aptinkami re
alistinės ir abstraktinės 
dailės bruožai. Kur me
džiaga pasidavė, skulpto
rius priartėjo prie re
alizmo, kur to nebuvo ga 
Įima pasiekti, jis palin
ko į abstraktą! Gi kai ku
rie jo kūriniai,berods, 
yra realizmo ir abstrak- 
tizmo "taika", nes tokią 
mintį meistrui pakišo 
žemėj atrasta medžiaga.

Realistinės dailės 
bruožų turi Pr. Baltuo
nio Reveransas, Amazo
nė, Apkabink mane, Ėmi
mas į dangų, ypač įspū
dingi darbai Ryto mal
da, Taika, iš stamboko 
kelmo, lyg obeliskas, ky 
lanti Egiptietė, Sukaktu
vinis valsas ir būrys 
paukščių, žvėrių ir žvė 
relių. Abstraktui gimi
ningi būtų Žaismas ban 
gomis, Prieš vėją, Tur
tų ieškotojai, Iš ryto, Su 
akmenėję žvėriukai ir
kt. Tačiau Pr. Baltuo
nio kūryboj nėra nei gry
no realizmo, nei, jei taip 
galima sakyti, tobulo abs
trakto. Visuose jo dar
buose plazda originalus 
pasaulio suvokimas, sa
vaiminga dvasia.

Berods, dėl to origina
lumo Pr. Baltuoniodar
bai pakartotinai buvo ro
domi Montrealio Expo

Pr. Baltuonis -- Egiptietė.

67, o taip pat ir tosparo 
dos pratęsimuose, pvz. 
Man and his World 1969. 
Tai ženklas, kad Kana
dos menininkų ir visuo
menės tarpe mūsų žemai
tis savo darbais išsikovo - 
jo pripažinimą ir pasi
sekimą. Lietuvių tarpe 
ne taip sklandžiai viskas 
eina, be abejonės, taip ne 
turėtų būti, bet gi... daž
niausia mūsų tarpe taip 
būna...

Bostone Pr. Baltuonio 
darbų parodą surengė 
kult, subatvakarių rengė - 
jai, tuo pradėdami XI 
savo veiklos sezoną. Pa
rodą aplankė apie pora 
šimtų Bostono lietuvių, 
nors ji buvo atidaryta 

EXCELLENT OPPORTUNITY
FOR EXPER1ENCED

• INSPECTOR
For die inspection and machine parts

We offer: Fxcellent vvorking conditions in new plant facilities (39th 
and Shorevvay). Good starting rate. Excellent profit shar- 
ing pension plan . . . paid hospitalization . . . unlimited 
growth opportunity.

We are: The largest inveslment costing tooling facility in the
coūntry .... Manufacturers of special machines for the 
investment costing . . . Plastic and wax injection mold- 
ers . . . Expanding continuously.

For confidential interview apply in person.

TEMPCRAFT
39th & Marginai (off Shoreway)

Cleveland, Ohio
(75-77)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŽEIKMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

-iv' "" M"v 1 v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

tik du vakarus ir vieną 
dieną. Savo darbų me
nininkas čia paliko, be
rods, 25. Kita Pr. Bal
tumo skulptūrų paro
da būsianti Chicagoj.

Spalio mėn. kult, subat- 
vakaris yra skiriamas 
Vaižganto 100 metų gi
mimo sukakčiai minė
ti. Minėjimą rengia LB 
Bostono Apylinkės val
dyba, kurios pirminin
kas šiuo metu yra dr. 
St. Jasaitis, ir Kult, su
batvakariams rengti ko
misija prieky su pirm, 
inž. Ed. Cibu. Parengi
mas įvyks ne šeštadienį 
ir ne ALTS-gos nmuo- 
se, o sekmadienį, spa
lio 19 d. 4 vai. po pietų 
Amerikos Lietuvių Pi
liečių d-jos Hla salėj, 
So. Bostone.

St.S.

FOOD PROCESSING

MEN NEEDED 
IMMEDIATELY 
Openings in Porduction 

and Sanitation
Ist and 2d shifts. No layoffs, Good 
starting wage and excellent benefits. 
Advancement opportunitY. Find out 
vvhat we can offer you.
i 4erviews 1 to 3 p.m., Monday thru 
Friday, or call

248-0700

STOUFFER FOODS
Division of Litton Industries

5750 Harper Rd. Solon, Ohio
An Eąual Opportunity Employer

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS . 
PRENUMERATĄ

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.
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JUOZO MULIOLIO 
TRAGIŠKA MIRTIS

A.A. J. Muliolls - Mull

Praeitą savaitę mirtis 
netikėtai paėmė iš Cleve
lando- lietuvių tarpo vieną 
žymų čiagimių lietuvių —- 
Juozą Muliolį (Mull). Rug
sėjo 25 d. apie 4 vai. po pie
tų, jis rastas negyvas gara
že prie savo įstaigos ir ša
lia gulėjo jo revolveris.

Velionis Juozas ir jo bro
lis adv. Donaldas vertėsi 
namų ir kitokiom apdrau- 
dom bei nejudamo turto 
prekyba.

Baigęs Cathedral Latin 
mokyklą ir Ohio Statė Uni
versitetą, II Pas. karo me
tu jis buvo pasiekęs kapito
no laipsnio ir užsitarnavęs 
pažymėjimus.

Grįžęs į Clevelandą, jis 
įsijungė į savo tėvo įstaigą, 
bet kartu veikė ir politiko
je, demokratų partijoje. Bu
vo Cuyahoga apskrities rin
kiminės tarybos narys, de
mokratų partijos vykdoma
sis sekretorius, pernai kan
didatavo, bet nelaimėjo, į 
apskrities šerifo vietą. Tai 
buvo aukščiausiai pasiekęs 
politikoje clevelandietis lie
tuvis.

Po tragiškos savo pirmo
sios žmonos mirties 1951 m. 
velionis buvo vedęs antrą, 
su kuria išsiskyrė ir vėliau 
vedė trečią žmoną.

Velionio brolis adv. Do
naldas pareiškė nematąs 
priežasties, kodėl kas nors 
būtų norėję jo brolį nužu
dyti, arba kodėl jis pats tu
rėjo nusišauti.

A. A. Juozas Muliolis pa
laidotas pirmadienį. Apei
gos buvo atlikta Jakubs lai
dotuvių namlose, 936 East 
185 Street. K. S. K.

TĖVYNĖS GARSU RADIJO 
DVIDEŠIMTIES METŲ

MINĖJIMAS BANKETAS
ĮVYKSTA sekmadieni,
SPALIO 12, 4 VAL. P. P.

ŠV. JURGIO SALĖJE.
PROGRAMOJE DALYVAUJA SOLISTĖS

Juze Krištolaitytė-Daugėlienč ir 
Aldona Stempužienė

KOKTEILIAI, IŠKILMINGI PIETŪS, PAGERBIMAS 
RADIJO STEIGĖJŲ IR RĖMĖJŲ.

PRAMOGINĖ MUZIKA IR ŠOKIAI, GROJANT 
JONO PAŽEMIO ORKESTRUI.

Kvietimai $6.00 asmeniui. Gaunami pas A. V. 
Jonaitį telef. 381-0930, Radijo vedėją telef. 382-9268 
ir visus komiteto narius.

Dalyvaukime radijo valandėlės minėjime, rem
kime jos veiklą!

Minėjimo Komitetas

• Komp. Darius Lapins
kas akompanuos solistėms 
Juzei Krištolaitytei-Daugė- 
lienei ir Aldonai Stempužie- 
nei, kurios dainuos sekma
dienį, spalio 12 d. Tėvynės 
Garsų radijo dvidešimties 
metų minėjimo koncerte. 
Minėjime dalyvaus senato
rius Wm. Saxbe, Tautybių 
Sąjūdžio pirmininkas ir 
kandidatas į Clevelando 
miesto merus Ralph Perk, 
WXEN-FM radijo stoties 
gen. menedžeris Leslie Dus 
ir jo žmona, kuri yra Cleve
lando Filharmonijos orkes
tro direktorių tarybos narė.

Kvietimus į Tėvynės Gar
sų minėj imą-banketą reikia 
užsisakyti iš anksto pas A. 
V. Jonaitį telef. 381-0930 
arba radijo vedėją telef. 
382-9268.

• Dr. R. Kašuba ir dr. S. 
Matas, iš Clevelando, daly
vaus Chicagoje įvykstančia- 
me pirmame lietuvių moks
lininkų suvažiavime ir lap
kričio 28 darys pranešimą 
"Medžiagų ir energijos 
technologija".

• Lithuanian Village Ine. 
naujuoju bendrovės pirmi
ninku išrinko visuomeninin
ką Tėvynės Garsų radijo 
vedėją J. Stempužį. Jo pa
vaduotoju ir b-vės raštinės 
vedėju yra vicepirmininkas 
Z. Dučmanas. L. Staškūnas 
išrinktas vicepirmininku ir 
namų valdytoju, o jo pava
duotoju yra dir. Jonas Švar
cas. Planavimo k-jos pirmi
ninku perrinktas V. Vinclo- 
vas. Į Planavimo k-ją dar 
įėjo naujasis b-vės direkto
rius dr. Edm. Lenkauskas. 
Parengimų k-jos pirminin
ku išrinktas ilgametis šios 
b-vės direktorius J. Mals
kis, nariu į šią k-ją įėjo S. 
Lukas. P. Stempužis išrink

tas b-vės sekretorium, J. 
Apanavičius — finansų se
kretorium, E. Šamas — iž
dininku. Kontrolės k-jos 
pirmininku išrinktas dir. 
Stasys Mačys, kuris k-ją 
papildys dviejais asmenimis 
iš b-vės akcininkų tarpo.

Lithuanian Village b-vės 
Planavimo k-ja sudaro kon
taktus ir apžiūri visus N. 
parapijoje bei miesto rytuo
se esančius pardavimui 
sklypus, kad galima būtų 
greičiau realizuoti naujų 
lietuvių namų statybos pla
nus.

Iki Clevelando mero ir 
miesto tarybos atstovų rin
kimų stengiamasi užbaigti 
planavimo darbus, kad po 
rinkimų jau būtų galima 
valdžios įstaigose aiškintis 
dėl zoninimo ir statybos lei
dimų. B-vės direkdija nuo
širdžiai rūpinasi šiais klau
simais ir kai tik atsiras 
naujų ir konkrečių duome
nų painformuos plačiau vi
suomenę.

Lapkričio 22 d. Lithua
nian Village rengia Lietu
vių salėje savo metinį va
karą.

• Moteriškas lietpaltis 
buvo sukeistas Dirvos va
kare, paliekant tos pačios 
spalvos didesnio numerio. 
Dėl atsikeitimo prašome 
skambinti Dirvai, arba pal
to savininkei tel. 692-0281.

• Moterų Sąjungos 36 
kuopa rengia metinę vaka
rienę spalio 5 d., 5 v. p. p., 
šv. Panelės N. P. parapijos 
salės valgykloje.

Vakarienės metu veiks 
laimės šulinys. Brangius 
fantus kuopai yra paaukoję 
šie geradariai: dail. K. Šla
pelienė vieną iš savo pa
veikslų, Šamo brangenybių 
krautuvė rankinį laikrodį 

ir lietuvių bankai Superior 
Savings 25 dol. vertės boną. 
Už šias brangias dovanas 
kuopos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Kuopos valdybą maloniai 
kviečia visus lietuvius daly
vauti šioje mūsų metinėje 
vakarienėj.

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

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

MODERNUS BUNDA- 
L0W, netoli ežero ir Neff 
Road. Naujesnis, du miega
mi, pusiau bungalow. Įreng
tas rūsys, uždara veranda, 
dviem automobiliams gara
žas. Puikiai sutvarkytas 
kiemas. Arti prie visko. 
Kaina aukščiau 20. VERA 
L. SULAK, IV 1-3413.

PARDUODAMOS NAU
JOS KANKLĖS. Kaina $80. 
Telefonas 541-1432, po 4 
vai. po pietų. (76-77)

WOODWORKING
Moulder Operator 

Mušt be able to sėt up 
and operate machine, 

grind knives, etc.

SYL ROBERTS, MILL SUPT. 
BIG FOUR LUMBER CO.

700 Granger Rd., Cleveland, O. 
(77-83)

WANTED AT ONCE
Ist CLASS

STEEL FABRICATION MEN 

for small misc. Iron Shop. Stea. 
dy work forąuallfiedmen. Days.

313-689-9180
(73-78)

Wanted at once 
experienced

MOLDERS

with brass & aluminium 
experience. Steady 
vvork. 50-hour week.

Agk for Mr. Forten- 
bacher.

NOREN PATTERN & 
FOUNDRY CO. 
Fruitport, Mich. 
616—865—3192 /'h—roi

WANTED
PRODUCTION 

WORKERS
3-11 Shift and 11-7 Shift 
No Experience reąuired, 

Good Wages and Fringe Benefits

Hercules 
Drawn Steel Corp. 

38901 Amrhein, Livonia, Mich.
(77-79)

CLEVELANDO PARENGIMU 
- - - - KALENDORIUS - - - - - -

SPALIO 5 D. Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

SPALIO 12 D. Tėvynės Gar
sų radijo 20-ties metų sukakties 
minėjimas.

SPALIO 25 D. Rudens balius 
— abiturientų pristatymas vi
suomenei. Rengia LBOhioapyg. 
jaunimo sekcija.

* SPALIO 26 D. Bruno Mar- 
kaičio koncertas Nauj. parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 2 D. Clevelando 
Skautininkių Dr-vės ruošiamas 
v.s. dr. D. KesiOnaitės minėji
mas --5 metu sukaktis nuo jos 
mirties.
LAPKRIČIO 22 D. Lithuanian 

Village Bendrovės metinis ba
ilus - koncertas.

LAPKRIČIO 29-30 D. Balfo 
25 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Balfo Clevelando sky
rius.

1970
KOVO 14 D. Kaziuko mugė 

Naujosios Parapijos salėje.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PRODUCTION WORKERS

IF
You want steady vvork the year around with good hourly 
rate plūs bonus, plenty of overtime, company paid Hospitali- 
zation and Life Insurance, plūs vacation and paid holidays 
come to ...

MICHIGAN SEAMLESS TUBE CO.
400 Wm. N. McMunn St. South Lyon, Mich.

An equal opportunity employer
(77-78)

DUE TO NEW EXPANSION
SPECIAL MACHINES
FIXTURES—TOOLING 

DESIGNERS—DETAILERS 
RADIAL DRILL OPERATORS 

LINEBURNERS 
TRANSFORMER ASSEMBLERS 

CUT OFF SAW OPERATORS
Maximum Benefits

58 Hour Work Week

DOLLAR ELECTRIC CO.
31200 Stephenson Hwy.
Madison Heights, Mich. (75-78)

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: »”««’•••
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

HELP WANTED MALĖ

TECHNICIANS 
PICKER 
X-RAY ■ 

Electronic Technicians
Electronic Testers

To vvork on the follovving units
Solid statė electronic controls

Close circuit TV systems
Special applications of various 
camera systems (cine cameras, 
35 and 70 mm) and their asso- 
ciated electronic controls.
Special applications of various 
optical and imaging devices.
Rate to $4.09 per hour plūs ex- 
cellent fringe benefits.
If you qualify call Mr. Frank Nov- 
sak, 449-3000.

Picker Corp.
595 MINER RD.

Located 1 mile north of VVilson 
Mills Rd., just west of Interstate 
271.

An equ«4 ippartnnlįr •mjtoytr

(76-78)

I

All deposits made by OCTOBER 15th earn interest from OCTOBER Ist

5 J% on SAVINGS CERTIFICATES

813 EAST 185TH STREET/4817800 

6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670 . 25000 EUCLID AVEMUE/26L1200

26000 LAKE SHORE BLVD./73M200 • 6135 WILS0N MILLS ROAD/449-2900

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai jr balsamuotojai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenoe 936 East 185th Straat
361-1763 531-7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ JUSTINAS 
VAIČAITIS

A .A. Justinas Vaičaitis

Netikėtai Bostone mirė 
aktyvus tautininkų veikėjas 
Justinas Vaičaitis.

J. Vaičaitis gimė 1904 m. 
gegužės mėn. 27 d. Raseinių 
apskr., Šimkaičių v., Stak- 
nių km. Lietuvoje mokyto
javo gimnazijoje, vėliau 
studijavo VD Universitete 
teisę ir dirbo prisiekusiu 
revizorium valstybės kont
rolėje. 1944 m. pasitraukė j 
vakarus. Šveicarijoje, Ber
ne buvo liet, komiteto pir
mininku. Bendradarb i a v o 
su dr. A. Geručiu. 1949 per
sikėlė Į Australiją, kur 1950 
m. išrenkamas Australijos 
LB krašto valdybos pirmi
ninku. Ir tose pareigose iš
buvo iki išvykimo į JAV.

1953 m. rudenį apsigyve
no Bostone, čia išrenkamas 
porai kadencijų ALT S-gos 
Bostono skyriaus pirminin
ku. Vėliau porą metų pirmi
ninkavo Kultūriniams Su- 
batvakariams. Buvo SLA 
kuopos sekretorium ir kt. 
pareigose. Išrenkamas ir 
So. Bostono Liet. Piliečių 
Draugijos direktorium ir 
kontrolės komisijon. Rėmė 
BALSą, skautus, sportinin
kus, ypač būdamas Austra
lijos krašto valdybos pirmi
ninku.

Kol jėgos leido velionį 
traukė lietuviška, tautinė 

Amerikos Lietuvių Tautines Są

jungos nariui ir Vilties Draugijos šim

tininkui

A. A.

JUSTINUI VAIČAIČIUI 

mirus, jo žmonai, broliui ir artimie

siems gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

A. A.

JUSTINUI VAIČAIČIUI

staiga mirus, jo žmonai BRONEI, bro

liui PIJUI su šeima ir artimiesiems di

džio skausmo valandoje reiškiame nuo

širdžią užuojautą ir kartu liūdime

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

veikla. Buvo santūrūs, dar
be patyręs, žmones ir val
dybų narius mylėjo,.bend
radarbiavo su visais, kito 
nuomonę gerbė, tačiau ir 
savąją turėjo.

Palaidotas iš liet. šv. Pet
ro parapijos bažnyčios rug
sėjo 29 d. Forest Hills ka
pinėse. Gili užuojauta naš
lei, broliui ir kt. artimie
siems. A. V.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gautos šios novelės: 
"Daiva”, "Globėjo įtaka”, 
"Tik per mano lavoną"; "Ša
lia milžinų”, "Staiga sklei
dės tamsa”, ”Į šviesų gy
venimą”.

• Stasys Jazbutis, gyv. 
Miami Beach, Fla., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 10 dol. 
už kurią nuoširdžiai dėko
jame.

• Wisconsino Lietuvių 
Dienos komitetas, per savo 
pirm. Joną Milišauską at
siuntė 5 dol. auką Dirvai, 
už Lietuvių Dienos pagar
sinimą.

Už auką dėkojame.

NAUJAS VILTIES 
DRAUGIJOS NARYS

Dr. Jokūbas J. Stukas,
Lietuvos Vyčių pirminin

kas, per mūsų bendradarbį 
St. Lukoševičių, Elizabeth, 
N. J., įmokėjo 25 dolerius, 
įstodamas į Vilties Draugi
ją-

Dr. J. Stukas, žinomas vi
suomenininkas, baigęs tarp
tautinės prekybos studijas, 
o 1956 filosofijos daktaro 
laipsniui gauti parašęs di
sertaciją apie Lietuvos 
tautinį atgimimą, profeso
riauja Seton Hali universi
tete. Aktyviai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje, ilgus 
metus vadoyauja Lietuvos 
Atsiminimų radijo progra
mai, vienas pirmųjų suor
ganizavęs televizijoje lietu
viškus pusvalandžius, išlei
dęs daug liet, muzikos plok
štelių. Aktyviai dirba lie
tuvių politinėse ir labdaros 
organizacijose.

• Keliaudami į Floridą 
iš anksto pasirūpinkit kur 
apsistoti. Labai graži vieta 
yra p. Jazbučių Mary-An- 
nette motelis, 8910 Collins 
Avė., Surfside, Miami 
Beach, Fla. 33154, tel. (305) 
865-9258 arba 865-2678. Vi
si kambariai šaldomi ir mo
telis yra prie vandenyno. 
Automobiliams pasistatyti 
nemokamos vietos.

čia galima visad sutikti 
daug lietuvių, atostogau
jančių iš įvairių miestų.

• Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje šaukia 
savo narių visuotiną suva
žiavimą lapkričio 30 d., sek
madienį, 3 vai. Chicagoje. 
Bus paminėtas L. P. D. A. 
d v i d e š imtmetis, aptarta 
praeities ir ateities veikla, 
išrinkti centriniai organai. 
LPDA valdyba prašo visus 
gerb. Kolegas atsiliepti, 
pranešti ar malonėsite at
vykti ir dalyvauti. Atsiun- 
tusiems savo dabartinius 
adresus bus. suteiktos suva
žiavimo darbotvarkė ir apy
skaita. Mirus valdybos iždi
ninkui (A. A. dipl. inž. Ka
zys Paukštys) ir sekretoriui 
(A. A. kompozitorius Juo
zas Bertulis) — laiškus su 
priedais malonėkite kreipti 
šiuo adresu: St. Dirmantas, 
6616 So. Washtenaw, Chi
cago, III. 60629.

TAUTIETI, BALFAS 
BELDŽIASI Į JŪSŲ 

DURIS!
Bostono Balfo skyrius 

šiais metais švenčia 25 me
tų šalpos darbo sukaktuves. 
Balfo pirm. kun. V. Mar
tinkus savo laiške bostonie
čiams rašo, kad Balfas ir 
šiandien yra nemažiau rei
kalingas, . negu tai buvo 
prieš 25 metus.

Mielas ir brangus lietuvi, 
visiems yra aišku, kol Lie
tuva pavergta, tol joje bus 
kankinių, persekiojamų ir 
kalinamų, bus badaujančių 
ir visakeriopame nedatek- 
liuje gyvenančių brolių ir 
sesių, senelių, našlaičių, li
gonių ir našlių su mažais 
vaikais. Vergija yra baisi 
žmonijos nelaimė ir visos 
pavergtos tautos stengiasi 
jos atsikratyti ir prieš ją 
kovoja visomis išgalėmis.

Balfas prašo, kad jūs bū
tumėte dosnūs ir ištiestu- 
mėte savo gailestingumo 
ranką ir sušelptumėte var
ge esančius tautiečius.

Balfo Bostono skyriaus 
vajus prasideda š. m. spa
lio 1 d. O parengimas lė
šoms sutelkti įvyks spalio 5 
d., sekmadienį, 5 v. p. p. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
III aukšto salėje, So. Bos
tone. Bus trumpa paskaita, 
menine programa ir visi 
bus pavaišinti kavute. Taip 
pat veiks bufetas ir baras. 
Įėjimas tik $2.00. Be to, bus 
pristatyti Balfo Bostono 
skyriaus įkūrėjai ir darbuo
tojai, o Balfo Centro pirmi
ninkas kun. V. Martinkus 
įteiks jiems atitinkamus 
pažymėjimus. Balfo Bosto
no skyriaus valdyba visus 
nuoširdžiai kviečia daly
vauti parengime ir lėšų su
kėlimo vajuje.

New Yorko ir New Jersey apylinkių Dantų Gydytojų draugijos 
naujoji valdyba. Iš kairės: pirm. dr. Felomena Ignaitienė, ižd. dr. 
Regina Saldaitienė ir sekr. dr. Birutė Paprockienė.

L. Tamošaičio nuotrauka

IŠ DANTŲ GYDYTOJŲ

DRAUGIJOS VEIKLOS
* DR. ST. BIRUTIE- 

nės namuose įvyko me
tinis New Yorko ir New 
Jersey apylinkių Dantų 
Gydytojų Draugijos su
sirinkimas, dalyvaujant 
gausiam skaičiui narių.

Buvo sprendžiami ei
namieji reikalai ir iš
rinkta nauja valdyba šio 
sąstato: dr. F. Ignai- 
tienė, dr. B. Paprockie
nė ir dr. R. Saldaitienė.

Taip pat, kaip ir kiek 
vienais metais dr. F. Ig- 
naitienės rūpesčiu su
rinkta nemaža suma siun 
tiniais paremti invalidę 
kolegę, gyvenančią Lie-

SKAUTU STOVYKLOJE "TRAKAI"

Brolių štabas. Iš kairės Algis Valančiūnas, Jonas Bielkevičius, 
Rimas Žinąs, kun. A. Saulaitis ir Česlovas Kiliulis.

Atlanto rajono skau
tų-čių stovykloje "Tra
kai" kuri įvyko rugpiū 
čio 24-30dienomis,Spen 
cer, Mass., stovyklavo 
apie 300 sesių ir brolių.

Labai gražiame pušy
ne, prie mėlyno ežero, 
lyg Trakuose, išdygo pil
nas miestas palapinių. 
Sekmadienį 5 v.v. skau
tės, skautai, paukštytės 
ir vilkiukai, vyčiai ir 
vyr. skautės, vadovės ir 
vadovai išsirikiavo ofi
cialiam atidarymui. Ap
link juos supo tėveliai, 
giminės ir svečiai. V.s.
P. Molis, bendros sto
vyklos viršininkas svei
kino visus susirinkusius 
ir paskelbė, kad šioje sto
vykloje pagrindinis dė
mesys bus kreipiamas į 
lietuvių kalbos vartoji
mą. Sveikino raj. vadei - 
vė s. L. Milukienė, se
sių pastovyklės virš.ps.
G. Stankūnienė, paukšty
čių viršininkė s. R. Lo- 
ra, vilkiukų stov. virš. 
R. Jakubauskas.

Sesių stovykloje vyko 
skiltininkių kursai, ku
riuos lankė 43 skautės, 
taip pat vyko greitosios 
pagalbos ir laužavedžių 
kursai, pionerijos naudo
jimas — uždaviniai. Bro
lių stovykloje vyko skil- 
tininkų kursai, užsiėmi- 

tuvoje.
Po oficialios susirin

kimo dalies, visos narės 
buvo malonios šeiminin
kės pakviestos prie ele
gantiškai paruošto stalo 
ir skaniai pavaišintos. 
Po vaišių sekė įdomi dr. 
J. Snieškienės filmą iš 
kelionės po Meksiką.

Rugsėjo 19 d. valdybos 
posėdy pasiskirstyta pa
reigomis sekančiai: pir
mininkė — dr. Felome
na Ignaitienė, sekretorė 
— dr. Birutė Paprockie
nė ir iždininkė -- dr. 
Regina Saldaitienė.

mai, žygiai, pionerija, 
įvairūs žaidimai ir t.t.

Miškas gerai pritai- 
kyas būrelių užsiėmi
mams; kiekvienoje mažo
je aikštelėje galėjai gir
dėti vadovo instrukcijas 
ir brolių ir sesių vykdo
mus žaidimus. Miške 
skambėjo daina, švilpe
siai ir šūkiai. Oras buvo 
labai geras, todėl visi 
galėjo mudytis ir žais
ti šiltame vandenyje. A. 
Garsys vadovavo van
dens apsaugai. K. Mato
nis sekė įvykių eigą ir 
bandė kiekvieną gandą už 
rašyti į "Pilies Aidą". 
Jam savo rašinėliais 
talkininkavo daug sesių 
ir brolių, daugiausia pri
sidėjo Laima Baltušytė, 

EXPERIENCED
IMMEDIATE OPENINGS

TURRET LATHE
HAND SCREW

HARDING LATHE
ĮST & 2ND SHIFT

MUŠT BE ABLE TO SĖT UP WORK FROM BLUE PRINTS AND 
CLOSE TOLERANCE.

STEADY WORK & L1BERAL BENEFITS.

APPLY CALL OR IVRITE
CONTROLS COMPANY OF AMERICA 

4212 N. 124TH ST.
MILWAUKEE, WISCONSIN
An Equal Opportunity Employer

(75-77)

Laima Dapkutė,. Tadas 
Osmolskis, Darius Suba^ 
tis ir Algis Valančiūnas.

Stovyklą aplankė daug 
svečių. Iš skautų svečių 
buvo v.s. A. Saulaitis,
v.s. O. Saulaitienė, kun. 
V. Bitinas, kun. J. Pakai, 
niškis ir kiti.

LIETUVIŲ 
MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 26-30 dienomis, 
Chicagoje įvyks pirmasis 
išeivijoje lietuvių moksli
ninkų suvažiavimas — Mok
slo ir Kūrybos Simpoziu
mas. Suvažiaviman yra 
kviečiami Kanados ir Ame
rikos lietuviai mokslininkai 
ir profesionalai. Pagrindi
niai šio simpoziumo tikslai 
yra šie:

1. Sudaryti patogias są
lygas tarpusavio nuomonių 
pasikeitimui įvairiose moks
lo disciplinose.

2. Supažindinti lietuviš
kąją visuomenę su lietuviš
kosios išeivijos moksliniu 
pajėgumu, jų atliktais dar
bais ir pasiektais laimėji
mais.

3. Duot visuomenei įdo
mių paskaitų iš mokslo bei 
kultūros pasaulio.

4. Išdiskutuoti galimybes 
Pasaulio Lietuvių Mokslo 
Draugijai steigti.

Mokslo ir Kūrybos Sim
poziumas susidės iš trijų 
pagrindinių dalių: moksli
nių posėdžių, diskusinio po
būdžio forumų ir paskaitų. 
Tiek moksliniai posėdžiai, 
tiek forumai bei paskaitos 
yra viešo pobūdžio ir yra 
atviros ne tik mokslinin
kams, bet ir visai lietuviš
kai visuomenei.

• Litunastikos Instituto 
prezidiuman išrinkti šie as
menys: Antanas Vaičiulai
tis ir dr. Aleksandras Fla
teris iš Washingtono ir dr. 
Vincas Maciūnas iš Phila
delphijos. Išrinktieji naujo
jo prezidiumo nariai pasi
skirstys pareigomis savo 
pirmajame posėdyje.

• Joniškiečiai, žuvę dėl 
Lietuvos laisvės bei mirę 
Sibire, bus prisiminti mal
dose spalio 12 d., 11 vai. Jė
zuitų koplyčioje Chicagoje. 
šv. Mišias laikys joniškie
tis kun. Gelažius. Padėjus 
vainiką prie paminklo, visi 
joniškiečiai kviečiami pietų, 
kurie bus parengti Jaunimo 
Centro apatinėje salėje. Dėl 
rezervacijų prašome skam
binti Liudui Šimaičiui Chi
cagoje: 476-3465.

• Detroito jūrų šauliai 
spalio 4 d., šeštadienį, 8 v. 
v. Lietuvių Namuose rengia 
viešą subatvakarį-banketą. 
Meninę programą atliks pa
tys šauliai.

• Dainavoj jaučio kepi
mas įvyksta spalio 5 d., sek
madienį. Ta dieną visi lau
kiami atvykstant Dainavon 
ir pasidžiaugti gražia ru
dens gamta ir paragauti 
skanių jautienos kepsnių.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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