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GRANDINĖLĖS triumfa- 

liškos gastrolės Pietų Ame
rikos kraštuose pakiliai vei
kia musų visuomenę. Kažin 
kaip prigeso visi tie prie
kaištai grupės tvarkyto
jams už tautinių rūbų sti
lizavimų ir choreografijos 
išėjimą iš tradicinių formų. 
Iš tikrųjų, platūs skelbimai 
Bogotoje ir kitur skelbė 
Grandinėlę esant netiktai 
tautinių šokių grupe, bet 
baletine grupe. Ispaniškai 
tai yra "folklorico Lituano 
ballet Grandinėlė”.

Taip pat daugelio vietos 
žurnalistų, intelektualų ir 
visuomeninkų’ pasisakymai 
Dirvoje rodo, kad tas Gran
dinėlės pasirodymas mums 
mažai pažįstamoje visuo
menėje buvo suprastas ne 
komercine prasme. Tai bu
vo savotiška apeliacija į iš
tisą grandinę Pietų Ameri
kos valstybių su našiu tiks
lu, įsigyti draugų, prielan
kumo ir reikiamu laiku tal
kos plačia, tarpvalstybine 
skale.

Tenka sutikti su prielai
da, kad visi, kas reiškė sim
patijas toms gastrolėms, 
suprato, kad tai buvo tero
ro išblokštos tautos dalies 
jaunimas, išaugęs svetur, 
bet nenutraukęs ryšio su 
savo tautos kultūra. Ta 
prasme lietuviško jaunimo 
ambasadorystė turi negin
čijamą pranašumą prie® lo
kalinę trintį dėl rūbų ar 
choreografijos stilizacijos. 
Ta prasme ta baletinė stili
zacija, kad ir kaip nuneig
ta scholastine prasme, tapo 
arsenalu nugalėti, laimėti 
sau svetimas visuomenes.

Bet ar su jaunimo amba- 
sadoryste gali laimėti ir 
mūsų politinio siekio pro
blemos? Kiek talkina mums 
Grandinėles kultūrinė misi
ja politinės arenos, tai yra, 
Lietuvos laisvinimo sfero
je? Nėra abejonių, kad tos 
gastrolės padėjo svarias 
galimybes ir čia. Bet išvys
tyti tas galimybės iki jų 
realios naudos privalome 
mes patys.

Nors Jungtinių Tautų, 
forumo politinis svoris yra 
visiškai problematiška ver
tybė, bet balsai, kurie ten 
retkarčiais pasigirsta prieš 
imperializmą ir kolonializ
mą, prieš rasinę ar kultūri
nę diskriminaciją, pasiekia 
plačiausius pasaulinių ben
druomenių sluoksnius. Ga
na sėkmingai veikianti su
telktinė pabaltiečių organi
zacija (BATUN), pasista
čiusi savo veiklos tikslu 
propabaltietišką informaci
ją, kaip tik čia atsiduria pa
čiame uždavinio centre.

Sukoncentravus tas visas 
simpatijas, kurios Pietinės 
Amerikos visuomenių ir 
oficialių sluoksnių pareikš
tos Grandinėlei, surinkusi 
reikiamą tuo klausimu lite
ratūrą, spaudos balsus, afi
šas, nuotraukas, gauna stip
rų ginklą savitumui ginti 
sovietinės kultūrinės inva
zijos laukuose. Tos atakos 
išvestinė privalo būti vis 
kartotinas primini mas, 
esant bet kuriai progai, Pie
tinės Amerikos atstovams 
deklaruoti savo pareiškimus 
probaltiškai, ir antisovieti- 
niai.

Jaunimo ambasadorystė, 
atnešusi laurus kultūros 
propagandos srity, atidaro 
dideles galimybes politinėje 
srityje.

KREMLIAUS VIDUJE
KODĖL ATIDĖTAS PARTIJOS KONGRESAS?

Pagal kompartijos sta
tutą partijos kongresas 
turi būti šaukiamas bent 
kas keturi metai. Pasku
tinis kongresas įvyko 
1966 metų kovo mėn. to
dėl naujo kongreso buvo 
laukiama šiais metais. 
Brežnevas dar prieš mė
nesį teigė, kad jis bus 
tikrai sušauktas, tačiau 
prieš savaitę buvo pa
skelbta, kad kongresas 
nukeliamas dar vie
niems metams.

Savaime aišku, kad 
toks nukėlimas sukėlė 
įvairių spėliojimų ir aiš
kinimų. Tiesa, kongreso 
nukėlimas Sovietijoje nė
ra naujas dalykas. Stali- 
nui valdant jis nebuvo su
šauktas net 13 metų! 
Brežnevas tačiau ne Sta
linas, nors po truputį vėl 
atgaivina savopirmata- 
kūno garbinimą.

Oficialiai duodama su
prasti, kad kongresas 
atidėtas todėl,kadparti- 
jos vadovybė šiuo metu 
yra užsiėmusi užsienio 
politikos problemomis. 
Jų netrūksta, tačiau iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad Kremliui sekasi. Jo 
įtaka niekados nebuvo to
kia didelė Viduržemio jū
ros baseine kaip dabr-r. 
Jis kariškai stiprinasi 
Kuboje, Amerikai dėl to 
nieko nedarant. Sutartis 
su Vokietija, kurią ža
dama netrukus sudary
ti, užantspauduos ilges
niam laikui sovietų lai
mėjimus Centro ir Rytų 
Europoje. Tai kodėl ne
sušaukti kongreso, kad 
gavus pritarimo?

Žinovai aiškina, kad 
kongreso nešaukimo 
priežastis yra greičiau 
vidaus, o ne užsienio po- 
liktikos pobūdžio. Visų 
pirma ginčas eina dėl 
naujo penkmečio plano. 
Sovietų ūkis nėra gero
je būklėje. Ginčijamasi 
ir net kovojama dėl 
krašto resursų paskirs
tymo. Ginkluotosios pajė
gos, kaip paprastai, sau 
reikalauja liūto dalies. 
Iš kitos pusės didėja ma 
šių noras turėti truputį 
geresnį gyvenimą. 1965 
metais buvo pradėtos 
reformos, vedančios įdr-

BIUDŽETAS

Sovietijoje ginklavimasis reikalauja liūto dalies

GINKLAVIMOSI 
PRAMONE

civiline 
pramone
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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

desnę ūkinę decentrali
zaciją, suteikiant dau
giau galios atskirų įmo
nių direktoriams, vė
liau tačiau nuo tų refor
mų buvo tyliai atsisaky
ta. Atrodo, kad partijos 
viršūnėse dvejojama, ku
riuo keliu eiti.

Pagaliau esama ir per 
sonalinių problemų. Tyli 
kova tarp Kosygino (ad- 
ministracijos) ir Brežne - dai (Biennale), okup. Lie-
vo (partijos aparato) dar 
nepasibaigė. Atrodė, kad 
joje viršų ima Brežne
vas. Tačiau naujai išrink 
ta Aukščiausia Taryba 
Kosyginą vėl paskyrėmi - 
nisteriu pirmininku. Ži
nia, tai tik smulkus for
malumas, kuris tačiau 
parodo, kad personali
niai pasikeitimai šiuo 
tarpu yra atidėti. Apla
mai imant, žinovai spė
ja, kad Kosygino dienos 
yra suskaitytos, jam jau 
66 metai ir jo sveikata 
nėra labai gera.

Žinia, ir oficialiai pa
brėžiamos užsienio po
litikos problemos gali tu
rėti didesnės įtakos kon
greso atidėjimui negu ži
novai norėtų pripažinti. 
Vienoks ar kitoks ėjimas 
gali turėti didelės reikš
mės ateičiai. Vidurže
mio jūros rajone vyksta 
didelis pokerio lošimas. 
Egiptas priėmė vadina
mą amerikiečių taikos 
planą, kuris numato 90 
dienų paliaubas, kurių 
metu vyktų tiesioginės 
ar netiesioginės taikos 
derybos. Tačiau jis pri
ėmė tą planą tik po to, 
kai Izraelis neoficialiai 
pasisakė jonepriimsiąs. 
Ir dėl visai suprantamų 
priežasčių. Po 90 dienų 
perijodo Egiptas galėtų 
"teisėtai" pradėti karo 
veiksmus. Iki to laiko jis 
galėtų Izraelio aviacijos 
nekliudomas taip sustip
rinti priešlėktuvinę ap
saugą savo Suezo kanalo 
pusėje, kad Izraelio tu
rimas aviacijos pranašu
mas praktiškai išnyktų.

Kaip ten būtų, Krem
lius turi savo rūpesčių. 
Iš vienos pusės labai rū 

pi išnaudoti Amerikos pa
rodytą nusilpnėjimą ir 
nenorą kovoti. Iš kitos 
visą pasaulio rutulį api
manti 'globalinė politi
ka’ reikalaujapapildomų 
išlaidų, kurios sovietų 
ūkiui yra sunkiai pake
liamos.

AUKSO MEDALIS 
LIETUVAITEI

Milane, Italijoje, vykus 
grafikos tarptautinei paro-

tuvos dailininkei A. Skiru- 
tytei už graviūrą "Mano 
ežerėliai" paskirtąs aukso 
medalis. Paroda vyko š. m. 
gegužės ir birželio mėne
siais. A. Skirutytė liepos 
mėn. su savo grafikos dar
bais dalyvauja tarptautinė
je grafikos parodoje Lenki
joje. (E)

DIDELĖS IŠKILMĖS 
ROSARIO MIESTE

Gegužės 23 d. iškilmin
gai pašventinta mokykla 
Rep. Lituania, Rosario 
mieste. (Rosario miestas 
nuo Buenos Aires yra apie, 
300 km.). Ją statė kelius 
metus Tėvai Marijonai, pa
dedant š. A. lietuviams, š. 
A. Marijonų Kongregacijai, 
Rosarijos lietuvių bendruo
menei, Rep. Lituania mo
kyklos komitetas ir nuošir
džių lietuvių parama, auka.

Į minėtą šventę buvo at
vykę daug lietuvių iš Bs. 
Aires su šv. Cecilijos cho
ru, Lietuvių choru, kur su
darė jungtinį chorą, vado
vaujant muzikui vacl. Ry- 

,mayičiui, pianu lydint Eleo
norai Mikučionienei. Liet, 
parap. "Atžalynas” šokėjai 
su jų vadovu H. Levanavi- 
čiu.

Šv. Cecilijos choras kaip 
visuomet sudainavo Argen
tinos ir Lietuvos himnus ir 
daug lietuviškų dainelių. 
Atžalynas, pasirodė savais 
tautiniais šokiais. Vieni ir 
kiti susilaukė padėkos gau
sių plojimų.

Gegužės 24 d. šv. Mišias 
laikė Rosario arkivyskupas 
Rafael Cantillo. Po pamaldų 
vyko pats mokyklos šventi
nimas. Pirmoji kalbėjo mo
kytoja Mabel Curti, dr. 
Ern. Paršelis, ALOST pirm. 
Art. Mičiudas. Dr. Eugenio 
Malaponte buvęs Sante Fe 
gubernatorius, savo kalbo
je pareiškė lietuviams už

Inž. Valdas Adamkus spaudos konferencijoje Cincinnati mieste,
D, Hanley nuotrauka

KOVA UŽ VANDENĮ 
ĮSILIEPSNOJO

V. ADAMKUS ĮSPĖJA KENTUCKY VALSTIJĄ. — 
ŽUVIS APNUODYTA GYVSIDABRIU. — PAVOJUS 
SVEIKATAI. — SPAUDA IR TELEVIZIJA SEKA 
KOVĄ TARP FEDERALINIŲ IR VALSTIJOS PA
REIGŪNŲ.

Kai šaltą vasario mė 
nes į iš Washingtono at 
siųstas skubiai inž. V. 
Adamkus atvyko į Cin
cinnati perimti Ohio Re
giono federalinę van
dens kontrolės įstaigą 
mažai kas pastebėjo šį 
faktą. Tik du vietos dien
raščiai paminėjo tą įvy
kį. Nepastebėtas tas fak
tas liko ir lietuvių kolo
nijoje. Nedaugelis vie
tos pareigūnų, neminint 
spaudos žmones, bandė 
teisingai ištarti šią nau 
ją pavardę. Bet nuo lie
pos 2 d. tūkstančiai žmo
nių Kentucky valstijoje 
seka V. Adamkaus atkak
lią kovą prieš vietinę 
biurokratiją. Adamkaus 
pavardę išmoko teisin
gai tarti pareigūnai ir 
korespondentai. Jinai 
mirga didžiuosiuoseKen
tucky laikraščiuose Loui- 
sville, Frankforte, Pa- 
ducah, Culvert City mies- 
tuose, taip pat Cincinnati 
ir Atlanta, Georgia.

Prieš mėnesį Cincin
nati federalinės labora - 
tori jos nustatė, kad pa
gauta Tennessee upėje 
žuvis yra apnuodyta gyv
sidabriu ir rastas kiekis 
yra pavojingas žmonių

nuopelnus didelę padėką, 
ypatingai kūmoms: K. J. 
Čekanauskams, L. A. Mičiu- 
dams, inž. J. Gaidamauskui, 
Monikai Galickienei, Vacl. 
Rymavičiui.

Rosario parapijos klebo
nui baigus kalbėti buvo ati
dengta bronzinė lenta 
ALOS Tarybos pirm, p. 
Art. Mačiudo. Minėta lenta 
su įrašu buvo padovanota 
ALOS Tarybos.

Daug darbo ir nuopelnų į 
minėtą mokyklą įdėjo Liet, 
bažnyčios klebonas, kun. 
Juozas Margis. Po jo padė
kos žodžių prasidėjo pietūs- 
asado ir pasikalbėjimai sa
vųjų tarpe.

J. šiušis 

sveikatai, V. Adamkus 
pasitikrinęs davinius su 
FDA (Food and Drug Ad 
ministraion), apie tai pa 
informavo Kentucky Van 
dens Kontrolės Admi
nistraciją. Valstijos pa
reigūnai buvo paprašyti 
paskelbti visuomenei 
apie apnuodytą žuvį. Ken 
tucky atsisakė tai pada
ryti nurodant, kad tai su 
kels bereikalingą pani
ką žmonėse ir pakenks 
žvejybai ir turizmui. Po 
24 valandų laukimo, V. 
Adamkus spaudos ir 
televizijos reporte
riams paskelbė apie ty
rimų davinius. Žinia 
vietos gyventojus pasie 
kė žaibo greitumu.

Liepos 2 d. didysis 
Luisville dienraštis The 
Courier Journal didele 
antrašte paskelbė "Žu 
vis prie Kentucky už
tvankos apnuodyta". Sun 
Democrat užsidėjo ant
raštę "Tennessee upės 
žuvis apnuodyta iki pa
vojaus ribos". Cincinna
ti The Post & Timeš- 
Star stambia antrašte 
įspėjo "Tennessee upės 
žuvis pavojinga valgyti. 
The Atlanta Constitucion 
išeinantis Georgą valsti
joje savo antrašte dra
matiškai paskelbė "Gyv
sidabris sunaikino Ken
tucky žvejybą”. Visuose 
straipsniuose gyventojai 
įspėti apie galim ą apsi
nuodijimą gyvsidabriu.

Pagal federalinės val
džios potvarkius pavo
jaus riba laikoma, kai 
gyvsidabrio koncentraci
ja žuvyje pasiekia 0.5 
miligraų litrą vandens. 
Cincinnati laboratorijos 
rodė, kad sugauta žuvis 
2.5 kart viršijo leidžia
mą ribą. Tai buvo pra
džia biurokratinės ko
vos su politine priegai
de. Tie patys laikraščiai 
sekančią dieną paskelbė,

(Nukelta į 2 psl.)
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kad valstijos pareigūnai 
tyli arba paneigia federa 
linės valdžios paskelb
tas žinias.

J paskelbtą aliarm ą 
reagavo gamtos konser
vatorių grupės, pavie- 
nios organizacijos ir as
menys .

Jūsų korespondentui 
nepavyko iš Adamkaus iš
gauti kas vyko užkulisy, 
bet liepos 9 ir 10 d. laik
raščiai Louisville mies
te per visas 6 skiltis ati
dengė konfliktą sensacin 
gomis antraštėmis: 
"Gyvsidabris svaido žie
žirbas"; "Kentucky ir U. 
S. pareigūai susikirto 
dėl žuvies apnuodijimo". 
Louisville TIMES liepos 
9 d. per visą puslapį di
dele antrašte skelbia: 
"Gyvsidabris žuvyje 
įtempė santykius tarpU. 
S. ir Kentucky pareigū
nų".

Courier Journal savo 
straipsnyje cituoja V. 
Adamkų: "FWQA įstai
ga nori tuč tuojaus žino
ti kokios akcijos grieb
sis valstija sustabdyti 
cheminę pramonę prie 
Culvert City, kuri kas
dien į upę išleidžia tarp 
10-20 svarų gyvsidab
rio? Jeigu valstija sku
biai nereaguos ir nesu
stabdys pramonės nuo 
tolimesnio upės teršimo 
ir žuvies nuodijimo, mes 
nedelsiant perimsime 
iniciatyvą į savo rankas, 
pridūrė Adamkus". Į šį 
pareiškimą Kentucky at

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite

V

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8601REpuhlic 7-8600

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.

stovas tame pat repor
taže piktai atsako: "nei 
mes, nei federalistai ne
žino kiek pramonė lei
džia gyvsidabrį į vande
nį, tad kogi taip staiga 
kelti aliarmą?" Liepos 
10 d. The Courier Jour- 
nal paskelbia Adamkaus 
įspėjimą Kentucky valsti
jai; "nelaikąs bus grieb
tis akcijos, kai mes tu
rėsime 2 ar 3 žmones 
pašarvotus laidotuvių įs
taigoje. Mano įstaiga 
skaito, kad gyvsidabrio 
problema yra be galo 
aktuali, nes tai tiesiogi
niai liečia žmonių svei
katą". Toje pačioje laik
raščio laidoje valstijos 
pareigūnai pastebėjo, 
kad "Kentucky's prob- 
lem is under control and 
refused to become alar- 
med".

Savaitgalio metu gy
ventojų spaudimas ir su
sirūpinimas privertė vie
tos pareigūnus persvars
tyti padėtį ir pakeisti 
nuomonę. Liepos 14 d. iš 
ryto telefonu užklausė
me patį kovos laimėtoją 
apie rezultatus, štai 
Adamkaus atsakymas: 
be abejonės esu pa
tenkintas, kad Kentucky 
pareigūnai įvertino padė
ties rimtumą ir sutiko 
kooperuoti. Man yra pra
nešta, kad chemijos pra
monė, kuri tiesioginiai 
atsakominga už šią si
tuaciją griebėsi priemo - 
nių sustabdyti gyvsidab
rio leidimą į upę. Aš ti
kiuosi, kad mes laiku su- 
stabdysime šį pavojų gy-

DIRVA

ventojams betragiškųpa 
sėkmių. Mūsų vargai 
Kentucky valstijoje nė
ra baigti, bet tai jau at
skira tema..."

Kaip reagavo Kentuc
ky gyventojai? Geriau
siai į šį klausimą teat
sako jie patys. Paducah 
miesto advokatų sąjun
ga V. Adamkui atsiuntė 
raštą, kurio nuorašai pa
siųsti garsiajam U.S. se 
natoriui John Sherman 
Cooper, U.S. senatoriui 
Marlow W. Cook ir kon
greso atstovui Frank A. 
Stubblefield. Jame tarp 
visko sakoma: su dideliu 
dėmesiu sekame Jūsų 
pastangas apsaugoti tūks 
tančių žmonių gerovę ir 
sveikatą. Mes tikimės, 
kad Jūs su tuo pačiu at
kaklumu vykdysite savo 
pareigas bendram labui 
nežiūrint apatijos ir opo
zicijos, kurios Jūs susi
laukėte iš tų, kurie tai 
daro ignoracijos vedi
ni... Mes reiškiame 
Jums savo pagarbą už 
visuomeninių interesų 
gynimą prieš asmeni
nius išskaičiavimus ir 
norime Jus užtikrinti, 
kad Jūsų pastangos yra 
labai aukštai vertina
mos..."

Tai yra epizodas iš 
V. Adamkaus atsakomin- 
gų kasdieninių parei
gų. Malonu matyti žmo
gų atkakliai ginant prin
cipą prieš biurokratiją 
ir pramonės nesąžinin
gumą. V. Adamkaus įs
taigos — Federalinė 
Vandens Kvaliteto Ad
ministracija (FWQA) — 
žinioje ir administraci
nėje jurisdikcijoje Ohio 
Regiono teritorijoje yra 
sutelkta apie 75% visos 
Amerikos industrijos, 
kuri išsimėčiusi 11-koje 
valstijų. Tame plote gy
vena apie 20 milijonų gy
ventojų. Todėl ir van
dens kontrolės proble
mos yra nemažos. Cin- 
cinnati yra šio Regiono 
vyriausia būstinė, kur 
mūsų jaunas adminis
tratorius tyliai ir atkak
liai atlieka savo parei
gas. Gal Chicagos poli
tinė mašina, kuri šių me
tų pradžioje pasiprie
šino Adamkaus paskyri
mui į Chicago ir prama
tė, kad tai bus kietas rie
šutas. Illinois valstijoj 
tikriausiai irgi yra ne
maža problemų. O gyv
sidabrio problema yra 
iškilusi 14 valstijų. Kova 
prieš kaltininkus prasi
dėjo visos Amerikos 
mastu. Džiugu, kad jos 
priešakinėse eilėseCin- 
cinnati mieste stovi lie
tuvis. (ahz)

WANTED IST CLASS SK1LLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS 
on davenport machines 

Mušt have job shop experience & 
able to sėt up work Irom Blue Prints 
At Close Tolerance.
Top rates. Fringe benefits & ©ver
time.

Call (3 1 3) 287-3550 
21300 EUREKA RD. 

TAYLOR, MICH.

Komunistiniai agitato 
riai ir liberalinė spauda 
labai mėgsta linksniuoti 
žodį "ghetto", kalbėda
mi arba rašydami apie 
Amerikos negrus. Dau
gelis supranta, kad tai 
turi būti laužynai ir dvo
kią šiukšlynai,pilna žiur
kių, nes ten gyvena tokie 
žmonės, kurie nenori ar 
tingi net atmatas sudėti 
į šiukšlių kibirus ir vis
ką meta į gatvę. Jie ne
prižiūri pievelių prie 
namų, išmindo gėlynus, 
išlaužo pasodintus mede 
liūs, namus bematant ap 
leidžia ir sunaikina įren 
gimus ir t.t., žodžiu, ne
nori ar nesugeba kultū 
ringai gyventi. Tokių vie 
tų ir tokių žmonių yra, 
tačiau tai nieko neturi

■ bendra su "ghetto", jie 
sugeba bet kurią vietą 
bematant paversti šiukš 
lynu ir laužynu.

Kasgi yra tas "ghet
to"? Mat viduramžiuose 
kai kuriuose kraštuose 
žydams buvo leidžiama 
gyventi tik tam tikrose 
miestų dalyse, o kitur 
draudžiama. Tačiau 
anais laikais tie "ghet
to" buvo tvarkingi ir šva
rūs, dažnai turėjo gra
žiausius visame mieste 
namus, kuriuose gyveno 
turtingi pirkliai ir ama
tininkai žydai. Ir jie pa
tys, ir jų kaimynai, tokia 
tvarka buvo patenkinti, 
nes nenorėjo maišytis 
vieni su kitais. Juos sky
rė religija. Tuo tarpu 
JAV tokių "ghetto" nieka
dos nebuvo ir nėra, nei 
žydams, nei negrams. 
Jie gali visur apsigyven
ti, jei ik pajėgia įsikur
ti.

Yra sociologinis reiš
kinys, kad tos pačios tau
tybės, kilmės ar religi
jos žmonės mėgsta gy
venti draugėje: tokie su 
tokiais. Todėl yra daug 
tokių vietų, kur vadina
mą kaimynystę daugiau 
šia sudaro negrai, kinie
čiai, žydai, lenkai, lietu
viai, slovakai ar kitos
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šv. Cicilijos choras Argentinoje birželio 13 paminėjo 40 metų gyvavimo sukaktj. Nuotraukoje choro 
dalyviai su vedėju muz. V. Rymavičium, kuris per 40 metų chorui vadovauja ir pianistė L. MikuČionie- 
nė. A. Kirstuko nuotrauka
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Ar Amerikoje yra ghetto”?
tautybės bei rasės gyven
tojai. Tačiau tai bus et
ninės bendruomenės, o 
ne "ghetto", nes jų nariai 
nėra verčiami ten gy
venti ir kiekvienu metu 
gali kitur išsikelti. Eu
ropos ir Azijos kilmės 
žmonės kaip tik labai 
mėgsta gyventi tokiose 
etninėse bendruomenė
se: ten ji turi savo baž
nyčias, mokykla, klu
bus, krautuves, dirbtu
ves ir jaučiasi kaip savo 
krašte, savi su savais. 
Tai yra labai normalus 
ir teigiamas reiškinys. 
Prisiminkime tik lietu
viškus centrus ir parapi' 
jas Chicagoje ir gaila, 
kad jie verčiami sunyk
ti. Dabar jau ir JAV ad
ministracija susirūpino 
ir žada padėti tokioms 
etninėms bendruome
nėms, nes pagaliau su
prato, kad jos yra teigia 
mas visuomeninio gyve
nimo veiksnys: išauga 
geresnis jaunimas, ma
žiau esti prasikaltimų, 
žmonės geriau tarpusa
vy sugyvena, mažiau es
ti visokių konfliktų ir 
psichinių sutrikimų, kai 
nėra tos įtampos.

Tiesa, dabar jau sun
ku būtų rasti kiek dides
nę vietovę, kur negyven
tų nei viena žydų, negrų 
ar kiniečių šeima, tarpe 
anglosaksų ar romanų 
kilmės žmonių. Tas yra 
tvarkoje, jei viskas vyks 
ta normaliai, savaime. 
Tačiau negerai, kai dirb
tinai ar per prievartą 
stengiamasi maišyti ra
ses ar tautybes, pvz. tei
kiant visokias lengvatas 
ir pašalpas apsigyventi 
negrams baltųjų tarpe. 
Tai tas pats, kaip krikš
tijimas per prievartą. 
Ne odos spalva ir turtas 
išskiria žmones, bet pa
ti prigimtis ir kultūrin
gumo laipsnis. Norma
lus bendruomenės vys
tymasis sutrinka, kai 
verčiami absurdiškų įs
tatymų ar potvarkių pa
galba maišytis visiškai 
skirtingų temperamentų 
žmonės, kurie turi kito
kius įpročius ir pažiū
ras, kitokį moralės su
pratimą. Tada konfliktai 
pasidaro neišvengiami 
ir dėl to visi kenčia. Pri
siminkime, kaip prieš ke
lis dešimtmečius muš
davosi lietuviai su ai- 
rišiais tokiame Bostone, 
nors abeji buvo balti ir 
katalikai, tačiau skirtin
go temperamento ir kul
tūros. Etninės bendruo
menės ir toliau turėtų 
pasilikti, kaip normali vi 
suomeninio gyvenimo 
forma.

Per eilę metų socio
logai kalte kalė jauni
mui, kad jis turįs būti 
savaimingas, skirtis nuo 
kitų, turėti savo "veidą" 
(identity). Dalis jaunimo 
paklausė, liovėsi kirpti 
plaukus ir skusti barz
das, valkiojasi purvini ir 
basi, nuplyšę, nušašę ir 
utėlių apsėsti. Na, ir jie 
mano, kad surado tą sa
vo "identity". Kai kurie 
kraštai tokių neįsilei
džia nei laikinai, kaip tu
ristų, ir komunistinėje 
Europoje išvaro juos iš 
restoranų, tačiau kar
tais panaudoja propa
gandai: ar mes nesako
me, kaip blogai žmonės 
gyvena kapitalistiniuose 
kraštuose, pažiūrėkite, 
čia amerikonai... O ko
dėl tie ponai sociologai 
nesakė jaunimui: laiky
kitės savo etninių papro
čių, būkite, kaip jūsų tė
vai ir seneliai, gyvenki
te pagal jų tradicijas, ne- 
nutolkite nuo savo etni
nės bendruomenės, tada 
turėsite savo tikrą iden
tity. Daug gražiau matyti 
žydus su jarmulkomis ir 
ciceliais, kurie niekam 
nieko nekenkia, negu 
"bytnikus" ir "hippius": 
kudlotus bernus su karo
liais ir auskarais,rūkan
čius marijuaną, arba kūt
vėlas mergas, nušašusio
mis nuogomis šlauni
mis, iš tolo dvokiančias. 
Tai pasityčiojimas iš 
žmonių rasės ir visokios 
pažangos, tai grįžimas į 
akmens amžių. Juos rei - 
kėtų bent porai metų už
daryti į auklėjamąsias 
stovyklas, kad išmoktų 
tvarkos, drausmės, dar
bo ir žmogiško gyveni
mo būdo. Ir pagalvoji: ge
ri buvo laikai, kai buvo 
tokie "ghetto"...

Alfa
EXPERIENCED

SIDING INSTALLERS 
WANTED

Steady work, mušt have own 
tools. Highest prfces paid. 
Call collect, Mr. Phillips, 716- 
685-1600. (49-55)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Department Supervisor in 222 bed 
F.xtended Care Facility to vvork 
wilh medical and pnra-medical team 
vvhich includes: An Occupationaf 
Therapist, Medical Sočiai Worker, 
Professional Nursing Staff, Medical 
Director, Speech Thęrapist, Staff 
Bionnnlysl, BenefiU included: Com- 
petitive salary, two wcekt» vacation. 
siek leave, I I paid holidays, longev- 
ity compensation, retirement pro- 
gram. $300,000 personai liabiiity and 
maiprnetice insurance, Blue Cross —— 
Blue Shield M.V.F.-I coverage with 
O.B. and master medical riders and 
$7,000.00 life insurnnce.
Mari ha T. Berry Memorlal Medical 
Care Facility, 43533 Elizabeth Road, 
Mount Clemens, Michigan 48043. 
Phone (3 13) 465-1922. - Extension

250. (47-56)
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Koplyčios ir kas toliau?
Dirva gauna nemažai 

laiškų, kuriuose skaity
tojai teiraujasi, kaip tik
rai yra su Sv. Petro ba
zilikos požemyje pasta
tyta lietuvių aukomis kop
lyčia?

Visiems susirūpinimą 
kelia jau ir mūsų spau- 
don prasisunkę praneši
mai ir korespondenci
jos, kad tai koplyčiai pa
skirtas kitas, religiškai 
ir politiniai absoliučiai 
neturalus pavadinimas 
"Mater Misericordiae". 
Tuo tarpu aukų prašy
muose koplyčia buvo ir 
tebėra vadinama "lietu
vių kankinių" vardu, ape
liuojant ne tiktai į auko
tojų religinius nusiteiki
mus, bet ir į savo tau
tos martirologijos ado
raciją. Ir kadangi lietu
vių tautos martirologija 
surišta su laisvės sie
kiais, pasirinktas kop
lyčiai pavadinimas žadi
no viltis, kad pačiame 
katalikybės centre su re
liginiu tikinčiųjų atsi
davimu ir prie Švento 
Petro altoriaus lietuviai 
deklaruos savo tautos 
siekį: leiskite mums bū
ti laisvais ir išpažinti 
laisvai savo tikėjimą. 
Tai būtų deklaracija, 
kad už laisvą savo tikė
jimo išpažinimą lietu
viai nebijo aukų ir sudė
jo aukų. Kitose tautose 
dvigubas tautos didvy
ris ir patronas yra tas 
šventasis kuris nekalė
jo savanoriškai savo ce
lėje, bet kovo jo už tautos 
religines bei tautines as
piracijas. Tokiomis tau
tos dorybėmis norėjo 
garsintis ir lietuviai, au
kodami lietuvių kankinių 
koplyčiai Romoje. Iš 
spaudos paskelbtų auko
tojų sąrašų tenka pri
leisti, kad tiktai dalis au
kotojų galėjo būti indi
ferentiški skelbiamam 
tikslui, ir aukojo tiktai 
dėl to, kad vyskupas pra
šė remti.

Todėl, jeigu eliminuo
tas daugelio aukotojų no
ras deklaruoti tautos 
martirologijos motyvą, 
ir koplyčiai suteiktas ofi
cialus neutralus tam 
motyvui vardas, yra pa
pildytas nusikaltimas, 
didesnis ir sunkesnis už 
paprastą netikslumą au
kų prašymo skelbimuo
se. Tuo taptų sugriautas 
pasitikėjimas savo egzi- 
linės bažnyčios dignito
riais, jų kovingumu gi
nant savo atstovaujamų 
tikinfčiųjų principus bei 
būtų griaunamas pasiti
kėjimas vatikaninių 
sluoksnių mūsų proble
mų ir siekių tikslumu ir 
nuoširdumu. Pagaliau, 
tuo suteikiamas tam tik
ras ginklas mūsų prie
šams, akivaizdžiai, dėl 
koplyčios pavadinimo su 
neutralinimo, parodant, 
kad Roma su mumis ei

na tik iki tam tikros kryž - 
kėlės ir apleidžia mus 
ten, kur aiškiai reikia 
eiti mūsų taurios kovos 
dėl savo religinio ir tau
tinio savitumo.

Italų dienraštis Roma 
-Napoli liepos 8 d. apra
šydamas koplyčios šven
tinimą, straipsnį užvar
dino "Įspūdingos iškil
mės", o antrinėje ant
raštėje pažymėjo "Ne
leista atžymėti komuniz
mo kankinius" To laik
raščio Vatikano kores
pondentas rašo, kad lie
tuvių išeiviams norėjus 
koplyčioje atžymėti ko
munizmo priespaudoje 
buvusius Lietuvos kan
kinius, atitinkamos Va
tikano įstaigos tam neda
vė leidimo ir kaip vieną 
priežasčių nurodo Vati
kano norą palaikyti dia
logą su komunizmu.

Tačiau tas koplyčių 
įrengimo faktas, kuris 
išlaikytas stambių sumų 
surinkimu iš lietuvių vi
suomenės, tapo ir soci
aliniu piūviu per mūsų vi 
suomenės prigimtį. Tas 
faktas įrodo, kad lietuvių 
visuomenė 1960-70 metų 
dekados yra tokia patkon- 
servatyviškai kieta pa- 
triotikai ir ekstra libe
ralinė materialistinėms 
religinėms apraiškoms. 
Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą lietuviai suau
kojo milijonus dolerių 
materialistinėms reli
ginėms apraiškoms (baž 
nyčių ir vienuolynų pa
statams). Iš to investavi
mo išliko tik skeveldros, 
dar našios lietuvių pa- 
triotikai. Bet tada teko 
tik apgailėtinos aukos sa
vo spaudai, jaunimo lie
tuvinimui, knygai, me
nui bei tautinei sąmo
nei ramstyti. Tariamas 
milijonas lietuvių emir 
gracijoje nedavė lietu
vių tautai nei muzikos 
kūrinių, nei meno ar 
raštijos šedevrų, išsky
rus tik apgailėtinas nuo
trupas, nors sąlygos vis
ką atsiekti dažnai buvo 
palankesnės, kaip kad tai 
buvo tėvynėje. Tai buvo 
epocha, kada lietuvių ko
lonijai dominavo mate
rialistiniai suvokta re
ligija.

Taip norima nukreip
ti emigracijos bėgį ir da
bar. Ar čia nedaroma 
klaida? Kultūrinės ins
titucijos ir dabar gauna 
tik apgailėtinai mažas 
aukas, o šimtai tūkstan
čių eina į bronzos ir 
marmuro puošmenas ki
tuose kraštuose, netgi 
nuneigiant martirologi
jos šventumo tezę.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVA

Birželio 21 d. Argentinos lietuviai Buenos Aires mieste paminėjo tragiškąjį birželi. Prie laisvės pa
minklo lietuvii) parapijos sodelyje buvo padėtas vainikas, o akademinė dalis pravesta parapijos salėje. 
Nuotraukoje prie paminklo kalbant maldą už žuvusius lietuvius. Kairėje Pijus Gudelevičius ir kun. A. 
Steigvyla. Toliau jaunimo organizaciją nariai. A. Kirstuko nuotrauka

Bendrasis Baltijos - 
Amerikiečių Komitetas 
išsirūpino susitikimą su 
Valstybės D-to pareigū
nais išsiaiškinti esamą 
politinę tarptautinę pa
dėtį. x*“

Š.m. liepos mėn. 20 
d. pabaltiečių delega
ciją, susidedančią iš 
ALT pirm. inž. Egueni- 
jaus Barkaus, ALT Val
dybos nario dr. Kazio 
Šidlausko, Bendrojo Bal- 
tijos-Amerikiečių K-to 
pirm. Gunars Meiero- 
vics, Amerikos Latvių 
Tarybos pirm. Uldis 
Grava, Latvių Biuro Wa- 
shingtone generalinio 
sekretoriaus Bruno Al- 
bats ir Amerikos Estų 
Tautinės Tarybos pirm. 
Heikki A. Leesmont bei 
Estų Tarybos atstovo Wa 
shingtone Gernard Bush- 
mann, priėmė Valstybės 
sekretoriaus pavaduoto
jas Europos reikalams 
ambasadorius Martin J. 
Hillenbrand. Šalia Vals
tybės sekretoriaus pa
dėjėjo Hillenbrand, pa
sitarime dalyvavo ir Len
kijos skyriaus Valstybės 
D-to vedėjas, laikinai ei
nąs ir Baltijos skyriaus 
vedėjo pareigas, Martin 
bei Valstybės D-to ryši
ninkas su tautinėmis gru. 
pėmis Ilmar Heinaru.

Lietuvių atstovams bu 
vo gana malonus netikė
tumas, kai delegaciją 
prie durų pasitiko jauna, 
graži blondinė, kuri pa
sisakė esanti lietuvaitė 
Atkočaitytė ir visus nu
lydėjo į Valstybės sekre. 
toriaus laukiamąjį.

Pabaltiečių delegacija 
įteikė p. Hillenbrandui 
trumpą memorandumą, 
iškeliantį parindinius 
Sovietų S-gos prieš Bal
tijos valstybes įvykdytos 
agresijos teisinius fak
tus, tos agresijos pa
smerkimą iš JAVpusės, 
sovietų aiškią nesėkmę 
palaužti Baltijos tautų at
sparą prieš sovietinįoku- 
pantą, esamos padėties 
prieštaravimą Jungtinių 
Tautų čarterio ir Žmo
gaus Teisių Deklaraci
jos principams ir pa
reiškiant viltį, kad di
džiosios Vakarų jėgos, 
saugojančios pasaulio 
taiką, surasiančios tin
kamų priemonių privers
ti Sovietų S-gą gerbti tau
tų apsisprendimo prin
cipą ir suteikti laisvę 
visoms pavergtoms, jų 
tarpe ir Baltijos, tau
toms.

JAV LAIKYSENA BALTIJOS TAUTŲ 
ATŽVILGIU NEPASIKEITUSI

Suėjus į sekretoriaus 
p. Hillenbrand kabinetą, 
įvyko gana jaukus, arti 
valandos užsitęsęs pokal
bis tarp sekretoriaus ir 
delegacijos narių.

Hillenbrand užtikrino 
pabaltiečių delegaciją, 
kad jis nenumatąs jokio 
pagrindo, kad galėtų pa
sikeisti ligšiolinė JAV 
laikysena, nepripažinti 
Baltijos tautas ištiku
sios aiškios agresijos. 
Valstybės D-te ir ateity 
būsiąs atskiras Baltijos 
valstybių skyrius. Jungti - 
nės Valstybės nori teikti 
Baltijos tautų laisvės by
lai visokeriopą moralinę 
paramą, bet šiuo metu 
vargiai begalima ką dau
giau padaryti.

Į klausimą, kodėl Free 
Europe radijas neturi 
Baltijos kalbom is trans
liacijų ir ar Valstybės 
D-tas negalėtų pasirū
pinti, kad tokios translia 
ei jos būtų įvestos, Hill
enbrand pasakė, kad 
Free Europe radijas ne
turįs jokių transliacijų 
į Sovietų S-gą arba jos 
užimtas teritorijas, bet 
tokios transliacijos įei
nančios į Liberty Radio 
veiklos sritį. Be to, 
Free Europe Komitetas 
nesąs Valstybės D-to ži
rnio j, o veikiąs šalia vy
riausybės.

Iškėlus klausimą apie 
JAV ir Sovietų S-gos kon- 
sularinės sutarties gali
mą neigiamą poveikį į 
Baltijos valstybių užgro
bimo nepripažinimą, kai 
JAV konsuliariniams at
stovams teks atlikinėti 
Baltijos valstybių terito
rijoj oficialius veiks
mus, kaip tai suimtų JAV 
piliečių lankymą Balti
jos valstybėse ir-kt., tai 
Hillenbrand kategoriš
kai pareiškė, kad pagal 
tarptautinę teisę tokių 
konsularinių veiksmų at- 
likinėjimas niekados ne 
gali reikšti tarptautinio 
valstybės arba vyriau
sybės pripažinimo, ku
riam yra reikalingas ati
tinkamas atskiras aktas. 
Kaip pavyzdį, jis pami
nėjo nuo 1920 m. Sovietų 
S-goj veikusią JAV kon- 
sularinę misiją, bet JAV 
pripažinusios Sovietų S- 
gą tik po keliolikos metų. 
O kad konsularinė sutar
tis palengvintų sovie
tams savo agentų infiltra
ciją įšįkraštą, ypač tarp 
pabaltiečių, tai sekreto
rius mano, kad šis pavo

/

jus nebaisus, be to, jie 
turėję gana progų tą da
ryti per savo ligšiolines 
misijas.

Kalbant apie sovietų 
peršamą Europos sau
gumo konferenciją, Hille_ 
brand pastebėjo, kad 
JAV į tokią konferenciją 
neskubančios, o jei ji 
kada nors įvyktų, Jungti
nėms Valstybėms tektų 
labai stropiai sekti, kad 
betkoks susitarimas ne
galėtų būti išaiškintas 
kaip esamos Baltijos 
valstybių padėties įteisi-- 
nimas. Vakarų Vokieti
jos tiesioginės su Sovie
tų S-ga derybos arba 
koks jų susitarimas, ne 
galėtų pakeisti Baltijos 
valstybių sienų arba jų 
padėties.

Estų atstovų buvo at
kreiptas dėm esys į di
delį skirtingumą tarp iš 
Estijos atvykstančių į 
JAV ir į Estiją keliau
jančių lankytojų skai
čiaus ir amžiaus gru
pių, bet čia esą sunku ką 
nors padaryti, nes sovie
tai neišleidžia nei dides
nio skaičiaus lankytojų, 
nei jaunesnio amžiaus 
grupių žmonių. Ilgainiui
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ši padėtis turėtų pasi
keisti.

Hillenbrand sakė, kad 
jis neseniai skaitęs pra
nešimus, kad Baltijos 
tautose pasireiškiąs la
bai stiprus tautinis jaus
mas, kuris mums turėtų 
teikti pačią didžiausiąją 
išsilaisvinimo viltį, kai 
kada nors įvyks jėgųper- 
sigrupavimas. Paskuti
nių 200 metų istorija aiš
kiai įrodžius nepapras
tai didelį tautinių grupių 
gajumą.

Baigiant pokalbį, Vals 
tybės pasekretorius Eu
ropos reikalams buvo pa 
klaustas, ar Valstybės 
D-tas palankiai priimtų 
JAV Kongreso iniciatyvą 
pravesti Užsienių Para
mos įstatymo papildy
mą, pagal kurį būtų su
teikta finansinė parama 
Baltijos tautinių komite
tų išlaikomoms radijo 
propagandos priemo
nėms sustiprinti. Pana
šus projektas buvęs pra
vestas Senate 1956 m. ir 
tuomet Valstybės D-tas 
jam davęs savo pritari
mą. Šitokia materalinė 
parama netik pagerintų 
mūsų vedamą propagan
dą, bet ypačiai sustip
rintų pavergtų Baltijos 
tautų dvasią ir teigia
mai veiktų šio krašto vi
suomenę, nes atkristų 
priekaištas, kad Jungti
nės Valstybės ne visoms 
tautoms taiko vienodą 
standartą, kadangi dėl 
vienų tautų laisvės veda
ma ginklo kova, kitos re
miamos ginklais ir pini
gais, o dėl Baltijos tau
tų laisvės ligšiol nebuvo 
beveik nieko daroma.

Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas pasa
kė, kad jis šį reikalą tu
rįs perduoti savo eks
pertams, prašė raštu pa
tiekti ir tuomet praneš 
savo atsakymą.

ALT Biuras

KĄ SAKO KITI 
APIE AGONIJĄ?

Jaunesnei kartai ši knyga 
perskaitytina, kad žinotų, ka. 
išgyveno jų tėvai...

Alė Rūta
(Laiškai Lietuviams, 1966) 

Naudinga dabar tuos daly
kus aiškintis, kad suprastume 
praeities klaidas.

Laisvoji Lietuva, 1965
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PROF. ADOMAS VARNAS PASAKOJA:

KAIP PIEŠIAU LIETUVOS PAŠTO ŽENKLUS
PASIKALBĖJIMĄ UŽRAŠĖ E. JASIUNAS

Pirmiausiai aš norėčiau pa
pasakoti apie Steigiamojo Sei
mo pašto ženklų laidą. Tai buvo 
1920 metais. Man tada teko būti 
Meno Knrėjy Draugijos pirminin
ku ir prisidėti prie piešimo paš
to ženklų, kortų, ir dar kitokių 
smulkmenų.

Steigiamojo Seimo pašto ženk ■ 
lų laidos projektas buvo paskelb • 
tas Susisiekimo Ministerijos 
konkurso keliu Įvykinti. Konkur
sas neilgai užtruko, buvo du 
laimėtojai: dail. Adomas Gal
dikas ir aš. Dail, Galdiko bu
vo patvirtinti du projektai: 
Ąžuolas ir Vytis. Mano buvo du 
portretiniai projektai: DLK Vy. 
tautas ir DLK Gediminas.

Tie ženklai paskui buvo spaus - 
dinami, ir man buvo pavesta 
spausdinimo priežiūra. Buvo 
spausdinama Kaune, kokioje tai 
Senamiesčio mažoje spaustuvė
je, jos savininko (žydo) pavar
dės nebeprisimenu.

Tuos ženklus bespausdinant 
man atėjo mintis paprašyti mi
nisteriją, kad ji sutiktų išleis
ti dar ir trečiąją tų ženklų lai
dą — trijų spalvų. Man pačiam 
teko eiti pas min. pirm. Galva
nauską rūpintis tuo sutikimu. 
Sutikimas buvo gautas ir iš su
sisiekimo ministerio.

Taip ta prečioji laida buvo at
spausdinta, labai nedidelis kie
kis, nebeprisimenu kiek, gal 
tik po pora tūkstančių kiekvie
no ženklo.

Bet svarbiausia, kad tie tri
jų spalvų ženklai buvo skirti 
Meno Kūrėjų Draugijos iždo pra
turtinimui, tam tikrų jos užda
vinių finansavimui. O tie užda
viniai pradžioje be finansų bu
vo labai sunkūs vykinti. Mums 
labiausiai rūpėjo lietuviškos ope
ros reikalas.

Tie trijų spalvų pašto ženklai 
pašte buvo pardavinėjami vieną 
dieną ar dvi dieni. Likusieji ne
parduoti pašto ženklai buvo duo
ti man, Meno Kūrėjų Draugijos 
reikalų vedėjui patariant ir pri
stačius jo turimas žinias apie 
Tilžės teatro likvidavimą ir ten 
esamų kostiumų nupirkimo gali
mybes, mes nedelsdami tuoj pat 
pardavėme tuos pašto ženklus ko ■ 
kiam tai klaipėdiečiui už pusę 
milijono ostmarkių.

Gavę pinigus, nuvažiavome 
Į T ilžės teatrą, apžiūrėjome kos. 
tiumus, apžiūrėjome, kokia yra 
galimybė juos išlaikyti mūsų są
lygose kauniškiame teatre. Na 
ir sutikome, nupirkome, ir už po. 
ros dienų jie jau buvo Kaune. 
Nupirkome šešių operų kostiu
mus. Tai buvo mums tikra šven
tė. Džiaugėsi ir Kipras Petraus
kas, ir Sodeika, ir visi kiti dai- 
ninikai, kuriems rūpėjo kaip 
nors apsirengti. Pamenu, kad 
kostiumai buvo nupirkti — Ri- 
goletto, Traviatai, Faustui ir 
kitoms operoms.

Blogiausia, kad neturėjome 
paruošto žmogaus, kurs galėtų 
prižiūrėti tų kostiumų užlaiky
mą. Man pačiam teko imtis ini
ciatyvos ir juos tvarkyti: atsi
žvelgiant Į kostiumų išsaugoji
mo reikalavimus (kaip tai pliu
šas, šilkas ar kt.), pridaboti jų 
išlaikymą. Antra, mes tuojau pat 
norėjome pasitarnauti ir mūsų 
plačiajai visuomenei, mūsų pro
vincijai: vieną - kitą kostiumą 
išnuomodavom provincijos vai
dintojams. Be abejo, tai sudarė 
mums labai patogią atmosferą 
sueiti su visuomene, buvome la
bai Įvertinami, kad norėjome 
kiek galint artimiau gyventi su 
liaudimi.

Tai maždaug tokia tų ženklų 
istorija, kurie liečia pačią pra
džią mūsų Meno Kūrėjų Drau
gijos veiklos, ir kuri pirmiau
siai prasidėjo per operos (stei
gimą ir operos pastatymus.

GrĮžtant prie Steigiamojo Sei
mo pašto ženklų, prie normalio
sios laidos ir specialiai Meno 
Kūrėjų Draugijai skirtos, tenka 
pažymėti ir apgailestauti, kad ki
tokių spaustuvių mes tada dar 
neturėjome. Vienintelė spaustu
vė, kuri buvo, tai to žydo spaus
tuvė Senamiestyje, ir tenai tu
rėjome spausdinti akmenyje. 
Tie akmenys buvo labai nevyku
siai "nuodijami". Teko padaryti 
daug makalatūros ir vėliau ją 
deginti. Bet pamažu išgavome 
šiek tiek geresnius spausdintus, 
kuriuos kai kas paskui vadinda
vo "abrozėliais".

Dabar pakalbėkime apie sekan
čią reguliarią laidą su skatikais 
ir auksinais. Tai buvo keturių 
piešinių laida. Sėjėjas, Plovė
jas, Kęstutis ir Raitelis ištrū
kęs nuo arklo ir nešąs deglą Į 
Lietuvos kaimą. Deglą šviesos, 
kuri tuomet turėjo būti neša
ma kiekvieno lietuvio Į visus už 
kampius.

PROF. ADOMAS VARNAS V. Maželio nuotrauka

Toji laida buvo ne konkurso 
keliu priimta, bet užsakyta vie
nam dailininkui, kuris galėtų iš
laikyti visų ženklų vieningą sti
lių. Čia to vieningumo gal ir ne
buvo pilnai pasiekta,betvis dėl
to tam tikras ryšis yra. Ryšis 
ta prasme, kad toji laida, kaip 
man atrodo, bandė išspręsti tą 
didelį, ir galbūt nuo senų laikų 
gyvavusį sėslaus lietuvio tauru
mo bruožą. Čia (pinamas sė
jėjas grūdo, kurs turi atgyti ir 
augti; piovėjas, kurs tuo derliu
mi peni savo tautiečius; Kęstu
tis, kuris buvo taurumo simbo
liu, pripažintas net ir priešų, 
kaip riteris be dėmės ir klas
tos; ir ketvirtasis piešinys, ku 
ris konkrečiai buvo panaudotas 
net Petrapilio seime, kaipo pro
jektas tam tikros vėliavos ar 
ženklo specifiniam reikalui — 
tai piemenėlis, atitrūkęs nuo 
arklo, atitrūkęs nuo bandos, 
raitas, be kamanų ar balno, ne 
ša deglą Į visus Lietuvos pa
kampius.

Tarp kitko, labai Įdomus epi- 
zodėlis su tuo pačiu piešiniu, 
apie kurį vėliau draugijoj buvo 
atsiliepta kaipo apie "raganą 
su šluota". Taip buvo apibūdi
nęs a.a. garbingas rašytojas 
ir poetas prel. Jakštas - Damb
rauskas. Gal jis tai padarė hu
moro pagautas, bet tai nebuvo 
mano mintis, gal buvo blogas 
tik piešinys, kuris nevisus vie. 
nodai Įtikino, ne pagal mano 
norą ar projektą, t.y. pieme
nėlį ant labai risto žirgo.

Ką galėčiau pasakyti apieDe- 
Jure laidą? Man buvo neleng
vas uždavinys, ir, pasakyčiau, 
portretų, kokius norėjau pada
ryti, spausdinimas akmenyje 
nebuvo prie širdies. AŠ daug 
ginčijausi su direktoriais, kad 
jie kaip nors rastų būdą, su 
ministeriu pasitarus ir biudžetą 
kur nors praplėtus, tą portreti
nę seriją išspausdinti giliaspau
de. Giliaspaudė būtų buvusi tin
kamiausia šiai laidai, bent tin
kamesnė, kaip kad išėjo akme
nyje. Negavus sutikimo, turė
jau portretinius piešinius tai
kyti akmeniui, ne plieno raižy
mui.

Svarbiausia, kiekvienam as
meniui reikėjo rasti individu
alaus piešinio atžymėjimą, kad 
nebūtų vien tik veido išraiška. 
Čia aš ėmiau ornamentus iš 
mūsų tautodailės. Tie ornamen
tai gal ne visur taip pavyko, 
kaip mano buvo norėta, bet šioks 
toks skirtumas kiekviename pie
šinyje yra. Blogiausias reika

las buvo su trim portretais vie
name ženkle: man net širdį gė
lė, kad toks piešinys reikėjo 
akmenyje spausdinti. Negalė
jau suprasti, kad tik aš vienas 
to reikalauju. Man atrodė, kad 
visi kiti turėtų dar daugiau rei
kalauti. Bet ką padarysi, kad 
tuomet Lietuvos finansai gal
būt buvo tikrai dar nekokie, ir 

teko taupyti.. Į Londoną važiuo
ti nedrįsom: silpsti žmones, 
siųsti komisiją reikia pinigo. 
Na ir pati giliaspaudės spauda 
yra bent keturgubai ar penke
riopai brangesnė.

Kai buvo pakeista valiuta, ir 
vietoj auksinų ir skatikų buvo 
priimta litai ir centai, buvo 
perspausdinti ir pašto ženklai. 
I tų perspausdintų ženklų eilę 
Įėjo dalis ir mano projektuo
tų. Visi jie buvo perspausdin
ti be mano žinios, ir aš nega
lėčiau nieko ypatingo apie tai 
pasakyti.

Dėl ženklų su dr. J. Basana
vičiaus atvaizdu, kurie buvo iš
leisti jo mirties pagerbimui, ga
lėčiau pasakyti, kad tai buvo 
pirmieji ženklai, apvesti juodu 
gedulo braižu. Jie buvo mano 
projektuoti pagal užsakymą, bet 
prie spausdinimo aš nedalyva
vau. Jie buvo spausdinti ar Švy
turyje ar kur kitur. Šių ženklų 
buvo atspausdinta keturių verty
bių serija, Įvairiomis spalvo
mis.

Vytautiniai mėtai (1930) mano 
darbo srityje su pašto ženklais 
buvo skirtingi tuo atžvilgiu, kad 
teko daryti visą eilę piešinių 
ženklams, kurie taip pat turėjo 
būti spusdinti akmenyje.

Akmeniui paruošti parengtų 
specialistų buvo labai maža, ir 
teko susidurti su labai didelė
mis kliūtimis, kad piešinys iš
eitų bent apytikris, kaip jis bu
vo nupieštas. Atsirado kliūčių 
ne tik ženkluose, bet ypatingai 
didesnio pavidalo Vytauto por
trete, kuris buvo skirtas mo
kykloms ir kitiems dekoraty
viniams tikslams.

Ženklai buvo padaryti per
daug smulkūs, kad akmenyje jie 
galėtų turėti bent šiokią tokią 
pakenčiamą išvaizdą. Jie išėjo 
geriau, nes patys ženklai buvo 
didesni, ir pats piešinys nerei
kalavo laikytis portretinių dės
nių.

Tokios aplinkybės mane labai 
jaudino, ypač, kaip sakiau, kai 
piešiau tą didijį portretą: tris 
kartus tas portretas buvo griauž. 
tas akmenyje, neva taisant mano 
piešinĮ. Vis turėjau jį bloginti, 
ir išėjo blogesnis, negu buvo 
pačioje pradžioje padarytas. Su 
dideliu apgailestavimu man te
ko matyti, kaip jis išėjo Į viešu 
mą. Be abejo, jei j( visuomenė 
sutiko kritiškai, tai labai pagrįs 
tat

Mažesnių vertybių ženklams 
skirtą Vytauto portretą ėmiau 
iš savo paties piešinio, daryto 

1921 m. Pragoję, Piešinyje bend - 
ras siluetas tas pats bet veidas 
pailgesnis. Pats piešinys tuo 
blankus, kad jis yra per mažas. 
Jo nebuvo galima akmenyje ku-. 
riuo nors būdu išryškinti. Bent 
aš nemokėjau, nebuvo toks spe
cialistas, kad ŠĮ mažą piešinėlĮ 
galėčiau padaryti akmenyje ypa
tingai patrauklų.

Gal bent kiek geriau išėjo su 
Vytauto priesaika. Čia daugiau 
buvo atkreiptas dėmesys Į pa
čio žirgo ir raitelio judesį. Ma
no matytame Stykos dideliame 
paveiksle, taip pat vaizduojan
čiame Vytauto priesaiką, žirgo 
kojos yra statmeniškos, ir labai 
kietai Įremtos Į žemę. Aš ui 
laikiau ne visai sutinkančiu su 
judesiniu mano nogimu paženk
linti stilium, kur net ir priesai
ka turėjo būti pagrįsta daugiau 
judesiu: žirgo viena priekinė ko
ja pakelu, kita Įremu, atsi- 
spyręs abiem užpakalinėmis ko
jomis. Patsai Vyuutas duoda 
priesaiką.

Dabar pakalbėkime apie pašto 
ženklus, skirtus Lietuvos Vaiko 
Draugijai. Kaip paprastai, mano 
pageidavimaibuvo ir šį kartą pa
reikšti p. direktoriui, su kuriuo 
teko tuo reikalu kalbėtis, ar ne
būtų galima imtis giliaspaudės 
spaudos. Jis man pasakė tą pat, 
ką ir anksčiau, kad dar esą per 
anksti apie tai galvoti: trigubai 
didesnės išlaidos, ir dėl to nėra 
galimybių to imtis, mano paties 
pageidavimai seniau ir dabar te
būnie palaidoti. Sutikau imtis 
darbo, ir gana greitai projek
tus padariau, nes turėjau bent 
kiek atostogų laiko.

Padaręs pirmuosius piešinius 
pamačiau, kad yra trūkumas 
kompozicijoje tarp rėmų ir pa
ties paveikslo viduryje: rėmai 
per platūs. Aš pranešiau direk
toriui, kad norėčiau piešinius 
pataisyti, norėčiau kitaip per
daryti, Jis tarė, kad jei tokie 
jau padaryti, tai ir reikia spaus
dinti, nes laiko jau yra mažai, 
neturime atidėlioti. Taip teko ir 
atiduoti.

Ornamentiką rėmams sėmiau
si iš mūsų tautodailės, iš moty
vų kryžiuose, motyvų skrynio
se, ir kt. Ornamentai buvo ketu
rių rūšių, kiekvienam piešiniui 
kitokie. Patys siužetai, taip pat 
keturių rūšių, buvo nustatyti kar
tu su direktorium.

Pirmasis siužetas — Vytauto 
pabėgimas iš kalėjimo. Siuže
tas gana komplikuotas, bent tiek 
susipažinau su litaratūra, su jo 
istorija. Atrodo, kad Andrioli, 
ar kieno kito, irgi buvo pasirink 
ta panaši tema. Nenorėjau dary
ti panašų dalyką, sugalvojaugry. 
nai savo kompoziciją ir tą pada
riau.

Krikštas buvo jau komplikuo- 
tesnis dalykas, ypatingai, kad 
reikėjo išskirti dalyvavusius Vy
tautą ir Jogailą: dėl to teko da
linti pačią kompoziciją beveik į 
dvi dalis.

Trečioji kompozicija — Žal
girio mūšis. Tai buvo gal viena 
iš sunkiausių, kadangi į tokį ma
žą plotelį reikėjo duoti vaizdą, 
kuris būtų šiek tiek panašus į ko- 
k( nors mūšĮ: žirgai, ietys, kuo
kos, ir t.t. Šiame siužete už
trukau kuo ilgiausiai.

Lucko suvažiavimas — ket
virtasis siužetas ėjo lengviau, 
kadangi čia sėdinčių asmenų, 
daugiau teko pasidarbuoti daly
vių apranga, ir maždaug numa
tyti, kur gali būti Vytautas, kai
po to suvažiavimo šeimininkas, 
ir kur patsai Zigmantas.

Nepriklausomybės Akto signa
tarų paskelbtas aktas man buvo 
gana sunkus, buvau padaręs kele ■ 
tą škicų. Pirmasis škicas,atsi
menu, buvo darytas vieniems da
lyviams sėdint, kitiems stovint, 
pats Dr. Basanavičius skaitąs 
aktą. Antroji kompozicija man 
taip pat nepatiko, ir dariau trę. 
čiąją, kuri buvo paskutinė, ir ku
rią atidaviau spaudai.

Buvo smagu abu tuodu pieši
niu daryti, kadangi jau buvo pa
žadėtas giliaspaudės spausdini
mo būdas. Buvo galima smulkiai 
veidus apdoroti, kad jie būtų pa
našūs Į tuos, kurie tą Aktą pasi
rašė. Žinoma, ant tokio mažo 
plotelio gal tas nevisiškai pilnai 
pavyko, bet šiek tiek gal ir ga
lima juos iš veido apybraižų 
atpažintų Prezidento Smetonos 
portretą buvau keletą kartų da
ręs anksčiau, ir man nebuvo sun
ku, dariau be jo paties pozavi
mo. šonuose pavaizdavau praei 
ties ir tuometinės Lietuvos sim
bolius.

Be šios Jubiliejinės laidos, 
buvo išleistas dar ir atmintinis 
lapelis.

1939 m. spalio 10 d. Lietuvai

J. GRAUDA

Apie kengūrų žemės karus
Amerikoje daunorininkai kaunasi su naujienin- 

kais, naujieninkai kaunasi su frontininkais, fronti
ninkai kaunasi su altininkais, altininkai kaunasi su 
antivlikininkais, antivlikininkai kaunasi su Stravins
ku. Nagys kaunasi su Meku. Vaičiūnienė kaunasi su 
Grandinėle. Vladimirovas kaunasi su Daunoros kon
certo organizatoriais New Yorke. Atviro žodžio mėn
raštis kaunasi su uždaro žodžio spaudinėliais. Skau
tai avižienininkai kaunasi su skautais antiavižieni- 
ninkais. Net gi Grauda su savo agentūra kaunasi su 
viskuo, kas pasigailinčiai ir graudžiai komiška...

Bet lietuvių kovos vis lyg nepasiekia globalinio 
masto. Tai tiktai kovos Dėdės Šamo kontinente.

Nope, pasakė telegrama iš Kengūrų kontinento, 
mes irgi kaunamės. Ir dar kaip. Argi negirdite mū
sų batalijų kanonados, neįregite dūmų ir šrapnelių 
bliksnių, kurie skrodžia pietų kryžiaus padangę. 
Nors mes čia esame kojomis aukštyn pozicijoje dėl 
žemės rutulio nelabai tinkamos padėties, bet mes 
kaunamės ir kausimės.

Iš tikrųjų: siuntėme jiems savo tenorą, kad su
minkštintų jų nervus su lietuviškomis arijomis iš 
Bizet ir Verdi, kautynės nesiliovė.

Prašo jie, atsiųsti diplomatijos šefą ar kurį ki
tą Vakaruose reziduojantį lietuvos diplomatą. Bet 
kur ir kada (pasakykite tik) diplomatas vyko įkovos 
lauką?

Siųstumėm australams savo turimus generolus 
bet visi jau pakankamai apseno ir su padidinamu 
stiklu neišskaitys iš smulkaus šrifto prirašytų to
pografinių žemėlapių. Bet, koks gi generolas vyks į 
kautynių lauką, kol jam neparuoštas saugus vyriau
sias štabas už kelių šimtų mylių nuo fronto. Ar ne- 
taip byloja ir Vietnamo strategija?

Mes tegalime pasiųsti australams tiktai kau
tynių arsenalui papildyti iškarpų iš savo kautynių 
rašinių. Tai didžiai palaikytų abi kariaujančias pu
ses išsilaikyti karo stovyje, kol Lietuva bus išlais
vinta ir tada su kautynių dvasia dvasioje ir su glė
biais kovotojiškos spaudos kišenėse triumfaliai su
grįžti Nepriklausomon Lietuvon.

Kada bus atsteigtas naujas Karo Muziejus, nau
jas Nagevičius ten įkurs naują Lietuvių Kovų sky
rių. Be abejo tas Lietuvių kovų skyrius užims di
džiausią pastato dalį. Kokį kambariuką paskirsime 
partizanų kovoms iš 1945-55 periodo. Bet didžiu
lės salės bus paskirtos reikšmingesnėms mūsų ko
voms. Dėdės Šamo kontinento kovos, Kengūrų kon
tinento kovos, Senutės Europos kontinento stovyk
linės, anti-ir-pro vilkinės kovos.

Kautynių lauko schemos, vardai ir datos...
Tada taps kūnu ateinančioms kartoms mūsų 

himno tvirtinimas:
... iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia...
Beje, grįžtant prie Kengūrų kontinento temos. 

Australija taip toli, kad kovos detalių neįmanoma 
vardinti. Galime užgauti vieną ar kitą priešininkų 
pusę, ir, ko gero, jie sustos kariavę tarpusavyje, 
atsuks savo pabūklus prieš mus.

Australijoje pasirodė didžiulis istorinis doku
mentas Kaltinamasis aktas Mūsų Pastogės redak
toriui V. Kazokui, Pagal tą istorinį dokumentą V. 
Kazokas, kai pas mus Vytautas Kazakevičius, aiš
kiai tarnaująs Kremliui. Todėl Kaltinamasis aktas 
reikalauja V. Kazoką nušalinti nuo Mūsų Patogės 
redakcijos kėdės. Pr. Nagys tne kanadiškiskariau
na Nagys) iš savo spaustuvės išmetė Mūsų Pasto
gės lankus ir ėmė leisti Lietuvos Keliu spaudinį, 
kuriuo smerkia Mūsų Pastogę. Gi Mūsų Pastogė 
pasirodė rašomąja mašinėle rašyta, apgailėtinai 
menkutė, bet labai padidinusi savo bibliografinę 
vertę ir dėl šio skandalo, ir dėl mažyčio savo ti
ražo. Tame kautynių lauke susirinkusi ALB Sid- 
ney apylinkė į garbės teismą išrinko... Mūsų Pas-, 
togės redaktorių V. Kazoką...

Ak, kengūrų kontinentas taip toli, kad čia 
mes, nieko nesupratę kautynių lauko topografijoje, 
skubame pastatyti tašką.

atgavus savo sostinę Vilnių. Ju
biliejinė £0 m. Nepriklausomy 
bės keturių pašto ženklų laida 
buvo perspausdinu Gedimino 
stiebais ir įrašu: "VILNIUS 1939 
spalio 10 d." ši deja jau buvo 
paskutinė mano pieštų papras ■ 
to pašto ženklų serija.

ORO PAŠTO Ž.ENKAI

Dabar galime kiek pakalbėti 
apie mano projektuotus oro paš
to ženklus.

Oro pašto Įsteigimo laidai,ku
ri buvo man užsakyta, iš anksto 
buvo duotas foto nuotraukos — 
lėktuvo modelis — irjaunumaty 
ta ženklo trikampė forma. Tiesą 
pasakius, aš tuomet teturėjau 
nelabai daug laiko, ir atmenu, 
kad per vieną vakarą tą projektą 
ir padariau.

Fakiškai ši trijų verčių oro 
pašto laida oro pašto įsteigimui 
nebuvo panaudota. Žodis "įstei
gimas" spaustuvės buvo per
spausdintas žodžiu — "ženk
las". Numatytoji įsteigimo da
ta panaikinu statmeniškais 
brūkšneliais. Rozetėje taške- ' 

lis ar apatiniame dešiniajame 
kampe geltonas lankelis mano' 
piešinių projekte nebuvo numa. 
tyti.

1922 m. spalio mėn. Įvedus 
naują piniginį vienetą — litą, 
buvo išleista naujomis vertė
mis perspausdinu oro paš
to ženklų laida. I ją pateko ir 
mano 5 auks. trikampis ženklas, 
kuris buvo perspausdinus nauja 
vieno lito verte.

Oro pašto ženklų laida Vytau
to sukaktuviniais metais, kuri 
buvo išleisu iš T ženklų,3 įvai
rių piešinių, buvo mano daryta 
su atsidėjimu, nors ją nelaiky
čiau ypatingai pavykusia. Mano 
uždavinys buvo galimai daugiau 
surišti dabartį su praeitimi, su 
ta galingąja Lietuva. Atsimenu 
kad viduriniame piešinyje su 
Vyuutu, sėdinčiu ties Kauno 
Senamiesčiu ir žvelgiančiu į to
lį, norėjau atvaizduoti tą galią 
ir dabartyje, kuri turėtų kiek
viename lietuvyje reikštis.

Pirmasis ženklas — min. 
pirm. Tūbelis. Antrasis -- Vy
tautas ties istoriniu Kauno Se-

(Nukelta į 5 psl.)
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AITVARAI IR GIRIA
"Mes nepripažįsta- ' 

me kompromiso, kuris 
skelbtų, kad įmanoma da
linės laisvės idėja: oku
panto leidimas kalbėti 
savo teritorijoje sava 
lietuvių kalba. Mums rei
kia pilnos laisvės, pilno

Prof. A. Varnas...
(Atkelta iŠ 4 psL) 

namiesčiu. Ir trečias — Vytau
tas ir prez. Smetona. Kiekvieno 
ženklo abiejuose Šonuose pa na u 
dojau liepsnojančio kardo orna
mentą, kuris simboliną apsau
gos ir šviesos uždavinius.

1932 m. Kauno pašto viršinin - 
kas man užsakė nupiešti II-jai 
oro pašto laidai, skirtai Lietu
vos Vaiko Draugijai, naujus is
torinėmis temomis ženklus. Iš 
šešių pasirinktų temų, buvo man 
sunkiausia ir sukėlė daugiausia 
rūpesčių — Mindaugo vainikavi
mas. Sunkumai kilo ne dėl pie- 
šfniško kompozicijos apdoroji
mo, bet dėl to pasiutusiai mažo 
ploto, į kurį ilgai negalėjau nu
sistatyti, kuriuos istorinius as
menis turiu parinkti to vaininka- 
vimo aktyviais dalyviais, ir ku
riuos — tik liudininkais, kad aš 
galėčiau juos tinkamai įterpti. 
Tos priežasties dėlei, atsimenu, 
vėl kreipiausi į direktorių Sruo
gą ir įrodinėjau, kad istorinės 
rūšies ženklai, kaip šitie, skirti 
Lietuvos Vaiko Draugijai, turė
tų būti spausdinami tiktai gilia
spaude. Tik tuomet būtų galima 
tinkamiau ir piešinių projektus 
sukomponuoti, ir juos tinkamiau 
atspausdintu

Tuo aš ir norėčiau užbaigti 
savo tam tikrus atsiminimus 
apie pašto ženklus, kuriuos ku
riant man teko gana aktyviai da
lyvauti ir turėti nelabai smagių 
momentų. Tai būtent, kad 1932 
m. iškilo dvejopos rūšies pašto 
ženklų byla, kurioje man teko 
dalyvauti ekspertu ir sugaišti 
net trejus metus, kada beveik 
negalėjo jokio kito darbo dirb
ti, išskyrus tarnybą Meno Mo
kykloje.

(FD "Lietuva" 
Biuletenis nr.6)

EMILIJA ČEKIENĖ 

savo valstybės suvere
numo. Mums reikia tota
linės laisvės realizavi
mo. Tik už tokią idėją 
suguldė savo galvas sa
vanoriai, partizanai ir 
Laisvės kovotojai.

Todėl mums privalu 
gaivintis tomis nuotai
komis, tais įsitikinimais 
ir siekiais, kuriais gy
veno Lietuvos valstybės 
steigėjai. Tai yra totali
nė pilnutinė laisvė: tau
tos suverenumas savo te 
ritorijoje.

Greta to siekio men
kos yra mūsų lokalinės 
tarpus avės kovos, dėlku 
rių išliejamos rašalo m a- 
rios. Ir tos marios to
kios seklios, -tokios 
drumzlinos ir bepras
mė, palyginus jas tik su 
vienu Laisvės kovotojo 
kraujo lašu".

Tuos prasmingus ir 
mūsų išeivijos gyveni
mui reikšmingus žo
džius pasakė rašytojas 
Jurgis Gliaudą Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio 
literatūrinės premijos 
įteikimo iškilmėse Chi
cagoje už jo parašytą ro 
maną "Aitvarai ir Gi
ria". Autorius mums ge 
rai žinomas kaip kūry
bingas romanistas ne 
kokių nors idėjų išgalvo- 
tojas, bet romano žanru 
sugebąs vaizdžiai ir įti
kinamai perduoti lietu
vių . tautos, jos atskirų 
klasių bei individų gyve
nimo 
jų 
mas, laimėjimus ir ne
sėkmes.

"Aitvarai ir Giria" ati
dengia skaitytojui tik vie
ną trumpą lietuvių tau
tos tragedijos metu par
tizanų išgyventą laiko

būdą, galvoseną, 
kasdienines proble- taip

DIRVA

tarpį, jų nuotaikas ir vei
kimo sąlygas. Taigi ir 
čia skaitytojas atras gy
venimo tikrovę, kurios 
liudininkų daug dar te
bėra mūsų tarpe. Jau pa 
čioj romano pradžioje 
vienas iš partizanų at
pasakoja savo likimą 
draugams :•

"Aš susirgęs patekau 
į ligoninę. Žmoną su sū
num išplėšė iš namų ir 
įmetė į prekinį vagoną. 
Aš likau; mat, neieško
jo manęs ligoninėje. Vai
kas šoko iš vagono ir pa
sileido bėgti. Gal bėgo 
pas mane. Su viena kulka 
nuėmė jį, trylikametį". 
(13 psl.)

Kiek daug mūsų tarpe 
šeimų ir šiandien tebė
ra panašaus likimo pa
liestų. Be to, šiame ro
mane randam e kitą rea
laus gyvenimo pusę — 
prisitaikėlius, kuriuos 
romano veikėjai taip api
budina:

"Tie rupūžės patys pa 
vojingiausi, suriko vie
nas iš vyrų. Be tų mūsų 
išgamų rusai būtų Lietu
voje kaip girioje. O tie 
išgamėlės jiems kelius 
nurodo, į savuosius durs - 
telia. Vadinasi, tą su
imk, tą reikia sunaikinti. 
Kaip apie juos galvoti, 
Kapitone? Man nuo to 
net galva tinsta. Vadina
si, jie tenpadlaižiaujair 
prisitarnauja ir rusui 
rankas bučiuoja... Kodėl 
taip? Juk jie gyveno sa
voj valstybėj. Ir kaip žmo 
gus gali taip suniekšėti, 

sudribti?"... (47 
psl.)

"Tai chamelionų mi
nia. Jiems visur patogu: 
su balta vėliava, su rau
dona, su svastika, su tri 
spalve. Kad tik būtų sotu, 
šilta. Po kiekvieno per

versmo jie atlieka išpa
žintį ir vėl gyvena sočiai 
ir šiltai" (97 psl.)

"Kaimas visad dėl 
laisvės kovojo, o mies
tas? jis pataikauja dėl 
geresnio gyvenimo. Ke
liaklupsčiauja, operose 
raudonas arijas gieda, 
komedijose nepriklau
somybės laikus pašie
pia. Ištikrųjų tai patys 
save pašiepia, save su
niekina..." 9151)

"Bet nuostabu, kad jų 
tarpe yra ir mūsų rašy
tojų, artistų... Paprasto 
žmogelio sumulkėjimą 
dar galiu suprasti, bet tų 
buvusių didžiųjų nesu
prantu"... (47)

Daug skaitytojų prisi
mins tą skaudžią tikrovę 
patys išgyvenę, savo aki
mis matę prisitaikėlių 
metodus, kai kurie net 
kentėję nuo jų.

TIK TRYS MOTERYS...
Į romano veikėjų eilę 

autorius įrikiuoja tik 
tris eilines moteris, ta
čiau su įgimta sveika lie
tuvės patriotės moters 
nuovoka, kilnia dvasia, 
stipriu charakteriu, iš
keliančiu jas aukščiau 
kasdieninės moters.

Aista, jauna ūkininkai
tė, nuoširdžiai atėjusi 
partizanauti, bet, auto
rius neiškelia jos į tik
rąsias herojes ir jau pa
čioj pradžioj eidama par
tizanų ryšininkės parei
gas moterišku naivumu 
nesąmoningai išduoda sa
vo būrį, įsimylėjusi įpri- 
siplakėlį, Lietuvos oku
panto pataikūną Banionį, 
vėliau susižeidusį koją, 
ilgai palapinėje gulėda
ma vis apie jį svajoja, 
kol pagaliau aštriose kau
tynėse jis partizanų at
gabenamas pas Aistą, 
nes apie jų slaptą meilę 
stovyklos vyresnieji ži
nojo, tik nežinojo pati 
Aista,-kad jos išsvajota-
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sis yra jų visų priešas. 
Ir kada jį suimtą atve
dė pas ją ir atidengė pa
slaptį, kas jis esąs, nors 
tas įspėjo Aistą, jog mei
lė priešų nežino, bet ji 
paleido netikėtą šūvį į 
jį, kurios veidestaigapa 
sirodė kerštas ir atgau
tas išdidumas.

Per visą romaną Ais
tos meilė tam stribui mo
terį skaitytoją pykina ir 
jeigu paskutiniu momen
tu ji nebūtų atpirkusį sa
vo klaidos, tai romano 
autorius būtų susilaukęs 
iš dailiosios lyties skai
tytojų daug priešų.

Sena moteris Anelė 
atliko partizanams di
delį patarnavimą, nes 
jos vargingoj trobelėj pa
miškėj buvo ryšių teiki
mo punktas, kol pagaliau 

jos lavonas buvo rastas 
kartu su partizanų lavo
nais miestelio aikštėj.

Trečioji moteris yra 
partizanų vado žmona 
ryžtingai išėjusi į kovą 
kartu su vyrais.

Didžiausia skaitytojo 
simpatija tenka jaunam 
kovotojui Dobilui, kuris 
ir savo meilę per visą 
kovos laiką sugebėjo nu
slėpti ir pakliuvęs į stri 
bų nelaisvę žiauriai kan
kinamas, nieko neišduo
damas atlaikė smūgius 
ir nuvedęs savo partiza
nų būrį į stribų lizdą su 
jų vadu Banioniu sunai
kino.

Aplamai, romanas 
"Aitvarai ir Giria" yra 
dar vienas istorinis pa- 

(Nukelta į 6 psl.)

Pierre Nord

1962 m. vienas KGB (sovietų žvalgybos) aukštas pareigū
nas, visuomenei žinomas tik Martel ir Dolnicin slapyvardžiu, 
atbėgo į Vakarus ir pasiprašė prieglaudos. Šito reto specialisto 
suteiktomis žiniomis Vakaruose buvo likviduota ištisa armija 
sovietų šnipų. Gal tai būtų ir perdaug tvirtinti, bet jis tikrai 
išdavė didelj skaičių ir stamblių Šnipų, bOtent Vakarų Vokieti
joje du aukštus valdininkus iš Bundesnachrichtendienst (vokie
čių žvalgybos) Felfe ir Clemens, Švedijoje pulkininką Wenner- 
stroem, Amerikoje keturius sovietų špionažo centrinės opera
torius ir amerikietį išdaviką Dunlap, Anglijoje admiralitete įsi - 
taisiusį šnipą Vassal ir lašt būt non the least Philby, Bur- 
gess-Maclean aferos tretįjį žmogų, o Prancūzijoje NATO tar
nautoją Georgės Paques ir eilę kitų.

Tai buvo nelaukta operacija. Apsivalyta nuo sovietinių 
šnipų ir užsitikrinta kelių metų ramumą, kol sovietai vėl su
organizuos naują šnipų tinklą. Ta proga pirmą kartą amerikie
čių žvalgybos ČIA archyvai buvo parodyti sąjungininkams, Mar
tel atidengė, kad sovietų žvalgyba net Prancūzijos vyriausybė
je turinti savo agentą, tik jis negalįs pasakyti jo vardo. Prezi
dentas Kennedy 1962 m. birželio mėn. pasiūlė prez. de Gaulle į 
Washingtoną atsiųsti iš savo žvalgybos specialų pasiuntinį ap
klausinėti MarteL Rezultate buvo suimtas Paąues ir dar kele
tą kitų.

Bet šita operacija, vietoj dar labiau sujungusi sąjunginin
kus, įnešė tik vienų kitais nepasitikėjimą. Life žurnalas 1968 m. 
paskelbė straipsnį The French Spy Scandal, sudarydamas įspū
dį, kad Prancūzijoje po kiekvienu stalu sėdi pasislėpęs sovie
tų šnipas.

Tai tokia tikrovės istorija. Prancūzų rašytojas Pierre 
Nord, keliasdešimties špionažų romanų autorius, pats ilgą lai
ką tarnavęs prancūzų kontražvalgyboje ir labai gerai susipaži
nęs su špionažo užkulisiais, parašė veikalą, kuriame bando iš
aiškinti sovietų šnipo perbėgimo tikrąją priežastį. Ar jamtai pa
sisekė, paliekame jums spręsti.

1967 m. į Maskvą atvyko Thomas C. Lee, ame
rikiečių spaudos agentūros Everywhere specialus 
korespondentas, kartu su savo žmona Annabela. 

Tikrumoje Thomas ir Annabela buvo ČIA 
(Centrai Intelligence Agency) "juodi agentai"* ir ne
buvo susituokę. Jie tik dėl akių buvo sutuokti, kad 
pateisinus Annabelos buvimą Rusijoje ir padarius 
ją dar žavingesnę rusų vyrų akyse. Nes nustatyta,

kad Sovietijoje ištekėjusi moteris labiau už netekė
jusią, tarp vyrų turi pasisekimą.

Spalio mėnesį Annabela centralei pranešė, kad 
jai pavyko suvilioti GRU (armijos žvalgybos) pul
kininką leitenantą Ivaną Vlasovą ir klausė savo vir
šininką ką ji turinti toliau daryti.

Jos viršininkai atsakė: "Esame pirkėjai. Tęs
kite. Pažiūrėkit iki kiek jis eis, kad jus nepraras
ti?"

Annabela neskubėjo su atsakymu ir tik lapkri
čio mėnesį nusiuntė smulkų raportą, kuris buvo 
baigiamas prisipažinimu nepasisekimo. Pagal ją, 
Vlasovas nėra koks sovietiškas robotas. Jis su
sidomėjęs klausėsi jos pasakojimų apie Amerikos 
gerbūvį ir net labai buvo sužavėtas laisve galvoti, 
kalbėti ir gyventi. Kad Vlasovas į ją iki ausų yra 
įsimylėjęs, ji tikra. Iki jos šis užkietėjęs viengun
gis buvo nepastovus ir mainė moteris kaip piršti
nes. Su ja jis pasidarė ištikimas ir net keistai sen
timentalus, jis net jai kartą prisipažino, kaip būtų 
gera jei juodu tik dviese galėtų gyventi. Artai reikš
tų laimėjimą? Ne. Vlasovas pasilieka įsitikinęs 
marksistas, pareigingas žmogus ir niekad neišduos 
savo krašto. Jis pajėgus paaukoti savo asmenišką 
laimę, kad išsaugojus garbę.

Annabela toliau dėstė, kad jis labai visais ne- 
pasitikįs, bet būdamas su ja, jis dažnai užmirštąs 
išorinį pasaulį, tačiau iki šiam laikui nepasakojęs 
jai apie savo tarnybą. Annabela padarė išvadą, kad 
GRU antrosios direkcijos viršininko pavaduotojas 
nesiduos perkalbamas. Bet gal vieną dieną jis pa
keis savo nuomonę, tad ji palaikys su juo toliau ry
šį.

Jos tariamasis "vyras" Thomas Lee irgicępt- 
ralei pasiuntė raportą, bet jame įrašė pastabą, kad 
Annabela gal perdaug į šį reikalą įdeda savo asme
niškus jausmus.

Nežiūrint šitų dviejų pesimistiškų raportų ČIA 
įsakė Annabelai: "Tęskite toliau. Bet venkite turėti 
vaikų iš Vlasovo". <

Keletą mėnesių buvo ramu ir nieko neįvyko. 
Ramu visad prieš audrą.

1968 m. vasario mėnesį Vlasovas susijaudinęs 
ir beviltiškai nusiteikęs jai pranešė, kad jo viršinin
kas, net neįspėjęs, paskyręs į Paryžių, kur jis ofi
cialiai būsiąs karinio attache pavaduotoju, arba re-

*) ČIA "juodais agentais" vadinami tarnautojai, kurie slepia 
savo priklausymą centralei. Ui tikri slaptieji agentai ir jie prie
šingai "baltiesiems", niekad nesilanko centralės įstaigoje Langley, 
Va., arba kituose viešuose ČIA pasatuose.

zidentu**. Pretekstas to paskyrimo, kad ten bu
vusiam rezidentui nepasisekė ir Vlasovas turįs 
skubiai suorganizuoti rezidentūrą, kad Vlasovas 
buvęs perdaug biurokratiškas, o kad gavus pakėli
mą, jis turįs parodyti savo sugebėjimus akcijoje. 
Jo šefas buvo mandagus, bet trumpas ir greičiau
siai nepasakė tikrojo šito perkėlimo motyvo. Vla
sovas manąs, kad jis paliestas drausmės sankci
jos. KGB aišku žinojo jo santykius su svetimšale ir, 
kadangi jis nesisiūlė viršininkams savo meilužę iš
naudoti Sovietų Sąjungos naudai, KGB nutarė jįper- 
skirti valstybės saugumo sumetimais. Ir Vlasovas 
padarė išvadą, kad jo ateitis sukompromituota.

Atidengdamas Annabelai pirmą kartą savo pro
fesines paslaptis, jis pastebėjo, kad jo karjera jau 
ir taip buvusi sukompromituota, dėl jo perdidelio 
atvirumo. Jis pasiliks paprastu kariškiu GRU, tad 
jo viršininkai pasinaudoja proga perkelti jį į at
sarginius bėgius.

Ant Annabelos raporto kampo, pats ČIA virši
ninkas uždėjo pastabą:

"Tai turėtų būti tiesa. Yra žinomos varžybos, 
kartais pereinančios į tikrą mažą karą, tarp KGB 
ir GRU. Pirmasis yra visagalintis politinis orga
nas ir praktiškai kontroliuoja antrąjį. KGB džiau
giasi galėdama nušalinti gabų GRU pareigūną ir už
kirsti jam kelią į pasisekimą ir vadovybę. Įdomu. 
Vlasovas gali nusivilti ir turėti kartėlį. Sekti ati
džiai".

ČIA įspėjo Thomą ir Annabelą: "Vlagovo pa
skyrimas reiškia, kad jūs abu, ar Annabela viena, 
esate KGB išaiškinti kaip ČIA "juodieji agentai". 
Jei tai tiesa, abu skubiai grįžkite".

Thomas Lee atsakė: "Kiekvienas Amerikos 
pilietis Sovietų Sąjungoje yra KGB įtariamas. Jie 
neturi jokių įrodymų prieš mus. Jokio įtarimo. Bet 
toks būtų, jei mes staiga apleistumėme Sovietiją 
tuoj pat po Vlasovo išvykimo. Kas liečia mus, svar
bu nieko nedaryti".

Kitame laiške, kuris sekė telegramą, Annabe
la aprašė savo atsisveikinimą su Vlasovu. Ji jam < 
pasakiusi atsisveikinant: "Ar tu man dovanosi, kad 
aš tau sugrioviau karjerą". Jis: "Spiaut man į kar
jerą. Tu kalbi, kaip paprasta maža buržuazinė 
jankee. Padėk man užsimiršti atvykdama mane pa
matyti į Paryžių".

(Bus daugiau)

♦•) Rezidentu vadinamas r ūsų žvalgybos užsieny tinklo viršinin
kas. Jis turi diplomatinį statusą.
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LIETUVIU KATALIKU AKADEMIJOS 
AŠTUNTASIS SUVAŽIAVIMAS

FIIMEIUOS KAMPELIS
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _

Žmogus visada domė
josi savimi. Tas dėme
sys turėjo įvairius po
būdžius ir žvelgė įžmo- 
gų įvairiais požiūriais. 
Šiais laikais ypatingai 
domimasi žmogumi kaip 
laisvai mąstančiu indi
vidu ir sykiu kaip bend
ruomenei pilnai priklau
sančia žmonijos ląstele. 
Tuo domisi įvairių kraš
tų bei rasių žmonės. Do
misi ir lietuviai. Todėl 
Lietuvių Katalikų Aka
demijos aštuntasis su
važiavimas, kuris įvyks 
Toronte š.m. rugsėjo 1- 
6 dienomis, pasirinko 
šią temą.

Suvažiavimo teologinė 
sekcija žada šią temą 
rimtai pasvarstyti ir į 
šią žmogaus tikrovę pa
žvelgti krikščioniško
mis akimis. Sekcijos 
minčių vientisumu bei 
aktualumu rūpinasi jos 
vadovas kun. dr. Pranas 
Gaida, Tėviškės Žibu
rių redaktorius bei ei
lės teologinių-filosofi- 
nių knygų apie žmogaus 
būtį autorius. Pirmasis 
paskaitininkas kun. dr. 
Andrius Baltinis iš Chi
cagos, žada pažvelgti į 
aktualias krikščioniškas 
šio meto lietuvio tremti
nio problemas savo pas
kaitoje: "Parapija kaip 
tautinės individualybės 
puoselėtoja". Jį papil
dyti bei klausytojų hori 
zontus praplėsti žada 
kun. dr. Peliksas Jucevi 
čius iš Montrealio pas
kaita "Tauta krikščioniš
kojoj vizijoj", nūs akyda 
mas mūsų kaip lietuvių 
vietą bei kryptį Kristaus 
mokslo šviesoje. Galiau
siai rengiamas simpoziu 
mas "Krikščionis tarp 
kolektyvizmo ir individu
alizmo", kurio dalyviais 
bus kun. dr. Pranas Gai
da, kun. dr. Voldemaras 
Cukuras, kolegijos pro
fesorius ir dr. Antanas 
Ramūnas - Paplauskas, 
Ottawos universiteto pro 
fesorius, lyginamosios 
pedagogikos centro di
rektorius ir pedagogikos 
fakulteto vicedekanas. 
Simpoziumas turėtų bū
ti įdomus, ypač kad ža
da būti gana gyvenimiš
ko pobūdžio ir simpoziu
mo dalyvių tarpe turi pa 
saulietį, dėsčiusį teolo
giją Ottawos universite
te.

FILOSOFUOSIME
Nors madoje yra tiks, 

lieji mokslai, nes jie su
kelia daugiausia nuosta
bos šių laikų žmonėse, 
tačiau filosofija visada 
vaidina svarbų vaidmenį 
žmonijos minties ir kul
tūros vystymesi bei to
bulėjime. Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos 
suvažiavimuose ši sritis 
niekada nebuvo apleidžia-

AITVARAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

minklas partizanams,ko
vojusiems ir žuvusiems 
už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Parti
zanams, kurie žuvo tikė
dami, kad jų auka neliks 
be prasmės, kad šios ko 
vos įamžins lietuvių tau
tos besąlyginį troškimą 
— laisvės ir nepriklau
somybės. 

ma; ji nebus apleista ir 
dabartiniame suvažiavi 
me. Filosofijos sekcijos 
programai vadovaus 
prof. dr. Jonas Leonas 
Navickas, Naujosios Ang 
lijos L.K.M. Akademijos 
židinio pirmininkas. Jis 
yra gimęs 1928 m. Lietu
voje, filosofiją studija
vęs Liuveno universite
te, o Fordhamo universi
tete įgijęs filosofijos dak
taro laipsnį. Jis yra pa
rašęs eilę filosofinių 
straipsnių ir šiuo metu 
dėsto filosofiją Bostono 
kolegijoje. Suvažiavime 
jis skaitys paskaitą te
ma: "Sąmonės brendimo 
vyksmas Hėgelio fenome - 
nologijoje".

Daugiau su lietuviška 
mintimi surištą temą 
"Žmogaus ir idėjos pro 
blemos VI. Putvio filo
sofijoj" gvildens dr. Vai- 
dievutis Andrius Mantau- 
tas, dėstąs filosofiją Al
bertus Magnus kolegi
joje, New Haven. Jis yra 
gimęs 1927 m., teologiją 
bei filosofiją studijavęs 
Vokietijoje, o Fordhamo 
universitete įgijęs filo
sofijos daktaro laipsnį. 
Būdamas šaulys, jis la
bai domisi šaulių veikė
jo VI. Putvio raštais, ku
riuos yra nekartą nagri
nėjęs paskaitose.

Žmogaus pasaulėžiū
rinės elgsenos klausi
mus palies prof. dr. Vin 
cas Vyčinas, kuris yra 
parašęs visą eilę veika
lų: "Earth and Gods", 
"Greatness and Philoso- 
phy", "Search for Gods" 
Jis yra gimęs 1918 m. 
Amerikoje, tačiau 1926 
m. atvyko su tėvais Lie
tuvon ir filosofijos stu
dijas pradėjo Vytauto 
Didžiojo universitete. 
1944 m. išbėgęs iš Lie
tuvos, toliau filosofiją 
studijavo Freiburg i. Br. 
universitete, klausyda
mas M. Heideggerio pas
kaitų. 1949 m. jis išvy
ko į Ameriką, įsavo gim
tąjį Pittsburghą ir studi
jas toliau tęsė Duųuesne 
universitete 1957 m. gau 
damas magistro, o 1958 
m. daktaro laipsnius. Vė
liau jis persikėlė į Ka
nadą ir dėstė filosofiją 
Prince George kolegijo
je. Šiuo metu jis gyvena 
Britų Kolumbijoje ir yra 
atsidėjęs grynai knygų 
rašymui.

Jauniausias amžiumi 
(gimęs 1938 m.) dr. Ig
nas Kęstutis Skrupskelis 
skaitys paskaitą: "Pa
grindinės Royce antropo
loginės sąvokos". Jis 
yra gerai susipažinęs su 
šio Amerikos filosofo 

Philadelphijoje, Vinco Krėvės šeštadieninės mokyklos mokslo metų užbaigime, gražiai pasirodė vy
resniųjų skyrių mokinių choras. Dainų išmokė ir energingai chorui vadovavo solistė Ona Pliuškonienė. 

K. Cikoto nuotrauka

veikalais, nes savo dar
bą magistro laipsniui bei 
disertaciją doktoratui ra
šė apie Royce filosofi
ją Toronto universitete. 
Šiuo metu jis dėsto filo 
sofijos istoriją South Ca 
rolina universitete ir 
yra vienas iš Lituanus 
žurnalo redaktorių.

PEDAGOGIKA IR 
PSICHOLOGIJA

Psichologijos sekcija 
rūpintis pavesta prof. 
dr. Agotai Šidlauskaitei, 
kuri profesoriauja Otta- 
wos universitete, yra vai
kų studijų centro direk
torė ir vadovauja ekspe
rimentinei vaikų vasa
ros stovyklai. Psicholo
giją ji yra studijavusi Vy 
tauto Didžiojo universi
tete, Kaune, vėliau — 
Milano universitete pas 
prof. A. Gemelli ir ga
liausiai Minnesotos uni
versitete. Ji yra išleidus 
mokslinių studijų italų ir 
anglų kalbomis. Jos spe
cialybė — vaikų psicho
patologija. Šia proga ji 
skaitys paskaitą: "Neu
ropsichologija ir asme
nybės ugdymas". Kitas 
paskaitininkas bus kun. 
dr. Antanas Paškus. Jis 
yra baigęs teologines stu 
dijas garsiajame Grego-1 
rianum universitete, 
Romoje, o psichologiją 
studijavęs Muenchene, 
kur įgijo daktaro laipsnį. 
Vėliau jis dar studijavo 
New Yorke, gaudamas 
klinikinės psichologijos 
magistro laipsnį. Šiuo 
metu jis dėsto psicholo
giją Gannon kolegijoje 
(Erie, Pa.) ir reiškiasi 
spaudoje psichologinio - 
filosofinio pobūdžio 
straipsniais.

Pedagogikos sekcija 
rūpinasi ir jai suvažia
vimo metu vadovaus 
prof. dr. Antanas Ramū- 
nas-Paplauskas, Otta- 
wos universiteto profe
sorius, pedagogikos fa
kulteto vicedekanas bei 
lyginamosios pedagogi
kos centro direktorius. 
Jis savo pedagoginius 
mokslus yra pradėjęs 
Vytauto Didžiojo Univer
sitete, Kaune, o vėliau 
tęsė Vienos universite
te, įgydamas daktaro 
laipsnį. Padėstęs kurį 
laiką Vienos universite
te, jis toliau gilinosi 
įvairiuose Vokietijos 
universitetuose ir, at
vykęs į Kanadą, dėstė 
Montrealio universite
te. Per visą mokslinio 
darbo laiką jisyrapara- 
šęs visą eilę veikalų bei 
mokslinių straipsnių

JAV liepos 9 d. išleido 6 
centų pašto ženklą Maine vals
tijos 150 metų sukakčiai pami
nėti. Piešinys: Two Lights švy
turys Cape Elizabeth pakran
tėje.

Maine valstija, pati tolimiau - 
šia į šiaurės rytus išsikišusi 
Naujosios Anglijos valstija, pri 
eina Atlanto vandenyną, šiau
rėje Kanados New Brunswick 
ir Quebec’o provincijas ir New 
Hampshire valstiją. Jos plotas 
-- 33,215 kv. mylių. Paviršius 
kalvotas, daug uolynų, miškų 
ir vidaus vandenų, Atlanto pa
krantė išraižyta ir daug nedi
delių salų. Dėl savo vėsių va
sarų ir gražios gamtos, Mai
ne labai mėgstama vasaroto
jų, žvejų ir medžiotojų. Ta
čiau žiemos yra Šaltos ir su 
daug sniego. Gyventojai, kurių 
dalis yra prancūzų kilmės (at
rodo, kad jie jai ir vardą Mai
ne bus davę, nes tokiu vardu 
provincija yra Prancūzijoje), 
verčiasi žemės Ūkiu, žvejyba 
ir miškų pramone. Ypatingai 
išplėsta popierio ir celiulio
zės gamyba ir žuvies konser
vavimas. Daug pagaunama vė 
žiu ir lašišų. Maine į Ameri
kos sąjungą įstojo 1820 m. ko
vo 15 d. kaip 38 valstija. Jos

įvairiomis kalbomis, ži
nomų pasauliniu mastu. 
Jis skaitys paskaitą: 
"Lietuvių pedagogikos 
kryžkelės". Kitas paskai
tininkas bus kun. dr. Jo
nas Gutauskas, teologi
jos doktoratą įgijęs Vy
tauto Didžiojo universi
tete, Kaune, vėliau dės
tęs Lietuvos bei Kolum
bijos kunigų seminarijo
se, o Kanadoje gavęs pe
dagogikos daktaro laips
nį. Jis yra parašęs moks 
linių knygų bei straips
nių ir šį kartą kalbės te
ma: "Šeimos ir mokyk
los vaidmuo lietuvybės 
ugdyme". Apie mokyto
jus dabartinėje pavergto 
je Lietuvoje kalbės Genu
tis Procuta, šiuo metu 
dėstąs pedagoginius 
mokslus Chicagos uni
versitete lyginamosios 
pedagogikos centre, o J. 
A. Račkauskas skaitys 
paskaitą apie lietuvių įna
šą Europos pedagogikon. 
Jis yra gimęs 1942 m. 
Lietuvoje, o pedagogikos 
magistro laipsnį gavęs 
De Paul universitete, 
Chicagoje, už darbą iš 
Lietuvos švietimo isto
rijos. Šiuo metu jis yra 
vienas iš Chicagos Cook 
County švietimo direkto
rių ir dėsto Statė Colle- 
ge pedagogiką.

S.J. 

sostinė yra Augustos miestas 
kiti didesni miestai — Port- 
land, Bangor ir Lewiston. Lie
tuviai čia turi Kennebunkporte 
pranciškonų vienuolyną (nese
niai ir šv. Antano gimnaziją) 
ir sulaukia gausių lainkytojų 

•**
KANADA išleido šiuos nau

jus pašto ženklus: L Birželio 19 
d. — 6 c. pašto ženklą pagerb
ti sukilėliui Louis Riel su jo at 
vaizdu.

Louis Riel (1844-1885) buvo 
pusiau prancūzas, pusiau indė
nas, vadinamas metisas, kurio 
tėvas buvo irgi sukilėlis prieš 
Hudson Bay kompaniją, ši kom
panija, anglų valdžios remiama 
norėjo išplėsti savo valdymą į 
vakarus, gi vietos gyventojai 
priešinosi. Jis buvo gimęs St. 
Boniface prie Assiniboia, da
bartinėje Manitobos provinci
joje. Jo įtaka prasidėjo, kai jis 
ėmė vadovauti vadinamai Rau
donosios Upės kolonijos revo
liucijai 1969-70 m. Revoliuci
jos metu sukilėliai buvo paėmę 
Fort- Garry ir ten įsteigę sa
vo vyriausybę. Kai anglai juos 
iš ten išvijo, Riel persikėlė į 
Montaną, kur nekurį laiką mo
kytojavo. 1884 m. jis grįžo J Ka
nadą ir buvo išrinktas į par
lamentą, bet tų pareigų niekad 
nėjo. Čia jis vėl vadovavo su
kilėliams prieš norą atimti iš 
jų valdomas žemes, buvo po
licijos pagautas, Reginos teis
mo nuteistas ir lapkričio 16 d. 
pakartas. O dabar jis pagerb
tas net pašto ženklu...

2. Birželio 25 d. -- 6 c, paš
to ženklą pagerbti keliautojui 
Aleksandrui Mackenzie.

Alexander Mackenzie (1764- 
1820) gimė Stornoway, Škotijo
je. 1774 m. su savo tėvu atvyko 
į šiaurinę Ameriką. 1779 m. 
Montrealyje pradėjo tarnauti vie • 
noje kailių prekyboje. Kalvėliau 
jo firma įsijungė J didžiulę 
North West Company, jis 1787 
m. persikėlė prie didžiulio Atha - 
bastos ežero dabartinėje Alber
tas provincijoje. Iš čia jis kom
panijos reikalais vyko J šiaurę 
ir į vakarus tirti naujų žemių. 
Pirmoji jo kelionė prasidėjo

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

TAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. U Ncw York Thruway Exit 24, | 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. | Maurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Tlmes ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMONO POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

1789 m. birželio 3 d. iš Fort 
Chippewyan prie Athabaskos 
ežero ir ėjo Vergų upe iki Di
džiojo Vergų ežero, o po to į 
šiaurės vakarus didžiule upe 
iki šiaurės Ledinuotojo vande
nyno, Beaufort jūros. Vėliau ši 
upė, įlanka kur ji įteka ir visa 
šiaurinė sritis buvo pavadinta 
Mackenzie vardu. Antrąją savo 
kelionę jis vėl pradėjo nuo Atha
baskos ežero 1793 m. gegužės 
9 d., keliavo Peace irFraser 
upėmis į vakarus, persikėlė per 
Uolotuosius kalnus, vėl Block 
water ir Bella Coola upėmis 
ir sausuma iki Ramiojo vande
nyno, kur prie Dean kanalo ir 
Cape Menzies ant didžiulės uo
los įrašė: "Alex Mackenzie 
from Canada by land 22nd July 
1793". šis įrašas pašto ženkle 
ir parodytas. Už savo atradi
mo nuopelnus jis buvo pakeltas 
į Sir titulą.

♦♦♦

VENEZUELA išleido seriją 
pašto ženklų.minėjimui 400 me
tų sukakties nuo Ma racaibo mies
to įkūrimo. Ženkluose — įvai
rūs miesto vaizdai.

Maracaibo miestas randasi 
krašto šiaurės vakarų dalyje ir 
guli prie kanalo, jungiančio to 
paties vardo ežerą su Venezue- 
los įlanka (Karaibų jūros dali
mi). Pirmosios sodybos jau bu
vo įkurtos 1569 rti. Alonso Pa- 
checo ir tarnavo kaip įvairių 
prekių išvežimo punktas. Ilgus 
amžius miestelis buvo tik skur
dus miestą palaikis, kurio gyven 
tojai net nesvajojo, tokius di
džius turtus jie mindžioja po sa 
vo kojomis. Ir tik 1917 m., apti
kus Maracaibo ežero pakrantė
se nepaprastai gausius naftos 
šaltinius, miestas ėmė augti 
kaip ant mielių. Buvo nutiestos 
plačios gatvės, pristatyta mo
dernių namų, Miestas išsiplėtė 
J gretimus kalnus. Šiuo metu 
mieste gyvena apie 432,000 gy
ventojų. Kanalas buvo pagilintas 
taip, kad dabar juo plaukioja jū
riniai laivai, imą nevalytą naf
tą daugiausia į gretimas olan
dų Curacao salas apdirbimui. 
Be to, išvežama daug natūra
lių dujų, vaisių, kavos, kakavos, 
odų, daržovių ir kietmedžio.

■

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MALĖ

WANTĖD AT ONCfl 

JOURNEYMAN 

ELECTRICIANS
Able to work any shift. Mušt have 
eilher UA\V Journeyman’s card or 
documented proof of eight years ex- 
perience.
Slcady work and some overtime. 
Fringe benefits.

WHITE PRODUCTS 
MIDDLEVILLE, MICH.

(56-62)
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L.
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE

• Feliksas Mackus ir 
Anaslazija Juodvalkienė su
situokė liepos 11 d. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

Feliksas Mackus priklau
so Lietuvių Teisininkų 
Draugijai ir yra ALT S-gos 
Clevelando skyriaus akty
vus narys. Anastazija pri
klauso birutininkių organi
zacijai.

G. Leono nuotrauka

• Vytautas Stuogys, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
v i c e pirmininkas, išskrido 
dviem savaitėm atostogų į 
Virginia Beach pas savo 
dukrą Guodą.

• Lietuvių Piliečių Klubo 
tradicinė metinė gegužinė 
įvyks rugpiūčio 9 d.

• SLA 136 kuopos gegu
žinė įvyks rugpiūčio 16 d., 
sekmadienį, p. Mačio sody
boje. Nariai ir svečiai ma
loniai kviečiami atslankyti.

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5% 
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 %%«6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

JŪRŲ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Clevelando jūrų skautai 
stovyklauja prie gražaus 
Pymatuning ežero, Penna., 
nuo š. m. liepos 26 d.

Stovyklą lengvai pasie
kiama važiuojant Mayfield 
Rd. (322) keliu).

Stovyklos u ž d aromasis 
laužas įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 1 dieną, į kurį 
svečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

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

• United Appeal šiais me
tais Clevelande užsibrėžė 
surinkti 18,4 milijonus do
lerių. Aukų rinkimų kam
panija vyks spalio 19-29 d.

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

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus gegužinė įvyks 
rugpiūčio 23 d. Vlado Dau- 
to sodyboje, 2971 Bishop 
road.

MALĖ HELP
MEN

Foundry work. Aluminum 
floor moulding. Overtime, 
paid Blue Cross, vacation 
and pension. Steady work. 
Call: Steve Simon 621-9624.

FREEMAN MFG. CO. 
1315 Main Avė.

(Near W. 26th & Detroit) 
(55-57)

F E M A L E

WANTED

FACTORY HELP 
for all 3 suifts

Good clean, steady work, in modern 
plastic plant.
Paid holidays, vacation Ac hospitali- 
zation. Westside location.

AMERICAN PLASTICS CO. 
4677 MANUFACTURING RD. 

CLEVELAND, OHIO 
267-7 1 1 I

(55-64)

Lietuvaitės
S.m. liepos 1 d. Clevelande 

įvykusios AAU "Olympic Deve- 
lopment" lengvosios atletikos 
varžybose dalyvavo ir keletą 
LSK Žaibo lengvatlečių, kurios 
gana sėkmingai pasirodė.

Eglė Giedraitytė laimėjo pir
mą vietą 50 yd. kliūtiniame bė
gime, pasekme 7.4sek.,pagerin 
dama varžybų rekordą.

Julija Staškūnaitė pasiekė per 
galę, kartu pagerindama var
žybų rekordą disko metime, nu
sviedusi 99* - 2 1/2" (30.24 m). 
Pažymėtina, kad ši pasekmė yra 
naujas §. Amerikos lietuvių re
kordas mergaičių A (16-17 m.) 
klasėje. Senas rekordas priklau
sė J. Klimaitei (Toronto Auš
ra).

Tose pačiose varžybose K. 
Vaivadaitė laimėjo 3-čią vietą 
50 yd. kliūt. bėgime — 7.7 sek. 
ir K. Jankutė nusviedė diską 
87*-0" (3-čia vieta).

Varžybų pirmų 3-jų vietų lai 
mėtojai buvo apdovanoti meda
liais. Apie šį lietuvaičių sėk
mingą pasirodymą gražiai pa
minėjo Clevelando didžioji spau - 
da.

LSK ŽAIBAS NUGALEjOBLUE 
RIBBON TRACK CLUB

S.m. liepos 2 d. Clevelande 
buvo surengtos mergaičių leng
vosios atletikos rungtynės tarp 
LSK Žaibo ir BlueRibbonTrack 
Club, kurias laimėjo žaibietės, 
pasekme 158:125.

Varžybos vyko 4-se klasėse: 
E (žemiau 10 m.), D (10-11 m.), 
C. 12-13 m.) ir A/B (14-16 m.) 
Žemiau duodame geresnes mū
siškių pasekmes, kiekvienoje 
grupėje.

D klasėje (10-11 m.), Rūta Ma- 
želytė pagerino Š.A. lietuvių re 
kordą merg. D. kL 220 yd. pra
bėgusi per 32,8 sek. Senas re
kordas priklausė Ritai Cyvaitei 
(Žaibas ) 33.1 sek. Šioje klasė
je neblogai pasirodė ir Kristina 
Rociūnaitė laimėjusi pirmą vie
tą 6 sv, rutulio stūmime -- 24* 
-0” ir antrą vietą 50 yd. bėgime 
-- 7.4 sek.

C klasėje (12-13 m.) - LSK 
Žaibui priklausanti latvaitė M. 
Ausenbachs laimėjo tris pir
mas vietas: 6 sv. rutulio stūmi
mą (3O’-l"), beisbolo metimą 
(173’-0") ir šuolį į tolį (13’-6 
1/2"), Ilona Ciberkytė laimėjo 
pirmas vietas 50 yd, ir 100 yd. 
bėgimuose, prabėgusi per 6.9 
sek. ir 12.9 sek. Daiva Marcin-

CLEVELANDO PARENGIMU Į 
_ _ _  KALENDORIUS —I

RUGPlUClO 9 D, Lietuvių 
Piliečių Klubo tradicinė ge
gužinė.

RUGPlUClO 16 D. SLA 136 
kuopos gegužinė Mačio sodybo
je.

RUGPIOČIO 23 D. ALT S-gos 
Clevelando Skyriaus gegužinė 
Vlado Dauto sodyboje, 2971 Bi
shop Rd.

RUGSĖJO 12 D. Abiturientų 
pristatymas - balius.

RUGSĖJO 26 D. K.S. Kar- 
piaus, 75 metų amžiaus proga, 
pagerbimas - banketas.

SPALIO 4 D. — LRK Mote
rų Sąjungos 36 kuopos metinė 
vakarienė Naujosios parapijos 
salėje.

SPALIO 18 D. Religinės 
Šalpos vakaras Naujos Para
pijos salėje.

LAPKRIČIO 26-68 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos XX visuo
tinis suvažiavimas Pic Carter 
viešbutyje.

pasižymėjo AAU varžybose
kevičiūtė buvo pirmoji 50 yd 
kliūtiniame bėgime (8.6 sek.) ir 
antra šuolyje į tolį (13*-2 1/2") 
Laima Švarcaitė laimėjo disko 
metimą su 71’-2" Jūratė Banio
nytė, buvo antra 440 yd. bėgi
me (1:23.0 min.) ir trečia 220 
yd. bėgime (34-3 sek.).

Vyresnių mergaičių klasėje 
(virš 13 m.), Eglė Giedraitytė 
laimėjo tris pirmas vietas: 50 
yd. kliūt. bėgimą (7.5 sek.), 
šuolį į tolį (15’-8") ir 220 yd. 
bėgimą (28-7 sek.) Kristina 
Jankutė liko pirmoji disko me
time (93*-H") ir antroji 8 sv. 
rutulio stūmime (28*-l/2") bei 
ieties metime (79*-8 1/2"). Ju
lija Staškūnaitė laimėjo rutulio 
stūmimą (29*-3") ir buvo ant-

RITA CYVAITE AAU JUNIOR 
ČEMPIONĖOLYMPIC

S.m. liepos 10 d., 4 LSK Žai
bo iškiliosios lengvatletės E. 
Giedraitytė, R. Cyvaitė, J. Staš- 
kūnaitė ir K. Vaivadaitė dalyva
vo Lake ErieAAUdistriktoAAU 
Junior Olympics pirmenybėse 
Clevelande. Šios varžybos vyko 
jaunių ir mergaičių klasėse, 
14-17 m. amžiaus. Jose buvo at
rinkti dalyvauti tik patys iškiliau - 
si distrikto lengvatletai, nedau
giau kaip 8 kiekvienoje rungty
je, kvalifikavęsi iš Jvairiųanks- 
tyvesnių šio sezono varžybų.

Rita Cyvaitė šiose varžybose 
laimėjo pirmą vietą šuolyje į to
lį, nušokusi 17’-6" (5.33 m), kas 
yra naujas šių varžybų rekor
das. Pažymėtina, kad ši pasek
mė yra naujas Š, Amerikos lie
tuvių rekordas, moterų, mergai
čių A ir B klasėse. Senas re
kordas buvo lG’-ll 1/2" pasiek
tas jos pačios š.m. birželio 6 d.

R. Cyvaitė taipogi dalyvavo 
80 yd. kliūtiniame bėgime, kur 
užėmė trečią vietą, pasekme 
11,8 sek. Pažymėtina, kad tai 
yra nauja rungtis, pagal naują
jį kliūčių išdėstymą.

Eglė Giedraitytė laimėjo ant
rą vietą šuolyje į tolį, pasekme 
16*-4 1/2". Ji taipogi dalyvavo 
80 yd. kliūtiniame bėgime, kur 
buvo 5-ta, prabėgusi per 12.5 
sek. E.G, yra mūsų kliūtinio bė
gimo rekordistė ir šiais me
tais laimėjo visas mokyklų bei 
AAU pagrindines varžybas pa
gal senąjį kliūčių išdėstymą, ta
čiau šiose varžybose jai dar ne
pavyko prisitaikyti prie naujo 
kliūčių išdėstymo.

Julija Staškūnaitė nustūmė 8 
sv. rutulį 29'-7 1/2", laimėda
ma antrą vietą.

K, Vaivadaitė buvo 4-ji 80yd. 
kliūtiniame bėgime (12.5 sek.).

Pažymėtina, kad šių varžybų 
pirmų vietų laimėtojai ir geres
nes pasekmes pasiekę antrų vie
tų laimėtojai bus vežami Į 6-jo 
AAU Regiono pirmenybes, ku
rios įvyks š.m. rugpiūčio 1 d. 
Louisville, Kentucky. (6-tas re
gionas apima Illinois.Michigan, 
Indiana, Ohio, Kentucky ir West 
Virginia valstijas. Chio turi 2 
distriktus, kitos valstijos po vie
ną.)

R. Cyvaitė ir Eglė Giedraity
tėj jau pereitais metais kvalifi
kavosi Į regionines varžybas 14 
-15 m. grupėje. Šiais metais yra 
tik viena 14-17 m. grupė.

Lake Erie AAU vadovybė jau 
painformavo kad R. Cyvaitė, E, 
Giedraitytė ir J. Staškūnaitėyra 
įtrauktos į rinktinę ir bus siun
čiamos į regionines varžybas.

RITA CYVAITE NUŠOKO 18
PĖDŲ

S.m. liepos 16 d. Clevelande 
įvykusiose Cuyahoga County, 
Patrick Henry distrikto Junior 
Olympics kvalifikacinėse leng
vosios atletikos varžybose, Ri- 

ra disko metime (92'-91/2"). K. 
Vaivadaitė laimėjo 100 yd. bė
gimą (12.7 sek.) ir buvo trečia 
50 yd. kliūt. bėgime (8.0 sek.) 
Ramunė Banionytė užėmė tre
čias vietas 440 yd. bėgime (I: 
13.4 min.) ir disko metime 
(79’-0") ir antrą šuolyje į to
lį. Danutė Miškinytė buvo ant
ra 50 yd. bėgime (7,1 sek.). Lat
vaitė Mara Ausenbachs nusvie
dė ietį 99’-3” laimėdama pirmą 
vietą ir kartu pasiekdama naują 
pabaltiečių rekordąmergaičiųC 
(12-13 m.) klasėje, šioje klasėje 
ji dalyvavo tik ieties metime.

šios varžybos buvo pirmosios 
iš šią vasarą AAU organizuoja
mų tarpklubinių rungtynių seri
jos.

ta Cyvaitė nušoko į tolį 18*-0" 
(5.485 m,), jau ketvirtą kartą 
šiais metais pagerindama S. 
Amerikos lietuvių moterų ir 
mergaičių A ir B kl. rekordą, 
kurį paskutinį kartą buvo pasie
kusi liepos 10 d. (17*-6"). Tose 
pačiose varžybose ji prabėgo 75 
yd. per 9.2 sek. Abejose rung
tyse ji lengvai laimėjo pirmas 
vietas ir kvalifikavosi į finali
nes Cuyahoga County Junior 
Olympics varžybas, kurios 
įvyks liepos 31 d., James Rho- 
des H.S. stadione ir bus rodo
mos televizijoje, kanale WJW. 
Rita dalyvavo mergaičių 14-15 
m. grupėje.

Tose pačiose varžybose, ki
ta žaibietė Ilona čiuberkytė, lai 
mėjo pirmą vietą šuolyje į tolį, 
pasekme 13’-3" ir antrą vietą 
50 yd. bėgime. Ilona dalyvavo 
mergaičių 12-13 m. grupėje ir 
taipogi kvalifikavosi į finalines 
varžybas.

Primintina, kad šios varžy
bos neturi nieko bendro su Lake 
Erie AAU Junior Olympics, ku
rios įvyko liepos 10 d. Jos yra 

do

MŪSU PRAEITIES BEIEŠKANT
"MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT” Česlovo Gedgau- 

knyga jau paruošta spaudai.
Kaip žinote iš Dirvoje spausdintų ištraukų šioje kny. 

goję iškeliama giliausia Baltų praeitis visai naujoje švie
soje, pasirėmus vėliausiais šaltiniais. Pažangos amžiuje 
negalime tenkintis svetimos propagandos dažnai sužalota 
mūsų istorija bei pro-istorė. Turime bešališkai paskelbti 
oficialius dokumentus ir naujausius archeologinius radi
nius, kurie tų mūsų praeitį garbingai nušviečia.

Knygoje medžiagos trigubai daugiau, negu buvo 
spausdinta Dirvoje. Be to, atskleidžiama nepertraukiama 
mūsų istorinė raida nuo Kristaus laikų ligi Mindaugo, 
kurios dar niekas nėra paskelbęs. Plačiai aprašoma seno
vės Baltų tikyba ir aukšta kultūra, duodama daugiau 70 
iliustracijų bei žemėlapių. Negailėta pastangų, kad gra
žiai įrišta didelio formato vertinga knyga 400 psl. puoš
tų kiekvieno lietuvio bibliotekų.

Tie praeities klausimai savo naujumu ir netikėtumu 
turės sukelti kontra versi jų. Diskusijoms bus progos kny
gai pasirodžius, — kiekvienas mūsų galėsime apsispręsti 
knygų perskaitę, nes duodami faktai paremti moksliniais 
šaltiniais, kurių sųrašas patiekiamas knygos pabaigoj 
(apie 150 veikalų).

Iš anksto suteikta Jūsų parama yra būtina, kad 
knygos leidėjams nuimtų nuo pečių rizikos naštų. Todėl 
prašome Jus Drisidėti prie visai lietuvių tautai naudingo 
žygio savo įnašu:

$500.00 ir daugiau — Mecenato vardu;
$100.00 ir daugiau — Rėmėjo;
$15.00 — Prenumeratoriaus.
Mecenatų bei rėmėjų sųrašas bus atspausdintas kny

gos pabaigoje, čekius ar perlaidas prašome adresuoti: 
"Gedgaudo knygos Talkai’’ ir siųsti komiteto iždininkui 
J. Kutrai: 1011 — 19 St., Santa Monica, Calif. 90403.

Reiškiame Jums gilią pagarbą ir iš anksto dėkojame. 
KOMITETAS:

Alena Devenienė, Stasė Pautienienė, Juozas 
Balčiūnas-Švaistas, Jonas Kutra, Algirdas 
Budreckas.

skirtos tik dėl Cuyahoga County 
ir jų rengėjai yra Clevelando 
miesto rekreacijos departamen
tas, remiamas televizijos sto
ties WJW ir dienraščio Plain 
Dealer.

PAGALVOK
• Visi turi teisę turė

ti savo nuomonę, bet nie 
kas neturi teisės krai
pyti faktų.

• Ką Dievas nori su
naikinti, tam atima pro
tą.

• Vėlyvesnieji gyve
nimo metai kartais žai
džia apgaulėmis. Dides
nė pusė "auksinių" pra
eities dienų prisiminimų 
atsiranda vien tik dėlto, 
kad esame bent 30 metų 
senesni.

• Žmogus, kuris kalba 
tik apie save —turi vie
ną didelę dorybę: jis ne
kalba apie kitus.

• Generacijų skirtu
mai: jauniems svarbu ges 
rai atrodyti, seniems — 
gerai jaustis.

• Gyvenimas, jei ati
džiau pastebėsite, yra 
visada puikiai išbalan
suotas. Pavyzdžiui: kiek 
vienai moteriai, kuri iš 
vyro padaro kvailį, vi
suomet atsiranda kita 
moteris, kuri iš kvailio 
padaro vyrą.

• Kad ir labai skanu 
— gerk su saikui

• Nuomonės, kurios 
yra rėksmingiausios, 
dažniausiai yra klaidin- 
giausios!

• Daug daugiau padary
si, jei pats save botagu 
pavarysi!

Paruošė V.Š.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & H'illiam J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

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

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubų — 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!

---------------------- (IŠKIRPTI)------------------------  
Komiteto iždininkui J. Kutrai,
1011 — 19 Street,
Santa Monica. Calif. 90103

Siunčiu č. Gedgaudo istorinei knygai "Mūšy praeities 
beieškant” išleisti ..................... dol.
Mano adresas; ..................................................................

Data ....... .....................

Parašas



RUOŠKIMĖS Į NEOLITU ANŲ STOVYKLĄ
L.S.T..KORP! NEO-LITHUANIA kviečia visus kor- 

porantus ir Tautinio Akademinio Sambūrio narius su šei
momis, draugais ir bičiuliais registruotis vykti į stovyklą, 
kuri įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 30 d. iki rugsėjo mėn. 6 d. 
gražioje BLUE WATER MANOR, Diamond Point, N. Y. 
12824. Tel. (518) 644-5071.

Norintieji vykti j stovyklą prašomi skubiai registruo
tis pas Bronių Kasakaitį, 7150 So. Spaulding Avė., Chi- 
cago, III. 60629; tel. 778-7707.

Laiku neužsiregistravę gali nepatekti į stovyklą, nes 
vasarvietės šeimininkė reikalauja, kad būtų jai duota ži
nios apie stovyklautojus bent dvi savaites prieš stovyklai 
prasidedant ir, kad kiekvienas stovyklautojas įmokėtų 
po 10 dolerių stovyklos užstato. Mokestis už pilną (7 d.) 
stovyklavimo laiką $99.69 (įskaitant maistą, tris kart 
per dieną, taksus ir arbatpinigius). Stovyklaujantieji ne
pilną laiką moka į dieną po $12.85 plius taksus ir arbat
pinigius.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DAINAVA, MICHIGAN

Detroito Organizaciją centro suruošta liepos 18 d. motorkada buvo kitų tautybių nuoširdžiai (vertinta 
dėl pagrįstų plakatuose šūkių. Gaila tik, kad mašinų vilkstinė buvo pravesta 35 mylių greičiu. Lietuvių 
eilėse dominavo šauliai. Plakatus ir užrašus pa rūpino Justos Pusdešris ir Antanas Siurkus. Nuotraukoje 
iš kairės: Brizgytė, Pranėnaitė, Kaunelienė ir Veikutis. K. Sfagausko nuotrauka

• Dainavos rėmėjų-šimti- 
ninkų suvažiavimas įvyks 
šeštadienį, rugpiūčio 1 d., 4 
vai. Dainavos administraci
niame pastate. Suvažiavimo
dienotvarkė plati. Po dieno
tvarkės dar vyks laisvas po
kalbis prie organizuojamos 
kavutės ir užkandžių. Dai
navos turtas vertinamas 
$210,202.26 ir vis dar geri
nama ir tobulinama.

1969 metais turėjo gryno 
pelno $6,423.02 ir pajamų 
$22,222.50.

Sekmadienį, rugpiūčio 2 
d. įvyks Dainavos metinė 
šventė, šventės pasisekimu 
rūpinasi komisija, kurios 
pirmininku yra Vytautas 
Petrulis ir nariai: Jonas 
Ratnikas, Edvardas Rėklys, 
Juozas Duoba ir Juozas 
Rutkauskas.

A. Grinius

New Yorko neolituanai klausosi rėd. P. Jurkaus paskaitos.

Pabaltiečių 
festivalis

Laisvame pasauly iš
sibarstę pabaltiečiai at
skirai, kiek sąlygos lei
džia, kovoja dėl savo 
kraštų laisvės. Būtų kur 

•kas geresni rezultatai, 
jei visur būtų veikiama 
ir kovojama bendrai su
burtomis jėgomis. Lai
kas eina visų mūsų 
nenaudai. Atėjo laikas, 
kad lietuvių, latvių ir es - 
tų masės turi susijungti 
bendram kovos darbui.

NEOLITUANAI 
NEW YORKE

Jau seniai kas buvo gir
dėta apie Korp! Neo-Lithu
ania New Yorko skyrių. Bet 
nevvyorkiečiai pradeda at
gyti. New Yorko neolitua
nai persiorganizavę į du 
skyrius, ruošia vėl iškelti 
Korp! vardą. Antras sky
rius nors ir naujesnis, jau 
pasižymi nemaža veikla.

Pirmas žingsnis buvo 
fuksų sueiga, kur fuksams 
buvo išaiškinta, kokios pa
reigos jie turi eiti, bei 
Korp! istorija ir jos tikslai. 
Ten pat sueigoje buvo pra
nešta, kad senjorai ir fuk- 
sai turės iškylą į kalnus per 
"Memorial Day” savaitgalį. 
Ir su palapinėm, gera valia 
iškeliavo 10 vyrų į mišką, 
Atvažiavę tuojau sustatė 
palapines ir praleido savait
galį gamtoj. Orą geras, tai 
daug kas gulėjo ant saulės, 
o kiti ėjo žuvauti. Net ir 
keletas fuksų, kurie dar ne
matės varlės, sugavo šešias, 
ypač viena didelę. Vakare 
dar kiti aplankė ukrainie
čius, kurie ir turėjo ne tik 
savo stovyklą, bet ir vasar
vietę netoli. Bet laikas grei
tai bėga ir su nedideliu no
ru turėjome grįžti namo.

Birželio 13 į sueigą buvo

pakviestas svečias, Darbi
ninko redaktorius — Pau
lius Jurkus, davęs labai įdo
mią paskaitą apie "Studen
tavimą Lietuvoje”. Red. 
Jurkus visiem įrodė, kokia 
buvo universitetų istorija 
ir koks jų studentų gyveni
mas. Paskaita buvo labai 
aktuali.

Liepos 4-tą savaitgalį tu
rėjom "Mini . Stovykla”. 
Vietovė buvo p.p. Rama
nauskų ūkis, kuris tinka
mas stovyklauti ir turi 
maudyklą. Nemaža grupė 
jaunimo atvažiavo į stovyk
lą. Atvažiavę sutikom anks
čiau atvykusią savininkę p. 
Ramanauskienę su dukras, 
jos vyrą ir anūkę. Ten va
kare įvyko ”Wienie-Roast”. 
šeštadienį tai jau tikrai bu
vo sporto diena! Įvyko tink
linės rungtinės, "gaidžių 
kova”, vandeninis polo bei 
plaukimas. Temstant, kai 
kas išvažiavo pamatyti 
"miestą” ir užsuko į vieną 
diskoteką. Vakare buvo 
laužas, o Liepos 4 proga, 
prie maudinės turėjom fe
jerverkus. Sekmadienį, sto
vyklautojai taip išvargę 
buvo, kad tik tinklinio rung
tynės galėjo įvykti. Deja, 
kaip visuomet yra, reikėjo 
grįžti namo. Išsiskyrėm 
vieni j Bostoną, kiti į New

Jersey ir Connecticut,o dau
gumas į New Yorką. Ačiū 
ponams Ramanauskams už 
ių leidimą stovyklauti.

Tai šiek tiek nevvyorkie- 
čiai bando pagyvinti Korp! 
vardą. Tikiu, kad jiems ir 
pasisieks. Jau girdžiu, kad 
įvyks, neužilgo "Barbecue” 
ir jau kalba apie ateinančią 
Korp! stovyklą Blue Water 
Manor, Lake George, N. Y.!

Reikia kad tos masės pa
žintų viena kitą ir pradė 
tų arčiau tarpusavy bend 
radarbiauti. :

BATUNas į pabaltiečių 
organizacija, nenuilsta
mai jau penkti metai ski
nanti kelius į Jungtines 
Tautas Pabaltijo kraštų 
nepriklusomybės klau
simo iškėlimo reikalu, 
nuo pat pirmųjų savo eg
zistencijos dienųpaste- 
bėjo, kad nėra ryšių tarp 
plačiųjų pabaltiečių ma
sių. Tai matydamas, 
BATUNas pasiryžo pra
dėti skinti ' kelius į tą 
artimesnį bendradarbia
vimą. Šių metų rugpiū
čio 22,šeštadienį, ren
gia Pabaltiečių Festiva
lį ir gegužinę įspūdingo
je JAV Latvių Bendruo
menės sodyboje "Prie- 
daine",
Jersey. Bus pabaltiečių 
sporto varžybos. Pro
gramoje pabaltiečių liau
dies dainos ir tautiniai 
šokiai. Lietuviškąją pro, 
gramos dalį atliks Nevv 
Yorko Lietuvių Tautinių

Freehold, Nevv

Šokių grupė, vadovauja
ma J. Matulaitienės, ir 
grojant muz. V. Stroliai. 
Latvių programoj daly
vaus žinomas latvių 
"Dzintars" tautinių šo
kių ir kanklių ansamb- • 
lis, vadovaujamas J. Ozo- 
linš. Estų programą iš
pildys. Nevv Jersey Estų 
Tautinių šokių vienetas, 
vad. F. Rikka, ir ėstų 
gimnastikių grupė bei so
listai. Po programos pa
silinksminimas ir šo
kiai.

Šio festivalio proga 
BATUNas išleidžia spe
cialų leidinėlį su progra
ma. Organizacijos, pre
kybininkai, profesiniai 
ir kiti, kurie norėtų šia
me leidinėly palinkėti 
šiam festivaliui sėkmės 
ar pasiskelbti, prašomi 
iki rugpiūčio 1 pranešti 
BATUNui šiuo adresu: 
United Baltic Appeal, 
Ine., 27.89 Schurz Avė., 
Bronx, N.Y. 10465, tel. 
(212) 828-2237,.

GRANDINĖLĖS
RĖMĖJAMS 
CHICAGOJE

Pranešu, kad chica- 
giečių aukos Grandinė
lės P. Amerikos išvy
kai paremti, siųstos per 
P. Petrutį, Margučio ra
dijo vedėją, iki šiolei 
nėra gautos.

Aukotojai, negavę 
Grandinėlės iždininko V. 
Staškaus pakvitavimo ir 
padėkos laiško,maloniai 
yra prašomi apie savo 
piniginę paramą Gran
dinėlei pranešti šiuo ad
resu: 
resu: 
East 226th St 
land, Ohio 44123.

Liudas Sagys 
Grandinėlės vedėjas

(sk)

V. Staškus, 100
V. Staškus, 110 

., Cleve-

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

A t A
ERNESTUI ŠMITUI

mirus, jo žmoną STASĘ, sūnų ALGĮ, dukras 
VITĄ ir LIUDĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Bronė Juknaitiegė 
Sofija Račinskienė 

Arvydas ir Jane Račinskai

Dr. RŪTĄ JAUNIŠKIENŲ

ir šeimą, jos mielam tėvui JONUI ARLAUSKUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame

H. ir E. Andruška

Stovyklaujame gražiame p. Ramanauskų ūkyje.

GERIAUSIAI l’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu 
tekančiu vandeniu kainuoja tarpe $45.00 ir $55.00 
savaitei dviem asmenim.

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė;, Ocean City, 

New Jersey 08226
Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221

Area Code 609

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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 aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

VILA AUDRONĖ

PRIIMA SVEČIUS

V/faŽEiJSTel. HY 7-4677

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

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

Saugus ir pelningas santaupų , 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 

Dėl smul- 
! kreip- 

----- į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

3002 Santa Monica BlvcL 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 328-7525

,1. ttJaC* neperleidžiamą. Dė' 
kesnių informacijų 

v kitės i mus, lietuvii

ROTA Ine.,
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