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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TAIKA ARTIMUOSE RYTUOSE
PASĖKA AMERIKIEČIU - SOVIETU BENDRAVIMO
žiniomis iš prezidento
Nixono būstinės San Cle-

VYTUVUS MEŠKAUSKAS

mente, Kalifornijoje, JAV
ir Sovietų Sąjunga gali su
tarti kartu pasiųsti 'stebė
tojus’ į Artimuosius Rytus,
kurių uždavinys būtų užtik
rinti kažką panašaus į tai
ką tarp Izraelio ir Egipto.
Jei taip iš tikro įvyktų, po
metų pertraukos vėl bū
KANKINIŲ koplyčia dar 25
tų
atgavintas dviejų ’subtebedomina lietuvių visuo per-galybių
’ bendravi m a s,
menę ir girdisi kritikos bal kuris tą sykį
at
sų. Neseniai Draugo dien nešė tiek daug pasauliui
nelaimių.
Ti
raštyje b. kv. pastebėjo, kint, kad šį kartą jis bus
kad tos koplyčios įsteigimas 1 a i m i n g esnis, sustokime
Šv. Petro bazilikos požemy
kai kurių faktų, kurie
je papykdė bolševikinius i prie
kalba
tokio susitarimo nau
oponentus atsiliepti iŠ Vil
dai.
niaus. Jis tai vadina mūsų
Visų pirma nei Sovietų
emigracinės veiklos taikliu Sąjunga, o juo labiau JAV
šūviu.
atviros konfrontaci
Niekad nėra taiklumo ri nenori
jos. Antra, tiek Egiptas,
bos. Greta taiklių šūvių gali tiek ir Izraelis nori taikos.
būti dar taiklesni, greta dar Taika Egiptui leistų atida
taiklesnių gali būti ir taik ryti Suezo kanalą ir grąžin
liausi.
ti į jo zoną per 400,000 iš
Gailestingumo Motinos ti ten iškeltų gyventojų. Įdo
tulo atkartojimas sekant mu, kad prezidento NasseAušros Vartų koplyčios rio prestižas, jam sutikus
įrašą, kažin ar yra taiklus su paliaubomis, ne tik ne
šūvis. Viskas čia taip akli nukrito, bet gerokai paki
nai sudėta j religinio ištiki
kas parodo, jog nepai
mumo skraistę, kad ir "Vil lo,
sant visų karingų šūkių,
niaus rašeiva Valius" (b. karas su Izraeliu buvo Egip
kv. terminas) nerado ką te nepopuliarus. Nasserio
daugiau prikišti, kad tiktai
a r kastiškas pareiškimas,
ta, kad tokia originali kop skad
arabai yra bro
lyčia neuždaryta Vilniuje. liškai"Visi
pasiryžę
iki
Tai jau geria žinia. Kitos paskutinio vyro t.kautis
y.
iki
pa
koplyčios ir bažnyčios ten skutinio egiptiečio”, — kal
paverčamos sandėliais, dirb ba už pasiryžimą daugiau
tuvėmis ir šokių salėmis.
specifiniais Egipto
Valius tačiau neturėjo kom domėtis
reikalais
negu viso arabų
partijos įgaliojimo paskelb pasaulio. Tas arabų pasau
ti, kaip ilgai Aušros Vartų lis skaičiumi labai imponuo
koplyčia liks "atidaryta” ? ja — 100,000,000 žmonių,
Ar nebūtų čia taiklesnis,
praktiškai be sovietų
o gal ir taikliausias šūvis tačiau
pagalbos ginklais ir žmonė
tada jeigu "dialogo" su sa mis, jis nepajėgtų nugalėti
vo mirtinais priešais beieš- nei poros milijonų izraelitų.
ką vatikanininkai leistų
Izraelis šiuo metu tur būt
mums pavadinti koplyčią dar galėtų kiek pastūmėti
lietuvių kankinių atminimui savo sienas, bet kokia iš to
skirta koplyčia?
prasme? Pagal TIME už
Štai vienas aukotojas tvirtą taiką Izraelis yra pa
(Povilas Labanauskas) prie siryžęs atiduoti praktiškai
aukos prijungė savo teks beveik visas savo užkariau
tą: "Amžinajame Mieste tas teritorijas, iš vakarinio
Romoje tebestovi ši koply Jordano upės pakraščio ir
čia kaip uola, primindama
vaikų vaikams ir kartų kar
toms, kad tvirto tikėjimo
lietuvio jokie pragaro var
tai nepalauš".
O keletą šimtų aukotojų
skiria atmintines aukas:
atminčiai dr. J. žemgulio
Panevėžy 1941 m. bolševikų
Rugpiūčio 22 d. Ame
nužudyto; atminčiai kun.
Pauliaus Rocevičiaus bolše rikos Lietuvių Tautinės
vikų nužudyto; atminčiai Sąjungos valdybos na
brolio A. Ruzgo mirusio Si riai su žmonomis šuva
bire; atminčiai savo sesers
žiavo į gražią ponų Po
ir jos vyro Gerulių Sibire cių rezidenciją Beverly
žuvusių; atminčiai Sibiro
Shores Ind. pasitarti Są
kankinių Margaritos Tiškiejungos reikalais. Daly
nės, Uršulės Tiškutės, Bro vavo visi valdybos na
niaus Tiškaus, Emilijos Miriai: pirm. T. Blinstru
sevičiūtės...
bas,
vicepirmininkai V.
Kankinių litanija yra il
Mažeika
ir K. Pocius,
ga. Jos paskutinįjį vardą
sekretorius
C. Modestiktai Dievas težino.
tavičius
ir
iždininkas
Ar ne šie aukotojai su
M.
Šimkus:
Tuo
tarpu
kūrė marmurinį požemį,
kai
ponios
gražiai
lai
kur tikėjosi įamžinti savo
ką
leido
paežeryje,
vy
brangiausių asmenų vardus
rai susėdę ąžuolų pavė
ir kančias?
Todėl neišvengiamai Kan syje apsprendė Tauti
kinių vardas, kad ir kaip nės Sąjungos esamą ir
santūriai įjungtas į oficialų būsimą veiklą.
šios koplyčios titulą, būtų
Pirmoje eilėje buvo
taiklesnis šūvis, už asme nutarta sekantį Sąjun
nišką sutikimą ir klusnumą gos seimą šaukti Phila
svetimos politikos zigza delphijoje 1971 m. gegu
gams.
žės 29 ir 30 dienomis.
Lietuvos kariuome nėję Provizorinę seimo dar
netaiklūs šūviai buvo vadi
nami "šūvis į Dievo langą”. botvarkę pavesta suda
Bet mūsų šūviai prie pat ryti V. Mažeikai, o T.
Vatikano nepataikė nė Die Blinstrubas su C. Modestavičium paruoš tuo
vui į langą.

<> >yt9f

Gazos juostos pajūryje bū
tų sudaryta nepriklausoma
Palestino arabų valstybė ir
net Jeruzale būtų paskelb
ta tarptautiniu miestu, ku
riame arabai galėtų tvarky
tis savarankiškai. Bet ka
dangi visų arabų sutikimas
nėra lauktinas, Izraelis spe
cifiniai Egiptui galėtų pa
siūlyti tik dalį Sinajaus dy
kumos visiškon kontrolėn
ar beveik visą ją su sąlyga,
kad ji būtų demolitarizuota. Tos sąlygos kontraliavimui ir išilaikymui kaip tik
ir rekalingas amerikiečų-sovietų bendravimas.
Ta proga pravartu susto
ti prie Izraelio teigimų, kad
egiptiečiai (faktinai sovie
tai) pirmomis paliaubų die
nomis nesilaikė paliaubų są
lygų, bet perkėlė savo prieš
lėktuvinių raketų batarėjas
arčiau Suezo kanalo, kas
greičiausiai atitinka tiesai.
Washingtonui tačiau atro
do, kad tokių 'smulkmenų'
kėlimas būtų šiuo metu blo
ga politika ir už tat jis aiš
kinasi, kad jis neturįs jokių
konkrečių įrodymų, išsky
rus Izraelio patiektų nuo
traukų, kurios nėra labai
aiškios. Amerikiečiai Suezo
kanalo zoną seka iš savo
SAMOS satelitų, kurie yra
daugiau pritaikinti sekti di
desnių raketų iššovimus So
vietų Sąjungoje, negu ka
riuomenės dalinių kilnoji
mus dykumoje. Tikslesnes
nuotraukas daro labai aukš
tai skrendą U-2 lėktuvai,
bet jie pradėjo patruliuoti
tik keliom dienom po pa
liaubų praslinkus. (Jie
skrenda virš Izraelio terito
rijos bent 10 km. nuo Egip
to sienos). Dėl vietų tų tech
ninių ir politinių priežasčių
JAV nori nekelti paliaubų
sulaužymo klausimo.
Jei būtų sudaryta kokia
taika tar Egipto ir Izraelio,
pastarajam susitarti su
Jordanija nebūtų labai sun
ku, ypač jei būtų sutarta
dėl Palestinos arabų vals-

(Nukelta į 2 psl.)

ALT S-gos Seimas įvyks
Philadelphijoje
reikalu aplinkraštį sky
riams.
Aptariant skyrių veik
lą buvo pastebėta, kad
dauguma skyrių veikia
gana gerai, atkreiptinas
dėmesys į jaunimo prie
auglių ir Korp! Neo-Li
thuania su kuria pagei
dautinas kuo artimiau
sias
bendradarbiavi
mas. Patartina, kad sky
rių valdybų nariai susi
pažintų su visais Sąjun
gos valdybos aplinkraš
čiais; valdyba stengsis
kiek sąlygos leis aplan
kyti kuo daugiau skyrių.
Su dideliu dėmesiu yra
laukiamas tautinės min
ties žurnalas "Naujoji
Viltis", kuris baigiamas
rinkti ir pasirodys šį
rudenį.
Posėdis užsitęsė net
dvi dienas malonioje
šeimininkų ponų Pocių
globoje, už ką visa val
dyba ponams Pociams
yra ypatingai dėkinga.
(m)

"Gyvataras" kartu su Vancouverio "Atžalynu". Antroje eilėje koncerto programą pravedusi Lina
Verbickaitė, "Atžalyno" vadovė A. Šmitienė, "Gyvataro" vadovė G. Breichmanienė ir išvykos reika
lų vedėja I. Jokubynienė.

'GYVATARAS' KANADOS VAKARUOSE
Birželio 26 — liepos
5 dienomis Hamiltono
"Gyvataras" atliko isto
rinę kelionę, aplankyda
mas Vakarų Kanados lie
tuvių kolonijas Sault St.
Marie, Winnipege, Edmontone, Red Deer, Calgary ir Vancouveryje. Is
torinė ši kelionė yra to
dėl, kad per 20 metų tik
pirmą kartą didesniam
meniniam vienetui pavy
ko atlikti 6000 mylių ke
lionę ir aplankyti nuo vi
sų dideliais nuotoliais at
skirtus lietuvius. Būda
mi negausūs skaičiumi
jie nepajėgia suorgani
zuoti meninių vienetų ir
jų kultūrinis gyvenimas
merdėja. Tik viename
Vancouveryje veikia tau
tinių šokių grupė ir tai
tik antri metai.

Pagrindinis šios išvy
kos organizatorius buvo
Vakarų Kanados lietuvių
bendruomenė. Lietuviai
puikiai išnaudojo šią pro.
gą, susikviėsdami į kon
certus . aukštus valdžios
ir miestų pareigūnus,
įvairių valstybių konsu
lus, kitų etninių grupių
atstovus,
televiziją,
spaudą ir 1.1.
Koncertai visur buvo
gerai suorganizuoti ir iš
kilmingai pravesti. Tuo
ypatingai pasižymėjo Edmontono lietuviai pripil
dydami gražiąją Jubillee
Auditorium.
. Daugumas svečių-kal
bėtojų nesigailėjo gražių
žodžių ne tik programos
atlikėjams, bet ir organi
zatoriams, kurie nors ir
negausūs skaičiumi, bet

moka puikiai susiorga
nizuoti ir suteikti ne tik
sau, bet ir kitiems
džiaugsmo valandėlę ir
lietuvių liaudies menąpastatyti tokioje šviesoje,
jog pristato Lietuvą kaip
seną ir kultūringą tautą,
turinčią savo papročius
ir
tradicijas. Daug
kur šokiai buvo nufil
muoti ir vėliau vakare
parodyti televizijoj, pa
brėžiant, kad tai Hamil
tono lietuviai, kurie at
stovavo Kanadą tarptau
tiniame festivalyje Pran
cūzijoj.

Ir šios išvykos metu
"Gyvatarui" teko daly
vauti tarptatutiniame fes
tivalyje, kuris vyko Red
Deer. Sekančią dieną vie
tos dienraštis "The Red
Deer Advocate" pirma
me puslapyje įdėjo "Gy
vataro" nuotrauką su
gražiu aprašymu. Laiš
ke, gautame iš Red Deer
rašoma: "Lietuviški šo
kiai ir lietuvių jaunimas
dar ilgai bus minimi mū
sų mieste. Daug žmonių
žavėjosi šokiais ir nėra
abejonės, kad Lietuvos
(Nukelta į 3 psl.)

Vida Cegytė, Silvija Martinkutė ir Giedrė Breichmanaitė po
koncerto Vancouveryje.

Gyvataras atsisveikinant su vaišingais Sault St.Marie lietuviais
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"ŽMOGUS IR JO PASAULIS”

PARODA EINA PRIE GALO
Su dideliu pasisekimu
prasidėjusi šių metų pa
saulinė ir kultūrinė
Montrealio paroda artė
ja prie pabaigos. Nors
oras puikus ir ji galėtų
mažiausia dar būti pra
tęsta iki spalio mėnesio,
kaip parodos administra
cija pranešk, ji vistiek
bus uždaryta rugsėjo 7
d., kaip iš anksto buvo
numatyta. O gaila: dabar
pats gėlių žydėjimas,
kurių čia ištisi laukai,
kiekvienas laukelis vis
kitokios rūšies, vis ki
tos spalvos. O kiek tų
visokiausių gėlių ir krū
mų žydi buvusiame ame
rikiečių paviljone, dabar
vadinamame Biosphere,
kuris išrodo tikras bota
nikos sodas su daugybe
tropikinių paukščių...
Paskutinėmis savai
tėmis, kai daugelis ame
rikiečių turi savo atosto
gas, tai didesnę lankyto
jų pusę sudaro amerikie
čiai. Jie, apsikabinėję
foto aparatais ir kame
romis, vaikšto būriais,
daugelis atvyksta su šei
momis ir parodoje pra
leidžia ištisas dienas:
ne tik kad ką pamatyti,
bet čia galima puikiai ir
pailsėti, ir papramo
gauti. Iki šiol parodos
lankytojų skaičius jau pa
siekė 5 milijonus. Tiki
masi, kad iki uždarymo
dienos skaičius pasieks
6,5 milijonų, kaip tai bu
vo ir pernai metais. La
Ronde pramogų parkas,
tikimasi, pasiliks atda
ras ir ilgiau.
Prie progos, kaip pra
nešama, Japonijos paro
da irgi jau eina prie ga
lo (uždarymas rugsėjo 13
d.), ir lankytojų skaičius
ten jau pasiekė 50 mili
jonų. Taigi, Montrealis
šiemet Osakos nebepasivys.
Iš paskutiniu laiku ap
žiūrėtų paviljonų ir pa
sirodymų įdomiausi bu
vo šie: Kaip jau anksčiau
rašyta, Irano paviljone
įrengta "1001" nakties pa
sakų pasaulis. Apačioje
pristatyta 100 įvairiau
sių kambarinių dekoraty
vinių augalų — fikusų,
oleandrų, kaktusų ir kitokiausių. Viršuj, tikra
me pasakų pasaulyje,
skamba svajinga orientalinė muzika, pristatinė
ta kėdučių, gali atsisėsti
ir paskęsti nirvanoje, o
kas moka prancūziškai
po mėlynais gaubtais
gali klausyti pasakų. Sie
nos išdekoruotos persų
kilimais, audiniais,rank
darbiais, kabo bronzinės
lempos. Per vidurįkabo
didžiulės tikro balto šil
ko burės, kitos burės ša
lyje. Palubėje lekia mil
žiniškas raudonas pega
sas su ugnies karčiais ir
uodega, pakaustytas auk
so pasagomis. Paviljo
nas vėsinamas ir malo
nu pasėdėti ir atvėsti.
Kas nori pasiklausyti
muzikos — turi didelįpasirinkimą. Yra specia
lus muzikos paviljonas,
kur išstatyti įvairiausi
muzikos instrumentai,
žymių muzikų portretai,
gaidos, o salėje skamba
įvairi muzika. Orkest
rai groja keletoje vietų
ir muzikos rūšiųpasirin
kimas didžiausias: nuo
rimtos, klasikinės mu
zikos, iki jazzo orkest
rų ir triukšmingų mo
derniškų ir psichedeli-

ANTANAS BERNOTAS

nės muzikos orkestrė
lių, kurie kurtinančiai
trenkia, bet kuriuos jau
nikliai mėgsta. Dalis tų
pasirodymų perduoda
ma per radiją ir televizi
ją*
Buvusiam
African
Village aikštyne dabar
sutelktos Azija, Afrika
ir Ramiojo vandenyno sa
los, kur atskirose patal
pose išstatytos įvairių
kraštų parodos, paveiks
lai, vietinių gyventojų iš
dirbiniai, rodomi filmai,
skaidrės ir skamba įvai
ri muzika. Pietų Ameri
kos kraštai turi savo ke
letą patalpų. Rugpiūčio
pirmąją savaitę savo pa
sirodymus turėjo Peru
indėnai, kurie praėjo di
deliu pasisekimu. Po to
sekė kiniečiai: keletas
gražuolių kinų mergai
čių atlikinėjo jų dainas
ir šokius. Antrąją savai
tę rodėsi Kolumbija: pa
sirodymai buvo du kar
tus į dieną, buvo seka
mi šimtų žiūrovų ir en
tuziastingai sutinkami.
Trečiąją savaitę užėmė
Venezuela: pasirodymai
buvo geri, gražiai suor
ganizuoti ir mielai su
tikti.
I parodą šiemet vėl su
grįžo Vokietija. Bet ji
pasitalpino ne savopavil
jone, kuris atiduotas
"Vaikų Pasauliui", bet
gavo buvusį Venezuelos
paviljoną. Šiemet vokie
čiai rodo tik savo kraš
to vaizdus ir spalvotas
skaidres. Dalina turis
tinę literatūrą.
Ispanija, kaip sakyta,
šiemet savo paviljone ro
do bulių kautynių vaiz
dus, išstatyta daugmanikenų, skamba puiki mu zika. Bet ne tas patrau
kia žiūrovus: du kartu
per dieną paviljono teat
re vyksta su nepaprastu
pasisekimu iš Madrido
atvykusios Gracia de Sa
cromonte trupės pasiro
dymai: dainos ir šokiai,
išpildomi tokiu pasiseki
mu, kokio niekur ir nie
kuomet neteko matyti.
Žiūrovai tiesiog delnus
nuplėšia beplodami, o te
atras visada sausakim
šai pilnas. Už tokįpasiro'
dymą reikėtų gerą pini
gą mokėti, o jis čia ro
domas veltui. Ispanija,
aišku, turi didelių išlai
dų tokį ansamblį išlaiky
dama, užtat pagyrimas
jai! Greta, dviejuose res
taranuose, galima gauti
ispanišku valgių ir im
portuotų vynų. Patartina
paragauti.
Yra ir naujų atvykėlių,
kurie dar niekuomet pa
rodoje nebuvo: tai Por
tugalija ir Malaysia. Por
tugalija rodo filmus iš
savo krašto, o Malaysia
yra išstačiusi daug sa
vo krašto vaizdų, meta
lo ir medžio dirbinių.
Trenkia triukšmingas
Jamaikos juodukų orkest ras.
Sovietų Sąjunga yra iš
stačiusi daugelįnuotrau
kų ir vaizdų iš viso savo
krašto. Jų tarpe kabo ir
dvi didelės spalvotas nuo
traukos iš Lietuvos. Vie
noje jų parodyta Šv. Onos
bažnyčia Vilniuje. Po ja
parašas prancūziškai ir
angliškai:
"St. Ann’s
Church in city of Vil
nius". Kitoje Trakų pi-

lis. Parašas: "A castle
on Galve island, Tra
kai". Bet nepasakyta,
kad tai Lietuvoje. Reiš
kia, jei lankytojas to ne
žino, tai jis ir susida
rys vaizdą, kad tai yra
Sovietų Sąjungoje. Gre
ta esančiame teatre ro
domi įvairūs filmai, ku
rie keičiami kas kelios
dienos. Viename rodo
mos mergaitės, kurios
gyvena kažkuriame Si
biro kaime, išėjusios pa
sivaikščioti po beržyną,
dainuoja laimingas dai
nas. Kitame parodyta Es
tijoje, Talino mieste vy
kusi estų dainų šventė,
skirta Estijos dainų šven
tės 100 metų sukakčiai pa
minėti, kurioje dalyvavo
chorai ir iš kitų kraštų.
Trečiame rodoma tikrai
įdomi sporto šventė, vy
kusi Maskvoje. Nieko
neteko matyti iš Lietu
vos.
Etninių grupių pavil
jone kas kelios dienos
pirmauja vis kita tauty
bė. Pirmąją rugpiūčio
savaitę pasirodymus tu
rėjo italai, vėliau vokie
čiai. Vokiečiai turėjo su
organizavę tikrai įdomią
parodą, o rugpiūčio 9 d.,
sekmadienį, 3 vai. po
piet Tautybių Aikštėje
turėjo savo pasirodymą,
kurį kepinančioje saulė
je sekė bent 2000 žiūro
vų. Orkestras iš bavarų
restorano pagrojo kelis
muzikos dalykus, vienas
choras sudainavo dainų,
po to trys šokėjų grupės
pašoko vykusių šokių.
Ypatingą pasisekimą tu
rėjo Alpių šokėjų gru
pė.
Sekantį sekmadienį
ten pat turėjo estai. Jie
buvo suorganizavę tikrai
įdomią paodą, kur buvo
išstatyta daug estų liau
dies dirbinių, papuošalų,
rūbų, pinigų, pašto ženk
lų, medalių ir t.t. Vidu
ryje salės didelis Balti
jos valstybių žemėlapis,
kuriame mūsų likimo
draugai estai rodo ir Lie
tuvą, prie kurios pri
skirti visi dabar rusų
valdomi Rytprūsiai. Vi
duje skambėjo estų mu
zika, rodė spalvotas
skaidres, o lauke šalia
Kanados vėliavos kabė
jo ir estų trispalve. Lau
ke, lentomis grįstoje
aikštėje, estų šokėjųgrupė 2, 4 ir 6 vai. turėjo
savo pasirodymus. Pa
šoko labai gražiai, nors
žiūrovų galėjo būti ir
daugiau. Gal žiūrovus
suklaidino laikraščiuo
se tilpę parodos progra
mos skelbimai, kur buvo
sakta, kad 3 vai. Esti
jos diena įvyks Tauty
bių Aikštėje. Faktinai,
sakytu laiku ten įvyko In
dijos diena, kur pradžio
je pasirodė Krishna sek
tos sekėjų grupė, kuri su
dainavo (ar, geriau pa
sakius, sugiedojo) Krish
nai skirtą himną. Po to
sekė orkestro, kuris
griežia prie Indijos pa
viljono, pasirodymas, o
geriausiai tai indės, ku
rios sušoko porą indų
šokių, pritariant keistai
muzikai.
Bulgarijos paviljone
gražius pasirodymus tu
ri trijų griežikų grupė,
kurie griežia bulgarų, ru
sų, čigonų ir kitokius da
lykus, o šoka dvi bulga
rės šokėjos. Aną kartą
paklausiau simpatingą

Bendras Notre Dame salos vaizdas Montrealio pasaulinėje parodoje

restorano vedėją, iš kur
jis. Atvykęs iš Bulgari
jos, sako jis. Aš pasisa
kiau esąs ietuvis. Ir pa
sakiau, kad mus, lietu
vius, ir bulgarus riša šis
tas bendro. Ar jis yra gir
dėjęs apie dr. Joną Ba
sanavičių, kuris Bulgari
joje yra išgyvenęs ir ten
veikęs 25 metus? — Oja,
ja znaju daktara Basano
vičiu. Jis Bulgarijai yra
daug gero padaręs. Var
nos mieste viena gatvė
vadinasi jo vardu. — Nuo
to laiko mes pasidarėme
draugai: visada šypsosi
ir pasisveikindamas pa
duoda ranką.
Kanados
paviljonų
komplekse dabar yra
sporto paviljonas, kur
galima matyti įvairių
grupių sportinius pasi
rodymus. Greta randasi
1967 m. Montrealyje nu
matytos pasaulinės spor
to Olimpiados paviljo
nas. Viename kambaryje
yra parodytas Montrea
lio planas su atskirai at
žymėtomis vietomis, ku
riose vyks olimpiados
sportiniai pasirodymai.
Dauguma jų sutelkta vidurmiestyje nugriausi
mų namų rajone. Dabar
tinės EXPO vietoje yra
parodytos tik trys aikš
tės, kuriose vyks spor
tiniai pasirodymai. Buvo
tikėtasi jų ten daugiau
sutelksiant. Kitos vietos
išmėtytos visur užmies
tyje, ir žiūrovams teks
sukarti tolimą kelią, no
rint jas visas aplankyti.
Labai keistas LIAISON paviljonas, kurio
galėjo ir nebūti. Jį skel
biama, išlaiko Montrea
lio biznieriai, o ekspo
natus paruošė Montrea
lio universitetų studen
tai. Tai tikras hipių pa
viljonas: stovi keistai
nudrėbtos statulos, keis
tai iškreipti veidai, šū
kiai, įrašai, iškabos. Ir
ko čia nėra: iškreiptu
veidu Nixonas, aplinkui
ant kuolų pamauti suka'
si Leninas, Castro, iVIaotsetungas. Viskas čia
užkliūva: ir Vietnamoka
ras, ir juodukų riaušės,
ir žydų su arabais karas,
ir piliulės. Ant Kelių ap
valių lentų įrašai skel
bia: "End the Vietnam
War", "Jesus Christ
was a Jew", "Christ was
a Hippy" ir panašios ne
sąmonės.
Labai įdomus Leonar
do da Vinęi paviljonas,
kur rodomi jo piešiniai
ir paveikslai, Humoro
paviljonas (buv. Izrae
lio pavijone), Space pa
viljonas, kur yra išsta
tyta Apollo 11 į Mėnulio
skrydį modulės tikra ko
pija, dvi Saturn tikro dy
džio raketos, Mongolfjerų balionas, įvairiausi
erdvių satelitai, ameri
kiečių supersonic jet
lėktuvas, ir kita. Apačio
je kažkodėl įjungtas Hit
lerio asmeninis Mercedes-Benz automobilis,

kurį parodai paskolino
kažkoks kanadietis.
Labai
lankytinas
"Strange, Strange World”
paviljonas, kuriame iš
statyti modeliai, vaiz
dai, nuotraukos įvairiau
sių skraidančių lėkščių,
matytų
"marsiečių",
skamba labai jau keista
muzika ir garsai, žybčio
ja tūkstančiai lempučių,
sukeldami "erdvių dūsa
vimo" garsus. Čia pat
amerikiečių prieš kelis
metus pasistatyta didžiu
lė tikra "skraidanti lėkš
tė".
Lietuvių pasirodymas
Etninių grupių paviljone
bus rugsėjo 6 ir 7 d. Tuo
tarpu Pranas Baltuonis'
ten yra išstatęs kelis sa
vo šaknų drožinių eg
zempliorius.
Jau pranešta, kad pa
roda vėl bus atidaryta ir
sekančiais metais. Yra
paskirtas belgas, Belgi
jos paviljono vedėjas, ku
ris netrukus išvyks į už
sienius telkti kraštus, no
rinčius dalyvauti kitų me
tų parodoje. Kadangi pa
roda konkurentų nebetu
rės (dabartinė Osakos pa
roda), tai tikimasi jų
daug dalyvausiant. Jau

daug Montrealio biznie
rių pareiškė norą vėl
remti įvairius pasirody
mus. Tuo tarpu norima
Šv. Elenos salą paruošti
žiemos sporto pasirody
mams : jau numatytos čiu
žinėjimo aikštės,slidžių
sportui krantai, motori
nėms rogėms keliai, ir
t.t. Paviljonai ruošiami
apšildymui. Montrealio
burmistras Jean Drapeau nori, kad paroda bū
tų nuolatinė, tai yra
truktų ištisus metus. Tai
atrodo, jam ir pavyks.
Jau lėšų dalįnumatėQue
beco provincinė valdžia,
kitas duos pats miestas.
Lankytojai, kaip prane
ša, palieka daug dolerių,
bet gali būti ir deficitas.
Pernai turėta apie 7 mi
lijonus dolerių deficito.
Bet deficito nepaisoma,
nes, kaip burmistras pa
reiškė: "Lankytojai val
go ir geria mūsų resto
ranuose, apsistoja mū
sų viešbučiuose, naudo
ja mūsų susisiekimo
priemones ir-lanko mū
sų įrengimus, tuo palik
dami milijonus dolerių"
Patartina, kas dar ne
buvo, parodą aplankyti
Labor Day savaįtgalio
proga.

Dalis Gyvataro šokėjų Edmantone netoli parlamento rflmų.

tas laukus skrido į plie
no miestą, kur jų laukė
pasiilgę tėvai, džiaug
(Atkelta iš 1 psl.)
damiesi kartu su visais,
vardo skleidimui buvo kad ši misija puikiai padaug padaryta, daugelio vyko, kad mūsų jauni
žmonių akiratis prapla mas gali ir sugeba jam
tintas, daugeliui sukelta patikėtus uždavinius są
naujų minčių apiepaverg žiningai ir sėkmingai
tas tautas". Dar ir da įvykdyti. Daug kartų
bar gaunami sveikini "Gyvataras" buvo išvy
mai ir geri atsiliepi kęs į tolimas išvykas,
mai iš valdžio pareigū bet pirmą sykį taip iš
nų, miestų tarnautojų, kilmingai ir gražiai sa
profesorių ir pačių lie vo tėvų buvo sutiktas ir
pavaišintas.
tuvių.
Ši išvyka Vakarų Ka
Paskutinis pasirody
nados
lietuviams, ypa
mas įvyko Pacifiko pa
tingai
jų
jaunimui, buvo
krantėje, gražiame Vanprpšvaistė
jų kasdieni
couver mieste, kur kon
certe kartu dalyvavo ir niam gyvenime. Reikia
Vancouverio "Atžaly tikėtis, kad ji nebus pas
kutinė.
(kb)
nas".
Pilnas gražiausių įs
pūdžių ir prisiminimų
Skaityk ir platink
"Gyvataras" vėl per vi
są Kanadą, gražiuosius
DIRVĄ
Canadian Rockies, pre
rijas, derlingus Alber

'Gyvataras’...
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OPTIMIZME PRAĖJUSI
VASARA
Vasara yra metų laiko
tarpis skirtas atostogoms,
poilsiui ir atgauti jėgas
ateinančiam žiemos darbui.
Todėl tiktai su vasara kiek
vienas riša atostogas, sto
vyklas, turistines išvykas.
Tačiau netaip jau ta va
sara atrodo tingi ir rami,
kada žvelgiame į lietuvių iš
eivijos gyvenimą. Priešin
gai, mūsų spauda, gana
tikslus mūsų veiklos veidro
dis, mirgėjo korespondenci
jomis iš vasaros atostogų
fronto.
Stovyklų, s u v ažiavimų,
piknikų ženkle praėjusi va
sara panešėjo j įvairias po
zicijas fronte, kur apšaudo
mi maži ir stambūs objek
tai. Vienur buvo kautasi dėl
jaunųjų tautinės pareng
ties, kitur vyresnieji išeivi
jos nariai ieškojo tarpusa
vyje atsakymų į prasivėru
sias problemas. Dar kitur
jau vyresniosios kartos iš
eivija tikrino savo ideologi
nį ar iniciatyvinį pajėgumą,
lyg prigesusias baterijas
ateinančiai žiemai.
šiuo atveju, kalbant pa
radoksaliai, vasara išeivijai
yra didesnė rugiapiūtė,
kaip kad žiemos metas.
Mūsų gyvybingumo esmė
glūdi absoliučiai savanoriš
kame veržlume visus tuos
suvažiavimus ir suėjimus
nuveikti. čia nėra, kaip
įprasta policinei valstybei,
kokio nors planavimo iš vir
šaus, biudžetinių lėšų ir
brangiai apmokamų parei
gūnų. Visa tai mes ypatin
gai ryškiai pamatėme šiais
metais okupuotoje Lietuvo
je. Dirbtinis entuziazmas ir
užprojektuotas optimizmas
žydėjo okupuotoje Lietuvo
je šiais Lenino metais. Biu
džetinės lėšos, išspaustos iš
dirbančiųjų atlyginimų, lei
do daug kur turėti impozan
tiškas dekoracijas ir įspū
dingus reginius. Tačiau, ži
nant, kiek toms dekoraci
joms valstybė skyrė dėme
sį, impozantiškumas ii’ di
dumas subliuška.
Visai kitas veiklos princi
pas yra išeivijos gyvenime.
Čia viskas yra visuomeni
nis idealizmas ir visos lė
šos yra visuomenės narių
auka.
Didžiulis geografinių var
dų sąrašas: Amerika, Ar
gentina, Vokietija, Kanada,
Italija, Britanija, Kolumbi
ja, Venezuelą, Australija ir
daugelis kitų šaukte šaukia
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išeivijos gyvybingumo pri
pažinimo. Net ir tie nekūrybingi lokaliniai konfliktai
deklaruoja, kad yra kas, dėl
ko nesutinkama ir ginčija
masi, kas irgi yra gyvybės
ženklas.
Kaip tik dėl to taip daž
nai prašneka iš okupuotos
Lietuvos visi tie, kurie ten
eina režiminio žandarų pa
reigas. Jie norėtų, kad stag
nacija ir apatija, degenera
cija ir suirimas apgauptų
išeiviją kaip žalingas, kvė
puoti neleidžiąs debesis.
Juo labiau, kad tas išeivijos
gyvumas' neturi prielanku
mo ženklų okupaciniam re
žimui.
Vasaros metu išeivija de
klaruoja savo gyvybę miš
kų, gojų, paplūdimių atvi
rume. žiemos sezonas skir
tas salėms. Vasara yra at
virybės metas. Nuostabiai
žėrėjo visur otimizmo var
sos. Ypatingai tai buvo ma
tyti jaunimo subuvimuose:
Tik tenka pridurti, kad
greta tautinės gyvybės žė
rėjimo neturėų būti už
miršta valstybinės Lietu
vos sąvoka ir ji turi būti
skiepijama nuo pat jaunųjų
dienų.
Vasara, kad ir dundėjo
griaustiniai, kad ir lijo
čiurkšlėmis, praėjo lietuvis,
ko išlikimo optimizmo ženk
le.

TAIKA...
(Atkelta iš 1 psl.)
tybės tuo būdu išspren
džiant apie pabėgėlių pro
blemą.
Čia dar reikėtų paminėti
senato .užsienio reikalų ko
misijos pirmininko šen,
Fulbrighto planą. Pagal jį,
Izraelis turėtų atsitraukti į
savo senas sienas, bet už tai
JAV sudarytų sutartį su
Izraeliu, kuria garantuotų
jo sienas. Izraelitai laiko,
kad tas planas, nors gal ir
turėtų kai kurių gerų pu
sių, buvo pasiūlytas labai
blogu laiku, šiuo tarpu Iz
raelis kariškai dar yra daug
pranašesnis ir norėtų derė
tis iš jėgos pozicijų. Kurjoziška dar ir tai, kad tas
pats Fulbrightas, kuris taip
smarkiai kovoja už JAV
įsipareigojimų užsieniui su
mažinimą, dabar nori juos
pasiūlyti Izraeliui.
Suglaudžiant: JAV ir so
vietams norisi taikos, jos

UETUVISKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS
V. Vaitekūno redaguo
ta Lietuvos Laisvės Ko
miteto išleista okupuo
tos Lietuvos padėties ap
žvalga "A Survey of Developments in Captive
Lithuania in 1965-68",
kaip nepatikrintais duo
menimis parašyta, mū
sų spaudoje susilaukė
kritikos ir patikslinimo,
kas reiškia ir įspėjimą
ateičiai svetimiesiems
teikti teisingas žinias.
Be to, tam leidinėliui
padarytas ir kitas mažas
priekaištas, kad jame
iškraipyti net lietuviš
kieji vardai rašant c,s,
z be stogelių. Įdomus ta
čiau autoriaus V. Vaite
kūno vaikiškas pasiaiš
kinimas, kad "stogelių
dėjimas būt leidinį apie
20% pabranginęs ir lei
dėjui tai būtų buvęs per
didelis
apsunkinimas.
Apžvalgos uždavinys —
bandyt bent iš dalies at
sverti gausius anglų kai
ba sovietų leidinius Va
karų pasaulio aukštųjų
mokyklų bibliotekose".
(Dirva, rugp. 5 d.)
Jeigu taip aiškintų sa
vo lėšomis tą darbą atli
kęs privatus savamoks
lis asmuo ir tai lietuvių
visuomenė jį pakaltintų,
kam nesikreipė į ją ar į
mūsų organizacijas, ku
rios mielai tą 20% sto
gelių uždėjimui,būtų su
aukojusios neleidžiant
lietuviškų vardų darkyti.
O kai šitaip aiškina Lie
tuvos Laisvės Komiteto
galvos, tai jau žemiau
kritikos. Ir kad šitokia
nevykusia trumpa brošiū
rėle bando atsverti gau
sius sovietų leidinius Va
šius sovietų leidinius
Vakarų pasaulio aukštų
jų mokyklų bibliotekose,
na, tai nebent sugedu
siom svarstyklėm.

EMILIJA ČEKIENĖ

atrodo, bet gaila, taip
yra."
Man atrodo, kad auto
rius labai klysta, nes yra
visai atvirkščiai: mote
rys skrieja, o vyrija at
silieka, Pažvelgę vien
tik į kasdieninį gyveni
mą matome jog taip yra.
Moterų mados keičiasi
su kiekvienu sezonu, o
metuose jų yra keturi.
Vien toji sritis moteris
verčia skriste skristi gy
venimo keliu, nes kas gi
nori atsilikti nuo mados.
Pačios to laikraščio skai
tytojos moterys tame pat
numeryje tvirtina, kad
"iki šiol vyrai buvo la
bai atsilikę. Vyrai spok
sojo ir kritikavo mūsų
madas ilgus metus, da
bar mes galėsime spok
soti į juos. 20-ties metų
laikotarpis pasibaigė, ka
da vyrai rengėsi tiktam,
kad savo kūną prideng
tų. Dabar jie rūpinasi ne
vien apranga, bet irplau
kų šukuosena, papuoša
lais ir net kvepalais. At
sitikusiems patars toje
srityje daug praktikos tu
rinčios dukros ir žmo
nos".
Žvelgdami iš namų
taško taip pat matome,
kad vyrai grįžta iš dar
bų ir pavalgę sėda prie
televizijos ar laikraštį
ramiai sau patogiame fo
telyje išsitiesę skaito,
kai tuo tarpu moterys po
tarnybinio darbo sustoja
krautuvėje apsipirkti,
skuba valgį gaminti, bu
tą tvarkyti, skalbti nors
ir su patobulintom prie
monėm, tačiau be šei
mininkės rankų jokios
mašinos darbų neatlie
ka. Kad visa tai suspė
tų laiku atlikti moterys
ir šeimos židinio srityskraidyte skraido, paje
TARP MOTERŲ IEŠKO
ti
civilizuoto gyvenimo
MOTERŲ
srovė ją nešioja.
Tik vakar atėjo iš Aus
Toliau autorius rašo:
tralijos "Mūsų Pasto "Neretai matome mote
gė", žinoma labai pa ris
besisukinėjančias
vėluotai, nes tolimas ke mūsų socialiniame gyve
lias. Gana įdomi, pa nime: baliukų, banketų,
traukli, dar senuoju savo šokių bei įvairiausių mi
rūbu, prirašyta įvai nėjimų ruošime. Bet tai
riausiais klausimais.
ir viskas".
Pradedu versti nuo pir
Gaila, kad autorius
mo puslapio. Antrame dė tiek tevertina moterų
mesį patraukia J. Šoliū- darbą minėjimuose ban
no straipnis "Kur mo ketų ruošime. Ką jos ten
terys?" Čia jis, pasi- atlieka, tai tikrai yra vis
gęsdamas
moterų org- kas ir labai daug. Jei jos
i
nėj veikloje, tarp kitko pačios paruošia vaišes
atpasakodamas kaž kur ir dažniausiai dar suau
skaitytas svetimųjų min koja, atlieka tą juodąjį
tis rašo: "Mat pasaulis užkulisinį darbą, kuris
nepaprastai sparčiai le atneša pelno apmokėti
kia sekantin šimtmetin tų minėjimų išlaidas ir
ir su juo skrieja vyrija. dar lieka lėšų kultūri
Moterys vis daugiau ir
,daugiau atsilieka nuo pa niams darbams parem
ti, tai bepigu vyrams di
žangos. Taip dažnam ne džiuotis tų švenčių pa
sisekimais ir sėdėti gar
bės prezidiumuose.
Be to, J. Šoliūnas ra
norisi Izraeliui, Egiptui ir
šo:
"Pasigendame lietu
Jordanijai. Ko trūksta, yra
vių
moterų
daug svarbes
tik visiems daugiau ar ma
nėse
vietose:
mūsų kūry
žiau priimtinos formulės.

Mutual Federal
Savings and Loan
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Compounded
Qua rte rl y

boje, politiniame gyveni
me, jaunimo vadovavi
me. Jeigu mes pripažįs
tame moterims lygiatei
siškumą visose gyveni
mo srityse, tad kodėl mo
terims neleidžiame už
imti atsakingų postųlais
vinimo darbe..."
Per vėlai gerb. auto
rius susirūpino moterų
teisėmis. Mums atrodo,
kad lietuvės nuo amžių
aktyviai reiškiasi viso
se srityse. Turime ge
rų dailininkių, tik jos ne
turi sąlygų taip dažnai
išeiti viešumon su savo
kūrinių parodomis, kaip
vyrai, būdami laisvi nuo
šeimos reikalų. Taip pat
turime moterų ir kitose
meno šakose besireiš
kiančių. Kūrybai reikia
talento ir laisvės, bet ne
teisės kurti. Atskiru ra
šiniu būtų galima su
rinkti daug mūsų mote
rų aktyviai besireiš
kiančių visose kūrybos
srityse duodant jų nu
veiktų darbų apžvalgą.
Jeigu jų mažiau matome
viešumoje iškilusių įvai
riuose darbuose, tai tik
todėl, kad pati prigimtis
ją daugiau už vyrus priri
šo prie šeimos židinio,
nuo kurio niekas negali
atpalaiduoti, kuris yra
pirmoje vietoje virš vi
sų kitų darbų, ypač jau
nas motinas, auginan
čias lietuvišką atžalyną.
Tačiau nors ir tokio
se sąlygose mūsų mote
rų matome visur. Kas gi
suruošė tas didžiules tau
tinių šokių šventes? Va
žinėjo po visą kraštą,
koordinavo, vadovavo —
Jadvyga Matulaitienė. Ir
beveik visos kitos tauti
nių šokių grupių vadovės
moterys.

TeL 847-7747

Pagaliau atverčiu se
kantį "Mūsų Pastogės"
puslapį ir likimo iro
nijai tas ir dar kitas
puslapis pilnas prirašy
tas vien moterų. Tai mo
terų skyrius "Gabija",
pačių Australijos lietu
vių moterų redaguoja
mas ir jų prirašytas.
Štai ir pagautas moterų
kaltintojas J. Šoliūnas nu,
sikaltimo vietoje. Ir ko
kių tik problemų čia jos
nesvarsto! Kaip jaunystę
ilgiau išlaikyti, kaip iš
vengti dvasinių sukrėti
mų 50-tįperžengus,apie
dabartines jaunimo auk
lėjimo problemas, bai
giant šūkiu: "Mes turi
me bent įskiepyti jiems
nujautimą, kuria linkme
jie turi eiti. Bet svar
biausia prieš mokinant
juos važiuoti aplinkui,
mes patys turime ži
noti, kurio kelio mums
vyresniesiems
laiky
tis". (1970.4.20).
Čia pat randame ir
moterų poezijos, ryš
kiuosius pasižymėjusių
laisvame pasaulyje mo
terų veidus, apie alkoho
lio gėrimo pasekmes,
matome jaunųjų veikėjų
nuotraukas, paskutinius
pasaulio politinius įvy
kius ir t.t. Kas po to be
galėtų tikėti J. Šoliūno
kaltinamiesiems
žo
džiams, kuris tarp mo
terų paklydęs ieškojo mo
terų ir jų darbų.

NUSIKALTIMAI VILNIUJE
Valstybės turto grobs
tymas okup. Lietuvoje
tiek paplitęs, kad ir Lie
tuvos kom. partijos cent
ro komitetas neseniai su
sirūpino stiprinti kovą
su grobstymu. Siekiama
gyventojus įtikinti, kad
jie klysta, manydami,
jog "valstybinės visuo
meninės
nuosavybės"
grobstymas esąs leng
vesnis nusikaltimas, nei
asmeninės nuosavybės
savinimasis.
"Komj. Tiesioje" (lie
pos 22) pateikiami įvai
rūs pavyzdžiai, liudija,
kad turto grobstymu pa
sižymi ir jaunuoliai,
komjaunimo nariai ir ki ■
ti, būdami apsvaigę al
koholiu.
Neseniai Vilniuje, Ak
lųjų draugijos kombina
te, sandėlininkai M. Še
duikis ir V. Kirilovas pa
grobę turto už 27,000 rub
lių.
Kiti tą turtą naikina.
Vilniuje prieš porą me
tų įvyko kelios grupinės

0N MVINGS CEBHFIUTES
OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President

O kiek gi vyrų dėsto
lituanistinėse mokyklo
se? Berods vienos mote
rys, išskyrus vieną kitą
vyrą — mokyklos vedė
ją. Taip pat gana ryškiai
lietuvės moterys daly
vauja tarptautinio pobū
džio organizacijose: per
katalikų pasaulį ir Gene
r ai Federation of Womens Clubs.

NOW INSURED TO $20,000

nepilnamečių bylos dėl

telefonų - automatų ga

dinimo. Žalos buvo pa
daryta už šimtus tflkstan
čių rublių. Šių metų pra
džioje komjaunimo na
rys S., būdamas neblai
vus, akmeniu daužė Vil
niaus radijo matavimo
prietaisų gamyklos stik
lines duris ir langus.
Nuostoliai — tūkstantis
rublių. Kiti pavyzdžiai:
Viniaus politechnikos 4
kurso studentas V. Vait
kevičius iš Vilniaus
radijo gamyklos buvo pa
vogęs du transformatorius.
Tas pats jaunimo organas kita proga (liepos
23) nurodė dar į kitus
komjaunuolių nusikalti
mus. Apie Juos buvo pa
tirta vieno Vilniaus ra
jono milicijos skyriaus
viršininko pavaduotojo,
Ignatijaus Surinino kabi
nete.
Surininias pateikė ke
lis jaunuolių nusikalti
mų pavyzdžius. Šeši jų
įvykdyti komjaunimo są
jungos narių. Štai trys at
vejai: Kazys Steibys, gi
męs 1949 m.,elektrikas,
įsibrovė į svetimą butą
ir pavogė 80 rublių. Vla
das Černiauskas, gimęs
1948 metais, vairuoto
jas, bandė pavogti pro
duktus, pagaliau, Jonas
Jankausas, gimęs 1947
metais, traktorininkas,
pavogė penkias radiato
rių sekcijas. "Ir taip to
liau" — kalbėjo milici
jos skyriaus viršininko
pavaduotojas Ignatijus
Surininias...
(E)
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DIRVA

J. GRAUDA

VAIKU VASAROS STOVYKLA ROMUVOJE
Vaikų vasaros stovyk
la Romuvoje šiemet vy
ko nuo liepos 26 iki rug
piūčio 16. Stovyklos or
ganizavimu
rūpinosi
VLB Tarybos referentas
vaikų reikalams tėv. Alf.
Bernatonis. Jai vadova
vo Anni Bohm-Krutulytė ir kun. Viktoras Ka
LIETUVIAI, PAKELKIME leckis. Pirmąją savaitę
SAVO BALSĄ PRIEŠ
talkino Elena ir Ričar
VATIKANĄ
das Baliuliai bei AngeliDirvoje, rugpiūčio 21, ko ka Gaidelytė iš Hambur
respondentas pasikalbėjime go ir 'Elena Bradūnaitė
su vyskupu Brizgiu patarė iš JAV-bių. Antrą savai
lietuviams apipilti Vatika tę vaikučiais ir jų pra
ną laiškais ir skundais, kad mogomis rūpinosi Ma
koplyčioje nieko nelaukiant rytė Saulaitytė ir Kris
būtų įamžinti Lietuvos kan tina Butvydaitė iš JAVkiniai. Tai sveikintinas su bių, Algis Vitkus iš
manymas ir aš visa širdimi Schwetzingeno ir Marina
jam pritariu.
Auderytė iš Berlyno.
Bet neužtenka, kad tik Pastaroji išbuvo iki pa
pavieniai lietuviai siųstų
laiškus, bet būtinai reikia, baigos. Trečią savaitę iš
kad visos organizacijos, po Muencheno atvyko Pet
litinės ir kultūrinės, drau ras Nevulis. Stovyklos li
gijos, klubai, parapijos su gonius visą laiką uoliai
savo klebonais ir KUNIGŲ slaugė gail. sesuo Anne
VIENYBĖ prašytų bei rei Jacąet iš Prancūzijos.
kalautų Vatikaną, kad kop
lyčia būtų pavadinta LIE
TUVOS KANKINIŲ KOP
LYČIA.
Mes lietuviai kaip vergai
per amžius lenkėm galvas
Vatikanui, kuris mažai ka
da parodė mūsų tautai pa
lankumo. štai ir dabar su
sidėjęs su mūsų kruvinu
priešu Maskva, uždraudė
koplyčios pavadinimą.
Taigi lietuviai, visame
laisvame pasaulyje, jau
mums atėjo laikas parodyti
gyvos drąsos ir pareikalau
ti, kad Vatikanas atitaisytų
savo klaidą, kitaip lietuviai
neprivalėtų duoti nė vieno
cento, kai bus renkamos au
kos Šv. Tėvui.
Klausimas, kas pravestų
tą rašymo laiškų vajų Va
tikanui? Aš pasiūlyčiau,
kad LIETUVIŲ- BEND
RUOMENĖS CENTRAS
pasiimtų į savo tvirtas ran
kas ir kad lietuvių visuo
menė paremtų savo auko
mis.
Taip pat, norėčiau, kad
mūsų visa lietuvių spauda
pareikštu drąsiau savo nuo
monę šiuo gyvu reikalu ir
tartų Vatikanui protesto
stiprų žodį.
KUNIGŲ VIENYBĖ irgi
iki šiam laikui dar tebelaiko
savo užčiaupta burną ir nie
ko nepasisakė prieš VATI
KANO padarytas mums
skriaudas. Ko laukiate?
Lietuvis kunigas

Vaikučius sočiai ir
skaniai maitino nuolati
nės Gimnazijos virėjos
O. Bartusevičienė, sr. ir
Losanskienė. Joms tal
kino Ona Petrauskienė iš
Hanau ir Petronėlė Rajauskienė iš Wuppertalio.
Romuvoje stovyklavo
82 vaikai: 40 berniukų ir
42 mergaitės. Tris sa
vaites jie sportavo, ilsė
josi, pramogavo ir mokė
si lietuviškų dainų, šo
kių, eilėraščių, piešė ir
dirbo įvairius darbelius
bei žaidė. Buvo suruošta
išvyka į Heppenheimo
pilį. Karštomis dieno
mis popiet vaikai buvo
vežami maudytis įViernheimą. Kun. J. Dėdinas
ir kun. V. Kaleckis vaka
rais rodė įvairius fil
mus, o kartais vyko šo
kiai.
Oficialus stovyklos už
darymas įvyko rugpiūčio
15. Vaikučių parsivežti
atvažiavo daug tėvų ir
atsilankė nemaža sve
čių.
Vasario 16 gimnazijos
salėje direktorius V. Nat
kevičius supažindino sto
vyklaujančių vaikų tėvus
su gimnazijos dabartine
padėtimi, jos uždavinais, darbu ir teikiama

nauda, prašydamas tė
vus pasinaudoti šios mo
kyklos teikiamais patar
navimais. Kun. J. Dėdi
nas parodė filmą iš kas
dienio gimnazijos gyveni
mo.
Vakare įvyko iškilmin
gas vėliavos nuleidimas.
Berniukai ir mergaitės
apsirengę tautiškais dra
bužiais, su žibintais at
žygiavo prie vėliavos.
Giedant tautos himną, iš
lėto stiebu nusileido Lie
tuvos trispalvė. Stovyk
los vadovas kun. V. Ka
leckis pasakė atsisveiki
nimo kalbą. Visi stovyk
laujantieji vaikai choru
deklamavo
"Lietuva
brangi". Tėv. Bernato
nis padėkojo tėvams, kad
atsiuntė savo vaikus į
stovyklą ir siūlė vyres
niuosius leisti į Vasario
16 gimnaziją. Po pasku
tinės maldos sugiedota
"Marija, Marija"...
Visi stovyklautojai ir
jų svečiai susirinko prie
laužo, kuriam vadova
vo Algis Vitkus. Čia ma
žieji parodė, ką jie per
tris savaites išmoko.
Programą paruošė A.
Bohm-Krutulytė, pade
dant stud. Marinai Auderytei. Padainuotos 24
dainelės, pasakyta 12
eilėraščių, pašokti 2 tau
tiniai šokiai, baletas ir
atliktas montažas "Lie
tuva". Tarpus tarp dek
lamacijų ir šokių gabiai
užpildė A. Vitkus, įtrauk
damas į programą visus
dalyvius. Vaikučiai dek
lamavo ir dainavo lietu
viškai. Kai kurių dekla
muoto jų tarsena gerokai
šlubavo, bet visi parodė
didelį uolumą, stengda
miesi nugalėti tėvų kal
bos sunkumus.
Salėje buvo suruošta
vaikų darbų ir piešinių
paroda.

Gamtos mokslus stu
dijavo Muencheno uni
versitete. Buvo Lietuvių
studentų sąjungos narė,
renkama į valdybas —
ėjo sekretorės ir iždinin
kės pareigas. 1968 įsi
gijo diplom. biologės, o
1970 — Dr. rer. nat.
laipsnį. Pasiryžusi tęsti
mokslinius darbus.

Apie milijoną dolerių

Milijonas dolerių, apie kurį mūsų informacijos
šaltiniai suteikė daug karštai pulsuojančių naujie
nų, nėra LF (Lietuvių fondas). Tai nėra ir Koplyčių
statybos fondai. Visų pirma, po ilgų kalbų ir vajų:
nei LF, nei Koplyčių fondai nepasiekė vieno milijo
no dydžio.
Kalbamas milijonas buvo išleistas išaiškinti,
atrasti, terminuoti ir apspręsti kokį poveikį į as
menį turi pornografinės prekės (filmai, knygos, gy
va ekspozicija, plokštelės ir fono-kaspinai). Por
nografinių prekių yra tiek daug ir jų pasirinkimas
yra toks platus, kad ta "industrija" pasidarė multimi Ii joniniu bizniu. Girls, nude, belly-dances, ma
NESKONINGI GINTARO
sažai, sauna, intymūs teatrai, filmas tik kietų ner
IŠDIRBINIAI
vų asmenims, atskirai vyrams, atskirai moterims,
damos ir džentlemenai prašomi nesėdėti greta, pen
Dekoratyvinė dailė,
kiasdešimt
trys būdai atgaivinti santuoką, esminės
ypač gintaro išdirbiniai
santykio
pozicijos,
jeigu jūsų žmona pabėgs bus ki
tebekelia įvairių klausi
ta
—
visi
tie
pavadinimai
stambiomis raidėmis švie
mų ir jie kartais ryškė
čia
vakarais
gatvėse,
o
mažomis
raidėmis prirašy
ja okup. Lietuvos spau
programose.
ti
doje. "Literatūros ir Me
Jūs perkate knygą (X ar Y autoriai) jūs atran
no" savaitraštyje (nr.
date
puslapių puslapiais žodžius, kurių niekad ne
25) iškeltas įdomus reiš
sate
ištaręs,
arba vaizdus, kurių niekad nesate įsi
kinys : teigiama, kad ap
vaizdavęs
.
dorojant gintarą "jau be
Visa tai yra pornografija: ar iš Danijos, ar iš
veik išgyvendinta nesko
Švedijos,
ar iš čia pat, kaimynystės.
ningo tekinimo, skutimo
Kokia
pornografijos definicija? Koks to reiški
bei šlifavimo praktika,
nio
aptarimas?
Jau nemažai metų kaunasi psicho
kai buvo siekiama natū
logai,
teisininkai,
pedagogai, dvasiškiai, net politi
ralistinio mineralo pa
kai.
Ištikrųjų,
viskas
yra gyvenimo faktai, kai kada
našumo į gėlės lapą ar
grynas
menas,
kai
kada
kūno studija... Pagaliau,pa
žiedą, uogų kekę ar gry
ėmė
aiškinti
reikalą
iš kito galo. Sumojo at
galiau
bą. Baigėsi taip pat be
rasti,
kokį
efektą
daro
pornografinės
prekės asme
atodairiška
gintaro
niui:
jaunam,
senam,
vyrui,
moteriai,
paaugliui.
piaustymo epidemija"...
Komisija,
kuri
valdžios
įgaliota
pravesti
tąstu
Atskleista tai, kad gin
diją,
buvo
subsidijuota
vienu
milijonu
dolerių
ir iš
taro - metalo dirbiniuo
pilnas
bures.
kėlė
se, ypač papuošaluose
Buvo supirkta galybė pornografinių prekių. Bu
ryškėja nauja tendenci
vo
įrengtos
studijos su atitinkama aparatūra. Buvo
ja — vis daugiau juose
pasamdyti
specialistai:
gydytojai, psichologai, fi
naudojamas
metalas
ziologai,
teisininkai,
kriminologai...
Buvo pasamdy
(Bronza, melchioras, ge
ta
objektų,
tai
yra
asmenų,
kurie,
pasirašę
samdos
ležis, varis, sidabras).
sutartį,
leido
daryti
su
jais
eksperimentus.
Ekspe
Atrandama ir kai kurių
rimentai
buvo
būtinas
stebėjimas
filmų,
knygų
skai
neigiamybių: pažymėta,
tymas,
lankymas
nude
kabaretų.
Kiekyieną
kartą,
kad "daugelis liaudies
mokslininkams norint sužinoti asmens reakciją,
menininkų visiškai nebepaiso, kad kūrinys bū jis buvo apsagstomas visa krūva detektorių, pri
klijuotų prie visų jo galūnių, nelyginant astronau
tų meniškai užbaigtas...
tas ant mėnulio. Tik čia tie astronautai stebėjo,
ypač nejauku žiūrėti į,
kartais,
neįsivaizduojamo sveikam žmogui, seksu
lyg epidemija, paplitu
turinio
scenas...
alinio
sias "šakes", vadinamas
Prisirinko
tomų tomai eksperimentinės me
žvakidėmis, kurios esan
džiagos.
Komisijos
sandėliuose sukrautos krūvos
čios vertos kerėplų var
bet
kurio
polinkio
pornografinės
medžiagos. Keli
do. Pasirodo, bent tokių
eksperimentų
dalyviai
mirė
nuo
širdies smūgio.
gintaro "žvakidžių" sri
Keliems
pakriko
nervai.
Sugriuvo
kelios eksperi
ty lietuvius aiškiai pra
DVI JAUNOS
mentuojamų
santuokos.
Vienas
paauglis
pasikorė.
lenkia latviai.
(E)
DAKTARES
Ir keli įkliuvo kalėjiman.
Skirtas studijoms milijonas pasibaigė, bet dar
NETVARKA VILNIAUS
• BIRUTE PALTA STOTYJE
nėra paskirtas kitas. Išvadų mokslininkai nesusku
ROKAITE įsigijo me
bo padaryti. Kas yra pornografija ir koks jos povei
dicinos daktarės laips
kis
į asmenį?
Vilniaus gyventojai nū
nį Mainzo universitete siskundžia geležinkelio
Viskas sustojo dėl to kvailo antro milijono, ku
š.m. birželio mėn.
rio
vis
neskiria tęsti studijoms. Juk mes negalime
Gimusi 1941 lapkričio stotimi — joje pastebėta patirti, sakysime, kaip veikia filmas į asmenį, ku
10. Vokietijoj gyveno ir netvarka ir nešvara. Dėl riame demonstruojamas vojerizmas? Juk tai svar
to susirūpino "Tiesa" ir
mokslus ėjo motinos So pasiuntusi
savo bendra bu žinoti, kitaip mirsime nesužinoję, kas yra por
fijos rūpestingai globo
ištyrė padėtį nografija. Kaž kur girdėti yra judėjimas skatinti
jama. Lankė ir baigė vo darbius,
stotyje, kuri laikoma rašyti laiškus savo atstovams Washingtone, ska
kiečių gimnaziją. Studi "miesto
vartais". Šiuo tinant skirti trūkstamą milijoną.
javo Mainzo universite metu, kiekvieną
Iš tikrųjų gi, ar tas milijonas yra Washingtoparą,
te mediciną. Praktiką at
no
milijonas?
Tas milijonas yra mano, tavo, jo,
taigi per 24 valandas,
lieka Munstery/Westf.
jų
milijonas.
Kiekvieno,
kas surašo pajamų mokes
Vilniaus
geležinkelio
čių
blankus.
Sukruskime,
sumeskime tą milijoną,
• REGINA SAKALAUS' stotis priima vien kelei
tada
sužinosime,
kas
yra
pornografija,
ir koks yra
KAITĖ, gim. 1941 spalio vinių traukinių 140. Sto
pornografijos
ryšys
su
asmeniu.
Tikėkite,
kad
10 Kaune. Pradžios mo tis nepatenkina ir reika
Washingtono
tokio
fondo
rėmėjai
nesuinteresuoti
kyklą lankė Neustadte ir- linga praplėtimo.
Esama nešvaros, ir remti pornografijos ir jos prekių. Tai viskas tik
Diepholze, Vak. Vokieti
joje. Mokėsi Vasario 16 čia, sakoma, daugiau grynam mokslui.
gimnazijoj Dipeholze ir sia kalti keleiviai, lau_
Huttenfelde, kurią bai kiamajame palieką šiukš patenkina ir stoties res čikonio spalvotas leidi
gė 1961. Priklausė atei lyną. Nusiskundžiama toranas, jame sunku ras nys "Tautiniai drabu
tininkams ir skautams. kad stotyje trūksta vie ti vietą ir neįmanoma žiai". Parodomi tauti
Buvo pakelta į paskilti- tos, kur būtų galima įsi greitai pavalgyti.
(E) nių drabužių pavyzdžiai,
ninkes. Dalyvavo gim gyti gėlių. Stoties kios
buvę pritaikyti ir liepos
nazijos chore ir tautinių kuose nėra karštų patie
• VILNIUJE išleistas mėn. Vilniuje, Vingio
šokių grupėje. Jai tal kalų ir keleiviams sten Reginos Balčikonienės- parke, įvykusiai dainų
giamasi įpiršti alų. Ne- Songailaitės ir Juozo Bal- šventei.
kininkavo ir vėliau.

LIETUVOJE

Viešėdami Chicagoje aplankykite

DAD AHA

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * llIl/llllH
2534 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
CHICAGO

2533 f. 71 St. hi GR 6 2345 6
♦

CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei to 3 2108 9

Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
*
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VOKIETIJOS LIETUVIAI, ŽIŪRINT
IŠ TOLIAU

DR. K. ČEGINSKAS

Kada nors iš laiko nuo tį, lietuvybės kūną. Toji
tolio istorikai, suran veikla palaikė kovojan
kioję šaltinių medžiagą, čiųjų dvasią, stiprino jų
aprašinės ir tirs užsie karžygišką narsą, ryž
nio lietuvių gyvenimą, pa tą, žygdarbius. Iš kitos
liktus pėdsakus,'vertins pusės, čia sukurstyta kū
jų atliktąjį darbą. Neuž rybinė ugnis, plačiai po
bėgant ateities istorijos pasaulį išnešiota emi
rašytojams už akių, gali gracinio srauto, persi-"
ma spėti, kad didžiau metė į senąsias užjūrio
sias jų dėmesys bus skir lietuvių kolonijas ir jas
tas seniausiems ir gau atgaivino.
siausiems mūsų išeivi
Pagal savo skaičių ne
jos telkiniams, pirmoje proporcingai didelį vaid
eilėje JAV-bėse, kur įs menį Vokietijos lietuviai
pausti gilūs, laiko ir už pajėgė atlikti dėl ypatin
maršties neišdildomi, gų sąlygų. Bene svar
lietuvybės pėdsakai.
biausioji buvo ta, kad
savo tarpe turėjo
Tačiau ir iš šiandie jie
daug
gerai išlavintų kū
ninės laiko perspekty rybinių
jėgų, labai aukš^
vos sprendžiant, Vokie tą intelaktualinį
lygį.
tijos lietuviai yra jau už Juk čia tada spietėsi
žy
sitikrinę sau žymią vie mi Lietuvos kultūrinio
tą istorijoje vien dėl to potenicalo dalis — įvai
vaidmens, kurį atliko po rių rūšių specialistai,
kariniame 1945-50 laiko rašytojai, mokslininkai,
tarpyje. Tomis dienomis švietėjai, meno ir kul
kai tėvynėje vyko kruvi tūros veikėjai, besimo
na laisvės kova su nepaly kančioji
jaunuomenė.
ginamą jėgos persvarą Tai jų dėka, sutelktinės
turinčiu Lietuvos prie kultūrinės kūrybos dė
šu, laisvąją Vokietijos ka tas nedidelis, vos 60
dalį pasiekusių lietuvių tūkstančių siekiąs, lie
skaičius nesiekė nūdie tuvių telkinys paliko gi
nio Panevėžio miesto gy liūs pėdsakus ne tik iš
ventojų skaičiaus. Tai eivijos gyvenime, bet —
buvo mažutis telkinys ne galime drąsiai tvirtinti
tik paliktojo krašto at — visoje naujausioje lie
žvilgiu, bet ir prieš mili tuviškosios tautinės kul
joną Amerikos lietuvių. tūros istorijoje.
Nepaisant to, pirmai
Dabartinė Vokietijos
siais pokario metais Vo
kietijoje
susispietu- lietuvių veikla yra kito
siems lietuviams pavyko kia, nes kitos galimybės,
atkurti ne tik simbolinę kitos sąlygos, kita globa
nepriklausomą Lietuvą, linė lietuvybės padėtis.
bet iš tikrųjų būti pačiu Tautos kamienas tėvy
pajėgiausiu kūrybos ži nėje, it žiemkentis grū
diniu, iš kurio impulsai das po gruodu, atlaikęs
ir poveikis persidavė į negandų ir sunkiausių
visą gyvąjį, įvairiomis išmėginimų metą, vis la
sąlygomis besireiškian biau parodo savo kūry
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binio želmens galią. Iš
kitos pusės, pokarinės
emigracijos jėgomis su
stiprinti JAV-bių lietu
viai vėl susigrąžino sa
vo vadovaujančiąją pa
dėtį, kuri jiems priklau,
so tarp užsienio lietu
vių dėl jų skaičiaus, tra
dicijų, palankesnių gy
venimo ir veiklos sąly
gą
Tačiau ir tokie, ko
kie šiandien yra, Vokie
tijos lietuviai turi kuo
pasididžiuoti ir būti pa
tenkinti savo atsiektai
siais laimėjimais ir už
imamąja reikšminga vie
ta lietuviškajame pasau
lyje. Būdami šiame kraš
te sunkiųjų pokario me
tų sąlygomis nuveikto
jo lietuviškojo darbo tie
sioginiais tęsėjais, jie
nusipelno tėvynės ir ki
tų kraštų lietuvių pa
garbą už tai, kad išlai
kė ir poemigracinėm są
lygom pritaikė eilę nau
dingų ir pavyzdžiu ki
tiems tapusių institu
cijų. Čia užtenka tik su
minėti Vasario 16 gim
naziją, tapusią savotiš
ku simboliu viso pasau
lio lietuviams. Dėmesio
vertas Vokietijos lietu
vių organzuotumas, dau
gialypė veiklios inicia
tyvos, bendruomeninio
darbo technika.
Yra, be abejo, ir šešė
lių. Juk, kaip sakoma,
neklysta tik tie, kurie
nieko neveikia. Kituose
Vakarų Europos kraš
tuose gyvenantys lietu
viai su pagarba stebi sa
vo tautiečių veiklą Vo
kietijoje ir nesvyruoda
mi pripažįsta jiems na
tūralų tarpininko vaidinenį tarp pavergtosios tė
vynės ir užjūrinio užnu
gario.
Ne tik už praeity atlik,
tus darbus, ne tik už
tuos, kuriuos išlaikė ir
pratęsė, Vokietijos lie
tuviai nusipelno pagar
bą. Jie mus žavi ir įkve
pia savo naujomis inicia
tyvomis. Visi žinome, ko
kių padarinių šio krašto
lietuvybei turėjo 1950me
tų emigracijos srautas.
Atrodė, jog lieka tik ligonys, netinkama sveti
miesiems darbo jėga. Vi -

dijų savaitės yra tapu
sios svarbia metinio su
sitikimo vieta. Neturime
visus apjungiančios bend
ros organizacijos, vieno
bendro centro, židinio,
apie kurį, kaip kokią ašį,
suktųsi mūsų gyveni
mas. Šitą struktūrinį trū
kumą bent iš dalies atsto
ja dinamiška savaičių
institucija.
Ką tik pasibaigė XVIIji Lietuviškųjų studijų sa
vaitė Stuttgarte. Stebin
čiam nuo pradžios jų rai
dą, nėra jokios abejonės
— tai buvo pavykusi ir
ne vienu atžvilgiu tobu
Studijų savaitėje diskutuoja: dr. J. Dahmen, V. Marijočius,
lesnė, lyginant su anks
dr. A. Gerutis, vysk. A. Deksnys ir dr. P. Karvelis.
tesnėmis. Ta proga norė
tųsi
išreikšti nuoširdžią
sa, ką turėjo geriausio, savaičių bruožas, nes
padėką
Vokietijos lietu
Vokietijos lietuviai ati
jis pakeičia trumpalai
viams,
atskiriems
asme
davė kitiems kraštams,
kes improvizacijų pas
nims
ir
Krašto
valdybai
sau beveik nieko nepali- tangas ritmingu išanksti
dami. O ir tokiomis ne niu planavimu, ugdo nau už tai, kad padėjo įsipidėkingomis sąlygomis jus bendruomeninio dar lietinti, išlaikyti ir tobu
linti tą gražią iniciatyvą,
jie sukūrė naujų dalykų. bo įgūdžius.
Vokietijos lietuvių var
Kitas labai vertingas kuria žavisi tautiečiai tė das neišnyko iš mūsų kul savaičių bruožas — lie vynėje ir užjūriuose.
Padėką lydi linkėjimai
tūrinio gyvenimo kroni tuviškosios studijos. Po
toliau
tęsti
kos. Jie pasirodė verti būvinių,
pramoginių, gražiai sėkmingai
išbandytą
lietu

to ypatingo pokario m etų laisvalaikio,
poilsio
viškosios
kūrybos
tradi

kūrybinio pakilimo pa renginių bent ten, kur
ciją.
(Inf.)
veldėtojai ir saugotojai. daugiau lietuvių — ne
Svarbiausiu poemigra- badas. Europinės lietu
cinio laikotarpio kūrybi viškųjų studijų savaitės LIETUVOJE JAUNIMUI
niu laimėjimu reikia lai nuo pat pradžios pagrin TĖVAI NE PAVYZDYS
kyti kasmet Vokietijoje dinį svorį sutelkė į stu
Tema — inteligentas,
rengiamas lietuviškųjų
dijinį darbą, ieško pu inteligencija
vis dar testudijų savaites. Tai siausvyros tarp inte
besvarstoma
okup. Lie
reikšminga naujovė vi lektualinės ir meninės
tuvos
spaudos
pusla
sos lietuviškosios kultū kūrybos, vengiant viena
piuose.
Neseniai
iškel
ros istorijos mastu, nes šališkumo. Mūsų dienų
tas
vienas
būdingas
bruo
tokios tradicijos anks sparčiai besikeičiančia
žas:
moksleiviai
teigia,
čiau neturėjome. Pavyz me pasaulyje, paskendujiems daugiausia įta
dys paimtas iš Vakarų, siame skubos veikloje, kad
kos
daro
ne tėvai, ne gi
konkrečiai — iš prancū>- pasigendame susikaupi minės, bet
— įstaigos
zų visuomeninių savai mo, gilesnės minties.
vadovas
ar
kitas, atsa
čių (Semaines sociales), Dar svarbiau mums, pa kingas asmuo. Druskinin
išblaškytie
prasidėjusių 50 metų saulyje
vasarvietėje atlikti
anksčiau. Jos ne aklai siems, susitelkimas ties kų
apklausinėjimai
tų moks
nukopijuotos, bet pritai gyvybiniais lietuviško leivių tarpe, kuriepradė
kintos lietuviškom sąly sios būties klausimais. jo dirbti įmonėse ar ki
gom, su savitu veidu. Mažesniu masteliu, išei tur.
Jos rengiamos kasmet. nant iš Vakarų Europoje
Kas gi paaiškėjo? 75%
Toks reguliarus pasto gyvenančių lietuvių inte moksleivių
pradėjo dirb
vumas — labai svarbus resų, Lietuviškųjų stu ti, norėdami būti sava
rankiški. Didžiausiu au
toritetu 66% moksleivių
laiko įstaigos vadovą. Ki
ti sektini pavyzdžiai:
anksčiau
įsidarbinę
moksleivių draugai, be
to — tie, kurie laiko
bendrą madą ar elgesį
ir vos 12% elgiasi taip,
kaip tėvai jiems buvo
nurodę.
(E)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
Dail. A. Krivickas aiškina knygų parodą.

neabejojate. Geras komedijantas!
— Ačiū, pulkininke, — pasakė Harry.
— Nėra už ką.
Wonder paklausė nesuprasdamas:
— Už ką jūs dėkojate pulkininkui?
— Pulkininkas Dubois mano, — atsakė Harry,
— kad šiuos vyrus ir moteris, kurių viršininku aš
buvau, nebūčiau toks niekšas išduoti. Ar ne taip,
Plaut noro
(ii) pulkininke?
— Visai teisingai, — atsakė Dubois.
Pirmasis susitikimas tarp Wonder-Harry-DuAnnabela iš karto pajuto simpatiją pulkininkui.
bois įvyko 1969 m. sausio 29 d. dalyvaujant ir AnnaJos
tautiečiai,
tiesa, elgėsi korektiškai su Harriu,
belai, kuri iš pirmo žvilgsnio, kai Wonder ją ir
bet
tik
mandagiai
ir viskas, nesiįdomaudami asme
Harry supažindino su Dubois pamatė, kad prancū
niškais
sentimentais.
Harry buvo klasifikuotas kaip
zas nors ir simpatiškas, bet buvo savimi pasitikin
"naudingas
pabėgėlis",
bet į žemesnę asmenų kate
tis ir spinduliavo iš jo priešiškumas. Koks? Ji ne
goriją, tuo tarpu Dubois su Harriu elgėsi kaip lygus
galėjo suprasti.
Dubois galantiškai nusilenkė ir ištiesė Harriui su lygiu, kalbėjo kaip vyras vyrui. Gal jąkiek stebino
Dubois taktika, kad jis mažai kreipė dėmesio į Harranką.
— Oh! Mano komplimentas jums, brangus drau rio informacijas. Pavyzdžiui, kai Harry atidengė,
ge. Tremtis jums turi būti švelni su ponia Grant. kad ministerijos direktorius Guy Normand yra
K.G.B. agentas, Dubois tik pasakė:
Jūs daug geriau atrodote negu Paryžiuje.
— Teisingai. Eikim prie sekančio.
Sakydamas "brangus drauge", jis greičiausiai
Kambary įsiviešpatavo tyla ir visų trijų burnos
tyčiojosi, bet veidas spindėjo nuoširdumu. Atmos
pasiliko
atviros.
fera, kurią jis sukūrė per keletą sekundžių buvo ne
—
Kaip?
Jūs žinojote? — paklausė Wonder.
laukta šitame šnipų susitikime, kad Wonder nežino
—
Taip.
Aš
savo sąraše jį turiu jau šeštas
jo ką daryti ir atsilošė kėdėje. Dubois, atsisėdęs
mėnuo.
Tiktai
jį
palikau
ant ilgos virvės. Tas nieko
priešais, pasiprašė nedrąsiai leidimo rūkyti savo
nedavė
ir
ruošiausi
paimti
į nagą.
pypkę, lyg būtų tikėjęsis neigiamo atsakymo,
Kai
Harry
ištarė
prefekto
Louis Toussaint pa
Kada Harry jam ištiesė savo buvusios rezivardę,
Dubois
pradėjo
juoktis.
dentūros Paryžiuje narių sąrašą, net nepažiūrėjęs'
— Ne? Aš negalvojau, kad jis eis tiek toli. Tai
įsikišo į kišenę juokdamasis:
plepys,
kvailas ir pretenzingas, kuris, nežiūrint
— Tai malonu iš jūsų pusės! Bet tie žmonės
kuo greičiausiai išgaravo po jūsų išvykimo. Tuo jūs koks režimas būtų, nori būti ministru. Bet šis klou

nas yra nepavojingas, bent iš mūsų taško žiūrint.
Vidaus politikoje, tai kitas reikalas ir jau seniai ad
ministracija laiko jį nenaudingu. Jis nežino jokios
krašto gynybos paslapties, ir jei ką davė Maskvai,
tai tik klaidingas informacijas.
Truputį nusivylęs Harry užvedė kalbą apie moks
lininką Francis Lenglet, šį kartą stipriai akcentuo
damas, tikėdamasis išjudinti Dubois.
— Aš jums sakau, pulkininke, kad mačiau
G.K.K.N.R. kopijas jo tarnybos studijų ir raportų
apie biologinį karą. Aš jums galėsiu duoti preciziš
kas pastabas dėl šių dokumentų.
Wonder šoko jam įpagalbą užimdamas kaltinto
jo vaidmenį:
— Mes tam skiriame labai daug svarbos. Di
džiuma jo dokumentų, kuriuos pamatysite tuojau,
aprašo amerikiečių išradimus. Kodėl amerikiečių?
Nes mes neabejojame, kad Lenglet tarnyba buvo
specialiai įkurta 1962 metais mūsų mokslinius išra
dimus šnipinėti.
— Tai visai natūralu, — ramiai atsakė šypso
damasis Dubois.
— Ką? — sušuko dusdamas Wonder. — Natū
ralu?
— Klausykit! — pasakė ramindamas Dubois.
— Amerika stovi mokslo avangarde, tad mes ieš
kome mokslinių žinių iš jūsų. Kaip jūs ieškote ži
nių pas mus. Aišku ne tų pačių. Skirtumas, kad jū
sų agentai laimingesni, nes ieško malonesnių paslap
čių mūsų parfumerijose, pas vyno gamintojus ir mū
sų madų salionuose, tuo tarpu kai mūsiškiai sunkiai
dirba jūsų sunkioje prmonėje ir laboratorijose.
(Bus daugiau)
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Kas daryti?
Taip nusiminęs V.R.
Jūreivis klausia redakci
jos ir skaitytojųpatarimo tarybinės Lietuvos
žurnale Švyturys. V. R.
Jūreivis gyvena Klaipė
doje. Jo atvirą laišką žur
nalas padėjo labai mato
moje vietoje. Iš viso to
matyti, kad iškelta V.R.
Jūreivio problema tary
biniam žurnalui atrodo
aktuali ir svarbi. Laiš
kas yra toks:

Gerbiama Redakcija!
Perskaitykit, prašau,
mano laišką ir patarkite,
ką daryti. O gal atspaus
dinkite jį—tegul skaity
tojai padeda savo pata
rimais.
Mano tėveliai — karš
tai tikintys žmonės. O
mus, vaikus, į bažnyčią
jie tik varu nuvarydavo.
Aš, išsiųstas į "dievu
lio namus", dažniausiai
meškeriodavau Minijo
je. Mama įsitikino, kad
kunigėliu netapsiu, ir lio
vėsi vertųsi lankyti baž
nyčią.
Vėliau, kaip ir visi
mano bendraamžiai, įs
tojau į komjaunimą, tar
navau Tarybinėje Armi
joje. Grįžęs iš jos, ta
pau žveju.
Kartą grįžtu po ketu
rių mėnesių reiso į kai
mą, kuriame pas tėvus
gyveno mano žmona su
sūnumi. Uošvienė — ti
kinti moteris, jos grįčios sienos nukabinėtos
šventųjų paveikslais...
Pavalgėm pietus, ir
mano sūnelis, nueida
mas nuo stalo, žegnoja
si: dėkoja dievui už vai
gį. Uošvienė pamatė, kad
aš nustebęs, ir sako:
— Matai, koks gabus
tavo sūnus — dar nė ketverių metų neturi, o vis
ką supranta.
Uošvienė — labai ge
ra moteris. Ji myli anū
kus. Bet ateina pava
saris, sūnus vėl važiuos
pas senelę, vėl klausysis
religinių pasakų...
Ką daryti?
Žmona —taip pat tikin
ti. Kadaise aš dėl to ne
labai krimtausi. Tiesa,
tuokiantis susiginčijome
— eiti bažnyčion ar ne!
Tada meilės vardan nu
sileidau: apsimetęs ti
kinčiu, stojau prie alto
riaus. Vėliau ši nuolaida
brangiai kainavo. Krikš
tyti mūsų Vytuką kate
goriškai
atsisakiau.
Žmona supyko:
— Nereikėjo manęs
vesti, jeigu toks esi. Ne
reikėjo apgaudinėti. Ir
pakrikštijo sūnų prieš
mano valią, kai aš buvau
išplaukęs į jūrą. Po ke
leto metų Vytukas eis į
mokyklą. Nenoriu, kad
mano sūnus išaugtų tikin
čiu žmogumi. Mūsų šei
moje kyla barniai, nesu
tarimai, ir viskas dėl
tos pačios priežasties.
Nejaugi mesti šeimą?
Bet aš myliu žmoną, my
liu sūnų. Sakysite, auklėk žmoną. Bet kaip, ko
griebtis — nežinau. Tad
nuoširdžiai prašau: pa
tarkite, kas turite gyve'nimo patyrimo, — ką
vis dėlto daryti!
V. R. Jūreivis,
Klaipėda

Šios problemos,
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MIELOS SESĖS NETEKUS...
(A.a. Eugenija Bttkauskienę prisimenant)
lė buvo arčiausiai širdies. Kada paskutinius
du savo gyvenimo mė
nesius ji jau sunkiai sir
go, nenorėjo, kad ją kas
lankytų — ne jos būdui
buvo kalbėti apie savuo
sius vargus. Todėl jos
mirtis š.m. rugpiūčio 6
d. buvo daug kam staig
mena.
Povilas Dirkis prave
dė atsisveikinimą koply
čioje, Antanas Balaišis
kalbėjo
Panevėžiečių
Klubo vardu, priminda
mas velionės pagrindi
A.A. E. Betkauskienė
nius gyvenimo etapus,
Jonas Jadviršis kalbėjo
Eugenija Betkauskie- mokslo draugų vardu, nu
nė gimė Žemaitijoje - šviesdamas velionės dva
Plateliuose. Jos tėve sines savybes: meilę dai
lis muzikas - kompozi nai ir muzikai, paveldėtą
torius Vladas Paulaus iš tėvo ir gailestingumą
kas ją dar tik 3 metukų — iš motinos. Lietuvos
pasiėmė į Panevėžį —
ten jis su šeima persikė
lė dėstyti muzikos Pa
nevėžio Mokytojų Seminarijoje ir vargoninkau - Tarp klasiškų žmogaus pri
ti šv. Petro ir Povilo jaukintų gyvulių katė užima be
bažnyčioje. Taigi Euge veik paskutinę vietą. Ji vėliau
nija, nors kilme žemai siai atėjo j istorinę šviesą. Gal
tė, augo ir brendo Aukš būt todėl, kad ji kilusi iš pačios
taitijos sostinėje — Pa tamsiausios senojo pasaulio
vietos; vidurio Afrikos. Pradžio
nevėžy, tam nuostabiai je,
Egiptas, valdęs ir kultivavęs
mielame ir gyvame mies šiaurinę juodojo kontinento da
te. Ji baigė Panevėžio li, katės nepažinojo; nors jau
gimnaziją 1932 m., drau buvo pastatęs didžiausias savo
ge su mums pažįsta piramides. Jie pažino tik jos ar
momis chicagietėmis: timus giminaičius -- liūtus.
Liūto galvą turėjo taikos ir gy
Halina Konkulevičiūtedievas Ra; liūto galva bu
Milakniene, Anele Juo- vybės
vo ir mirties - karo deivė Sachdikyte-Jadviršiene, Ge met. Negailestinga ir baisi tai
ne Rapolaite-Pustelnin- buvo deivė: "iš jos plaukų smil
kiene ir Antanina Erin- ko ugnis, jos nugara buvo krau
gyte-Balaišiene. 1933 m. ju pasruvusi, akys degė liepsno
Eugenija Paulauskaitė iš mis, ir kur uždavė uodega —
pavirsdavo | dulkes”. Jos
tekėjo už Juozo Betkaus- viskas
šventyklose buvo laikomi gyvi
ko, kurs tuo laiku buvo liūtai, kurie kartais leisdavosi
žemės ūkio mašinų akc. paglostomi, bet dažniausuėsdabendrovės "Nemunas" vo savo prižiūrėtojus ir maitin
vyr. buhalteris, vėliau tojus, Sachmet kunigus. Tai bu
to skyriaus vedėjas ir vo šventa deivės garbei mirtis.
Maždaug 2000 metų prieš Kris malūnų direktorius.
tų egiptiečiai išėjo užkariauti
Eugenija
Lietuvoje "Kuš" žemės, t.y. Nubijos, nes
vargo nematė, šeima gy ten girdėjo esant pasakiškai
veno gražiai, pasiturin daug aukso. Auksas visuomet
čiai. Lietuvoje gimė dvi viliojo žmones. Aukso rado ir iš
Betkauskų dukrelės: Ra to Egiptas labai praturtėjo. Jie
sa Zita,* dabar Dirkienė rado ten ir mažus žvėrelius, la
panašius | liūtus; pilkai dry
ir Lakštutė Brigita, da bai
žiuotu kaileliu ir gelsvai, beveik
bar Vėžienė. Karo audrų aukso spalva blizgąnča nugara.
nublokšta šeima Vokie Nubiečių vaikai juos miške gau
tijoje gyveno daugiausia dydavo ir prie savo trobos pri
Muenchene. 1950 m. Bet- rišę penėjo pelėmis. Tie žvėre
kauskai atvyko į Ameri liai buvo katės. Nubiečiai jau se
ką ir galutinai apsigyve niai buvo prijaukinę katę. Kątė
nebeapleido žmogaus, nors jau
no Cicero.
tėsi išdidi ir laisva; kada nori
Eugenijos sveikata jau ateina,
kada nori išeina.
8 m. prieš jos mirtį ne
Tučtuojau suprato egiptiečiai,
buvo pavydėtina. Savo jog čia bus jų karo deivės Sach
kryželį ji kantriai nešė, met dovana. Juk surasta karo
niekam nesiskundė ir, metu, pačiai Sachmet vadovau
tik labai artimi žinojo’, jant toks pat išdidus gyvulys,
ir pati deivė. Svarbiausia,
kad ji iš viso serga. Ji kaip
neėdė šventyklos kunigų. Šiuo
rado laiko kitus ligonius kart griežtoji deivė buvo malo
lankyti. Prisirašė prie ninga; dovanojo gyvį, kur| netik
Lietuvos Dukterų dr- kunigai, bet ir moterys galėjo
jos, nes jai artimo mei- laikyti ir glamonėti savo namuo

pervažiavo katę. Liaudis sukilo.
Vargšas Ptolomėjus XI, Kleopat
ros tėvas, asiuntėkuopą karei
vių apsaugoti romėno gyvybę.
Veltui, Įniršusi liaudis romėną
nulinčiavo. Įtempti diplomati
niai santykiai su Roma visai nu
trūko. 30 metų vėliau mirė gra
žuolė Kleopatra, o su ja pra
smego ir Egiptas dykumos smė
lyje. Po 2000 metų archeologai
atkasinėja statulas, karstus ir
mumijas šventųjų Bast’o kačių.
Nežuvo katė nei Romoje. Pir
miausia ji nukeliavo | turtuolių
ir galingųjų rūmus, kaip ne
paprastai brangi dovana. Tokia
brangi ir graži, jog romėnai
savo dukteris ėmė vadinti "ka
tytėmis", kaip "Feliccula” ar
"Felicia”. Ir jau 50 m. po Kris
taus atsiranda gražios katės rel
jefinis paveikslas ant aukštos
aristokrtės Calpurnia Felicia
kapo paminklo. Į Romos liaudj
katė negreit atėjo, nes plebėjai
pelėms gaudyti turėjo prisijąu.
kinę kitokių Žvėrelių. Vėliau
tik Plutarkas pamini katę, kaip
pelių gaudytoją.
Trys šimtai metų vėliau katė
atsiranda germanų tarpe; taip
pat mylima ir aprūpinta. Vengrų
Vadalų kape yra surastas skele
tas su katės kaulais ant žmo
gaus krūtinės.
Kristus ir apaštalai katės ne.
žinojo; Evangelijose ir apašta
lų istorijoje katė neminima,
met sesuo.
kaip ir Senajame Testamente.
Katės galva deivės kultas pa
Naujajam tikėjimui pasiekus
plito nepaprastu greitumu. Iš
Egiptą, kraštą kurio pamaldieji
Bast’o miesto namų deivės ta
turėjo palinkimą atsiskirti dy
po visos Egipto valstybės dei
kumoje ir melstis, jie susitiko
ve. Jai buvo duotas Bastei var
katę. Atsiskyrėlis, kaip ir sena
das.
sis egiptietis, galėjo pasnikauIš naujosios deivės egiptiečių
ti ir susikaupti be žmonių; bet
moterys išmokokoketerijos mei
vienatvė be katės — nejsivaiz.
lėje, nes tik viena katė moka
duotina Nubiečių dykumos sve
taip koketuoti; vilioti katiną ir
čias tdpo ir vienuoliui mylimu
vėl atstumti. Kiekvieną malonę
gyvulėliu. Kaip labai sujaudin
katinas turi išsikovoti. Katėbutas turėjo būti eremitas popie
vo egiptiečių erotikos mokytoja.
žiaus Grigorijaus Didžiojo pa
Todėl deivė Bastet vaizduoja
mokslu; 6 šimtmetyje nes jam
ma su krepšeliu kairėj rankoj
iššaukus: — Paaukokite, kas
ir "Sistrum" dešinėj. Tai savo
jums brangiausia! -- vienuolis
tiškas muzikos instrumentas,ku ištrauė iš plačios kutos ran
riuo egiptietės viliodavo vyrus
kovės savo dykumoje užaugin
šokiui. Vėliau, graikų ir romėnų
tą draugę — katę. Bet Grigori.
laikais, sistros būdavo puošia
jus, didysis šv. Bažnyčios viemos auksinėmis ar sidabrinė
nytojas ir stiprintojas, jo do
mis kačių figūrėlėmis.
vanos šypsodamas atsisakė. Jis
Linksmas buvo deivės Bastet
irgi pažinojo vienumą ir iš savo
kultas; vienintelis giliai rimta
rankovės ištraukęs parodė ka
me egiptiečių dievų kulte. Bas
čiuką, kur| visada ir visur su
tet neliko vien namų ir vaikų
savim nešiojo.
deive; ji tapo elegancijos, gra
Palestinoje Romos laikais jo
cingumo, erotikos ir džiaugsmo
kių kačių nebuvo. Dabar ten pil
bei pasitenkinimo deive. Ji tapo
na arabų valdymo paliktų, gra
rimto Egipto šypsena.
žių, riebių, išlepintų kačių. Pra
Penkis šimtus metų vėliau ne
našas Mohamedas, kaip ir Gri
laimės užgriuvo kačių miestą
gorijus, nešiojo katę savo burBast. Juodakiai, barbariški fa
nuso rankovėje. Nors jų religi
raono kariai sukilo ir savo lyjos turėjo kovoti iki kraujo, bet
bietĮ vadą pasodino miesto ka
jie vienodai mylėjo kates. Kar
raliumi. Vienok džiaugsmo deitą Mohamedas skaitė rankas ant
vei Bastet paliko jos religinę
stalo padėjęs ir jo katė Muessa
valdžią, nes ir jie mylėjo ka
užmigo rankovėje. Jis turėjo
tes. Šypsena liko.
skubėti | šventyklą ir, kad ne
Ir vėl po 500 metųateina Egip pažadinus Muessos, nupiovėbur
tui gedulas. Persų karalius Kam
nuso rankovę.
byses užpuola kraštą, išžudo
Nustebę žiūrėjo Kryžiaus ka
žmones, sudegina miestus; bet
riai | .Oriento haremų kates,
kačių ir jis neliečia. Dal| jų pa
kurių malonumui buvo skirti
siima | Persiją, iŠ kur vėliau
puikūs sodai. Kaip haremų žmo jos gr|š kaip Angora ar Siamo
nos, konkubinos ir odaliskai ka
katės. Vistiek šypsena liko. Bas tes lepino ir brangakmeniais
tei ir jos gyvulėlis Mau nieka
puošė. Kiekvienas Mekkos ka
da nebuvo taip mylimi, kaip nuo
ravanas per dykumą buvo lydi
nacionalinės gėdos ir žmogaus
mas net keliolikos kačių. Kaip
vargo laiku. Dar 440 metais
malonės nustojusi sultono žmo
prieš Kristų, rašytos istorijos
na rasdavo meilę ir paguodą ka
tėvas Harodotas dalyvavo ka
tės draugystėje, pirmasis is
čių šventėje Bast’o mieste.
toriškas pavyzdys, jog senstan
Katės garbė vis augo. Vienas
čių ir nusivylusių moterų -- ka
faraonas pasivadino "Pmai"
tė geriausia draugė.
vardu; kas reiškia "katinas".
Princas Thutmosis savo myli
Taip ne vienas Kryžiaus ka
mos katės sarkofagą papuošė
rys, kuris būtų nedavęs jokio
skulptūra, kur katė su Osiriu
"pardon" Mahomedo pasekė
(Osiris, vyriausias Egipto die
jui, pasiėmė jo gyvuliuką ir ne
vas) sėdi prie vieno stalo ir
šėsi namo | vakarus. Po bai
mandagiai valgo keptą žąs|.
sios ir nereikalingos mirties
Katės nužudymas buvo baudžia nuo žaizdų, troškulio ir ligų,
mas mirties bausme.
kačiukas atrodė geriausias,
Tuo laiku Roma valdė beveik
gražiausias ir vienintelis, ką
visą vakarų pasauli, ir Nyloval
jis galėjo paimti | Europos ra
dovai stengėsi neduoti Romai jo mybę.
kios progos tiesti savo nagų |
Bet Europoje dar ilgai nebu
Nylo slėn|. Istorikas Diodoras
vo ramybės; nei krikščionims,
buvo liudininku, kai romėnas
nei katėms.
per neapsižiūrėjimą chariotu
O. Areimaitė
(Mūsų Pastogė)

Dukterų Draugijos pir
mininkė Emilija Kielienė priminė savo skaus
mą, kad iŠ Lietuvos Duk
terų šeimos atimta tokia
miela sesė, draugijos pa
sididžiavimas. Ji perda
vė draugijos ir savo užuo
jautą šeimai ir artimie
siems. Rugpiūčio 8 d.
sugaudė šv. Antano baž
nyčios varpai, tarsi nau
jo gyvenimo kviesliai am
žinybėn.
Žmogaus gyvenimo pa
baiga daugiau ar mažiau
vienoda. Tačiau pats Eu
genijos gyvenimas ne
buvo trafaretinis ar pil
kai vienodas: kas ją ar
čiau pažino, lengvai pa
stebėjo jos prakilnumu
spindinčią
asmenybę.
Žinant jos būdą, spėtu
me, kad ir iš amžinybės
ji mus prašo: "Nedejuo
kite dėl manęs, darykite
gera"...
K. F. Gureckas

KATĖ ISTORIJOJE

abejo, labai skaudžios
kiekvienoje šeimoje, kur
tarp vyro ir žmonos ky
la religinė arba ideolo
ginė nesantaika. Dažnai
ir mišrių tautų bei ra
sių šeimos išgyvena vi
są tą skirtumų komplek
są. Tačiau, laisvoje vi
suomenėje yra tam tik
ros įtampos nebuvimas.
Ta sustiprinta proble
mos įtampa atsiranda
tiktai toje visuomenėje
ir toje valstybėje, kuri
ateistinę pasaulėžiūrą
laiko savo valstybinės
religijos forma.
Šis V. R. Jūreivio laiš
kas yra gyvas liudiji
mas, kad okupuotoje Lie
tuvoje nėra sąžinės lais
vės, o yra pasaulėžiūrinė
slegtis su iš to išeinan
čiom sankcijom.

se. To gyvulio kailyje pati Sach
met atėjo j namus ir todėl pri
valėjo būti garbinama. Jiej|pa
vadino "Mau", pagal katės bal
są, nes tikėjo ją savo vardą pa
sisakius. Nubiečiai ją vadino
” gėdiška".
Bast’o mieste, rytiniame Nylo krante, kur stovėjoaukščiausiojl Sachmet šventykla, katė
buvo stebima, garbinama ir lepi
nama. Taip apie 1500 metų prieš
Kristų katė tampa egiptiečių na
mų saugotoja, moterų ir vaikų
patrone. Gimė nauja deivė,Sach

CLEVELANDE

• 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

IŠNUOMOJAMAS 5 kam
barių butas viršuj. Nau
jos parapijos rajone.
Telef: 692-1169.
(66-67)
Elderly lithuanian woman as companion for eld
erly lithuanian woman.
Call: 442-3510.
(66-69)

1970 metų
abiturientai
ABITURIENTŲ pri
statymas lietuvių visuo
menei įvyks rugsėjo 12
d., šeštadienį, Clevelan
de Pick Carter viešbu
tyje.

Marytė Idzelytė

Egidijus Marcinkevičius

Gražina Sviderskaitė

Vytautas Baltrukėnas
(Kitame Dirvos numeryje
bus daugiau)

I CLEVEUNDO PARENCIMI[ Į
1_ _ _ KALENDORIUS —I
RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
pristatymas - balius.

RUGSĖJO 26 D. K.S. Karpiaus, 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.

Nr. 66 — 7

1970 m. rugsėjo 2 d.

k. .
CLEVELANDE
Ik APYLINKĖSE

DIRVOS TRADICINIS

RUDENS BALIUS

SUKAKTUVININKAS
JOHN DeRIGHTER

ĮVYKS Š. M. RUGSĖJO 26 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.,
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.

Siame baliuje specialus garbės komitetas ir Clevelando lietuvių visuomenė
pagerbs visuomenininkų ir buvusi Dirvos redaktorių-leidėjų

KAZĮ S. KARPIŲ,
75 metų amžiaus sukakties proga.

John T, DeRighter

Jonas gimė Anglijoje,
kur jo tėvai buvo emigravę
iš Lietuvos. Į Clevelandą
Deraičių šeima atvyko 1906
metais. Čia augdamas Jonas
mokėsi, ruošdamasis gėrėsnei ateičiai negu turėjo jo
tėvai ir kiti darbo žmonės
lietuviai.
Įstaigai kuriai jis daug
metų vadovauja kaip vice
prezidentas — iždininkas,
įkurtai 1909 metais, suėjo
60 metų. Ji buvo, pavadinta
Cleveland Lithuanian Building and Loan Association.
Vėliau pavadinta Lithua
nian Savings and Loan As
sociation.. Paskiau, praplė-.
timui'jos bendram bizniui,
pavadinta Superior Savings
and Loan Association.
Jonas įstojo į Lithuanian
Savings įstaigą kaip tik tais
laikais kada, prasidėjus vi
same krašte ekonominei
krizei, prieš 1930 ir kelis
metus po to, pradėjo žlugti,
bankrutuoti net dideli ban
kai. Dirbdamas demokratų
partijoje, buvo išrinktas at
stovu į Ohio Legislatūrą,
būdamas Columbus arti
prie finansinių įstaigų kon
trolės, padėjo daug pastan
gų išlaikyti šią lietuvišką
įstaigą nuo liūdno likimo.

Pagrindinis kalbėtojas bus
adv. Antanas Lapinskas, iš Chicagos, buvęs ALT S-gos pirmi
ninkas.

Baliuje meninę programą at
liks solistė Aldona Stempužienė,

akompanuojant muzikei Reginai

Brazaitienei.
Baliaus programos vedėjas Vla
das Vijeikis iš Chicągos. Gros J. PA
ŽEMIO orkestras. Svečiai prie aps
kritų stalų (po 10) bus vaišinami šil
tais ir šaltais užkandžiais bei gėri

zas jaunas vyras perejo sie kurios naudai jis anksty
MIRĖ JUOZAS
ną j Prūsus, ten dirbo kele vais laikais daug darbavosi.
URBŠAITIS
tą metų, iš ten pradžioje Palaidotas Visų Sielų kapi
Juozas Urbšaitis, vienas šimtmečio atvyko į JAV ir nėse šeštadienį, dalyvau
iš žymesnių ankstyvosios į Clevelandą. Čia su laiku jant dideliam būriui paly
išeivijos darbuotojų, ilga suvažiavo ir kiti jo broliai, dovų.
Ksk.
metis Clevelando gyvento kurie jau visi mirę.
jas, mirė rugp. 27 d., išgy
K. S. KARPIAUS
venęs 91 metus amžiaus.
PAGERBIMO GARBĖS
Visą amžių buvo nevedęs,
KOMITETAS
paskiausia keletą metų gy
Iniciatorių komitetas, su
veno sau vienas, toli nuo
darytas
iš ALTS Clevelan
Clevelando ir nuo giminių,
do skyriaus valdybos, Dir
taip vadinamame traileryvos ir Vilties Dr-jos, krei
je prie Andover, Ohio, mies
pėsi į Clevelando įstaigų ir
telio. Ten jį lankydavo gi
o r g a n i zacijų vadovybes,
minės ir artimesni draugai.
kviesdamas prisidėti prie
Velionis buvo kilęs iš
K. S. Karpiaus deimantinės
Svaigimų, Sudargo parapi
amžiaus sukakties proga
jos.
pagerbimo, sutinkant įeiti į
Nuo rusų kariuomenės
to pagerbimo garbės komi
tarnybos šalindamasis, Juotetą. Ligi šiolei į K. S. Kar
piaus pagerbimo garbės ko
mitetą sutiko įeiti šie asme
tinės apie 30 milijonų do
nys:
lerių kapitalo įstaigos su
(Tęsinys iš 65 nr.)
trimis skyriais.
Jis, steigiant Lietuvių
Ed. Stepas,
Kultūrinį Darželį 1929 me
Balfo direktorius,
A.A. Juozas Urbšaitis
tais, buvo valdybos vicepir
P. Tamulionis,
mininku, nariu ir veikėju
LKDS Clevelando sk.
Prezidentas Rooseveltas, keliose kitose lietuvių orga
O r g anizacinėje veikloje
pirm.
gelbėjimui krašto nuo fi nizacijose.
pasireiškė darbuodama s i s R. Premeneckienė,
nansinės krizės, 1933 metų
Dirva sveikina sukaktu prie šv. Jurgio parapijos ir
Lietuvių Respublikonų
pradžioje įvedė "bankų vininką John T. DeRighter, 1906 metais padėdamas
Klubo pirm.
šventę”, jos proga Jonas Superior Savings and Loan įsteigti prie bažnyčios vei P. Balčiūnas,
pasinaudojo išgelbėti šią Assn. viceprezidentą sulau kiančią Lietuvos Sūnų šv.
Šv. Kazimiero lit. mo
lietuvišką įstaigą. Po to vėl kusi 70 metų amžiaus ir Kazimiero Gvardiją, uni
kyklos vedėjas,
padėjo daug darbo atgai linki ilgiausių ir sveikiau formuotą organizaciją. To Vladas Braziulis, vinti ir išauginti iki dabar- sių metų.
kios organizacijos seniau
SLA 136 kuopos pirm.
užsiėmė paradavimais šven
Vytautas Braziulis,
tėmis ir Velykų naktį gar
SLA 14 kuopos pirm.
bės sargais bažnyčioje.
J. Malskis,
Lietuvių Piliečių Klubo
Greta vienos kitos bažny
pirm.
tinės organizacijos, Juozas
darbavosi ir plačiau. Buvo (Kitame nr. bus daugiau)
vienas įsteigėjų Lietuvių
• Vysk. M. Valančiaus lit.
Namų ii- Paskolos Draugi
mokykla
darbą pradeda rug
jos
1909
metais;
ji
su
laiku
AND LOAN ASSOCIATION
išplito į dabartinę Superior sėjo 12 d., 9 vai. ryto šv.
Savings and Loan Assn. Jis Jurgio parapijos patalpose.
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
toje
augančioje įstaigoje Mokykloje veiks vaikų dar
INDĖLIUS.
buvo direktorium ir valdy želis, 8 pradžios mokyklos
bos nariu iki sveikata leido. skyriai ir 4 aukštesniosios
Už paprastus indėlius moka
Pasitraukė 1945 metais. Čia mokyklos skyriai, šiais
liko sesuo Marė Astrauskie mokslo metais mokykloje
Už įvairius taupymo certifikatus moka
nė. Laidotuvėmis rūpinosi dirbs sekantys mokytojai:
brolio duktė Beatriče Orpse. A. Balašaitienė St. Barzdu1911 metais Clevelando kas, I. Bublienė, J. Budrie
lietuviams
rūpinantis įsigi nė, Pr. Joga, O. Mikulskie
iki
jimu Lietuvių Namų ir sa nė, J. Petraitytė, A. PetuVisiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
lės, velionis buvo tarp orga kauskienė, R. Premeneckie
$20,000.00.
nizatorių, pirmininkas ir nė ir O. Žilinskienė.
Mokykla galės naudotis
valdybos narys, taipgi na
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
visomis
buvusiomis šv. Jur
rys
Amerikos
Lietuvių
Pi

skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
gio
parapijos
mokyklos pa
liečių
Klubo.
Visą
laiką,
bu

kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
talpomis
ir
mokslo
priemo
vo
artimas
Dirvai.
didžiausias palūkanas.
Rėmė Lietuvių Kultūrinį nėmis. Todėl svarbu, kad
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
Darželį ir prenumeravo Dir visi lietuviai pasinaudotų
šia mokykla. Jei lietuviai
vą iki paskutinių dienų.
798 EAST 185th STREET
Velionis buvo vienas iš nesinaudos tai vyskupija
Telephone 481-8552
geresnių viešų kalbėtojų nori panaudoti savo reika
lams.
susirinkimuose.
6712 SUPERIOR AVENUE
Jei susidarys kiek moki
I karo metais darbavosi
Telephone 431-2497
Lietuvai gelbėti komitetuo nių, kurie reikalingi specia
lios lietuvių kalbos klasės
se ir fonduose.
13515 EUCLID AVENUE
Pašarvuotas buvo Jakubs tai numatoma ir tokia su
At Superior — (Near Rapid)
laidotuvių namuose, East daryti. Todėl tėvai prašomi
185th gatvėje. Pamaldos registruoti visus vaikus
Telephone 681-8100
buvo šv. Jurgio bažnyčioje, nors jie būtų vyresnio am

SUPERIOR
SAVINGS
5%

5

6%

mais. Kaina asmeniui $7.50. Vietas
maloniai kviečiame rezervuotis Dir
voje — tel. 431-6344, pas A. Garmų —
481-7930, V. Blinstrubą — 531-2660 ir
V. Stuogį — 486-2387.
Automobilių pastatymo aikštėse
prie salės budės policija.

žiaus ir dar nelankę litua
nistinės mokyklos.
• šv. Kazimiero lituanistinėjo mekykloje moksla3
prasidės rugsėjo 12 d., 9:30
vai., 18022 Neff Road. Dėl
smulkesnės informa c i j o s
prašau kreiptis pas tėvų ko
miteto pirmininką Antaną
Kavaliūną, tel. 531-3785.
• Vytautas ir Julija Stun
giai džiaugiasi sulaukę^anūko. Jų dukrai .Guodai Carpenter, gyv. Virginia Beach
gimė sūnus Michael Wilson.

• Apdraudos reikalais ge

riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. ObelenĮ tel. 531-2211.

MACHINE OPERATORS

Exp. or will train on
wrapping
machines.
Mušt have good coordination. Full & pt. time.
Good hourly rate — paid
holidįys & fringe bene
fits. For appointment
call Norwood, Ohio 513(62-68)
• Prieš atnaujindami sa 351—6611.

vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
STRUCTURAL STEEL
FABRICATING DRAFTSMEN

Wanted 2 draftsmen for an ex~
panding progressive corporation. Mušt have at least 3 to 5
years experience. Unusualcompany benefits. Rapid advancement for an ambitious detailerchecker. Salary $170 weekly
plūs. Call Collect Robert W,
Hill, Personnel Director (315)
422-4124.
(63-66)

Engine lathe operator
and horizontai boring
mill operator first and
second shift.
Good wages and
fringe benefits. Steady
work. Contact: Mr. Sullivan tel. 1-336-3511.
Hydrapower Ine.
9948 Rippman Rd.

Wadsworth, Ohio
44281

FOREMEN
For meat processing & sausage dept.
also
smoked mesta, curing, boning and
smoking.
Steady work, good salary & liberai
fringe benefits
Contact Fred Brent
PETERS SAUSAGE COMPANY
5454 W. Vernor Highway
Detroit, Mich.
(313) 826-5030
An Equal Opportunity Employer
(58-67)

UNITED
APPEAL

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS
6835 Superior Avė.
Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio
Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

DIRVA

MINES OPEROS
SUKAKTI,
Šiais metais sukanka
50 metų, kai buvo įkurta
Lietuvos Opera (1920.
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS XII.31) Kaune. Per tą lai
ką ji buvo labai aukštai
skiriems vienuoliams meniškai iškilusi ir daug
yra skiriamos naujos pa nuveikusi. Jaunutė Lietu
reigos. Toks jų persi vos Valstybė džiaugėsi
tvarkymas vyksta šią va ir didžiavosi ja, nes tik
rai turėdavo kuo pasiro
sarą.
Jau yra išrinktas nau dyti prieš atvykusius iš
Praeitą savaitę Washing- jas provinciolas, netru Vakarų valstybių sve
tone širdies smūgiu mirė kus bus padaryti kiti pa čius.
Tos garbingos operos
poetas Henrikas Radaus skyrimai. Provinciolo
pareigos
atiteko
T.
Jur

dalyvių
dalis liko Lie
kas. Velionis buvo gimęs
tuvoje,
o
kiti išsiblaškė
giui
Gailiušiui,
kuris
jau
1910 m. balandžio 23 d.
Krokuvoje, bet ankstyvąją daug metų anksčiaupran- po visą laisvąjį pasaulį,
vaikystę praleido Gikonių ciškonams vadovavo. Il Lietuvos operos įkūrėjo
kaime, Rozalino valse., Pa ga praktika, be abejo, prof. J. Žilevičiaus (ki
nevėžio aps. I pas. karo me jam daug padės, tvar ti trys nariai — įkūrė
tu gyveno ir pradėjo mo kant įvairią ir sudėtingą jai K. Petrauskas, J.
kyklą lankyti Rusijoj. Nuo jų veiklą.
Tallat-Kelpša ir St. Ši
1921 m. vėl grįžo į Lietuvą,
Lietuviai pranciško lingas yra mirę) suma
mokėsi Panevėžio gimnazi nai, Amerikoje įsikūrė nymu, Chicagoje buvo su
joj ir mokytojų seminari po antrojo pasaulinio ka kviestas čia gyvenančių
joj. Kaune studijavo huma ro ir greit čia išplėtė sa operos dalyvių organiza
nitarinių mokslų fakultete vo darbo laukus. Šiuo me cinis susirinkimas, ku
literatūrą ir teatro mokslą.
Dirbo Klaipėdos radiofone tu jie turi šešis vienuo ris išrinko komitetą.
Organizaciniame susi
pranešėju lietuvių ir vokie lynus, tris parapijas,
rinkime
nutarta: Lietu
spaustuvę,
leidžia
laik

čių kalboms. 1949 m. atvy
vos
Valstybinės
Operos
raščius
ir
žurnalus,
tu

ko į JAV ir dirbo Kongreso
50
m.
sukakčiai
paminė
rėjo
per
daugelį
metų
bibliotekoje Washingtone.
ti surengti 1970 m. gruo
Literatūrinį darbą pra lietuvišką gimnaziją.
džio 13 d. Jaunimo Cent
Reikia
manyti,
jog
Tė

dėjo studijų metais. Rašė
re
minėjimą - akademi
vo
Gailiušio
vadovybėje
straipsnius, vertė poeziją ir
belestristiką iš kitų kalbų. šie darbai bus tęsiami ir ją, kurios metu bus pa
Išleido eilėraščių rinkinius: dar toliau plečiami. At maldos už mirusius ope
Fontanas (1935), Strėlė rodo tik jog jis labai pa ros narius, plačios apim
danguje (1950), žiemos siges neberadęs šv. An ties operos dalyvių veik
daina (1955), Eilėraščiai tano gimnazijos, kurią los foto paroda, akademi
(1965). Jo mirtis mūsų li jis steigė, statė didingus ja su paskaitomis ir banteratūrai yra didelis smū pastatus ir jai ilgus me . ketas. Taip pat nutarta
gis.
tus vadovavo. Gimnaziją ta proga, jei sukelsim lė Radauskas savo kūryboje atgaivinti, atrodo, jau vi šas, išleisti Lietuvos
buvo originalus, sugebėjęs si keliai uždari, tačiau operos veiklos iki 1944
sulydyti modernius ir kla jį laukia New Yorke už
m. plačiai iliustruotą lei
siškus poezijos elementus,
simota
nauja
statyba,
ku

dinį. Todėl prašoma vi
žodis rūpestingai parinktas,
rią
pravesti
reikės
sų, kurie turi įvairios
muzikalus. Jo mėgiamiau
sia stilistinė priemonė buvo daug lėšų, darbo ir iš medžiagos, kaip teatrali
minties.
(tb) nių bei asmeninių nuo
hiperbolė.
traukų, plakatų, progra
mų, kritikų kuo greičiau
K. S. KARPIAUS
PRANCIŠKONAI
atsiųsti į Lietuvių Muzi
DEIMANTINĖS
AMŽIAUS
PERSITVARKO
kologijos Archyvą J. Ži
SUKAKTIES
levičiui, 2345 W 56th St.
SVEIKINIMAI
Chicago, III. 60636
Artėjant K. S. Karpiaus
75-rių metų sukakties pro
ga pagerbimui, kuris ren
giamas Clevelande rugsėjo
26 d., daugelis kreipiasi tei
raudamiesi adreso, kuriuo
suk aktuviniai sveikinimai
siųsti, čia pagerbimo ■ ko
mitetas praneša, kad pri
vatūs sveikinimai siųstini
tiesiog K. S. Karpiui, 17805
Lake Shore Blvd., Cleve
land, Ohio 44119.
Oficialieji ir organizacijų
sveikinimai siunčiami Dir
vos adresu: 6907 Superior
Av., Cleveland, Ohio 44103.
Iš čia jie bus pobūvyje per
duoti sukaktuvininkui.

Tėvas Jurgis Gailiušis, Pran
ciškonų provincijolas

Pagal pranciškonų gy
venimo taisykles, kas
treji metai yra keičia
ma jų vadovybė, vienuo
lynų viršininkai ir pa-

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA
Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos.
Įamžinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų
skaičiuje.

Savo auką siųskite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 West 68th Street
Chicago, III. 60629

• INŽ. BRONIUS NAI
NYS, JAV LB Centro val
dybos pirmininkas, buvo
išvykęs į New Yorką ir
rugpiūčio 18 tarėsi su
New Yorko LB Apyg. val
dyba dėl neįvykdytų New
Yorko apygardoje rinki
mų. Sutarta, kad New
Yorko LB Apyg. valdyba
rinkimus į JAV LB VItąją Tarybą praves iki
1970 m. spalio 18 d.

LOS ANGELES

• Inž. Almis ir Birutė Vitėnai neseniai susituokę
Los Angeles mieste. Birutė
yra teisininko Vinco ir Va
lerijos Kazlauskų duktė;
baigusi lituanistinę mokyk
lą, veikliai dalyvavo lietu
vių kolonijos organizaci
niam gyvenime. Gavusi sti
pendiją, baigė matematikos
mokslus Stanfordo univer
sitete. Tarp daugybės svei
kinimų, jaunieji sveikinimo
telegramas gavo iš guber
natoriaus Ronald Reagan ir
senatoriaus George MurPhy.
Iš LIETUVIŲ
KOOPERATYVO
VEIKLOS
Lietuvių Kredito koope
ratyvas pirmąjį šių metų
pusmetį baigė $15,294.32
pajamomis, iš kurių atskai
čius išlaidas, gryno pelno li
ko $9,241.92. Iš šios sumos
išmokėtas dalininkams di
videndas $6,865.77, 20%
atidėta į rezervų fondą, ku-

VALDYBA bendraraščiu kreipėsi į visas LB
apylinkių ir apygardų val
dybas, kviesdama jas at
siųsti atstovus į PLB
valdybos ruošiamą Bend
ruomenės — Spaudos
-Radijo Dienas rugsėjo
18-19 d. Tabor Farm, So
• ANTANAS REVEN- dus, Michigan. Centro
TAS, JAV LB Centro valdyba taip pat pakvie
valdybos
kviečiamas, tė V ir VI Tarybų na
sutiko sudaryti New Yor- rius.
K. Ališausko knyga "KOVO6 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES" I tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spausdinti.
Spausdina M. Morkūno spaustuvė Chicagoje.
I tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo me
tu, Lietuvos kariuomenės organizacija, lietuvių kovos su bolševi
kais ir bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 500 puslapių, 43
karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka anglų kalboje,
kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti, {rišta ir išsiuntinėjama
1971 m. balandžio mėn.

KVIEČIU Į TALKĄ
būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi
sunku žinoti, kokj egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai
kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiusiems
ir pinigus sumokėjusiems jos kaina $12.00.
Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00.
Veikalo mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00.
Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje.
Čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, 7312 So. Washtenaw
Avė., Chicago, III. 60629, U.S.A.
Reiškiu pagarbą ir dėkoju
Kazys Ališauskas

kiekvienais metais, Los An
geles šv. Kazimiero ir San
ta Monica lit. šeštadienines
mokyklas.

AMERIKOS ŪKININKAS
Amerikiečių ūkininkų
skaičius smarkiai ma
žėja. Prieš 10 metų že
mės ūkiu vertėsi 15.6
milijonų narių, o jau
1969 m. ūkiuose gyveno
10.307.000 asmenų arba
5.1%. Taigi, tik kas dvi
dešimtas asmuo yra iš
ūkio. Per dešimtį metų
iš žemės ūkių pasitraukė
apie 5.3 mil. asmenų.
Pasirodo, kad iš že
mės ūkių pasitraukė dau
giausia juodieji. Jei kas
met vidutiniškai iš že
mės ūkių pasitraukė 3.8
proc., tai juodųjų — 10.
5%.,

Saugus ir pelningas santaupų a
investavimas i nekilnojamąjį turtą
Jūs gaunate Kalifornijos
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą,
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

Pasiskubinkite įsigyti

AGONIJA
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----------------- IŠKIRPTI------------------- <
DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu........ dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

K. Ališauskui
7312 So. Washtenaw Avė.
Chicago, III. 60629 USA

JONUI NAUJOKUI

LITUANISTINES MOKYKLAS
Didmiesčio jaunos lie kyklas, kurios daug pa
tuviškos šeimos proble deda jauniems tėvams
mos yra didelės: vaiko spręsti šias išvardintas
fizinis saugumas ir jo problemas. Pirmiausia,
sveikos moralės išugdy tenka konstatuoti faktas,
mas yra patys didžiausi kad lit. mokykla pilnai
tėvų rūpesčiai. Vaikų garantuoja vaiko fizinį
mokslo laisvalaikis sto saugumą, jo laisvalaikio
vi tėvų didžiųjų proble metu. Kas svarbu: litu
mų centre. Tai supran anistinė mokykla stato
tama, vaikas kupinas fi moraliai sveiką tautinę
zinės energijos, kupinas asmenybę. Lavina vaiko
protą, atmintį. Lit. mo
prigimtinio dvasnio po
lėkio kuo daugiau maty kyklų mokytojai kreipia
ti, išgirsti, sužinoti... vaiko - mokinio dėmesį
Reguliari mokykla pil į etiką, estetiką, mora
nai neatsako į vaiko pri lės reikalą. Žodžiu, lit.
gimtinius polėkius ir ne mokykla yra patikima
išsemia jo turimą didelę tautinio švietimo institu
fizinę energiją. Kas ir cija ir drauge patikima
sudaro tėvams proble tėvų auklėjimo talkinin
kė. Lituanistinė mokykla
mą.
Laimė, mes lietuviai yra ir lietuviukų vaikų
turime lituanistines mo susitikimo — susidrau
gavimo vieta...
Lituanistinės mokyk
los,
jų mokytojai yra pil
tis šiuo metu yra $21,600.00 nai pasirengę sutikti —
ir likutis nepaskirstytas.
Kooperatyvo aktyvai buvo priimti kiekvieną lietu
$312,039.80. Paskolų balan viuką. Tėvų pareiga tik
artimiausią
sas $258,027.35. Kooperaty susirasti
lietuvių
koloniją.
Litu
vo dalininkai, be gaunamo
anistinės
mokyklos
ve
dividendo, turi nemokama
gyvybės draudimą iki 2000. dėją ir laiku užregistruo
Nemokama apdrauda nau ti savo vaikus.
dojasi ir paskolų gavėjai iki
Tenelieka nė vieno lie
$10,000.00, išskyrus nekiln. tuviuko lituanistinę mo
turto paskolas. Mokslo me kyklą nelankančio!
tams baigiantis kooperaty
Z. Juškevičienė
vas auka parėmė, kaip ir

ATVYKSTA SOLISTAS
STASYS BARAS
Rugsėjo 27 d. LB Los
Angeles mieste ruošia Lie
tuvių dieną, kurios metu
John Marshall mokyklos
auditorijoje įvyks koncer
tas. Programą išpildys at
vykęs iš Chicagos vienas iš
šiuo metu stipriausių dai
nos meno pajėgų solistas
Baras. Jam akompoko LB Apygardos rinki Stasys
nuos
pianistė
minę komisiją ir jai pir Apeikytė, vienos išRaimonda
vietinių
mininkauti.
kolegijų muzikos dėstytoja.
(im)
• JAV LB CENTRO

iškirpti
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SIŲSKIM SAVO VAIKUS l

Lietuvoje mirus, broliui MATUI NAUJOKUI gi

Siunčiu knygai "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės" išleisti
$........ .............

lią užuojautą reiškia

Adresas (rašyti aiškiai) ......................................................................

...... egz. J. Gliaudos romaną ”AGONIJA”.
Kaina 5 doleriai.
Pavardė ir vardas.................................................................
Adresas .....-............................................... ............................

Stasys Mankus ir
Ignas Jonikas
Data

Parašas

