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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POLITIKA IR BIZNIS
VOKIEČIU SUNKVEŽIMIAI SOVETIJOJE
Rugsėjo 8 d. sovietų
auto pramonės ministeris Nikolai Tarasov
Stuttgarte turėjo pasi
rašyti sutartį su vokie
čių Daimler-Benz fir
ma dėl licensijos įsigi
jimo statyti tos firmos
sunkvežimius Sovietijo
je. Tam reikalui ten prie
Karnos upės bus pastaty
tas didžiausias pasauly
je sunkvežimių fabrikas,
kuris nuo 1975 metų tu
rėtų pradėti gaminti po
150.000 milžiniškų sunk
vežimių per metus. Sta
tomi turėtų būti visai nau
ji modeliai, kol kas nepasirodę ir pačioje Vo
kietijoje, 15,19 ir 22 to
nų. Anot Kosygino pa
reiškimo
kancleriui
Brandtui — tai būsiąs
pirmasis naujo vokiečių
- sovietų bendravimo
bandymas.
Faktinai derybos dėl
tos statybos prasidėjo
jau prieš du metus. Kaip
visiems žinoma, sovietų
auto vėžinių pramonė yra
labai atsilikusi, lygiai
kaip ir keliai. Milžiniš
koje Sovietijoje, pavyz
džiui, nėra nė pusės mi
lijono kilometrų siaurų,
bet automobiliams pri
taikintų kelių, mažesnė
se plotu JAV — 5.000.
000. Už tat pagrindinė
susisiekimo priemonė
ten dar yra geležinke
liai. Caro laikais jų bū
ta 70.000 km. dabar tas
ilgis padvigubintas. Gar
vežių nedaug liko, 97%
visų lokomotyvų yra jau
elektriniai ar dizeliniai:
Rytų Vokietijos ar Čeko
slovakijos gamybos. Sun
ku tačiau įsivaizduoti mo
dernų ūkį be sunkveži
mių. Tiesa, sovietai jų
ir dabar gaminasi dau
giau negu keleivinių autovežimių, jie tačiau dėl
blogų kelių daugiausiai
yra maži vos 2 ar 3 tonų.
Šiais metais jų turėtų
būti pagaminta apie 500.
000. Keliams ilgainiui ge
rėjant, reikia ir dides
nių sunkvežimių. Jų so
vietai ir pradėjo ieškoti

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Vakaruose: Vokietijoje
ir Amerikoje.
Kaip, atsimenama, dar
šių metų pavasarįSovie
tijoje lankėsi Henry
Ford II, kuriam sovietai
siūlė pastatyti panašų
fabriką, kaip dabar sta
tys vokiečiai. Fordas ta
čiau po ilgesnio svarsty
mo nuo to pasiūlymo at
sisakė iš dalies todėl,
kad jautė, jog tai nepa
tiks Washingtono admi
nistracijai ir dėl kitų
priežasčių. Iš principo,
pareiškė Fordas vokie
čių Spiegliui, jis už lais
vą prekybą ir ūkinį bend
ravimą tarp atskirų kraš
tų, tačiau tam tikrose si
tuacijose turėtų būti atsižvalgta į tam laikui tin
kančius politinius ir ka
rinius sumetimus.
Tokių 'skrupulų’ vo
kiečiai atrodo neturi. Jų
samprotavimu, jei ne
jie, tokį fabriką sovie
tams pastatys kas nors
kitas, tai kodėl jiems ne
uždirbti? Pačio Daimler-Benz koncerno už
darbis nebus labai dide
lis. Už savo "know-how"
jis gaus 200.000.000 mar
kių, toliau sovietai pa
sižadės jam mokėti po
300 markių už kiekvieną
.pastatytą sunkvežimį.
Už tai Benz inžinieriai
paruoš visus planus ma
šinom ir įrengimams,
kurių didesnę dalįpristatys Benz ir kitos vokie
čių firmos, o mažesnę
dalį prancūzų ir anglų
firmos. Tų mašinų ir
įrengimų bendra kaina
peršoks pusantro mili
jardo dolerių sumą.
Savaime aišku, kad so
vietai visai nesirengia
už tai sumokėti grynais.
Jie nori paskolos, bet Vo
kietijos bankams tokią
sumą sukelti nėra leng
va, juo labiau, kad sovie
tai nenori mokėti dabar
visame laisvame pasau
lyje prašomų aukštų nuo
šimčių. Kai jie prieš ku

rį laiką pirko Vokietijo
je milžiniškus vamz
džius, kuriais iš Sibiro
bus teikiamos natūralios
dujos į Bavariją, vokie
čių bankai sukėlė reika
lingą 300 milijonų dole
rių sumą už 8,5%, ta
čiau patys sovietai mo
kės tik 6,25%, likusius
2,25% moka vokiečių fir
mos, kurios pardavinės
tas dujas. Šiuo laiku 8,5
%bankų jau nevilioja, jie
nori aukštesnių %. Žo
džiu, čia bus reikalinga
pačios Bonnos vyriau
sybės parama ir garan
tijos. Visas biznis at
sidurs jau politinėje plot
mėje. Čia prasideda kom
plikacijos.
Jei Washingtonui nepa
tiktų Fordo fabrikai So
vietijoje, jam taip pat ne
turėtų patikti ir Benzo.
Su tuo jau skaitėsi pati
Benzo firma, kuri su di
deliu pelnu JAVpardavinėja savo MercedesBenz keleivinius automo
bilius. Ji iš sovietų turė
jo dar didesnio pareika
lavimo, tačiau pasirinko
tik sunkvežimių biznį,
kad nepakenkus savo
markei šiame krašte. Vo
kiečių kariniai specia
listai tam bizniui netu
rėjo didesnių priekaiš- *
tų.
Viena tačiau aišku,
kad amerikiečiai ateity
je iš vokiečių žymiai
daugiau prašys už savo
kariuomenės laikymą Vo
kietijoje. Amerikiečių
kariuomenė vokiečiams
tačiau reikalinga tam,
kad jie laisviau galėtų de
rėtis su... sovietais. Pa
sak ju krašto apsau
gos ministerį Helmut
Schmidt’ą:
"Dabar ir ateityje mes
stovime ant dviejų kojų,
ant karinės apgynimo ga
lybės kojos ir ant atly
džio santykiuose su Ry
tais kojos".
Tarp tų kojų turi būti
išlaikytas reikiamas ba
lansas.

• Lietuvos Atstovas Washingtone J. Rajeckas, ry
šium su š. m. VI. 16 d. užpuolimu-sužeidimu, gavo iš
Valstybės Departa m e n t o
apgailestavimą _ užuojautą
ir skaitlingų užuojautų iš
amerikiečių bei lietuvių vi
Mažai kas, net ir okup. vičius ir šeši vad. kon suomenes.
Nebeatspėdamas visiems
sultantai — R. Virbic asmeniškai
Lietuvoje, žino apie
padėkoti, Lietu
Maskvoje
veikiančią kas, V. Umbrasevičius, vos Atstovas giliai nuošir
M. Pilėnas, D. Balčiū džiai visiems geraširdžiams
"nuolatinę
atstovybę
prie TSRS Ministrų Ta naitė, M. Kotikienė ir lietuviams dėkoja už pa
rybos". Apie jos veiklą N. Kormuškina.
reikštą užuojautą bei grei
rašė "Komj. Tiesa"
to pasveikimo linkėjimus.
Tie referentai rūpina
(rugp. 2). Ji buvo įkur
šiuo metu Lietuvos At
ta 1940 metais ir pir si tokiais reikalais: Lie stovas baigia atgauti jėgas
muoju "atstovu" buvo P. tuvos įmonių plėtimu, ir sustiprėti.
Rotomskis, vėliau dir?- tarpininkauja dėl kai ku
• LVS Ramovė naujoji
bo: M. Gregorauskas, J. rių^ planų mažinimo, ti
centro valdyba rugpiūčio
Mikėnas, J. Vaišnoras, ria galimybes elektrifi 28 d. posėdyje pasiskirstė
M, Junčas-Kučinskas, J. kuoti kai kuriuos Lietu pareigomis: prof. Stasys
Laurinaitis, K. Gabdan- vos geležinkelių ruožus, Dirmantas — pirmininkas,
kas ir dabartiniu "atsto "koordinuoja" su įvairio Karolis Dabulevičius — vi
vu" yra St. Jaruševičius, mis centrinėmis Mask cepirmininkas, Jonas Gai
inžinierius, buvęs "In vos įstaigomis. Pats gi žutis — vicepirmininkas,
karo" kombinato meist atstovas pasakoja: at Ed. Vengianskas — sekreru ir vėliau direktorium vyksta Erfurto gyvento toris, Jonas Tapulionis —
ir nuo 1958 m. valst. jai — jiem parodysime iždininkas, Jonas švedas ir
mokslinio tyrimo darbų Maskvą, artėjant Tadži Kazys Oželią — kultūros
koordinavimo komiteto kų dekadai Vilniuje, su reikalams.

KAS ATSTOVAUJA LIETUVA
MASKVOJE?

SU ANTANU SENIKU
ATSISVEIKINANT

A.A. ANTANAS SENIKAS
Š.m. rugsėjo 4 dienos
rytą viso didžiojo Ne"w
Yorko lietuvių koloniją
ir po poros valandų visą
Ameriką pasiekė liūdna
žinia, kad su šiuo pasau
liu išsiskyrė dar vienas
neeilinis kovotojas už
Lietuvos laisvę, ne vien
sau gyvenęs, bet ir ki
tiems, kokios nors pagal
bos reikalingiems, ir s a
vo tautai — ANTANAS
SENIKAS, kuris po sun
kios, bet sėkmingos ope
racijos, keletą dienų jau
tėsi gerai, kol staiga
komplikavosi širdies vei
kimas ir, savaitę išgulė
jęs kritiškoje padėtyje,
iš vakaro draugų aplanky
tas juokavo ir džiaugėsi,
žadėdamas už poros die
nų grįžti namo, rytą nebeatsikėlė.
Antanas Senikas gi
męs 1912 m. birželio 29
d., Prienų valsč., Mari
jampolės apsk. Mokėsi
Prienuose,
gimnaziją
baigė Kaune .ir 1935 m.
baigė Vytauto Didžiojo
universitetą kaip diplo
muotas teisininkas.
1932-36 m. dirbo Vals
tybės Kontrolėj revizo
riaus padėjėju, vėliau bu
vo Kauno Apygardos teis mo kandidatu ir ėjo Kau
no apylinkės teisėjo pa
reigas, dar vėliau per
ėjo į advokatūrą ir buvo
Valstybė Draudimo Įs
taigos juriskonsultas.
1944 m., artėjant į Lie
tuvą bolševikams, pasi
traukė į Austriją, o 1949
m. atvyko į JAV.
Jis nuo pat gimnazijos
laikų aktyviai reiškėsi

Paštas kasdieną atneša re
dakcijai glėbius atsakymų.
Anketos daviniai bus rūpes
tingai ištirti, klasifikuoti ir
paskelbti Dirvoje. Tai tur
būt bus pirmas mūsų lei
dyklų
ir redakcijų prakti
pirmininko pavaduotoju. jais reikia aptarti or
• Dirvos anketos pasiro
Dabar ten dirba pavaduo  ganizacinius reikalus ir dymą skaitytojai sutiko ne koje toks platus skaitytojų
(E) paprastu s u s i d omėjimu. apklausinėjimas.
tojas Mindaugas Stanke t.t.

organizaciniame darbe,
daugiausia betgi dėme
sio skirdamas tautininkų
včiklai. Priklausė Jauna
jai Lietuvai ir Šaulių
Sąjungai, Studentų Teisi
ninkų Draugijai ir Korp!
Neo-Lithuania eidamas
jose įvairias pareigas.

Nepražuvo jis, kaip
daugelis kitų, ir
į šį
kraštą atvykęs greit
įsijungė į visuomeninį
darbą. Apsigyvenęs New
Yorko apylinkėse, kur
jam padėjo įsikurti gar
saus dr. Jono Šliupo ai
niai, mat Senikas yra ve
dęs Danutę Šliupaitę, įs
tojo į ALT S-gos 11—jį
skyrių, Tautinį Akademi
nį Sambūrį, Lietuvių
Bendruomenę,
kurios
pirmininku buvo keletą
metų Great Neck apy
linkėj, ten pat BALFo
skyriaus nariu. 1956-60
m. buvo Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo
pirmininku, o paskutiniu
laiku LNF valdyboj. 1961
65 m. buvo Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos centro valdybos vi
cepirmininku ir jau eilę
metų BALFo centro val
dybos iždininku, Korp!
Neo-Lithuania Filiste
rių S-gos valdybos na
rys, Teisininkų dr-jos
valdybos narys ir Vilties
draugijos valdybos vice
pirmininkas.
Pareigų, kaip mato
me, jis turėjo daug, bet
visas jas labai stropiai
atlikdavo. Turėjo savo
tvirtą pasaulėžiūrą, ta
čiau pasitaikančius poli
tinius ar visuomeninius
nuomonių skirtumus vi
sada stengėsi spręsti to
lerantiškai. Toks pat jis
buvo ir asmeniškam gyvęnime: tolerantiškas,
draugiškas, atlaidus ki
taip galvojančiam, pas
laugus, visai eilei šeimų
yra sudaręs dokumentus
atvykti į šį kraštą, pats

būdamas dar kojų nesu
šilęs naujoje žemėje.
Prieš tris metus A. Se
nikas išsikėlė adminis
truoti dr. V. Slavinsko
ligoninę už šimto mylių
nuo New Yorko ir, nežiū
rint nuotolio visus savo
organizacinius įsiparei
gojimus pavyzdingai at
likdavo, nepraleisdamas
posėdžių, į kuriuos at
vykimas jam kainuoda
vo ne mažiau 10 dol. Tai
nematoma auka lietuviš
kiems reikalams. Toks
pat stropus jis buvo ir
tarnyboj.
Antano Seniko asmeny,
je šeima ir giminės bei
artimieji neteko bran
gaus ir mylimo žmo
gaus, organizacijos, ku
riose jis atsidėjęs dirbo,
neteko stiprios visuo
meninio darbo jėgos —
nepailstančio
nuošir
daus kovotojo už Lietu
vos laisvę. Todėl su juo
atsisveikinti atvyko org
-jų atstovai ir daugai iš
tolimų JAV kolonijų.
Atsisveikinimas įvyko
rugsėjo 7 dieną, 8 vai.
vakare, Garšvos koply
čioje, Richmond Hill, N.
Y. Paskutinį žodį tarė
ir užuojautą žmonai bei
giminėms pareiškė: Lie
tu vos gen. konsulas New
Yorke A. Simutis, inž.
J. Jurkūnas atvykęs iš
Chicagos, ALTS-gos val
dybos vardu, V. Abraitis Korp! Neo-Lithuania
vardu, adv. E. Armonienė Balfo vardu. Atsi
sveikinimo iškilmes pra
vedė fil. A. Diržys.
Be kelių šimtų newyorkiečių ir iš kitųmies
tų suvažiavusių, atsi
sveikinti buvo atvykę:
Dr. Vacį. Paprockas
— Liet. Gyd, Korp! Fra
ternitas Lituanica var
du; dr. Vyt. Slavinskas
— Monticello Lietuvių
B-nės vardu; inž. Vin
cas Gruzdys — Philadelphijos Korp! N.L. var
du — Tautinės S-gos Ry
tų Apygardos vardu;
pulk. Jonas Šlepetys —
Lietuvių Teisininkų drjos vardu; Lietuvos At
gimimo Sąjūdis JAV vie
tininkijos v-bos p-kas
Liudas Tamošaitis; Jur
gis Kiaunė — LTS INew
Yorko Skyriaus vardu;
Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Seniūnų Taybos
ir L. Savanorių Kūrėjų
vardu — maj. Leonas
Verbickas;
Henrikas
Miklas — Great Neck Bnės p-kas; V. Gedgau
das, Vilties d-jos ir Dir
vos vardu; E. Cekienė
Lietuvos Neprikl. Fondo
vardu, G. Žilionienė, Pa
baltijo Moterų Tarybos
vardu; V. Leskaitienė
Liet. Mot. Klubų Federa
cijos vardu.
Antradienį, rugsėjo 14
d., po gedulingų pamal
dų, Maspetho liet, para
pijos bažnyčioje, velio
nis gausaus būrio bičiu
lių buvo palydėtas į šv.
Kryžiaus kapines, netoli
Great Necko, N.Y.
Pildant velionio prieš
mirtį pareikštą pageida
vimą, vietoj gėlių bičiu
liai aukojo Vilčiai ir Bal
fui. Iki šiai dienai buvo
suaukota virš 1500 dol.,
Aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas kitame numery
je.
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LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Vokietijos lietuvių gyvenime pasidarė tradici
ja, kad kasmet yra suruošiama lietuviškųjų studijų
savaitė. Šias studijų savaites prieš septyniolika me
tų pradėjo ruošti frontininkai. Kada jie įsigalėjo lie
tuvių bendruomenėje — taryboje ir valdyboje — ta
da jie ėmė ruošti šias savaites su Krašto Valdybos
globa ir finansine parama. Galima buvo laukti, kad
šių studijų programa ir turinys labiau pasikeis bend
ruomenine linkme, labiau suobjektyvės. Deja, šių
metų programa rodo, kadv atvirkščiai, dar labiau
einama siaura grupine kryptimi. Beveik visi pre
legentai ir paskaitų tematika yra frontininkų politi
nės programos vykdymas.
Vokietijos Krašto Valdybai, kokia ji bebūtų, tek
tų rimtai pasvarstyti, ar negeriau tuos pinigus,ku
riuos skiria studijų savaitėms, panaudoti rajoninių
jaunimo stovyklų ruošimui. Juk lietuvybei išlaikyti
tremtyje daug svarbiau jaunimas, negu senimas, ku
ris savaime išliks lietuviškas. O juk Vokietijoje
jaunimo yra ne 80, bet šimtų šimtai, o gal ir tūks
tančiai. Tiesa, jaunimas aktyviai dalyvauja ir stu
dijų savaitės. Bet dalyvauja jo ribotas skaičius, o
ir tas pats — daugiausia ateitininkai. Ir jaunimo
pranešimuose pasireiškia ryški tendencija. M. Saulaitytė, kalbėdama apie JAV liet, jaunimą, pabrė
žė: "Ateitininkai turi išdirbę gerą veikimo techni
ką, turi ir gerų vadų. Neolituanai.šviesiečiaiir santariečiai daro jaunimui teigiamą įtaką". Atrodo, kad
tik ateitininkai teturi ir gerą veikimo techniką, ir
gerus vadus, o kiti visi tai taip sau...
Tačiau, nežiūrint šio tendencingumo, jaunimas
yra vertas nuoširdaus pagyrimo. Jis puikiai prave
dė Tėvynės valandėlę, kurios metu buvo padainuo
ta gražių lietuviškų dainų, pašokta tautinių šokių,
mesta gražių šūkių, padeklamuota turiningų eilė
raščių. Ši valandėlė daug kam iš žiūrovų net
džiaugsmo ašaras ištraukė.
Paskaitų buvo įvairių. Neliesdami jų visų tu
rinio, norėtume atkreipti dėmesį tik į dvi litera
tūrines paskaitas. Liepos 21 d. apie lietuvių literatūroa kalbėjo dr. J. Grinius. Pažymėjęs lietu
vių literatūros krizę ir nurodęs jos priežastis, jis
pabrėžė, jog "mūsų literatūrą tėvynėje žlugdo ko
munistiniai biurokratai, pajungdami ją klasių ko
vai, reikalaudami iš jos partiškumo ir liaudišku
mo". Suradęs šiek tiek romantizmo Justino Mar
cinkevičiaus dramose, paskaitininkas užakcentuo
ja, kad dabartinėje Lietuvoje oficialiai socialistinis
realizmas lieka vienintelė leista literatūros kryp
tis. Nežiūrint, kaip bolševikai vertina realizmą ir
jį žaloja, vis dėlto negalima sutikti su dr. J. Gri
niumi, kad "Žemaitės talentas yra iš tikro ribo
tas". .Žemaitė, kaip kas apie ją bekalbėtų ar bera
šytų, vis tiek mūsų literatūroje pasiliks realizmo
klasikė, kalbos turtingumo ir stiliaus originalumo
požiūriu vargiai kurio nors kito lietuvio rašytojo
realisto pralenkiama.
Nelabai vykęs dr. J. Griniaus literatūrinės
juodojo romantizmo krypties išradimas. Ar begrįš
šių dienų rašytojai į paskaitininko propaguojamą
žydrųjį romantizmą, taip pat yra didelis klausi
mas.
Keistokai nuskambėjo studijų savaitėje ir V.
Natkevičiaus mūsų rašytojų skirstymas į ateitinin
kus ir neateitininkus. Tremtyje mes, rodos, turė
tume ieškoti kitokių literatūros kriterijų. Be to, atei
tininkai galėtų ir nesigirti tokiomis pavardėmis,
kaip Liudas Gira, Salomėja Neris, Juozas Paukšte
lis ir kt., iš kurių vieni parvežė Lietuvai "saulę"
iš Maskvos, o kiti yra ir dabar įtraukti į komunis
tinės Rašytojų sąjungos narius... Tvirtinama, kad
per 60 m. ateitininkai davė lietuvių literatūrai iš
viso apie 80 rašytojų. Objektyviai vertinant lietu
vių literatūrą, reikėjo prelegentui nurodyti, kiek
per tą laiką kitos politinės srovės davė rašytojų.
Ši studijų savaitė dar pasižymėjo savotiška sen
sacija. Į ją rengėjų buvo pakviesta solistė B. Ke
mežaitė? Ji sutiko dalyvauti ir programą beveik pa
ruošė. Bet rengėjai norėjo jai primesti akompaniatorę iš Lenkijos — pianistę Aldoną Dvarionaitę. Ka
dangi Birutė Kemežaitė yra viena iš sąmoningųjų
lietuvių, kurie nenori palaikyti kultūrinių ryšių.su
bolševikiniais "kultūrininkais", tai ji griežtai atsi
sakė studijų savaitėje ir jos programoje dalyvauti.
Pati B. Kemežaitė taip pasisako šiuo klausimu:
"Pirmiausia čia galėjo būti Fronto bičiulių ir jų
draugų — pasišovusių bendradarbiauti su komunis
tine Lietuva — kerštas dėl mano priešingo koloboracijos atžvilgiu nusistatymo. Nekartą gražiais pa
žadais buvau viliota į bendradarbi auto jų eiles, o
griežtai man atsisakius, buvo net grasinama" (Ci
tata iš "Liaudies Žodžio", nr.. 2-3.).
Nežiūrint šių kelių pastabų, lietuviškosios stu
dijų savaitės V. Vokietijoje lietuvybės požiūriu yra
naudingos, tik jos neturėtų būti ruošiamos vienų
Fronto bičiulių be VKV globos ir paramos.
***
• ANGLUOS LIET. SKAUTŲ STOVYKLA. Nuo liepos 25 d.
iki rugpiūčio 2 d. Londone, Lietuvių sodyboje, vykoAnglijos skau
tų stovykla. Joje dalyvavo gausiai jaunimo ne tik iš Derbio, Nottinghamo, Manchesterio, Bradfordo, London, bet ir iš Paryžiaus,
V. Vokietijos, JAV. Skautijos veikloje Anglijoje yra daug nusipel
nę J. Alkis ir J. Maslauskas.
•VAIKŲ VASAROS STOVYKLA V. VOKIETUOJE. Si stovykla
vyko Huettenfelde, Romuvoje, nuo liepos 26 d. iki rugpiūčio 16 d.
Stovyklos organizavimu rūpinosi VLB Tarybos referentas vaikų
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Ten, kur neolituanai stovyklavo
Trumpai, kaip atrodo
šioji vasarvietė, kurio
je vyksta neolituanų sto
vyklavimas. Vasarvietė
vadinasi — Blue Water
Manor, Diamond Point,
N.Y. Ji yra Adirondacko
kalnų papėdėje. Jos sa
vininkai Apolonija ir Do
mininkas Slyvinai. Ad
ministratorė Elena Slyvinaitė - Šukienė. Slyvi
nai yra senesniosios kar
tos lietuviai ateiviai. La
bai malonūs ir nuošir
dūs. Gyva ir simpatinga
vasarvietės administra
torė Elena Šukienė. Jos
akys viską mato, o au
sys greitai nugirsta. Ty.
ras kalnų oras. Nuosta
biai graži gamta. Švari
aplinkuma iš pirmo
žvilgsnio atvykusį vasa
rotoją švelniai nuteikia.
Man prmą kartą tenka
matyti ežerą, kuriame
vanduo atrodo lyg kriš
tolinis. Viduje ir aplink
tą ežerą yra visa eilė
mažų ir didesnių saliukų, kurių akys negali
aprėpti ir suskaityti.
Kiek teko nugirsti apie
300. Ežero pakrantėje tę
siasi švarus paplūdimys.
Vasarvietė turi visokių
motorlaivių ir šiaip lai
velių, kuriais gyventojai
naudojasi. Yra vandens
ski. Kas nori pasinaudo
ti ir dar nemoka, veltui
duodamos pamokos. Be
žiūrėdamas į vandenį vy.
ras gali ir be veidrodžio
barzdelę nusiskusti. Yra
teniso aikštelės, stalo
tenisas ir daugelis kito
kių įrengimų žaidi
mams.

Namas, kuriame yra
salė, pastatytas iš įvai
raus dydžio natūralių ak
menų. Labai savotiš
kas. Čia vakarais vyks
ta koncertai, vaidini
mai, šokiai ir kitokia
programa. Veikia įvai
rių gėrimų bufetas.

Taigi vasarotojas to
kioje gražioje vasarvie
tėje gali naudotis visais
patogumais. Tarp Čia au
gančių medžių pilna na
mų ir namelių, kuriuose
gyvena vasarotojai. Kiek
jų čia yra nepavyko su
žinoti. Kur tiknepažvelg
si vis pamatyti iš po me.

^žių kyšantį namelį. Vie
nu metu juose gali sutal
pinti virš 300 asmenų.
Tokių vasarviečių šioje
apylinkėje yra ir dau
giau.
Šią vasarvietę Slyvi
nai įsigijo prieš 23 me
tus už 20.000 dol. Kai pir
ko buvo tik vienas namu
kas. . Per tą laikotarpį
vasarvietė išaugo šim
teriopai. Tai lietuvių že
maičių darbštumo pavyz
dys. Paklausti savinin
kai p. Slyvinai, kiek jie
norėtų už šią vietovę?
Atsakė virš pusantro mi
lijono. Tai matome, ko
kį procentą investuotas
kapitalas 20.000 dol.per
23 metus šiandien sukro
vė. Vasarotojai daugiau
sia amerikiečiai. Pasi
maišo ir lietuvių.
Blogam orui esant yra
namas kurio sienos stik
lo. Jame yra didelis maudymosi baseinas.
J. Jurevičius

reikalams vienuolis Alf. Bernatonis. Vadovai: A. Krutulytė ir kun.
V. Kaleckis. Talkininkai: E. ir R. Baliuliai.A. Gaidelytė ir E. Bra
dūnaitė iš JAV,, Algis Vitkus, M. Auderytė ir P. Nevulis. Stovyk
loje dalyvavo iš visos V. Vokietijos 82 vaikai: 40 berniuku ir 42
mergaitės. Jie mokėsi lietuviški; dainų, šokių, žaidimų. Gim. dir.
V. Natkevičius ragino vaikų tėvus leisti juos j gimnaziją. Pabaigos
laužą gabiai ir skoningai pravedė buvęs Vasario 16 gimnazijos mo
kinys Algis Vitkus.

MOKSLO METUS
Kristijono Donelaičio
lituanistinės mokyklos
1970/71 mokslo metus
pradeda š.m. rugsėjo 12
d. Francis M. McKay
valstybinės mokyklos pa
talpose, 6901 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai.
po pietų mokinių regis
tracija.
1970/71 mokslo me
tais mokyklose veiks:
vaikų darželis (parengia
masis skyrius), šeši že
mesniosios
mokyklos
skyriai, V-ji, VI-ji, VIIji kr VIII—ji aukštesnio
sios mokyklos klasės.
į darželį (parengiamą
jį skyrių) priimami vai
kai pilnų penkerių me
tų ir tie, kuriems penki
metais sueis 1971 m. sau
sio mėn. 1 d.
Į V-tąją aukštesnio
sios mokyklos klasę pri
imami mokiniai išėję L.
B. nustatytą žemesnio
sios mokyklos progra
mą ir pristatę baigimo
pažymėjimą arba išlai
kę Įstojamuosius egza
minus. Egzaminai bus
rugsėjo mėn. 12 d. Fran
cis M. McKay mokyklo
je 10 vai. rytą. Moki
niams, kurie yra baigę
K. Donelaičio Žemesnią
ją Mokyklą, įstojamųjų
egzaminų į V-tąją klasę
laikyti nereikės.
Visi mokiniai gavusie
ji pataisas, turi regis
tracijos dieną, rugsėjo
12 d. atvykti į mokyklą
ir nuo 10 vai. ryto laiky
ti pataisų egzaminus. Mo
kinių vasaros darbai bus
patikrinti rugsėjo mėn.
19 d. pamokų metu.
Registracijos
metu
bus galima įsigyti reikia
mus vadovėlius, lietuvių
aplinkos ir Lietuvos pa
žinimo pratimus bei są
siuvinius.
Tėvų Komiteto nutari
mu visi 'tėvai prašomi
registracijos dieną įmo-

VIRŠUJE: Kristijono Donelai
čio Žemesnioji ir Aukštesnio
ji Lituanistinės Mokyklos su mo
kiniais ir mokytojais. Mokyklos
1970/71 mokslo metus pradeda
š.m. rugsėjo mėn. 12 d. Fran
cis M. McKay mokyklos pa
talpose 6901 So. Fairfield Avė.,
Chicagoje. Mokinių registraci
ja vyks nuo 9 vai. ryto iki 1
va L po pietų.
V. Noreikos nuotrauka

kėti bent pusęmokslapinigių nuo kiekvieno vai
ko.
Reguliarios pamokos
mokykloje prasidės rug
sėjo mėn. 19 d. 9 vai. ry
to. Apie tikybos pamokas
bus pranešta vėliau.
Dėl smulkesnių infor
macijų
Žemesniosios
Mokyklos reikalais
kreiptis pas mokyt. Ire
ną Bukaveckienę, telef.
PR 8-3320, o Aukštes
niosios Mokyklos rei
kalais pas mokyt. Danu
tę Bindokienę, telef.
925-3850.

♦ K. DONELAIČIO mo
kyklos tėvų komitetui
šiais metais vadovauja
Povilas Kilius. Vicepir
mininko pareigas eina A.
Luneckas, iždątvarko R.
Kučienė. Sekretoriauja
ir visus susirašinėjimus
atlieka A. Dirkienė, opa.
rengimų organizavimu
rūpinasi V. Kosmonienė ir A. Vengrys. Ūkio
reikalus prižiūrės J.
Rudaitis ir spaudą infor
muoja V. Kleiza. Pirmie
ji komiteto rūpesčiai yra
mokinių registracija ir
mokyklos metinis ba
lius, kuris bus š.m. lap
kričio mėn. 7 d. Inn Motion salėje. Mokyklos mo
kinių registracija įvyks
š.m. rugsėjo mėn. 12 d.
nuo 9 vai. ryto ligi 1 vai.
po pietų. Pirmoji mokyk
los diena bus rugsėjo

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANLŠAITIS 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.

1970 m. rugsėjo 10 d.
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SUNKIOS KŪRYBINĖS
SĄLYGOS LIETUVOJE
Kada lietuvių literatų ge
neracija, sukakusi per 30-40
metų amžiaus, vis dėlto iš
tikimai atliepia į "komunis
tinės visuomenės statybos"
pastangas, nejučiomis pri
augusioji generacija per 20
ar 25 metus amžiaus, atro
do, dairosi, pajutusi šiek
tiek drąsos iš rusų rašytojiško pogrindžio.
Netenka stebėtis, kad ru
sų "samizdato” praktika
ima rastis ok. Lietuvoje ir
oficialoji spauda tiktai da
linai vaizduoja intelektuali
nį ir kūrybinį rašytojų vei
dą.
Ta karta, kuriai teko ste
bėti pirmuosius okupacijos
metus su visa jų žiaurybe
ir krauju, yra išsijuotų pa
jėgų karta. Joje negalėjo
išlikti ir tarpti jėgos, ku
rios nedeklaravo savo išti
kimybės režimui raštais ir
darbais.
Kitaip jaučiasi antroji
po-okupacinė karta. "Samizdatas”, (tai privatus
būdas multiplikuoti raštus
per kalkinį popierį) kiek pa
siekia žinios užsieni, jau ap
tinkamos ok. Lietuvoje. La
bai ironiškai skamba, kad
J. Gliaudos romanas Lieps
nos ir apmaudo ąsočiai, pa
skirtas pavaizduoti Samiz
dato problemai ok. Lietuvo
je, ten žinomas, kaip tik to
"samizdato” būdu. Paskiros
romano vietos, intriguojan
čios vietinius rašytojus sa
vo reveliacijomis apie savus
rašytojus, yra samizdato
perrašomos.
Kai kada jaunieji rašyto
jai ir oficialioje ok. Lietu
vos spaudoje pasirodo su
asmeninio pasaulio proble
momis, kurios yra žmogiš
kos prigimties, be atsigręži
mo į doktriną ir režimą. Su
prantama, toks jų veikalų
pasirodymas yra režiminės
priežiūros kaprize: noriu
dėsiu, noriu nedėsiu, noriu
pataisysiu, noriu ir išmesiu.
Toks grynai emocinių da
lykų talpinimas spaudoje
turi ir savo • propagandinį
tikslą: parodyti savo visuo
menei, kad ir šios rūšies

Nr. 68 — 3

DIRVA

veikalai liberaliai toleruoja
mi ir vertinami. Iš to, kad
sulaukę valdžios nemalonės
rusų rašytojai nėra verčia
mi lietuvių kalbon, matyti,
kad politinė priežiūra ok.
Lietuvoje yra daug griež
tesnė, kaip kad Rusijoje. Ir
jeigu, kai kurias išeivijos
rašytojų knygas propagan
dos tikslais parodė savo
rinkoje, apie tas knygas
(pav. A. Barono Vieniši me
džiai) prisirėkė daugiau,
kaip apie knygą, kurią iš
leido. Ir ne knygos išleidi
mas, bet knygos smerkimas
ten yra stipresne propagan
da išeivių knygai.
Jaunesnioji karta bręsta
tokiame kryžgatvyje. Aldo
na Puišytė, Romualdas Gra
nauskas, Vytautas Norbutas (tik keli iš jų) jau turi
savitą braižą ir teikia vil
čių išbrįsti iš mieželaitiniaivenclovinių balų.
Prieš jaunuosius stovi
sunkios kūrybinės sąlygos.
Jų talentams teleidžiama
spręsti tiktai tas neesmines
problemas, kurios telpa bui
ties reiskimesi. Kiekvienas
ideologiniai-asmeniškas sa
vitumas, kas sudaro di
džiausią vertę laisvo pasau
lio minties atradime, šiems
jauniesiems lietuvių talen
tams yra tikras tabu ir pa
vojingas eksperimentas.
Tiktai asmeniškos emocijos
ir formos tobulumas dar
gali būti toleruojama. Bet
ir asmeniškos emocijos
(meilė, apmaudas, despera
cija, laimė) viskas tai ne
gali išsiveržti iš ideologijos
kevalo. Absoliučiai užginta
religinių mąstymų ir eksta
zių poezija, davusi tiek
daug pasauliui.
Jauniausioji literatų kar
ta, gal būt, vėliau susidurs
ir su jauniausios kartos
cenzoriais, ir gal tie cenzo
riai supras bent ką nors ki
taip, kaip suprato jų pranakėjai. čia ir glūdi pasitikė
jimas, kad kelių dešimtme
čių politinės kontrolės pe
riodas nebus visiškai bergž
džias lietuvių dailiajam raš
tui.
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V. Brizgys, VLIKopim.
dr. K. Valiūnas ir kiti.
Vieni rašo prisimini
jos visos siekė to paties mus, kiti istorinius fak
tikslo — teikti vispusiš tus surinkę, o K. Škir
ką pagalbą atsikurian pa kaip jam įprasta, ne
čiai Lietuvai. Jo žo apsieina daugiau ar ma
džiais tariant, sulaukęs žiau be partinių tenden
Lietuvos Steigiamojo Sei cijų, kur jis rašo: "prof.
mo, Amerikos lietuvis, Voldemaras gruodžio 19
nesigailėjo savo įnašo dieną pasitraukė į užsie
savo tėvų kraštui atkur nį, nes sužinojo, kad vo
ti laisvu ir nepriklauso kiečiai nesiruošia Vil
mu. O tas jų įnašas niaus ginti ir numato sa"
tikrai buvo nepaprastai vo karinius dalinius
didelis. Tik visą šį jo greit atitraukti. Paskui
straipsnį perskaičius te prof. Voldemarą išsku
galima susidaryti vaiz bėjo gruodžio 20 d. už
sienin ir Tarybos Pir
dą.
Išrinktas Seimo pir mininkas A. Smetona,
mininku, vėliau buvęs prisibijodamas patekti į
prezidentu Aleksandras nagus rusų raudonajai ar
Stulginskis savo kalboje mijai, kurios avangar
būdamas agronomu, ypa dai jau slinko Vilniaus
tingą dėmesį atkreipė į ir Kauno link. Tokios be
besikuriančios Lietuvos vlltiškose aplinkybėse
žemės ūkio atstatymą. Lietuvos ginkluotų pajė
Jis pabrėžė faktą, kad gų sudarymo našta teko
Lietuvos ūkininkai, ku kitai vyriausybei, kurią
rie po savo šiaudų sto gruodžio 26 d. sudarė ką
gu išlaikė tautos kultū tik iš Rusijos grįžęs My
rą ir mūsų nepriklau kolas Šleževičius".
Tačiau tuo pačiu klau
somybės idėją, nepri
simu
A. Merkelis A. Sme
klausomoj Lietuvoj susi
tonos
monografijoj rašo
lauks tokių sąlygų, ku
kitaip:
"Pirmajai laiki
riose žemelė maitintoja
duos jiem tiek, kiek ji nei vyriausybei pakri
gali duoti. Jis paminėjo kus, naują vyriausybę
visas gyvenimo sritis, sudaryti iniciatyvos ėmė
kuriose nepriklausoma si socialistai liaudinin
Lietuva sieks pažangos. kai. Valstybės Tarybos
Čia savo žodį taria jie nemėgo dėl įvairių
priežasčių, o kaltino ją
Lietuvos Atstovas JAV
J. Rajeckas, vyskupas
(Nukelta į 4 psl.)

PER SKAUSMUS Į GARBĘ
"Ši diena yra Lietu
EMILIJA ČEKIENĖ
vai visų prakilniausia:
susilaukėm valandos, ka gentai, kaip sakė A. Sme
da tautos valia, buvusi tona atidaromoje kalbo
ilgus amžius prislėgta, je, drąsiai gynė nepri
suvaržyta,
vėl iškilo klausomos Lietuvos gar
aikštėn ir susidėjo (stip bę* gynė garbingą pilie
rų aiškų vienetą. Būda čių vardą ir linko atsi
ma nelaisvėj tauta buvo žadėti savo asmens rei
beveik nustojusi savo gy kalų, negu nusileist sve
vybės sąmonės, buvo ap timos šalies valiai, kai
mirusi, kitiem rodėsi, tuo tarpu dabar, to pa
kad jau ir palaidota. Ra ties amžiaus ir moks
dosi tačiau kilnių jos vai lo, kumščiu stalą daužo
kų, kurie nenusiminė, ku ir grąsina, jei jaunuorie turėjo tiek drąsos ir lis-lė atsisako bendra
ryžosi gaivint apmirusią darbiauti su Lietuvos
sąmonę, kelt ir plėtot, priešo
patikėtiniais.
gydyt, budint, judint vi Jiems asmens reikalai
suomenės valią, paža pirmoj vietoj negu tau
dint iš miego visą tau tos.
tą ir visą šalį. Vieni gy.
vu žodžiu, kiti raštu, ki
Kitas itin mūsų mo
ti gyvu darbu ir veiks terų dėmesio vertas Stei
mu skynė takus, taisė giamojo Seimo momen
kelius tai Lietuvos atei tas buvo — ryškiai iš
čiai, kurią mes šian keltas anų laikų lietu
dien matome. Visi tie vių moterų patriotinis
žmonės, tie vargo pelės sąmoningumas, nes Stei
anot Daukanto, sielos ve giamojo Seimo prezidiu
dami ir pareigos liepia mo pirmininko vietai bu
mi, maža kam tada te vo pakviesta vyriausia
žinomi, ir dar savo aki amžiumi atstovė Gabrie ■
mis nematydami darbo lė Petkevičaitė, o sek
vaisių, -giliai tikėjo jų retoriaus — jauniausia
žygius veltui nežūsiant, Ona Muraškaitė. Seimo
nors dar nenumatė, ku pirmininkė prabilo to
ris likimas laukia jų kiais žodžiais, kurie
krašto, kuriam jie at mums giliai įsidėmėti
sidėję tarnavo..."
ni ir dabar:
"Ši diena yra garbin
"Mažai tautai, kokia
ga mūsų tėvynei. Kelius
mes
buvom ir tebesam,
amžius klausiusi sveti
reikėjo
be galo daug mo
mųjų valdžios, nusilen
ralinių
jėgų,
kad būtų ga
kusi jų valiai, Lietuva
Įima
pradėt
ir,
pradėjus
nūdien įstengė apsispren
kovą
—
kovot
su prie
dimo teise pastatyt prie
šais,
pasiryžusiais
mus
šaky savo tautos, savo
pamaugt.
Su
priešais,
visuomenės valią. Bu
vusi nužeminta ji per laikiusiais visą žandarų
skausmus, kaip sako po ir kitų visokių savo tar
etas, eina į garbę, ima nų armiją vienam tiks
garbingos vietos kitų ne lui — panaikint, išraut
priklausomų valstybių ei iš šaknų ir pamatų vi
lėj, iš dabarties žvelgia sa kas lietuviška: ir kal
į garbingąją praeitį, ka bą, ir raštą ir tautos
da, tykojant kaimynam vardą, ir net tautos at
paglemžt mūsų nepri minimą. Norėta lietuvių
klausomybę ir savybę, vardą išbrėžt iš istori
lietuvių tautos vadai drą jos lapų.
Prieš tokią samdytą
siai gynė nepriklauso
ir
brangiai mokamą val
mos Lietuvos garbę, gy
dininkų
armiją, kalavi
nė garbingą piliečių var
jų
galia
ir
žiaurumu ap
dą ir linko atsižadėt sa
siginklavusią,
kaip visi
vo asmens reikalų, negu
žinom,
maždaugpriešpu

nusileist svetimos ša
sę
amžio
—
stojo
mū

lies valiai. Jų pavyzdys
stiprina ir mūsų kartą siškių mažas būrelis.
šiuo metu kovojant dėl Vienintėlis jų kovos įran.
kis — plunksna, vienin
krašto nepriklausomy
bės, — kalbėjo Valsty telė amunicija — savo
bės Tarybos išrinktas tautos mylėjimas, savo
pirmasis Lietuvos pre tautos vargų supratimas
zidentas Antanas Smeto ir didžiausias pasiryži
na, atidarydamas I-jį mas gint ją iki paskutiSteigiamąjį Seimą prieš nios... Prisiminkim ir
50 metų, kurio paminė amerikiečius ir visus ki
jimą istorinėj šviesoj tus, kurie priversti bu
vaizdžiai apibudino nese vo savo tėvynę palikti
niai skaitytojus pasiekęs tik dėl to, kad jie kėlė
Tėvynės Sargas, reda balsą prieš daromą sa
guojamas dr. Domo Ja vo tautai nuoskaudą..."
Apie to meto JAV lie
saičio, kuris tam tiks
tuvių
nuotaikas bei dar
lui paskyrė visą š.m.
bus
ir
paramą Lietuvos
1(31) numerį.
atgimimo
laikais ir ne
Pradžioje randame vi
priklausomybę
atstatant
sus išrinktuosius Steigia
labai
išsamiai
aprašo
Le
mojo Seimo narius supa
onardas
Šimutis,
tarp
kit

žymėtu jų amžiumi ir
ko
pabrėždamas
:
"Kai
kreipia dėmesį tą akty
viųjų Lietuvos sūnų ne tauta tėvynėje pajudėjo
paprastas skirtumas nuo žengti į laisvą ir nepri
dabartinės išeivijos. Iš klausomą gyvenimą, tal
112 išrinktųjų į Seimą ką pradėjo organizuoti ir
įvairių profesijų bei už Amerikos lietuviai. Jie
siėmimų narių tik aštuo- ne tik telkė lėšas nuo ka
ni buvo virš 50 metų am ro nukentėjusiems Lie
žiaus, daugumą sudarė tuvos žmonėms, bet vi
tarp 25-40 metų ir dau sais laikais kontaktavo
gumoj visi jie mokslus Jungtinių Valstybių vai baigę taip pat svetimose džios sluoksnius, prašy
mokyklose, kaip ir dabar dami padėti ją išlaisvin tiniai mūsų išeivijos jau ti, išlaisvintą atkurti ir
nuoliai, kurių tačiau tik ją kaip nepriklausomą
maža dalis tesidomi Lie valstybę pripažinti".
Jis vaizdžiai pateikia
tuvą liečiančia politika,
visas
JAV lietuvių judė
o kai kurie jei ir seka,
jimo
sritis,
partijų pasi
tai juose atsispindi aiš
tarimus
ir
diskusijas,
pa
ki svetimų mokyklų įta
ka. Anie lietuviai inteli- žymėdamas tačiau, kad

(e< fa
• Kai lietuvybės gaivinimo pirmūnų gretos išretėjo, tai K. Karpiaus deimantinis amžius ypač traukia mus dar atsigrįžti J jo ilgų
dienų darbus, pasigėrėti jėginga sveikata ir neišgęstama energija.
Tai nėra vien žmogaus gyvenimo, bet sykiu ir visos Šio šimtmečio
lietuvių idealistinio veržlumo jubiliejus.
O ypač Amerikoje tokių
stiprios tautinės nuovokos ir serai raštingų asmenų nedaug tebūta,
todėl jų nuopelnai -- grynas deimantas. Ta progą reikėtų perspaus
dinti ir vienas kitas jo beletristinis veikalas, kad ryškiau įsiregėtume, kaip anais laikais (daug sunkesniais!) buvo jautriai ir įspū
dingą! gaivinta lietuvybės dvasia mažamokslėje išeivijoje. K. Karpiaus knygos turėjo didį pasisekimą: tautiečiai lietuviškus vaizdus
ir tautines mintis uoliai sėmėsi į širdis, ir taip suklestėjo Ameriko
je liet, draugijos, chorai, laikraščiai. O nedaug būta čia savų rašy
tojų (ir tie patys ne visi tiek pasitarnavo tautai). Lauktina ir iš ju
biliato platesnių pasisakymų. Pvz. Kaip tą pusiau raštingą lietuviją, sunkiais darbais užgožtą, buvo įmanoma patraukti prie savos
knygos skaitymo, kad tūkstantiniai tiražai būdavo išperkami? Irgi
kaip jis pats išsiugdė tok[ tvirtą pasiryžimą aukotis tautos idealui?
Gal būt, reikėtų parašydinti specialią jo biografiją jaunimui -- pa
rodyti pavyzdį lietuvio, ne tik nepasidavusio svetimiems vėjams,
bet net nė nesuabejojusio, o dar daugelį savo tautiečių atvedusio į
idealistinį kelią.

• Mokslo metų pradžioj visuomenės dėmesys krypsta į mūsų
jaunimėlio ugdymą. Gal kur padaugėjo mokinių? gąl įsisteigė kur
nauja mokykla? Ar visur ištenka vadovėlių? Ar mokytojų netrūks
ta? Kokių turime naujesnių priemonių mokymui, gal yra įdomes
nių skaitinių pasirodę, kuriuos po vasaros atopflčio galėtume pasiū
lyti savo vaikams? Kas yra naujo įvedama pamokose, koki šūkiai
papuošia mokslo pradžią ir kursto darbui? Ne vien tėvai šiais klau
simais domisi, tad laukiama ir spaudoj dažnesnio švietimo dalykų
pa gvaldymo.
• Psichologams tvirtinant, kad itin svarbus vaiko dvasinių ga
lių atsiskleidimas vyksta priešmokykliniame amžiuje, švietimo va
dovų dėmesys bent nuo šiandien atkreiptinas galop į mažąjį atžaly
ną. Ligi šiol, deja, tai tebuvo vien vaikus auginančių šeimų rūpes
tis (gal tik Chicagą buvo išimtis). Otėvams — šeimoms būtinai rei
kia pagalbos. Argi sunku būtų išleisdinti vieną kitą knygeliūkštę,
kuri būtų planingai paruošta mažamečių amžiui? Kad visa būtų
vaizdai, raidės, žodžiai — pedagogiškai atrinkta, patraukliai įdo
mu, tautiniu atžvilgiu naudinga. Dabar veržiamės vien atsisiktlniais spaudiniais, bet kieno rašytais ir išleistais, ir tėvai klydi
nėja aklai kaip miške.
• Dar viena sritis žiauriai apleista: mūsų mokinių tėvai men
kai organzuoti! Kodėl nepasimokome iš amerikiečių? Jų toji Tėvų-Mokytojų draugija yra didžiai veikli ir visuomenėje įtakinga,
nes ir spaudoje garsi. Ji nuveikia didelius darbus, tiesiog nulemia
mokyklų eigą ir pobūdį. Tėvai (beveik išimtinai motinos) laiko sau
didele garbe toj draugijoj dirbti — tradicinė pareiga ir malonus jė
gų išbandymas pačioj reikšmingiausioj tautinio pasireiškimo sri
tyRegis, mes turime gana šviesių, t.y. jaun. kartos ugdymo ver
tę suprantančių motinų, kurios nesunkiai galėtų užlopyti šią skau
džią spragą. Jei nepakankamai ryškiai pasirodė mūsų moterys šei
mos ir Švietimo metais, tai — geriau vėliau, negu niekada. Argi
savigarba nepakurstytų šioje (bemaž svarbiausioje!) Srityje neap
sileisti? Net baugu, kad užeinant žiemos sezonui mūsų taurioji Ie
vos giminė vėl spaudoj garsinsis (karštai pasaldintais žodžiais ir
puošniom nuotraukom!) vien suknelių siuvimo, madų parodų, stalus
laužančių vaišių ir brangių balių talentais...
• Kad tik trumparegiui neišmanėliui skaitytojui skiriamas bol
ševikinis Gimt. Kraštas pa rodoš ta i nr, 27 žinutėapie Boleslovą Sty
rą: "gimė 1912 m. Leningrade". Argi 1912 m, koks miestas pasauly
je buvo vadinamas Lenino vardu? Na, politiniam.mulkinimui visoks
klaidinimas pateisinamas, jei tik atsiranda skaitytojų, kurie žavisi
bolševikinės spaudos stilistiniais vingiais. Bet protingam žmogui
tokia kreiva linija iš esmės nepatikima --šiospecifinio leidinio lyg
laputės uodegos vizginimas pedaug ryškus.
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A.A. Jono Paplėno mirties
dešimtmečiui

(Atkelta iš 3 psl.)
tariamu provokiškumu.
Valstybės Tarybos pir
mininkui A. Smetonai,
ministeriui pirmininkui
A. Voldemarui ir finan
sų ministeriui M. Yčui
išvykus valstybės reika
lais į užsienį, atsirado
ir naujas kaltinimas, esą
jie pabėgę iš Lietuvos.
Ką tik grįžęs iš Rusijos
M. Šleževičius socialis
tų liaudininkų buvo nu
matytas vadovauti nau
jajai laikinajai vyriau
sybe..."
"Siaubinga bolševiz
mo grėsmė Lietuvai bu
vo viena iš svarbiausių
A. Smetonos į Berlyną ke
lionės priežasčių. Jis vy
ko į Berlyną reikalauti,
kad vokiečiai vykdytų sa
vo įsipareigojimą — pa
dėti Lietuvai gintis nuo
besiveržiančių į Lietu-

lietuviškąją veiklą. Buvo
malonu išgirsti p.p. čekų
pasidalintą pokalbį su tau
tinės s-gos valdyba, o taip
Jonas Paplėnas
pat giliau išryškintą keletą
Prieš dešimtį metų, je ir Lietuvių Enciklope klausimų,.kurie mūsų spau
rugsėjo 12 d. Chicagoje dijoje. Nuolatinis suva doje buvo sukėlę tam tikrą
kontraversiją.
neatlaikytas širdies smū

gis pakirto a.a. Jono Pap
lėno gyvybę, palikdamas
neužpildomą spragątautininkijos eilėse, Dirvos
bendradarbių būryje, mū
sų visuomeniniame vei
kime ir pagaliau jo pa
ties šeimoje.
A.a. Jonas per trumpą
gyvenimą, mirė vos 54
metus suėjęs, savo
darbštumu, atsidėjimu
ir pareigingumu buvo į
mūsų visuomeninį vei
kimą įsitraukęs tiek,
kad ir po dešimties me
tų jį vis dar prisimena
me, tartum lydintį mūsų
užmojus ir skatinantį au
kotis siekimams, ku
riems jis labai dažnai as
mens išsižadėdamas, bu
vo pašventęs savo pajė
gas.
Lietuvoje buvęs Jau
nosios Lietuvos S-gos
generalinis sekretorius,
Korp! Neo-Lithuania fi
listeris, L. Tautininkų
Sąjungos aktyvus narys,
Jaunosios Kartos jauni
mo laikraščio redakto
rius, išeivijoje aktyviai
reiškėsi tautinėse ir
bendrinėse organizacijo
se, periodinėje spaudo

žiavimų dalyvis, visur
pasireiškęs kaip plataus
masto ir valstybiško gal
vojimo tautininkas, va
lios ir principo žmogus.
Neišsipildė a.a. Jono
Paplėno svajonė grįžti
laisvon Lietuvon. Jo pa
laikus priglaudė kazimierinės kapinės Chicagoje.
Jo mirties dešimmetinė je sukaktyje jo antkapį
papuoš šviežios gėlės,
primindamos per anksti
užgesusią gyvybę žmo
gaus, kuris ir po dešimt
mečio tebėra gyvas pa
garbiame jo prisimini
me.
LOS ANGELES
SVEČIAI LANKOSI

Los Angeles padangę šią
vasarą aplankė keletas žy
mių tautinės srovės veikėjų
nuo Atlanto pakraščio:
Emilija ir dr. J. čekas iš
New Yorko viešėjo pas sa
vo dukterį ir jos šeimą,
Woodland Hills, Calif.
A.L.T. S-gos Los Angeles
skyriaus valdyba turėjo
progos juos pasikviesti pas
A. ir V. Mažeikus, ir pasi
dalinti įvairiom politinėm
aktualijom, liečiančią mūsų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

• Dr. P. Švarcas, su po
nia ir savo atžalynu, iš St.
Lois, III., nenuilstamas tau
tinės srovės darbuotojas,
lankėsi pas savo giminai
čius P. ir R. Sakus, Norvalk, Calif. Ta proga p. Sa
kai, Lietuvių Tautinių Na
mų salėje suruošė jiems
priėmimą dalyvaujant dau
geliui tautinės srovės vei
kėjų bei jų draugų. Tuo pa
čiu buvo atšvęsta p. P. Sa
ko gimtadienis.

• Daivai čingaitei, š. m.
rugsėjo mėn. 12 d. ištekan
čiai už Vytenio Dūdos, pui
kų mergvakarį suruošė L.
Daukienė ir L. Tumaitė.
Daiva čingaitė veikli Los
Angeles lietuvaitė, bebai
gianti aukštuosius mokslus,
sugebėjo pavergti širdį šau
naus jaunuolio, šiemet jau
baigusi aukštuosius moks
lus.
Los Angeles lietuviškoji
visuomenė džiaugiasi šia
puikia busimąją porą ir lin
ki abiems ir toliau neapleis
ti lietuviškos veiklos; ypa
tingi linkėjimai mūsų mie
lajam Vyteniui ir toliau sa
vo sodriu baritonu skaidrin
ti mūsų kolonijos gyvenimo
dienas.
(vmz)

• LAIMA IR INŽ.
EMANUELIS JARAŠIŪ
NAI, gyv. Kalifornijoje,
š.m. rugpiūčio 12 d. su
silaukė savo antrojo sū
naus, kurį ruošiasi šį
mėnesį pakrikštyti Au
rimo vardu.

6815 SO. M’ESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL
M/F

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600
REpublic 7-8601

_

SAVE
t- AT

RN’. and LPN',
From approved schools. Full or part
Ūme. 7-3:30 and 3-11:30.
ORDERLY
5 days, 40-hr. week, 7-3:30.
JENNINGS HALL NURS1NG KOME
10204 Granger Rd.
GarField Heights, Ohio
Call 581-2900 9 A. M.-5 P. M.
(68-70)

vą bolševikų. Tuo rei
kalu jis tarėsi su vokie
čių vyriausybe ir gavo
iš jos patikrinimą, kad
vokiečiai Vilnių ginsią.
Dr. J. Purickis prane
šė vysk. J. Matulevičiui
telegrama, prašydamas
paskelbti žmonėms, kad
vokiečiai Vilniaus neatiduosią nei bolševikams
nei lenkams, kad santar
vininkai pripažįstą Lie
tuvos Tarybą, kad Lie
tuva iš Vokietijos gau
sianti paskolą. Paskolos
gavimo sutartis buvo pa
sirašyta 1918 m. gruo
džio 30 d. Berlyne. Iš
lituvių pusės pasirašė
Valstybės Tarybos pir
mininkas A. Smetona ir
finansų ministeris M.
Yčas, o iš vokiečiųDarlehnskasse direktoriai
Fischer ir von Roy".
(217 psl.).
A. Merkelis tuos įvy
kius aprašo pagrįsda
mas dokumentais, o Škir
pa tiktai savo asmeni
nius atsiminimus ir tai
po labai ilgo laiko, todėl
neabejotinai A. Merke
lio žinios yra teisingos.
Vaclovas Sidzikaus
kas aprašo Lietuvos tarp
tautines problemas. Juo
zas LauČka Lietuvos par
lamentinę santvarką, M.
Mackevičius koalicinės
M. Šleževičiaus vyriau
sybės laikotarpį, Kons
tantinas
Račkauskas
apie Steigiamąjį Sei
mą ir jo dvi konstituci
jas.
Išskirtino
dėmesio
vertas Pr. Naujokaičio
straipsnis — Lietuvių
Tautinę Sąmonę Ugdžiu
si Literatūra, kur jis
lengvu stilium iškelia
Lietuvos atgimimo pir
muosius žadinojus, tau
tinės gyvybės nuolati
nius puoselėtojus nuo s e
niausiu laikų, jų įnašą,
literatūros reikšmę tau
tai, padalindamas raši
nį į šiuos skyrius: Ant
roji Lietuva, Literatū
ra - veiksnys ir atspin
dys, Tyruose šaukiančio
jo balsas, Tautinės gyvy
bės atspindžiai, Gaiva
liško tautos budimo pra
džia ir Literatūra — ža
dinamasis veiksnys. Au
torius baigia žodžiais:
"Šiandien kūrybos lais
vas kelias yra okupanto
užgniaužtas, bet tikime,
kad tauta vergijoje nepalūš, kad vėl atsikurs ne
priklausoma, laisva tre
čioji demokratinė Lietu
vos respublika. Drįsta
me tarti su šviesiuoju
pranašu Maironiu: O ta
čiau Lietuva tik atbus gi
kada: ne veltui ji tiek
iškentėjo!"
Aplamai, šis Tėvynės
Sargas prasideda A. J.
Kasulaičio
įžanginiu
apie Steigiamojo Seimo
reikšmę ir baigiasi dr.
D. Jasaičio apie A. Stul
ginskį išsamiu aprašy
mu. Tai puiki medžiaga
ateities istorikams ir vi

Apie moterų išlaisvinimą
Aną dieną man teko atlankyti vieną mūsų vi
suomenininką. Veikloje reikia tiek daug pažinčių,
susitikimų ir minčių gaudymo, kad tokie vizitai
neišvengiama veiklos blogybė.
Jis sutiko mane savo prašmatniame svečių
salone, buvo labai įdėmus, prielankus, mudu sė
dėjome gilioje sofoje ir šnekėjomės. Jis atnešė ge
ro vyno. Butelis buvo ant sidabrinio padėklo i_r
stiklinės, šlifuoto stiklo taurės skanino vyno turi
nį.
Tarp kitko, jis pasiteiravo apie mano žmoną
ir aš pasiteiravau apie jo žmoną (Jis turi penkias
moteris namuose: vieną žmoną ir keturias, jau į
vyrus besižvalgančias dukras).
— Žmonos, kaip visad nėra namuose, — pa
sakė visuomenininkas. — Žinai gi, dabar moterims
darbymetė, tas 47 metus marinuotas projektas ta
po įstatymu. Moterys išlaisvintos. Ir mano žmona
nuolat ir nuolat judina tą judėjimą. Ji nori suburti
energingą lietuvaičių sambūrį: išlaisvinta lietuvai
tė. Ji sako, dabar praėjo laikai, kad Kęstutis grob
tų Birutę. Dabar pravažiuojantį Kęstutį pagrobtų
vaidilutės. Tame yra lietuvaičių išlaisvinimo idė
ja.
Atsiminęs, kad jis turi keturias dukras, aš su
pratau jo entuziazmą. Keturios dukros ims Ir pa
grobs keturius Kęstučius, nelaukdamos, kol jas
Kęstučiai nusižiūrės.
— Žmona galvoja, — pasakė visuomeninin
kas, — kad jos idėja turi pasisekimą tarp lietuvai
čių. Jos dabar posėdžiauja ir posėdžiauja. Net na
muose nebūna.
— Jeigu moterys bus visiškai lygios vyrams,
— aš pasakiau, — jos turės ir kariuomenėn eiti.
Tai yra, būtų šaukiamos.
Aš maniau, kad tai jį nudžiugins, nes jo ketu
rias dukras pašaukus, namuose nebus nei būsimų
žentų, nei būsimų pasogų problemos.
— Tuo aš netikiu, — atsakė visuomenininkas,
— juk moters niekad nepriversi bėgti atakon, kol
ji nesutvarkys savo veido. Ružas. Pudra. Antakių
teptukas ir blakstienų šepetukas... Ne, brolau, tai
sunkesnė problema, kaip
žmogui naują širdį įso
dinti. Ir perukui užmauti neužtenka kelių minučių.
— Bet bus kariška drausmė, — aš pasakiau.
— Per minutę, atakon ir šturmuok priešo apkasus.
— Bet kaip jos pasirodys prieš priešo apkasus,
nei lūpų nesusitvarkiusios, nei nosį papudravusios.
Ne, ne, tai neįmanoma. Juk demonstracijoms dėl
moterų išlaisvinimo kiekviena ruošiasi bent porą
valandų. Ateis fotografai, televizininkai, ir kaip tu
priverstumei ją pasirodyti be make-up? Pagaliau,
jeigu ir būtų jos karo lauke, viršininkai bus mote
rys. O jos viena kitą supranta. Atakon marš! Ir
visos už ružo. Pirmyn! Pudruoja nosį.
— Reiškia moterų išlaisvinimas sąlyginis,
— aš pasakiau. — Tik tol, kol konfiskuoja kokį
Kęstutį, nelaukdamos, kol tas Kęstutis ištars: ne
galiu be tavęs gyventi.
Čia aš pastebėjau, kad visuomenininkas ėmė
darytis nekantrus: nei man siūlė dar vynelio, nei
pats sau pylė.
— Aš dar nepradėjau klausimo, dėl kurio už
sukau, — aš pasakiau.
— Drauguži, tai jau kitą kartą, — pasakė vi
suomenininkas, jau pakeldamas padėklą ir dar ne
išbaigtą vyną. Dabar, užmušk, negaliu.
Jis jau nešė padėklą, butelį ir nebaigtas tau
res virtuvės durų link.
— Kitą kartą aptarsime nuodugniau, — jis
mojavo galva.
Bet gi mudu dar nepradėjome aptarti, — aš
pasakiau.
Jis nekantriai žvilgterėjo į sienos laikrodį. Jo
veidas buvo toks, tartum visi dar tikri burnoj dan
tys suskaudėtų unisonu.
— Matai,— jis man pasakė,— tuoj žmona
grįš, o aš nei indų į plautuvą neįvertęs, nei kavą
paruošęs. Negaliu gi persiplėšti.
Jo veide buvo užguito kačiuko nuogąstis.
— Suprantu, — aš pasakiau, su šiurpu atsimi
nęs, kad žmonai išėjus į posėdį, mūsų indai irgi
tebeguli suversti indų plautuve.
siems besidomintiems
Lietuvos praeitimi. Re
dakcijos adresas: dr. J.
Jasaitis, Seventh Avė.,
Mount
Vernon, N. Y.
10550
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MALĖ HELP
STAFF
PHYSICAL THERAPIST
Methodist Hospital of Gary. Indiana,
with
466 beda, is building and
opening a new comprehensive rehabilitation center under the direction of a physiatrist. Full-time positions in Phyaical Therapy and
Occupalional Therapy are open.
Industrial community offers excellent
variety of patients and opportunity
for professional development.
Liberal salary and fringe benefits,
exceeds average for the area.
Contact: Medical Director of Rehabilitation Center of Methodist
Hospital of Gary, 600 Grant Street,
Gary, Indiana.
(68-69)

ALUMINUM
DIE CAST OPERATOR
Opening on first shift for esperienced
alutninum die east operator, good incenlive rates, complete insurance program, permanent employment. Applications accepjed Mon.-Fri. 8 a. m.
to 5 p. m.
ALUMINUM & ZINK DIE CAST CO.
262 Matzinger Rd., Toledo, Ohio
(68-74)
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ENTUZIAZMO GALIA
Generacijų skirtumai
niekad nebuvo ryškesni-,
kaip kad Tijūnėlių, Venc
lovų ir Grigaičių šeimo
se. Tos šeimos gyvena
mažuose miesteliuose,
kur nelengva sueiti su
didesniu būreliu lietuviu
kų, ir jauniausioji tų jau
nų šeimų generacija, kur
visi yra tarp pusantrų ir
penekerių metų amžiaus
ribų, neatidžiai klausėsi
jiems grojamų plokšte
lių. Vaikų plokštelės bu
vo daugumoj skirtos vy
resnio amžiaus genera
cijai. Pusantrų metų Li
na Grigaitytė, dviejų
metų Aras Tijūnėlis ir
Audra Venclovaitė, tri
jų metų Liudas Venclo
vas ir pusmečiu už jį
vyresnė Rasa Tijūnėlytė, ketverių metų Daiva
Grigaitytė ir penkerių
metų Viktorija Venclo
vaitė ir Daina Tijūnėlytė buvo ta generacija,
kuri į jiems siūlomas
lietuviškas plokšteles tu
rėjo savo aiškią ir bekompromisinę nuomonę:
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plokštelės turi būti
mums savos ir supran
tamos.
Kaip atrasti plokšte
lę, kuri sujungtų tą ge
neraciją prie patefono,
viliotų klausytis, komen
tuoti, atrasti savo iden
titetą su plokštelės tu
riniu ir interesais? To
kiai klausytojų grupei
koks nors mažas plokš
telės dalykėlis sudaro
stebėjimosi ir dėmesio
objektą. Tas pats daly
kas vyresnei generaci
jai nesudaro efekto. Ir
priešingai.
Reikia savos plokšte
lės, kur mūsų vaikai bū
tų ir aktoriai ir klausy
tojai, kilo minis tė
vams. Iš telefono kny
gos rado plokštelių įra
šymo firmą. Keturias
dešimt dolerių plokšte
lės kaina, ir sekanti jau
20 dolerių, ir dar kita
mažiau... Gimėmintisir
radosi galimybė ją re
alizuoti. Tuoj pirko įra
šymo "rekorderį", ir,
štai Irena ir Algirdas

Pigiausias būdas
aplankyti savo
kilmės kraštą.
Jeigu jūs turite draugus ar gimines Eu
ropoje, ar nebūtų malonu nustebinti juos ap
lankymu.
Tik pakelkite telefono ragelį ir tuojau
pat jūs galite kalbėtis su giminėmis namuose.
Savaitinė kaina ”person-to-person” pirmas
tris minutes su dauguma Europos kraštų yra
tik 12 dol. (pridėkit federal tax). Ir nužemin
tos kainos pritaikomos daugeliui vietų specia
liomis nakties valandomis ir sekmadieniais.
Telefono operatorė gali jums duoti visas
smulkmenas.
Skambinti į užsienį yra labai lengva, tik
pasukit ”OPERATOR” ir ji sutvarkys visa
kita.
Linkime malonaus apsilankymo su gimi
nėmis savo namuose.

(SjOHoBdl

JURGIS GLIAUDĄ

Grigaičiai, Indrė ir Do
natas Tijūnėliai, ir Ri
ta ir Liudas Venclovai
įžengia į vaikų plokšte
lių gaminimo biznį. Biz
nis yra toks, kad susi
dėję gali užsakyti paga
minti tris šimtus plokš
telių.
Plokštelei pagaminti
reikia plokštelės turi
nio. Reikia repertuaro,
kurį sudaryti netaip jau
lengva, nes aktorių am
žius reikalauja specifi
nės programos. Reikalin
ga muzikos ir garsinių
efektų.
Turiniui mobilizuoja
mos jėgos. Algirdas Gri
gaitis puikus piano akom
paniatorius. Jis ir foto
grafas iliustracinei šio
nuostabaus sumanymo is
torijai. Irena Grigaitie
nė, lankiusi meno studi
jas, jau turi plokštelės
viršelio projektą. Kiti
pasiskiria tekstui, rėžisūrai, priežiūrai, dai
nai, tarties korektūrai...
Dr. Šarūnas Peckus, mu
zikas, turi įrašymo ins
trumentus ir daugely de
talių patarėjas.
Vyresnės generacijos
"tėvelių" veikla buvo
nuostabiai koordinuota
ir darni. Kitoje plotmė
je vyko pasitarimai ir
pasirengimai
įrašyti
juostą su "generacija",
kurios amžiaus ribos
tarp pusantrų ir penke
rių metų. Ten žydi ir
bujoja kiti gyvenamos
filosofijos dėsniai. Ten
galima įrašymo metu
susijuokti, ko nėra sce
narijaus turiny, ten gali
ma sumaišyti žodžius,
nubėgti nuo mikrofono
betariant tekstą, atsi
tūpti ant grindų, susi
ginčyti su savo partne
riu, atsakyti "aš neno
riu", ir po valandėlės,
įtikintam sutikti, paga
liau, įrašymo įkarštyje
staiga paprašyti mamy
tės išeiti... Problemų bu
vo daug, nes tos "gene
racijos" gyvenimo filo
sofija ir jos taikymas gy
venimui yra visiškai ki
toje dimensijoje...

ŠAUNUS ZUIKIO PUIRIO CHORAS. Pirmoj eilėj: Lina Grigaitytė (pusantrų metų), Liudas Venclo
vas (trijų metų), Aras Tijūnėlis (dviejų metų). Antroj eilėj: Viktorija Venclovaitė (penkerių metų), Rasa
Tijunėlytė (trijų ir pusės metų), Daina Tijūnėlytė (penkerių metų), Daiva Grigaitytė (ketverių metų).
Trūksta Audros Venclovaitės (dviejų metų).
Algirdo Grigaičio nuotrauka

stūksėjimų,
apvynioti
marška,
prispaudus
pirštą prie lūpų visi įti
kinti, kaip raudonos švie
sos blikčiojimu studijoj,
sekti tekstą, išsiveržęs
iš O’Hare aerodromo
lėktuvas, pralėkdamas
virš namo, sudrebindavo
orą savo trenksmu!
Tada vėl visą sceną
reikėjo kartoti iš naujo.
Bet aktoriai imdavo iš
siblaškyti, išsiveržti iš
aktoriškos disciplinos,
ir vėl, ir vėl, iki kito
džeto, iki pagautos kūry
binės ekstazės valandė
lės, stūmėsi juostos tu
rinio įrašai. Kada teko
dirbti vakarais, 8:30 bu
vo riba, kur aktorių lo
vos jau laukė pavargu
sių aktorių. Taip vaikai
gamino plokštelę vai
kams.
Paskui buvo ilgos va
landos tvarkant juostą,
iškerpant, keičiant teks
tą, sugaunant pašalinius
garsus, kol, juosta tiko
įdėti į plokštelę gaminan
tį aparatą...
Taip gimė
ZUIKIS
PUIKIS plokštelė. Jos
turinys nesistengia im
ponuoti vyresnio am
žiaus vaikams. Tai yra
repertuaras tiems, ku
rie dar negali apsieiti
be mamytės rankos ir
Ir pagaliau, kada vis nuolat rūpestingų jos
kas būdavo suderinta akių. Čia vaikų balsai
garsindami
— pianino klavišai, kad skamba,
tekstą,
eilėraščius,pro

neįveltų
bereikalingų

zą, dainoje, sutartinėje.
Zuikis Puikis patinka.
Dažnoje šeimoje mažy
čiai išmoksta žodžių ir
melodijos. Vaikas pra
kalba į vaiką. Vaikų gru
pelė susirenka aplink fo
nografą ir klausosi Zui
kio Puikio išdaigų. Vai
kai reaguoja nuoširdžiu
juoku. Jie dalyvauja
plokštelės pasaulyje. Iš
visų kitų, tėvelių plokš
telių, Zuikis Puikis pa
sidaro "jų", "savo", "ma
no" plokštelė, su kurios
turiniu malonu leisti lai
ką, netgi užmigti, kaip
su mamos pasaka.
Tarp retų lietuviškų
švenčių ir pramogų, ku

rios beveik neatlanko lie
tuviukų mažose vietovė
se, kur maža jiems bend
raamžių draugų, Zuikis
Puikis ilgai liks nepakei
čiamu draugu ir intymia
pramoga. Tai buvo tėvų
entuziazmo demonstra
cija. Tai buvo lietuviško
entuziazmo galia.
ATTENTION
SĖT UP MAN WANTED
Small
Metai
Stamping
Company
desires experience Punch Preas operators set-up man, hourly ratea.
216-621-1848 — 9-4

ALOMAR STAPING & DIE
MFG.
1460 DAVENPORT
CLEVELAND, OHIO
(67-70)

paskambino
zijon, iš arti stebėti jo veiklą. Tą jie atliko preci žęs penktadienįir jos neįspėjęs. Ji
ziškai, pastebėdami, kad Dubois įspėjo prancūzų policijai apie jo dingimą, o auštant į visas Pary
kontrašpionažo centrą, kad Toussaint, Normand ir žiaus ligonines. Šį kartą žurnalistai užaliarmuoti
Lenglet įtariami šnipinėjime ir jų likimu esą susi ir ieško dingusio.
— Dingęs ar pabėgęs? — sumurmėjo Wonder
domėjusi amerikiečių žvalgyba.
Kovo 3 d. vienas agentų iš Paryžiaus pranešė, kreipdamasis į susirūpinusį ir tylų Harry.
Wonder įsakė savo agentams Paryžiuje greitai
kad Normand dingo prieš dvi paras. Ar jis buvo
ištirti, ar Lenglet nėra uždarytas D.S.T. (prancūzų
areštuotas
?
PIERRE NORO
(13)
— Galimas dalykas, — pasakė Wonderis Har- kontrašpionažo) būstinėje drauge su Toussaint ir
riui.
Bet tai nieko nereiškia. Aš jums kartoju, Normandu. 5 vai. vak. buvo gautas atsakymas, kad
1939 m. sausio 31 d. Washingtone susirinko kad jis—buvo
numatytas Dubois programoje.
ten jo nėra.
svarbiam posėdžiui Cabinet Med Room vyriausioji
— Ar tai jums neprimena Burgess, MacLėan
Vasario
5
d.
buvo
gauta
žinia,
kad
prefekto
taryba. Apie M.E.D. mažai kas teturėjo teisės žino Louis Toussaint žmona turėjusi širdies priepuolį ir panašių?
— paklausė Wonder agresyviai Harrio,
ti, bet nuo Harry negalima buvo nuslėpti, nes jis tu ir paguldyta į ligoninę. Tačiau jos vyras jos neap kuris buvo paskendęs
mintyse ir atrodė negirdėjo
rėjo duoti parodymus. Nepasitikintis Wonder buvo lankė ir atrodo, kad irgi yra dingęs.
klausimo. — Ar norite su manim eiti lažybų, kad
liudininku įsuose Harry pasikalbėjimuose su tary
Vasario 6 d. vėl gauta žinia, kad du nepažįsta tas Lenglet už kelių savaičių kalbės per Maskvos
bos nariais svetimšaliais, tik vienam anglų atsto mi asmenys areštuoti ir laikomi kontrašpionažo radiją?
vui pulk. Boyle leisdavo su juo pasilikti ant keturių būstinėje. Galimas dalykas, kad tai Normand ir
— Ne, — atsakė Harry.
akių. Jis net leido kartą Boyle atvykti pas Harry, į Toussaint. Bet apie tai nė žodžio spaudoje ir pra
— Jūs turite gerą uoslę, kai norite išgelbėti
jo butą ir dirbti kartu, stebint Annabelai. Šį pirmą nešimo pastaboje parašyta, kad nemanoma jog tai
savo
pinigus.
kartą matė anglą džentelmeną, linksmą ir malonų. daroma vyriausybės spaudimu, greičiausiai norint
—
Ne, aš noriu jums pasakyti, kad netikiu, jog
Jis buvo labai taktiškas elgesy su Harriu ir stebė išlaikyti operacijos paslaptį.
Lenglet
būtų pabėgęs.
josi, kodėl Harry visad jį peikė, o Dubois aukštino.
—
Tai
kas tada?
Harry durstelėjo Wonderiui:
Po trumpo pašnekesio ji pasitraukė į kitą kambarį,
—
Nežinau,
— atsakė Harry išbalęs ir nervin
— Prisipažinkit, kad pulkininkas Dubois nelei
bet paliko duris pusiau praviras, nesiklausydama
gas.
—
Jūs
turėtumėte
paskambinti pulkininkui
juodviejų pasikalbėjimo. Tik kai nugirdo tariant Du džia veltui laiką. Jūs matote...
Dubois.
— Aš nieko nematau, — sumurmėjo Wonder.
bois vardą, ji įsiklausė.
— Ką? — sušuko Wonder. — Ir paklausti jo
— ... tas Dubois! — sakė Boyle, — Wonder
koks
prancūziškas Philby išgelbėjo Lenglet. Ar aš
— Palauksime jūsų Dubois prie posūkio. Posūkis
juo nepasitiki ir negali pakęsti. O jūs?
turėčiau dar pridėti "Ar ne jūs kartais tai padarė
— Nesvarbu, — atsakė Harry. — Pulkininkas tai Lenglet.
te?". Ar nerandate, kad tas jūsų Dubois iš mūsų
Vasario
10
d.
11
vai.
ryto
atėjo
šifruota
radio

Dubois be abejonės yra geriausias prancūzas šiam
grama
iš
Paryžiaus,
pranešant,
kad
Lengletnepasi

tyčiojasi?
darbui.
— Nemanau. Kiekvienu atveju abejoju, kad tai
rodė
savo
įstaigoje,
kurioj
dirba
ir
nuo
šeštadienio
— Aš tikiu. Kiekvienu atžvilgiu mes greit pa
jis
būtų padaręs, — sumurmėjo Harry. — Neuž
jo
niekas
nematė.
Po
pietų
atėjo
kita
radiograma,
matysime.
mirškite,
kad pulk. Dubois jums yra liudininkas,
***
kad Lenglet jau nuo penktadienio niekas nematė. Jis
arba
išryškintojas
prancūzų politinių intrigų.
C.I.A. agentai Paryžiuje gavo įsakymą iš Wa- yra našlys, bevaikis ir su juo gyvena sena tarnaitė,
(Bus daugiau)
shingtono sausio 30 dieną kai Dubois grįžo Prancū- kuri jam ruošia valgyti. Ji sakanti, kad jis negrį
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Lietuvių Bendruomenėje ne valdžios
primato, bet sutarimo ieškokim
Rugpiūčio 2 d. Drau
ge Vytautas Kamantas
peržvelgė JAV LB ta
rybos 15 metų veiklą ir
trumpai palietė visas
penkias buvusias tary
bas. Draugo sekančiam
numeryje V.K. nurodė
konkrečius pasiūlymus
naujosios LB tarybos
ateities darbams įvykdyti. Kaip pats straipsnio
autorius įžangoje pasi
sako: "Dalis straipsnio
minčių yra santrauka
šios vasaros diskusijų
ir klausimų, keltų nau
jos tarybos narių pasi
kalbėjimuose". Malonu,
kad naujieji tarybos na
riai domisi Vl-tosios ta
rybos veikla ir jos užda
vinius bei tarybos san
tvarką privačiai disku
tuoja. Dar maloniau, kad
jų diskutuojamos mintys
bei sutarimai iškeliami
spaudoje. Padėkos nusi
pelno ir V.K. už dalį
chronologinės medžia
gos iš buvusių tarybų ei
gos. Gaila tik, kad toje
santraukoje giliau neana
lizuojama buvusiųjų ta
rybų veikla ir jų atsiekti
laimėjimai bei nenuga
lėtos kliūtys.
Dėl V. K. interpre
tuojamos tarybos paskir
ties, jos Kinkei jų bei
struktūrinės sudėties no
rime keletu žodžių pasi
sakyti. Sutinkame su au
torium bei jo bendramin
čiais, kad "Visai tary
bai priklauso parlamen
tarinė funkcija", tik abe
jojame kokiu būdu: "Ata
tinkamai sumažinus dirb
tinai iškeltą prezidiumo
galios supratimą, žy
miai pakils kiekvieno ta
rybos nario svarba ir vi
sos tarybos kaip kolek
tyvo reikšmė". Neaišku,
ką V.K. laiko "dirbtinai
iškelta prezidiumo ga
lia". Mūsų supratimu
paskutiniosios tarybos

viena didžiausiųjų silp
nybių buvo ta, kad jos
prezidiumas neturėjo fi
zinės galimybės tinka
mai funkcionuoti (gyven
damas toli vienas nuo ki
to). Tas trukdė prezidiu
mui atsiekti jam LB įs
tatuose numatytos pas
kirties.
Neturėdamas
galimybių išvystyti veik
los, prezidiumas nepajė
gė įjungti visos tarybos
į jai priklausomas par
lamentarines funkcijas.
Nepamirškime, kad mū
suose taryba ir prie ge
riausių sąlygų tegali tik
retkarčiais susirinkti se
sijai. Didžiausią jos
darbų dalį tegalima at
likti susirašinėjimu, per
komisijas ir kt. Tam bū
tinai reikalinga stiprios
koordinacinės pajėgos
— veiksmingo prezidiu
mo. Nevisai supranta
mas V. K. prezidiumo
darbo kaip "techniško
darbo posto" apibūdini
mas. Dar kartą įsigili
nęs į JAV LB įstatus ne
matau, kur prezidiumo
pirmininkui būtų numa
tomas vien "garbės pos
tas". Įstatai, mano su
pratimu, įsakmiai pabrė
žia, kad Prezidiumas at
stovauja LB tarybai. Pas taroji yra vyriausias LB
organas, kuris ne tik ren
ka Centro Valdybos pir
mininką bei tvirtina jo
pasirinktą valdybos sąs
tatą, bet taip pat patvir
tina CV veiklos bei fi
nansų apyskaitą.
Jeigu, anot autoriaus,
mūsuose kai kas ir įžiū
ri į tarybos prezidiumo
pirmininko postą kaip į
"vyriausio JAV LB pir
mininko vietą", tai, nors
terminas ir nėra visai
tikslus, V. K. neturėtų
dėl jo per daug pykti, nes
šitoks prezidiumo funk
cijų aptarimas, mano su
pratimu, yra tikslesnis,

negu siūlomo "garbės
posto"
prikergimas.
(Nei vieno nei kito šių
terminų aš neremiu.
Plačiau apie JAV LB
tarybos funkcijų, bei jos
savitvarkos interpreta
ciją esu pasisakęs Dir
vos 49 numeryje).
Sutinkame su V. K.,
kad "Centro Valdyba tu
rėtų būti visais atžvil
giais vyriausias LB vyk
domasis organas, turįs
tarybos ir visų lietuvių
pasitikėjimą". Taip bū
tų idealu. Iš širdies gi
lumos linkime visiems
į sunkų Centro Valdy
bos pirmininko postą
kandidatuojantiems ne
pamiršti, kad C.V. tega
li visuotiną pasitikėji
mą užsitarnauti tik tuo
met, kai ji vykdys tary
bos nutarimus ir kai pil
na to žodžio prasme res
pektuos mažumų teises.
Šį darbo principą mū
suose ypatingai svarbu
įgyvendinti ir dėl to, kad
mes "valdžios" tikra to
žodžio prasme neturi
me, nes stokojame fizi
nės galios jai išlaikyti.
Darbų sėkmingas įgyven
dinimas tėra galimas su
sitarimu. Jo turės siek
ti ir Vl-toji taryba, jos
prezidiumas ir naujoji
centro valdyba. Tuomet
savaime ateis, jeigu ir
ne visų, tai didžiosios
lietuvių daugumos pri
tarimas.
Antanas Butkus

diciją. Minėjimas įvyks
ta 1970 m. rugsėjo mėn.
19 dieną, šeštadienį,
Lietuvių Laisvės Salė
je, 269 Second Street,
Elizabeth, N.J. Turėsi
me žymų svečią iš to
limos Chicagos, inž. Jo
ną Jurkūną, kuris šia

proga tars žodį. Meni
nę dalį išpildys solistas
Benediktas Povilavičius
iš Bostono, akompanuo
jant pianistei Julijai Rajauskaitei - Petrauskie
nei. Programai vadovau
ja dailiojo žodžio sakyto
ja Irena Veblaitienė. Po

minėjimo bus puota ir
šokiai. Bilietai gaunami
pas skyriaus narius.
Rengėjai kviečia visus
tautiečius kuo gausingiau šioje šventėje da
lyvauti. Minėjimo pra
džia 7 vai. vakaro, rug
sėjo 19 dieną.
(jv)

ELIZABETH

RUOŠIASI ŠVENTEI
Elizabetho Tautinės
Sąjungos Skyrius yraįve
dęs tradiciją ir jau per
eilę metų mini Rugsėjo
8-tosios šventę. Kaip ži
nome ši šventė primena
senosios, Vytauto laikų
Lietuvos valstybę, ku
rios ribos siekė nuo
Baltijos iki Juodųjų jūrų.
Penkioliktasis skyrius
kviečia visus lietuvius
palaikyti šią mūsų isto
rijai svarbią tautinę tra-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.
(Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tllghman Street .............................................. HE 5-1654
• BALTIMORE, MO. — 1900 Fleet 8treet ........................................................ OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ................................................ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ....................................................... TX 5-0700
• CHICAGO, ILL----- 1241 No. AehUnd Avenue .............................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 102B K*nilworth Avenue....................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jo* Campau Avenue ........................................ 365*6780
O FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acree .................................................... 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jo* Campau Avenue ................................ 365-6740
• HARTFORO, CONN. — 122-126 Hlllside Avė.
.................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomer? Street .............. ........................... HE 5-6369
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue.................................... OU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market 8treet ........................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 76 Second Avenue ............................... -................... OR 4-1540
• PHILAOELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ................ ......................... PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avė.
.......................
-..... 381-S997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway ...............-............ -................. AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whltehead Avenue ......... -.............................. CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Maroellu* Street ........................................ 475-9746
e TRENTON, NJ..— 1152 O*utz Avenue ......................................................... EX 2-0306
a UTICA, N.Y.
—
963 Bleeoker 8treet .........................
RE 2-7476

Sutikite
lietingą
orą
su
London Fog ®
$50 iki $55

Nesvarbu koks oras jus esate be
rūpesčio su London Fog. Du sti
liai pasirinkimui: kairėje ”Terri”, mūsų dvieilės sagų stilius su
pastatomu kalnierium yra miši
nys polyester ir medvilnės ir yra
su pilnu pamušalu. Baltas, nuo 8
iki 16 dydžio $50. (Dešinėje)
"Eastport”, mūsų vienaeilės sa
gų stilius su prieky ”yoke” kirpi
mu yra plaunamas-nešiojamas
polyester ir medvilnės su”zip-in”
sintetinės medžiagos pamušalu.
Medaus spalvos arba rausvas, 10
iki 18 dydžio $55. Misses Rainwear, III aukštas, mieste. Visuo
se skyriuose. Rašykit arba skam
binkit 241-3070 bet kuriuo laiku.

The May Co

1970 m. rugsėjo 10 d.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
* ŠV. KAZIMIERO
lituanistinėje mokyklo
je mokslas prasidės
rugsėjo 12 d., 9:30 vai.
Naujosios Parapijos pa
talpose. Bus priimami
vaikai nuo penkių metų
amžiaus. Dėl informaci
jų kreiptis pas mokyk
los vedėją P. Balčiūną,
486-4836.
STUDENTŲ
SUSIRINKIMAS
Lietuvių Studentų Są
jungos Centro Valdyba
su Clevelando skyriaus
pagalba persiorganiza
vo ir stengiasi sustiprin.
ti studentų veiklą ir gy
venimą. Šiais metais L.
S.S. ruošia Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų
suvažiavimą,
kuris
įvyks Clevelande lapkri
čio mėn. Suvažiavimas
reikalauja daug pasiau
kojimo ir darbo. Į tą dar
bą visi lietuvių studen
tai yra kviečiami prisi
jungti. Tam tikslui, sek
madienį rugsėjo 13 d. 9
vai. ryto bus bendras su
sirinkimas šv. Jurgio pa
rapijos patalpose.
Dėl platesnių informa
cijų prašom skambinti
Antanui Kalvaičiui: 6921766.
• Vincas Juodvalkis pra
eitą šeštadienį šeimos rate
lyje atšventė 70 metų am
žiaus sukaktį. Ta proga iš
Los Angeles buvo atskridęs
aplankyti sūnus Vincas
Juodvalkis su anūku Sauliu
mi.

• Alfredas P. Urbanavi
čius baigė John Carroll Uni
versitetą ir gavo B. S. in B.
A. laipsnį.

RUDENS BALIUS
ĮVYKS S. M. RUGSĖJO 26 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.,
ŠV. JURGIO PARAPUOS SALĖJE.
Šiame baliuje specialus garbės komitetas ir Clevelando lietuvių visuomenė
pagerbs visuomenininką ir buvusį Dirvos redaktorių-leidėją

KAZĮ S. KARPIŲ,
75 metų amžiaus sukakties proga
Pagrindinis kalbėtojas bus
adv. Antanas Lapinskas, iš Chi
cagos, buvęs ALT S-gos pirmi
ninkas.

Baliuje meninę programą at
liks solistė Aldona Stempužienė,

K. S. KARPIAUS
PAGERBIMO GARBĖS
KOMITETAS
Iniciatorių komitetas, su
darytas iš ALTS Clevelan
do skyriaus valdybos, Dir
vos ir Vilties Dr-jos, krei
pėsi į Clevelando įstaigų ir
organizacijų vadovybes,
kviesdamas prisidėti prie
K. S. Karpiaus deimantinės
amžiaus sukakties proga
pagerbimo, sutinkant įeiti į
to pagerbimo garbės komi
tetą. Ligi šiolei į K. S. Kar
piaus pagerbimo garbės ko
mitetą sutiko įeiti šie asme
nys:
(Tęsinys iš 65 nr.)

Inž. R. Kudukis,
Tautybių Sąjūdžio
Clevelande atstovas,
L. Sagys,
Grandinėlės atstovas,
, J. Sadauskas,
Vyčių atstovas,
B. Dauper,
Lietuvių Moterų Klubo
atstovė,
O. Pangonis,
Lietuvių Moterų
Ratelio pirm.

• PILĖNŲ skautų
TUNTAS pradeda ru
dens veiklą rugsėjo 14d.
7 vai. vakare su trumpomis pamaldomis Naujo
sios parapijos bažnyčio
je. Renkamės visi uni
formuoti ir punktualiai.
Viso tunto bendra suei
ga įvyks po pamaldų viršutinėje parapijos salė-

Hiįbee’s Mget Store
DOWNTOWN
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WESTGATE, SEVERANCE, MIDWAY MALL,

PARMATOWN, GREAT LAKĘS MALL, BELDEN VILLAGE

Vyrai! Sutaupykit
dabar ant
megztų marškinių
Vyriški mėgsti marš
kiniai trumpom ranko
vėm iš 100% acrylic
sezoninės spalvos su
kišanaitėm štili aus.
Aiškios spalvos aukso,
mėlyna, žaisva, tam
siai mėlyna, burgun
diška ar ruda, dydžiai
S. M, L, XL.
Rašykite ar skambinkite
579-2500 bet kuriuo laiku,
Budget Men’s Fumishings;
Visose 7 Higbee Budget
krautuvėse

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

je. Ypatingai kviečiami
atvykti visi virš 7 metų
berniukai, kurie norėtų
tapti skautais.
Tunto vadovais ir to
liau lieka A. Meilus, V.
Staškus, A. Simantis ir
E. Jakulis. Ypatingai
sveikintinas yra skau
tų vyčių (virš 17 metų)
atvykimas vadovauti jau
niesiems broliams.
Muz. A. Mikulskis pa
gyvins tunto veiklą įtrau
kiant ir kitus muzikos
instrumentus į dabartinį
skudučių orkestrą. Dėl
laiko ir vietos stokos tik
tai muzikai linkę (arba
tėvams
pageidaujant)
skautai galės dalyvauti
orkestre. Kitu atžvil
giu orkestro veikla bus
nutraukta.
Praeiti metai Pilėnų
tuntui buvo gana geri ir
tikimės kad ateitis su
jūsų visų tolimesne pa
galba bus dar gražes
nė.
A. Meilus
Pilėnų Tunto
Tuntininkas
INŽ. JONAS GAIŽŪTIS, Vilties Draugijos valdybos vicepirmininnkas, iš Detroito va
žiuodamas į Korp! Neo
Lithuania stovyklą, praėjusią savaitę buvo sustojęs Clevelande, aplankė savo pažįstamus
ir Vilties Dr-jos veik
los reikalais tarėsi su
pirm. Al. Laikūnu.
PARDUODAMAS NAMAS
Euclid Colonial
arti Lake Shore Blvd. 3
miegamieji, mūrinis, lJ/i
vonios, 2 automobilių gara
žas. Puikiame stovyje. Pra
šo 33,900. Skambinti po 5 v.
RE 1-6140.
(68-70)
HOTEL—HOUSEMAN
p. m. Over 50 5
days.
Semi retired mechanical inclined.
HOWARD JOHNSON’S MOTOR
LODGE
5555 Brecksville Rd., Independence
524-3600 Call Manager 10 a.m.-6 p.m.
(67-69)
a. m.-4:30

8:30

už

akompanuojant muzikei Reginai

DIE SETTER
PUNCH PRESS
SĖT UP MAN—
ALSO

TOOL & DIEMAKER
OR

TOOL & DIE REPAIR
Mušt be experienced in high speed
Blanking fic Secondary Dies.
Steady work, overtime advancement
A good benefits.

ALOMAR STAMBINO & DIE
MFG.
CARR AVĖ. CLEVELAND. O.
451-9749
An Equal Opportunily Employer
(67-70)

9401

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, rugsėjo 10 d., 8 v. v.
rungsis dideli wrestling
varžovai kaip Johnny Powers, Bobo Brazil, Diek (Bull.
dog) Brower, Ernie ”Big
Cat” Ladd ir kt. Bilietai
nuo 4 iki 2 dol. gaunami
Arenos kasoje nuo 10 vai.
ryto.

Elderly lithuanian woman as companion for eld
erly lithuanian woman.
Call: 442-3510.
(66-69)

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

• STATOR W1NDERS
• ARMATURE W1NDERS
MECHAN1CS

WE OFFER:
HIGH WAGES
PAID VACAT1ONS
RETIREMENT PLAN
HOSP1TAL1ZATION PLAN
1NSURANCE PLAN

MONARCH ELECTRIC
SERVICE CO.
1820 E. 30th ST.
861-8388
CLEVELAND. OHIO
(67-68)

dengia svečių vaišinimo iš
laidas, o visos dalyvių su
dėtos pajamos atiduodamos
BALFui ir Vasario 16 gim
SUBATVAKARIS
VASARIO 16 GIMNAZIJAI nazijai Vokietijoje paremti,
kur šiuo metu kaip tik rei
PAREMTI
kia geros paramos mokslei
čia jau tokia tradicija, vių bendrabučiui statyti.
kad Danutė Venclauskaitė,
Visi maloniai kviečiami
sekdama savo tėvų advoka atvykti į šį subatvakarį ir
to Kazimiero ir Stanislavos tuo prisidėti prie svarbaus
Venclauskių, gyv e n u s i ų lietuviško reikalo.
(k)
Šiauliuose, pėdsakais, kas
met suruošia du parengi
BOSTON
mus — Vasario 16 d. gim
nazijai ir BALFui paremti.
• BOSTONO LITU
Vienas jų visada įvyksta ANISTINE mokykla pa
Vasario 16 dieną, o kitas — mokas pradeda š.m. rug
subatvakaris — paprastai sėjo 12 d. 9 vai. ryto.
rugsėjo mėnesį šeimininkės
sodyboje, 89 Spindle Hill
DETROIT
Road, Waterbury, Conn.
Rudeninis suvatvaka r i s
dabar įvyks rugsėjo 12 d.,
PRADEDA MOKSLO
šeštadienį, nuo 3 vai. p. p.
METUS
Venclauskių sodyboje.
LB Detroito Apylinkės
Pati D. Venclauskaitė pa.
Lituanistikos mokykla nau
jus mokslo metus pradeda
MACHINE OPERATORS rugsėjo mėn. 12 dieną, šeš
tadienį, 9 valandą tose pa
Redfordo pradinės
Exp. or will train on čiose
mokyklos patalpose. Nuo 9
wrapping
machines. vai. prasidės mokinių regis
Mušt have good coordina- tracija. Tėvai, atvežę mo
tion. Full & pt. time. kyklos nelankiusius vaiku
Good hourly rate —paid čius į parengiamąjį skyrių,
holidays & fringe bene prašomi su jais pasilikti tol,
fits. For appointment kol jie bus užregistruoti.
call Norwood, Ohio 513- Pasibaigius mokinių regis
tracijai, bus pradėtos pa
351-6611.
(62-68)
mokos, kurios tęsis 1 vai.
P- PMokykloj veiks parengia
masis, į jį priimami vaiku
čiai 4 metų amžiaus, — ir
visi aštuoni skyriai.

VVATERBURY

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS
10 d. savaitėje, 812 Hoover.
Telef. 481-1338.

ELECTRIC MOTOR
REPAIRMEN

mais. Kaina asmeniui $7.50. Vietas
maloniai kviečiame rezervuotis Dir
voje — tel. 431-6344, pas A. Garmų —
481-7930, V. Blinstrubą — 531-2660,
V. Stuogj — 486-2387 ir J. Mockų —
681-5295.
Automobilių pastatymo aikštėse
prie salės budės policija.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

5%

Už įvairius’ taupymo certifikatus moka

5

iki

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

***
Šaulys Rimgaudas Au
gustinas Sukauskas ir Pe
nelopė Ona Čiklytė bus
sutuokti rugsėjo 12 d. 11
vai. ryto Dangaus Kara
lienės bažnyčioje, 8200
Royal Avė. Vestuvių vai
šės įvyks St. Konstanti
no ir Elenos salėje 4801
Oakman prie Chicagos
BĮ.
***

SLA 352 kuopos susi
rinkimas po vasaros
atostogų vėl įvyks rugsė
jo 6 d. 12 vai. Lietuvių
Namuose.
A. Grinius
WANTED AT ONCE
EXPERIENCED
AUTOMATIC PRESS OPERATORS
To run automatic presses

2nd thifl
For medium size atamping plant. Experienced on small & medium stamping.
Good wages. Steady work & fringe
benefits.
PARAMOUNT EABRICAT1NG CO.
13595 Helen
Detroit. Mich.
(313) 365-6600
An Equai Opportunity Employer
<67-73)

DIRVA

TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Š. m. rugsėjo 4 d., 5 vai. ryto Memorial ligoninėj — Manhattan’e New
York’e — mirė Korp. Neo-Lithuania
Filisterių Sąjungos N. Y. Valdybos vi
cepirmininkas ir veiklus visuomeninin
kas

Mūsų Mielam ir Brangiam Draugui

Mūsų mielam prieteliui

ANTANUI SENIKUI
ANTANUI SENIKUI
mirus, su jo žmona DANUTE ir visais

mirus, jo žmoną DANUTĘ ŠLIŪPAI-

TĘ-SENIKIENĘ draugiškai užjaučia

me ir jos skausmu dalinamės
jo artimaisiais liūdime

Angelė ir Antanas Kašubai
Birutė ir Vaclovas Dzenkauskai
Irena ir Jonas Jakščiai
Ona ir Kostas Žolynai

ANTANAS SENIKAS.
Stella ir Vytautas
Abraičiai

Tai pranešame mūsų bendrame liū
desyje su velionio žmona DANA, bro
liais ir giminėmis.
Korp! Neo-Lithuania Filisterių
Sąjungos Valdyba
New York’e

Brangiam vyrui

A. A.

ANTANUI SENIKUI
Tautines srovės veikėjui, buv. ALT

mirus, žmoną DANUTĘ ir visus arti

S-gos vicepirmininkui, teisininkui

ANTANUI

muosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu

SENIKUI

liūdi

mirus, jo žmoną DANUTĘ, gimines ir

Ona Mironaitė
J. ir E. Paliliūnai
Halina Trapikienė

artimuosius gilaus skausmo valandoje

nuoširdžiai užjaulia

Mirus

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Valdyba

A. A.

Brangiam Bičiuliui

ANTANUI SENIKUI,

ANTANUI

SENIKUI

Tėvams, broliams ir seseriai KAZIMIERAI KIZEVIČIENEI reiškiame gilią užuojautą

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo
Valdybos nariui

mirus, jo žmonai DANUTEI, seseriai,

G. A. Beržinskas

broliams ir giminėms nuoširdžią užuo

ANTANUI

SENIKUI

A. A.

jautą reiškia

ANTANUI SENIKUI

mirus, žmonai DANUTEI, seseriai,

mirus, jo žmonai, seseriai, broliams ir artimie

broliams ir artimiesiems gilią užuojau

siems gilią užuojautą reiškia

Aldona ir Stepas
Mackevičiai

tą reiškia ir kartu liūdi

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo Valdyba

Pranešu giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š. m. rugpiūčio mėn. 26 d. Lietuvoje
Kaune, po sunkios ligos mirė mano mylimas brolis

A. A.

Vilties Draugijos Valdybos vicepir

ANTANUI

SENIKUI

mirus, jo žmonai DANUTEI, broliams

mininkui,
A. A.

ANTANUI

SENIKUI

mirus, jo žmonai DANUTEI, broliams,

širdžią užuojautą reiškia ir liūdi

Jurkūnai
Chicagoje

Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirva

mirus, jo žmoną kolegę DANUTĘ, gimines ir ar

timuosius nuoširdžiai užjaučia ir skausmu dalinasi
LST Korp! Neo-Lithuania
Valdyba

Jonas Našliūnas

džiai užjaučiame

V. K. Kalendros
M. A, Iškauskai

A. A.
KOMPOZITORIAUS

ANTANUI SENIKUI

reiškiu širdingą užuojautą

amžinybėn iškeliavus, jo žmoną, brolį dr. B. RA

Pranešame, kad šių metų rugsėjo 13 d. suei
na metai nuo
Mūsų Filisteriui

mirus, jo žmonai DANUTEI ir jų artimiesiems

Poetui H. RADAUSKUI

DAUSKU su šeima ir kitus artimuosius nuošir

reiškia

ANTANUI SENIKUI

JONAS NAUJOKAS,
buvęs Nepriklausomos Lietuvos laikais V. R. M-jos
Savivaldybių Departamento referentas ir Taut.
S-gos narys.
Matas Naujokas

ir seseriai bei kitiems artimiesiems nuo

seseriai ir artimiesiems gilią užuojautą

Mano geram prieteliui

Veronika ir Antanas
Garmai

JUOZO BERTULIO mirties.
Tą dieną už jo sielą bus atnašaujamos šv.
Mišios 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chi
cagoje. Kviečiame gimines, buvusius bendradar
bius, draugus ir pažįstamus dalyvauti Šv. Mišiose
bei prisiminti savo maldose.
Nuliūdę sūnus Aleksandras ir duktė Ina Bray
su šeimomis

