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Kai Sovietų Sąjunga, 
Egiptas ir Jordanas pri
ėmė amerikiečių pasiū
lymą dėl 90 dienų paliau
bų, atrodė, kad taikos 
perspektyvos Artimuo
siuose Rytuose yra ne
blogos. Dėl tos papras
tos priežasties, kad ka-
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žurnalas, iš esmės kon
servatyvus leidinys, ne
vengia paskelbti drastiš
kų ir drąsių smerkimų. 
Lietuviams, kuriems 
rūpi suvereninės Lietu
vos valstybės atstaty
mas, šis žurnalas gana 
savas, nes jis užima be 
kompromisines pozici
jas kovoje už pastovią ir 
teisingą taiką pasaulyje. 
National Review smer
kia agresorių, kas jis be
būtų, ir šiuo atveju rusiš
kos meškos apetitus Eu
ropoje.

Jis nevynioja žodžių į 
vatą ir neklaidina, kaip 
dabar dažnai TV progra
ma prielaidomis, kad rei
kia gerbti -r svetimus, 
tai yra savo priešo ape
titus.

William F. Buckley 
TV programų rausvėjan- 
tiems tipeliams išrodo 
lygiai kaip Spiro Agnew, 
smerktinas, nepageidau
jamas, nesuvokiąs "es
minių' ' konstitucinių 1 ais - 
vių. Tačiau nuostabu, 
k^id tos konstitucinės 
laisvės visad yra reika
lingos tik ten, kur smur. 
tas susikerta su tvarka 
ir visad su aiškiu res- 
pektu smurtui.

National Review to
kius reiškinius vadina 
tikraisiais vardais: an
tikonstituciniai išsišo
kimai, smurtas, anar
chija ir t.t. Taip liepos 
28 d. laidoje šis žurna
las plačiai rašė apie Pa
vergtųjų Tautų Savaitės 
deklaraciją, kurią 1959 
m. liepos 17 d. JAV kon
gresas paskelbė kaip 
Public Law 86-90, įsaky
damas vykdyti ir ateity
je. Tas vykdymas kas
met su mažu pakeitimu 
pasikartoja. Bet čia aiš
ku daug galėtų talkinti 
ir pavergtųjų tautų atsto
vai emigrantų tarpe, pra
kalbomis, straipsniais 
laikraščiuose ir t.t.

Žurnalas ištisai įsi
dėjo minėtą rezoliuciją, 
tapusią įstatymu. Ir iš 
įdėto teksto matyti, kad 
tai puiki ir tiesioginė 
ataka prieš rusiškąjį im
perializmą. Jis išvardi
na eilę tautų, jų tarpe ir 
Lietuvą, kurios yra tapu
sios autentiškais paver
gimo objektais. Deja, tik 
dalis pavergtųjų įeina į 
Pavergtųjų Tautų Sei
mą.

Primindamas šitą, 
žurnalas duoda nuosta
biai ryškų patarimą vi
siems JAV politikams,

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ro išplėtimo niekas ne
pageidauja, nes iš to ne
sitiki laimėti. Sovietų in
teresai reikalauja Suezo 
kanalo galimai greites
nio atidarymo, o tam rei
kalinga, jei ne taika tarp 
Egipto ir Izraelio, tai 
bent pastovios paliau
bos.

Nuo amerikiečių pasiū
lytų paliaubų pradžios 
šias eilutes rašant jau 
buvo praėję 30 dienų 
per kurias ne tik nepa
daryta jokios pažangos 
derybose dėl taikos, bet 
jos net nepradėtos. Iz
raelis atsisako kalbėtis 
kol nebus atitrauktos so
vietų priešlėktuvinės ra
ketų baterijos- iš naujų 
pozicijų, užimtų jau įsi
galėjus 90 dienų paliau
bom. Mat, pagal tųpaliau- 
bų susitarimą:

"Abi pusės susilaiko 
nuo status quo pakeiti
mo zonoje po 50 km. į 
Vakarus ir Rytus nuo ka
nalo. Nė viena pusė ne
statys naujų instaliacijų 
tose zonose. Iš viso veik
la tose zonose turi būti 
apribota tik esamų ins
taliacijų išlaikymu".

Birželio 2 dieną Vals- 
bybės Sekretorius Wil- 
liam Rogers įsakmiai pa
klausė sovietų ambasa
doriaus Washingtone 
Anatolijaus Dabrinino 
ar sovietai su tą sąlyga 
sutinka. Dobrininas pa
reiškė, kad jie jai pri
taria. Atsargumo dėliai 
Valstybės Departamen
tas dar pasiteiravo per 
savo diplomatinius atsto
vus Maskvoje ir Kaire, 
iš kur gavo teigiamus at
sakymus. Tačiau kai pa
liaubos buvo sudarytos 
ir pradėtos, sovietai sa
vo baterijas perkėlė kiek 
arčiau prie kanalo. Iz
raelis dėlto tuojau pra
dėjo didelį triukšmą, ta
čiau Washingtonas iš pra
džių norėjo tą paliaubų 
sulaužymą nutylėti dėl 

prieš ką veikiant, prieš 
ką sakant, perskaityti 
tą įstatymą ir nuolat tu
rėti jį savo atminty.

Atrodo, lietuvių visuo 
menė be kompromisų su 
tiks su šiuo blaiviai gal
vojančio ir sveikai nusa
kančio aplinką žurnalo 
nusakymais.

Ypač dabar, kada taip 
smarkiai ima judėti ap
linkos teršimo ir kovos 
su tuo veiksmai, turėtų 
būti susirūpinta su vi
suomenės gyvenimo po- 
liucija ir teršimo pro
blema. Deja, čia, kaip 
technikoje industrija, te
levizijos komentatoriai 
arba blogos valios žur
nalistai, be atodairos sė 
ja gyvenimo poliucijos 
teisinimus ir skatini
mus.

Gaila, bet ir lietuvių 
visuomenėje atsiranda 
vienas kitas leidinys ir 
asmuo, kuriam irgi rei
kėtų taikyti visuomenės 
poliucijos draudimo nuo
status. 

to, kad jį laikė neesmi
niu. Juk anksčiau ar vė
liau Izraelis turės pasi
traukti nuo kanalo ir ba
terijos kiek arčiau ar 
toliau neturės didelės 
reikšmės.

Izraelio politikai ta
čiau skaičiavo, kad ka
nalas ar tiksliau galimy
bė pertraukti jo naudoji
mą yra didelis 'kozi
ris' jų rankose ir reika 
lauja tą baterijų atitrau
kimo prieš pradedant 
bent kokias kalbas. Iz
raelio sąlygos priėmi
mas būtų smūgis sovie
tams ir egiptiečiams. 
Už tat jie to nenorėtų 
daryti, ypač viešai. 
Izraelis turi pagrindo 
kaltinti "Washingtono ad
ministraciją, kad ji dar 
kartą, nepaisant patyri
mo, priėmė sovietų am
basadoriaus žodį už tik
rą pinigą. Rezultate, Wa- 
shingtonas turėjo paža
dėti parduoti daugiau ka
rinės medžiagos Izrae
liui, jos tarpe dar 18 
Phantom lėktuvų ir spe
cialių įrengimų raketų 
kare.

Paliaubos, kurios il
gainiui galėtų privesti 
prie demarkacijos lini
jos tarp Egipto ir Izra
elio į Rytus nuo Suezo 
kanalo ir eventualiai so
vietų-amerikiečių kartu 
saugumo, nėra prie šir
dies arabų daugumai. 
Egipto išjungimas iš 
bendro kovos su Izrae
liu fronto, tą kovą labai 
susilpnintų. Už tat Pa
lestinos išvadavimo liau
dies frontas, kuris su
daro atskirą valstybę 
Jordane ir kitose arabų 
valstybėse, pradėjo dra
matišką lėktuvų grobimo 
akciją. Arabų valstybės, 
kaipo tokios, aiškinasi, 
kad jos nieko bendro su 
tais grobimais neturi ir 
už juos nėra atsakingos. 
Tokiame Jordane juk 
vyksta kautynės tarp Pa
lestinos partizanų ir Jor
dano kariuomenės.

Lėktuvų grobimo epi
zodas iš vienos pusės 
turi priminti, kadlzrae- 
lio-arabų ginčo pagrin
das yra iš Palestinos iš
tremti arabai ir jie fak- 
tinai laiko raktą į bet ko
kį taikingą sprendimą. 
Iki šiol tačiau Izraelis 
nudavė, kad jų visai nė
ra ir jo santykiai su kai
mynais nepriklauso nuo 
jų likimo.

Antra — lėktuvų gro
bimo epizodas yra tie- 
siogė Washingtono politi 
kos pasėka. Atsiminki
me tik 'Pueblo' laivo pa
grobimą, JAV žvalgybi
nių lėktuvų pašovimus 
neutraliuose vandenyse, 
nuolatinius lėktuvų gro
bimus į Kubą — visais 
tais atsitikimais JAV ag
resoriui atstatė kitą žan
dą. Savaime aišku, kad 
tai padrąsino ir Pales
tinos išvadavimo liau
dies frontą. Tokiu būdu 
paliaubos privedė prie 
JAV prestižo Artimuo
siuose Rytuose sumažė
jimo: sovietai sulaužė 
paliaubų sąlygą, tačiau

Š.m. rugsėjo 4 d. New Yorke mirė tautinės srovės veikėjas, Korp. Neo-Lithuania filisteris, Vilties 
Draugijos vicepirmininkas, Balfocv iždininkas, buv.ALTS-gos vicepirm. Antanas Senikas. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko pirmadienį, rugsėjo 7 d. naujoje Garšvos koplyčioje Richmond Hill, N.Y., dalyvau
jant New Yorko lietuviu visuomenei, o taip pat ir iš kitų miestų atvykusiems velionio bičiuliams. Iš Mas- 
petho lietuvių parapijos bažnyčios, po iškilmingų gedulingų pamaldų, velionis buvo gausaus būrio bičiulių 
palydėtas į Šv. Kryžiaus kapines.Nuotraukojeprievelionies karsto kapinėse našlė Danutė Senikienė, se
suo K. Kizevičienė ir broliai su šeimomis ir artimaisiais. Dirvos nuotrauka

ANTANAS SENIKAS BUVO TIKRAS 
LIETUVIŠKOS ŠIRDIES BAJORAS

Vytauto Abraičio 
žodis, pasakytas 
rugsėjo 7 d. atsi
sveikinant su A.A. 
Antanu Seniku.

Mielas Antanai, gra
žiųjų Suvalkijos lygumų 

„■.ūnau, noriu į Tave kreip
tis Korp! Neo-Lithuania 
ir Tavo asmeniškų drau
gų vardu čia gausiai su
sirinkusių šioje, tau skir

Organizuoja demonstraciją 
prie Jungtinių Tautų

Šiemet Jungtinės Tau
tos švenčia savo 25 me
tų sukaktį. Visą savaitę, 
pradedant spalio 19, ta 
sukaktis Jungtinėse 
Tautose bus iškilmingai 
minima, iškeliant į pa
danges tos pasaulinės 
organizacijos nuopel
nus žmonijai. Iki šiol 
jau turimomis žiniomis 
virš 90 valstybių pasi
sakė, kad jų vyriausy-

liko nenubausti; arabų 
partizanai pagrobė ame 
rikiečių lėktuvus ir už 
tai irgi nebuvo nubausti. 
Žodžiu, daryk su ame
rikiečiais ką tik nori. 

Sv. Kryžiaus kapinėse susirinkę gausūs A.A. AntanoSenikobičiuliai praeidami pro kapą atiduoda pas
kutinę pagarbą. Dirvos nuotrauka

toje ir paties pilnai už
sitarnautoje meilės ir 
pagarbos pareiškimų ma 
nifestacijoje, Tavo pa
mėgtu terminu — My- 
lista.

Mylista, Tu buvai ne 
tik mums, Tavoasmeniš 
k^ems draugams, bet ir 
visiems lietuviams tuo 
tvirtu ir plačiašakiu 
ąžuolu, kuris kaip ir Ta
vo Danutės Tau parink- 

bių galvos dalyvaus tose 
iškilmėse. Jau viešai pa 
skelbta, kad ir Sovietų 
Sąjungos premjeras Ko
syginas iškilmių išvaka
rėse atvyksta į New Yor 
ką ir tarp kitko čia su
sitiks su JAV prezidentu 
Nixonu. Būsią eilė pasi
tarimų tarp suvažiavu
sių viršūnių, įvairių kon
ferencijų, daug liaupsi
nančių kalbų ir galbūt 
svarbių susitarimų.

Visiems mums žino
ma, kad Jungtinės Tau
tos, nežiūrint kai kurių 
neginčijamų atsiekimų, 
visdėlto nebuvo pajėgios 
pajudinti pavergtų jų tau- 

(Nukelta į 2 psl.) 

tas ąžuolinis karstas, 
simbolizuoja ir Tavo dva
sinę stiprybę ir iš Tėvy
nės meilės Tavo nuveik
tų darbų gausybę bei jų 
neišdildomą atmintį. Tu 
buvai mums visiems pa
vyzdžiu, kaip reikia gy
venti, kaip reikia mylė
ti savo žmoną, gimines, 
draugus ir visus lietu
vius, ir pagaliau kaip 
reikia dirbti didesnei 
Lietuvių Tautos garbei 
ir Lietuvos gerovei. Tu 
buvai, ir visada pasi
liksi mūsų tarpe kaip 
tas tvirtas ir plačiaša
kis ąžuolas — tikras lie
tuviškos širdies bajo
ras.

Savo gyvenime Tu ne 
pripažinai jokių nenuga
limų kliūčių, nors jų bu
vo ir apstu, Tu suklupai 
tik prieš mums visiems 
nenugalimą kliūtį, kuri 
nors ir žinoma kaip ne
nugalima, yra skaus
minga kiekvienu atveju 
— visiems.

Todėl, šio didelio 
skausmo valandoje 
mums visiems,reikšda
mas užuojautą mūsų mie
lai Danutei, Tavo bro
liams ir seseriai, bei 
visiems giminaičiams, 
tariu Tau, Antanai, mū
sų draugų vardu, ne su
die, bet — iki pasima
tymo.
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

SU LIETUVIŠKA KNYGA
Adelaidės lietuvius bent šiuo metu galima bū

tų išjungti iš tų grupių, kurias mes pasigardžiuo
dami kaltiname lietuviškos knygos neskaitymu. 
Toks kaltinimas adelaidiškiams tikrai netinka. Čia 
šiuo metu vyksta savotiškas lietuviškos knygos re
nesansas. Jis prasidėjo ne pats savaime, bet vis- 
tik prasidėjo ir, kaip atrodo, jau daro įtakos ir ki
tiems Australijos lietuviams. Adelaidės praktika 
parodė, kad lietuviškos knygos "kryžiaus karui", bū
tini modernūs knygnešiai, kurie pagauna laiko dva
sią, nesigaili darbo ir nestokoja meilės. Adelaidė 
šiuo atveju laiminga. Ji tų knygnešių turi. O jiems 
pasaukojimo ir meilės lietuviškai knygai visai 
netrūksta.

Kiek, jūsų galvojimu, galima per metus išpla
tinti lietuviškų knygų kolonijoj, kuri priskaito iš 
viso tik 1500 lietuvių? 30? 50? Ar visa 100 kny
gų7 Adelaidėje lietuviškos knygos platinamos dvie
jose vietose: Adelaidės Lietuvių Namuose ir Lietu
vių Katalikų Centre. Prie J. J. Bačiūno vardo bib
liotekos, įsteigtos Lietuvių Namuose, veikia ir 
spaudos kioskas. Pereitais finansiniais metais 
(1969.7.1 - 1970.6.30.) Adelaidės lietuviai iš šio 
kiosko nusipirko 302 naujas knygas, o iš Katalikų 
Centro kiosko dar 150 knygų. Be to, visa eilė Ade
laidės lietuvių netarpiškai prenumeruojasi lietu
viškas knygas tiesiai iš leidyklų, ypač Nidos Lon
done. Todėl per vienerius metus Adelaidės lietu
viai įsigijo per 500 naujų knygų, išleistų Vakaruo
se. Tuo pačiu laiku ji įsigijo per 300 lietuviškų 
plokštelių, sumokėjo per 400 prenumeratų įvai
riems lietuviškiems laikraščiams ir žurnalams 
(čia neįeina tos prenumeratos, kurias patys skai
tytojai mokėjo netarpiškai). Be to, kolonijoj nuo
latos yra "apyvartoj" apie 100 lietuviškų knygų, 
kurias lietuviai skolinasi iš jau minėtos J.J. Ba
čiūno vardo bibliotekos, turinčios savo žinioje 
apie 2000 knygų.

Lietuviškos knygos plitimo raktą savo ranko
se laiko bibliotekos vedėja Elena Reisonienė ir du 
jos talkininkai (L. Garbaliauskas su M. Urbonu). 
Biblioteką ir prie jo esantį spaudos kioską šie ty
lūs knygnešiai pavertė gyvu susidomėjimo centru 
Lietuvių Namuose. Metų bėgyje jie sėkmingai ren
gė Lietuviškos Knygos ir Plokštelės pristatymus. 
Į šiuos pristatymus, papildytus knygų parodomis, 
buvo įjungti vietos ir iš kitur atkviesti rašytojai, 
aktoriai, menininkai. Buvo pristatomos pačios nau
jausios knygos ir jų autoriai. Ir knyga ir autorius 
pradėjo kažkaip artėti ir skverbtis į vidų, kaip sa
vi pas savuosius, kaip laukiami svečiai. Knygos iš- 
simokėjimui. Knygos loterijose. Knygos kaip do
vanos .

Gal kaikam lietuviškos knygos platinimas yra 
paprasčiausias biznis. J.J. Bačiūno biblioteka ir 
kioskas tokios sąvokos nežino. Tiesa, iš metinės 
apyskaitos matyti, kad bibliotekos vadovybė įvai
riais keliais (net ir lietuviškų pietų gaminimu) per 
metus sutelkė $500, bet visi pinigai buvo panau
doti naujų knygų užsakymams. Tie pinigai įgalino 
įdėti ir į biblioteką 129 naujas knygas. Apyskaiti- 
niais metais lietuviškų knygų leidėjams, žurnalų ir 
laikraščių administracijoms, plokštelių gaminto
jams ir t.t. per šį spaudos kioską buvo išmokėta 
arti $3000. Beveik tiek pat pinigų, ypač už plokš
teles ir prenumeratą, išsiųsta ir per L. Katalikų 
Centro spaudos kioską.

Lietuviškos knygos ir plokštelės pristatymai, 
pradėti Adelaidėje, pamažu gauna vietos ir kito
se Australijos lietuvių kolonijose. Savo laiku lie--. 
tuviškos knygos platinimo centru buvo įMelbour- 
nas, bet ten tą platinimą ant savo pečių nešęs 
modernus knygnešys Antanas Krausas jau pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Jo darbą tęsia našlė. Atro
do, kad vis labiau pradedama suprasti, jog būtina 
naujų knygnešių turėti kiekviename kampelyje, kur 
tik yra prisiglaudusių lietuvių.

• PER 50JAUNIMO ATSTOVŲ planuoja dalyvauti II-jame
Jaunimo Kongrese Kanadoje, šj kartą iniciatyvos imasi pats jau
nimas. Įvairiose vietovėse yra susidarę jų komitetai paruošiamie
siems darbams atlikti ir lėšoms telkti.

• VYTAUTAS RADZIVANAS,NewYorkobendruomenėsapygar- 
dos vicepirmininkas viešėjęs Australijoj, teisėjavo tautinių šokių 
egzaminuose, kurie buvo surengti VakarųAustralijos sostinės, Per- 
tho jauniems lietuviukams. Jaunųjų grupės vadovė B. Garnytė grei
čiausia kartu su p. Radzivanu išvyksta nuolatiniam apsigyvenimui j 
JAV. Egzaminai buvo jos atsisveikinimo paskatinimas Pertho jau
nimui. Pertho lietuviai šiuo metu energingai ruošiasi gausiau daly
vauti bosimose Lietuvių dienose Melbourne. Perthą nuo Melbourno 
skiria 2200 mylių. Tai yra pati didžiausia kliūtis pasiųsti didesni 
meninj kolektyvą. Tačiau šiemet jie planuoja atsivežti visą jaunimo 
tautinių šokių grupę ir eilę pavienių menininkų.

•ADELAIDĖS PARAPIJA didžiuojasi nauju modernišku al
torium šv. Kazimiero koplyčioje. Altorius kaštavo per 2000 dole
rių. Tai yra vienintėĮė lietuviams priklausanti bažnyčia Australi
joj. Kitose kolonijose tenka melstis svetimųjų administruojamose 
bažnyčiose.

• TAUTOS ŠVENTE visose Australijos lietuvių kolonijose 
šiemet švenčiama gana iškilmingąi. Kaikuriose vietose ji buvo at
švęsta jau rugpiūčio 29 dieną, bet daugumoje ji pravesta pirmąjį 
rugsėjo mėnesio sekmadienį

• RŪPINTOJĖLIS IR KRYŽIUS, kur} pagal dail. V. K. Jony
no projektą pagamino Algis Pinkas ir kuris puoš Sydnejaus lietuvių 
kapus, buvo išstatytas lietuviams apžiūrėti Lidcome (Sydnejaus prie 
mieštis) esančiose Lietuvių Klubo patalpose.

PASIVAŽINĖMNT PO PLAČIĄJĄ RUSIJĄ...
Makabriškas klausi

mas, kada buvo pasiro
dęs Vinco Ramono roma
nas Kryžiai, "ar su Mask 
va, ar su Roma", pasi
kartojo netgi lietuvių ke
liavimo biuruose, kur lie
tuviai turistai registra
vosi vieni į okupuotą Lie
tuvą, VIA MASKVA, ki
ti į Romą, į koplyčios 
šventinimą.

Kaip turistai vyko "Ro
mon, ir ką jie ten matė, 
ir ką išgyveno, gana pla
čiai išdėstė Draugo ir 
Naujienų koresponden
tai.

Platokai rašė ir apie 
keliones į Lietuvą. Yra 
daug suvestinių aprašy
mų, interview ir už ir 
prieš nuomonių. Tačiau, 
niekad nepranyks tas 
kontraversiškumas, kad 
lankant okup. Lietuvą iš
tinka tiek nelauktų įspū
džių, tenka išgyventi tiek 
neturistiškų staigmenų, 
kad Maskva šiuo atveju 
ir be konkurencijos pra
lenkia visas valstybes, 
pasiekiamas turizmo biu
rų.

— Jūs išlipate Mask
vos aerodrome ir mato
te, kad už lėktuvo susto
jo porą kareivių su pa
rengtais šautuvais, irse-

Prie IT...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tų laisvo apsisprendi
mo klausimo, o ypač kas 
liečia padėtį už geleži
nės uždangos. Pabaltijo 
kraštų laisvės klausimui 
nebuvo duota jokia eiga. 

BATUNo nuomone, 
yra gera proga pabalti e- 
čiams sujungtomis jė
gomis išnaudoti tas JT 
sukakties iškilmes Pa
baltijo kraštų laisvės 
klausimo iškėlimui vie
šumon. BATUNo direk- 
toriatas nutarė, kad tų iš
kilmių išvakarėse, sek
madienį, spalio 18 reikė
tų suorganizuoti masinę 
pabaltiečių manifestaci
ją ir protesto demonstra
ciją prie JT būstinės, 
iškeliant viešai padarytą 
ir Sovietų Sąjungos tęsia 
mą skriaudą Pabaltijui, 
pasmerkiant Sovietų Są
jungą, primenant Jungti
nėm Tautom dėl nevyk
dymo savo tiesioginių už
duočių pagal savo čar- 
terį ir reikalaujant lais
vės bei nepriklausomy
bės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. BATUNas taip
gi planuoja atatinkamoj 
vietoj prieš JT išstaty
ti specialiai paruoštus 
plakatus, taipgi turėti 
sunkvežimių bei automo 
bilių motorkadą su atitin
kamais šūkiais bei pla
katais, kuri kasdien vi
są tą savaitę važinėtų 
apie JT būstinę. Šalia to 
dar numatomos turėti 
spaudos konferencijos 
su užsienio spaudos at
stovais ir akredituotais 
korespondentais prie 
Jungtinių Tautų.

Šios protesto demons
tracijos reikalu BA
TUNas yra pasiuntęs 
specialius raštus vi
siems pabaltiečių vado
vaujamiems veiksniams 
ir laukia atsakymų dėl 
paramos.

BATUNas prašo padė
ti šią svarbią manifesta 
ciją ir protesto demons
traciją pravesti. Aukas 
siųsti UNITED BALTIC 
APPEAL vardu, 2789 
Schurz Avenue, Bronx, 
New York 10465. 

ka, kad išlipantieji sku
biai apleistų lėktuvą, ir 
kad nenumestų ant že
mės ko nors nepageidau
jamo.

— Jūs esate varinėja
mas po pasų ir muito kon 
trolės įstaigas.

— Jūsų Čemodanai iš
kratomi iki dugno, bru
taliai mėtinėjant indėlį, 
ir metant į šoną, viskas 
kas muitininko nuomone 
muituotina.

— Jūs nematot nė vie
no šypsnio. Nei vieno 
draugiško, svečiui skir
to žvilgsnio. Atvykęs į 
Maskvos aerodromą, 
esate padėtyj asmens, iš
kviesto tardyti ir žinote, 
kad tardytojas iš anksto 
nusistatęs, kad jūs esa
te kaltas.

Toks yra daugelio lie
tuvių Maskvos įspūdžių 
nusakymas. Su tuo tenka 
sutikti, nes ir amerikie
čių įspūdžiai nėra kiti. 
Bet amerikiečiams tie 
įspūdžiai dar sunkesni, 
nes jie iki dabar nesuvo
kia brutalios policinės 
valstybės prigimties, 
todėl ir parblokšti tam
pa labiau. Rusų kalbos 
nemokėjimas dar labiau 
apsunkina išsiaiškini
mus ir įspūdžius.

Apie tuos tragikomiš
kus kelionės į Rusiją kur- 
jozus plačiai rašo Na
tional Review korespon
dentas Josef Powiansky, 
geras ir pastabus turis
tas ir kremlinologistas.

Nesusigundyti su valiu
tos keitimu, įspėja kores
pondentas. Legalus keiti
mo kursas yra vienas do 
leris ir aštuoniolika cen
tų už rublį. Bet Zuriche 
galima gauti rublį už de 
vyniolika centų! Ta di
džioji pagunda daugeliui 
kainuoja ir didžiųjų rū
pesčių. Daug kas iš tu
ristų stengiasi įvežti 
tuos pigiai gautus rub
lius ir iškeisti juos įla- 
biausiai perkamas Rusi
joje prekes: sęnasiko
nas, antikos suvenyrus, 
kailius. Smalsus turis
tas užmiršta, kad visa 
tai seka rusų įstaigos. 
Egzistuoja visa siste
ma provokatorių, kurie 
net priėję gatvėje kalbi
na turistą padaryti vie
ną kitą pelningą sandėrį.

Kita pavojingo elgesio 
rūšis yra fotoaparatas. 
Pagauti į filmą tiltą, ge
ležinkelio stotį yra nu
sikaltimas, už kurįturis- 
tas išjungiamas iš gru
pės ir gabenamas tiesiog 
į kalėjimą. 1963 metais 
už tokią neatsargią nuo
trauką įkliuvo prof. Fre- 
derick Barghorn. Tik 
asmeniškas prezidento 
Kennedy įsikišimas, iš
vadavo profesorių iš ka
lėjimo, kur jis buvo kali
namas su kriminalis
tais.

Turistas neturi stebė
tis, kad sugrįžęs savo 
viešbučio kambarin, jis 
mato, kad jo bagažas bu
vo peržiūrėtas. Jis turi 
žinoti, kad kambary bus 
slaptas įrašymo fono
grafas. Turistas netu
rįs turėti naujai atrastų 
draugų telefono numerių 
ir adresų. Tokie nelega
lūs ryšiai su vietiniais 
labai sekami.

Patarnavimas geras 
tiktai liuksusiniuose 
viešbučiuose, kaip Ukrai
na ar Metropol. Kitur ka
vinių ir valgyklų patarna 
vimas nuostabiai lėtas. 
Kartais pavalgyti resto
rane tenka sugaišti pusė 

dienos, o tą laiką turis
tas mielai paskirtų turis- 
tiniams reikalams. Ang
lų kalba dabar galima 
plačiau susikalbėti, kaip 
tai buvo anksčiau, bet 
būtina žinoti elementa
rinius rusų kalba saki
nius.

Nereikia stengtis ieš
koti arba kur klausti 
miesto žemėlapių. Tokių 
nėra ir saviesiems žmo
nėms. Geografinė dislo
kacija kelių, gatvių, pa
statų, sudaro valstybės 
paslaptį. Turistui duo
dami orientaciniai že
mėlapiai būna tyčiomis 
klaidingi, kad nebūtų ga 
Įima nustatyti atstumų ir 
geografinių orientacijos 
punktų.

Dar kurjoziškiau: jūs 
negausite telefono kny
gos. Turistas, jeigu pa
geidauja, gauna tiktai su 
trumpintą telefono tink
lo versiją.

Turistas neturi teisės 
iškrypti iš maršruto, ku
ris jam nustatytas duo
dant vizą. Absoliučiai 
užgina lankyti sritis, 
yra kolūkiai. Tik išimti
nais atvejais, žymes
niems turistams leidžia
ma lankyti "pavyzdi
nius" kolūkius, kurie iš
viršiniai, sudaro ameri
kiečiams pažįstamus fil
minius miestus, stato
mus filmams nufilmuo
ti. Vairuojant savo auto
mobilį, duodamas kelių 
maršrutas, su įspėjimu 
nenusukti į šalutinį ke

lią. Daug kur keliai yra 
labai blogi, ir savo auto- 
vežimiais važiuojančių 
turistų taip maža, kad 
tai lengvai sukontroliuo
jama, kada yra bent ma
žiausia turisto "kaltė".

Dabar, postalininėje 
eroje, vietos žmonės iš
drįsta užkalbinti turis
tą. Bet čia knibžda tiek 
provokatorių, kad atsar
gumas yra pirmoji pa
sikalbėjimo sąlyga. Kar
tais amerikiečiai stebi
si, kad priėjęs gatvėje 
darbininko rūbais jau
nas vyras gerai kalba, 
"pats išmokęs" anglų 
kalbą. Už gero kalbos 
mokėjimo slypi politinės 
policijos treningas.

Iš visų susitikimų, kur 
nesijaučia sekimo, maty
ti, kad rusai stengiasi 
patirti apie Ameriką. 
Per amžių jiems buvo 
įkalbėta, kad Amerikos 
fabrikus turi kapitalis
tai ir darbininkai gyve
ną dieną nuo dienos 
skarde ir nuolatinėje be
darbės ir bado grėsmė
je. Jiems sunku įtikė
ti, kad darbininkai tu
ri pramonės ir finan
sinių institucijų akci
jas. Kad fabrikai nėra 
paskirų kapitalistų tur
tas. Visa tai daro didelį 
įspūdį, nes viskas kas 
patraukia žvilgsnius, Ru
sijoje yra įrengta ne gy
venimo rutinai tenkinti, 
bet parodomajam ir pro
pagandiniam tikslui. To
kiomis akimis jie stebi 
kiekvieną turisto apran
gos arba jo bagažo deta
lę.
(Tąsa kitame numeryje)
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SIMAS KAŠELIONIS
stebuklingas dzūkas

Jeigu tūlas paklaustų 
išeivijos kultūrininkų: 
kas labiausiai parėmė iš
eivijoje kultūrinius nuo- 
veikius, kas daugiausiai 
įnešė savo širdies ir sie
los į literatūros pasau
lio pagrindų statybą? 
Kiekvienas tartų: tai chi- 
cagiškis dzūkas Simas 
Kašelionis. Juk per sep
tynerius metus, kaip pa
sakiškas antikinis me
cenatas, Simas mece
nuoja Dirvos novelės kon
kursą. Jo premijos dos
nios, tolygios gerai at
lyginamai novelei didžiu
lėje amerikinėje rinko
je. Tik gerai atmoka
mam autoriui ir ameri
kiečiai sumoka 300 dole
rių už novelę. Per me
cenavimo laikotarpį Si
mas Kašelionis suauko
jo lietuvių literatūrai 
remti, darytį ją gyvybin 
gesne, kelti susidomėji
mą ja, daugiausiai už vi
sus literatūros mecena
tus įvairiuose literatū
riniuose konkursuose. Ir 
nevaldydamas pelningų 
biznių, nei pelnus nešan
čių turtų, jis sugebėjo 
įrodyti kad mūsų aplin
koje įmanomas kultūri
nis herojizmas.

Vienur mes matome 
žodines pastangas stum
ti kultūrines apraiškas. 
Kitur mes girdime labai 
dailiai pakalbant apie kul
tūrinio gyvenimo stūmi
mą. Bet reikia darbų, 
reikia pavyzdžio. Čia 
Simas Kašelionis išky
la nepralenktu stimulu 
ir šviesiu pavyzdžiu.

Tūlas pasakė: duoki
te mums keletą tokių Si 
mų ir kultūrinis gyveni
mas atsistotų ant kitų bė
gių. Kasmetiniai ir įvai 
rūs literatūriniai kon
kursai, premijos už li
teratūrinius kūrinius jau 
be užginčijimo ima su
daryti didelį postūmį ju
dėti, rašyti, kurti. Gre
ta premijos ir konkurso 
atsiranda tam tikras, mū
sų kultūriniam gyveni
mui svarbus garsas. Kū
rėjas rašo, dažnai, ne 
dėl premijos, bet visuo
menė etiškai įpareigota 
remti savo ypatingo po
būdžio narius, kūrėjus, 
kas visuomenės veidą 
perkelia į kitą dimensi
ją, formuoja visuome
nės skonį, polinkius, sie
kius. Taip daryti dar vis 
nesugeba leidyklos ir re
dakcijos. Ateina idealis
tų rikiuotė: mecenatai. 
Jie įgalina judinti mū
sų kultūriniame gyveni
me vertybių respektavi 
mą. Triukšmavimas 
prieš konkursus ir pre
mijas jau visai išseko, 
nes gyvenimo praktika 
parodė, kad daug ver
tingų ir nepalyginamų kū- 
rinių (ypač gi prozoje)

Mecenatas Simas Kašelionis 

gauta iš literatūrinių 
konkursų.

Novelės žanras suda-> 
ro vieną iš mažiausiai 
mūsų literatūroje sri
čių. Tas žanras reika
lauja autoriaus erudici
jos, didelio taupumo raš
te, vaizduotės ir gyveni
miškos filosofijos. Betų 
davinių galima gauti tik 
tai paprastą, ištęstą fel
jetoną, smagų anekdo
tą, apysaką. Dirvos no
velės konkursas čia yra 
tam tikras autorių tre
ningas, gerai laimėju
siam autoriui, atlygina
ma mokykla, arba bele
tristinis atsiekimas.

Stebuklingas dzūkas 
Simas Kašelionis, to no
velės žanro ir meistriš
kumo mecenatas niekad 
nestato savo sąlygų' ir 
Su70 varžtų. Nestato to
kių sąlygų ir Dirva. 
Kaip ir viskas gyveni
me, konkursuose nega
lima išlaikyti lygio — 
svyravimai yra reali 
kiekvieno konkurso są
lyga. Bet ir Dirva, ir 
mecenatas Simas Kaše
lionis, ir Jury komisija 
kiekvienais metais pri
eina prie konkursui at
siųstos medžiagos su ty
ru noru atrasti bent ma
žą šedevriuką. Tačiau, 
jeigu to atranda tai, kas 
literatūriškai gera, jau 
yra konkurso dalyvių ir 
rėmėjų laimėjimas.

Kada tenka prileisti, 
kad judrumo mums ne
reikėtų, literatūrinio 
bruzdėjimo gali nebūti, 
nei konkursų nei premi
jų naudos mes neatranda
me — kokion skurdybėn 
tektų įžengti!

Kiekvienos tautos kul
tūrinis kūrybinis gyve
nimas negali klestėti be 
visuomenės dėmesio, 
meilės ir paramos. Tie 
trys komponentai kuria 
tautos vertybes, be ku
rių tauta būtų tiktai su
sibūrimas, masė, skruz-

LIETUVIU
Vytautas Kamantas, 

dabartinės ir buvusių ke
lių Tarybų narys, akty
viai dalyvaująs bendruo
meniniame gyvenime, pa
žėrė Draugo dienraštyje 
keletą straipsnių apie 
buv. Tarybų veiklą bei 
naujosios uždavinius.

Pirmajame straips
nyje duoda buv. Tarybų 
nuveiktų darbų apžvalgą 
ir šiek tiek statistinių 
žinių. Straipsnis parašy 
tas aiškiai, trumpai, yra 
naudingas pasiskaityti 
ne tik bendruomeninin- 
kams, bet ir naujai iš
rinktiesiems Tarybos na
riams, ypač jauniau
siems, kurie, pirmąją 
Tarybą renkant, dar te
bebuvo "vystykluose". 
Jauniausiems, susiren
kant į pirmąjį Tarybos 
posėdį, neprošalį turėti 
buv. Tarybų veiklos vaiz 
dą.

Antrame straipsnyje 
— "Bendruomenės Ta
rybai planuojant veik
lą", V. Kamantas bando 
apžvelgti šios Tarybos 
sąstatą ir visus užtik
rinti, kad Taryba pil
nai atstovauja visai JAV 
LB-nei. Taip kategoriš
kai teigti, be konkre
tesnių davinių ne kiek
vienas galėtų drįsti. Jei 
pasakytų, kad išrinktie
ji į Tarybą atstovauja 
daugumai JAV LB-nės, 
būtų tiksliau ir teisin
giau. Joks organas vi
sai lietuvių bendruome 
nei niekad neatstovavo 
ir neatstovaus, vis at
siras, kad kas nors bu
vo užmirštas ir jo nie
kad neatstovauja.

Kaip buv. ir šios Ta
rybos narys, V. Kaman
tas duoda sugestijų ką 
Taryba turėtų daryti, 
kad sustiprintų LB veik- 

dėlynas be istorijos ir 
kultūros.

Mūsų išeiviškoje vi
suomenėje įmanomas 
kultūrinis herojizmas. 
Kodėl tai įmanoma? To
dėl kad Chicagoje gyve
na ir savo aukomis žė
ri stebukingas dzūkas 
Simas Kašelionis.

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1970 metų 
spalio 1 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 300 dolerių 
Konkurso skelbėjas turi teisę premi

juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

BENDRUOMENĖS REIKALAI
ANTANAS JUODVALKIS 
lą ir Tarybai grąžintų 
parlamentines funkcijas 
(kas jas buvo atėmęs?) 
Tarybos prezidiumą no
rėtų suprastinti ir palik
ti jam tik keletą techniš
kų uždavinių, idant pa
kiltų svoris paskiro Ta
rybos nario. Ar Tary
bos prezidiumas uzur
pavo pavienių narių pa
reigas ir teises, ar tik 
jiems atstovavo — duo
menų nepateikia. Prie to 
kio išsiblaškymo — nuo 
Pacifiko iki Atlanto — 
Tarybos prezidiumas 
yra būtinas su stipres
ne galva ir platesnėmis 
teisėmis. Taryba posė
džiams šaukiama tik kar
tą metuose, o dažnai ir 
rečiau, tad kas nors tu
ri ją atstovauti likusias 
364 dienas.

Sudarant Tarybą įsta
tuose yra spragų ir sto
ka logikos. Be rinktų na
rių į Tarybą sprendžia
mu balsu įeina CV-ba, 
kažkokių centrinių insti
tucijų pirmininkai ir 
apygardų pirmininkai. 
Vieni rinkti tiesioginiu 
balsavimu, kiti rinkti 
apygardų atstovų suva
žiavimuose, Tarybos 
rinktas CV-bos pirminin
kas ir CV-bos pirminin
ko pristatyti CV-bos na
riai (kiek jų?) ir centri
nių institucijų pirminin
kai. Mano mieli, kas per 
organas susidaro ta Ta
ryba?! Mes balsavom, 
kovojom už kandidatą į 
Tarybą, o į suvažiavimą 
ateina CV-bos pirmi
ninkas su 12-15 narių są
rašu ir juos padaro Ta
rybos nariais. Pastaruo
ju metu A. Butkus ir St. 
Barzdukas (P.L.B. V- 
ba) irgi kažką galvoja ir 
siūlo Tarybos sąstatą 
praplėsti apylinkių pir
mininkais ar kažkuo pa
našaus. Tad pagalvoki
me, ar rinkimas į Tary
bą turės prasmę! Kiek 
darbo, rūpesčių, nervi- 
nimosi, o Tarybos, gan 
greit, didesnioji dalis 
susidarys iš netiesiogi
niu būdu rinktų ar skir
tų atstovų.

Išrinkus naują Tarybą 
pagal visus parlamen
tarinius papročius, CV- 
ba atsistatydina ir Ta
ryboje lieka tuščia vieta 
ir ne viena bet 12-15 tuš - 
čių kėdžių. Pirmoje se
sijoje tų kėdžių net ne
užpildo, nes išrenkamas 
tik CV-bos pirmininkas, 
o kitus narius tik pirmi
ninkui pasiūlius Taryba 
tvirtina, o tas būna atlikt 
ta tik po metų, naujoje 
sesijoje, arba korespon 
denciniu balsavimu (dar 
vienas Tarybos prezi
diumo darbas). Logiš
kai galvojant, Centro Val
dybos nariai ir insti
tucijų pirmininkai, pri
statomi CV-bos pirmi
ninko, neturėtų būti Ta
rybos nariais, kaip.nė
ra ir apygardų v-bų na
riai. Tas, kas vienu ar 
kitu būdu nerenkamas, 
negali būti Tarybos na
riu su sprendžiamuoju 
balsu. Viską reikia da
ryti logiškai ir teisiškai, 
tada nebus ir tokių ki
virčų, kaip paskutinės 
Tarybos pirmojoje sesi
joje. Naujoji Taryba ši
tą reikalą turi pirmoje 
eilėje išsiaiškinti, o jei 
reikia ir įstatus bei sta
tutą pakeisti.

Centro Valdyba, anot 
V, Kamanto, "turėtų bū
ti visais atžvilgiais vy
riausias LB vykdomasis 
organas, turįs Tarybos 
ir visų lietuvių pasitikė
jimą (mano pabraukta). 
Be abejo, Tarybos pasi
tikėjimą CV-ba visad tu
ri, jei neturėtų, tai ne
galėtų būti CV-boje. Ir 
vėl, kategoriškai sakyti, 
"visų lietuvių pasitikė
jimą" būtų perdaug ne
atsargu. O ims ir atsi
ras bent vienas, kuris 
pareikš nepasitikėjimą, 
ką tada CV-ba darys?

Prieš pastaruosius 
Tarybos rinkimus, Apy
gardų skaičius pašoko 
iki 8 ir tuo pačiu padi
dėjo Tarybos narių skai
čius. Aš neturiu duome
nų iš kiek apylinkių su
sidaro apygarda. Chica
gos apygardoje yra bene 
22 apylinkės. Tai, be abe
jo, pati didžiausia apy
garda JAV. Mano nuo
mone, apygardą turėtų 
sudaryti nemažiau kaip 
5 apylinkės. Jei yra apy 
linkių mažiau, jos turė
tų priklausyti artimiau
siai apygardai arba tie
siogiai Centro Valdybai. 
Vykdomųjų organų toks 
išplėtimas yra dirbtinis 
ir nereikalingas. Gan 
greit pristigsime veik
lių lietuvių vien tik vykd. 
organams sudaryti.

Šiaip ar taip, didžiau
sią darbo naštą velka apy
linkės ir Centro Valdy
ba. Išimtis yra Chicagos 
ir New Yorko apygar
dos. Jos dalinai atlieka 
didesnių vietovių apylin 
kių darbus. Chicagoje 
veikiančios kelios apy

linkės daugumoje tenki
nasi lituanistinių mokyk
lų globa (išlaiko tėvų 
komitetai), o visą bend
ruomeninės veiklos ar 
reprezenacijos naštą 
velka apygardos valdy
ba.

Sugestijos dėl vykdo
mųjų organų vietovių, jei 
tik jose atsirastų reikia
mas kiekis norinčių ir 
pajėgių toms pareigoms 
asmenų, nesudaro esmi
nio reikalo. Vienas or
ganas gali būti vienur, 
kitas kitur, svarbu, kad 
tik nenukentėtų lietuviš-

ŠIŲ METŲ DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSO 

JURY KOMISIJA

RITA BUREIKIENĖ, me
no mokytoja.

Buv. Lietuvių Dienos 
žurnalo anglų kalbos sky
riaus redaktorė, Tame leidi
nyje tilpo jos recenzijos, 
kuriose vertindama ir lietu
vių autorių beletristinius 
veikalus, Rita atrado naujų, 
anksčiau nepastebėtų as
pektų. Jai artimas literatū
rinis pasaulis ir jos erudici
ja didžiai praturtina jury 
komisijos sąstatą.

ČESLOVAS GEDGAU
DAS, prosenovės rašinių 
autorius. Išleidžiąs knygą 
"Mūsų praeities beieškant", 
kurioje atskleidžia mūsų vi
suomenei daugybę nepa
prasto įdomumo faktų folk- 
lorę, semantikoje bei seno
vės raštų analizėje. Jam ne
svetimas literatūrinis gyve
nimas ir platus savo ir 
prancūzų autorių pažini
mas.

JURGIS GLIAUDĄ, ra
šytojas. šešių romano kon
kursų laimėtojas, trijų Dir
vos novelės konkursų lau
reatas, d»u(rybės straipsnių 
literatūrinėmis temomis au
torius.

ki reikalai.
Po Tarybos rinkimų 

ir vasaros atostogų ty
los, šie V. Kamanto 
straipsniai yra pirmie- 
ji varikliai, žadinantie
ji lietuvių bendruomenę 
pabusti iš snaudulio ir 
ryžtingiau imti judinti 
lietuviškos veiklos ve“ 
žimą.

\vASIII) vr ONCE 
KXPI RIl.NCED

AUTOMATIC PRESS OFERATORS 
To ruit auhnnatic presses 

2nei shifl
For niedium nize alnroping plant. F.x- 
perienced <>n small & medium tlamp- 
ing.
G o od waget«. Steady work Ac fringe 
benefits.

PARAMOUNT fabricating co, 
13595 Helen Detroit, Mich.

(313) 365-6600
An F.qual Opportumty Employer 

(67-7J),



Nr. 69 — 4 DIRVA 1970 m. rugsėjo 16 d.

Jaunimo kongresas ir "svetimų
daržų pomidorai” DR. ANTANAS BUTKUS

Tiksliai pastebi A. Rin
ktinas Tėviškės Žiburių 
31 nr., kad užtruko be
veik metai nuo PLB for
malaus nutarimo rengti 
2-rąjį Jaunimo Kongre
są iki šio kongreso ren
gimo reikalas iš mirties 
taško pajudėjo. Nevisai 
norėtume sutikti su toli
mesniu A. R. teigimu, 
kad tai atsitiko tik dėl 
to, kad jaunimas per ma
žai domėjosi bdsimojo 
kongreso reikalu. Gal 
greičiau atsitiko dėlto, 
kad didžioji dalis mūsų 
jaunimo dar ir šiandien 
neturi sąlygų antrojo kon
greso reikalais produk- 
tingai užsiimti.

Mūsuose įprasta sie
lotis didelės reikšmės 
darbais, bet nėra pakan
kamai žmonių, kurie pa 
ruoštų kad ir mažesnių 
darbų įgyvendinimui kon. 
krečius projektus, bei 
sudarytų sąlygas jiems 
įvykdyti. Atseit, neuž
tenka žmonių, kurie at
liktų taip vadinamą "juo
dąjį darbą". Tokia pat 
padėtis dar ir šiandien 
tebėra su antro kongre
so rengimu. Trūksta kon
krečių ir detalizuotų 
planų periferijose, kaip 
ir prie kokio darbo pri
traukti jaunimą, Svar
biausia, nėra pakanka
mai žmonių, kurie tarp- 
organizaciniame darbe 
atliktų "juodąjį dar
bą".

Spraga atsirado nuo 
pat pirmojo kongreso 
užsimotų darbų ištesė
jimo bei jo priimtų nu
tarimų įgyvendinimo. 
Vaizdžiau išsireiškus 
drąsiai galime tvirtin
ti, kad tie nutarimai iš
liko gyvi iki rašalas po 
pieriuje išdžiuvo. Pir
majam kongrese buvo 
daug užsimota, bet, de
ja, nebuvo sukurtapakan • 
karnai stipri organizaci
nė struktūra tiems dar
bams įgyvendinti. Įsteig
ta, tiesa, buvo PLB Jau
nimo Sekcija. Pastaroji 
turėjo vieną ar daugiau 
posėdžių, pasidžaugė 
kongreso didingumu, jo 
parengimų gausumu ir 
taip besidžiaugdama už
snūdo. O gal, negavusi 
jaunimo organizacijų pa
kankamos paramos, 
darbo nepajėgė įvykdy
ti? Pirmojo kongreso 
rengimo komitetas už
baigė sunkų darbą sąs
kaitas suvedęs. Tiesa, 
vienas, kitas jo narys 
darė viešus pareiški
mus — aiškino koks 
turėtų būti sekantis kon 
gresas ir kokių klaidų 
reikėtų vengti.

Jaunimo vicepirminin
kė skundėsi nežinanti 
net su kuo kalbėtis ant
rojo kongreso rengimo 
reikalu. Tuometinė Stu

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

dentų Sąjunga išgyveno 
sunkias dienas ir veik
loje mažai tepasireis- 
kė. Tiesa, ir šiandien 
kai kurios jaunimo or
ganizacijos jai per ma
žai paramos duoda. Jau
nimo organizacijos nei 
praėjusio kongreso nu
tarimais, nei būsimo jo 
kongreso rengimu nesi
rūpino. Jų vadovai vis ti
kėjosi pirma savo vidu
je organizaciniai ir ide
ologiniai sustiprėti. Nu
tarė taupyti jėgas savos 
organizacjos darbui. Ne- 
siblaškyti. Jėgų kitiems, 
kad ir bendriems, kad ir 
gyvybiniams lietuvių rei
kalams neeikvoti. Savos 
organizacijos sustiprė
jimas ir jos užėmimas 
pirmosios vietos visų ki
tų organizacijų tarpe dar 
ir šiandien tebėra dauge
lio jaunimo vadovų svajo
nė ir pagrindins tikslas. 
Tas iš esmės nei nieko 
blogo. Sveika konkuren
cija galėtų būti ir pasi
sekimo laidu. Juoba, kad 
tie vadovai dar ir šian
dien tvirtina, kad gerai 
viduje sustiprėję galės 
leisti kai kuriems savo 
organizacijos nariams 
"bendrais" lietuvių rei
kalais pasirūpinti. Nor
maliose sąlygose visa 
tai būtų labai gerai. Iš
eivijoje gal ir su pagrin, 
du prisibijome, kad per 
ilgai begalandant iešmą, 
vilkas gali avį suėsti...

Nebandome ir nenori
me užginčyti, kad ideo
loginis žmogaus išsilais
vinimas yra ir geras ir 
labai reikalingas tiks
las. Ideologinių bendra
minčių tarpe saugiau, 
smagiau ir mažiau pa
vojinga pasiduoti sveti
mųjų įtakai. Ideologiniai 
bendraujant tradicijas ir 
tęstinumą lengviau iš
laikyti. Lengviau ir pri
siminimais gyventi. 
Lengviau Lietuvą pasa
kojimuose ir širdyje iš
laikyti. Lengviau jos vei
dą savos ideologijos pa
sekėjams perteikti. 
Lengviau įpėdinius užsi
auginti, kurie bendramin
čių tradicijas puoselėtų 
vyresnių kolegų žygdar
bius prisimintų, bei juos 
pačius karts nuo karto 
tinkamai pagarbintų. 
Lengviau, deja, ir pse- 
odorealybiniame "sau
gume" užsiliuliuoti — 
vis patiems tikint, kad 
didelius darbus nuveikia
me — beveik Lietuvą va. 
duojam. Jeigu ir neva- 
duojam, tai bent būsimuo- 
sius vaduotojus — ideo
loginius bendraminčius 
auginam.

Savas organizacijas 
beugdydami neturėtume 
pamiršti, kad ir pasta
rųjų likimas, jų išliki

mas ir jų sėkminga veik
la visų pirma pareina 
nuo to, kiek stipri, kūry
binga ir pajėgi išliks 
mūsų išeivija. Savo duok
lę Lietuvių Bendruome
nei jau šiandien turime 
atiduoti — organizuotai, 
ar pavieniui. Jaunimo or
ganizacijos tą geriausiai 
gali atlikti besiruošda- 
mos antrajam kongre
sui. Kongreso pasiseki
mui yra būtinas stiprus 
tarporganizacinis bend
ravimas, kuris tėra įma
nomas per veiklius Lietu
vių Sąjungos skyrius ir 
LB Jaunimo Sekcijas vi
sose periferijose.

Sutinkame su A, Rin- 
kūnu, kad iki šiol liko 
neišryškinta viena pa
grindinių kongreso sri
čių — kongreso tikslas. 
Jo uždavinių nesuformu
lavus ir dėl jų įgyvendi
nimo nesusitarus ir svar-

Komp. Juozo Bertulio mirties

Kompozitorius Juozas Bertulis
nomis, melodeklomacijo 
mis, baletukų įtarpais,

Šių metų rugsėjo mėn. 
13. d. suėjo metai kai 
Chicagoje mirė komp. 
Juozas Bertulis.

Velionis buvo nepap
rastai veiklus, darbuose 
našus bet dėl jų daugu
mo dažnai nepajėgdamas 
atlikti, "įklimpdavo" bet 
sumanumo dėka rasdavo 
išeitį ir tuoj sumanęs ką 
nors kito vėl kibdavo iš 
peties, kad tik dirbti 
veikti, su jaunimu bend
rauti, nes nepaprastai 
jaunimą mėgo.

Parašė jaunimui šim
tus dainelių originalių 
įvairių poetų eilėraš
čiams, dažnai ir pats 
pasirašydavo reikalin
gus eilėraščius. Taip pat 
harmonizavo daugybę ir 
liaudies melodijų.

Parašė nemažai mo
kyklinio amžiaus sceniš
kų vaidinimėlių su dai- 

biausia, dar neturint or
ganizacinės sistemos, 
kuri tų darbų įvykdymu 
rūpintųsi, iš tiesų nėra 
įmanoma atsakyti į A.R. 
keliamą klausimą, ar 
kongresas pateisins mil. 
žinišką darbą ir dideles 
pinigų sumas.

Dėl kongreso paskir
ties kitą kartą norėsi
me detaliau pasisakyti.

Šiandien vaizdumo dė- 
liai, palyginkime jį su 
paroda. Nesvarbu kokios 
paskirties paroda, pa
grindinis jos tikslas — 
atsiekto darbo vaisiaus 
parodymas ir jo įverti
nimas.

Prisibijome, kad bran
gų prieškongresinį laiką 
vis dar nesugebame tin
kamai sunaudoti. Tad ir 
iš tiesų kyla nerimas, 
ar bus pateisinamas di
delis darbas ir milžiniš
kos pinigų sumos išleis 
tos "svetimuose daržuo
se, svetimų rankų užau 
gintais pomidorais savo
je parodoje pasigrožė
ti".

nemažai ir vien tik ba- 
letukų.

Nemažai harmonizuo 
tų mišriam, lygių balsų 
chorams, taip pat ir ori 
ginalių. Taip pat patrio 
tinio turinio saugusiem 
muzikinių vaidinimų, 
ypatingai anglų kalba pa
keistiems tekstams mi
šių įvairiausių rūšių. De
ja, nuolat keičiantis li
turgijai mišios yra jau 
"pasenusios". Ypatingai 
didinga kantata yra "Su
grįžimo giesmė" solis
tams, vaikų ir saugusių 
chorams, su instrumen- 
taliniu pritarimu. Šis kū
rinys buvo porą kartų 
statytas nemažu pasise
kimu.

Bendrai imant J. Ber
tulis tiek parašė muzi
kinių kūrinių, kad tenka

J. GRAUDA

Apie išsilaisvinimą
Jūs, aišku suprantate, apiekokįišsilaisvinimą, 

kalbama? Tai nėra išsilaisvinimas iš sovietų ver
gijos. Nei masės kvaršina sau smegenis apie Pabal
tijį, Čekoslovakiją, etc. TV programos ir spauda 
pilna žinių apie moterų išsilaisvinimą iš vyrų jun
go- Užsimaskavęs moterimi, mūsų koresponden
tas pateko į moterų radikalisčių susirinkimą. Iš 
tikrųjų, parinktieji faktai nurodė, kad lietuvaitės 
pavergtos, maltretuotos, užguitos ir pažemintos to
je pat savo visuomenėje, kurios sąstatą jos pačios, 
iki vieno, pagimdė.

Tezės buvo tokios:
Egzistuoja tiktai vienas žurnalas Moteris. Ir, 

dargi jame bendradarbiauja vyrai. Nustatyta: iš
mesti vyrus bendradarbius ir Moterį paskelbti vy
riausiuoju oficialiuoju lietuvių visuomenės ir bend
ruomenės oficiozu, panaikinant vyrų leidžiamą Pa
saulio Lietuvį.

Kiekvienam leidinyje turimus Moterų pu slapius 
dėti pirmame puslapyje. Žinias apie moteris rinkti 
kitu, stambesniu šriftu. Taip pat pirm pasaulio po
litikos naujienų dėti skubius krautuvių pranešimus 
apie madų pasikeitimą, suknių išpardavimus, kos
metikos, perukų, etc. bar genus...

I kiekvieną organizacijos valdybą rinkti mote
ris, o vyrams palikti dabartines moterų funkcijas: 
bufetus ir virtuves. Per piknikus, parengimus, ka- 
vutes, pietus — vyrai dirba virtuvėje, neša vaišes 
ant stalo.

Per vaidinimus niekad nevaidinti rolių, kur mo
terys pristatomos nepageidaujamoje šviesoje. To
kias roles visiškai išmesti. Nuolatos skelbti, kad 
menuose moterys pirmauja. Filosofiją, kur iki šiol 
nėra nei vieno moteriško vardo, visiškai, kaipo 
vyrų laisvalaikio produktą, panaikinti.

Vaikų darželių slaugėmis skirti tiktai vyrus, 
kad kiekviena motina galėtų atrasti laiko posė
džiams, saviveiklai ir skaitybai. Skaityti tiktai tas 
knygas, kur moterys nėra pajuokiamos, būk tai 
jos, kaip Madame Bovary, laksto paskui vyrus. Puc- 
cini operos Madama Butterfly turinį pakeisti: nu
sižudo Pinkertonas, o ne ponia Peteliškė...

Projektai kilo vienas po kito. Visas pasaulis tu
ri būti reformuotas, pakeistas, atgaivintas moters 
primatu. Visose valdžios institucijose įvykdomos 
šeimų revoliucijos. Vieton vyro į jo pareigas stoja 
žmona. Vyras tampa palydovu per iškilmingus pri
ėmimus, kaip princas Pilypas prie Britanijos ka
ralienės. Visur žodis Mr. keičiamas į žodį Mrs.

Dingsta Mr. President ir įžengia Mrs. Pre- 
sident, pilna daugelio valstybės galių, įskaitant ka 
riuomenės aparato tvarkymą. Ir tai nebūtų sunku, 
nes kariuomenės aparate žmonos užimtų vyrų pos
tus...

Mūsų korespondentas, kuris buvo užgrimuotas 
moterimi, pakeitė balsą dviem oktavom aukščiau ir 
paklausė:

— Kurios reformos palies gimdymo namus?
— Užtenka moterims gimdymo vargų, — su

skambėjo replika. — Tegu to paragauja vyrai.
— Tegu vyrai tampa gimdymo namų klijen- 

tais!
— Tegu jie sužino tai, ką iškenčia moterysI
— Reiškia, teks priversti juos gimdyti? —pa

klausė korespondentas.
Čia radikalių moterų susirinkimas kaž kaip ap

rimo, o netrukus ir visai išsiskirstė. Koresponden
tas, jau nudžiugęs, kad sugavo stambią spaudos an
tį, nieko nepešęs nukiūtino namo. Nuo šiandien vy
rai skiriami gimdyvėmis, skambėjo moterų išsi
laisvinimo judėjimo nutarimas.

stebėtis, kaip jis pajė
gė tai atlikti, nes daly
kų skaičius siekia arti 
300 opusų.

Visada linksmas, ge
rai nusiteikęs, pasiruo
šęs kiekvienam padėti, 
nepaisydamas ar už tai 
bus jam apmokama ar 
ne. Stengdavosi būti 
draugiškas, begalo jaut
rus, mėgdavo vaišinti 
svečius pats paruošda
mas įvairius patiekalus 
su įvairių skonių savais 
"receptais" šermukšni
nių, spanguolinių ir kt. 
Tai buvo labai retai už 
tinkamo tikrai malonaus 
ir gero lietuviško būdo. 
Artimiau bendradarbia
vę su velioniu jo pasi
genda, nes jis stengėsi 
kiek pajėgdamas priklau - 
syti įvairiom lietuviš
kom organizacijoms, 
dažnai 2-3 posėdžiuose 
dalyvauti nors ir keletą 
minučių. Ypatingai pasi
genda dr. J. Adomavi
čiaus vadovaujamas 
AVLUDAS.

Lietuvių Muzikologi
jos Archyvo vadovybė la

bai ir labai vėlionio pa
sigenda nes jis nema
žiau porą kartų savaitė
je atsilankydavo kaip 
reikalų vedėjas — vice- 
kuratorius. Be to vėlio
nio visas kūrybinis pali
kimas dukters p. I. Bray 
ir sūnaus architekto 
Aleksandro padovanotas 
LMA-vui su daugybe ki
tokių įvairių labai ver
tingų dalykų.

Metinių proga mirties 
dienoje (rugsėjo 13) Tė

vų Jėzuitų koplyčioje bu
vo atlaikytos Šv. Mišios 
už velionio sielą. Atna
šavo komp. kun. Br. Mar- 
kaitis, S. J. Laike Mišių 
giedojo operos sol. Pr. 
Bičkienė, prof. P. Ma- 
tiukas smuiku pianistui 
M. Motekaičiui vargo
nais palydint, išpildė ve
lionio kūrinius.

J. Žilevičius

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Ten, kur neolituanai stovyklavo
Šiais metais Korpo

racijos Vyr. Valdyba nuo 
rugpiūčio m. 30 iki rug
sėjo 6 d. turėjo vasaros 
stovyklą Blue Water Ma- 
nor vasarvietėje, kuri 
priklauso senesniosios 
kartos ateiviams Domi
ninkui ir Apolonijai Sly
vynams.

Bevasarojant kilo no
ras sužinoti iš A. Slivy- 
nienės, kas juos paskati
no įsigyti šią milijoninę 
vasarvietę. Bežiūrėda
mi į ežerą, kuriame ad
ministratorės E. Slivy- 
naitės-Šukienės dukrelė 
Daina su keliais vasar
vietės patarnautojais už 
siiminėjo vandens spor
tu, užvedžiau pokalbį su 
Aplonija.

Apolonija Virkšaitytė 
-Slivynienė pareiškė, 
kad į Ameriką ji atvyko 
1913 m. Gimė Lietuvoje 
Sedos vai. Pagardės km. 
Vykdama į Ameriką tu
rėjo vos 18 m. Atvyko į 
Brooklyną pas tetą. Vy
ko į Ameriką, nes girdė
jo, kad čia galima ge
riau gyventi. Dominin
kas Slivynas kilęs nuo 
Radviliškio. Taigi abu 
žemaičiai. J Ameriką at
vyko taip pat 1913 m. Į 
šią šalį važiavo dėl to, 
kad nenorėjo tarnauti ru. 
sų kariuomenėje.

Kaip Domininko, taip 
ir Apolonijos pirmieji 
žingsniai šiame krašte 
buvo nelengvi, nes nemo
kėjo anglų kalbos. Bet 
geriems žmonėms pa
dedant, gavo darbus. Apo. 
lonija dirbo siuvykloje, 
o Domininkas fabrike. 
Dirbdamas fabrike išmo
ko ir kirpėjo darbo. Iš 

D. Maurukaitė duoda seniorų priesaiką. Iš kairės V. Bitėnas ir 
L. Hoffmanienė.

uždarbių buvo galima 
pragyventi ir vieną kitą 
dolerį atidėti į šalį. Be
gyvendami Amerikoje su
kūrė lietuvišką šeimą. 
Susilaukė dukters, ku
riai vardas buvo duotas 
Elena. Vėliau ji ištekė
jo už Šukio ir augina duk
relę Dainą. Tarp savęs 
visi kalba lietuviškai.

KAS PASKATINO 
ĮSIGYTI ŠI£ 
VASARVIETę?

Pirmiausia Dominin
kas išmokęs kirpėjo dar
bo tuo amatu ilgus me
tus vertėsi, Pagaliau su
šlubavo jo sveikata. įsi 
tikinę, kad tie žmonės, 
kurie turi kokį nors biz
nį daug geriau gyvena, 
negu dirbantieji fabri
kuose, Amerikai įstojus 
į antrąjį pasaulinį ka
rą pasitaikė proga įsi
gyti pelningą biznį, kar- 
čiamą prie didelio dar
bininkų judėjimo. Biznis 
ėjo nepaprastai gerai. 
Darbininkai gerai uždirb
davo ir mėgdavo išgerti. 
Todėl pinigas plaukė ne 
saujomis, kaip Apoloni
ja sako, bet "ševelais". 
Susitaupę pinigų prieš 
23 metus nutarė nusi
pirkti šią vasarvietę. 
Kai ją pirko buvo tik vie
nas namas. Kiek jų per 
tą laikotarpį čia prista
tė net patys nežino. Daug 
į šią vasarvietę idėjo 
darbo ir pinigo. Nesigai
li. įdėtas kapitalas ne
ša gerą pelną.

KAIP EINASI BIZNIS?

Biznis eina gerai. Se
zono metu vasarotojų

DIRVA

pilna. Daugiausia vasa
roja amerikiečiai. Lie
tuvių maža. Korp! Neo- 
Lithuania jau antrą kar
tą čia stovyklauja. Va
sarvietė vienu metu gali 
sutalpinti apie 300 vasa- 
roto jų.

Vasarvietėje yra virš 
40 tarnautojų. Kiekvie
nam darbui yra atskiri 
žmonės.

— Jeigu dabar par
duotumėte šią vasarvie
tę, kiek ji kaštuotų?

— Netoli vienas par
davė žymiai mažesnę ir 
gavo apie milijoną. Ši 
yra didesnė, geriau 
įrengta, tai daugiau ir 
kaštuotų. Bet kol kas ne 
manome parduoti.

— Kas dabar yra vy
riausias šios vasarvie
tės administratorius?

— Jau kokie penkeri 
metai administruoja duk
tė Elena Šukienė, bet po 
truputį padedam ir mes 
abu. Šiuo metu pas A. 
Slivynienę vieši sesuo iš 
Lietuvos.

E. Šukienė turi labai 
talentingą dukrą Dainą. 
Ji mėgsta sportą, muzi
ką, dainą, teatrą, dra
mą. Kankliuoja kanklė
mis. Mėgsta dėvėti lie
tuviškus tautinius rū
bus. Daina sporto srity
je yra daug prizų laimė
jusi — jojime, vandens 
sporte, dainavime irt..

Baigiant pasikalbėji
mą pagaliau išdrįsau pa
klausti, kiek gi turi tų 
metelių. Atsakė, kad jau 
artėja prie pilnų aštuo- 
niasdešimts. Bet reikia 
stebėtis, kaip gerai at
rodo. Slivynus visur su 
tiksi. Jie tave užkalbins 
Ypač Apoloniją sutiksi 
bevažiuojant su savo mo 
toriniu vežimėliu. Va
sarvietėje visi keliai iš 
pilti asfaltu. Valgykloje 
ant stalo guli laikraš
čiai — Dirva, Darbinin 
kas, Tėvynė ir kt. Ponai 
Slivynai yra labai malo
nūs žmonės, dideli pat
riotai. Jie kiekvieną die
ną rytą ir vakare daly
vavo vėliavų pakėlime ir 
nuleidime ir drauge gie- 
duodavo ryte Lietuvos 
himną, o vakare Mari
ja, Marija.

J. Jurevičius
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Neolituanu stovyklos dalyviai Blue Water vasarvietėje.

Iškilmingo stovyklos, užbaigimo posėdžio dalyviai. Kalba A. Augustinavicienė.

Neolituanu stovykloje suruoštame literatūros vakare jumorai dainuoja. Iš kairės: Maurukas, Lauraity- 
tė, Maurukaitė, Klučnikaitė, Matjoška, Senuta ir Regis. L. Tamošaičio nuotraukos

piene noro (14)

Vakare įvyko staigmena. Pulkininkas Dubois 
paskambino iš Paryžiaus ir Wonder, murmėdamas 
ir nepatenkintas atsiliepė, bet paskui staiga jo bal
se pasigirdo džiaugsmo gaida ir veidas nušvito.

— Puiku! Kada jūs atvyksite? Greitai? Puiku, 
Ačiū, pulkininke.

Ir jis patenkintas pakabino ragelį.
— Klausykit Harry, jūs praradote 500 dolerių, 

kuriuos galėjote laimėti. Vieną kartą nujautimas ne 
pasitvirtino. Tiesa, gilumoj aš tikėjau, kad pulk. 
Dubois korektiškai loš žaidimą. Lenglet out!

— Out? Ką tai reiškia? — paklausė Harry. 
— Areštuotas?

— Ne. Miręs. Ir labai diskretiškai. Dubois 
man pasakė: "Vienas patogumas, tai nebus skanda
lo. Jokio nuostolio. Aš esu tikras, kad jis dirbo 
individualiai ir turėjo tik vieną ryšininką su kuriuo 
susitikdavo Šveicarijoje, tad mums iš to jokios nau
dos. Jo kūną greit suras ir duosime spaudos žin
geidumui numalšinti patenkinamą paaiškinimą?

— Bet... ar pulkininkas Dubois prisipažino nu
žudęs Langlet? — paklausė Harry negalėdamas nu
slėpti susijaudinimo.

— Aišku ne. Jis mirė nuo širdies smūgio.
— Aš matau, aš matau, — sumurmėjo Harry, 

lyg pats su savim kalbėtų.
— Dabar mes galėsime dirbti su Dubois, —pa

reiškė Wonder. Gaila tik, kad dar neišaiškintas 
Barinas, bet tai bus dabar, arba niekad.

***
Ir tuo metu, kada viskas atrodė gerai sekėsi, 

staiga Harry Susirgo. Per keturiasdešimt aštuonias 
valandas jis prarado daug svorio ir atrodė kaip gil
tinė. Su kiekviena valanda jis jautėsi blogiau.

Vieną popietę, kai gydytojas išvyko, Annabela 
pasilikusi viena su Harriu pradėjo kalbėti apie Ba- 
riną, kaip jį galima būtų išaiškinti. ČIA pavyko su
rinkti visų prancūzų ministerių įrekorduotus bal
sus, bet nė vienas jų nesutapo su Barino balsu, ku
ris buvo įrekorduotas juostelėje. Staiga Harriui 
šovė galvon mintis.

— Bet tai gali būti ir ne ministras, o lygus 
ministrui, būtent ministrų kabineto direktorius, 
kuris dažniausiai pasilieka prie visų vyriausybių. 
Tai vyriausybės pilno pasitikėjimo žmogus. Atsi
mink gerai ką K,G.B. viršininkas sakė: "Barinas 
yra prancūzų politikoj aukšta asmenybė. Jis turi 
ministro rangą ir buvo visose de Gaulle vyriausy
bėse". Bet K.G.B. viršininkas nepasakė, kad tai 
ministras. Nes jei toks būtų, jis būtų tai pasakęs. 
Tad žiūrėkime, kas vyriausybėje turi ministro ran
gą. Barinas yra kurios nors ministerijos direkto
rius arba ministrų kabineto direktorius.

Ir Harry, nežiūrint, kad dar sirgo, panorėjo 
važiuoti pas Wonderį.

Wonder tuoj pat priėmė Harry ir Annabelą. Har
ry ramiai išdėstė savo hipotezę. Tačiau Wonder su
abejojo, kaip tokioj gausybėj žmonių bus galima iš
aiškinti Bariną.

— Sumažinkime įtariamųjų skaičių iki dešim
ties ar mažiau.

— Kokiu būdu?
— Labai paprastai. Jis yra svarbi asmenybė, 

kas įtariamųjų skaičių sumažina iki trisdešimt ar 

keturiasdešimt, tai ministerijų direktoriai arba spe
cialioms misijoms skirti asmenys; kadangi Barino 
teikiamos žinios Maskvoje laikomos svarbiomis, 
tai jis turi būti ministerių kabinete arba kurioje 
nors raktinėje ministerijoje, kaip krašto gynybos, 
ar vidaus reikalų ministerijoje; kaip K.G.B. virši
ninkas sako, kad jis visad jiems dirbęs, kaip anglas 
Philby ir kiti, tai tokįnesunkusurasti,panagrinėjus 
įtariamųjų praeitį būtent studentaudamas jis turė
jo priklausyti marksistinei grupei ar pan. ir kita 
charakteringa žymė, tai kad jis įkišo moterį-agen- 
tę į pulkininko Dubois aplinką. Gal nuo šito ir pra- 
dėtumėme ieškoti. Jūs be abejo turite Dubois tar
nautojų sąrašą.

— Aišku.
— Painformuokite Paryžiuje savo agentams, 

kad apie tas moteris surinktų daugiau informacijų.
• ***

Po šio pasikalbėjimo Harriui grįžo nuotaika ir 
pasijuto geriau, ypač kai atrodė, kad Barinąpavyks 
išaiškinti. Iš šešiasdešimt kortelių C.I.A. kompiu
teris atrinko tris. Susipažinęs su visų trijų biogra
fijom, Wonder sušuko:

— Tai turėtų būti šis. Viskas atitinka.
Tai buvo Jacąues Routier, ministerių kabineto 

attache, kuris buvo visuose de Gaulle kabinetuose. 
Iš jo biografijos patirta, kad jo tikroji pavardė bu
vo Dobruškin. Jo tėvas buvo rusų armijos karinin
kas, bet sukompromituotas Tuchačevskio karinia
me sąmoksle 1937 metais atbėgęs į Prancūziją su 
žmona ir sūnumi. Šitas faktas suintrigavo Wonderį.

— Ar tai galimas dalykas? — paklausė jis 
Harrio.

— Taip.
— Tačiau aš girdėjau, kad Stalinas išžudė vi

sus karininkus dalyvavusius sąmoksle?
— Visada gali būti vienas ar du.

(Bus daugiau)
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Kęstutis Kizevičius

BOSTON
BALFO VAJUS

Bostono BALFo sky
riaus valdyba praneša, 
kad nuo š.m. rugsėjo 
mėn. 1 d. pradedamas pi
niginis vajus lietuvių 
šalpai paremti už JAV 
ribų. Į BALFo centrą 
kreipiasi daug lietuvių iš 
Lietuvos, Sibiro ir kt. 
pasaulio kraštų prašy
dami pagalbos dėl ligos, 
senatvės ar kt. priežas
čių. Prašančių yra tiek 
daug, kad BALFas dėl 
lėšų stokos negali visų 
prašymų patenkinti. Var
gas ne mažėja, bet di
dėja. Tokiam turtingam 
krašte — Amerikoje, šel
piamųjų skaičius kas 
met vis didėja.

Šiais metais piniginio 
vajaus pasisekimas Bos
tono lietuviams yra tuo 
svarbus, kadangiBALFo 
darbuotojų seimas įvyks 
Padėkos Dienos savait
galyje Bostone, todėl šio 
suvažiavimo proga nori
me įteikti didesnę auką, 
tuo parodydami, kadBos- 

Daiva Ožinskaitė

Edvardas Klimas

Eileen Makvitytė Rimancas Aukštuolis

Raimundas Sabaliauskas

Remigijus Darnusis Vytautas Žagarskas

tono lietuviai ir šalpos 
darbui nėra abejingi.

Suprasdamas šio va
jaus ir bendrai lietuvių 
šalpos svarbumą, į dar
bą įsijungė Amerikoje 
gimęs ir augęs So. Bos 
tono lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Baltra- 
šiūnas, kuris vadovaus 
šiam piniginiam vajui. 
Mūsų mielas klebonas 
yra taip pat ir Seimo 
globėjas. Jam į pagal
bą ateina daug organiza
cijų atstovų, visuome
nės ir Balfo veikėjų. Pil
nas piniginio vajaus sąs
tatas bus paskelbtas vė
liau.

Bostono lietuviai ir 
lietuvės, kreipsimės pas 
jus su aukų lapais asme
niškai, per organizaci
jas ir kt. būdais, būki
te malonūs, kai aukų rin
kėjai pasibels į jūsų du
ris, atidarykite ne tik 
duris, bet ir širdį, te
gul neatsiranda nė vie
no lietuvio, kuris neiš- 
tiestų pagalbos rankos į 
vargą patekusiam savo 
tauiečiui. Kiek ir kaip 
Balfas galės sušelpti 
mūsų tautiečius, priklau
so nuo jūsų geros va
lios. (pm)
NAUJA VALDYBA

LB Bostono apyl. val
dyba savo posėdyje š.m. 
rugpiūčio 25 d. pasiskirs
tė pareigomis sekančiai:

Antanas Matjoška — 
pirm., Jonas Vizbaras
— sekr. ir informacin. 
reikal., adv. Jonas Gri
galius — vicepirm. ir 
ryšiui su amerikiečiais, 
Gintaras Karosas — vi
cepirm. jaunimo reika
lams , Henrikas Čepas
— vicepirm., Stasys Au- 
gonis — iždininkas, Juo
zas Bakšys —narys įvai
riems reikalams.

Naujoji Valdyba ren
gia š.m. rugsėjo 20 d. 
Tautos šventės (rugsė
jo 8-sios) ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 50 me
tų sukakties minėjimą 
Lietuvių klubo salėje 
South Bostone sekančia 
tvarka: rugsėjo 20 d. 10 
vai. ryto šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčio
je pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės.

Iškilmingas minėji
mas 3 vai. po pietų sek- 
mad. Lietuvių klubo au
ditorijoje III aukšte. Kab 
bės prel. J. Balkonas iš 
New Yorko ir Lietuvos 
Garbės konsul. adv. A. 
Šalna.

Meninę programą at
liks komp. J. Kačinsko 
vedamas mišrus choras 
ir solistas B. Povilavi- 
Čius.

Šventei skirtas minė
jimas bus pravestas ir 
per lietuvių radijo valan
dą. Lietuvių organizaci
jos pamaldose ir minė
jime prašomos dalyvau
ti organizuotai su savo 
vėliavomis.

Po minėjimo veiks bu
fetas ir šokiai. Apyl. vai 
dyba kviečia visus lie
tuvius minėjime gausiai 
dalyvauti.

• VILA AUDRONE 
Cape Cod jau baigė va
saros sezoną ir dr. E. 
ir Marija Jansonai jau 
grįžo į savo žiemos re 
zidenciją Bostone.

Paskutinę savaitę bu
vo svečių atvykusių iš 
labai tolimų kraštų net 
iš Australijos ir Euro
pos. Muzikas J. Zda
nius su šeima iš Austra
lijos (dabar gyvena Chi
cagoje), p. Senkus iš Eu
ropos ir p. Lembertie- 
nė iš Santa Monica, Ca

lif. Prie jų prisijungė 
rašytojas Ant. Gustai
tis su ponia iš Bostono 
ir dr. Kazakevičius su 
šeima iš N.Y. ir prof. 
dr. Vengris iš Arm- 
herst Mass. Savaitgaliui 
kaip visada atvyko ir 
dr. E. Jansonas iš Bos
tono įsijungdamas į visų 
atostogaujančių gyveni
mą.

Smagiai buvo praleis
ta keliolika dienų gra
žioje Cape Cod gamto
je besimaudant šiltame 
jūros vandeny (šią va
sarą vanduo buvo net 
80 F šilimos) besidali
nant įspūdžiais iš išgy
ventos praeities ir taip 
pat sprendžiant dabar
ties ir ateities aktua
lias problemas.
• BOSTONO kultūrinių 

subatvakarių XII sezono 
atidarymas įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 19 d. Pro
gramoje — lietuvių dai
lininkų grafikos darbų pa
roda, kurioje bus išsta
tyti V. Igno, V.K. Jony
no, A. Krivicko, Ž. Mik
šio, V. Rato, A. Šimkū
no, T. Valiaus jr R. Vie
sulo kūriniai. Ši paroda, 
kuri yra suorganizuota 
"Gabijos" leidyklos, bus 
atidaryta rugsėjo 19 d. 7 
vai, 30 min. vakare. Ati
daromąjį žodį tars dail. 
V. Vizgirda. Programą 
seks tradicinė kavutė ir 
pašnekesiai.

Parodos lankymo va
landos: rugsėjo 19 d. jau 
nuo 1 vai. po pietų ir rug
sėjo 20 d. nuo 11 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro, kada 
įvyks ir parodos uždary
mas.

Naujoji Kultūriniams 
subatvakariams rengti 
komisija maloniai kvie
čia visus atsilankyti.

DETROIT

• Steigiamojo Seimo mi
nėjimas Detroite įvyks š. 
m. rugsėjo mėn. 20 d., sek
madienį, 12:30 vai. po pietų 
Detroito Lietuvių Namuo
se, 3009 Tillman. Rengia 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras. Programoje 
d. Juozo Jakšto paskaita 
apie Steigiamąjį Seimą ir 
Galinos Gobienės vadovau
jamos tautinių šokių trupės 
ŠILAINĖS pasirodymas bei 
Justo Pusdešrio režisuoja
mo ALKOS sambūrio de
klamacijos. Visuomenė ma
loniai kviečiama gausiai da
lyvauti.

JAUNIMO CHORAS 
PRADEDA DARBĄ

Po vasaros atostogų 
visi choristai yra vėl 
kviečiami atnaujinti sa
vo registraciją 1970/71 
chorinio darbo metams, 
kurie pareikalaus nema
žiau laiko ir darbo, kad 
choras vis progresuotų. 
Visų choristų registra
cija bus rugsėjo mėn. 
26 d. sekmadienį tuoj po 
lietuviškų pamaldų 12 
vai. 30 min. Šv. Petro 
parapijos salėje, kuri 
yra bažnyčios rūsyje. Ir 
nauji choristai, kurių bal
sai patikrinti ir yrapri- 
imti į chorą, taip patpri- 
valo registruotis.

Be registracijos bus 
svarstomas gastrolių į 
New Yorką klausimas ir 
kiti chorinio darbo ir 
veiklos reikalai. Jonas 
Maršalkovičius pade
monstruos skaidrėmis 
įvairių ir įdomių sceni
nių vaizdų iš "Piršlybos 
Šapnagiuos" pastatymo, 
kur bus labai gera ir vie 
tintėlė proga užsisaky
ti pageidaujamų spalvo
tų nuotraukų. Kadangi

Kanadoje Baltijos stovyklavietėje prie Montrealio rugpiūčio 1-8 
d. jvyko skautą vadovų ir skaučių vadovių lavinimo mokyklų 
ąžuolo ir Gintaro stovyklos. Nuotraukoje (viršuje) atliekant pione- 
rijos darbus. Statomas bokštas. Apačioje viena stovyklautojų skil
tis išeina vienos paros žygiu. č. Kiliulio nuotraukos

čia bus daug bendrų rei
kalų, surištų su "Šilai
nės" tautinių šokių gru
pe, todėl ir šokėjai pra
šomi atsilankyti. Ir su
interesuoti tėvai yra ma 
loniai kviečiami pra
leisti -sekmadienio po
pietę su jaunimu.

Šv. Petro bažnyčioje 
nuo rugsėjo mėn. 27 die
nos lietuviškos pamal
dos kiekvieną sekmadie
nį bus H vai. 30 min. 
Todėl kam paranku, tas 
gali čia mišias išklausy
ti ir tuoj po mišių atlik
ti registraciją ir daly
vauti bendrame susirin
kime, kuris yra labai 
svarbus ir choristams ir 
šokėjams ir tėvams. Esa
me dėkingi šv. Petro pa
rapijos administratoriui 
kun. Viktorui Kriščiūne- 
vičiui, kad leido Jaunimo 
Chorui veltu naudotis 
parapijos sale repetici
joms, kurios numatytos 
kiekvieną sekmadienį 12 
vai. 30 min. tuoj po lie
tuviškų pamaldų.

St. Sližys

ŠAUDYMO 
VARŽYBOS

Detroito jūrų šauliai 
rugsėjo 20 d. Kodačių va
sarvietėje rengia perei- 
namajai taurei laimėti 
sportinio šaudymo rung
tynes. Rungtynėse daly
vauja visi kuopos šauliai 
ir šaulės. Taip pat bus 
duodamos ir individu
alios premijos šau
liams: 3 vyrams ir 3 mo
terims. Rungtynėse ga
lės dalyvauti ir tą dieną 
įstojusieji į kuopą ir už
simokėjusieji nario mo
kestį.

Bendrus pietus paruoš 
šaulės, vadovaujamos 
kuopos parengimo vado
vo J. Kinciaus. Po pietų, 
įvyks vandens sportas ir 
vakare laužas, kurįpra- 
ves Česlovas Anužis.

Visi kviečiami atvyk
ti į Kodačių vasarvietę ir 
kartu su šauliais praleis 
ti rudens sekmadienį. 
Pradžia 8 vai. ryto.

***
Rugpiūčio 29 d. Šv. 

Antano bažnyčioje kle
bonas kun. K. Simaitis 
sutuokė Oną Vaitiekutę 

ir Antaną J. Lungį.
Šv. Mišių metu vargo

nais grojo Ona Valytė, 
giedojo Pranas Zaran- 
ka. Vestuvių vaišės įvy
ko Lietuvių Namuose, ku
riuose dalyvavo netoli 
250 svečių. Pagal lietu
viškas tradicijas jaunuo
sius Lietuvių Namuose 
su duona, druska ir vyno 
taurelėmis sutiko jų tė
vai: E. ir S. Lungiai ir 
J. ir A. Vaitiekai, orkest
rui grojant maršą.

Vestuvių programą 
pravedė Vladas Selenis. 
Gauta sveikinimų tele
gramomis nuo giminių iš 
Latvijos ir Lietuvos. 
Taip pat ir nuo gen. Jo
no ir ponios Černių.

Jaunavedžius žodžiu 
sveikino: LB Detroito 
apylinkės vardu Vladas 
Selenis, St. Butkaus šau
lių kuopos jJirmininkas 
Leonardas Šulcas. Švy
turio šaulio kuopos pir
mininkas Mykolas Vit
kus ir kun. K. Simaitis. 
Abu jaunieji yra šauliai 
ir priklauso Švyturio 
kuopai. A. Lungys yra 
baigęs 2 metų Fordo ko
legijoje buhalteriją ir 
dirba viename fabrike sa - 
vo profesijoje.

♦♦♦

Jaučio kepimas Dai
navoje įvyks spalio 4 d. 
Dainavos parengimų ko
misija žada šią rudens 
išvyką pravesti taip, kad 
būtų patenkintas jauni
mas ir suaugusieji.

A. Grinius

CHICAGO

• Pedagoginiame Litua
nistikos Institute mokslas 
pradedamas š. m. rugsėjo 
19. Visi studentai — senieji 
ir naujieji — prašomi susi
rinkti 9 vai. ryto Jaunimo 
Centre, 203 kam. (5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
III.). Institutą lankyti jau 
yra užsirašę 32 nauji klau
sytojai.

RN’s and LPN’s
Irom approved schools. Full or part 
lime. 7-3:30 and 3’tt:3O.

ORDERLY
5 days, 40-hr. weelc. 7-3:30. 

JENNINGS HALL NURS1NG FIOME 
10204 Grante, Rd.

Garfield HeiRhts, Ohio
Call 581-2900 9 A. M. i P. M. 

(68-70)
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L.
CLEVELANDE 1

IR APYLINKĖSE
• Jadvyga Budrienė, SLA 

20-tos moterų kuopos pir
mininkė sutiko būti K. S. 
Kurpiaus pagerbimui ruoš
ti komiteto nare.

• Juozas Jurevičius, Dir
vos bendradarbis Chicago
je, grįždamas iš neolituanų 
stovyklos buvo sustojęs 
Clevelande ir lydimas muz. 
A. ir O. Mikulskių aplankė 
Dirvos redakciją.

• Kongresmanas Michael 
A. Feighan praneša, kad 
jaunuoliai gyvenantieji 20- 
tame distrikte ii’ norintieji 
įstoti į karo akademijas 
(laivyno, aviacijos) ar į 
prekybos laivyno akademi
ją, kreipiasi į jį iki rugsėjo 
25 d. dėl rekomendacijos. 
Specialūs blankai gaunami 
Dirvoje.

• Edward F. Rohlin pa
skirtas Stroh bravoro bend
rovės viceprezidentu preky
binės rinkos reikalams. 
Stroh bendrovėje jis pra
dėjo dirbti 1968 m. kaip di
rektoriaus asistentas rinkos 
reikalams. Prieš tai jis dir- 
vo Schlitz bravoro bendro
vėje ir Burgemeister Beer

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

5 '/<% « 6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON 
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIRVOS TRADICINIS RUDENS BALIUS
ĮVYKS S. M. RUGSĖJO 26 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.,

ŠV. JURGIO PARAPUOS SALĖJE.
Siame baliuje specialus garbės komitetas ir Clevelando lietuvių visuomenė 

pagerbs visuomenininką ir buvusį Dirvos redaktorių-leidėją

KAZĮ S. KARPIŲ, 75 METU AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA, 

akompanuojant muzikei Reginai
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-

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

Baliuje meninę programą at
liks solistė Aldona Stempužienė,

mais. Kaina asmeniui $7.50. Vietas 
maloniai kviečiame rezervuotis Dir
voje — tel. 431-6344, pas A. Garmų — 
481-7930, V. Blinstrubą — 531-2660, 
V. Stuogį 
681-5295.

Automobilių pastatymo aikštėse 
prie salės budės policija.

486-2387 ir J. Mockų

reikalų vedėju. Jis yra gi
męs New Yorke ir baigęs 
Nęw Yorko universitetą, 
šiuo metu su šeima gyvena 
Bloomfield Hills, Mich.

Stroh bendrovė savo nuo
latiniais skelbimais remia 
Dirvą.

• Kun. Gintautas Saba- 
taitis Case Western Re- 
serve universitete gavo ma
gistro laipsnį. Dabar jis 
ruošiasi daktaro laipsniui 
iš neuro-psicho potologijos 
srities, šiuo metu jis dirba 
kaip klinikinės psichologi
jos specialistas Clevelando 
Veteranų ligoninėje.

• Dr. N. ir G. Juškėnai 
išskrido dviem savaitėm 
atostogų į Tolimuosius Ry
tus. Aplankys Japoniją, 
Hong Kongą ir Thailandą. 
Dr. N. Juškėnienė Tokyo ir 
Hong Konge dalyvaus me
dicinos seminare.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, rugsėjo 17 d. įvyks įdo

mios vvrestling rungtynės 
tarp milžino Bobo Brazil ir 
Ernie ”Big Cat” Ladd. Be 
to, bus ir kitų imtininkų 
kaip Diek Brower, Hans 
Schmidt, Kurt Von Hess ir 
kt.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje.

• Birutė žiūrienė (Luko
šiūtė), sulaukusi 70 metų 
amžiaus, liepos 11 d. mirė 
Clevelande. Jaunystėje ji 
buvo veikli lietuvių organi
zacijų narė, dalyvaudavo 
choruose ir vaidinimuose.

VANDALIZMAS 
KULTŪRINIUOSE 

DARŽELIUOSE
Lietuviams nemaloni ži

nia: mūsų darželyje nuo 
Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo piktadariai nuplėšė 
žalvarinį užrašą.

Šią vasarą sužalojimai 
padaryti žydų, suomių dar
želiuose.

Kultūrinių Darželių Fe
deracijos valdyba tuo rei
kalu turėjo pasitarimus su 
miesto parkų direkcija, ku
ri sako, kad tai yra miesto 
parkų turtas ir su laiku nu
plėštus užrašus pagamins ir 
pridės.

Daromi pasiūlymai tuos 
užrašus pagaminti iš pi
gaus aluminumo, nes žalva
rį vagia pardavimui.

Praeitą sekmadienį vo
kiečiai savo darželyje pa
statė paminklą mokslinin
kui Alexander von Hump- 
boltui.

"Vieno Pasaulio Diena” 
šįmet rengiama sekmadienį, 
spalio 11 d., 2 vai. Tai bus 
jau 25-ta metinė tokia die
na kai darželių organizacija 
tai įvedė.

Tą dieną bus atidengtas 
paminklas rumunų kompo
zitoriui — smuiki n i n k u i 
George Enescu. Programo
je be kalbų ir dainų, bus 
tautiniai šokiai tik indėnų

Clevelando skautų ir skaučių vadovai rugp. 29 d. surengė gegužinę 
Metropolitan parke prie Chardon Rd. Suvažiavo apie 200 jaunų skau 
tų, skaučių ir jų tėvelių.

Prie dešrelių ir limonado darbavosi V.A. šenbergai, S.M. Slabo- 
kai, S. Mockuvienė ir V. Urbaitis. D. Kižys dalinai pravedė žaidi
mus. Nuotaikingą lauželį pravedė D. Orantaitė.

Nuotraukoje V. Nasvytytė ir N. Mainelytė "vaidina" prie laužo. 
V. Bacevičiaus nuotrauka

ir lietuvių. Lietuvių pro
gramos dalimi rūpinasi Ri
ta Premeneckienė ir K. S. 
Karpius. Rumunų darželis 
yra kitoje pusėje bulvaro 
nuo lietuvių, prie St. Clair 
gatvės. (k)

KERMOŠIUS MIESTO 
CENTRE

Praeitą penktadienį ir 
šeštadienį, miesto centre, 
Euclid gatvėje buvo su
rengtas savotiškas kermo
šius. Trafikui visa gatvė 
buvo uždaryta, viduryje 
gatvės vaikščiojo minios 
žmonių, buvo pridėta viso
kiausių mažniekų pardavi
mui, užkandinės, suolai pa
sisėdėjimui ir t.t. Didžiosios 
krautuvės taip pat buvo at
daros bizniui.

Superior Arcade patalpo
se, ta proga, buvo įrengta 
keleto tautybių stalai ap
krauti savais skanumynais. 
Lietuvių stalą parengus Ri
ta Premeneckienė, Vysk. 
Valančiaus mokyklos viena 
mokytojų, tos mokyklos 
naudai padarė virš $100 pel
no. Viską išpirko praeinan
čios minios.

LITUANISTINIAI 
PEDAGOGINIAI KURSAI 
darbą pradeda rugsėjo 17 
d., 6:45 vai. Naujosios pa
rapijos patalpose. Priima
mi: tikraisiais klausytojais 
— baigusieji aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą, o jos 
nebaigusieji — laisvaisiais 
klausytojais. Informacijos 
ir registracijos reikalais 
kreiptis į kursų direktorių 
V. Kavaliūną tel. 486-5512.

MOKINIŲ SUMAŽĖJO
Clevelando miesto 

pradinės mokyklos moks- 
lo metą pradėjo trečia
dienį su 1,500 mokinių 
mažiau negu pernai, ir 
666 mokytojais mažiau.

Mokinių skaičiaus su

mažėjimas yra pasekmė 
miesto gyventojų išsikė- 
limo iš Clevelando ribų į 
priemiesčius.

Šiais metais 200 mo
kyklų lankys 149,000mo- 
k-iniai ir mokytojų bus 
5,396. '

Clevelando vyskupijos 
aštuonių apskričių pa
rapijinėse mokyklos įsi
rašiusių mokinių skai
čius bus 94,550 arba 
1,920 mažiau negu per
nai. Aukštesnėse mokyk 
lose bus 27,228, apie 130 
daugiau.

CLEVELANDO PARENGIMU I 
_ _ _  KALENDORIUS —1

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

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

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

LAPKRIČIO 7-8 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB I-os ir II-os 
A py L valdybos.

LAPKRIČIO 26-28 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos XX visuo
tinis suvažiavimas Pic Carter 
viešbutyje.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me • 
tų sutikimas rengiamas LBI-os 
ir II-os ApyL valdybos.

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

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

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

STAFF 
PHYSICAL THERAP1ST 

Melhodfal Hoapital of Gary, Indiana, 
vvilh 466 beda, ■ is building and 
opening a new comprehcnsive reha- 
bilitation center under the direc- 
tion of a physiatrist. Full-time po- 
sitiona in Physical Thernpy and 
Occupational Therapy are open.

Industrial conimunity offera excellent 
variety of patienla and opporlunity 
for profesaional development.

Liberal safary and fringe benefits, 
exceeds average for the area.

Contact: Medical Direclor of Reha- 
bilitation Center of Methodist 
Hospital of Gary, 600 Grant Street, 
Gary, Indiana. (68-69)

ALUMINUM 
D1E CAST OPERATOR 

Opening on firat shift for experienced 
aluminum die caat operator, good in- 
centive rales, complete ipsurance pro- 
gram, permanent employment. Ap- 
plicalions accepted Mon.-Fri. 8 a. m. 
to 5 p. m.
ALUMINUM & ZINK DIE CAST CO. 

262 Matzinger Rd., Toledo. Ohio 
(68-74)

PARDUODAMAS NAMAS
Euclid Colonial 

arti Lake Shore Blvd. 3 
miegamieji, mūrinis, 1’/Įj 
vonios, 2 automobilių gara
žas. Puikiame stovyje. Pra
šo 33,900. Skambinti po 5 v. 
RE 1-6140. (68-70)

LONGBEACH

MIRĖ V. ARCHIS
Š. m. birželio mėn. 25 d. 

Long Beach, Calif. ligoninė
je mirė Vincentas Archis- 
Arčekauskas. Gimęs 1884 
m. Bardauskų kaime, Vil
kaviškio valsč. ir apskri
ties, Lietuvoje. Jaunas bū
damas dirbo pogrindy prieš 
Rusijos caro valdžią, dėl iš
laisvinimo Lietuvos iš rusų 
okupacijos, žandarams su
sekus jo veikimą, pabėgo į 
Ameriką. A p s i g y v e nęs 
Pennsylvanijoje gavo darbą 
savo profesijoje, kaipo siu
vėjas. Ilgą laiką gyveno Los 
Angeles mieste, o vėliau ap
sigyveno Long Beach mies
te ir gyveno iki mirties. Bu
vo lietuvis patriotas, tauti
nių pažiūrų. Dirbo lietuviš
kose tautinėse organizacijo
se būdamas pirmininku, vi
cepirmininku ir iždininku. 
Paskutiniu laiku iki mirties 
buvo Lietuvių Fondo Long 
Beach Apylinkės Vajaus 
Komiteto pirmininku ir 
Lietuvių Klubo kasininku.

★
Lietuvaitė viešnia iš Len

kijos — Suvalkų trikampio 
Marytė Staskeliūnaitė, ga
vus leidimą trumpam at
vykti j Ameriką, apsistojo 
pas pažįstamą Jurgį Mika- 
lonį Long Beach mieste.

★
š. m. rugpiūčio mėn. 8 d. 

Long Beach Lietuvių Klu
bas surengė gegužinę Mor- 
gan salėje Long Beach. Pa
rengimo pelną paaukojo Ca- 
lifornijos Lietuvių Radijo 
valandėlei.

Kadangi Liet. Radijo va
landėlės Klubas turi apie 
200 narių. Buvo tikėtasi, 
kad nariai gausiai atsilan
kys j parengimą. Bet apsi- 
vilta. Į parengimą atsilan
kė tik 61 asmuo.

šokiams grojo orkestras 
muziko St. Kalvaičio vado
vaujamas. Meninę progra
mą labai gražiai atliko Los 
Angeliečiai lietuviai daini
ninkai D. Mackialienė, O. 
Deveikienė, A. Polikaitis ir 
Br. Seliukas, akordeonu 
juos palydėjo VI. Gilys. Pa
rengimo vyriausia šeimi
ninkė L. Tamošaitienė, jai 
dirbti padėjo moterys Klu
bo narės. Prie gėrimų bufe
to dirbo Br. Morkis. Loteri
ją tvarkė M. ir St. Jasučiai. 
Bilietus pardavinėjo A. 
Wallce ir D.'Mekišius. Klu
bo valdyba dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie paren
gimo. (dm)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LB SPAUDOS IR RADIJO 
DIENA TABOR FARMOJE 

PASIEKIAMA
Iš Detroito: iš greitkelio 

94 išsukti 29 išvažiavimu 
(Pipestone-Sodus), laikytis 
kairės, sekti Tabor Farmos 
rodykles.

Iš Clevelando ir Ryty: 
Ohio-Indianos greitkeliu va
žiuoti iki South Bendo, suk
ti 31 keliu j šiaurę, neper
važiavus tilto prie Berien 
Springs sukti j dešinę ir va
žiuoti kairiuoju keliu.

Iš Chicagos: iš Calumet 
važiuoti Indianos greitke
liu, išsukti La Porte išva
žiavimu, važiuoti 39 keliu į 
94 greitkelį, iš jo išsukti 29

išvažiavimu (Pipestone-So
dus), prie sustojimo ženklo 
sukti į dešinę, važiuoti iki 
kito sustojimo ženklo, suk
ti į kairę, pavažiavus sukti 
į dešinę į River Rd.

Tabor Farihos tel.: (616) 
925-6404.

• Stefanija Rūkienė, ku
rios Sibiro tremties atsimi
nimų afttras tomas "Grįži
mas į laisvę” jau atspaus
dintas ir yra knygų rišyklo- 
jo, o netrukus jau bus ir 
knygų rinkoje, su savo vy
ru persikėlė gyventi į Ar- 
kansas. Jų naujas adresas: 
S. ir K. Rūkai, 100 Elm- 
hurst Dr., Hot Springs, 
Ark. 71901.

ANTANUI SENIKUI

mirus, jo brolius Dr. JUOZĄ, KAZI

MIERĄ ir seserį p. K. KIZEVIČIENĘ 

giliai užjaučiame

Dr. D. ir R. Degėsiai
Dr. E. ir A. Drukteiniai

A. A.

ANTANUI SENIKUI

mirus, jo žmoną DANUTĘ, seserį KA

ZĘ, brolius JUO.ZĄ, KAZĮ bei artimuo

sius, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Irena ir Antanas Sprindžiai, 
Vladė ir Gediminas Lapenai

Tauriam lietuviui, tautinės srovės veikėjui

ANTANUI SENIKUI
mirus, poniai DANUTEI SENIKIENEI, seserims, 
broliams, giminėms ir artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia

A.L.T. S-gos Rytų Apygardos 
Valdyba

Mielam bičiuliui, kolegai
ANTANUI SENIKUI 

mirus, našlei DANUTEI, seserims KAZIMIERAI, 
ALDONAI, ANTANUI, broliams KAZIUI, JUO- 
ŽUI, PRANUI ir visiems giminėms, bei artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Aleksandra ir Vincentas 
Gruzdžiai

ANTANUI SENIKUI

mirus, seseriai KAZIMIERAI KIZEVIČIENEI ir 

jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Julija ir Vytautas Stuogiai 
Guoda ir John Carpenter

• Aldona Mackevičienė, 
Queens Borough Public Li- 
brary Ass’t. Chief, Techni- 
cal Processes, lankydamasi 
Clevelande, Dirvoje nupir
ko savo knygynui naujau
sių lietuviškų knygų, išleis
tų įvairių leidyklų, už 90 
dolerių. Tokiu būdu lietu
viškasis skyrius Queens Bo
rough knygyne, New Yor
ke, praplečiamas.

CHICAGO
POATOSTOGINIS NARIU 

SUSIRINKIMAS
ALT S-gos Chicagos sky

riaus valdyba, pirmame po 
vasaros pertraukos posėdy
je, nutarė rugsėjo 20 d. 
(sekmadienį) sušaukti na
rių susirinkimą, Don Var
nas Veteranų Posto salėje, 
6818 South Destern Avė. 
Pradžia 4 vai. p. p.

Susirinkime norima pa
sikeisti mintimis dėl arti

miausių skyriaus darbų. Be 
to dr. S. Biežis maloniai su
tiko patiekti gydytojo apy
braižą apie širdies ligas.

Teisininkui

ANTANUI SENIKUI

mirus, jo žmoną DANĄ bei artimuosius

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Liucija ir Vincas 
š a u d ž i a i

Brangiam bičiuliui

ANTANUI SENIKUI
mirus, jo žmonai, seseriai, broliams ir artimie

siems užuojautą reiškia

Elena, Julius ir Lilijana 
Januliai (Janulevičiai)

Naujoji lietuvių pranciškonų vadovybė JAV-bėse. bedi iš kairės provincijolas T. Jurgis Gailiušis, ge
neralinis vizitatorius T J. Cassese, buv. provincijolas T. Leonardas Andriekus. Stovi: Eugenijus Jurgu
tis, T. Paulus Baltakis, T. Bernardas Grauslys ir P. Barius.

Po susirinkimo numato
ma šeimyniška kavutė, o 
jos metu trumpas linksmas 
vaizdelis ir po jo — pašne
kesiai.

Skyriui šiais metais pir
mininkauja Ona Biežienė, o 
jai talkininkauja septynios 
valdybos narės.

Mirus sk. nariui dr. Juo
zui Dauparui, skyr. valdy
ba, vietoje gėlių puokštės 
ant jo karsto, įmokėjo 20 
dol. Lietuvių Taut. Na
mams, Chicagoje. (v)

NEW YORK
• Dr. J. Bilėnas su žmo

na grįžo iš Paryžiaus, kur 
skaitė paskaitą šilumos 
mainų ketvirtoje tarptauti
nėje konferencijoje. Suva
žiavime buvo susitikęs Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
viceprezidentą prof. A. Žu
kauską. Konferencijos pro
gramoje taip pat buvo 
įtraukti du straipsniai iš 
Lietuvos, kuriuos paruošė 
A. Žukauskas, A. šlaučiaus. 
kas ir I. Stasiulevičius.

• Stepas ir Aldona Mac- 
kevičiai iš New Yorko iš
skrido atostogų į Europą. 
Lankysis Paryžiuje, Grai
kijoje ir Turkijoje.

FLORIDA

MIRĖ
A. ANDRIJAUSKIENĖ
Rugpiūčio 31 d. mirė 

Anastazija Andrijauskienė, 
daug metų gyvenusi Cleve
lande, buvo 80 metų. Kilusi 
iš Žemaitijos, Pajūrėlio 
miestelio. Paliko liūdesyje 
Bronę Tamošaitienė, žentą 
dr. Stasį Tamošaitį, anūkus 
dr. Aldoną Lyon su šeima, 
Cleveland, Ohio, gailestin
gąją sesutę Rūtą Thorsted 
su šeima Seattle, Wash., dr. 
Vytautą Tamošaitį-Thomas 
Chicagoje, III. Keturis pro- 
anūkus ir daug kitų gimi
nių. Palaidota su bažnytė- 
mis apeigomis.

• Amelia ir Felix Morkus, 
Floridos gyventojai, užsi
prenumeravo Dirvą, kad jų 
svečiai — lietuviai, atosto
gaudami neatitrūktų nuo 
lietuviškos spaudos.

A. F. Morkai gražiai tvar
ko vasarvietę ant pat van
denyno kranto, puikiame 
Hollywood Beach. (3 my
lios nuo Fort Lauderdale 
aerodromo), "Silver Claud”, 
302 Balboa St., Hollyvvood 
Beach, Fla. Tel. (305) 923- 
3611.

GRAND RAPIDS

PRADĖJO MOKSLĄ
Grand Rapids lietuviško

ji mokykla mokslo metus 
pradėjo rūgs. 13 d., 10 vai. 
Švento Petro ir Povilo pra
dinės mokyklos patalpose. 
Kleb. prel. W- Jude leido pa
rapijos mokykla naudotis 
nemokamai ir šiais mokslo 
metais. Mokyklos vadovybė 
ir tėvai nuoširdžiai dėkoja 
prelatui už tokią didelę pa
ramą lietuviškam švietimui.

Šiais mokslo metams tė
vų komitetas pakvietė ir 
sutiko mokyklai vadovauti 
mokyt. Praną Turūtą, ben
dradarbiu — mokytoju mo
kyt. Vytautą Jonaitį, atsar
gine mokytoja — mokyt. 
Nijolę Gerginaitę-Mananie- 
nę.

DIE SETTER 
PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN—

ALSO
TOOL & DIEMAKER 

OR
TOOL & DIE REPAIR 

Mušt be experienced in high speed 
Blanking At Secondary Dies. 
Steady work, overtime advancepient 
& good benefits.

GUARANTEE SPECIALTY 
MFG. CO.

9401 CARR AVĖ. CLEVELAND, O. 
43.1-9749

An Equal Opporlunity Employer 
(67-70)

ATTENTION
SĖT UP MAN WANTED

Small Metai Staniping Company 
desires experience Punch Presą oper- 
ators set-up man, hourly rate9.

216-621-1848 — 9-4

ALOMAR STAPING & DIE 
MFG.

1460 DAVENPORT 
CLEVELAND. OHIO 

(67-70)

HOTEL—HOUSEMAN
8:30 a. m.-4:30 p. m. Over 50 51.-: 

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 t A
MARIJA JUŠKIENĖ-LAPAITYTĖ
Gyveno 11129 Racine Avė., Warren, Mich.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė š. m. rugsėjo 

mėn. 7 d. 7:30 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje Gudelių km., Vilkaviškio apskr. 

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, 

duktė Vida Matulienė, brolio duktė Joana Blauz- 
džiūvien ė su šeima Montrealyje ir kiti gimines ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis Juozas, seserys 
Magdelena, Adelė ir Uršulė su šeimomis.

Velionė buvo pašarvota Ford Funeral Home, 
26560 Van Dyke, Center Line, Mich.

Laidotuvės įvyko rugsėjo mėn. 10 d. iš kop
lyčios 10 vai. ryto buvo atlydėta j St. Sylvester 
bažnyčią, 11200 12 Mile Rd., Warren, kurioje įvy
ko gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų nulydėta į Holy Sepulchre kapines amži- 
nan poilsiui.

Nuliūdę vyras ir duktė
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