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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAVERGTOS TAUTOS
TYLOS SĄMOKSLE

Nuo 1959 metų JAV 
Prezidentas pasirašy
davo proklamaciją, skel- 
biančiąliepos mėn. tre
čią savaitę "Pavergtų 
Tautų Savaite”. Prezi
dento proklamacija nuo 
pat pradžių duodavo ženk
lą egzilams ir vietos or
ganizacijoms organizuo
ti manifestacijas ir iškil
mes, kurios pasmerkda
vo Sovietų smurtą ir im
perializmą. Deja, kelių 
metų bėgyje, tų prokla
macijų turinys švelnėjo, 
kol galų gale net ir pa
vergtų tautų sąrašas iš
nyko' iš tų proklamacijų. 
O pats aktas tapo tra
faretu, kuriuo ir Krem- 
lis galėtų vadovautis.

JAV Valstybės Depar
tamento įtaigojamas, 
prezidentas Johnsonas 
pernai pasirašė prokla-!

ŠIANDIEN IR RYTO/
MASKVOS vykdomas Baltijos kraštuose pra

monės plėtimas turi vieną tikslą, kad tie kraštai vi
sam laikui pasiliktų prie Sovietų Sąjungos. Kitaip 
sakant, kad jie ne tik politiniai, bet ir ekonominiai 
pasiliktų Maskvai priklausomi.

Lietuva ir Estija yra geriausias pavyzdys tos 
industrinės rusifikacijos. Prieš karą tos valstybės 
buvo daugiau ar mažiau žemės ūkio kraštai. So
vietams okupavus, ten pradėta steigti nauji pramo
nės centrai. Vakarų stebėtojai į tai neatkreipė spe
cialų dėmesį, nes normaliai galvojant, pramonės 
plėtimas pakelia gyvenimo lygį. Bet to nebuvo so
vietų planuose. Tie kurie iš arčiau stebėjo šią 
evoliuciją, greit pamatė tos pagreitintos industri
alizacijos paslėptus motyvus. Nauji fabrikai rei
kalavo darbininkų, kurių negalima rasti vietoj, nes 
žemės ūkio kraštai nespėjo paruošti pramonei rei
kalingų specialistų, tad juos teko įsigabenti iš Ru
sijos.

Okupuotos Lietuvos ministrų tarybos darbo re
sursų naudojimo komiteto pirmininkas B. Gaiga- 
lasii dar ir šiandien skundžiasi, kad Lietuva nepa
jėgianti paruošti specialistų pramonei bei staty
bai ir darbininkus tenka vežti iš tolo...

Taip iš Rusijos gilumos į Lietuvą būriais vyks
ta tariamieji "specialistai", kuriems apmokama ne 
tik kelionė, bet ir padedama įsikurti. Ypač daug į 
Lietuvą ir Estiją vyksta iš Rusijos statybos dar
bininkų, kurie nėra jokie specialistai. Išgirdę, kad 
Lietuvoje upės teka medumi, veržiasi būriais. 
Pradžioj jie padirbėja prie statybos, paskui keičia 
darbą, bet pasilieka gyventi Lietuvoje, tuo būdu už
imdami vietą, kurią galėtų gauti lietuvis. Ir taip vis 
nauji ir nauji rusų būriai plūsta Lietuvon, o lietu
viai verčiami darbo ieškotis Rusijoje ar tolimame 
Sibire.

Gyventojų sumaišymui naudojami dar ir kiti j 
metodai. Po žemės drebėjimo Uzbekistane 2(500 
rusų buvo atsiųsta Lietuvon. Jiems buvo duoti bu
tai naujuose namuose, tuo tarpu lietuviams buvo 
įsakyta susispausti. Laikraščiuose tai buvo paaiš
kinta kaip solidarumo gestas tarp lietuvių ir rusų...

Iš Rusijos į Lietuvą vykdoma nuolatinė imigra
cija. Kai tik kur pastatomas naujas fabrikas ar pra
dedama statyba, tuoj iš Rusijos atvyksta ešalonas 
rusų, kurie užima vadovaujančias vietas, lietuviams 
paliekant juodžiausius darbus.

Ne paslaptis, kad Vilniuje naujai pastatytuose 
butuose tik 10% nuomininkų yra lietuviai, kiti 90% 
yra rusai.

Kartais butui užimti panaudojami net jėgos me
todai. Atvykusioms rusams partijos komitetas pata
ria jėga užimti butą, anksčiau rezervuotą lietuvių \ 
šeimai. Aišku byla atsiduria teisme, bet ten rusai 
visad išeina laimėtojais.

Maskvai visos priemonės yra pateisinamos, 
kad tik greičiau galėtų surusinti Baltijos kraštus, 
kaip tai jau padarė su kitomis šalimis, šiandien ta
pusiomis rusiškomis žemėmis ••e
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— Koks skirtumas tarp komunisto ir antlkomu- 
nisto?

~ Komunistas tik skaitė Markso veikalus,o an-
įĮkomunlstas juos suprato, (vg)

ALGIRDAS BUDRECKIS

maciją tik tris dienas 
prieš Pavergtų Tautų 
sekmadienį, kai tekstas 
išgulėjo ant jo stalo dvi 
savaites! Šiais metais 
"tylos sąmokslo" šalinin
kai panaudojo naują tak
tiką: Prezidentas pasi
rašė aktą liepos 10 d. 
(trečiadienį). Jo spaudos 
biuras visą reikalą nu
tylėjo iki liepos 12 (t.y. 
iki penktadienio). Jei 
PET ir kitos organiza
cijos savo ruožtu nebū
tų pasiteiravę, kažin ka
da jos būtų sužinojusios 
apie proklamaciją. Ži
noma, tokia taktika ap
sunkina Pavergtų Tautų 
Savaitės ruošą tiek eg- 
zilų tiek patriotinių ame 
rikiečių organizacijų 
tarpe.

šių metų Prezidento 
proklamacija yra gry
nas nusivylimas. Įžangi
nė dalis skelbia: "Kadan
gi JAV Kongresas savo 
1959 m. liepos 17 d. re
zoliucija (73 Stat. 212) 
įgalioja ir prašo JAV 
Prezidentą paskelbti lie
pos mėnesio trečiąją sa
vaitę kasmet kaip "’Cap- 
tive Nations Week’ iki to 
laiko, kada laisvė ir ne
priklausomybė bus su
teikta visom pasaulio 
pavergtom tautom; ir... 
Kadangi tos teisės, ku
rias visi žmones teisin
gai siekia, daug kur pa
saulyje griežtai ribotos 
ar atimtos;... todėl aš, 
Lyndon B. Johnson, Jung
tinių Amerikos Valsty
bių Prezidentas, skel
biu, kad savaitė, prade
dant 1968 m. liepos 14 d. 
laikoma Pavergtų Tautų 
Savaite..." Ir viskas. Nė 
žodžio, kas tos paverg
tos tautos, kas jas engia 
ir kaip JAV žiūri į tą 
padėtį.

Pavergtų Tautų Savai
tės dvasiai prieštarauja 
vienas įvykis New Yor
ke. Pirmadienį, liepos 15 
d. Kennedžio aerodrome 
nutūpė Sovietų keleivinis 
sprausminis lėktuvas. 
Tuo buvo atidarytas tie
sioginis lėktuvų susisie
kimas tarp Maskvos ir 
New Yorko. "Tiltų staty
mo" šalininkas, JAV 
Valstybės Departamento 
aukštas pareigūnas Eu
gene Rostovas pasitiko 
pirmą lėktuvą ir pareiš
kė, jog šis įvykis suar
tina amerikiečius ir So- 
vietijos piliečius.

Tų įvykių akivaizdoje, 
nežiūrint nepalankios ap
linkos ir nepaisant suma- 
,žintos Pavergtų Tautų 
Savaitės apimties, Pa- 

■ vergtų Europos Tautų 
Seimas (PET) išsiuntinė
jo kelis tūkstančius me
morandumų, manifestų 
ir informacinės literatū
ros JAV Kongreso na
riams, spaudai, visuo
meninėm organizacijom 
ir bažnytiniams hierar- 
chams.

PET Seimas savo ruož
tu suorganizavo Paverg- 

(Nukelta į 2 psl.)

Brežnevo košmaras

Nixonas demokratę kandidatui bus kietas riešutas

NIXONUI LAIMĖJUS

PIRMĄ KELINI
visuomenėje, 

spaudoje vargu 
beabejoja, kad

Tiek 
tiek ir 
eit kas 
lapkričio mėn. rinki
muose balsuotojams pa 
sirinkimas aiškus — 
Nixonas ir Humphrey.

Jei respublikonų kan
didatai prezidento ir vi
ceprezidento postams 
jau aiškūs, spaudoje iš
keliami sunkumai, kurie 
laukią Humphrey pasi
renkant kandidatą vice
prezidento postui. Pasi
rodo Jog demokratų par
tijoje skilimas į įvairias 
smulkias frakcijas yra 
žymiai gilesnis nei res
publikonų eilėse.

Kalbant apie "seną" ir 
"naują" R. Nixoną, visi 
jau bus pastebėję jo as
menybės brandumą, 
ypač kai kalbama apie 
užsienio politiką. Mums 
gi ypatingai įdomus ir 
išskirtinas momentas 
yra tai, jog Nixonas yra 
linkęs atnaujinti tamp
resnius ryšius ir pa
gyvinti Amerikos dėme
sį Europos reikalams. 
Įvairiai galima komen
tuoti jo norą kalbėtis su 
Kremliaus vyrais pir-- 
moję eilėje, gal net prieš 
rinkimus, bet jo pareiš-

A

kimal apie numatomas 
keliones į Paryžių, no
ras matyti Angliją glau- 
desniame ryšyje su lais
vųjų Europos valstybių 
bendruomene irkt.,rodo 
jo dėmesįVakarųpasau- 
lio centrams.

Be abejo, kad ilgesnį 
laiką opozicijoje ir ma
žumoje buvusi partija 
privalo turėti ne tik pa
trauklią programą, bet 
ir iki detalių išdirbtą 
strategiją balsuotojų ma
sei patraukti. Iš visko at
rodo, kad respublikonai 
šį kartą iš anksto tai ge
rai buvo pramatę ir tam 
puikiai pasiruošę.

Amerika šiandien turi 
stambių, sunkiai išspren 
džiamų problemų. Netik 
Vietnamo karas, bet ir vi
daus problemos yra su
skaldę gyventojus ir 
daugelis laukia aiškes
nių sprendimų, susi- 
drausminimo socialinė
se ir mokesčių proble
mose. Žmonėse vyrau
ja noras matyti šelpia
muosius sušelptus, bet 
ir nedrausminguosius su. 
drausmintus.

Susidrausminimo rei- 
(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• ŠVEDUOS VYRIAUSYBE 
"humanitariniais sumetimais” 
vėl suteikė egzilio teisę 10 ame
rikiečių kariuomenės dezerty
rų. Dabar tų dezertyrų skai
čius Švedijoje siekia 92. Daugu • 
ma jų atsisako vykti | Vietna
mo frontą. O ui švedams pa
kankamas motyvas juos pri
glausti.

• HAMBURGO miesto va- . 
dovybė (Vak. Vokietijoje), atsi
žvelgdama i latvių jaunimo kon
greso uždraudimą Berlyne ir ( 
reikalą skubiai j j atkelti (Ham
burgą, paaukojo 50 tūkst. mar
kių kongreso narių kelionės ir 
kt. išlaidoms padengti. Tas už
draudimas plačiai pasklido Vak. 
Vokietijos spaudoje ir tuo bodu 
propagandiniai daug pasitarna
vo Baltijos valstybių bylai.

• AR VENGRUA PASEKS 
Čekoslovakijos keliu, klausi
mas, kuris keliamas po Brati
slavos pasitarimų. Iš Budapeš
to gerai informuoti sluoksniai 
praneša, jog artimiausiu laiku 
numatomas sušaukti vengrų 
kompartijos susirinkimas Bra
tislavos susitarimams aptarti. 
Spėjama, kad tokie posėdžiai 
vyks ir kitų satelitų sostinėse.

Nors vengrų spauda tenkina
si tik oficialių komunikatų pa
skelbimu, vienok neoficialūs šal
tiniai byloja apie Kadaro ir jo 
vyriausybės pasitenkinimą Dub- 
čeko laikysena prieš komunistų 
"konservatorius". Vienas iš 
aukštų vengrų valdžios parei
gūnų vakarų spaudos atstovams 
privačiai pareiškęs: "Mes lai
kome nykščius už Čekoslova
kiją".

• KANADOS paštininkų strel 
kas, užtrukęs 22 dienas, pasi
baigė rugp. 8 d., pašto Įstaigo
se prisikrovus milijonams siun
tų. Streikas buvo baigtas įsiki
šus vyriausybei ir dalinai pa
tenkinus pašto tarnautojų reika
lavimus — algą pakėlus 21 c. ( 
vai, nuo rugp. 1 d.

• KEISTAS NUOMONIŲ ne
sutapimas šiuo metu reiškiasi 
P. Vietnamo sostinės Salgono 
diplomatiniuose sluoksniuose. 
Kai amerikiečiai tvirtina, kad 
komunistai, Išnaudodami S. Viet
namo bombardavimų sustabdy
mą, telkia jėgas naujai ofenzy
vai, neutraliųjų valstybių diplo
matai tvirtina, kad komunistai

• tik (sltvlrtiną Jų užimtose po
zicijose ir laukią totalinio bom 
bardavimų Išjungimo Ii karo 
eigos. Tai pirmas komunistų 
reikalavimas, be kurio jie nesi
leidžia | jokias nuolaidas de
rybose. Pagal neutraliuosius,ko- 
munistal tik siekią teritorinio

Į statas <ao, laukiant galutinų de
rybų rezultatų.



□•tuvių tautos kilmės beieškant (6)

BAISUS VANDALIZMO DARBAI!
Visgi, tuo keistu gy

ventojų sutikimu nesi
baigia Vanduolių "smur
tas". Pažiūrėkim, kaip 
jie elgiasi užkariauta
me krašte.

1) Per baisųjį birželį 
mūsų tautos viršūnė iš 
pasalų naktį užklumpa
ma, duodama pusvalan
dis susikrauti, išvežama 
žiauriausiems darbams 
į nepakeliamą šaltį, kur 
90% žūsta kelių metų bė
gyje. Ką žiauresnio da
rys tie laukiniai Vanduo
lių banditai? Ogi štai:

Romiečiams engė
jams, dvarų savinin
kams, siūlomas pasirin
kimas, — laisvai keliau
ti į keturias pasaulio ša
lis, kur tik akys neša, 
arba pasilikti bernauti 
tiems, kuriuos jie išnau
dojo. (Victor Vitensis 
I, .13, Procope V.I.5.). 
Čia netikėtai pamatome 
Genčiarikį turėjus ne
blogą humoro pajauti
mą.

2) Kryžiuočiai krikš
tydami Prūsus, išžudo, 
pirmiau juos žiauriai iš 
kankindami, mūsų Arijų 
dvasiškius. Ką baisesnio 
sugalvos barbarai Van- 
duoliai? Ogi visa katali
kų dvasiškija suimama 
ir deportuojama Sardi- 
nijon į vienuolynus, kur 
jie sau ramiai rašinėja 
juodžiausius praneši
mus apie "Vandalizmą".

3) Arabų fanatikai, už
ėmę Aleksandriją, sude
gina neapsakomos ver
tės seniausią pasaulio 
biblioteką. Hitleris su
ruošia viešus knygų de
ginimo festivalius. Kaip 
elgėsi mūsų jūrininkai, 
kad palaikius savo "Van
dalizmo" reputaciją? 
Genčiarikis, po trijų me
tų apgulos paėmęs Hip- 
poną, uždraudžia prisi
liesti bent prie vieno la
pelio tos didelės biblio
tekos, neišskiriant ir sa
vo aršiausio dvasinio

Nixonui laimėjus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalingos ir laisvosios pa
saulio valstybės, nepalie
kant kovoje su komuniz
mu ir ūkiniais sunku
mais JAV vienų. Pasau
lio taikai ir stabilizaci
jai reikalinga visų suin
teresuotų valstybių pa
rama.

Žodžiu, tiek vidaus, 
tiek užsienio politikos 
plačiuose plotuose rei
kalingos skubios ir neati
dėliotinos reformas, ku
rias gali įgyvendinti 
energinga ir savo tiks
lus gerai pramatanti 
krašto vadovybė.

• JUGOSLAVUOS DIKTA
TORIŲ TITO audringomis pa
lankumo demonstracijomis iš
lydėjus iš Prahos, Sov. S-ga 
paskelbė vėl vykdanti naujus 
"ryšių dalinių" manevrus prie 
Čekoslovakijos sienos. Tai ket
virtoji tų manevrų serija, rodan
ti, kad spaudimas į Prahos vy
riausybę neatleidžiamas. O kom
partijos organas Pravda savo 
skaitytojus nesiliauja "apšvie
tusi", kad Bratislavoje sutarta 
"vieninga ir nepaliaujama kova 
su antisocialistinėmis jėgomis" 
visai neminint oficialaus komu
nikato teigimų, kuriuose sutin
kama, kad kiekviena komunistų 
partija savo tikslų siekia sava
rankiškai. Pravda susilaiko nuo 
čekų Ir slovakų lyderių tiesiogi
nių puolimų, tai apeinant puoli
mais Vak. spaudos "spekuliaci
jų", neva neatitinkančių Bratis
lavos susitarimų dvasios...

Č. GEDGAUDAS

vomis. Kažkodėl 
vo nei lietuvaičių

tauti- 
vėlia- 
nebu- 

su kos-

Dr. KSAVERA ŽILINSKIENE, iš Woodbury, Conn. Lietuvoje buvusi vyriausioji skautininkė, tautinėje 
stovykloje buvo apdovanota Geležinio Vilko ordinu. Nuotraukoje ji skautininkių būry. Stovi iš kairės: 
latvė viešnia, O. Saulaitienė, D. Venclauskaitė, O. Zailskienė, K. Žilinskienė, J. Bobinienė ir F. Kur- 
gonienė. V, Bacevičiaus nuotrauka

priešo Sv. Augustino raš
tų, ir taip visi šiopasta- 
rojo darbai išlieka civi
lizuotam pasauliui in ex- 
tenso. Kad gerbti knygą, 
reikia pačiam būti raš
tingu.

Sarmatą raiteliai medžioklėje. Olbijos freskos apie 2 šimt. po 
Kr. Medžiotoji; apranga buvo lengvesnė nei karią. Turėjo tik žvynų 
apsiaustą, o žirgas visai neapdengtas. Plevėsuojantis veltmilas su
darė raiteliui puikią uniformą, sakalų sparnų {spūdžiui sukelti zova
da atakos metu. Todėl senovės dainiai juos "sakalais" vadina (Slovo, 
ZadonŠčina ir pan.). Vėliau mūsų draugonės jsitaisė net specialius 
geležinius sparnus, padengtus tikrom plunksnom.

jis uždaro 
"Via Co- 
Dangiško- 

gatvę. Tai 
linksmybių

Ką dar be su galvos mū
sų karalius, kad užsitar
nauti istorijoj negarbin- 
giausį vardą?

4) Ogi, užėmęs sos
tinę Kartageną, pirmu 
savo žygiu 
pagarsėjusią 
elestis", — 
sios deivės 
naktinių 
centras. Visi girdėjo
me apie romiečių orgi
jas ir plunksna neapra
šomus iškrypimus. Jo
kie "Broadway", "Tiju- 
ana" ir pan. jų nepri
lygsta, bet maž daug duo
da suprasti, apie ką kal
bama.

Rezultatas? — Šalvi
mis jį taip nusako: "Pas 
Gudus (Ispanijoj, Pietų 
Prancūzioj, Šiaurės Ita
lijoj) tiktai romiečiai 
gyvena palaidu gyveni
mu, — pas Vanduolius, 
netgi patys romiečiat su
tvarkyti". Barbarai mo
ko "civilizuotus" ... Ne
blogai. Jei nustosim var
toti tuos nuvalkiotus žo
džius ir sąvokas, Romos 
propagandos sukurtas, 
matysim realybę dviejų 
pasaulėžiūrų kovą, — 
padorių, dievobaimingų 
lietuvių su ištvirkusiais 
miestelėnais. Vienas Ro
mos poetų, ištremtas Pa- 
nonijon, ir pagyvenęs 
tarp mūsų Vanduolių, 
taip susižavėjo aukštu 
moralės lygiu ir pavyz
dinga šeimos bei sociali
ne santvarka, jog išmoko 
net kalbos ir parašė lietu 
viškai ilgą odę "bar
barų" 'garbei, statyda
mas juos pavyzdžiu ro
miečiams. Jinai žinoma 
"žuvo", o liko tik perpa
sakojimas.

5) Paskutinė betgi 
Genčiarikio nuodėmė pa-

ti juodžiausia: oficialiai 
panaikinus katalikybę, 
bažnyčios nugriauna
mos, o Arijų tikybos apei
gose karalius įveda lie
tuvių kalbą! (Vanduolių 
kalbą,anot istorikų).

Štai! Romos bažnyčia 
šaltai ir galutinai nunei-

giama. Vanduoliai skel
bia jai karą ir laimi. Čia 
glūdi to per 1.500 metų 
nesibaigiančio vandaliz
mo klyksmo paslaptis. 
Tik paklausykim Romos 
atstovo, vyskupo Possi- 
dijaus tų pat įvykių ap
rašymą: "Vandalai atvy
kę, atneša visur kur pra
eidami, suirutę, žudy
nes, plėšikavimą ir aibę 
baisiausių bėdų, neat
sižvelgdami nei amžiaus 
nei lyties, nepasigailė
dami nei dvasiškių, nei 
šventųjų indų, netgi 
nei bažnyčių"... "Nei 
vieno fakto, nei vieno 
įrodymo" galėtume pri
dėti, - ir taip per pusla
pių puslapius, ir per am
žių amžius...

Atrodo, šventieji auk
so indai buvo čia aršiau
sia pasipiktinimo prie
žastim. Kryžiuočių plė
šimas mūsų turtingų 
šventyklų čia aišku ne
dera minėti, tie šven
tieji vyrai turėjo juk iš 
anksto suteiktą Popie
žiaus dispensą...

Mūsų Gintaro Kelio, 
Olbijos ir Dunojaus su
vienytų karo laivynų Ad-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
KOSTO IB UKEBIU KBAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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PAVERGTOS TAUTOS TYLOS SĄMOKSLE...
čių merginos su(Atkelta iš 1 psl.) 

tų Tautų Savaitės iškil
mes New Yorke. Sek
madienį, liepos 14 d.TO 
vai. prel. Belą Varga, 
Vengrų Komiteto pirmi
ninkas, celebravo šv. Mi
šias Pavergtų Tautų in
tencijai Šv. Patriko ka
tedroje. Arkivyskupas 
Terence Cooke prezida- 
vo. Prel. Jonas Balko
nas pasakė įspūdingą pa
mokslą, išdėstydamas 
religinę padėtį anapus 
geležinės uždangos. Jo 
pamokslą perspausdino 
ispanų kalba laikraš
čiai New Yorke (EI Dia- 
rio, EI Tiempo ir kt.). 
Tą pačią dieną 11 vai. 
įvyko Pavergtų Tautų pa
maldos protestantų Sv. 
Jono katedroje. Kanau
ninkas West pasakė ati
tinkamą pamokslą.

Antradienį, liepos 16 
d. 11. vai. New Yorko ro
tušėje įvyko Pavergtų 
Tautų Savaitės iškilmės. 
Nors burmistras Lind- 
say buvo pasirašęs pro 
klamaciją, skelbiančią 
liepos 14-20 d.d. Paverg 
tų Tautų Savaite, jo ne
buvo ceremonijoje. Jo 
vardu kalbėjo, ir PET 

mirolo asmuo iškyla nau
joj šviesoj. Tai pirmas 
bekompromisinis patrio
tas, sąmoningai veda
mas tautinės minties. 
Arijų tikybos šulas. Jis 
griežtai atmeta svetimą 
"kultūrą". Kiti mūsųkar^ 
vedžiai, Varulių, Vyčių- 
Gudų, Ostro-Gotų kara
liai prisitaiko, pripažįs
ta Imperatorių, priima 
katalikybę, gauna valdyti 
Romos Imperijos dalis, 
iškyla Romos "Gene- 
ralissimais". Ne jis. 
Jam Roma ir katalikybė 
paliks lemtingais, amži
nais priešais.

Todėl jisai užantspau- 
dotas istorijos lapuose 
"vandališku barbaru".

(Bus daugiau)

pirmininkui įteikė pro
klamaciją burmistro pa- niais rūbais bei 
vaduotojas dr. Timothy 
Costello. Dr. Costello 
iš karto nesusigaudė, ko-. tiumais nei Lietuvos vė- 
kia tai ceremonija ir už
tat iš jo pusės pasipylė 
tuščiažodybių. pynė. Jis 
suvokė kame dalykas, 
kai PET pirmininkas dr. 
Dimitrovas tarė:

— Ši ceremonija šian
dien dar kartą antspau
duoja artimus ryšius 
tarp laisvę mylinčių New 
Yorko piliečių ir milijo
nų žmonių už geležinės 
uždangos, kurie trokšta 
žmogaus teisių ir lais
vės atstatymo. -

Burmistro pavaduoto
jui dėkodamas, dr. Di
mitrovas priėmė prokla
maciją ir pastebėjo, jog 
"proklamacija stiprina 
mūsų brolių viltis pa
vergtose tautose, kad ir 
jie kada nors vėl bus 
savo likimo viešpačiais 
demokratinėje ir lais
voje santvarkoje".

Ceremonijoje daly
vavo ukrainiečių skau
tės su vėliavom ir estų 
gudų, latvių ir ukrainie -

liavos.
P ET Seimui atstova

vo PET generalinis sek
retorius Feliksas Ga- 
domskis, Vasil Ger- 
menji (albanas) vicepir
mininkas ir PET Gene
ralinio Komiteto na
riai: V. Majer (čekas),
L. Vahter (estas), A. 
Beržinė (latvis), V. Si
dzikauskas (lietuvis), B. 
Biega (lenkas) ir A. Po
pa (rumunas).

Iškilmėse taip pat da
lyvavo prel. Jonas Bal
konas, CACEED pirmi
ninkas, ir New Yorko Pa
vergtų Tautų Savaitės Ko- 
miteto nariai, kurių dau
gumą sudarė ukrainie
čiai.
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GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTĖRVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONEI 
1 
a 
s 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug 'vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Vila AUDRONĖ JAU ATIDARYTA IR PRI
IMA SVEČIUS.

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

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 

r,pajūrio vilą.
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IKI PASIMATYMO PLB SEIME NEW YORKE!

RINKIMINĖSE NUOTAIKOSE
Daugelis lietuvių su dėmesiu stebėjo kandida

tų į JAV prezidento ir viceprezidento postus rinki
mų viešąją eigą. Kalbame apie viešąją eigą, leng
vai sekamą namuose esančiame televizijos ekra
ne. Televizijos stočių pranešėjų štabas visuose 
kampuose bandė stebėtojų masei praskleisti ir dalį 
užkulisių, bet ir prie geriausių pastangų esamos 
rinkimų procedūros užkulisiniai veiksmai dar vis 
retai kam prieinami ir žinomi. Toji užkulisinė pro
cedūra, tiek respublikonų tiek demokratų partijos 
schemoje, kaip tik ir sudaro ašį, kuriai sukantis 
išsirutulioja kandidatų galmybės surinkti atskirų 
valstijų delegatų partijos konvencijoje balsus.

Gera ar bloga toji rinkiminė sistema, dėl to 
ginčijasi JAV piliečiai, daugiau ar mažiau suin
teresuoti politine procedūra, kurioje didelį vaid
menį vaidina daugelis asmeniškų interesų. Niekas 
jau nebeabejoja, jog daug kur labai prasikiša tie 
asmeniškieji interesai, neskoningai viršiją viso 
krašto ir piliečių gerovės interesus. Prasikiša 
nedrąsūs siūlymai keisti Konstituciją, rinkiminę 
procedūrą, suteikiant daugiau galimybės ir svorio 
paskiro balsuotojo ir piliečio balsui. Dabar gi net 
daugelis konvencijos delegatų nusiskundžia, kad jų 
balsas ne visad "eina į dangų".

*4*
šiaip ar taip, jau turime respublikonų išrink

tus kandidatus — Richardą M. Nixoną į preziden
tus, Marylando valstijos gubernatorių Spiro T. 
Agnew į viceprezidentus. Jei Nixono išrinkimas ne- 
besudarė staigmenos, S.T. Agnew vardas vistik 
buvo staigmena, kada viceprezidento postui dauge
lis skyrė ne mažo dėmesio, turint prieš akis dide
lę eilę žinomesnių ir rinkiminėje kovoje ryškiau 
pasireiškusių pavardžių.

Šiaip ar taip, respublikonų kauliukai jau mesti 
ir su tokiu pat įdomumu dabar tenka laukti demo
kratų konvencijos Chicagoje.

Būdinga, kad karštoje Floridos atmosferoje 
įvykiai praėjo šaltokai, be didesnių incidentų. Mia- 
mi mieste kilę negrų riaušės neturėjo įtakos įkon- 
vencijos eigą. Tuo tarpu "vėjų mieste" Chicagoje 
daugelis laukia v audrų." Gręsiantieji streikai, ne
rimstanti juodųjų bendruomenė, pagaliau, ir rinki
minė įtampa į demokratų konvenciją gali įnešti sū
kurių.

Tuo tarpu atrodo, kad demokratų partijos ma
šinerija derinama viceprezidento H.H, Humphrey 
naudai. Jis tuo tarpu ir neša pirmaujančio demo
kratų kandidato į prezidentus vėliavą.

***

Lietuvių delegacija ruošiasi lankytis ir įdemo- 
kratų deklaracijos (platformos) komisiją liudyti Lie
tuvos reikalu. Būdinga, kad lietuvių delegacijai pa
skirtos net dvi datos pasimatymams su komisijos 
nariais. Be to, lietuvių delegacija į demokratų 
platformos komisiją lankysis su iš anksto žinomais 
respublikonų užsienio politikos dėsniais ir Nixono 
deklaracinės kalbos momentais, kuriuose pabrėžia
ma "ištiestos rankos" politika Maskvos atžvilgiu. 
Kaip į tai reaguos demokratai, parodys artima atei
tis. (jč)

KĄ GALVOJA 
KITI ISTORIKAI?

Esu suintriguotas Č. 
Gedgaudo studija, spaus 
dinama dabar Dirvoje. 
Turiu vilties, kad jo stu
dija išprovokuos atsiliep
ti ir ikišiolinius oficia
lius mūsų istorijos au
toritetus, iki šiol ban
džiusius išsitekti tradi
cinės lietuvių ir Lietu
vos istorijos interpreta
cijos rėmuose.

Kaip mėgėjui, man yra 
tekę užtikti ir vokiečių 
mokslininkų darbų, me
tančių prabėgomis vie
ną kitą mintį lietuvių ir 
iš viso aisčių kilmės 

klausimo tema. Jų iš
reiškiama nuomonė, kad 
lietuviai yra labai sena 
tauta, gal būt dalis ki- 
merų (Cimmerians), gal 
būt dalis, ar atskira tau
ta, priklausiusi medų im
perijai. Atrodo, studijos 
ir tyrinėjimai tuo klau
simu yra labai svarbus 
faktorius, kuris mūsų is
torikų, o gal ypač ling
vistų,iki šiol perdaugne- 
domino.

Ta pačia proga būtų 
įdomu patirti Jonės De' 
veikytės-Navakienės pri
eitas išvadas iš jo tyri
nėjimų tuo klausimu, ne
spėtus paskelbti dėl jos 
ankstyvos mirties. At
rodo, ir Basanavičius su 
savo trakiškomis studi
jomis nėra visai bergž
džiai laiką gaišinęs ir 
ateity gali pasirodyti,

DIRVA

Sesės ir Broliai Lie
tuviai!

š.m. rugpiūčio 29-31 
ir rugsėjo 1-2 d.d. New 
Yorke įvyksta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
trečiasis Seimas.

Tai bus rimto ir svar
baus lietuviško darbo, 
kultūrinių ir meninių pa
rengimų, sporto ir pra
mogų, tautinių ir drau
giškų susitikimų ketu
rios dienos.

Kas penkeri metai 
įvykstantis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Sei
mas yra tapęs viena iš 
plačiausių ir reikšmin
giausių laisvųjų lietuvių 
manifestacijų, kur apta
riami lietuvybės išlai
kymo, viso pasaulio lie
tuvių bendravimo ir Lie
tuvos laisvės bylos stip
rinimo pagrindiniai rei
kalai.

Toks seimas neabejo
tinai yra vienas iš di
džiausių ir svarbiausių 
lietuviškų suvažiavimų 
laisvame pasaulyje. Ja
me asmeniškai dalyvaus 
daugelio kraštų organi
zuotų Lietuvių Bend
ruomenės išrinktieji at- 
sovai. Seime jie išreiš
kia gyvąjį Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės bal
są ir valią.

Šiemet į trečiąjį sei
mą New Yorkan suva
žiuoja atstovai iš JAV, 
Kanados, Pietų Ame
rikos, Australijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, N. 
Zelandijos, D. Brita
nijos, Italijos. Sutiki
me juos, dalyvaukime 
Seimo darbuose ir visuo
se kituose jo svarbios 
ir įdomios programos 
parengimuose.

Po Tautinių šokių 
šventės, skautų bei jau 
nimo stovyklų, trečia
sis PLB Seimas New 
Yorke šiais jubilieji
niais Laisvės Kovų Me
tais yra rūpestingai pa
siruošęs būti viena iš 
plačiausių gyvosios lie
tuvybės manifestacijų vi
suomenine, tautine, kul
tūrine ir pramogine pras
me.

Šalia paties Seimo pla
čios dienotvarkės su pas
kaitomis, diskusijomis, 

jog Jam verta daugiau 
kreditų, nei iki šiol jam 
būdavo pripažįstama.

Henry J. Tomas

JUOZAS J. BACHUNAS
PLB Pirmininkas 

pranešimais ir iškilmin
gomis pamaldomis New 
Yorko Šv. Patriko Ka
tedroje, gausiems Sei
mo svečiams yra numa
tyta rinktinė lietuviška 
meno ir pramogų progra
ma:

Didysis Seimo koncer
tas — lietuvių muzikos 
festivalis Lincolno Cent
re; literatūros vakaras 
ir lietuvių kamerinės mu
zikos koncertas, Miss Li- 
thuania rinkimai ir t.t.

Meno kūrinių paroda 
skaidrėse (po to bus ro
domos po lietuviškas ko
lonijas kituose miestuo
se); ekskursija laivu 
New Yorke, jaunimo mo- 
torkada, antikomunisti
nė demonstracija šūkiu 
"Laisvės Lietuvai!",pa
radas, futbolo rungty
nės, tautiniai šokiai, di
dysis Seimo banketas - 
balius su Miss Lithua- 
nia vainikavimu...

Šie parengimai rei
kalauja išlaidų, todėl sve
čiams reikės įsigyti bilie 
tu s iš anksto, nes gali 
pritrūkti bilietų, kaip pri 
trūko į Šokių Šventę.

Per penkerius pasta

Vandens slidžių romantika Lk. George ežere, prie kurio yra liuk
susinė p. Slyvinų vasarvietė Blue Water Manor.čia nuo rugsėjo 1 d. 
prasidės Korp. Neo-Lithuania stovykla. Vasarvietės telefonas yra 
(518) 644-5071. V. Maželio nuotrauka

ruosius metus man teko 
malonumas aplankyti 
pasaulyje gyvenančius 
seses ir brolius lietu
vius, turėjau daugiau 
džiaugsmo ir dvasinio 
pasitenkinimo, iš arti 
dalyvaujant PLB Valdy
bos darbuose ir jos užda
vinių vykdyme. Trečia
sis PLB Seimas New Yor
ke šį laikotarpį užbaigs, 
teisingai atskaičiuoda
mas kiek mums už tai 
priklauso nuopelnų ir 
kiek rykščių. Ir pradės 
naują penkmetį, kuris tu
rės išreikšti PLB orga
nizacijos ir idėjos toles
nį, nesibaigiantį, vis au
gantį stiprėjimą.

Tad ne tik kaip lig- 
šiol buvęs P LB Valdybos 
pirmininkas, bet ir asme
niškai kviečiu visus lie
tuvius, pažįstamus, bi
čiulius ir nepažįstamus 
draugus kuo gausiausiai 
dalyvauti mūsų penkme
čio darbų pabaigtuvėse 
ir naujo penkmečio pra- 
dėtuvėse. Tvirtai tikė
damas, kad savo daly
vavimu Seime, jo darbuo
se, kultūrinėse manifes
tacijose ir pramogose ne
liksite apsivylę, tuo 
tarpu sakau visiems: — 
Iki lietuviško pasimaty
mo!
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NEPRITARIA KUNIGŲ 
KELIONĖMS I
LIETUVĄ

Dr. J. Vaišnora, MIC, 
dalyvavo Dainavos sto
vykloje suruoštame pas
kaitų cikle ir kalbėjo 
apie religinę padėtį Lie
tuvoje. Anot Draugo 
(rugp. 8 d.), "faktais ir 
skaičiais nušviesdamas 
sunkią katalikų ir kuni
gų padėtį ir herojiškas 
jų pastangas išlaikyti ti
kėjimą, kas nėra leng
va, kai komunistinėj si
stemoj kunigas yra lai
komas raupsuotuoju. 
Prelegentas, atsakyda
mas į klausimus, pa
reiškė, kad bent dabar nė 
ra pavojaus, kad Vatika
nas užleistų Šv. Kazimie
ro kolegiją Sov. Rusijos 
dvasininkams, tačiau to 
labai Maskva norėtų. 
Taip pat prelegentas pa
žymėjo, kad kiekviena 
kelionė į Lietuvą, o ypač 
kunigo, yra bolševikų iš
naudojama savo sistemai 
bei režimui stiprint".

SUĖMIMAI LIETUVOJE

Naujienų rug. 8 d. 
vedamajame patariama 
būti atsargiais su laiškų 
rašymu giminėms į Lie
tuvą.

Be to ten pat įspėjama, 
kad uoliai sekami visi, 
kas tik palaiko ryšį su už
sienyje gyvenančiais lie
tuviais.

"Prieš tris savaites 
grįžusieji turistai tvir
tino, kad paskutiniais 
trim mėnesiais padažnė 
jo areštai Lietuvoje. Vie 
nūs suėmę pralaiko tris 
keturias dienas, kitus 
pralaiko porą savaičių, o 
trečių visai nepaleidžia. 
Dažniausia suima po
romis. Jeigu suima vy
rą, tai išsiveda ir jo žmo
ną. Pradžioje juos tar
do skyrium, o vėliau su
veda abu kartu ir vėl klau
sinėja".

PARENGIMAI 
JAUNIMUI

"Skaudu, kai nemok
šišku būdu vyresnieji 
praveda jaunimui skir
tus parengimus. Susodin - 
ti (ar dar blogiau — su
statyti) jaunuoliai turi 
klausyti ilgų, kaip jie sa
ko, "senių kalbų" — pra
kalbų, paskaitų, sveikini* 
mų, linkėjimų. Ne į jų, 
bet pro jų ausis prabėga 
daug vaizdų, kartais ir 
labai gražių žodžių, bet 
"dėl techniškų aplinky
bių" jie neįeina į širdis 
ir todėl nepasilieka. 3-5 
valandas trankąs minė
jimas jaunuolį išvargi
na; vėliavininkai kartais 
net išvirsta. Jaunuolis 
kartą patekęs į tokį su
sirinkimą, bet kuria ki
ta proga vengia į liet, pa- 
rengimą eiti, visaip iš
sisukinėja, nedrįsdamas 
pasakyti tikros priežas
ties: jis "serga", suran
da dešimtis kitų pasi
teisinimų. Dažnai ne
belengva jį ir pačioje 
organizacijoje išlaiky
ti".

(Draugas, rugp.5)
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feBIALOGAS SU KRAŠTU” (48)

BRENDIMAS VERGIJAI
Kai žmogus daugiausiai galvoja ir kalba apie 

maistą, paprastai tat rodo, kad jam stinga maisto, 
jis alkanas, badauja. Kai žmonės labai daug gal
voja, kalba ir ginčijasi apie laisvę, tai reiškia, kad 
laisvės dar nėra, ji varžoma, jos tik siekiama, il
gimasi. Ir kai užsienio lietuvių spaudoje jau ilgas 
laikas labai temperamentingai rašoma, deklamuo
jama ir kai kada jau moksliškai ginčijamasi apie 
Lietuvos išlaisvinimo k o v ą, tai analogijos būdu 
prieičiau gana negražią išvadą, jog matyt, tos ko
vos visai nėra. Niekas iš tikrųjų nebekovoja, o tik 
bando užpildyti tuštumą abstraktiniais postringavi
mais, vis piktai sušukdamas: - tu, Petrai, labai 
klysti, tavo kova Lietuvai bus pražūtinga; aš, Jur
gis, tau pasakysiu, už ką ir kaip reikia kovoti...

Šiais jubiliejiniais Laisvės Kovų Metais kaip 
tik baigiau susidaryti įspūdį, kad ir ta trečioji iš
vada turbūt bus arčiausiai tiesos.

Paskutines abejones man išsklaidė neseniai 
Chicagoje išėjęs mėnraštis gražiu ir plačiu vardu 
- "Akiračiai". Bendrai paėmus, tai gana neblogas 
šviežių ir drąsesnių idėjų magazinukas, su nepasi
tenkinimo, kritikos, protestų ir maištavimo tonais, 
su ne vienos sveikos minties grūdais ir, kaip na
tūralu ašarų pakalnės akiračiuose, su vienu kitu ne- | 
atvėtytų pelų sieku. Kadangi mes, lietuviai, daž- į 
niausiai mėgstam ranka nubraukti grūdus ir pir
miausiai griebiamės pelų, tai ir aš bendro kraujo 
balsan pasinaudosiu tuo pat metodu.

Plauko skaldytojai
"Akiračiai", tarp kitko,paėmėataskaitonnese

niai frontininkų išleistą V. Vaitiekūno brošiūrą 
"Bendravimas su Lietuva" (prie kurios tikiuosi 
netrukus kiek sustoti šių temų plotmėje).

Mėnraščiui brošiūra nepatiko, ir tam "polit- 
pamfletui" sutvarkyti jis paskyrė net du straips
niu. Vieną Z.V. Rekašiaus, kurio minčių sveikumo, 
bent aš, nesiimčiau labai nuginčyti, o kitą anonimi
nį ar redakcinį, dėl kurio man pasidarė labai gai
la. Rodos, taip nesunku ir tiek daug dėkingų argu
mentų V. Vaitiekūno brošiūros kritikai, - bet "Aki
račių" redakcija būtinai užsispyrė grįžti į peludę 
ir į savo kilnių idėjų medaus statinę kliūstelti kau
šą "filosofinio" deguto.

Matot, atsirado dabar baisus konfliktas tarp 
dviejų kraštutiniškų teorijų: kas yra svarbiau, tei
singiau ir moraliau lietuvių tautai išgelbėti ir Lie
tuvai laisvę atgauti? Girdi, Vaitiekūnas sakąs, kad 
svarbiau ne tautos gyvybė, o jos laisvė, nes "tau
tos laisvė yra sąlyga tautai naudotis gyvybe", ir 
kad jis kone lotyniškai skelbiąs šūkį: težūnie Lie
tuva, tegyvuoja Lietuvos laisvė!...

"Akiračiai" skersai išilgai nepritaria tokiai 
teorijai (ir aš niekada tokiam šūkiui nepritarčiau!) 
ir priešpastato savo teoriją: pirmiausiai kova už 
tautos gyvybę! Girdi, "visa laimė, kad tautos ins
tinktas daug sveikesnis, negu paskirų jos narių pro
tai. Lietuvių tauta niekuomet nestojo į tokią kovą, 
kurioje tektų rizikuoti savo egzistencija, nes laisvė 
turi prasmės gyvam, o ne mirusiam. Gyvam visa
da yra vilties atgauti ir laisvę, o kapuose esan
čiam laisvė nereikalinga"...

Labai sklandžios teorijos, plieno logika ne- 
linkstanti (tik lūžtanti gyvenime), plauko skaldy
mas, mentalinės spekuliacijos, suabsoliutinimas, 
- čia būtų viskas, ko tik reikia parodyti, kaip mes 
atvėsom kovai, atšalom ir dirbtinę šilumą gami
nam vien putotų ekstremizmų bei abstrakcijų ir fi
losofavimo aparatais.

Pagaliau, jei ir toliau taip filosofuotume, tai 
ir toje "sveiko tautos instinkto" teorijoje gal ras
tųsi stambių plyšių bei netikslumų. Lietuvių tauta 
savo ilgoje istorijoje nekartą stojo į kovą, kur bu
vo aiški rizika visai jos egzistencijai, pvz. 1919-20 
m., kai jos begimstančiai nepriklausomybei vienu 
metu grasino net trys priešai, iš kurių du žymiai 
stipresni: bermontininkai, lenkai ir Rusijos bolše
vikai. Laisvė ne mažiau prasminga ne tik gyvam, 
bet ir mirusiam, kuris trokšta ją palikti savo vai
kam ir būsimom kartom. Maža tėra vilties gyvam 
atgauti laisvę, jeigu jis dėl jos niekuomet nekovos 
ir bus tik pasiryžęs rūpestingai saugoti savo gy
vybę... vergijoje. Po dešimtmečių ir net šimtme
čių, pakloję galvas už tėvynę, kapuose gulintieji 
laisvės kovotojai neretai garsiau ir įtikinamiau 
kalba už gyvuosius (ypač tokius suglumusius, kaip 
dabar) ateinančioms kartoms savo aukos kilnybe, 
tautinės garbės ir herojizmo (kvėpimu.

Gimnazistinė bravūra
Tai romantika, sutinku. Toji romantika, kuri, 

kaip Mykolas Biržiška tvirtindavo, prikėlė Lietu
vą "iš miego" ir suformavo naują tautinę sąmonę.

Bet dabar tos plonybės kitaip kvepia. "Akira- 
čiams" Vaitiekūno kraštutiniška tezė tokia nelogiš
ka ir net nemorali, jog ir "daug įrodinėti netenka. 
Čia tik galime prisiminti, - rašo ta proga mėnraš
tis, - kad ji nėra pas mus nė nauja. Vienas Los An
geles publicistas, recenzuodamas'St. Raštikio atsi
minimus, su gimnazistine bravūra įrodinėjo, kad lie
tuvių tauta turėjo verčiau žūti, bet okupantui (rusui) 
nepasiduoti" (!)...

Gaila, kad vyresni bravūriško mėnraščio moks
lininkai pasimiršo, jog ta pati idėja yra truputį se
nesnė dar ir už gen. Raštikio atsiminimų recen
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zentą. "Dulce et decorum ėst pro patria mori" 
(Saldu ir puošnu mirti už tėvynę), - berods, pats 
pirmasis užrašė savo odėje poetas Horacijus jau 
prieš 2000 metų, ragindamas romėnų jaunimą pa
sekti savo prosenelių dorybėm ir keldamas jų kari
nę drąsą. Deja, nepaaiškinta, koks Los Angeles 
"publicistas" panašiai raginęs: verčiau žūkit, bet 
rusams nepasiduokit, kaip kryžiuočiams nepasida
vė senovės Margio pilies gynėjai!

Bet gal aš neįsidėmėjau tokio Los Angeles 
publicisto ir recenzento? Pats gi esu iš Los Ange
les ir tikrai tom temom rašęs ir šį tą atspausdi
nęs. Ne kažin kiek iš manęs ir "publicisto" (ypač 
amerikine šio termino prasme), ir taip pat niekad 
nesu rašęs gen. Raštikio atsiminimų recenzijos, 
bet ką rašiau, buvo visai kas kita (rinkinyje "Iš 
paskendusio pasaulio, 249-335 p.). O kad ta idėja 
manęs nepapirko net narsiųjų pilėnų pavyzdžiu, aiš
kinausi kita proga ("Laumių juosta", 198-205 p.).

Kas nepatingėtų, tuoj galėtų patikrinti, kad man 
neteko įrodinėti panašių kraštutiniškų retorikų ir iš 
abstraktybės suseilintų teorijų, o tik mėginau trupu
tį papurtyti mūsų valstybinės agonijos dramą ir kai 
kurių jos aktorių povišką vaidybą. Maniau ir te
bemanau, kad kiekvienas reikšmingesnis atvejis 
čia nagrinėtinas konkrečiai ir kad tautos laisvės 
ir gyvybės "kovos pirmenybių programos" negali
ma šitaip atidalinti, nes gyvenime jos susijusios. 
Tik gyva tauta atgaus lasvę ir tik per kovą ji nu
blokš vergijos jungą.

Ir laisvieji priaugs vergovei?
Bet ko būtų verta mano gimnazistiška pateti

ka platesniems "Akiračiams", kurie savo filosofi
jos gilumui paremti sakosi galį tik pritarti štai ko
kiam Putino kažkur paskelbtam principui: Tauta 
turi būti priaugusi ne tik nepriklausomybei, bet ir 
vergovei. Tada ji bus pribrendusi ir amžinybei"...

Štai ir sugrįžtam dar kartą prie Putino, ir to
dėl kviesčiau ta proga nepasididžiuoti mokslinin
kus valandėlei grįžti prie gimnazistiškos bravū
ros, taigi, į jaunystę ir poeziją. Į laikus, kada mes 
dažnas tiek pasitikėjom savo mergyčių mėlynom 
akim, kiek ir savo šalies rašytom konstitucijom. 
Vėliau tasai skaidrus tikėjimas lūžo, sugedo, nes 
nekartą nusivylėm mėlynakių ištikimybe ir pama
tėm, kaip lengvai laužomos konstitucijos.

Tad ir plačiųjų akiračių broliams rizikuočiau 
patarti: nepasitikėkit Putino skelbtais pareiškimais, 
neguldykit už juos galvos, per skubotai nejunkit 
jo "principo" į savo sąjūdžio ideologiją, nes pasisa
kydami tik už tautos gyvybės išlaikymo tezę, jūs gal 
būt nejučiomis būsit priversti "logiškai" ginti ir da
bartinę Lietuvos vergovę. Gi priaugę vergovei, jūs 
pribręsite ir jos amžinybei. Sovietinis lietuvis grie
bėsi ir griebsis dar visokių teorijų save apraminti, 
savo nelaisvei palengvinti, papūgiškai pasuokti ir 
pajuokauti.

Žinoma, nepriklausomybei ir laisvei reikiapri- 
augti, tik nebūtina priaugti vergijai, kuria tironas 
prislėgia, nesiklausdamas ir nežiūrėdamas tavo 
pribrendimo laipsnio.

Bet negi laisvų politinių emigrantų misija jau 
būtų irgi - priaugti vergijai? Rodos, priešingai - 
padėti mūsų subrendusiai tautai ją nublokšti? Ki
taip nebūtų logiška čia "kentėti" ir reiktų grįžti tė
vynėn vergauti drauge su tauta...

Bet svarbiausia, nesikliaukit Putino teoriniais 
pasakymais, nes jie nevienodi, prieštaringi. Geriau 
sutikit dar pabūti gimnazistais ir labiau patikėkit to 
paties Putino poezijai. Laikotarpyje tarp bolševikų 
ir nacių okupacijų "dviejų aušrų", 1941 m. birželio 
29 d. Putinas parašė jautrių tonų eilėraštį apie Bir
želio sukilime žuvusių partizanų laidotuves, kur jo 
mintys labai ryškios, principai visai kiti ir, būtent, 
maždaug lygiai tokie pat, ką čia šiandien mėginau 
glaustai suminėti.

Per amžius žadinkit!

Trys paskutiniai tos žuvusių partizanų gies
mės posmai buvo tokie: -

Iš prievartos, apgaulės, melo to ir smurto
Pakėlėte J saulę žvilgančius sparnus 
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto, 
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.

Jūs kritot nuo klastingo pikto priešo kulkos, 
Savu krauju atpirkę svetimas kaltes.
Ir štai, sudaužęs pančius, drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygi iki galo tęs.

Gili, plati duobė tarp antkapių ir kryžių, 
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio, 
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę, 
Per amžius žadintut kovos narsingą galią.

Čia yra visi atsakymai. Tad ir vėl norėčiau 
kurstyti: nesiauginkim ir nebręskim vergovei. Ko
va už laisvę kai kuriems vertingesnė net už gyvy
bę. Visuomet taip buvo ir visada tokių buvo. Nors 
kaip ir daugelis esu agnostikas , apie ateitį, bet tikiu, 
kad taip vis ir bus. Gyvybės, kovos ir mirties pras
mė visuomet buvo ir bus didesnė už "pribrendimą" 
vergovės amžinybei.
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DAR VIENA "NEPAPRASTA 
ISTORIJA"

Vėl viena iš Vilniaus 
TIESOS "nepaprastų is
torijų":

Vilnietis susitiko Pa
nevėžy savo giminaitį iš 
Pasvalio. Susitikimas bū
tų buvęs vienas malonu
mas, jei ne tas nelem
tas autobuso bilietas iš 
Panevėžio į Vilnių, kurį 
vilnietis jau turėjo kiše
nėj. Nutarė bilietą grą
žinti į kasą ir važiuoti 
į Pasvalį. Iki autobuso į 
Vilnių buvo dar keturios 
valandos, tai pagal tai
sykles kasa turėjo grą
žinti visą bilieto kainą. 
Bet prie langelio:

— Prašau pasą, — pa
reikalavo kasininkė.

— Pasą palikau na
mie, — truputį išsigan
dęs pasiteisino žmogus 
ir klusterėjo: — O kam 
jis jums?

— Jeigu neturite paso, 
bilieto nepriimsime, — 
pareiškė kasininkė. Ką 
žmogui daryti? Kol par
duosi kam "iš rankų" bi
lietą, neliks laiko į Pa
svalį važiuot... Nutarė 
pasiskolinti pasą pas pa
žįstamą. Žinojo, kad da
ro negerai, bet išeities 
nematė.

Atsinešęs pasą, gavo 
kasoje specialų popierio 
lakštą, kurį reikėjo už
pildyti. Ištisa anketa, su 
tuzinu klausimų, reika
laujančių smulkiai išklo
ti popieriuje bilieto atsL 
sakančio piliečio asme
nybę, bei padaryti nuo
dugnius išrašus iš jo pa
so. Pilietis dar labiau su
glumo, kai perskaitė 
griežtą klausimą, kodėl 
jis negalįs išvykti pagal 
pirktą bilietą. Parašyti, 
kad nori nuvykti pas gi
minaitį nedrįso: ką gali 
žinoti, gal palaikys ne
rimta priežastim ir bi
lieto atgal nepriims. Pa
rašė: priežastis — liga. 
Ir čia bilieto savininką 
nutvėrė, kaip sakoma,nu
sikaltimo vietoje. Iš jo

pareikalavo ... ligonio 
lapelio (!)

Kuo viskas baigėsi? Pi
lietį dar kelis kartus 
siuntinėjo kažkokių pa
rašų. Praėjo kone trys 
valandos. Pagaliau bilie
tą paėmė, bet grąžino 
žmogui jau tik 85% bilie
to vertės. Mat, iki auto
buso išvykimo į Vilnių 
buvo likusi jau tik viena 
valanda... Susinervinęs 
ir suprakaitavęs išėjo 
žmogus iš stoties. Auto_ 
busas į Pasvalį Jau bu
vo išvažiavęs. Pas gimi
naitį pasivėlino. O ir ten 
malonumo nedaug: vis 
vaidenosi reikalavimai 
"Parodykit, keleivi, li
gos lapelį..." O kas bus, 
jei sužinos, kad ir pasas 
buvo skolintas?

— Tai, turbūt,biuro
kratizmas? — spėliojo 
vilnietis V. Strockis, ku
riam taip atsitiko Pane
vėžy, šių metų liepos 6 
dieną. TIESA patvirtina, 
kad gryniausias biuro
kratizmas. Suklydo tik 
nepridėjusi, kadpapras- 
čiausias, kasdieniškiau- 
sias, tarybinis... (E)

.HELP WANTED MALĖ

MAINTENANCE
FOREMAN 
PLASTICS .

W. ir* looMing tor • toog Msi»«rt 
foreman or tuo No. '4 mon wno 
oualHioO to movo uito ino NO. I *»ot 
In ovr munrtnonco Oepn
Thli mon »hould h»y» ■ bockqround 
In tho malntonanco of modiĮnorr and 
oloctro mechanical eoulpmont. Prlor 
OMoarltnce In the milntonace of 
Inloction moldlno, d|o caitlno, or bk>w 
moioino eouipment wouio m y ory 
baletui.
Thlj ooaltlon offort and on aaceltonf 
opportunity for personai orowlh wlfh ■ 
naw and growlng company.
Wrtta, catl or ulalt Olrector of Per-

Te. inmjstrial moloing
Grant Park, III. <0040 

01^465.1111 
(86-88)

EXPER1ENCED '
PLASTIC EXTRUSION SĖT UP MEN 

and
EXPERIENCED PLASTIC 1NJECTION 

SĖT UP MEN.
Muat'be experienced in Colored Vinyl. 

For all shift..
Steady work. Fringe benefita 

Send reaume to 
HOVELL INDUSTRIES 

1560 E. Milwaultee, Detroit, Mich. 
(6.7-86)

Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 

dėl 4 suknelių, 31/, jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3 Vi jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, 3 Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.

$75.00.
Taip pat, į betkurį siuntinį galima pridėti že- 

miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00, •nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hačkney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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------- LAISVE? Vytautas Kasniūnas

Kai vienas lietuvis,pa
laidojęs savo bičiulį 
Chicagos Šv. Kazimięro 
kapinėse, parašė jo žmo
nai, likusiai Lietuvoje, 
jog neleidžia pastatyti 
jam paminklo, tai ji at
sakė piktu laišku:

— Nemeluok. Pas mus 
nėra laisvės, ir tai lei
džia paminklus statyti, o 
jūs ten galite daryti, ką 
norite... Kam tauški nie
kus...

Tiesa, po ilgų kovų, po 
ilgu pastangų, Algiui Re

Anksčiau bažnyčios durys turėjo lietuviškus ornamentus, bet kapi
nes administruojantiems "lietuviams" kunigams tai nepatiko ir nu
ėmė. Dabar durys yra be ornamentų.

giui ir sudarytam visuo
menės komitetui pavyko 
šį tą laimėti. Bet tai tik 
trupiniai nuo Bažnyčios 
valdovų stalo. Tik mažas 
malonės lašelis.

Štai vaizdas, kurįpats 
mačiau kapinėse ir po 
kurio svarsčiau, ar ne
turėčiau iš anksto prašy
ti leidimo mirus mano 
kūną sudeginti, kad su 
juo nebūtų taip nežmoniš 
kai elgiamasi.

Laidoja mano bičiulio 
žmoną. Pasibaigus pa-
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maldoms, mirusiąją nu
vežė į sandėlį ir užda
rė duris. Po prašymų ke
lis iš mūsų įleido į tą 
kambarį, kur kiek anks
čiau nieko neįleisdavo. 
Čia prasidėjo kranų ūži
mai, karsto kilnojimai, 
ir pagaliau, paukšt į 
cementinę dėžę.

Patikrinome užrašus, 
bijodami, kad nesumaišy
tų karstų.

— Kada laidosite? — 
klausiame.

— Netrukus, — atsa
kė.

(Seniau tokio atsaky
mo nesulaukdavai. Nie
kas nežinojo, kada užkas 
į duobę, ir niekas nebuvo 
tikras, ar neįvyko klaida 

nebuvo sumaišyti 
karstai).

Nueiname prie duo
bės. Laukiam. Šalta. Vai
ruotojas nekantrauja, 
bet mes užsispyrę sto
vim prie duobės ir lau
kiam.

Po ilgoko laiko žiūri
me — gi atlekia sunkve
žimis su kranais ir skam
bančiomis grandinėmis, 
su cemento dėže. Susto
ja prie duobės. Urzgia 
motorai, vėl vietoj varpų 
skamba grandinės, kyla į 
viršų cemento dėžė su 
karstu ir bunšt, tra- 
tra, taukšt...

Karstas neįeina. Duo
bė per maža.

Vėl taukšt, bumpt... 
Mėgina šonais, bet kra
nai neįveikia.

Žiūri darbininkai, kad 
mes stovime, ir atsinešė 
kastuvus duobei padidin
ti. Vėl kranų ūžimas ir... 
man ėmė svaigti galva.

Vienas kunigas aiški
na, kad "naujosios" lai
dojimo apeigos yra gra
žios. Norisi atsakyti: 
Klausyk, kunige, juokie
si ne iš mūsų, bet pats 
iš savęs.

Kitas kunigas, svars
tant Šv. Kazimiero kapi
nių reikalą, yra pasa
kęs, jog jam gėda, kad 
gimęs lietuviu. Kaipgi 
galėtume neatsakyti: Ku
nige, įžeidei ne mus, bet

Mr. 86 — 5

Kapinėse išrikuotl vienodo tipo paminklai, kaip fabrike ant juostos bėgančios dėžės... Kapinių admi
nistracija neleidžia J paminklą Įjungti lietuviško meno motyvų.

visagalį Kūrėją, kuris 
tau skyrė būti lietuviu. 
Tu paniekinai savo tė
vus. Mes juk tave prašė* 
me tik viena — leisti 
laidoti savo artimuosius 
krikščioniškai. Daugiau 
nieko.

Dar kitas kunigas lie
pė išimti iš bažnyčios 
durų lietuviškus ženklus 
ir ornamentus. Kai klau 
sėme, kodėl, atsakė, 
jog nori varį nuvalyti. 
Bet kiek mėnesių ir me
tų reikia kelerių durų 
išvalymui?

Kunigai iš sakyklų 
skelbia apie naujuosius 
Vatikano nutarimus. Bet 
mes, ilgus metus turėję 
ne vieno klebono vergiš
kai klausyti, nesulaukė
me veik jokių pagerėji
mo ženklų. Ar mūsų (kal
bu apie Chicagą) nepri- 
spaudė dar sunkesni nau
ji įsakymai, draudimai?

Pavartojau žodį "ver
giškai" su dideliu skaus
mu, nenorėdamas, kaip 
katalikas, nusikalsti Baž
nyčiai. Bet man atrodo, 

Naujoji §v. Kazimiero kapinių koplyčia neturi nieko lietuvlSko. 
Ji labiau panaši Į piemenų rančą, tik ne Į koplyčią.

—r

jog turiu pagrindo tai sa
kyti.

Kai kartą prašiau kle
boną vieno, rodos, mažo 
dalyko, būtent laisvės lie
tuvių kalbai, tai atsakė, 
jog jis čia esąs bosas ir 
darąs, ką nori.

Liepė jis aukoti baž
nyčios statybai, remon
tui, išdažymui. Bet ar at
siklausė mūsų nuomo
nės? Ne!

Tiesa, šiam ir vienam 
kitam kunigui bus gal ne • 
aiškūs mano vartojami 
žodžiai "religinė lais
vė". Sakys, kas gi nelei
džia tau melstis? Bet aš 
į tuos žodžius pinu, kas 
vyksta Šv. Kazimiero ka
pinėse, kas vyksta ir įvai
riais kitais reikalais, ka
da mes norime, kaip Die
vo skirti lietuvių tautos 
vaikai, lietuviškos reli
ginės laisvės pilna ta 
žodžio prasme.

Šių žodžių netaikau 
lietuviškiems vienuoly
nams, kurie yra mūsų pa
sididžiavimas. Jei kuris 
vienuolynas ir nuklys- 

nuo lietuviško kelio, tai 
čia jau didžiąja dalimi 
nebe jų kaltė, bet visų 
lietuvių pasauliečių ka
talikų.

Vienuolynai tvarkosi 
demokratiškai. Nusve
ria tie, kurie sudaro dau
gumą. Jei nesirūpinsi
me ir šeimose nedėsime 
pastangų, kad mūsų vai
kai stotų į lietuviškus 
vienuolynus, iš kur tokie 
vienuolynai bus?

Galime tą pat pasaky
ti ir apie lietuvius pa
sauliečius kunigus, bet 
jų laisvę daug daugiau 
varžo bažnytinė vyres
nybė.

Kokie mūsų troški
mai?

Tik vienas — kad su 
naujais Vatikano potvar
kiais grįžtų ir krikščio
niška meilė, artimo mei
lė, broliška meilė...

wanted
JOURNEYMEN
ENGINE LATHE OPERATORS 
MILL OPERATORS

We offer interesting work in 
machine tooling. Good wages 
and excellent benefits for jour- 
neymen or men wlth 10 years 
experience. Write, phone or 
come in.

.fflTSK
8100 Schoolcraft, Detroit 

WE-3-7835
An eąual opportunity employer 

(85-86)

Mykolas Vaitkų s

VYDŪNAS
------ (Iš knygos "Nepriklausomybės Saulėj) ------

Visų pirma — Vilius Storasta - Vydūnas. 
Tiesą pasakius, tai nebuvo tikros pažinios, kaip 
jas paprastai suprantam: per visą savo gyvenimą 
neturėjau laimės patogiai susitikti, susipažint, pa
sikalbėt su tuo tikrai didžiu asmeniu. Vien teko du
kart Nepriklausomojoj jį iš arti regėt ir girdėt. 
Pirmąkart — sėdint klausytojų eilėse. O buvo taip.

1918 metų gale kažkas suruošė Kauno rotušės 
salėje (anuomet dar ne Baltojoj Gulbėj) kažkokį "pa
rengimą", kuriame turėjo pasirodyt ir Vydūnas. 
Na, kaip gi žmogus ištūrėsi nenuėjęs pamatyt Vy
dūno, kai Jis taip arti tavo buto! Lygiai kaip aš, 
matyt, jautė ir didysis Adomas Jakštas - Dam
brauskas. Salė buvo mažne pilna anuometinės rink
tinės publikos. Kažkur prigludom ir mudu su 
Jakštu (žinoma, netol estrados). Na, galų gale ir 
pamatėm tą išimtinį vyrą, tą Vydūną! Vidutinio 
stato, lengvutis, beveik kaip šešėlis. Tamsiu ap
daru. Įprastinis megztinukas. Įprastinis kaklaraiš
tis — tautinė liaudies juostelė. Puiki mąstytojo 
galva. Gana gausus ir ilgi, bet plonučai plaukai. 
Siauras aristokratiškas veidas. Liguistai išblyškęs, 
labai liesas. Gražūs asketo bruožai. Labai švelnus 
bei malonus balsas, gana silpnas. Ta mąstytojo, as
keto, vizijonieriaus, pranašo išvaizda nemaža pri
sidėjo prie to, kad Vydūnas savo viešuose pasiro
dymuose ar privačiuose santykiuos darydavo tokį 
teigiamą ir gilų įspūdį.

Bet šituo atžvilgiu daugiau svėrė tai, kad ta 
išvaizda atspindėjo visą jo gyvenimą: buvo Jis aukš
tos doros žmogus, labai susivaldąs, atlaidus, ne

užgaulus, skaistus, beveik krikščioniškas asketas. 
Jo ideologija buvo pakiliai idealistinė, nudažyta 
kiek neobudizmo. Tačiau savo dvasios gilumoj jis 
stovėjo ne per toli nuo Kristaus. Savo pasaulėžiūrą 
jis uoliai skelbė, bet taktingai, neįžeidžiamai. Ne 
su viskuo buvo galima jo kalbose ar raštuose su
tikt, bet nemaža ir brangenybių buvo galima rast ir 
priimt.

Vadinas, aną vakarą mudu su A. Jakštu sėdim 
ten salėj, įtemptai laukdami to nepaprasto svečio. Iš 
jo rašinių bei knygų jau žinojom, su kuo negalėsim 
sutikt, o su kuo galėsim. Gerbėm Jį visad už lietu
viškąjį patriotizmą, už taurumą, civilinę bei poli
tinę drąsą, už lakias ir originalias mintis, už tie
siai išlaikytą kilnų gyvenimą. Bet jau iš anksto bu
vom nusistatę kritiškai.

Ir štai tas Vilius Storasta-Vydūnas išeina į 
sceną netvirtu žingsniu, kukliai, net kiek susivar
žęs, ir sustoja prie skirto jo staliuko. Žvilgteri į su- 
surinkusius. Tyla. Visų akys susmigę į pranašo vei
dą. Vydūnas tarum galvanizuoja publiką. Kalba lė
tai, monotoniškai, su aiškiu mažlietuvišku akcentu. 

.Kalba įsiveizdėjęs kažkur į dausas. Reikiamus žo
džius pagauna ir į sakinius sulieja lengvai: matyt 
įgudusį viešai kalbėti mokytoją. Bet irgi matyt, jog 
jis nėra stropiai pasiruošęs: pagrindinė mintis 
kartkartėmis nuklysta į šalį. Mintys, nors dažnai 
įdomios bei gilios, išreiškiamos nepakankamai 
tiksliai, teigimai nepagrindžiami užtenkamai lo
giškai, tad Jakštui, o ir man, ilgokai graužusiem 
aristotelinę - tomistinę filosofiją, o ir kitų raga- 
vusiem, ėmė darytis ne visai jauku. Jakštas, savo 
papročiu tokiais atvejais, ėmė nervingai kramtyt 
apatinę lūpą — tai ženklas, kad jis ima erzintis, 
net pykt. Jei nūn susitiktų kalbėtoją akis į akį, 
tikrai imtų karštai ginčytis.

Pasirodymas pasibaigė. Publika, apskritai, 
skirstės susižavėjus. O mudu su Jakštu (apytikriai 
ir daugiau tokių) Vydūno paskaita likom nepatenkin

ti. Aš bent džiaugiaus, pagaliau matęs gyvą Vydū
ną.

Antrą kartą matyt gyvą tą pranašą ir ne vien 
matyt, o ir formaliai susipažint, net ranką (tokią 
ilgą, liesą) paspaust, bet ne daugiau, teko pas S. 
Čiurlionienę per suruoštą jaukų jo 60 metų pami
nėjimą.

Tai buvo 1928 metais. Visuomenė būtų turė
jus Jį ypač pagerbti. Viena iš pirmųjų S. Čiurlio
nienė viename mūsų "šeštadienių pobūvy" (apie 
ką bus vėliau) pareiškė, kad mūsų būrelio parei
ga prisidėt prie Vydūno sukaktuvių šventimo: reik
tų mūsų vardu suruošt pietus, į kuriuos būtų pa
kviesti vyresnieji mūsų rašytojai, nedidelis būre
lis, kad Vydūnas jaustųsi intymiau: Jis nemėgs
tąs triukšmo. Visi sutikom. P. Sofija ėmės tą pa
gerbimą suorganizuot, taip kad jubiliatas būtų pa
tenkintas: reiksią pietus padaryt vydūniškai vege
tariškus ir tai griežtai vydūniškai (Žinoma, be svai
ginamų gėralų). Tad reiksią pasinaudot vieno Vy
dūnui artimo asmens patarimais. Pulku. Ir S. 
Čiurlionienė įprastu savo sumanymu ir energija 
padarė viską, kaip vien reikiant.

Skirtąją dieną susirinkom Tumo Vaižganto 
klebonijoj šalia Vytauto bažnyčios. Pas Vaižgantą 
dėl to, kad jis su Vydūnu buvo mažne vienmetis 
ir senas pažįstamas. Susirinkom Čiurlionienė, My
kolas Biržiška, Jakštas-Dambrauskas, kan. Tumas 
Vaižgantas, Krėvė-Mickevičius, Liudas Gira, Faus
tas Kirša, Mykolaitis-Putinas, Mykolas Vaitkus ir 
Vytautas Bičiūnas. Čiurlionienė iš pradžių turėjo 
tam tikrų abejojimų, ar gera bus suvedus drau
gėn tokius du skirtingus tipus su tokiom priešin
gom pažiūrom — Jakštą su Vydūnu: ar karštuolis 
Jakštas nesusirems su tvlrtuoliu Vydūnu? Aš ra
minau: Jakštas — mandagus vyras, nebijokit, skan
dalo nebus. Ir pati šeimininkė prisiminė, kai buvus 
pas jį, Jis buvęs toks džentelmenas. Taip ir pasi- 
rodė* (Bus daugiau)



Graži Slyvinų vasarvietė Blue Water Manor prie Lk. George vis daugiau pamėgiama lietuvių, nes pa
togiai pasiekiama iš Kanados ir New Yorko. Nuotraukoe grupė lietuvių vasarotojų su p. Slyvinais. Sėdi 
iš kairės: Alė ir inž. Ed. Stakniai, E. Šukienė ir Slyvinai. Stovi Kęstutis Budnikas, Staknytės, Daina Šu
kytė ir Mackevičius. V. Maželio nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

REMKIME VALDĄ 
ADAMKŲ!

Chicagoje Bučio sode, 
įvyko chicagiškių lietu
vių susitikimas, pabuvo
jimas su inž . Valdu Adam 
kurni, kandidatuojančiu į 
Sanitary distriet patikė- 
tinius. "Dalyvavimas rin
kimuose pareikalauja di
delių išlaidų. Todėl mes 
apeliuojame į lietuviuo
se esantįgilų reikalo su
pratimą ir kviečiame ... 
paremti Valdo Adam
kaus išrinkimo akciją pi
nigine talka... Lietuvių 
balsai būtinybė Valdą 
Adamkų išrinkti! Lie
tuvių piniginė talka būti 
nybė kitiems balsams 
per propagandą sutelk
ti" aiškinama V. Adam
kui remti komiteto atsi- 
šaukime. Tad ir kalba
masis susitikimas su 
Valdu — gegužinė savo 
įvairiomis pramogomis 
telkė finansus Valdo rin-

per tūkstantį, bet,

PATS LAIMĖSI IR KITIEMS 
PADĖSI!

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania vykdo dovanų bilietų 
platinimo vajų. Laimėtojams skiriama šios dovanos:

AUTOMOBILIS — 1968; SPALVOTA TELEVIZIJA, 
IR. FILMAVIMO APARATAS.

Bilietu kaina: šeši bilietai knygelėje už 5 dolerius, 
atskiro bilieto kaina — vienas doleris.

Dovanų traukimas įvyks 1968 m. lapkričio mėn. 17 d.

Kviečiame visus korporantus ir bičiulius ne tik pa
tiems pirkti laimėjimų bilietus, bet ir platinti. Taip pat 
kviečiame visas organizacijas talkininkauti bilietų plati
nime ir sau užsidirbti nemažą .sumą pinigų, nes korpo
racija organizacijoms, platinančioms laimėjimų bilietus 
duoda 40'/< nuo parduotos bilieto sumos. Tad visi prie 
laimėjimo!.. .

Bilietų gavimo reikalu prašome kreiptis į korpora
cijos iždininką — Bronių Kasakaitį, 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629.

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vieny mėty taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vieny mėty taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau,. įdedant po $1,060.00)

DIRVA

kimų fondui. Žmonių ge- 
gužinėn sugūžėjo gero
kai

svarbu, kad toje tūkstan' 
tinėje buvo visų kartų, 
visų plačiosios Chica
gos, tiksliau: Cook coun- 
ty vietovių, įvairių pašau.

A. Brinką ragina remti V. Adamkų! M. Nagio nuotrauka
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lėžiūrų, įvairaus am
žiaus atstovų! Ir tiksliai 
panaudojo Antanas šan- 
taras, kalbėjęs geguži
nėje ir iškėlęs dienos 
šūkį: Visi už vieną! Vie
nas (... kai bus išrink
tas) už visus!

Tolesnė pramoga, ku
rios pajamos taip pat 
eis į Valdo Adamkaus 
rinkimų fondą, yra fut
bolo (soccer) rungty
nės tarp Chicagos Mus- 
tangs ir San Diego ko
mandų. Rungtynės įvyks 
White Sox parke (35 ir 
Fields gatvių kampas), 
rugpiūčio 30 d. Visi šio 
sporto mėgėjai kviečia
mi įsigyti iš anksto 
įėjimo bilietus: V. Adam
kus Fondas, 2422 West 
67 St., Chicago, III. 
60629 (tel. GR. 6-2242 
arba GR. 6-2271). Tuo 
pačiu adresu galima 
kreiptis ir visais kitais

reikalais, susijusiais su 
Valdo Adamkaus rinki
mine akcija. (mv)

* JURGIS KASAKAI- 
TIS, Dirvos bendradar
bis, liepos mėnesį Bal
zeko muziejaus patalpo
se Chicagoje buvo su ruo
šęs savo foto vaizdų pa
rodą, kuri praėjo dideliu 
pasisekimu.

PADĖKA

Mutual Federal Bend
rovės Prezidentas, John 
J. Kazanauskas, dėkoja 
visiems savo draugams 
ir pažįstamiems už tokį 
nuoširdų jam parodytą 
dėmesį ligos metu, už 
gausias gėles, telefoni
nius pasikalbėjimus, lan
kymus ligoninėj.

Ši nuolatinė moralinė 
paspirtis buvo akstinas 
kuo greičiau pasveikti ir 
grįžti į normalų gyveni
mą. Dabar jis jaučiasi 
daug geriau ir kasdien 
lankosi įstaigoj.

Dar kartą — Širdingas 
lietuviškas ačiū!

LIETUVIŲ TAUTOS 
KANKINIŲ PAMIKLAS
šv. Marijos Gailestingu

mo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia švento 
Petro karsto Bazilikoje, Ro
moje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baig
ti, vykdomi sienų ir lubų 
sutvirtinimo darbai, ruošia
mi dekoracijų projektai.

Vatikano ir lietuvių ar
chyvuose liks koplyčios au
kotojų vardai, kurie bus 
įdomūs ne tik šiandien, o ir 
tolimoje ateityje. Reiktų, 
kad lietuvių vardų ten bū
tų tūkstančiai. Galima įra
šyti save, savo šeimos na
rių, savųjų ir pažįstamų 
kankinių vardus, pasiun- 
čiant auką adresu:

LITHUANIAN MAR- 
TYRS’ CHAPEL 
FUND,

2701 W. 68th St., 
Chicago, III, 60629.
Amerikoje aukos nurašo

mos nuo mokesčių (Tax de- 
ductible).

LENKŲ KARO ATTACHE 
KAUNE PLK. LEON MIT- 
KIEVVICZ KNYGA Iš JO 
ĮSPŪDŽIŲ KAUNE 1938— 

1939 M. GAUNAMA 
DIRVOJE!!!

Tai įdomus to meto įvy
kių stebėtojo veikalas, ar
čiau privedąs prie lenkų-lie
tuvių pažiūrų į abiejų tautų 
santykius.

Diplomatinių ryšių po 
lenkų ultimatumo užmezgi
mo eiga, pirmieji lenko pa
reigūno įspūdžiai Kaune su
daro įdomią medžiagą san
tykių su lenkais stebėto-' 
jams.
294 psl. knyga, kietais vir
šeliais, išleista Londone. 
Kaina 7.50 dol.

ANT VILNELES TIL
TO — Paulius Jurkus. 
Tai "Vilniaus legendos", 
dedikuotos autoriaus 
žmonai Vidai "vaikščio
jusiai šio nuostabaus 
miesto gatvėmis". Vir
šelis ir iliustracijos pa
ties autoriaus, pasižy
minčio rašto ir dailės 

"Užsakykite Dirvoje, 6907 darbų sritys^ 26 legen- 
Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

DETROIT

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

JAV ir Kanadoje gy
venančių Vilniaus Kraš
to Lietuvių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 1 d. 
Detroite, Lietuvių Na
muose.

Suvažiavimas prasi
dės pamaldomis 10:30 v. 
Šv. Antano lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Po pamaldų 12:00 vai. 
Lietuvių Namuose bus 
dalyvių registracija ir 
po to darbo posėdžiai, q 
9:00 vakare pobūvis.

| suvažiavimą kviečia
mi visi vilniečiai, spau
dos ir organizacijų at
stovai ir Detroito lietu
vi ai. Atskiri pakvietimai 
tiek spaudos atstovams 
tiek organizacijoms, ne
bus siuntinėjami.

Suvažiavimui ruošti 
sudaryta komisija: Al
bertas Misiūnas, Euge
nija Bulotienė, Valė Os- 
teikienė ir Vytautas Gur- 
ka.

* TAUTODAILĖS PA
RODA įvyks ne lapkričio 
1, bet spalio 28 ir tęsis 
iki gruodžio pabaigos. 
Paroda bus Centralinėje 
Bibliotekoe.

Parodą rengia J.M.K. 
kultūrinis skyrius.

* L.Ž.S-GOS Detroito 
Sk. valdyba "Dainavoje" 
turėjo savo posėdį, kuria 
me aptarė šio sk. darbo 
gaires ir susipažino su 
Centro Valdybos išleista 
deklaracija. į skyriaus 
valdybos posėdį atsilan
kė ir L.Z.S-gos Centro 
Valdybos pirmininkas 
Vytautas Alantas.

A. Grinius

NAUJOS KNYGOS
AIDAS TARP DAN

GORAIŽIŲ, O. Nendrė, 
romanas. 1968 m. leidi
nys, 365 psl., kaina 5 
dol. Viršelyje Alg. Ke- 
zio S.J. nuotrauka su A. 
Beieškos įrašais. Ma
tyt, tai autorės leidinys, 
nes Draugas patiekia tik 
savo kaip spaustuvės ad
resą.

Knyga gaunama Dir
voje ir pas kitus knygų 
platintojus.

dos telpa 199 psl. Kaina 
2.50 dol. Išleido Draugo 
Lietuviškos Knygos Klu
bas 1968 m.

Knyga gaunama Dirvo
je ir pas platintojus.

1968 m. rugpiūčio 14 d.

RUSIFIKACIJA
UKRAINOJE

Londono DATLY TELE- 
GRAPH savo
tarptautinių žinių paryški
nimų (background) skyriuj 
įdėjo straipsnį "Rusai prieš 

i savo valią", kuriame David 
Floyd rašo:

"Kremliaus vyrų susirū
pinimas dėl nepriklausomy
bės dvasios pasklidimo Ry
tų Europoj bus kilęs ne vien 
iš baimės netekti Rumuni
jos, Čekoslovakijos ir gal 
net Vengrijos, kaip sąjun
gininkų prieš galimą užpuo
limą iš Vakarų. Tai, žino
ma, būtų tik tos istorijos 
dalis ... Rusijos vadai bijo 
tautinės nepriklausomybės 
ir demokratijos idėjų pa
sklidimo toliau į Rytus. Sa- 
telitiška ir nuolanki Rytų 
Europa dabar atlieka už
tvaros vaidmenį prieš Va
karų politinę ir ideologinę 
įtaką pačioj Sovietų Sąjun
goj. Už kraštų, kuriuos va
diname Rytų Europa, dar 
yra kitas tautų ruožas, nu
sidriekęs irgi nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, ilgiau 
rusų valdomas, kuriame ta
čiau nepriklausomybės gei
dimas vis dar gyvas, šio vi
dujinio ruožo tautos — es
tai, latviai, lietuviai, gudai 
per vidurį ir Ukrainai pie
tuose -r- sudaro apie 60 mi
lijonų žmonių, o tai beveik 
ketvirtadalis visų Sovietų 
Sąjungos pavaldinių. Krem
lių apima siaubas nuo mir
ties, kad valstybinės nepri
klausomybės ir suverenumo 
idėjos gali užkrėsti ir šias 
tautas..."

Toliau straipsnyje patei
kiama faktų apie ukrainų 
nepasitenkinimą Ukrainoje 
vykdoma rusifikacija. Nu
rodo, kad ukrainų kalba, 
tiesa, panaši į rusų, bet ne 
labiau portugalų kalba pa
naši su ispanų. Rusai viso
kiomis dingstimis veržiasi 
į Ukrainą su savo kalbą, o 
ginančius ukrainų kalbos ir 
kultūros teises smerkir 
kaip "nacionalistus", - 
"buržuazi n i u s nacionalis
tus”, kenkiančius "proleta
rinio i n t e r nacionalizmo" 
įgyvendinimui... Ukrainai 
atsikirtinėja ne tiek savais, 
kiek Markso, Engelso ir net 
Lenino žodžiais apie ”di- 
džiarusišką akiplėšiškumą".

(ELTA)

I

AIR-CONDITIONING & 
HEATD-SG MECHANICS

Acąuainted with chilled water 
and hot water piping installat- 
ions; mušt have duct work and 
control wlrlng backgroundjyear 
round employment; only ąuali- 
fied persons should apply. Call 
412-331-6700, or after 7 p.m. 
563-5781.

(85-90)

Lathe and mill operth. 
tors.’ Night shffT, 58 
hour week.

Gear Craft Ine. 
-^23349 Dequindrą_ 
Hazel Park, Mich.

(313) 564-5923
(84-90)

MOOUEIU PIRK CHICAGO
2533 V. 71 St. Tti CR 6 2345 6

*

CICERO ILLIHOIS
1410 S. 50 Ale., Jei TO 3-2108 9

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO /(SliiFiv

(2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
i___ ų OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; FnįįjįEl.)
=- Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. Preaident^L&S
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koncertas (rugp. 30 d, 
Trinity Katedroje), dai
lės ir pritaik. meno pa
roda Statler Hilton vieš
butyje, teatro spektaklis 
Masonic Temple audito
rijoje, tautinių šokių kon
certas Clevelando Areno
je, rašytojų suvažiavi
mas Cleveland Sheraton 
viešbutyje ir t.t. Be abe
jo visa tai lydi ir visa 
eilė pasilinksminimų, 
juos apvainikuojant ba* 
llum-banketu Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

Į šventę laukiama at
vykstant 10,000 svečių.

• MARIJA GAILIU- 
ŠYTE š.m. gegužės mėn. 
Lavai Universitete, Que- 
bec, įsigijo magistro 
laipsnį— M. A. su pagy
rimu cum Įaudė iš pran
cūzų kalbos ir literatū- 

<>ros. M. Gailiušytė yra 
studijavus prancūzų kai 
bą du metus Sorbonnos 
ir Strasbourgo univer
sitetuose Prancūzijoj. 
Tuo pačiu metu mokė
si ir vokiečių kalbos 
Goethe’s Institute Pa
ryžiuje ir Viennos uni
versitete.

M. Gailiušytė apkelia- 
vo vakarų Europos kraš - 
tu s. Begyvenant Euro
poj gyvai reiškėsi lie
tuvių veikloj talkininkau
dama jaunimo stovyk
loms bei organizacijom. 
Grįžus į JAV dėstė pran
cūzų kalbą ir civilizaci
ją Notre Dame College, 
kur ir įsigijo bakalau
ro laipsnį.

Nuo rudens M. Gailiu
šytė dėstys prancūzų kai- 

'*• bą ir literatūrą Cleve
land Statė Universitete. 
Studijas tęsia toliau siek
dama daktarato.

• LIET. KONSERVA
TORIŲ K LUBAS kviečia 
atsilankyti į Jono Jasai
čio paskaitą tema 
"Žvilgsnis į tremties lie
tuvių kovą dėl Lietuvos 
laisvės jubiliejiniais 
metais". Paskaita įvyks 
penktadienį, rugpiūčio 16 
d. 8:30 vai. vak. Union 
Savings Assoc. salėje, 
5106 Wilson Mills Rd. 
(ampas Richmond ir Mon- 
ticello). Po paskaitos — 
pašnekesys ir kuklios 
vaišės. (sk)

DIRVA

Lietuvis misijonierius kun. gydytojas A. Bendoraitis ir lietuvaite seselė Marija Xavera tolimoje mi- 
i sijoje Brazilijos džiunglėse. Prieky trys naujai pakrikštyti indėną jaunuoliai. Seselė Marija Xavera 

šiomis dienomis lankėsi Clevelande pas savo seserį Ežerskienę.

Lt]
% H 1L.

dainininkai!

• LATVIŲ DAINŲ 
ŠVENTE šiais metais 
vėl ruošiama Clevelan
de su pagrindiniu kon
certu Public Audito
rium salėje sekmad., 
rūgs. 1 d. 2:30 vai. p.p. 
Chorų paradas prasidės 
1:30 vai.
Dainų šventė yra tradi

cinė latvių tautinė šven
tė, siekianti toli praei
tin. Ir šį kartą, iš visų 
kraštų suvažiavę latviai 
džiaugsis ne tik chorų 
naujai paruoštų dainų 
koncertu, bet ir visa ei
le kitų kultūrinių paren
gimų, užsitęsiančių per 
visą savaitę.

Šventės programoje 
bus bažnytinės muzikos

• SEVERANCE Shop- 
ping Center tik ką at
šventė savo įsikūrimo ir 
sėkmingos prekybos 
penkmetį. Sukaktis buvo 
paminėta linksminant 
lankytojus įvairiais pa
rengimais, apdovanojant 
5 m. vaikučius, gimusius 
1963 m. rugp. mėn. Kiek
vieną vakarą vyko muzi
kiniai koncertai ir kt. 
pramogos.

Severance Center pre
kybininkai prisidėjo gau
siomis dovanomis.

Kelių milijonų vertės 
prekybos centras sėk
mingai žengia moder
nios prekybos ir inalo- 
naus žmonėms patarnavi
mo keliu.

Malonu pastebėti, kad 
šio prekybos centro vado
vybė žada prisidėti savo 
skelbimais su parama 
Dirvai.

A SESELE MARIJA 
XAVERA (Šakėnaitė), 
clevelandietės Ezerskie- 
nės sesuo, atvykusi iš 
misijų tolimame Brazi
lijos kampe (Guajara 
Rondonia) lankosi pas pa
žįstamus ir gimines. 
Rugpjūčio 8 d., lydima 
Z. Obelenio, seselė lan
kėsi Dirvoje ir paaiški
no sunkų, bet garbingą 
misijų darbą šelpiant ir 
globojant nuo pasaulio 
pažangos atsilikusius 
vietinius gyventojus.

Prancūzo vyskupo va
dovaujamame centre, 
apimančiame 500 km. 
radiusą, iš lietuvių dir
ba tik seselė M. Xave- 
ra ir kun. Bendoraitis, 
baigęs ir medicinos 
mokslą. Toji teritorija 
daugumoje apgyventa lau
kinių indėnų. Džiunglių 
sąlygose jie kenčia ne tik 
nuo bado, bet ir nuo 
džiunglių ligų. Medici
nos ir socialinė pagelba 
jiems teikiama nemoka
mai.

Laukiniai indėnai Brazilijos džiunglėse, kuriems misijonieriai 
stengiasi įdiegti pirmuosius civilizacijos ženklus.

Tradicinis Dirvos jaunų* 
dainininkų konkursas 

šiais metais įvyks rugsėjo 
28 d., Clevelande.,

D a i n i ninkai, norintieji 
šiame konkurse dalyvauti, 
kviečiami nesivėluoti ir iki 
rugsėjo 1 d. užsiregistruoti, 
pranešant balso rūšį, kur 
mokosi dainavimo, tikslų 
adresą ir pridėti vieną fo
tografiją, ne mažesnę kaip 
atvirutės didumo, tinkančią 
laikraščiui.

Dainininkai turės padai
nuoti po tris savo pačių pa
sirinktas dainas. Viena iš 
jų turi būti lietuvių kompo
zitorių kūrinys, kitos dvi 
gali būti ir svetimtaučių 
kūriniai. Dvi iš trijų dainų 
turi būti dainuojamos lietu
viškai, o trečioji gali būti 
dainuojama ir originaline 
kalba. Visiems konkurso da
lyviams bus parūpintas 
akomponiatorius, bet lei
džiama turėti ir savo akom- 
poniatorių.

Konkurse gali dalyvauti 
lietuvių kilmės moterys ir 
vyrai, ne vyresni kaip 28 
metų amžiaus.

Konkurso laimėt o j a m s 
skiriamos 3 premijos. Pir
moji — $300.00, antroji — 
$200.00 ir trečioji $150.00.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų, ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičidi'tei. 944-6835.

T

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED 
MACHINERY
REPAIRMEN

Mušt have complete ex- 
perience in welding & 
burning.
Steady, overtime & all 
fringe benefits. Good 
working conditions.

Apply at
PREMIER STEEL 
6837 Wyoming 
Dearborn, Mich.

* Š. AMERIKOS Pa- 
baltiečių Prieauglio Kla
sių 1968 m. lengvosios 
atletikos pirmenybės 
įvyks rugsėjo 7 d. Cle' 
velande, Ohio. Žai
dynes rengia ŠALFASS 
Centro Valdyba, talkinin. 
kaujant Clevelando LSK 
Žaibui.

Dalyvavimas šiose 
varžybose yra atviras 
visiems lietuvių, latvių 
ir estų sportininkams. 
Dalyvių skaičius nėra 
apribotas.

Smulkios informaci
jos gaunamos per spor
to klubus arba tiesiogi
niai pas rengėjus šiuo 
adresu: Mr. A. Biels
kus, 15321 Lake Shore

Blvd., Cleveland, Ohio 
44110.

Registracijos termi
nas iki š.m. rugsėjo 2 
d., aukščiau nurodytu ad
resu.

Lietuvių pirmenybėse 
klubai varžysis dėl Dr. 
Algirdo Nasvyčio perei
namosios taurės. Perei
tų metų laimėtojas — 
Toronto PPSK Aušra.

Sportininkai skatina
mi šiose jubiliejinėse 
žaidynėse kuo skaitlin- 
giau dalyvauti, o lietuviš
ka visuomenė prašoma 
suteikti joms prideramą 
dėmesį.

Į
Telef. 391-11436835 Superior Avė.

Cleveland, Ohio
Kviečia visus tapti klubo nariais.

Palaikydami Klubą — )<artu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.

Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Čiurlionio ansamblio tautinių lokių grupė, vadovaujama M. Aukštuolio Ir N. MotlejOnlenės, rugpttKio
44. dalyvavo meninės programos Išpildyme South Euclid priemiesčio vadovybės suruoštame festivalyje, 
žokėjai buvo publikos maloniai sutikti.

B Al
į

• Š.A. PABALTIEClŲ 
lengvosios atletikos, 
plaukymo ir lauko teni
so pirmenybės įvyks rug- 
piūčio 24-25 d. Toronte, 
Kanadoje. Vykdo — es
tai.

Pirmenybėse gali daly
vauti kiekvienas lietuvis 
sportininkas. Suintere
suoti sportininkai prašo
mi kreiptis į savo klubus 
ar tiesioginiai į Centro 
valdybą: A. Bielskus, 
15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110.

NAUJA KNYGA MfcSŲ 
MAŽIESIEMS

Tik ką išėjo iš spaudos 
Pr. Imsrio nauja eilėraščių 
knyga mūsų mažiesiems — 
"TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU”.

Knyga tinka’ ne tik pasi
skaitymui, bet, svarbiausia, 
jąja lengvai išmokinama de
klamuoti nękomplikuot a i s 

' žodžiais parašytus patrioti
nius ir vaikams pritaikytus 
eilėraščius.

Knyga iliustruota, 40 psl. 
Kaina 1 dol. Išleista auto
riaus 1968 m. Sukrauta Vil
ties leidykloje — 6907 Su- 
nerior Avė., Cleveland, Ohio

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: »'N£*
798 EAST 185th STREET 

L 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185Ht St. 
KE 1*7770

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• INŽ. EUG. BART
KAUS. ALT pirmininko 
liudijimas respublikonų 
deklaracijos komisijoje 
cituojamas latvių laik
raštyje Lalks rugp. 7 d. 
laidos 1 psl. "Tylos są
mokslo" antrašte atžy
mėtame straipsnyje pa
minima, kad • komisijai 
liudijo virš 100 įvairių 
tautybių organizacijų, 
bet Baltijos valstybių 
klausimas buvęs iškel
tas ALT pirm. Eug. 
Bartkaus ir jo delegaci
jos. Nors savo reikala
vimus įteikė ir latvių iš
eivijos centriniai orga
nai, bet laikraštis cituo
ja lietuvių patiektus duo
menis.

nes išskrido anksčiau 
lankyti savo gimines.

Australijos lietuvių 
grupė atskris į Los An
geles — sekmadienį, rug
piūčio 18 d. 7:40 vai. 
vak. Pan American 806 
lėktuvu (International 
Airport).

Iš Los Angeles iš
skris trečiadienį rugp. 
21 d. 3 vai. p.p. Pan 
American Airlines 180 
lėktuvu ir bus Chicago
je 8:30 v.v. O’Hare Air
port.

Iš Chicagos išskris 
rugp. 25 d. 5 vai. p.p. ir 
bus New Yorke 7:49 vai. 
vak. (La Guardia Air
port), American Airli
nes 304 lėktuvu.

Adv. ANTANAS OLIS

ANTANO OLIO

AKADEMIJA

CHICAGOJE
Minint Antano Olio mirties 10 m. sukaktį, ALT 

S-gos Chicagos skyrius rengia minėjimo akademi
ją, rugpiūčio 24 d., šeštadienį, Jaunimo Namų di
džiojoje salėje. Pradžia 8 v.v. įėjimas nemoka
mas.

Akademijos programoj:
Adv. Antanas Lapinskas apibūdins Antano Olio 

asmenį ir veiklą;
Dainininkė Dalia Zakaraitė, neseniai laimėju

si Margučio dainų varžybas, padainuos solo;
Komp. - režisorius Darius Lapinskas akompo- 

nuos solistei ir vadovaus kitai meninei programai.
Maloniai kviečiama lietuviškoji visuomenė 

akademijoje dalyvauti.

ALTS Chicagos sk. valdyba

DR. BR. NEMICKAS 
CHICAGOJE

University of Chicago, 
Chicagoje, šią vasarą bu
vo surengtas aukštųjų 
mokyklų dėstytojams 
specialus seminaras. Se
minaro studijų tema: Pri
taikomosios ekonomikos 
naujovės. Seminaras tę
sėsi keturias savaites. 
Jame stropiai išgvilden
ta kainų teorijos, bet ypa
tingas dėmesys buvęs 
kreipiamas į feder alinių 
rezervų vaidmens in-. 
fliacijai sustabdyti išryš
kinimą.

Šį seminarą, bene vie
nintelis lietuvis, rūpes
tingai išklausė ir jo dar
buose reiškėsi, Dr. Br. 
Nemickas (Maspeth, N. 
Y), deleguotas koledžio, 
kuriame jis jau eilę 
metų profesoriauja.

Laisvu nuo seminaro 
metu Dr. Nemickas vie
šėjo pas savo gimines 
ir bičiulius Chicagoje, 
dalyvavo viename ALT 
S-gos valdybos posėdy
je, kuriame pasikeitė 
mintimis apie tautinės 
srovės veiklą ir arti
miausius uždavinius, o 
taip pat apie bendrinius 
organizacijų darbus.

♦ JUOZAS JACKŪ
NAS, gyv. Patersone, N. 
J„ lankydamas pažįsta
mus Elizabethe, įstojo į 
Vilties Draugiją, įneš- 
damas pradinį 10 dol. 
įnašą. Malonu, kad ir 
rytiniame Amerikos pa
kraštyje atsiranda vis j 
daugiau ir daugiau Dir
vos rėmėjų. Sveikina
me naują Vilties narį ir 
jį užverbavusius.

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI ATVYKSTA 
Į PLB SEIMĄ.

Pirmą kartą Australi
jos lietuviai gausiai daly
vaus PLB Seime.

Vieni dalyvaus PLB 
IlI-me Seime, kaip rink
ti atstovai ir svečiai, o 
kiti lankys savo gimines 
JAV ir Kanadoje.

Seime atstovais daly
vaus: S. Narušis, J, Va
lys, A. Krausas, L. Bar- 
kus, L. Garbaliauskas, 
Pajauta Daukutė-Pulli- 
nen ir B. Garnytė, kaip 
Jaunimo atstovė. Karti 
atvyksta dr. R. Didžiu
lis, S. Didžiulienė, Pul
gis Andriušis, A. Kairie
nė, J. Dočkus^ (P, Ba
čiulis, Kotrina Bačiulie- 
nė, S. Zlenius, A. Gervi
nąs, S. Dauginienė ir J. 
Žukauskas.

Barkai, Garballauskai 
ir Pajauta Daukutė-Pulli- t 
nen jau yra Amerikoje,

Vasaros pabaigai visi į New Yorka!
1968 m. rugpiūčio men. 30, 31 dienomis ir rugsėjo men. 1 ir 2 dienomis
STATLER - HILTON 32 & 33 Ši., N«w Yorke

SAUKIAMAS

Programoje:
j'l. . •

DIDYSIS SEIMO KONCERTAS
SEIMO POSĖDŽIAI
Pirmasis seimo atidaromąsias posėdis, rugpiūčio 30, 9 vai. ryto — 
Schuyler room.

Iškilmingas seimo posėdis, rugsėjo 1, 3 vai. popiet—Schuyler room.

SEIMO BANKETAS
Rugpiūčio 31, 8 vak vakaro STATLER-HILTON, Terrače Ballroom. 
Baliaus puota. Žymūs svečiai amerikiečiai, Miss Lithuania finalisčių 
pristatymas, vainikavimas ir dovanų įteikimas, ŠOKIAI. Groja Joe 
Thomas orkestras (vakariniai rūbai). BILIETAI: $12.50; jaunimui 
— studentams tik į banketo šokius 10 vai. vakaro $3.00. Užsaky
mai J banketą priimami iki rugpiūčio 26 d.

LINCOLN CENTER — Philharmonic Hali, New York, rugsėjo L 
8 vai. vakaro. SIMFONINE MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačins
ko ir Jakūbėno kūriniai. Pirmą kartą išpildomi. Solistai: Stanikai- 
tytė, Baras ir Vaznelis. Simfoniniam orkestrui diriguoja prof.* Vyt. 
Marijošius. ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Clevelando •— vadovas 
muz. Alf. Mikulskis, kanklių orkestro vadovė Onos Mikulskienė, 
solistai: Roma Mastienė, Irena Grigallūhaitė, Algimantas Grigas. 
Ansamblis pilname sąstate — chorai, kanklės, liaud. instrumentai. 
Specialiai III Seimui'paruošta programa. Bilietai: 4, S, 6, 8, 10 
ir 12 dol.

IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS
ŠV. PATRIKO katedroje, rugsėjo mėn. 1 dieną, 10 vai. ryto, Fifth 
Avenue, New Yorke. šv. Mišias aukoja vysk. Vincentas Brizgys; 
pamokslą sako Tėvas Gediminas Kijauskas, SJ.

Ekskursija laivų apie New Yorką
Laivas išplaukia rugsėjo 2 d. iš Batery Park 10vai. tyto; ^riNa' 

5 vai. vakaro. Ekskursijos laivas priplauks prie Laisvės statulos? 
Bus padėtas vainikas— speciali programa ircerepionįjjoą, Ląlye 
šokiai, alus ir užkandžiai. Bifieto kaina už viską:

NLOŠIRDŽIAIK VIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI 
PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ MYŽTĄ, ųpiT -a* 

IR SUTARIMĄūt

' ' -\V-r« 'r ■ ir'.~ ■*.

l VI.8US PARENGIMUS: ^ ' " v

1 •,

«»■

ičlo 31,
< h.v.

Bilietai gaunami:i i

JAUNIMOMOTORKADA
Antikomunistinė demonstracija, šūkis LAISVES LĖKTUVAI! Mo
torkados sutikimas: Flushing Meadows Park, N.Y. STATĖ PA-
VTLION, Queens — rugpiūčio 31, 3 vai. popiet. Visi dalyvaukime 
draugė bu jaunimu — nepalikime jo vieno, mes gi tariame: jis mūsų 
attitisį.■

FUTBOI
•f-*' .“K *1* •r*-

S

s
•I

•• RUNGTYNES
j po jstanium matorksdos sutiktam, .JUZEFĄ 

^.__]K ąikštČjej Rungtynės tarp švefity U ChieagosLFK Uttauuriaa 
h- LAK (Lietum Atletų kiubasYkom^ų — vyrųir Jį* 
^imevalandftėi stapteiti gftmtai ore ir pasekti

' Ju««« tĮn^m0er-y '‘ ?!u; f- -
; V «UB«. 191
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