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VYTAUTAS MEŠKAUSKASGeorge W. Bali, JAV 
atstovas Saugumo Tary
bos posėdyje, jai svars
tant Čekoslovakijos oku
paciją, buvo labai iškal
bingas. "Įvykdytas neat
leistinas1" nusikaltimas" 
— aiškino jis savo kole
gom, įskaitant ir sovietų 
ambasadorių Maliką, 
kuris vetavo Tarybos nu
tarimą. "Atrodo — bylo
jo jis toliau — kad Sovie
tų Sąjunga dabar despe
ratiškai ieško išdavikiš
kų kvislingų, kurie pa
dėtų savo parašą po tuo 
keistu ir nelogišku doku
mentu, kurį mums čia 
pereitą naktį perskaitė 
sovietų delegatas... (kad 
pati Čekoslovakija prašė 
okupacijos). Broliška 
pagalba, kurią Sovietų 
Sąjunga suteikė Čekoslo
vakijai yra lygiai tokia 
pat, kokią Kainas sutei
kė Abeliui".

Tai skambėjo labai 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
"PRANCŪZŲ kariuomenė, talkinama Tuni

so ir Maroko karinių dalinių, šią naktį okupavo 
Alžiro respubliką. Karinė intervencija įvyko Al- 
žiro politiniams vadams prašant".

Šiai radijo informacijai, jei ji būtų paskelb
ta, niekas netikėtų, nes ji nepatikėtina. Aišku, 
jos niekas niekad ir negirdės, kaip negirdės, 
kad Didžioji Britanija ruošiasi okupuoti Indiją, 
nes ji priklausanti Commonwealthui. Lygiai kaip 
niekas šiandien netikėtų išgirdęs, kad Ceylone 
ar Kenijos respublikoje norima atstatyti koloni- 
alinę sistemą. Ir tam turėtų pagrindo netikėti, 
nes kolonializmo laikai pasibaigė. Ir jie pasi
baigė ne dėl to, kad Prancūzija, Didžioji Bri
tanija ar Olandija būtų bejėgės.

Amerika, kurios galingumas niekam nėra 
paslaptimi, irgi nebando Philippinams grąžinti 
kolonialinį statusą. Ir ne dėl to, kad nesugebė
tų, bet paprasčiausiai, kad nenori.

Joks kraštas šiandien nebenori, kad būtų 
praktikuojami kolonializmo metodai. Ar tikrai 
joks kraštas?

Taip, joks demokratinis kraštas. Joks kraš
tas, kur žmonės turi teisę pasakyti savo žodį. 
Joks kraštas, kur piliečiai yra laisvi atmesti 
nepopuliarią politiką, pagrįstą kitų pavergimu.

Bet vienas kraštas pasaulyje sau leidžia tai 
daryti, nebaudžiamas kitų, nes jis nedemokra
tinis, nes jo gyventojai nėra laisvi. Tai Sovietų 
Sąjunga, vienintelė kolonialinė galybė pasauly
je, kuri užgrobtiems kraštams neduoda nepri
klausomybės. Priešingai, ji deda visas pastan
gas savo imperijos sienas praplėsti naujais už
kariavimais.

Komunizmas visad liks komunizmu, slopi
nąs ne tik asmens laisvę, bet ir tautų nepriklau
somybę.

Dabar po Čekoslovakijos okupacijos pasau
lis turėtų suprasti, kad negalima toliau dalykus 
palikti taip, kaip iki šiam laikui buvo. Užtenka 
vakariečiams galvoti, kad Kremlius yra vyriau
sybė, kaip ir kitos. Reikia žodžiams grąžinti 
tikrąją prasmę. Kad sutartys turi būti sutarti
mis, kad žodis laisvė turi būti tikra laisve.

***
PEKINE vienas kinas išėjo nusipirkti ry

žių. Išstovėjus keletą valandų eilutėje prie krau
tuvės, kada įėjo vidun, ryžių jau nebeliko. Įpykęs 
grįžo namo ir, pasiėmęs didelį peilį, vėl ruošėsi 
išeiti.

— Kur tu eini, — paklausė žmona, bandyda
ma sulaikyti.

— Leisk mane, — sušuko vyras. — Man įky
rėjo visa tai. Eisiu į partijos centrą ir nužudysiu 
vadus.

Taip pasakęs jis išbėgo. Už kelių valandų 
grįžo išvargęs.

— Ar tu juos nužudei? — paklausė nedrą
siai žmona.

— Neįmanoma. Prie partijos centro irgi il
ga liūtė... (vg)

. gražiai. įspūdis tačiau 
bluko prisiminus, kad 
toks 'neatleistinas nusi
kaltimas’ Sovietų Sąjun
gos buvo įvykdytas jau 
ne pirmą kartą ir, de
ja, buvo, jei ne forma
liai, tai bent praktiškai 
atleistas. Atrodo, kad 
bus surasti ir reikalingi 
kvislingai. Tų juk nie
kuomet netrūksta, ką 
mes žinome ir iš savo 
nesenos istorijos.

Žinia, tarp ankstyves
nių ir dabartinio sovietų 
nusikaltimo- yra šioks 
toks skirtumas, prie ku
rio verta kiek ilgėliau su
stoti. Anksčiau okupuoti 
kraštai buvo valdomi 
prieškomunistinių, dau
giau ar mažiau nedemo
kratiškų režimų. Pagal 
dabartinių Amerikos 'ba
landžių', kurie reikalau

ja pasitraukimo iš Viet
namo, terminologiją ga
lėtum sakyti, kad ir anų 
kraštų režimai "neprave
dė laiku reikalingas re
formas ir neturėjo val
domųjų pritarimo". (Ci
tuota iš senatorių Mc 
Carthy ir McGowernpa
siūlymo demokratų par
tijos platformai).

Čekoslovakijos atveju 
sovietų pastatytas reži
mas pravedė visas 're
formas' iki visuotino nuo - 
smūkio. Tos 'reformos' 
nuėjo taip toli, kad užte
ko valdžiai pažadėti bei 
duoti tik truputį laisvės 
ir ji tapo pačia populia
riausia Čekoslovakijos 
istorijoje!

Tačiau populiarus ko
munistinis režimas atne
šė kraštui ne laimę, bet 
nesėkmę. Sakoma, kad 
daugiausiai naujo reži
mo bijojęs Rytų Vokie
tijos valdovas iš sovie
tų malonės Walter Ul- 
bricht. Jei jis duotų tiek 
laisvės, kiek Dubčekas 
davė savo piliečiams, 
tie tuojau reikalautų su
sijungimo su Vakarų Vo
kietija. Tas argumentas 
turbūt ir paveikė Mask
vą. Juo labiau, kad pa
našių laisvių kaip Če
koslovakijoje pareika
lautų ne tik Rytų Vokie
tijos, bet ir Lenkijos 
bei pačios Sovietų Sąjun
gos piliečiai.

Štai dėl ko Maskva po 
ilgesnio svyravimo pa
galiau nutarė 'refor
muoti' persireformavu - 
sį Prahos režimą. Jei iš 
to liūdno įvykio galima 
ką nors išmokti tai visų 
pirma tai, kad ir popu
liarus režimas negali iš 
gelbėti krašto, jei prieš 
jį kėsinasi stipresnis kai
mynas. Būtų labai pra
vartu amerikiečiams tai 
atsiminti, galvojant ką 
daryti su Vietnamu. Pa 
gal analogiją su Čeko
slovakijos įvykiais, Ha
nojui dar labiau rūpėtų 
sunaikinti Pietų Vietna
mą, jei ten būtų geres
nis ar populiaresnis re
žimas. Dėl tos papras
tos priežasties, kad prie 

Varšuvos paktas...

jo norėtų prisijungti pa
tys šiauriniai vietna
miečiai ir tuo būdu suda
rytų pavojų Hanojaus re 
žimui.

[praeitį žiūrint, Pra
hos įvykių pamoka gali 
būti naudinga ir mums 
besiginčijant ar kitoks 
režimas Lietuvoje būtų 
galėjęs kitaip pakreipti 
Lietuvos likimą. Atsa
kymas čia dabar turėtų 
būti labai aiškus: avis 
visados kalta, kai vilkas 
nori ėsti.

Dar žodis apie ’kvis- 
lingus'. Jų niekados ne
pritrūks, nors čekų ir

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVIU 
TEATRO 
FESTIVALIS

Teatro Festivalis, 
pirmas toks atsitikimas 
lietuvių išeivijos teatrų 
istorijoje, įvyks Chicago
je, Jaunimo Centre, lap
kričio mėn. 27, 28, 29, 
30 ir gruodžio 1 dieno
mis.

Gruodžio 1 dienos va
kare ruošiamas iškilmin
gas žymiųjų scenos žmo
nių pagerbimas ir Teat
ro Festivalio užbaigos 
banketas, kuriame bus 
įteikti lietuviškieji "Os
karai" geriausiai suvai
dinusiam teatrui, geriau 
šiai aktorei ir geriau
siam aktoriui. Jury ko
misija bus sudaryta iš 
pačių žymiųjų mūsų 
bendruomenės asmeny - 
bių. Teatro Festivalio 
baigimu bus užbaigti ir 
50 Nepriklausomybės 
metų minėjimo darbai.

Teatro Festivalį or
ganizuoja JAV LB Kul
tūros Fondas. Tačiau 
Kultūros Fondas, būda
mas institucija, bet ne 
organizacija, neturi pa
kankamai žmonių pra
vesti paruošiamiesiems 
darbams. Todėl Kultū
ros Fondo valdyba krei
pėsi į Chicagos Daina
vos Ansamblio vadovy
bę, kviesdama lietuviš- 
kon talkon. Dainavos an - 
samblis sutiko prisidė
ti visu nuoširdumu. ALT 
patalpose rugp. 12 d. įvy. 
ko bendras Kultūros Fon

do ir Dainavos Ansamb
lio valdybų posėdis, ku
riame buvo plačiai išsi
kalbėta Teatro Festiva
lio klausimu ir sudary
tas Festivaliui paruošti

JAUNŲJŲ DAINININKŲ 

KONKURSO DALYVIAI

Tradicinis Dirvos jaunųjų dainininkų konkursas 
šiais metais įvyks rugsėjo 28 d. Clevelande. Kon
kurso aukščiausias tikslas yra iškelti mūsų pri
augančios dainos jėgas, jas premijomis paremti 
ir sudaryti bent minimalias materialines sąly
gas toliau tobulintis. Šio konkurso laimėtojai būna 
kviečiami koncertams ir tie kvietimai jauniems 
dainininkams duoda progos arčiau susirišti su lie 
tuvių kolonijomis.

Dainininkų turime nemaža, tačiau vis dėlto rei
kalingas jaunesniųjų prieauglis. Reikia remti jau
nimą, kuris turi pasiryžimą studijuoti dainavimą.

Nuo Dirvos Nr. 89 pradėjome skelbti daininin
kes, pareiškusias norą Dirvos konkurse dalyvauti.

LIUCIJA BUIVYDAITE, sopranas, gyv. Chi
cagoje, dainavimą studijuoja pas Alice Stephens, 
Chicago Conservatory College, ir dramą Illinois 
universitete. Yra baigusi Chicagos Aukšt. Lituanis
tikos Mokyklą ir centriniame YMCA College dėsto 
lietuvių kalbą. Priklauso Korp! Giedrai, S.A.S., L. 
S.S. ir Aidučių ansambliui. Universitete yra vaidi
nusi svarbiausias roles keliuose universitetiniuose 
pastatymuose. Priklausė "Antrajam Kaimui" ir daž
nai pasirodo meninės programos išpildymuose įvai
rių organizacijų parengimuose.

komitetas sekančios su
dėties: pirm. Anatolijus 
Kairys ir nariai A. Al- 
čiauskas, dail. J. Daug- 
vila, V. Jasinevičius, L. 
Juškaitis, A. Kareiva, D. 
Kučėnienė, M. Peterai- 
tienė, J. Paštukas, A. 
Smilga ir J. Šlajus.

Teatro Festivalio idė
ja ir iniciatyva išėjo iš 
Kultūros Fondo, tačiau 
pritarimas tokį Festiva
lį ruošti yra gautas iš 
mūsų vadovaujančių ins
titucijų.

Teatro Festivalio ren
gimo Komitetas nuošir
džiai prašo visų draugi
jų bei organizacijų ne
ruošti didesnio masto pa
rengimų Padėkos dienos 
savaitgalyje, idant dau
giau žmonių galėtų da
lyvauti Teatro Festiva
lyje. Rugsėjo mėn. vidu
ry, Komitetas numato su
šaukti spaudos konferen
ciją, kurioje bus plačiau 
nušviesti Teatro Festi
valio parengiamieji dar
bai. Tokie Teatro Fes
tivaliai aumr'vta rengti 
pastovia! kas treti me
tai. lak)
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PIRMASIS RATAS (2) ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS

į ČARAČKĄ SUVEŽĖ IŠ MIRTIES

STOVYKLŲ 300 MOKSLININKŲ
Tą šeštadienį, 1948 m. 

gruodžio 24 d., kaip ir 
kiekvieną vakarą jau ant
ri metai trys šimtai tech
nikų Tyrimų Institute 
Mavrine, kur buvo ke
lios laboratorijos ir mil
žiniškas kiekis techniš
kų įrengimų, darė bandy
mus su žmogaus balsu.

Akustikos laboratori
joje matematikas Gleb 
Neržinas ir filologas 
Lev Rubinas buvo jau be
atrandą tai kas leistų bal
sui būti išskirtam iš ki
tų. Jų darbai įėjo į pro
gramą telekomunikaci
jos tyrimų. 1946 metais 
kaž kas pasiūlė "Tautų 
Tėvui", tai yra Stalinui, 
idėją sukurti specialų te
lefoną, kuris veiktų taip, 
kad niekas kitas iš šono 
negalėtų klausytis jo te
lefoninių pasikalbėjimų, 
jei būtų bandoma slaptai 
įsijungti į liniją. Tarp 
dviejų kalbančiųjų turėjo 
veikti specialus apara
tas, kuris pakeistų bal
są ir garsus.

Operacijai buvo pripa
žinta pirmenybė ir pa
vesta po Saugumo mi
nistro kontrole, kuris 
Stalinui pažadėjo šį te
lefoną 1949 metais sau
sio 1 dienai. Geriausi ma
tematikai, elektronų 
specialistai, inžinieriai 
ir lingvistai buvo sumo
bilizuoti šiam darbui 
Mavrino institute.

Bet tie instituto techni
kai, kaip ir pats Mavrino 
institutas buvo savotiš
kas. Iš lauko žiūrint tai 
buvo seni pilies rūmai, vi 
sai arti Maskvos, gėlių 
apsuptame parke, kur bu
vo dar pristatyti adminis
tracijos pastatai. Iš vi
daus, tai buvo kalėjimas, 
patogus, gerai įrengtas, 
su bėgančiu vandeniu ir 
centraliniu šildymu kam
bariuose be užraktų, kur 
kaliniai miegojo lovose 
tarp paklodžių. Ir visi 
technikai nuo didžiausio 
iki mažiausio, buvo kali
niai, zeksai, pasmerkti 
ilgom bausmėm pagal 
Baudžiamojo Statuto 58 
straipsnį, dėl savo keis
tų pažiūrų.

Kai tą Stalino telefono 
operaciją pradėjo reali
zuoti, technikus surinko 
iš įvairių koncentracijos 
stovyklų, kur jie buvo 
laikomi ir atgabeno į 
Mavrino institutą. Čia 
jiems pažadėjo pagreitin

PRAHOS

PAMOKA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

slovakų laikysenai gali 
pavydėti kiek anksčiau 
pavergtos tautos. Visa
dos atsiranda žmonių, ku
rie pakitusioje santvar
koje tikisi padaryti kar
jerą ir kartais aiškinasi 
labai gražiai skamban
čiais sumetimais. Girdi, 
reikia gelbėti, ką dar ga
lima išgelbėti. Ir praga
ras yra grįstas gerais 
norais* Paprastai tokie 
gelbėtojai tik padeda oku
pantui ir retkarčiais 
sau. Tautai yra naudin
gesni tokie, kurie palai
ko laisvės troškimą ir 
viltį. Čekoslovakijos by
la tai dar kartą įrodė. 

tą išlaisvinimą, jei išra
dimas bus greitai pada
rytas, priešingai jei ne
pasiseks, grasinta sugrą
žinti įkoncentracijos sto
vyklas.

Šitas slaptos labora
torijos kalėjimas pa
krikštytas "Čaračka" 
vardu, buvo stipriai sau
gomas saugu
miečių, vadovaujamų pul
kininko Anton Jakonovo.

Tą gruodžio 24 d. va
karą, kai Inokentijus Vo- 
lodinas skambino Dobru- 
movui, zeksai rinkosi į 
valgyklą vakarieniauti ir 
koridoriuje susitiko su 
naujai atvykusiais.

— Nauji!
— Iš kur jūs atvyksta

te draugai?
— Bičiuliai, iš kur 

jūs?
— Kokiai dėmes jūs 

turite ant krūtinės ir ke
purės...

— Čia buvo mūsų nu
meriai, — pasakė vienas 
naujai atvykusių — Mes 
taip pat numerius turėjo
me ant nugaros ir kelių. 
Kai apleidome stovyklą, 
numerius mums nuplė
šė.

— Štai kokioj epochoj 
mes gyvename! — sušu
ko Valentinas Prianči- 
kovas, kreipdamasis įsa. 
vo draugą Levą Rubiną,
— Numeriai ant žmogiš
kų būtybių? Leiskit man 
paklausti, ar tai tas, ką 
vadina būti progresistu?

— Užteks kalbų, pa
sakė Rubinas — Eikit va
karieniauti.

— Bet kaip aš galėsiu 
ramiai valgyti, jei kur 
nors žmoniškos būtybės 
vaikščioja su numeriais 
ant kepurės ir nugaros. 
Tai Apokalipsas!

— Kas tai per rūbai 
kuriuos jūs nešiojate,— 
paklausė vienas iš naujai 
atvykusių. — Kodėl jūs 
apsirengę parašiutis- 
tais?

— Tai uniformos, ku
rias mums davė. Tie 
biaurybės mus veržia. 
Pradžioj mums duodavo 
vilnonius kostiumus.

Koridoriuje rinkosi 
vis daugiau žmonių.
- Žiūrėkit, štai naujai 
atvykusieji!

— Jie atgabeno nau
jus!

— Judėkite pirmyn, 
vietoj išdarinėję čia nie
kus. Atrodo, lyg jūs nie
kad nematėte gyvų kali
nių! Jūs užblokavote 
ridorių!

— Žiūrėk, jie visi 
driskę ir nesiskutę.
kokios stovyklos jūs 
draugai?

— Didžiuma iš Ret- 
šlag...

— ... iš Dubroviag.
— Keista, aš jau aš

tunti metai sėdžiu ir nė 
karto negirdėjau tų var
dų.

— Tai naujos specia
lios stovyklos. Jas įstei
gė tik praeitais metais. 
Buvo duotas Stalino spe
cialus įsakymas sustip
rinti užpakalį...

— Atsiprašau, —krei
pėsi vienas naujųjų į Ru
biną. — Jūs esate inžinie
rius taip pat?

— Ne, aš ne inžinie
rius. Aš filologas.

— Filologas! Net fi
lologų čia yra?

ko-

ap- 
Iš

— Jūs per daug poe
tiškai aiškinate, — įsi
terpė Valentinas Prian- 
čikovas. — Aš papras
čiau draugams paaiškin
siu kas yra Čaračka. Pa
siskaitykite vedamąjį, 
kuriame sakoma: "Yra 
įrodyta, kad avys duoda 
geros rūšies vilną, jei 
gerai maitinamos ir pri
žiūrimos...

Po vakarienės Rubi
nas grįžo prie darbo akus 
tikos laboratorijon. Tai 
buvo erdvus kambarys, 
aukštom lubom, apstatyt 
ta įvairiais elektroniš
kais aparatais ir buvo ke
li biuro stalai. Apie de
šimt žmonių, apsirengu
sių tamsiais mėlynais 
kombinezonais buvo pri
skirti sekti "laisvus 
tarnautojus", bendra
darbiaujant ieškojimuo
se. Tą vakarą Simoška 
budėjo.

Laboratorijoje Rubi
nas rado Glėbą Neržiną, 
matematiką ir lingvistą. 
Juodu jau antri metai la
boratorijoje dirbo vie
nas šalia kito dvylika va
landų per dieną. Tą va
karą jie atnaujino savo 
įprastas diskusijas apie 
gyvenimo vertę, laimę, 
nelaimes, metafiziką, di
alektinį materializmą ir 
Staliną.

Rubinas visą laiką 
priekaištavo Neržinui 
esant skeptiku. Nerži
nas jį kaltino dogmati
zmu.

— Dogmatistas? Tu 
idijotas! Ar tu tikrai gal
voji, kad aš esu dogma
tistas? Rubinas žiūrėjo 
į Neržiną priekaištau- 

— Jūs geriau paklaus
kite ko čia nėra Čarač- 
koj, — pasakė Rubinas.
— Mes turime matemati - 
kų, fizikų, chemikų, ra
dijo technikų, telefono in
žinierių, dailininkų, ar
chitektų, konstruktorių 
ir net vienas geologas 
per klaidą pateko.

— Jūs sakote: Čarač
ka. Ką tai reiškia Čarač
ka?

— O kiek duonos gra
mų jums čia duoda?

— Baltos duonos 400 
gramų, o juodos duonos 
yra ant stalo.

— Atsiprašau, ką tuo 
norite pasakyti: yra ant 
stalo?

— Taip paprastai:yra 
ant stalo. Supiaustyta rie
kutėmis. Jei nori ir imi, 
jei nenori — neimi.

— Taip, bet už 40 gra
mų sviesto ir papirosų 
pakelį reikia dvylika va
landų daužyti kelmus.

— Čia mes kelmų ne- 
daužome, bet sėdime už 
biuro stalo. Kelmus ka
poja tik tas, kas temoka 
kirvį valdyti.

— Jūs žinote, — pasa
kė Rubinui vienas naujai 
atvykusių, — tas staigus 
pasikeitimas man suke
lia svaigulį. Man penkias
dešimt dveji metai. Paži
nojau daug gražių mote
rų, esu gavęs aukštus aka- jančiu žvilgsniu 
deminius atžymėjimus, 
bet niekad nesijaučiau 
laimingas kaip šiandie
ną! Kur aš patekau? Ryt 
manęs nestums įleduotą 
vandenį! 40 gramų svies
to! Juoda duona ... ant 
stalo! Knygos neuždraus
tos! Galima pačiam skus
tis! Kokia didelė die
na! Gal aš esu miręs? 
Gal tai tik sapnas? Aš 
įsivaizduoju, kad esu ro
juje.

— Ne, mielas pone,
— atsakė Rubinas, — 
jūs esate pragare, pa
čiame aukščiausiame. 
Jūs įžengėte į jo pri
vilegijuotųjų ratą, pa
tį aukščiausį: pirmąjį 
ratą. Jūs manęs klau
siate kas yra Čaračka? 
Tai Dante išrado Ča- 
račkos koncepciją, jei
gu norite. Jūs prisime
nate, kad Dante nusidras- 
kė sau plaukus klausda
mas, kur padėti senovės 
išminčius. Krikščionio 
pareiga buvo nusviesti 
pagonis į pragarą. Bet 
renesanso sąžinė nelei 
do pagalvoti apie tų 
šviesių išminčių patal
pinimą drauge su visais 
nusikaltėliais kentėti fi
ziškas kančias. Tad Dan
te jiems sugalvojo spe
cialią vietą pragare. At 
simenate jūs ketvirtąją 
giesmę...

Nėr žiną už 
Jis yra di- 
Vieną dieną 
Jis yra Ro- 
ir Napoleo-

— Aš esu kalinys 
kaip ir tu nuo 1945 metų. 
Aš keturis metus buvau 
fronte, yra skeveldra 
šone ir penki metai ka
lėjimo. Tad aš dalykus 
matau taip pat gerai kaip 
ir tu. Tai kas yra, turi 
būti. Valstybė negali eg
zistuoti be gerai suor
ganizuotos kalėj iminės 
sistemos.

— Aš nenoriu to gir
dėti. Aš su tuo nesutik
siu.

— Klausyk, gerai klau
syk, — kalbėjo Rubinas 
suimdamas 
atlapų. — 
džiausiąs! 
tu suprasi, 
berspieras 
nas mūsų revoliucijos. 
Jis protingas. Jis tikrai 
protingas. Jis mato daug 
toliau negu mes galime 
matyti!

— Tu turėtum tikėti 
savo paties akimis, — 
pasakė Neržinas per
traukdamas. — Klausyk 
kai aš buvau jaunas vai
kinas, aš skaičiau po Le
nino jo knygas ir aš ne
galėjau užbaigti. Visos 
jo pretenzijos, visi jo pa
reiškimai mane darė be
pročiu. Jis yra įsitiki
nęs, kad jis yra išmin
tingiausias už betkurįki 
tą rusą!

— Bet jis yra!

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas diclv

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

V.K. BANAIČIO LIETUVOS IDILIJOS

sąstatą su- 
klarnetas 

arfa arba 
Pasirin-

EI. Vasyliūnienė
Rugpiūčio 30 dieną 

New Yorke per PLB Sei
mą turėsime progos iš
girsti, ką parašė mūsų 
Nepriklausomybės lai
kotarpio kompozitorius 
Kazys Viktoras Banai
tis. Tai jo kamerinis vei
kalas pavadintas "Lie
tuvos idilijos", ir sukur
tas dar Lietuvoje.

"Lietuvos idilijos" 
yra K.V. Banaičio sukom
ponuotas trio — veika
las parašytas trims ins
trumentams. Tradicine 
tvarka tie trys instru
mentai būna smuikas, 
violončelė ir fortepijo
nas. Bet K.V. Banaitis 
instrumentų 
keitė taip: 
smuikas ir 
fortepijonas,
kęs šiuos instrumentus 
kompozitorius priartėjo 
labiau prie mūsų liau
dies ir gamtos, nuo ku
rių. jis nesiskyrė per vi
są savo gyvenimą.

Gimęs Šakių apskri
tyje, jis pamilo Zana
vykuos gamtą, ir visą 
savo gyvenimą nešiojo 
jos paveikslą savo sie
loje. Ten dainuotas liau
dies dainas ir giesmes 
jis įpynė į savo kūrybą, 
kurios pagrindu yra liūd
na, melancholinė skaus
minga Zanavykijos gai
da. Tą gaidą jūs girdė
site, kiekvienoj K.V. Ba
naičio sukurtoje origina
lioje dainoje, sonatoje, 
kameriniame veikale. 
Jūs ją išgirsite ir "Lie
tuvos idilijose".

Jei autorius buvo pa- 
žanguš besirinkdamas

— ... ir kad jis mus da
ro laimingais vien juo 
džiaugiantis,

Įsikarščiavę diskusijo
se draugai nebekreipė dė 
mesio, kad jų žodžiai ga
li pasiekti Simoškos au. 
sis. Tuo laiku suskambė 
jo telefonas, Simoška 
pasikėlęs nuėjo prie apa
rato ir pakvietė Nerži- 
ną.

— Ar jūs negirdėjo
te? Telefonas skambėjo 
— pasakė Simoška griež
tu balsu. — Anton jus 
šaukia į savo biurą.

Iškvietimas į Instituto 
šefo kambarį šeštadienį 
10 vai. vakaro buvo ne
įprastas dalykas. Rubi
nas pasižiūrėjo į savo 
draugą susirūpinęs.

— Man nepatinka, kai 
vyriausioji vadovybė mu
mis susidomi, — pareiš
kė jis. — Nestatytk savo 
namų šalia princo rūmų.

Neržinas nuėjo nerū
pestingu žingsniu, kaip 
kalinys atliekąs bausmę 
jau penkti metai, nesku
ba niekad, nes visad lau 
kia blogesnio.

(Bus daugiau) 

instrumentus, jis pasi
rinko ir savitą muzikos 
forma savo kūriniui. Pa
gal paprotį trio forma re
miasi sonata, o K.V. Bar 
naitis pasirinko siuitos 
formą, kuri duoda auto
riui daugiau laisvės sa
vo mintis vystyti ir jas 
grupuoti.

Šio veikalo pobūdis 
yra pastoralinis, tai reiš
kia, kad kūrinys remiasi 
ir nagrinėja idiliškąkai- 
mo gyvenimą. "Lietuvos 
idilijos" neturi jokių sun
kių dramatinių momen
tų, nekeliamos jokios 
sunkios problemos. Šis 
veikalas duoda trejopą 
vaizdą — piemenėlio, 
našlaičio ir kaimo jau
nimo. "Vasaros ryto ai
dai arba piemenėlių im
provizacijos" — pirmoji 
dalis, duoda vaizdą nerū
pestingo piemenėlio, ku
ris savo ragelį pūsda
mas vienišas gano ban
dą. Klarnetas labai gra
žiai ir tiksliai šią imi
taciją atlieka. Antroji da
lis — "Našlaitėlių 'skun
das" prabyla giliu liū
desiu ir kontrastiškai lė
tu tempu, pasigirsta liau
dies pobūdžio motyvas, 
kuris gražiai išreiškia 
našlaičio baimę ir liū
desį. Trečiąją veikalo 
dalį sudaro "Kaimo šo
kis". Čia kompozitorius 
panaudojo savo indivi
dualią fantaziją kaimo šo
kiui atvaizduoti, palik
damas paprastumą, kai
mišką primityvumą. Dar 
pridėkite K.V. Banaičio 
būdingą harmoniją, pa
remtą modaline sistema 
(ja remiasi lietuvių liau
dies dainos) ir jūs turi
te puikų lietuvišką veika
lą, sukurtą didelio ir sa
vo kompozitoraus.

Šį veikalą nėra leng
va išgirsti, nes savų mu
zikų nedaug turime. Tad 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės III Seime, 
penktadienio vakarą ne- 
praleiskime progos pa
siklausyti "Lietuvos idi
lijų”.

LENKŲ KARO ATTACHE 
KAUNE PLK. LEON MIT- 
KIEW1CZ 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.

Užsakykite Dirvoje, 6907 
Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.
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A'

Laiškas mokytojams
Prof. J.

Nuo nepamenamų lai
kų Lietuvos Mokytojas 
nešė mūsų tautai švie
są nepaisant aplinkybių: 
už mokinimą buvo kali
nami, siunčiami Sibi
ran, įvairiomis baudo
mis baudžiami — o JIE 
mokino ir mokino jauni
mą rašto, kad praregė
tų šviesą, kad pamatytų 
savo tautos siekius. Taip 
buvo praeity, taip yra da
barty. Vietoj poilsio, 
tiesioginio darbo nualin
ti, renkasi stovyklose 
tartis kaip geriau ir sėk 
mingiau išeivijos jauni
mo sielose įskiepyti tau
tos meilę, pasišventimą 
Tėvynės labui ir bend
rai lietuviškai kultūrai 
pagarbą ir pasididžiavi
mą išvystyti neaplen- 
kian papročių ir tauto
sakos. Tais visais daly
kais dabar sielojasi mū
sų garbingieji tautos 
švietėjai.

Lituanistinėse progra
mose praeinama visa ei
lė su tautos pažinimu 
surištų dalykų be ko lie
tuvis jaunuolis negali ap- 
seiti. Labai akylai seku 
švietimo judėjimą lietu
viškose mokyklose, daug 
įdomių dalykų tenka iš
girsti pedagoginėje pa
žangoje, tik nesupran
tama, ar tyčia ar per ne- 
apsižiūrėkmą pamiršta 
grynoji lietuviškoji liau
dies daina, nors tautosa
kos tam tikrose klasėse 
mokinama. Iki šiol nepa
rūpintas tinkamas lietu
viškųjų liaudies dainų 
rinkinėlis privalomas 
tam tikras liaudiškų dai
nelių skaičius išmokti 
kiekvienam skyriui.

Pvz., kiekvienas sky
rius privalėtų išmokti 
bent po 5 liaudies daine
les. Kai mokinys per
eis per visus skyrius, 
jis žinos keletą liaudies 
dainų. Tai didelė pa
galba tautosakos pamo
koms. Na, o kaip su po
ezija? Štai Maironiui: 
Miškas ūžia, Lietuva 
brangi ir kt. Jakštui — 
Kai du stos... Baranaus
kui — Giedu dainelę, Vie
nažindžiui: Kaip gi gra
žus, Kur prapuolė tas 
kelelis ir t.t. Nuo seno 
žinoma, kad tekstai su 
melodija greičiau iš
mokstami ir ilgiau užsi
lieka atminty.

Gali kas prikišti, kad 
girdi, prie poezijos me
lodijos ne lietuviškos. 
Tiesa, bet ir tas laiko
tarpis, kuriame minėti 
autoriai kūrė poeziją ir 
kompozitoriai rašė tai 
poezijai melodijas, bu
vo persilaužimo, atbudi
mo laikotarpis. Tai bu
vo laikotarpis pasiruoši
mui kovai už Lietuvos 
nepriklausomybę. Čia 
kovon šaukė Sasnauskas 
karinga melodija "Jau 
slavai sukilo..."-, čia St. 
Šimkus traukia su cho
rais__ "Lietuviais esa-

Žilevičius

me mes gimę" ir t.t.
Čia mestos kelios 

mintys teikia medžia
gos pagalvojimui. Rei
kalas lengvai ir greitai 
išsprendžiamas, tik rei
kia Gerb. Mokytojams 
tarti žodį ir pareikalau
ti, kad toks dainorėlis 
būtų. Pinigai guli banke 
jaunimo reikalams pa
skirti iš III-sios Dainų 
Šventės.

Lietuvoje mokyklose 
buvo plačiai vartojamas 
St. Šimkaus dainorėlis 
"50 liaudies dainų". Iš 
ten galima parinkti, yra 
2 ir 3 balsams. Tai gry
nai liaudies parinktos 
melodijos. Iš ten ir turė
tų būti privalomai parink
tos penkios dainos kiek
vienam skyriui. Tada 
matysite, kai jaunimas, 
susirinkęs stovyklose 
trauks lyg jungtinis cho
ras, mokykloje išmoktas 
dainas. Jei jau be nauja
darų" nebegalima apsei- 
ti", tada viena kita iš
mokta daug žalos nebepa
darys. Dainorėlis yra 
spausdintas ofsetu grei
tas ir pigus išleidimas. 
Atgimimo laikotarpio 
melodijos irgi yra spaus
dintos, tik jas reikia su
rinkti. Nemanau,kad ras
tųsi bent vienas moky
tojas ar šiaip inteligen
tas, kuris be sąžinės 
graužimo galėtų liaudies 
dainų privalomą mokini
mą paneigti. Išeivijoje 
niekuomet nebus per
daug liaudies dainų. Tai 
būtų sukaktuvinių metų 
proga ir liaudies dainų 
pagerbta mūsų tautoje 
suvaidinusi milžinišką 
vaidmenį.

Reikalinga mokyk
loms ir lietuvių muzikos 
istorija, nors pasiskai
tymui. Čia jau sunkiau 
— tektų ją kokiam muzi
kologui paruošti.

PLB SEIMUI 
SUSIRINKUS

Pati PLB-nės valdyba 
ir Seimui rengti komite
tas plačiai informavo 
per spaudą lietuvių vi
suomenę apie šaukiamą 
Seimą ir jo programą. 
Dėl Seimo darbų buvo iš
kilę ir gana skirtingų 
nuomonių bei kritikos 
(lietuvių dailininkų pa
roda skaidrėmis). Drau
go dienraštyje plačiau 
pasisakė ALB Centro val
dybos pirm. Br. Nainys 
ir Rezoliucijoms remti 
komiteto pirm. L, Valiu
kas. Tai vis rinktinių 
mūsų vadovų mintys ir 
pamokymai. Mano nuo
mone, tinkamiausią ke
lią rado New Yorkobend- 
ruomenininkai, sušaukę 
lietuviu susirinkimą ir 
kartu su rinktais atsto
vais padiskutavę Seimo 
darbotvarkės klausi

mus. Tai yra pats tinka
miausias būdas atsto
vams palaikyti kontaktą 
su savo rinkėjais. Deja, 
aš negirdėjau, kad kur 
kitur būtų buvę tai prak
tikuota, nors rengėjai 
prašė: siųskit sugestijas 
ir pasiūlymus. Kas iš 
mūsų eilinių žmonelių 
prisirengiame savo nuo- 
monę išdėstyti raštu ir 
įteikti savo išrinktam at
stovui ar pasiųsti Seimui 
rengti komitetui? Vargu 
ar vienas kitas atsiras. 
Bet visai kitas reikalas 
būtų, jei sušauktų bend- 
ruomenininkų susirinki
mą kartu su rinktais at
stovais, kaip tai padarė 
New Yorkas.

Tegu tokio pobūdžio 
susirinkimai ir nebūtų 
gausūs, bet vistiek didės 
nėse vietovėse susirink
tų keli desėtkai akty
vesnių bendruomeni- 
ninkų arčiau susipažin
tų su atstovais, išgirs
tų jų nuomones ir pa
reikštų savąsias. Deja, 
tokius žygius padary
ti mes esam nepaslan
kūs, bet pamokyti ar pa
barti ar pinigo paprašy
ti, visada sugebam.

Kaip Darbininkas ra
šo, New Yorko susirin
kimas, nors ir nebuvo 
gausus, bet gana aktyvus 
ir plepus. Kadangi tokio 
pobūdžio susirinkimai 
yra šaukti pašnekesiams 
ir nuomonių pasidalini
mui, tai plepumas nebū
tų jau pati blogybė ar 
yda. Kodėl buvo disku
tuojami tik keturi klau
simai? Mano nuomone, 
tokiuose susirinkimuose 
turėtų būti leidžiama kal
bėti visais klausimais, 
liečiančiais Seimo reika
lus, nesiškiriant ir val
dybos klausimo. Maty
ti frontininkai rimtai yra 
svarstę galimybę per
imti į savo rankas PLB- 
nės valdžią, kad net to
kiam susirinkime iški
lo. Ką gi, gal jau atėjo 
laikas į frontininkų ran
kas atiduoti ir PLB-nės 
valdžią?

A. Juodvalkis

TAI NE EILINE 
ŠUNYBE...

Rugpiūčio 21 d. Dirvoj 
buvo trumpa žinutė apie 
Tėvynės Garsų radijo ve
dėjo Juozo Stempužio iš
keltą klausimą dėl lat
vių dainų šventės rek
lamose talpinto Baltijos 
valstybių žemėlapio kur 
Vilnius paliktas už Lie
tuvos ribų, Šis įvykis 
yra vertas daugiau dėme
sio ir būtų pageidautina, 
kad mūsų laikraščiai tą 
žemėlapį patalpintų ir pa
rodytų lietuviškai visuo
menei.

Be abejo mes negalim 
tikėtis, kad maža Lietu
va galėtų būti latviams 
gerai žinoma. Jei spėti 
iš jų arogancijos lie
tuviams jie turėtų būti už
vis didžiausia galybė pa
sauly. Tik paklausykit 
latvių bendruomenės 
pirmininko prof. P. Le
jinš atsakymą gerb. 
Stempužiui: "Kai kurių 
valstybių žemėlpiai keis
tini kiekvienais me
tais..."

Žemėlapis, tačiau, nė
ra eilinė šunybė. Jis bu
vo paruoštas vadovaujant 
čių organizacijų pro
paguoti plataus masto pa
rengimą. Lietuvos su
darkymą tam žemėlapy 
padarytą apgalvotai, 
reiktų skaityti maždaug 
priešo elgesiu ir lietuvių 
visuomenei vertėtų dau-

TAI BUVO NEIŠVENGIAMA...
VLIKo vicepirmininkas dr. Bronius Nemickas 

rugpiūčio 17 d. New Yorke per J. Stuko radiją ana
lizuodamas Sovietų Sąjungos užsienio politiką "iš
pranašavo" raudonosios armijos įsiveržimą Čeko- 
slovakijon. Tos jo "pranašystės" virto tikrove daug 
greičiau negu jis pats tikėjosi.

Šiandieną noriu pakal
bėti apie vieną mitą, ku
riuo labai dažnai pasi- 
kliaunama, vertinant 
tarptautinės padėties 
raidą, ypač Sovietų Są
jungos užsienio politiką. 
Pasak šio mito, sukurta 
vadinamoji tarptautinio 
komunizmo evoliucijos 
teorija, kuri aiškina, kad 
komunizmas, ypač ru
siškasis, pamažu, bet 
nuolat liberalėjąs, kas
kart leisdamas daugiau 
laisvių, bei suteikdamas 
daugiau teisių asmenims 
ir tautai. Jau kuris me
tas eilė užsienio politi
kos tyrinėtojų, taip pat 
ir laisvojo pasaulio po
litikų mėgina įžvelgti šia
me tariamajame komu
nizmo liberalėjimo pro
cese asmens laisvės ir 
tautų išsivadavimo pir
muosius daigus. Kai kam 
atrodo, kad tik šis ta
riamasis komunizmo li- 
beralėjimas tėra palikęs 
vienintelis būdas paverg
toms tautoms išsilaisvin-r 
ti iš Sovietų Sąjungos 
okupacijos. Suprantama, 
toks lėto atsipalaidavi
mo procesas, jei jis būtų 
tikras o ne vien tik vaiz
duotės padaras, parei
kalautų daug laiko. Ta
čiau tarptautinio komu
nizmo vadinamo liberalė
jimo teorijos motyvai, 
mano manymu, yra dau
giau psichologiniai, iš
plaukiu iš Sovietų Sąjun
gos karinio pajėgumo ir 
atominio karo grėsmės 
žmonijai, o ne politinės 
tikrovės faktai, atitin
ką dabartinę Sovietų Są
jungos politiką.

Sovietų Sąjungos užsie- 
nio politikos pagrindi
nius dėsnius formulavo 
Trečiasis komunistinis 
internacionalas (Komin- 
ternas), įvykęs Maskvo
je 1919 metų kovo mėne 
sį. Pasak tų dėsnių, pa
grindinis užsienio poli
tikos tikslas — sukelti 
pasaulinę revoliuciją 
naudojantis visokiomis 
priemonėmis — ginkluos 
tais sukilimais, teroru, 
buržuazinių valstybių 
institucijas naudoti tik 
vienam tikslui — jų pa
čių sunaikinimui. Tokia 
politika ir tokios jos vyk
dymo priemonės nėra 
pasikeitusios ir šian
dieną. Atvirkščiai, šios 
komunizmo užmačios bu
vo dar labiau išryškintos 
1947 metais, įkuriant Ko
munistų Informacijos 
Biurą (Kominformą), ku
rio pagrindinė paskirtis 
buvo suefektyvinti komu
nizmo pastangas įvyk
dyti pasaulinę revoliuci
ją ir užtikrinti sateliti
nių kraštų priklausomy
bę Sovietų Rusijai.

Metus žvilgsnį įdabar- 
tinę Čekoslovakijos ir So
vietų Sąjungos įtampą ir 
į Maskvos pastangas už
gniaužti laisvės mintį 
Čekoslovakijoje ir ją, 
žūt būt, išlaikyti savo 

giau apie tai žinoti. 
Kam nors reiktų imtis 
tyrimų kokie komplek
sai yra tokio elgesio 
priežastis.

A. P. Mažeika 
Washington, D.C. 

replėse, — tuoj dings- 
ta Sovietų Sąjungos li
beralėjimo visos prie
laidos ir pasitvirtina jos 
tradicinė užsienio po
litika, seniai, dar 1919 
metais, Lenino sufor
muluota, jo pasekėjų Sta
lino, Chruščiovo stro
piai puoselėta ir dabar 
tinių Sovietų Sąjungos 
vadų — Brežnevo ir Ko
sygino — rūpestingai 
vykdoma.

Bratislavos konferen
cija, kad įtampa at
slūgtų, patvirtino taria
mai kompromisinį So
vietų Sąjungos - Čeko
slovakijos susitarimą, 
tačiau Čekoslovakijos at
sipalaidavimo pastangos 
yra gerokai supančiotos 
ne tik paties susitarimo, 
bet ir Varšuvos Pakto 
valstybių dabar manev
ruojančios kariuome
nės, supančios Čekoslo
vakiją trimis kryptimis. 
Pavojus Čekoslovakijai 
nėra praėjęs, ir niekas 
nežino, koks likimas ją 
ištiks ateityje.

Kad Sovietų Sąjunga 
•Čekoslovakijos nesu- 
tramdė kol kas karinė
mis priemonėmis, kaip 
kad įvyko su Vengrija 
1956 metais, - tas dar 
nereiškia jokio Sovietų 
Sąjungos užsienio politi
kos suminkštėjimo. So
vietų Sąjunga kol kas ne- 
sigriebia ginklo prieš 
Čekoslovakiją dėl visiš
kai kitų priežasčių — 
tarptautinė padėtis nė
ra tokiai akcijai palan
ki. Šiandieną Sovietų Ru^ 
sijos, palyginti, švelnes
nę laikyseną Čekoslova
kijos atžvilgiu apspren
džia tokie dabarties reiš
kiniai: įtampa su Raudo

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Pr. Imsrys — TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU ................... $1.00
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A. Merkelis — SMETONA — Monografija ........... $12.00
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B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
L. Mitkiewicz — WSPOMNIENIA KOWIENSKIE $7.50

(Buv. Lenkijos karo attachė prisiminimai
iš Kauno 1938-39 m.).

V. Volertas — SĄMOKSLAS —
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J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ....... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ................... $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ....................... $6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
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J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4,00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ................................... $6.00

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 41103

nąja Kinija, ko nebuvo 
1956 metais, Vengrijos 
sukilimo metu; baimė, 
kad panašus atsipalaida
vimo procesas neįgytų 
ryškesnių formų LenkiJo<- 
je, Rytų Vokietijoje ir 
Vengrijoje; Čekoslovaki
jos karinis pajėgumas: 
175.000 (14 divizijų) ge
rai apmokytos kariuome
nės, apginkluotos sovie
tinėmis raketomis, mo
derniaisiais sovietų tan
kais (3,200), lėktuvais 
(600); ir Jugoslavijos ir 
Rumunijos palankumas 
Čekoslovakijos atsipa
laidavimui.

Taigi Sovietų Sąjunga, 
griebdamasi karinės in
tervencijos, negali nesi
skaityti su kiek kitoniš
ka tikrove negu ji buvo 
Vengrijos sukilimo me- 
tu, 1956 metais.

Sovietų Sąjungos už
sienio ir vidaus politi
kos posūkius tenka ver
tinti labai atsargiai. Jų 
griebiamasi tiktai takti
niais sumetimais arba, 
tarptautinei padėčiai ver
čiant, ir vėl grįžtama 
prie senos asmens ir tau
tų pavergimo tradicinės 
komunistinės politikos, 
— seniai formuluotos, vi
są laiką stropiai puose
lėtos ir dabar rūpes
tingai siekiamos vyk
dyti, — kai tik taktika 
pareikalauja ko kito ar 
kai pakinta tarptautinė 
padėtis.

HELP WANTED MALĖ
MACHINE OPERATORS

CR1NDER3
2nd, 3rd, Shift—Openings Brown and 
Sharpe Surface, Norton Universnl, 
Speedlap. — Clean Light Work, Cloa© 
Tolerance Grinding. Excellent Wages 
for experienced Personnel. Will Train 
inexperienced worker.

POWDER MIX OPERATOR 
First Shift Opening

Blend and Prepare Batches for Presa- 
jng, Spray Dryer Experience Helpful, 
būt not necessary.

Call or Writc — Mr. Bruce Haura. 
NATIONAL BERYLLIA CORP. 

Fir.t/Haakell Avės
Haskell, N. J. — 201-839-1600 

An Equnl Opporlunity Employer 
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (52)

PASAULIS
Nepaisant kartkartėmis privatine iniciatyva 

pasirodančių rimtų studijų apie komunizmo pavo
jingumą pasauliui, FBI direktoriaus Hooverio daž
nų persergėjimų apie komunizmo pavojų Amerikai, 
JAV prezidentų ir Valstybės Departamento pareiš
kimų apie demokratijos ir tautų laisvės idealų gy
nimą, J.F. Dulles laikais užuominų net apie aktyvią 
komunizmo pavergtų tautų laisvinimo politiką, ne 
žiūrint JAV Kong”°so tyrinėjimų ir rezoliucijų, pa
vienių Kongreso narių ar atsargon išėjusių genero
lų bei admirolų prakalbų, - Amerikos politika ko
munizmo ir Sovietų Rusijos atžvilgiu teisingiausiai 
gali būti aptartina ten ir tada, kaip ir kada ji pasi
reiškia ne žodžiais, bet realiais ir konkrečiais 
veiksmais.

Tikroji politika yra ne nieko nesaistančios, ne
vykdomos arba neįvykdomos deklaracijos, oratori
jos ir prakalbų putos, bet veiksmų kalba. Tą poli
tiką iliustruoja, pvz. keli dviejų pastarųjų dešimt
mečių labai ryškūs ir labai svarbūs faktai. Tik nuo 
jų padarinių dabartinė tarptautinė padėtis yra tokia, 
kokia yra. Pirmiausia, tai pagal Teherano ir Jal
tos susitarimus rytų ir centro Europos užleidimas 
Sovietų Rusijos kontrolei. Netrukus po to, Kinijos 
milžino užleidimas Stalino remiamam Maocetun- 
gui, Amerikai palankiai žiūrint į šią "agrarinę re
formą". Tai dviejų dar neregėto masto komunizmo 
tvirtovių sustiprėjimas ir tam tikru atžvilgiu su
stiprinimas.

Tuodu pamatiniu stulpu pastačius, Maskvos ir 
Pekingo apetitams natūraliai didėjant, Amerikoje 
ėmė kristalizuotis vad. "komunizmo sulaikymo" 
programa, protarpiais ją pagražinant laisvojo pa
saulio gynimo ir net pavergtų tautų laisvinimo šū
kiais.

Karai be pergalės
Šiai politikai pravesti Amerika turėjo milži

nišką ir persveriančią ekonominę ir karinę jėgą, 
tačiau kokios nors vieningos sistemos ir princi
po nesilaikyta. Buvo paremtos pastangos atsispir
ti ar pašalinti komunistų įsigalėjimą kai kuriuose 
Pietų Amerikos kraštuose, bet ne Kuboje. Apginta 
pietinė Korėja nuo komunistinės šiaurinės Korėjos 
užpuolimo, bet užpuolikas nepaliestas ir pavojaus 
versmė atsisakyta pašalinti.

Tuo metu atsirado nauja "amerikietiško karo" 
doktrina: karas su tikslu nelaimėti karo, nesiekti 
pergalės, o tik kokio nors šiaip taip pakenčiamo 
kompromiso ir paliaubų. Ši doktrina visu blizgė
jimu buvo pritaikinta Vietname: vesti karą prieš 
komunizmą ne tik be nusistatymo pasiekti perga
lę, bet jei tik galima ko įmantriau pralaimėti.

Prezidento Diemo laikais dar galėjo būti šan
sų ne tik atsilaikyti pietų Vietname, bet ir mėginti 
išlaisvinti šiaurės Vietnamą. Kadangi Washingtonui 
tokia herezija visai nepriimtina, todėl karo metu 
buvo nesipriešinta jo pašalinimui ir nužudymui ir 
pradėta eksperimentuoti fantastiška "generolų de
mokratija". Ilgame Vietnamo kare chaosas organi
zavosi toks pavyzdingas ir tobulas, jog racionaliai 
žiūrint beveik sunku prileisti, kad tiek tobulumo ga
lėtų savaime atsirasti, be kompiūterinių smegenų 
vikriai diriguojančios pagalbos.

Išmaldavus iš komunistų derybas irbemaldau- 
jant paliaubų, pagaliau ėmė aiškėti, kad pačioje 
Amerikoje maždaug abiejose partijose atsirado net 
kandidatų į prezidentus, kurie reikalauja tuojau ar 
ilgai nedelsiant užbaigti karą ir pavesti patiems viet
namiečiams susitvarkyti, t.y. užleisti visą Vietna
mą komunizmui. Ir tokie politikai randa nemažos 
paramos viešojoje nuomonėje.

Dėsnis: neliesi komunizmo!
Kieta, logiška ir be nuolaidų "komunizmo su

laikymo" politika buvo pritaikyta’ tik tų kraštų at
žvilgiu, kur kremlinis bolševizmas po Jaltos susi
tarimų jau buvo tvirtai įsisėdęs. Pagal antrą po
litinio karo doktriną, šios "šventosios žemės" bu
vo ir turi likti nepaliečiamomis.

Vengrijoje kairieji intelektualai sukėlė revo
liuciją, komunistų premjeras ir generolas ją pra
vedė ir momentui laimėjo, dar desperatiškai šau
kėsi vakariečių pagalbos, idant Vengrija iš Mask
vos priespaudos galėtų sugrįžti į laisvąją Europą, 
- bet "pagalba" atėjo tik vaistais sužeistiesiems ir 
sutikimu priimti politinius pabėgėlius.

Tas pats anksčiau ir vėliau su kita rytų Euro
pa. Kai po karo Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos 
partizanai maldavo pagalbos ir dar labiau jų lais
vės kovų supratimo, bent moralinės paspirties, - 
Amerika ir Vakarai tatai palydėjo totaliniu tylos 
sąmokslu. Karaliaučiaus sritis de facto pripažin
ta Rusijai. Berlyną perdalijo mūro siena. Vakarų 
ausis negirdėjo rytų Berlyno darbininkų maišto. 
Lenkijos darbininkų ir intelektualų murmėjimas 
prieš inaskolinio bolševizmo kvislingus buvo tik 
naujų žinių pramoga vakariečių laikraščiams, - ir 
Chruščiovas lenkams grąžino "liberalesnį" seną 
Kremliaus kvislingą - Gomulką. Pagaliau, Dubče- 
ko Čekoslovakija, kas dešimtmetis pergyvenanti 
po naują "Muencheną" (1938, 1948 ir 1968), - laimei, 
ji Amerikos ir Vakarų Europos pagalbos šįkartą nė 
nebeprašė.

BRONYS RAILA

BE ILIUZIJŲ
Kaip kiti milijonai bolševizmo pajungtų Krem

liaus prislėgtų žmonių, Čekoslovakija jau labai ge
rai žinojo, kad iš demokratinių Vakarų pusės ji ne
susilauks jokios pagalbos, net jei Rusijos ultima
tumų išvakarėse Dean Rusk ir nebūtų skubėjęs su 
pareiškimais, kad Amerika nieko bendro neturi ir 
nesiruošia maišytis į Čekoslovakijos "vidaus rei
kalų" raidą.

Sapnų, sklaidymas
Rusija ligi Goethės Weimaro Europos vakaruo

se, Maocetungo Kinija pietryčių Azijoje, Korėja, Pu- 
eblo laivo pagrobimas, Vietnamas, Kuba, Budapeš
tas, Čekoslovakija... - yra turiningi faktai. Jų kal
ba labai aiški ir didžiumos žmonių pasaulyje, ypač 
už anų "geležinių ir bambukinių uždangų", buvo tei
singai suprasta. Visa kitokia rašliava būtų žodžiai, 
marios žodžių ir stirtos tomų, kuriuos tik retas 
paskaito, o paskaitęs taip ir palieka.

Tačiau nemaža ir žodžių, kurie daugiau atlie
pia realybę, yra tokie pat, kaip ir veiksmai. Tik 
čia priklauso nuo skaitytojo, ko jis labiausiai ieš
ko ir kuo dar tiki. Mes, lietuviai, kaip ir kiti, ku
rių gimtieji kraštai yra "captive", čia nuolat klaidi
name save, pasirinkdami tik mums maloniausius 
ar labiausiai guodžiančius žodžius. Bet yra ir kito
kių žodžių jūra, gana plati ir labai vėsinanti. Sapnų 
laiveliai joje skęsta.

Jeigu čia paminėti tik įtakingus balsus, galėtu
me pvz. atkreipti dėmesį, kad buv. prezidento Ei- 
senhowerio politinis patarėjas tarptautiniais klausi
mais, prof. Arthur Larson, kaip tik dabar siūlė išti
kimai laikytis esamos pokarinės padėties (status 
quo) ir visiškai rimtai mėginti naują sandėrį su Ru
sija: jeigu rusai sutiktų neremti šiaurės Vietnamo 
pastangų sujungti (reiškia, užgrobti) visą Vietnamą, 
tai Amerika už tai galėtų laipsniškai nustoti remti 
Vakarų Vokietiją, kuri tebenori susijungti su rytų 
Vokietija (1). Žinoma, atspėja Larsonas, kai kuriuo
se sluoksniuose būtų aistringų protestų, jog išduo
dame Vakarų Vokietiją. "Bet juk mes", rašo pro
fesorius, "neturime įsipareigojimo teikti Bonnai ka
rinę paramą Vokietijos suvienijimo sapnui, - sap
nui, kurio nerealumą žino visi, išskyrus Vakarų Vo
kietijos politikierius"...

Kiek tokios opinijos prisideda prie Amerikos 
pozicijos stiprinimo Europoje ir pasitikėjimo jos 
vad. antikomunistinės politikos verte, - taip pat ne
reikėtų sapnuoti.

Išmintis nuo Atlanto ligi Pacifiko
Įtakingų tos srities profesorių yra daug dau

giau.
Pvz. Dr. W,E, Griffith iš MIT, rusų ir kinų ko

munizmo studijų autoritetas, pareiškė nematąs nie
ko blogo, jei Čekoslovakija namie kiek suliberalėtų 
ir suartėtų su Vakarais, nes tai sutinka su Ameri
kos politikos "taikingu užsiangažavimu" rytų Euro
poje (profesorius pats naudoja kabutes, matyt, 
šypsodamasis iš tos politikos). Rumunijai, Jugo
slavijai ir Čekoslovakijai už tai būtų galima preky
bos sutartyse taikyti "didžiausio palankumo" klau
zulę (!).

Bet šiaipjau, išvedžiojo toliau profesoriusį - 
"Praha nenutrauks sąjungos su Maksva, ir iš tik
rųjų nėra mūsų interesas, kad bandytų ją nutraukti, 
nes to padariniai būtų Raudonosios armijos tankai 
Prahoje"... Tokiuose samprotavimuose švyti dvi 
fantastiškos išvados. Pirma, - Amerikos politi
kos komunizmo atžvilgiu "logiškas nuoseklumas": 
komunisto Tito herezijos masiškas finansinis ir po
litinis parėmimas, idant komunizmas išsilaikytų 
Jugoslavijoje, kai tuo tarpu Dubčeko herezijos pa
gauta Praha geriausiai bus paremiama jos nerė- 
mimu (I). Ir antra, - profesoriškas "pramaty- 
mas": "mūsų interesas" apsaugotas, Maskvos ir 
Prahos sąjunga nenutraukta ir vis dėlto Rusijos tan
kų divizijos šiandien yra Prahoje...

Tuos pačius "nuoseklios doktrinos" balsus ga
lime rasti ir įtakingoje spaudoje nuo Atlanto ligi Pa
cifiko. Didžiausias progresyvių respublikonų dien
raštis Amerikos vakaruose, Los Angeles Times

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
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INSUSID

(1968.11.25) vedamajame rašė, kad Sovietų Rusijai 
ideologiškai remiant bet kokįpriešamerikinįveiks
nį ir saugojant bet kokį komunistinį režimą, tokie 
įvykiai, kaip Kubos raketų krizė, Vietnamas, Art. 
Rytai ar Pueblo incidentas yra įrodymai, koks nuo
lat tvyro pavojus taikai. "Bet niekas tas nereiškia, 
kad mes vėl turėtume grįžti į šaltojo karo lukštą ir 
neigti tikros taikingos koegzistencijos galimumą. 
Priešingai, - išmintis kviečia tęsti geros valios 
gestus rasti susitarimą bendrų interesų srityse".

O Hudsono Instituto prof. William Pfaff infor
muoja apie demokratijų politinę moralę ir laikyse
nos nuoseklumą prie Atlanto. Jo liudijimu, prez. 
Johnsono demokratų administracijos pagrindiniai 
politikos vykdytojai ("top policymakers") esą pain
formavę New York Times dienraštį, jog į rytų Eu
ropą yra žiūrima, "kaip į teisėtą sovietų [takos 
sferą" ir kad vyriausybėje tesamą "labai mažai 
noro stengtis pagerinti Jungtinių Valstybių santy
kius su sovietų satelitais gerų santykių su Sovie
tų Sąjunga sąskaitom" Respublikonų prezidentinio 
kandidato Nixono avansu "ištiesta derybų ranka Ru
sijai" irgi nekalba apie ligšiolinės politikos gairių 
keitimą.

Mes kai kurie galime tuo netikėti. Bet dviejų 
dešimtmečių faktai rodytų, kad gal verčiau tikėti 
ne iliuzijoms.

RUGSĖJO 28 D. CLEVELANDE
DIRVOS JAUNŲJŲ
DAINININKU KONCERTAS

PATS LAIMĖSI IR KITIEMS 
PADĖSI!

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

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

Bilietų kaina: šeši bilietai knygėlėje 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 40'4 nuo parduotos bilieto sumos. Tad visi prie 
laimėjimo!...

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

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

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant p<> $500.00)
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KiS KURU KLAIPĖDOS TIKRĄJĮ VEIDĄ?
Trys vyrai — akto

rius Vytautas Kancleris 
su Klaipėdos miesto kul
tūros skyriaus inspek
torium ir TIESOS ko
respondentu — sumanė 
pažvelgti į Klaipėdos 
miestą "atvykėlio aki
mis". O atvykėlis, sa
ko, neklausia, kiek mies
te skaitytojų ir kiek me
no saviveiklos ratelių. 
Atvykėlis eina per mies
tą ir apie viską spren
džia iš tvarkos bei šva
ros ir iš žmonių elge
sio.

"Atvykėliai" mato, 
kad Klaipėdoje jau 
mažiau dulkių,kurių stul
pus dar neseniai vėjas 
gainiojęs skersai ir iš
ilgai miestą. Daug kur 
esą užsėta žolės ir nuo 
to daugelis gremėzdiš
kai atrodžiusių namų da
bar daug patraukliau at
rodą. Tik Klaipėdos se
namiestis vis dar 
— "perlas šiukšlyne": 
Sako, "iškuopus pur
vą, nuvertus biaurius 
sandėliukus ir pašiūres 
nupūtus dulkes, jis sužė
rėtų. Deja, kol kas tokio 
entuziazmo nematyti".

Grioviai gatvėse žada 
dujas ir centrinį šildy
mą daugelyje miesto da
lių, o tai, esą, reiškia 
"švara butuose, sumažė
ję dūmų debesys". Da
bar dar "visi laukia, kad 
suodžiai nedrumstų nuo
taikos". .

DIANA

Taip turėtų atrodyti Lituanikos Parkas Beverly Shores, India
noje. Planas buvo pristatytas Miesto Tarybos vieSame susirinki
me ir priimtas be kritikos. Rodykle pažymėta vieta tvenkinyje 
kur numatoma statyti jubiliejini paminklą. Kiti parko elementai 
įjungti Į projektą: "Po atviru dangum amfiteatras, talpinąs 150 
asmenų, Teniso aikStė, dvi krepšinio aikštės, piknikams vie
ta, vaikams žaidimų aikštė, arkinis pėsčiųjų tiltelis ir persi
rengimo patalpa. Projekto autorius arch. E. Masiulis.

Užsiminė "atvykė
liai", kad Klaipėdoje ga 
lėtų būti daugiau fonta
nų — juk vandens yra! 
— ir kad būtų daugiau 
paminklų: Martynui Maž
vydui, Kristijonui Done
laičiui, Stasiui Šimkui, 
kuris čia kadai įsteigė 
muzikos mokyklą... Bet 
tie dalykai dabartiniams 
"klaipėdiečiams" grei
čiausia nerūpi. Nes, sa
ko, "trečdalis klaipėdie
čių visą laiką būna jūro
je". Atseit, daugiau kaip 
30 tūkstančių tų "klaipė
diečių" yra jūrininkai, 
surinkti čia iš visų Rusi
jos pašalių... (kam jiems 
toki paminklai!). Apie 
tuos jūrininkus trysKlai 
pėdos stebėtojai sako, 
kad po kelių mėnesių 
plaukiojimo grįžę ran
da gyvenimą ne visada 
tokį, "kokiu didžiuoja
masi". Mat, kapitalisti
nių kraštų uostuose pa
pročiai esą nešvankūs. 
Užsieniečiai jūreiviai, 
esą, tuos nešvankius pa
pročius norėtų matyt ir 
Klaipėdoj: "Jie stengia' 
si išvesti iš doros kelio 
mūsų jaunimą, nupirkti 
jį nailonu ir kramtoma 
guma, parnografija ir 
seksu". Aiškiau tariant 
užsieniečiai jūreiviai 
Klaipėdoj skatina speku
liaciją ir prostituciją. 
Visa tai "vyniodami į 
vatą", stebėtojai verčia 
kaltę užsieniečiams jū

reiviams, o apie tą 30, 
000 "savųjų" — koks jų 
indėlis toj srity — jie, 
matyt, "nieko negirdė
jo". Sako, "prieš visa 
tai klaipėdiečiai kovo
ja," bet nematyt, ar sėk
mingai.

Stebėtojai labai uoliai 
vengia prasitarti, kad 
tarp dabartinių "klai
pėdiečių" (kurių jau per 
100 tūkstančių), lietuviai 
yra mažuma, ir ne jie 
lemia miesto veido 
bruožus. Atsargiai, ant 
pirštų apie tuos "klai
pėdiečius stypčiodami, 
stebėtojai primena, kad 
aukštesnio lygio kultū
riniai renginiai prie jų 
nelimpa. "Jūros šventė" 
su karnavaline eisena ir 
fejerverkais — gerai. 
O rytojaus dieną vietinis 
kino teatras rodė filmą 
vardu "Fantomas". 
Prieš tai kino teatre — 
miesto deputatų tarybos 
posėdis. Deputatai — 
Klaipėdos diduomenė, 
miesto valdžia — prieš 
posėdį apgulę kino direk
torę. Pasirodo, visi sku
ba iš anksto įsigyti bilie
tus į "Fantomą". Bet... 
kai prieš porą mėnesių 
tame pačiame kino teat
re koncertavo įžymi me
nininkė — kur net bilie
tai buvę nemokami! — 
niekas iš tos diduomenės 
nepasirodė. Tas pats 
jaunimo teatro spektak
lyje, tas pats filharmo
nijos rengiamuose simfo
nijos ar kamerinės muzi 
kos koncertuose... Kla
sikinės muzikos koncer
tus, esą, lanko beveik 
vien muzikos mokyklos 
dėstytojai ir mokiniai. 
Panevėžio teatro apsi
lankymo metu salė buvu
si apytuštė. Tas pats 
netgi rodant geres
niuosius rusų filmus...

Ryšium su tuo akto
rius V. Kancleris pri
siminė savo pažintį 
(1944-45 metais) su pro
fesorium Zigmu Žemai
čiu:

"Garsus matemati
kas, visa širdim atsi
davęs tiksliesiems moks- 
lams, pradžioje atrodė 
pasirodė užsidaręs ir ne
labai nuoširdus pašne
kovas. Bet užteko pa-
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GIEDRE GALINYTE ir GIEDRIUS PENČYLA birželio 30 d. buvo Balfo pirm. kun. V. Martinkaus 
sutuokti Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, Bostone. Ta progą buvo gautas iš Romos Šv. Tfcvo pa
laiminimas. Abu jaunieji priklauso skautams akademikams. Giedrė 1966 m. Pasaulio Liet. Jaunimo 
Kongreso metu buvo išrinkta "Miss Lithuania". Jaunieji Įsikorė Chicagos apylinkėje.

būti viename sambūry
je, kad įsitikintum, koks 
tai linksmas, draugiš
kas, išmintingas žmo
gus. Būdavo, atsisėdam 
hamake, ir profesorius 
pradeda deklamuoti: "Vė 
lines" — lenkiškai, "Eu 
genijų Onieginą" — ru
siškai, "Faustą" — vo
kiškai. Paskambindavo 
kokį nors Čaikovskio kū
rinį. Kartą jį paklausė: 
— Kaip jūs suspėjote vi
sa tai? — Profesorius 

atsakė: — Ogi kitaip ma 
no laikais nebuvo gali
ma. Jei norėjai, kad ta
ve inteligentu vadintų, 
privalėjai ir Puškiną, ir 
Gėtę ir Mickevičių, ir 
Maironį atmintinai mo
kėti, ir Čaikovskį, ir 
Rimskį-Korsakovą pa
skambinti".

Taip lyg iš netyčių pa
lyginę komunistinį auklė
jimą su senuoju "buržu
aziniu", trys stebėtojai 
pakartojo "Jei nori, kad 

tave inteligentu vadintų 
... Tai asmenybės susi
rūpinimas pačiu savim. 
O kultūrinis gyvenimas 
be asmenybės neįmano
mas"...

Toki apmąstymai buvo 
Tiesoj, rugpiūčio 11 d., ry
tojaus dieną po to, kai ten 
pat buvo paskelbti kom
partijos reikalavimai ug 
dyti asmenybes links
niavimu: Leninas, Leni
no, Leninui... (ELTA)

Kazimieras Barėnas

ŠVARIOS RANKOS
------- (Iš knygos "Atsitiktiniai susitikimai") -----

(4)
Rūsys sugėrė pirmųjų bombų trinktelėjimus. 

Lyg žvakės prie numirėlio, spinksėjo mažos lem
putės, bet ir jos sumirksėjo ir užgeso ir iš naujo 
bandė atsimerkti, kai kelis kartus trekštelėjo čia 
pat.

Čepurna tik dabar, per žmonių sujudimą, pa
kėlė galvą į šviesą ir trumpam lyg primiršo My
kolą ir Rapolą. Ligi tol pavargusios jo akys įtemp
tai žiūrėjo ta kryptimi, kur jie nuėjo.

Iš gilumos tuomet išnešė pridengtus du žmo
nes ir trečią, o du išvedė kitu pašaliu, ir tada jau 
visi ėmė pamažu siūbuoti iš rūsio. Čepurna laukė 
ir dairėsi, bet lėta srovė ir jį išstūmė gatvėn. 
Kažką užmušė ar sužeidė rūsio tolumoje, bet Če
purna norėtų juoktis. Neįmanoma, kad būtų įvykęs 
jo noras. Dar jam teks pasivyti, susiieškoti ir pa
čiam šiaip ar taip nuspręsti jų likimą, nes neįma
noma, kad bomba lėktų ir užkristų lyg tyčia ir ši
tiems 'ant galvos.

Gatvėje jis pasitraukė į šalį ir laukė. Išėjo 
paskutinieji, o jų nėra. Ar jis atvedė juos ir už
mušė? Ar jis turėjo teisę užmušti? Sesuo Ona, ar 
ji džiaugsis, kad brolis šitaip pražudė jos ištrėmi
mo kaltininkus.

Pastovėjo Čepurna ir kitapus gatvės. Ne, ne
ateis. Gal minioj dingo ir dabar paskubom smunka

iš Berlyno ir juokiasi iš jo nepasisekimo, kurio jie, 
tiesa, net nežino. O jis tiek tepadarė, kad rankos 
nepadavė, o vis dėlto atvedė dar į slėptuvę.

Čepurna nukaukšėjo iki kavinėlės. Tamsu. 
Gatvėje praeivis labai retas. Ramios žvaigždės 
žiburiuoja mėlynam danguj. Kurfuerstendammo 
pusėje sprogsta laiko bomba. Pardunda požeminis 
traukinys ir primena Čepurnai, kad jau laikas na
mo.

Jis dairosi stotyje ir traukinyje. Vyrai dingo. 
Su ta mintim jis ir gula. Dingo, paspruko. Tai rytą 
anksti jis grįžo į miestą, užbėgo į lietuvišką redak
ciją, į Hilffsstellę ir į Lietuvių Sąjungą.

— Kapitonas Balnius? — tarė jam šičia mo
teris. — Aš tamstai pasakysiu. Aš tamstą nuvesiu, 
jei labai svarbus reikalas. Aš žinau, kur jis pie
tauja.

O kai pietų metu, atsilenkdami vakarykščių de 
gėsiu, jie pasiekė Jerusalemo gatvelę ir suėjo į 
mažą valgyklą, kpt. Balnius jau sėdėjo ir laukė at
mirkytų bulvių davinio. Kapitonas su vyrais atka- 
sinėdavo iš po griuvėsių lavonus.

— Šitas ponas ieško lavonų, — tarė ponia.
— Šiaurės vakarų Berlyne? — tarė kapitonas.
— Ne, Charlottenburge, — tarė Čepurna.
— Mes tik ryt eisim žiūrėti. Giminės?
— Labai artimi kaimynai. Aš žinau ir namus, 

kur jie galėtų būti, pone kapitone. Kaip eini nuo 
Klausnerio į Kurfuerstendammą, tai toks didelis 
pastatas.

— Žinau, žinau, — tarė kapitonas. Jis užsira
šė vyrų pavardes ir ėmė valgyti bulves. Čepurna 
dar papasakojo jam, kaip jis vakar su tais vyrais at 
sidūrė pastato rūsyje. Ponia akimis rijo kapitono 
bulves.

— Aš noriu valgyti, — tarė ji.

Čepurna skubiai išsiėmė maisto korteles.
— Nėra bluvių, — tarė padavėja.
— Rytoj pasimatysim, — tarė kapitonas Bal

nius, kai ponia ir Čepurna atsisveikino išeiti. 
Rytojaus diena buvo rami Berlynui. Iki pat 

vakaro nebuvo nė vieno aliarmo. Čepurna tuoj po pie
tų atskubėjo įkavinėlę. Gėrė jis kavą ir nuolat dai
rėsi. Jis akimis sutikinėjo kiekvieną naują ateivįir 
palydinėjo kiekvieną išeinantįjį. Čia jis laukė kpt. 
Balniaus ir žinių apie Mykolą ir Rapolą. Pralaukė 
vakarienės laiką ir kaskart labiau jaudinosi. Jis 
čia alkanas laukia žinių apie lavonus, o tie, žiūrėk, 
pravers duris ir sueis vienas paskui kitą kavinėlėn. 
Labas vakaras, pone Čepurna! Štai tai ir bus lavo
nai, ir Čepurna turės užrausti dėl to, kad laukė jų 
mirties. Taip, jis bus mažesnis už juos ir dėlto 
raudonuos, pamatęs gyvus savo trokštamuosius la 
vonus. Galimybė susitikti abu vyrus taip prislėgė, 
kad jis pamiršo net dairytis į duris. Jis nugrimz
do pats savy.

— Labas vakaras, — tada tarė šalia jo, ir jis 
pašoko. Stovėjo kpt. Balnius ir šypsojosi.

— Radote? — tarė jis.
— Radome.
— Abudu?
Kapitonas linktelėjo galvą, o Čepurna sunkiai 

atsiduso. Tas atodūsis tartum nuėmė jam didžiulę 
naštą. Kol jis užsakinėjo kavą ir pyragaičius, kpt. 
Balnius sekė jo veidą. Sriūbtelėjęs kavos, jis ta
rė:

— Tai patenkintas, kad abu žuvo, — ir šypte
lėjo.

— Ne, ne, — skubiai tarė Čepu, na. — Ne, 
ne. Kaimynai, tai man rūpėjo sužinoti ą.

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvių tautos kilmės beieškant (8)

YRA ŠALIS...
... Kur Kaunelių inta

kas sruvena Plačėtų eže
ran. Nuo Žąsoties kaimo 
ligi GailiŪnų miško ple
čiasi didžioji Šerviečių 
ganykla, saugoma aukš
to Matos bokšto. Įkopus 
jo viršdnėn, patogu ste
bėti netik visą šuo
lių sidabro plauko ban
dą, bet matyti Artėnai, 
Paartėnai ir netgi Ba
jorų pilies bokštas.

Tokios šalies seniai 
nebėra. Tačiau smal
suoliams, bandantiems 
atspėti kuriam Lietuvos 
kampe jinai buvo, nuro- 
dysim vietą kur tebestūk
so Bajorų pilies grivė- 
siai: La Rochelle, Aąui- 
taine, France.

Pietų Prancūzijoje ap
tikti lietuviškus vieto
vardžius gana nuostabu. 
Ar yra tam istorinio pa
teisinimo? Taip: į pie
tus nuo Loaros visas 
kraštas priklausė "Vi- 
zigotams", atėjusiems 
penktame šimtmetyje 
Baltų karalių vadovybė
je.

Čia iš kart susiduria
me su protestais, - Gotai 
juk esą vokiečiai, irtam 
įrodyti turime net jų Bib - 
liją, vyskupo Ulfilos 
"Gotų" kalba išverstą, 
mokslo pasaulyje žino
mą "Codex Argenteus" 
vardu.

Tarp lietuviškų vieto
vardžių, ligi šiandien iš
likusių, daiktinio įrody
mo, ir oficialios Gotų is
torijos (pangermanistų 
sukurtos 19 šimt.) atsi
randa didelis nesutapi
mas. Kaipgi toji "Gotų" 
kalba ištiesų atrodo?

Paduosime čia žiupsnį 
pavyzdžių, suskirstant 
juos trimis grupėmis.

Pirmoji: Andsakanai 
taiks - atsakymo taiki
nys (ženklas); gaman- 
jan-gaminti; katile-kaiti- 
las (kaitinimo indas, da
bar katilas); aleve-aly- 
va; letan-leisti; rohsna- 
krosna; bandja-banda; 
jus-jus; lein-linas; sat- 
jan-sodinti, airzian-er- 
zinti, gundyti- sineigs, 
sinista-seniūnas; vaila- 
valio, gerai; skula-sko
la; dail-dalis; vaurd-var 
das, žodis; laus-liuosas; 
nasjan-tarnauti (nešio
ti); mulda-miltai; skohs 
la-skausla, slogutis, pik 
ta dvasia.

ŠVARIOS RANKOS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Gal kada grįšiu, tai sakysiu, va, šitaip ir šitaip, tik
ros, tamsta, žinios. Be to, vakar susitikom, vakar 
ir žuvo, — išskečia jis rankas ir dabar žiūri jau 
tiesiai į kapitoną. — Nė pakalbėti neteko.

Jis paragina kapitoną ragauti pyragaičių.
— Visos dienos duoną atidavei, — tarė kapi

tonas.
— Nieko. Tokia reta proga, tamsta buvai la

bai malonus man. Tai kąskite.
Jis antrą kartą atsiduso ir pats atsikando 

gabaliuką ir ilgai vartė burnoje. Stengdamasis pra
ryti kąsnį, jis užmiršo pyragaitį padėti lėkštėn. 
Pyragaitis tarp pirštų šilo, ir vidurinis jo sluoks
nis, ta košelė, leidosi. Nurijęs kąsnį, jis pastebė
jo nešvarius savo pirštus, skubiai išsitraukė nosi
nę ir ėmė valytis. Spiaudė nosinę, trynė pirštus ir 
tikrino, ar jie švarūs jau. Kpt. Balnius žiūrėjo ir 
šypsojos. Kai Čepurna baigė valytis, suspiegė si
rena. Abu jie atsikėlė nuo staliuko ir pasuko į du
ris.

— Tai, sakai, jei reikės mirti, tai bent ran
kos bus švarios, — tarė kpt. Balnius.

— Taip, taip, — tarė Čepurna ir stengėsi 
tamsoje įžiūrėti kapitono veido išraišką.

Berlynas jau buvo sutemęs ir šįvakar apsi
niaukęs. Jiedu greitu žingsniu vijosi slėptuvės 
kryptimi kaukšinčius žmones ir fvlįjo.

Č. GEDGAUDAS

Antroji: bidagva-bie- 
dak; uruns-rano; laikan- 
likovat; lek-lekar; iddja 
-idet; plinsjan-pliasat; 
magan-mogti; sad-syt; 
vopjan-vopit, salian-gy. 
venti (selo, poselenije).

Trečioji: Full-pilnas; 
fads-vadas; valdufni- 
valduvonė, valstybė; ma 
gath-mergaitė; menath- 
mainatis (mėnuo); fri- 
jonds-prietelius; Gastal 
da-Goštautas; missa- 
leiks-maišalygus, klai
dingas (angį, mislike); 
hairdeis-gaurėdis, ga
nytojas.

Matome, jog pirmos 
grupės žodžiai visai ne 
daug teatitolę nuo mūsų 
kalbos. Antroje yra sla
vų skoliniai. Trečioj tu
rime lietuviškus sudar
kytus "lautverschieb- 
ung" — grynai vokiečių 
kalbinės apraiškos. Vi
sos trys grupės sudaro 
gal pusę gotų žodyno. Ki
ta pusė tai neabejotini 
vokiečių šaknų žodžiai.

Išeina, jog ta neva pro 
-vokiečių kalba visai ne 
senoviška ir ne savita, 
kaip graikų, lotynų arba 
mūsų, o neišpasakyta bal
tų, slavų bei germanų 
kalbų košė. Istorija gi 
visai tiksliai mums pa
aiškina, kaip ji susida
rė. Jinai priklausė ma
žai tautelei, gyvenusiai 
trijų tautų teritorijų su
sidūrime: Ostro - Gotų 
(slavų), Vyčių Gudų (Jot
vingių) ir Švabų. Toji 
tautelė taip ir vadinosi 
"Mažaisiais Gotais” ir 
nieko bendro su tikrais 
Gudais neturi. Tą faktą 
vokiečių kalbininkai ne
tik nutyli, bet bando Ma
žųjų gotų žargoną pri
mesti Ostrogotams, Vy
čiams Gudams, Vanduo
liams, Varuliams, Varin 
giams, kam tik pakliuvo, 
be jokių įrodymų.

Bet ir Mažųjų gotų tar
mė kartais išlaikė ver
tingų mūsų senų žodžių: 
stiklą kaldais vatins- 
stiklas šalto vandens; 
Thatei Goth gavath, man 
na tamma ni skaidai - 
Tatai ką Gudas (Vieš
pats) sujungė, (suguvo) 
žmonės (gemonys) tan 
neišskaidys; Tu is sūnūs 
meins sa liuba — Tu 

esi sūnus mano (mei)ly 
ba (sis). Įdomi "sis" 
priesagos vieta pradžio
je žodžio, kaip ir pas 
Hetitus. Senovėje jinai 
buvo vartojama abejose 
pozicijose.

Randame ir kitų svar
bių mums žodžių: Gal- 
ga, - Giltinė, galutinė 
priemonė. Taip vadino 
Mažieji gotai kryžių, ir 
tas žodis išliko ir pas 
Belgus ir Danus Galge 
-kartuvės, taip pat ang 
lūs Gallows. Mūsų kal
boj gi turime "Galgo- 
nas", — tai Galgos ženk 
lo nešiotojas, kryžiuo
tis. Jų elgesys Prūsuo
se tą žodį surišo su 
niekšo sąvoka, o lenkai 
taip pat jo vilkimą dal
matiką, ant kurio buvo 
kryžiaus ženklas, surišo 
su skuduro, mazgotės, 
sąvoka. Tas galgos žo
dis Ispanijoj vartojamas 
įvairiems galiniams 
įrenkiams pavadinti: vir
šutinė girnų pusė, veži
mo sukryžiuotas stab
dis, matavimo stačia
kampis statyboje ir pan. 
Matome, jog Vyčiai Gu
dai jį atnešę suprato jo 
lietuvišką reikšmę.

Kitas nemažiau svar
bus "gotų" žodis tai gul- 
bandis. Jis reiškia pas 
Ulfilą tai gulbę, tai 
dramblį, tai kupranu
garį. Jo dėka mums pa
aiškės ir Goto vardas. 
Galūnė "bandis" bendrai 
nurodo bandos narį, ne
nusakant gyvio rūšies. 
Gul šaknis kilusi iš 
*Gaul, - sugautas, pri 
jaukintas. Taip tad Ul- 
fila, versdamas bibli
jos egzotiškų gyvių var
dus ir nerasdamas jiems 
atitikmenų, pavartojo 
"naminio gyvulio" žo
dį. Tas žodis atsklei
džia visą Gotų esmę. 
Jie nėra žemdirbiai. 
Jie gaudytojai ir gany
tojai tų milijonų lauki
nių taurų, žirgų, šer
nų, gulbių ir kitų stambių 
mėsai tinkamų gyvulių 
ir paukščių kuriais bu
vo pripildyta ano laiko 
Europa. Tai pirmieji na
minių gyvulių auginto
jai ir didžiulių bandų 
savininkai. Jų vardas 
Gudas - Gaudas - Gau
tas - Gaučys (tas pas
kutinis dar šiandien var 
tojamas Argentinoj tam 
pačiam amatui) nusako 
jų užsiėmimą, o Bur- 
gundų-Burgaudų mums 
primena, jog prie "nami
nių gyvių" buvo priski
riami ir vergai. Vokie
čių vartojamas tas žodis 
Dievo-Viešpaties pras
me, taip pat turtingo, 
gero, kilnaus ir pan. nu
rodo, jog jų ponai buvo 
Gudai, nes ir kiti visi 
valdžios žodžiai lietu
viški: Kauniningas-Koe 
nig; Konung; Valdyti- 
valdjan, gewalt, verwal- 
tung, Garda Valdans-šei 
mos galva, pilies valdo
vas, Gau-apygarda, gau 
la; Fara-dvaras (didva 
ra) vara, varytinio dar
bo laukas, Gudija-dva- 
siškis ir t.t.

Bendroje išvadoje ga
lime ramia sąžine palik 
ti tą tariamąją "Gotų" 
kalbą tiems, kuriems 
jinai priklauso: sušva- 
bėjusiems Mažiesiems 
Gotams. Vokiečių kalbi
ninkai, norėdami įrodyti 
Vyčių Gudų vokiškumą,

Atlanto rajono skautą vilkiuką ir paukštyčiu stovyklos, {vykusios rugpiūčio 18-25 d. Kennebunkporte,
Me. dalyviai su vadovais. Viso stovyklavo apie 80 asmeny. C. Kiliulio nuotrauka

Palangos įvairenybės
Palangoj rugpiūčio mė

nesį — apie 150 tūkstan
čių vasarotojų, o sekma
dieniais bei šeštadie
niais būną net apie 200 
tūkstančių... Maitinasi 
daugiausia pieno pro
duktais: jų kasdien iš 
Klaipėdos atveža 94 to
nas ir pardavinėja36-se 
vietose (daugiausia prie 
staliukų šaligatviuose).

Vegetariški polinkiai 
aiškinami tuo, kad vasa
rotojai brangina laiką, 
o mėsos produktai par
davinėjami vos šešiose 
vietose. Staliukai gatvė
se, esą, per dieną ap
tarnauja apie 28 tūkstan
čius klijentų.

Palanga per maža to
kioms masėms vasaroto 
jų, atvykstančių iš vi
sos Rusijos. Daugeliui 
artimesniųjų, ypač at
vykstančių tik kelioms 
dienoms, yra įsteigtas 
"palapinių miestas". 
Čia galima "ilsėtis" už 
75 kapeikas per parą. 
Tik nėra nei šviesos, 
nei kur net vandens pa
sišildyti, o naktimis to
se palapinėse net sušil
ti esą nelengva, nes 
"duodami menki apklo
tai". Užtat ateity žada 
Vangupėj (į šiaurę nuo 
Palangos) pristatyti de
vynių, dvylikos, net dvi
dešimts dviejų aukštų pa
statų, o paskui plėsti va
sarvietę net iki Švento
sios uosto... Lietuviai 
( ir ypač žemaičiai) jau 
dabar ima vadinti Palan
gą "Babelio bokštu".

Palangos parke, vietoj 
rašytų draudimų nešiukš
linti, netriukšmauti ir ne 

jiems įprastu kruopštu
mu persijoję visą ispanų 
kalbą, terado vos kelias- 
dešimts "germanų" žo
džių. Jų didesnė pusė pa 
sirodo esanti Baltų kil
mės, kaip daga, (trum
pas kardas) iš įdiegti, 
Heraldo (herbų žinovas) 
iš gerb.-valdžio, ban
da - banda, bandera - 
bandovara ir t.t. Vienas 
kitas labai retas vokie
čių žodis, kaip Burgos 
iš *Burg buvo atneštas 
ne Vyčių Gudų, oSueivių 
-Švabų būrelio, kurie, 
kaip matėme, prisiplakė 
prie pirmųjų užkariauto 
j.i V duonų.

(Bus daugiau) 

gadinti pievos, iškabino 
piešimus: riebi kiaulė 
kemša į gerklę sumušti
nius ir svaido popierius 
ir konservų dėžutes 
aplink save; išdidus asi
las, apsikarstęs tranzis
toriais, klausosi muzi
kos; zuikiai divračiais 
po pievą važinėja; kip
šiukai kamuoliu žaidžia; 
karvė vidury pievos mie
ga... Sako, kad toki paly
ginimai kiek geriau nuo 
tų veiksmų sulaiko va
sarotojus, negu rašyti 
prašymai taip nedaryti.

(E)

LIETUVA — "FRONTO 
ZONA"

Rugpiūčio 13 d., jau pa
sibaigus rusų kariniams 
koslovakiją ir pačioj Če 
manevrams aplink Če- 
keslovakijoj, ir Vilniuje 
laikraščiuose pasirodė 
pranešimas iš Minsko, 

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, 3’ 2 jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3V-2 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\ > 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 STOKES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney 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.

iš "užnugario organų ma
nevrų štabo", kuriame 
skelbė, kad "Pasibaigė 
užnugario organų manev
rai, vykę bendru pavadi
nimu — NEMUNAS". At
seit, kai "karas" buvo var
dinamas Lenkijoj, Vokie
tijoj, Čekoslovakijoj, Ne
muno baseine manevrą- 
vo amunicijos ir mais
to tiekimo daliniai, lau
ko ligoninės ir kt. Nors 
visa ta operacija vadin
ta NEMUNO vardu, bet 
reportaže minima, kad 
tie manevrai vyko "va
karinės RTFSR dalies, 
Ukrainos, Baltarusijos 
ir Latvijos teritorijose" 
Jeigu "užnugario" ma
nevrai tikrai nepalietė 
Lietuvos teritorijos, tai 
išeitų, kad Lietuva ru
sų strategijoj įskaityta 
į fronto zoną... (ELTA)

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

< Inž. Vladas Venckus, 
Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, Vil
ties Draugijos šimtininkas 
ir didelis Dirvos rėmėjas, 
atskridęs dalyvauti į PLB 
seimą, trumpam buvo su
stojęs Clevelande, kur ap
lankė Dirvą ir susipažino su 
laikraščio leidimo darbu.

Vėliau, dr, E. Lenkausko 
lydimas, aplankė Preziden
to A. Smetonos kapo mau
zoliejuje ir padėjo gėlių 
puokštę.

Inž. V. Venckus matėsi 
su sol. Aldona Stempužiene 
ir tarėsi dėl įvyksiančių šį 
rudenį jos koncertų Vene- 
zueloj ir kitose P. Ameri
kos valstybėse.

• Inž. Kęstutis Ed. Ste
pas (Steponavičius), žino
mų clevelandiečių visuome
nininkų Joanos ir Edvardo 
Stepų sūnus įgijo magistro 
laipsnį iš inžinerijos vado
vavimo (Engineering Man- 
agement) Rensselaer Poly- 
technikos Institute, Troy, 
N. Y.

Jis su šeima grįžo į Cle- 
velandą ir pradėjo dirbti 
General Electric Co.

1966 m. Kęstutis baigė 
inžineriją Case Institute of 
Technology, Clevelande.

Naujas magistras yra gi
męs 1944 m. Vokietijoje. Į 
JAV su tėvais atvyko bū
damas 3 metų amžiaus. Cle
velande baigė šv. Jurgio pa
rapijos mokykla, ir lituanis
tinę mokyklą bei Cleveland 
Hts. gimnaziją.

Visą laiką Kęstutis pri
klausė lietuvių skautų Pi
lėnų tuntui, Korp! Vytis ir 
Akad. Skautų S-gos Cleve
lando skyr. valdybai.

U n i v e rsitete priklausė 
ALPHA PHI OMEGA ir 
American Society of Me
chanical Engincers. Kęstu
tis su žmona Gidone augina 
1 metų sūnų Darių.

Naujas magistras turi vi
są eilę pasiūlymų stipendi
jai ruoštis daktaro laips
niui ir jomis mano pasinau
doti.

Linkime naujam magis
trui sėkmės moksle ir savo 
profesijoj bei lietuviškoje 
veikloje.

• SLA 14 kuopos narių 
nepaprastas susirink imas 
įvyks šį sekmadienį, rugsė
jo 1 d., Vytauto ir Noros 
Braziulių namuose, 1852 
Knowles Avė., East Cleve
lande. Pradžia 2 vai. p. p. 
Darbotvarkėje: pranešimai 
apie SLA seimo darbus bei 
svarbesnius nutarimus, kuo 
pos veiklos aptarimas, ap
draudę mokesčių priėmi
mas. Po susirinkimo ten 
pat įvyks kuopos narių bei 
jų šeimoms pobūvis su vai
šėmis. Kuopos valdyba dvie- 
čia narius šiame susirinki
me ir pobūvyje būtinai da
lyvauti.

Respublikonų 
piknikas!
Prisidėkit prie 1968 res

publikonų laimėjimo metų!
Kandidatai į prezidentus 

ir viceprezidentus Richard 
Nixon ir Spiro Agnew kvie
čia jus į respublikonų pik
niką, rugsėjo 8 į Euclid 
Beach parką.

Ten bus spalvingas vo
kiečių, lenkų, lietuvių, grai
kų, ukrainiečių ir kitų tau
tybių grupių pasirodymas... 
Pagal tautinius receptus 
pagamintų kepsnių parda
vimas. Visi pasivažinėjimai 
nemokamai. Daug dovanų 
skiriama laimėjimams. Po
pietė bus perpildyta malo
numais, tad ateikit į res
publikonų pikniką, sekma
dienį, rugsėjo 8 d. Vartai 
bus atidaryti 1 vai. p. p. 
Programa prasidės 3 v. p. p.

Stengiamasi, kad kandi
datas į viceprezidentus gu
bernatorius Spiro Agnew 
kalbėtų į jus ... respubli
konų piknike, Euclid Beach 
parke, sekmadienį, rugsėjo 
8 d. Įėjimas be bilietų. Jo
kių suvaržymų. Mes tikime 
jus pamatyti’ten! (91-93)

JAUKIAI IR LINKSMAI 
PABENDRAUTA

SLA 136-tos kuopos ge
gužinė rugpiūčio 25 d. V. 
Visocko sodyboje praėjo 
nuotaikingai. Popietė be 
karščio ir be lietaus buvo 
itin maloni. Svečių susirin
ko per 100 asmenų.

Stipresnio įspūdžio pali
ko reti svečiai iš Pittsbur- 
gho — SLA Prezidentas P. 
Dargis su ponia. Jaukiai ir 
linksmai pabendrauta ir pa
sivaišinta. P. Dargio gi tar- 
tastas trumpas, bet turinin
gas žodis pasižymėjo šau
niomis įtaigomis.

Mielai ir brangiai vieš
niai G. Dargienei įteikta 
gėlių puokštė.

J. Kazėno mokiniai š. 
Stempužis ir Br. Kazėnas 
pagrojo akordeonais įdomių 
lietuviškų kūrinių. J. Kazė
no pritaikinta dviem akor
deonam: M. Petrausko — 
Kam šėrei žirgelį, J. Kazė
no — Rudenėlis, paprastes
nės liaudies dainos — Gra
žių dainelių daug girdėjau,

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: $'MC, ,909
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUI’ERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &W ibiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 • 1763 KE 1 - 7770

Malūnas, Tris dienas, tris 
naktis, Mūsų kuopa ir vie
nam akordeonui šokis — 
Gyvataras (atliko š. Stem
pužis).

Abu akordeonistai jau ge
rokai pažengę savo srityje. 
Nevengia nė techniškų sun
kumų. Sąskambiai, šuoliai 
ir atspalviai aiškiai išla
vinti.

Nuo taikingai įsisiūbuo
jant, bes. Jžiaugiančią lie
tuviškomis melod i j o m i s 
publiką labiau paveikė dar 
paties J Kazėno užtrauktos 
grojamos lengvos ir pato
gios dainelės, kol galų gale 
nejučiomis beveik visi ge
gužinės dalyviai įsijungė į 
nuoširdų dainavimą.

Rūpestingai šeimininkavo 
U. Gaižutienė, O. Schillerie- 
nė, E. Čėsmienė, V. Vinclo- 
vas, J. Mockus, I. Stankevi
čius, A. Jonaitis, Br. Grin
dus, K. Gaižutis, V. Sakas 
ir kiti.

Vladas Braziulis

Ruben Navarro, Cleve
land Stokers futbolo koman 
dos iškilusis žaidėjas, buvęs 
Argentinos rinktinės žvaigž 
dė, vėl pasirodys savo aukš
ta tos sporto šakos klase, 
rugsėjo 4 d., 8 vai. vak. žai
džiant su Chicagos Mus
tange Clevelando Arenoje.

• J. Grigaliūnas yra pa
kviestas su savo Lietuvos 
pašto ženklų rinkiniu daly
vauti latvių ruošiamoje fi
latelistų parodoje Manger 
viešbutyje Clevelande, rug
piūčio 30 iki rugsėjo 2 d.

Lietuvos pašto ženklų rin 
kinyje J. Grigaliūnas turi 
retą Vilniaus pašto ženklų 
pirmą ir antrą laidą atspaus 
dintą ant laikraštinio popie
riaus ir retus oro pašto žen
klus ir vokus iš Dariaus-Gi
rėno ir Vaitkaus skridimų.

O

PAREIGINGUMAS
Jonas Miškinis

Pareigos supratimas 
ir stiprus jos vykdymas 
tautų gyvenime turi di
delės reikšmės. Todėl 
ir sakoma, kad tvirta pa
žanga visose gyvenimo 
srityse bus tikrai užtik
rinta tik tai tautai, ku
rios nariai visi iki vie
no supras pareigos 
svarbą ir kiekvieną nors 
kad ir mažiausią dar
bą atliks gerai, sąžinin 
gai ir skirtu ar žadėtu 
laiku. Daugelis valsty
bių bei tautų labai senai 
tuo reikalu rūpinasi ir į 
pareigos supratimą krei
pia daug dėmesio.

Lietuviams, atskilu-

• Stasys ir Lina Slabokai 
persikėlė į naują namą: 
332 E. 200 St., Cleveland, 
Ohio 44119. Tel. 531-8533.

• Clevelando Vysk. Va
lančiaus Lit. mokyklos visi 
12 skyrių mokslo metus 
pradės rugsėjo 7 d., 9 vai. 
ryto pamaldomis šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų vyks normalios 
pamokos.

LB švietimo Taryba 
skelbdama moksleivių vajų 
primena, jog tenelieka nė 
vienos lietuviškos šeimos, 
kurių vaikai nelankytų lie
tuviškos mokyklos!

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Naujos parapijos, 

mūrinis, su 3 mieg., virtu
vėje pečius ir kt. įmūryti. 
2 automobilių garažas. Di
delis sklypas su daug me
džių. Prašo $24,700. Savi
ninkas turi parduoti. Telef. 
531-2345.

A. M. D. REALTY
1105 E. 66 — parduota. 
6820 Bayliss — parduota. 
953-5 E. 76 parduota. 
1545-7 E. 41 — parduota. 
Norintieji parduoti kreip

kitės pas mus. Turime dau
giau pirkėjų.

Alg. Dailidė - Realtor
Bendradarbiai:

Ant, Mikoliūnas ir 
Mike Sekara 

1123 >/2 Norwood Road 
432-1322

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

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

REIKALINGA
patikima, energinga mote
ris pardavėja.

Kreiptis
US MERCHAND1SE CO. 

3060 Superior Avė.
(90-91)

FACTORY WORK 
MALĖ

Steady employnirnt in ceramic plant 
avvav Irom croW(l<*d arrn. Day A 
mght shilt. J.arJy advancement. Will 
tram. Lome to

VVALKER CHINA CO.
Solon Rd., Bcdford llts.

Nvar 1271
An Equal Opportunity Employer

(90-96)

(2) SPRING MEN
Mušt have n t leasl 6 monlhs ex- 

pvrience. also capable of removing 
and replacing truck and Iruiler 
springs.

AIR BRAKE MEN
Mušt have ai least I year experi- 
vnce. Apply in person or Call 
477-7291 (Canton).

SPRING SERVICE COMPANY 
4016 South Way St.

Canton. Ohio
(90 92) 

siems nuo savo tautos 
kamieno, pareigos supra
timas yra gan svarbus 
veiksnys naujiems laimė
jimams siekti.

Į pareigos supratimą 
turim žiūrėti kaip į ide
alą, kurio vieningai siek
dami dabotum, kad bū
tum savo tautai naudin
gi. Kas nesiekia idealo, 
tas krinta žemyn, kas ne 
nori skristi, tai turi 
šliaužioti — rašo O. 
Swett Marden. Vadinasi, 
nesiekiama idealo būti 
pareigingais ir nesisten
giama šioj srity žengti 
pirmyn, tai tautiečiai 
gali tapti nenaudingais 
savo tautos pažangai ir 
jos laimėjimams.

Mums svetur gyve
nantiems, pareigos su
pratimas ir jos stropus 
vykdymas yra svarbus 
reikalas. Kiekvienas lie 
tuvis nors ir mažą jam 
pavestą darbą turi atlik 
ti gerai, laiku, nes to 
reikalauja mūsų tautos 
paskirtis ir jos intere
sai. Tauta yra stipri, kai 
jos visi vaikai yra parei 
gingi ir turi kitų gerų 
ypatybių, būtent: vienin
gumo, susiklausymo, 
stropumo, sąžiningumo 
ir t.t.

Gyvenimo tiesa sako, 
kad be mažų darbų nėra 
nei didelių. Todėl ugdy
ti ir nepamiršti lietuviš 
kų papročių: skaityti sa 
vąją spaudą ir lietuviš
kas knygas. Be to,be at
vangos rodyti gražios 
iniciatyvos lietuvybei pa 
laikyti ir stiprinti tauti
nį sąmoningumą.

Pasiryžimas veda 
prie tikslo. Šių dienų pa
saulio įvykiai žmoni
jai kelia pagrįstą neri
mą ir baimę. Skriaudžia
mieji neberanda užtarė
jų, nėra žodžio bei raš
to tesėjimų. Vieną die
ną pasižadama, kitą — 
griaunama. Dažnai smur 
tas ima viršų prieš bet 
kokią teisę. Kasdieninė 
spauda išmarginta įvai
riais politiniais spėlioji
mais, dažnai skelbia ne
tikrą rytojų ir t.t.

Tačiau lietuvis turi sa
vo širdy įrašyti gilų pa

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS

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

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Dep'irfment oi .lustice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicego, III. 60629. — Tel. WA 5 - 2787 
2501 W. 69th St., Chicego, III. 60629. — Tel. WA 5 ♦ 2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel, 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS (nedžiugų ir visų kitii Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir 1.1.

KREIPKITE i mūsų lietuvių beini rovę, kuri turi teisę šiuri 
tinius -ių~ti be tii-pininkų. tiesiai iš Chiragos i Lietuva.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

reigos jausmą, kurio nie 
kas niekad nerastų prie
monių ištrinti; kiekvie
nas gimstantis kūdikis 
turi jį atsinešti. Širdis 
gali kentėti, liūdėti, lauk
ti ir ryžtis, bet nenurim- 
ti.

Juk ir anais carų prie
spaudos laikais didieji 
mūsų tautos vyrai, kuo
met rodos, jokio tikro pa 
grindo nebuvo, dainius 
Maironis kalbėjo:

Kovoj dėl šviesesnės 
vaikams ateities 

Suvargę, be metų pa
senę, 

Bent tos sau išplėšti 
vilties — 

Ne veltui mes čia be
gyvenę.

Jų svajonės lietuvius 
realybe pradžiuginę.

Taip, mūsų tautos dan
gus apsiniaukęs ir dėlto 
lyg atsidūrėme vilčių 
svajonėse. Bet juo bus 
didesnis pasitikėjimas 
ir pasiryžimas, juo 
greičiau artėsime prie 
siekiamo tikslo. Visi 
susirinkimai, kongresi
niai, šeiminiai suvažia
vimai, susibūrimai dr or
ganizacinė bei kultūrinė 
veikla turi būti persunk
ta pasitikėjimo ir tauti
nio atsparumo dvasia. 
Šis veiksnys Lietuvai 
nepriklausomybę grąži - 
no, jis padės mūms lais
vę vėl atgauti ir Lietu
vą prikelti.

Siekdami Lietuvai 
laisvės, laimėsim tik sa 
vo dvasios stiprumu. 
Tad ir yra svarbu, ko
kią darom pažangą gy
vendami svetur. Žino
ma, čia negalima duoti 
vieno bendro atsakymo, 
turim atsakyti kiekvie
nas individualiai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Reikšmingas pasitarimas Dirvos
reikalais Chicagoje

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjur., pirmi
ninko Teodoro Blinstru- 
bo iniciatyva, praėjusį 
šeštadienį, rugpjūčio 24 
d., Chicagos Jaunimo 
Centro patalpose įvyko 
reikšmingas pasitari
mas Dirvos reikalais. 
Jame dalyvavo apie 30 
asmenų, tautinės srovės 
aktyviųjų veikėjų, at
stovaudami įvairias tau
tinės srovės organiza
cijas ir visus tris ALTS 
Chicagos apylinkės sky
rius.

Pasitarimui pirminin
kavo ALTS pirm-kas T. 
Blinstrubas. Platų ir iš
samų, skaičiais parem
tą pranešimą apie Dir
vos būklę ir tolimes
nes perspektyvas pada
rė iš Clevelando atvy
kęs Vilties Draugijos 
valdybos pirmininkas 
Aleksas Laikūnas. Gy

MIRĖ STASYS ŠIAUČIŪNAS

A.A. Stasys Šiaučiūnas
Praeitą šeštadienį, rug

piūčio 24 d. Chicagoje po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
Stasys Šiaučiūnas, sulaukęs 
57 metų amžiaus.

Velionis buvo didelis lie
tuviško spausdinto žodžio 
mylėtojas ir rėmė Dirvą, 
priklaus ydamas Vilties 
Draugijai. Jis buvo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos narys ir kurį laiką 
vadovavo Chicagos skyriui. 
Be to, savo veikla pasižymė
jo ir Lietuvių Bendruome
nėje, eidamas Chicagos apy
gardos valdyboje atsakin

LIUCIJONUI VITKAUSKUI 

mirus, jo žmoną ir dukteris E. ČEIČIENĘ ir L. 

BRIZGIENĘ nuoširdžiai užjaučia

Dr. D, Degesys ir šeima

vose ir konstruktyviose 
diskusijose gyvenimiškų 
sugestijų pateikė pasita
rimui pirmininkavęs T. 
Blinstrubas, ALTS Ta
rybos nariai — Juozas 
J. Bačiūnas, inž. Euge
nijus Bartkus ir inž. Jo
nas Jurkūnas, ALTS val
dybos nariai—inž. Vac
lovas Mažeika ir M. Va
liukėnas, Korp! Neo-Li
thuania pirmininkas Al
gis Modestavičius, Tau
tinio Sambūrio atstovas 
agr. Ignas Andrašūnas, 
svečias iš Australijos — 
Jonas Valys, Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos sky
riaus pirm-kas Edvar
das Modestavičius,ALT 
S-gos E. Chicagospirmi
ninkas inž. Kęstutis Si
dabras su to pat skyriaus 
valdybos nariu Romual
du Nemicku, ALTS Cice
ro skyriaus pirm-kas 
inž. Šulaitis, nuolatinis

gas pareigas.
Jį galima buvo sutikti vi

sur, kur tik buvo reikalin
ga lietuviškoji talka.

Stasys Šiaučiūnas gimė 
1911 m. Joniškio miestelyje 
ir jau gimnazijos suole ak
tyviai buvo įsijungęs į jau
nimo organizacijas. Priklau
sė Jaunajai Lietuvai, o tar
naudamas Klaipėdoje, buvo 
Santaros nariu.

P a 1 a i d otas antradienį, 
rugpiūčio 27 d. Chicagoje. Į 
amžiną poilsio vietą palydė
jo gausiai artimieji ir bi
čiuliai.

Dirvos rėmėjas Kostas 
Ramonas ir kiti.

Pasitarimo galutinėje 
išvadoje buvo sutarta vi
su nuoširdumu ir pajė
gumu suaktyvinti Dirvos 
rėmimą bendradarbių 
telkimu ir jos leidimui 
sustiprinti materialinių 
išteklių organizavimu. 
Artimoje ateityje ALTS 
ir Vilties valdybos imsis 
visos eilės priemonių, 
kad sutelktų daugiau lė
šų, reikalingų Dirvai stip 
rinti. Gražiąpradžiąpa- 
darė šio pasitarimo daly
viai inž. J. Jurkūnas ir 
agr. Ign. Andrašūnas,pa
aukodami Dirvai čia pat 
po 100 dol. ir šiais Lie
tuvos Nepriklausomybės 
sukakties metais parem
dami savąją spaudą. Šios 
minties pradininkais, 
kaip prisimename, bu
vo ALTS Rytų Apygar
dos pirm. Dr. A. Jonys 
ir valdyba, kovo mėn. 
paaukoję Dirvai 600 dol.

Pasitarime dalyvavę 
tautinės srovės organi
zacijų atstovai patikino, 
kad jų organizacijos ar
timiausiu metu Dirvą pa
rems stambesnėmis ko
lektyvinėmis ir asmeni
nėmis aukomis. Vilties 
pirm-kas A. Laikūnas 
už šias pastangas, leng
vinančias Dirvos leidi
mą, pareiškė padėką.

Pasitarimas, užtru
kęs porą valandų, pra
ėjo sklandžia ir konstruk - 
tyvia nuotaika, siekian
čia patikinti savajai spau 
dai būtinas egzistavimo 
sąlygas.

AUKOS DIRVAI
A. Kaunas, Brooklyn.......2.00
P. Stempužis, Cleveland .. 2.00
J. Saladžius, Rochester ... 2.00 
J. Šarokas, Australija......2.54
A. Balys, Cleveland......... 2.00
J. Povilaitis, Omaha........ 2.00
M. Aukštuolis, Cleveland .. 1.00
K. Žukauskas, Cicero.......1.00
D. Brazdžionis, L.A...........3.00
F. Modestavičius, Cleve. ..2.00
S. Biežis, Chicago............. 2.00
K. Galiūnas,Santa Barbara 10.00
E. Ignas, Cleveland...........2.00
A. Petravičius, Lansing ... 2.00
V. Leigh, Rome...................2.00
H. Kripavičius, Timberakel.00
J. Petronis, L. A................ 2.00
V. Knistautas,Cleveland...2.00 
S. šmaižys, Cicero............3.00
G. Radvenis, L. A..............2.00
O. Jarašiūnas, Cleveland .. 2.00
A. Braškys, Sudbury......... 2.00
P. Ausiejus, Boston.......... 5.00
L. Kapeckas, Hartford.......2.00
Wisconsino Liet. Dienos

Komitetas, Racine .......5.00
M. Knystautas, Danbury.... 2.00
R. Liormonas, Rochester..2.00 
Miami Lietuvių Taryba..... 5.00
S. Kozak, Cleveland...........1.00
V. Budrys, Great Neck..... 1.00
J. Žilevičius, Chicago.......5.00
V. Kulbokas, Cicero.......... 5.00
J. Babrys, Washington.......2.00
J. Tamošauskas, Cleve.... 10.00

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 (±ax dė
ti uctible).

Metropolitan opera šią vasarą specialiai kilnojamoje scenoje New Yorko parkuose davė 14 operos 
koncertų. Carmen operoje dainavo ir Metropolitan operos solistė, mūsų tautietė Lilija Šukytė.

V. Maželio nuotrauka

DR. JUOZAS DAUPARAS - 
ST. RŪKIENĖS KNYGOS MECENATAS

Visos eilės šviesių
jų užsimojimų rėmėjas, 
žinomas visuomeninin
kas dr. Juozas Daupa- 
ras, gyv. Chicagoje, šio
mis dienomis sutiko bū
ti mecenatų ir tūkstan- 
ties dolerių auka parem
ti Stefanijos Rūkienės Si-

BOSTON

MOKSLO METU 
PRADŽIA

Bostono lituanistinė 
mokykla ruošiasi pradė
ti 19-tuosius mokslo me
tus.

Pavasarį išrinktam 
naujam mokyklos tėvų 
komitetui po didelių pas- 
tangų pavyko gauti ra
šytojo Ant. Gustaičio su
tikimą ir toliau eiti mo
kyklos vedėjo pareigas, 
nuo kurių jis po penke- 
rių metų darbo buvo at
sisakęs.

Artimiausiu laiku jis 
tarsis su buvusiais mo
kyklos mokytojais dėl at
einančių mokslo metų 
darbo mokykloje.

Lituanistinė mokykla 
ir toliau naudosis šv. 
Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone patalpo
mis.

Mokslo metų pradžia 
— šeštadienį, rugsėjo 
14 d. Tą dieną 9 vai. ry 
to šv. Petro parapijos 
bažnyčioje bus pamal
dos mokiniams, o po pa
maldų iki 11 vai. moki
nių registracija.

Mokykla ij* toliau 
veiks šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Visais mokyklos rei
kalais prašoma kreiptis 
į mokyklos tėvų komite
to pirmininkę Iną Nenor 
tienę, tel. 825-1832, o 
mokslo ir programos 
reikalais į mokyklos ve
dėją Ant. Gustaitį dar
bo valandomis, tel. 268- 
3071.

Praeitais metais mo
kyklą lankė 122 mokiniai 
iš Bostono ir apylinkių, 
iš kurių 7 baigė, gaudami 
lietuvių gimnazijos bai
gimo pažymėjimus. Mo
kykloje veikė 11 klasių ir 
mokytojavo 10 mokytojų. 
Mokyklos išlaikymas 
praeitais metais atsiėjo 
4550 dol.

Mokyklos tėvų komi
tetas kviečia visus lietu
vius tėvus, turinčius mo
kyklinio amžiaus vaikus 
leisti juos šeštadieniais 
į Bostono lituanistinę mo
kyklą. Tai yra vieninte
lis ir lengviausias būdas 
išmokti lietuvių kalbai ir 
sųsidraur' iti su vietos 
lietuvių jaunimu.

(m) 

biro kančių prisimini
mų knygos "Vergijos 
kryžkeliuose" 1-jo to
mo išleidimą. Knygą lei
džia Vilties leidykla Cle
velande. šiuo metu ji 
yra jau surinkta ir pra
dedama spausdinti.

Lietuvių visuomenė 
bus dėkinga autorei St. 
Rokienei už nepaprastos 
knygos paruošimą, gi lei
dėjai — mecenatui dr. J. 
Dauparui už stambią jos 
išleidimo paramą.

• Dirvos skaitytojų dė
mesiui pastebime, kad nau
jame skelbiamų knygų są
raše rasite naujų, tik ką 
pasirodžiusių ir įdomių mū
sų rašytojų kūrybos darbų. 
Seką lietuvių literatūros pa
žangą atkreips į tai savo 
dėmesį ir per Dirvą užsisa
kys naujausius kūrinius.

Prašome atkreipti dėme
lį į tai, kad per Dirvą pla
tinamų knygų sąrašas nuo
lat papildomas naujais lei
diniais.

NAUJA KNYGA MUSŲ 
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 nekomplikuot 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
perior Avė., Cleveland, Ohio

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

VEIKSNIŲ SUDARYTAS 
JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS 

LAISVĖS KOVOS METAIS 
TURI SUTEILKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietu
viškai kultūrai ugdyti.

JAU SURINKTA 20G, DAR REIKIA $80,000
Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. 

Tūkstantiniukai reti paukščiai, todėl kas gyvas — 
būkim dešimtiniukais — kiekvienas aukoki- 
m e bent po 10 dol.

Aukas telkim per J. Fin. Komitetą ar L. Bend
ruomenės apylinkės. Kur jų nėra — per kitas or
ganizacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų k-tui: 

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 West 57 St., New York, N. Y. 10019.
Dailininkų suaukotų paveikslų laimėjimai nu

keliami iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

Jungtinis Finansų Komitetas

ELIZABETH

* Lietuvių Laisvės Sve
tainei, Elizabeth, N. J. ieš
komas vedėjo padėjėjas — 
Assistant Manager. švarus 
ir lengvas darbas. Pagei
daujamas lietuvis, reko
mendacijos būtinos.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis šiuo adresu: 
Secretary, Lithuanian Li- 
berty Hali, Ine. 269 Second 
St., Elizabeth, N. J.

• Parduodamas arba iš
nuomojamas restoranas. 50 
sėd. vietų. $80,000 metinių 
(gross) pajamų. Gera pro
ga 3-4 asm. šeimai pradėti 
arba tęsti biznį. Pardavėjai 
padės išmokti vesti tą biznį.

141 Fisherman’s Wharf, 
Redondo Beach, California 
90277 (Los Angeles).

(88-91)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCĘ 
EXPERIENCED 
MACHINERY
REPAIRMEN

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

Apply at
PREMIER STEEL CO. 
6837 Wyoming
Dearborn, Mich.

(84-93)

CHEMICAL RUBBER PRODUCTS — 
Beacon, Nevv York, a division of tho 
Richardson Company, has an im- 
mediate ope'ning for a Production 
Supervisor vvilh substantial experi- 
ence in rubber milling, calendering, 
and compounding. Mušt be able to 
vvork second shift. Excellent benefits. 
Please send resumes vvith eurrent 
earning level to J. E. Laitta, Person- 
nel Manager, Chemical Rubber Pro- 
duets, 5 79 South Avenue, Beacon, 
Nevv York, or telephone 914-831-2800.

(An Equal Opportunity Employer) 
(89-93)
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