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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ČEKOSLOVAKIJOS TRAGEDIJA
PRAHOS ĮVYKIAI IR SOVIETŲ GALVOSENA

Vincas Krėvė-Micke
vičius vyko į Maskvą ti
kėdamas, kad Moloto
vo asmenyje jis ten su
tiksiąs seną rusų inteli
gentą, kurių kultūros ly
gį labai gerbė. Krem
liuje tada jis tokio ne
rado. Po 28 metų Čeko
slovakijos kompartijos 

Kažkas pasakė: "Jis kvepia rusišku muilu", šis sovietų parei
gūnas, apsirengęs civiliai, vos nebuvo minios nulinčiuotas Praho
je ir tik policijai įsikišus, pavyko išgelbėti.

vadas ir tuo pačiu viso 
krašto valdovas Alek
sandras Dubčekas buvo 
kiek laimingesnis, nors 
ir atgabentas surakin
tom rankom: jis galėjo 
diskutuoti.

Tai paliudija, kad per 
28 metus Kremliuje įvy
ko nemažų pasikeitimų: 
ne tik asmeninių, bet ir 
galvosenoje, nors dar to
li gražu, kad tas menta
litetas būtų taip pasikei
tęs, kaip norėtųsi, ar kai 
kieno jau buvo tikima.

Kalbant ir svarstant 
Čekoslovakijos įvykius 
visų pirma negalima už
miršti, kad tai yra dau
giau ar mažiau komu
nistų vidaus reikalas. 
Dubčekas ir Svoboda — 
dvi pavardės, kurios da
bar su pagarba minimos

— Nebijok, drauge, mes pasiliksime už sienos!

VYTAUTAS MESKAUSKAS

visame pasaulyje, — yra 
Maskvos žmonės.

Dubčeko tėvas stalius 
Steponas Dubčekas buvo 
aktyvus socialdemokra
tų eilėse ir gyvenda
mas Budapešte 1911 m.

prisidėjo prie streiko 
prieš visuotinos kari
nės prievolės Austrijos- 
Vengrijos imperijoje įve
dimą. Policijos perse
kiojamas, Dubčekas emi
gravo į JAV, bet kai ir 
čia jis buvo pašauktas į 
kariuomenę, pabėgo į 
Meksiką. Tačiau ten siavb 
tė pilietinis karas (1916 
metais) ir už tat jis vėl 
grįžo į JAV, kur metus 
išsėdėjo kalėjime už pa
bėgimą iš kariuomenės. 
Po karo trumpai pabu
vęs savo tėvynėje, Dub
čekas išvažiavo į Sovie
tų Sąjungą -- į Kirgizi
ją, kur dalyvavo koope
ratyve "Interhelpo" su 
panašiais komunistais 
-idealistais iš viso pa
saulio. Sovietų Sąjungo
je Dubčekai išgyveno 13 

metų. 1938 m. Steponas 
Dubčekas su šeima grį
žo į Slovakiją su slaptu 
pavedimu organizuoti ne
legalią komunistų par- 
ją-

Tokiu būdu dabartinis 
kompartijos vadas Alek
sandras Dubčekas pra
leido ne tik savo vaikys
tę ir dalį jaunystės So
vietų Sąjungoje, bet nuo 
1949 metų pradėjęs ak
tyviai dalyvauti kompar
tijoje buvo dar nusiųs
tas į uždarą aukštie
siems vadams mokyklą 

prie Sovietų Sąjungos 
kompartijos CK, kurią 
baigė pirmuoju.

Žodžiu, jis su Krem
liaus ponais gali kalbė
tis kaip lygus su lygiu. 
Juo labiau, kad Stalinui 
mirus ir Chruščiovui 
kritus, ten neliko nė vie
no neklaidingo, kaip pats 
Dievas, asmens. Ir jei 
Dųįrčekas įtikinėja, kad 
komunizmui gali būti tik 
geriau, jei jis bus kiek 
sudemokratintas — jo 
klausoma, nors ir abe
jojama.

Čia pat reikia paste
bėti, kad nuo 1963 me
tų sovietų filosofijoje 
jau galima pastebėti ryš - 
kų reikalavimą duoti at
skiram individui dau
giau teisių. Štai dėl ko 
sovietai taip ilgai delsė 
su Čekoslovakijos oku
pacija ir ją okupavę, vis 
dėlto nedrįso pastatyti 
savo valdžios, kaip jie 
padarė kitose valstybė
se. Jie nori, kad Dub
čekas pasiliktų savo vie
toje, bent laikinai, ta
čiau šoktų pagal jų mu
ziką. O ta muzika yra 
tokia:

* Nekelti Čekoslova
kijos klausimo Jungti
nėse Tautose;

* Likti Varšuvos pa
te ir Rytų bloko ūkinėje 
bendruomenėje;

* Kompartija turi lik
ti vienintelė politinė par
tija;

* Vėl įvesti cenzūrą 
spaudai;

* Jokių glaudesnių ry
šių su Vakarų Vokietija;

* Neįsileisti iš Vakarų 
turistų ir žurnalistų;

NAUJI VILTIES DRAUGIJOS ŠIMTININKAI

Lietuviškų laikraščių išeivijoje, jų tarpe ir Dirvos, padėtis nėra lengva. Tai 
daugelis supranta ir remia. Praeitą savaitę atsitiktinai pas dr. Danielių Degė
sį Clevelande susitikę trys mokslo draugai, prieš karą studijavę mediciną ta
me pačiame kurse Vytauto Didžiojo universitete, dr. Juozas Senikas iš St. 
Jean, Kanados, ir dr. Edmundas Drukteinis, iš Dayton, Ohio, didelio Dirvos 
rėmėjo ir Vilties šimtininko dr. D. Degėsio paraginti irgi įstojo į Vilties 
Draugiją šimtininkais — dr. Juozas Senikas įnešdamas 220 dolerių ir dr. Ed
mundas Drukteinis 100 dolerių. Vilties Draugijos valdyba ir Dirva reiškia nuo
širdžią padėką. Nuotraukoje iš kairės dr. Jonas Senikas, dr. Edmundas Druk
teinis ir dr. Danielius Degesys.

* Pertvarkyti vyriau
sybę ir CK.

Jei tas būtų padaryta, 
sovietai žada atitraukti 
didžiumą savo 650,000 
vyrų kariuomenės. (Pas
kutinėmis žinomis, Rytų 
Vokietija atitraukė savo 
dvi divizijas, kurios į 
Čekoslovakiją buvo pa- 

(Nukelta į 2 psl.)

NIKONAS MŪSŲ 
VYRAS

Richard M. Nixon, pra
dėdamas savo 1968 m. JAV 
prezidentinę rinkiminę vei
klą, rugsėjo 4 d. lankėsi 
Chicagoje.

Sutikimas jo, vykstančio 
"motorcadoje” vidurmies- 
čio gatvėmis buvo įspūdin
gas ir grandioziškas. Jo pa
ties štabas teigia, esą tai 
pirmas toks gausus ir prie
lankus visuomenės sutiki
mas, sveikinimas.

Skaičiuojama, kad R. 
Nixon sutikime dalyvavo 
per 400.000 asmenų, o opti
mistai tą skaičių pakelia 
iki 600.000! Atdarame au
tomobilyje, greta sėdinčios 
jo žmonos ir kt. asmenų 
stovėdamas ir į visas puses 
kreipdamas dėmesį, dėko
damas už ovacijas, gausios 
svitos lydimas, R. Nixon 
pravažiavo vidurm i e s č i o 
gatvėmis į Blackstonevieš- 
butį. Vėliau jis turėjo eilę 
konferencijų ir įdomų po
kalbį televizijoje su įvai
riopos sudėties dalyviais, 
kuriems vykusiai atsakinė
jo į paklausimus.

Tarp šimtų įvairių plaka
tų — šūkių, netoliese Nixon 
mašinos, minioje visą laiką 
buvo matomas plakatas lie
tuvių kalba L Nixon mūsųi 
vyras, šis, palyginti, maž
možis, atkreipė ne vieno ki
tataučio dėmesį... Sako
ma, kad tai mūsų. Valdo 
Adamkaus, kandidatuojan
čio į Sanitary District pa
tikėtinius pastangų vaisius.

JAUNŲJŲ DAINININKŲ 

KONKURSO DALYVIAI

Tradicinis Dirvos jaunųjų dainininkų konkursas 
- koncertas 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.

LEONILIJA NAKUTYTE, iš Chicagos, sopranas, 
dainavimo mokosi pas Alice Stephens jau beveik 10 
metų, yra daug dainavusi koncertuose solo ir an
sambliuose. Neseniai gavo Magistro diplomą muzi
koje ir šį mėnesį pradėjo dėstyti mokykloje muzi
ką.
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BAIME SUKAUSTĖ NET

Stalinas gulėjo pusiau 
išsitiesęs sofoje, užsi
movęs kaukazietiškus 
batus, kurie buvo minkš - 
ti kaip kojinės. Jis buvo 
apsivilkęs stipriai pa
nešiotu karišku mundiru 
su keturiom didelėm ki
šenėm.

Šito žmogaus vardas 
mirgėjo viso pasaulio 
laikraščių puslapiuose, 
radijo pranešėjai jįkar- 
tojo šimtose kalbose, jis 
buvo garbinamas orato
rių kalbos pradžioje ir 
pabaigoje. Jo vardas 
buvo girdimas mirštan
čių kalinių lūpose. Jo 
vardu buvo pavadintos 
aikštės, gatvės, rūmai, 
mokyklos, ligoninės, kal- 
nai, kreiseriai, ledlau
žiai, žvejų laivai, bat
siuvių kooperatyvai ir 
vaikų prieglaudos... Gru
pė maskviečių žurnalis
tų net pasiūlė jo vardu 
pavadinti Volgą ir mė
nulį.

Tačiau tai buvo tik ne 
didelis senis, su skeltu 
sausu smakru (kurio nie
kad nerodydavo fotogra
fijose). Nuo vakar jis jau 
tėsi nelabai gerai. Net 
šitoje šiltoje atmosfe
roje jautė šaltį nugaro
je ir pečiuose, nors bu
vo susisupęs kašmiri- 
niu šaliku.

Jis niekur neskubėjo 
ir ramiai vartė nedide
lę knygelę rudais virše
liais. Jis žiūrėjo foto
grafijas ir skaitė teks
tą, kurį jau atmintinai ži
nojo. Nedidelė knygelė 
buvo kišeninio formato, 
kad žmonės lengvai ga
lėtų su savim nešiotis. 
Ji turėjo 200 puslapių ir 
atspausdinta buvo dide
lėm raidėm, kad ir ma
žai moką skaityti galė-

Čekoslovakijos 
tragedija...

(Atkelta iš 1 psl.) 
siųstos sulaužant Pots
damo susitarimą, pagal 
kurį vokiečiai neturi tei
sės siųsti savo kariuome
nės bet kur. Tai taikin- 
tina abiem Vokietijom.) 

Kai tas bus padaryta 
Čekoslovakijos laukia 
ūkinė suirutė, nes jos 
pramonė skubiai reika
linga naujų mašinų iš 
Vakarų. (Vokiečiai buvo 
pasiūlę Čekoslovakijai 
pigiai ir kreditan par
duoti ištisus fabrikus, 
kurių įrengimas pagal 
Vakarų standartą jau 
buvo pasenęs, bet komu
nistiniame ūkyje dar bo
tų ultra-moderniškas.) 
Pablogėjęs gyvenimas 
sumažins Dubčeko po
puliarumą ir tuo pačiu 
prives prie jo pakeiti
mo...

Paliekant laikinai Če
koslovakijos likimą nuo
šaliai reikia tikėtis, kad 
jos okupacija, nepaisant 
tolimesnių rezultatų, pa
darys tam tikros įtakos 
komunistų galvosenai ir 
priartins sovietų impe
rijos subyrėjimą. Juk to
kioje Maskvoje dėl įvy- 
kų Čekoslovakijoje buvo 
publikai uždarytas Leni
no mauzolejus. Valdžia 
bijojo demonstracijų.

SAUGUMO MINISTERI...
c

va, su atsidavusio ver
go išraiška.

Neramus dėl savo šei- 
mininko, jis pamatė, 
kad Stalinas gulėjo apsi- 
viniojęs šaliku, bet jis 
nepaklausė jo kaip jau
čiasi (jo sveikata turė
jo būti visad nuostabiai 
puiki). Jis tik ramiai pa
sakė:

— Jūs iškvietėte pu
sei trijų Abakumovą. Ar 
jį priimsite? Gal ne?

Stalinas iš kišenės iš
sitraukė laikrodį su auk
so grandine. Dar nebuvo 
2 v. ryto. Jis neturėjo 
jokio noro pasikeisti rū
bus. Bet negalėjo atleis
ti drausmę. Jei atleistų 
vadžias, net truputį, tuoj 
visi pastebėtų.

— Pamatysime ką da
rysime, — atsakė Stali
nas primerkdamas akis. 
— Aš dar nežinau.

— Gerai, tegu ateina. 
Jis galės palaukti, — per
sakė Poskrebičevas link
telėdamas tris kartus 
galva. — Ar turite ko
kių instrukcijų man?

Stalinas liūdnai pasi
žiūrėjo į šį individą, ku
ris negalėjo būti jo drau
gu dėl skirtingos pozi
cijos.

— Eik, Saša, — 
murmėjo pro ūsus.

***
Stalino asmeniškas 

sekretorius Poskrebi
čevas pasakė saugumo 
ministrui Abakumovui, 
kad Stalinas dirba, bet 
gal būt jį priims. Tegu 
palaukia. Ir paėmęs iš 
Abakumovo portfelį, įve
dė ministrą į priėmimo 
kambarį.

Abakumovas nedrįso 
jo paklausti, kas jam 
labai knietėjo žinoti, ko
kia šiandien šeimininko 
nuotaika? Širdis jo daužė
si, kai liko vienas kam
bary. Kiekvieną kartą, 
kai Stalinas iškviesdavo, 
jis drebėjo, kaip ir visi 
Rusijos žmonės, kada 
laiptuose išgirsdavo 
žingsnius. Stalinas įtar
tinai žiūrėjo įmažiausią 
smulkmeną. Pavyzdžiui, 
jis nemėgo kad kas nors 
jo aivaizdoje kištų ran
ką į vidaus kišenę. Tad 
Abakumovas savo tris 
pieštukus instrukcijoms 
pasižymėti, perkėlė į iš
viršinę kišenę. Didžiu
mą nurodymų Abakumo
vas gaudavo iš Beria, bet 
vieną kartą per mėnesį 
visagalis šefas asmeniš
kai norėdavo pamatyti 
asmenį, kuriam buvo pa
tikėjęs savo sistemos 
saugumą.

Šitos audiencijos, ku
rios trukdavo valandą, 
buvo sunkiausios Abaku-

tų be sunkumų iššifruo
ti. Ant nugarėlės auksi
nėmis raidėmis buvo už 
rašyta "Jozif Visariono- 
vič Stalin. Trumpa bio
grafija".

Toje knygelėje buvo 
kalbama apie jo geniališ- 
kumą, apie geležinę va
lią, apie protingumą ir 
valios galingumą.

Buvo tvirtinama, kad 
knygelė gerai parsiduo
da. Jos antros laidos bu
vo atspausdinta penki 
milijonai, bet tokiam mil
žiniškam kraštui tai bu
vo nedaug. Trečioji lai
da turėjo būti dešimt mi
lijonų, o gal ir dvi
dešimt.

Stalinas jautė, kad jo 
sveikata diena iš dienos 
blogėjo. Jau silpniau 
veikdavo atmintis, daž
nai vemdavo ir silpnu
mas versdavo ilgas va
landas išgulėti sofoje. 
Net miegas nepadėdavo. 
Atsikėlęs jausdavosi 
taip pat blogai kaip ir 
pirma.

Kaukaze 70 metų am
žiaus žmogus dar būna 
džigitu, laipioja po kal
nus, jodinėja arkliais ir 
dar turi nemažai mo
terų. Ir jis, kuris turė
jo tokią gerą sveikatą, 
turėjo gyventi iki 90 mo
tų! Bet kas dabar atsi
tiko? Paskutiniais me
tais jis nebejautė malo
numo smaguriauti. Apel
sinų sunka griaužė lie
žuvį, ikrą klijavosi prie 
dantų, o kaukaziška avie
nos sriuba jam buvo ne- 
bepriimtina. Po išgėri
mų sekė ilgas galvos 
skaudėjimas, o apie mo
teris jau nebenorėjo net 
pagalvoti.

Užsibrėžęs išgyventi 
iki 90 metų jis liūdnai 
galvojo kad tie paskuti
nieji metai jam nebeduos 
asmeniško džiaugsmo.

Vienas gydytojas jį įs
pėjo, kad... (bet sakoma 
vėliau jį sušaudė). Ste- 
toscopai drebėjo Mask
vos gydytojų rankose. 
Jie jam niekad neprira
šydavo vaistų suleidimo 
po oda (jis tai pats už
draudė). ***

Į kambario duris leng
vai pasibeldė, lyg būtų ka
tė ar šuo pasikrapštęs. 
Stalinas paspaudė mig- 
tuką prie sofos ir durų 
užraktas pasikėlė. Du
rys nebuvo pridengtos jo 
kia užuolaida. Iš viso 
Stalinas nemėgo kamba
ry jokių užuolaidų ar 
kampų, už kurių galima 
būtų pasislėpti.

Durys prasidarė tik 
tiek, kad galėtų įlįsti 
šuo, bet vietoj jo pasi
rodė Poskrebičevo gal-

su—

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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 didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA 1968 m. rugsėjo 13 d.

Chicgoje kariuomenė vartojo automobilius su spygliuotu vielŲ atramas atstumti manifestantams. 
Dešinėje policija vartoja energingas priemones manifestantams išsklaidytu Tokias parinktas nuotrau
kas spausdino "didžioji spauda" norėdama nuteikti žiūrovus prieš tvarkos saugotojus.

SPAUDOS VAIDMUO
Spraga tarp komunikacijos pramo- 

nes ir plačios visuomenės

Policijos priemonės 
laike Chicagos demokra
tų konvencijos iškėlė įdo
mų klausimą, ar vadina
moji komunikacijos, su
sižinojimo priemonė — 
spauda, radijas ir televi
zija — tikrai atlieka sa
vo pareigas, būtent pla
tesnei visuomenei per
duoda tikslų įvykių ir 
idėjų vaizdą. Pagal tos 
pramonės atstovus, po
licija buvusi nereikalin
gai griežta ir net bruta
li. Daugelis laikraščių ir 
žurnalų net paskelbė sa
vo policijos sužeistų 
bendradarbų fotografi
jas.

Iš kai kurių incidentų 
galima spręsti, kad polP 
cininkai iš tikro mielai 
pasinaudojo proga ge
rokai suduoti ne tik de
monstrantams, betkartu 
ir spaudos fotografams 
bei reporteriams. Ta
čiau nepaisant tų ypač 
ryškiai pabrėžiamų at
sitikimų, plačioji visuo
menė buvo ir yra polici
jos pusėje. O tai reiškia’ 
kad ne tik tarp policijos 
ir spaudos atstovų, bet 
ir tarp plačiųjų skaityto
jų masių ir vedamųjų ra
šytojų yra nemaža spra
ga. Eilinis žmogus maty
damas policininką mu
šant kokį barzdotą, plau
kuotą ir nešvarų indivi
dą, kuris ką tik neklau
sė policijos teisėto įsa
kymo ar gal net tą poli
cininką žodžiais ir 
veiksmais fotografų nau
dai provokavo, yra poli
cininko pusėje. Tuo tar
pu vedamųjų (editorialų) 
rašytojas į visą reikalą 
pažiūri iš aukščiau: 
kiekvienas turi teisę at- 

movo gyvenime ir jis pra
dėdavo gyventi tik išėjęs 
iš Stalino kabineto. Kai 
artėdavo audiencijos va^- 
landa jo širdis pradė
davo šokinėti ir savo 
portfelį perduodavo sek* 
retoriui, nežinodamas 
ar atgaus atgal.

(Bus daugiau) 

rodyti kaip nori ir taip 
kalbėti, o policininkai, 
kurie gauna gerą atly
ginimą, turi suprasti, 
kad jų pareigos kai ka
da pareikalauja suvaldy
ti savo jausmus, leis
tis būti įžeidžiamiems 
ir t.t. ir t.t. Bet skai
tytojų masės, skaityda
mos tokius išvedžioji
mus tik šypsosi. Ir ka
dangi laikraščių kaip ir 
radijo bei televizijos šar
vininkų gerovė priklau
so galų gale nuo visuo
menės palankumo, jie 
yra suinteresuoti tą spra
gą tarp skaitytojų ir ra
šytojų mažinti, bet ne 
didinti. Už tat ir iš tos 
pusės yra intereso nu
statyti tos spragos prie-- 
žastis ir ieškoti būdų jai 
sumažinti.

Labai blaiviai būklę 
įvertina liberalus kolum- 
nistas Josef Kraft. Jis 
jau seniau rašė, kad Ame- 
rikos piliečių milžinišką 
daugumą sudaro baltieji, 
vidutiniai uždirbą, gyven
tojai, kurių balsai paga» 
liau nusveria kiekvie
nus rinkimus, tačiau su 
ta dauguma prieš rinki
mus mažiausiai skaito
masi. Chicagos įvykiai 
jį paskatino dar giliau 
paliesti tą temą.

Baltuosius šio krašto 
gyventojus esą galima 
padalinti į dvi grupes. 
Pirmoji susidedanti iš 
gerai uždirbančių ir iš
mokslintų žmonių. Jie pa
sitiki savimi ir mato rei
kalą įvairiausiom refor
mom. Didesnė tačiau ma^ 
žiau uždirbančių baltųjų 
dalis yra konservatyviai 
nusistačiusi ir nori ginti 
senąsias vertybes. Tokį 
teigimą galėčiau pailius. 
truoti sekančiu pavyz
džiu. Profesoriai, aka
deminis jaunimas, gerai 
uždirbą 'profesionalai’ 
jaudinasi dėl buvusių ne
teisingumo negrams ir 
reformos šioje srityje jų 
praktiškai nepaliečia, 
tačiau mažesnių pajamų 
gyventojai staiga atsidu
ria pavojuje, jei jų gyve
namam kvartele pradeda 

įsikurti negrai, nes pa
gal dabartinę praktiką jų 
saugumas reikalauja iš 
ten bėgti ir turi patirti 
nemažus nuostolius. Te
oriškai jie už lygybę, 
bet praktiškai jie, o ne la
biau pasiturintieji, turi 
nešti tos lygybės itin 
nemalonią naštą.

Komunikacijos pra
monės darbuotojai pri
klauso tai aukštajai kla
sei. Ypač televizijos di
dieji pranešėjai ir ko
mentatoriai įsigijo aro
gantišką savim pasitikė
jimą (anot Krafto — ag- 
gressive self-confiden- 
ce) ir taip jie po trupu
tį atsitolino nuo daugu
mos nuomonių ir pažiū
rų.

Rinkiminėje kampani
joje iki šiol didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas 
negrams ir jaunimui. Re
porterių minios sekė R. 
Kennedy einantį per neg
rų rajonus, kitos prane
šinėjo apie McCarthy pa
sisekimą universitetuo
se. Apie Nixoną ir Hump
hrey laikraščiuose iki 
konvencijos buvo rašo
ma, palyginti, labai ma
žai. Sprendžiant iš laik
raščių ir televizijos jie 
beveik neturėjo jokių šan - 
sų nominacijai. Bet jei 
kas susidarė tokį įspū
dį, klydo. Ir tuo pačiu 
spauda neatliko savo 
vaidmens, nes ne infor
mavo, bet klaidino.

"What this means is 
that the press is not pub
lic" — rašo Josef Kraft 
ką laisvai galima būtų 
išversti, kad spauda ne
reprezentuoja visuome
nės nuomonės. Tą turė
tų neužmiršti ir komu
nikacijos pramonės kū
rėjai ir jos gaminių nau
dotojai.

(vm)

MALĖ & FEMALE

CAREER POSITIONS 
AVAILABLE NOW AT

Elias Brothers
Family Restaurant

Openings now available 
for full time

WAITRESSES
& COOKS

We are a rapidly expanding or- 
ganization, progressive and able 
to offer many opportunities for 
advancement. Mušt be neal ap* 
pearing and of good character. 
Applicants need not be experl* 
enced. We will train you. Ex- 
cellent employee benefits includ- 
ing:

Good Wages
Hospitalization 
Profit Sharing 
Retirement Plan 
Vacation 1-4 Weeks 
Life Insurance

5 to 6 day week, days or even- 
ings. Apply 8:30 a. m. -— 5 p. m. 
Monday thru Saturday.

Elias Brothers
Main Office 1623 E. 8 Mile Rd. 
near Deąuindre, Hazei Park or 
20710 Mack Avė., Croaee Polnte 

Wood>, Mich.
(93-98)
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JUBILIEJINE SKAUTŲ PARODA. Spalio 5-6 d. Čiurlionio Galerijoje, Chicagoje, vyks jubiliejinė 
skautų foto paroda. Paroda bus istorinio pobūdžio, apimanti lietuviškosios skautijos nueitą kelią nuo 
jsikūrimo Nepriklausomybės laikais iki šiai dienai. Viso bus išstatyta apie 300 fotografijų. Parodą ren
gia LS brolija ir Lietuvių Foto Archyvas. Atidarymas šeštadienj, spalio 5 d., 7:30 v.v. Viršuje: skautų 
vadai parade Kaune. v. Augustino nuotrauka

OKUPUOTOS LIETUVOS
PADĖTIS IR IŠEIVIJA (2)

k 1A

IKI ATLANTO
Rusų politikos imperialistiniai tikslai nėra pa

sikeitę nuo Petro Didžiojo laikų. Šiandien Brežne
vas su Kosyginu tik vykdo planą, jau 1869 metais 
Nikalojaus Danilevskio nubrėžtą, davusį panslaviz- 
mo federacijai ribas, kuriose sovietai 1945 metais 
sukūrė savo imperiją nuo Baltijos iki Bulgarijos, 
nuo Lenkijos iki Vengrijos, nuo Albanijos iki 
Graikijos.

Tačiau tai, ką marksizmas rusams padėjo 
laimėti, šiandien tas pats marksizmas grasina jų 
imperijos sienoms. Jie staiga išsigando, kad libe
ralizmas iš Prahos neišsiplėstų į kitus satelitus, 
tad nusprendė užgniaužti bet kokį laisvės pasireiš
kimą Čekoslovakijoje.

Visi ankstyvesni susitikimai Ciernoj ir Kar- 
lovy-Vary, neva tai nesutarimams išlyginti, buvo 
skirti tik publikos linksminimui, nes tikrumoje 
Kremlius jau seniai buvo padaręs sprendimą dėl 
čekoslovakų. Kremlius nėra linkęs duoti sateli
tams to, ko neduoda rusams. Čekų, rumunų, ju
goslavų liberalizmas gali užkrėsti ne tik vokiečius, 
lenkus ir vengrus, bet pasiekti Ukrainą, Kaukazą 
ir Baltijos kraštus.

Nuostabu tik kad vakariečiai nematė, ar neno
rėjo matyti, sovietų suktybių.

Prieš sovietų invaziją Londone "Economist" 
rašė, kad čekoslovakai neatsisakys nuo savo li
beralizmo politikos ir netoleruos pas save sovietų 
įgulų buvimo. "Netikima, kad grėstų rimtas pavojus 
iš sovietų pusės" tvirtino anglų "Telegraph". "Ne
tikima į sovietų intervenciją" — ramino londoniš- 
kis "Times". Buvo aišku, kad nei Londonas nei 
vVashingtonas nenorės susipykti su sovietais. Jau 
liepos 18 d. anglų vyriausybė pareiškė, kad ji ne- 
sikiš į Čekoslovakijos vidaus reikalus, o preziden
tas Johnsonas net po invazijos neatmetė galimybių 
pasimatyti su Kosyginu.

Buvo aišku ir net susirinkus Saugumo Tarybai, 
kad Londonas ir Washngtonas Prahą palaikys tik 
žodžiais, kaip buvo padaryta 1956 metais su Veng
rija. Kodėl? Anglo-saksų rankos yra surištos slap
tais Jaltos susitarimais. Jaltoj buvo pasidalinta su 
sovietais įtakos zonomis Europoje. Ir anglų "Guar- 
dian" aną dieną paskelbė, kad skaldymas sovietų 
imperijos nepasitarnautų laisvei Europoje, tad ge
riau suskaldyta Europa, negu chaotiška Europa. 
Savo straipsnį laikraštis baigė Goethes žodžiais: 
"Geriau neteisingumas, negu betvarkė".

Ar vakariečiai jau bus užmiršę prieš trisde
šimt metų sovietų lyderio Manuilskio pasakytus žo
džius: "Mes eisime iki neįtikėtinų nuolaidų Vaka
rams, bet vieną dieną, kai buržuazinės tautos Va
karuose bus užmigdytos, mes smogsime taip, kad 
jos neatsilaikys mūsų puolimui".

Ar Čekoslovakijos invazija bus to puolimo 
tramplinu?

Kiekvienu atveju ši sovietų agresija turėtų pa
sitarnauti išsklaidymui iliuzijų, kad liberališkasis 
komunizmas gali būti priimtinas vakarams. Tas 
turėtų išsklaidyti visas pasakas apie taikingą su
gyvenimą su komunizmu ir užmiršti tokius projek
tus, kaip bandymą sukurti liberalinę Europą nuo 
Atlanto iki Uralo. Ji gali susikurti greičiau prie
šinga kryptimi, nuo Uralo iki Atlanto, raudonajai 
armijai užgrobiant dar laisvus kraštus. Tad Va
karai turėtų budėti. (vg)

DĖSIU VISAS 
PASTANGAS

Malonu skaityti lietu
višką spaudą, ypač 
kai šioj apylinkėj mažai 
lietuvių ir retai kada su 
jais susitinkam. Mums 
visiems čia lietuviams 
išeivijoje gan sunkus už 
davinys išlaikyti lietu
vybę, o jaunesnei kar

tai dar labiau, nes jau 
čia visi baigėm moks
lus. Mano šeimoj ypa
tingai nėra lengvas tai 
dalykas, nes vyras sve
timtautis. Bet stengiuo- 

į si kiek tik galima išlai
kyti savo gimtąją kal
bą, išugdyti ir įdiegti 
Tėvynės Lietuvos mei
lę savo vaikams — sū
nums Rimantui 7 metų, 
ir Raimundui 4 metų am
žiaus.

Su tėvu, kai visi šei
mos nariai namie, abu 
jie kalba angliškai, o su 
manim — lietuviškai.

Kas lietuviška, mano

S. Lozoraičio, jr. 
Lietuvos Pasiuntiny
bės Sekretoriaus 
prie Šv. Sosto pas
kaita PLB IlI-me 
Seime.

(Pradžia Dirvoj Nr.94)
Pridėkime prie 

šio skaičiaus pusę milijo
no žmonių gaunančių pen
sijas, moksleivius bei 
moteris prižiūrinčias na
mų ūkį ir gausime tikrą
jį Lietuvos gyventojų 
ekonominio lygio vaizdą. 
Žinau, nuobodus ir šalti 
tai yra skaičiai, tačiau 
juos reikia prisiminti. 
Jokia demokratinė šalis 
neišnaudoja taip žmonių, 
kaip Sovietų Sąjunga.

Maskvoje, tačiau, yra 
sprendžiamos ne tiktai 
Lietuvos ekonominės 
problemos. Kremlius 
tvarko visus, įvairių mū
sų krašto gyvenimo sri
čių, reikalus. Jis vado
vauja komunistų partijos 
veikimui (neužmirški
me, kad Lietuvos komu
nistai net neturi savo 
savarankiškos parti
jos), nustato visų įstai
gų etatus, taigi dirbančių 
jų skaičių, studentinio 

yra labai įvertinama ir 
branginama. Čia atsi
radus toli nuo savo tau
tiečių, ir bendrai lietu
viškos veiklos, kiekvie
nas lietuviškas raštas 
ar žodis pasidaro labai 
artimas ir brangus. Šir
dis tik suskausta kai ten 
ka sutikti gryną lietuvių 
išeivių šeimą kurioj vai
kai vos tik besupranta tė
vų kalbą. Tai tikrai mūsų 
tautos tragedija. Lietuva 
jau ir taip daug kenčia, ir 
tokia nedidelė valstybė, 
o čia laisvam krašte vis 
daugiau ir daugiau jos 
sūnų ir dukterų ją palie
ka, nuo jos atskyla.

Pati nežinau kiek il
gai pajėgsiu išlaikyti lie
tuvybę ir lietuvišką dva
sią savo vaikuose. Bet 
žinau — kiek tik jėgos 
leis dėsiu pastangas.

Dar kartą ačiū už lie - 
tuvišką žodį. Dirva — 
tai geriausias tautinės 
minties laikraštis. Tegy
vuoja jis dar ilgus, ilgus 
metus!

Lilija Almario 
Lockport, N.Y. 

jaunimo kontingentus t. 
y. kiek studentų ir ku
riuos mokslus galės ei
ti, planuoja mūsų mies
tų bei kainų ateitį iki ma
žiausių smulkmenų, iš
dirba kultūrinio gyveni
mo gaires, tvarko ir se
ka Bažnyčios bei dvasiš
kių reikalus, na, ir, aiš
ku, per savo saugumo or
ganus, stropiai prižiū
ri gyventojus.

Pagaliau, tikslu ap
saugoti kraštą nuo lais
vės erezijų, sovietai jį 
izoliuoja ne tiktai nuo va-* 
karų, bet ir nuo kitų sa
telitinių šalių. Šalia Al
banijos, Lietuva lieka 
daugiausiai izoliuotas ry
tų Europos kraštas. Ko
kia yra ši izoliacija 
mums gali labai vaiz
džiai pailiustruoti šios 
sovietinės statistikos: 
1966 metais beveik 9000 
lietuvių mokslininkų bei 
studentų dalyvavo įvai
riose konferencijose So
vietų Sąjungoje. 137 — 
dalyvavo panašiose kon
ferencijos užsienyje, įs
kaitant satelitines vals
tybes. Tais pačiais me
tais 11.000 mokslininkų 
dalyvavo įvairiuose su
važiavimuose Lietu
voj. Iš jų, 4000 buvo at
vykę iš Sovietų Sąjun
gos, 13 — iš užsienio.

Šie skaičiai, geriau už 
bet kuriuos aiškinimus, 
įrodo, jog Lietuva, kurią 
nuo Paryžiaus ir Londo
no skiria dvi valandos 
skridimo, tikrumoje yra 
dar taip toli nuo vakarų 
Europos kaip Mongolija. 
Reikėtų dar pridurti, kad 
beveik visi Lietuvos 
miestai ir kaimai atvyks
tantiems iš užsienio yra 
uždrausti. O juk gyvena
me ne viduramžiais, o 
20 amžiaus antroje pusė
je.

Idėjos keičia pasaulį. 
Nuo jų, tad, nuo visa to 
kas yra nauja, priešinga 
ar tiktai skirtinga mark- 
sizmui-leninizmui, rei
kia lietuvių tautą apsau
goti. Štai kodėl didesnė 
užsienyje išleistų knygų 
ir perijodinės spaudos 
nepasiekia Lietuvos 
arba geriausiu atveju pa
tenka į speefondus, ku
riais naudojasi tiktai 
rinkti asmenys. Atgar
siai apie naujas meno 
sroves, socialinių ar po
litinių mokslų pažangą, 

apie lietuvių išeivijos gy-- 
venimą, sunkiai teprasi- 
skverbia į Baltijos kraš
tus. Ką šitoks suvaržy
mas reiškia krašto kultū
rai, visuomenės informa
cijai bei orientacijai, 
paskiro žmogaus dvasi
nio gyvenimo ir kūrybine 
gumo pilnam išsivysty
mui, yra aišku. Tokiu bū
du yra bandoma sukurti 
naująjį sovietišką žmogų 
stovintį veidu į Maskvą.

Kokios pastangos yra 
daromos galimai grei
čiau suvirškinti lietuvį 
ir jį ištirpdyti rusiškoje 
jūroje, rodo šie skai
čiai. Nuo 1940 metų iki 
1965 metų okupuotoje Lie
tuvoje buvo išleista 32. 
000 knygų. Beveik pusę 
išleistų knygų sudarė 
knygos rusų kalba arba 
verstos iš rusų kalbos. 
Durys į vakarus palieka 
tvirtai užsklęstos, gi į 
rytus jos yra plačiai at
vertos, ne tik ideologi
nei komunizmo, bet ir 
grynai rusiškos kultūros 
įtakai.

Prisiminkime dar, 
kad rusų skaičius vals
tybinėse įstaigose, par
tijoj, pramonėje net kol
chozų administracijose 
yra nemažas. Prisimin
kime Lietuvoje esančius 
sovietinius dalinius, ta
da pasidarys aišku, ko
dėl Vilniuje daugiau nei 
pusė mokyklų yra rusiš
kos ir kodėl mūsų sosti
nės gatvėse yra neleng
va rasti lietuviškai kal
bantį. Mums yra net sun
ku įsivaizduoti kiek pas
tangų, tvirtos valios ir 
nepaprasto sumanumo 
reikalauja kova prieš 
svetimųjų antplūdį. Jau 
vien dėl to mes turime 
didelę moralinę parei
gą, laisvėje, išlaikyti šar
vo lietuvybę.

Kokios yra, šioje sun
kioje padėtyje, Lietuvos 
gyventojų nuotaikos? Nė
ra lengva jas pavaizduo
ti, nes juk tauta suside
da iš įvairių sluoksnių, 
įvairaus amžiaus, įvai
rus išsislavinimo žmo
nių. Beveik pusė gyven
tojų jau susidaro iš jau
nesnių kartų, kurios Ne
priklausomybės laikų nė' 
ra mačiusios ir nebegalė
jo gauti grynai lietuviško 
auklėjimo. Jos taip pat 
nėra pergyvenusios žiau
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riausių stalininio laiko
tarpio persekiojimų, ku
rie vyresniųjų atminty
je yra palikę neišdildo
mus pėdsakus. Vis dau
giau Lietuvos reikalų 
našta gula ant jaunes
nių pečių, vis platesnis 
darosi jų veikimo lau
kas ir vis gilesnė tampa 
jų įtaka. Nuo jų didele 
dalimi priklausys mūsų 
tautos ateitis bei liki
mas, jie sudarys mūsų 
krašto būdingus bruo
žus. Jų svarbą krašto 
gyvenime galima lengvai 
atspėti, prisiminus, kad 
apie 140.000 vidurinės ir 
jaunesnios kartos tech
nikų yra įsijungę į dar
bą ir, kad apie 30.000 
jaunimo studijuoja uni
versitetuose bei tech
nikumuose.

Pirmiausiai, reikia 
ypatingu būdu pabrėžti, 
kad nežiūrint svetimų
jų viešpatavimo, nuola- 
tinės propagandos ir 
įvairiausių suvaržymų, 
jaunosios lietuvių kar
tos paliko grynai, giliai, 
karštai lietuviškos. Są
moninga meilė savajam 
kraštui jungia visus jau
nuosius ir labai dažnai 
paliečia ir kompartijos 
eiles. Prisirišimas prie 
savo tėvynės, naujoms 
kartoms nėra kažkokia 
miglota romantika, o 
labai konkretus jaus
mas, kuris jungiasi su 
pasiryžimu ginti savo 
krašto reikalus ir stip
rinti visą tai kas yra 
jam naudinga. Štai 
kodėl jaunieji nori mo
kytis, dirbti, statyti, ge
rinti, kurti ir pralenk
ti kitas sovietines res
publikas. Jie gerai su
pranta, kad šitokiu bū
du jie stiprina krašto 
pozicijas ir jo savitumą. 
Štai kodėl, nepaisydami 
labai komplikuoto ad
ministracinio aparato ir 
priešingų sovietinių di
rektyvų, jie deda pas
tangas racionalizuoti, 
sumoderninti, atnaujin
ti įvairių sričių dar
bą. Ypatingas dėmesys 
yra kreipiamas liaudies 
menui, praeities pamink
lams, miestų senųjų dai
lių išsaugojimui, savi
tos architektūros kūri
mui, ir visam lietuviš
kos kultūros gyvenimui. 
Dėka šių pastangų, ku
rios turi nugalėti įvai
riausias, dažnai labai 
sunkias kliūtis, kultūri
nis gyvenimas, ypatin
gai didesniuose centruo
se, yra gyvas.

Paskutiniųjų metų lai
kotarpyje jaunųjų spaudi
mo pasėkoje yra pastebi
mi pasikeitimai lietuvių 
literatūroje, kuriai,kaip 
sako patys Lietuvos ra
šytojai, buvo taikomos 
dialektinio materializ
mo tezės. Yra labai įdo
mu iškelti šiuos pasikei
timus, kurie atsispindi 
jaunųjų rašytojų veika
luose. Klausimai, šian
dien sprendžiami per 
žmogiškumo prizmę ir 
meninės analizės centro 
stovį ne apnuogintos po
litinės ar socialinės pro* 
blemos, o daugiau mo
ralinės situacijos, dvasi
nė žmogaus vertė, kuri 
tampa svarbiausiu jo 
vertinimo kriteriju
mi. Skaitytoją norima 
auklėti ne tiesioginiais 
pamokymais ar tei
giamais pavyzdžiais, o 
estetiniu pergyveni
mu, kuriame glūdi žmo
gų tobulinanti jėga. Li
teratūra vis labiau nori 
remtis objektyviu tikro- 

(Nukelta į 4 psl.)
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BENDRUOMENĖS MĖNUO
LESą TELKIMO MENUO

Vėl grįžo rugsėjo mėnuo, 
o su juo mūsų rūpesčiai ir 
darbai. Už mūsų nugaros 
liko poilsingos vasaros 
džiaugsmai, atost o g i n i s 
nuobodulys ir tingumas. 
Rugsėjo pirmomis dienomis 
vėl suskambėjo mokyklų 
varpeliai, šaukdami jauni
mą atgal į klases, o su jais 
kartu pasigirsta ir Bend
ruomenės varpų garsai, nes 
rugsėjis yra ir Bendruome
nės mėnuo, bendruomeninio 
darbo pradžia.

Rugsėjyje į darbą grįžta 
ir lituanistinių mokyklų 
moksleiviai, tautinių šokių 
šokėjai, dainininkai, prasi
deda įvairių organizacijų 
susirinkimai, skautų suei
gos ir atgyja visas kitas lie
tuvybės išlaikymo darbas. 
Mokykloms reikia patalpų, 
mokslo reikmenų, vadovė
lių, knygų, mokytojams at
lyginimų, lituanis t i n ė m s 
studijoms mokslo veikalų. 
O kur visa kultūrinė veikla: 
menas, muzika, teatras, li
teratūra? Kur savos kultū
ros reprezentacija svetimų
jų tarpe, kur laisvės kovos 
reikalai? Tai vis didieji 
Bendruomenės darbai, ku
rių pradžia Bendruomenės 
mėnuo — rugsėjis.

Kokie kilnūs bebūtų tiks
lai, kokie išsamūs ir kon
kretūs planai ir kokie ener
gingi bebūtų tų planų vyk
dytojai, jie nieko nepada
rys, jeigu nebus lėšų. Lėšų 
reikalauja kiekvienas mūsų 
p a j u d ė j imas, kiekvienas 
mūsų darbas ir kiekvienas 
užsimojimas. O tų lėšų 
mums niekas neduoda. Jas 
reikia susirinkti patiems. 
Vienas iš pirminių Bend
ruomenės mėnesio darbų 
kaip tik ir yra lėšų telki
mas saviems reikalams. 
Kiekvienais metais rugsėjy
je būdavo vykdomas Bend
ruomenės lėšų telkimo va
jus. šiais Jubiliejiniais Me
tais tam pačiam tikslui 
siekti buvo susitvarkyta 
kitaip. Kad darbas būtų 
našesnis ir lengviau įvyk
domas, kad kiekvienam at
skiram uždaviniui įvykdyti 
nebūtų daroma atskira rin
kliava ir tuo pačiu nuolati
nis durų klebenimas, Lietu
vių Bendruomenė, susitaru
si su VLIK ir kitais Lietu
vos laisvinimo veiksniais, 
įsteigė bendrą Jungtinį Fi
nansų Komitetą, telkiantį 
lėšas Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo dar
bams finansuoti.

Nors Finansų Komitetas 
lėšų telkimo akciją yra pra
dėjęs dar šių metų pradžio
je, tačiau rezultatai kol kas 
dar visai menki. Iš užsimo
to šimto tūkstančio dar nė 
penktadalio nesurinkta, o 
jau du trečdaliai laiko su
naudota. Tai reiškia, kad 
šio taip svarbaus uždavinio 
vykdyme esame atsilikę ir 
turime gerokai pasispausti, 
kad norimi rezultatai būtų 
pasiekti. Tad, palikę užpa
kaly atostogines nuotaikas 
ir vasaros džiaugsmus, jos

metu sukauptą pirmoje ei
lėje skirkime lėšų telkimui. 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
apygardų ir apylinkių val
dybos yra prašomos tuojau 
pat iš naujo pradėti per va
sarą nutrūkusi Jungtiniam 
Finansų Komitetui lėšų tel
kimo darbą ir jį vykdyti vi
suotinu mastu.

Visi lietuviai prašomi šį 
vajų paremti savo auka, 
nesvarbu kokia ji bebūtų. 
Nes tik tavo parama, mie
las broli ir sese, įgalins ir 
Lietuvių Bendruomenę, ir 
VLIK ir kitus veiksnius sa
vo uždavinius atlikti ir tuo 
pačiu patarnauti mūsų di
diesiems tikslams. Sukrus- 
kime visi, nes lėšos yra pir
moji darbo sąlyga ir gyvy
binis reikalas mūsų veiklos. 
Pajudėję nesustokime tol, 
kol pareiga nebus atlikta ir 
šimto tūkstančio suma ne
bus sutelkta.

Aukas prašome įteikti 
LB apylinkės vaidybai, vie
tiniam komitetui arba siųs
ti tiesiog Jungtiniam Fi
nansų Komitetui šiuo adre
su; United Lithuanian Fi- 
nance Committee, 29 West 
57th St., New York, N. Y. 
10019.

Bronius Nainys
JAV LB Centro Valdybos 

Pirmininkas

OKUPUOTOS 
LIETUVOS...

(Atkelta iš 3 psl.) 
vės pažinimu, fiksuojan
čiu ne tik teigiamas, bet 
ir neigiamas gyvenimo 
puses, nes tik visapusiš
kas gyvenimo pavaizdavi
mas sudaro jauniesiems 
priimtiną meninę tiesą. 
Pagaliau, kaip pastebi 
Lietuvos kritikai, vyksta 
intensyvi visų lieratū- 
ros rūšių ir formų mo
dernizacija, kurią dik
tuoja tiek vidinė pačios 
literatūros augimo būti
nybė, tiek visa šiuolai
kinio meno atmosfera. 
Nes kai literatūra ima 
svarstyti amžinuosius 
žmogiškos egzistencijos 
klausimus, jau neįmano
ma įvertinti jos vien po
litinio aktualumo aspek
tais. Kai ji pasineria į 
painiausius žmogaus psi
chikos kluodus, jau ne
begalima išmatuoti jos 
vien sociologinėmis for. 
mulėmis. Šitokiu keliu 
jaunieji bando eiti, ta
čiau tas nereiškia, kad 
jų kelias yra lengvas.

Dar labai neseniai jie 
patys siūlė išgyvendinti 
iš spaudos neapibrėžtas, 
tam tikras formules, ku^ 
riomis kažkam lyg grą- 
sinama ir kas čia smer
kiamas pasidaro aišku, 
pasiskaičius komparti
jos direktyvas: "Partija 
visad rems tikrąjįnova- 
toriškumą, teisingą žo
dį, naujus ieškojimus me-

"DIALOGAS SU KRAŠTU” (56) BRONYS RAILA

TRYS FORTEPIONAI
Su nuoširdžiausia mano ribotų sugebėjimų 

pastanga aptarus sovietinės Lietuvos gyvenimo sū
kurius, jos tarptautinę padėtį ir užsienio lietuvių 
reliatyvų pajėgumą šios dalykų sąrangos akivaiz
doje, tikiuos, mes turim šiokius tokius mažiau 
fantastiškus rėmus "dialogo su kraštu" problemo
je. Tas aplinkybes ignoruojant ir supratimo netu
rint, man rodos, būtų tuščias ir "dialogo" nagrinė
jimas ir galimybė surasti nors kiek politiškai pras
mingus sprendimus. Tada liktų tik skambi, graži, 
iškalbinga idealistinė ar juridinė retorika, bet ne 
politika. Gi išeivijoje iškalbingumo perteklius bu
vo nuo pradžios ir turbūt liks ligi pabaigos.

Man labiau rūpėjo iš mėsos ir kraujo - pa
prastas, tikrasis gyvenimas, kiek jį dar pajėgtu
me suvokti, apčiuopti, pergyventi. Taigi, "mūsų" 
ir "jų" sąlygos, pozicijos, tikslai. "Dialogo" pro
blemoje laimingu būdu tuos rėmus buvo galima 
dar labiau susiaurinti ir paryškinti tiksliai ir be 
iškraipymų, bet ir kritiškai iš visai autoritetingo 
šaltinio pavaizdavus, kaip "dialogą" ir "bendra
darbiavimą" supranta, kokius uždavinius ir tikslus 
statosi ir kokių vaisių savo užmojuose yra pasie
kę sovietinės Lietuvos neva "visuomeniniai", prak
tiškai gi partiniai ir valstybiniai organai.

Oficialumas ir gyvi žmonės
Tik dalykus tiksliau aptarus, taptųprasminges- 
"krašto" ir išeivijos akistata (konfrontacija).nė

Tad ką ir kaip tais klausimais pasisako išeivijos 
"partiniai ir valstybiniai organai"?

Turiu atsiprašyti: šį kartą negalėsiu būti iš
samus. Mūsų partinių ir valstybinių organų, drau
gijų, susivienijimų, pasaulinių ir lokalinių sambū
rių pareiškimų ir rezoliucijų per pastaruosius ke- 
lerius metus buvo daug, jei ne per daug. Neišmi
nėtum daugybės pavienių asmenų pasisakymų, dis
kusijų ir įrodinėjimų laikraščiuose ir žurnaluose. 
Vien jų sąvadas jau sudarytų gerą mišiolą. Visam 
išnagrinėti mano laikrodis sustotų ir jėgos bergž
džiai išsektų, amen.

Bet bent tuziną neišvengiamai turėsiu paminė
ti. Tik ką pasirinkti? Spėju, atsakytumėt: nagi, pa
čius svarbiausius, tuos, kuriuos rezoliucijom ir at
šaukimais išdėstė vyriausieji tremties veiksniai ir 
valstybiniai organai. Deja, galėsiu juos paminėti 
tik antroje eilėje ir daug trumpiau. Ir čia tegu bū
na kaltas, kaip sakiau, tas mano prakeiktas būdas: 
- aš mažiau branginu ir vertinu visokius "didžiuo
sius", iškilminguosius, oficialiuosius pasisakymus 
"viso laisvojo lietuvių pasaulio", "visųvadovaujan
čių veiksnių", "visos pasaulinės bendruomenės" ar 
"visos Lietuvos" vardu. Tos rezoliucijos ir atsi
šaukimai dažniausia yra kažkas abstraktu, mand- 
riai nuseilinti "mislijimai", aukščiau žemės. Ne 
tikrasis mūsų gyvenimas, ne jo tikrieji gyvi žmo
nės su savo interesais ir jausmais, dorybėm ir silp
nybėm, galingais protais ir žaviais pamišimais.

Stasio Lozoraičio straipsnis ar juo labiau koks 
privatus laiškas man yra daug įdomesnis už tą ar 
kitą Lietuvos Diplomatijos Šefo memorandumą. K. 
Valiūno gyva prakalba ar dar labiau jo gerbėjos E. 
Čekienės aprašytas laikraštyje paviešėjimas ir su 
juo pasikalbėjimas mane labiau traukia negu Vliko 
pirmininko parašu patvirtintas koks manifestas į 
tautą. Viso Vliko penkiolikos partijų kolektyvinis ir 
globalinis pareiškimas apie to juridinio organo 
reikšmingą politinį laisvinimo darbą ir mūsų kaipo 
pavaldinių pareigas - man, kaip spėju ir daugumai 
iš jūsų, elegantiškiau išsireiškiant, per eilę me
tų savo pasikartojimais yra kiek bostelėjęs ir daž
niausiai užvakarykštės sriubos skonio. Ypač Va
sario 16 minėjimo atsišaukimai, kur pagrįstai pra
šoma daugiau ir daugiau aukoti. Kokio gyvo besi
karščiuojančio studento, pavienės partijos energin

go pirmininko, ar net P. Stravinsko pasisakymai 
man įdomesni, lyg ir aiškiau išreiškiantys, ką iš 
tikrųjų gyvenime turime.

Tad ir pradėkim nuo partijų pirmininkų bei 
šiaip darbštesnių laisvės kariūnų...

"Po Vilnių pasidairant”...
Tuo atžvilgiu naudingą patarnavimą mums at

liko "Varpo" žurnalas (8 nr.), išspausdinęs atsaky
mus į anketą su kai kurių partijų pirmininkais ir 
šiaip reikšmingais veikėjais, tarp kitko, ir dėl 
"kultūrinių santykių palaikymo su okupuota Lietu
va". Vienų pasisakymai paprasti ir aiškūs, kitų - 
labai iškalbingi, komplikuoti, su filosofinėm, po
litinėm ir moralinėm vizijom toli už kultūrinių 
santykių ribos.

Pradedant iš kairės į dešinę, paprasčiausias 
pasisakymas būtų Jono Vilkaičio, Lietuvos Social
demokratų Partijos Užsienio Delegatūros vadovybės 
nario. Ir titulas kukliausias, formaliai bene teisin
giausias: nevaidinti, kad Lietuvos soc. dem. parti
ja išbėgo užsienin ir čia veikia, o tik ją atstovauti 
per "užsienio delegatūrą". (Pirmieji tą terminą po 
karo panaudojo BDPS rėmėjai, kurie ne tik simbo
liškai, bet ir faktiškai tada kurį laiką buvo kovo
jančių partizaninių grupių "užsienio delegatūra").

J. Vilkaičio nuomone, su okupantais, jų įstai
gomis ar draugijomis "negali būti jokios koegzis
tencijos", santykiavimas su jomis "neleistinas ir 
bergždžias darbas". Gi asmeniniai santykiai gali 
būti naudingi. Esą, "nepaisant įvairių nuomonių, 
santykiai su Lietuvos gyventojais mūsų išeivijos - 
yra plačiai per gimines ir negimines sumegsti 
nuo Lietuvos okupacijos pradžios per laiškus, siun
tinėlius ir dabar per atsilankymus pas savus gimi
nes ar šiaip sau, kad ir po Vilnių pasidairant. Ir 
tai gerai".

Senas Lietuvos socialdemokratų veikėjas, šiuo 
metu vienas iš nebedaugelio veteranų, nesireiškiąs 
nei dideliu ideologu, nei izmų filosofu, davė aiškų ir 
paprasčiausią atsakymą, žmogišką ir praktišką, ku
riam iš esmės sunku būtų ką prikišti. Nebent ne
tikslų, sujauktą formulavimą: neslaptai aplankyti 
gimines ar šiaip sau po Vilnių pasidairyti vis dėl 
to negalima "be jokios koegzistencijos su okupan
to įstaigomis’’...

Panašiai pasisakė ir savanori s-kūr ė jas pulk. 
Įeit. K. Ališauskas, tik dar trumpiau: "Mes turi
me spėti, nujausti ir taip elgtis, kad būtų Lietuvai 
geriau. Patraukimas prie savojo krašto yra, buvo 
ir liks. Tai natūralus dalykas. Jaunimas turi būti 
veržlus ir su iniciatyva. Jis neturi bijoti susitiki
mų, bet drauge neatsižadėti kovoti už Lietuvos at
statymą". Tokiai sąmonei įgyti, reikia daugiau pa
siruošti, nuodugniau susipažinti su Lietuvos ir ko
munizmo problemomis. Labai aišku ir, man rodos, 
teisinga.

Padalinta tauta

no, literatūroje ir moks
le. Tačiau ji smerkė ir 
visada pasmerks tokius 
veikalus, kurie iškraipo 
gyvenimo esmę, kurie 
tariamu objektyvumu tar
nauja priešingos klasės

interesams. Nėra švie
sesnio, kilnesnio pašau
kimo kūrėjui, kaip tar
nauti didžiųjų komuniz
mo idealų vardan,darbi
ninkų klasei".

(Bus daugiau)

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

u -

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

^<MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
* ., OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; I
------ Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed. "

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

Minties taupumu ir didesne politiko patrioto pa
tirtimi skamba taip pat kūrėjo-savanorio ir diplo
mato gen. št. pulkininko K. Škirpos pasisakymas: 
"Visi keliai ir visos priemonės, kurios tik tarnau
ja bendram tautos reikalui, yra geros ir pateisina
mos. Kaip tauta, mes esame nedalomas vienetas, 
nepareinamai nuo to, kas iš mūsų laisvas, ir kas 
priverstas nešti svetimą jungą ir turi savo bei tau
tos gelbėjimo svarbiausiam tikslui net taikintis prie 
vietos aplinkybių". Tik mes "neardykime vienybės 
tuščiažodiniais filosofavimais"...

Daug teisybėsl Na, kas arčiau pažįsta paskutinį 
Lietuvos pasiuntinį Vokietijai ir buvusį Liet. Akty
vistų Fronto vadą, tas žino, kad jis nėra priešingas 
bendrybiniams šūkiams ir kiek perpūstai retorikai. 
Bendrybinis šūkis - tarnavimas "bendram tautos 
reikalui", daug nepaaiškina, nes jei nesunku dėl 
"bendro reikalo" susitarti, tai dažnai būna labai 
sunku rasti bendrą nuomonę, kuris būdas jam "tar
nauti" yra pats geriausias. Ir čia vienybė nekar
tą paįra, ypač kai dar įsivelia "filosofiniai" tuščia
žodžiavimai.

Taip pat tektų suabejoti dėl "nedalomo tautos 
vieneto". Tai kaip tik filosofavimas ar, tiksliau, 
klišių pamėgdžiojimas. Kadaise SSSR užsienių ko
misaras Litvinovas (kurio anūkas šiandien narsiai 
maištauja Rusijoje prieš dedamus rašytojams ir 
intelektualams režimo antsnukius) paleido pasauliui 
sparnuotą, bet tuščią šūkį : "Taika yra nedaloma". 
Tą šūkį ženevinė Europa iki nudrižimo kartojo, kol 
netrukus paaiškėjo hipokrizija, kai Stalinas su Hit
leriu susitarė padalinti ir taiką, ir tautas, ir jų že
mes. O dabar štai ir "nedalomos tautos" šūkis.

Deja, lietuvių tauta šiandien yra kaip retai ka
da "padalintas vienetas": išeivijoj, tėvynėj, Sibire. 
Tautietis prieš tautietį nustatomas ir kurstomas, 
broliai brolius neapykantoje žlugdo. Tironai mūsų 
tautą perdalijo, supiaustė ir tebetrupina. Ir mes pa
tys po truputį tebesiaižom. "Bendro lietuviško rei
kalo" vardan mes šiandien grojam mažiausiai trim 
fortepionais. Vieni vienaip užsieny, kiti kitaip tė
vynės pogrindžiuose, treti — per kompartiją...

Ar galima, ar reikia tą muziką suderinti? Ne
žinau, tik girdžiu, kaip ji piaunasi ir piausis. Ir 
dirigento, deja, vis nematyti.
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Neatskiriami bičiuliai rašytojai-poetai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

KETURIŲ LITERATŪROS 

VAKARAS BOSTONE

Rašytojas Pulgis Andriušis, atvykęs iš Australijos,

čiom nuvirto į pragar
mę, bet pasėtas grū
das vėl pradėjo kaltis į

pakenčiamai įskūrę ir 
gal net pakenčiamai pra
lobę. Planas kulvers-

Kai prieš dvidešimt 
metų Pulgis Andriu
šis, vokiečių leidėjų 
gundomas rašyti Links
mybių laivą, nuo keliaut 
jančių Amerikon atsi
skyrė ir išplaukė Aus
tralijon, net sapnuoti bu
vo nedrąsu, kad "susi
giedojusi” mūsų rašy
tojų ketveriukė vėl ka
da nors susibėgs krū
von ir . savo kūrybos 
skaitymu prabils į lie
tuvių išeivių visuome
nę. Net ir tie trys 
(Bern. Brazdžionis, Ant. 
Gustaitis ir St. Santva
ras), kurie ilgesnį lai
ką gyveno Bostone, retai 
kada drauge viešumoj 
rodėsi, nes neįprastos 
naujo krašto sąlygos bei 
įsikūrimo rūpesčiai sa
vo dalį iš jų gyvenimo 
taip pat turėjo atsikirsti. 
Ir taip bėgo mėnesiai ir 
metai, neteikdami tvir
tesnių vilčių vėl kada 
nors visiem keturiem su
sitikti ir vieną kitą li
teratūros vakarą su
rengti.

Gal prieš trejetą me
tų Chicagoj buvo besi- 
mezgą planai kaip nors 
iš Australijos Ameri
kon atsikviesti Pulgį 
Andriušį, nes gi per ke
liolika metų jau buvom

Poetas Bernardas Brazdžionis

viršų pro kietą kasdie
nybės plutą. Šį kartą Put- 
giui Andriušiui atskrai
dinti Amerikon iniciaty
vos ėmėsi Liet. Enciklo
pedijos leidėjas J. Ka
počius (jis leidžia tris 
tomus Pulgio rinktinių 
raštų), kuris rizikos ne
pabūgo ir, štai, Pulgis 
Andriušis jau buvo nu
tūpęs Los Angelėse, Chi
cago j, dalyvavo PLB 
seime bei jo parengi
muose New Yorke, o šiuo 
metu "atostogauja" pas 
savo bičiulius Bostone.

Rašytojų ketveriukė, 
kurią sudaro Pulgis An
driušis, Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustai
tis ir Stasys Santvaras, 
su literatūros vaka
rais ryžtasi aplankyti 
New Yorką (IX. 14), Phi- 
ladelphiją (IX. 21), Det
roitą (IX. 28), Chica- 
gą (IX. 29), Clevelandą 
(X. 5), Kanados Toron
tą (X. 6) ir Los Ange
les (X. 12). Literatūros

(Nukelta į 6 psl.)

Aš JĄ MAČIAU ŠIANDIEN

Aš ją mačiau šiandien.
Buvo graži
Ir lietuje šypsojosi.
Akys 
švietė kaip dvi 
žvaigždės 
žinomos nuo taip senai.

Ji mane nustebino 
Tai yra, ten būdama. 
"Kaip laikaisi?" 
Tik tiek pajėgiau ištarti.

Atsisveikinau.
Ji ėjo sau 
aš sau. 
Mylėjau vakar 
Mačiau šiandien 
ir nežinau apie rytdieną.

ANTRADIENIO MERGAITĖ

Ji žadino 
jausmus ■ 
antradienio naktį 
juoda suknele 
blizgančia meile 
juoku 
tyloje 
liečiančiu 
išgąsdintą sielą 
keičiančią meilę 
kaip minkštą pagalvę. 
Kur mano mintys 
apie antradienio naktį, 
trečiadienio rytą.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

IŠPAŽINTIS

Kartu mylėjome gyvenimą 
mylėjome tylą, žvaigždes, vėlaus vakaro židinį 
kartu mylėjome naktis 
mylėjome žiemas 
kartu mylėjome mirusius 
mylėjome meilę, neapykantą, liūdesį, gėdą 
kartu mylėjome vienas kitą ...

Palik man mirusią dainą mūsų surištų rankų.

Atsisveikinimas su vasara
Darbo Dienos savait

galis ne vieną chicagietį 
viliojo į gamtą, į malo
nias Michigano ežero 
pakrantes. Juk tai pas
kutinis šios vasaros ma
lonumas, malonioji at
vanga prieš atslenkančių 
metų rūpesčius.

Oras protarpiais bau
ginantis, protarpiais 
džiuginantis. Nežiūrint 
to, lietuviškasis Union 
Pier susilaukė pasigė
rėtinai daug svečių, jų 
tarpe daug dar kartą 
sugrįžusių po praleistų 
vasaros atostogų atsi
sveikinti su maloniąja 
vasara.

Šeštadienio vakarą lie
tuviškųjų vilų savininkai 
su savo svečiais rinkosi 
į "Gintaro" vasarvietę 
paskutiniam tradiciniam 
šių metų vasaros lau
žui. Temstant pilna aikš
telė prigūžėjo svečių. 
Šeimininkas Algis Ka- 
raitis pasveikino sve
čius ir laužui vadovauti 
pakvietė Jurgį Janušai- 
tį. Laužavedys prisimi
nė visus čia vasaroju
sius, Ventos, Dimgai- 
lų, Lengvinų, Jūratės, 
Rūtos, Eglės, Mildos ir 
kitų vasarviečių sve
čius bei jų savininkus ir 
pasidžiaugė praėjusios 
vasaros gražiu bendra
vimu prie tradicinių lau
žų, kurių čia buvo net 
trys su gana įdomia pro
grama, palinkėjo vi
siems sveikatos ir ge
ros nuotaikos vasaros 
atostogas užbaigus.

Ta proga buvo pri
siminta čia vasaroję inž, 
archt. Jonas ir solistė 
Vanda Stankai, kurie 
kaip tik tą dieną šventė 
savo vedybinio gyvenimo 
12 metų sukaktį. Sukak
tuvininkai buvo nuošir
džiai pasveikinti ir

JURGIS JANUŠAITIS

jiems sugeidota Ilgiau
sių Metų, o poniai Stan- 
kienei visų svečių var
du įteikta gėlių puokštė 
ir pakviesti uždegti lau
žą.

Laužo programos me
tu linksmai nuteikė da
lyvius solistė Vanda 
Stankienė, dainuodama 
"Atsisveikinimą" ir hu

moristiniais pasakoji
mais iš vasarviečių gy
venimo. Žemaitiški nuo
tykiai vertė juoktis žiū 
rovą iki ašarų. "Ešerio 
Uodegos”, ekstra laida 
apžvelgė "Gintaro" ir lie 
tuviškojo Union Pier gy
venimą, perleisdama jį 
per juokų prizmę. Lie
tuviškoji daina skambė
jo vakaro tyloje ir ošian

(Nukelta į 6 psl.)

Kai auksinis takas atsispindi Michigano ežero veide. Pavaka
rys "Gintaro" vasarvietės paplūdimyje, Union Pier.

A. Grfgafčio nuotrauka
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Sudiev išskubančioji vasara. Detalė iš "Gintaro" vasarvietės Union Pier. A. Grigaičio nuotrauka

ATSISVEIKINIMAS SU VASARA
(Atkelta iš 5 psl.) 

tis Michiganas nešė jų 
aidus į tamsos tolius..

Po laužo namelyje 
dar ilgai tęsėsi malo
nūs pokalbiai, visus jun
gė gera nuotaika. Beva- 
karojant paaiškėjo, kad 
Romas ir Vida Račiū
nai, čia vasaroją, taip 
pat švenčia savo vedy
binio gyvenimo 13 metų 
sukaktį. Vasarotojai ir 
jiems sugiedojo Ilgiau
sių Metų ir poniai Vi
dai įteikė gėlių puokštę. 
Ši pora, ypač Romas, vi
sa siela ir širdimi su
augę su skautiškuoju gy- 
venimu, tad ir buvo 
jiems palinkėta ateities 
gyvenimo metais ir to
liau su meile dirbti lie
tuviškojo jaunimo auklė
jimo darbą ir jįvesti lie
tuviškuoju keliu.

Sekmadienį paskutinį 
kartą šią vasarą "Ginta
ro" vasarvietėje skam
bėjo varpas, kviesdamas 
vasarotojus dvasiniam 
susikaupimui. Šv. Mi

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

L* J| (Licensed byVnesbosyltorg)& h / r / > Te| 2|2) 58|
Jį/ < VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581

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

• ALLENTOWN, PA. — 126 TUflhman Street ............................................ HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet 8treet ..................................................... OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ............................................. IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ................................................... TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue .......................................... HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue .................................... PB 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Joe Campau Avenue ...................................... 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewoad Acrea ................................................. 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Joe Campau Avenue .............................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė. .................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N J. — 219 Montpomery Street ....................................... HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .................................. DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 250 Market Street ....................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ................................................. OR 4-1540
e PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ..................................... PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue .................................................. 381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudeon Avenue ................................................ 232-2942
• SO. BOSTON, MA88. — 396 W. Broadvvay .............................................. AN 8-1120
• 80UTH RIVER, N.J. — 46 Whltehead Avenue ........................................ CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellue Street ...................................... 475-9746
e TRENTON, N.J.,— 1152 Deutz Avenue ...................................................... EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker 8treet ................................................... RE 2-7476

šias atnašavo kun. 
Griauslys. Pamaldos 
čia vyko ištisą vasarą ir 
į jas susirinkdavo gau
sus būrys lietuvių.

Sekmadienio vakare 
vasarotojai vasarvietė
se susibūrė paskutiniam 
džiaugsmui. Vienur šoko 
dainavo ir nuo lietuviškų 
dainų skambėjo Union 
Pier, kitur tyliau, mažes
nėse grupelėse besilinks
mindami ir besikalbėda
mi baigė vasaros malo
numus.

Pirmadienio nors ir 
giedri dienelė, tačiau at
šiaurus vėjas išbloškė 
daugelį iš paežerio įko- 
pas, į užuovėjas ir kiek 
vienam priminė, kad ne 
trukus ateis šaltas ru
denėlis.

"Gintaro" savininkai 
Viktorija ir Algis Ka
rančiai džiaugiasi šios 
vasaros sėkmingumu. 
Džiaugiasi ir "Ventos" 
- Odinai, Dimgailos ir 
kitų didesniųjų vasar
viečių savininkai, per

MŪSŲ SKYRIAI: 

vasarą priglaudę daug 
mielų lietuvių savose 
pastogėse.
O į "Gintaro" gražią

ją vasarvietę ateinan
čiais metais atvyks va
saroti ir "Dirvos" lai
mingasis skaitytojas, 
laimėjęs šios vasarvie
tės savininkų dovaną — 
vienos savaitės atosto
gas.

Lietuviškasis Union 
Pier šią vasarą buvo 
gyvas. Šiandien į jį su
grįžta gražusis ruduo ir 
ramybė.

Sudie tau gražioji va
sarėle...

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.

KETURIŲ 
LITERATŪROS 
VAKARAS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
vakarų rengimu rūpina
si Liet. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, ap
sikrovęs nelengvom "me
nedžerio" pareigom, at
skirose vietovėse jam į 
talką stoja organizacijos 
ir atskiri asmenys.

Rugsėjo 8 d. 2 vai. 45 
min. po pietų pirmojo li
teratūros vakaro ledai 
buvo pralaužti Liet. Ame
rikos Piliečių d-jos III 
a. salėj, Bostone. To
kiam įvykiui nemenka tai 
patalpa, o ji buvo skli
dinai pilna. Bostono ir jo 
apylinių lietuviai tuo 
gausiu susirinkimu įro
dė, kad savas dailusis žo
dis jiems yra lyg savo
jo gyvenimo dalis. Visus 
keturis rašytojus jie su 
susikaupimu išklausė, 
visus karštais ploji
mais išlydėjo. Ir skaičiu
sių autorių knygų kalve
lės salės pakrašty regi
mai tirpo — lit. vakaro 
klausytojai su rašytojų 
autografais jų išsinešė 
gal daugiau negu šimtą 
egzempliorių. Vadinasi, 
šiais požiūriais lit. vaka* 
ras Bostone buvo džiu
gus ir sėkmingas.

Meninę vakaro duoklę 
supylė minėti keturi ra
šytojai. Kaip daugelis ži
nom, savo kūryba jie yra 
individualūs ir savai
mingi, taigi ir nepakar
tojami, kiekvienas savo 
kūrinį moka originaliai 
ir išraiškiai klausytojui 
perteikti. Kūrybos ir 
skaitymo savaimingu
mas lėmė, kad Bostone 
surengto lit. vakaro pro - 
grama buvo įvairi, spal
vinga, intriguojanti.

Stasys Santvaras, pa
gal seną tradiciją pir
mas šokęs įugnį, pirmo
joj lit. vakaro daly pa
skaitė keletą senesnių ir 
keletą naujesnių eilė
raščių. Antrojoj vakaro 
daly jis skaitė erotiką, 
kuri kaip susidarė įspū
dis, yra naujos varsos 
to pobūdžio lietuvių po
ezijoj.

Bernardas Brazdžio
nis, pro PLB seimą į 
Bostoną atkilęs iš Los 
Angeles, paskaitė Vaidi
los Valiūno tris gies
mes ir pluoštą savo te
matika ypačiai įdomių ir 
spalvingų eilėraščių. B. 
Brazdžionio skaitymas, 
kaip ir jo kūryba, visada 
buvo sugestyvus, dabar, 
atrodo, visa tai įgavo 
tvirtą ir išbaigtą apipa
vidalinimą.

Pulgis Andriušis, tas 
mūsų "australas", skai
tė Audrą Kazio Gojuj ir 
feljetoną Pasaulio lietu
vis. Pirmasis kūrinys 
yra ankstybesnis jo dar
bas, o antrasis, nors pa
rašytas sodriu Pulgio sti
lium, galima sakyti, yra 
aktualija, nes apsakymo 
įvykiai rutuliojasi PLB 
seimo aplinkoj. Andriu- 
šio skaitymą bostonie
čiai kelis kartus pertrau
kė plojimais.

Antanas Gustaitis, 
taip pat pasirodęs du kan
tus, skaitė savo nau
jas satyras. Nors sako
ma, kad savam sodžiu
je pranašu nebūsi, Ant. 
Gustaitis buvo sutiktas 
ir palydėtas gyva širdžių 
šilima. To jis nusipel
nė, nes ir jo naujieji dar 
bai yra puikios formos.

Literatūros vakarui 
pasibaigus, gausokas 
rašytojų bičiulių būrys 
susirinko į ALT S-gos 
namus, kur kultūrinių 
subatvakarių rengėjai 
buvo paruošę turtingą ir 
dailų vaišių skobnį. Be
sidalinant vakaro įspū
džiais, čia prabilo poe
tas kan. Myk. Vaitkus, 
inž. Česl. Mickūnas, Ke
leivio red. J. Sonda, inž. 
J. Dačys, radijo valan
dų vedėjas P. Viščinis, 
J. Kapočius, o taip pat 
ir jo "samdiniai" rašy
tojai. Keletas valandų 
prabėgo malonioj nuo
taikoj.

Kai ledai pralaužti, 
kai smuikai vėl suderin
ti, tegu Pulgiui Andriu- 
šiui, Bern. Brazdžio
niui, Ant. Gustaičiui ir 
St. Santvarui taip gerai 
sekasi ir kitose JAV bei 
Kanados vietovėse, kaip 
jiems pirmasis lit. va
karas pasisekė Bosto
ne.

P-g.

DTE CAST OPERATORS 
EXPERIENCED. OPENINGS ON ALL 
SHIFTS, HIGH HOURLY RATE. 
STEADY EMPLOYMENT. 
WARREN DIE CASTING CORP 

14401 FRAZHO 
WARREN. MICH.

(92-96)

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

Pr. Imsrys — TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU ....................$1.00
A. Nendrė — AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ ........$5.00
P. Jurkus — ANT VILNELĖS TILTO ....................$2.50
A. Gustaitis — IR ATSKRIDO JUODAS VARNAS $4.00
V. Kavolis — NUŽEMINTŲJŲ GENERACIJA ........$2.00
Alė Rūta — PRISIMINIMAS (ręmanas) ............... $2.50
M. Vaitkus — NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ

II DALIS......................................................... $2.50
A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR 

VALSTYBININKAS ...............................   $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ....... ?.$4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
H. Didžiulytė-Mošinskienė — OŠIANČIOS PUŠYS $2.50
L. Mitkiewicz — WSPOMNIENIA KOWIENSKIE $7.50 

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

V. Volertas — SĄMOKSLAS —
premijuotas romanas .................................. $3.50

A. Baronas — PAVASARIO LIETUS — romanas ....$2.50 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ .......................... $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuviškų dainų rinkinys......................  $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ....... $2.50
Pr. Aiženas — 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 —

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 44103

• Lietuvių Foto Archy
vas išleido seselės Merce
des paveikslų skaidres: Sis- 
ter Mercedes Color Slides.

Viso išleista 40 skaidrių 
su kelių puslapių komenta
rais. Ant kiekvienos skaid
rės rėmelio atspaustas dai
lininkės vardas, kūrinio 
pavadinimas, data ir leidė
jo vardas. Skaidrės sudėtos 
į plastikinius lapus, kurie 
kartu su komentarais su
dėti į kietesnio popieriaus 
viršelius. Leidinio kaina 
$12.00.

Numatoma ateity išleisti 
ir kitų dailininkų skaidres. 
Skaidres galima įsigyti 
kreipiantis į Lietuvių Foto 
Archyvą, 2345 West 56th 
Street, Chicago, III. 60636.

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 j abiejų tautų 
santykius.
294 psl. knyga, kietais vir
šeliais, išleista Londone. 
Kaina 7.50 dol.

Užsakykite Dirvoje, 6907 
Superior Avė., Cleveland,
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Visi maloniai kviečiami!
MIRĖ BUVĘS DIRVOS 
ADMINISTRATORIUS
Rūgs. 10 d. mirė Augus

tas Jankauskas, sulaukęs 
93 metų amžiaus. Pirmo 
pasaulinio karo metu jis 
buvo Dirvos administrato
rium. Prieš tai gyveno Law- 
rence ir Lowell, Mass., kur 
lietuvių parapijose buvo 
v a r g onininku. Clevelande 
gyvendamas vadovavo vie
nam chorui. Kita jo tarny
ba Clevelande buvo miesto 
knygyne. Daug metų jis 
jau buvo pensininku. Kiti 
jo šeimos nariai mirė anks
čiau.

Liko duktė Jeanette, kurį 
senatvėje globojo. Į laido
tuves iš Philadelphijos bu
vo atvykęs jo brolis, žymus 
ankstyvesnės išeivijos dar
buotojas, Zigmantas. Lai
dojamas penktadienį Kal
varijos kapinėse.

• ”Vieno pasaulio diena” 
numatyta rengti Amerikie
čių Kultūriniame Darželyje 
sekmadienį, spalio 6 d. Da
lyvaus programoje ir lietu
viai. Plačiau apie tai vėliau 
pranešime.

1968 m. rugsėjo 28, šeštadienį, 7 v.v.

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE,
6417 St. Clair Avenue, Clevelande

įvyks

TRADICINIS DIRVOS
JAUNŲJŲ DAINININKŲ 

KONKURSAS - KONCERTAS 
Po koncerto šokiai, grojant geram orkestrui. Veiks turtingas bufetas.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. jau gaunami Dirvoje.

Slovėnu Auditorijos kieme įrengta aikštė automobiliams 

pasistatyti, kuria svečiai galės nemokamai naudotis.

TAUTYBIŲ KOMITETO 
PIRMININKAS

Ralph Perk, apskrities 
auditorius, tautinių grupių 
tarpe veikėjas, žymus res
publikonų partijos narys, 
sutiko vadovauti tautybių 
tarpe vajui Saxbe išrinki
mui senatorium iš Ohio 
valstijos.

• INŽ. A. PAUTIENIS 
gyv. Clevelande, remda
mas Dirvą, Vilties Drau
gijai davė 50 dolerių tuo 
pakeldamas savo įnašą 
iki 100 dolerių. Naujam 
šimtininkui Dirva nuo
širdžiai dėkoja.

• Teresė Neimanaitė, dėl 
susidėjusių darbų šeštadie
niais, pasitraukė iš Vysk.

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: *,MC* ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUI’ERJOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

Valančiaus lit. mokyklos 
mokytojos pareigų. Jos vie
ton pakviesta Jūratė Pet
raitytė.

• Vysk. Valančiaus lit. 
mokykloje veikia 12 skyrių. 
Pamokos vyksta šeštadie
niais nuo 9:15 v. Clevelan
do lietuviai prašomi savo 
vaikus atsiųsti į mokyklą, 
nes tai įpareigoja mūsų 
tautinė sąmonė. Jei kas tu
ri kokių nors neaiškumų ar 
abejonių, prašome kreiptis 
mokykloje į mokyklos ve
dėją, kuris mielai jums pa
tarnaus.

• Kristina Aželytė, dr. 
Antano ir Eugenijos Aželių 
duktė, išvykus prancūzų 
kalbos vasaros kursui į Pa
ryžių — Sorbonną, aplankė 
Šveicariją, Italiją ir Angli
ją. Grįžus lanko paskuti
nius metus privačioj ”Beau- 
mont School of Girls” gim
nazijoje.

• Marė ir Justinas Mis- 
čikai, iš Floridos buvo at
vykę į Vilčinskų 50 metų 
vedybinių sukaktuvių mi
nėjimą. Justinas Misčikas 
apsilankęs redakcijoje, pa
aukojo Dirvai $5.00.

• Išnuomojamas 4 kam
barių butas su vonia. Nuo
ma nedidelė. St. Clair ir E. 
69th St. rajone. Skambinti 
telef. 291-3523. (95-97)

BOLTON UŽTARIA 
ČEKOSLOVAKIJĄ

Kongreso atstovė cleve- 
landietė Frances P. Bolton, 
kartu su kitais Kongreso 
atstovais, paruošė bendrą 
rezoliuciją pasmerkia n č i ą 
Sovietų Sąjungą už jos 
”brutališkumą ir agresiją 
su Čekoslovakijos žmonė
mis”. Ta rezoliucija ragina 
JAV ir Jungtines Tautas 
daryti suvaržymus ir poli
tines sankcijas prieš Sov. 
Sąjungą.

Rugsėjo 15 d. Congress- 
man Frances P. Bolton ren
gia įvairių tautybių atsto
vams vaišes savo rezidenci
joje Clevelande. Ten bus at
stovaujama ir Dirva.

PASMERKĖ BETVARKĘ
P r a s i dėjus Clevelando 

miesto tarybos rudens po
sėdžiams, lietuvis miesto 
tarybos narys Edw. F. Ka- 
talinas plačioje kalboje api
būdino Clevelando rytinio 
krašto anarchiją, kur ne
naudėliai, plėšikai ir žmog
žudžiai siaučia nesuvaldo
mai, ir kaltino miesto val
dybą nesirūpinimu ir nesi- 
stengimu apsaugoti padorų 
žmogų gatvėje.

Niekas nepasistengia su
drausti jaunus padaužas, 

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!

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

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

kurie valkiojasi gatvėmis 
su vėliavom, apsiginklavę 
peiliais, durklais, net šau
tuvais, važiuojantieji auto
mobiliais užpuolami ir api
plėšiami.

Katalinas pareiškė, kad 
miesto rotušėje įsivyravę 
tie, kurie nesirūpina tvar
ka, dėlto gatvėse pasikarto
ja žudymai ir moterų už
puolimai.

CTS KELIONĖ Į 
KOPLYČIĄ

Sekmadienį, rugsėjo 15, 
Cleveland Transit System 
autobusas atliks kelionę su 
norinčiais aplankyti Dievo 
Motinos Koplyčią Mary- 
wood, prie Frank, Ohio. 
Autobusai išvyks nuo Pub
lic Sųuare tarp 8:30 ir 9 
vai. ryto, atgal grįš 4:30 po 
pietų.

Norint važiuoti, bilietą 
reikia pasirūpinti iš anksto, 
po $4.50 suaugusiems ir 
$2.50 vaikams žemiau 13 
metų. Gaunami CTS infor
macijos būdelėse miesto 
centre, arba pasiunčiant 
”money order” į ”TOURS”, 
Cleveland Transit System, 
1404 E. 9th Street, Cleve
land, Ohio 44114.

Tūkstančiai lanko tą kop
lyčią. Ji yra 6 mylios nuo 

Bellevue, Ohio, originalus 
pastatas statytas 1850 me
tais. Didesnė koplyčia buvo 
išstatyta 1870 metais.

MIRĖ
Praeitą savaitę mirė Ona 

Buividienė (Sadauskienė), 
ilgametė Clevelando gyven
toja. Jos vyras jau miręs. 
Ji buvo sesuo plačiai žino
mo Juozo Blaškevičiaus, Mi
ko ir Marės Geležauskienės.

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

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

A. M. D. REALTY
1189 E. 71 — parduota. 
6722 Bayliss — parduota. 
941 Ida — parduota. 
1109 E. 63 — parduota.

Norintieji parduoti kreip
kitės pas mus. Turime dau
giau pirkėjų.

Alg. Dailidė - Realtor
Bendradarbiai:

Ant. Mikoliūnas ir 
Mike Sekara 

1123!/į Norvvood Road 
432-1322

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

S. Dep irtment of Justire 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

DIDELIS l’ASIKIVKI.MAS niedziirjiu ir visu kitu Lietuvoje 
patreidatijamu prekių labai p> įeinamomis, zeme-nėmis ne>ru 

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir 1.1.

h KEII’h I TE'* i no'i'U lietiniu bendrove, kuri turi teisę siun
tiniu- -iu-ti be la pinmku. tiesiai iš t'hieagos i Lietuva.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

RE-ELECT EARL R

JUDGE 
HOOVER

COMMON PLEAS COURT 
Stephen Ritscy, Chm. 

3333 Avalon, Cleve. 20

ŽYGIAI PRIEŠ 
NUSIKALTIMUS

Cuyahoga Apskrities Tei
sių Direktorių sąjunga ren
gia konferenciją rugsėjo 13 
d. aptarimui teisių vykdy
mo, nusikaltimų kontrolės 
ir teisingumo palaikymui.

Kalbėtojai bus pirminin
kas Robert Jaffe, kuris pa
lies nusikaltimus mieste ir 
priemiesčiuose.

Kongreso atstovas Char- 
les A. Vanik gvildens tą 
klausimą iš federalės val
džios akiračio.

Bus paliesta narkotikų 
platinimo ir jų kontrolės 
klausimas, jaunimo nusi
žengimai ir kiti kenksmin
gi reiškiniai šių dienų gy
venime, ir kaip prieš juos 
kovoti.

HELP WANTED MALĖ

CABLE TOOL WELL DRILLER — 
Mušt be able to drill in drift and 
sėt stainers, operate a No. 22W 
Bucyrus erie (or equal) and do 
electric are welding. Steady work. 
Benefits. Do not apply unles» ex- 
perienced. Write to: Hamilton Mfg. 
& Supply Co., P. O. Box 212, Hol- 
land, Michigan, 49 423, or phone 
collecl: 616 396-7632. (93-99)

FACTORY WORK 
MALĖ

Steady employment in ceramic plant 
avvay from crowded area. Day & 
nighl shift. Early advancement. Will 
train. C ome to

VVALKER CHINA CO.
Solon Rd., Bedford litą*.

Near 1271
An Equal Opportunity Employer

(9(7-961



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Nijolė šlapelytė, dės- dakcija stambesne antrašte 
tanti anglų kalbą Detroito išryškino ”Who protest 
universitete, kur ruošiasi Czech invasion?’’ 
Master diplomui, parašė į
Rochesterio laikraštį The Straipsniui pasirodžius 
Times-Union protesto laiš- daug kas skambino jos te
ką dėl Čekoslovakijos įvy- veliui inž. šlapeliui Roches- 
kių, rusams su savo tan- tery, reikšdami pasitenki- 
kais ten įsiveržus, kurį re- mo ir pritarimo.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės New Yorko sei
me išrinkta valdyba turės 
savo posėdį Clevelande rug
sėjo 21 d. Atvyks ir pirmi
ninkas Juozas J. Bačiūnas 
iš Tabor Farmos. Ponas J. 
Bačiūnas taipgi žada daly
vauti jaunųjų dainininkų 
konkursiniame koncerte, ku- 
rį rengia Dirva rugsėjo 28 
d.

LB WASHINGTONO 
APYLINKĖ RUOŠIA 

PIKNIKĄ
Prašome visus Washing- 

tono ir apylinkių lietuvius 
sekmadienį, rugsėjo mėn. 
22 dieną atsilankyti, paben
drauti bei pasilinksminti 
ponų Balsių sode, 10535 
Wheatley St., Kensington, 
Md. (ten ir pernai buvo). 
Pradžia 1 vai. p. p. Bus už
kandžių, gėrimų, vaikams 
žaidimų, muzikos ir ... lai
mės šulinys. Jeigu lytų — 
piknikas įvyktų sekantį sek
madienį, rugsėjo 29 d.

Apylinkės Valdyba 
(Sk.)

VYDŪNAS GYVENIME 
IR KŪRYBOJE

Tokio turinio paskaitą 
skaitys iš Australijos atvy
kęs pedagogas, rašytojas ir 
žurnalistas Antanas Krau
sas. Paskaitą ruošia Lietu
vių šaulių Sąjunga Tremty
je, Detroito Stasio Butkaus 
kp., Spaudos ir kultūros 
sekcija.

Detroito visuomenė kvie
čiama atsilankyti į Lietu
vių Namus rugsėjo 15 d., 
12 vai. pasiklausyti Antano 
Krauso paskaitos.

SUBASKIT DIPVAI
BENT VIENĄ
NAUJĄ
PBENUMEBATOBtŲ

Pabaltiečių jaunimas New Yorke demonstravo prieš sovietą 
agresiją Čekoslovakijoje.

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS S-GOS

EAST CHICAGO SKYRIAUS 

rengiamame

DEŠIMTMEČIO VEIKLOS 
MINĖJIME-BALIUJE, 

kuris įvyks 
1968 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Jonyno salėje — Veden Rd., Chesterton, Ind.

Kokteiliai — 6 v. v.

Minėjimas ir meninė dalis — 7 v. v.
Meninę dalį atliks solistė

Natalija Aukštuolienė.

Vakarienė — 8 v. v.
Šokiams gros NEOLITU ANŲ orkestras.

Rengėjai

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 
MACHINERY
REPAIRMEN

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

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

(84-93)

VEIKSNIŲ SUDARYTAS 
JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS 

LAISVĖS KOVOS METAIS 
TURI SUTEILKT1 $100,000.

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

JAU SURINKTA 20';, 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

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos suvažiavimo prezidiumas ir atstovų dalis. Iš kairės prezidiumo 
sekretorius Ipolitas Krasauskas iš Toronto, pirmasis pirmininkas Aleksandras Dundulis iš Chicagos, 
antrasis pirmininkas Bronius Saplys iš Toronto ir H sekretorius Povilas Dirkis iš Chicagos.

Ed. Vasiliausko nuotrauka

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS
Vilniaus krašto lietuviai, 

gyvenantieji Amerikoje ir 
Kanadoje, rugsėjo 1 d. buvo 
susirinkę į 4-tąjį savo su
važiavimą Detroite.

Ta proga iš ryto šv. An
tano bažnyčioje kun. K. Si
maitis atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą, o 12 
vai. Lietuvių Namuose pra
sidėjo į suvažiavimą atvy
kusiųjų vilniečių registra
cija. Tuo pačiu metu vyks
tant PLB seimui New Yor
ke ir šaulių Sąjungos šau
dymo varžyboms Dainavo
je, vilniečių į šį suvažiavi
mą atvyko tik 25 atstovai.

Šuva žiavimą atidaryti, 
suvažiavimo rengimo komi
sijos pirmininkas Albertas 
Misiūnas pakvietė Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
pirmininką Kazį Veikutį, 
kuris savo tartame žodyje 
sveikino svečius, spaudos 
atstovus ir vilniečius atvy
kusius į šį suvažiavimą.

šis suvažiavimas, sakė 
jis, tegul bus laikomas mū
sų pareigos ženklu, savo tė
vynei, Vilniaus kraštui ir 
laisvėje esančių organizuo
tam veikimui. Po šių žodžių 
pakvietė atsistojimu ir su- 
sikaujimo minute pagerbti 
kovojusius už Vilniaus 
krašto principus ir jau at
siskyrusius su šiuo pasau
liu.

J prezidiumą buvo pa
kviesti: Aleksandras Dun
dulis ir Bronius Šaplys — 
pirmininkais ir Povilas Dir
kis ir Ipolitas Krasauskas 
— sekretoriais.

Sudarytos komisijos: re
zoliucijų — iš Jeronimo Ci
cėno, Alberto Misiūno, Ka
rolio Cicėno ir mandatų — 
iš Prano Marcinkėno, Bene
dikto Norkūno ir Juozo 
Leko.

Centro Valdybos pirmi
ninkas Kazys Veikutis, se
kretorius Albertas Misiū
nas ir iždininkas Vytautas 
Gurka skaitė iš Sąjungos 
veiklos pranešimus.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Centro Valdybos pirmi
ninkas Kazys Veikutis

Kontrolės komisijos aktą 
skaitė Gražutė Sirutienė, o 
Vilniaus spaudos fondo pra 
nešimą skaitė Aleksandras 
Dundulis. Skyrių praneši
mus padarė: Marijonas Ja- 
nukaitis iš Detroito, Vale
rijonas Šimkus iš Chicagos 
ir Jeronimas Cicėnas iš To
ronto. Visi pranešimai bu
vo priimti ir patvirtinti.

Nors šis vilniečių suva
žiavimas savo dalyvių skai
čiumi ir nebuvo per daug 
gausus, bet visi atvykusieji 
turėjo atsivežę gerų suma
nymų, buvo geroje nuotai
koje, veiklus ir ryžtingi.

Suvažiavime V. Šimkus 
siūlė, kad šiais Lietuvių Ko
vos metais turėtų būti kas 
nors paruošta ir išleistas 
sprendimas Vilniaus klausi
mu. Taip pat suvažiavime 
buvo kalbėta ir vėliavos įsi- 
gyjimo reikalu. Pavesta ap
tarti ir spręsti Centro Val
dybai. Kas liečia įrengtos 
koplyčios Washingtone Ši
luvos vardu pavadinimą ir 
Vatikane išleisto Lenkijos 
Krikščionybės 1000 metų 
sukakties proga pašto ženk
lo, kuriame Aušros Vartų 
paveikslas pavaiz duotas 
kaip Lenkijos simbolis, pa
ruošti ir išleisti knygą pa
sižadėjo Vilniaus Spaudos

Fondas—Aleksandras Dun
dulis.

Suvažiavime aptartas ne
malonus faktas, kad sklei
džiamuose, laike paminėji
mų ar švenčių, visuomenei 
brošiūrose (viena čia Ame
rikoje, kita Australijoje) 
Lietuvos žemėlapis deda
mas be Vilniaus.

Suvažiavimas Centro Vai 
dybą įgaliojo eiti pareigas 
dar tris metus.

Centro Valdybą sudaro: 
Kazys Veikutis — pirminin
kas, Stasys Lazdinys — 1 
vicepirmininkas, Valerijo
nas Šimkus — II vicepirmi
ninkas, Albertas Misiūnas 
— sekretorius, Vytautas 
Gurka — iždininkas, Euge
nija Bulotienė ir Kazys 
Gražutis — nariai.

Revizijos komisija: Gra
žutė Sirutienė — pirminin
kė, Juozas Lekas ir Aleksas 
Maskoliūnas — nariai.

Garbės teismas: Antanas 
Juknevičius -— pirminin
kas, Marija Gimbutienė ir 
Pranas Galinis — nariai.

Baigiantis suvažiavimui 
buvo priimtos rezoliucijos 
ir paruošti sveikinimai.

Po trumpos pertraukos 
buvo pradėta antroji suva
žiavimo dalis — vakarienė- 
pobūvis. Vakarienėje daly
vavo virš 40 žmonių. Va
karienę tvarkė ir pravedė 
suvažiavimui ruošti komisi
jos pirmininkas Albertas 
Misiūnas.

Albertas Misiūnas pri
statė visus vakarienėje da
lyvaujančius svečius, o A. 
Dundulis perskaitė gautus 
sveikinimus.

Suvažiavimą raštu svei
kino: Antanas Juknevičius 
buvęs VKL CV pirminin
kas, Algirdas Kaselaitis 
ALD S-gos vardu, Teodo
ras Blinstrubas ALT S-gos 
vardu, Vladas Išganaitis ir 
J. Gribauskas LšST CV var 
du ir G. Pilomovičius uk
rainiečių veteranų vardu.

Vakarienės metu buvo 
prisimintas ir pagerbtas 65 
metų amžiaus sukakties 
proga ir 5 metus pirminin
kaująs s-gai Kazys Veiku
tis.

A. Grinius

Lietuvių kilmės Phyllis A. Lidert, šiais metais laimėjusi 
$25,000 Pillsbury Bake-Off pyragų kepimo konteste, nuo rugsėjo 
7 iki 14 d. 1-3 v. p.p. Balzeko kultūriniame muziejuje Chicagoje, 
4012 Archer, skaito paskaitas ir demonstruoja pyragų kepimo me
ną. Nuotraukoje ji su muziejaus direktoriumi S, Balzeku, jr. prie 
"Vargo mokyklos" skulptūros.

Vilniečiai po suvažiavimo darbų vaišinasi pobūvio metu.
Ed. Vasiliausko nuotrauka
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