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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GALVOSŪKIS KREMLIUI
ĮVAIRIAUSIOS PASTANGOS NUTEIGTI KREM
LIŲ TAIKOS VIETNAME LABUI REMIASI 
PRIELAIDA, KAD SOVIETŲ VADAI TURĖJO 
ĮŽIŪRĖTI TO KARO PAVOJŲ JŲ PAČIŲ KRAŠ
TUI. TAČIAU KOL KAS KREMLIUS NEDAVĖ 
JOKIO PAGRINDO MANYTI, KAD IR JIS TAIP 

PAT GALVOJA.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Nepaisant D. Britani
jos ir Indijos premjerų 
nepasisekimų Maskvoje, 
kur jie bandė Kremlių 
įkalbėti sutikti su taika 
Vietname, su panašia mi
sija į Sovietijos sostinę 
atvyko ir generalinis 
Jungtinių Tautų sekreto
rius U Thant. Tiesa, pas-, 
tarasis turi ir asmeninių- 
motyvų — Kremliaus su- pagalbą
tikimas yra reikalingas 
jo pareigų pratęsimui.. 
Penkių metų terminas, 
kuriam jis buvo išrink- . 
tas, jau baigiasi. Spren
džiant iš sovietų spaudos 
atsiliepimų, Maskva turi 
jam reikalingų simpati
jų. Kartu su Kremliaus 
valdovais jis kalbėsis ir 
apie eventualios taikos 
Vietname galimybes.

Ta proga kyla klausi
mas, ar Kremlius iš vi
so nori taikos, ar jam ne
geriau, jei Vietname tę
siasi karas, su kuriuo 
formaliai jis nieko bend
ro neturi ir tuo pačiu nie
kuo nerizikuoja? Jei taip 
yra ištikro, ko gi Krem
liuje ieškojo Haroldas 
Wilsonas ir Indira Ghan- 
di? Spekuliacijas, kodėl 
Kremliui turi rūpėti tai
ka gerai trumpai formu
lavo bostoniškis "Chris- 
tian Science Monitor”. 
Dienraštis taip sampro
tauja:

"Sovietų Sąjunga atsi
dūrė prieš skubią ir bai
sią dilemą. Ką daryti 
Vietnamo byloje, kai ka
ro laimė pasisuko prieš 
komunistus ir amerikie
čiai bombarduodami Ha- 
noi ir Haiphongo naftos 
sandėlius dar daugiau

PRABILO APIE 
DARIIĮ IR GIRĖNĄ

Savaitę prieš 33-ąsias Da
riaus ir Girėno žuvimo metines, 
Vilniaus Literatūra ir Menas 
(liepos 9) paskelbė Kauno Poli
technikos Instituto sklandymo 
sekcijos pirmininko inžinie
riaus J. Balčiūno straipsnį, ku
riame pagaliau atskleista Da
riaus ir Girėno palaiky atradi
mo istorjia, ištisus aštuonerius 
metus buvusi gaubiama pusiau 
prasitarimų, pusiau nutylėjimy 
Šydu.

1958 mėty birželio 14 dieną 
Vilniaus radijas pranešė, kad 
to mėnesio pradžioje buvę at
rasti Dariaus ir Girėno palai
kai, karstuose aklinai užmūryti 
Medicinos fakulteto rūmy rūsy
je. Tas radijo pranešimas buvo 
paremtas tą dieną Tiesoje at
spausdintu buvusio civilinio la
kūno (dabar rašytojo) J. Dovy
daičio pranešimu, kuriame bu
vo paaiškinta, kad vokiečiams 
pasikėsinus paimti varinius 
karstus, "Grupė Kauno patrio
tų, padedant medicinos fakulteto 
sargams, prasiskverbė į vidy 
ir, negalėdami karšty išgabenti, 

įsitraukė į tą karą? 
Sprendimai galėtų būti 
dvejopi.

Pirma, Kremlius ga
lėtų sutikti su karčiais 
gyvenimo faktais ir pa
tarti Šiauriniam Vietna- 
mui liautis bandžius už
kariauti Pietinį Vietna
mą. Iš kitos pusės, Mask
va galėtų padidinti savo 

Hanoi režimui, 
kaip tai buvo iškilmin
gai sutarta V ar šuvo s p ak
to dalyvių deklaracijoje. 
Pirmasis kelias yra la
bai nemalonus, antrasis 
— didžiai pavojingas.

Yra rimto pagrindo 
manyti, jog Kremlius da
bar norėtų, kad karas 
Vietname iš viso nebūtų 
prasidėjęs, tačiau jam 
sunku dabar prisiversti 
imtis iniciatyvos konflik
to užbaigimui. Mat, 
Kremlius pasisakyda
mas už taiką: (a) pripa
žintų amerikiečių perga
lę, (b) pirmininkautų 
'tautinio išvadavimo ka
ro’, į kurio 'šventumą’ 
Kremlius tiki, likvidaci
jai ir (c) duotų gerą pro
gą Pekinui pulti sovietus 
už 'bailumą' ir 'bendra
darbiavimą su JAV’.

Antra vertus, pasiųs
ti pakankamai pagalbos 
Šiauriniam Vietnamui, 
kad tas galėtų atsilai
kyti prieš amerikiečių 
persvarą, yra rizikinga. 
Visų pirma, tos pagal
bos reikia labai daug. 
Antra, jei tos pagalbos 
visitek neužtektų, sovie
tų prestižas patirtų dar 
didesnį smūgį.

Visai aiškiai kalbant, 
Sovietų Sąjunga nėrapa-

juos nunešė į rūsį. Per naktį 
sienoje buvo paruošta slėptuvė 
ir joje karstai buvo aklinai už
mūryti”. Paskui ilgą laiką (t.y. 
16 mėty) nebuvę žinoma, koks 
likimas ištiko karšty slėpėjus 
ir kur didvyrių kūnai. Vilniaus 
radijas tą pranešimą pakartojo 
kelis kartus. Pranešimas buvo 
baigiamas žodžiais: "Sis įvykis 
sutaps su lakūnų žuvimo 25-mis 

metinėmis, kurias mūšy res
publikos visuomenė ruošiasi tin
kamai pažymėti".

Tai buvo pirmas viešas pra- 
bilimas apie Darių ir Girėną 
Lietuvoj nuo 1943 metų vasa
ros. (Tuo metu po truputį jau 
buvo prasidėjęs ir kitų Stalino 
laikais neišdrįstų garsiai ištar
ti vardų minėjimas). Tačiau, iš
skyrus. radiją, to J. Dovydaičio 
pranešimo tada nepakartojo nei 
vienas kitas Vilniaus laikraštis. 
J. Dovydaičio jau buvo prasi
tarta, kad skubiai ieškoma pri
deramos vietos didvyrių kapui 
ir paminklui. Liepos 17 dieną 

(Nukelta f 2-rą pusi.) 

kankamai pajėgi, kad 
galėtų padėti komunis
tams sumušti JAV ir 
pietinius vietnamiečius. 
Sovietų pagalba galėtų 
tiktai konfliktą prailgin
ti ir privesti prie dar di
desnių sunakinimų Šiau
riniame Vietname.

Už tat Maskva atsidū
rė prieš labai sunkų 
sprendimą. Remdama 
tai, ką ji vadina 'tauti
nio išvadavimo karu’, 
bet kas iš tikro pasiro
dė esanti Hanoi imperia
listinė avantiūra, Sovie
tų Sąjunga mato, kad tas 
veda prie grėsmės jai pa
čiai. Mes tikime, kad 
Maskva turi pripažinti 
tą faktą ir persvarstyti 
savo atsisakymą atvi
rai prisidėti prie karo 
sustabdymo žygių."

Taip atrodo Bostone 
ir turbūt panašiai D. Bri
tanijoje ir Indijoje. Iš ki
tos pusės, faktas, kad 
Kremlius nenori skubiai 
veikti taikos labui, įrodo 
jog paprastai labai at
sargūs jos valdovai dar 
nėra įsitikinę jiems siū
lomo recepto gerumu. 
Atrodo, kad jie dar skai
čiuoja, jog karo užtęsi
mas gali padidinti jo prie
šų skaičių pačiose Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse. Ir negali jiems dėl 
to priekaištauti. Pačios 
Amerikos spaudos lek
tūra juos privedė prie 
tos minties.

IŠ VISO PASAULIO

* NEGRŲ "JUODOSIOS JĖ
GOS" užtarėju ir skatintojų yra 
įtakingą vietą JAV Kongrese tu
rįs negrų kongresmanas Adam 
Cleyton Powell. "Juodosios jė
gos" vadovus pavadinęs "nau
jos veislės katėmis", A.C. Po
vėli pareiškė, kad jie savo tiks
lais artimesni negrų masėms 
ir simptomatiškesni jųjų aspi
racijoms". Toliau dėstydamas, 
kad baltųjų remiama ir finan
suojama senoji negrų vadovybė 
turėtų pasišalinti. Tai kartu 
ženklas, kad negrų vadovybėje 
didėja plyšys tarp nuosaikiųjų 
ir radikaliųjų vadovų.

* BRITANIJOS PREMJERAS
WILSONAS grįžo iš Maskvos ir 
pareiškė savo kabineto nariams 
Kremliuje radęs "mandagų su
silaikymą" sprendžiant Vietna
mo klausimą. Kremliaus vado
vai neparodę jokio noro keisti 
savo nusistatymą tuo klausimu.

Iš spaudos pranešimų galima 
spręsti, kad Maskvos dėmesys 
krypsta į Europos problemas, 
neišskiriant dėmesio ir įvai
riems vidaus sunkumams. At
rodo, kad Vietnamo problema 
paliekama spręsti kiniečiams, 
kurie linkę tą kovą tęsti "iki 
paskutinio vietnamiečio".

* PRISIEKUSIŲJŲ TEISMAS 
Chicagoje pradėjo svarstyti žu
diko R. Speck bylą už nužudy
mą 8 jaunų slaugių.

Žudiko R. Speck sveikata tai
sosi po bandymo nusižudyti.

Spauda rašo, kad žudiko ad
vokatas bandysiąs įrodyti, jog 
Speck esąs psichiniai nesvei
kas.

* KOMUNISTINES RUMUNI
JOS VYRIAUSYBE atšaukė ru
munų tautinių šokių trupės vi
zitą Amerikoje. Motyvas — ne
pritariama JAV politikai Viet
name.

* OHIO TAUTINES GVARDI
JOS daliniai, prisidėję pr) nu
raminimo negrų riaušių Cle
velande, liepos 26 d. atsitrau
kė iš riaušių nuniokoto Hough 
Avė. rajono.

Misija prie Jungtiniy Tautų 
priėmė Jaunimo peticiją

Liepos 22 dieną lie
tuvių delegacija išprel. 
Jono Balkūno, Dalios 
Bulgarauskaitės, Juozo 
Miklovo, Algio Šimuko- 
nio buvo priimta Ame
rikos misijoje prie 
Jungtinių Tautų New 
Yorke. Vestibiulyje de
legaciją sutiko ir paly
dėjo misijos valdininkė 
p-lė Sylvia Rhodes. Pri
ėmė p. G. Richard Mon- 
sen (Deputy Director of 
Public Affairs). Prel. 
Balkūnas pradžioje pa
aiškino vizito tikslą, pe
ticijos esmę, papasakojo 
trumpai apie jaunimo sto
vyklavimą Dainavoje bei 
Kongresą Chicagoje. Po 
to įteikė Kongreso poli
tinės komisijos deklara
ciją pasaulio vyriausy
bėms kartu su Antikolo- 
nialinės Lygos lydraš
čiu ambasadoriui A.J. 
Goldbergui, kur prašo
ma priimti peticiją ir 
perduoti ją Jungtinių Tau
tų 24-ių komitetui. Kar
tu ambasadoriaus pra
šoma raginti kolonializ
mui tirti 24 komitetą 
įtraukti dienotvarkėn 
klausimą dėl Sovietų Są
jungos paneigimo Lietu
vai teisės būti nepriklau
soma.

Užsimezgė malonus ir 
naudingas pokalbis tarp 
visų delegacijos narių ir 
p. Monsen. Perskaitęs 
pridedamuosius raštus 
p. Monsen pritariamai 
pareiškė, kad greitu lai
ku matysis su ambasado
rium ir perduos delega
cijos prašymą ir doku
mentus. Priimdamas 

JAV-se surinktų parašų 
ir surištų į 10 tomų pe
ticiją užtikrino, kad JAV 
misija perduos peticiją 
24-ių komitetui.

Pokalbio metu, kuris 
truko pusė valandos, p. 
R. Monsen ypač domė
josi pasaulio lietuviais, 
tame tarpe ir jaunimu 
iš 17’ šalių suvykusiu į 
Kongresą Chicagoje. 
Tam tikram mūsų nus
tebimui misijos atstovas 
labai teigiamai politiniu 
požiūriu įvertino vad. 
Jaunimo peticiją, po ku
ria parašai buvo renka
mi pasaulyje. Taip pat bu
vome maloniai nustebin
ti p. Monsen žinojimu lie
tuviškųjų aspiracijų, 
nors jis ir visai naujas 
žmogus New Yorke... 
neseniai sugrįžęs iš 
Prancūzijos. Išbuvęs ten 
ilgesnį laiką ir artimai 
susidraugavo su lietuvio 
diplomato Baltrušaičio 
šeima Paryžiuje. Atsi
lankydavo ten ir į lietu
vių parengimus. Šia pro
ga delegacijos narys (ir 
fotografas) A. Šimukonis 
parodė jam nuotraukų iš 
paskutiniųjų lietuviškųjų 
parengimų Amerikoje: 
Dainavos, Kongreso, Lie
pos 8-sios demonstra
cijų bei Dr. K. Valiūno 
suruoštos Kongreso sve
čiams išvykos laivu ap
link Manhattaną. "Kas 
išrinko komunizmą Lie
tuvai?" klausė demons
tracijų plakatai ir p. Mon
sen pritarė reikalavimui 
Jungtinėms Tautoms tą 
klausimą ištirti. Laike vi
zito buvo paliesti ir kiti 

klausimai, susiję su Lie
tuvos bylos iškėlimu 
Jungtinėse Tautose.

Tokiu būdu malonaus 
vizito JAV misijoje prie 
Jungtinių Tautų metu bu
vo atsiektas pagrindinis 
tikslas: JAV-ių misijai 
įteikta peticija su para
šais, surinktais šiame 
krašte. Būdama pati 24- 
ių komiteto narys, JAV 
sutiko peticiją perduoti 
šiam kolonializmu besi
dominčiam komitetui, t. 
y. pabūti mūsų reikalo 
tarpininku. Šiuo didžios 
valstybės gestu, tam tik 
ra dalimi, netiesiogiai 
daroma intervencija 
Jugtinėse Tautose Lie
tuvos bylos reikalu. Tu
rint galvoje mūsų analo
giškus atsiekimus kitų 
valstybių misijose (Aus
tralija, Canada, Colom- 
bia, Italija) ir U. Thanto 
principinį sutikimą pe
ticiją priimti, galima 
šiandien tarti, kad žygy
je į Jungtines Tautas pa
saulio lietuvių bendruo
menė padarė vertingą 
įnašą Lietuvos laisvei 
priartinti.

Juozas Miklovas

* SOV. S-GA įsteigė specia
lią ministeriją kovai su chuli
ganizmu miestuose.

Vilniaus filharmonija išsiun
tė keturis solistus palinksminti 
Mažosios Lietuvos kolonistų. So
listai, žinoma, nei Didžiosios, 
nei Mažosios Lietuvos dainų dai 
nininkai: Rubackis, Ambraška, 
Kicanova ir "repatriantas" Mac« 
konis, Lotynų Amerikos liaudies 
dainų atlikėjas. (ELTA)
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PRABILO APIE DARIU ir GIRĖNĄ

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
(1958 m.) turėjo būti iškilmin
gos naujos laidotuvės ir 25 me
tų nuo lakūnų žuvimo sukakties 
minėjimas.

Tačiau vietoj žadėtų iškilmių 
Kaune (ar Vilniuj), kuklios iš
kilmės buvo surengtos tik la
kūnų žuvimo vietoj, Soldino miš
ke (dabar Lenkijos teritorijoj). 
J tas pagerbtuves buvo nuvykę 
Povilas Rotomskis (dabar jau mi
ręs, buvęs "kultūrinių ryšių" 
organizatorius), Dariaus duktė 
gydytoja Nijolė Maštarienė.buv. 
generolas Urbšas, sklandymo 
stoties viršininkas Z. Brazaus
kas, rašytojas A. Bieliauskas ir 
kompartijos centro komiteto įs
taigos atstovas Vytautas Zinke
vičius (dabar Sov. ambasadoj 
Washingtone). Tiesa paskyrė Da
riaus ir Girėno žygiui paminėti 
vedamąjį straipsnį ir ištisą pus
lapį priekaištų Lietuvos vyriau
sybei ir Amerikos lietuvių vi
suomenei už nepakankamą to žy 
gio rėmimą ir vėliau nepakan
kamą žuvusių didvyrių pagerbi
mą... Bet nei žodžio apie palai
kų atradimą.

Nuo to laiko ir liko neaišku, 
buvo, ar nebuvo atrasti dingę 
karstai ir kiek iš viso buvo tie
sos 1958 metų birželio 14 die
nos J. Dovydaičio pranešime. 
Tik dabar inž. J. Balčiūnas kon
krečiau ir patikimiau atpasako
ja didvyrių palaikų paslėpimo ir 
atradimo istoriją, nors ir joje 
yra neišaiškintų spragų.
Nurodęs iš gandų tegirdėtas 

priežastis, kodėl karstai buvo 
laikomi Medicinos fakulteto kop
lyčioj (perkelti iš mauzoliejaus), 
inž. J. Balčiūnas pasakoja:

"Kauną užplūdo vokiškieji oku
pantai. Po "apsaugos" skraiste 
jie grobė, naikino kultūros ver
tybes. Iškilo pavojus ir kars
tams su lakūnų palaikais. Imita
vus vokiečių sargybą, jie buvo 
pervežti Vytauto bažnyčion. Bet 
rūsiai čia buvo drėgni, ir kars
tus teko grąžinti universitetan.

"Fiureris paskelbė totalinį 
spalvotų metalų rinkimo vajų. 
Vokiečių karininkai ir rudmarš- 
kiniai landė po įmones, įstaigas, 
namus, surašinėdami ir rinkda
mi spalvoto metalo gaminius, 
neaplenkdami net durų rankenų. 
Hitlerinis įgaliotinis užsuko ir 
į medicinos fakultetą. Kai, pri
sirašęs ilgiausį daiktų sąrašą, 
įkišo nosį koplyčion, su džiaugs 
mu užsirašė: "Du karstai, vari
niai". įsitikinęs, kad jie netuš
ti susidomėjo, kas tie vyrai la
kūnų šalmais. Darbuotojai pa
aiškino, jog tai perskridusių 
Atlantą lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno palaikai.

— Kas Lietuviai perskrido 
Atlantą? -- stebėjosi hitlerinin
kas ir dar kartą apžvelgė lobį.

Greitai karstais susidomėjo 
gestapas (slaptoji policija). Ža
dėjo pakeisti kitais -- "geres
niais". Visi suprato tą okupan
tų "gudrybę", -- gestapas to
kiu būdu tikėjosi sunaikinti nar
siųjų lakūnų palaikus.
"Vieną 1942 m. vasaros po

pietę prof. Šiaulys (prof. Bene
diktas šiaulis, farmacijos ka
tedros vedėjas, 1925-27 metais 
studijavęs Harwardo, ir Wes- 
tern Reserve universitetuose, 
Jungt. Valstybėse), pasikvietęs 
patikimus universitete gyvenu
sius žmones Riaubą,Beržinską,- 
Štriupkus, paaiškino:

— Buvusio aeroklubo lakūnai 
nori paslėpti Dariaus ir Girėno 
karstus ir prašo mūsų pagalbos. 
Visa tai turi likti paslaptyje.
Karstus numatė paslėpti rū

syje, prie katilinės esančioje 
nišoje.

"Vakare, kai visi sumigo, tal
kininkai atvežė plytas ir pa
ruošė skiedinį. Iš kiemo, per 
lavoninę, paruoštą medžiagą su 
nešė į rūsį. Po to karstus liftu 
nuleido rflsin ir, sudėję vieną 
ant kito, patalpino nišoje Tal
kininkaujant dviem mūrinin
kams, iki aušros išaugo nauja 
siena. Prof. Šiaulys dar kartą 
visus įspėjo — jeigu gestapas 
tardytų, sakyti, kad karstus iš
sivežė atvažiavusi kažkokia vor 
kiečių mašina.

"Ir ištiesų, praėjus kelioms 
dienoms, okupantai suuodė, kad 
koplytėlė tuščia. Prasidėjo tar
dymai ir ieškojimai. Gestapi
ninkai šaukė, kad tai bolševikų 
darbas, ir ypač kibo prie rū
muose gyvenusių tarnautojų. Ta-- 
čiau šie kartojo vieną ir tą pa
tį: karstus išvežė vokiečių ka
reiviai. Okupantai nieko negalė

jo padaryti.
"Laikas bėgo. Tuoj pat po ka

ro mirė prof. Šiaulys. (Iš tikrų
jų prof. Šiaulis mirė tik 1957 
metais. 1951-56 metais, tuose 
pąčiuose rūmuose, kur buvo pa
slėpti karstai, jis buvo fakulte
to dekanas. E.), vėliau mirė 
Beržinskas, Riauba. Buvusia
me universitete nebegyveno ir 
Štriupkai. Net daugelis univer
siteto darbuotojų susigyveno su 
ta mintimi, kad palaikus sunai
kino hitlerininkai.".

Toliau rašo:
"Valstybinio Dailės instituto 

diplomantas V. Mačiuika (skulp
torius ir poetas. E.), rinkdamas 
medžiagą diplominiam darbui 
"Dariaus ir Girėno paminklas", 
susidomėjo lakūnų karstų liki
mu. (Pasakotojas nemini, kada: 
prieš ar po Dovydaičio prane
šimo, kad karstai atrasti. E.). 
Jis, susižinojęs su kitais suin
teresuotais asmenimis, ryžosi 
surasti lakūnų palaikus. Prasi
dėjo- ieškojimai. Apklausti ins
tituto (Medicinos instituto, kuris 
yra buv. Medicinos fakulteto pa
talpose. E.) darbuotojai tik spė
liojo, kad karstai gali būti pa
slėpti kažkur institute. Liko 
tokia galimybė: docentas J. Riau 
ba, mirusio senojo Riaubos sū
nus. Jis gimė ir augo universi
teto rūmuose, pro jo smalsias 
paauglio akis vargu ar galėjo 
praslysti toks įvykis. Tačiau, 
kas ir kada karstus užmūrijo, 
nežinojo ir Riauba. Tėvas prieš 
mirtį išsitaręs, jog jie yra rū
syje, ir kad tiksliai apie tai ži
no Štriupkai. Pagaliau siūlo ga
las atvedė prie tikslo -- pensi
ninkas štriupkus parodė vietą, 
kurioje užmūrijo karstus."

Kada tai buvo, Balčiūnas ne
mini. Tik sako, kad buvo suda
ryta ekspertų komisija, kuri 
nustatė, kad 1946 metų potvynio 
metu, pro ventiliatoriaus angą 
vanduo buvo užliejęs užmūrytą
ją patalpą. Nors kūnai buvo ir 
balzamuoti, nuo vandens jų au
diniai labai suirę, net sunykę, 
vėl balzamuoti nebeįmanoma. 
Komisija nutarusi, kadlakūnųS. 
Dariaus ir S. Girėno palaikus 
tikslingiausia palaidoti. Jie bu
vę iškilmingai (?) palaidoti... 
1964 metų liepos 12 dieną Kau
ne ... sovietinių karių kapinėse.

Jeigu palaikai buvo atrasti ta
da, kai buvo pirmą kartą apie tai 
paskelbta, tai yra, 1958metųbir-r 
želio pradžioj (o kad turėjo būti 
tada rasta, beveik nėra abejoji
mo, nes jau tada buvo nurodyta, 
jog karstai atrasti medicinos fa
kulteto rūmų rūsy užmūrytoj 
slėptuvėj), tai dabar paaiškėja, 
kad ekspertų (turbūt ne tiek me
dicinos, kiek politikos ekspertų) 
komisija šešerius metus 
svarstė, ką su tais palaikais da
ryti. Nors 1958 metais kalbėjo 
apie visuomenės rengimą
si palaidoti lakūnus geriausioj 
vietoj ir pastatyti paminklą, "eks
pertai" pagaliau Lietuvos didvy
rius palaidojo ... okupantų 
kapinėse. Ir vietoj žadėto pa
minklo, kaip pasakoja J. Balčiū
nas, "išaugo naujas kapas su me
morialinėmis lentomis ir įra
šais: S. DARIUS, 1896.1.8-1933 
VII.17. S. GIRĖNAS, 1893.X.7 — 
1933.VII.17." Dvejus metus teko 
laukti, ligi rašytojų laikraštyje 
tapo prasitarta, kada ir kur pa
laidoti.
Skulptorius V. Mačiuika savo 

diplominį darbą atliko puikiai: 
sukūrė labai įspūdingą Dariaus 
ir Girėno reljefinį portretą. Bet 
paminklo dar nėra ir, turbūt, ne 
bus (visi skulptoriai dabar įkin
kyti lipdyti paminklus Leninui, 
jo šimtojo gimtadienio progai). 
Dariaus ir Girėno žuvimo meti
nes tik šiuo papasakojimu atžy
mėjo Literatūra ir Menas. Tie
sa, kuri prieš aštuonerius me
tus buvo labai gausiai apie juos 
prabilusi, šįmet liepos 17 dienos 
rytą skelbė sovietinio metalisto 
šventę, o pro Dariaus ir Girėno 
sukaktį praėjo tylomis, lygiai 
kaip ir visi kiti Lietuvoj skaityti 
gaminamieji laikraščiai.

(ELTA)

Dariaus ir Girėno žuvimo vie
toj, liepos 17~dieną, prie esamo
jo paminklo atidaryta nauja me
morialinė lenta. Jąja pasirūpino 
Vroclave (buv. Breslau) gyvenan
tieji lietuviai. Ten yra Lenkijos 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
draugijos skyrius.

(ELTA)

P.P. Kajeckai, pastaruoju me
tu, Valstybės Departamento kvie
timu, dalyvavo Marinų parade;

Jie taip pat dalyvavo Saudi 
Arabijos Karaliaus Faisal lan
kymosi proga -- jojo ir JAV 
Prezidento Johnson garbei su
ruoštuose priėmimuose bei prof. 
ir ponios O. Janse priėmime..

Š. m. rugp. 1 d. p.p. Kajec
kai dalyvaus Ambasadoriaus ir 
Ponios AverelI Harriman ruo
šiamame priėmime p.p. Luci 
Johnson ir Pat Nugent garbei, 
kur pakviesti Dipl. Misijų še
fai su žmonomis.

MIRĖ RA Y T. MILLER

Neseniai Clevelande 
mirė Ray T. Miller, bu
vęs demokratų partijos 
ilgametis vadas, Cleve
lando burmistras 1933 
metų laikotarpiu. Tais 
metais, pradėjus įreng
ti lietuvių kultūrinį dar
želį, pastatant jame dr. 
Jono Basanavičiaus pa
minklą, kaip miesto 
atstovas, Miller dalyva
vo su Lietuvos ministru 
B.K. Balučiu darželio iš
kilmėse. Miller mirė 73
metų amžiaus.

III-os Dainų Šventės K-to pirm. dr. S. Biežis padeda Jaunimo 
Centre vainiką prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. 

V. Noreikos nuotrauka

GERIAUSIAS METU PREKESC-
DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR
Jūs galite pirkti firmoje PODAROGIFTS, INC. Jūsų patar
navimui PODAROGIFTS, INC. parodų salėje tik ką gauti 
"LAIMĖTOJAI” tarptautinėse

parodose:
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio "MOSKVIČ”
— jis neapvils jus bet kokiame kelyje.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ ’IŽ-PLA- 

NETA’ — TELEVIZIJOS aparatai naujausios konstrukcijos. 
FOTO APARATAI — su patobulintais objektyvais, paga
mintais iš ypatingo stiklo. — Ekonomiški ŠALDYTUVAI — 
Elegantiški KAILIŲ PALTAI ir KEPURĖS iš pagarsėjusių 
rusiškų kailių. — AUDINIAI įvairiausiu spalvų ir raštų. — 
Pagarsėję rusiški DELIKATESAI: grūdinė ikrą, konservuoti 
krabai ”ČATKA“ ir ”AKO“, o taip pat kiti maisto produktai.

VISA TAI JŪS GALITE PIRKTI PAS MUS!
Pirktos prekės pristatomos Jūsų giminėms SPECIALIO

MIS ATPIGINTOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS KIEKIS
— BE MUITO — BE KITŲ MOKESČIŲ. — PODAROGIFTS, 
INC. garantuoja skubų, tikslų dovanų pristatymą ir prane
šimą apie jų gavimą.

Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite pa
sirinkimui daugybę prąmonės gaminių ir maisto produktų.

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas užsa
kyti dovanas savo giminėms USSR!

• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymų formalumus.
• IŠPILDYS bet kokius-Jūsų giminių pageidavimus.
• PATENKINS juos pasirenkant užsakytų prekių pagal sa

vo skonį ir jų kokybę.
• PADĖS suderinti Visasąjunginės importo-eksporto ”VNEŠ- 

I’OSYLTORGUI” priimti užsakymus kitų įmonių prekėms, 
nenurodytoms kataloge.

• NUSTEBINS JUS SAVO PIRKĖJIŠKA SPECIALYBE.

Išimtinai palankiomis kainomis — KELIALAPIAI Jūsų ar
timiesiems, gyvenantiems USSR į PUIKIAUSIUS KUROR
TUS SOVIETŲ SĄJUNGOJE. Jn vaizdai išstatyti Parodi

nėje Salėje — PODAROGIFTS, INC.
Rašykit, skambinkit, reikalaukit informacijų iš PODARO
GIFTS, INC., vienintelės firmos JAV-se turinčios specialią 
sutartį su V/O ”VNEŠPOSYLT()RG” išpildyti dovanų užsa
kymus Jūsų giminėms USSR.

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547

Tuos ir kitus daiktus Jūs galite užsakyti per kurį iš 
mūsų agentų ar atstovu turinčių savo įstaigas daugelyje 
miestų Jungtinėse Valstybėse,

------------------------------—--------------------- v
ŠIOMIS DIENOMIS BUVO IŠLEISTA NAUJA LIE

TUVIŠKA PRAMOGINĖS MUZIKOS PLOKŠTELĖ ”AU- 
RELIA” ĮDAINUOTA AURELIOS I’AUKŠTELIENĖS- 
JARAITĖS — SU MEL DOKICH IR JO ČIGONŲ AKOM- 
PONAV1MŲ.

ŠIĄ GRAŽIĄ ROMANTIŠKĄ PLOKŠTELĘ CLEVE
LANDE GALIMA ĮSIGYTI DIRVOJE, PAS H. JOHAN- 
SONĄ, 20930 PRYDAY AVĖ. IR IZ. ŠAMO BRANGE
NYBIŲ KRAUTUVĖJE, E. 185 GT. (LA SALLE NA
MUOSE). KAINA — 5 DOL.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS ipedžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

PLANINGAS TAUPYMAS
■moka dioidvndm

...........  PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Pinaadiaa(, aatradimį ir penktadiaaĮ 
aaa 9 tai. ryta iki 4 vali. po pi. lį.

EetvirtadieaĮ aao 9 vaL ryta iki 8 v. vak. 
šadtadieal kao 9 vai. ryta iki 1 vai. po piet^ 
Tia&ndfeaį aUaryta vIbą, diaa%

Onutered and Supcrviaed by tbe United Statea *7 0Ttrn»inf 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Hcae Vkyhta 7-7747 Jobo J. Kazaaaaafcaa, Prea.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribsuslss, Exec. Secv- 
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1;WED. CLOSED
PHONE 656-6330
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MAŽOJI SPAUDA
Viename iš daugelio 

biuletenių, prisiunčiamų 
įvairiausių amerikietiš
kų organizacijų, randa
me įsidėmėtinas mintis 
apie mažosios spaudos 
reikšmę.

— Amžiuje, kada ver
žiamasi į platybes, kada 
dydis ir apimtis pasida
ro vyriausybės ir pra
monės būtinybė, džiugu 
matyti darbą, kuriame 
pasisekimas glūdi ne 
vien tik dydyje ir apim
tyje. Tai mažųjų miestų 
lokalinė spauda.

Amerikoje yra virš 
8000 t.v. vietinių "ho- 
metown” laikraščių. Jie 
pasiekia apie 32 mil. 
šeimų. Kai didieji dien
raščiai kovoja su konku
rentais dėl tiražo (tuo 
pačiu ir dėl skelbimų 
kainų), kenčia nuo strei
kų, mažieji tuo pat me
tu džiaugiasi tiražo au
gimu.

Negana to, mažieji ir 
nepriklausomieji laik
raščiai yra ir nepriklau
somos minties reiškė
jais. Be jų nebūtų ir 
spaudos laisvės. Be jų 
neturėtume bendruome
ninio gyvenimo vaizdo, 
be jų neišryškėtų ir ne
išsikristalizuotų nuo
monės, siekiančios vi
suomenės sentimentą ir 
dienos aktualijas.

Tikrumoje, be tų tūks
tančių redaktorių ir 
spaudos žmonių, kurie 
sudaro sąlygas reikštis 
spaudos laisvei, toji lais
vė dingtų kartu su visuo
menės laisve. Taigi, lo
kalinis laikraštis yra 
mažosios pramonės 
dalis, atliekanti labai di
deli darbą.

Šios biuletenio min
tys, jei būtų patiektos 
vieno kurio lietuviško 
laikraščio redaktoriaus 
originalia forma, susi
lauktų priekaišto, kad 
tai pasigyrimas, išsi- 
aukštinimas ar pan. 
Nes gi lietuvių visuome
nėje žinojimas vis
ko, patirtis, savo pozici
jos įvertinimas stovi 
aukščiau už visuomenės 
nusistatymą, už jos nuo
monę. Lietuviškoje spau
doje vyrauja daugiau ofi
cialumo, o ne atvirumo 
tendencija.

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Esame išsiauginę 
naujų laikų bajoriją, ku
rioje vyrauja pavardės 
ir titulo vyresniškumas, 
tik jau ne nuomonės lais
vės gerbimas. Nukenčia 
dėl to ne tik mūsų spau
da, bet lygiu būdu nuken
čia ir visos pastangos, 
gera valia skiriamos 
visuomenės labui. Gi ir 
mūsų lietuviškoje visuo
menėje organizacinė 
veikla, pavienių asme
nų laimėjimai, didesnės 
organizuotos apraiškos 
yrą lydimos ne tiek šab
lono ir nežinia kieno nu
braižytų planų, bet žmo
giškosios galvosenos ri
zika laurus laimėti ar 
vietomis ir suklysti.

Nemanytume, kad tik 
pripuolamai Draugo Ker
tinės Paraštės vedamąjį 
rašant k. br.(adūnas) 
prasitarė "O kodėl po 
kiekvieno išskirtinio lie
tuviškojo gyvenimo įvy
kio viešai ir plačiau 
spaudoje neparašyti:kas 
ir kaip buvo padaryta ar 
nepadaryta, kas pasiekta 
ko nepasiekta? Juk to
kie pasišnekėjimai duo
tų apsčiai naudos įvai
riems planavimams atei
tyje”.

Pasikeitimas nuomo
nėmis per spaudą ir su
daro tas galimybes, ku
rios reikalingos plačia
me krašte išsiskirsčiu
siai bendruomenei. Savo 
apimtim nedidelė lietu
vių spauda, bet ji įvairi, 
reikalinga ir naudinga. 
Ir spauda — žmonių dar- 
bo vaisius. Todėl ir ji 
nėra be klaidų. Jų iš
vengti sunku vien tik į 
kitų reikalavimus atsi
žvelgiant. Klaidų leng
viau išvengsime ir spau
doje rašantiesiems va
dovaujantis sąžine ir tie
sos siekimais.

Redaktoriai vieni, be 
bendradarbių ir visuo
menės talkos vargu ką 
gali atsiekti. Spaudą 
akylai sekdamas ir jai 
didelį dėmesį visą gy
venimą skyręs PLB 
pirm. J. Bačiūnas nese
niai prisiuntė iškirptą sa
kinį iš Capper’s Weekly 
— "Jei pamatysite re
daktorių, kuris visiems 
įtinka, nematysite jo nei 
sėdinčio nei stovinčio, o 
gulsčią, ir aplinkui labai 
daug gėlių.”

(j.č.)

• Pirmasis Laisvojo 
Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas, įvy
kęs 1966 birželio 30 - 
liepos 3 dienomis Chi
cagoje, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, ir at
stovaująs Argentinos, 
Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Brazilijos, Di
džiosios Britanijos, Itali
jos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados, Ko
lumbijos, Naujosios Ze
landijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, 
Urugvajaus, Venezu- 
elos bei Vokietijos lie
tuvių jaunimui, paskai
tomis, simpoziumais 
bei diskusijomis apta
ręs išeivijos lietuvių jau
nimo tikslus, siekimus, 
pareigas ir uždavinius, 
iškilmingai pareiškia:

LIETUVIŲ TAUTOS 
REIKALU

Kongresas reiškia ti
kėjimą lietuvių tauta, tu
rinčia žmonijos istorijoj 
savo vietą ir misiją,
ypač dabartiniais lai
kais, kai pasaulio tau- • 
tos suartėja bendrie
siems žmonijos tikslams 
siekti ir vykdyti.

Todėl Kongresas, di
džiuojasi visais tais lie
tuviais, kurie su nepalau
žiama viltimi ir pasiau
kojimu dirbo ir dirba 
savo tautos gerovei ir 
ateičiai, ypač Lietuvos 
jaunimu, savo valią iš
reiškusiu 1941 metų su
kilimu prieš okupantą, 
didvyriškomis partizanų 
kovomis, rezistenciniu 
pasipriešinimu ir kitais 
žygiais.

Išeivijos lietuvių jau
nimas, tęsdamas tauti
nius darbus svetur reiš
kia savo tautai ištikimy
bę ir ją vykdo šiais dar
bais.

Pasisako už Jungtinių 
Tautų Chartos ir Žmo
gaus Teisių Deklaraci
jos visuotinį įgyvendini
mą, laiduojantį valstybi
nio apsisprendimo, kul
tūrinio savitumo, religi
jos, žodžio, sąžinės ir 
kitas teises bei laisves. 
Tokių teisių ir laisvių 
taip pat privalo lietuvių 
tauta, turinti ilgaamžę 
istoriją, tautinę savo kul
tūrą ir nepriklausomo 
gyvenimo tradicijas. Dėl 
to Kongresas dabartinę 
Lietuvos okupaciją, įvyk
dytą klastingu sovietinės 
Rusijos ir nacinės Vo
kietijos susitarimu, lai
ko neteisėtu prievarti
niu aktu, pavertusius Lie
tuvą Sovietų Sąjungos da
limi su vaisais iš to ky
lančiais kolonizaciniais 
padariniais — išnaudo
jimu, naikinimu, nutau
tinimu ir nuvertinimu.

Kadangi aukščiau mi
nėtos teisės ir laisvės 
yra visos kultūringosios 
žmonijos laimėjimas, 
dėl to visų kultūringų 
žmonių jos turi būti gi
namos ir saugojamos. 
Lietuvių išeivijos jau
nimas, bręsdamas kar
tu su teisių bei laisvių 
idealo įsitvirtinimu žmo
nijoj, pasižada ne tik 
pats dėl šio idealo kovo
ti, bet kartu kreipiasi ir 
į kitus:

1) Didžiuojasi Lietu
vos jaunimo atsparumu 
okupanto užmačioms, 
didžiai vertina jo pas
tangas išlaikyti tautinę 
savo individualybę ir ti
ki, kad jis nesusigundys 
komunizmo skraiste den-

JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI

giamais rusiško impe
rializmo siekimais, ir 
linki ištvermės ir ryž
to.

2) Prašo rusų tautos 
jaunimą suprasti lietu
vių tautai daromą žalą ir 
santykius su Lietuvos 
jaunimu grįsti ne režimo 
tironija ir komunizmo nu
sikaltimais, bet gerų kai
mynų susipratimu ir pa
garba.

3) Kviečia, pasaulio 
jaunimą, su kuriuo kar
tu laisvėje gyvena,padė
ti kovoti už Jungtinių 
Tautų Chartos ir Žmo
gaus Teisių Deklaracijos 
principų taikymą visoms 
pasaulio tautoms, ne tik 
didelėms, bet ir ma
žoms, ne tik šiapus, bet 
ir anapus Geležinės už
dangos.

Kongresas tiki, kad 
yra atėjęs metas žmo
nijos santykiuose atsi
sakyti jėgos bei domi
navimo ir juos grįsti tei
singumu bei brolišku
mu, ta ekumenine dva
sia, kuri savo išraiką 
rado nesniai įvykusiame 
Vatikano suvažiavime. 
Tokioms viltims Kongre
sas laukia visų tautų jau
nimo ir paramos, ir tai 
būtų visų gražiausia, ką 
jis pasauliui galėtų duo
ti.

Tokios mūsų viltys, ku
riomis tikime, ir sieki
mai, kuriems ryžtamės. 
Bet norėdami kitų tal
kos, taip pat ir patys 
turim būti stiprūs ir pa
jėgūs.

Tai priklauso nuo mu
sų vieningumo ir orga
nizuotumo. Tokį vienin
gumą ir organizuotumą 
mums laiduoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, 
laisvojo pasaulio lietu
vius jungianti lietuvybės 
pagrindu ir vykdanti 
bendruosius tautinius jų 
tikslus Lietuvių Chartos 
principais. Dėl to Kon
gresas skatina laisvojo 
pasaulio lietuvių jauni
mą visu plotu jungtis į 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kurios inicia
tyva bei parama taip pat 
įvykdytas ir šis pirma
sis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, pa
sirinkęs savo šūkiu 
"Mūsų jėgos, mūsų ži
nios laisvai Lietuvai 
Tėvynei".

Tad į darbą išlaikyti 
išeiviją Lietuvai ir jau
nimą Lietuvos ateičiai!

JAUNIMO KONGRESŲ
REIKALU

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas buvo pir
masis žingsnis į lietuvių 
jaunimo bendravimą ir 
bendradarbiavimą visos 
lietuvių išeivijos mastu. 
Todėl Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresai turi 
ir toliau būti vieta, regu
liariai telkianti ir jun
gianti jaunimą bendram 
tautiniam darbui ir sie
kimams. Kongresų šauki
mo iniciatyvos ir toliau 
prašoma imtis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

LIETUVIŲ 
SPAUDOS REIKALU

Lietuvių spauda, būda
ma tautinės kultūros ryš
ki ir svarbi dalis, reika
linga jaunimo dėmesio ir 
paramos.

Atskiro dėmesio nusi
pelno žurnalas Lituanus 
ir Lietuvių Enciklopedi

ja anglų kalba, skiriami 
lietuvių kultūros repre
zentacijai ir teikią lie
tuvių tautos mokslo, kul
tūros ir gyvenimo pa
grindines žinias.

JAUNIMO
ŽIDINIŲ REIKALU

Kongresas skatina 
lietuviškų institucijų ir 
bendruomenių vadovy
bes vietovėse, kur tik 
įmanoma, steigti jauni
mo židinius, tuo suda
rant geresnes realias są
lygas jaunimui burtis, 
bręsti ir veikti.

PASAULIO 
LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS REIKALU

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese dalyvavu
sių lietuvių studentų są
jungų nariai ir vadovai, 
išdiskutavę bendros stu
dentų organizacijos svar
bumo reikalą, sutarė įs
teigti Pasaulio Lietuvių 
Studentų Sąjungą. Sąjun
gos veiklą koordinuoja 
Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Atstovybė.

POLITINES 
ORGANIZACIJOS 
REIKALU

a) Kongresas,apsvars
tęs reikalą ir galimy
bes jaunajai kartai jung
tis į bendrą lietuvių po
litinės veiklos organiza
ciją, laiko, kad dabarti
nis politinės vadovybės 
sudarymo būdas partiniu 
ar sroviniu pagrindu yra 
tokio įsijungimo kliūti
mi.

Iš Jaunimo Kongreso. 1) Atvykusieji į JK iš Australijos ir Ar
gentinos registruojasi. 2) TRAUKIA SUTARTINĘ. 3)J.Kongreso 
dalyvės - Vanda Endriukaitė, Regina Sakalauskaitė ir Marina 
Auderytė iš Vokietijos ir Kristina Stankaitytė iš Clevelando 
dalinasi pirmais įspūdžiais. Ged.Naujokaičio nuotrauka.

Kitoje aplinkoje išau
gusi jaunoji karta nėra 
organižkai susijusi su
išeivijon atsineštais po
litiniais lietuvių jungi
niais. Siekdamas efek
tingo organizacinio ap
jungimo, Kongresas ti
ki, jog politinė lietuvių 
išeivijos vadovybė turi 
būti sudaryta demokra
tiniu būdu, ją sudarant 
remiantis gyvomis vi
suomenės jėgomis, o ne 
paveldėjimo principu ar 
fiktyviais politiniais vie
netais.

b) Kongresas mano, 
jog per daugelį metų es
miškai nesikeitus įvai
rių centrinių politinių 
institucijų vadovybių są
statui ir to pasėkoje įsi
gyvenus vienodumui bei 
kūrybiniam lėkštumui, 
reikia plataus politinės 
vadovybės sąstato pa
keitimo, kuris iškeltų lie* 
tuvių politinę veiklą į da» 
bartiės reikalavimus ata- 
tinkantį ir veiksmingesnį 
lygį. Kol bus paruoštas 
kelias demokratiniam po
litinės vadovybės suda
rymo būdui, Kongresas 
kviečia politinius jungi
nius deleguoti naujų žmo
nių į esančias politinės 
veiklos pozicijas.

c) Siekdamas sustip
rinti darbą už lietuvių 
tautos interesus ir jung
ti į tą darbą visus lie
tuvius, Kongresas prašo 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą ir kitus atskiruo
se kraštuose veikiančius 
politinės veiklos viene
tus dar šiais Jaunimo Me
tais sušaukti konferen
ciją ar konferencijas rei 
kalingoms reformoms 
paruošti.

(Nukelta Ų6 pusi.)

Linksmai nusiteikę klausosi pašnekesio Dainavoje.
Ged.Naujokaičio nuotrauka
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

NARCIZO ŽENKLE
Pagal vieną senovės graikų 

padavimą, kažkoks Cefizas tu
rėjo sūnų — be galo gražios 
išvaizdos jaunuolį. Aišku, tokį 
gražuolį įsimylėdavo daug mer
ginų, o ypač viena, vardu Echo. 
Bet nuo to laiko, kai sykį iš
vydo savo atvaizdą fontano van
denyse, vaikinas į jokią mergai
tę nebekreipė dėmesio, o tik į 
save. Jis taip save įsimylėjo, 
taip savimi pasidarė patenkin
tas, kad į nieką kitą nebežiūrė
jo ir nesimėgavo, kaip tik savo 
paties atvaizdu vandenyje. Svaig
damas savo gražybe ir norėda
mas dar arčiau susilieti su sa
vo atvaizdu, kartą, akim aprai- 
bus ir galvai susisukus, jis įkri
to į vandenį ir prigėrė. Tada 
atskubėjo nimfos, trokšdamos 
puošniai palaidoti jo gražųjį kū
ną. Bet ant dugno atrado tik gė
lę, kurią jos nuo to laiko ir pa
vadino šio paiko berno vardu -- 
Narcizas.

Vėliau kai kurie graikų civi
lizaciją pažinusieji žmonės nar
cizu ėmė vadinti tokį asmenį, 
kuris labiausia myli, žavisi, di
džiuojasi ir nepaprastai iki ap
kvaišimo būna patenkintas tik 
savimi. O tokį reiškinį dar vė
liau kiti mokytiniai pradėjo va
dinti narcizmu.
Narcizų ir narcizmo dabar 

apstu mūsų gyvenime, ypač Ame
rikoje, ir dažnas, jeigu ne kiek
vienas, tai vienur, tai kitur 
skęstame jo saldžiose pagun
dose. Matome šios nelabai kvap
nios, bet gražios gėlės žiedų ir 
mūsų tautos vaduose, ir politi
kuose, ir dvasininkuose, o ypač 
kiečiau doleriais šarvuotose ar 
meninės kūrybos ugnimi lieps
nojančiose asmenybėse.

Kai pernai londoniškė Nidos 
klubo leidykla paskleidė skaitys 
tojam mūsų puošnaus losange- 
liečio laureato Jurgio Gliaudos 
"Agoniją" - veikalą apie pasku
tines Lietuvos nepriklausomy
bės žlugimo dienas, - knyga su
laukė gražaus pasisekimo, skai
tytojų ir spaudos dėmesio ir bu
vo greit išpirkta, kiek Nidos 
klubas, pirmiausia apdalinęs sa
vo narius, pateikė atlikusių eg
zempliorių laisvajai rinkai. Tai 
ne dažnas ir todėl maloniai pa
žymėtinas pasisekimas.

Ta proga netrukus tris kar
tus rašiau Dirvoje savo įspū
džius apie autorių ir pastabas 
apie veikalą, nuoširdžiai girda
mas jo darbštumą, produktin- 
gumą bei itin sveikintiną užsi
mojimą tokio žanro užmačios- 
na, o ypač jo {galėjimą išlikti 
daugmaž bešališku šių vis dar 
labai jautrių ir keblių temų 
vystymuose. Mano įspūdžiai bu
vo mažiau palankūs, riboti ar ir 
visai skirtingi tik dėl dviejų da
lykų. Pirma, - kad pats veika
las rašytas lyg per skubiai, su
konstruotas pernelig baltom siū
lėm, prikimštas visai nereika
lingo balasto, tam Lietuvos tra
gedijos momentui nebūdingų fi
losofavimų bei istorinių para
lelių, neišvalytas nuo smulkių 
klaidų ar riktu ir neturįs užten
kamai gero stiliaus, plačiau ne
kalbant apie J. Gliaudos sti
liaus originalumo stoką Iš viso.

Ir antra, - reiškiau nusiste
bėjimą, kodėl autorius savo dar
bą pavadino romanu, taigi, gro
žinės literatūros veikalu. Dės
čiau nuomonę, kad taip parašy
ta knyga negalėtų būti pavadin
ta romanu, nes joje tikrai per

maža duomenų virsti grožine* 
literatūros veikalu. Geriausiu 
atveju, tai yra tik kiek pagilin
ta žurnalistika, pastangos į pra
platintą ir meniškesnį reporta
žą, - ir tai, deja, ne pačio 
aukščiausio, o gerokai žemes
nio lygmens.

Kai kurie kiti recenzentai irgi 
suabejojo, ar tai romanas,ar ne.* 
Vėl kitiem tai buvo vistiek, - 
svarbu, kad knyga įdomu skai
tyti ir joje kalbama apie svar
bius dalykus. Tretieji gi, daug 
galvos nekvaršindami sutiko, 
kad tai tikrai romanas ir net 
naujoviškas...

Tada mane ėmė graužti susi
rūpinimas, kad jeigu taip, tai 
užsienio lietuvių literatūros pa
gairėse mes netrukus atsisto
sime akivaizdoje tokios plotmės, 
kur ne tik galutinai susijauks vi
sokie rašt® žanrai be būtino ir 
pateisinamo reikalo, bet nebe
liks ir jokių mastų mūsų lite
ratūrinės kūrybos vertybėm nu
statyti, jos kokybei suvokti ir 
aptarti.

Mano nusistebėjimas ir su
sirūpinimas dar nebuvo pasi
baigę, kai pats autorius netru
kus plačiau ir su naujais argu
mentais pasisakė per pašneke
sį su Draugo redakcijos nariu 
"romanų temomis", kas buvo 
išspausdinta dienraščio kultū
riniame priede 1966 m. vasa
rio 26 d.

Po to pokalbio susidarė at
mosfera, kurioje nebeįmanoma 
ir gal nebeverta perdaug sie
lotis, o maloniau būtų galima to
liau šnekėtis tik šypsenų dialo
gais. Mat, jau pati pašnekesio 
pradžia tarp Draugo redakto
riaus ir Jurgio Gliaudos buvo 
graikiškai mitologiška. į klau
simą, koks buvęs jo pirmutinis 
įspūdis, gavus žinią, kad laimė
jo Draugo romano konkursą už 
"Delfino ženklą", rašytojas at
sakė, girdi:

- Staigmeniškas, nes užmir
šau, kad "Delfino ženkle" rank
raštį buvau išsiuntęs konkur
sui"...

Na, argi ne graikiškai? Argi 
ne taip, kaip Narcizas galėjo už
miršti savo gražuolę Echo?...

O po to, Gliaudą ir šoko { 
savo teorijų fontaną. Girdi, jo 
"Agonija" mūsų literatūroje 
esanti "visiška naujovė", ir mes 
tūli kiti, kurie stebėjomės ir 
nesutikome knygai pripažinti ro
mano vardo, nesiorienta- 
vome, - reiškia, nieko nesuvo- 
kėm, nesusigaudėm. "Agonija" 
žinoma, nesanti joks reporta
žas, joks žurnalizmas, o esąs 
romanas pačiu moderniausiu pa' 
vidalu - "nonfiction novel",kaip 
Truman Capote "InColdBlood", 
kaip W. Lord "A Night to Re- 
member", kaip J. Hersey "Hi- 
roshima", iš viso, kaip "living 
hi story".

Jei "Agonija" būtų buvusi pa
rašyta bent 30 metų vėliau, tai 
tada ji būtų istorinis romanas. 
Jos herojus yra ne asmenys, 
bet - "valstybės laisvė". Veiks
mas ir įvykiai čia vaizduojami 
dviguboje plotmėje: išorine ir 
vidine, o tai, pasak J. Gliaudą, 
"jau yra ne reportažo, bet ro
mano savybė". Girdi, įžvelgti 
į personažo (valstybės laisvės?) 
vidų, tai jau kūrybinio darbo 
sfera, o "reportažo savybė nie
kad nebus vidus"...

Neabejočiau, kad rašiusiem

apie "Agoniją" J. Gliaudos mi
nimieji autoriai ir jų knygos 
taip pat ne nuo vakar buvo žino
mos, ypač T. Capote "In Cold 
Blood". Viena tik tos teorijos 
nelaimė, kad Capote yra geras 
amerikiečių rašytojas ir bran
dus stilistas: savo nonfiction 
romane jis pajėgė taip aprašy
ti vieną tikrą žmogžudysčių by
lą, kad ji priartėjo grožinės li
teratūros kūriniui. Bet iš kur 
Gliaudą įsikalbėjo, kad didieji' 
reportažai nesirūpina ar ne
privalo rūpintis "įžvelgti į per
sonažo vidų"? Jie rūpinasi ir 
įžvelgia, ir kartais žymiai gi
liau ir tikriau, negu menkes
nio pajėgumo romanistai.

Jei kas priimtų Gliaudos te
orijas, tai mūsų laikais lite
ratūra be galo padidėtų, nes 
nuolat įvairiom kalbom išeina 
daugybė stambių reportažinių 
veikalų, dabarties ar netolimos 
praeities įvykius vaizduojan
čių. Rašomos šiaipjau istorinio 
turinio knygos, anksčiau miru
sių ar tebegyvų įžymių žmonių 
biografijos, karo eigos vaiz
dai, špionažo paslaptys, memu
arai, - knygos, kartais sukons
truotos visai pagal romanų ar 
dramų rašymo dėsnius, su įtam
pa, intriga, gausiais dialogais, 
charakterizacijom, vidinėm he
rojų analizėm, buities ar lai
kotarpio vaizdais. O tokio And
rė Maurois parašytos kai ku
rių įžymiųjų prancūzų bei ang
lų rašytojų biografijos savo sti
liumi pilnai prilygsta geriem 
romanam ir savo vidiniu įžvalgu
mu daugelį pralenkiančios.

Kiekvienas galėtume supras
ti autoriaus didžiai teigiamą sa
vo veikalo vertinimą ir besąly
ginę meilę jam. Tačiau sunku 
sulaikyti šypseną, kai tas lite
ratūrinis narcizmas pereina 
visas ribas arba kai J. Gliaudą 
savo pašnekesyje rimtai pa
reiškia, kad "L. Tolstojus ‘Ka
ras ir taika’ skyriuose, kur 
yra absoliuti intervencija į per
sonažų psichiką ir fizionomi
ją, man atrodė sektinu pavyz
džiu".
Ir dar kad to užtektų!... Ne,

"Agonija" maždaug turinti dar 
du naudingu skirtumu nuo "Ka
ro ir taikos". Viena, ji "vaiz
duoja įvykius, liepsnojusius 
prieš 25 metus", gi Tolstojaus 
romano "įvykiai vyko" prieš 
50 metų, kai jis romaną rašė, 
O antra, mūsų autoriaus filo
sofija yra kitoniška, tikresnę 
tiesą suradusi. Gliaudą apie sa
vo "naujovišką" tezę taip sako: 
"Istorija yra kuriama žmogaus 
sprendimu. Tai yra antitezė 
Tolstojaus tvirtinimui, kad is
torija yra mistinis sriautas, į 
kurį patenka žmonės, ir kuriam 
negalima priešintis... Žmogaus 
nuosprendis yra lemiamas veiks
nys istorijos tvėrime", - tvir
tai pareiškia laureatas.

Empiriškai perkošus šias 
kraštutiniškas pažiūras, gal
būt abu genijai šiek tiek klys
ta, ir "istorijos tvėrimas" - 
ta Gliaudos kalboje keistai skam
banti definicija - gal būt dau
giau priklauso nei nuo vieno 
žmogiško sprendimo, nei nuo 
vieno "mistinio sriauto", nei 
nuo vienų visai realiai apčiuo
piamų sąlygų, bet nuo daugelio 
jų sąveikos ir priežastingumo. 
Abejodamas kraštutiniškos 
Gliaudos filosofijos tezės tei
singumu, dar mažiau rasčiau pa
grindo jo pretenzingam aiški
nimui, esą meno kūrinyje su
konkretintos idėjos "autorius 
negali nei teisinti, nei smerkti, 
nei atleisti, nei gailėtis, - visa 
tai įneštų chaosą į tezę, į kū. - 
rinio struktūrą, ir tą "nonfic
tion" romaną perkeltų į pole
mikos sferą...
Tikrai, perkėlus į polemikos 

sferą, "Agonija" dar nėra ro
manas, neturi nei meninio kū
rinio struktūros, nei literatū
rinės vertės charakterių, nei 
stiliaus, o pagrindinė jos te
zė šlubuojanti. Autoriaus nar 
ciziški aiškinimai įneša tik dar 
didesnį chaosą, ir lieka gailė
tis, kad šiuo požiūriu jam dar 
nepasisekė sukurti meniško 
"nonfiction” romano, o tik (pa
lankiausiai kalbant) itin viduti
nės kokybės reportažą apie svar
bius ir įdomius mūsų valstybi
nės praeities įvykius.

(Bus daugiau)

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ,

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod. Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 128-8425.
Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

v.

VIEŠĖDAMI (HICAGOJi; PIRKITE VAI.JOJE MODMM
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ..................

2. Imported Canad. vviskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ...............

5th — $5.49 
5th — $3.98 
5th — $2.98 
5th —$3.98

5.
6.
7.

May.VVine — Imported ........ 5th — $0.98
Riccadona Vermouth .... . 5th — $1.29
Christian Brothers Wine ....... 5th — $1.49

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
_ Ištrauka B XIII amž. kronikos —

Bet Šventaragis ne visada klausinėdavo: kar
tais jis rymodavo ant darbastalio, neatplėšdamas 
akių nuo meistro rankų. Rodėsi, kad jis ne men
kiau už patį meistrą galuojasi, kad žvaigždutės 
ant papuošalo imtų švytėti lygiais spindulėliais, 
kad apskritimai, keturkampiai ir trikampiai iš
eitų taisyklingi, kad aukse ar sidabre išskaptuo
tos duobutės būtų tokios dailios, idant į jas, kaip 
geldelėn, galėtum įguldyti aguonos grūdą, kad įvi
jos būtų taip gražiai supintos, kaip Mirgos kasos...

Padirbdintus puošmenis Velža kraudavo į sun
kią, ąžuolinę skrynią, kurios be meistro žinios 
niekas nedrįso atidaryti, bet ji visada atsidary
davo Šventaragiui ir Mirgai. Šventaragis stulb- 
davo iš nustebimo, žiūrėdamas į tas brangeny
bes, ir jam imdavo vaideliotis, kad visos tos apy
rankės, išvedžiotos laužytomis bei sraigtinėmis 
linijomis ir išpuoštos taisyklingai išdėliotais taš
kiniais pagražinimais, kad visos tos antkaklės ir 
antkrūtinės, padarytos iš apvalių, trikampių ir ke
turkampių, suvarstytų ant sidabrinio siūlo dale
lyčių, kurios Jam priminė kabančias ant spindulė
lių žvaigždutes, kad visi tie auskarai — kaip sau
lėje žaižaruoją varvekliai žiemos metu, kad visi 
tie antsmilkiniai, apibarstyti snaigėmis, liepsne
lėmis ir keistų žiedelių pavidalais, kad galop vi
sos tos įmantrių pavidalų sagės, sagtys, sagos, 
tingarinių ir žalvarinių karolių vėriniai, auksu ir 
sidabru išgražinti ir nuostabiais ženklais išbrai
žyti diržai kalba savotiška, kam nesuvokiama, tik 
vienam meistrui suprantama kalba. Kai Mirga, pa
siėmusi kokią puošmeną grožėdavosi ja pasilenku
si ant stovinčio čia pat didelio tyro vandens dubi- 

!nio, Šventaragis panerdavo savo pirštus įtuos tur
tus, ir jam vaideliodavosi, lyg jis būtų lietęs gy
vus daiktus. Tada jis galvodavo, kad Velža, išrai
žydamas savo dirbinius jam vienam težinomu raš
tu, žino kažkokią didelę paslaptį. Sidabrininkas 
tada jam stodavosi akyse kaip didelis žynys. Jam 
užliedavo paširdžius pavydas, kad meistras moko 
to slėpiningo rašto savo sūnų, o ne jį, ir kad jis, 
tur būt, niekad sidabrininko paslapties nesužinos.

Velža dėjosi nesidomįs kunigo vaikais, bet iš 
tikrųjų įdėmiai sekė kiekvieną jų judesį. Ypačiai 
jį džiugino Šventaragio gėrėjimasis jo darbais. 
Jis troško, kad jo jaunesnysis sūnus Mankus taip 
domėtųsi jo triūsu, kaip tas vaikagalys iš pi
lies ir kad jis paveldėtų ne tik jo meistrystę, bet 
ir dievų jam dovanotą kibirkštį, tačiau jaunylis 
tėvo dirbtuvės vengė , jis labiau mėgo žaisti su 
draugais karą. Gi jo vyresnysis sūnus Paišys, 
nors ir viską klusniai darė tėvo mokomas, bet 
juo tolyn, juo meistrui ėjo aiškyn, kad jis savo 
tėvo niekad nesupras, kad gal būt, kurią dieną jis 
pasidarys geras meistras, bet kad jis niekad ne
išmoks lakštuoti lakštingala, būdamas apsigimęs 
paprastu žvirbliu...

***

Aplipęs žliūgėmis ir purvais, nuleidęs galvą, 
Šventaragis tebestovėjo toje pačioje vietoje, kur jį 
paliko kunigienė, įeidama vidun. Vaikai spoksojo 
į jį iš tolo. Ji artinosi prie savo jaunylio su prie
štaraujančiais jausmais: ji širdo, kad, gelbėdamas 
tą vergo vaikpalaikį, jis pats galėjo prigerti, o, 
kita vertus, ji prieš savo norą gėrėjosi jo drąsa 
ir būdo kilnumu.

— Kaip Eikutis? — paklausė jis, žiūrėdamas 
į ją savo didelėmis rimtomis akimis.

— Jis greit pasveiks... Parodyk man tą 
vietą, kur jis įkrito.

Jie užkopė ant pylimo. Apsitraukęs žliūgė' 
mis vanduo telkšojo giliai po jų kojomis. Kuni- 
gienę nupurtė šiurpas, ir ji su pasišlykštėjimu 
pasitraukė nuo kranto.

— Ir tu nebijojai šokti į tą dvokiantį žliū- 
gyną? — jos balsas skambėjo priekaištu ir bai
me.

— Aš bijojau, kad Eikutis nenuskęstų...
— Jis bijojo, kad tas vergas nenuskęstų!

— sušuko kunigienė. — Bet ar tu pagalvojai, kad 
pats gali paspringti tame maure? Ar tu pagalvo
jai apie mane ir savo tėvą?

Šventaragis tylėjo, nudūręs akis.
Eglė liepė Sedulai vesti jį namo, nuprausti 

ir perrengti, bet kai mergina jį norėjo paimti už 
rankos, jis ją ištraukė ir išdidžiai nužingsniavo 
vienas pilies link. Kieme jis sutiko savo vyriau
siąjį brolį Švarną, kuris, permetęs jį akimis nuo 
galvos iki kojų, kandžiai pastebėjo:

— Vergų kariaunos vadeiva grįžta iš mūšio 
lauko. Matyt, ne koks vadeiva buvai, kad moteris 
reikėjo šauktis pagalbon...

Šventaragis praėjo pro šalį kietai sučiaupto
mis lūpomis, net nežvilgterėdamas į savo brolį. 
Jo širdis virė pykčiu ir apmaudu.

Kai jis buvo nupraustas ir perrengtas, Eglė 
liepė jį pašaukti pas save. Ji sėdėjo didžiojoje 
menėje savo mėgiamojoje kėdėje.

— Eik čia arčiau, — mostelėjo ji ranka, kai 
jis svyruodamas stabtelėjo ant slenksčio.

4.
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Ji ilgai susitelkusi žiūrėjo į savo sūnaus di
deles, rimtas akis, galuodamasi patirti, kas de
dasi už jų, ką jis jaučia ir galvoja, tačiau, nors 
jis savo žvilgsnio nenukreipė į šalį ir nenuleido 
žemyn, jų susitelkusi išraiška jai nieko nepasa
kė. Ir jis stovėjo prieš ją be baimės, ramus, lyg 
kažko lūkuriuodamas, lyg stebėdamasis, ko ji iš 
jo nori. Jai pačiai darėsi nejauku. Ji pasijuto taip, 
kad lyg ne ji skaito jo mintis, o jis skaito josios... 
Vengdama jo žvilgsnio, ji prabilo:

— Tu pasielgei labai lengvapėdiškai... Tu 
nepagalvojai apie save, nepagalvojai apie mus... 
Juk tu pats galėjai ten prigerti...

— Ar tu, mama, būtum galėjusi ramiai sto
vėti ant kranto ir žiūrėti, kaip Eikutis skęsta?
— pakalusė jis tylai, lyg su nustebimu, lyg su 
priekaištu balse.

Iš tikrųjų, ar ji būtų galėjusi?... Ar yra kada 
galvoti, kai skęsta žmogus? Jos veidas sušvelnė
jo. Ji buvo tvirtai pasiryžusi viską papasakoti sa
vo vyrui ir paprašyti, kas jis Šventaragį nubaustų, 
bet ar gali bausti artimo gyvybės gelbėtoją?

— Niekad, tur būt, niekad aš nesuprasiu, kas 
tu per vaikas, — sušnibždėjo ji, priglausdama jo 
garbanas prie savo veido, prisimindama aną aud
ringą jo gimimo naktį ir savo keistą sapną. — Eik 
ir pasakyk Sedulai, kad ji nuneštų ligoniui pintinė
lę maisto.

Kai kitą dieną pati apsilankė Papilyje, ji rado 
Šventaragį bežaidžiantį su Eikučiu prie jo guolio. 
Ji apiplovė arnikų ir perrišo jo žaizdą. Eikutis at
rodė labai laimingas. Nuo tos dienos Šventaragis 
ir Papilyje pasidarė toks pat laukiamas svečias, 
kaip ir visur kitur.

Šventaragis mėgdavo užbėgti ir kitapus pilies 
stovinčion kalvėn. Ten Mirga, eiti bijodavo. Pro 
plačiai prasižiojusią kalvės angą buvo matyti žai
žaruojantis žaizdras, iš ten rūko dūmai ir skam
bėjo kūjai į priekalus. Protarpiais pro angą pla
čiai pasižerdavo žiežirbos visame kieme. Nors 
Šventaragis neprisipažino, bet ir jam pačiam buvo 
truputį baisus milžinas kalvis Stulga. Jis su nuo
staba žiūrėdavo, kaip kalvis didžiuliu kūju kaip 
plaktuku viena ranka talžydavo į priekalą, kita 
vartydamas replių apgniaužtą raudoną geležies 
gabalą. Jo veidas, rankos ir visa gaurais apžėlu
si plhti krūtinė iki juosmens buvo juoda kaip pe- 
dengstė. Nors ir prisibijodamas, bet Šventaragis 
Stulgą vis dėlto mėgo, ir jie buvo geri bičiuliai. 
Mėgo kalvį ir dirbą su juo vergai. Nors kartais, 
trenkdamas kūju į priekalą, jis taip ant jų užrik
davo, kad net visa kalvė suskambėdavo, bet nie
kad jų nemušdavo, kaip kad kiti vergų belaisvių 
prievaizdai. Kalvėje buvo kalami ginklai, namų 
apyvokos bei žemdirbystės reikmenys ir įran
kiai.

Kartais Stulga liepdavo leisti ir Šventara
giui padumpliuoti. Vergas nuspausdavo dumplių 
kartį iki žemės, kad Šventaragis galėtų į ją įsi
kibti, bet, kai jis ją paleisdavo, kartis su visu 
dumplininku išlėkdavo palubėsna. Stulga kvato
davosi springdamas, šypsodavosi ir vergai, bet 
juoktis iš jauno kunigo nedrįsdavo. Kalvis ap
gniauždavo vaiką po pažastimis savo milžiniš
komis plaštakomis ir kaip plunksnelę nukeldavo 
ant žemės. Ant jo apdaro nuo kalvio rankų lik
davo didelės juodymės, o ir jo garbanos bei vei
das išsipaišindavo.

— Nenusimink, — šaukdavo kalvis, — už
augęs gebėsi ne tik dumpliuoti, bet ir priešams 
makaules skaldyti. Aš tau nukalsiu tokį kalaviją, 
kokio net ir pats Kernavės viešpats neturi.

— Tikrai nukalsi? — vaikas abejodamas žiū
rėjo į milžiną, atmetęs galvą.

— Tikrai nukalsiu, sakau gi. O tas terliūzas 
Velža, jei norėsi, tavo kalavijo rankeną išvagos 
žvaigždutėmis ir privarvins iš savo nosies var
veklių, cha, cha, cha! — žvengė kalvis, neišpasa
kytai patenkintas savo sąmoju, ir kažkodėl ta pro
ga jis visada sodriai nusispiaudavo: gal iš reika
lo, o gal norėdamas pabrėžti savo panieką Vel- 
žai.

Tarp jo ir sidabrininko ėjo amžina erzely
nė. Velža kalvio kitaip nevadino kaip Kūjagalviu, 
o Stulga jam atsimokėdavo Terliūzu. Norėdamas 
savo bičiulį užstoti, Šventaragis, sakydavo:

— Jis žino paslaptį...
— Paskalptį, kaip kvaišoms mergoms bliz

gučiais akis dumti! Mergą gali prisivilioti ir be 
blizgučio, bet tu pamėgink išjoti į karą be kardo!..
— Stulgos balsas skambėjo pranašumu ir savo 
amato pasididžiavimu.

Šventaragis susimąstydavo. Apie mergų vilio
nes jis dar nieko neišmanė ir tais reikalais nesi
domėjo, bet kalvio žodžiai vis dėlto kažkaip rėžia- 
mai praskambėdavo jo ausyse. Jo motina dažnai 
apsilanko pas sidabrininką ir perka jo papuošalus, 
tai kaip jis gali sakyti, kad ji kvaiši? Visi gi ži
no, kad ji išmintingiausia moteris visoje Fadys- 
nio šalyje, o jam, Šventaragiui, ji išmintingiau
sia ir gražiausia moteris visame pasaulyje. Ir 
jam darėsi užgaulu dėl kalvio prasimanymų apie 
jo bičiulį Velžą: sidabrininkas niekam nesistengė 
dumti akių, niekam per prievartą neįkalbinėjo pirk
ti savo prekių — kas norėjo — pirko, kas nenorėjo
— nepirko, o jei jos daug kam patinka, tai, matyt, 
kad jos šio to vertos. Žinoma, būtų juokinga išjo
ti į karą be kardo, čia kalvis kalba teisingai, bet 
kažin, kaip atrodytų jo motina, pilies moterys ir 
visos tos rikių žmonos bei dukterys, jei suvažiuo
tų jo tėvo pilin per pavasario prekymetį nepasi
puošusios Velžos puošmenimis? Tur būt, jos at
rodytų irgi juokingai...

•

Klaipėdai ir Šiauliams 
gręsia vandens badas

Vargu ar rusų komu
nistų partija kada pri
sipažins padariusi mil
žinišką žalą žemės ūkiui 
Rusijoje, taip pat ir Lie
tuvoj, savo užsispyrimu 
įgyvendinti ir palaikyti 
kolchozinę sistemą. Ka
tastrofiško nuosmūkio 
akivaizdoje, partijos var
dai daug kartų griebėsi 
įvairių, dažnai vienų ki
tiems prieštaringų žygių 
gelbėti žemės ūkį, bet nie 
kad neužsiminė apie ga
limybę pašalinti pagrin
dinę nuosmukių priežas
tį — kolchozinę sistemą.

Eilė senųjų ir dabar iš
auklėtų agronomų bei 
technikų Lietuvoje sten
giasi patys, kiek tai įmai
noma kompartijos fana
tikų uždėtuose rėmuose, 
bent tose sąlygose^gel- 
bėti žemės ūkiui naudin
gąją Lietuvos žemę.

Nusausinti žymią dalį 
Lietuvos dirvų naudinga, 
nepaisant, ar tos dirvos 
privačioje, ar kolekty
vinėje nuosavybėje. Ati
tinkami pareigųnai per ei
lę metų sugebėjo išsiko
voti lėšų bei priemonių 
platesniu mastu sausinti 
Lietuvos dirvas. Nors 
daug tų darbų jau spėjo 
nueiti niekais, ir daug 
kur tuos darbus tenka 
pradėti iš pradžios, bet 
Lietuvos nusausintojai 
tiek pasistengė, kad 
Maskvoj buvo rodomi pa
vyzdžiu kitiems, o kai 
ten nutarė imtis rimtes
nių priemonių visos Ru
sijos žemėms sausinti, 
tai Lietuvai papildomų 
priemonių nebepaskyrė: 
užteko jau anksčiau į 
penkmečio planus įrašy
to leidimo šį penkmetį 
dar nusausinti Lietuvoj 
670 tūkstančių hektarų.

Čia ir vėl atsirado 
reikalas lietuviams pa
tiems pagalvoti apie tai, 
apie ką, žinoma, nepagal
vojo partijos didžiūnai 
Maskvoj.

Technikos mokslų kan
didatas J. Burneikis vil
niškė] Tiesoj (liepos 5) 
kreipia dėmesį į tai, kad 
nusausinimas Lietuvoj 
dabar vykdomas viena
šališkai: stengiamasi iš 
drėgnųjų žemių ko grei
čiausia nuleisti pavasari
nio potvynio vandenį. Bet 
Lietuvoj yra vietų, kur 
vandens ne perdaug, jo 
net pradeda stigti'. Visų 
pirma — miestai. Ypač 
Klaipėdai ir Šiauliams 
gresia vandens "badas”, 
o neilgai teksią laukti, 
kol vandens trūkumas 
bus juntamas ir kituose 
augančiuose miestuose, 
ypač kur steigiamos 
stambesnės pramonės 
įmonės. Be to, daug kur 
gali stigti vandens ir 
daržams laistyti.

Vykdant nusausini
mus, neretai nusenka 
ežerai, pramonė užter
šia upes, ir taip gero 
vandens kiekis nuolat ma
žėja.

Todėl siūlo dirvų sau
sinimo programą papil
dyti kita to darbo "pu
se": įrengti tvenkinių si
stemą, kurie pavasarį 
būtų pripildyti nuleidžia
muoju vandeniu ir būtų 
naudojami vasarą ten, 
kur vandens ims trūkti. 
Siūlo užtvenkti Duby
sos, Nevėžio, Švento
sios, Merkio baseinų 
upes.

Teks palaukti, ar tas 
balsas bus palankiai iš
girstas maskvinių pla
nuotojų kabinetuose, ar,

ko gera, bus sumanyto
jui ''užvožta per kepurę" 
už "vietininkiškumą", 
tai yra, už per uolų rūpi
nimąsi vietiniais intere
sais... (ELTA)

JAV Kongrese šiemet Paverg
tųjų Tautų Savaitė buvo skait
lingai paminėta. Ligi 1966.VII. 
21 d. imtinai -- Senate pareiš
kimus padarė -- 13 senatorių, o 
Atstovų Rūmuose --98 kongres- 
manai.

š.m. birželio 22 d. įvyko Bal
tijos Dipl. Atstovų pasitarimas 
Washingtone. Buvo aptarti eina
mieji reikalai.

Pastaruoju laiku p.p. Rajec
kai dalyvavo taip pat Liuksem
burgo, Ruandos, Malawi amba
sadorių priėmimuose.

*#sje

Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga, J. Rajeckas — liepos 19 d. 
dalyvavo Nacionalinio Paverg
tųjų Tautų Komiteto priėmime, 
o liepos 20 d. jis dalyvavo 
ACEN surengtame Washingtone 
bankete.

D0WNT0WN STORE HOURS 9:30 TO 5:45, MON. & THURS. TIL 9:00
BRANCHES DAILY 9:30 TO 9:30 — WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS

MAY’S X BASEMENTSPriešsezoninis išpardavimas! Naturialios minkos rudeniniuose vilniuose paltuose
$59

Natūralios minkos turtinguose 
atspalviuose:
• Natūrali ranch minką
• Natūrali pastelinė minką
• Natūrali rusva minką

Elegantiški vilnos audiniai:
• Vilnos Boucles • Vilnos Meltons
• Vilnos Boldeenas • Vilnos Nubs

Naujose rudens spalvose:
• Juodi • Taupė • Mėlyni • Žali
• Rudi • Pilki » Rusvi • Smėlyni
Daug sutaupysite pasirinkę minką iš
puoštą paltą šio prieš sezoninio išpar
davimo metu. Didelis pasirinkimas 
kalnierių, medžiagų ir spalvų panelių 
8 iki 18 ir mergaičių 6 iki 16 dydžiuo
se.
$5.00 ĮMOKĖJUS PALAIKYSIME PASI
RINKTĄ PALTĄ ARBA SUSIRIŠKITE SU 
KREDITO SKYRIUM, MOKANT TIK LAP
KRIČIO MĖN.

Kailiai atžymėti eksporto šalies ženklais. 
BASEMENT WOMEN’S COATS 

ALL 6 STORES

SUTAUPOTE 1.11 iki 11.24 kiekv. porai!

Stilius A

Stilius B

Stilius C.

_____

Skelbiama Life!
Moterims; paaugliams; 

ir vaikams

Tennis 
Oxfords

Visi pirmos rūšies
Visi reguliariai 2.99

.88
pora

Arba 2 poros už 3.50
• Sungast viršus • Minkšti padai
• Sustiprintas priekis • Pritaikytas viršus
• Minkšta pėda • Visi skalbiami

Kartojamas išpardavimas! Sportiniai 
batai reklamuojami Life magazine. 
Pagaminti iš geriausios medžiagos 
patogumo ir ilgo dėvėjimo užtikrini
mui. Norėsite keletą porų sau ir vai
kams už tokią kainą. Vaikams dydžiai 
12* 3 iki 3. Moterims ir paaugliams 
41 3 iki 10.
Priimami užsakymai paštu ir telefonu ... 

Šaukite CH 1-3070

BASEMENT CHILDREN’S SHOES 
ALL 6 STORES
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JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI
MALĖ MALĖ

(Atkelta iš 3 pusi.)

POLITINES 
PROGRAMOS REIKALU

a) Lietuvos geopoliti
nė ir šiandieninė tarptau
tinė padėtis yra nepa
lanki greitam lietuvių 
tautos išsivadavimui ir 
valstybės atstatymui. 
Todėl reikia praplėsti 
išeivijos politinės akci
jos tikslus. Ilgalaikėje 
laisvės kovoje šalia po
litinio elemento iškyla 
ypač svarbus kultūrinis 
tautinės sąmonės išlai
kymo tikslas. Didžioji 
dalis pastangų turi būti 
skirta tautinės kultūros 
ugdymui, kad nežiūrint 
laisvės kovos ilgio, lik
tų sąmoninga tauta tau
tinei nepriklausomybei 
atstatyti.

b) Išeivija savo poli
tinę programą turi nush 
statyti pasiremdama re
aliais pasaulinės politi
kos faktais ir lietuvių 
tautos gerove bei intere
sais pavergtame krašte. 
Principiniai viskas yra 
panaudotina, kas silp
nintų rusinimo įtaką Lie
tuvoje ir viskas atmes
tina, kas tai stiprintų.

c) Siekdami visomis 
jėgomis padėti savajai 
tautai laisvės kovoje, tu
rime kreipti ypatingą dė
mesį į okupuotą Lietuvą, 
visoms išgalėms stiprin 
ti jos žmonių ryšius su 
Vakarais ir palaikyti jos 
laisvės ir nepriklausomy
bės viltis.

d) Politinėje išeivijos 
programoje privalome 
nejungti valstybės atsta
tymo tikslo su būsimos 
vidinės santvarkos klau
simu. Tik pati tauta, 
atgavusi laisvę, gali nu
statyti savo valstybės 
santvarką bei pasirink
ti gyvenimo būdą. Šian
dien didžiausias lietuvių 
tautos priešas yra rusiš
kas imperializmas, sie
kiąs nutautinti ir tuo bū
du galutinai palaidoti vi
sas nepriklausomybės 
viltis tautoms atsidūru- 
sioms Maskvo.s kolonia- 
linėje imperijoje. Tad 
kova prieš rusiškąjį im
perializmą turi pirme
nybę prieš kitus politi
nius uždavinius.

e) Santykiuose su oku
puota Lietuva reikia 
skirti lietuvių tautą nuo 
jėga primesto sovietinio 
režimo. Kaip caristinė- 
je, taip ir sovietinėje 
priespaudoje, rusai ne
pajėgė ir nepajėgs už
gniaužti tautos kūrybi
nės dvasios. Tai, kas 
šiandien teigiamo Lie
tuvoje atsiekiama, yra 
lietuvių tautos kūrybin
gumo pasireiškimas, o 
ne okupantų darbai. Nei
giamas lietuvių tautos 
kūrybinių pastangų ver
tinimas yra pagalba ru
siškajam komunizmui 
naikinant tautinius skir
tumus ir kuriant vienatau- 
tę rusiškąją imperiją.

f) Privalome sudaryti 
ir išnaudoti visas gali
mybes, kad Vakarų pa
saulio sampratos pla
čiausiai sklistų lietuvių 
tautoje. Jos yra mūsų 
priemonės lietuvių tau
tos laisvės troškimams 
skatinti. Turi būti stipri
namos ir plečiamos ra
dijo transliacijos į Lie
tuvą, ruoština speciali 
spauda tautai, išnaudoti- 
ni asmeniniai ryšiai ir 
visos kitos priemonės, 
kurios stiprina lietuvių 

tautinę sąmonę ir ugdo 
laisvės troškimą Lietu
voj.

g) Lietuvos valstybės 
suvereninių teisių fakti
nis atstatymas ir sovie- 
itų okupacijos nepripaži
nimo užtikrinimas JAV 
ir kitose vakarų vals
tybėse yra ir toliau ker
tinis išeivijos uždavi
nys. Naujų draugų ir Lie
tuvos laisvės darbo tal
kininkų ieškojimas vi
sose pasaulio tautose tu
ri tapti pagrindiniu 
darbu, įjungiant į jį vi
sas išeivijos jėgas ir 
kartas.

PAREIŠKIMAS 
LIETUVOS JAUNIMUI

Prie Jaunimo dekla
racijos ir Jaunimo Kon
greso nutarimų jungia
me šį pareiškimą Lie
tuvos- jaunimui.

Pirmoje vietoje stato
me visų lietuvių nesą- 
lyginę vienybę, viršijan
čią bet kokius asmeni
nius ar kultūrinius skir
tumus, kuriuos išryški
na okupuotos Lietuvos ir 
mūsų gyvenamųjų kraštų 
ekonominės, socialinės, 
politinės, kultūrinės ir 
laiko sąlygos.

Iš septyniolikos kraš
tų susirinkę realiai jau
čiame šiuos skirtumus. 
Vienybės pagrindu tad 
laikome® nusistatymą 
tautos reikalu ir bend
rą sutarimą, pagrįstą at
laidžiu asmenišku viens 
kito supratimu dabar ir 
ateityje.

Už vis brangesnį lai
kome savo ryšį su Ju
mis, mūsų bendrame- 
čiais Lietuvoje. Kartu 
trokštame laisvai kurti, 
mokytis, melstis, pra
leisti laisvalaikį, kurti 
šeimą, ieškoti asmeni
nės laimės.

Dž i augi am ė s ki ekvi e - 
nu žodžiu apie Jus ir iš 
Jūsų, ir stengiamės, kiek 
sąlygos leidžia, praneš
ti apie save. J Jus žiūri
me kaip į brolius ir se
seris, niekada ir niekur 
neperkeldami į Jus prie
šingumo, kurį jaučiame 
okupaciniam režimui.

Kad po tiek išeivijos 
metų susirenkame net 
antrosios ar trečiosios 
kartos lietuvių jaunimas,, 
yra ne tik mūsų pastan
gų, bet ir Jūsų vilčių ir 
tikėjimo mumis reiški
nys. Šios viltys jungia 
mus visus.

Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas

1966 liepos 2 
Chicago, Illinois, USA

Skaityk ir platink
DIRVĄ

W A N T E D
1ST CLASS SKILLED 

LATHE HANDS 
TURRET LATHE HANDS 

Experienced on tool vvork only. 
Steady vvork for qualified men. 
LEMKE TOOL & GAGE INC.

22238 SCHMEMAN 
WARREN, MICH. 
313 — 776-4120 

(81-82)

M & F HELP WANTED

LABORATORY TECHNOLOGIST — 
malė or female, 60 bed general 
hospital, north centrai Michigan 
city 8000. Salary open. Good ben
efits and Retirenient plan. Contact 
Adn įinistrator. Cominunily Hospi
tal, Big Rapids, Michigan. (8288)

MALĖ

W A N T I. D-
1ST CLASS SKILLED 

TURRET LATHE OPERATORS 
GRINDERS O.D l.D. OPERATORS 

DAY WORK
Steady vvork. You receive A-l vvork
ing conditions, excellent hourly rate., 
cost of living, 9 paid holidays, paid 
vacations, company paid insurance, 
overtime hours & pension plan.

C. M. SMILLIE CO.
1100 Woodward Heights 

Ferndale. Mich.
JO 4-6060

(82-88)

DIRVA

Putnamo, Conn. apylinkėse skamba lietuviška daina. Dainuoja 
stovyklautojos iš dešinės: J. Vaičiulaitytė, M, Dambriūnaitė, R. 
Jurkevičiūtė, Vardytė, Vaitkutė ir A. Ambrozaitytė.

Vyt. Maželio nuotrauka

LAYEROUTS 
FITTERS

Structural steel fabrication for build- 
ing construction. Steady employment. 
Liberal paid fringe benefits.

Chapper Iron Works 
12801 Auburn VE 6-3313

Detroit, Mich.
(81-83)

W A N T E D 
JOURNEYMEN 

OK 
EXPERIENCED 

TORSION MACHINE 
SĖT UP MEN.

Steady vvork. Excellent pay. Ali 
fringe benefits.

Call 313 — PR 6-6611 
(81-90)

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MALĖ DIE CASTERS
AND BUFFERS

Experienced in zinc die east auto 
hardvvare vvork. Pension, paid 
insurance. other fringes.

C. M. Hali Lamp Co.
1035 E. Hancock 
Detroit, Mich.

(81-83) 

J

BANK
Atidarykit sąskaitą už $25 ar daugiau ir gaukit 5 
dalių stalui padengimą

FEDERALINĖS DEPOSITŲ DRAUDIMO BENDROVĖS NARYS

Už kiekvieną naują taupymo ar čekių sąskaitą 
mes duodame 5 dalių stalui padengimą iš Inter- 
national Silver Company. Pasirinkite Rogers 
Silverplate romantiškame ’’Elegant Lady” sti
liuje. Arba nerūd. plieno puikiame šių laikų 
”Tradewinds” stiliuje. Tai mūsų dovana jums.

Po to, kiekvieną kartą įnešus papildomus 
$25 ar daugiau, tokį setą galite įsigyti už $2.25. 
Jei jau turite Society sąskaitą su $25 ar di
desniu įnašu, taip pat galite įsigyti už šią že
mą kainą.

Atsiminkit, kad jūsų sutaupos yra apsaugo
tos ir auga per Society. Gaunate maksimumą 
bankinių nuošimčių ir jūsų pinigai visad pa
ruošti išmokėjimui.

Visa tai — ir dar papuošalas stalui.
Dėlto, kad mums esate ypatingas NATIONAL BANK

OF CLEVELAND

W A N T E D 
EXPERIENCED 
MILL HANDS 

Steady vvork for ~qualified men. 
RADAR TOOL & MFG. CO. 

18530 MT. ELLIOT 
DETROIT, MICH.

(81-82)

FITTERS
vvant top men for large steel fab- 
ricating shop vvith 7 year history 
of unlimited overtime vvith no lay- 
offs.

PROFIT SHARING 
BLUE CROSS-HOSP. 
7-PAID HOLIDAYS

20hrs. paid vacation ąfter 6 mos. 
40 hrs. paid vacation after I year. 
80 hrs. paid vacation after 1 year: 
Vacation seniority starts vvith date 
of employment.

J & J BURNING CO.
24622 Mound Rd., Warren, Mich.

(81-87)

WANTED TO WORK IN 
AIR CONDITIONED PLANT 

ENGINE LATHE HANDS 
MILL HANDS 

DAY & NIGHT SHIFT 
SKILLED & SEMI SKILLS 
Paid hospitalizatio.n, vacations & 
other benefits. 58 hour per vveek 
over 8 hours a day time & a 
half. Extra bonus for night shift.

HYDRO—T RAČE 
MANUFACTURING CO.

24-3 M1NNEŠOTA 
TROY, MICH.

313 — 585-3535
(78-82)

MEDICAL 
TECHNOLOGIST

A.S.C.P. Registered
3 20 bed hospital in a university 
city. New laboratory facilities. 
Tuition. reimbursement plan.

Excellent benefits. Highly com- 
petive starting salary. Visit us 
at our expense. Write or phone 
collect: Personnel Department

ST.'LAWRENCE 
HOSPITAL 

Lansing, Michigan
(81-84) ■<

FEMALE
-4-

REGISTERED NURSES
TO WORK IN 320 BED HOSPITAL 
Head nurses, staff nurses, L.P.N's, 
l.C.U. Surgery, O B & general duty. 
All shifts.

University City Tuition Reimburse
ment Plan. Visit us at our expense.

Phone Collect Personnel Director

ST. LAWRENCE HOSPITAL 
LANSING, MICH.

(81-84)

V
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Amerikos. Lietuvių Pi
liečių Klubo tradicinis pik
nikas įvyks rugpiūčio 7 d. 
Neurų ūkyje. Piknike kvie
čiami dalyvauti visi Klubo 
nariai, įsigiję 1966 metų 

----- nario kortelę.
Piknikas bus paįvairina

mas žaidimais suaugusiems 
ir vaikams, muzika įr šo
kiais. Nemokamai alus, tur
tingi laimėjimai. (78-81)

LIEPOS 31 DIENĄ, 
sekmadienį, Lietuviams 
Budžiams Remti valdy
ba rušia, gegužinę, p. 
Visockiu sodyboje, 14307 
Superior Rd., Cleveland 
Hts. Pradžia 2 vai. Pro
gramą atliks brolių Dau
tartų kvartetas ir L. Bu
džiai. Maloniai kviečia
me clevelandiečius atsi
lankyti.

aušrine
APLANKIUS

Važiuojant Metropo
litan Parko keliu, pro 
skaidrų pušimis apau
gusį ežerėlį, nejučiomis 
pagalvoji, jog tokioj ap
linkoj. tikrai kur nors 
netoli turėtų vakarais 
liepsnoti skautiškas lau
žas. Ir ištikrųjų neapsi
rinki. Štai, vos keletą 
žingsnių nuo kelio nusu
kus, prieš akis atsistoja 
du vėliavų stiebai ir vi
dury jų meniška lietuviš
ko stiliaus koplytėlė su 
stilizuotu kryžium. O 
čia pat didelis pastatas, 
kuriame mūsų linksmo
sios skautės prisiglaudu- 
sios.

Vos išlipus iš mašinos 
girdisi vyresniųjų sesių 
įsakmingi balsai, "čia 
tik lietuviškai kalbama, 
sesės, neišdykaukit"ir t. 
t. įėjus į namelį, į tą 
bičių spiečių, randam se
ses gražiai susitvarkiu
sias, išpuoštas patalpas. 
Sienas dabina tvarkaraš
čiai bei įvairios lente
lės su užrašais ir šū
kiais. Susidomėjus, pri' 
ėjus skaitau: "Stovyklau- 
sim, iškylausim, mes, 
Lakštingalos , nesnau- 
sim". Tuoj užklausiau 
vienos sesės, ką tai reiš
kia. Iždidžiai atsakė: 
"Čia mūsų skilties šū
kis". "Tai jūs Lakštin
galų skilčiai priklauso
te". Šviesiaplaukė sesė 
tuoj pradėjo vardinti ir 
kitas skiltis, būtent Leli
jos, Aguonėlės, Vove
raitės, Laputės, Stirnos. 
Besikalbant su sesėm, 
sutinku stovyklos vado
vę G. Kavaliūnienę, bei 
jos pavaduotoją A. Mulio- 
lienę. Abi pilnos skau
tiško entuziazmo pasako
ja apie gražią stovyklos 
gamtą, mielas seses, bei 
kitus tokioj gražioj gam
toj patirtus įspūdžius. 
Sesė viršininkė tuoj ve
da toliau aprodyti sto
vyklos rajoną. Medžių pa* 
vėsy virtuvėlė, čia ska
nią vakarienę verda Ur
bonavičienė, kuri savo 
gamintais skanėstais 
jau spėjo seses išlepin
ti.

Paėjus siauru takeliu 
randam laužavietę. Čia 
lyg stirnutė pribėga ma
no buvusi tautinių šokių 
mokinė J. Petraitytė, ku
ri stovykloj eina jaunes
niųjų skaučių drauginin-

Clevelando skautės stovyklauja Chagrin Res. prie 6 ir 91 kelio. 
1) Clevelando Neringos skaučių tunto tuntininkė s. N. Kersnaus- 
kaitė uždega pirmąjį laužą. 2) Laužas stovykloje. 3) Skautės lau
kia vakarienės. V. Bacevičiaus nuotraukos

kės pareigas. Su šyp
sena giriasi, kaip čia 
smagu ir malonu dirb
ti su kitom stovyklos 
vadovėm .

Sportui vadovauja R. 
Jokūbaitytė, vyr. skau
čių draugininkė M. Jo
kūbaitytė, adjutantė E. 
Žygaitė. Pirmena taip 
pat, kad daug prisideda 
Juodikienė, ypač ūkio 
reikaluose, ir kas vakarą 
aplanko tuntininkė N. 
Kersnauskaitė, visos sto
vyklos siela. Apsupta jau
nų sesių ir tiek gyveni
mo džiaugsmo,rodos, lyg 
ir aš čia stovyklauju ir 
tuo pačiu džiaugsmu gy
venu.

Čia nuo ryto iki vaka
rėlio sesės dirba ausda- 
mos jų skautiškas gijas, 
perpintas lietuviška dai
na. Pagrindiniai dienos 
punktai: vėliavos pakė
limas, iškylos, dainų pa
mokos, pašnekesiai, 
maudymasis, žaidimai, 
vėliavos nuleidimas. Ir 
taip diena, geros darbo
tvarkės rėmuose, čia lyg 
sapnas prabėga, jog ne
pajunti, kai saulutei nu
sileidus skautės renka
si laužavietėj lyg visos 
dienos vainikavimui bei 
savo kūrybinių galių pa
sireiškimui. Tad pasi
lieku ir aš dienos pa
baigtuvėm. Susėdusios 
ratu, laužą pakviečia už
degti sesę Juodikienę. 
Lauželis suliepsnoja, o 
ugnelei visos sesės pri
taria daina "Lauželis, 
lauželis..." Laužui gra
žiai, sumaningai ir ener
gingai vadovauja sesė 
M. Jokūbaitytė. Dainas 
paįvairina skilčių pasi
rodymai. Kiekvienos 
skilties pasirodymas ori
ginalus, pagal sesių am
žių bei sugebėjimus. Lau
žo liepsnelė nors dar 
šviesiai žėri bet laužo

R. Kairelytė Jaunimo Kongre
so dalyvė iš Argentinos.

P. Petručio nuotrauka

HELP WANTED MALĖ HELP WANTED MALĖ

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414. (79-89)

SAVININKAS 
PARDUODA 

namą pajamoms, 2 šeimoms 
butai, krautuvė ir 4 gara
žai. Viskas išnuomota. 
$17,500. 79th ir Medina 

Teirautis tel. HE 1-5238.
(8182)

FOREMAN 
ASSISTANT 
WELDING 

DEPARTMENT 
3d Shift

Permanent position vvith ma
teliai handling equipment 
manufacturer.

• Company Benefits
• Paid Vacations
• Life and Health 

Insurance
• Modern, Congenial 

Surroundings, etc.

APPLY IN PERSON

AMERICAN 
MONORAIL 

1111 E. 200
Between Euclid and St. Clair Avė. 
Public transportation via CTS bus 

to and from Windermere Station. 

An Equal Opportunity Employer 
‘ (82-83)

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

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

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
914-6835.

vedėja jau skelbia pas
kutinę tradicinę dainą, 
"Ateina Naktis". Visos 
sesės sustoja rateliu ir 
dainuoja, linki viena ki
tai labanaktis ir kaip 
skruzdės grįžta į savo na
melį nakties poilsiui.

Ingrida Stasaitė- 
Bublienė.

* CLEVELANDO VA
SAROS ORKESTRAS sa
vo populiariosios muzi
kos koncertų programo
je rugp. 3. pasirodys su 
svečiu dirigentu Donald 
Voorhees, patiekaint spe
cialią versiją populia
rios Bell Telephone 
Hour programos.

Programoje dalyvaus 
Metropolitan Operos so
listė Jean Fenn. Solistė 
patieks eilę operų arijų 
lydint orkestrui.

Public Auditorium sa
lėje vykstančių koncer
tų pradžia 8:30 vai. vak;

’ Bilietus iš anksto ga
lima įsigyti Severance 
Hali kasoje ir Burrows 
krautuvėse.

HELP WANTED MALĖ

Work where you live
Horizontai Boring 

Mill Operator
Permanent 2nd Shift
All Company benefits

Cleveland Mifer Co.
26061 Cannon Rd.

Bedford Hgts., Ohio
■Se or call MR. HARRY ABRAHOM 

Day 232-5630 Evenings 371-3359 
(81-821

ELECTRICIANS
Required for vvork on machine 
tools and panel vviring. Perma
nent position vvith mateliai 
handling equipment manufac
turer. Excellent company ben
efits.

APPLY IN PERSON

American Monorail 
Co. .

1111 E. 200 St. 
486-5000

Between Euclid and St. Clair Avės.
Public transportation via CTS bus 

to and from Windermere Station.

An Equal Opportunfty Employer

(82-83)

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimame ir nevartojan- 
čias anglų kalbą. Mes turi
me daugelio tautybių žmo
nių 20bV tarnautojų tarpe. 
Dieninė pamaina, didžiausi 
atlyginimai moterims šiame 
rajone. Patirtis nereikalau
jama. Atlyginame besimo
kinant, po trumpo bandy
mo.

Atvykite i Employment 
Office 8:30 vai. ryto iki 5 
vai. p. p. nuo pirmad. iki 
penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai Į pietus nuo Lorain 

Avė.)
(81-82)

FITTERS—CLASS A 
CODE WELDERS 

RYAN 
Industrial Incorporated 
World leader in the 

CRYOGENICS FIELD 
One of Cleveland's great growth 
companies.
883 E. 70th ST., CLEVELAND. OHIO 
Overtime, fringe benefits, paid hos
pitalization, paid holidays. Contact 
J. H. Brady, 9 A. M.—4 P. M.

An Equal Opportunity Employer 
(73-82)

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
Ah Equ«l Opportunity Employer

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DIRVĄ

SUPERIOR 
SAVINGS

tlNCI )*O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME md 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

A

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS 

4L>

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • "Tėvynės Garsų'’ radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami Įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* ALEKSANDRASRU- 
ŽANIEC - RUŽANCO- 
VAS, Vyčio Kryžiaus ka
valierius, ilgametis bib
liotekininkas, paisžy- 
mėjęs lietuviškosios bib
liografijos darbuotojas, 
mirė liepos 23d., sulau
kęs 72 m. amžiaus.

Pastaruoju metu re
dagavo "Knygų Lentyną"

Palaidotas liepos 27 d. 
Daneville kapinėse.

* DR. L.O. GRINIŪTE 
iš Chicagos, Dirvos 50 
metų sukakties proga 
prisiuntė 10 dol. auką 
spaudai paremti.

Jai priklauso Dirvos 
vadovybės nuoširdi pa- 
dėka.

J. VAITKAUS SUKAKTIS

Jonas Vaitkus šių metų lie
pos 16 d. savo artimųjų ir bi
čiuliu tarpe atšventė 60 metų 
amžiaus sukaktį. Vaišių metu, 
kurios buvo paruoštos jo garbin' 
gai amžiaus sukakčiai atžymėti, 
žodį tarė J. Stanaitis.

Jonas Vaiktus kilimo žemai
tis, iš profesijos -- ūkininkas. 
Ir tai ne eilinis, bet domėjosi 
į Lietuvos ūkį ateinančiomis 
naujovėmis. Jo ryšiai su tos 
srities žinovais buvo ir pasi
liko visą laiką glaudūs. Nuo jau
nų dienų įsijungęs į ūkines ir 
viuomenines organizacijas ak
tyviai reiškėsi jų veikoj. Ma
tydamas, koks sunkus Ūkinin
kui yra linų paruošimas parda- 
vimui, pats steigia įmonę, kuri 
plačiai buvo žinoma ir nemažai 
padėjo aplinkinių kelių valsčių 
ūkininkams. Šioje įmonėje Jono 
įdėta daug energijos ir pinigo.

šalia savo profesinio užsiė
mimo Jonas buvo pamėgęs joji 
mo sportą. Čia yra laimėjęs ke
letą prizų. *

Artėjant sovietinei armijai ir 
nešant pavergimo pančius, Jo
nas pasitraukė į Vakarus. Gy
veno Vokietijoj, Anglijoj ir šiuo 
metu Kanadoje, Toronte, kur ir 
sulaukė savo šios pažymėtinos 
sukakties. Ta proga jam buvo 
įteikta graži ir daug ką pasa
kanti dovana -- medžio droži
nys "Lietuviška sodyba", kuri 
tikriausiai primins jam visuo
met jo gražią sodybą prie pla
taus kelio Lietuvoje.

Reikia pasidžiaugi, kad Jonas 
Vaitkus yra vienas iŠ tų, kuris 
nenutraukia ryšių su lietuviška 
spauda skirdamas jai ypatingai 
daug dėmesio. Jo bibliotekoj 
galima rasti Lietuvių Enciklo
pediją ir daugelį kitų naujausių 
lietuviškų leidinių. Tas ženkli
na, kad Jonas gerai supranta ir 
nuoširdžiai moka vertinti lie
tuviškos kultūros apraiškas, be

Australijoje staiga mirus
ZENONUI KUČINSKUI,

Jo’broliui ANTANUI JANUŠKAI, Poniai A. JA
NUŠKIENEI ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime

t

Mok. Juozas, Danutė ir Alvyda Marija Guobiai, gyv. Providence 
R.I., dalyvaudami Chicagoje Jaunimo Kongrese ir Dainų šventėje, 
ta pačia proga aplankė ir čia vykstantį Lietuvių Fondo suvažiavimą. 
Susipažinę su jo darbais, čia pat įsirašė į narių eiles, įmokėdami 
tūkstantį dolerių ir paaukodami Lietuvos partizano sąskaiton dešim
tį dolerių.

Turint galvoje, kad abu Guobiai yra pensininkai, ši jų auka yra 
nepaprastai didelė, rodanti jų tautinį sąmoningumą ir didelę tėvy
nės meilę.

J. Goubys yra Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas. Lietuvo
je buvo gimnazijos mokytojas. Tas pačias pareigas jis ėjo ir Vokie
tijoje Hassendorfo, Doerverdeno, Seedorfo lietuvių gimnazijose ir 
Seedorfo liet, mokytojų pedagoginiuose kursuose.

Guobiai lietuviškoje dvasiojeyra išauginę gražią dukrelę, kuri lan
ko universitetą ir studijuoja istoriją bei visuomeninius mokslus. Ti
kime, kad ir ji eis tais pačiais tėvelių keliais ir dirbs lietuvių tautai.

kurių neįmanoma mūsų tautinė 
gyvybė.

Į šias Jono Vaitkaus sukak
tuvines vaišes iš Hamiltono bu
vo atvykę sesuo Stasė ir švoge- 
ris Antanas šukaičiai. Sukaktu
vininkui buvo linkima ilgiausių 
metų ir kad sveiki galėtume su
sitikti prie laisvo Nemuno kran-

NAUJA MOKYTOJA

Džiugu, kad mūsų jaunoji kar
ta nesitenkina vien kasdieniniu 
gyvenimu, bet kopia aukščiau, 
siekdama daugiau mokslo. Vie
na tokių yra Viktorija Regina 
Čiunkaitė, kuri š.m. birželio 
mėn. baigė Wayne Statė Univer 
sity, Detroite, gaudama Bache- 
lor of Arts degree prancūzų 
kalboj. Tuo pačiu metu įsigijo 
ir Michigan Teaching Certifi- 
cate. Rudenį pradės dėstyti Lin
co! n Park High School prancūzų 
ir ispanų kalbą.

Viktorija gimė Lietuvoje pre
kybininkų - pramonininkų Šeimo
je. Vokietijoje gyveno Bavari
joje. Detroitan atvyko 1950 m. 
su tėveliais ir dviem sesutėm. 
Netrukus įstojo Šv. Antano para
pijos pradžios mokyklon, kurią 
baigė geriausiais pažymiais. Po 
to labai gerai baigė Holy Redee-

Scholastika ir Vytautas 
Stelmokai

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!c

mer High School. Kaip labai 
gabi mokinė be egzaminų buvo 
priimta Wayne Statė Universi
ty, Detroite.

Viktorija viena pirmųjų moki 
nių buvo ir lietuviškoje šešta
dieninėje mokykloje. Dėl gero 
mokymosi gavo premiją. Ji taip 
pat dainavo Detroito mergaičių 
chore ir šoko tautinius šokius.

Studijuodama veikliai reiškė
si studentų organizacijose. Bu
vo LSS ir SAS valdybos narė. 
Šiuo laiku yra Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos Centro Valdybos 
sekretorė. Apskritai gabi ir 
darbšti lietuvaitė. Domisi įvai
rių tautų literatūra ir menu. Mė
gėja daug keliauti. Šią vasarą 
praleidžia Europoje, kur aplan
kys visą eilę valstybių, susi
pažins su jų gyvenimu, moks
lu ir kultūra.

Agr. Balys Barkus-Barkauskas su žmona dr. Valerija ir dukteri
mis Laima ir Rita iš Sydney Australijoje atvyko į JAV atostogų ir 
sustojo Chicagoje Marąuette Parke pas K. ir A. Griškus. Čia pra
leidę porą savaičių vyks Europon. Agr. B. Barkus yra LB Austra
lijos valdybos narys ir dirba kaip agronomas savo specialybės sri
tyje. Dr. Valerija yra vienos Sydney ligoninės direktorė.

Nuotraukoje iš kairės: agr. B. Barkus, dr. Valerija ir dukterys 
Laima ir Rita.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
EAST CHICAGOS SKYRIAUS RENGIAMA

GEGUŽINE 
įvyks rugpiučio 6 d. (šeštadienį) COMMUNITY HALL, 

UNION PIER, MICHIGAN, VASARVIETĖJE.
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

Užkandinė ir baras pradės veikti nuo 1 vai. po pietų, griežiant stereo 
plokštelių muzikai. Nuo 8 vai. vakaro šokiams gros KORP! NEO-LITHUANIA 
orkestras.

Jokių rezervacijų nereikia. Atvykite ir linksminkitės.

EAST CHICAGO

Community
Šokiams gros 

Neo-Lithuania

* ALTS-GOS E. CHI
CAGOS skyriaus geguži
nė įvyks š.m. rugpiūčio 
6 d. (šeštadienį) Union 
Fier, Michigan, vasar
vietėje, 
Hali. 
Korp!
orkestras.

Svečiai bus vaišinami 
namie gamintais užkan
džiais ir gaivinami šal
tais gėrimais.

Skyriaus rengiamos 
gegužinės turi gerą var
dą ir pasisekimą visuo
menėje.

* SKYRIAUS PIRMI
NINKAS JONAS RIMKU- 
NAS su žmona Irena bu
vo išvykę porai savaičių 
atostogų į Tolimą Paci- 
fiko pakrantę, Seattle, 
Washington. Aplankė ten 
gyvenantį sūnų Saulių ir 
susipažino su vietine ap
linka.

Jaunai mokytojai linkima ir 
toliau likti tvirta lietuvaite, duo
dant gražesnių ir brandesnių 
darbo vaisių lietuviškoje veik
loje.

Bronė ir-Tomas Čiunka au
gina tris dukteris. Visos darbš

čios, gabios ir sąmoningos lie
tuvaitės. Tomas aktyviai reiš
kiasi lietuviškųjų organizacijų 
veikloje. Abudu tėvai, nieko ne
sigailėdami, stengiasi gražiaį 
auginti dukteris ir kad jos vi
sos trys baigtų aukštuosius 
mokslus. Geriausia sėkmė te
lydi jas lietuviškame ir moks
lo kelyje.

* SKYRIAUS VALDY
BOJE įvyko pasikeitimų. 
Valdybos narys kultūri
niams reikalams V. Va
leikienė, dėl laiko stokos 
ir kitų priežasčių, pasi
traukė iš valdybos. Į jos 
vietą pakviesta pirmoji 
kandidatė E. Sidabrienė, 
kuri maloniai sutiko už
imti pavestas pareigas. 
Linkime sėkmingo dar
bo.

* AL B-NES vietos apy
linkės gegužinė įvyko lie
pos 17 d. Jonyno vasarvie
tėje. Oras pasitaikė la
bai gražus ir būrys ben- 
druomenininkų maloniai 
praleido popietę gražio
je gamtoje, o apylinkė 
papildė aptuštėjusią ka
są. Tokie susibūrimai 
suartina išsiblaškiusius 
lietuvius ir atnaujina as
meniškus kontaktus. Apy
linkės valdybos ir jų žmo
nų pastangomis visi da
lyviai buvo maloniai vai
šinami. a j

KORP! NEO-LITHUANIA 
STOVYKLA IR TARYBOS 

POSĖDIS

Korp! Neo-Lithuania va
saros stovykla šiais metais 
Įvyks nuo rugpiūčio 27 d. 
iki rugsėjo 5 d. CHRISTIA- 
NA LODGE, EDWARDS- 
BURG, MICHIGAN.

Tai kolegoms žinoma, 
graži ir erdvi vieta su vi
sais patogumais, sporto 
aikštėmis, motorlaiviais ir
1.1.

Ten pat, rugsėjo 3 ir 4 
dienomis, yra šaukiamas 
Korp! Neo-Lithuania Tary
bos posėdis. Visi korporan- 
+ai vra kviečiami kuo skait- 
li Lgiavsiai dalvvauti.

Kom! NeoLithuania 
Vyr. Valdyba

•< Didieji STEREO RA- 
1)10, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAsO- 
MOS, skaičiavimo, pini
gams priimti mašinos ir 1.1. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Oįvmpia, Burroughs, Tele- 
funken, Grundig, Zenith ir
1.1.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino
mis : SPARTA, P. O. Box 
237, E. Northport, N. Y. 
1173U .

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są- 
ygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams; sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

SKYRIAUS VALDYBA

LINA VERBICKAITE Barbo - 
ros Radvilaitęs vaidmenyje

Mokytoja LINA VERBICKAI
TE rugpiūčio mėn. 22 d. iš
vyksta į Prancūzija mokytojau
ti kanadiečių aviacijos bazėje. 
Hamiltono lietuvių kolonija jos 
asmenyje netenka jaunos, bet 
darbščios visuomenės veikė
jos. Čia baigusi katalikių mer
gaičių gimnaziją ir Teachers 
College, dirbo pradžios mokyk
loje. Nors jau tremtyje užau
gusi ir išsimokslinusi, bet nuo 
pat jaunystės labai sėkmingai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Ji "Gyvataro" šokėja,programų 
pravedėja, vėliau vaikų grupės 
mokytoja ir vadovės pavaduo
toja, "Aukuro" viena iš pagrin
dinių aktorių, skautų ir ateiti
ninkų vadovė, programų pa ruo
šėja ir laužavedė. Pereitais me
tais pakelta į paskautininkės 
laipsnį. Visados maloni ii»links
ma, savo deklamacija, šokiu ar 
vaidyba greitai pagauna publiką 
ir užtarnautai nusipelno visų pa
garbos ir dėmesio. Šį pavasarį 
Dramos Teatro "Aukuro" pasta
tytoje "Gulbės Giesmėje" vaidi
no Barborą Radvilaitę, sukurda
ma ir perduodama nelaimingos 
Žigimanto Augusto žmonos cha* 
rakterį nepaprastai jautriai ir 
gerai. Tikimės, kad tai nebus 
gulbės giesmė hamiltoniečiams 
bet, kad baigusi dviejų metų su
tartį vėl grįš pas mus su dides
niu žinių lobiu ir nauja energi
ja. Organizacijos, kurioms Li
na priklausė, ruošia jai išleis
tuvinį koncertą, kuriame maty
sime ir ją pačią dar kartą mus 
pradžiuginant. Koncertas įvyks 
Jaunimo Centre rugpiūčio mėn. 
13 d. G.B.
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