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POLITINĖJE SCENOJE
ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIAI, VIETNAMAS IR RINKIMAI

Europoje Čekoslova
kija susilaukė Sovietų Są
jungos puolimo už tai,
kad jos kompartija sąmo
ningai ar netyčia kiek at
leido tautai žadėtus kovaržtus.
munistinius
Tuo tarpu Amerikoje
priešrinkiminės propa
gandos proga diskutuoja
mas klausimas, ar ne
vertėtų palikti kitą ko
munistinės agresijos au
ką — Vietnamą — savo
likimui. Atrodo, kad kan
didatai, kurie tam pri
taria, susilaukė didesnio
populiarumo negu vadina
mi 'senosios politikos'
reprezentantai.
Tie du faktai labai ryš
kiai kalba už dabartinės
situacijos pasaulio poli
tinėje scenoje absurdiš
kumą. įvairiausiais su
metimais — įskaitant ir
morališkus — smerkia
mas JAV dalyvavimas
Vietnamo kare, nors ten
siekiama tik laisvės ei
lei mažų tautų, tuo tar
pu spaudimas į Čekoslo
vakiją aiškiu tikslu ap
riboti tos valstybės bei
jos gyventojų laisvę su
kėlė šiek tiek kartėlio ir
nusivylimo, bet toli gra
žu ne tokių triukšmingų
protestų kaip JAV žygiai
Vietname!
Ką tokia tragiškai komiška situacija įro-

/Š VISO PASAULIO
• ČEKOSLOVAKIJOJE sekma
dienį susitiko pasitarimui sovie
tų politbiuras ir čekoslovaky
prezidiumas. Tai laikomas vie
nu svarbiausiu momentu Čeko
slovakijos istorijoje. Prieš tai
čekoslovaky seimo pirmininkas
Markovski pareiškė, kad pre
zidiumas pasitarime su sovie
tais vieningai gins laisvėjimo
reformą ir kad visi politiniai
svarstymai bus paskelbti vie
šai. Čekoslovakijos komparti ~
jos vadovas Dubčekas per ra
diją pareiškė, kad jo kraštas
nė žingsnio nenukryps nuo re
formų kelio. Bet jis priminė,
kad Čekoslovakija pasilieka iš
tikima Varšuvos paktui ir tarp
tautiniam komunizmo sąjūdžiui.
• IZRAELIS ketina kreiptis
Į JT Saugumo Tarybą, kad būtų
paleista lėktuvo, skridusio iš
Romos | Izraelį ir pagrobto Alžire, įgula ir keleiviai. Dalis
keleivių ne Izraelio piliečių,
paleisti.
• ETIOPIJOJE ateinančią sa
vaitę prasidės taikos derybos
tarp Nigerijos ir Biafros atsto
vų. Nigerijoje vedamas karas
tarp šiaurinės ir pietinės pro
vincijos jau davė daugiau aukų
negu Vietname. Biafros gyven
tojai kenčia badą ir mirtis gre
sia dviem milijonams gyvento1V.
• VIETNAME amerikiečių
lėktuvai daužė priešo tiekimo
kelius ir sunaikino virš 200
priešo laivų kanaluose ir upė
se. Taip pat buvo sunaikinti
priešlėktuvinių pabūklų lizdai.
• AMERIKOJE gimimų skai
čius sumažėjo 28% Pernai vie
nam tūkstančiui gyventojų bu
vo 18 gimimų, o prieš 25 me
tus 25. Gimimai sumažėjo ir
kituose pramoniniuose kraštuo
se Europoje ir Azijoje. Gimimų
skaičius tebėra aukštas atsili
kusiuose kraštuose.
• BOLIVIJOJE sudaryta nauja
vyriausybė. Prezidentas Barientos pareiškė, kad ui padaryta
siekiant užkirsti kelią Castro
šalininkų diversijai.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
do? Visų pirma tai, kad
užsienio politikoje nega
lima ir faktinai nesiva
dovaujama morališkais
ar teisiniais sumeti
mais. Pastangos eiti
prie geresnės santvar
kos tarptautiniame gy
venime buvo iš kalno pa
smerktos nepasiseki
mui, įsileidžiant į tam
tikslui įsteigtą tarptau
tinę organizaciją— Jung
tinęs Tautas — su veto
teise
svarbiausiuose
klausimuose Sovietų Są
jungą, kuri pagal kiekvie
ną apibrėžimą buvo ir
yra tik tautų kalėjimas.
Nuo to laiko visi tos
organizacijos žygiai ar
susilaikymas nuo jų, kada jų reikėjo įrodo jos
nereikalingumą. Kaip ga
lima smerkti Rhodeziją
už tai, kad ten gyvenan
ti baltųjų mažuma neduo
da lygių teisių juodie
siems, kai tylima dėlto,
kad ne tik pačioje Sovie
tų Sąjungoje, bet ir jos
tariamai nepriklauso
muose satelituose iš vi
so niekas — net ir ko
munistinė mažuma —ne
turi jokios laisvės.
Bet nepaisant to, Washingtono administra
cija nuo 2-rojo pasauli
nio karo pabaigos sten
gėsi, kalbant su Valsty
bės Sekretorium Dean
Rusk, organizuoti taiką
"teisės pagrindais", kas
galų gale privedė prie
aukščiau minėtų rezul
tatų: JAV gelbėdamos da
lies Vietnamo laisvę,
smerkiamos kaip agre
sorius, tuo tarpu Sovie
tų Sąjungos veiksmai
stengiamasi pateisinti,
išeinant iš jos interesų,
ar jos baimės dėl savo
saugumo.
Dėl to nereikia stebė

tis, kad abiejose didžio
se Amerikos partijose
nepasitenkinimas savo
krašto užsienio politika
pasiekė tokio masto, kad
net viceprezidentas H.H.
Humphrey, kuris turėtų
ginti ligšiolinę politiką,
nori padaryti kai kurių
rezervų ateičiai. Taip
pat ir R. Nixonas, kuris
kaip Humphrey yra lai
komas tradicinės Ame
rikos užsienio ir vidaus
politikos reprezentantu,
’old politics' atstovu,
bus priverstas pakeisti
kai kurias savo pažiūras
jei Rockefellerio ’blitz
krieg' už savo kandidatū
rą dar nebus visai suga
dinęs jo galimybių res
publikonų nominacijai.
Aplamai imant Čeko
slovakijos įvykiai, ly
giai kaip Izraelio - ara
bų karas, pateisino ad
ministracijos politiką
Vietname. Tų įvykių aki
vaizdoje, amerikiečių ka
riavimas Vietname ne
gali būti teisinamas ar
smerkiamas
morali
niais sumetimais, bet
tik išeinant iš daug pa
prastesnio ir aiškesnio
klausimo: ar atidavimas
pietinio Vietnamo komu
nistams yra Amerikai,
naudingas ar nenaudin
gas? Apsisprendus tuo
principiniu reikalu, rei
kia pereiti prie praktiš
kesnių klausimų: ar tai
įmanoma padaryti, ar
tos intervencijos kaštai
yra pakeliami Amerikos
ūkiui, kokią dalį savo
bendrų pajamų Amerika
galėtų skirti, užleidusi
pietryčių Aziją komunis
tams juodųjų savo gy
ventojų dalies gyvenimo
lygio pakėlimui ir ar
tas lygio pakėlimas, jei
jis iš viso įmanoma iš
spręstų Amerikos did
miesčių problemas.
(Nukelta į 2 psl.)

Detalė iš Tautinės Stovyklos parado. Prieky stovi skautininkai J. Raškys ir V. Namikas.
V. Gedgaudo nuotrauka

MUSŲ ATŽALYNAS ŽYGIUOJA

PARADŲ SLĖNYJE...
Įspūdžiai iš V-sios Tautinės Skautų Stovyklos
Šiemet mano atosto
VYT. ALANTAS
gos taip palankiai susi
klostė, kad galėjau ap
lankyti visus didžiuosius tinu parašyti savo įspū
Laisvės Kovos Metų są džius), liepos 7 d. įvyku
skrydžius, būtent, lie sį Tautinių Šokių Festi
pos 1-3 dienomis Chica valį, (apie kurį jau ra
goje įvykusį 55—jį SLA šiau) ir pagaliau 5-ją
seimą (apie kurį darkė- Tautinę Skautų Stovyk-

lą Rako ūkyje, Michigane, apie kurią noriu
dabar pasidalinti savo
įspūdžiais
su Dirvos
skaitytojais.
Tik nutilo Jonušo
maršas Ir šokėjai iš
žygiavo iš Chicagos am
fiteatro liepos 7 d.(o jau
kitą dieną Rako ūkyje
Michigano šiaurėje tarp
kalnelių ir slėnelių pra
sidėjo kitas didelis lie
tuvių jaunimo sąskrydis,
būtent pakilo penktosios
Lietuvių Skautų Tautinės
Stovyklos vėliavos. Tai
buvo lyg ir lietuvių tau
tinės manifestacijos tęsi
nys, lyg Chicagos amfi
teatras būtų persikėlęs
į Rako ūkį. Daugelis tė
vų, atvežusių vaikus į
Šokių Šventę, nebevežė
namo, o iš Chicagos
siuntė tiesiai į stovyklą.
Liepos 8 d. rytą prie Jau
nimo Centro buvo tikras
jomarkas. Sako, tą rytą
iš ten iškeliavę į Raką
apie 30, o gal ir daugiau
autobusų.
Mes, kurie matėme šo
kių Šventę Chicagoje, Ra
ko stovyklavietėje vėl bu
vome pritrenkti gran
diozinio lietuvių jaunimo
sąskrydžio. Rako žemė
je nebebuvo tautinio ap
daro spalvų kaleidosko
po — Čia vyravo skautų
^Nukelta į 5 psl.)
KAIRĖJE: Dalis parado daly
viu susėdę klausosi kalbą...
V. Gedgaudo nuotrauka
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Lietuvių tautos kilmės beieškant (2)

AISČIŲ KELIAIS
Neperseniausiai (š.m.
balandžio mėn.) Vokieti
joje leidžiamame "Stirn
ine der Freiheit" pasi
rodė Estų pro-istorės
tyrinėtojo E. V. Sakso
straipsnis, kurio verti
mą persispausdino "Nau
jienos" (birž. 15 d.).
Tai geras pavyzdys,
kaip objektyviai renka
ma mokslinė medžiaga,
nesitenkinant lengvai pri
einamais šaltiniais, nie
ko nepraleidžiant ir ne
rūšiuojant. Gerbiamas
kolega E.V. Saksas už
sikišo sau už juostos vi
są Baltstogės "Mokslo"
Draugiją, su mums žinomu P.L. imtinai,
Jo surinkti 58 šaltiniai apie Estų-Aisčių
raidą nepertraukiama
grandim eina nuo 6.500
prieš Kr. ligi mūsų eros
1346 m. (ir toliau). Bū
dami visi autentiški, jie
neatremiami ir todėl ne
diskutuotini.
Tebūnie tik man leista
prie jo vertingo pasieki
mo pridėti mano kuklių
žinių saujelę ir pabandy
ti atlikti antrąją šio dar
bo dalį: įvertinimo ir
sintezės.
Iš istorinės pusės ga
lėčiau pridurti tik Ptolo
mėjaus minimus Stavones - Eistuvonis, beiWegeberichtų šaltinį, apie
kurį vėliau.
Mūsų
skaitytojams
pakartosime pačius svar
biausius E.V. Sakso davi
nius: 320 m. prieš Kr.
geografas Pytheas randa
Aesti gyvenant Vyslos
žiotyse. Tą patvirtina ir
Plinijus 16 po Kr. pra
nešdamas apie Impera
toriaus Germanikaus lai
vyno atsilankymą ten pat
98 m. po Kr. Tacitas ap
rašydamas Aestii Balti
jos Gintaro pakrantėj,
džiaugiasi jų draugišku
elgesiu: jie eina net jū
ron gintaro parinkti.
(Čia reikėtų pridėti to
pat Tacito minimus Is-

POLITINĖJE
SCENOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)
Tie klausimai sunkiai
atsakomi, nes per daug
juose nežinomųjų fakto
rių. Kaip pavyzdžiui,
Amerikos užmaskuotas
ar viešas pasitraukimas
atsilieptų į Aziją ir net
jos pačios saugumą, ar
nereiktų tuo atveju dar
daugiau padidinti išlaidas
krašto apsiginklavimui,
kaip vienas ar kitas at
vejis paveiktų į krašto
ūkį ir pan.
Žodžiu neverta tikėti
nė vienam kandidatui,ku
ris sakosi turįs aiškią
programą kaip sutvarky
ti vieną ar kitą valstybi
nio masto problemą. Dar
daugiau, toks teigimas iš
jų pusės turėtų net įžeis
ti eilinių rinkikų inteli
genciją. Nejaugi jie tokie
avinai, kad jiems galima
įkalbėti viską ką nori?
Deja, ligšiolinė praktika
— ir 'ne tik Amerikoje,
bet ir Europoje — nekal
ba- jų naudai. O norin
tiems patekti į valdžią
kiekviena priemonė vi
sados yra pakankamai
gera. Smegenys plauna
mos be paliovos.

taške stovi Mainiškė
(Minsk). Taip einame,
mainome vagą ir suei
tevones, gyvenančius to name. S. Daukantas tą
li žemyno vidury, Ginta kelią irgi pažįsta, bet
ro Kelio vandenskyros įdomiausia, jog baltguperėjos srity, kurie ati džių kalbininkas W. A.
tinka Ptolemejaus Sar Žukiewicz savo išsamioj
matijos Stavones toj pat tos srities vardyno stu
vietoj).
dijoj (Mensk 1961) nuro
Vėliau, 525 m. pagal do tų upių vardą kilus
E.V. Sakso paduodamą "iš vandens kelio". Mes
Cassiodoro šaltinį, Es galime jam tik pritarti.
tų (Haestii) delegacija Eismo vietovardžių la
aplanko Ostro-Gotų (Sla bai apstu, todėl apsiri
vų) karalių Tautarikį bosime keliais pavyz
įtakoje.
džiais: Eismarės, PerVis daugiau ryškėja eiloja (Perloja), įvai
nepaprastas Estų pas rios Perėjos, Prūsų ir
lankumas ir garsas: Vokiečių Eiluvos (Eyjuos pažįsta Egiptietis lau) ir pagaliau PtoleArtemidoras iš Epheso mejaus paminėtas Sar
(100 prieš Kr.), Norve matijos žemėlapy Vys
gų Sagos (400 po Kr.), los žiotyse Eistovijos
Gotų istorikas Gerdonis miestas, kuris sudaro
tinkamą atasvarą Olbi
ir pan.
Nuostabiai, jie užtin jos miestui kitame Gin
kami įvairiausiose ano taro kelio gale. Disku
laiko pasaulio vietose, tuodamas Sarmatiją, P.
čia kariaudami su Ro L. žinoma, jo visai "ne
mos Imperatorium Vo pastebi", — tyli lyg že
lu si anų (253), ten vėl su mę pardavęs.
Danais (400) tai, dėl įvai
Ir iš tiesų,
žemė
rumo, su Švedais (600). slysta iš po kojų tų iš
Jie lankosi pas Romos galvotų lenkų prabočių,
Imperatorių (525) ir yra neva nuo senovės įsikū
Argonautų (600 prieš rusių Vyslos žiotyse.
Kr.), Romos Imperato Juk Eistovija (išlikus vi
riaus floto (16 po Kr.) sai gryna, neiškraipyta
bei jo prekybos atsto lytim pas Egipto geogra
vų lankomi (60 po Kr.) fą) yra lietuviškos šak
Nebėra nei mažiau nies, galūnės ir pras
sios abejonės. Tai pa mės Gdansko senasis
saulinio garso ir pasau pirmatakas. Tas gi pas
linių santykių tauta. Bet kutinis, kaip vėliau įrodykaip tai suprasti? Koks sim P.L. didžiausiai dės
tų karų ir delegacijų tiks peracijai, irgi jam nepri
las? Pagaliau, kur gi jų klauso.
centras?
O kaip su Aiščių "tau
Vien istoriniais šalti tų" vardais? Ptolemejus
niais mįslė neišspren matėme, žino Eidrius,
džiama, ogi pačios Estų Eigulionis, Eistuvonis.
nurodytos gyvenvietės, Wegeberichtai pažymi
— Vyslos žiotyse (ten "ekskursijų”
vadovus
gintaro nerandama), tai Eismantus, Eiglius, Eivėl Palangos ruože jį vonis ir pan. Be to vokiebegraibant, toliau, Sar čių seniausi šaltiniai
matijos centre, Minsko teigia, jog tos "profesi
bei Lietuvos Brastos rak jos" specialistų buvę iš
tinių perejų srity, ir dar tisi kaimai viena pavar
toliau, pietiniame Impe de.
rijos rubežiuje (kovos su
Pridėjus tą kalboty
Roma) įneša dar daugiau ros informaciją prie E.
painiavos.
V. Sakso išsamios is
torinės
medžiagos, gau
Laimei, turime kitos namas "Aiščių"
gana
nepriklausomos srities
ryškus
vaizdas.
— toponimijos — skait
lingų papildomų davinių,
Jie kartu ir smulkių
bei mūsų neapsakomai prekių po tolimas gy
brangų Sezamo raktą: venvietes išnešiotojai
Baltų kalbą.
venvietes išnešiotojai,
Vietovardžiai skamba amerikos pionierių
taip: Pereiglius (Pregel) "panhandler" rūšies, pa
kurį S. Daukantas nuro siraitę kelnes brendando buvus senovės vieš tieji jūron pagraibyti
keliu tarp Eismarių ir gintaro Tacitui, ir toli
Kuršmarių, — tarp gin mos
pasaulinės pretaro gamybos ploto ir eks kybos būriuotojai, su
porto centro; toliau, gebą siuntinėti ir pri
Eislote bei Suveislote, iminėti Imperinės pre
(Islocz-Svizlocz) Euro kybos delegacijas bei ka
pos vandenskyroj, per riauti su paskirais Ka
einant iš Nemuno įDniep- raliais, jei jų muitai
ro baseinus. Tame rak jiems atrodo per bran
tiniame Gintaro Kelio gūs.
Č. GEDGAUDAS

Eratosteno 220 m. prieš Kr. navigacinis "Pasulio" žemėlapis su apskaičiuotais jūrų nuotoliais. š|
nepaprastos svarbos dokumentą lenkų mokslininkai nutyli, čia pirmą kart istorijoj minimas "Baltija"
vardas. Žemėlapį sudarant senovės astronomų pavartota Olbijos (Borysthenes) lygiagretė, skaitant ją
lygios svarbos su Bizantijos, Aleksandrijos, Gadeso uosto lygigagretėmis, įrodo mūsų prkeybos cent
ro pasaulinę reikšmę. Tos koordinatės atatinka šių laikų Greenwich koordinatę mūsų sistemoj. Nuliu
imama Rodos sala.

Ką pasakysit, tik da
bar mums paaiškėja pa
vadinimas Eiduvių, suda
riusių nemaža rūpes
čio Cezariui Gali jos ka
re. Juos randame įsitai
sius Prancūzų vanden
skyroj, — kur daugiau?
kontroliuojant raktinę
perėją trim kryptim: Loaros upe Atlantan, Rodanu Viduržemin, Sena La^
manšan. O ką jie daro?
Gi prisikrovę urmo san
dėlius visokių gėrybių,
prekiauja su romiečiais
ir su čiabuviais galiais.
Atsimenam jų karaliaus
vardą: Liauda-Vyčius.
(Bus daugiau)

LAISVĖ
NENUŽUOOMA
L. B. Kenoshos - Racinos
apylinkės organizacijos su
rengė Lietuvių Dieną ir pa
vergtų tautų paminėjimą,
kuris įvyko 1968 m. birželio
30 Kenosha, Wis.
Minėjimas prasidėjo pa
maldomis Šv. Petro ir šv.
Teresės ir šv. Kazimiero
bažnyčioj Racine, šv. Gab
rieliaus bažnyčioj, Milwaukee. šv. Kazimiero parapi
jos lietuvių choras, vado
vaujamas J. Grimskio, gie
dojo lietuviams skirtų pa
maldų metu. Kenoshiečius
stebino choro baisingumas
ir tai dienai pritaikytų gies
mių gražus atlikimas.
šv.
Teresės
parapijos
ąžuolyne minėjimas prasi
dėjo 12 vai. žmonių prisi
rinko arti tūkstantinės. Z.
Lukauskas pristatė publikai
garbės svečius ir paprašė
juos užimti jiems skirtas
vietas. Sherifas William P.
Schmit paprašė veteranus
įnešti JAV Veteranų ii- pa
vergtųjų tautų vėliavas, at
liko vėliavų pagerbimo ce
remonijas. Lietuvos ir kitų
tautų vėliavas įnešė jauni
mas. Ida Tamulėnas sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos
himnus. Invokaciją sukal
bėjo šv. Petro parapijos
klebonas kun. J. Kupris,

MIC.

J. Milišauskas atidarymo
žodyje pareiškė,

kad

gali

ma išžudyti žmones, bet
laisvės negalima nužudyti.
Jis prašė JAV stipriau pa
remti lietuvių, latvių, estų
ir kitų pavergtų tautų ve
damą kovą už nepriklauso
mybės atstatymą.
Kenoshos bur m i s t r a s
Wallace E. Burkee šiltais
žodžiais pasveikinęs lietu
vius ir rengėjus, pristatė
pagrindinį kalbėtoją vicegubernatorių Jack Olson.
Po jo kalbėjo kongresmanas Henry L. Schadeberg,
LB centro valdybos pirm,
inž. B. Nainys, dr. Robert
R. Spizer. Trumpai sveiki
no Racinos miesto burmist
ras Rilliam H. Beyer, Ke
noshos karo veteranų vicekomandierius.
Laimutė Lukauskaitė pa
skaitė proklamacijas, pa
skelbtas g u b e rnatoriaus,
Racinos burmistro Beyer,
Kenoshos burmistro Bur
kee.
Visi kalbėtojai palietė pa
vergtą Lietuvą ir kitas tau
tas. Nurodė pavojus šio
krašto laisvei, kuri kyla iš
visokių anarchistų valkatų
ir praradusių laisvės sąvo
ką amerikiečių. Reiškė di
delę
simpatiją Amerikos
lietuviams ir gyrė už pa
vergtų tautų iškėlimą vie
šai ir plačiai šio krašto gy
ventojų tarpe, nes tai padės
geriau suprasti, kas yra internaciolinis komunizmas,
kuris grąso ir šio krašto
laisvei.
Meninę dalį atliko L.
Brazdienės vadova ujama
lietuvių tautinių šokių gru
pė. Pasirodė ir ukrainiečių
tautinių šokių grupė, vado
vaujama M. Prasko ir W.
Kuzminsky. Abi grupės šo
ko labai gražiai.
Iškilmių programą gra
žiai pravedė inž. A. Lirgameris.
Apie pavergtą Lietuvą ir
kitas tautas rašė Kenosha
News — keturi straipsniai,
su nuotraukomis, Kenosha
Labor, vienas straipsnis,
bet labai šiltas. Racine,
Shoreline Leader — du
straipsniai. Racine, Journal-Taimes du straipsniai,

(The Milwaukee-Journai išleido pla
tų straipsnį apie rusų im
perijos pavergtas tautas su
spalvotu žemėlapiu, nuro
vienas skelbimas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
KUISIO 1B LIKERIŲ KRAUTUVĘ

dant pavergtas tautas). Pa
vergtas tautas plačiai gar
sino keturios radijų stotis,
iš Kenoshos-Racinos ir iš
Burlingtono.
įvairių tikėjimų bažny
čioms buvo išsiųsta specia
liai paruošti laiškai, prime
nant pavergtą Lietuvą ir
kitas tautas, prašant nors
maldose prisiminti, šis ren
gėjų veiksmas sujaudino
amerikiečių visuomenę ir
tik dėl to susilaukėm tokio
didelio pritarimo ir para

mos bei padėkos iš ameri

iš kurių kiti siuntė
su padėka rengėjams rožių
buketus.

kiečių,

Atlikta labai graži ir
prasminga istorinė misija

pavergtai Lietuvai.

V. šilagalis

RETAS TURI
ŠALDYTUVĄ
TIESOS redakcija pradė
jo laikraštyje viešas disku
sijas apie tai, iki kelintos
valandos Vilniuje turėtų
būti sekmadieniais atidary
tos
maisto
parduotuvės.
Įvedant 5 darbo dienų sa
vaitę, tas parduotuves sek
madieniais pradėjo uždari
nėti 2 vai. po pietų, ir tik
kai kurios lieka atdaros iki
5 ar net 7 vai. Gyventojai
sekmadienį išvyksta į pa
upius ar pamiškes ir nebe
gali suspėti grįžti maisto
nusipirkti. O iš anksto pri
sipirkti negali, nes, esą, "re
tas kas turim šaldytuvą".

Ryšium su tokiu pareiš
kimu iškyla mįslė — kodėl
gi retas kas teturi šaldytu
vą dabar, kai net čia pat,
Alytuj, yra didžiulis šaldytuvių fabrikas, taigi šaldy
tuvas — ne importinė pre
kė. Tiesa, Alytaus "Snai
gės" mažutės, bet mažiems
butams tai dar geriau. Kaip
tyčia, tų pačių diskusijų
metu buvo paskelbta, kad
čia pat, netoli nuo Vilniaus
paleido į darbą naują elek
tros gaminimo turbiną, ku
ri viena pagamina elektros
25 kartus daugiau, negu bū
davo pagaminama "visoj
b u r ž u azinėj Lietuvoj”...
Taigi elektros bado nėra,
turėtų būti ir pigi. Maža to.
Tuo pačiu metu paskelbė,
kad Mažeikiuose statoma
k o m presorių šaldytuvams
gamykla,
kuri
netrukus
pradėsianti gaminti kasmet
po milijoną
kompresorių
šaldytuvams. Taigi viskas
suplanuota milžinišku mas

tu. Ir vis dėlto "retas kas
turim šaldytuvą". Ar ne to
dėl, kad planuojama ne Lie

tuvai?

(ELTA)

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

HELP WANTED MALĖ

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

EXPF.RIF.NCED
PLASTIC EXTRUS1ON SĖT UP MEN
and
EXPERIENCED PLASTIC 1NJECTION
SĖT UP MEN.
Muši be experienced in Colored Vinyl,
For all shifts.
Steady work. Fringe benefits
Send resume to
HOWELL INDUSTRIES
1560 E. Mifwaufcee, Detroit, Mich.
(67*86)

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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bet ne griovėjų
VLIKo pirm. dr. J. Valiūnas aktualiais klausimais
Emilij a Čekienė

Paskutiniu laiku mūsų tos politinės minties
spaudoje pasirodė eilė reiškėjos ir vykdytojos,
pasisakymų Vliko ir sutarė sujungti visas sa
PLB-nės
klausimais. vo jėgas ir sudarė Vy
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas
Vieni mano, kad Lietu riausią Lietuvos Išlais
vių Bendruomenė turė vinimo Komitetą — Vli
tų įeiti į Vliko sudėtį po ką, kuris tais pačiais me
litiniu padaliniu, kiti tais pasitraukė į Vaka
įrodinėja, kad B-nė tuo rus tęsti savo veiklą
suardytų save ir nuver visos lietuvių tau
tintų Vliką. O kai kurie tos vardu", ko jis ir
teisininkai su pasipiktini siekia iki šių dienų.
mu pasisako prieš užsi
Tuo tarpu Bendruo
Jeigu ištisus metus dirbantiesiems vasara yra mojimą B-nę įvesti į menė .1952 m. vasario 15
atostogų, iškylų ir atgaivos metas, tai mūsų jauni Vliką pabrėždami, kad ei d. įregistruota kaip kul
mui ji teikia dar vieną ir labai prasmingą, bet daž liniam žmogui labai tūrinė išeivijos organi
nai nepakankamai įvertinamą malonumą — tai sto sunku suprasti teisę. zacija. Tai gana išsa
vyklavimą. Lietuvis iš pat savo prigimties yra su "Kviečiu kolegas teisi miai išryškino nepails
augęs su gamta. Todėl jos artumoje ir prieglobstyje ninkus į akciją prieš mū tamas PLB darbuotojas
stovyklavimas labai paprastai, be ypatingų pastan sų teisinės kultūros S. Barzdukas savo kal
gų, be įkalbinėjimų ir paskatinimų, nebe nuo šian smugdymą". (Laisvoji boje 1957 m. liepos 13 d.
dien patraukęs įvairaus amžiaus jaunimą. Pagal Lietuva, Nr. 13), sako New Yorke, pabrėžda
mas, kad "Lietuvių Bend
savo geležinius įstatus siekdami būti gamtos drau vienas jų.
Tačiau labai abejoti ruomenės veiklos pagrin
gais, mūsų skautai-ės gali didžiuotis būdami lie
tuviškojo stovyklavimo pradininkais ir spalvingais na, ar šitokiai teisei su dus sudaro Vyriausiojo
jo puoselėtojais. Ne tik savo tėvynėje, bet ir visur prasti būtina studijuoti Lietuvos Išlaisvinimo
kur tik šiandien mūsiškių gyvenama ir grįžimo į storus teisių kodeksus. Komiteto priimtos ir pa
Atrodo, kad šį klausimą skelbtos Lietuvių Chartėvų bei protėvių gimtąją žemę ilgimasi.
Neseniai užblėso žarijos baigiamojo jubilie logiškai ir teisiškai iš tos dėsniai. Gimtoji kal
jinės skaučių ir skautų stovyklos laužo Michiga- spręsti gali kiekvienas ba kaip stipriausias lie
ne. Išsiskirstė gausiai suskridę įvairaus amžiaus^ eilinis lietuvis, susipa tuvių ryšys, lietuviška
dar įvairesnio rango šios pagarbios- organizaci žinęs su Vliko ir B-nės šeima kaip tautos gy
jos nariai ir vadovai, porą savaičių įtemptai dir įsisteigimo istorija, ku vybės versmė, tautinė
bę, metų metus ruošęsi. Išsiskirstydami išsive ri pagal 1944 m. Vasario mokykla kaip lietuviš
16 d. Vliko paskelbtą de kos dvasios židinys, lie
žė dar giliau jų sąmonėn įsmigusį pasiryžimą
klaraciją
trumpai nusa tuviškas laikraštis ir
savo minties, darbus ir dvasinius polėkius skirti
koma
taip:
Dievui, Tėvynei ir artimui. Jubiliejinė skautų ir
knyga, tautos kultūros
"Lietuvių tauta, siek pažinimas, pasisavini
skaučių stovykla, sutraukusi mases jaunimo ir vy
resniosios kartos, kelis kart daugiau draugų ir dama išlaisvinti Lietuvą mas ir išlaikymas, tau
svečių, dar ilgai bus prisimenama, kaip neeilinis iš okupacijos ir atstaty tinio solidarumo ir mei
Lietuvos valstybės lės ugdymas — štai pa
šių sukaktuvinių metų įvykis, parėmęs mūsų visų ti
bendras išeivijoje lietuvybės stiprinimo pastan suvereninių organų sve - grindiniai bendruome
timos jėgos laikinai su nės siekimai", — užak
gas.
Paprastai, po didėlesnių potvynių seka atoslū trukdytą veikimą, yra centavo jis pasidžiaug
giai, po didėlesnių darbų natūrali atvanga. Tačiau, reikalinga vienos politi damas, kokie platūs yra
to negalėtume pasakyti apie mūsiškį jaunimą šiais nės vadovybės, kaip tau- L>B darbo barai.
metais. Kaip bebūtų išaugusi ir išsišakojusi viena
vienintelė organizacija negali apimti viso veiklaus
ir jaunatviškais idealais gyvenančio mūsų jaunimo.
Todėl greta skautų ir skaučių, gal ne tokiu plačiu
Neolituanai yra susiorganizavę kuone visose
mastu, veikia ir kitos jaunimo organizacijos, kurios didžiosiose mūsų gyvenamose vietovėse. Tai gau
vasaros metą taip pat ryžtasi panaudoti, kadstovyk siau, tai mažiau jos visos bus šiemetėje stovyklo
lavimo forma atgaivintų ir suglaustų savo narių gre je atstovaujamos. Be abejo, visu aktyvumu pasi
tas. Viena tokių organizacijų, metai iš metų karto reikš jų veikliausi vienetai iš Chicagos, New Yor
janti stovyklavimo tradiciją, yra mūsų studentai ko, Bostono. Tai šiuo metu, kaip mus pasiekia ži
akademikai - neolituanai. Jų stovykla įvyksta pir nia, energingiausi Korp! Neo-Lithuania tradicijų tę
mąją rugsėjo mėnesio savaitę.
sėjai ir jos didžiųjų užsimojimų vykdytojai. Visi ki
Kiekviena gėlė kitaip žydi, tad ir neolituanų ti, negalėdami lygintis savo gausumu, stengsis pa
stovykla, kaip eilės metų praktika parodė, bus jau sireikšti savo ideologiniu brandumu ir individua
visai skirtinga nuo jubiliejinės skautiškosios. Čia liais gebėjimais. Iki stovyklos pradžios laiko nebe
suvažiuos pats veržlusis tautinės srovės jaunimas daug teliko. Neatrodo, kad šioje vietoje būtų reika
— akademinė studentija. Tiesa, neolituanai nepri linga dar kartą priminti, jog stovyklos organizato
klausomybės laikais Lietuvoje stovyklų neprakti riai laukia greitesnio apsisprendimo šiemetinėje ne
kuodavo ir jų vasarinis suskridimas stovyklosna, olituanų stovykloje dalyvauti. Korp! Valdyba apie tai
kurias rengdavo jaunalietuviai plačiosioms jaunimo jau ne kartą yra informavusi savo skyrius ir na
masėms, būdavo daugiau vadovaujančio ir ideolo rius.
ginius pokalbius vedančio pobūdžio. Mūsiškė studen
Viena naujenybė, iškeltina šiais metais, yra tai,
tija, siekdama aukštojo mokslo savuose universite kad vasarvietės erdvumas leidžia stovyklos metu
tuose, augdama ir bręsdama savo lietuviškoje ap savo atostogas ten pat leisti ir nemažam skaičiui
linkumoje, metų būvyje dieną iš dienos bendrauda tų, kurie domisi mūsų jaunimu, sielojasi jo prob
vo tarpusavyje. Ji nė nesvajojo, kad kada nors vė lemomis ir visomis priemonėmis siekia, kad tasai
lesnių kartų collegoms iškils tokios problemos kaip mūsų akademinis jaunimas, savo asmenybės fortėvynės laisvinimas, lietuvybės išlaikymas, su tė muodamasis svetimose sąlygose, liktų ištikimas se
vynėje pavergtaisiais sesėmis-broliais bendra niesiems ir amžiniesiems lietuvių tautos sieki
vimas, suktų ir įkyrių okupanto pastangų atkirtinė- mams. Todėl ir šia proga tebūna leista palinkėti
jimas ir visa eilė kitų. Šiandien mūsų idealistinė visu nuoširdumu: geriausios sėkmėsneolituanų sto
(Lns)
studentija, kurios eilėse labai ryškius pėdsakus yra vyklai!
įmynę ir įtartiniems skersvėjams bene atspariau
siai išsilaikę neolituanai, nepakeičiamų aplinkybių
yra priversti savo studijas vykdyti ir ateities už
PATS LAIMĖSI IR KITIEMS
daviniams ruoštis visiškai svetimoje aplinkoje.
Labai dažnai ji besudarydavo tik tautines sauje
PADĖSI!
les gausiuose Šio krašto universitetuose ir kolegi
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania vykdo dovanų bilietų
jose, milžiniškų atstumų skiriamose. Platesnio
platinimo vajų. Laimėtojams skiriama šios dovanos:
masto tarpusaviam ir nuolatiniam bendravimui,
AUTOMOBILIS — 1968; SPALVOTA TELEVIZIJA,
taip lengvai išspręstam anais laikais Lietuvoje,
IR
FILMAVIMO
APARATAS.
šiandien natūralių sąlygų mokslo metų būvyje ne
Bilietu kaina: šeši bilietai knygelėje už 5 dolerius,
bėra ir negali būti. O jų reikia. O be jų mūsiškė
studentija dūsta ir tautiniu požiūriu atrofuojasi. atskiro bilieto kaina — vienas doleris.
Dalis net pakimba ant pasalūniškai mėtomų madin
Dovanų traukimas įvyks 1968 m. lapkričio mėn. 17 d.
go ultra-liberalizmo, pacifizmo, taikaus sambū
Kviečiame visus korporantus ir bičiulius ne tik pa
vio ir įvairiausių kitų meškerių.
tiems pirkti laimėjimų bilietus, bet ir platinti. Taip pat
Šioms ir visoms kitoms problemoms iš pat kviečiame visas organizacijas talkininkauti bilietų plati
ir sau užsidirbti nemažą sumą pinigų, nes korpo
panagių panagrinėti, atrodytų, vienos savaitės ne nime
racija organizacijoms, platinančioms laimėjimų bilietus
olituanų stovyklos būtų per maža. Tatai jaučia ir duoda 40'< nuo parduotos bilieto sumos. Tad visi prie
stovyklą rengianti Korp! Neo-Lithuana vyr. valdy laimėjimo!...
ba. Bet kitos išeities neturėdama, ji pasistengė,
Bilietų gavimo reikalu prašome kreiptis į korpora
kad stovykla iš anksto rūpestingai ir kondensuotai cijos iždininką — Bronių Kasakaitj, 7150 So. Spaulding
paruošta programa per jai skirtą laiką suteiktų Avė., Chicago. 111. 60629.
stovyklaujantiems daugiausia naudos. Ne tik nau
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
dos, bet ir malonumo, kuriuos tik galima įsivaiz
Vyr. Valdyba
duoti puošnioje ir prabangioje p.p. Slyvinų vasar
vietėje, Lake Georgia — Diamond Point, N.Y.

NEOLITUANŲ
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Taigi , bendruomenė ną New Yorke lietuviai
yra Vliko pagimdytas iš nepasirodė aktyviu daly
eivijos kūdikis ir būda vavimu. Ar toks abejin
mas padorių tėvų vaikas gumas nesilpnins Lietu
neturėtų pasekti šių die vos bylos kėlimo sveti
nų "hipių" jaunimo pė muose?
Kalbant apie paverg
domis griauti savo šei
tas
tautas, tai šiandien
mos lizdą. Ir Vlikui ir
tik
Baltijos valstybės
B-nei darbį barai pla
tūs, tik labai trūksta yra pavergtos pilna to
darbščių darbo rankų, žodžio prasme. Kitos tau
tos, kaip Čekoslovakija,
bet ne griovėjų.
Teisingai pažymėjo ir Jugoslavija, Lenkija, Ru
Vliko pirm. dr. J.K. Va munija nėra žudomos
liūnas, tuo klausimu pa kaip tautos. Lietuvius
ižveža specialiai į armi
sisakydamas:
— Mes galim turėti ją, žudo kalbą ir tautiš
100 organizacijų, bet jos kumą, kai tuo tarpu anos
neturės tokios svorio, turi savo užsienių minis
kaip Vlikas, nes visos terijas, savo pinigo vle'
bus emigracinės org- netą, armiją, savo vėlia
jos, kai tuo tarpu Vlikas, vą ir atstovavimą tarp
kaip ir Diplomatinė Tar tautinėse organizacijo
nyba, yra Lietuvos org- se kaip tautos, todėl
ja, apimanti viso pa mums suplakti save su
saulio ir tėvynėje liku tų kraštų statusu yra
sius lietuvius. Tokį Vli klaidinga, lygiai kaip bū
ką iš krašto atsivežętu- tų klaidinga pasidaryti
rime tik mes lietuviai, Vlikui emigracine orga
kitos tautos to neturi ir nizacija.
labai apgailestauja, —
— Ką Vlikas numato
kalbėjo dr. Valiūnas. Jei
kas mano Vliką suben- artimiausioje ateityje sa
druomeninti motyvuo vo darbų bei rūpesčių ei
jant, kad jaunimas nesi lėje?
— Vienas iš didesnių
domi grupine veikla, tai
klysta. Tik pažvelkim į darbų — išvystyti Lietu
gausų neolituanų, ateiti vos klausimo kėlimą Va
ninkų org-jų judėjimą ir karų didžioje spaudoje
matysim, kaip tas Jauni Europoje. Tuo reikalu
mas gyvai reiškiasi. Va numatau šį rudenį lanky
dovaujančių žmonių bū tis Vokietijoj, Prancū
na tik maža dalis ir tik zijoj, Italijoj, Vatikane
jų pavardes matome ir Ispanijoj. Be to, dar
spaudoje
linksniuoja šiais metais numatome
simpoziumą
mas, o retai teturime suruošti
su
progos pamatyti jų gau bendradarbiavimo
sų užnugarį, kada suva kraštu klausimu ir apie
žiuoja į stovyklas, suva lapkričio mėnesį ruošia
žiavimus ir svarsto įvai mės Vliko seimui, — bai
rias lietuvių tautos bei gė Vliko pirm. dr. J.K.
Valiūnas.
išeivijos problemas.
L priekaištus, kad
Vlikas pasenęs Ir ne
reprezentuoja jaunosios
kartos, atsakymą ran
dame pačiame Vliko val
dybos sąstate, nes iš 7
tUunifi fufio
narių trys yra jaunesnės
kartos žmonės, o aš ir PATIKSLINIMAS
pats , nedaug juos pra
Artėjant SLA seimui
lenkęs , neužilgo švęsiu
Chicagoje,
tautininkai
45 metus, šypsodama
SLA
nariai,
Dr.
S. Biesis prisipažino Vliko pir
žis,
A.S.
Trečiokas
ir
mininkas.
aš,
laiškais
susitarėm,
Mums reikia ne savitarpy dar apsijunginėti, kad reiktų sukviesti tau
bet pagalvoti ir sku tinių veikėjų pasitari
biai dėti pastangų įkur mas, kaip paprastai
ti visus pabaltiečius ap prieš SLA seimus dary
jungiančią org-ją, kuri davom.
Dabartinio SLA seimo
viena atstovautų visas
atveju,
kadangiChicago
tris tautas ir pradėtų
ruošti Pabaltijo tautų fe je yra A.L. Tautinės Są
deraciją. Su latviais ne jungos centras, ALTS
būtų sunku susitarti, bet centro valdyba panaudo
su estais nelengva, nes dama tą progą pasisten
jie turi daugiau tautinių gė sukviesti gausesnį tau
tinių veikėjų susirinki
skirtumų.
mą.
Dalyvavo ALTS cent
— Kokius planus Vli
kas dar turi įgyvendinti ro pirmininkas T. Blinstrubas. Tautinių Namų
šiais LLKMetais?
— Nauja Vliko valdy Chicagoje pirmininkas
ba buvo įsipareigojusi at J. Jurkūnas ir keli kiti
likti du specialius užda chlcagiečiai ir atstovai
vinius: apjungti visus iš kitur.
Dirvos Nr. 77 praneši
veiksnius ir aplankyti vi
me
apie tai parašiau, kad
same laisvame pasau
pasitarimą
sukvietė Dr.
lyje gyvenančius lietu
S.
Biežis
ir
jis pirmi
vius geresnei veiklos ori
ninkavo.
entacijai. Ir visa tai yra
Tačiau ALTS centro
sėkmingai įvykdyta. Da
pirmininkas
užprašė p.
bar galima atsiduoti
O.
Biežienę
parūpinti
ta
daug konkretesniamdar.
me
viešbutyje
kambarį;
bui.
Žinoma, šalia to visą susirinkimą atidarė pats
laiką ėjo Vliko nuolati p. Blinstrubas, pakvies
nis darbas — ELTA įvai damas Dr. Biežį pirmi
riomis kalbomis, radi ninkauti. Pasitarimas ap
jas ir kt.i. Turiu primin ėmė, kaip andai minėjau,
ti, kad Vliko veikla re ne vien SLA reikalus, bet
miasi žmonėmis, dirban ir platesnius tautinin
kams rūpimus klausi
čiais iš pasišventimo
mus. Chlcagiečiai pasi
tautai be jokio atlygini
rūpino ir dalyvių pavai
mo, net savo lėšas au
šinimu.
kojant (prie tokių ypač
K,S. Karpius
priklauso ir pats pirm,
dr. Valiūnas. EČ).
Skaityk ir platink
— Patebėjau, kad šie DIRVĄ.
met Pavergtų Tautų die
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REFORMŲ SUNKUMAI

ČEKOSLOVAKIJOJE
Paskutinieji įvykiai
Čekoslovakijoje — kraš
to atsisakymas organi
zuoti politinį, ekonomi
nį, visuomeninį ir kul
tūrinį gyvenimą pagal So
vietų nurodymus, tary
tum rakštis įstrigo Mask
vos ideologams ir teo
retikams. Visus pokario
metus rytų Europos ša
lyse diktavę ir planavę
bolševikai niekaip nega
li sutikti su mintim, jog
Čekoslovakijos liaudis
nori visiems laikams nu
simesti Maskvos jungą.
O koks yra šis jungas,
labai gerai patyrė nevie
nas kraštas, turėjęs ne
laimės patekti į Mask
vos "nesavanaudiška”
globą.
Negailestingas
ekonominis išnaudoji
mas, žiaurus žmogaus iš
naudojimas, nepakelia
ma dvasinė vergija tai tik keli ženklai, ly
dintieji šią "globą".
Pirmieji Čekoslova
kijos žingsniai kovoje su
Maskvos įtaka labai ir la
bai nelengvi. Netenka
pamiršti, jog šio krašto
pramonė buvo jau prieš
II-jį Pas. karą aukštai iš
vystyta. Sovietinių eko
nominių reformų įvedi
mas po karo sukaustė
tolesnį pramonės vysty
mąsi ar, geriausiu atve
ju, pakeitė jos plėtoji
mosi kryptį.
Taip liūdnaipagarsėję
sovietiniai .penkmetiniai
planai buvo įvesti ir
Čekoslovakijoje. Šiuose
planuose didelis dėme
sys buvo kreipiamas
krašto kalnų pramonei:
akmens anglies bei rūdų
kasykloms ir svarbiau
sia — urano rūdai, kuri
iki šiol dar eksportuoja
ma į Sovietų Sąjungą.
Kaip tik Čia ir buvo nu
kreiptas didžiausias in
vesticijų, tolesnio racio
nalizavimo ir išplėtimo
svoris. Galima sutikti,
jog ši pramonės šaka
buvo viena iš didžiau
sias pajamas nešančių,
tačiau negalima pamirš
ti ir to, kad kitos Čeko-

G. VYŠNIAUSKAS
Dirvos bendradarbis
Vokietijoje

Slovakijos
pramonės
sritys buvo apleistos, ne
teisingai planuojamos.
Naujoji Čekoslovaki
jos vyriausybė yra pri
versta pripažinti, jog iki
1970 metų būtina užda
ryti net 59 anglies ir
rūdos kasyklas, kurios
penkmečių eigoje tapo
visiškai nenašiomis. Tai
tik vienas mažas pavyz
dys apie komunistinio
ūkio "planingumą". Ir no
rint . pašalinti visas pa
gal sovietinius metodus
dirbusių ekonomistų klai
das, naujajai vyriausy
bei (jei ji turės jėgų ir
toliau priešintis Mask
vos įtakai) teks įveikti ne
vieną sunkią kliūtį.
Nors daugelis vakarų
Europos kraštų jau se
niai turi įvedę penkių dar
bo dienų savaitę, tačiau
Čekoslovakijos dirban
tieji dar negali džiaug
tis panašiomis lengvato
mis. Naujoji vyriausybė
tik dabar numatė, jog
nuo š.m. rugsėjo 29 d.
bus įvesta penkių darbo
dienų savaitė ir darbo
laikas bus sutrumpintas
iki 42,5 - 40 valandų.
Šis darbo laiko sutrum
pinimas nebuvo numaty
tas penkmečio planuose
ir nauji perorganizavi
mai dar kartą pabrėš
minėtų planų netikslu
mą bei atitolimą nuo gy
venimo.
Norint Čekoslovakijos
ūkį išvesti iš aklavietės,
būtinai reikia pakeisti ir
liaudies pajamų bei atly
ginimų koregavimo poli
tiką. Tiesa, po nemažo
liaudies pajamų smuki
mo 1963 m. jos vėl ėmė
pamažu augti. Taip pav.
pajamos pramonėje ir že
mės ūkyje 1966 m. pa
kilo iki 7%, 1967 m. iki
8%, tačiau atlyginimų ne
vienodumas ir toliau var
žė ūkio vystymąsi. Dar
1966 metais Čekoslovaki

Mykolas Vaitkus

KAI MYLĖJOSI

_ STASYS____________
(Iš M. Vaitkaus knygos Nepriklausomybės Saulėj)
(Pabaiga)
Man ausys stačiai atsitojo. Na, na, įdomu.
Ir aš buvau girdėjęs žmones taip kalbant. Ką at
sakys Kipras? Negaugi jis tikrai gali padaryti tą
stebuklą? Juk retas pasaulio tenoras gali iškilt
lig aukštojo mi. Ir nustebęs girdžiu Kiprą kukliai
atsakant: Taip, galiu.
— Na, tad štai, imk! — ir Byla savo storu
pirštu bakstelėjo vieną klavišą ir prispaudęs lai
ko. Nelaimingasis slegiamasis aiktelėjo plonutėliu
spindulėliu, kaip žvaigždelė kalno viršūnėj. Veizdžiu — Petrauskas išsitiesė, kaip gvardijos ka
reiva prieš generolą, giliai įtraukė kvapą, išpūtė
krūtinę, įdubino pilvą, maloniai išsižiojo ir — pa
leido lengvą, tyrą sidabro srovę — aukštąjį mi!
Mes nušvitom. Juk tai pasaulinis tenoro rekor
das! Net Byla pripažįstamai patapšonojo Kiprui
petį.
— Na, vyras esi! Kad tave kiškis! Ir įstenk
tu man taip aukštai pakilt atviru balsu, dargi po
sočių pietų! Bravo!
Ką gi bekalbėt apie mus kitus? Mes plojom,
kaip pačiam Karūzui. Kipras kukliai, bet patenkin
tai, šypso; sako Bylai:
— Na, na, ir Tamsta gali giedoti. Žinai ką?
Kuriame operą, teks statyti "Faustą", reikės mum
tinkamo Mefisto. Tamstos figūra, bruožai, balsas

jos šaltkalvio uždarbis
buvo 22% didesnis, nei
tarnautojo,
baigusio
aukštąjį komercinįmokslą, atlyginimasI Paskuti
nis Čekoslovakijos penk
mečio planas buvo numa 
tęs iki 1970 m. metinį at
lyginimų augimą tik 3,2
- 3,4%. Aišku, kad dirban
tieji negalėjo sutikti ir
nesutinka su tokia ver
giška padėtimi. Krašto
profesinės
sąjungos,
kiek joms leido komunis
tinė vyriausybė, įsijun
gė į kovą už atlyginimų
pakėlimą ir pasiekė, jog
šių metų kovo mėnesį
atlyginimai buvo pakel
ti net 15%. Bet tuo buvo
visiškai sutriuškintas
penkmečio planas su el
getiškais numatymais,
liečiančiais atlyginimų
politiką. Naujoji krašto
vyriausybė tuojau ėmėsi
priemonių, kad šiandien
techniko atlyginimas bū
tų 20%, komercinio tar
nautojo 35%, diplomuoto
inžinieriaus 40% dides
nis, nei šaltkalvio atly
ginimas, tačiau iki dar
bą skatinančių atlygini
mų vakarų Europos ša
lyse dar labai toli. Šie
keli pavyzdžiai ryškiai
rodo, kaip netikslus,per
dėtas ir vienpusiškas
komunistų planavimas
Čekoslovakijoje stabdė
pramonės
vystymąsi,
pakirto bet kokius pagrin
dus liaudies pajamų augi
mui. Išnaudotojiški me
todai ūkiui organizuoti ir
vystyti labai skaudžiai at
siliepė visos čekų tautos
gerbūvyje.
Naujajai Čekoslovaki
jos vyriausybei teks už
gydyti ir didžiules žaiz
das, kurios buvo pada
rytos neteisinga krašto
vidaus politika. Šiuo me
tu krašte priskaičiuoja
ma 40.000 "stalininės tei
sės" aukų ir joms būtina
užtikrinti išteisinimą,
atlyginti padarytas nuo
skaudas, gražinti nekal
tai nuteistus žmones gy
venimui, darbui ir veik
lai, Ar tai pavyks pada

ryti — parodys ateitis,
tačiau jau dabar keliami
protestai prieš dau
gelį iškraipytų, žmo
gų žeminančių įstaty
mų ryškiai kalba apie
pašalinos
stalininės
Novotnio vyriausybės sa
vivaliavimą ir nesiskai
tymą su žmonėmis.
Kiek šis savivaliavi
mas atnešė kančių kraš
to žmonėms, gali supras
ti tik tas, kurio tėvynė
taip pat pajungta ir taip
pat teriojama.
Kiekvieno lietuvio at
mintyje giliai įsirėžė
1940-1941 metų įvykiai,
kai mūsų šalis neteko
laisvės ir joje įsigalėjo
teroras. GPU metodai,
paremti teroru ir žmo
gaus pavergimu, buvo
plačiai praktikuojami ir
Čekoslovakijoje. Tik da
bar sužino plati visuo
menė šalyje ir užsienyje,
kas dėjosi krašto kalė
jimuose, kaip buvo per
sekiojami be pagrindo
apkaltinti "liaudies prie šai".
Čekoslovakijos žur
nalistų sąjungos orga
nas "Reporter" neseniai
išspausdino Evceno Lioblio prisiminimus. Jis, ko
munistų partijos narys
nuo 1931 m.,po II-jo Pas.
karo buvo Čekoslovaki
jos užsienio prekybos mi
nistro
pavaduotojas.
1949 m. jis buvo apkal
tintas priklausęs "vals
tybei priešingų suokal
bininkų centralei" ir va
dovaujant partijos sekre
toriui Slanskiui nuteis
tas kalėti iki gyvos gal
vos. Tik po 11 metų, 1960
m. jis buvo amnestuotas
ir galėjo kažkur krašto
gilumoje dirbti sandėlio
vedėju. 1963 m. jis buvo
visiškai išteisintas ir
šiandien yra vienas di
džiausių krašto reformų
šalininkų. Laikraštis
"Reporter" f neslėpda
mas Evceno Liblio pa
teiktų faktų, spausdina pa
sakojimą apie jo kančios
kelius. Straipsnyje, pa
vadintame "Kaip aš pri
sipažinau esąs kaltas"
Lioblis rašo:
"... pirmiausia noriu
paaiškinti, kaip aš prisi
pažinau įvykdęs tiek
daug nusikaltimų. Daž

— visa, lyg tyčiom, sukurta tai rolei. Žinai ką?
Sutik bent keletą kartų sudainuoti! Galima incognito. Tai būtų mūsų publikai furoras!
Mum irgi tas projektas patiko, ir meskurstom
Bylą sutikt. O jis vien šypso ir tyli — aišku, ne
sutinka. Ir nesutiks: jis — rimtas kunigas ir vien
tik kunigas. O geras balsas? Jis naudingesnis baž
nyčioj, nei operoj. Vieną kartą kažkuomet kalbė
jaus su Kipru apie kunigą Bylą. Kipras apie to vy
ro dainininkines galimybes pasakė maždaug taip:
— Jei jis būtų pasirinkęs ne kunigo, o daininin
ko karjerą, tai su savo gražiu ir galingu balsu (jį
tinkamai nustačius bei išlavinus), su savo figūra
bei įdomiai ryškiu veidu, su savo jėga bei drąsa, jis
būtų galėjęs pasidaryt antru Batistiniu ar kitu tokiu.
Bet grįžkim į savo valgyklą.
Byla, kaip paprastai, namon išėjopirmas. Tuo
kart aš Petrauskui papasakojau, kaip Byla priėmė
pirmąjį jo koncertą. Kipras patenkintai šypso. O aš
pasigėrėdamas žiūriu į tą didelį menininką bei mie
lą žmogų ir manau sau:
Kokį brangų talentą įdėjo Kūrėjas į tą šiaip
jau paprastą asmenį! Kad tas apdovanotasis neiš
eikvotų tuščiai gražiųjų, didelių savo jėgų!
Buvau, mat, girdėjęs, kad jis smarkiai, kaip
sakoma, ūžiąs, tad, pasitikėdamas savo su juo pa
žiniomis ir jo geraširdiškumu, įsidrąsinau ir sa
kau:
— Atleisk, maestro, ką dabar pasakysiu. Tams 
ta esi mum visiem lietuviam labai brangus, kaip
menininkas. O štai mum tenka nugirst, kad tamsta
savo brangias jėgas smarkiai eikvoji paprastojo gy
venimo smaguriam. Mes bijom, kad kūrybos švy
turys gali todėl per anksti tamstos dvasioj užgest
ir balsas sunykt, o tai būtų mum per didelis nuos
tolis. Tad atleisk man, kad su daugeliu kitų drįs
tu prašyt tamstą menui nesigailėt savo jėgų, o pa
prastajame gyvenime jas taupyt...
Ir aš bugščiai žvilgterėjau į Kipro akis, arne-

nai sakoma, jog nekal
tai nuteistieji buvo pri
verčiami
prisipažinti
kankinimų,
politinės
prievartos ar specialių
medikamentų pagalba.
Mano atveju panaudoti
metodai buvo tiek geni
alūs, kiek ir paprasti.
Nors liaudies kalboje sa
koma, jog nuteistasis ka
lėjime "sėdi", bet man
tardymų metu buvo už
drausta atsisėsti. Tar
dymai tęsėsi maždaug
16 valandų su dviejų va
landų pertrauka. Tokiu
būdu aš buvau privers
tas 18 valandų stovėti ar
vaikščioti mano celėje.
Miegui likdavo tik 6 va
landos. Tačiau ir mie
gas būdavo net 30-40 kar
tų nutraukiamas ir aš
pakilęs iš guolio turė
davau raportuoti. Ant
ras prievartos būdas bu
vo alkis. Gaunamo mais
to visiškai nepakakda
vo ir aš buvau nuolatos
alkanas. Po dviejų sa
vaičių tokios prievartos
sutinsta kojos ir kiek
vienas žingsnis yra ne
pakeliama kančia. Net
gi valgant nebuvo leidžia
ma atsisėsti. Naktį bū
davo dar blogiau. Atsi
gulus, staiga perkeltas
svoris nuo sužalotų kojų
iššaukdavo neaprašo
mus skausmus. Kalėji
mo personalo žiauru
mas, visiškas kalinio be
jėgiškumas ir svarbiau
sia, mintis, jog esi ta
pęs auka partijos, kuriai

gyvenai ir už kurią ken
tėjai, visiškai suardo
nervus. Vienintelė prie
monė išvengti šių kan
čių būtų buvusi savižu
dybė, bet ir jai nebuvo
jokios galimybės. Aš ne
turėjau jokių priemonių
gysloms perplauti ar kil
pai pasidaryti. Tokioje
atmosferoje egzistuo
jančiam kaliniui netru
kus tampa aišku, kad te
reikia pasirašyti prisi
pažinimą ir visos kan
čios bus baigtos. Jei bū
si nuteistas — galėsi
miegoti, valgyti, skaity
ti ir gal būt turėti viltį
kada nors palikti kalėji
mą. Prisipažinti verčia
ne tik žiaurus kalėjimo
personalas, bet ir nuosa
vas protas. Kokiąprasmę turėtų užsispyrimas
leisti savo dvasiškai ir
kūniškai sunaikinti?"
Laikraštyje "Repor ter" spausdinami ir kitų
buvusių nuteistųjų pri
siminimai ir visi jie ryš
kiai kalba apie stalininės
Novotnio
vyriausybės
primestą vergiją, žmo
gaus teisių sutrypimą.
F E M A L E
PACKERS WANTED
For Ice creaįffi^ dept. modern dairy
plant. For day and night shifts. Excellent company benefits. Cood Sal*
ary. Apply in person:

CUMBERLAND FARMS
777 DEDHAM ST.
CANTON, MASS.
(78.84)

įsižeidė. Bet ne! Visas jo veidas švyti taip nuošir
džiai linksmai, ir jis sako:
— Labai ačiū už palankumą ir gerus patari
mus. Bet nebijokit: užteks man jėgų ir menui ir
gyvenimui. Tik pačiupinėki tamsta mano krūtinės
ir rankų raumenis!
Ir jis atsistojo į atletišką pozitūrą — išsitie
sė, išpūtė krūtinę, ištiesęs į šalis sulenkė rankas
ir sakyte sako: na! Aš sąžiningai pačiupinėjau rankų
raumenis — kauburiai plieno! Žvilgterėjau į pla
čią krūtinės statinę — uolos kalva! Ir prisiminiau
garsųjį stipruolį, fenomenalųjį ristiką Georgą Lurichą — toks pat, kaip Petrauskas, aukštas, liek
nas, grakštus, stiprus.
— Na, ką? — klausia Kipras.
— Ką gi, sakau, — tamsta esi Mikelandželo
Dovydas, ir tiek!
— Na, taigi, — porina toliau Kipras, — tams
ta pats matai: užteks man jėgų ir gyvenimui naudot
ir dainai dainuot! Dešimt metų jau dainavau operoj,
dar dvidešimt metų dainuosiu, ir užteks: Joks teno
ras daugiau kaip trisdešimt metų nedainuoja. Paga
liau ir gyvenime susitupėsi — vesiu ir surimtėsiu: štai esava sutarę su mano bičiuliu Šaliapinu,
kad vesiu vieną jo dukterį — baronaitę NN. Tuokart
pakviesiu ir tamstą į vestuves.
Ateitis žmogui — devyniais užraktais užrakin
tas kambarys. Kas galėjo anuomet manyt, kad Pet
rauskas ves ne garsiojo Šaliapino dukrą su riebiu
kraičiu, o maža kam težinomą tuomet Kauno teatro
artistę, neturtingą Alę ŽalinkeviČiūtę. Ir kas galėjo
tikėtis, kad po linksmų pietų juokais sukurtoji Va
nagaičio dainelė paplis po visą Lietuvą, įsigalės dai
nininkų repertuaruos, pasieks net tolimąją Ameri
ką, pasidarys mylima viešnia brolių amerikiečių
ausyse ir suskambės nuo Montrealio ligi Buenos
Aires, nuo New Yorko lig San Francisco? Kūrė
jai pasitrauks iš žemės scenos, o dainelė joje dar
ilgai, ilgai skambės...
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MŪSŲ ATŽALYNAS ŽYGIUOJA
PARADŲ SLĖNYJE...
džiaugiamės, nes turė dėmesio į sveikinimus,
(Atkelta iš 1 psl.)
uniformos, rami, žals jome daugiau laiko pasi tartum jų ir visai nebū
va spalva — bet užtat čia žvalgyti po Paradų slė tų girdėję. Iš visko bu
matyti, kad vadovai
žaliavo miškeliai, ban nį. Taigi, kai oficialoji vo
labai
rimtai žiūri į sa
gražbylystė
iš
estrados
gavo slėniai ir kloniai, ku
vo
pareigas,
kad para
per
garsiakalbį
liete
lie

rie vyresniojo amžiaus
das
jiems
ne
juokai ir
josi
kalneliais
ir
klo

skautams bei suvažiavu
kad
jo
metu
jokiems
fa
niais,
mes
gėrėdamiesi
siems svežiams gyvai
miliarumams
vietos
ne
žvalgėmės
po
išsirikia

priminė tuos laikus ir
vaizdus, kai panašūs są vusias su vėliavomis slė' gali būti.
Noriu šiame skyrely
skrydžiai būdavo ren nio pakraščiuose jauni
je
užbaigti savo įspū
mo
gretas
ieškodami
sa^
giami Lietuvos gamtos
džius
apie paradus ir kal
vo
vaikų,
o
kartais
atsi

prieglobstyje,,.
gręžę už mesdavome akį bas. Mes, lankytojai, gal
į kalną, kur išdidžiai vojome, kad daugiau pa
ATŽALYNAS
ŽYGIUOJA PARADŲ
SLĖNYJE
Didžiausias sąjūdis
Rako žemėje dėjosi lie
pos 13 ir 14 dienomis,
t.y. šeštadienį ir sek
madienį , Tomis dieno
Skaučių stovyklos vadovybė. Prieky sėdi iš kairės: M. Barniškaitė, M. Jonikienė, O. Roznlkienė ir
mis tėvai suvažiavo lan
E. Namikjenė. Antroj eilėj: M. Gverzdienė, A. Briškevičienė, B. Kozicienė Ir J. Pečiūrienė. Stovi: E.
Siurnaitė, S. Gedgaudienė, R. Baraitė, A. Palukaitienė, D. SiemaŠkienė, M. Švarcienė, L. Garsienė, B.
kyti savo atžalyno, ir tą
Vindušienė ir R. Vaitkevičienė.
savaitgalį stovyklos va
dovybė buvo suruošusi
radų nebebus, kad visos
didžiuosius pasirody
oficialios kalbos pasibai'
mus. Tūli tvirtino ir,
gė prieš didįjį paradą,
tur būt, nebe pagrindo,
bet pasirodė, kad tai
kad tą savaitgalį į Ra
buvo mūsų tuščios iliu
ką suvažiavo apie 1.000
zijos. Eidami vakare į
lankytojų. Jei pridėsi
Brolijos
laužovietę, mes
me prie jų 1.500 stovy
buvome
pasiruošę gro
klautojų (šis skaitmuo
žėtis ir gėrėtis skautų
irgi gali būti netikras:
paruošta laužo progra
vienas stovyklos vadovų
ma, bet kur tau: mes čia
tvirtino, kad pirmąją sa
vėl
buvome pavaišinti
vaitę stovykloje galėjo
didele
doze oficialių kal
būti apie 1.800 skautų),
bų! Laužo programoje bu
tai susidarys impozanvo ir labai įdomių daly
tinė arti trejeto tūks
kų,
pav., kanadiečiai
tančių lietuvių masė.
mus
sužavėjo
skudučių
Paukštytės su savo vadove pirmosios atvykusios | vėliavų pakė
Didysis paradas įvy
muzika,
buvo
čia
šio
ir
limo
iškilmes ragina seses paskubėtu..
ko šeštadienį. Diena bu
to,
bet
programos
vedė

vo saulėta, graži. Kai iš
jos vėl mūsų vargšes gal* skirstėmės su raminan visą laiką skambėjo mo
vienos ir kitos pusės į
vas
pakišo po oficialios čia mintimi, kad vis dėl teriškas balsas...
Paradų Slėnį ėmė margražbylystės
dušu. Lau to viskas baigiasi ir kad
Sekmadienį pamaldas
šuoti skaučių ir skautų
žui užgesus ir progra oficialioms kalboms šį laikė vysk. Brizgys su
Skaučių stovyklos viršininkė M. Barniškaitė per vėliavų pakėlimo
gretos, įspūdis buvo di iškilmes priima raportą. Už jos Stovi stovyklos komendantėS. Ged mai pasibaigus mes kart jau tikrai bus pada keliais kunigais asisten
dingas. Atrodė, kad toms
gaudienė.
rytas galas, bet vėlgi ki tais. Diena vėl buvo sau
gretoms ir galo nebus.
tą dieną paaiškėjo, kokie lėta ir tvanki. Altorius
Vis dėlto gal daugiau aukštų stiebų viršūnėse
mes buvome naivūs...
buvo įrengtas ant kal
kaip pusantro tūkstan plevėsavo 12 vėliavų.
Taigi, kitą dieną, sek niuko, medžių pavėsyje,
čio lietuvių jaunuolių su
madienį kažkodėl po pa skautai pamaldų klausė
Kai pagaliau kalbos pasitelkusių vienan daik- sigaibė ir buvo prisags
maldų vėl buvo pakarto si apačioje saulėtoje
tan — vaizdas nebe ei tyti medaliai.pasigirdo
tas didysis paradas Pa aikštėje. Lyg ir pra
linis!
maršo muzika ir pro gar
radų Slėnyje. Gal tai bu tęsdamas vyresniųjų pa<
Kas be ko: prieš pa bės tribūną bei atkalnėje
vo padaryta vėliavųpakė ■ mokymus, pareikštus ofi
radą kalbų bei sveikini susibūrusius
limo proga, gal dė kitko, cialiose kalbose vysk.
svečius
mų litanija buvo ilga, o ėmė žygiuoti mėginu ir
nežinau, bet paradas įvy Brizgys pasakė ilgą, sa
ir apdovanotųjų meda berniokų būriai su savo
ko is mes dar turėjome kyčiau, kilometrinį pa
liais sąrašas irgi pakan vadais bei vėliavnešiais
malonios progos savo au mokslą, iš kurio nežinau
kamai erdvus, tačiau, priešakyje , buvo daug
sis pradžiuginti oficialia kiek pasimokė jaunimas,
mes, lankytojai, supra džiaugsmo, jaudinimosi
gražbylyste. Net ir pakal bet buvo aišku, kad saulė
tome, kad tokiais atve
ir plojimų. Tėvai smal
bėjo dar kartą tie patys kaitoje gerokai paprakai
jais be kalbų negalima iš siai dairėsi būriuose sa
žmonės, kurie praėjusią tavo jo besiklausyda
siversti, iš anksto tam vo jaunuolių, o taiposgi
naktį kalbėjo prie laužo. mas...
buvome pasiruošę ir ne mojuodami
rankomis
Visos tos kalbos buvo la
labai pykome ant kalbė
garsiai sveikino pražy
bai patriotinės — skau- NAŠLAITES
RAUDA
tojų, priešingai, gal net giuojančius savo drau
tinės ideologijos atbal
Tokioje didelėje sto
gus bei pažįstamus, ta
sių jose kaip ir nesi vykloje
su tokia plačia pa
čiau šie žygiavo rimti
girdėjo, tiesą sakant, jų sirodymų
APAČIOJE: Skaučių stovykloje
programa
ir susikaupę ir nekreipė
niekas ir nepasigedo, — įgauni labai daug
Skautės pasiruošusios
vėliavų pakėlimo iškilmės.
pakėlimui...
įspū
tačiau kad ir gryniau džių, Vieni jų pasielika
sio patriotizmo per di
o gal ir visam
delė dozė pasidaro sun ilgesniam,
laikui,
kiti

kiai nuryjamas kąsnis, niam, bet būnatrumpes
ir
tokių
juo labiau, kad ji patei
kiama maždaug vis tais kurie išgaruoja čia pat.
suprantama,
pačiais žodžiais, be praš Savaime
kad
visų
atmintyse
pasi
matnesnio padažo. Sve liks didysis paradas,
bet
čiams krito akysna ir
buvo
ir
nedidelių
pasiro

tas faktas, kad iš mik
dymų,
kurie
bent
man
gi

rofono, galima sakyti,
liai įstrigo galvon.
Buvo reikšmingas že
Visos nuotraukos
maičių skaučių pasirodyVyt. Gedgaudo
(Nukelta į 6 psl.)
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nio savo parapijos liaup
sinimus, betgi pagaliau
išmušė ir man valanda
pakelti į aukštybes ir sa
vo parapiją. Kaip labai
aiškiai rodo Tautinės
Skautų Stovyklos dviejų
savaičių veiklos rezul
tatai, Kauno Pilis pra
siveržė į pirmąją vie
tą. Abi draugovės lai
mėjo daugiausia taškų:
po 240! Kitaip sakant,
Detroito skautai per vi
są stovyklavimo laiką
žygiavo avangarde. Ir to
dar negana: jie laimėjo
pirmą vietą krepšinio
žaidynėse. Ir to dar ne
gana: jie buvo pasistatę
aukščiausius vartus: net
42 pėdų aukštumo! Kad
jų laimėjimas buvo už
tarnautas rodo ir tas fak
Skautės ir skautai susirinkę Į pamaldas, kurias atnašavo vysk. V. Brizgys asistuojamas keturių ku
tas, kad praėjusioje Tau
nigų.
V. Gedgaudo nuotrauka
tinėje Stovykloje Detroi
to skautai irgi buvo išsi
kovoję pirmą vietą. Mes,
detroitiečiai, savo skau
tais didžiuojamės ir
Detroito tunto vado Č. tuvės šefo pareigas, nes sveikiname! Ypačiai mū
(Atkelta iš 5 psl.)
Anužio palapinės sto lyžtelėjęs košę autori sų pasveikinimas ir kar
mas prie didžiojo laužo vinčio
stalo surašomąja tetingai linktelėjo galvą, tu padėka priklauso tunto
šeštadienio naktį. įaikš- mašinėle.
Čia pat stovė atseit, pudingo skonį ap vadovaui Česlovui Anutę išėjo keliolika mer jo ir dvi kėdės.
robavo, ir abu virėjai, žiui, be kurio energijos
ginų nešinų paparčių
paėmę katilą už pasai ir didelio atsidavimo bei
Už
keliolikos
žingsnių
puokštes. Apėjusios ap kėpsojo ūkio palapinė, to, įnešė palapinėn.
pasiaukojimo skautiškai
link laužą jos sustojo prie kurios ruošėsi gal
Gerai išpažinti Die veiklai mūsų skautų pa
eilėje, o prie čia pat devynių ( gal dešimties vo, Tėvynės ir artimo
siekti rezultatai Tauti
įtaisyto mikrofono atsi metų
meilės šūkio filosofi
du
skautukai:
mat,
Stovykloje vargu ar
nėje
rado keletas jaunesnių jie gamino draugams ją, bet tai yra teorija,
būtų
galėję būti taip aukš
skaučių, kurios ėmė dai
kurią
galima
skiepyti
priešpiečius.
Aš
priė

tai
įvertinti...
nuoti labai liūdną ir labai
jaunimui bet kur. Sto
seną lietuvių dainą apie jau iš arti pažiūrėti į vyklaujant
svar GĖLYTĖ KRIOKLIŲ
našlaitę. Išėjo aikštėn ir jų kulinarijos išmonę ir biau auklėti daug
asmenybės
pati našlaitė šokdama man buvo įdomu patirti, savarankumą praktinė - VIDURYJE
Po Šokių Festivalio ir
kažką panašaus į išraiš kokius skanėstus jie Ra je, gyvenimiškoje plot
Tautinės Skautų Stovyk
kos šokį. Nežinau, ką mina. Šalia palapinės mėje.
los mano galvoje slan
merginos su paparčių tarp akmenų buvo įtaisy
tas katilas, kuriame kun
kiojo
miglotas klausi
puokštėmis
vaizdavo: kuliavo
kažkokia ruda ty KAUNO PILIS
mas: kokios iš to išva
gal mišką, gal atlikinėjo
Aš paklausiau, ką jie
Tautinėje Stovykloje dos? Painiojosi mintys
kažkokias
simbolines rė.
Čia
verda.
atskiri tuntai pasivadino apie lietuvybės išlaiky
apeigas, nes jos, jaunes
— Pudingą! —jie man pilimis. Detroito vyrų mą, apie žūtbūtinį rei
nėms skautėms dainuo
atsakė
kartu.
skautų tuntas pasivadino kalą perduoti jaunajai
jant ir našlaitei šokant,
Taigi,
vienas virėjas Kauno Pilimi. Čia stovyk kartai vyresniosios kar
kartais apeidavo aplink daugiau darbavosi
prie lavo dvi: Mindaugo ir tos lig šiol neštą Lietu
laužą, kartais atsiklaup katilo, o kitas pačioje
pa Kęstučio draugovės, vi vos vadavimo estafetę
davo iškeldamos papar lapinėje kepė sklindžius
čius, kurie laužo švieso ant elektrinės plytelės. so 62 vyresnieji ir jau ir daug kitų panašių gal
nesnieji skautai, tunti- votų ir pergalvotų min
je atrodė, kaip ąžuolo la
— Nori paragauti? — ninko Česlovo Anužio va čių
pai, kartais vėl atsisto
slankiojo mano gal
davo, bet žiūrovui darė paklausė sklindžiake- dovybėje.
voje, tačiau vienos, api
gilų įspūdį: iš tos jų mis pys.
Mano draugas Bronys bendrinančios minties
— Žinoma, noriu, —
terijos padvelkdavo la
Raila mėgsta girtis savo apčiuopti negalėjau.
bai sena, lyg nuo prieš atsakiau.
akimirkose, kad jo mies
Kadangi dar turėjome
— Nori sirupo?
krikščioniškų
aukurų
tas Los Angeles pasižy vieną savaitę atostogų,
—
Ne,
sirupo
nenoriu,
senolių dvasia. Nežinau,
mįs vienoje ir kitoje lie tai po didžiųjų iškilmių
ar tame merginų būryje — atsakiau.
tuviškos veiklos srityje, Tautinėje Stovykloje nu
Mano
skoniui
sklindis
buvo nors viena "grynakad to miesto lietuviai tarėme su žmona pava
kraujė" žemaitė, bet, žiū buvo kaip ir visi sklin rašytojai tarp kitko nusi- žiuoti per šiaurės Michidžiai:
visai
pavalgus.
rėdamas tą jų vaidinimą,
Padėkojęs už vaišes nešą bemaž visas litera ganą į Kanadą,o iš ten,
pagalvojau, kad mūsų
vėl
atsisėdau ir sekiau tūrines premijas, kad.jo pasiekus Thesaloną, pa
žemaičiuose ilgiausiai
iš
tolo
kaip darbuojasi nuomone, beveik nesą sukti dar keliasdešimt
užsiliko senovės lietuvių abu virėjai.
Pudingo prasmės skelbti litera mylių toliau į šiaurę. Ne
kulto likučiai ir kad jie
tūros konkursų visoje ketinu Čia aprašinėti mū
paskutinieji
priėmė specas paėmė ilgakotį Amerikoje, o tik užten sų kelionės įspūdžių, o
medinį šaukštą, pasisė
krikščionybę...
mė iš katilo viralo ir ką duoti žinoti konkurso pakaks tik tiek pasakius,
sąlygas losangeliečiams kad pavažiavę 129 keliu
KAI DU SKAUTUKAI lyžtelėjęs liežuvio galu rašytojams:
juk vienaip nemažą gabalą radome
KEPE SKLINDŽIUS... kurį laiką galvojo čiaup ar kitaip jie vistiek lai prie Commingo ežero
sėdamas lūpomis. Ma
puikią vasarvietę ir ap
Kitas vaizdelis man tyt, jam kilo kai kurių mėsią...
sistojome ten keletai die Deja,
Detroitas
lig
giliai įstrigęs atmintin: abejonių dėl viralo sko
nų.
šiol
nepasižymėjo
labai
būtent, kaip du skautukai nio, nes jis pasišaukė
Išvažiuodami iš Det
kepė sklindžius (blynus). savo draugą ir davė jam dideliais kultūriniais lai
roito
girdėjome, kad ant
Aš visada galvojau, kad palaižyti šaukštą. Šis, mėjimais, ir aš dantis
bet kokio stovyklavimo matyt, ėjo kaip ir vir sukandęs kentėjau Bro to kelio dar toliau į šiau
tikroji paskirtis ir dva
sia glūdi ne paraduose ir
oficialiose kalbose, bet
stovyklautojų kasdieniuo
se smulkiuose darbuose
bei rūpesčiuose. Stovy
klautojas daugiau ar ma
žiau yra išbloškiamas
iš civilizuotos aplinkos
ir patekęs į gamtos prie
globstį pats privalo pa
sirūpinti savimi ir pri
siderinti prie naujos ap
linkos. Juo jis daugiau
rodo iniciatyvos, suma
numo ir darbštumo pri
siderinti prie gamtos są
lygų* Ju0 Jis arčiau pri
artėja prie stovyklavimo
tikslo.
Taip galvojau eidamas
iš'pamaldų įdetroitiečių
skautų rajoną, kurį jie
pavadino Kauno pilimi.
Nuo tvankaus, slegiančio
oro buvau pavargęs ir
SkauCių stovyklos vadovybės narės tariasi programos reikalais. Vidury stovi stovyklos viršininkė
atsisėdau pasilsėti prie M. Barniškaitė.
V. Gedgaudo nuotrauka
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rę randasi garsūs savo
grožiu ant Mississagio
upės, angliškai tariant,
Aubrey Falls, o lietuviš
kai, tur būt, būtų Aubrejaus Kriokliai. Taigi, vie
ną gražią, saulėtą dieną
mes ir pasileidome dar
apie 50 mylių toliau į
šiaurę ir jau nebe meksfaltuotu, o tik žvyruotu
tarp kalnų ir pakalnių iš
sirangiusiu, padairiu ir
labai spalvingu siauru ke
liuku. Juo labiau mūsų
akį žavėjo puslaukinė
gamta dar ir todėl, kad
keliukas visą laiką rai
tėsi Mississagio upėspakraščiu.
Mašina prie pat kriok
lių privažiuoti negali:
apie mylią dar reikia ei
ti pėsčiam per krūmus,
pelkes ir akmenynus iš
sirangiusiu takeliu. Ta
čiau kai nugali visas kliū
tis ir pagaliau pamatai
krioklius, sušunki: —
Vis dėlto apsimokėjo! To
kie kriokliai, kaip Audejaus tėra retas gamtos
reiškinys. Jie krenta
dviem kaskadom. Viršu
tinėje kaskadoje srovė
skaidosi į keletą šakų,
krenta ant antros kaska
dos ir čia vėl susijungu
si į vieną tėkmę neria
kruokdama gilyn. Kana
diečiai prie krioklių da
bar stato elektros jėgai
nę.
Srovės šniokštimas,
tyškančios putos, daik
tais kylantis rūkas irpilka uola vis dėlto nesukliudė aukštutinėje kas
kadoje tarp putojančios
iš visų pusių srovės išsi
kišusios uolos salelėj
išaugti ir pražįsti raus
vai gėlytei! Vaizdelis pri
trenkiantis! Nežiūrint uo
lėto podirvio, nežiūrint
siaučiančios aplink ga
lingos stichijos, žodžiu,
nežiūrint pačių nepalan
kiausių (kokias tik galima
įsivaizduoti t sąlygų ,gyvybė vis dėlto susirado
sau vietą ir ne tik susi
rado, bet ir išsilaikė
ir, tartum juokaudama iš
galingų krioklių narmėjimo, žydi sau tokia spal

va, kokia jai patinka ir
lyg sakyte sako:
— Labai tai čia man,
kad jūs kriokiate dieną
naktį: aš žydžiu ir žy
dėsiu!
Ar tai ir nebus Tre
čiojo Lietuvių Tautinių
Šokių festivalio ir penk
tosios Lietuvių Skautų
Tautinės stovyklos api
bendrinanti mintis?
Vyt. Alantas
PAIEŠKOMI ASMENYS
BUDRIAI Bronislovas ir
Elena iš Valakėnų kaimo.
GAIŽAUSKAI Antanas ir
Pijus, Jono sūnūs, nuo Griš
kabūdžio.
JANČIAI Stasys ir Roza

ir jų

lija
dukra Marcelė.
RUPŠIENĖ, Mary, Chi
cago 16, III. (yra laiškas iš
Šiaulių).
S K A U DICKAS Juozas,
veterinarijos gydytojas.
TAYLOR Ann, gyvenusi
Fir St., East Chicago, Ind.
TAROZAS Louis, gyve
nęs West Barry Avė., Chi
cago.
VAITKŪNAI Andrius ir
Jurgis. Vieno duktė ištekė
jusi už A. Litvino.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji maloniai prašomi
atsiliepti.
LIETUVOS GENERALI
NIS KONSULATAS, 6147
So. Artesian Avė., Chicago,
111. 60629. Tel. REpublic
7-8334.

PALIKIMŲ REIKALAIS
IEŠKOMI GIMINĖS AR
PAŽĮSTAMI SEKANČIŲ:

BUSH Victor, gali būti
Buškevičius ar Buškauskas.
Gimęs Kalvarijoj 1888.
DEAMS Charles — pali
kęs šiek tiek turto. Įpėdi
niai nežinomi.
Jeigu kas žino ką nors
apie juos, prašomi pranešti
Konsulatui žemiau paduotu
adresu:
Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 6147 So. Artesian
Avė., Chicago, 111. 60629.
Tel. REpublic 7-8334.

Skaityk Ir platink
DIRVĄ

________________

Tik per Angliją. . . Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems
Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus,
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto, nepermatęmo, storo nailono medžiaga
dėl 4 suknelių, 3(A jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3V-J jardo, vilnonės
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.

$75.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė
medžiaga, 3 Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, ] vyriški
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.

$75.00.
Taip pat, į betkurj siuntinį galima pridėti žemiaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00,
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako
kas jam patinka. Taip pat. persiunčiame ir jūsų pa

čių supirktus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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saltasis karas nepasibaigė
— DAUG DALYKŲ ĮVY

• MARYTES ir DR.A.
MATULIONIU
dukra
Rūta, Vandenė pakrikš
tyta Šv. Jurgio bažnyčiom
je liepos 14 d. Krikštijo
kun. Dabušis iš New
Yorko. Krikšto tėvai Ri*
ma Janonienė ir V. L.
Ramanauskas,
į krikštynas atvyko dr.
A? Matulionio sesuo Ni
jolė su vyru,dantų gydy
toja iŠ HalifaxNovaScotia, Kanadoje ir tėvas dr.
Balys Matulionis iš Wallum Lake, R.I.
Vakare Bratenhal Place krikštynų vaišėse da
lyvavo gražus būrys Ma
tulioniu draugų ir gimi
nių.
• OHIO LIETUVIŲ GY
DYTOJŲ Draugijos me
tinė gegužinė įvyks pas
p. ir Dr. J. Šontus (pie
tiniam Akrono priemies
ty) rugpiūčio 11 d. 3 v.
P-P.
DIDELIS KONCERTAS
SPALIO 26 D.

KO PASAULY nuo to me
to, kai buvo priimta Pa
vergtų Tautų Savaitės rezo
liucija 1959 metais, — pa
brėžė prelatas J. Balkūnas
dešimtosios Pavergtų Tau
tų Savaitės pamaldų pa
moksle šv. Patriko kated
roj New Yorke, liepos 14
dieną.
Paminėjęs eilę "dialogo”
faktų tarp Maskvos ir Va
tikano arba tarp Maskvos
ir Washingtono,: pamoksli
ninkas tarė, — "daugelis

Jonas Kavaliauskas ir Teresė Varekojytė susituokę išeina iš baž
nyčios. Šalia stovi jų tėvai. Jaunasis baigia inžinerijos mokslus, o
jaunoji yra gailestingoji sesuo.
V. Bacevičiaus nuotrauka

LENKŲ KARO ATTACHE
KAUNE PLK. LEON MITKIEWICZ KNYGA Iš JO
ĮSPŪDŽIŲ KAUNE 1938—
1939 M. GAUNAMA
• SLA 14 kuopos susi
DIRVOJE!!!
Tai įdomus to meto įvy
kių stebėtojo veikalas, ar
čiau privedąs prie lenkų-lie
tuvių pažiūrų į abiejų tautų
santykius.
Diplomatinių
ryšių
po
lenkų ultimatumo užmezgi
mo eiga, pirmieji lenko pa
reigūno įspūdžiai Kaune su
daro įdomią medžiagą san
tykių su lenkais stebėto
jams.
294 psl. knyga, kietais vir
šeliais,
išleista
Londone.
Kaina 7.50 dol.
Užsakykite Dirvoje, 6907
Superior Avė., Cleveland,
Ohio 44103.

• Jonui Ignatavičiui, ats.

kapitonui, Vyties Kryžiaus
kavalieriui, Vasario 16 gim
nazijos rėmėjui mirus, vie
toj gėlių prie jo karsto, Al.
ir Ant. Mikoliūnai aukoja
$12.00 Vasario 16 gimnazi
jai.

• Prieš atnaujindami sa

Jungtinis Finansų Ko vo namu ar automobilių
mitetas Clevelande, baig draudimus, palyginkite sa
damas Lietuvos Laisvės vo mokestį paskambindami
Kovos Metų lėšų telkimų V. Giedraičiui'tel. 944-6835.
spalio mėn. 26 d. rengia
koncertą, kurį atlikti ma
• Apdraudos reikalais ge
loniai sutiko žymusis mū riausius patarnavimus gau
sų tenoras Stasys Baras site kreipdamiesi į Z. Obeir iškilieji Ohio lietuvių lenį tel. 531-2211.

NAUJA KNYGA MŪSŲ
MAŽIESIEMS
Tik ką išėjo iš spaudos
Pr. Imsrio nauja eilėraščių
knyga mūsų mažiesiems —

"TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU”.

AMERIKOS
PILIEČIU

Knyga tinka ne tik pasi
skaitymui, bet, svarbiausia,
jąja lengvai išmokinama de
klamuoti nekomplikuot a i s
žodžiais parašytus patrioti
nius ir vaikams pritaikytus

LIETUVIU
KLUBAS

6835 Superior Avė.

Telef. 391-1143

eilėraščius.
Knyga iliustruota, 40 psl.
Kaina 1 dol. Išleista auto
riaus 1968 m. Sukrauta Vil

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

ties leidykloje — 6907 Su
perior Avė., Cleveland, Ohio

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

44103.
Platintojams

25%

nuo

laida.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!
MALĖ
PLANT HELP
For new dairy plant, necd men with
ability in ice cream & milk processing., all company paid benefits. Excellent starting safary. Apply:

CUMBERLAND FARMS
7 77 DEDHAM ST.
CANTON. MASS.
(78-84)

SUPERIOR
SAVINGS

BORING MILL
OPERATING
PREFER AIRCRAFT MACH1NING
F.XPF.RIENCE
fringe benefits, days.
Top rates
unusual opportunity.
313
SI. 4-4500.
(80-82)'

Main Office: i,N“ ”09
798 EAST 185th STREET

NEPAMIRŠKIT

6712 SUPERIOR AVENUE

k

13515 EUCLID AVENUE

W

ATNAUJINTI
DIRVOS

PRENUMERATĄ

HOME and
REMODELING
LOANS

o

tinių Tautų paskelbti žmo
gaus Teisių metais, teikia
naujų progų padėti puose
lėti pagrindines teises, ypač
religinę laisvę pavergtose
tautose ir tuo būdu priar
tinti dieną, kad tos RytinėsVidurinės Europos tautos
vėl galės džiaugtis tokiomis
pačiomis teisėmis, kaip ir
kitos europinės tautos.

mas tebėra neatsakytas. Ar
tie susitikimai ir komunis
tų vadų lankymaisi čia ar
Vatikane padeda mūsų Baž
nyčiai anapus Geležinės Už
dangos ?
— Net greitomis teapžvelgę Tyliosios Bažnyčios
padėtį už Uždangos, išvys
tame niūrų ir slegiantį pa
veikslą, tikrai užginčijantį
įtikinėjimus, esą mūsų lai
kais jau viešpataująs žmo
niškumas ir taikus sambū
vis.
Čia prelatas iš eilės api
būdino religinių bendrijų
padėtį Albanijoj, Bulgari
joj, Estijoj, Latvijoj, Lietu
voj, Vengrijoj, Lenkijoj,
Rumunijoj
ir
Ukrainoj.
Apie Lietuvą pažymėjo, kad
tai pats priešakinis katali
kiškas kraštas Europos Ry
tuose, todėl ir artimiausias
taikinys komunistiniam re
žimui, siekiančiam katali

(ELTA)

ATSKIESTAS ŽALGIRIS
Vilniaus "Žalgirio" irklininkus Sovietų Sąjungos
irklavimo federacijos vado
vybė
paskyrė
atstovauti
Sovietų Sąjungai olimpinė
se žaidynėse Meksikoje. Iš
vardo tai ta pati komanda,
kuri anais metais laimėjo
varžybas Amerikoj. Bet iš
esmės tai jau gerokai skir
tinga komanda. Irklininkų
federacijos sekretorius šeremetjevas paaiškino, kad
"padarėme kai kuriuos pa
keitimus”. Į aštuonvietę val
tį įsodino A. Chaminą ir A.
Martiškiną iš Maskvos. Jau
anksčiau buvo įsodintas V.
Suslinas iš Leningrado. Jau
pora metų, kaip ši komanda
turi V. Sterliką iš Kijevo.
Taigi aštuonvietėj
beliko
tik keturi lietuviai: Z. Juk
na (vadovas), A. Bagdona
vičius, J. Jagelavičius ir J.
Motiejūnas, ši komanda lai

kybę išrauti iš šaknų. Ofi
cialiai Katalikų Bažnyčia
Lietuvoj dar yra, bet dėl
sistemingų režimo antpuo
lių iš jos bepaliko tik griau
čiai.
— Tad visi laisvieji turi
suprasti, — tęsė pamoksli-

A3/*%

INSURED SAVINGS

ną pabaigęs prieš porą me
tų pradėtą paveikslą "Ne
muno posūkis prie Balbie
riškio”.
Meno mokyklą J. Bura
čas baigė Kaune, 1924 me
tais. 1929-30 metais studi
javo Paryžiuj. Savo kūrinių
skaičiuoja apie tris tūks
tančius. Daugiausia dėme
sio yra kreipęs Lietuvos
gamtovaizdžiams. Po karo
iki 1951 metų dirbo kaip
mokytojas ekonomin i a m e
technikume, vidurinėje dai
lės mokykloje, Taikomosios
ir dekoratyvinės dailės in
stitute. Pastaruoju metu
dirba prie Kauno profsąjun
gų rūmų kaip dailininkas ii
dailės mėgėjų mokytojas.

(ELTA)

Generous young girls wishing to serve God
in His poor & friendless are invited to join
the Srs. of Reparation, who conduct a home
for Friendless Women: make home visitations; work among Exceptional Children;
do catechetical work; nufsing & maintain
residences for business women & Ręst
Homes for the Aged. Wrjte: Mother M.
Gabriel, St. Zita’s Vilią, Monsey, N. Y. 19052

Šv. Marijos Gailestingu
mo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia švento
Petro karsto Bazilikoje, Ro
moje, jau ruošiama.
Kasimo darbai jau baig
ti, vykdomi sienų ir lubų
sutvirtinimo darbai, ruošia
mi dekoracijų projektai.
Vatikano ir lietuvių ar
chyvuose liks koplyčios au
kotojų vardai, kurie bus
įdomūs ne tik šiandien, o ir
tolimoje ateityje. Reiktų,
kad lietuvių vardų ten bū
tų tūkstančiai. Galima įra
šyti save, savo šeimos na
rių, savųjų ir pažįstamų
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Licenziįuotą lietuvių įmonė , registruota
U. S. Dep irtment of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUBTTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th 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

DJDEJ.JS I' \SIRJ\hlM \S medzinmi ii visti kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai pi įeinamomis. žemesnėmis negu
kitur kainomis.

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL
FUND,
2701 W. 68th St.,
Chicago, III. 60629.
Amerikoje aukos nurašo
mos nuo mokesčių (Tax deductible).

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir 1.1.
h REII’K ITĖs i mūsų lietuviu bendrove. kuri turi teisę siun
tinius -ių-ti l,e tarpininkų, tiesiai is < hiiago> i Lietuva.
Nedėjai E. ir V. Žl KAI SK.\|

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

07
70

Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.
(85,000.00 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)

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
iPI

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Liepos 8 d. 70 metų am
žiaus susilaukė dailininkas
Jonas Buračas. Kai laikraš
čio atstovas sukakties išva
karėse nuvyko jo aplankyti,
tai nerado namie: buvo iš
važiavęs į gamtą. Vakarę
grįžęs pasidžiaugė” tą die

JOIN A CHANGING COMMUNITY IN A CHANGING
CHURCH

LIETUVIŲ TAUTOS
KANKINIŲ PAM1KLAS

FUNERAL HOMES

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

DAIL. J. BURAČUI — 70
METŲ

Sisters of Reparation of the Congregation of Mary

JAKUBS & SON
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

(ELTA)

VOCATIONAL GUIDE

PLANINGAS TAUPYMAS

• • • •

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

statuto.
— 1968-tieji metai, Jung

mūsų tarpe jau ima tikėti,
kad šaltasis karas pasibai
gė, ar kad bent tarptautinė
įtampa ir susikirtimai atsi
leido”.
— Bet mums, kuriems
rūpi mūsų protėvių gimtieji
kraštai ir mūsų Bažnyčios
būklė, svarbiausias klausi

menininkai Elena Kuprevičiūtė-Bergienė, Al
dona Stempužienė ir And
rius Kuprevičius, (sk)
rinkimas, turėjęs įvykti
rugpiūčio 4 d. nukelia
mas į rugsėjo 1 d.

ninkas, — jog neįmanoma
jaustis saugiems laisvėje
tol, kol mūsų pasaulyje te
bėra jėgų, pakankamai stip
rių ir pakankamai beatodai
riškų tam, kad pajėgtų
atimti iš kitų tautų ir žmo
nių jų teises bei laisves.
Komunistinių valdžių anti
religinė politika yra atviras
laužymas Visuotinės žmo
gaus Teisių Deklaracijos
dėsnių ir netgi pačios Jung
tinių Tautų Organizacijos

mėjo pirmą vietą tarptauti
nėse varžybose Liucernoj,
Šveicarijoj, liepos 13 ir 14
d. Tai buvo priešolimpinis
bandymas. Vilniškiai spor
tininkų vadovai bando di
džiuotis "savojo Žalgirio’’
laimėjimais, bet kai žiūro
vai irklininkus laiko rusais
(kadangi atstovauja Sovie
tų Rusijai), tai dabar jie
mažiausia 50% teisūs.

į

i

jį.

1-

X'<MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

MfTVAL FEDE*11t

/2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
BjUh
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; (“ INSURED
“
r—
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS. PresidentXi^L^

'* ?T

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REGISTRUOKITĖS
DAINININKU

KONKURSE
Tradicinis Dirvos jaunyn

jų dainininkų konkursas
šiais metais įvyks rugsėjo
28 d., Clevelande.
D a i n i ninkai, norintieji
šiame konkurse dalyvauti,
kviečiami nesivėluoti ir iki
rugsėjo 1 d. užsiregistruoti,
pranešant balso rūšį, kur
mokosi dainavimo, tikslų
adresą ir pridėti vieną fo
tografiją, ne mažesnę kaip
atvirutės didumo, tinkančią
laikraščiui.
Dainininkai turės padai
nuoti po tris savo pačių pa
sirinktas dainas. Viena iš
jų turi būti lietuvių kompo
zitorių kūrinys, kitos dvi
gali būti ir svetimtaučių
kūriniai. Dvi iš trijų dainų
turi būti dainuojamos lietu
viškai, o trečioji gali būti
dainuojama ir originaline
kalba. Visiems konkurso da
lyviams bus parūpintas
akomponiatorius, bet lei
džiama turėti ir savo akomponiatorių.
Konkurse gali dalyvauti
lietuvių kilmės moterys ir
vyrai, ne vyresni kaip 28
metų amžiaus.
Konkurso laimėt o j a m s
skiriamos 3 premijos. Pir
moji — $300.00, antroji —
$200.00 ir trečioji $150.00.

Yorke, J. Jurevičiui, K.
Krulikui, V. Labanauskui,
Mackevičiui, V. Mažeikai,
dr. J. Maurukui, dr. J. Ra
monui, J. Pečkaičiui, Ba
liui, St. K.
Ta pačia proga Korp!
Valdyba prašo visus kole
gas, norinčius stovykloje
dalyvauti, paskubinti užsi
registruoti ir registracijos
reikalams (užstatui) pri
siųsti po dešimt dolerių nuo
asmens, ši suma bus at
skaityta už stovyklos mo
kestį.
Aukas ir registraciją stovyklon prašome siųsti šiuo
adresu: B. Kasakaitis, 7150
So. Spaulding Avė., Chica
go, Iii. 60629.
Dar kartą nuoširdų ačiū
tariame visiems, kurie au
kojo ir kurie dar aukos
korporacijos labui.

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

gai apgynė disertaciją
"Meisterio
Eckharto
misticizmas ir jo vie
ta Vakarų filosofijos is
torijoje". Jam oponavo
aštuoni profesoriai dvi
su puse valandos. Vaidievučiui Mantautui su
teiktas filosofijos dakta
ro laipsnis.
Daktarui Vaidievučiui
Mantautui diplomas ir
atatinkamos insignijos
buvo suteiktos garsia
me Fordhamo universi'
tėtę. Iškilmėse dalyvavo
jo tėvas Aleksandras
Mantautas, žmona Ire
na ir duktė Idalija.
Profesorius daktaras
Vaidievutis Mantautas
gyvena su šeima ir pro
fesoriauja New Haven
mieste.
-av• "Lietuviškos Vestuvės"
— Kanadoje išleista plokš
telė, vaizduojanti kupiškė
nų vestuvines tradicijas,
gaunama Dirvoje. Kaina su
persiunt. — 6 dol.

BOSTON

Argentinos Liet. Orgąnz. Spaudos Tarybos (ALOST) valdyba su organizaciją atstovais ir stebėtojais.
Sėdi iš kairės: Tautos Fondo Ign. Padvalskis, ALOST vicepirm. Arturas Mičiudas, antroji sekr. ponia
Simanauskienė, sekret. Leonardas Sruoga, pirm. Jonas Cikštas, Aušros Vartą parap. atstov. kun. Steigvila, ALOST. iždin. Julius Mičiudas.
Kirstuko nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIU ŽINIOS

1000, Stankevičius 1000 ir
Leonr. Sruoga 350 pesų.

• Arg. lietuvių kolonijoje

Be to, beveik visi orga
nizacijų atstovai su ALOST
pirm, nutarė paskirti iš

šio laiku yra daug vieningesnis veikimas. ALOST
(Arg. Liet. Organz. Spau
dos Taryba) reiškiasi dide
lis sutarimas. Svarbiausis
uždavinys yra pastatyti se
neliams prieglaudą. Turime
nupirktus du žemės skly
pus. Yra išrinkta senelių
namų valdyba, kuri veiks
kartu su ALOST. Į minėtą
valdybą įeina: pirm. Leonas

* GIEDRE GALINTYTE —Jaunimo Kongrese
• J. čiuberkis, Dirvos re išrinkta iškiliąja pasau
daktorius šią savaitę atos
lio lietuvaite, birželio 30 tinų dalykų rodytojai buvo
togauja. Darban sugrįš rugd. ištekėjo Bostone už vietiniai pareigūnai. Į Klai
piūčio 5 d.
Giedriaus Penčylos.
pėdą delegatus lydėjo pats
• H. Macijauskas, Dirvos
* BIRUTE RENTE- A. Sniečkus. Bet ne jie bu
linotipininkas, išvyko atos
LYTE, rugpiūčio 24 d. iš vo tuos svečius Lietuvon
togų nuo liepos 29 ir dar
teka už Broniaus Banai pasikvietę. Pakvietė maskvinė partijos vadovybė. Lie
ban sugrįš po 2 savaičių.
čio.
tuvon tie delegatai pateko,
• Ieva Trečiokienė siun
* NIJOLE BAŠKYTE, lyg stambaus dvarininko
čia Dirvai linkėjimus iš
ALDONA GINEITYTE ir svečiai, išvesti į dvaro lau
Bahamas salų, kur smagiai
BIRUTE VAIČJURGYkus pasidairyti. Paskui jie
atostogas leidžia 11 lietuvių
TĖ, baigė Bostono Girls buvo nuskraidinti pasimau
grupė, išvykusi iš New JerLatin School — gimnazi dyti į Sočį. Bet prieš išskrai
sey.
ją ir visos įstojo (Bosto dinant iš jų buvo gauta tam
tikra "atestacija’’, anot ku
no
universitetą.
NAUJAS
FILOSOFIJOS
Visos gavo labai ge rios "atsilikusi Lietuva”,
DAKTARAS
PADĖKA
rus baigimo pažymius, girdi, "nors dar nepraėjo nė
Uolus
skautų
ir
šau

o A. Gineitytė 4 metams dvidešimt aštuoneri metai
L.S.T. Korp! Neo-Lithua
nuo jos įstojimo į Tarybų
lių
veikėjas,
Vaidievunia Vyr. Valdyba nuošir
stipendiją.
Sąjungos tautų šeimą, pa
tis Andrius Mantautas,
džiai dėkoja už gautas au
siekė didžiulę pažangą viso
Sofijos Putvytės ir Alek MINKŲ RADIJO
kas Klestėjimo ir Stovyk
se liaudies gyvenimo srity
los Fondo reikalams:
sandro Mantauto sūnus, GEGUŽINĖ
se
”. .. Atestuotojai, nors ir
Dr. J. Bartkui, J. Darprofesoriavęs dviejuose
komunistai,
betgi danai, ne
giui, Filisterių S-gai New
universitetuose, sėkmin Rugpiūčio 11 įvyks lie įsismagino tiek,
kad liudy
tuviškų radio programų tų, jog Lietuva jau net "ka
Naujoj Anglijoj metinė pitalistinę Daniją pralenku
šios vasaros gegužinė si”. Priešingai, jie pridūrė,
A. A.
gražiam, maloniam, lie jog matę, kad Lietuvoj visi
tuviškam Romuvos Par nori bendrauti su kitomis
JUZEFAI NASVYTIENEI
ke, Claremount Avė., šalimis, taip pat ir su Da
nija. O juk "su Danija”
Brockton-Montelloj.
mirus, garbės narį prov. ST. NASVYTĮ ir ilga
Programa prasidės 4 tai šis tas daugiau, negu su
metį čiurlionietį inž. JAUNUTĮ P. NASVYTĮ bei
vai. p.p. Programoj da danų komunistais, kurie dar
lyvaus Bostono Tautinių ne tas pats, kas Danija ...
visus artimuosius užjaučia ir drauge liūdi
(ELTA)
Šokių Sambūris vad. O.
Ivaškienei,
svečiai
šokė

L.T.M. Čiurlionio Ansamblis
KULTŪRA "VAIRUO
jai šiemet bus estų tau
JAMAS PROCESAS”
tinių šokių grupė vad.
Jaan Veenpere, tradi
Lionginas šepetys, nuo
cinis rinkimas "Miss Li praėjusio rudens visų meni
thuania of N.E." gražuo nės kūrybos institucijų adA. A.
lės, šokių kontestai gro ministra torius Lietuvoj
JUZEFAI NASVYTIENEI
jant Ferdinando Smito (LTSR kultūros ministras),
mirus, jos mielam vyrui STEPONUI NASVYČIUI,
paskelbė programinį kultū
orkestrui.
dukterims ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI ir
Bus klounas vaikams ros politikos straipsni LI
BIRUTEI SMETONIENEI, sūnums ALGIRDUI ir
JAUNUČIUI ir visiems giminėms bei artimiesiems
ir linksmumo visiems. TERATŪROS IR MENO 26
reiškiame giliausią užuojautą ir drauge išgyvena
Šokiai grojant Smito or numeryje. Straipsnio ant
me skausmą
kestrui iki 8 vai. vakaro. raštė skelbia, kad kultūra
turi būti "nacionalinė, soci
Juoze ir Jonas Daugėlai
Bušai išeis 1:30 vai. p. alinė
(nebeskiria formos
p. nuo So. Bostono Lietu nuo ”turinio).
Straipsnyje
vių Piliečių Klubo, kam paliečiama beveik "viskas
pas E. ir Broadway, So. po truputį” — imtinai iki
Bostone, ir grįš iš Ro teatrų bei koncertų salių
muvos Parko 9 vai. va remonto ir baldų trūkumo
A. A.
kare.
kultūros įstaigose. Pagrin
Tarkitės dabar susi dinis dėsnis, kuriuo meninė
kapitonui JONUI IGNATAVIČIUI
tikti su giminėm ir drau kūryba "pastatoma į savo
mirus, jo žmonai ir visai šeimai gilią užuojautą
gais paskutinėje šios va vietą”, pasakytas keliais sa
saros gegužinėje Romu kiniais straipsnio pradžio
reiškia
vos Parke, rugpiūčio 11 je. Ir pasakytas visiškai ne
d. Nuoširdžiai kviečiam dviprasmiškai, būtent:
S. ir R. Liormanai ir
"Socialistinė kultūra, skir
visus.
D. ir A. Klimai

Steponas ir Valentina
Minkai
A. A.

JONUI

IGNATAVIČIUI

mirus, jo žmoną MONIKĄ, sūnus VYTAUTĄ ir

EUGENIJŲ, seserį ONĄ MIčIULIENĘ ir kitus
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Julius Gelažius su šeima
Juzė ir Petras Norkaitis

LIETUVOJE...
NORI BENDRAUTI SU
DANIJA...

tingai nuo kitu kultūrų, yra
vairuojamas procesas. Ko
munistų partija yra pagrin
dinė vairuojanti jėga, ska
tinanti literatūros ir meno
komunistinį p a r t iškurną.
Noriu pabrėžti: komunisti
nį, nes yra ir priešingas —
buržuazinis — partiškumas,
kurio esmę mes per mažai
parodome, kurį visiškai no

Vilniuje. Kaune, Klaipė
doje ir Palangoje birželio
18-22 d. lankėsi svečiai iš

ri nuslėpti Vakarų ideolo
gai, kiekviena proga kalbė

Danijos — danų komunistų
partijos delegacija. Parody-

dami apie
meną”.

'neužangažuotą’
(ELTA)

Ryšelis, vicepirm. Vincas
Grigaitis, antrasis vicepirm.
Ascila, iždiniu. Juozas Sių
sis, antrasis iždin. Myk.
Morkūnas, sekret. Macaitie
nė ir Rudytė. Norime pra
dėti statybos darbus, nes
turime jau senelių namų
organiz. narių virš 80, ku
rie moka metinį mokestį
100 pesų. Suprasdami tą
kilnų darbą, kai kurie mo
ka po 500, 300 ir 200 pesų
mėn. Turime aukų, daugelis
pažadėjo sumokėti-paaukoti pradėjus statybą.

• Lietuvių Centro veiki
mas eina gana noriai ir vie
ningai vadovaujant p. J.ul.
Mičiudui.
Jaunimas daugiaus aktyvauja veikimose.
Į Braziliją išvykusių jau
nuolių buvo arti 40. ALOST
paskyrė iš savo iždo jų ke
lionei 100,000 pesų. Visi
veik vienbalsiai tam prita
rė. Iš to matosi sutarimas
jaunuolių su senais atei
viais. Turime pasitikėjimo,
kad atsieksime savo užbrėž
to tikslo veikime, lietuvy
bės gerbūviui.

• Z. Juknevičius, radijo
valandėlės "Lietuvos Aidai”
vedėjas pranešė, kad radi
jo valandėlė randasi ekono
miškai sunkioje padėtyje.
Jos išlaikymui kas mėnuo
sumokama 30,000 pesų. Iš
skelbimų padengiama tik
dalis išlaidų, aukų žymiai
sumažėjo, kitų pajamų nė
ra. Tuoj ALOST posėdyje
suaukojo: J. šiušis 5000 pe
sų, kun. Steivyla 2000, K.
Kliauga 2000, L. E. Ryšeliai
2000, čikštas 1000, Myk.
Morkūnas 1000, Padvalskis

ALOST iždo 30,000 pesų
tam kilniam darbui; vedi
mui kovos už Lietuvos lais
vę, oro bangomis. Juknevi
čius labai gabiai veda tą ra
dijo valandėlę, išdėstyda
mas Argentiną kalba visas
rusų padarytas skriaudas
ir žiaurumus lietuvių tau
tai. Prašo viso pasaulio de
mokratinių šalių užtarimo
išsiliuosuoti iš rusų paver
gimo.

ARGENTINOS LIETUVIŲ
CENTRO JAUNIMO
VEIKLA
Orui
pradėjus
atvėsti
jaunimas grįžta į Liet. Cen
tro patalpas. Balandžio 20
d. buvo šių metų pirmas
gražus parengimas. Sutar
tinai išpuošė Liet. C. salę;
visi atsilankusieji kreipė
dėmesį į jų artistišką dar
bą. Be to į parengimą buvo
pakviesta 1967 m. Miss Ar
gentina Marytė Sabaliaus
kaitė su savo broliu.
H. Katinas pasveikino vi
sus susirinkusius dėkoda
mas už jų tokį skaitlingą
dalyvavimą ir nurodė šio ir
kitų vakarų tikslus, kurie
įvyks veik kas mėnesį. Tuo
norima jaunimą sujungti
draugiškumo ryšiais ir kar
tu stiprinti lietuvišką veik
lą savųjų tarpe. Rukšėnaitė, Liet. Centro mažųjų
"Papartyno" vadovė įteikė
gėlių Simanauskienei, vado
vavusiai jaunimo grupės iš
vykai į Sao Paulo, ir gra
žuolei M. Sabaliauskaitei.

J. šiušis

Sv. Cecilijos ir Liet. Centro choras "Aušra" dainavęs per Jubi
liejinių 50 Metų minėjimą 1968 m. vasario 16 d. Liet. Centre.
Diriguoja muzik. Ve. Rymavičiui, pianu akomp. Čikštaitė.

GERIAUSIAI PAILSĖKIT PER SAVO ATOSTOGAS

CAPE COD-OSTERVILLE
KURORTE PK1E ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

I
a

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 128-8425
Vila Audronė yra apąupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.
Vila AUDRONĖ JAU ATIDARYTA IR PRI
IMA SVEČIUS.
Kreiptis tiesiai i vila AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD. MASS. 02655. Tel. 428-8425,
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausia ir
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką
pajūrio vilą.

