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NAUJI VEJAI
SOVIETU AKADEMIKO ZACHAROVO

PASIŪLYMAS REFORMUOTI SOVIETU

SĄJUNGĄ

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Sovietų Sąjungos ir Če
koslovakijos kompartijų
derybose dėl Čekoslova
kijos ateities į akis krin
ta labai įdomus faktas.
Maskva reikalavo, kad
derėtųsi ne atskiri va
dai, bet pilni abiejųpartijų prezidiumai. Tas rei
kalavimas išplaukė iš
sovietų prielaidos, kad
toli gražu ne visi Čeko-

IŠ VISO PASAULIO
• RESPUBLIKONŲ PARTI
JOS konvencijoje vist) partinės
politikos strategų ir delegatų
dėmesio centre yra Ohio gub.
James A. Rhodes, kuris tos
valstijos delegacijos 58 balsais
gali balsavimo svarstykles pa
lenkti vieno ar kito kandidato
naudai. Gub. J.A. Rhodes as
meniškai linkęs remti Rocke
fellerio kandidatūrą, bet dele
gatų dauguma linksta Nixono
pusėn. Konvencijoje balsavi
mai vyks treėiadienf, rugpiū
čio 7 d.
• RESPUBLIKONŲ DEKLA
RACIJOJE, po ilgesnių diskusi
jų, Vietnamo klausimu laimė
jo Nixono tezė, kuria siūloma ka •
rą baigti derybų keliu ir pačios
karo eigos užbaigimą palaips
niui mažinant amerikiečių kari
nes jėgas, tuo pat metu stipri
nant vietnamiečių atsakomybę.
• IZRAELIO karo aviacija
tiombardavo kai kurias vieto
ves Jordano teritorijoje, prane
šant, kad ten buvę sukoncentruo
ti arabų teroristų daliniai.
• ČEKOSLOVAKIJOS — SOV.
S-gos "nervų karo" {tampa laiki
nai atslūgo, po Bratislavoje {vy
kusių pasitarimų Dubčekui pa
skelbus "čekoslovakų laimėji
mą", o Kremliaus atstovams nu
tarus skelbti, kad viskas pasi
baigė "komunistų triumfu".
• MASKVA ATMETĖ Vaka
rų alijantų protestą dėl susisie
kimo su Berlynu suvaržymų.
Maskvos atsakyme pabrėžiama,
kad tai esąs Rytų Vokietijos rei
kalas.
• GRĮŽTANT PRIEKENNEDŽIŲ klausimo, vienas iŠ arti
mesnių tos šeimos politinio šta
bo narių pareiškė, kad senat.
Ted Kennedy nesutiksiąs užimti
viceprezidento posto, kas j{ bekviestų. Tedis kandidatuosiąs
{ prezidentus 1972 metais ir —
būsiąs išrinktas.

Slovakijos kompartijos
prezidiumo nariai yra
vienodai nusiteikę dėl sa
vo krašto didesnės nepri
klausomybės nuo Sovietų
Sąjungos. Įdomu, kad ir
Sovietų Sąjungos visasą
junginės partijos prezi
diume ne visi vienos pa
žiūros į daugelį klausi
mų. Čia, nepaisant tų de
rybų išdavų, paaiškėjo,
kad kompartijos pametė
savo revoliucinį charak
terį ir yra linkusios pri
pažinti savo nariams
tam tikrą, nors dar la
bai ribotą, laisvę būti
kiek skirtingos nuomo
nės.
Tiek Sovietų, tiek ir
ČS kompartijų prezidiu
muose yra trys frakci
jos: reformų šalininkų,
neapsisprendusių ir or
todoksų. Laikoma, kad
pirmajai frakcijai SSgoje priklauso premje
ras Kosyginas, Poliaski
ir Mazurov. ČS ta frakci
ja yra kiek didesnė. Iš
vienuolikos prezidiumo
narių jai priklauso 4: Dub
čekas, Smrkovsky, Špačekas ir Kreigelis. Or
todoksai ar konserva
toriai ČS partijoje turi
keturis narius, o Sovietijoje 3: Šelepiną, Suslovą ir latvį Pelšę. Neap
sisprendusių frakcijoje
ČS yra trys prezidiumo
nariai, o Sovietijoje 5,
būtent, pats partijos 'bo
sas' Brežnevas, Vorono
vas, Podgorny, Kirilenko ir Šelestas.
Šiame pasiskirstyme
įdomu, kad Gudijos atsto
vas prezidiume Mazurovas yra 'reformatas', Uk
rainos — Šelestas —
dar neapsisprendęs, o
latvis Pelšė vis dar 'stalinistas'. Iš to galima
spręsti, kad ideologinis
ginčas nepripažįsta tau
tinių ribų — jis yra vi
suotinas.
Šitokioje būklėje dides
nio dėmesio vertas sovie
tų akademiko ir pirmau
jančio fizikos mokslinin-

VIRSUJE: Lietuvių visuome
nės atstovai buvo nuvykę Į Miami Beach, Fla., respublikonų
partijos platformos komitetui
išdėstyti
pavergtos Lietu
vos laisvinimo reikalą, kad par
tija įtrauktų Į savo užsienio
programą. Nuotraukoj iš kai
rės: ALT pirm. inž. E. Bart
kus, ALT vicepirm. dr. P. Gri
gailis, respublikonų partijos
tautybių skyriaus direktorius
lietuvių kilmės John F. Burgess ir Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos atstovas Vy
tautas Abraitis.

ko Andrejaus Dmitrijevičiaus Zacharovo me
morandumas įteiktas vy
riausybei ir partijos CK
apie komunistinio reži
mo ir viso pasaulio atei
tį. Apie tai nieko nežino
tumėm, jei jo nuorašas
nebūtų persiųstas New
York Times ir kitiems
Vakarų pasaulio laikraš
čiams.
Zacharovo
'mintys
apie pažangą, taikingą
koegzistenciją ir intelek
tualinę laisvę' yra įsi
dėmėtinos dėl to, kad
aukštai iškilęs sovietų
mokslininkas rado rei
kalo jas paskelbti ir kol
kas dar nėra žinių, kad
jis dėl to būtų nukentė

— Atsargiai, tai pavojingas ginklas, jei jis nekontroliuojamas!

jęs, nors sovietų plačio
ji visuomenė apie tai dar
nieko nežino.
Pagrindinis akstinas
Zacharovui rizikuoti sa
vo gerbūviu buvo jo su
sirūpinimas viso pa
saulio ateitimi apskri
tai ir nepasitenkinimas
kompartijos 'politruku'
sovietų mokslui Sergėju
T. Trapsenikovu asme
niškai.
Kompartijos politika
mokslo ir kultūros srity
je sulaikanti bet kokią
pažangą šiose srityse ir
esanti nereikalinga, nes
tiek komunizmas, tiek ir
kapitalizmas smarkiai
keičiasi. Kapitalizmo su
naikinimas komunisti
nėm ar socialistinėm
valstybėm šiuo metu vi
sai nėra reikalingas. At
virkščiai, tokia kova ga
lėtų privesti tik prie
atominio karo, kuris su
naikintų visą pasaulį.
Nors toliau Zacharovas ir išskaičiuoja kai
kurias JAV 'ydas', kaip
22 milijonų negrų skriau
dimą ir pamini, kad 25%
JAV gyventojų gyvena
skurde, tačiau čia pat
pastebi, kad ir Sovietų
Sąjungoje nėra lygybės
ir tik 5% visų gyventojų
— "Manadžerių" klasė
— faktinai yra privilegi
juotoje būklėje. Kai ku
rių pramonės šakų darbi
ninkai turi geresnį pra
gyvenimą negu kitų, ly
giai kaip ir kolchozinin
kai, kurie gali parduoti
savo 'privačios' gamy
bos vaisius, gyvena ne
palyginti geriau už tuos,
kurie tos galimybės ar
progos neturi.
Žinia, su tais 25% Ame
rikos gyventojų, kuriuos
Zacharovas kvalifikuoja
kaip 'vargšus' ( turbūt
mielai pasikeistų gyveni
mo sąlygom 75% Sovietų
gyventojų, bet tai ne es
minis reikalas ir Zacha
rovas, žinodamas kam
rašo, turėjo kiek paaukš

(Nukelta į 2 psl.)

CHICAGA MINI ANTANĄ 0L|
RUGPIŪČIO 24 JAUNIMO NAMUOSE
Antanas Olis — asme
nybė, traukusi į save
kiekvieną, kuris jį paži
nojo, kuriam su juo te
ko bendrauti, dirbti. An
tanas Olis — vardas,
kurį su pagarba ir šilu
ma mini visi jo tėvy
nainiai. Todėl Antano
Olio minėjimai šiais
metais apskriejo visą
Ameriką. Bet iškiliau
sias tokių minėjimų, rei
kia manyti, bus nūn ren
giamas Chicagoje, at
seit, Velionio Antano
Olio gimtinėje.
Antano Olio minėjimas-akademija Chica
goje rengiama š.m. rug
piūčio 24 d. Jaunimo Na
muose.
Programoje:
adv. Antano Lapinsko pa
skaita apie Antaną OI į;
solo dainos — daininin
kė Dalia Zakaraitė ir ki
ta meninė programa, at
liekama jaunųjų scenos
meno pajėgų, vadovau
jant muzikui - režisie
riui Dariui Lapinskui.

Norint paryškinti pro
gramos atlikėjus, gali
ma paminėti, kad prele
gentas Ant. Lapinskas
yra artimas Antano Olio
bičiulis ir ilgametis
bendradarbis tiek ame
rikoniškos, tiek lietu
viškosios visuomenės
darbų baruose. Solis
tė Dalia Zakaraitė (Rockford, III.) bus maloni debiutantė, neseniai laimė
jusi lietuvių radijo va
landėlės "Margutis" dai
nininkų-ių varžybose pir
mąją vietą. Likusią me
ninės programos dalį at
liks jaunosios pajėgos iš
neolituanų ir jaun. tau
tininkų gretų, vadovau
jamos, kaip minėta, chicagiškių mėgiamam me
nininkui Dariui Lapins
kui.
I minėjimą kviečiama
visa Chicagos lietuviš
koji visuomenė. Įėjimas
laisvas. Minėjimą ren
gia ALTS Chicagos skyriaus valdyba.
(m.v.)

Adv. Antanas Olis
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Lietuvių tautos kilmės beieškant (4)

GENČIARIKIO PALIKIMAS
Žurnalizmo ir kriti
kos barų nenuilstamas
darbuotojas B. Raila taik
liai pašovė man sparną,
o gal plunksną. Už savo
praeitį atsakingi mes
patys. Ne tik nesiginčy
sim, o šiame straipsny
je, atpasakodami mūsų
Vanduolių karaliaus žygį
esame priversti patiekti
tos tiesos gyvą istorinį
pavyzdį, — Romos griu
vimą.
Tikrai. Imperijos ne
galima nukariauti, jei ji
nesugriūva pati. Roma
pradėjo griūti iš vidaus
pačios didžiausios savo
galybės ir išsiplėtimo
laikais, - 3-Čio amž. pa
baigoj.
Prasidėjo nuo patrio
tizmo stokos. Valdan
čioji politikierių bei mi
lijonierių viršūnė vis ma
žiau paisė tautos gero
vės, valstybės interesų.
Imperija jiems atrodė to
kia galinga, jog paskiro
asmens veiksmas, kad ir
kažin kaip netikęs, re

Nauji vėjai
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(Atkelta iš 1 psl.)
tinti sovietų ūkio pasise
kimus ir sumažinti ame
rikiečių. Svarbesnis yra
jo konstatavimas, kad ka
pitalistinės sistemos ne
verta sunaikinti ir kad
iš jos galima dar šio to
pasimokyti. Visa tai so
vietiniam režimui atima
priežastį būti tokiam
griežtam ir naudotis te
roru bet kokios skirtin
gos nuomonės užgniau
žimui.
Zacharovas sakosi ži
nąs savo teigimų kontraversiškumą ir jis nelau
kiąs jiems visiško pri
tarimo. Jis norįs viešų
ir laisvų diskusijų tuo
klausimu.
įdomu, kad iš tų dis
kusijų jis tikisi dauge
lio partijų sistemos iš
sivysimo Sovietų Sąjun
goje ir kitose socialisti
nėse valstybėse, (kas su
tampa su įvykiais Čeko
slovakijoje) bei plačių
ūkinių reformų. Tokia
įvykių raida privestų ir
prie kairiojo buržuazi
jos sparno reikalaujamų
reformų kapitalistinėse
sistemose, kas galų ga
le privestų prie abiejų
sistemų suvienodinimo.
(Apie .1.980 metus). Kas
savo keliu privestų prie
didesnio bendradarbiavi
mo ir galų gale prie vie nos pasaulio vyriausy
bės sudarymo (apie
2000-sius metus).
Nenorint žiūrėti taip
toli, kol kas tenka pas
tebėti, kad kapitalisti, nių valstybių pasiseki
mai ūkinėje srityje ir
jose viešpataujanti re
liatyvi laisvė taip sunaikino komunistinę ideologiją, kad ji atrodo be
prasmė net pačios Sovietų Sąjungos vadovau
jantiems sluoksniams.
Dabartinis 'vargas' ka
pitalistiniame pasaulyje
yra taip saldus, kad net
Prancūzijos komunistų
partija per paskutinius
rinkimus ragino balsuoti
už save, nes ji... "nelei
do įsidegti pilietiniam
karui", kuris iki šiol bu
vo laikomas geriausia
priemone kompartijai
galėti.

Č. GEDGAUDAS

gis, negalėjo jos netik
pažeisti, bet' ir palikti pa
stebimos žymės. Masto
dontas nebijo uodo, siur
biančio kraujo lašą.
Bet tų uodų priviso per
daug, — milijonai. Vals
tybės aparatas pamažu,
bet nepataisomai virto
kyšininkų, sukčių, kom
binatorių mafija. Proce
sas truko ilgai,per šim
tą metų, bet jo pasėkos
buvo baisios. Nežymiai
diena iš dienos, mikro
skopiniais gabalėliais
termitų graužiamas, mil'
žiniškas pastatas staiga
pradėjo svyruoti.
Pirmiausia žlugo fi
nansai. Jau keliasdešimt
metų smarkėjanti inflia
cija, pradžioje mažinant
auksą monetose, kol si
dabro pasidarė 98%, po
to sidabrą atskiedžiant
variu, kol beliko gryni
variokai, pagaliau dau
ginant tuos, kol niekas ne
benorėjo jų imti, —pri
vedė prie visiško ban
kroto ir reikėjo grįžti į
mainus natūra. Valsty
bės stuburkaulio, ekono
mikos lūžis iššaukė dvi
pasėkas:
Pirma, suiro kariuo
menė. C i vi s Romanus
jau anksčiau griežtai at
sisakė eiti ginti tėvynės.
Nuo mobilizacijos turė
ta atsisakyti, nes revo
liucinių nuotaikų šaukia
mieji, davus į rankas
ginklą, darėsi pavojin
gesni už priešą. Beliko
paskutinė išeitis,-sam
domieji svetimšalių legijonai, - Sarmatijos per
tekliaus raitelių pulkai.
Bet kai iždas išseko,
samdiniai pasijuto pa
dėties šeimininkais, ir
Žemutinės Imperijos Ce
zariai, buvę paraitorių
(pretoriani)
gvardijos
generolai, turi mūsųvar
dus: Kaulys - Gaulas
(Caligula), Viešpačionis
(Vespasianus), Taučius

(Titus), Aukštuolis (Augustulus) ir t.t.
Antra, suiro ir romie
čių tauta. Gyventojų ma
sės, sudemoralizuotos
valstybės aparato supu
vimu, pergyveno pasau
lėžiūros lūžį. Susiejant
visus negalavimus su
senų dievų tikyba, (mat
Imperatorius buvo kartu
ir pusiau-dievas, ir vy
riausias šventikas), liau
dis griebėsi naujo išgany
mo mokslo, - krikščio
nybės. Modernios tiky
bos pranašai skelbė mei
lę ir taiką. Gavę per žan
dą, jie atkišdavo kitą
skruostą. Nuolatinių to
limų rubežių karų (ku
rių reikšmės ji nesupra
to) išerzinta ir nuvar
ginta, liaudis metėsi ki
ton priešingybėn. Iškilo
"susitaikymo", t.y. kapitualiacijos galinga ban ga.
Matydami nustojusių
autoriteto administrato
rių neryžtingumą, bailu
mą ir jų naivias pastan
gas atsipirkti dar nors
mėnesį, nors valandą
saugumo "panem et circenses" programa, ver
gų milijonai, vis aukš
čiau keldami galvas ir
garsiau kalbėdami, iš
ėjo gatvėn. Miestai, ir
ištisos provincijos tapo
nuolatinių riaušių are
nom.
Cezariai retai mirda
vo lovoj; vis kas nors
jiems pasitarnaudavo.
Vienas po kito, griu
vo trys būtini organi
zuotos valstybės rams
čiai: finansai, kariuo
menė, tikyba. Paliko tik
nuolat besiplečiąs para
zitinis biurokratijos vė
žys.
Romos Imperija laukė
užkariautojo.
ANT MARIŲ
KRANTELIO

Čia įžengia scenonmū
sų ''Admirolas” Genčiarikis, Vanduolių ir Gala-

nių karalius (Vandalorum et Alanorum rex).
Nuo pro-istorės pra
džios, t.y. 1800-1200 m.
prieš Kr. Vanduoliai gy
veno prie upės, kurios
vardą jie turi, — Vyslos.
Jinai dar netaip seniai
nustojo vadintis Vanduolium. (Vandalus fl, se
nuose žemėlapiuose). Ne
tiktai upė, bet ir visas
dabartinis lenkų "kori
dorius" ėjo tuo vardu ir
jo valdovas turėjo "Dux
Vandalia" titulą. Tievar
dai sistemingai lenkų nu
tylimi. Tačiau lenkų tau
tos pradžios legenda,
kurią jie per neapsižiū
rėjimą paliko, byloja dar
praeitį: Jų sostinės (ir
tautos) įkūrėjas Kūrikas
(Krakus) turėjęs vientur
tę dukrą, ir dinastiniais
sumetimais ją ketinęs
atiduoti svetur. Nelai
mingoji šoko upėn ir pa
virto "Wanda", Vandone,
upės Vanduolio deive.
Kraševskio Lilla Weneda tai tos Vandonės kita
versija, - Liela Vandene
da, ("da" galūnė pačių
lenkų kalbininkų pripa
žįstama esanti būdinga
Jotvingiams).
Vanduoliai laikydami
mūsų Gintaro kelio šiau
rinės dalies tėkmę, buvo
gėlo vandens jūrinin
kais. Apie 2-me amž.po
Kr. jie tiek įsigalėjo jog
užvaldė visą kelią pasiek
darni net Juodąsias jū
ras. Tenai jie rado ki
tą vandens tautą, su ku
ria iš kartu susidrauga
vo, - Galanus (Aukštai
tiškai Galonis, Galėnus,
o lot. Gelons, Alani). Ši
tie buvo tolimo jūros
plaukiojimo specialis
tai; jie sudarė Olbijos
uosto laivyną. Pangerma
nistų teze, Vanduoliai sa
vo "kelionėje" iš Balti
jos pietuosna nesusto
jo, o per kiek laiko trau
kė toliau Vakaruosna,
kur radę Dunojų suski
lo dviem šakom, -Asdingi ir Selingi. Tų vardų
reikšmė paaiškėja, žvilg
terėjus žemėlapin: Aukš
tingių gyvenvietės yra
Teiss, Koroš, Maroš
aukštupiuose, o sėslių
žemdirbių Sėlingių der-

LANKYS LIETUVOS ĄŽUOLĄ,

ANNAPOLY
Baltimorės Lietuvių
Draugijų Tarybai vado
vaujant, Marylando lie-

lingam Dunojaus žemu
py.
Tačiau mes "kelio
nės" tezei netikime, o
daug panašiau atrodo,
jog tie Vanduoliai tai vi
sai atskira to pat ama
to gentis, valdžiusi nuo
žiliausios senovės at
skirą vandens kelią Du
nojų- Undenojų, nes Vie
nos, Aukštingių senosios
sostinės vardas yra Vindobona, -Vanduvonė. Ta
Vandens šaknis sudaro
Europos vietovardžių
raidoje seniausį klodą,
todėl tenka ją rišti supa
Čiais pirmutiniais "pra
baltais", lenkų mokslo
"Wenetais" pramintais.
Dėl vardo nei kiek nesi
ginčysim, jis pilnai su
tampa su pra-"indoeuropiečių" vardynu: mūsiš
ke Venta, Undenojum,
Undone, Venecijos Venetais, kuriuos italų moks
las pripažįsta pirmuti
niais Adriatiko gyvento
jais, o taip pat Prancūzi
jos Armorikos lygiai se
nais vendais ir dar 12
šimt. paminėtais mūsų
Vendais (Heinrici Chronicon Lyvoniae). Bet len
kai per daug pasišoko ap
rėpti, jei jie mano išsi
plėsti per visą Europą
prosenelių "Wenetų" glo
boj, nes pats žodis juk
lietuviškas. Slavų woda
nebeteko pirmykščio "n"
ir todėl aiškiai yra ant
rins mūsų Vandens pa
darinys.
Tas klausimas yra
kertinis visai "indoeu
ropiečių" pro-kalbės te
orijai, — su juo jinai
žlunga, jei įrodome, jog
apsieita ir be tų sugal
votų šmėklų, o Euro
pos upes paprastai ir
natūraliai pavadino gy
vi žmonės, mūsų pra
bočiai.
(Bus daugiau)

Jūsų pavarde šalia
mūsų gali puikių
dalykų atsiekti.
Mūsų

tyti

čekiai atrodo kaip ir visi kiti jūsų

čekiai. Išskyrus du

dalykus.

ma

Tai puiku!

Pavardė

Prašykite padėti mūsų vardą šalia jūsų.

viršuj ir pavardė apačioj. Jūsų ir mūsų. Kar

Sudarysime gerą bendriją.

tu jos gali puikių dalykų atsiekti.
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Tik ką išėjo iš spaudos
Pr. Imsrio nauja eilėraščių
knyga mūsų mažiesiems —

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

žodžiais parašytus patrioti
nius ir vaikams pritaikytus
eilėraščius.
Knyga iliustruota, 40 psl.
Kaina 1 dol. Išleista auto
riaus 1968 m. Sukrauta Vil
ties leidykloje — 6907 Su
perior Avė., Cleveland, Ohio
44103.

kurio dėka patvarkomas jūsų automo

bilis — ir Cleveland Trust čekis jūsų
kišenėje išgelbsti jus iš bėdos.

Member F.D.I.C.

NAUJA KNYGA MŪSŲ
MAŽIESIEMS

’ TfiVIšKĖLę Aš REGIU”.
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vėlyvą filmą teatre ir randate, kad

tuviai lankys Lietuvos
Ąžuolą, Annapolyje, rugpiūčio 25.
Gubernatorius Spiro
T. Agnew davė leidimą
naudotis Seimo sale vals
tybės rūmuose. Apeigos
bus pradėtos prie Lie
tuvos Ąžuolo ir baigtos
Seimo salėje.
Jaunutis ąžuolaitis .bu
vo atgabentas 1936 me
tais iš Lietuvos ir per
32 m. suspėjo išaugti į
tvirtą ąžuolą.
To ąžuolo pasodinimu
buvo išjudinta lietuvių
veikla Amerikoje.
Kai 1934 metais Ma
rylando gubernatoriumi
buvo išrinktas Harry W.
Nice, kuris buvo palan
kus lietuviams, tuolaiki
nė Tarybos valdyba —
Jurgis Žigas, pirminin
kas ir Kazys Laukaitis
vicepirmininkas, vado
vaujant adv. Vincui F.
Laukaičiui; per senato
rių Joseph M. Wyatt,pra
vedė rezoliuciją, kad kas.
met Lietuvos Nepriklau
somybės dieną Vasario
16 būtų Marylande lega
liu šventadieniu: kad tą
dieną šalia Amerikos ir
Marylando vėliavų būtų
iškelta ir Lietuvos vėlia
va, ir kad mokyklose
būtų aiškinama , kas ir
kur yra Lietuva.
Išreikšdami dėkingu
mą Marylando valstybei,
Baltimorės
lietuviai
prašė Lietuvos atstovą
Žadeikį iš Lietuvos pa
rūpinti ąžuolaitį, kurį
1936 m. gegužės mėn.
min. Žadeikis, teisėjas
Laukaitis, Tarybos val
dyba ir dalyviai iškilmin
gai pasodino prie Kapito
liaus Rūmų, Annapolyje.
Šį kartą Taryba iškil
mingai aplankys Lietu
vos Ąžuolą. Sekmadie
nį rugsėjo 25, 10:30 vai.
ryto, prie Lietuvių Sve
tainės Baltimorėj, 851
Hollins Street, pradės
organizuotis iškilminga
kelionė. Bus autobusas
papuoštas Amerikos ir
Lietuvos vėliavėlėmis,
o taip gi ir visi automo
biliai kartu vykstą.
Jei kas iš Washingtono lietuvių norėtų, ga
li atvykti tiesiog į Annapolį. Reikia būti apie
11:45 vai. ryto, šiauri
niame Statė House šo
ne, pakalnėje, kur lan
kytojai susispies. Prie
ąžuolo yra akmuo su pa
žymėjimu.
Iš Annapolio grįžtan
čių Baltimorės Lietuvių
Svetainėje lauks bendri
pietūs užbaigai Ąžuolo
lankymo.
Julė M. Rastenienė

Puikus čekis
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Nepateisinamoji tyla
į prezidentinių rinkimų ceremonialą įeina ir
t.v. platformos, mūsiškai tariant, deklaracijos pa
ruošimas partijos konvencijai. Iš anksto sudarytas
platformai ruošti komitetas pagrindinius tos plat
formos dėsnius paruošia iš anksto, lygiai kaip iš
anksto partijos aparate nu statom a daugelis dalykų,..
Tačiau, dėl "recordo", leidžiama suinteresuotiems
asmenims ar grupių atstovams tai komisijai "liu
dyti" arba iškelti savo reikalavimus ir pageidavi
mus.
Aišku, kad tie deklaracijos paruošimo darbai
pirmiausia remiasi tais reikalavimais ir pageida
vimais, kurie išplaukia iš įtakingųjų partijos sferų,
atsižvelgiant į gryniausius partijos interesus ir būsimųjų rinkimų eigą. Viešieji ir formalieji liudiji
mai ar reikalavimai dažniausia formalumu ir lieka.
Kas be ko, negalima paneigti ir pastarųjų pro
pagandinės reikšmės ir jųjų politinės naudos. Kas
klausėsi gub. Reagano kalbos, lygiai kaip ir kitų
įtakingų respublikonų politikų pareiškimų, patiektų
platformos komisijai ir pertiektų per televiziją ir
radio, matė ko jie siekia pagrindiniuose šios vals
tybės ateities uždaviniuose, susidaro vaizdą,kąpolitikai tuo ar kitu klausimu galvoja ir kaip reaguoja į
gyvenimo pagrindines aktualijas.
Malonu pastebėti, kad ir Baltijos valstybių klau
simui buvo suteikta proga iškilti respublikonų dek
laracijos ruošimo procese, į Miami Beach nuskri
dus ALT delegacijai, kurią sudarė pirm. inž. Eug.
Bartkus, Dr. P. Grigaitis ir buv. ALTS-gos pirm.
Vytautas Abraitis.
Visi trys delegatai turėjo progos patiekti paro
dymus apie Baltijos valstybių padėtį Sovietų Sąjungos
kolonizacinės ir okupacinės politikos replėse. Jei E.
Bartkus, Dr. P. Grigaitis kėlė formalią ir faktinę
Lietuvos, Latvijos ir Estijos būklę, toms tautoms
gręsiančius pavojus, kartu reikalaujant atstatyti po
II Pas. karo padarytą skriaudą, Vyt. Abraitis drą
siai ir nedviprasmiškai iškėlė ir tą "tylos sąmoks
lą* kuris čia pat Amerikoje vykdomas, Baltijos vals
tybių klausimą užsienio politikoje laikant tabu, ven
giant tų valstybių vardus minėti spaudoje ir kitur,
kai tuo tarpu laikraščių pirmieji puslapiai mirgė
te mirga apie Jungtinių Tautų pastangas kištis į
įvairių Afrikos valstybių padėtį, nevengiant nei
intervencijos. O tuo tarpu nusikaitimai JTO chartai ir žmogaus teisėms Baltijos valstybėse, vykdo
mi Sovietų Sąjungos, tęsiasi ir šiandien, ir apie tai
stengiamasi kiek galint nutylėti. Tuo būdų Baltijos
valstybių okupacijos nepripažinimo principas lieka
tuščia fraze, kartu įrodant dabartinės administraci
jos užsienio politikos dviveidiškumą.
V. Abraitis, jungdamasis prie E. Bartkaus ir
Dr. P. Grigaičio pareiškimų, kreipėsi įrespublikonus, prašydamas nelikti toje pačioje klaidoje ir savo
deklaracijoje ryškiai pabrėžti, kad komunistų pa
vergtos tautos ir buv. nepriklausomos valstybės tu
ri pilną teisę į laisvą apsisprendimą ir nepriklau
somą gyvenimą. Okupacijos nepripažinimo princi
pas privalo būti įprasmintas ir įgyvendintas, (jč)

Jaunieji dainininkai!
Tradicinis Dirvos jaunųKonkurse gali dalyvauti
jų dainininkų konkursas lietuvių kilmės moterys ir
šiais metais įvyks rugsėjo
28 d., Clevelande.

ALT S-gos atstovas Vytautas Abraitis ir ALT vicepirm. dr. Pijus Grigaitis pasiruošę liudyti Res
publikonų partijos platformos komitetui.

REIKIA IAUNESHIUJU IR VYRESNIŲJŲ TALKOS
*

1965 m. lapkričio 13
d. žmonės rinkosi į Madison Sąuare Garden,
New Yorke, iš plačios
Amerikos. Policijos ap'
skaičiavimu, eisenoj į
Jungtines Tautas daly
vavo apie 14,000 žmo
nių (daugiausia tai buvo
lietuviai).
Manifestacija ir eise
na į Jungtines Tautas bu
vo pirmoji dalis "žygio"
ir turėjo atkreipti New
Yorke susibūrusių dip
lomatų dėmesį į Lietu
vos, Latvijos ir Estijos
dabartinę padėtį. Antro
ji dalis buvo tiesioginis
JT misijų lankymas, pa
tiekiant medžiagą, kaip
varžomos teisės Baltų
šalyse, kaip ten naikina
ma tikyba, kaip varo
ma rusifikacija. Prie
kruopščiai paruoštų do
kumentų buvo ir Molotovo-Ribbentroppo pakto
fotokopijos ir visa eilė
kitų dokumentų.
Delegacijos
turėjo
tuos dokumentus asme
niškai perduoti aukštiem
pareigūnam misijose ir
kreiptis su prašymu iš
kelti Lietuvos, Latvijos
ir Estijos pavergimo
klausimą Jungtinėse Tau
tose. Kadangi tas kreipi
masis buvo daromas vi
sų Baltų vardu, tai vadi
nosi Baltic Appeal to the
United Nations, sutrum-

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.

C

ELONA VAIŠNIENĖ

pintai Batun. (Kitais at
vejais šis sąjūdis eina
kaip United Baltic Ap
peal). Šiuo vardu buvo
prašyta priimti stebė
tojais Teherane vykusioj
žmogaus teisių konferen
cijoj. United Baltic Ap
peal prašymas buvo
svarstomas dvi dienas ir
pateko į Jungtinių Tautų
oficialius
protokolus!
Priėmimui priešinosi
Sovietų Sąjunga,pavadindama United Baltic Ap
peal "agitatorių gauja".
Misijų lankymas tu
rėjo būt vienkartinis žy
gis. Tačiau tam iškilo
praktiška kliūtis: dele
gacijos surinko daug
vertingos
medžiagos,
kurios nebuvo galima ig
noruoti. Pavyzdžiui, pa
aiškėjo kurie kraštai
Baltų klausimą laiko
baigtu, o kurie imtųsi
diskutuoti (eilė Pietų
Amerikos šalių), kurie
iš vis pirmą kartą apie
Baltus girdi (eilė naujų
Afrikos tautų). Reikėjo
nedelsiant pilniau infor
muoti sudomintas šalis,
palaikyt užmegztus ry
šius, atsakinėti į prašy
mus specifinių doku
mentų. Atsirado daug
svarbaus darbo ir nebu
vo kam jo pavest. Vi
siems prie Batun’o dirbu
siems pasidarė aišku,
kad sąjūdis tą darbą tu
ri tęsti.
Manifestacijai ir ei
senai pavykus, daugelis
lietuvių skaitė kad vis
kas sėkmingai užbaigta.
Misijų lankymas nebe-

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.

i
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domino nei spaudos nei
visuomenės.
Darbą tęsti stojo lat
viai. Nors Batun'o ofi
cialia galva tebebuvo
prel. J. Balkūnas, lat
vių suaukotais pinigais
buvo įrengta pastovi raš
tinė, pasamdyta pilnalaikė sekretorė. (Pernai
metais aukų atžvilgiu
tautinės sekcijos stovė
jo taip: lietuviai: $387,
20; estai: 957.49, lat
viai 5,902.99). Viena lat
vė, dirbusi Jungtinių Tau
tų finansų skyriuj (o su
tuo skyrium reikalų turi
visos misijos), turinti vi
sokių pažinčių, nutarė pa
sitraukt iš pareigų ir
grįžti į Jungtines Tautas
kaipo žurnalistė, padėti
Batun’ui sekti JT nuotai
kas iš vidaus. Taip Batun’as pirmas sužinojo
apie Diržinskaitę-Piliušenko ir jos kalbos tu
rinį, apie Sovietų pla
nuojamą taktiką būsimo
se diskusijose dėl tikė
jimo laisvės ir t.t.
Neseniai mūsų laik
raščiuose pasirodė nuo
trauka sovietų dovanotos
statulos Jungtinėms Tautoms: vyras iškardoda
ro arklą. Ant tos statu
los pjedestalo vieną
šeštadienį,
daugelio
žmonių akivaizdoj, jauni estai ir latviai užkli
javo sunkiai nukrapštomą užrašą: "Russia get
out of Estonia, Latvia
and Lithuania". Tai buvo
Batuno darbas.
Tačiau, dažniausia Batunas veikia kitaip. Jo
tikslas pasiekti tautų at
stovų ausį, o įpastaruosius reikia kreiptis

jiems
suprantamesne
kalba: tu duosi man, tai
aš duosiu tau. Ką Baili
nas gali pasiūlyt tokiai
Prancūzijai? Anglijai?
Amerikai? Nedaug. Bet
"didžiųjų galybių" tėra
tik kelios, o Jungtinėse
Tautose mažų tautų virš
šimto! O tai daugumai
jau ir Batunas gali šio to
patiekti.
Mažesnės ar mažiau
turtingos tautos turi
daug nepasitenkinimų.
Pavyzdžiui, jos nepaten
kintos žurnalistais, per
mažai domisi jų nuomo
nėmis. O Batunas sa
ko — mums būtų labai
įdomu patirti jūsų šalies
nuomonę tuo ar kitu klau
simu. Gal galėtumėte
duoti
pasikalbėjimą?
Mes žinias siunčiame į
daugelį laikraščių (Ba
tunas per pereitus metus
žinias siuntė į 100 laik
raščių;
išsiuntė
76
"Pressreleases"). Tarp
kitko, norėtumėm išgirs
ti jūsų pažiūras ir į Lie
tuvos, Latvijos ir Esti
jos klausimą...
O gal galėtumėt pakal
bėti per radiją? (Lithu
anian World Review,
New Yorke; Free Latvian
Voice, Europoj). Ir 75%
pasikalbėjimo
vyksta
apie Liberijos pažiū
ras į Pietų Afriką, o 25%
apie Lietuvą, Latviją
ir Estiją. Ambasadorius
be abejo, daugiausia su
interesuotas savo kraš
tu, bet turi susipažinti
ir su Baltų kraštais,
kad galėtų savo nuomo
nę susidaryti.
Mažiau pasiturintys
kraštai negali savo mi
sijoms New Yorke skirti
daug lėšų, tad ambasa
doriai vakarus pralei
džia namuose. Jiems ma
lonu gauti pakvietimą,
kad ir į latvių koncertą.
Latviai jau visą eilę am
basadorių yra kvietę į
savo geresnius koncer
tus. Diplomatai būna
oriai priimami, pager
biami. Maloniai laiką
praleidžia ir su latvių
kultūra susipažįsta. Ga
lima tikėtis, kad grįžę
namo jie patys mėgina
žinias pagilini, o tokius
pasikalbėjimus laikraš
čiams, radijo transliaci
jas ir dalyvavimus kon
certuose gal ir oficialiai
savo vyriausybėm atra
portuoja.
Artėja proga ir lietu
viams pasekti latvių pa
Vyzdžiu. Rudenį bus iš
kilus koncertas — ir dar
Lincoln centre! Bendruo
menė galėtų Batunui skir
ti pluoštą gerų bilietų —
tegu kviečia ambasado
rius, Svetimų šalių at
skelta į 4 psl.)

PATS LAIMĖSI IR KITIEMS
PADĖSI!
L.S.T.

Korp! Neo-Lithuania vykdo

dovanų

bilietų

platinimo vajų. Laimėtojams skiriama šios dovanos:

AUTOMOBILIS — 1968; SPALVOTA TELEVIZIJA,
IR FILMAVIMO APARATAS.
Bilietu kaina: šeši bilietai knygelėje už 5 dolerius,

atskiro bilieto kaina — vienas doleris.
Dovanų traukimas įvyks 1968 m. lapkričio mėn. 17 d.

Kviečiame visus korporantus ir bičiulius ne tik pa
tiems pirkti laimėjimų bilietus, bet ir platinti. Taip pat
kviečiame visas organizacijas talkininkauti bilietų plati
nime ir sau užsidirbti nemažą sumų pinigų, nes korpo
racija organizacijoms, platinančioms laimėjimų bilietus
duoda 40'< nuo parduotos bilieto sumos. Tad visi prie
laimėjimo! . . .
Bilietu gavimo reikalu prašome kreiptis Į korpora
cijos iždininką — Bronių Kasakaitį, 7150 So. Spaulding
Avė., Chicago, 111. 60629.

Blue Water vasarvietės paplūdimys prie Lk. George, N.Y. Šioje puikioje vasarvietėje nuo rugsėjo
V. Maželio nuotrauka
1 iki 8 d. {vyks Korp! Neo-Lithuania stovykla.

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

1968 m. rugpiūčio 7 d.
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"DIALOGAS SU KRAŠTU" (46)

BRONYS RAILA

KOL SKRIAUDĖJAI NEŽUVO
menybės bei eiliniai kietastuburiai liaudies sūnūs
toje puotoje traškėjo, lūžo arba nutilo, žuvo kovose,
gęso sibiruose - ir kurie niekšėjo, tai ligi pat dug
no. Bet ne metamorfozėse prityręs ir užsigrūdinęs
Putinas! Jis įmantriai, pagal visą sovietinio gracin
gumo ritualą, linko ten ir taip, kaip "reikalavo gyve
namasis momentas". Jis vėl susitaikė su lemtimi,
leidosi stumiamas ir stumdomas galingesnių jėgų
(kas, iš tikrųjų, ne visuomet suprastina tik neigia
mai). Balsiai atliko nuodėmių išpažinimus ir viso
savo "ikitarybinio" gyvenimo susiniekinimus. Kri
tišku metu patikino savo solidarumą "geriausių"
liaudies sūnų dvasiai sustiprinti, už ką A. Venclo
va dar ligi šiandien jam tebereiškia dėkingumą. Pa
rašė naujų eilėraščių ir himnų pluoštą Stalino as
menybės kulto ir jo gauleiterio Sniečkaus darbų gar
bei. Galiausiai, jau sendamas ir sirguliuodamas,
vėl pasijuto lyg ir "tremtiniu savam krašte".
Ir tada naudodamasis poetinės kalbos simbo
liais, Putinas gana drąsiai pradėjo maištauti, kri
tikuoti, atidalinti pelą nuo grūdo, laisvę nuo vergi
jos, didvyriškumą nuo niekšybės. Be veidmainiavi
mo pripažindamas visas savo silpnybes ir mizeri
ją, mirštančio žmogaus desperacijos bylojimu jis
ryžosi pasakyti, beveik šaukti: - Ne! Aš nepasiduo
siu! Nenoriu taip išnykti! Aš dar pragysiu šypsniu
linksmu, atgis kitokios laimės ilgesys. Yra prome
tėjiška didvyrio garbė! Yra grožio, tiesos ir lais
vės kilnumas! Yra Dievas!
Tie motyvai ryškūs vėliausiojo laikotarpio
rinkinyje "Buities valanda" ir ypač paskutinėje kny
gutėje, pavadintoje "Langas", kuri s tartum simboli
Sugrius kalėjimu sienos...
zuotų jei ne paties kalėjimo, tai nesavų namų gro
tais
apkaltą langą, pro kurį poetas mėgina pasidai
Okupacijos jam buvo sunkios, kaip ir visai
ryti
paskutinį
kartą.
tautai. Tik liaunas Putino būdas buvo imlesnis at
likti ir prisitaikinti jo vadinamiems "lūžiams".
Pernykščio sniego gumulai
Pirmuoju bolševikmečiu jis greit atliko dar vieną
Ir ką jis pamato, ką jaučia, ką galvoja?
"lūžį", prisitaikindamas "naujam pasauliui", nors
"... Praėjo daug metų, daug keitės naktų ir dieviduj išlikdamas, kaip visuomet, lietuvis patriotas
ir Dievą tikintis krikščionis. Šio dvasinio siaubo nų, - o šitam name dar ir šiandien aš vis gyvenu...
nuotaikos vaizdžiai išreikštos 1943 m. nacių oku Ak, ne! Tai ne mano, ne mano šitie namai"... Ir ta
pacijos metu nelegaliai išleistame "Rūsčių dienų" čiau - "Nenoriu išnykti!... Aš liksiu ištikimas žmo
eilėraščių rinkinyje, kurį anuomet gavau progos gui ir sau pačiam... Širdis nei prievartai, nei melui
paskaityti ir per vieną (ir paskutinį) susitikimą su nepaklus, skausmingai nusivylus laime ir džiaugs
Putinu Vilniaus dramos teatro spektaklio metu apie mu... Taurių džiaugsmų dienos nesužlugdys nė že
tai pasikalbėti.
mės kvaitulys, nė pragaro liepsna"...
Čia įdomu stebėti, kaip Putino nuotaikos ir pa
Ir štai aplinka, ištiesta Prokrusto lova ir pasi
žiūros galėjo kūlvertiškai keistis. Pvz. dviem sa priešinimo sunkumas: vaitėm prieš rusų-vokiečių karą rašytame eilėraš
"... Žmogus žmogaus nesupranta. Ir daužo šven
tyje jo pesimizmas itin tamsus: - "Mūs dienos kaip tovių vitražus suįžfllėję vaikai, ir drabsto purvais
tankios kalėjimų grotos - ir laisvės aušra joms ne paveldėtą mantą... Ir tau reikia šiandien lemties
greitai nušvis"... Dar niūriau kitą, 1941 m. birželio sprendimui paklusti - dainuoti ne meilę, draugystę,
11 dieną: - "Ateis diena, kuomet broly pajusime ju- o piktą pagiežą ir rūstį...
dą. Jau išgamų knibžda šešėliuos niekšinga gauja"...
... "Nemėgstu išglebimo, nemėgstu stuburo
O patyrus apie baisiojo Birželio trėmimus, birželio lankstaus.! Ir nuo kiekvieno palaižūno abuoja panie
15 dieną Putinas rezignuoja savo skausme: - "Pa ka lankstaus. O pats esu toje pagairėj kaip vėjo
niekintas glūdi veidmainystės klane, pasotintas blaškomas žilvitis. Ak, kaip sunku palaužti širdį
šmeižto, apgaulės ir melo. Gyvenimas kybo ties - čia vėl maištauti, čia lankstytis"...
juoda bedugne, toks menkas, trapus ir sunykęs be
Ir pagaliau dar kartą ta pati savo silpnybės
galo"...
išpažintis, tik su nauju, nelabai maloniu savo
Tačiau karui praūžus ir sukilėliams akimirkai "vakarykščių draugų" įvertinimu, nelengvai atspė
atgriebus laisvės skverną, birželio 25 d. Putinas pa jant, kas jie būtų: ar Venclova, Nėris ir Cvirka, rašo savo "prakeikimą prievartai ir skriaudai": - ar Vaitkus, Girnius ir Brazdžionis?
"Vargo vieškeliu mūs dienos ėjo: būti tremtiniu sa
"... Kiek kartų klaidžiojau ir klydau, kiek kar
vam krašte, garbint vardą savo pavergėjo, džiaugtis tų kryžkelėj klupau, kiek kartų nuo tiesaus ir ly
jojo pergalės švente. Toks dar vakar tu buvai, lie gaus kelio į juodą prarają smukau!... Nuo draugo
tuvi, tokią praeitį dar vis mini. Bet, išgirdęs pir priešą, o nuo priešo draugą atskirti šiandien ne
mą mūšio šūvį, tu ryžtingai aikštėn išeini"... bemoku. Dvasia ir kūnas mirtinai paliego, ir vaka
O prieš tai birželio 17 dieną, matyt, nujaus rykštis draugas tiek man rūpi, kaip gumulas per
damas greit kilsimą karą tarp dviejų gangsterių, nykščio sniego!"...
Putinas slaptai parašo naują laisvės karo himną,
Simbolių dialektika
žygio dainą ar maršą apie maskolių naguos dejuo
jančius lietuvius "nuo Baltijos jūros lig Vilniaus
Aiškinant vėliausios Putino poezijos simboliką,
kalnelių". Štai tos jo pavadintos "liaudies dainos" labai lengva ir patogu pasiduoti pagundai viską jo
paskutinis posmas, kur lyg pasigestume krikščio je išaiškinti "mūsų naudai", antikomunistiškai, pa
niškos dvasios, nes minimas atsikeršijimo saldu triotiškai, rezistenciškai, religiškai.
mas: Manyje tačiau knieti nujautimas, kad kol skriaus
Bet jau nebeilgos vergijos mūs dienos,
dėjai nežuvo, čia ne viskas yra būtinai taip. Dau
Jau artinas keršto rūsti valanda.
gelis tų simbolių ir užuominų tuo pat metu gali bū
Pavirs tuoj griuvėsiais kalėjimu sienos.
ti
aiškinami ir įvertinami marksistinės dialekti
Kovoj žengs Į laisvę lietuvių tauta.
kos šviesoje, gana kitoniškai. Jeigu anoji kita in
Budėkit, Žemaičiai,
terpretacija nebūtų įmanoma, tai šitokių Putino
Budėklt, Aukštaičiai,
Budėki, Dzūkija, budėk, Sūduva!
rinkinių net ir postalininio "atoleidžio" sąlygomis
Pakils audros, vėjai,
niekad nebūtų išleidusi komunistinė sovietinė lei
Ir žus mūs skriaudėjai dykla.
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva!
Nebūtų galėję tai padaryti ir tie keturi asme
nys,
kurie šį rinkinį "na litovskom jazyke" gražiai
Nusilenkimas ir maištavimas
parengė spaudai: dailininkas Vytautas Valius, re
Deja, "mūs skriaudėjai" nežuvo. Jie vėl grįžo daktorė Aušra Sluckaitė, techn. redaktorius Vytau
gana greit, vos po trijų metų, ir pradėjo nesibaigian tas Zdankevičius ir korektorė Danutė Meciūnaitė.
čią puotą ne vienos, bet tūkstančių keršto rūsčių va Noriu pasakyti, kad tikrai nebūtų užtekę vien jų to
kių skambių ir žavingų tautiškų vardų: - du Vytau
landų.
Mažesnės žaltiškos išminties ir liaunumo as tai, Danutė ir Aušra...
Praktikos žmogui tai skambėtų paradoksu, bet
gera poetinė kalba kartais pasako daugiau ir giliau
už socialekonominius bei parako sausumo ideolo
ginius išvedžiojimus. Putino "išvedžiojimai", už
rašyti eilėmis, mums duoda gana pilną išgyvenimų
ir laikysenos vaizdą žmogaus, patekusio, anot kun.
F. Jucevičiaus, į "sovietinės determinacijos" rep
les, besirungiančio tarp nusilenkimų prievartai ir
laisvės bei garbės susigrąžinimo ilgesnių.
Jau daug tų Putino eilėraščių, ypač po rašytojo
mirties, užsienio lietuvių perijodikoje huvo spaus
dinta, aiškinta, minėjimuose deklamuota, akcentuo
jant daugiausia jų mintį, "turinį", mums palankiai
išsiaiškinamų simbolių prasmę. Ties jųpoetine ver
te rečiau tesustojama, pasitenkinant lyg savaime
aiškia prielaida, jog viskas nepaprastai gerai, la
bai brandu. Iš tikrųjų, kaip dažnas lyrikas, poetine
jėga, forma ir stiliumi Putinas buvo bene stipriau
sias savo jaunystės savo "dekadentiškuoju" perio
du, o metęs kunigystę ir vedęs - labai pasikeitė,
supaprastėjo, net suprastėjo, savo gilėjančiai žmo
giškai išminčiai rečiau tesurasdamas ankstybesnį
klasikinės formos tyrumą, originalumą, naują po
etinės išraiškos eliksyrą.
Bendrai paėmus, laisvas žmogus jis tebuvo tik
keletą metų (maždaug 1935-40), per kuriuos dau
giau parašė iš lietuvių literatūros istorijos, kriti
kos straipsnių ir šiek tiek blankių eilėraščių. O
šiaip jis vis kentėjo: anksčiau kunigystės jungą, ku
ris varžęs jo poetinio talento laisvę, paskui poli
tinių okupacijų ir prievartavimų jungą.

Reikia jaunesniųjų ir vyresniųjų talkos...
(Atkelta iš 3 psl.)
stovai mums lygiai svar
būs, gal net svarbesni,
už vienos šalies kongresmanus ir senatorius.
Beto, ir senatoriai su
kongresmanais mielai
maišvtųsi tarp diploma

tų. O amerikiečių žur ku, nes šį rudenį Batunalistų akimis žiūrint, nas planuoja antrą JT mi diplomatų atsilankymas sijų lankymą).
Kas mums iš ambasa
mūsų koncerte priduotų
visam įvykiui daugiau dorių prielankumo? Sun
svarbos. (Svetimų šalių ku pasakyt. Bet, va, prieš
maždaug pusantrų metų
ambasadorių toks pa
gerbimas būtų labai lai sovietų delegatas JT mė -

gino greitai prastumti
rezoliuciją, smerkian
čią agresiją. Atsistojo
Costa Rica pasiuhtinys
ir sako: brolau, jokios
teisės tu neturi kalbėti
prieš agresiją, kadangi
patys esate pagrobę vi
są Pabaltijį! Panašiai
General Assembly sa
lėj kalbėjo ir Hondūro

Rytmetis Lk. George "Blue Water" p. Slivynų vasarvietėj, kur
rugsėjo 1 d. stovyklauti susirenka neolituanai.
V. Maželio nuotrauka

ambasadorius. Tai buvo
mažų ir neturtingų ša
lių atstovai, bet jų žo
džių klausės visi susi
rinkusieji.
Batunas nebūtinai vei
kia tik prie Jungtinių
Tautų. Jo veikla pri
klauso nuo susidariusių
aplinkybių. Pavyzdžiui,
sąryšy su pabaltiečių
aukso atidavimu, Batu
nas netik išsiuntė do
kumentus apie tai vi
soms JT misijoms, bet
taip pat atliko visą or
ganizavimo darbą ad
hoc komitetui — Committee for International
Justice — ruošiant de
monstracijas
visuose
kontinentuose. Sėkmin
gų demonstracijų pasė
koje baltų aukso atida
vimą sovietams minėjo
spauda daugely kraštų.
Šiuo
tarpu Batunui
labai reikia studentų pa
galbos. Mokyklose ir ko legijose, o ypač didžiuo
siuose universitetuose
studijuoja daug svetim
šalių. Dauguma tai daug
žadantys savo šalies sti
pendininkai. Grįžę į sa
vo tėvynes jie greitu lai
ku įkops į atsakingas vie
tas. Reikia užmegsti pa
žintį su tais studentais.
Jaunystės draugai, ypač
susidraugavus studijuo
jant užsieny, palieka ne
išdildomai
atminty.
Daug kur mūsų studentai
rengia parodėles. Ta
čiau jokia parodėlė ne
sudomins šalim taip kaip
gyvas draugas ar pažįs
tamas. Folkloras tvar
koj, bet jis byloja ra
maus krašto gražią kul
tūrą. O mums reikia ne
kad grožėtųsi mūsų pra
eitim, be kad piktintųsi
mūsų krašto dabartine
padėtimi.
Batunui labai reikia
ir vyresniųjų! Patarė
jų. Mat, ruošiant doku
mentus gera žinot iš ko
kio taško mūsų reikalą
pristatyti, o tam reika
linga gerai pažinti kraš
to, į kurį kreipiamasi,
psichologiją. Tokio paži 
nimo neįsigysi pasi
skaitęs enciklopedijoj ar
vieno kito tos šalies laik
raščio. Užtat Batunas
kviečia visus, vyrus ir
moteris, kurie domisi ki

tom šalim, apsiimt sekti
kokio nors krašto (ar ke
lių kraštų) politiką, eko
nomiją ir t.t., o savo pa
vardę pasiųsti Batunui.
Reikalui esant, Batunas
galės iš karto kreiptis
pas tos šalies žinovą.
Prie Batuno veiklos
prisidėt gali ne tik vy
rai, moterys, studentai,
bet net vaikai.
Iki šiol stambių aukų
Batunas yra gavęs tik iš
latvių. Daugiausia paja
mų suplaukia mažom
sumom iš viso pasau
lio (daugiausia tai su
mos iki $5.00). šiuo tarpu laukiama kol užten
kamai suplauks, geriau
sakant "prilašės", kad
galėtų pajudėt jau visai
suplanuotas projektas —
yra surastas kvalifikuo
tas žmogus, kuris rinks
medžiagą apie religinę
padėtį Lietuvoj, Latvijoj
ir Estijoj, seks pasaulio
spaudą ir progai pasitai
kius naudos turimą me
džiagą.
Kitais metais Batunas
rengiasi atitinkamai pa
minėti Molotovo-Ribbentroppo susitarimus ir atkreipt pasaulio dėmesį,
kad tie susitarimai dar
vis galioja Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj.
Batunui reikia visų tal
kos!
LENKŲ KARO ATTACHE
KAUNE PLK. I.EON M1TKIEVVICZ KNYGA Iš JO
ĮSPŪDŽIŲ KAUNE 1938—
1939 M. GAUNAMA
DIRVOJE!!!
Tai įdomus to meto įvy
kių stebėtojo veikalas, ar
čiau privedąs prie lenkų-lie
tuvių pažiūrų į abiejų tautų
santykius.
Diplomatinių
ryšių
po
lenkų ultimatumo užmezgi
mo eiga, pirmieji lenko pa
reigūno įspūdžiai Kaune su
daro Įdomią medžiagą san
tykių su lenkais stebėto-*'
jams.
294 psl. knyga, kietais vir
šeliais,
išleista
Londone.
Kaina 7.50 dol.
Užsakykite Dirvoje, 6907
Superior Avė., Cleveland,
Ohio 44103.
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Radijo stočių grandinė olimpinei

transliacijai
Šių dienų žmogus net
negali įsivaizduoti gyve
nimo be technikos. Au
tomobilis, lėktuvas, ra
dio ir televizija tapo kas
dieniniu reiškiniu. Ir vis
dėl to jokia technika, jo
kie daugiau ar mažiau
genialūs išradimai ne
būtų pilnaverčiais, jei
mes pamirštume, kiek
daug protinio ir fizinio
darbo slypi kiekvienoje
mašinoje, aparate ar
įrengimuose.
Daugelis Dirvos skai
tytojų nekartą sėdėjo
prie televizoriaus ar ra
dio aparato, įdėmiai se
kė perduodamus pa
veikslus ar susikaupęs
klausėsi žavinčio mu
zikos kūrinio. Daugelis
negalėdami patys šiais
metais nuvykti į Meksi
ką ir vietoje stebėti
olimpines žaidynes, taip
pat pasikvies į pagalbą
televiziją ir radio, ku
rių transliacijos įveikia
nuotolius ir laiką. Ne
suklysiu pasakęs, jog ne
vienam kils mintis, ko
kiu būdu sporto komen
tatorius, kalbantis Mek
sikos olimpiniame sta
dione, girdimas ir mato
mas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir net
Europoje?
Ne vienas Dirvos skai
tytojas gerai prisimena,
kad nepriklausomoje Lie
tuvoje radio imtuvų sa
vininkai klausėsi Euro
pos stočių ilgomis, vidu
tinėmis ir trumpomis
bangomis. Tolimos ra
dio stotys buvo labai sun
kiai "sugaunamos", apa
rato garsiakalbis cypė,
traškėjo ir radio laida bu
vo sunkiai ar net visai
nesuprantama. Ne vie
nas radio klausytojas kal
tino savo aparatą, anteną
galvojo įsigyti naują,
jautresnę, didesnio ga
lingumo ir pan. Tačiau
daugeliu atvejų visi šie
trūkumai slypėjo kur kas
giliau. Ir paprastu, pi
giu radio imtuvu galima
gerai girdėti stiprią ar
artimą radio stotį.
Čia reikia nepamiršti
labai svarbaus fakto
riaus — elektromagne
tinės bangos turi ne vie
nodas savybes sklisti ete
riu.
Labai daug Europos
radio stočių dirba vidu
rinėmis bangomis. Šios
radio bangos dieną turi
savybę sklisti žemės pa
viršiumi, yra greit ab
sorbuojamos, "sugeria
mos" ir todėl žymiai sun
kiau priimamos nei va
kare ar naktį. Atsižvel
giant į radio stoties ga
lingumą, jos pasiekia
1500-4000 km. nuotolį.
Nemažas radio stočių
skaičius savo progra
mas siunčia ilgomis ban
gomis. Nors šios bangos
gerai girdimos dieną ir
naktį, tačiau ir siųstu
vai, dirbantieji 2000 1050 m. ilgio bangomis
(1,15 - 0,285 Mc) suge
ba savo programas per
duoti netoliau, kaip 20,
000 km.
Toliausi radio ryšiai
pasiekiami trumpomis
bangomis. Šios elektro
magnetinės bangos, sugebėdamos pakilti iki
ionosferos ir nuo jos at
sispindėti , įveikia labai
didelius nuotolius. Ta
čiau visoms suminėtoms
elektromagnetinėms ban

Gediminas Šlikas

goms yra bendras vienas delius nuotolius. Šie nuo
trūkumas — atmosferi toliai pasidaro žymiai
niai trukdymai. Jų iš didesni, jei siųstuvas tu
vengti nepadeda nei jaut ri aukštą anteną. Kuo ji
rus imtuvas, nei gerai aukštesnė, tuo didesnia
įrengta antena. Atvirkš me nuotolyje priimamos
čiai, labai jautrūs ra ultra trumposios ban
7
■
v ■
dio imtuvai sugeba "su gos. Iš pridedamo nedi
i jįy //
gauti" kiekvieną, net la delio grafinio pavyzdė
■
n
*
bai menką elektrosta lio galima matyti, kaip
tinį išsikrovimą atmos keičiasi šis nuotolis.
feroje (pav. žaibas), ku
ris radio klausytoją pa
siekia braškėjimo ir
traškėjimo pavidalu. La
bai dažnai, ypatingai va H
sarą, šiame braškėjime
išnyksta visų silpnesnių
ir tolimesnių radio sto
čių signalai.
Pav. 1. a — antenos aukšVisi šie trukdantieji tis, b - bangų sklidimo nuonemalonumai išnyko su tolis. radijo signalas.
ultra trumpųjų bangų
Tačiau antenos aukš
technika, kuri labai pla tis yra irgi ribotas. Šian
čiai išsivystė po antro dien dar niekas neišmo
jo pasaulinio karo. 3,43- ko statyti kelių kilomet
2,78 m ilgio bangomis rų aukščio bokštus. Net
dirbančios radio stotys gi jei tokia statyba bū
Gražus būrys skautų Jubiliejinę Dieną davė skautu Įžodi.
Europoje ir Amerikoje tų įmanoma, ji pareika
J. Gar los nuotr.
įsigyja vis didesnio po lautų labai daug lėšų ir
puliarumo, nes jų lai laiko. Šis uždavinys bu
dos buvo laisvos nuo at vo sekančiu būdu išspręs
mosferinių trukdymų ir tas: tolimam ryšiui pa
perdavimo kokybė buvo siekti įrengiamos taip
žymiai aukštesnė nei il vad. kryptinės radio sto
c
e
gomis, vidurinėmis ar tys. įsivaizduokime, kad
trumpomis bangomis.
VI. Ramojus
radio stotis, pavadinta
Ultra trumposios ban A (žiūr. pav. 2) savo ban 
Pirmame reportaže metus, kai ten vyko A SS
gos turi ir dar vieną ge gas išspinduliuoja į 100
greitomis
perbėgau per J. Daumanto stovykla,
rą savybę — juo jos trum km. nuotolį. Čia yra sto
Brolijos
stovyklą,
su teko braidyti. Tai buvo
pesnės, tuo didesnis yra tis B, kuri priima A
išbrendamas
stodamas
ties
simbo
 sunkiai
jų "talpumas", t.y. šio signalus ir siunčia juos
miško
plotas,
pilnas krū
liais,
mininčiais
gražią
mis bangomis galima toliau stočiai C, kuri
mų,
raizgynų
ir
išvirtu
ir
garbingą
Lietuvos
pra

panaudoti žymiai dau taip pat yra 100 km. nuo
sių
sausių
medžių.
O da
eitį,
kuri
jaunosioms
giau perdavimo kanalų tolyje. Stotis C siunčia
bar
tos
anksčiau
sunkiai
skautų
gretoms
įkvėpia
vienu metu, nei kitomis
lietuviškos stiprybės ir išbrendamos vietos Chi
bangomis. Šiandien taip
/z
b
c
o
cagos skautų tėvų,vado
tautinės dvasios.
paplitusi stereofoninėra 4,
4, 4,
;
4
vų
ir pačių skautų dėka
Seserijos
stovykla,
ku

dio ir aukštos kokybės
buvo
gražiai išvalytos,
rioje
stovyklavo
virš
700
perdavimo technika (hi
medžiai
ir krūmai išre
skaučių,
buvo
įsikūrusi
fi — high fidelity) būtų
Pav. 2. A,B,C,D — radijo
tinti
ir
čia
per dvi savai
pačioje
miško
gilumoje,
visiškai neįmanoma be stotys. I -- imtuvas.
tes
skambėjo
jaunųjų
gražiai
išstatytus
"Ker

ultra trumpųjų bangų.
skaučių
dainos,
juokas,
o
navės"
tunto
pastatus
už
Ultra trumpųjų ban priimtus signalus dar
kartais
ir
atodūsiai.
leidusi
Bendrijai,
o
pa

gų siuntimo ir priėmimo toliau — į stotį D. Tarp
Seserijos
stovykla
technika naudojama ne C ir D taškų esantis ra ti pasitenkindama "Auš
skirstėsi
į
atskirus
rajo
tik mūsų įprastoms mu dio imtuvas I gali pri ros Vartų" tunto virtu
nus:
Aukštaitiją,
Žemai

zikinėms ir žinių lai imti A programą, nors ve ir mene. Po tas vie
tiją,
Dzūkiją
ir
Suvalki

doms perduoti. Ryšiai su iki imtuvo yra 250 km. tas, kurie tiesėsi Sese
ją.
Taigi
ir
čia
buvo
at

dirbtiniais žemės bei Tokia radio stočių gran rijos stovykla, prieš du
sigręžta
veidu
į
Lietuvą.
dangaus kūnų palydo dine galima įveikti labai
Tad nenuostabu, kad pa
vais, radariniai radio didelius nuotolius nesta
puošaluose
ir visokiose
įrengimai lėktuvų ir lai tant aukštų antenų ir ne
emblemose
bei simbo
vų kursui koreguoti, nau pakenkiant perdavimo ko tinę Mexico City) iki JAV
liuose
buvoryškustų
Lie
ji prietaisai visa tai tirti kybei. Veik visos tarpi pasienio, pvz. Laredo,
tuvos
dalių
menas,
papro

radio astronomija, me- nės radio stotys veikia Texas yra 1200 km, bus
čiai
bei
tradicijos.
Kiek

tereologiniai zondai, te automatiškai. Jos įsi aišku, jog ryšių padidi
levizija ir daugelis kitų jungia tik tada, kai jų an nimas ir patobulinimas vienas skaučių rajonas
techninių naujovių, ku teną patiekia kaimyninės reikalauja naujų statybų turėjo savo dieną. Gir
rias iššaukė pats gyveni stoties radio signalas. ir didelių išlaidų. Iki šių dėjau kalbant, kad dide
mas, šiandien remiasi Tokiu būdu jos nereika metų vidurio Meksikoje lį įspūdį palikusi Dzūki
tik ultra trumpųjų ban lauja brangaus tiesiogi turi būti pastatyta net 100 jos diena. Čia į talką bu
vę pakviesti skautai aka
gų technika.
niai aptarnaujančio per naujų kryptinių radio sto demikai, jie pravedę
Todėl netenka nusteb" sonalo. Čia irgi sutaupo' čių, 30 stočių reikia bū
pašnekesius
ti, jog šiais metais Mek mos kai kurios lėšos. tinai patobulinti. Pri trumpus
apie
Čiurlionį,
Krėvę ir
sikoje
įvykstančioms
Meksika iki šiol nega dedamas žemėlapis pa kitus didžiuosius dzū
olimpinėms žaidynėms
lėjo labai didžiuotis sa dės Dirvos skaitytojams
transliuoti taip pat bus vo ryšių įrengimais. At susidaryti vaizdą apie kus, pašnekesius paįvai
naudojama ultra trum sižvelgiant į didelę šio Meksikoje organizuoja rinę dzūkų dainomis, jų
pųjų bangų radio techni krašto erdvę, į nemažus mą radio ryšių tinklą ir rašytojų kūryba ir t.t.
Viskas buvę trumpa, įs
ka.
nuotolius nuo vieno cent suprasti, kaip žinios iš pūdinga bei charakterin
Šios bangos pasižymi ro iki kito, čia numatyta tolimo krašto pasiekia
tiesioginiu spinduliavi įrengti žymiai didesnį JAV, o iš čia ir Europą. ga.
Blogiau išėję su Su
mu (jos neatsispindi nuo žinių perdavimo tinklą.
Žemėlapyje nurodytos valkijos diena. Buvęs pa
ionosferos) ir jų sklidi Jei turėti galvoje, kad radio stotys bus panau
mas apribojamas opti trumpiausias nuotolis dojamos paprastos bei rašytas 45 min. monta
niai matomu nuotoliu. nuo Meksikos miesto (tu spalvotosios televizijos žas apie Lietuvą, pra
dedant Mindaugu ir bai
Tai reiškia, kad šios riu galvoje krašto sos- perdavimui.
giant mūsų laikais. Į
bangos, sutikusios pamontažą įvesti drabu
keliui natūralias ar dirb žiai,
gyvieji paveikslai
tinęs kliūtis, pav. kaiir
visi
kiti teatriniai at
nūs, pastatus, medžius
ributai.
Suvalkijos rajo
ir pan. , atsispindi nuo
no
vadovės
ir skautės
jų, keičia savo kryptį ar
montažą
repetavusios
grįžta atgal. Nors šios
dienomis ir naktimis, į
savybės labai teigiamai
•</s
jį įdėdamos ir jėgas ir
išanudojamos kitose ra
širdį. Tų ilgų bei nuo
diotechnikos
srityse
bodžių
repeticijų pasė
(pav. radaras), tačiau
koje
sesėms
nebetikda
neigiamai veikia tiesio
vę
laiko
nei
ežere
pasi
ginį ryšį ar radio trans maudyti,
nei
atlikti
kitos
liaciją. Trumpai tariant
programos
bei
numaty

o
G
— esant įvairioms kliū
tų
uždavinių.
Suvalkijos
tims ultra trumpųjų ban
dienoje išpildytas ilga
gų sklidimas yra ribo
sis montažas
praėjęs
Pav. 3. Meksikos radijo ryšių linijos.
tas ir jos pasiekia nedi-

DAR KELIOS PASTABOS APIE
TAUTINĘ STOVYKLĄ

Chihca

500

7000*m

u Q -fZ. frt or /c*

bont/ayo

a

šiaip sau, nieku nelšsiskyręs iš kitų progra
mų, bet rengėjų jam pa
aukotas laikas seses ati
traukė nuo daugelio ki
tų užsiėmimų, kurie
joms būtų buvę daug mie
lesni.
Tai vienas kitas niu
ansas, kaip reikia orga
nizuoti programas ir iš
laikyti jaunimą gyvai
besidomintį stovyklavi
mu. Nors šiaip, vaikš
tant po Seserijos stovyk
lą, matėsi šviesūs skau
čių veidai ir į akis kri
to tvarka, rūpestingu
mas bei papuošalų ir įvaP
rių simbolių gausumas.
DIDŽIOJO PARADO
ŠVIESOJE
Vienas lietuvis inžinie
rius įrodinėjo, kad lietu
vių išeivija toli pralen
kė rusų, ukrainiečių ir
kitų tautybių emigran
tus, sugebėjusi prie savo
kamieno išlaikyti akade
minį jaunimą ir jaunes
niuosius, čia mokslus
baigusius akademikus,
ko nepadarė senų tradi
cijų besilaiką rusai, uk
rainiečiai ir kiti.
Kai šeštadienio pava
karėje nuo karštos sau
lės iki tvankumo įkaitu
siame Rako miške pra
sidėjo V Tautinės stovyk
los vakarinės apeigos,
kai pro vėliavų kalną iš
vienos pusės atžygiavo
ilgos ir vis nesibaigian
čios skaučių, o iš kitos
pusės — skautų gretos,
kai pro kelių tūkstančių
susirinkusių tėvų ir sve
čių minią pražygiavo
1,500 gražiausio skau
tiško jaunimo su savo
vadovais — jaunesniais
ir vyresniais, kokia tai
didinga krito šviesa, ko
kia pakili nuotaika apė
mė visus. Mūsų iškilu
sis tenoras St. Baras
tuo metu net pastebėjo:
"Ak, kad mes turėtu
mėm tiek dainuojančio
jaunimo, kiek jo turi
skautija!"
Antras, tiesiog sun
kiai kitų tautybių žmo
nes įtikinantis įspūdis:
kad tose ilgose skauti
jos eilėse, kurios para
do žingsniu žygiavo į di
dįjį klonį prie vėliavų
kalno, matėsi net mūsų
jaunųjų universitetų pro
fesorių, daktarų, inžinie
rių ir kitų akademikųkių, užsimovusių trum
pas skautiškas kelnaites
ar mėlynus sijonėlius,
linksmais veidais bežy
giuojančių su skautišku
atžalynu, kurio eilėse ir
jie išaugo, pasiryžę ir da.
bar nesiskirti su šia or
ganizacija.
Nežinau, brangūs skai
tytojai, kaip jūstaiišgyvenat, bet man atrodo,
kad tai yra vienas iš švie
siųjų mūsų bendruome
nės ir skautijos reiški
nių.
Po parado sekė svei
kinimai, ordinų įteiki
mai, o sutemus — didžiu
lis laužas. Tautinės sto
vyklos laužas buvo dau
giau oficialus, kur šalia
lietuvių pasireiškė ir lat
vių, estų bei lenkų skau
tai.
Ne vienas šiame lau
že pasigedom bendros
visus sujungiančios nuo
taikos bei šilumos. Bet
kaip minėjau, tai buvo
oficialus Taut. stovyklos
laužas.
Regis, nesusiprati
mas įvyko sekmadienį,
po ilgokai užtrukusių
vysk. V. Brizgio mišių
ir pamokslo Brolijos sto-

(Nukelta į 6 psl.)
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CAPE COD ■ OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų
pajūrio vilų.

VOCATIONAL GUIDE
Sisters of Reparation of the Congregation of Mary
JOLN A CHANGING COMMUNITY IN A CHANGING
CHURCH
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; nursing & maintain
residences for business women & Ręst
Homes for the Aged. Wrjte: Mother M.
Gabriel, St. Zita’s Vilią, Monsey, N. Y. 19052

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.

ceremonintos bei ištęs lą toji aukuro šviesa įsi
tos.
žiebė kiekvieno stovyk
Daugelis dalykų trau laujančio jaunuolio-ės
Tautinę Skautę Stovyklq
kė dėmesį V Tautinėje širdyje ir jie tą šviesą
stovykloje, bet sunku vis parvežė į savo namus,
(Atkelta iŠ 5 psl.)
riausias
vadovas — ką suminėti.
šeimas, mokyklas ir tą
Pagaliau atėjo penkta aplinką, kurioje gyvena.
vykios aikštėje. Tada Bendrija, kurios štabas
vėl skautų gretos nužy buvo daugiausiai sudary dienis — atsisveikinimo Jei bent dalinai toji švie
sa ir toliau jų širdyse
giavo į vakarykštį klo tas iš tokių žmonių, ku su stovykla diena.
nį ir vėl buvo dalinai rie skautavo ir vadovais
Jei atidarant V Tauti žibės, V Tautinė stovyk
buvo jau Lietuvoje ir nę stovyklą nuo auku la, į kurios paruošimą
atkartotos vakarykštės
iškilmės, kalbėtojų vei jiems pasiliko tolima šių ro ugnis su fakelais buvo buvo įdėta tiek daug pas •
dams kiek pasikeitus. dienų jaunimo dvasia bei išnešiota į Seserijos ir tangų, bus palikusi ne
Šių iškilmių tikslas esą psichologija. To pasėko ASS stovyklas, kur ji mažą tautinę prošvaistę
buvęs vysk. Brizgio ap je gal ir pagrindinės iš simbolizavo lietuviškąją išeivijos dienų tėkmė
dovanojimas skautų or kilmės perdaug buvo su- šviesą, uždarant stovyk je.
dinu. Bet kabi čia be
reikėjo vėl duoti kalbėti
kitų tautų skautų atsto
PIRKITE MAY’S ŠIANDIEN: MIESTE 10 IKI 5:45; VISI ŠEŠI
vams, kai jie savo taik
SKYRIAI 10 IKI 9:30 KASDIEN
lias mintis jau buvo pa
sakę prie vakarykščio
MES DUODAME IR IšKEIČIAME EAGLE’ STAMPS
laužo. Prof. Končius,
prof. Kairys, V. Šenbergas ir kiti lietuvių
skautijos pionieriai jau
T STORES
buvo šeštadienį išklau
syti bei pagerbti. Tad
iškilmių dubeltavimas
sekmadienį, kai pasitai
kė vėl didelis karštis,
smarkiai nuvargino jau
nimą ir jiems nebeliko
to įspūdžio, kuris pa
daromas vienu trumpu,
bet efektingu iškilmių
momentu. Teko patirti,
kad visi stovyklautojai,
neišskiriant pačių jau
nųjų. jau penktadienį vi
są pusdienį buvo treni
ruojami paradui, šešta-’
dienį jie parade ir iš
kilmėse užtruko apie 23 vai., o sekmadienį su
mišiomis ir iškilmėmis
turėjo dar išstovėti apie
4 vai.
Sakoma visą šitą tvar
ką nustatė stovyklos vyDar kelios pastabos apie

GERIAUSIAI PAJLSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

I
I
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VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto, nepermatęmo, storo nailono medžiaga
dėl 4 suknelių, 3’Z> jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3’Zj 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*Z> jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.

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

lst CLASS
MACHINIST
Needed for day work in »n
Industrini plant which offars
steady employmnnt.

* Wages—$3.03 par hour

★ Fully paid Health and life
insurance
High grosc earnings with
llberal amount of overtime
at time and a ’/i and
double time.
* Substantial peniion plan
paid by company
★ Good worklng conditions

ir

Jf you rjuelify for thi» opaning
apply:

Pertonnel Department

OXFORD
PAPER CO.
33 Prosp»ct Strirt

Lavrrence, Mau.
Aa Egual Opportunity Employer

IŠRYŠKINKIT VASAROS

PLANT HELP
For new dairy plant, need men with
ability in ice cream & milk procesaing., all company paid benefits. Excellent starting salary. Apply:

7 77 DEDHAM ST.
CANTON, MASS.

(78-84)

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.

STEEL INSPECTORS
on

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.

GĖRIMUS

CUMBERLAND FARMS

structural

fabrlcatlon.

Some

experience required.

PITTSBURGH TESTING

LABORATORY

13515 Plymouth, Detroit, Mich.
(313) 834-6711

Su Quaker ir Texas išdirbiniais
Texas išdirbiniai padaro jūsų mėgiamus vasaros gėrimus dar labiau pa
traukiančius su stiklu ir padėklo setu. Stiklai gaunami dovanų dėžėse po 8.
Pasirinkti galima 16 1/2 oz. šaldytai arbatai, 12 1/2 oz. gėrimams, 9 oz.
dėl "on the rocks" arba 5 oz. sultims. Jūs galite pasirinkti žalsvai mels
vos, žalios, gintaro, aviečių, violetinės arba raudonos spalvos išryškinimui
stalo padengimo ir jie garantuoti nuo dužimo pilniems 2 metams,
9 gabalų setas 16 1/2 oz. šaldytai arbatai........................................
(A) Atskiras setas iš 8 šaldytai arbatai ................

cco

3.99

An Egual Opportunity Employer

(83-85)
PACKERS WANTED
For ice creaįū. dept. modern dairy
plant. For day and niRht shifts. Excellenl company benefits. Good Salary. Apply in person:

9 gabalų setas (B0 12 1/2 oz. gėrimams, arba (C) 9 oz.
"On the rocks", arba (D) 5 oz. sultims.............................................
Atskiras setas iš 8 stiklų......................................................................

CUMBERLAND FARMS

TEXAS IŠDIRBIMO PADĖKLAS
yra, taip kaip stiklai, nedūžtantis,
plaunamas mašinoj ir garantuotas
neišnykstantis piešinys. Galite pasi
rinkti: pelėda — gintaro ar aukso
spalvos; saulėgrąžos — aukso ar ža
lios; gaidys — įvairiaspalvis; leli
ja — žalia.
Kiekvienas .........
1.98

777 DEDHAM ST.
CANTON, MASS.

(78-84)
EXPERIF.NCF.D
PLASTIC EXTRUSJON SĖT UP MEN
and
EXPER1ENCED PLASTIC INJECTION
SĖT UP MEN.
Mušt be experienced in Colored Vinyl.
For all shifts.
Steady work. Fringe benefits
Send resume to
HOWELL INDUSTRIES
1560 E. Milwaukee, Detroit, Mith.
(67-86)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

4.58
2.99

D

Housevares 5th Floor Downtown And All Six Branches
Priimami užsakymai paštu ir telefonu CH 1-3070
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• ALDONA STEMPUŽIENE rugpjūčio 7 d. iš
vyko į Californiją, kur
rugpiūčio 9 d. dainuos su
San Diego simfoniniu or
kestru. Koncerte dar da
lyvauja Louis Sgarro bosas,
Helen Boatwright - sopranas, Pierre Duval - tenoras, di
rigentas Zoitan Rozsnyai.
• VLADAS BLINS
TRUBAS, ALTS-gos Cle
velando skyriaus iždi
ninkas, išskrido atosto
gų į Atlantic City, N.J.
• J. GRIGALIŪNAS, gy.
Be to, žada dar kitas venantis Clevelande, pa
Atlanto pakraščio lietu kviestas teisėju ruošia
vių kolonijas aplankyti. moje Latvių filatelijos
• PAMALDOS už a.a. parodoje, kuri įvyks Cle
Juzefos Nasvytienėssie- velande, minint 50 metų
lą, sueinant mėnesiui Latvijos Nepriklausomy
nuo jos mirties dienos, bės sukaktį, Manger vieš rugpiūčio 8 d. ketvirta būtyje rugpiūčio 30 iki
dienį, 8 vai. ryto bus at rugsėjo 2 d. Tuo pat lai
laikytos Naujosios para ku įvyks meno paroda ir
pijos bažnyčioje. Gimi dainų šventė.
Chicagos filatelistų
nės ir artiemieji prašo
draugijos laikraštis ra
mi dalyvauti.
šo: "J. Grigaliūnas yra
• VALDEMARAS IR aktyvus Lietuvos pašto
APOLONIJA ŠENBER- ženklų kolekcionierius.
GAI persikėlė gyventi į Turėdamas puikius ir
naujus namus: 17829 Mar- brangius lietuviškus ob
cella Rd., Cleveland, jektus, drąsiai skina lau
Ohio 44119. Tel. 486- rus pašto ženklų parodo
se. Prieš keletą metų lai5918.

Main Office: *'««"<>’
798 EAST 185th STREET
k
6712 SUI’EKIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and
REMODELING
LOANS

"Gimnazjoj ryškiau
mėjo mūsų parodoj vy
AUGSBURGO
GIMNAZIJOS
pajutom
save, kitus, vi
riausią premiją ir pasku
suomenę.
Išėjus (gyveni
SUVAŽIAVIMAS
tiniojoje parodoj minint
mą,
mūsų
užduotis — sa
50 metų Nepriklausomy
vo
įteiktos
lietuviškos
ve
tobulinti,
kitais rūpin
bės atkūrimo sukaktį už
"Mes Augsburgo gimknygos
ir
tautinės
juos

tis,
tautinėj
ir
krikščio
Lietuvos pašto ženkų rin- naziją išsivežėm su sa
telės.
Br.
Kliorė,
kalbė

niškoj
visuomenėj
veik
kinį gavo pirmą premiją. vim... Šis suvažiavi
damas
mokytojų
vardu,
ti"
—
taip
pamaldų
me
Clevelande amerikiečių mas yra tam tikras gim
pareiškė,
kad
dabar,
po
tu
kalbėjo
kun.
K.
Tri

parodoj laimėjo sidabro nazijos atkūrimas mu
tiek
metų,
galima
geriau
makas,
kuris
atnašavo
medalį".
myse ir mūsų tarpusaJ. Grigaliūnas rudenį viuos ryšiuos..." šiais suprasti ir gimnazijoj at Mišių auką Tėvų Jėzui
su savo Lietuvos pašto žodžiais Augsburgo lie likto darbo prasmę, ir jo tų koplyčioje liepos 7
ženklų rinkiniu, daly tuvių gimnazijos buv. mo je ugdytos dvasios bran d. už gyvus ir mirusius
gimnazijos mokytojus ir
vaus Toronto filatelistų kytojų ir mokinių suva gumą.
R.
Fabijonienės
(Damokinius.
parodoj.
žiavimą Chicagoje lie
Suvažiavimą rengė S.
pos 6 d. atidarė kun. K. bulevičiūtės) sukurtus
kupletus
padainavo
gra

Šatienė
(Gedminaitė),
• HENRIKAS STASAS Trimakas, S.J.
žiabalsių
chicagiečių
Gr.
Talandienė
(Jasineį suvažiavimą atvyko
su žmona ir dukra Ugne
kvintetas:
Gr.
Cibavivičiūtė),
E.
Valančienė
le išvyko atostogų į Eu virš 120 asmenų, daugiau
ropą. Numatę aplankyti sia iš Chicagos, bet taip Čienė, V. Kleinienė (Ka- (Repeikaitė), A. Balčiū
gimines, Vasario 16 d. pat ir iš tolimesnių JAV rosaitėį A. Paškuvienė nas, T. Janulaitis, A.
Gimnaziją ir pakeliauti ir Kanados vietovių. Da (Lopetaitė). I. Radienė Ostrauskas ir kun. K.
lyvių tarpe matėsi ir (Pietuškait)e ir I. Rau Trimakas, S.J. Suvažia
po įvairias valstybes.
buv. mokytojai: ilgame donienė (Bričkutė). Akor vimas dalyvavusiems pa
jas palydėjo Vyt. liko gilų ir malonų įs
WE ARE INTEREST- tis gimnazijos kapelio deonu
Cibavičius.
Humoristi pūdį. Reikia tikėtis, kad
nas
kan.
V.
Zakaraus

ED in 2 maids to work
nius
komentarus
skaitė tai duos akstiną buv. mo
kas,
kun.
J.
Čekavičius,
and live in a luxury
R.
Jautokienė
(Kerelykyklos auklėtiniams dar
Vyt. Chainauskas, Br.
apartment building.
įsijungti į visuo
tė).
Grojant
Burny
Burns
Preferably related, Kliorė, J. ir P. Lamp- orkestrui, solo padaina daugiau
meninį
lietuvių
gyveni
such as two sister, hus- saičiai, arch. J. Mulo- vo J. Nakutavičius.
mą.
K.T.
kas, O. Saulaitienė, p.
band and wife, etc.
Salary, suite, utili- Skardžius, p. SonginieBALFAS POSĖDŽIAVO
ties and telephone inclu- nė ir P. Vėbra.
Iškilmes sumaniai ir
ded. Fine opportunity
BALFo centro patalpo visų pasaulio kontinen
for ąualified persons. iškalbingai pravedė adv.
se,
Brooklyne, liepos 26 tų trumpai referuodami
Call Mr. Leone at 888- Alg. Ostrauskas. Invod.
įvyko
BALFo centro prašančiųjų sunkią būk
kacijos žodžiai kan. V.
2666.
valdybos
posėdis,
kuria lę.
(84-85) Zakarausko.
me
pirm.
kun.
V.
MarPagrindinis kalbėto
Be to svarstyta Balfo
tinkus
padarė
praneši

jas
Br.
Krokys
(Krakausadministraciniai
reika
SIUVAMŲ MAŠINŲ
kas) nušvietė Augsburgo mą iš BALFo veiklos per lai, remontas, archyvo
OPERATORIAI
gimnazijos
reikšmę: paskutinius du mėnesiu. tvarkymas ir kita, (eč)
Prityrę ar norį išmokti.
"Kaip kūrybingi mokyto Iždininkas A. Senikas re
Pastovus darbas, malonios
jai ieškojo progos at feravo 1967-1968 biudže
darbo sąlygos, aukštas va
tinių metų apyskaitą, kuLIETUVIŲ TAUTOS
landinis
atlyginimas ir skleisti save ir savo ži rią centro valdyba pa
KANKINIŲ
PAMIKLAS
nojimą
jaunimui,
taip
jau

akordinis darbas. Apmoka
tvirtino.
nimas,
supratęs
didžių

šv. Marijos Gailestingu
mos atostogos ir šventės.
Reikalų vedėjas kun. mo Motinos — Aušros Var
jų vertybių vertę, im
Daugelis apdraudę.
liai savinosi jas... Ir P. Geisčiūnas papasako tų koplyčia, šalia švento
WORK WEAR
mūsų atestatai buvo nei jo įspūdžius iš nepap Petro karsto Bazilikoje, Ro
CORPORATION
kiek
neblogesni už šio rasto BALFo direktorių moje, jau ruošiama.
1768 East 25 St.
Kasimo darbai jau baig
krašto
liuksusinių mo suvažiavimo Chicagoje
(South of Payne)
š.m.
liepos
6
d,
pažy

ti,
vykdomi sienų ir lubų
kyklų
—
tai
įrodo
dide
(83-85)
lis skaičius profesijas mėdamas, kad tokiame sutvirtinimo darbai, ruošia
įsigijusių
Augsburgo BALFo suvažiavime jam mi dekoracijų projektai.
WANTED AT ONCE gimnazijos auklėtinių ir teko dalyvauti dar tik pir
Vatikano ir lietuvių ar
EXPERIENCED
chyvuose
liks koplyčios au
mą kartą ir jam padarė
ponių, gražiai auklėjan
MACHINERY
kotojų
vardai,
kurie bus
čių lietuviškas šeimas". gerą įspūdį, kad direkto
įdomūs
ne
tik
šiandien,
o ir
REPAIRMEN
Šiam suvažiavimui pri riai taip nuoširdžiai rūpi tolimoje ateityje. Reiktų,
siminti mokytojams bu- nasi ir dirba taip svar kad lietuvių vardų ten bū
Mušt have complete ex~
bioje lietuvių šalpos or
perience in welding &
ganizavimo srityje . ir tų tūkstančiai. Galima įra
burning.
trumpai nušvietė suva šyti save, savo šeimos na
HELP WANTED MALĖ
savųjų ir pažįstamų
žiavime svarstytus klau rių,
Steady, overtime & all
kankinių vardus, pasiunLathe and mill operasimus bei priimtus nuta čiant auką adresu:
fringe benefits. Good
rimus,
kurie artimiau
tors.
Night
shift,
58
working conditions.
LITHUANIAN MARsiu laiku bus išsiuntinė
hour week.
TYRS’ CHAPEL
ti visiems BALFo direk
Apply at
Gear Craft Ine.
FUND,
toriams.
23349 Dequindre
2701 W. 68th St.,
PREMIER STEEL CO.
Iždininkas A. Senikas
Chicago, III. 60629.
Hazel
Park,
Mich.
6837 Wyoming
ir reikalų vedėjas kun. P
Amerikoje aukos nurašo
Dearborn, Mich.
(313) 564-5923
Geisčiūnas pristatė visą mos nuo mokesčių (Tax de(84-90)
eilę šalpos prašymų iš ductible).
(84-93)

PLANINGAS TAUPYMAS

INSURED SAVINGS

PRADĖK TAUPYT/ ŠIANDIEN
Mokamas už vieny metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.J)0)

JAKUBS & SON

Mokamas už vieny metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

FUNERAL HOMES

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

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

< MUTUAL Federal SAVINGS

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojdi
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185fh St.
KE 1 - 7770

jrįgtt/ĮJ&ĮįįL

m vtc»l

S

Uu&2212

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS. President^^7

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. — Tai. WA 5 - 2787
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5 • 2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
pageidatijamų prekių laimi prJęinnnioinis. žemesnėmis negu
kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir 1.1.
KKEJJ’KJTftS j miįsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš (’hieagos i Lietuva.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

INSURED1

\k... j?,',',0,

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 VVEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos, žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

seimo Kvieslys ir kitos
informacijos.
• INŽ. LEONAS ŠUŠYS, nuvykęs atostogau
ti
į Kennebunkport,
Maine, mirė liepos 27
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
d. Turėjo silpną širdį
ir aukštą kraujo spaudi
mą. Velionis buvo gi
Kandidatėmis gali bū
• J. RAJECKUI, Lie
męs
1908 balandžio 19
tuvos atstovui Washing- ti kiekviena lietuvaitė
Rygoje« Gimnaziją 1928
tone, padaryta operaci (nežiūrint kur gimusi),
m. baigė Biržuose. Van
ja. Šiuo metu jis gydosi nejaunesnė kaip 18 me
dens inžineriją studija
namuose. Gydytojų nuo tų amžiaus ir netekėju
• PLB SEIMO inten vo Brno mieste, Čeko
mone, su operacija su si. Kandidatės turi bent
rišti negalavimai užtruk patenkinamai mokėti lie
cija vysk. V. Brizgys su slovakijoje. Baigęs stu
tiko atnašauti Šv. Mi dijas dirbo prie Nemu
sią apie porą mėnesių. tuvių kalbą. Kandidačių
skaičius iš bet kurios vie •
šias Šv. Patriko kated no vagos ir elektrinių
tovės,
neribotas.
roje,
rugsėjo 1 d. 10 jėgainių tvarkymo. [Vo
MISS LITHUANIA
kietiją pasitraukė 1944
Kviečiame
lietuvaites
vai.
ryto.
RINKIMAI
m. į JAV atvyko 1947 m.
dalyvauti rinkimuose iš
PLB III-jo seimo ko kiekvienos vietovės.
• DAR PRIIMAMI ir gyveno Highland Par,
gyveno Highland
Miss Lithuaniaprogra
sveikinimai į išleidžia ir
miteto Jaunimo Sekcija
Par,
N.J.
ma
yra
sekanti:
mą
PLB
III
Seimo
Va

skelbia Misš Lithuania
Liko žmona Julija RaRugpiūčio 30 d. (penk
rinkimus. Laimėjusiai
• PRANCŪZIJOS LB dovą. Skubiai siųsti: A.
jauskaitė-Sušienė,
se
tadienį),
Hotel
Statler
Miss Lithuania titulą lie
TARYBOS buvusių ka Reventas, 87-66 95 St.,
suo
Jadvyga
Lietuvoje
ir
Hilton
Seventh
Avė.
ir
Woodhaven,
N.Y.
11421,
tuvaitei, bus įteikta per
dencijų pirmininkai S.
kiti
giminės.
einamoji Gintaro karūna 32nd. St., New York, N.
Jokubau skaitė - Pagnier telef. (212) 441-9725.
ir $300 piniginė dovana. Y. "Le Petit Cafe" pa
ir inž. A. Venskus pra Ten pat gaunami ir bi
• VILNIAUS KRAŠTO
Antrą vietą laimėjusi talpose,. nuo 6:00 vai.
neša, kad dėl nelegaliai lietai į visus PLB III LIETUVIŲ
SĄJUNGOS
gaus $100 dovaną ir tre vak, iki 7:30 vai. vak.
sudarytos Prancūzijos Seimo parengimus, bei
JAV
ir
Kanados
kraštų
įvyks Miss Lithuania su
čią — $50.00.
visuotinis suvažiavimas
įvyks š.m. rugsėjo mėn.
1 d. Detroite, Lietuvių
Namuose.
Suvažiavime dalyvauti
kviečiami visi vilnie
čiai, nors ir nepriklau
1968 m. rugpiūčio men. 30, 31 dienomis ir rugsėjo men. 1 ir 2 dienomis
są skyriams, bet nenuto
lę nuo vilnietiškų reika
lų ir kuriems laikas bei
STATLER - HILTON 32 & 33 St., New Yorke
sąlygos leis. Suvažiavi
mo svečiais kviečiami
ŠAUKIAMAS
spaudos ir organizacijų
atstovai bei Detroito lie ■
tuviškoji
visuomenė.
Centro valdyba praneša,
kad atskiri kvietimai
spaudai bei organiza
cijoms nebus siunčiami.
Visais suvažiavimą lie
čiančiais reikalais kreip
tis į Sąjungos centro val
dybos pirmininką Kazį
Veikutį, 8685 Bessemore St., Detroit, Mi.
Programoje:
DIDYSIS SEIMO KONCERTAS
48213, telefonas WA-46469.

DIRVA

sipažinimo kavutė. Įėji
mas nemokamas. 9:30
vai. tame pačiame vieš
butyje, "Terrace Ballroom" salėje įvyks jau
nimo šokiai. Šokių me
tu bus pirmieji kandi
dačių į Miss Lithuania
rinkimai.
Apsirengi
mas kandidatei nėra nu
statytas. Įėjimas nemo
kamas.
Rugpiūčio 31 d. (šeš
tadienį), 8:00 vai. vaka
re, Hotel Statler Hil
ton N.Y. "Terrace Bali
room" patalpose įvyks iš
kilmingas Seimo banke
tas - balius. Baliaus me
tu įvyks Miss Lithuania
rinkimų finalai, bet karū
nos ir premijų įteiki
mas. Jury komisijos
sprendimai yra galu
tiniai. Kandidatės daly
vauja su ilgom balinėm
sukniom. Kandidatėms
įėjimas į banketo šokius
ir dalyvavimas "Miss Li
thuania" finaluose yra
nemokamas.

Kandidatės turi viso
je aukščiau minėtoje pro
gramoje dalyvauti.
Kandidatės registruo
jasi pas: Mrs. J. Kiau
nė, 180-24 Grand Cent
rai Parkway, Jamaica
Estates, L.I. New York,
11432, tel: OL-7-0350 iki
rugpiūčio 25 d. 1968 m.
(išimtinais atvejais kan
didatės galės būti užre
gistruotos vietoje, rug
piūčio 30 d.). Yra pagei
daujama kad kandidatės
atsiųstų savo nuotrauką.
Su kandidatės sutikimu,
pagal galimybes, patal
pinsime jos nuotrauką
spaudoje. Norint gauti
smulkesnių informacijų,
prašome kreiptis aukš
čiau minėtu adresu.

LB Tarybos, asmenims
duoti įgaliojimai atsto
vauti III-j ame PLB Sei
me yra neteisėti, tie as
menys negali Prancū
zijos Lietuvių Bendruo
menės atstovauti.
Pasaulio
Lietuvis,
PLB leidžiamas biule
tenis skelbia, kad Pran
cūzijos L. Bendruomenę
atstovaująs kun. Petro
šius.

Vasaros pabaigai visi į New Yorką!

PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENES III SEIMAS

SEIMO POSĖDŽIAI

Pirmasis seimo atidaromąsias posėdis, rugpiūčio 30, 9 vai. ryto —
Schuyler room.

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

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

IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS

LINCOLN CENTER — Philharmonic Hali, New York, rugsėjo 1,
8 vai. vakaro. SIMFONINĖ MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačins
ko ir Jakūbėno kūriniai. Pirmą kartą išpildomi. Solistai: Stankaityfč, Baras ir Vaznelis. Simfoniniam orkestrui diriguoja prof. Vyt.
Marijošius. ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Clevelando — vadovas
muz. Alf. Mikulskis, kanklių orkestro vadove Onos Mikulskienė,
solistai: Roma Mastienė, Irena Grigaliūnaitė, Algimantas Grigas.
Ansamblis pilname sąstate — chorai, kanklės, liaud. instrumentai.
Specialiai III Seimui paruošta programa. Bilietai: 4, 5, 6, 8, 10
ir 12 dol.

Ekskursija laivu apie New Yorką
Laivas išplaukia rugsėjo 2 d. iš Batery Park 10 vai. ryto; grįžta
5 vai. vakaro. Ekskursijos laivas priplauks prie Laisvės statulos.
Bus padėtas vainikas — speciali programa ir ceremonijos. Laive
šokiai, alus ir užkandžiai. Bilieto kaina už viską: $5.00.
•

ŠV. PATRIKO katedroje, rugsėjo mėn. 1 dieną, 10 vai. ryto, Fifth
Avenue, New Yorke. Šv. Mišias aukoja vysk. Vincentas Brizgys;
pamokslą sako Tėvas Gediminas Kijauskas, S.J.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI.
PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ RYŽTĄ
IR SUTARIMĄ!

Bilietai gaunami:
JAUNIMO MOTORKADA

| VISUS PARENGIMUS:

Antikomunistinė demonstracija, šūkis LAISVĖS LIETUVAI! Motorkados sutikimas: Flushing Meadows Park, N.Y. STATĖ PAVILION, Queens — rugpiūčio 31, 3 vai. popiet. Visi dalyvaukime
drauge su jaunimu — nepalikime jo vieno, mes gi tariame: jis mūsų
ateitis!

Ant. Reventas — 87-66 95th Street, VVoodhaven, N.Y. 11421 tel. (212) 441-9725

•

TIK | BANKETĄ:
M. Kregždienė — 104-28 89th Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 847-6475
L. Sperauskienė — 307 W 30th Street, New York, N.Y. 10001, (2112) CH 4-2642

•
Bilietai j parengimus dar gaunami:

FUTBOLO RUNGTYNES

Juozas Andriušis / Insurance - Real Estate — 87-09 Jamaica Avė. Woodhaven,
N.Y. 11421, tel. (212) VI 7-4477

Rugpiūčio 31, tuoj po jaunimo motorkados sutikimo, KISSENA
PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš Chicagos LFK Lithuanica
ir LAK (Lietuvių Atletų klubas) komandų — vyrų ir jaunių. Kvie
čiame valandėlei staptelti grynam ore ir pasekti rungtynes. Pa
remkime sportuojantį jaunimą!

Vitas Gerulaitis / Insurance - Real Estate • Travel — 94-10 Jamaica Avenue
Woodhaven, N.Y. 11421, tel. (212) 847-5522
JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkėse pas platintojus: Bostone, WorcesteryJe, Hartforde, Waterburyje, Elizabethe, Washingtone, Philadelphijoje ir
Baltimorėje.
| didįjį koncertą prie kasos — Lincoln Center, Philharmonic Hali nuo rugp. 5.

MENO KŪRINIŲ (skaidrėse) PARODA
Rugsėjo mėn. 1 d., nuo 4:30 iki 6:30 vai. popiet, PENNTOP SOUTH
ROOM, Statler-Hilton, Neiv York.

Siunčiu $........................ čekį
Prašau prisiųsti bilietų:

LITERATŪROS IR KAMERINES
MUZIKOS VAKARAS

Į Seimo koncertą

□ po $....

Į Seimo banketą

□ po $.... ....; viso $

Į Ekskursiją laivu

□ po $....

Dalyvauja lietuvių rašytojai ir kamerinės muzikos ansamblis iš
Bostono, vadovas Iz. Vasyliūnas. Programoje: poezija, proza ir
lietuvių kompozitorių kūriniai. Vakaro pradžia: 7:30, rugpiūčio 30
d. STATLER-HILTON, Schuyler room. Po programos šokiai, Miss
Lithuania rinkimai. Groja Joe Thomas orkestras. Bilieto kaina $3.

; viso$

LIETUVIŲ FONDO
NARIAI
Š.m. liepos mėn. į Lie
tuvių Fondo narių eiles
įstojo:
$226.00: — a.a. kun.
Broniaus Dagilio Atm.
Įn., $209.00: — a.a. Al
girdo J. Rūbo Atm. Įn.,
$140.00: — a.a. inž. Vla
do Bajalio Atm. Įn., $120.
00: — a.a. Julijono Bu
tėno Atm. Įn, $110.62 Jė
zuitų Ordinas (Australia). Po $100.00: Jonas
Pabendinskas, Veronika
ir Jonas Andrašiūnai, Ig
nas Verbyla, Jadvyga
Budrienė, a.a. agron. An
tano Krištolaičio Atm.
Įn., a.a. Leono Šukio
Atm. Įn., a.a. teisin. Vla
do Bukaveckio Atm. Įn.,
a.a. Marcelės Straukienės Atm. Įn.,
Tuo pačiu laiku įnašus
padidino:
a.a. prof. Augustino
Voldemaro Atm. Įn. iki
$370.00, a.a. Jono Žu
tauto Atm. Įn. iki $165.00
Jonas Jankauskas (St.
Petersburg, Fla.) iki
$700.00, Napoleonas ir
Janina Zabulioniai iki
$800.00, a.a. vysk. Ka
zimiero Paltaroko Atm.
Įn. iki $400.00, a.a. Pra
no Gužaičio Atm. Įn. iki
$125.00, Vytautas ir Romainė Jonaičiai iki $300.
00, LB Hartfordo Apylin
kė iki $1,180.00, Angli
jos Lietuvių Klubas Chi
cagoje iki $600.00 ir Ne
žinomo Lietuvos Kario
Įnašas iki $936.80.
(sk)

viso$.

Į Literatūros ir Kamer. muzikos vakarą □ po $.... ...; viso$

Skaityk ir platink
DIRVĄ

