
J* Rugienius 
19235 Boavoriand Str* 
Detroit, MiOt 48219*

HM HHB M BHH I------------------- ““THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER “
6907 superior AVENUE. cleveland, OHIO 44103 Telephone: 431-6344

|^L—tK BĮ Lietuvos Laisvės Kovos Metai■ H į Lili. Rugpjūtis — Augusi 9, 1968 Nr. 85

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRATISLAVOJE
BUVO SUTVIRTINTI KOMUNISTINIAI PANČIAI

Per 2 valandas ir 46 
minutes milžiniškos So
vietų Sąjungos kariuome
nės pajėgos, sutrauktos į 
Čekoslovakijos pasie
nius, buvo pasiruošusios 
užimti tą kraštą. Taip 
apskaičiavo Prahos kraš
to apsaugos ministerijos 
specialistai, neplanuo
dami jokio pasipriešini
mo, kuris praktiškai bū
tų visai neįmanomas. Ne
paisant to fakto, Čeko
slovakijos kompartijos 
bosas Dubček laikėsi ga
na atkakliai, atsidūręs 
prieš pilną visagalintį 
Sovietijos kompartijos 
politbiurą. Juk faktinai 
jis nenorėjo susilpninti, 
bet sustiprinti Čekoslo
vakijos komunistų par
tiją. įgydamas jai taip 
trūkstamų visos tautos 
simpatijų.

Stalino laikais niekas 
negalėjo kelti minties, 
kad komunistinį režimą 
galima dar patobulinti. 
Jis buvo tobulas/ nes Sta
linas stovėjo jo prieša
kyje. Tą dogmą sugriovė 
Nikita Chruščiovas, tuo 
atidarydamas kelią re
formom ar jų sumany
mams. Tačiau tas pats 
Chruščiovas numalšino 
Vengrijos bandymą gauti 
daugiau nepriklausomy
bės. Vengrijos atveju bu
vo daugiau kalbos apie to 
krašto pasitraukimą iš

ŠIANDIEN IR RYTO/
ČEKOSLOVAKIJOS paskutinių savaičių Jvykiai dar kartą 

parodė pasauliui tikrąjį komunizmo veidą. Visi čekoslovakai 
šaukė, kad jie nėra laisvi, kad jų kraštas yra po sovietų lete
na, kad jų pramonė dirba tik sovietams, kad turi klausyti ir ty
lėti.

Tą mes seniai žinojome. Bet tik ne vakariečiai, kurie dar 
vis galvoja, kad su sovietais galima kalbėtis, kaip su betkuria 
demokratiška valstybe.

Vakariečiai, jų tarpe ir amerikiečiai, visai nesidžiaugė so
vietų patirtais sunkumais Čekoslovakijoje, bet stengėsi kaip karš
ta bulve kuo greičiau nusikratyti, kad nenusideginus rankų. 
L’Express korespondentas Washingtone turėjo progos pasikal
bėti su vienu aukštu Valstybės Departamento pareigūnu, nese
niai grjžusiu iš Prabos. Sis jam trumpai pasakė: "Mes nieko 
negalime padėti čekoslovakams. Aš neįsivaizduoju, kaip jiems 
pavyks atsipalaiduoti nuo sovietų reikalavimų. Paskutiniam 
spaudimui jie visvien turės nusileisti".

Tai nėra Amerikos neutralumo sentimentas, o tik silpnu
mo ženklas, atsiradęs Vietnamo karo išdavoje. Dabartinė Če
koslovakijos padėtis yra II Pas. karo laimėtojų suokalbio re
zultatas ir jei tik viena dalelytė šio mechanizmo nesisuktų, 
visas aparatas, sukurtas Jaltoj, subyrėtų Į šipulius. To atrodo 
nenori Amerika. Ji ieško sau ramybės, laisvės tik vakarams, 
bet ne kraštams anapus geležinės uždangos. Ir imtis žygių, ku
rie reikalautų atsakomybės prieš istoriją, nenori.

Jungtinėse Tautose panaši nuotaika viešpatauja. Gen. sekreto 
rius Thant pareiškė, kad JT laikosi prieš 3 metus priimtos rezo
liucijos, nesikišti Į JT narių vidaus reikalus nei spaudimus iš lau
ko. Charakteringa, kad ta rezoliucija tada buvo priimta sovietams 
reikalaujant.

Čekoslovakams nusikratyti sovietų "globa" nebus lengva. Jie, 
ir kiti satelitai, surišti su Maskva karinėmis ir ekonominėmis 
sutartimis. Tad, sovietai turi užtenkamai priemonių "paspausti” 
čekoslovakus, net neĮsikišdami kariškai, kaip tai buvo Vengrijos 
atveju, čekoslovakų priklausomybę geriausiai parodo skaičiai: 
95% naftos Čekoslovakija gauna iš Sovietų Sąjungos, magnio jsiga- 
bena net 100%, geležies rudos 66%, vario 59% ir javų 31%.

Sovietai gal būtų kiek sujaudinti, jei Čekoslovakija pradėtų 
eksportuoti savo gaminius l vakarus, bet dėl to nebūtų tragedijos. 
Pagaliau, Praha, iš karto per vieną dieną negalėtų pakeisti savo 
eksporto krypties, nes jos gaminiai, kaip ir kitų Maskvos sateli
tų, nėra aukštos kokybės ir negalėtų pasaulinėj rinkoj konkuruoti 
su vakariečių gaminiais.

Tad kas lieka? Toliau pasilikti sovietų globoje...

PRAHOJE autobuse du draugai diskutuoja paskutiniųjų die
nų įvykius.

— Girdėjai? Čekoslovakiją jau apleido-paskutinis sovietų 
kareivis.

— Iš atsargumo aš vis dėl to pažiūrėsiu po lova, kad ten 
kartais neliktų koks rusas pasislėpęs...

(vg)

VYTAUTAS MESKAUSKAS

Varšuvos pakto negu vi
dujines reformas. Dabar 
Čekoslovakijoje buvo 
kiek kitaip, ten pradėtos 
vidaus reformos — ko
munizmo "sužmonini- 
mas", atkakliai pabrė
žiant krašto komunistinį 
ar tiksliau socialistinį 
pobūdį ir ištikimybę Var
šuvos paktui.

Nuotaikos pačioje Če
koslovakijoje buvo to
kios, kad net tie komu
nistai, kurie turėjo tikė
tis naudos iš tiesiogės 
sovietų intervencijos, ne
drįso jos reikalauti. Dėl 
to ir sovietai padarė žes 
tą Čekoslovakijos taria
mai nepriklausomybei, 
sutikdami atvykti tartis 
dėl padėties į Čekoslo- 
vaijos teritoriją, įjospa 
sienio miestelį Čestmir 
Cisar. Jie tačiau nak
vojo savo atsigabentuose 
salon-vagonuose, kurie 
turėjo ne tik valgio, bet 
ir rusiško vandens atsar
gą1

Dubčekas, nors savo 
jaunystę (13 metų) yra 
praleidęs Sovietų Są
jungoje ir moka puikiai 
rusiškai t per posėdžius 
kalbėjo... slovakiškai ir 
jo pareiškimai turėjo bū
ti verčiami. Išposėdžiuo- 
se pasikeistos argumen

tacijos pratiškai nieko 
nežinoma. Iš vėliau pa
skelbto komunikato at
rodo, kad Dubčekas ir jo 
kolegos pažadėjo dar 
tampriau negu ligi šiol 
su sovietais bendrauti 
ūkiškoje ir karinėje sri
tyje, už tai gaudamas 
sovietų principinį pri
pažinimą, kad kiekvie
nas kraštas gali kiek mo
difikuoti režimą pagal 
savo specifines sąly
gas.

Čia pravartu atsimin
ti, kad pagal raidę ir 
Stalino konstituciją ne
atrodo esanti labai blo
ga, esmė slypi jos ne
vykdyme. Čekoslovaki
jos atveju atrodo, kad 
jai ateityje nebus leidžia
ma per daug laisvai san
tykiauti su Vakarais pre
kybos srityje. Ji ir to
liau bus priversta pirk
ti žaliavas Sovietų blo
ke, mokėdama aukštes
nes už pasaulinės pre
kybos kainas, o parda
vinėti visų pirma irgi 
sovietiniam blokui už ma
žesnes kainas negu galė
tų gauti Vakaruose.

Kas čekoslovakams, 
bent formaliai liko, yra 
tik trys paskutiniu lai
ku plačiau pradėtosprak ^ 
tikuoti laisvės: spaudos, 
kalbos ir kelionių į už
sienį. Tačiau spauda ir 
toliau lieka kompartijos 
žinioje, kalbas irgi gali
ma apvaldyti, o kelionėm 
ir toliau reikia gauti už
sienio pasus. Visa tai 
gali būti suvaržyta kiek
vienu momentu.

Čekoslovakijos — So
vietų Sąjungos susitari
mas buvo sutvirtintas 
taip vadinamu Bratis
lavos ar Dunojaus mani
festu, kuriuo tas susita
rimas buvo sutvirtintas 
dar Lenkijos, Rytų Vokie
tijos, Bulgarijos ir Veng 
rijos komunistų vadų pa
rašais. Rumunija to ma
nifesto nepasirašė, nes 
ji turi daugiau nepriklau
somybės, jos kitokia ge
ografinė būklė ir ji tu
ri... stalinistinį reži
mą.

Nepaisant sovietų iš
orinio laimėjimo, rei
kia konstatuoti, kad tuo

(Nukelta į 2 psl.)

Korekto rįus . . .

Baltijos tautų jaunimas demonstruoja prie JTO rūmų, JAV, Anglijos ir Prancūzijos atstovams už
draudus laikyti latvių jaunimo kongresą Vak. Berlyne. Tuo pat metu numatytoji Afrikos valstybės 
Biafros atstovų demonstracija buvo nukelta 2 vai, vėliau, užleidus vietą pabaltiečiams.

LIETUVOS BYLA IAV PARTIIOS TARIMUOSE
JAV lietuviai, nuo pat 

Lietuvos aneksijos me
tų, stengdavosi susiriš
ti su abiejų didžiųjų par
tijų vadovybėmis, no
rint įtrauti į partijų rin - 
kimines platformas nuo
statą, kuriuo būtų nusa
koma partijos pažiūra 
Lietuvos laisvinimo klau> 
simu. Iki šiol tokios lie • 
tuvių pastangos susilauk
davo teigiamų pasėkų. 
To siekiama ir šiais me
tais.

Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, gavusi 
iš respublikonų partijos 
kvietimą liudyti šios par
tijos platformos rengi
mo komitete ir turėda
ma davinius, kad kitos or
ganizacijos tokio kvieti
mo neturi, rado tikslin
ga kvietimą priimti ir są
jungos atstovu - liudy
toju įgaliojo Vytautą Ab- 
raitį, kuris tą uždavinį, 
kaip ALT pirmininkas pa
žymi, atliko pasigėrėti

nai. Abraičiui jau sutvar 
kius formalumus, buvo 
patirta, kad ir Amerikos 
Lietuvių Taryba yra su
ėjusi į ryšį su respubli
konų rinkiminės platfor
mos komitetu, pirminim 
kaujamu senatoriaus E. 
Dirkseno. Taip, liepos 
29 d., Miami Beach, Flo
ridoje respublikonų plat' 
formos komitete anek
suotos Lietuvos reika
lais liudijo: E. A. Bart
kus, Dr. P. Grigaitis ir 
V. Abraitis. Jų pareiški
muose nušviesta Lietu
vos bylos reikalas ir pa
tiekti pasiūlymai, kaip 
tas klausimas turėtų at
sispindėti respublikonų 
platformoj. Trumpai ta
riant, iš lietuviškosios 
pusės padaryta viskas, 
kas buvo įmanoma pa
daryti. Tikimasi, kad tai 
turės reikiamą atgarsį.

ALT pirmininkas E. 
A. Bartkus ir vicepirm. 
Dr. P. Grigaitis tapačia 

proga išsiaiškino galimy
bes ir uždavinius, ku
riuos galėtų atlikti Mia
mi Beach ir apylinkės lie
tuviškoji visuomenė. Di
desnis dėmesys buvo 
kreipiamas į respubliko • 
nų ruošiamąją tautybių 
pagerbimo dieną, rugpiū
čio 6 d. Miami Beach, 
Fla. ALT skyriui pirmi
ninkauja A. Kaulakis. Su 
juo ir tartasi dėl toles
nės akcijos.

ALT valdyba yra jau 
susirišusi ir su JAVde- 
mokratų partijos platfor
mos komitetu ir pareiš
kusi norą Lietuvos lais
vės bylos reikalais liu
dyti. Komiteto atsaky
mas, kad jeigu laikas 
leis, tarybos atstovai 
bus pašaukti į platfor
mos komitetą, ALT nepa
tenkina. Inž. A. Rudis, 
buv. ALT pirmininkas, 
talkinamas Illinois gu
bernatoriaus S. Shapiro, 
daro papildomus žygius 
aiškiau susitarti su plat
formos komitetu ir tiki
masi tai pavyks. Demo
kratų partijos konvenci
ja bus Chicagoje, III., 
rugpiūčio 26 d.

M. Valiukėnas

• R. NIXONAS spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad komuniz
mas, 1960 m. buvęs monolitine 
jėga, šiandien suskilęs, šizo
freniškas, linkęs | {vairias pu
ses, ypatingai Rytų Europoje. 
Tuo būdu "konfrontacijos su ko
munizmu era pasibaigė, o pra
sidėjo derybų era su Sov. S- 
ga". Nominuotas J prezidentus 
Nixonas sutiktų vykti Į Mask
vą pasikalbėjimams pasaulio tai
kos klausimais. Iš pasikalbė
jimų su komunistais Nixonas 
neišjungia nei R. Kinijos. Pa
saulyje vykstą pasikeitimai rei
kalaują ir keistinos politikos. 
Be to, būsimas prezidentas tu
rėsiąs didesni d^mes{ kreipti 1 
Europos reikalus.
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Lietuvių tautos kilmės beieškant (5)

PASAULIO PABAIGA: 

BARBARAI ATEINA!
Nuo žiliausios seno

vės grįžtant į patikrin
tus istorijos įvykius, 
mūsų Genčiarikio žygis 
prasideda taip:

Jo tėvas, Aukštingių 
karalius Gaičiarikis, V- 
tam šimtmečiui beauš
tant ėmėsi apjungti at
skirus sausumos ir jū
rų kelių laivynus. Aukš- 
tingiai, Sėlingiai, Ginta
ro kelio Vanduoliai ir Ol- 
bijos tolimo kurso Ga- 
laniai sudarė sąjungą di
deliam tikslui —pribaig
ti griūvančią Romą. Prie 
jų, neklaidinga uosle pri
siplakė visokie svieto 
perėjūnai, nuotykių ieš
kotojai Sueiviai, Gaudai 
(Suevi, Quadi).

Kaip tik tuo metu, Ro
mos "generalissimu" bu
vo Vanduolių kilmės 
Aukštilius Kaunys (Sti— 
licon), kurį dalis romie
čių laikė papirktu. Mat 
jis, gavęs žvalgybos pra
nešimą apie priešo jėgų 
telkimą ir neturėdamas 
beveik kariuomenės, at
šaukė Reino parubežį 
saugančias vėliavas 
sostinei ginti, palikda
mas savo giminaičiams 
atdaras duris Galijon.

BRATISLAVOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

bruzdėjimai jų imperi
joje toli gražu nepasi
baigė. Komunistinis re
žimas privedė prie Sta
lino įsigalėjimo, jo at
mintį griaunant kenkia
ma ir paties režimo 
pagrindams.

IŠ VISO PASAULIO

• Čekoslovakijos — sov. 
S-GOS konflikto išvadoje NATO 
Sąjungos nariai Vak. Europoje 
pamatę, kad Sov. S-ga, grasin
dama karine intervencija Čeko
slovakijai, nėra jau toki "ne- 
grėsminga ir taikia" jėga, kaip 
buvo pradėta galvoti. Amerikie
čiai kuriam laikui esą užsitik
rinę, kad nebepasigirs šūkiai 
"Yankee, go home" Vak. Euro
pos miestuose. Kokie bebūtų če
kų ir rusų susitarimo rezulta
tai, Sov. S-gos kaip "taiką my
linčios valstybės" atvaizdas vėl 
pasikeitė. Atrodo, pasikeitė tų 
akyse, kurie sovietinę taikos 
kaukę buvo priėmę už tikrą da
lyką...

• GEN. D. EISENHOMERIS, 
buv. JAV prezidentas, rugpiū
čio 6 d. vėl turėjo širdies ata
ką. Prieš tai iš Walter Reed 
karinės ligoninės Washingtone, 
kur ilgesnj laiką gydosi,buvo 
perduota jo kalba respublikonų 
konvencijai. Generolui tai šeš
tasis širdies priepuolis.
• FORDO FONDACUA vėl 

paskyrė virš pusės mil. dol. 
Clevelando negrų organizaci
joms. Tikslai tos dovanos gra
žūs, tačiau vietinė spauda kartu 
reiškia viltį, kad pinigai bus 
"protingai panaudojami". Mat, 
po riaušių paaiškėjo, kad dalis 
gražiems tikslams skirtų pini
gų buvę panaudota ginklams Įsi
gyti. O to pasėkoje žuvo 3 poli
cininkai ir 7 civiliai.

• RESPUBLIKONŲ IRDEMO- 
KRATŲ lyderiai stebisi, kad 
buv. AJabamos gub. George Wal- 
lace, paskelbęs savo kandidatū
rą ( prezidentus, susilaukia pri
tarimo ne tik pietinėse valstijo
se, bet ir šiaurinių valstijų 
miestuose. Savo kalbose Wal- 
lace nieko "nevynioja J vatą", 
o kalba apie visiems rūpimas 
aktualijas, kaipvyr. teismo per
daug liberalius sprendimus, ne
siskaitymą su įstatymais ir tvar
ka miestuose, saugumo stoką 
gatvėse ir pan.

Č. GEDGAUDAS

Tie strategai negalvojo 
kas būtų atsitikę, jei jis 
to nebūtų padaręs. Van
duoliai, paprasčiausia, 

Voronežo sidabro indas (4 šimt. prieš Kr.). Taip atrodė mūsų 
tautinis kostiumas Sarmatijos laikais. Turtingai išmarginti marški
niai ir ilgos siauros kelnės. Ukrainai marginių piešinį išlaikė veik 
be pakeitimo.

Jaunasis Sekitas (žvalgas) ginkluotas šventu karo kirviu "Lab- 
riu". Vyresnysis rago lanku ir išmargintu brangakmeniais odos sai
doku.

pakeitę maršrutą, būtų 
puolę ir užėmę beginklę 
Romą.

Dabar gi, sąjunginis 
80.000 žmonių laivynas 
pajudėjo gerai žinomu Vi
durio Europos vieškeliu 
- Dunojum vakarų kryp
tim ligi Maino upės, kur 
pasimainoma į Šiaurės 
jūros vandenskyrą, Rei
no magistralę.

Jiems tenai pastojo ke
lią vienintelė likusi Rei
no vieškelio sargyba - Le- 
tęs, Liaudai. Dideliame 
ir kruviname mūšyje žūs
ta Gaičarikis, bet Van
duoliai, Galanų padeda
mi, nugali Liaudus. Iš
sirinkę karaliumi jo sū
nų Gundarikį jie jau be 
pasipriešinimo pereina 
ledu užšalusį Reiną 406 
m. gruodžio 31 d. prie 
Mayence (Mainyčios — 
tai Minsko-Mainiškės 
atatikmuo), Laivai pa
liekami, užsėdama ant 
žirgų ir žygiuojama per 
Belgiją, Šiaurės bei Pie
tų Prancūziją ir 409 m. 
užimama Ispanija, neuž
mirštant pakeliui gero
kai prisiplėšti.

Ispanija pasidalinama 
taip: Aukštingiai bei Su
eiviai pasiima Galiciją. 
Galanai gauna Lusitani- 
ją, dabartinę Portugali
ją, kaip matome, tą savo 
vardą jie uždeda kraš
tui. Kita jų dalis užima 
Kartagenos uostą, nes be 
jūros jiems nuobodu. 
Vanduoliai Sėlingiai kur 
nebuvę, įsitaiso vienin
telėj Ispanijos derlin
gos žemės srity, Gva- 
dalkviviro žemupy, ku
ris jiems primena Du
nojaus žemupį. Jie irgi 
suteikia savo vardą jų 
užimtam kraštui, - Van- 
deločia - (V)Andalusia. 
Romos Imperija, giliai 
atsidusus, pasirašo gar
bingą taiką: oficialiai 
jiems pripažįsta Ispani
jos užkariavimą 411 m.

Viskas tuo būtų gal ir 
pasibaigę, jei Romos 
strategai nebūtų pergud- 
ravoję. Mat( Vyčiai Gu
dai, pamatę Vanduolių 
pralaužtą Limes (Ro
mos rubežių), paspaudė 
gerokai pentinais ir jų 
Vyties vėliavos bema

tant atsidūrė Pietų 
Prancūzijoje. Šią padė
tį Roma panoro išnaudo 
ti savo tikslams, sukir
šinant abu savo priešu, 
tarp kurių iš tradicijos 

didelės meilės nebuvo. 
Klastingai laužant savo 
duotą žodį Vanduoliams, 
Roma sudaro slaptą su
tartį su Vyčių Gudų ka
raliumi Aukštaleiva, ir 
jo palikuoniu Valija, pri
žadant jiems Ispaniją, 
jei jie sugebės Vanduo- 
lius iš jos išmesti. Gu
dai tarp 416-18 metų są
žiningai imasi darbo. 
Jie niokoja Sėlingius Van- 
duolius Andalūzijoj. Bet 
staiga kariaujantiems at
siveria akys. Turime vie
ną įdomiausių diploma
tinių dokumentų, bendrą 
kariaujančių šalių laiš
ką Imperatoriui, pasira
šytą visų suinteresuotų, 
kuriame tarp kitko, tie
siai ir drūtai sakoma: 
"Mes kariaujame tarp 
savęs, bet kas nepra
laimėtų, tu visvien iš
loši". Žinoma, to laiš
ko signatarai turėjo pro
gos ir bendrai pasitar
ti dėl tolimesnių planų, 
šį kartą grynai Romos 
sąskaiton. Kaip tuos pla
nus Vanduoliai įvykdė?

Jūrininkas be laivo il
gai neiškentės. Tai An
dalūzijos- Vandelotės jū
reiviai keliavo su Kolum
bu, bet ir anksčiau jie 
nesnaudė. 428 m. mirus 
Gundarikiui, karūnuoja
mas jo brolis Genčia- 
rikis, ir dalykai užver
da. Jis dar labiau pa
spartina laivyno atsta
tymą, pradėtą jau 425 
m., taip, kad 429 m. 
Vanduolių ekspedicinė 
jėga vėl apie 80 vėlia
vų sėda į laivus ir per
sikelia Afrikon. Cassio- 
doras žiūri į tai kitom 
akim: "Vanduolių gen
tis, Gudų išvyta, perė
jo Afrikon". O kur ka
ras? Jo nebuvo. Viskas 
matyt buvo vykdoma pa
gal privačiai prieš de
šimt metų pasiektą su
sitarimą.

Išlipę, atrodo Orano 
uoste, vanduoliai žaibo 
karu užima visą tuome
tinę Afrikos "provinci
ją". Romos pavėluotai 
atsiųstas generolas Bo- 
nifacius, nežiūrint vie
toje esamų 11 pėstinin
kų ir 10 raitelių pulkų 
greitai sutvarkomas, ir 

su vienintele išlikusia jo 
palydovų Gudų gvardijos 
vėliava apsiaučiamas 
Hipponoje, kur taip pat 
gyvena Šv. Augustinas.

Ką laimėjo Roma? Tik 
iššaukė vilką iš miško. 
Vietoj nustodama tik
tai tolimos ir nederlin
gos Ispanijos, pražudė 
savo ūkinės produkcijos 
centrą. Afrika Romai bu - 
vo tuo pačiu, kuo Ukrai
na buvo ir tebėra Rusi
jai: grūdų ir visokiausių 
maisto produktų neišse
miamu aruodu.

Jos 7-8 milijonai 
darbščių žemdirbių Mau
rų ir Berberų pavertė 
tą kraštą žydinčiu, per
pildytu gerybėmis inten
syvios žemės ūkio kul
tūros centru. Tai buvo 
turtingiausias perlas Ro
mos karūnoje. Jo nusto- 
jimas lėmė galutinę eko
nominę ir valstybinę su
irutę.

Afrika aprūpindavo vi
są Romos imperiją aly
va, vynu, o patį mies
tą kviečiais (nemoka
mos metinės duoklės 
pavidalu). Ir čia jau jau
čiame, kur batas spau
džia. Senatoriai, tur
tuoliai, generolai, gavę 
didžiules Afrikos lati- 
fundijas-dvarus, čiul
pė kiek galėdami čia
buvius.

Vanduoliams išlipus 
gyventojai džiūgauja. 
Kas įvyksta? Tie ne
mokšos t matyt(mūsų en
ciklopedijų neskaitė. Jie 
turėjo bėgti nuo neapsa
komai biaurių "Vanda
lų" ar bent nepasiduoti 
kaip lepšiai.

Istorijos dulkėti per
gamentai byloja ką ki
tą:
, "Mokesčių iškankinti 
Vargšai troško priešo at
ėjimo, jie meldė Dievą 
atsiunčiant Barbarus" 
(Salvinius, taip pat Oro- 
sius). Ir Dievą jie mel
dė savotiškai, — pagal 
Donato hereziją. Viens 
kitą jie sveikindavo mū
siškiu "Tegul bus pa
garbintas" (Deo laudes) 
vieton krikščionių pri-

Jaunieji 
dainininkai!
Tradicinis Dirvos jaunus 

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 akom- 
poniatorių.

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.

Iki šiai dienai konkurse 
dalyvauti užsiregistravo ke
turios dainininkės iš Los 
Angeles, Chicagos ir De
troito. 

valomo "Dievui dėkoki
me" (Deo gratias). Ar 
tai supuolimas? Visai 
ne. Donatistai buvo Ari
jai, kaip ir mes.

Daugiau: einant žino
mu dėsniu, — "Jei sau 
padėsi, ir Dievas tau pa
dės" jie dažnokai grieb

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate

SIUNTINIUS | LIETUVA IR 
SOVIETU SĄJUNGĄ

JUMS GALI KILTI KAI KURIE

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE

ATSAKYMAI:
1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto

rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus 
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė 
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no si'intinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems 
daiktams.

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS, 
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikin- 
kit patys. Aplankykite arba sūsisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir 
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106 Tel. (215) WA 5-3455

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avė.
WA 5-8878

BALTIMORE, Md. 21224 
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374

SO. BOSTON, Mass. 02127
390 West Broadway 
AN 8-8764

CHICAGO, III. 60632 
4102 Archer Avė.
FR 6-6399

CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė. 
BE 5-7788

CLEVELANDį Ohio 44119 
787 & 185 St.
486-1836

DETROIT, Mich. 48210 
6460 Michigan Avė.
TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07206
943 Elizabeth Avė.
201 — 354-7608

HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos. Campau Avė. 
365-6350

KANSAS CITY, Kansas 66102 
18 S. Bethany
AT 1-1757

LOS ANGELES, Calif. 90026 
2841 Sunset Blvd,
(213) 382-1568

MIAMI, Fla. 33137 
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712 

MINNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

MILWAUKEE, Wis. 53215 
3036 S. 13 St.
414 EV 3-1485

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
NEW YORK, N. Y. 10003

220 PARK AVENUE SOUTH (212) 982-8410

davosi ginklo prieš iš
naudotojus. Tuo pat mo
mentu, kai Vanduoliai li
pa krantan, Donatistų 
Maurų vadai Gildon ir 
Firmus suorganizuoja di
džiausias riaušes. Čia 
irgi ne supuolimas.

(Bus daugiau)

NEW BRITAIN, Conn. 06052 
97 Shuttle Meadow Avė. 
224-0829

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 S. 32nd St. 
731-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd. 
749-3033

PITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avė.
GR 1-3712

ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Avė.
BA 5-5923_______________

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 — First Avė.
OR 4-3930

SAN FRANCISCO, Cal. 94122 
1236 — 9th Avė.
LO 4-7981

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853

SPRINGFIELD, Mass. 01103 
1840 Main St.
736-9636
RE 4-8254

SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avė.
201 — 257-2113

TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty St. 
LY 9-9163*

VINELAND, N- J- 08360 
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

V/ORCESTER, Mass. 01604 
82 Harrison St. 
617-798-3347
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Ar istorija kartojasi
1939 metų spalio 10 tarp Lietuvos ir Sovietų 

Sąjungos pasirašytosios sutarties VI paragrafe 
sakoma, kad, "šios sutarties Įgyvendinimas jokiu 
būdu neliečia pasirašiusiųjų šalių suvereninių tei
sių, o ypatingai valstybinės santvarkos, ekonomi
nės, socialinės, karinės sistemos ir, bendrai ne
sikišimo į vidaus reikalus principo”.

Šis sutarties paragrafas ypatingai buvo pa
brėžtas Molotovo kalboje, 1939 m. spalio 31 d. pa
sakytoje Aukščiausioje Sovietų Taryboje, paste
bint, jog "kalbos apie Baltijos valstybių sovietiza
ciją tarnauja tik bendram priešui ir visiems anti- 
sovietiniams provokatoriams".

"Nesikišimo į vidaus reikalus" principas vėl 
buvo pakartotas Bratislavoje, Sov. S-gai ir Čeko
slovakijai tariantis dėl sąlygų, kuriomis komunis
tų valdomai čekų-slovakų valstybei būtų leista vyk
dyti užsibrėžtas reformas.

Skamba^ kaip paradoksas. Komunistai tarp 
savęs sutaria nesikišti į viens kito vidaus reika
lus! Ir vieni ir kiti susitarusiųjų skelbiasi lai
mėtojais.

Kokios bebūtų tos "nesikišimo" sąlygos, čekų- 
slovakų pradėtosios reformos jau nebebus tęsia
mos savarankiškai, o jau Bratislavoje sutartais 
apsiribojimais. Sutarčių su Sov. S-ga istorija by
loja, kad susitarus abiem šalim priimtinomis są
lygomis ar radus kompromisą, sutarties doku
mentas lieka tik popieriaus gabalu, visa kita nu- 
lemiant karinėmis bazėmis arba didelio masto ka
riniais manevrais.

Gerai žinodami tarp Lietuvos ir Sov. S-gos su
darytų sutarčių rezultatus, nesistebėtume ir linkme, 
kuria galėtų pasukti naujieji vėjai iš Prahos.

šia proga galime sekti vienokius ar kitokius po
sūkius ir bandymus ; komunistų orbitoje, kartu ne- 
nuleidžiant akių ir nuo tų, kurie nustato ir vykdo lais
vojo pasaulio užsienio politiką. O čia būdingas lie
ka "nagų nekišimo į žarijas" principas, liekant ste
bėtojo vaidmenyje. Ne stebėtojais, o įvykių raidos 
dalyviais siekia būti jugoslavų, rumunų, prancūzų, 
italų ir kitų kraštų komunistai, atsibodėję ilgų me
tų bėgyje gaunamais vien tik iš rusiškojo Krem
liaus "prikazais". Mat, t.v. "tautinio komunizmo" 
kirminas yra gerokai apgriaužęs Kremliaus sie
kiamo paklusnumo ir solidarumo dėsnius. Daug 
kur jau įsivyravęs kad ir komunistinis, bet lais
vesnio apsisprendimo dėsnis, vadovaujantis vie
tos sąlygomis, o ne vien tik Kremliaus planais, 
kerta šaką, ant kurios ilgą laiką Kremliaus valdo
vai norėjo vieni patys sėdėti ir tik iš ten visam 
komunistų pasauliui diriguoti. Tokiai padėčiai susi
darius, Kremlius jau buvo bevykdąs jam papras
tą ir nesunkiai įvykdomą karinę Čekoslovakijos oku
paciją. Bet tuo tarpu susilaikyta, bandant savo pres
tižą gelbėti iš anglų pasisavintu "lauk ir žiūrėk" po
litikos metodu, paliekant čekus ir slovakus įspėtus, 
jog mažiausias nukrypimas nuo susitarimų jau tu
rės pasėkas, kurių laikinai buvo išvengta, būtent, 
karinės okupacijos — Sov. S-gos saugumo siste
mos labui...

Anot Times, Dubčekui suteikta proga įrodyti, 
ar suderinama laisvė su komunizmu. Tą progą su
teikęs Kremlius. Bet Times nemini, kokias sąly
gas Kremlius teikia tam "naujam projektui" įgy
vendinti.

Matot, esamose sąlygose ir Times negali pri
minti istorijos, liečiančios Baltijos valstybes ir 
joms 1939 m. spalio mėn. sutartimis su Sov. S-ga 
paliktą teisę — savarankiškai tvarkyti savo vi
daus reikalus... (jč)

dilimu rago
VIS DAUGIAU 

ETIKŲ...

Bolševikų propagan
dai metų metais bendrai 
ir .paskirai dergiant už
sienio lietuvius buržujų, 
reakcionierių, fašistų, 
žudikų ir hitlerininkų 
gražbylystėmis, man ir
gi ačiū Dievui teko tų 
puošmenų dalies duoklė. 

Rašydamas "Dialogą su 
kraštu", kelis kartus į 
tai atsiliepiau, neišven
giamai dėl asmeniškų 
puolimų turėjęs papasa
koti ir kiek savo asmeniš
kų atsiminimų. Dabar 
enkavedistiniai stilistai 
ir sovietinės diversinės 
propagandos vikšrai 
Amerikoje vargsta aiš
kindami, kaip tas mano 
"dialogas" baisiai ilgas, 
kažin ar baigsis ateinan
čiame šimtmetyje ir, 
svarbiausia, kad jis la
bai nuobodus, labai ne
svarbus ir neįdomus. 
Tai tik popierio gadini
mas.

Nenusiminkit, jis baig
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sis dar šiais metais ir 
popierio dar liks. O kad 
nuobodus, tai labai ge
rai - nereikia gaišti lai
ką skaitant. Bet V. Sir
vydo ideologijos organe, 
Brooklyno "Vienybėje" 
vienas iš tų vikšrų, Gir
nakalis, kaip tik skaito 
vis tas pačias nuobo
džiausias, asmeniškas 
ir neįdomias vietas - 
stengdamasis duoti ati
tinkamus komentarus 
anksčiau, negu spės at
siliepti sovietiniai enka
vedistai Lietuvoje. Gir
di, aš dabar ir darbi
ninkas ne toks, kaip ka
daise Lietuvoje, o jei 
Amerikoje ir darbinin
kas, tai čia tik toks "li
kimo pasišaipymas". Ži
noma, Sniečkus, Kazake
vičius ar Vildžiūnas tai 
galėtų būti tikri darbi
ninkai, jie nesi šaipo.

Girnakalis pastaruoju 
metu taip pradėjo keltis 
į puikybę (matyt, jo liki
mo firmai ėmė sektis), 
kad jau teikia instrukci
jas ir bolševikinei "Vil
niai", mokydamas ją, 
kaip teisingai rašyti 
apie Birželio trėmimų 
eigą ir reikšmę. Atsi
likę "Vilnies" raštinin
kai taip kvailai aiškino, 
kad trėmimų beveik ne
buvę, kad tai "išmis- 
las", jog pagal moder
nesnę liniją prusintas 
Girnakalis jau supykęs 
juo bara: ne išmislas, 
nekalbėkit niekų, turė
kit sąžinės ir gėdos! 
Girdi, dabar "ir pati Ta
rybų Sąjunga po Stalino 
ir Berijos stengiasi nuo 
tų baisių darbų atsiribo
ti"...

Ta linija Rusijoje pri
imta jau prieš dešimt
metį, ypač užsienio eks
portui: Stalinas ir Beri
ja už visas baisybes at
sakingi, ne mes. Mes ne 
kalti, mes kitokie. Gai
la "Vilnies", aklai te
besilaikančios pasenu
sių instrukcijų, nebever
tų nė pusės rublio. Gir
nakalis laimės, nes jo 
teorija moderniškesnė 
ir verta mažiausiai penk
rublinės.

Beje, tame pat "Vie
nybės" numeryje, kitas 
vikšrinis bendradarbis, 
pasirašęs kaž kokia Jot- 
bio ar Gotbio slap y var
de, klausia (visai rim
tai!) Kanados "Neprkl. 
Lietuvos" redaktorių J. 
Kardelį, ar yra suderi
namas su žurnalistine 
etika jo koliojimasis, 
straipsnyje vartojant žo
džius, kaip "sovietinin- 
kai", "Lietuvos okupan
tai", "visokių niekų 
pliauškėjai" ir pan.

Kam čia dar klausti 
- aišku, kad toks "kolio - 
jimasis nesuderinamas 
su žurnalistine etika". 
Okupantus reikėtų va
dinti išmintingiausiais 
Lietuvos išlaisvintojais. 
O tikras koliojimasis ir 
niekų tauškimas, aiškiai 
nesuderinamas su žurna
listine etika, bus pliauš
kalai apie Lietuvos ne
priklausomybę.

B.R., Los Angeles

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Nr. 85 — 3

I-jo Pasaulio Lietuvių Kongreso metu Kaune 1935 metais Lietuvos prezidentas Antanas Smetona 
priėmė užsienio ir vidaus lietuvių spaudos atstovus. Nuotraukoje pirmas iš kairės Lietuvos Aido 
red. Vytautas Alantas, trečias iš kairės Vienybės atstovas A.S. Trečiokas, iš Latvijos A. Vronevs- 
kis, gale šulo prezidentas A. Smetona, toliau sėdi V. Rastenis, Dirvos’red. K. Karpius, neatpažintas 
laikraštininkas iš Brazilijos, Tėvynės red. S. Viuitis ir Draugo red. L. šimutis.

M. Smečechausko nuotrauka

APIE BENDRAVIMUS SU LIETUVA

SENIAU Kazys S. Karpius

Bendravimas nėra ly
gus bendravimui. Da
bartiniu laiku, kai ku
rių piršimas "bendravi
mo (ar bendradarbiavi
mo) su kraštu" mūsų vi
suotinai priimtu sprendi- 
mu skaitomas tautai ža
lingu, smerktinu.

Bendravimas dabarti
nėse sąlygose reikštų 
pripažinimą klastingo 
Sovietų smurto su Lietu
va. To smurto palaiky- . 
mui, Kremliaus paskir
ti agentai nori bendra
vimu su išeivija įgyti 
sau pripažinimą, o tas 
reikštų Lietuvos pripa
žinimą Sovietų teisėtu 
vasalu. Prieš tai kiek
vienas gyvas lietuvis 
privalo griežtai, atvirai 
kovoti.

Šiuo rašiniu suminė
siu žymesnius bendravi
mus ir bendradarbia
vimus mūsų išeivijos su 
Lietuva ankstyvesniais 
laikais.

Dabar rengiamas III 
Pasaulio Lietuvių Sei
mas New Yorke yra kar
tojimas Lietuvoje įvyku
sio I Pasaulio Lietuvių 
Kongreso 1935 metais.

Lietuvai tapus nepri
klausoma, tuoj po 1918 me
tų pradėtas bendravimas 
išplito į didelius vėliau 
sekusius įvykius.

Prasidėjęs pirmiau
sia asmeniškais vyki
mais apsilankyti ar apsi
gyventi, Lietuvos lanky
mas išplito gausiomis or
ganizuotomis ekskursi
jomis. Ar kurią vasarą 
rengta Lietuvoje kas 
nors ar ne, ekskursijos 
vyko ištisai viena po ki
tos, ir taip kas vasara 
parvežta Lietuvai šimtai 
tūkstančių dolerių.

Chicagietis adv. Jonas Bagdžiūnas-Borden, ALT S-gos narys, 
dabar jau miręs, 1938 m. suorganizavęs Amerikos lietuvių sporti
ninkų kelionę Į Lietuvą, ten vykstančios olimpijados proga, Kauno 
stoty buvo pasitiktas olimpijados rengėjų. Nuotraukoj antras iš kai
rės: adv. Skipitis, dabar gyvenąs Chicagoje, adv. Jonas Bagdžiūnas 
-Borden, A. Latvėnas, dabar gyvenąs Los Angeles ir kiti.

Iš Lietuvos pusės, be 
politiškų ir labdaros at
stovų-svečių ir aukų rin
kėjų, atvykdavo, nors ne 
pergausiai, artistų ir 
artisčių koncertuoti.

Su laiku ir mūsų ar
tistės-artistai pradėta 
kviesti dainuoti Operoje 
Kaune: Marijona Rakaus
kaitė, Jonas Butėnas, An
tanas Sodeika, Barbora 
Dar lys, Ona Kaskas, Po- 
lina Stoska ir viena-ki- 
ta trumpiau Kaune pasi- 
reiškusios.

Protarpiais Lietuvoje 
rengta dainų šventės, 
sportininkų subuvimai, 
skautų stovyklos. Ku
riems svečiams sąlygos 
leido tai matyti, turėda
vo didelio malonumo.

NEPRIKLAUSOMYBES 
DEŠIMTMETIS 1928 
METAIS

Didingesnis įvykis bu
vo 1928 metais, kai reng
ta Lietuvos Nepriklauso
mybės 10 metų sukakties 
minėjimas. Ta proga, 
pirmą kartą amerikie
čiai buvo formaliai kvie
čiami į Lietuvą svečiais, 
taigi organizuota spe
cialios ekskursijos. 
Gen. V. Nagevičiaus va
dovaujamas komitetas 
užsieniečiams kviesti ir 
priimti sukėlė didelį su
sidomėjimą. Komitetas 
atvykstančius Kaune gra
žiai pasitiko ir pavai
šino.

Kauno stotyje svečiai 
buvo pavaišinami resto
rano salėje, įvairių or
ganizacijų vadų pasvei
kinami. Kurie ilgiau ap
sistojo Kaune, arba vėl 
sugrįždavo, garlaiviu bu
vo nuvežti į Pažaislio vie

nuolyną, apdovanoti bilie
tais operai. Nuvežti į po
ligoną supažindinimui su 
kariuomene. Vieną die
ną svečiai buvo pavaišin
ti prezidentūroje. Dau
gelis atminčiai apdova
noti Nepriklausomybės 
medaliais.

I PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS

1935 metais rugp. mė
nesį Kaune buvo sušauk
tas I Pasaulio Lietuvių 
Kongresas, su keletu ša
lutinių pramogų. Dau
giausia atstovų buvo iš 
JAV, keletas iš Pietų 
Amerikos, keli iš ar
čiau. Tą vasarą vėl tu
rėjau progą pamatyti 
Lietuvą, jau pažangėju- 
sią.

Kongresą rengė Drau
gija Užsienio Lietu
viams Remti. Jos pir
mininkas adv. R. Ski
pitis tos vasaros pra
džioje buvo atvykęs į 
JAV kongreso reikalais.

Svečiams Kaune buvo 
parodyta opera "Aida" 
su Kipru Petrausku, Jo
nu škaite-Z auniene, Bar
bora Darlys, Antanu So 
deika ir kt. Teatre buvo 
surengtas P. Vaičiūno 
vaidinimas "Naujieji 
žmonės". Su svečiais ar 
tistais iš Amerikos įvy
ko koncerto vakaras. 
Nuo tų metų DU LR pra
dėjo dar platesnę veik
lą. Pirmininkas R. Ski
pitis 1938-39 m. buvo nu
vykęs aplankyti lietuvius 
Pietų Amerikoje.

Kongrese dalyvavo ke
letas užsienio spaudos 
žmonių. Lietuvos Žurna
listų Sąjunga surengė 

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (47)

PRIE SUKULTO PUODO
1945-48 metai Lietuvoje buvo vieni iŠ nepapras

čiausių mūsų tautos istorijoje - žiaurių, atkaklių, 
desperatišku kovų už laisvę metai. Kova ėjo dar ir 
vėliau, maždaug ligi 1952 m., po ko palengva gęso 
užsilikusių pavienių partizaninių židinių sunaikini
mu. Tą laikotarpį teisingai galime vadinti Lietuvos 
laisvės pilietiniu karu, kuris kilo ir vyko gaivališ
kai ir savo aukščiausią įtampą buvo pasiekęs anuo 
pirmuoju trimečiu. Tai laikotarpis, kada, kaip buvo 
įprasta sakyti, išskyrus didžiuosius miestus, dau
gelį Lietuvos provincijos sričių dienomis valdė ru
sų kariuomenė ir okupanto pareigūnai, o naktimis- 
laisvės kovotojai, dar vadinami partizanais, miško 
broliais, žaliūkais ir kitaip.

Tas trimetis turėjo būti labai baisus Lietuvos 
kompartijai, visiems raudoniesiems kvislingams ir 
stribams. Jie jį pavadino buržuazinių, arba nacio
nalistinių "banditų" siautėjimo laikotarpiu, kartais 
dar prijungdami ir hitlerininkų pažyminį, - ir ne
pamiršta ligi šiandien. Tie košmariški metai vis gy
vi jų "liaudies kovų istorijos" aprašymuose, dėl jų 
vis pykčiu liepsnojama spaudoje, literatūroje, kar
tais filme. Apie juos užsimena beveik kiekvienas 
Amerikon atvykstąs politiškai orientuotas sovietinis 
turistas, lyg būtų išėjęs specialų kursą, nes vis pa
našiai pasakoja. Banditai buvę nežmoniškai žiaurūs, 
sadistai, be jokio reikalo žudę žmones, naikinę sa
vo tautą, kaip visiški politiniai bepročiai. Žinoma, 
nieko kito nelikę, kaip ir juos visai išnaikinti. Taip 
girdėjau kalbant net jaunus turistus, kurie anuomet 
buvo dar vaikai ar vos gimę.

Žinoma, nutylima, kad "banditai" kovojo už Lie
tuvos laisvę, priešinosi NKVD divizijoms ir savie
siems išgamoms ar kad jie iš viso turėję kokią nors 
teisę priešintis. Bet kad jie drįso aktyviai siekti 
Lietuvai laisvės, tuo pačiu jie virto išnaikintinais 
nusikaltėliais. Net ir užsienio laisvųjų lietuvių 
spaudoje šiandien sutinkame panašių okupanto in
filtruotų idėjų. Esą ta kova už laisvę buvo pražū
tinga, beprasmiška, kenksminga tautos gyvybei ir 
net nemorali.

Sąžinės išbandymu metai
Tuo tarpu paliekant šį klausimą nuošalėje, tek

tų sutikti, kad anas laisvės kovų laikotarpis buvo 
tikrai baisus, žiaurus ir "nemoralus" iš visų pusių. 
Tokie dažniausiai kaip tik ir būna visi pilietiniai ka
rai. Bet ir tiems, o tai reiškia daugumai tų, kurie 
šiame kare stengėsi išlikti "neutralūs" arba tik iš 
viso kaip nors išlikti, laikotarpis buvo taip pat ne 
mažiau baisus ir tragiškas. Naktį juos spaudė ir kar
tais terorizavo žalieji miško broliai, o dieną - pla
čiosios tėvynės raudonieji broliai ir jų vietiniai 
broliukai.

Laisvės kovų sąjūdžio vienaip ar kitaip nega
lėjo išvengti ir didžiųjų miestų lietuviai, darbo in
teligentai, krašte likęs kultūrinis elitas. Miškų 
broliai turėjo savo pogrindį ir miestuose, palaikė 
ryšius, prašė pagalbos iš mūsų mokslo žmonių, in
žinierių, gydytojų, rašytojų, menininkų, muzikų, po
etų, aukštųjų dvasininkų. Kas kiekprisidėjo ar sim
patizavo, šiandien dar ne viskas aišku ir dar per 
anksti tyrinėti. Bet sovietinė policija pati labai aiš
kiai parodė, kas anuo metu "nusikalto" simpatijo
mis laisvės kovotojų "banditizmui" arba bent kas 
tuo buvo įtartas ir apkaltintas. Visa eilė žymių ar 
mažiau žymių Lietuvos kultūrininkų, kai kurie nie
kad politikose nedalyvavę, visai nekaringo tempe
ramento, vistiek buvo suimami, kalinami, ilgiems 
metams Sibiran ištremti, jų tarpe net tokie ryškūs 
kairieji socialistai, kaip K. Jakubėnas, K. Boruta,
H. Lukauskaitė ir kiti.

Tas laisvės karo laikotarpis nebuvo tik žiau
rus, abipusis ir "beprasmiškas" teroras (ne, sa
vo prasmes turėjo abi pusės!), bet kartu lyg ir vi
sos tautos išbandymas, tautinės ir žmogiškosios 
sąžinės testas. "Niekas nenorėjo mirti", kaip sa
ko sovietinis filmas, - nei mirti iš viso, nei juo 
labiau beprasmiškai. Bet daugelis lietuvių turbūt 
giliausiai jautė, kad kitaip nebuvo galima, kad 
nesiangažuoti būtų nepadoru ir nedora pasiduoti 
vergijos likimui, kad vergo gyvenimas nevertas 
gyvenimo, kad reikia priešintis, reikia kovoti, 
reikia nepritarti, kad didingam tautos laisvės 
idealui ir laisvų žmonių gaivališkai kovai negali
ma nepritarti...

...ir "persiorientavimai”
V. Mykolaitis Putinas širdies gilumoje tik

riausiai irgi pritarė laisvės kovai. Bet jis išliko 
nepaliestas nei kalėjimo, nei tremties, nes sutiko 
sumokėti okupantui duoklę už jam galimus primes
ti "nusikaltimus". Gal ir ne duoklę, kaip dabar 
sakoma, bet kad tai buvo jo būdo bruožas. Kaip 
dramos režisorius Borisas Dauguvietis, taip ir

APIE BENDRAVIMUS SU LIETUVA SENIAU
(Atkelta iš 3 psl.) 

mums vaišes sayo viloje 
Giruliuose netoli Klaipė 
dos, ten važiavom auto
busu. Posėdis ir pietūs

buvo Viktorijos viešbu
tyje Klaipėdoje. Svečiu 
buvo ir vienas žymus bu 
vęs amerikietis spaudos 
žmogus, B.K. Balutis,

•••

tada jau Lietuvos minist
ras Londone, parvykęs 
vasarai atostogų į Lie
tuvą.

Užsienio spaudos žmo.

BRONYS RAILA

Putinas buvo specialistai, kai reikia ir jeigu bū
tinai reikia, "dar kartą persiorientuoti".

Putinas persiorientavimą atliko ilgai negaiš
damas, 1946 metais, gal verčiamas, bet sutikda
mas viešai pareikšti, sovietinių rašytojų susirin
kime, kad jis nesimpatizuoja "banditizmui". Prie
šingai, jam priimtina "tarybinės komunistinės san
tvarkos atrama ir jos aktualieji reikalai... Smer
kti, kas smerktina, daryti, kas darytina... Reikia 
nuoširdaus įsitikinimo, kad čia, o ne kitur yra tie
sa, kad tokia, o ne kitokia linkme eina visatos ir 
žmonijos raida" (!)... Ir tai "visatos raidai" paro
dyti jis parašė keliolika "tarybinės" ideologijos 
eilėraščių.

Miegodamos užsienin pabėgusių buržuazinių 
nacionalistų lovose ir valgydamos jų paliktais 
šaukštais, sugrįžusios iš Rusijos į Vilnių Venclo
vos ir Cvirkos, tokios neramios ir pridrebėjusios 
pilietinio karo metu dėl savo kailio, šiuo Putino 
"dvasiniu sustiprinimu" buvo labai patenkintos ir 
reiškė dėkingumą taip pat "nuoširdžiu ir giliu įsi
tikinimu".

Metams nepraėjus po nuoširdaus įsitikinimo 
visatos ir žmonijos raidos tiesomis, 1947 m. gruo
džio 11 d. Putinas rašo Vokietijos pabėgėlių stovyk
loje patekusiai savo seseriai laišką tokiu pat logiš
kumu ir nuoseklumu. Šį laišką sesuo dabar davė 
paskelbti "Lietuvių Dienoms" (1968 m. gegužės 
mėn.), kaip pirmą Putino laišką po karo į užsienį.

"Gyvenimo nepasuksime”
Tuo laikotarpiu panašių laiškų į užsienį pabė

gėliams rusai leido rašyti gana daug, ieškant "din
gusių" šeimos narių ir kviečiant juos grįžti atgal. 
Be abejo, tai būta ne be valdžios paskatinimų. Ta
čiau visi tokie valdžios patikrinti ir nekartą gal pa
diktuoti laiškai būdavo ne to paties turinio. Kai ku
rie kvietėjai taip sąmojingai parašydavo laiškus ir 
sudėstydavo kviečiamajam žinomas aplinkybes, kad 
jų prasmė atrodydavo neįtartina okupanto cenzoriui, 
bet aiški laiško gavėjui: labai kviečiu grįžti namo, 
tik tu nebūk varijotas ir dabar negrįžk, nes atsidur
si Sibire arba po velėna...

Putino laiške, deja, jokios tokios simbolikos 
nematyti. Mūsų šeimoj viskas tvarkoje, grįžk, se
sute, labai laukiam, - rašo jis. Pasinaudok grįžimo 
lengvatomis, tau nieko bloga neatsitiks, nes nesi ko
kia nusikaltėlė. Rojaus nesiūlome, bet jei norėsi ir 
tarnybą gausi. Vietosužteks, atostogausimprie Vil
niaus gražioje vietoje, kur yra Akademijos vila. 
Grįžk, nes aišku, kad beteisių emigrantų gyvenimas 
ne lengvės, bet sunkės.

O pati svarbiausia laiško vieta ta, kur Putinas 
nuogai vėl išdėsto savo filosofiją apie gyvenimo 
raidą: "... neklausyk paskalų. Gyvenimo mes nepa
suksime. Jis eina ir eis stumiamas didesnių jėgų. 
O mūsų pareiga - būti savo žemėje ir savo tautoje 
ir dirbti tai, ko reikalauja gyvenamasai momentas. 
Kitaip, gyvenimas nuriedės savo keliu, o mes taip 
ir liksime prie sukulto puodo"

Gal teisingas simbolis savo ir tautos sudaužy
tam gyvenimui, bet vargu skoningas.

Daug ir per maža
Šis pirmas po karo Putino laiškas įužsienįyra 

vienas iš liūdniausių ir kaip istorinis dokumentas 
gal vienas iš blogiausių jo gero vardo atminimui. 
Tokio turinio pareiškimai ir jų filosofija dar gali 
būti suprantami ir teisinami Lietuvoje, kur rašy
tojas turėjo prisitaikinti ir reikšti mintis, kaip rei
kalavo "gyvenamasai momentas" (iš tikrųjų, ne mo
mentas, o okupantas ir jo kvislingai). Bet jie virsta 
be galo nykūs, kai tokios "sukulto puodo" ir sveti
mųjų stumdymo teorijos rašomos į užsienįpabėgu- 
siai nuo enkavedistinio košmaro seseriai. Abejočiau, 
ar buvo gerai apgalvotas sumanymas šį laišką pa
skelbti viešumai kaip tik dabar, kada po jo mirties 
dedamos pastangos rašytojo kančiai ir jo "gyvosios 
rezistencijos" didybei išryškinti. Kančios čia gal ir 
daug, bet didybės - baisiai maža.

Tačiau, kaip dokumentas, toks Putino laiškas 
yra labai būdingas, įdomus ir vertingas, ir rašyto
jo sesers nusistatymas jo nesunaikinti, nenutylėti, 
viešai paskelbti galbūt yra garbingas. Tai dokumen
tas, rodantis be falsifikacijos, kaip ir iki kokio laips
nio bolševikinėje sistemoje vyksta žmogaus laužy
mas, smegenų perplovimas, idėjų bei vertybių de
gradavimas, sukulto puodo trupinimas į miltus.

Atsilaikyti ten prieš trupinimą tada buvo be- 
palikusi tik viena šviesi kibirkštėlė - "pareiga bū
ti savo žemėje ir savo tautoje". Vienintelė išmin
tis tarp stipresnių stumdančių jėgų, kur dar galėjo 
glūdėti savotiško didvyriškumo įstanga. Neabejotina, 
kad Putinas jos siekėsi, tuo nors truputį gyvenimo 
saulėleidyje pateisindamas savo kelią ir buvimo 
prasmę.

nes buvo pasikvietęs vai 
šėms ir žymus Lietuvos 
spaudos asmuo, Prezi
dentas Antanas Smetona, 
prezidentūroje.

Kongresas įsteigė Pa
saulio Lietuvių Sąjungą, 
organizuoti pasaulio lie

tuvius tautinei sąmonei 
išlaikyti, ir dvasinei kul
tūrinei ir ekonominei 
veiklai išplėsti.

Lietuvoje įvyko tiktas 
vienas Pasaulio Lietuvių 
Kongresas.
LIETUVOS 
SPORTININKAI 
AMERIKOJE

Atsilyginimui ameri
kiečiams, 1937 m. DULR 
atsiuntė mums Lietuvos 
krepšinio komandą iš 16 
vyrų, su Kūno Kultūros 
Rūmų direktorium V. 
Augustausku. Rungtynės 
rengta tose kolonijose, 
kur veikė lietuvių krep
šininkai.

Viena didžiausių iškil
mių ta proga įvyko Cle
velande, liepos 25-26 d. 
su plačia programa Lie
tuvių Kultūriniame Dar
želyje, su koncertu,krep 
šinio žaidimu, su banke
tu saviems ir Lietuvos 
sportininkams ir sve
čiams. Svečiai ir spor
tininkai buvo supažindin
ti ir su Clevelande vyku 
sia Didžiųjų Ežerų paro
da tą vasarą.

Su sportininkais, kar
tu ir paskirai, važinėjo 
keli Lietuvos žurnalis
tai, Lietuvos Aido redak
torius Vytautas Alantas, 
Gricius ir kiti. Lankėsi 
Seimo vicepirmininkas 
A. Gilvydis ir Seimo pre
zidiumo pirmas sekreto
rius Mečys Kviklys. Jie
du aplankė daugelį kolo
nijų su pranešimais apie 
Lietuvą, žymesnius vei
kėjus apdovanojo A. Ša
pokos Lietuvos Istorija 
ir gražiais rankdar
biais.

Amerikiečių sporti
ninkų ryšininkas su sve
čiais sportininkais buvo 
chicagietis adv. Jonas 
Bagdžiūnas. Jis sukėlė 
reikiamas lėšas 11-kai 
Chicagos sportininkų^kai 
jie vyko į Lietuvą.

Po to, 1938 metais, vėl 
amerikiečiai vyko į Lie
tuvos nepriklausomybės 
20 metų sukakties iškil
mes.

IŠKILMINGIAUSIAS — 
IR PASKUTINIS METAS

Tai buvo 30 metų atgal, 
1938 metais. Tą vasarą 
rengta Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų 
sukakties minėjimas, 
Pirmutinė Lietuvos Tau
tinė Olimpijada, Dainų 
Šventė, su svečiais spor. 
tininkais iš Amerikos, 
su Chicagos Pirmyn cho 
ru ir keletu svečių artis
tų iš Amerikos.

Laimei, gerai kad tas 
rengta nelaukiant 25 me
tų sukakties.

J Lietuvą suvažiavo 
daugybė amerikiečių 
sportininkų atletų, vyrų 
ir mergaičių rungty-

nėms su Lietuvos spor
tininkais.

Dainų Šventės daly
je, Chicagos Pirmyn 
Choras, vadovaujamas 
K. Steponavičiaus, kon
certavo Klaipėdoje, Pa
langoje ir Kaune.

Olimpijada vyko Kau
ne, Vytauto kalne, pra-
sidėjo iškilme liepos 16 
vakare Karo Muziejaus 
sodelyje padėjimu vai
nikų prie Nežinomo Ka
reivio paminklo, ugnies 
nuo aukuro paėmimu ir 
sportininkų estafete nu
nešimu į aikštę, ten už
degimu aukuro, kuris de
gė visą Olimpijados lai- 
kotarpį.

Tai buvo pirmutinė ir 
paskutinė Lietuvos Tau
tinė Olimpijada, nors ma
nyta rengti toliau kas ke
linti metai.

Gražioje 74 puslapių 
Olimpijados programos 
knygelėje yra išspaus
dinta visame puslapyje 
Olimpijados vyriausiojo 
globėjo, Prezidento An
tano Smetonos pareiški
mas:

"Jaunimo žaismai nė
ra tuščias laiko leidi
mas, jie yra svarbiau
sios auklėjimo priemo
nės, kuriomis turėtų 
būti harmoningai lavi
namos jaunimo fizinės 
ir dvasinės jėgos".

Lietuvoje...
• ŽEMES ŪKIO Aka

demija Kaune liepos 26 
d. išdavė 170 diplomų. 
Diplomai šiuo atveju bu
vo ne agronomų, o inži
nierių - mechanizatorių, 
ekonomistų, buhalterių 
ir hidromelioratorių.

• LIETUVOJ esą su
skaityta 529 gulbės. 130 
porų gulbių išperėję jau 
niklius. Pernai gulbių bu 
vę 450, užpernai — 430. 
Gulbės Lietuvoje išsi
sklaidžiusios 73-juose 
ežeruose bei kitokiuose 
vandens baseinuose. Dau 
giausia jų Žuvinto ežere 
(144), kurį jau ima vadin
ti "Gulbių ežeru". (E)

• TRAKUOSE, pasiro
do, nėra nė vienos ben
zino "kolonėlės", nors 
Trakai jau kadai sten
giasi būti viena iš turis 
tų lankomiausių vietų. 
Įstaigos ar įmonėlės, tu
rinčios motorvežimį, lai
ko benzino atsargų san
dėliuose. Toks ligoninės 
sandėlis buvo ižsidegęs. 
Pasibaigė palyginti lai
mingai, nes statinės (į 
kurias kaip tik buvo pila
mas benzinas)nesprogo. 
Tai sudarė progą reika
lauti įtaisyti Trakuose 
nors vieną benzino p ar da
vimo stotelę ("kolonė
lę"). (ELTA)

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 sumą pinigų, nes korpo
racija organizacijoms, platinančioms laimėjimų bilietus 
duoda 40'< nuo parduotos bilieto sumos. Tad visi prie 
laimėjimo!...

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

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba
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Kelionė į VLIKo pirmininko

sodybg Emilija Čekienė

Po ilgų, šaltų, nuo
lat lyjančių pavasario 
dienų išaušo saulėtas 
sekmadienio vasaros ry
tas, su nekantrumu ir 
gamtos ilgesiu taip lauk
tas New Yorko didmies
čio ir jo apylinkių gyven
tojų. Vos tik saulutė 
ėmė kilti ir veržtis pro 
uždengtus miesto gyven
tojų langus, namų šei
mininkės džiaugsmingai 
kilo iš patalų žadinda- 
mos šeimos narius sku
biai rengtis, nes atėjo 
taip laukta vasaros die
na vykti į gamtą, į pajū
rį, proga aplankyti toli 
už miesto įsikūrusius 
draugus bei pažįstamus.

Kad ir kaip visi sku
bėjo būti pirmaisiais ke
lyje, bet jau 9 vai. ryto, 
kada ir mes išskubėjome 
iš namų, automobiliais 
buvo užsikimšę visi pa
grindiniai keliai. Kaip 
Lietuvos vieškeliais pės
čių ir važiuotų virtinės 
marguliuodavo įvairia
spalvėmis skarelėmis ir 
moterų suknelėmis bū
riais traukiant į atlai
dus, taip čia nuo saulės 
blizgančios įvairiaspal
vės auto mašinos pama
žu šliaužė į gamtą grynu 
oru atsikvėpti, sveikatos 
sustiprinti.

Ir taip, vos išėję į greit jęs į muziejaus namelį 
kelį keletai mylių, susto- pamatai, kad čia glūdi 
jom automobilių jūroj, gili ir turtinga praeitis, 
kol pagaliau gavom pro- kad čia prabangoj gyvenę 
gą pasukti į šunkelį ir pra senieji palūžo, pavirto, 

kaip medžiai audros iš
plėšti, ar gal kitur išsi
kėlė, o jų ainiai gal kur 
nors kitur savo lizdus su
sikūrę.

Viduryje aikštės sau
lės spinduliuose mėly
nai mirgančiais atspal
viais žvilga maudymosi 
baseinas, kuriame tuo 
metu lenktyniavo trys 
jaunieji plaukikai. To
liau matėsi šios vilos 
praeitį liudyjantis didis 
bronzinis paminklas, 
dar toliau teniso aikštė, 
o aplink visur žolynai ir 
įvairių spalvų gėlės: mė
lyni smulkučiai žiedai,

dėti normalią poros va
landų kelionę pas vasa- 
rojantį su šeima VLIKo 
pirmininką dr. J.K. Va
liūną Dūke Farm, South- 
ampton, Long Island.

Artėjant į eilę kuror
tinių miestelių, keitėsi, 
?ražėjo gamtos vaizdai, 

ia kalnelis tarp slėnių 
didingai dairosi pasi
stiepęs iš pušų ir lapuo
čių medžių, kurių kva
pas maloniai kutena pra
važiuojančių nosis, kitoj 
pusėj matosi tyvuliuojan
čio saulės spinduliuose 
blizgančio jūros vandens 
paviršius, tolumoje susi-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 
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Vedėjai E. ir V. Žl KAI SKAI

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)
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Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

liejantis su dangumi, o 
pravažiuojančiam sklei
džiantis malonia vėsu
mą.

Protarpiais važiuoji 
šimtamečių žydinčių ir 
stiprų malonų kvapą 
skleidžiančių liepų alė
ja. Ir kaip neapsakomai 
maloni nuotaika apima, 
pamačius šalia kelio ban
guojančių rugių, kviečių 
ir žydinčių bulvių lau
kus, matytus savo tėviš
kės laukuose.

Greit ir laimingai at
vykom į šią puikią South - 
ampton vietą prie pat li
goninės, nuo kurios, kaip 
mums buvo sakyta, yra 5 
min. kelio ligi Dūke 
Farm. Trečioj farmoj su
stojom ir jau paklausiau 
ar jie kartais nežino, kur 
čia dr. Valiūnas gyvena.

— Žinoma, pažįstu jie 
mūsų klijentai, čia daug 
vasarotojų atvažiuoja 
maisto produktų pirkti. 
Čia visai arti, atsakė. Ir 
taip suradome pagaliau 
aukštų, kvapių medžių pa
vėsyje, netoli jūros kran
tų pasislėpusią Dūke 
Farm, susidedančią iš 6 
skirtingai atrodančių 
mažų vilų, baltai ir pil
kai išdažytų, viduje me
niškai dekoruotomis sie
nomis ir apstatymu. Iė-

geltonos, baltos ir skais • 
čiai raudonos, kaip Lietu
vos laukų aguonėlės,kas 
ten sužinos jų visų pa
vadinimus. Tam reiktų 
patyrusio botaniko. Oras 
sklidinas auksinės sau
lės kaitros, įvairiausių 
žolynų ir medžių kvapų, 
gaivinančių žemės pra
eivį — žmogų.

Paėjus toliau į pakal
nę vandenyje pilna aje
rų su didžiuliais, į vir
šų kyšančiais "Vilko 
dalgiais".

Pasigrožėję puikiais 
gamtos vaizdais susė
dome pavėsyje pailsėti 
ir tuč tuojau iš to pa
sakiško pasaulio nuklydo
me į karštas gyvenimo 
tikrovės diskusijas, ku
riose itin gyvai reiškė
si kartu čia pas dukrą 
ir žentą Valiūnus apsi
gyvenęs jos tėvelis, ne
pailstamas visuomenės 
darbuotojas dr. Domas 
Jasaitis su žmona. Nors 
jis neseniai grįžęs iš li
goninės po širdies smū
gio, bet jaučiasi gerai, 
seka lietuvišką spaudą 
ir apgailestauja, kad dėl 
sveikatos dar pats nega
li tęsti spaudos darbo.

Bediskutuojant įvai
riais lietuvių klausimais 
ir problemomis nė nepa- 
jutom, kad saulė jau di
delė, raudona ir slepia
si toli už medžių viršū
nių, gėlių žiedai pradė
jo merktis ir vėsuma 
nuo jūros ėmė dvelkti, 
paukščiai visą dieną 
įvairiais balseliais čiul
bėję nutilo ir mes pa
traukėme namo su min
timis, kad lietuvis, ne
žiūrint kokiame pasau
lio krašte begyventų, net 
poilsio ar atostogų me
tu nesustoja rūpintis sa
vo tautos reikalais, apie 
juos galvoti, jais gyven
ti. Ir VLIKo pirmininkas 
čia atostogaudamas ir 
savaitgaliais atvykda
mas pasirūpino, kad 
Southampton vietos laik
raštyje būtų plačiai pa
minėta Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų su
kaktis ir jam tai pavyko.

NAUJA KNYGA MUSŲ 
MAŽIESIEMS

Tik ką išėjo iš spaudos 
Pr. Imsrio nauja eilėraščių 
knyga mūsų mažiesiems — 
"TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU".

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

Knyga iliustruota, 40 psl. 
Kaina 1 dol. Išleista auto
riaus 1968 m. Sukrauta Vil
ties leidykloje — 6907 Su
perior Avė., Cleveland, Ohio

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

Nr. 85 — 5

vasara prie juk, <jeorgef Kur yra iiuKsuoiue p* vadai vicic*

KAIP GYDO PROTO LIGŲ GYDYTOJAI?
Klausimas svarbus vi' 

siems. Kodėl? Dauguma 
žmonių klaidingai vaiz
duojasi dvasios ligų gy
dytojo darbą ir daro sau 
žalingus sprendimus. 
Vieni netiki kad toks gy
dytojas galėtų jų nega
luojančiai dvasiai ką 
nors gero padaryti. Kiti 
vėl laukia kone stebuk
lų iš tokio gydytojo. Ir 
viena ir kita yra klaidin
ga. Bet pirmučiausia 
klausimas: kas gi yra, 
ar gali būti dvasios ligų 
gydytoju? Tėvai gali bū
ti savo vaikų dvasios gy
dytojais. Taip pat žmona 
vyrui ir vyras žmonai. 
Gali būt ir bet kurios re
ligijos dvasiškis. Juk ne
mažai organizacijų turi 
savo dvasios vadus, ar
ba tikriau sakant, dvasi
nės sveikatos saugoto
jus. Šiame rašinyje pa
minėsiu tik tris ar ketu
rias tokių gydytojų ka
tegorijas. Psichiatras - 
medicinos gydytojas, tu
rįs dvasios ligų gydymo 
diplomą. Klinikinis psi
chologas. Rečiau: so
cialinės srities darbuo
tojas. Ir dar viena ka
tegorija be specialaus pa
siruošimo: tai asmenys, 
kuriems pavedamos ri
botos pareigos dvasios 
ligonių gydymo srityje 
— specialistų priežiū
roje.

Koks yra skirtumas 
tarp kūno ir dvasios ligų 
gydytojo darbo? Kūno li
gos prislėgtas asmuo no
riai (žinoma, yra išim
čių) eina, pas gydytoją, 
nuoširdžiai ir atvirai 
jam pasakoja savo skaus
mus ir dažniausiai tiks
liai pildo gydytojo pata
rimus. Dvasios ligonis, 
dažniausia nesijaučia 
kad jis "keistai" jaučia
si ir elgiasi.

Garsus Amerikos psi
chiatras profesorius Dr. 
Thomas S. Szasz parašė 
knygą įrodinėdamas, kad 
nėra proto ligų ir proto 
ligonių. Visa tai esąs tik 
mitas. Taigi,dvasios ligo-

KAZYSSRUOGA, Ph.D.

nis dažniausia netiki, 
kad reikia gydyti jo dva
sią. Jis paprastai tikisi, 
kad tas gydytojas, į kurį 
jis kreipiasi, padės jam 
taip susitvarkyti, kad jis 
bus visiškai priimtinas 
kitiems ir nebeturės sun
kumų santykiaudamas su 
žmonėmis. Dvasios li
gonis dažniausia nėra lin
kęs būti atviru su savo 
gydytoju. Kaikada pasa
koja gydytojui visai iš
galvotus dalykus apie sa
ve. Ir dvasios ligų gydy
tojas privalo sugebėti su
rasti tiesą.

Yra dar kitas dides
nis skirtumas tarp kūno 
ir dvasios ligų gydytojo 
darbo. Kūno ligonis ma
žai arba visai nesidomi 
savo daktaro dvasios sa
vybėmis. Priešingai, 
dvasios ligų ligonis la
bai dažnai "ima savo gy
dytoją į nagą". Jį už
gaulioja, įtarinėja, su
randa gydytojo esamus 
ir nesamus trūkumus. 
Taigi,dvasios ligų gydy
tojas privalo sugebėti pa
kelti visus ligonio už
metimus, be jokio pyk
čio ir pagiežos. Svarbiau
sia gi turi sugebėti spręs - 
ti apie ligonio dvasios 
stovį iš visų ligonio kal
bų ir jo elgesio. Tai be 
abejonės reikalauja iš 
dvasios ligų gydytojo pa
kankamo išsimokslini
mo ir plataus praktiško 
patyrimo.

Dauguma tos srities 
specialistų sutinka, kad 
dvasios ligų gydytojas 
patsai turi būti gerai psi
chiniai išanalizuotas ir 
ištirtas prieš savo prak
tikos pradžią ir tokius 
savęs tyrimus turi perio
diniai pakartoti, jeigu ne
nori sau ir savo gydo
miems ligoniams pakenk
ti. Bet dvasios ligų gy
dytojas negali būti išim
tina tobulybė. Jis nepa
jėgtų suprasti ligonio rū
pesčių ir pergyvenimų. 
Negalima pamiršti, kad 
dvasios ligų gydytojo 
svarbiausias "vaistas" 
yra jis pats — dvasios 
gydytojas. Savaime su- 
prantama,kad jau išras
ti ir dar vis išrandami 
tos srities vaistai yra 
naujas ir galingas įran
kis kovoje su žmogaus 
dvasios negalavimais. Ir 
vis dėlto, dvasios ligų gy
dytojas, kaip buvo taip ir 
yra pats svarbiausias 
vaistas. Kaikada tai rim
tai, tai pusiau juokais 
sakoma, kad psichine te ■ 
rapija (gydymas) yra lie
žuviu atliekamas gydy
mas. Techniškai imant 
tai tiesa. Tačiau gydyto
jas privalo žinoti kada ir 

kaip kalbėti, kada tylėti 
ir mokėti klausyti. Mo
kėti susilaikyti nuo ligo
nio kaltinimo ar "pa
mokslavimo". Tas ligo
nio nepagydo. Reikia su
gebėti tylėti, klausinėti 
ir aiškinti, kad pats li
gonis suprastų, ko jam 
stinga ir ką jis turi da
ryti ar nedaryti. Aišku, 
kad tai labai švelnus ir 
sudėtingas uždavinys,ku- 
rį nespecialistui dažnai 
sunku įsivaizduoti. Kad 
būtų kiek lengviau su
prasti pateiksiu Čia po
ros ligonių elgesį su sa
vo gydytoju-psichiatru.

Viena psichiatrė mo
teris pasakojo tokį įvy
kį. Ji gydė vieną viduti
nio amžiaus intelektua
linės profesijos vyrą, 
kurs buvo gan sėkmingas 
savo darbe, bet jo darbui 
kliudė įvairūs blogi nu
jautimai ir neaiškios bai
mės priepuoliai. Vieną 
dieną, kai ta gydytoja iš
aiškino savo ligoniui, ką 
reiškia kaikurie jo ligos 
pasireiškimai, ją pačią 
pagavo nenugalimas his- 
terinis juoko priepuolis. 
Ji turėjo išeiti iš to kam
bario kur buvo jos ligo
nis ir laukti (kol tas prie- 
puolis praeis. Pasirodo, 
kaip ji pati aiškina, tas 
priepuolis turėjo šaknis 
jos pačios jaunų dienų 
pergyvenimuose.

Kitas įvykis. Viena jau
na, gerai išauklėta ir gi
liai išmokslinta savo pro
fesijoje moteris kreipė
si į gydytoją nusiskflsda- 
ma, kad jai nesupran
tamos dvasios kančios ir 
savižudybinės mintys la
bai kliudo jos darbui ir ji 
buvo įsitikinusi, kad vis
kas, ką ji tik pradės da
ryti (baigsis blogai. Ta li
gonė buvo išsiskyrusi su 
vyru po bevaikio vedu
siųjų gyvenimo. O dabar 
pajutusi nepakenčiamą 
vienumą ir ilgesį. Ji tu
rėjusi artimesnių santy
kių su keletu vyrų, kurie 
dėl įvairių priežasčių ne
galėjo jos vesti. Ji pasi
darė giliai melancho
liška, seksualiniai ne
jautri ar visai atbukusi. 
Po metų sėkmingo gydy
mosi, ta moteris užmez
gė gan įdomų flirtą su 
jaunu, patraukliu, bet ve
dusiu vyru. Vieną dieną 
atėjusi pas savo gydy
toją ji šypsodamasi pa
sisakė, kad tas flirtas 
ją labai kankina ir erzi
na. Gydytojas,kiek pagal 
vojęs prasitarė, kad jam 
neaišku, kodėl ji nenu
traukia šitų ją kankinan
čių santykių.

Po šito įvykio pacien
tės dvasios stovis pradė -

(Nukelta į 6 psl.)
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Pašventinus a.a. prof. Alfonso Jurskio paminklą Prisikėlimo kapinėse, Cornwells Heights, Pa. Sto
vi iš kairės: prof. Jonas Puzlnas.Ona Jurskienė, Balys Raugas, Sv. Andriejaus parapijos klebonas ku
nigas Jurgis Degutis, arch. Jonas Stelmokas ir pik. Vincas šaudzis. K. Cikoto nuotrauka

PAŠVENTINO PAMINKI^
1966 m. liepos 31 

d., Philadelphijoje mi
rė Alfonsas Jurskis, bu
vęs Vytauto Didžiojo Uni- 
versiteto docentas,elekt
rotechnikos katedros ve 
dejas ir technikos fakul
teto prodekanas, Lietu-

Kaip gydo...
(Atkelta iš 5 psl.) 

jo žymiai blogėti. Kai 
gydytojas vieną dieną 
pradėjo vėl plačiau aiš 
kintis su ja dėl tos pa
dėties, ji supyko, trenkė 
duris ir išėjo. Kas at
sitiko? Benagrinėdamas 
padėtį, gydytojas supra
to, kad jis padarė klai
dą užduodamas savo pa
cientei tokį klausimą. 
Paciente faktinai buvo 
patenkinta pajutusi, kad 
ji vėl yra pajėgi turėti 
gilesnius pergyvenimus 
ir kad jos seksualinis ju
timas atgijo.

Aišku, čia suminėti pa
vyzdžiai nėra tipiški. 
Kiekvienas dvasios ligo - 
nis linkęs elgtis bent 
kiek savotiškai. Čia ir 
glūdi dvasios ligų gydy
tojo darbo ypatybė ir sun
kumas. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

vos kariuomenės pulki
ninkas leitenantas, nuo 
1949 metų Temple Uni
versiteto technikos ins
tituto dėstytojas.

Dviejų metų sukakties 
proga, jo šeima pastatė 
paminklą Prisikėlimo 
kapinėse, Cornwells 
Heights, Pa. Paminklo 
projektą paruošė archi
tektas Jonas Mulokas, 
gyvenąs Chicagoje. Pa
minklas yra iš juodo Suo
mijos granito.

Liepos 27 dieną, po iš
kilmingų pamaldų Šv. 
Andriejaus parapijos 
bažnyčioje, kurių metu 
giedojo Juzė Augaitytė, 
įvyko paminklo pašven 
tinimas ir atidarymas. 
I iškilmes suvažiavo vi
si šeimos nariai, gimi
nės ir apie šešiasde
šimt velionies artimųjų. 
Atidarant paminklą kal
bas pasakė: Šv. Andrie
jaus parapijos klebonas 
kunigas Jurgis Degutis, 
JAV LB Pietryčių Apy
gardos pirmininkas Ba
lys Raugas, prof. Jonas 
Puzinas, Lietuvių inži
nierių ir architektų są
jungos Phila. skyriaus 
pirmininkas arch. Jonas 
Stelmokas ir Lietuvių ve

dirva

teranų sąjungos "Ramo
vė" Phila. skyriaus atsto
vas Antanas Impolėnas.

J.P.

MIRĖ JONAS

M. ŠVEDAS

Liepos 21 d. Oxford li
goninėje staiga mirė Jo' 
nas M. Švedas, vietos lie
tuviams gerai pažįsta
mas visos eilės organi
zacijų narys ir veikėjas. 
Po pamaldų Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje, lie
pos 25 d. palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Pamaldas atlaikė 
kleb. kun. J. Degutis, asi
stuojamas kun. Batučio 
ir kun. Neverausko. Vyt. 
Macijauskui palydint var
gonais, buv. Lietuvos 
operos solistė Juzė Au
gaitytė sugiedojo ketu
rias giesmes, kurių tar
pe buvo velionio labai mė 
giama Schuberto "Avė 
Maria".

Gausus būrys artimų
jų ir draugų velionio pa
laikus palydėjo į kapi
nes. Buvo daug gėlių, 
kurių prisiuntė ne tik 
lietuviai, bet ir velio
nio kaimynai svetimtau
čiai, su kuriais jis šir
dingai sugyveno North 
Pahiladelphijoje ar dir
bo Miesto savivaldybė
je. Kiti draugai ir gimi
nės užpirko mišių.

J. Švedas buvo gimęs 
Philadelphijoje 1906 
m. birželio 30 d. Trejų 
metų būdamas, su tėvais 
buvo grįžęs į Lietuvą ir 
per 20 metų gyveno Že
maitijoje. 1927 m. grįžo 
į Philadelphiją, kurioje 
visą visą laiką ir gyve
no, apie 20 metų išdir
bęs Miesto savivaldy
bėje.

Švedas dalyvavo Liet. 
Pašalpiniame Klube, dar
bavosi Dariaus-Girėno 
Skridimui Remti komi
tete, Lietuvių Bendruo
menėje (vienu metu bu
vo valdybos vicepirmi-

BEVERLY SHORES

• Dr. J. VALANTIE- 
JAUS globojama Lituani
kos Parko Beverly Sho- 
res gegužinė įvykusi lie
pos 27 d. praėjo gražiu 
pasisekimu. Daktaras ne 
tik kad leido naudotis vi
sa savo sodyba, bei pa
talpomis, bet dar parūpi
no liūtą, beždžiones ir 
asiliuku traukiamą veži
mėlį jaunimui linksmin
ti. 16 pėdų aukščio klou
nas, iki ašarų juokinęs 
svečius,taip pat buvo dr. 
Valantiejaus sumany
mas ir dovana geguži
nės pasisekimui.

Svečiai, kurių tarpe 
buvo malonu matyti P LB 
pirmininką Juozą BaČiū- 
ną ir ponią, duosniai pri
sidėjo prie Lituanikos 
parko įkūrimo, pirkda
mi įvairius pramoginius 
bilietėlius.

Parko projekto eski
zas paruoštas arch. E. 
Masiulio ir būsimo pa
minklo eskizai dail. J. 
Bakio sutelkė svečių dė
mesį. Dail. Viktoro Pet
ravičiaus paaukotą pa
veikslą laimėjo dail. 
Ada Korsakaitė-Sutku
vienė.

• DR. K. AMBROZAI- 
TIS apsiėmė organizuo
ti lėšų telkimą Lituani
kos parko, Beverly Sho- 
res projektui vykdyti. 
Tuo reikalu bus sudary
tas plačios apimties fon - 
das.

EUCHARISTINIS 

KONGRESAS
Popiežiaus privatinis se

kretorius Povilas Marcin
kus, kuris šiomis dienomis 
lankėsi Kolumbijoje ir per
žiūrėjo visą programą, ku
rioje dalyvaus popiežius Po
vilas VI-sis.

Turimomis žiniomis Po
piežius į Bogotą atskrenda 
rugpiūčio 22 d. apie 11 vai. 
ryto. Iš aerodromo popie
žius vyksta tiesiog j kated
rą ir iš čia bus vežamas iki 
kardinolo rūmų. Pakelyje 
palaimins susirinkusią jį 
priimtj minią. Po pietų 
įvyks ceremonija Eucharis
tinio Kongreso specialioje 
koplyčioje, kur įšventins 
138 naujus kunigus. Rug
piūčio 13 iš ryto lankysis 
priemiestyje San Jose, kur 
pasakys kalbą Pietų Ame
rikos ūkininkams. Tą pačią 
dieną po pietų Apaštališko
je Nunciatūroje priims dip
lomatinį korpusą ir padarys

ninku) ir respublikonų 
klubuose. Po II Pas. 
karo, į Philadelphiją at
sikvietė savo gimines 
iš Vokietijos bei padėjo 
šimtams Philadelphijon 
atvykusių lietuvių susi
rasti darbus ar butus. 
Būrelis dėkingų lietuvių, 
jo atminimui, Lietuvių 
Fondui sudėjo $215.

Dali, Viktoras Petravičius padovanojo savo kOrinj Nepriklau
somybės paminklo statybai Lituanicos parke Beverly Shores, 
Ind. Nuotraukoj i§ kairės: Lituanicos parko planuotojas arch. E. 
Masiulis, komisijos narė M. Ambrozaitienė ir dail. Viktoras Pet
ravičius. x

ČEKOSLOVAKIJA LIETUVOJE 
TEBĖRA MĮSLĖ

Čekoslovakija Lietu
voj tebėra mįslė. Nei 
vietiniai laikraščiai, nei 
vietiniai komunistų va
dai neprasitaria nuo sa
vęs jokios nuomonės. 
Laikraščiai pakartoja 
tik tai, kas viešai para
šyta Maskvoj, be nė vie
no žodelio iš savo pusės. 
Komunistai apie tai 
šnibždasi tik uždaruose 
savo pareigūnų susirin
kimuose.

Liepos pradžioj kelio
se didesnėse Vilniaus ir 
Kauno įmonėse buvo apie 
tai kalbėta ir viešuose, 
tam tyčia sušauktuose su- 
sirinkimuose. Tada skai
tė "raminantį" Čekų ko
munistų milicijos virši
ninko laišką, kuriame bu
vo žadėta ištikimybė "ne- 
suardomai Tarybų Sąjun
gos ir Čekoslovakijos 
tautų draugystei". Kal
bėjo apie tą laišką ir ra
šė atsakymus su padrąsi
nimais laikytis prieš "pa
vojų". Po to — visiška, il
ga tyla. Tik liepos 18 ry
tą visi gavo iš laikraščių 
paskaityti, ką Varšuvoj 
posėdžiavę vadai parašė 
į Prahą. Čia pirmą kar
tą Lietuvoj žmonės galė
jo atvirai ir garsiai pa
siskaityti apie daugelį

priėmimą spaudos atsto
vams.

Popiežius pareiškė pagei
davimą, kad jam neruoštų 
specialaus sosto, bet pa
naudotų iš Bogotos kardi
nolo rūmų paprastą kėdę.

Monsinioras Povilas Mar
cinkus pasikalbėjime su 
vietos žurnalistais pareiškė, 
kad Popiežius iš viso Bogo
toje pasakys 5 ar 6 praneši
mus ir, galbūt, visus ispanų 
kalba. Be to aplankys Bogo
toje 8 bažnyčias. Taip pat 
popiežius atidarys Pietų 
Amerikos vyskupų konfe
renciją, kuri įvyks Medeli- 
ne. Popiežius aplankys Ko
lumbijos prezidentą Carlos 
Lleras Restvepo.

Į Eucharistinį kongresą iš 
viso pasaulio atvyksta daug 
turistų. Jau dabar stropiai 
organizuojamasi, kad turis
tams netrūktų apsigyveni
mo vietų, o svarbiausia, 
kad nepritrūktų maisto.

Numatoma, kad Kongre
se dalyvaus nemaža lietuvių 
iš Amerikos ir kitų kraštų. 
Kad lietuviai būtų tinkamai 
priimti ir kad jie galėtų ge
rai pasirodyti, Kolumbijos 
lietuviai jau dabar tam 
ruošiasi. Tuo reikalu iš Me- 
dellino į Bogotą išvyko kun. 
Tamošiūnas, kuris tarsis su 
mūsų generaliniu konsulu 
dr. Siručiu ir kun. Manke- 
liūnu dėl lietuvių pasirody
mo Eucharistiniame Kong
rese.

K. Klastauskas

1968 m. rugpiūčio 9 d.

••• 
t

dalykų, girdėtų tik iš gan
dų. O ten buvo parašyta, 
kad Čekoslovakijoj yra 
"reakcinių jėgų", kurios 
aiškiai ketina likviduoti 
vadovaujantį partijos 
vaidmenį; kad socialde
mokratai siekia atkurti 
Čekoslovakijoj savo par
tiją ir perimti vadovavi
mą; kad revizionistai už' 
ėmė spaudą, radiją ir te 
leviziją; kad "reakcija" 
paskelbė naują politinę 
platformą ("2000 žo
džių"), kurioje skatina
mos riaušės ir strei
kai; ir kad Čekoslovaki- 
jos komunistai nesigina 
nuo visų tų pavojų...

Koks kam buvo įspū
dis iš to laiško, vieti
niai laikraščiai nieko 
neprasitarė: atspausdi
no laišką, kaip apmokė' 
tą skelbimą, ir viskas. 
Tik po dviejų dienų vėl 
panašiai atspausdino ir 
PRAVDOS (iš Mask
vos) aiškinimų vertimą. 
Tuo pačiu metu buvo 
pranešimas, kad liepos 
17 d. Maskvoj įvyko par
tijos centro komiteto 
posėdis, kuriame ir 
Sniečkus kažką kalbė
jo. Liepos 18 jau įvy
ko vietinio "partinio ak
tyvo" susirinkimas Vil
niuje, kur jau iš Mask
vos parskridęs Sniečkus 
papasakojo, kas ten kal
bėta. O liepos 20 dieną 
"partijos aktyvo" susi
rinkimai vienu metu įvy. 
ko visuose Lietuvos 
miestuose ir rajonų 
centruose. Pranešime 
apie juos irgi tik tiek 
prasitarta, kad visi 
juose žadėję "padėti bro
liškosios Čekoslovaki
jos komunistams ir dar
bininkų klasei apginti so
cializmo iškovojimus 
nuo reakcijos pasikėsi
nimų” ir "pareiškė įsi
tikinimą, kad ... Varšu
vos susitikime priimtas 
laiškas... padės stiprin
ti socialistinę stovyklą".

Liepos 24 d., tačiau, 
vėl buvo perspausdintas 
straipsnis iš PRAVDOS, 
iš kurio jau buvo matyt, 
kad Varšuvos laiškas ne
padeda. Kad jo pasiūly
mai Prahoje "iš esmės 
ignoruojami". Kad Pra
hoj viešai keliamas rei
kalas "peržiūrėti užsie 
nio politiką". Ten jau 
paminėtas ir partijų vir- 
šūnių susitikimo reika
lingumas. Liepos 27 d, 
— paties Jurijaus Žu
kovo straipsnis, vis iš 
PRAVDOS. Čia jau buvo 
papiltos visos Čekoslo
vakijoj kaistančios ža
rijos. Bet TIESA savo 
rankomis prie tų žarijų 
neprisilietė...

(ELTA)
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nCLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ATGAIVINAMA L. K. 
MINDAUGO DRAUGOVE

Pilėnų Tunto vadijos 
pasitarime, įvykusiame 
liepos mėn. 3 dieną, 
1968 metais, nutarta at
gaivinti L.K. Mindaugo 
d-vę, į kurią bus pri
imami lankantieji aukš
tesniąją mokyklą (High 
School) jaunuoliai.

Draugovės globėjo pa
reigas sutiko eiti Vytau
tas A. Staškus, buvęs Pi
lėnų Tunto tuntininkas. 
Rudenį į draugovės dar
bą paruošti jaunuolius į 
skautus vyčius, prižadė
jo įsijungti prityręs skau
tas vytis s. Algis Mulio
lis. Pirmojoje draugo
vės sueigoje draugininko 
pareigoms išrinktas Al
gis Nasvytis, pavaduoto
jas — Kastytis Giedrai
tis, sekretorius — Ričar
das Staškus ir iždininkas
— Kęstutis Karsokas.

Kadangi ne visi Pilė
nų Tunto skautai turėjo 
progos šiais Jubilie
jiniais Metais dalyvauti 
V-je Tautinėje stovyk
loje, L.K. Mindaugo drau
govė nutarė suruošti 
vienos savaitės stovyk
lą, kuri įvyks š.m. rug
piūčio mėn. 11-18 die
nomis, New Wasaga,On- 
tario, Canada. Stovyklai 
vietą mielai užleido To
ronto Tėvai Pranciško
nai savo stovyklavietėje, 
New Wasaga, Ont. Drau
govės skautai reiškia 
padėką Tėvui Pauliui Bal
takiui, OFM už galimy
bę stovyklauti Kanadoje.

Jaunuoliai, kurie norė
tų įsijungti įL.K. Mindau
go d-vę, prašomi kreip
tis pas Vytautą A. Staš- 
kų — 486-4942, Algį 
Nasvytį — 721-4181 ir 
Kastytį Giedraitį— 944- 
6835.

• Maj. ALGIO ir VI
DOS TALLAT-KELPŠŲ 
pirmasis sūnus, Paulius 
Kazys Tallat-Kelpša gi
mė rugpiūčio 3 d., Cle
velande, Western Reser- 
ve Universiteto ligoni
nėje.

• LB OHIO APYGAR
DOS valdyba darbo sri
timis pasiskirstė sekan
čiai: Dr. A. Butkus — 
pirmininkas, Kazys Žie- 
donis — vicepirminin
kas ir organizacinių rei
kalų vedėjas, Jonas Vir
balis — vicepirminin
kas ir kultūrinių reika
lų vedėjas, Juozas Ži
lionis — iždininkas ir 
švietimo reikalų vedė
jas ir Vladas Knistautas
— sekretorius.

Lietuvaičių pulkelis paraduoja Dainavos stovyklavietėje. K. Sragausko nuotrauka

John F. Burgess, jaunas lietuvių kilmės politikas, pakviestas 
vadovauti tautybių skyriui respublikonų partijoje, su Tautybių Są
jūdžio pirm. Ralph J. Perk aptaria tautybių atstovų iškilmių eigą 
respublikonų konvencijos metu. Tautybių atstovu iškilmės vyko 
rugpiūčio 6 d. Eden Roc viešbutyje, Mlami Beach, Fla.

JUNGTINIAM FINANSŲ KOMITETUI 
REIKIA LĖŠŲ

Laisvės Kovos metai 
jau persirito į. antrąją 
pusę. Didžiuma užsibrėž
tų darbų sėkmingai at
likta, o kiti dar laukia sa- 
vo eilės. Buvome liudi
ninkais labai pavykusios 
III Tautinių Šokių šven
tės, masinės jubilieji
nės skautų stovyklos. 
Mūsų veiksniai išlygino 
kai kuriuos bendrą veik
lą silpninusius nesklan
dumus ir su pasiryžimu 
ir nėatlaidžiai bei vienin
gai siekia užsibrėžtų 
tikslų. VLIKo pirminin
kas asmeniškai aplankė 
daugelį pasaulio kraštų, 
rado paramos mūsų by
lai ir įtakingų draugų 
Lietuvai. Prieš akis — 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimas, o vė
liau — VLIKo Seimas. 
Iš jų abiejų laukiame 
stipraus užsiangažavi
mo ir konkrečių planų 
Lietuvos Laisvės kovai.

Bet visų planų ir vi
sos akcijos didžioji są
lyga yra visos mūsų vi
suomenės plati ir duosni 
parama, moralinė ir ma
terialinė. Tik tada, kai 
mūsų viršūninės organi
zacijos atsirems duos- 
nia ir neskeptiška visų 
laisvų lietuvių parama, 
galėsime tikėtis stipres
nės akcijos Lietuvos lais
vei atstatyti.

Pasaulio įvykiai ne
stovi vietoje. Yra ženklų 
rodančių artėjančią auš
rą Maskvos komunizmo 
pavergtai žmonijos da
liai. Smurtas ir vergija 
ir jų palaikytojai susi
lauks savo teismo die
nos. Grįš laisvė ir Ne
muno šaliai, jei jos vai
kai nesiliaus dėl jos ko
voję.

Clevelando JFK yra 
įpareigotas iki šių metų 
galo sutelkti Laisvės Ko
vos akcijai remti bent 
$6,000.00. Iki šiol laiko 
dar tik maža šios sumos 
dalis yra surinkta. Di
džioji mūsų visuomenės 

dalis savo aukos dar nė
ra atidavusi. JFK su pa
sitikėjimu kreipiasi į vi
sus Clevelando ir apy
linkės lietuvius prašy
damas nedelsiant atsi
liepti su auka į JFK iš
siuntinėtus laiškus. Jei 
dėl kokių priežasčių kas 
nors laiškų nebūtų ga
vęs, prašome auką ati
duoti JFK atstovams 
kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, tiesiai pa- 
siųsti:

Jungtinis Finansų Ko
mitetas, c/o Dr. A. But
kus, 2370 Canterbury 
Rd., Cleveland, Ohio, 
44118, arba įmokėti bet 
kuriame Superior Sav
ings & Loan Assn. sky
riuje į einamąją sąskai
tą Nr. 27818.

Pas JFK iždininką F. 
Eldimtą po pamaldų taip 
pat galima įsigyti JFK 
išleistus ženklus ir di
džiosios lietuvių daili
ninkų kūrinių laimėjimų 
bilietus.

AUKOS JUNGTINIAM 
FINANSŲ KOMITETUI

Iki 1968 m. rugpiūčio 
1 dienos Clevelando JFK 
aukojo:

Per Vasario 16 dienos 
minėjimą $ 432.00 (Au
kotojų sąrašas paskelb
tas Dirvos Nr. 39).

Po $50.00 — Dr. A. 
Butkus, Dr. J. Skrins- 
ka.

$30.00 — Dr. D. Degė
sy s.

$25.00 — J, Krištolai
tis.

$22.50 — LBClevelan 
do I-ji Apylinkė.

$20.00 -- Dr. J. S.
Kriaučiūnas, Dr. J. ir D. 
Maurukai

$15.00 — V. Kasakai- 
tis, S. ir M. Melsbakai, 
P. Mikoliūnas, Dr. Z. 
Sabataitis.

$10.00 — P. Aleksan
dravičius, S.P. Ambraze
vičiai, S. Astrauskas, A.

Barzdukaitė, J. Budrie
nė, T. Dulieba, Dr. V. 
Gruzdys, V. Juodvalkis, 
Dr. V. Karoblis, K.S. 
Karpius, J. Lepeška, Dr. 
A. Miliauskas, M. Miko- 
nis, St. Nasvytis, XY,V. 
ir S. Rutkauskai, Dr. P. 
Stungys, J. ir M. Švar
cai, O. ir P. Žilinskai.

$5.00 — M. Balys, V. 
Bartuška, P. ir N. Bieli- 
niai, P. Drabišius, V. 
Geležiūnas, J. Kaklaus- 
kas, P. Kliorys, J.J. Ku- 
nevičiai, E. Martinė- 
nienė, V. Matulionis, F. 
Modestavičienė, A. Nas
vytis, V. Pliodžinskas, 
V. Račkauskas, B. Rė
kus, V. Šukienė, J. Vai
čius, E. Varekojis, S. Sla- 
bokas, A. Steponavičius, 
A. Karsokas, A. ir A. 
Kavaliūnai, P. Kudukis, 
S. ir S. Laniauskai.

$3.00 — E. Butri
mas, J. Krygeris.

$2.00 — V. Venclo
vas, A. Buknys, A. Ba
lys.

$ 1.00 — V. Neimanas, 
P. Kazakas.

Viso iki 1968 m. rug
piūčio 1 dienos — $1,028. 
50.
JFK Clevelando Skyrius 
A. Puškoriūtė, sekr.

(sk.)
• Prieš atnaujindami sa

vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiiii tel. 844-6835.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

• LIET. KONSERVA
TORIŲ KLUBASkviečia 
atsilankyti į Jono Jasai
čio paskaitą tema 
"Žvilgsnis į tremties lie
tuvių kovą dėl Lietuvos 
laisvės jubiliejiniais 
metais". Paskaita įvyks 
penktadienį, rugpiūčio 16 
d. 8:30 vai. vak. Union 
Savings Assoc. salėje, 
5106 Wilson Mills Rd. 
(ampas Richmond ir Mon 
ticello). Po paskaitos — 
pašnekesys ir kuklios 
vaišės. (sk)

• CTS SPECIALŪS 
autobusai suteikia pro
gos aplankyti įdomius pa
rengimus įvairiose Ohio 
vietovėse.

Tarp rugp. 12-18 die
nomis galite nuvykti į 
Berea mieste vykstan
čią Cuyahogos apskri
ties mugę. Kelionės kai
na — 30 centų.

Rugp. 17 CTS autobu
sai nugabens jus į Ma- 
dison, Ohio, kur vyks 
"old-fashioned day’s" 
iškilmės. Kaina — 3.50 
dol, vaikams 2.50.

Autobusai išvyksta iš 
Public Square.

WE ARE INTEREST- 
ED in 2 maids to work 
and live in a luxury 
apartment building.

Preferably related, 
such as two sister, hus- 
band and wife, etc.

Salary, suite, utili- 
ties and telephone inclu- 
ded. Fine opportunity 
for ąualified persons. 
Gali Mr. Leone at 888- 
2666.

(84-85)

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prityrę ar norį išmokti. 
Pastovus darbas, malonios 
darbo sąlygos, aukštas va
landinis atlyginimas ir 
akordinis darbas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. 
Daugelis apdraudų.

WORK WEAR 
CORPORATION 
1768 East 25 St. 
(South of Payne)

(83-85)

HELP VVANTED MALĖ

wanted
JOURNEYMEN
ENGINE LATHE OPERATORS 
MILL OPERATORS

We offer interesting work in 
machine tooling. Good wages 
and excellent benefits for jour- 
neymen or men with 10 years 
experience. Write, phone or 
come in.

MICROMATJC 
HONE CORP.

8100 Schoolcraft, Detroit 
VVE-3-7835

An eąual opportunity employer 
(85-86)

AIR-CONDITIONING & 
HEATING MECHANICS

Acąuainted with chilled water 
and hot water piping installat- 
ions; mušt have duct work and 
control wiring backgroundjyear 
round employtnent; only ąuali
fied persons should apply. Call 
412-331-6700, or after 7 p.m. 
563-5781.

(85-90)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 
MACHINERY 
REPAIRMEN

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

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

(84-93)

Lathe and mill opera
tors. Night shift, 58 
hour week.

Gear Craft Ine.
23349 Deųuindre

Hazel Park, Mich.
(313) 564-5923

(84-90)

STEEL INSPECTORS

on structural fabrlcatton. Soma 

expwi»rKa requlr«d.

PITTSBURGH TESTING 

LABORATOrcY 

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

An Equa] Opportunity Employer

(83 -85)

EXPERIENCED
PLASTIC EXTRUSION SĖT UP MEN 

and
EXPERIENCED PLASTIC INJECTION 

SĖT UP MEN.
Muši be experiettced in Colored Vinyl. 

For all ahifts.
Steady work. Fringe benefila 

Send reaunte lo 
HOU'I.LL INDUSTRIES

1560 L. Milw«ukee, Detroit, Mich. 
(67-861

Skaityk ir platink
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VYTAUTAS MARUOŠIUS diriguos New Yorko simfoniniam or
kestrui PLB Seimo proga suruoštame koncerte rugsėjo 1 d. Lin- 
coln Centre, Philharmonic HalL Bus išpildyti J. Gaidelio, V. Ja- 
kubėno, J. Kačinsko ir K.V. Banaičio kūriniai, tarp kurių yra iš
traukos iš naujai parašytų operų "Jūratė ir Kastytis" ir "Dana".

REPREZENTACIJA IR 
LIETUVOS DRAUGAI

Lietuvos Generalinis 
Konsulas dr. P.Daužvar- 
dis, reziduojąs Chicago
je, yra judrus, veiklus 
kaip savųjų pasaulyje 
taip ir Chicagos svetimų 
kraštų konsulų gyveni
me. Konsulas visad kvie
čiamas dalyvauja diplo
matinio korpuso rengia
muose parengimuose, ne
retai ir jų asmeniškuo

Mūsų mielą prietelį Vytautą Igną, žmoną 
Birutę, p. Ignatavičienę, brolį Eugenijų ir 
kitus artimuosius netekus tėvo ir vyro

JONO IGNATA VIČIAUS-IGNO

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Nijolė ir Jonas Ulėnai

A. A.
JUZEFAI NASVYTIENEI

mirus, jos vyrą Steponą Nasvytį, dukras: 
Birutę Smetonienę, Aldoną AugustinaviČie- 
nę; sūnus: Algirdą, Jaunutį Nasvyčius ir 
jųjų šeimas nuoširdžiai užjaučia

M.. E. Valiukėnai ir šeima

Šviesios atminties, mūsų tėvelių ne
užmirštai draugei

A. A.
JUZEFAI NASVYTIENEI 

mirus, jos vyrą Steponą Nasvytį, dukteris 
Aldoną Augustinavičienę, Birutę Smetonie
nę, sūnus Algirdą ir Jaunutį Nasvyčius ir 
jų šeimas giliai užjaučia

Irena ir Stasys Giedrikiai 
Pajauta ir Tadas Tallat-Kelpšai

A. A.
JUZEFAI NASVYTIENEI

mirus, jos dukteriai Aldonai, ir sūnums dr. 
inž. Algirdui ir inž. Jaunučiui ir visiems gi
minėms reiškiame gilią užuojautą.

Irena ir Bronius Galiniai

se, šeimyniniuose pri
ėmimuose.

Liepos 27 dieną Kon
sulas su ponia buvo kvies
ti ir dalyvavo Švedų kon
sulo dukros vestuvių puo 
toje, rengtoje konsulo re 
zidencijoje, kur buvo 
kviesti tik patys arti
miausi asmenys. Žinant, 
kaip svarbus yra asme
niškas — šeimyniškas 
kontaktas politinėse sfe
rose, mums tenka tik 
džiaugtis, kad mūsų kon. 

sulas sugeba laimėti 
draugų sau ir Lietuvai.

Tenka pastebėti, jog 
P. Daužvardis visur ir 
visada "nešasi" su sa
vimi Lietuvos laisvės 
reikalą, pavergtos tau
tos kančias — visur ieš
ko ir randa būdus ir for
mas painformuoti sve
timtaučius apie lietuvių 
tautos vergijos nedalią, 
tautos nelaimę, tautos iš
silaisvinimo viltį. Gar
siai ir įtikinančiai kal
ba apie neteisėtą politi
nę Lietuvos padėtį.

Liepos mėn. 18 dieną 
konsulas P. Daužvar
dis buvo pakviestas ir 
pasakė politinę kalbą 
"Kiwanis" klubo subuvi
me Chicagoje. Klubas 
yra pasaulinio masto, 
veikia veik visuose kul
tūringo pasaulio laisvuo, 
se kraštuose. Klubui 
priklauso įtakingi kraš
to žmonės: didieji biz
nieriai, politikai ir ki
ti.
JONAS VIRBALIS - LAS 
VYR. VALDYBOS 
PIRMININKAS.

Liepos 6 d. Chicagoje 
įvykęs LAS suvažiavi
mas išrinko vyr. valdy
bos pirmininku Joną Vir
balį, kuris sudarė šio 
sąstato valdybą: I pirm, 
pavad. inž. K. Oželis, II 
pirm, pavad. Val> Šim
kus, sekretorius M. Bly
nas, iždininkas — Zig
mas Peckus. Tuo būdu 
LAS valdybos dauguma 
parinkta iš Clevelande 
gyvenančių veikėjų.

STASYS _ ŠIAUČIŪNAS 
LIGONINĖJE

Visuomenininkas Sta
sys Šiaučiūnas, buv. Lie 
tuvių Bendruomenės 
apyg. pirmininkas, ALT 
S-gos skyr.pirmininkas 
ir kt. pareigose, vis dar 
negaluoja. Jau kuris lai
kas jis yra Norvegian 
amer. Hospital (1044 
North Francisco Avė.), 
Dr. J. Bartkaus globoje. 
Pereitą savaitgalį Stasį 
aplankė brolis Jonas iš 
Clevelando, o taip pat T. 
Blinstrubas, ALTS pir
mininkas.

• ANTANO NAKO dai
lės kūrinių paroda įvyks 
Čiurlionio Galerijoje, 
Chicagoje nuo lapkričio 
16 iki 24 d.

• VYTAUTAS NAKAS, 
jaunas dainininkas ir mu
zikos kritikas, išvyko į 
Paryžių, kur Sorbonnos 
universitete tęs prancū
zų kalbos studijas.

• ANTANAS KRAU
SAS, Australijos lietuvių 
kultūrininkas bei veikė
jas, buvęs Skuodo lietu
vių gimnazijos direkto
rius, atvyksta įAmeriką 
ir rugsėjo 13 Chicagoje

Buvusio JAV prezidento D. Eisenhowerlo vaikaitis, kuris drau
ge su Nixonaitėmis buvo atsilankęs Į III-ją Tautinių Šokių Šventę 
Chicagoje, čia turėjo progos pasikalbėti su lietuviais. Nuotraukoje 
D. Eisenhoweris su losangeliete Irena Žukaite.

L. Kanto nuotrauka

Sydney lietuvių Meno Ansamblis Š.m. liepos mėn. 20 dieną suruošė koncertą-vakarą, kuriame da
lyvavo apie 350 lietuvių. Nuotraukoje Meno Ansamblio mišrus choras, kuriame vadovauja M. Umbra- 
žiūnienė. Svečių vardu choro dalyvius pasveikino Sydney apylinkės pirmininkas A. Dudaitis (dešinėje).

V. Vilkaičio nuotrauka

LOS ANGELES

DR. KUN. P. CELIEŠIŲ 
IŠLYDINT

Kun. Celiešiaus pasky
rimas St. Joseph para
pijos klebonu St. Louis, 
Mo. vietos kolonijai bu
vo staigmena.

Liepos 28 d. L.B. val
dyba, O. Razutienės pas
tangomis parapijos salėj 
suruošė išleistuves su 
menine programą, kurią 
atliko Rimtautas ir Bi
rutė Dabšiai, akompanuo
jant R. Apeikytei, be to 
pianistė, pianu išpildė 
dar atskirą kūrinį.

Išleistuvių pobūvį pra
vedė D. Barauskaitė. At
sisveikinimo žodį dauge
lio organizacijų atstovai 
papildė įvairiomis dova
nomis.

Prelatas J. Kučingis 
savo žodyje išryškino 
kun. Celiešiaus asme
nybę, pabrėždamas, kad 
būtų laimingas, jei gau
tų tolygų pakaitalą.

Išklausius kun. Celie
šiaus aiškiai matėsi kad 
keturių metų laikotarpy
je šių dvasiškių tarpe 
buvo aukštos toleranci
jos bendradarbiavimas, 
kolonijai suteikęs ne
maža dvasinio peno. Jo 

bei rugsėjo 15 Detroite 
skaitys paskaitas apie 
Vydūną. Dar lankysis 
Clevelande, Bostone, 
New Yorke, Tabor Far- 
moje ir kitur.

• MAJORAS ANTA
NAS M. VAITEKŪNAS, 
sūnus Elenos Vaitekū- 
nienės iš Brooklyn,N.Y. 
neseniai pakeltas įpul- 
kininko-leitenanto laips
nį, šiuo metu tarnauja 
aviacijoje, Washington,
D.C.

Linkime jam kopti 
aukščiau Dėdės Šamo 
tarnyboje. 

pasirinkimas naujos vie
tos yra lyg misija, 
siekianti sustiprinti dar 
vieną lietuvybės atspa
ros punktą. Žinodami jo 
būdo savybes, esam tik
ri, kad tą uždavinį at
liks sėkmingai.

K. Galiūnas

ROCHESTER

• VIRGINIJA RASA 
KRIVYTE, Ramutės ir 
Jono Krivių duktė, iš Ro- 
chester, N.Y. gimusi 
1948 metais Memminge- 
ne, Vokietijoje, prieš 
tris metus su ypatingais 
atžymėsimais ispanų ir 
prancūzų kalbose, baigė 
Eastridge Highschool, o 
šį pavasarį Statė Univer
sity of New York at Buf- 
falo įsigydama bakalau
ro laipsnį moderniųjų 
kalbų srityje, drauge ir 
gimnazijos mokytojos 
cenzą. Ir gimnazijoje ir 
universitete visą laiką 
buvo garbės sąrašuose.

Bebaigdama universi
tetą, Virginija dėstė is
panų ir prancūzų kalbas 
vienoje Rochesteriogim
nazijoje.

Ji priėmė kvietimą 
dėstyti ispanų kalbą Mon- 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE
Jansonų vasarvietes viloje

GERIAUSIAI PAII.SĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COI) - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS

^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 jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Vila AUDRONĖ JAU ATIDARYTA IR PRI
IMA SVEČIUS.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE. CAPE COD. MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą. \

a 
a 
a

roe Community College, 
Rochester, N.Y. Aukštes
nio mokslo laipsnio 
sieks Rochesterio Uni
versitete.

Virginija Krivytė šiuo 
metu keliauja po Europą, 
aplankė Memmingeną, 
taip pat ir kitas vieto
ves Vokietijoje, tarp jų 
ir Vasario 16-sios Gim
naziją. Lankėsi Luxem- 
burge, Šveicarijoje, Ita
lijoje, kur dalyvavo audi
encijoje pas popiežių, 
Ispanijoje. Prieš vyks
tant į Angliją, ji dar ke
tina grįžti į Vokietiją, 
kad dalyvautų mokslinių 
studijų savaitėje.

• PALANGOJE įreng
tas naujas restoranas 
"Birutė", apie kurį jau 
esą kalbama "ne mažiau, 
kaip apie Šeduvos malū
ną". Mat ir čia patalpos 
menininkų išpuoštos se
noviškos išvaizdos pa
puošalais, didžiajame 
lange spalvoto stiklo Bi
rutės paveikslas, bare 
— Birutė su Kęstučiu, o 
iš viso ši svetainė pri
menanti "senovėje ošu- 
sius ąžuolus, milžinus, 
dievams amžiną ugnį sau
gojusią vaidilutę Biru
tę". Tik svečių jau eilės. 
Mat joj pabuvoti atvyksta 
ne tik iš įvairių Lietu
vos kampelių: "ja žavisi 
kitų respublikų žmo
nės", anot TIESOS ko
respondento V. Minio
to. O jų Palangoj dabar 
daug... c (E)
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