
J t Rugienius 
19235 Bėaverlund Strf 
Detroit, Mio. 48219,

HHH Ui HHHBH f---------- the LITHUANIAN national newspaper----------------
jMH|r Į 6»o7 superior avenue. cleveland, ohio 44103 Teiephone: 431-6344

J8F Lietuvos Laisves Kovos Metai
H ■ ■ K Į lih. - Augus* Nr. 89

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TARP DEMOKRATŲ
NUOTAIKOS IR PAŽIŪROS PRIEŠ

VYTAUTAS MEŠKAUSKASNixono išrinkimas res 
publikonų kandidatu at
palaidavo demokratus 
nuo didesnio galvosūkio 
ką išstatyti savo kandi
datu. Mat, jei respubli
konai būtų išstatę gu
bernatorių Rockefelle- 
rį, tai reikštų, kad jie 
laiko krašto daugumą nu
siteikusią kairiai ar li
beraliai. Ir jei tokia pa
žiūra teisinga, demokra 
tai irgi turėtų išstaty
ti, kairiau už dabartinį 
viceprezidentą nusiteiku
sį asmenį. Krašto gyven
tojų daugumą tačiau su
daro šeimos, kurių už
darbio vidurkis siekia 
kiek daugiau kaip 8.000 
dolerių į metus. Jie yra 
daugiau ar mažiau paten
kinti nusistovėjusia tvar
ka, kurios griežtesnio iš
laikymo jie labai pagei
dautų. Už tat respubliko
nai ir parinko tokį kan
didatą, kuris stovėtų vi
duryje tarp Rockefelle- 
rio ir konservatyviai nu
siteikusio Reagano. Vi
sos tautos mastu žiūrint 
Nixonas, ypač turint gal
voje jo pasirinktą kandi
datą viceprezidento pos
tui, stovi kiek dešiniau 
už patį vidurį.

Tokioje būklėje demo
kratai be didesnio galvo
sūkio gali savo kandida
tu pasirinkti viceprezi
dentą Humphrey, kuris 
stovi kiek kairiau už pa 
tį tautos vidurį, skaity
dami, kad jis bus daugiau 
ar mažiau priimtinas ar 
pakenčiamas gyventojų 
daugumai. Turint tai gal
voje, senatoriaus McCar- 
thy galimybės atrodo ga
na menkos. Mat, to sena
toriaus didžiausias pa
trauklumas yra jo nusi
statymas prieš Vietna
mo karą. Prieš tą karą 
pasisako ir kiti kandida
tai. Skirtumas tarp jų ir 
McCarthy yra toks, kad 
kiti pasisako už 'garbin
gą' taiką, t.y. tokią, kuri 
leistų paties Pietų Viet
namo gyventojams pasi
rinkti sau patinkamą val- 
dymosi formą, tuo tarpu 
McCarthy mano, kad dau
guma to krašto gyvento
jų nėra priešingi komu
nizmui ir todėl pereina
mam laikotarpiui koali
cinė vyriausybė su ko
munistų dalyvavimu ir 
net dominavimu nėra ne 
tik blogas, bet ir pagei
dautinas dalykas. Tai fak- 
tinai reikštų ligšiolinės 
JAV politikos paneigimą 
ir naujų kelių ieškojimą, 
kuris galėtų sudaryti di
delį pavojų ne tik JAV po - 
zicijai Ramiojo Vandeny 
no baseine, bet ir visa
me likusiame pasauly
je. Už tat sunku patikėti, 
kad dauguma JAV gy
ventojų būtų tokios pažiū
ros. Juo labiau, kad Viet - 
namo karo naštos ji be
veik nejaučia. Visa tai 
veda prie H.H. Humph
rey nominavimo. Faktas, 
kati jis buvo dabartinėje 
administracijoje, netu
rėtų jam per daug kenk
ti, nes bent kol kas gyve
nimas daugumai rinkikų

gerėjo, bet neblogėjo.
Bet, kaip žinia, JAV 

prezidentas nėra renka
mas tiesiogiais rinki
mais, bet elektorių. Bent 
teoretiškai yra galimy
bės, kad daugumą balsų 
gavęs kandidatas gali 
pralaimėti pačius rinki
mus. Už tat kandidatui la
bai svarbu laimėti kai ku
rias didžiąsias valsti
jas, turinčias didžiuo
sius miestus. Didmies
čių gyventojai paprastai 
turi kiek kitokias pažiū
ras ir yra 'kairiau' nu
siteikę už mažesnių mies
tų ir kaimų gyventojus. 
Juose iki’ šiol stipresni 
buvo demokratai ir neat
rodo, kad ir šiais metais 
būtų didesnių nukrypimų 
nuo tos taisyklės. Mies
tuose yra ir daugiau neg
rų. Baltiesiems kraus
tantis į priemiesčius, 
daugelyje didmiesčių 
negrai sudaro labai di
delį gyventojų nuošim
tį, kuris turi įtakos ir 
į rinkimų rezultatus.

Negrai yra daugiau nu
sistatę prieš Vietnamo 
karą negu baltieji — bent 
taip aiškina jų vadai — 
nes tas karas neleidžia 
skirti daugiau lėšų jų gy
venimo lygiui pakelti, 
dėl to jie gal daugiau 
būtų palankūs McCar
thy kandidatūrai. Iš ki
tos pusės, H.H. Humph
rey turi geresnįsenes-

Sovietų kariuomenė 
užėmė Čekoslovakiją

Rugpiūčio 20 vakare 
radijo ir televizijos pra 
nešimais buvo sukrėsti 
visi, išgirdę, kad Sov. 
S-gos, Rytų Vokietijos, 
Lenkijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos kariuomenės 
daliniai peržengė Čeko
slovakijos sieną. Pirmie 
ji pranešimai iš Prahos 
rodė, kad tam kruvinam 
žygiui jau viduje iš anks

— Po ilgo svarstymo aš nutariau tau padėti!...

KONVENCIJĄ

nį 'rekordą' kovoje už 
vadinamas 'pilietines tei. 
sės'. Kiekvienu atveju, 
dabar atrodo, kad ir 
Humphrey pas juos tu
rės didesnį pasisekimą 
negu Nixonas ir tai galės 
nulemti daugelio did
miesčių rinkimų rezul
tatus.

Nixonas nesitiki gauti 
didesnį negrų pritari
mą. Jis greičiau tikisi 
gauti dalį Wallace šali
ninkų balsų, nors jie tai 
padarys ne iš meilės 
jam, bet dėl tos papras
tos priežasties, kad bal
suodami už Wallace jie 
praktiškai atiduoda savo 
balsus... už Humphrey. 
Tai yra tikroji priežas • 
tis, kodėl Nixonas sie
kė Pietuose labai popu
liaraus senatoriaus 
Strom Thurmond talkos. 
Ji jam buvo reikalinga 
tam, kad atitraukus kon
servatorius nuo Reaga
no. Ji jam dar bus rei
kalinga aiškinant, kad 
Wallace kandidatūra kon
servatoriams daugiau 
kenkia negu padeda. 
Abiem atvejais, konser
vatoriai turėtų palaikyti 
Nixoną ne iš meilės, bet 
kaip mažesnę iš dviejų 
blogybių.

Ar ta strategija atneš 
Nixonui pergalę, tuo 
tarpu dar sunku tikrai pa
sakyti. Visuomenės pa
žiūros keičiasi kas valan
dą ir dieną. Tuo tarpu H.
H. Humphrey tikisi lai
mėti bent nominaciją.

to buvo pasiruošta, karto
jant raginimus nesiprie
šinti ir pranešinėjant, 
kad čekų kariuomenė ir 
milicija negavusi įsaky
mo įsiveržėlius sulaiky
ti.

Kad kaž kam ruošiama
si, matėsi ir iš Sov. S- 
gos, Lenkijos ir R. Vo
kietijos spaudos, nutrau 
kus Bratislavoje sutar

JAUNŲJŲ DAINININKŲ 

KONKURSO DALYVIAI

Tradicinis Dirvos jaunųjų dainininkų konkursas 
šiais metais įvyks rugsėjo 28 d. Clevelande. Kon
kurso aukščiausias tikslas yra iškelti mūsų pri
augančios dainos jėgas, jas premijomis paremti 
ir sudaryti bent minimalias materialines sąly
gas toliau tobulintis. Šio konkurso laimėtojai būna 
kviečiami koncertams ir tie kvietimai jauniems 
dainininkams duoda progos arčiau susirišti su lie
tuvių kolonijomis.

Dainininkų turime nemaža, tačiau vis dėlto rei
kalingas jaunesniųjų prieauglis. Reikia remti jau
nimą, kuris turi pasiryžimą studijuoti dainavimą.

Nuo šio numerio Dirvoje pradedame skelbti dai
nininkes, pareiškusias norą Dirvos konkurse da
lyvauti.

DALIA ZAKARAITE, mezzo-sopranas, gyv. 
Rockford, III, jau antri metai studijuoja muziką 
Urbanos universitete ir per paskutiniuosius 4 me
tus daug kur dainavo solo, o taip pat su Rockfordo 
simfoniniu orkestru, Rockfordo ir Chicagos lietu
vių televizijoje,_ įvairiuose lietuvių ir amerikiečių 
parengimuose. Šį pavasarį ji laimėjo pirmąją vie
tą jaunesniųjų dainininkų grupėje Margučio ruošta
me konkurse, o šeštadienį, rugpiūčio 24 d. dainuos 
solo ALTS-gos Chicagos skyriaus ruošiamoje An
tano Olio akademijoje.

tas "spaudos paliaubas" 
ir žodinėmis atakomis 
vėl pradėjus pulti Pra
hos režimą. Toje komu
nistų spaudoje dieną 
prieš invaziją nedvipras 

miškai buvo pareikšta, 
kad "komunistų partijų 
pareiga gelbėti kitokraš 
to komunistus nuo impe
rialistinių intrigų".

Vakarų sostinėse ki
lęs susirūpinimas išreiš
kiamas pasipiktinimu, 
specialiais vyriausybių 
posėdžiais. Ir JAV pre
zidentas Johnsonas ne
delsiant sukvietė kraš
to saugumo tarybos posė
dį padėčiai apsvarstyti. 
Gi karinėje vadovybėje 
išreikštas nusistebėji
mas "nelauktu sovietų 
žygiu", pačiame štabe 
net nežinant, kad JAV ka
riniai daliniai Vak. Vo
kietijoje gavo įsakymą 
būti paruoštyje. Kokių 
žygių imsis VVashingto- 
nas ir kt. sostinės, dabar 
dar neaišku. Aišku tik 
tai, kad anksčiau buvo 
pareikšta, jog JAV vy
riausybė nesikiš į Sov. S- 
gos ir Čekoslovakijos 
santykių raidą. Tai jau 
ne pirmas kartas, paska
tinęs komunistus bebai
mės ir pavojaus vykdy-

Jaunieji

Šiais jubiliejiniais metais 
Dirva, talkinama ALT Są
jungos Clevelando skyriaus, 
rugsėjo 28 d. Clevelande 
rengia tradicinį JAUNŲJŲ 
DAINININKŲ KONKUR
SĄ, kurio laimėtojams ski
riamos 3 premijos. Pirmoji 
premija — $300.00, antroji 
— $200.00 ir trečioji — 
$150.00. Konkurse kviečia
mi dalyvauti jaunieji dai
nininkai iš JAV jr Kana
dos.

Konkurse gaji dalyvauti 
lietuvių kilmės moterys ir 
vyrai, nevvresni kaip 28 
metų amžiaus, iš anksto 
pranešę apie tai Dirvai, bet 
ne vėliau, kaip iki rugsėjo 1 
d. Įsiregistruojant reikia 
pranešti balso rūšį, kur mo
kosi dainavimo, tikslų ad
resą ir atsiųsti vieną foto
grafiją, tinkančią laikraš
čiui.

Konkurse dainininkai tu
rės padainuoti po tris savo 
pačių pasirinktas dainas. 
Viena iš jii turi būti lietu
vių kompozitorių kūrinys, 
kitos dvi gali būti ir sve
timtaučių kūriniai. Dvi iš 
trijų dainų turi būti dai
nuojamos lietuviškai, o tre
čioji gali būti dainuojama 
ir originaline kalba.

Visiems konkurso daly
viams bus parūpintas akom
paniatorius. Norintieji gali 
ir savo akompaniatorių at
sivežti.

Dirva, rengdama jaunų
jų dainininkų konkursus, 
kurių pirmasis įvyko 1959 
m., aukščiausiu tikslu lai
ko iškelti mūsų priaugan
čios dainos jėgas, jas pre
mijomis paremti ir sudary
ti bent minimalias materia
lines sąlygas toliau tobu
lintis. šio konkurso laimė
tojai būna kviečiami kon
certams ir tie kvietimai 
jauniems dainininkams duo
da progos arčiau susirišti 
su lietuvių kolonijomis.

ti savo agresijos planus.
Dubčeko iš vadovybės 

išmestas stalinistas No- 
votny savo laiku buvo 
grasinančiai pareiškęs, 
kad, girdi, — "dar pa
simatysim..." Atrodo, 
kad Sov. S-ga tuo būdu 
vėl paruošė kelią stali- 
nistinio režimo šalinin
kų grįžimui į Prahos 
valdžią.

Dubčeko vadovauja
mas kompartijos centri
nis komitetas dar spėjo 
pareikšti protestą, pa
skelbiant, kad sovietų in 
vazija "yra priešingas 
aktas ne tik socialisti
nių kraštų santykiavimo 
principams, bet ir nusi
kaltimas tarptautinei tei 
sei".

Dubčekas ir jo kole=- 
gos geriausiai žino, klek 
tos teisės ir principai 
bojami komunistų.

Čekų nuotaikas liudija 
du vyrai, pirmieji me- 
tęsi prieš riedančius so
vietų tankus ir protesto 
ženklan paaukoję gyvy
bes. Kiek dar aukų pa
reikalaus naujoji sovietų 
invazija, niekas dar nega. 
Ii pasakyti.

Sovietų Sąjunga dar 
kartą parodė pasauliui 
savo tikrąjį veidą ir sa
vo tikslų pastovumą.
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Meksikos sostinės Konstitucijos aikštė.

1968 metų olimpijada Meksikoje

Kaip paskirstytas Lietuvių Fondo pelnas?

Pasaulinė sporto Olim
piada šiemet įvyks kai
myninėje Meksikoje, 
tarp spalio 12 ir 27 d.d.

1964 metais Olimpia
da vyko Japonijoje.

Meksika daugumoje 
kalnynų kraštas ir pa
ti sostinė, Mexico var
du, kur žaidynės vyks, 
yra 7,400 pėdų aukš
čiau jūros paviršiaus, 
taigi gerokoje aukštumo
je, kur oras jau skystes, 
nis.

Kalnuotų kraštų atle
tai pasiruošimus atlie
ka atitinkamose aukštu
mose kvėpavimui pritai
kinti. JAV atstovaus 
apie 400 atletų.

***
Olimpijadai artėjant, 

kilo nesusipratimų (pri- 
vedusių prie Olimpija- 
dos boikotavimo iš eilės 
kraštų atletų pusės, įve
liant politiką. Nesusi
pratimų įnešė priėmimo 
į žaidynes Pietų Afrikos 
atletų klausimas dėl bal
tųjų atsinešimo į savo 
negrus. P. Afrikos bal
tus atletus priėmus, 
Olimpiadą būtų boiko
tavę Afrikos juodųjų 
valstybių sportininkai ir 
komunistų valdomų kraš
tų vardu rusai. Būtų boi - 
kotavę ir JAV negrai, o 
jų tarpe yra daug žymių 
atletų, galinčių parnešti 
kraštui garbės laurus.

Olimpiados komitetas 
nusprendė Pietų Afrikos 
atletus nepriimti, žinant 
kad tos valstybės boiko
tas Olimpiadai mažiau
sia pakenks.

Iš kitos pusės, betgi, 
įrodinėta kad Pietų Af
rikos atletai privalo būti 
priimti, kitokiu atveju 
turėtų būti neleista daly
vauti ir Sovietų valdomų 
kraštų atletams dėl So
vietų "barbariško elgi
mosi" — Rusijoje su žy
dais. ***

Senovės Graikijoje, 
Olimpiados sporto žaidy
nių pradžia minima 776 
metais prieš Kristų, įvy 
kus Olympia slėnyje,

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VlMStO 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.

K. S. KARPIUS

Olympo kalno pašonėje, 
mitologiškų graikų die
vų Zeuso ir Heros kulto 
šventovėje.

Graikijos senajai galy
bei žlugus, Olimpiadas 
vykdė romėnai. Betgi vė
liau, Romos imperato
rius Teodosijus 393 me
tais po Kristaus šias 
sporto žaidynes panaiki
no.

***
Moderniškos Olimpia

dos atnaujinta 1896 me
tais; pirmutinė Graiki
jos garbei primin
ti, įvyko Atėnuose. Nuo 
tada iki šiolei rengta kas 
ketveri metai; buvo su
trukdytos tik karo laiko
tarpiais: 1916 metais ir 
1940 ir 1944 metais.

Dabar dėl to nesusipra
timo Pietų Afrikos atle
tų klausimu, kas neatitin
ka Olimpiados dvasiai, 
kelta sumanymai, ar ši 
Meksikoje rengiama 
Olimpiada neturėtų būti 
jau paskutinė.

Tačiau taip nebus, nes 
Vokietija jau pradėjo žy 
gius gauti Olimpiadą 
1972 metais. Išvengimui 
jau numatomų nesusipra
timų, JAV slaptai paža
dėjo Vokietijai prieš 
Olimpiadą sulaikyti vei - 
kimą propagandinių įren
gimų prieš Sovietus 
Muenchene, kur Olimpia
da būtų rengiama, tarp 
jų Radio Free Europe, 

Meksikos indėnų šventnamių skulptūros iki šiai dienai išsilai
kiusios kelia turistuose dideli susidomėjimą.

ir radijo stoties ameri
kiečių zonoje Berlyne.

***
MEKSIKA. Ši pietinė 

Šiaurės Amerikos vals
tybė savo tolimos praei
ties kultūra, savo seno
viška architektūra, savo 
senovės pagoniškais pa
minklais ir maldnamiais 
viršija ir seną Egiptą.

Dabartinės Meksikos 
plote amžių praeityje, gy
veno ir darbavosi kultū
riniai pakilusių indėnų 
civilizacijų žmonės, 
daug anksčiau negu ispa
nai į tą naujojo pasaulio 
dalį atsibastė.

Indėnų gentis ar tau
ta Majai, išplito iš Juka- 
tano (pietinėje dabarti
nės Meksikos dalyje, iš
sikišusioje į Meksikos 
įlanką). Plačiai pažangė- 
jus žemdirbystėje tauta, 
Majai išstatė didingus 
maldnamius, piramides 
ir išrado kalendorių.

Juos nustelbė vėlesni 
Toltekai, šiuos gi —dar 
kita veržlesnė tauta Azte- 
kai.

Veik tais pat metais, 
kai Gediminas statė sau 
galingą pilį ir sostinę 
Vilnių, Aztekų impera
torius Montezuma 1,1325 
metais statydino Teno- 
hitlaną, dabar sostinę va
dinamą Mexico vardu. 
Jis nustatė tikybinių apei
gų tvarką.

1519-1521 metų laiko
tarpiu Aztekų imperiją 
sunaikino ispanas užka -

Liepos mėn. 8 d. gra
žioje dr. Kazio Ambro- 
zaičio sodyboje Dune 
Acres, Indiana, įvyko pir
masis Lietuvių Fondo 
Pelno skirstymo komi
sijos posėdis, kuriame 
dalyvavo trys Lietuvių 
Fondo Tarybos atstovai 
— dr. Kazys Ambrožai
tis, dr. Jonas Valaitis ir 
Vytautas Kutkus ir trys 
JAV Lietuvių Bendruo- 

riautojas HernandoCor- 
tez atsibastęs didelėmis 
pajėgomis po to, kai 1492 
metais jūrininkas Kolum
bas, ieškojęs kito kelio 
jūromis į Indiją, atidarė 
duris į šį naująjį pasau
lį.

Po apie trejeto šimt
mečių ispanų žiauraus 
valdymo, jau gerokai su
simaišę baltieji su vie
tiniais indėnais, visi ly
giai kenčią Ispanijos ka
ralių paskirtų valdovų 
priespaudą, pasekdami 
1776 metų Šiaurės Ame
rikos gyventojų pavyz
džiu, sukilo 1810 ir 1812 
metais.

Pasinaudodamas vi
suotinu nusistatymu nu
sikratyti Ispanijos jun
go, ispanas generolas 
Iturbide 1821 metais pra
vedęs sukilimą, paskel
bė Meksiką nepriklauso
ma valstybe, bet pats 
pasiskelbė imperato
rium, savo nelaimei: 
1823 metų gyventojų su
kilimu Meksika paskelb
ta respublika, generolas 
- imperatorius po keleto 
mėnesių buvo sušaudy
tas, nes jo valdžia buvo 
žmonėms peržiauri.

Meksika tais laikais 
buvo žymiai didesnė: 
jos ribose tada buvo Ka
lifornija ir Texas. Tex- 
as 1836 metais atskilo 
nuo Meksikos, pasiskel
bė respublika, dėl to ki
lęs karas su Meksika 
palietė ir JAV. Texas 
prisijungė prie JAV 1845 
metais, Kalifornija 1850 
metais. Tas Meksiką su
mažino pusiau.

1864-67 m. laikotar
piu Meksika vėl gavo im
peratorių: Prancūzijos 
Napoleono III įsikišimu 
austras didkunigaikštis 
pasodintas Meksikos im
peratorium Maksimi- 
liono I vardu.

JAV, stiprėdama, pra
dėjo savo griežtą politi
ką neleisti europiečiams 
kištis į naujojo pasaulio 
reikalus. Privertė Pran
cūziją savo kariuomenę 
iš Meksikos išdanginti, 
gyventojai imperatorių 
nuvertę sušaudė — Mek
sikoj vėl atstatyta res
publika. Po to sekė eilė 
prezidentų ir diktatorių, 
ir dar karų su JAV.

Dabartinės Meksikos 
plotas 758,260 kv. my
lių. Gyventojų skaičius 
virš 45 milijonų.

VYTAUTAS KUTKUS

menės Centro Valdybos 
atstovai — Kostas Doč
kus (pavadavo kun. Jo
ną Borevičių, SJ), Jonas 
Kavaliūnas ir Antanas 
Šantaras. Posėdžiui pir
mininkavo dr. Jonas Va
laitis, o sekretoriavo — 
Antanas Šantaras.

Posėdžio dalyviai nuo
širdžiai svarstė, kaip 
geriausiai reikėtų pa
skirstyti šiais metais 
Lietuvių Fondo Tarybos 
numatomą 25,000 dol. 
pelną.

Jau anksčiau reiškiau 
savo nuomonę, kad Lie
tuvių Fondo pelno nerei
kėtų perdaug smulkinti 
ir blaškyti, bet panaudo
ti didesniems darbams 
atlikti, kurių kitos or
ganizacijos ir pavieniai 
asmenys nepajėgia pa
daryti, ypač atkreipiant 
dėmesį į retėjančias gre
tas mūsų mokslininkų, 
istorikų, kalbininkų, mu
žikų, rašytojų, meni
ninkų ir pan., sudarant 
jiems sąlygas kurti ir 
užsakant mums šiandien 
taip reikalingus jų vei
kalus.

Atrodo, kad šiuo keliu 
suka dabartinė Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo 
komisija. Savo pirmame 
posėdyje patiektų pra
šymų ji beveik ne
svarstė, bet nusistatė se
kančias bendras gaires:

1. 50% skirti JAV Lie
tuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos pro
jektams.

2. 25% skirti Lietuvių 
Fondo specialiems pro
jektams ir

3. 25% skirti įvai
riems metiniams reika
lams, kaip Kultūros Fon
dui, premijoms ir pan.

Kaip matome, stam
biausia suma (apie 50%) 
atiteks lituanistinių rei
kalų rėmimui ir mūsų 
jaunimo švietimui. Šiai 
sumai atatinkamą projek
tą sekančiam posėdžiui 
paruoš Švietimo Tary
bos pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas, tačiau jau 
dabar žinome, kad tai 
apims naujų vadovėlių 
rengimą, naujų pratimų 
paruošimą, jaunimo ir 
vaikų skaitinių planavi
mą, stipendijos lituanis
tikai studijuoti, mokyto
jų studijų savaičių orga
nizavimą ir pan.

Pelno skirstymo ko
misija daugiausiai laiko 
paskyrė Lietuvių Fondo 
specialiems projektams 
svarstyti. Visi sutarti
nai nutarė, kad pirmoje 
eilėje šio fondo lėšos 
būtų nukreiptos Lietu
vos istorijos paruoši
mui, nors šių eilučių au
torius siūlė, kad, kol tu
rime specialistų savo 
tarpe, reiktų pasirūpinti 
parengimu mokslinių 
veikalų lietuvių kalbos 
klausimais, Lietuvos 
žemėlapio, lietuviškų 
plokštelių, įkalbėtų mū
sų vyresniųjų poetų, dra
maturgų, prozaikų ir 
pan. išleidimu.

Svarstant Lietuvos is
torijos paruošimą siū
liau, kad prieš darant 
galutiną sprendimą bū
tų tariamasi su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba, Lietu
vos istorikų draugija, 
JAV LB Švietimo Tary
ba ir Kultūros Fondu bei 
su Kanados LB Švietimo 
Taryba, nes galvojau, 
jog mes nesame šios sri

ties specialistai ir, tai 
nepadarę, galime susi
laukti daug užmetimų.

Trečios pozicijos — 
25% paskirimą įvai
riems metiniams reika
lams, palaikant gyvą kon
taktą su lietuviškomis 
organizacijomis, pelno 
skirstymo komisija šį 
kartą beveik nesvarstė, 
tik pavedė dr. Jonui Va
laičiui tą klausimą giliau 
išstudijuoti ir, jei rei
kia, sudaryti atatinka
mas pakomisijas. Iki 
šiol prašymų iš organiza
cijų dar nedaug gauta.

Sekantis pelno skirsty
mo komisijos posėdis 
bus tik už 2-3 mėnesių. 
Tikimasi, kad per tą lai
ką ir visuomenė pasisa
kys aukščiau minėtais * 
klausimais ar tai spau
doje, ar laiškais tiesiogi
niai pelno skirstymo ko
misijos nariams.

Ta pačia proga noriu 
pasidžiaugti, kad Dirva 
birželio mėn. 17 dienos 
vedamajame užsiminė 
Lietuvių Fondą ir rūpi
nosi, kad Lietuvių Fon
das gautų daugiau pelno 
tinkamai investuodamas 
savo kapitalą. Ir kas to 
pelno nenori? Nori jo ir 
Lietuvių Fondo vadovy
bė, tik nežinau, ar ver
tėtų Lietuvių Fondo dar
buotojus kaltinti už tai, 
kad jie nepadaro 30% 
pelno. Jeigu kas nors to
kį pelną užtikrintų, tik
rai ne tik Lietuvių 
Fondas, bet ir Dirva ir 
visi investuoją pinigus į 
fabrikų bei pastatų staty
bą, visus savo pinigus nu
kreiptų tik į akcijas ar 
akcininkų fondus. Nes 
kam gi fabrikantams rei' 
kėtų sau galvas kvaršin
ti, kovoti su unijomis ir 
darbininkais ir kartais 
gauti mažiau 10% pelno, 
jei jie nusipirkę akcijas 
per tris metus savo ka
pitalą padvigubintų. 
Taip, gali atsitikti ir at
sitinka, kad nupirkus ak
cijas kapitalą galima net 
per metus padvigubinti, 
tačiau tai yra daugiau ar 
mažiau laimės dalykas. 
Kur daugiau galima lai
mėti, ten galima daugiau 
ir pralaimėti. Lietuvių 
Fondo vadovybė su visuo
menės turtu negali per 
daug švaistytis.

Taipgi norėčiau pa
brėžti, kad Lietuvių Fon
do vadovybė apie 50% pa-. 
grindinio kapitalo depo
nuoja bankuose, o į akci
jas ir akcijų fondus buvo 
investuota tik 203,000 
dol. Už investuotą kapi
talą gauta prieauglio ir 
pelno apie 13%, o ne tik 
virš 5%, bet mažiau 6%, 
kaip Dirva, neturėdama 
pilnų davinių, apskaičia
vo. Reikia neužmiršti, 
kad ir administracinių 
išlaidų susidaro, kurios 
sumažina pelną. Be to 
Lietuvių Fonde nebuvo iš
tisais metais 450,000 
dol., kadangi jis vis aū-~ 
ga ir prieš metus buvo 
tik apie 380,000 dol. Ma
nau, kad dabar tiek Dir
vos redakcija, tiek ir 
skaitytojai patikės, kad 
ir Lietuvių Fondo vadovy
bė nori turėti galimai 
daugiau pelno, bet turi 
būti atsargi ir konserva
tyvi su visuomenės pini
gais.
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LAKE GEORGE -- prie šio ežero yra graži lietuvių Slivynų Blue Water vasarvietė. Puikios sąly
gos praleisti atostogas. Patogu pailsėti vykstant J Kanadą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York 
Thruway Exit 24, Į Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. J šiaurę. Dėl informa
cijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. Tel. (518) NH 4-5071. V. Maželio nuotrauka

RAŠYKIME PASAULIUI LAIŠKUS

JEI KVIEČIA - 
VAŽIUOKIM!

Mūsų akademinis jaunimas — Korp! Neo-Li
thuania — š/m rugsėjo pirmąsias 8 dienas ruošia' 
si praleist artimu ir tampriu bendravimu kiekvie- 
nerių metų tradiciniame sąskrydyje. Taibusparink- 
toj gražioj vietoj - pamiškėj ir paežerėj - vardu 
’Diamond Point', New Yorko valstijoj, ant Lake 
George krantų.

Gražiam jaunimui reikia gražios vietos, eže
ro gražių mėlynų vandenų, kad jei jau kas įsirėš 
sąskrydžio dalyvių sielon — kad tai būtų giedraus 
ir vertingo vaisiaus prisiminimas, brangus drau
gystės turtas.

Tačiau Korporacijos Vyriausioji Valdyba, va
dovaujama Algio Modestavičiaus, ruošia šį sąskry
dį-stovyklą ne vien studentams, bet taip pat ir sa
viems vyresniesiems kolegoms filisteriams. Jiems 
Korporacijos vadovybė niekad nepameta savo dėme
sio, anaiptol nepamiršo jų ir šio sąskrydžio pro
ga.

Korp! Vyr. Valdyba nuoširdžiai kviečia visus 
filisterius dalyvauti sąskrydyje, būti kartu su jau
nimu, dalintis, nors ir palyginamai trumpu, bet ne
abejotinai prasmingu, bendravimu.

Jei kviečia — važiuokim!
Tada ne vien tik girdėsim jaunuosius kolegas 

ir koleges, bet juos ir matysim. Visų ir kiekvieno 
akistatoj ir kalba bus kitokia. 'Kolegos' sąvoka bus 
pilnavertė. Korporacijos grandinė virs vėjo nebe- 
papučiama.

Šiais metais jaunimų sąskrydžių buvo ne vie
nas, seimų — taip pat ne vienas, minėjimų ir pa
radų — geriau jų neskaičiuoti Visi jie geri, visi 
turėjo savo paskirties vertę, kai liudijo — yra lie
tuvių, jie gyvi, — ne, jie dega savais troškimais, 
savom viltim, visur ir visada šaukia: — Lietuvai 
reikia laisvės!

Betgi kai kalbu apie dabartinį Korporacijos 
Neo-Lithuania įvyksiantį sąskrydį, jam jaučiu giles
nį sentimentą negu kam kitam, pobūdžiu panašiam. 
Vis jau kas sava - yra sava. Taip jausti turi kiek
vienas filisteris, taip jaučiu ir aš, kurie šio mūsų 
arimo vagas vertėm nuoširdžiai su giliu tikėjimu, 
jog iš to darbo, iš to judėjimo turi būti ir bus naudos.

Turim šūkį 'Pro Patria', tačiau šiame šūkyje 
įsistiprint — tai nenutrūkstantis, nepaliaujantis im
peratyvas kiekvienam mūsų nuo jaunystės iki senat
vės. Tame šūkyje įsistiprint — tai ne pavienio, bet 
santalkos darbas, tai ne vieno bet visų bendra pas
tanga, tai kiekvieno žinojimas, noras ir gebėjimas 
stot petys petin.

Taip, mes stovim prieš Korp! Neo-Lithuania 
sąskrydį, kuris savo baigme atsiremia į Tautos 
Šventę, į Rugsėjo 8—ją. Esam pakviesti jaunų šir
džių, tad ta kryptim eikim. Neškim ten kas ką 
sumanom, būkim ten kiek kas galim, priimkim 
jaunųjų ištiestą ranką — nors akimirkai — mū
siškėm abiem.

Iki pasimatymo šių metų rugsėjo 1-8 dienomis 
Korp! Neo-Lithuania stovykloje.

Apt. Diržys
K! N.L. Filisterių Sąjungos 
pirmininkas

PATS LAIMĖSI IR KITIEMS 
PADĖSI!

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania vykdo dovanų bilietu 
platinimo vajų. Laimėtojams skiriama šios dovanos:

AUTOMOBILIS — 1968,
SPALVOTA TELEVIZIJA ,

RADIJO APARATAS 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 suma pinigų, nes korpo
racija organizacijoms, platinančioms laimėjimų bilietus 
duoda 40L nuo parduotos bilieto sumos. Tad visi prie 
laimėjimo!...

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

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

Kad Jungtinės Tautos 
komunistų įrankis ir kad 
betkokia pagalba Lietu
vai ateis tik iš JAV ir 
dar kelių "didžiųjų", 
žmonės tiki virš dvide
šimt metų. Tačiau pa
žiūrėjus į JAV laikyse
ną tarptautinėj arenoj, 
vertėtų per svarstyt nu
sistatymus tiek JAV tiek 
ir Jungtinių Tautų atžvil
giu.

Jungtinių Tautų misi
jos (atstovybės) nėra sa; 
varankiškos, jos tik at
stovauja savo šalies už
sienio politikai. Kai Ba- 
tunas pirmą kartą lankė 
misijas, JAV misija pa- 
baltiečių delegacijos iš 
pradžių visai nenorėjo 
priimti. Teherano žmo
gaus teisių konferenci
joj JAV misija nekalbė
jo apie lietuvių, latvių ir 
estų teises. Senatorius 
Thomas Dodd viešai rei
kalavo, kad JAV per Jung
tines Tautas pasmerktų 
rusų daromą spaudimą į 
čekoslovakus. Tai ne
įvyko. Čekoslovakiją drą
sina Jugoslavija, Rumu
nija, Italijos, Prancūzi
jos ir kitų šalių komunis
tai, o JAV, Anglija, Pran 
cūzija, Vokietija visaip 
stengiasi įrodyti Rusi
jai, kad nesikiš į jos 
tvarkymąsi su Čekoslo
vakija. Tuo tikslu "di
džiosios" šalys numaty
tus karinius manevrus 
perkėlė toliau nuo Čeko
slovakijos ir net dieną 
prieš prasidedant už
draudė latvių jaunimo 
kongresą Vak. Berlyne! 
Girdi, tie 500 jaunų lat
vių būtų per didelė pro
vokacija rusams... No
rom - nenorom, prisi
mena angliškas posakis: 
with friends likę these 
who needs enemies, t.y. 
turint tokius draugus, 
priešų nė nebereikia.

IEŠKOKIM KITŲ 
DRAUGŲ

Ir draugų ir pagalbos 
pamėginkim ieškoti tarp 
sau artimesnių šalių, ar
timesnių dydžiu, praeity 
pakeltu svetimu jungu, 
ar Rusijos nemėgimu 
(pav. viena Afrikos vals
tybė labai domisi Balti
jos tautų likimu, nes no
ri atsikeršyti Rusijai už 
visą eilę neištesėtų pa
žadų). Jei mūsų šalys

ELONA VAIŠNIENĖ

vėl atsikratys svetimu 
jungu, tai turbūt tų ma
žesniųjų tautų pagalba. 
O Jungtinėse Tautose jų 
virš šimto!

Jos mažai apie mus 
žino, nes mums nerūpė
jo jas tinkamai apšvies
ti. Turim kibti į šį už
leistą darbą. Vienas bū
das, tai misijų lanky
mą. Toks lankymas 
prasidės šį rudenį.

Kokia nauda iš to "ap- 
vaikščiojimo?" Pirmo 
apvaikščiojimo pasėkoje 
dvi šalys viešai sovie
tams priminė Baltijos 
reikalą Jungtinėse Tau
tose, kelios šalys pri
žadėjo iškelti tą reika
lą antikolonialinio komi
teto svarstymui (jei bus 
užtenkamai kas tokį iš
kėlimą paremtų), eilė 
šalių prižadėjo tokį rei
kalo iškėlimą parem
ti. Be to, atrodo, kad de
legacijos ir dalinami do
kumentai susilaukė dis
kusijų JT diplomatų tar
pe. Mano vadovaujamai 
delegacijai susitikus su 
Hondūro ambasadorium, 
jis pasakė, kad norėtų 
gauti Molotovo-Ribben- 
tropo susitarimų nuo
trauką, man apie tą do
kumentą dar nė neužsi
minus! Kad pavyktų tokį 
žingeidumą sužadinti vi
sose tautose!

LAIŠKAI PASAULIUI
Laiškai net JAV prezi

dentą priverčia atkreip
ti dėmesį, tuo labiau ma
žesnės valstybės galvą. 
Sakykim, tokia Togo res
publika gauna dešimt 
laiškų Baltijos situaci
jos klausimu. Laiškai iš 
Naujosios Zelandijos, 
Australijos, Austrijos. 
Po kiek laiko panašaus 
turinio dar dešimt laiš
kų, ir dar dešimt. O jei 
laiškus jau galima skai
čiuot šimtais? Gal Togo 
prezidentas nieko apie 
Lietuvą, Latviją ir Esti 
ją nežino — nebuvo rei
kalo žinoti, — bet dabar 
pasiteiraus. Sužinojęs, 
kad laiškai plaukia ir ki
tų valstybių galvom, gali 
duoti direktyvą savo am
basadoriui JT pagilinti 
žinias ir ištirti šiuo rei
kalu kitų ambasadorių 
nuotaikas. Sukūrus tokią 

atmosferą, galima tikė
tis jau kitokio imlumo ir 
mūsų pristatomiems do
kumentams. O toks su
sidomėjimas priverstų 
"didžiąsias galybes", ku
rios Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimą laiko 
palaidotu, atsidusti ir 
pripažinti, kad ta ramy
bės valanda dar neatėjo.

KAS TUOS LAIŠKUS 
RAŠYS?

Viso pasaulio lietu
viai, latviai, estai, jų 
žmonos, vaikai, drau
gai. Iki šiol laiškų ra
šymą aktyviai palaiko: 
Naujosios Zelandijos 
Baltų Klubas; Kanados 
latvių bendruomenė; Ka- 
nados latvių sąjunga 
"Daugavas Vanagi"; Ka
nados latvių karininkų

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

Pr. Imsrys — TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU ........................ $1.00
A. Nendrė — AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ .........$5.00
P. Jurkus — ANT VILNELĖS’ TILTO ........................$2.50
A. Gustaitis — IR ATSKRIDO JUODAS VARNAS $4.00
V. Kavolis-—t NUŽEMINTŲJŲ GENERACIJA .........$2.00
Alė Rūta — PRISIMINIMAS (romanas) ....................$2.50
M. Vaitkus — NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ

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

VALSTYBININKAS ............................................ $2.00
O. J. C. Norem _ TIMELESS LITHUANIA ............ $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ..$3.00
L. Mitkiewicz — WSPOMNIF.NIA KOWIENSKIE $7.50 

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

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

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

Lietuvišku dainų rinkinys ................................. $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ......... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ....................... $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ......... $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(anglišku įvadu ir parašais) .............................$6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .............................................................$2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ,.,$4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ............................................$6.00

Visa eilė kitu poezijos, beletristikos ir prisiminimų 
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.
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draugija; Kanados baltų 
federacijos Londono sky
rius; Naujosios Anglijos 
Baltų Klubas; Milwaukee 
latvių mišrus choras 
"Dzimtene"; daug pavie
nių žmonių. Lietuvius 
rašymui skatinti galėtų 
visus apjungianti Bend
ruomenė, Vlikas turėtų 
tokį rašymą laikyti Lie
tuvos laisvinimo intere
se, aktyviai prisidėti ga
lėtų visos jaunimo orga
nizacijos, vienuolijos, 
šeštadieninės mokyklos.

Mat, laiškų reikia la
bai daug. Jungtinėm Tau
tom priklauso virš 110 
tautų. Vienas žmogus 
per metus visoms nė po 
laišką neparašytų. Už
tat toks laiškų rašymas 
turi įtraukt visus raštin
gus žmones — nuo vaikų 
iki senelių.
KOKIA KALBA
RAŠYTI?

Gyvenamojo krašto 
kalba. Nelabai gerai mo
kat? Vaikai padės. Jei 
vaikų neturit — rašykit 
su klaidom. Nieks kiek
vieno laiško nestudijups. 
Jei savo tikslo atslek- 
sim, tai laiškų kiekiu, ne 
stiliaus plonybėmis.

Yra žmonių, kurie 
prie geriausio noro ne
galės laiškų rašyti dėl 
laiko stokos. Tokiems, 
kurie mieliau paaukos pi
nigą negu laiką, Batunas 
siūlo patarnavimą: nu- 
siųskit savo tekstą Ba- 
tunui (2789 Schurz Avė., 
Bronx, N.Y. 10465,te
lef. 828-2237). Batunas 
viską taisyklingai maši
nėle perrašys, su visais 
kreipiniais , visų valsty
bių galvoms antrašuos 
voką, visur kur reikia už - 
rašys jūsų pavardę ir 
jums atsiųs. Jums liks 
pasirašyt, užlipdyt ženk
lelį ir išsiųsti.
KAM LAIŠKUS 
SIŲSTI?

Batunas parengęs vi
sų tautų sąrašą, su vy- 

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (51) BRONYS RAILA

DRAMBLYS IR MUSĖ
Geras ar, tiksliau sakant, skaitytojų labiausiai 

mėgstamas žurnalizmas yra toks, kuris greitai ir 
vaizdingai sugeba draniatizuoti įvykius. Taip, tuo 
pasiekiama dalykų eigos išryškinimo, užkulisinių 
jėgų žaismo atskleidimo ar istorinių scenų spalvin
gumo. Bet toli gražu tat ne visuomet reiškia, kad 
dramatizavimas paskubina kelionę į tiesos ir iš
minties gelmes. Dažnai tuo tik iškraipoma tikro
vė, ir skaitytojas dar daugiau klaidinamas nai
viom rašytojo iliuzijom.

Tarp milijono pavyzdžių gali būti ir "žinovas 
problemų anapus geležinės uždangos", amerikiečių 
žurnalistas Osgood Caruthers, kuris ryšium su 50 
metų sovietiško milžino ir 20 metų čekoslovakiško 
nykštuko konfliktu jaučiamai patenkintas skubėjo pa
reikšti, kad Prahai dar liko laiko "pravesti refor
mas, kurios gali pakeisti visą susiraukšlėjusį ko
munizmo veidą". Maža to, — jeigu tik A. Dubčeko 
vadovaujamai Čekoslovakijos komunistų partijai 
pasiseks toks senai reikalingas "drąsus ir radika
lus bandymas", tai komunizmo "aukštieji idealai, 
kurių vardan buvo atlikta tiek daug nusikaltimų, 
galės pavirsti daugiau, negu tušti šūkiai" (empty 
slogans).

Mat, komunizmo revizijos infekcija tada plė
sis į kitus raudonus ir paraudusius kraštus, ir jo 
"susiraukšlėjusiam veidui" pasidarys kas: odos vė
žys ir mirtis, plastinė operacija, ar pajauninimo 
nugrimavimas? Žinovas tiesiai neatsako. Bet kuo
met komunizmo idealai pavirs daugiau negu tuš
čiais šūkiais, vadinasi, komunizmaš žlugs.

Jeigu perdėjimai, hiperbolės, vaikiškos iliu
zijos ir naivumas yra dramatizacija, tai čia turi
me jos pavyzdį.

Ne visiem "tušti Šukiai"
Ir pavyzdį labai liūdną. Nes tai atvejis, kai iš 

šakalio tuojau priskaldomas pilnas vežimas.
Tas pats pasitenkinimas ir tos pačios viltys 

buvo reiškiamos, kai iš Kremliaus diriguojamo 
komunistinio bloko pasitraukė Jugoslavijos dikta
torius Tito. Komunizmas eižėja, jis pradeda griū
ti! Ir kad greičiau sugriūtų, Tito "hereziją" Ame
rika rėmė beveik dviem bilionais dolerių grąžin
tinų ir negrąžintinų paskolų. Bet Dubčeko tirštes
nė hereziją nė tokios medžiaginės Vakarų malonės 
nesulaukė. Priešingai, - skubėta su užtikrinimais, 
kad Amerika nesikiša ir nesikiš į Čekoslovakijos 
ir Sovietų Rusijos konfliktą. Tai ne jos reikalas, 
tai Dubčeko reikalas. Jei jo bandymas pasiseks, 
padėk Dieve, o jei nepasiseks, - kągi, sorry. Ir 
visa tai klostėsi "pavergtųjų tautų išlaisvinimo 
savaitės laikotarpiu ir kiek vėliau po tos savaitės. 
Jei kam dar nebuvo užtekę Budapešto sukilimo pa
mokos, tai dabar dar kartą pačiu dramatiškiausiu 
būdu buvo parodyta, kad komunizmo pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo politikos koncepcija yra galutinai už
miršta ir išmesta pro langą, - jeigu iš viso kada 
tokia politika reiškėsi daugiau negu žodžiais. Bet 
šiemet pagailo ir skurdžiausių žodžių.

Iš teisybės, dėl komunizmo eižėjimo ir jo ti
ronijos netolimo galo Vakaruose ir ypač Amerikoje 
pridramatizuota jau labai daug. Tito, Dubčeko, 
Ceausescu "revizionizmai", Sovietų Rusijos irMao- 
cetungo Kinijos dialogai su peiliais dantyse, o be 
to, nuo monolitinio Kremliaus bastiono piktuoju at
siskyrė ir Albanija (!) Ir jei tik Dubčekui pavyks, 
- visi didieji komunizmo idealai pavirs daugiau ne
gu tuščiais šūkiais!...

Tokiais tuščiais šūkiais lengva ir gal net sma
gu maitintis ir pasišvaistyti laisvos ir turtingos 
Amerikos keliaujančiam žurnalistui, profesoriui, 
"sofistikuotam" intelektualui, Valstybės Departa
mento diplomatui ir kartais pačiam jo sekretoriui. 
Tačiau vienam trečdaliui žmonijos - maždaug bili
jonui žemės rutulio gyventojų ( o tai reiškia tūkstan
tį milijonų gyvų žmonių), - tie raukšlėto komunizmo 
šūkiai nėra tušti šūkiai, o kasdieninis gyvenimas, ti
ronija ir bizūnas dvidešimt keturias valandas per 
parą. Vieniems jau pusę, kitiems dar tik per ket
virtį šimtmečio.

Iš didelio debesio...
Anam žmonijos bilijonui tironiškojo komunizmo 

šūkių indas ne tik netuštėja, bet tebėra pilnas. Dau
giau negu pilnas, - sklidinas, kur per kraštus tai 
vienu, tai kitu metu, tai šen, tai ten varva kraujas.

Ir tai man primena tarptautinį priežodį:dramb
lys pagimdė musę... Tai posakis, kurį pavartojam, 
kai norim ironiškai palydėti labai dideles pastangas,

davusias tik labai mažytį vaisių. Daug darbuotasi, 
triukšmauta, žvanginta, užsiangažuota kalnus nuvers 
ti, o pajudintas galų gale buvo tik grumstas ir iš 
pragariško triukšmo pasiliko tik vienas piššš.

Išminčiai yra išmokę ir pripratę tuo nenusi
vilti, nes dažniausiai gyvenime taip ir būna. Kal
nai pastangų ir darbo, eibės žodžių ir plepalų, o 
lieka iš jų tik aidas, o pajudinamas pažangos kryp
timi tik grumstelis. Sunki ir lėta pažanga, bet vis 
dėlto pažanga. Iš storiausių knygų, iš moksliškiau- 
sių tyrinėjimų tomų, iš ilgiausių prakalbų ir sieks
ninių žurnalistikos paklodžių, kaip tuo labiau iš ma
no dar vis nepasibaigiančių, anot V. Sirvydo "ple- 
periškų" akimirksnių kronikų geriausiu atveju lie
ka tik milto dalelytė ateities duonkubiliui, arba vi
siškai nieko.

Tačiau idėjų raštijos ilgoje eisenoje yra ir re
tų išimčių, kai musė pagimdo dramblį. Pavyzdžiui, 
trumpi keturių evangelistų Naujojo Testamento už
rašai, iš kurių kilo milžiniškas krikščionybės dva
sinis sąjūdis. Arba J.-J. Rousseau brošiūra "Le 
Contrat sočiai", iš kurios 1789 m. perkūnu sudundėjo 
iki šiol dar pilnai neįgyvendinta prancūzų revoliuci
jos "Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija". Musės 
svorio plonytis K. Markso ir Fr. Engelso "Komu
nistų manifestas" neregėtų tempu ir žiaurumu trum
piau nei per šimtmetį virto beveik viso žemės ru
tulio socialinių revoliucijų evangeliška versme, nors 
žmonijos trečdalio "susivienijęproletarai" šiandien 
ir pradėjo tarpusavy kivirčytis. Pagaliau, visai ne
storas B. Mussolinio "Fašizmo doktrinos" katekiz
mas per porą dešimtmečių daugelyje kraštų buvo 
sąmaisčių ir perversmų mielėmis, žymiai prisidė
jo, ypač savo nacine versija, prie antrojo pasauli
nio karo skerdynių, užsibaigė katastrofiškai, ir ta
čiau dar ne kiekvienas guldytume galvą, jog vadiz- 
mų ir rasizmų idėjos niekados nebepasikartos ant
rąja laida.

Dar sunku pasakyti, kas eiliniam žmogui geriau 
ir saugiau: ar kai drambliai gimdo muses, ar kad 
Viešpats apsaugotų nuo musių, pagimdančių dramb
lius.

Sutraiškytas pasitikėjimas
Su pavergtųjų tautų išlaisvinimu, kaip ir su de

mokratijų ir komunizmo akistata (jei taip galima 
sulietuvinti "konfrontacijos" sąvoką) kolkas tebe
vaidinamas gana nejuokingas farsas.

Karo nuvargintos kolonijinės Europos impe
rijos geruoju ar prievarta turėjo suteikti valsty
bines nepriklausomybes eilei Azijos ir Afrikos gen
čių, kurios daugelis dar tik ieško tautos, arba na
cijos rėmų. Žinoma, čia negali būti kalbos apie 
laisvę, kurios negalima iš šono suteikti žmonėms, 
dar nepribrendusiems nešti "laisvės jungą". Ame
rika davė geruoju valstybinę nepriklausomybę fi- 
lipinams. Ir tuo pat metu sutiko, kad Sovietų Rusi
ja, jau prieš tai daugelio tautų kalėjimas, dar iš
plėstų savo imperiją giliai į Europos centrą aukš
tai civilizuotų tautų laisvės sąskaiton. Ir taip pat 
nesipriešino, kad komunizmo tikyba staiga dar tri - 
gubu ūgiu užlietų visą Kiniją, pasigrobtų - atsipra
šau, "išlaisvintų" - po pusę Korėjos ir Vietnamo.

Kas liečia demokratijų su rusišku komunizmu 
akistatą, tai čia dar pilnai užtektų Vokietijos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Italijos sąjungos. Bet to
kios sąjungos nebuvo ir dar nėra, ir Europos vaka 
riečiai pavieniui šiandien yra per silpni atsispirti 
Rusijai. Tik Amerika su savo ekonomine ir kari
ne galybe tai "konfrontacijos" misijai buvo ir tebė 
ra pilnai pajėgi. Todėl ji pagrįstai siekėsi viso de
mokratinio pasaulio vadovybės vaidmens ir paverg 
tų tautų laisvės čempiono titulo. Atrodė logiška, ir 
daugumas tuo patikėjo.

Daug triukšmauta, dramatizuota, studijuota, 
pilnos bibliotekos prirašyta tomų "apie komunizmo 
pavojų", už bilijonus dolerių prigaminta bombų ir 
raketų, ir kraujo šiek tiek pralieta, ir visas dramb- 
lynas žadėjimų ir įsipareigojimų paraduota, - kol 
tas dramblys pagimdė didelį uodą. Tai pokarinė 
Amerikos politika stengtis sulaikyti (jei galima)to
limesnį komunizmo plėtimąsi atokiose periferijo
se. Bet kai komunizmas įsisėdo arti, už 90 mylių 
nuo Floridos iškišulio, Kuboje, jis ten galėjo pasi
likti.

Išskyrus Pavergtųjų Tautų Asamblėjos apmoka
mus narius New Yorke ir gal dar porą šimtų geros 
valio lietuvininkų, šiandien būtų sunku pasaulyje 
surasti daugiau palaimintųjų, įsitikinusių, jog Ame
rika pasiruošus išvaduoti komunizmo pavergtas tau
tas.

J. DAUGĖLA SKAMBINA 
NE TUO VARPU...
KAM KARTOTI LIETUVOS OKUPANTO 

SKLEIDŽIAMUS ŠMEIŽTUS?

Vienybėje galybė, sa
ko priežodis. Tos vieny
bės siekia visos tautos, 
tautose paskiros parti
jos ar įvairios organiza
cijos, neišskiriant ir lie« 
tuvių. Bet būna ir prie
šingų siekimų. Vardan 
vienybės puolamos kitos 
organizacijos, politinės 
partijos. Ir čia, Ameri
koje, partijos siekia vie
nybės, tauta trokšta vie
nybės, bet dažniausiai 
tas siekimas pradingsta 
sausuose pareiškimuo
se.

Mūsų politiniai veiks
niai siekia tautinės vie
nybės, bet vis kitų sąs
kaiton, vis kaltinant ki
tos, kitas partijas ar gru
pes, neatsisakant nuo 
savųjų siekimų, matant 
kitų kaltes, mokomas ir 
nuodijamas jaunimas,nu
statant juos prieš kitas, 
ne jų srovės jaunimo or
ganizacijas.

Lietuvos Laisvės Ko
vos Metų proga Varpinin
kų filisterių draugija iš
leido Varpo 8 nr. guria
me pridėta įvairiausių 
pareiškimų, straipsnių 
ir straipsnelių. Čia tel
pa ir įvairių prieskonių, 
neatitinkančių skaitytojų 
skoniui.

Sakoma, kad sviestu 
košės nepagadinsi, bet 
kai į košę pridėsi gars
tyčių, tai ji sugadins vi
są dubenį. Panašiai yra 
ir su Varpo 8 nr., kur 
garstyčios Varpą paver
čia nesuviriškinama ko
še.

J. Daugėla rašo: "... 
nedovanotinų nusikalti
mų prieš tautą padarė 
tie, kurie jėga, ginklu, 
melu ir klasta sunaikino 
vos iš vergijos prisikė
lusioje valstybėje demo
kratinę santvarką. Toks 
nusikaltimas jokiais mo
tyvais negali būti patei
sinamas. Jo pragaištin
gas pasėkas mūsų tauta 
jautė per visą vėlesnį 
laikotarpį... sugriovus 
demokratinę santvarką, 
pačiai tautai buvo atimta 
bet kokia iniciatyva ge
rinti savo socialinį, eko
nominį ir politinių gyve
nimą... kaimas ir jo 
žmogus buvo paliktas, 
palyginus, lėtam pro
gresui..."

Pirmiausia dėl J.D. 
"nedovanotinų nusikalti-

RAŠYKIME LAIŠKUS
(Atkelta iš 3 psl.) 

riausybės galvų titulais, 
pavardėm, laiškų pavyz
džiais. Sarašą galima 
gauti kreipiantis į Ba
toną, tačiau Batonui su
sitaupytų daug laiko ir 
pinigų, jef mūsų LB ap 
siimtų tą sąrašą pasi-

•••
daugint ir išsiuntinėt vi
soms lietuvių koloni
joms, o šios — iš pri
siųsto pavyzdžio pasi
dauginusios kiek joms 
reikia — išdalintų vi
soms vietinėms organi
zacijoms bei pavie
niams asmenims.

Ką rašyt? Kiekvie

nam laiške reikia pami
nėt Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, O rašyt galima 
šiom tentam:

* Šiemet 50 m. nuo 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės 
paskelbimo

* inkorporavimas prie 
varta į USSR

* Molotovo - Ribben- 
tropo susitarimai

* rusifikacija

* religinis ir tautinis 
persekiojimas

* paminėti, kad baltų 
tautos senos, kultūrin
gos tautos

* baltų tautos priklau
sė League of Nations

* primint, kad 1968 m. 
yra tarptautiniai žmo
gaus teisių metai

* paminėti galimybę 
baltų likimą spręst per 
Jungtines Tautas

* palygint Lietuvos, 
Latvijos, Estijos likimą 
su kai kuriais istoriniais 
faktais toj šaly, kuriai 
rašomas laiškas.

* tvirtint, kad visam 
pasauly yra laisvų lie
tuvių, latvių ir estų, ku
rie pasiryžę neleisti pa
sauliui užmiršti paverg
tų savo tautiečių.

Laiške geriausia lies
ti tik vieną temą.

Jei laiškai bus trum
pučiai, jų bus galima dau 
giau parašyti. Daugeliui 
žmonių rašant, visos te
mos bus paliestos sa
vaime. Negaiškit laiko 
ilgoms "disertacijoms" 
— visom šalim vistiek 
bus patiekti kruopščiai 
paruošti dokumentai mi
nėtam temom.

Rašyt pradėkim nuo 
mažiausių tautų. Didžią
sias palikim ant galo. 
Jos apie mus žino.

mų prieš tautą"... J.D. 
1926 m. buvo dar tik ber 
niuko amžiuje. Apie po
litiką ir jos vyksmą tik
riausiai nedaug ką iš
manė. 1926 metų pasi
reiškimus, kurie iškil
davo Kaune ir mieste
liuose, dar nesugebėjo 
rimtai suprasti ir įver
tinti. Visa jo skleidžia
ma neapykanta išplau
kia iš politinio aspek
to, bet ne iš tikros po
litinės situacijos sir jos 
numatomų ar lauktinų re
zultatų. Toji neapykan
ta yra grynai partinio nu
sistatymo padarinys, bet 
ne tikras faktų ar duo
menų balansas.

1926 m. dirbau gele
žinkelių v-boje. Mano 
viršininkas buvo social
demokratas Petras Klin- 
ka, labai rimtas ir nuo
saikus žmogus. Lanky
davo prof. Purėno,Bort- 
kevičienės paskaitas. 
Grįžęs iš paskaitų pa
sakodavo, kaip padugnės 
neleisdavo kalbėti nei Pu- 
rėnui, nei Bortkevičie- 
nei. Jis pasipiktindavo 
tokiu elgesiu. Ir kada tai 
darėsi vis dažniau, jis 
pats sakydavo, kad taip 
toliau negali būti. Aš pats 
tuo metu nepriklausiau 
jokiai politinei grupei, 
lankiau L.M. P. S-gos 
gimnaziją suaugusiems 
ir užsidirbdavau pra
gyvenimą.

Nerimas imdavo.Kiek
vienas klausdavo, kas 
bus? Ir kada įvyko per
versmas, kiekvienas 
lengvai atsiduso ir džiau
gėsi, jų tarpe ir mano 
viršininkas.

J.D. toliau rašo: "... 
Kaimo žmonių socialinis 
draudimas, medicininė 
pagalba ir sanitarinė 
priežiūra nerado tinka
mo valstybinio dėme
sio"... Galvojantis žmo 
gus galėtų suprasti, kad 
per tą trumpą laiką vy
riausybė negalėjo aprū
pinti visų tautos ir vals
tybės reikalų ir Juos vi
sus išspręsti teigiamai. 
Tačiau vyriausybė darė 
stebuklus. Per tokį trum
pą laiką nė vienas kraš
tas nepadarė tokios pa
žangos, kaip Lietuva. 
Prof. dr. J. Krikščiū
nas, taip pat politikas, 
bet su smegenimis, ra
šė: "Lietuvos gyvento
jų metinio mirtingumo 
penkmečių vidurkiai bu
vo tokie: 1920/24 m. — 
17.1%, 1925/29 m. —16.5 
%, 1930/34 m. — 15%, 
1935/39 m. — 13.4% ir 
1940 m. — 12.6%.

Pasaulyje nedaug tėra 
valstybių — tai daugiau
sia anglosaksų šalys, — 
kuriose — prieš karą bu
vo kiek mažesnis mirtin
gumas kaip Lietu vaje... 
Panašų mirtingumą kaip 
mes 1933—37 m. turėjo 
Anglija (12%), Belgija 
.12.8%!, Suomija 13.2%), 
Latvija 14%, Airija 14.1, 
Estija 15.0%, Prancūzija 
15.4%, Japonija (be Korė
jos ir Formozos) 17.1%, 
Balkanų valstybės apie 
20%, Egiptas 27% ir t.t."

Šie skaičiai rodo, kad 
mirtingumas sumažėja 
tik ekonominei ir sociali 
nei gerovei kylant. Susi
darius tautinės srovės 
vyriausybei, žymiai su-
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JURGIS JANUŠAITIS
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mažėjo ir emigracija iš 
Lietuvos. Tai labai tei
giamas reiškinys. Jei 
1923/25 m. išvyko 2871 
asmuo ir 1926/28 m. 12. 
314 asmenų, tai jau 1938/ 
39 — tik 707 arba 1935/ 
37 — 1532.

Ką Lietuvoje darė ko
operacija ,J.D. gerai ži
no, nes joje gerokai dar
bavosi.

Lietuvos gamybinis pa
jėgumas augo nepap
rastu tempu. Štai keletas 
duomenų 1934/38 m. vi
durkis javų buvo aukš
tesnis už 1909/13 metų 
vidurkį nuošimčiais:

Lietuva — 86%, Lat
vija — 75,7%, Estija 
— 27.7%, Danija — 58, 
8%, Švedija — 26,8%, 
Olandija — 57,1%, Suo
mija 93,3%. Iš to maty
ti, kad Lietuvos laukų ga
myba pralenkė visas Pa
baltijo valstybes, išsky
rus Suomiją. Lietuvos 
sviesto eksportas buvo 
toks:

1924 m. 542 tonos, 1928 
m. 2,642 t. 1936 ’ m. 
14629 t. ir 1939 m. 17, 
000 tonų.

Kiekvienas žino, jog 
gerbūviui augant, augo 
žmogaus ir tautos kul
tūra, civilizacija ir so
cialinė gerovė.

Kiek per tą laisvės 
laiką padarė vyriausy
bė ir lietuvis ūkininkas, 
reikėtų vadinti stebuk
lu , bet ne šmeižti ir ne
skleisti neapykantos.

Pati demokratija nė
ra absoliutus išgany
mas. Kiekvienai politi
nei santvarkai reikia lai
ko, reikia priaugti, taip 
kaip ir vaikas augdamas 
įgyja patirties ir atsipa
laiduoja nuo tėvų glo
bos. Per didelis nusipo- 
litikavimas nepribrendu
sioje lietuvių visuomenė
je galėjo kraštą nuvesti į 
raudonąsias žabangas, 
nes visa raudonoji hyd- 
ra kėlė galvą ir vizgino 
uodegą, norėdama pa
grobti savo auką. Lietu 
va buvo išgelbėta nuo 
smako ir ji suklestėjo 
ypatingai sparčiai ir di
dingai.

Saulutei leidžiantis už 
Midhigano ežero platy
bių, nuo "Gintaro" vasar
vietės kranto grupė va
sarotojų žvelgia į eže
ro veide nubėgusį saulės 
taką. Gėrimės vasaros 
vakaro malonumais ir da
linamės lietuviškojo gy
venimo apraiškomis. Ki
ti užuovėjoje sklaido lie
tuviškosios spaudos la
pus ir seka paskutines 
naujienas.

Užsimezga ir pokal
bis apie lietuviškosios 
spaudos kelius, jos var
gus bei rūpesčius.

"Gintaro" savininkas 
Algis Karaitis sklaido 
Dirvos paskutinį nume
rį. Kolegos VI. Ramo
jaus šiltas žodis apie šią 
vietą atkreipia dauge
lio dėmesį.

— Mūsų spauda eina 
sunkiais keliais. Ir finan
siniai ją slegia dabartis. 
Manau kokį skatiką Dir
vai artimiausiomis die
nomis pasiųsti. O juk be 
savojo spausdinto žodžio 
ir vakarai mums būtų 
čia nemieli — kalbėjo Al
gis Karaitis. O tai atvi-

Dr. J. Pajaujis (tame 
pačiame Varpo 8 nr.) ra
šė: "O visdėlto nepriklau
somybės laikotarpis, 
nors ir apsunkintas ki- 
virčių ir kovų, nors ir ap 
temdytas vidine nesantai 
ka, privedusia priedikta 
tūrinio režimo, vistiek 
pasiliko tautai kaip di
dis šviesus pragiedru- 
lys. Per tą trumpą vos 
20 metų laikotarpį buvo 
padaryta ūkio, švietimo, 
kultūros srity daugiau pa* 
žangos, negu per praėju
sius pusantro šimto me
tų rusų priespaudoje. Ir 
tas laisvėje įgytas lo
bis pravers tautai dar 
daugelį metų dabartinėje 
naujoje priespaudoje".

Norėdami padėti Lie
tuvai atgauti laisvę, tu
rime ieškoti teigiamų 
elementų, bet nefabrikuo
ti vien tik šmeižtus, 
skleisti neapykantą.

A.M. 

ras jo žodis. Jis spaudą 
myli ir jai skiria dėme
sį. Žiūrėk, vasaroto
jams poilsiui skirtoje sa
lėje stalas nukrautas lie
tuviškąja spauda, žurna
lais ir net knygomis. 
Spauda čia visų laukia
mas svečias, tik kartais 
paštas ilgokai jos nepri
stato.

Sekančią dieną sutinku 
Algį maloniai besišyp
santį. Maniau, kad sėk
mė biznyje jį džiugino.

— Žiūrėk, Jurgi, va 
laiškas iš Dirvos. Kuk
lus prašymas. Prašo pa

Pokalbis "Gintaro" vasarvietėje. Sėdi iš kairės: T. Konaukie- 
nė, vasarvietės savininkas Algis Karaitis, prof. dr. Petras Jo
nikas ir Viktorija Karaitienė.

Paplūdimyje prie "Gintaro" vasarvietės.

skirti vienam asmeniui 1 
savaitės atostogas se
kančiam sezonui. Tai 
būtų laimingasis Dirvos 
skaitytojas, laimėjęs 
Dirvos parūpintą do
vaną. O kaip tik, meni, ža
dėjau Dirvai skatiką. 
Dabar pati geriausia pro
ga bus padėti — kalbėjo 
linksmai nusiteikęs, su 
pasitenkinimu Algis Ka
raitis, rodydamas ir pa
tį raštą.

— Tai ką, manai atos
togas paskirti? Tai būtų 
graži dovana! — per
traukiu Algio kalbą.

— Mielai ir tuojau 
pranešiu Dirvai. O se
kančią vasarą lauksiu

Nuo kalnelių l ežerą žvelgia "Gintaro" vasarvietės jaukios 
vilos, kuriose smagu praleisti atostogas.

labai miela
laimingojo vasarotojo. 
Bus mums 
sutikti tokį laimingąjį 
ir sudarysime tikrai ma
lonią aplinką mielam po
ilsiui — savo nutarimą 
dėstė Algis. Čia pat sto
vėjusi jo širdies drau
gė — žmona Viktorija 
plačiai nusišypsojo, link
telėjo galvą ir pritarė 
vyro nutarimui sakyda
ma: "Mielai lauksime 
laimingojo"...

Pokalbio 
džiaugėsi 
"Gintaro" 

dalyviai 
tokiu gražiu 
savininkų mos-

tu paremti lietuviškąją 
spaudą.

Tą vakarą dar ilgai 
kalbėjomės lietuviško
sios spaudos temomis. 
Daug kas stebėjosi ir 
tais, kuęie jau lietuviš
kąjį laikraštį išvijo iš 
savo namų. O vienas 
spaudos mylėtojas net 
prisiminė garsiuosius 
DP laikus, kada Hanau 
stovykloje žmonės sto
davo ilgon, ilgon eilėn ir 
lyg išbadėję griebdavo 
lietuviškąjį laikraštį, ne 
retai užmiršdami ir 
maisto dalinimą virtu
vėje.

Štai kuklus žodelis ir 
apie "Gintaro" pačią va
sarvietę. Ją daug kas pa
žįsta iš spaudos, o dar 
daugiau čia yra vasaro
ję ir gražiai praleidę va
saros dienas,

Union Pier vasarvietė
je "Gintaras" yra viena 
didžiausių vasarviečių. 
Ant pat Michigano ežero 
kranto. Gražūs pastatai, 
vilos veidu į ežero platy
bes. Erdvus sodas su 
šimtamečiais ąžuolais 
ir daugybe pavėsių bei 
sporto aikšte. Kai žvel
gi nuo "Gintaro" vasar
vietės krantų į ežero to
lius, regi neįprastai ma
lonų vaizdą. O kokie ža
vūs saulėlydžiai. Čia ry-

(Nukelta į 6 psl.)

Kazimieras Barėnas

ŠVARIOS RANKOS
____  (Iš knygos "Atsitiktiniai susitikimai") -----

(2)
Ak, tas Rapolas ir tas Mykolas... Jei Čepurna 

nepažinotų jų, gal sesers Onos skriauda ne okia 
sunki būtų. Visi ūkininkų vartai būdavo tiemt jau
nuoliams atdari, kai jie ateidavo į darbą. O Čepur- 
nų kieme ir troboj jie visada buvo kaip savi. Nei 
Čepurna tėvas, nei Čepurnienė motina nedraudė 
jiems užeiti, o savo vaikams su jais draugauti.

— Žmonės, — sakydavo tėvas Čepurna, — vi
si vienodi, ar čia jie turi truputį žemės, ar neturi. 
Visi su dviem rankom, su dviem kojom ir su no
sim.

Sakydavo ir šypsodavos ir Rapolą su Mykolu 
laikė savais iki pat tol, kol kaimynystėje gyvenusio 
ir iš dvaro žemės gavusio savanorio Kelmio Jonas, 
kartu šokęs ir dainavęs, kartu su visais žiedą žai
dęs Čepurnų troboj, tarė vieną sekmadienį:

— Mykoliuk ir Rapoliuk, jau Onytė mano.
Pasakė ir pastūmė tolyn vieną ir kitą ir išėjo 

šokti. Miežinis ir Tėvelis pastovėjo pasienyje ir 
tuojau dingo iš vakaruškų ir nebuvo net Onos vestu
vėse ir pas Čepurnas užeidavo tik tokiom dienom, 
kai reikėdavo pustyti dalgius ar kapstyti tvartuose 
mėšlą. Jei šeštadienį ar sekmadienį Čepurnų sekly
čioje muzikantas čirpindavo armoniką, jie pražy
giuodavo abu kaimo gatve ir net prašomi nesusto
davo ir neužeidavo.

O kai po pusmečio Mykolas Miežinis buvo pa
skirtas Grekonių seniūnu, o Rapolas Tėvelis jo pa
dėjėju, kai abiejų trobose šventųjų vietas užėmė 
nauji paveikslai ir viršum kryžiaus, motinų apgin
to, prie lango kabojo baltam popieriuj raudoni plak
tukai ir piautuvai, tada Onos vyras, Jonas tas Kel- 
mys, reikalų atvytas užėjo pas Mykolą, rado ten Ra
polą, atbuvo ko atėjęs, o arti durų jau stovėdamas 
ten kitiems stoviniavusiems tarė šitaip, atsigrįžęs, 
kad girdėtų abudu ir tie, kuriems jis tuos žodžius 
skyrė:

— Dabar tai, matai, Mykoliukas ir Rapoliukas 
mus sutvarkys: dalge užkabins per pakinklius, kad 
nepabėgtume, o plaktuku konkt,konkt,konkt per gal
vą.

Šypsojos jis pats, šypsojos ir žmonės, kolpakė 
lė galvą Mykolas.

— Tu pirmas paragausi to plaktuko, — ištie
sęs pirštą į Kelmį tarė jis drebančiu balsu. — 
Pirma turėjai teisę stumdyti, o dabar ašpastumdy- 
siu.

— Aš tik pasijuokiau, — tarė Kelmys.
— Nėr ko čia juoktis. Tą juoką aš jau pažįstu.
Kelmys iš Mykolo balso suprato, kad juoku 

jau nebeišraišysi reikalo. Jis tada tylom dingo 
pro duris. Kai milicija pradėjo jo ieškoti, barė jį 
uošvis už liežuvio nevaldymą, pats jis graužėsi, 
o kai atėjo išvežimų diena, jo taip pat nerado na
mie ir į sunkvežimį nuvarė Oną vieną. O, tas Mie
žinis ir tas Tėvelis... Abu jie Oną išvežė, o kai 
karas ėjo pro šalį, Kelmys, sučiupęs šautuvą, sku
bėjo keliuku į kaimą, ir netoli vieškelio, jau prie 
pat Miežinių robos, kurioje jis tikėjosi pasaldinti 
savo kerštą, pravažiuojantieji vokiečiai paguldė jį 
dulkėse, ir gatvės smėlin susigėrė bala jo kraujo, 

nes jis kilstelėjo šautuvą, parodys, girdi, vyras, 
kad ir jis tą pačią karštą aistrą nešasi ir padės, 
girdi, jis.

O Mykolas ir Rapolas dingo, kol dar šūvių ne
buvo girdėti. Mieste vokiečiai juos suėmė, ir Gre
konių kaime ėjo kalbos, o tas kalbas patvirtino 
naujasis seniūnas Jackus Jackūnas: vokiečiai su
šaudė abudu, Mykoliukas ir Rapoliukaskažkur smė
lin sugrūsti jau.

Kipras Čepurna pabudo iš jį apsėdusių minčių 
ir atsiminimų, kai senis restorano padavėjas nu
ėmė nuo stalo lėkštę ir pastatė alaus. Ne, alaus jis 
nebuvo prašęs, bet atsigers: ilgiau galės pasėdė
ti. Diena sunki, gaisrai išvargino jį, ir vakaras dar 
tik artėja, o vakare gal vėl degs Berlynas ir trink
sės ir sprogs bombos.

Kurfuerstendammas pilkėjo jau, kai Čepurna 
grįžo nuo tos bažnyčios, kurios bokštas pro sude
gusio pastato griaučius tebesistiebia į viršų. Vie
na puse jis nuėjo iki aikštės, antra puse grįžta, ir 
jis patenkintas, kad pilkėja, nes atidarys tuoj resto 
ranus, tik jis nenusprendžia į kurį pirmiausia ei
ti. Vaikščiodamas jis perskaitė prie durų iška
bintuosius visų restoranų valgiaraščius.

Pasisekimas! Šalia Klausnerio jis gauna ga
balėlį virtos žuvies, kitoj pusėj gatvės suspėja su
valgyti lėkštelę morkų, o parvažiuos namo, pridės 
dar riekelę duonos, tai ir atsiguls šviesesnėm 
akim.

Kurfuerstendammas ir skersinės gatvės sken
dėjo visiškoje tamsoje, kai jis išėjo iš antrojo 
restorano. Lėkštė morkų tartum nustūmė tolyn 
mintis apie seserį. Gulti dar anksti, o gatvėj šal
ta, o namie bus dar šalčiau. Čepurna pasuka pro 
aikštelę į Kanto gatvę.

(Bus daugiau)
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PO AUTORITETO 
KAUKE...

"Pozityvi vadovaujan
čių veiksnių kritika yra 
naudinga. Kartais kuris 
nors vadovas, atsistojęs 
priešakyje, užmiršta, 
kad jis tėra tik kitų ton 
vieton pastatytas ir kad 
jis tik kitų įgaliotas va
dovauja politinei, visuo
meninei ar kultūrinei 
veiklai. Tačiau tiek va
dovai, tiek organizacijų 
nariai ar rėmėjai turi 
atviromis akimis žiūrė
ti į tikrovę, kurioje gy
vena. Kas mano, kad iš
rinkus vadovus, nusikra- 
toma visa atsakomybe ir 
atiduodama vadovams 
viską padaryti, tas už
miršta, kad gyvename 
svetimame krašte ir esą 
me didžiųjų valstybių po
litikos aukos. Bet taip 
pat ir vadovai, kurie ma
no, kad jau pats paskyri
mas ar išrinkimas jiems 
uždeda autoriteto skrais 
tę, skaudžiai klysta, nes 
užmiršta, kad tikrovė 
yra visiškai skirtinga — 
jie priklauso ne tik nuo 
aplinkos, bet ir nuo savos 
visuomenės. Čia gal tin
kamiausias būtų viso
kioms vadovybėms tai
komas dėsnis, kad tie, ku
rie vadovauja, turi gerb
ti savo vadovaujamuo
sius, o tie, kurie yra ki
tų vadovaujami, turi 
gerbti savo vadovus. Ki
taip bendradarbiavimas 
neįmanomas".

(Draugas, rugp.3)

KULTŪROS RŪPESČIAI
A. RINKŪNAS, Kana

dos LB pirmininkas, Tė 
viškės Žiburiuose pa
talpino ilgą, išsamų ir 
faktais pagrįstą straips
nį "Mūsų kultūros ir 
Švietimo rūpesčiai". 
Straipsnyje daug įdo
mios, naujos ir origina
lios medžiagos tolimes
niems svarstymams. Iš 
to straipsnio čia norime 
pacituoti mintis, kurios 
ir autoriaus nuomone 
esą "ne į temą", bet jos 
būdingos ir derinasi su 
Dirvoje LB reikalais kel' 
tomis mintimis.

A. Rinkūnas sako — 
"Finansų klausimas 

tiesiogiai nepriklauso 
mūsų temai, tačiau mi
nime jį dėlto, kad kultū
rinis ir švietimo gyveni
mas jau ir dabar parei

kalauja daug lėšų, o atei
tyje jų reiks dar daugiau. 
Iki šiol minėjome, kad 
vis neturime mūsų nei 
kultūrinio gyvenimo nei 
švietimo politikos. Tą 
patį galime pasakyti ir 
apie finansus. Šiuo metu 
pinigus kultūriniams rei
kalams organizuoja visa 
eilė institucijų: Lietuvių 
Fondas, Kultūros Fon
das, Nepriklausomybės 
Fondas, Bendruomenė, 
įvairūs kiti fondai, mece
natai, didesnių parengi
mų komitetai ir t.t. Pa
naši partizaniška veik
la yra ir su skirstymu. 
Rezultate vienos mūsų 
kultūrinio gyvenimo sri
tys gauna neproporcin
gai daugiau už kitus. Kol 
neturėsime bendros fi
nansų politikos, kol ne
surasime visiems pri
imtinos formulės, pagal

kurią pinigų surinki
mas ir skirstymas būtų 
daugiau centralizuotas 
ir iš anksto planuotas, 
tol vis jausime stabdį 
kultūriniame vežime.

Negalime sakyti, kad 
bandymų mūsų finan
sams centralizuoti ne
botų buvę. Buvo, deja, 
nesėkmingų. Lygiai ma 
žai sėkmingas liko ir 
paskutinysis bandymas 
įsteigiant Jungtinį Finan
sų Komitetą. Bet tai ne
reiškia, kad nebereikia 
toliau bandyti. Gal reik
tų dar kartą toliau bandy
ti tą patį Jungtinį Finan
sų Komitetą, kiek per
organizuotą? O gal dar 
geriau būtų įsteigti prie 
PLB valdybos jungtinį 
finansų centrą, sudary
tą iš esamų finansus 
organizuojančių institu

cijų atstovų bei paski
rų mecenatų?"

***

PLB pirm. J. Bačiū- 
nas duotame Tėviškės 
Žiburiams pasikalbėji
me (rugp. 8 d.) į klau
simą, kaip žiūrima į 
Bendruomenės atstovų 
įėjimą Vliko sudėtin, at
sakė:

"Šiuo klausimu esu pa
sisakęs ne kartą prie
šingai. Vlikas turi sa
vo uždavinius, PLB dir
ba savo srityje. Ten, 
kur Vlikui bus reikalin
ga pagalba,, mes atei
sime ir padėsime. Ne
matau jokios praktiškos 
naudos lietuviškame dar
be, jeigu PLB įsijungtų 
į politinių partijų jungi
nį".

LENKŲ KARO ATTACHE 
KAUNE PLK. LEON MIT- 
KIEWICZ 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.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Vasaros pabaigai visi į New Yorkąi
1968 m. rugpiūčio men. 30, 31 dienomis ir rugsėjo mėn. 1 ir 2 dienomis

STATLER - HILTON 32 & 33 St., New Yorke

SAUKIAMAS PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENES III SEIMAS

Laimingąjį 
sutiksime •••

(Atkelta iš 5 psl.) 
motum ištisus vakarus 
ir niekada neatsigrožė
tum.

Čia ir vasaroti maloni 
aplinka. Savi žmonės, lie
tuviška aplinka, malo
nūs pokalbiai. Savaitga
liais skamba dainos, 
liepsnoja laužai. Sekma
dieniais vyksta gamtoje 
pamaldos. O kiek čia su
tinki mielų ir pažįstamų 
veidų, kiek daug užsimez
ga pažinčių! Ir kai pra
leidi porą savaičių ir kai 
reikia apleisti šią vietą, 
ne vienam sugrįžta kaž
koks keistas jausmas ir 
su širdgėla skiriesi su 
mielais "Gintaro" vasar. 
vietės šeimininkais Vik
torija ir Algiu Karan
čiais bei gausiais, pasi
liekančiais, vasaroto
jais.

Todėl laimėjęs Dir
vos "Gintaro" savinin
kų paaukotas vienos sa 
vaitės atostogas, laimin 
gasis vasarotojas se
kančiais metais čia tu
rės malonią progą pa
gyventi tikrai malonio
je aplinkoje, parymoti 
prie amžinai dainuojan 
čio Michigano ir pasi
semti sielai ir kūnui glė 
bį sveikatos. Tad iki ma
lonaus susitikimo sekan
čią vasarąjaimingas va
sarotojau, "Gintaro" gra 
žioje vasarvietėje.

Jos savininkams Al
giui ir Viktorijai Karai- 
čiams už malonų dėme
sį lietuviškai spaudai 
nuoširdus ačiū.

Programoje:
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 finalisčių 
pristatymas, vainikavimas ir dovanų įteikimas, ŠOKIAI. Groja Joe 
Thomas orkestras (vakariniai rūbai). BILIETAI: $12.50; jaunimui 
— studentams tik į banketo šokius 10 vai. vakaro $3.00. Užsaky
mai į banketą priimami iki rugpiūčio 26 d.

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

JAUNIMO MOTORKADA
Antikomunistinė demonstracija, šūkis LAISVES LIETUVAI! Mo- 
torkados sutikimas: Flushing Meadows Park, N.Y. STATĖ PA- 
VILION, Queens — rugpiūčio 31, 3 vai. popiet. Visi dalyvaukime 
drauge su jaunimu — nepalikime jo vieno, mes gi tariame: jis mūsų 
ateitis!

FUTBOLO RUNGTYNES
Rugpjūčio 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!

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

LITERATŪROS IR KAMERINES 
MUZIKOS VAKARAS
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.

DIDYSIS SEIMO KONCERTAS
LINCOLN CENTER — Philharmonic Hali, New York, rugsėjo 1, 
8 vai. vakaro. SIMFONINE MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačins
ko ir Jakūbėno kūriniai. Firmą kartą išpildomi. Solistai: Stankai- 
tytė, Baras ir Vaznelis. Simfoniniam orkestrui diriguoja prof. Vyt. 
Marijošius. ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Clevelando — vadovas 
niuz. Alf. Mikulskis, kanklių orkestro vadovė 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.

•

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI. 
PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ RYŽTĄ 

IR SUTARIMĄ!

Bilietai gaunami:
| VISUS PARENGIMUS:
Ant. Reventas — 87-66 95th Street, Woodhaven, N.Y. 11421 tel. (212) 441-9725
•
TIK | BANKETĄ:

M. Kregždienė — 104-28 891h 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 parengimu* dar gaunami:
Juozas Andriulis / Insurance - Real Estate — 87-09 Jamaica Avė. Woodhaven, | 

N.Y. 11421, tel. (212) Vi 7-4477

Vitas Gerulaitis / Insurance - Real Estate - Travel — 94-10 Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. (212) 847-5522

JAV Lietuviu Bendruomenės apylinkėse pa* platintojus: Bostone, Worcestery- 
je, Hartforde, Waterburyje, Elizabethe, Washingtone, Philadelphijoje ir 
Baltimorėje.

J didįjį koncertą prie kasos — Lincoln Center, Philharmonic Hali nuo rugp. 5.

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

Į Seimo koncertą □ po $......... ; viso

J Seimo banketą

Į Ekskursiją laivu

□ po $......... ; viso $........

□ po $

Į Literatūros ir Kamer. muzikos vakarą □ po $
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• Tautos šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 8 d.

10:30 vai. pamaldos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
už kenčiančią mūsų tautą 
su pritaikintu šiai šventei 
pamokslu.

Po pamaldų parapijos sa
lėje minėjimas.

LB Clevelando 1-os ir 2-os 
apylinkių valdybos prašo 
tautiečius pamaldose ir mi
nėjime gausiai dalyvauti.

• Vydūno gimimo šimt
mečio minėjimas rengiamas 
rugsėjo 5 d. (ketvirtadienį) 
7:30 v. v. Čiurlionio Ansam
blio namuose.

Paskaitą skaitys Austra
lijos LB švietimo ir Kultū
ros Sekcijos pirm., buvęs 
Skuodo gimnazijos direkto
rius, vyr. skautininkas An
tanas Krausas, talkininkau
jant Pr. Karaliui ir B. Au- 
ginui.

Kviečiame lietuvis k ą j ą 
visuomenę bei jaunimą gau
siai dalyvauti Vydūno pri
siminimo akademijoje.

Vydūnas visus savo am
žiaus darbus skyrė Lietu
vai ir Lietuvos jaunimui.

Minėjimas - paskaita bus 
paįvairinta iliustracijo m i s 
ir ilgai neužtruks. Įėjimas 
laisvas. Rengia LB Cleve
lando I-os apyl. valdyba.

RUGSĖJO 28 D. CLEVELANDE
DIRVOS IAUNLĮIII
DAINININKU KONCERTAS

c.

jos lietuvių rajone New 
Pahiladelphia miestely
je, netoli garsaus anų 
laikų lietuvių centro 
Shenandoah, kur jų tė
vai atvykę pereito šimt
mečio pabaigoje apsigy
veno ir dirbo. Jų brolis 
Alfonsas gyvena Frack- 
ville, netoli Shenandoah.

Svečiai aplankė kai ku
rias įdomesnes lietuvių 
vietas, Lietuvių Salę ir 
klubą, dalyvavo metinėje 
klubo gegužinėje.

Jonas Tamašauskas 
paaukojo Dirvai $10.

VYKSTANTIEMS Į 
NEW YORKĄ

Čiurlionio Ansamblis, ku
ris dalyvaus New Yorke 
Pasaulio Lietuvių Seime, 
praneša, kad autobusuose 
yra laisvų vietų. Suintere
suoti seimu ir kelione pra
šom kreiptis į VI. Plečkaitį, 
telef. 731-7699 arba į val
dybos narius.

• BLOSSOM MUSIC 
CENTER koncertai vyks
ta dideliu pasisekimu 
naujame ir moderniška
me vasaros koncertų pa
state. Tų koncertų eilė
je didelį susidomėjimą 
kelia čekų dirigento 
Karei Ancerl vizitas, 
kada jo vadovybėje gar
susis Clevelando orkest. 
ras koncertuos rugp. 23 
ir 24 dienomis, patie
kiant Glucko "Iphigenia 
in Aulis", Šostakovi- 
čiaus rapsodiją No. 1 ir 
kt. Solo gros Pierre 
Fournier - violončello, 
patiekdamas Dworako 
concerto violončello, su 
orkestro palyda. Pra
džia — 8:30 vai. vak. 
Bilietai už 4, 3 ir 2.50 
dol. gaunami iš anksto 
Blossom Center, Seve- 
rance Hali kasose ir Bur. 
rows krautuvėse.

NAUJA KNYGA MOŠŲ 
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

CLEVELAND HEIGHTS 
mokytoja ieško patikimos 
namų ruošos darbams pa
dėjėjos — 1 ar 2 dienom. 
Arti autobuso.

Teirautis tel. 932-2757.
(89-90)

MOTERIS
būtinai reikalinga gyventi 
kartu tvarkant ligonį. Yra 
laisvo laiko. Patrauklus at
lyginimas!

Tel. CE 1-2581.
(87-90)

HELP WANTED MALĖ
MACHINE OPERATORS

GRINDERS
2nd, 3rd, Shift—Openings Brown and 
Sharpe Surface, Norton Universal, 
Speedlap. — Clean Light Work, Close 
Tolerance Grinding. Excellent Wages 
for experienced Personnel. Will Train 
inexperienced worker.

POWDER MIX OPERATOR 
First Shift Opening

Blend and Prepare Batches for Presa- 
ing, Spray Dryer Experience 
būt not necessary.

Call or Write — Mr. Bruce 
NATIONAL BERYLLIA 

First/Haskell Avės
Haskell, N. J. — 201-839-1600 

An Equal Opportunity Employer 
(88-9IJ .

Helpful,

Haura. 
CORP.

AIR-CONDITIONING & 
HEATING MECHANICS

WANTED EXPERIENCED
ARC WELDERS
SEMI WELDERS 

WELDING FORMAN 
BURNERS 

CUSTOM JOB BUILDERS
IST & 2ND SHIFT 

STEADY WORK FOR QUAL1FIED MEN AND FRINGE BENEFITS. 

R.F.P. INDUSTRIES INC.
4935 HANNAN RD., WAYNE, MICHIGAN 48184

L MILE S. OF MICHIGAN AVĖ.
313 — 728-5 J 00

(88-89)

• JONAS TAMA
ŠAUSKAS su žmona Ona 
iš Jersey City,N.J.,tris 
savaites viešėjo Cleve
lande pas savo keturias 
seseris. Apsistojo pas 
seserį Adelę Domabyl, 
21608 Halworth Road, il
gametę Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkę. Ki
tos seserys: Magdele- 
na Ramoškienė, Ona 
Coyle, Marė Chittock 
(gyvena Medina, O.).

J. Tamašauskas, gi
męs 1900 m., ištarna
vęs Centrai Railroad of 
New Jersey geležinke
liui 40 metų, dabar jąu 
pensininkas.

Visi penki Tamašaus 
kai gimę Pennsylvani-

• CLEVELAND STO- 
KERS futbolo komanda, 
pasižyminti geru žaidi
mu prieš stipresnes 
komandas, turnyro baig. 
mėje kaip tik ir turi su
sidurti su stipriais opo
nentais.

Ir taip rugp. 24 d. Cle
velando Stadione matysi
me juos lošiant su I vie
tos pretendentu Gulf di
vizijoje — Kansas City 
Spurs komanda.

Rungtynių pradžia — 
8 vai. vak.

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

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

(85-90)

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

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: $,N£* ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

DL
HOME and 

REMODELING 
LOANS

9 9 9 9

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Della E. Jakubs & W«Uiam J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 • 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

• Parduodamas arba iš
nuomojamas restoranas. 50 
sėd. vietų. $80,000 metinių 
(gross) pajamų. Gera pro
ga 3-4 asm. šeimai pradėti 
arba tęsti biznį. Pardavėjai 
padės išmokti vesti tą biznį.

141 Fisherman’s Wharf, 
Redondo Beach, California 
90277 (Los Angeles).

(88-91)

CHEM1CAL RUBBER PRODUCTS — 
Beacon, New York, a division of tho 
Richardson Company, has an im- 
mediate opening for a Produclion 
Supervisor with substantial experi- 
ence in rubber milling, calendering, 
and compounding. Mušt be able to 
vvork second shift. Excel)ent benefits. 
Please send resumes vvith eurrent 
earning level to J. E. Laitta, Person- 
nel Manager, Chemical Rubber Pro
ducts, 5 79 South Avenue, Beacon, 
New York. or telephone 914-83 1-2800.

(An Equal Opportunity Employer) 
(89-93)

Tik per Angliją. . . Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje,

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 

dėl 4 suknelių, 3’/> jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3'/j jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, 31/, 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 betkurj siuntinį galima pridėti že- 

miaus 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.

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų, 72-oj gt. į pie

tus nuo St. Clair. Su gara
žu. Dažytas praeitais me
tais.

Tel. 431-9798.
(po 4 vai. p. p.) (88-89)

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

GEAR CRAFT Ine.
23349 Deųuindre
Hazel Park, Mich.

(313) 564-5923
(84-90)

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

HELP WANTED MALĖ F E M A L E

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 
MACHINERY
REPAIRMEN

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

ARE YOU PLANNING 
ON RELOCATING?

A Screvv Machine Company eslab- 
lished 25 year.s involved in large sales 
expansion program. Positions avail- 
able. Automatic screw machine set-up 
men, turret lathe operalors. Top 
wages, paid hospitalization and life 
insurance, plūs profil share bonus. 
Wrile or call in person.

ECORSE SCREW MACHINE 
PRODUCTS CO.
70 WHITE ST.

ICORSF., MICII. 48229
3 13 -- 382-2000

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

(84-93)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

(88-90)
MAROUETTE PARK CHICAGO
W. 71 St. Tel GR 6 2345 6 

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tei TO 3 2108 9

2533

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

43a% Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(810.000.00 ar daugiau,.įdedant po $1,0()0.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
It___OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; rll!HI|J|il?l
=— Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President^l^7



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PROTESTUOJA
Ryšy su Sov. S-gos 

įvykdyta ginkluotų pajė
gų Čekoslovakijos oku
pacija, ALT š.m. rugp. 
21 d. rytą pasiuntė pro
testo telegramas JAV 
prezidentui L.B. John- 
sonui, Valst. Sekretoriui 
Dean Rusk, ir JAV am
basadoriui prie JTO 
George Bali, kartu iš
dėstant įvykdytą Balti
jos Kraštų okupaciją ir 
prašo JAV vyriausybės 
imtis teisėtų žygių grą
žinti Lietuvai ir kt. pa
vergtiems kraštams lais 
vę. Telegramų nuorašai 
pasiųsti didiesiems JAV 
laikraščiams.

AUDRONE KLIMĄ I- 
TE, iš Little Falls, N.
J., viena iš kandidačių į 
"Miss Lithuania", kuri 
bus renkama PLB sei
me New Yorke.

• Dirvos skaitytojų dė
mesiui pastebime, kad nau
jame skelbiamų knygų są
raše rasite naujų, tik ką 
pasirodžiusių ir įdomių mū
sų rašytojų kūrybos darbų. 
Seką lietuvių literatūros pa
žangą atkreips į tai savo 
dėmesį ir per Dirvą užsisa
kys naujausius kūrinius.

Prašome atkreipti dėme
sį į tai, kad per Dirvą pla
tinamų knygų sąrašas nuo
lat papildomas naujais lei
diniais.

• JAV LB Tarybos Pre
zidiumas praneša, jog dėl 
svarbių priežasčių seime ne
galinčių dalyvauti atstovų 
dr. Stepono Biežio ir dr. 
Vlado Ramanausko yra pa
kviesti kandidatai inž. Jo
nas Jurkūnas iš Chicagos 
rinkiminės apygardos ir 
Vladas Pauža iš Detroito.

Visi išrinkti atstovai ra
ginami seime dalyvauti ar
ba, jei dalyvauti negalėtų, 

Brangiam tėveliui

A. A.
LIUCIJONUI VITKAUSKUI 

mirus, liūdinčią skautininką LIUDĄ BRIZGIEM? 
ir šeimą, mamytę, seseris bei artimuosius nuo

širdžiai užjaučia

Clevelando Skautininkių D-vė

LIUCIJONUI VITKAUSKUI 

mirus, žmoną MARIJĄ, dukteris LIUDĄ, ALĘ ir 

MARYTĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Darius ir Jurgita Gvidai 
Albinas Zimavičius
Kazys ir Lilija Jonaičiai

apie tai skubiai prezidiumui 
pranešti.

• Miami Lietuvių Taryba 
iš savo kuklių pajamų pri
siuntė Dirvai 5 dol. auką.

Malonu pastebėti, kad 
Miami lietuvių atstovai gra
žiai buvo atstovaujami ir 
tinkamai pasirodė respubli
konų konvencijos metu ruo
šiamose tautybių iškilmėse.

• WISCONSINO LIE
TUVIŲ DIENOS komi
teto 5 dol. auką Dirvai 
prisiųstą P. Petrušai- 
čio, priimame su dėkin. 
gurnu.

• O. J. C. Norem, buv. 
JAV pasiuntinys Lietuvoje, 
sukaktuvinių metų proga 
laikys specialias pamaldas 
Los Angeles centre esančio
je First Lutheran Church. 
Pamaldos vyks rugpiūčio 
25 d.

• DIPLOMATIJOS ŠE
FAS STASYS LOZO
RAITIS su ponia iš Ro
mos atvyksta dalyvauti 
PLB seime New Yorke. 
Kartu atvyksta ir S. Lo
zoraitis, jr.

Rugpiūčio 29 dieną, 6 
vai. vak., Statler Hilton 
viešbutyje į PLB seimą 
atvykusiems svečiams 
ruošiamas pagerbimas.

• PRANAS KAŠIUBA 
iš Cicero, III. atsiuntė 
Lietuvos Nepriklausomy 
bės Fondui 100 dol. su
rinkęs aukų paremti dr. 
A. Geručio redaguoja
mą, LNF leidžiamą ang
lų kalba veikalą apie 
Lietuvą.

Oną Kanaukienė, prof. 
V. Kanaukos našlė pri
siuntė 10 dol.

• DR. VACLOVAS IR 
BIRUTE PAPROCKAI 
rugpiūčio 28 d. išvyksta 
dviem savaitėm atostogų 
į Maine valstiją.

• Stepono ir Valentinos 
Minkų vedamos radijo pro
gramos gegužinėje, įvyku
sioje rugp. 11 d., ”Miss Li
thuania N. E.” buvo išrink
ta Alf. ir Aleksandros Bai- 
ky dukrelė Regina Baikutė 
iš So. Bostono.

Linksmoje ir gerai pavy- 
kusioje gegužinėje daugelis 
laimėjo įvairių šokių kon
kursus ir kitokius prizus.

Rengėjai dėkingi gausiai 
atsilankiusiems svečiams, S. 
ir J. Jurėnams už aukotus 
valgius, šeimininkėms už 
skanaus ir patrauklaus bu
feto parengimą, konkursų 
teisėjams ir visiems prie 
gerai pavykusios gegužinės 
pasisekimo.

Adv. ANTANAS OLIS

MALDININKŲ 
KELIONĖ Į 

WASHINGTONĄ 
švenčiant Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo 50 
metus, tikybinėje progra
moje buvo numatyta Kuni
gų Vienybės organizuojama 
maldininkų kelionę į Šilu
vos koplyčią Washingtone.

Maldininkų .kelionė įvyks 
rugsėjo 15 d., sekmadienį ir 
3 vai. po pietų lietuvių kop
lyčioje, Tautinėje švento
vėje, bus laikomos Mišios ir 
pamokslas lietuviškai. Ben
dras lietuviškas giedojimas.

Visos parapijos kviečia
mos ruošti tą dieną maldi
ninkų kelionę į Washingto- 
ną ir melstis už Lietuvos 
išlaisvinimą, už tikėjimo 
laisvę Lietuvoje ir prisi
minti išvežtuosius į Sibirą.

Kunigų Vienybės At
lanto pakraščio provin
cijų vardu —

Prelatas Jonas Balkūnas

ELIZABETH

* Lietuvių Laisvės Sve
tainei, Elizabeth, N. J. ieš
komas vedėjo padėjėjas — 
Assistant Manager. švarus 
ir lengvas darbas. Pagei
daujamas lietuvis, reko
mendacijos būtinos.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis šiuo adresu: 
Secretary, Lithuanian Li- 
berty Hali, Ine. 269 Second 
St., Elizabeth, N. J.

WATERBURY

PAMINĖTA _ EMILIJA 
KRULIKAITE - 
VAIŠNIENE

Š.m. liepos 28 d., sek
madienį, buvo paminėta 
Emilijos Krulikaitės- 
Vaišnienės dviejų metų 
mirties sukaktis (mirė 
1966 m. rugp. 2 d.). Iš
kilmingos liet, kalboj pa
maldos įvyko Šv. Juo
zapo parap. bažnyčioje. 
Po pamaldų Lietuvių ka
pinėse, buvo pašventin
tas liet, stiliaus gražus 
paminklas. Pamaldose 
ir iškilmėse dalyvavo ve
lionės vyras, giminės ir 
gausus būrys draugų bei 
pažįstamų. Prie pa-

ANTANO OLIO

AKADEMIJA

CHICAGOJE
Minint Antano Olio mirties 10 m. sukaktį, ALT 

S-gos Chicagos skyrius rengia minėjimo akademi
ją, rugpiūčio 24 d., šeštadienį, Jaunimo Namų di
džiojoje salėje. Pradžia 8 v.v. įėjimas nemoka
mas.

Akademijos programoj:
Adv. Antanas Lapinskas apibūdins Antano Olio 

asmenį ir, veiklą;
Dainininkė Dalia Zakaraitė, neseniai laimėju

si Margučio dainų varžybas, padainuos solo;
Komp. - režisorius Darius Lapinskas akompo- 

nuos solistei ir vadovaus kitai meninei programai.
Maloniai kviečiama lietuviškoji visuomenė 

akademijoje dalyvauti.

ALTS Chicagos sk. valdyba

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo banketui ruošti komitetas. Sėdi iš kairės: L. Sperauskienė, M. 
Kregždienė. Stovi: M. Virbickienė, E. Legeckienė, V. Šileikienė, M. Klevečkienė.

R. Kisieliaus nuotrauka

minklo padėjo gėlių ir ta
rė žodžius LMKF vice
pirm. M. Ulėnienė ir vie
tos skyriaus vardu O. 
Tonkūnienė. Po iškil
mių visi dalyviai buvo 
pakviesti į namus ir pa
vaišinti. (d)

LIETUVIŲ TAUTOS 
KANKINIŲ PAMIKLAS
šv. Marijos Gailestingu

mo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia švento 
Petro karsto Bazilikoje, Ro
moje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baig
ti, vykdomi sienų ir lubų 
sutvirtinimo darbai, ruošia
mi dekoracijų projektai.

Vatikano ir lietuvių ar
chyvuose liks koplyčios au
kotojų vardai, kurie bus 
įdomūs ne tik šiandien, o ir 
tolimoje ateityje. Reiktų, 
kad lietuvių vardų ten bū
tų tūkstančiai. Galima įra
šyti save, savo šeimos na
rių, savųjų ir pažįstamų 
kankinių vardus, pasiun- 
čiant auką adresu:

LITHUANIAN MAR- 
TYRS’ CHAPEL 
FUND,

2701 W. 68th St.,
Chicago, 111. 60629.
Amerikoje aukos nurašo

mos nuo mokesčių (Tax de- 
ductible).

• vestuvės; spalvota ir juoda balta (gali vykti ir
•i kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN STREET — RIdgewood, n. y. 11237

VEIKSNIŲ SUDARYTAS 
JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS 

LAISVĖS KOVOS METAIS 
TURI SUTEILKTI $100,000.

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

JAU SURINKTA 20'i, DAR REIKIA $80,000
Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. 

Tūkstantininkai reti paukščiai, todėl kas gyvas — 
būkim dešimtininkais — kiekvienas aukoki- 
m e bent po 10 dol.

Aukas telkim per J. Fin. Komitetą ar L. Bend
ruomenės apylinkės. Kur jų nėra — per kitas or
ganizacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų k-tui: 

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE
29 West 57 SI., New York, N. Y. 10019.
Dailininkų suaukotų paveikslų laimėjimai nu

keliami iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

Jungtinis Finansų Komitetas

1’LIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

GERIAUSIAI PAILSĖSI!’ PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO Jt ROS

^AUDRONE
I

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.
Erdvus 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 šių gražiausių ir 
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
pajūrio vilų.
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