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SOVIETŲ VEIDAS
ČEKOSLAVAKIJOJE JIE NUSIMETĖ SAVO KAUKĘ

Trečiadienį rugpiūčio
21 d. Sovietų Sąjungos ir
jos vasalų Lenkijos, Ry
tų Vokietijos, Vengrijos
ir Bulgarijos kariuome
nės įžengė į Čekoslova
kiją ir kelių valandų lai
kotarpyje likvidavo tai,
kas gražiai buvo vadi
nama 'Prahos pavasa
riu’. Tai buvo pastan
gos bent kiek sužmoginti
ir suprasminti sovietų

HUDUS MEŠKAUSKAS
primestą Čekoslovaki
jai komunistinį režimą.
Kad tos pastangos ne
būtų iš kalno pasmerktos
nepasisekimui, galėjo
įsivaizduoti tik nepatai
somi optimistai. Žinia,
viskas gyvenime keičia
si. Nėra išimtimi ir Ry
tų bei Vidurio Europoje

ŠIANDIEN IR RYTOJ
REZOLIUCIJOS, protestai... tai ir viskas
ką laisvasis pasaulis sugebėjo parodyti sovietų
raudonajai armijai okupavus Čekoslovakiją.
Jungtinių Tautų Organizacija, kaip ir 1956 me
tais Vengriją okupuojant, pasirodė bejėgė. Pa
galiau, kas galėjo būti tiek naivus, kad tikėtųsi
jog JT gen. sekretorius U Thant pasiųs savo
"mėlynuosius šalmus" į Čekoslovakiją sovie
tams pasipriešinti? Kaip Tautų Sąjungos protes
tai nesustabdė Hitlerio, užgrobiant Čekoslovaki
ją, taip ir Jungtinių Tautų Organizacija, įsteigta
1945 m. pasaulio taikai išlaikyti, pasirodė nie
ko negalinti prieš smurtą pasaulyje.
Dar buvo manyta, gal du didieji Amerika ir
Sovietų Sąjunga parodys savo pareigą ir pa
vojaus atveju per raudonąjį telefoną, kuris jun
gia Baltuosius Rūmus su Kremliumi, išlaikys
taiką.
Bet ir raudonasis telefonas pasirodė nie
kam tikęs.
Vakariečiai bus užmiršę, kad Sovietų Są
junga tai Rusija, caristinė ar komunistinė, bet
vis vien tai imperialistinė Rusija, siekianti už
grobti sąsiaurius, užvaldyti jūrines bazes ir
bet kokia kaina išlaikyti geležinę uždangą už
kurios visos žemės jai buvo padovanotos Jaltoj
1945 metais.
Čia taip pat užmiršta, kad tarptautinis ko
munizmas niekad nedovanoja, o tik pats ima.
Jaltoje Rooseveltas, Stalinas ir Churchillis pasidalino Europą pusiau ir neatsiklausdami tautų noro, pusę Europos atidavė sovietams.
Štai kodėl Amerika ir Anglija nepajudėjo 1956
metais Vengriją užpuolus, nejuda ir dabar so
vietams Čekoslovakiją smaugiant. Pavergtųjų tau
tų savaitės, įvairios proklamacijos už tautų lais
vę, tai tik tušti žodžiai, skirti daugiau viešajai
opinijai nuraminti.
De Gaulle, kuris protestuodamas dėl sovie
tų veiksmų Čekoslovakijoje, plaunasi rankas
nuo Jaltos susitarimų, gal dabar atsisakys nuo
savo iliuzijos, kad jam pavyks įgyvendinti libe
ralizmą Rytuose ir sukurti Europą nuo Atlanto
iki Uralo. Gal dabar jis grįš prie senos politi
kos, kad reikia stiprinti Atlanto sąjungą ir ne
bandyti eiti su velniu riešutauti. Norint su vel
niu pietauti, reikia kad šaukšto kotas būtų ilgas.
Paskutinieji įvykiai tik patvirtino, kad iš so
vietų nieko gero negalima laukti. Niekas neturė
jo tikėtis, kad Kremlius toleruos kokias refor
mas. Anksčiau ar vėliau reikėjo laukti įsikišimo
ir sakoma, kad data jau seniai buvo numatyta,
laukta tik Tito ir Ceausescu vizito galo, kad ka
riuomenei parodžius žalią šviesą.
Gal dabar atsidarys akys kai kuriems poli
tikams, kurie galvojo, kad atėjo metas su so
vietais ne kovoti, bet diskutuoti. Paskutiniu lai
ku buvo net bijota aštresniu žodžiu sovietus
užgauti, bijota padrąsinti čekus, kad tik neda
vus Kremliui priežasties įsikišti. Bet Kremlius
priežasčių niekad neieško, jis visad turi iš
anksto pasigaminęs.
Kaip galėjo čekoslovakai labiau priešintis
raudonajai armijai, jei iš anksto žinojo, kad va
karų valstybės jų kovoje nepalaikys, kad jie
pasmerkti pražūčiai ir vėliau, nuraminimui pa
saulio opinijos, bus pareikšti protestai, pa
skelbtos rezoliucijos... iki sekančio karto!
***
VILNIUJE sušauktame mitinge, komparti
jos agitatorius, baigęs pranešimą apie Čekoslo
vakiją, pabrėžė:
— Ir neužmirškite, kad partija visad teisi.
Narys niekad neturi prieštarauti partijai.
— To ir nereikalinga, — pašnibždėjo vie
nas darbininkas savo kaimynui į ausį. — Užteks
palaukti tik keletą mėnesių ir partija pati prieš
taraus.
(vg)

viešpataujanti santvar
ka. Todėl toli į ateitį žiū
rint turbūt galima teig
ti, kad tokia santvarka
negalės amžinai išsilai
kyti. Juo labiau, kad vi
same pasaulyje esama
palinkimo, tendencijos
individo išsilaisvinimui
iš bet kokios kolektyvi
nės prievartos. Blogiau,
kad artimoje ateityje dar
negalima įžiūrėti bet ko
kio persilaužimo ar pa
sikeitimo pradžios. So
vietinė sistema kol kas
dar laikosi ir jos valdo
vai nenori pasiduoti. Po
ilgesnio svyravimo jie
pagaliau užgniaužė Če
koslovakijos bandymą su
švelninti vergovę, kas iš
eitų jų pačių naudai, ma
žiausiai rūpindamiesi
tuo, ką apie tai pasakys
vadinamas Vakarų pašau
lis. Juo labiau, kad čia
atsiras žmonių, kurie
pradės aiškinti, kad so
vietai pasekė., ameri
kiečių pavyzdžiu, kurie
su savo karo jėga įsimai
šė į Dominikonų respu
blikos ir Vietnamo 'vi
daus’ reikalus. Iš tikro,
nepraėjus nė 24 valan
dom po sovietų invazi
jos į Čekoslovakiją, aukš
čiau nurodytas mintis ir
pasakė kandidatas į de
mokratų nominaciją se
natorius McCarthy.
Žinia, dėl to Maskvos
prestižas gal kiek kris
Prancūzijos ar Italijos
komunistų partijose, ta
čiau nepaisant jų didumo
su jomis Kremlius ma
žai skaitosi. Juk ir jo su
sitarimas su Hitleriu, ku
ris įgalino 2-rąjįpasaulinį karą, negalėjo būti la
bai populiarus Prancū
zijoje. O vis dėlto ir tą
smūgį prancūzų kompar
tija pergyveno palyginti
labai lengvai.
Per gegužės mėn. ne
ramumus Prancūzijoje
kompartija laikėsi paly
ginti ramiai, nes Mask
vai buvo reikalingas ge
nerolas de Gaulle. Žino
mas prancūzų rašytojas
ir filosofas Jean-Paul
Sartre, pats komunistas
taip aiškino savo pasi
kalbėjime su Der Spiegei
redaktoriais:
"... labai gerai supran-

tama, kad Sovietų Sąjun
ga, nors neturi jokių iliu
zijų apie de Gaulle po
litikos 'pažangumą’, no
ri kad Prancūzijoje prie
valdžios vairo liktų iš
buržuazijos kilęs gene
rolas, kurio politika jai
yra naudinga, negu koks
Waldeck Rochet (dabarti
nis prancūzų komunistų
vadas). Mat, komunistas
susilauktų didesnio pasi
priešinimo, jei norėtų
varyti tokią užsienio po
litiką, kuri atitikų so
vietų interesams".
Kitaip sakant nė vie
nas sąmoningas užsienio
komunistas negali tikė
tis, kad Sovietų Sąjunga
varytų kokią nors politi
ką, kuri neatitiktų jos pa
čios interesams. Ir jei
taip, kam Maskvai skai
tytis su jo nuomone apie
vieną ar kitą jos žings
nį?
Vienas iš įdomiausių
klausimų
dabartinėje
būklėje yra tik toks, ko-

JAUNŲJŲ DAINININKŲ

KONKURSO DALYVIAI

(Nukelta į 2 psl.)

Reikalauja
Dean Rusk
pasitraukimo

Tradicinis Dirvos jaunųjų dainininkų konkursas
šiais metais įvyks rugsėjo 28 d. Clevelande. Kon
kurso aukščiausias tikslas yra iškelti mūsų pri
Kongresmanas
Ed- augančios dainos jėgas, jas premijomis paremti
ir sudaryti bent minimalias materialines sąly
ward J. Derwinski pa
gas
toliau tobulintis. Šio konkurso laimėtojai būna
siuntė telegramą Baltie
kviečiami
koncertams ir tie kvietimai jauniems
siems Rūmams, kurioje
dainininkams
duoda progos arčiau susirišti su lie
jis reikalauja Valst. sek
tuvių
kolonijomis.
retoriaus Dean Rusk at
Dainininkų turime nemaža, tačiau vis dėlto rei
sistatydinimo. Čia jis
kalingas
jaunesniųjų prieauglis. Reikia remti Jau
pabrėžia, kad įvykių ei
nimą,
kuris
turi pasiryžimą studijuoti dainavimą.
ga Europoje, netikėtai už
klupusi JAV vyriausybę
Nuo praeito Dirvos numerio pradėjome skelb
normaliai sektų visos vy
ti dainininkes, pareiškusias norą Dirvos konkurse
riausybės atsistatydinidalyvauti. Iki šiam laikui užsiregistravo septynios
mą.
dainininkės.
telegramoje
Toje
KAROLĖ
DAMBRAUSKAITE, koloratūrinis
kong. Derwinski reika
sopranas, gyv. Los Angeles, Calif., dainavimą
lauja nutraukti diploma
studijuoja pas muz. Bronių Budriūną ir Florenci
tinius santykius su Sov.
ją Korsakaitę, o Šiuo metu studijas tęsia Los An
S-ga, Lenkija, Vengrija
geles universitete. Yra dalyvavusi daugely muzi
ir Bulgarija, tuo pačiu su- kos pastatymų, tarp kurių Onos Metrikienės sta
stabdant prekybą ir
tytoje operetėje "Valsų karalius" ir Long Beach
maisto subsidijas, rei
muzikos festivalyje, kur gavo Merit Award.
kalauti atitraukti ka
riuomenes iš Čekoslo
vakijos ir — kad prezi
sustabdo savo veto tei
dentas aiškiai ir nedvi grės manų ir kt. pareigū se.
nų,
besiruošiančių
rin

prasmiškai pareikštų sa
Visoje skaudžioje ir
vo "tiltų statymo" poli kimams. Bet tos tele tragiškoje Čekoslova
gramos
ir
laiškai
be
mo

tikos visišką klaidingu
ralinės reikšmės netu kijos įvykių eigoje bū
mą.
ri
politinių pasėkų, JAV dinga tai, kad spauda, te
Protesto telegramos
levizija ir radijas sten
ir užuojautos pareiški vyriausybei kovą per giasi plačiai ir gana tiks
kėlus
į
JTO
Saugumo
mai dėl Čekoslovakijos
liai pristatyti įvykių ei
įvykių plaukia spaudai iš Tarybą, kur Sov. S-gos gą, kurioje Sov. S-gos
daugelio senatorių, kon- atstovas viską ciniškai politika pagaliau vėl iš
keliama tikroje jos švie
soje, nebedangstant vy
riausybės "tiltų tiesi
mo" šešėliais. Kad ir
tragiškose aplinkybėse,
bet jose prasiveria dides
nės galimybės prisimin
ti Sov. S-gos klastą ir
žiaurumus okupuojant ir
aneksuojant Lietuvą ir
kitas Europos valstybes.

Kandidatai Į
PLB Valdybą
Neoficialiai patirta, kad

nominacijos komisijai pa
siūlyta tokio sąstato PLB
valdyba: J. Bachunas, S.
Barzdukas, dr. A. Nasvytis,
dr. A. Butkus, dr. H. Bra
zaitis, J. Darnusis, N. Kersnauskaitė ir A. Gailiušis.
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DIRVA

PIRMASIS RATAS

AŠ NORIU ĮSPĖTI
PROFESORIŲ...

Sovietų veidas...

Aleksandras Solženitsinas, be abejo, yra garsiausias šiųdienŲso
vietų rašytojas. D Pas karą praleidęs kaipartilerijos kapitonas, 1945
metais jis buvo suimtas ir nuteistas 8 metams 1 koncentracijos sto
vyklą Sibire. 1956 metais reabilituotas grįžo prie savo profesijos,
mokytojauti viename provincijos miestelyje. Tada jis pradėjo rašyti
ir jo pirmasis romanas "Viena diena Ivano Denisovičiaus gyveni
mo" buvo išleista Sovietijoje ir visame pasaulyje, asmeniškai įsi
kišus Chruščiovui. Solženitsinas pirmą kartą sovietų literatūroje
išdrįso aprašyti Stalino koncentracijos stovyklas. Bet po to rašyto
jams vėl buvo suvaržyta laisvė ir 1965 metais Solženitsinas buvo
apkaltintas "antisovietizmu". Leidyklos nebespausdino daugiau jo
raštų. IX sovietų rašytojų kongresui jis parašė laišką, kaltindamas
sovietų rašytojų sąjungą atliekant "policininko rolę”. Po to jis dar
parašė du romanus: "Vėžiu sergančiųjų paviljonas" ir "Pirmasis
ratas", kurie uždrausti Sovietijoj, bet atspausdinti naminiu būdu
slaptai skaitomi. Vienas tų romanų "Pirmasis ratas" pasiekė va
karus ir šiomis dienomis simultaniškai išleidžiamas New Yorke
ir Paryžiuje. Pradžioj leidėjai bijojo, kad rankraštis nebūtų pa
kištas sovietų saugumo organų tam, kad galėtų Solženitsiną geriau
apkaltinti. Bet prieita išvados, jei duos kūriniui kuo didžiausią rek
lamą, rašytojas bus geriau apsaugotas.
Romano vyriausias herojus Gleb Neržin, sakoma yra rašytojo au
toportretas. Iš to milžiniško romano spausdiname kai kurias ištrau
kas, kurios pasižymi didesne akcija. Veiksmas vyksta 1948 metais
tarp gruodžio 24 ir 27 d. Maskvoje.

Laikrodžio rodyklės rodė be penkių minučių
penktą valandą vakaro ir gruodžio mėnesio prie
temoje bronzinis kadranas atrodė juodas. Pro lan
gą galima buvo matyti, kaip kiemsargiai iš po pra
eivių kojų valo nešvarų sniegą, kuris vos iškritęs
darėsi purvu.
Valstybės patarėjas antros klasės Inokentijus
Volodinas pasirėmęs prie lango tylomis švilpavo,
pirštų galais vartydamas iliustruotą užsienietišką
žurnalą. Bet jis nematė kas jame yra. Inokentijus
Volodinas, kurio rangas diplomatinėje tarnyboje pri
lygo pulkininko leitenanto laipsniui armijoje, buvo
aukštas ir liesas. Jis visai neatrodė panašus į už
sienių reikalų ministerijos skyriaus viršininką.
Buvo pats laikas biure uždegti šviesą, bet jis
to nedarė, arba grįžti namo, ko jis irgo nenorėjo.
Penkta valanda dar nereiškė dienos darbo pabai
gą. Kiekvienas tuo metu grįždavo namo pavaka
rieniauti, truputį numigti ir dešimtą valandą nak
ties šešiasdešimt penkiuose ministerijų namų
languose Maskvoje vėl užsidegdavo šviesa.
Žinant valdovo paprotį naktimis dirbti, tris
dešimt ministrų, kaip mokinukai buvo pasiruošę
iškvietimui kiekvienu momentu. Jie kviesdavo savo
pavaduotojus ir skyrių viršininkus, o šie kitus raš
tinės tarnautojus, būti pasiruošusiais.
Ir net šiandien, vakariečių Kalėdų išvakarėse,
kai jau dvi dienos užsienių ambasados buvo užsi
dariusios ir jų telefonai tylėjo, o jų tarnautojai
greičiausiai sėdėjo namuose prie Kalėdų eglutės,
ministerijose dirbo. Vieni žaidė šachmatais, kiti
pasakojo įvairias istorijas, dar kiti snaudė ant
sofų, bet visvien buvo dirbama.
Inokentijaus nervingi pirštai sklaidė žurnalą.
Jį persekiojo baimė.
Dar iš jaunystės jis turėjo gražiausį prisimini
mą apie daktarą Dobrumovą. Tais laikais jis nebu
vo garsus. Dar jo nesiuntinėjo su delegacijomis į
užsienį. Jis nebuvo laikomas mokslininku, bet kaip
paprastas gydytojas ir ramiai vizituodavo savo pa
cientus. Inokentijaus motina, kuri dažnai sirgdavo,
nesileisdavo jokio kito gydytojo gydoma. Ji turėjo
jam pilną pasitikėjimą.
Jau tada Dobrumovas buvo pražilęs. Kaip jis
šiandien atrodė.
Inokentijus numetė žemėn žurnalą ir pradėjo
vaikščioti po kambarį.
Ar jis turėjo jam telefonuoti?
Jei tai liestų kitą profesorių, kurio asmeniškai
nepažinotų, Inokentijus niekad nebandytų įspėti. Bet
Dobrumovas!
Ar yra kokia priemonė atpažinti asmenį, kuris
kalba iš miesto būdelės? Jei tik jis trumpai kalbės
ir skubiai apleis būdelę, kaip galėtų atpažinti iš bal
so?. Be abejo dar nėra tokio išradimo, kuris leis
tų atpažinti.
Jis prisiartino prie stalo ir žvilgterėjo (popie
riaus lakštą kuriame buvo kalbama apie jo pasky
rimą į naują postą. Jis turėjo išvykti tuoj prieš Nau
jus metus, trečiadienį ar ketvirtadienį. Tad buvo lo
giška palaukti.
Viešpatie! Šiurpas nukratė jo pečius, neįpratu
sius pakelti sunkumus. Būtų buvę daug geriau, jei
jis nieko apie tai nebūtų girdėjęs. Jei jis niekad ne
būtų sužinojęs...
Jis paėmė instrukcijas ir kitus dokumentus nuo
stalo ir uždarė spinton.
Kodėl priešintis tam ką Dobrumovaspažadėjo
Tai tik talentingo žmogaus geraširdiškumas. Ta
lentingas žmogus žino, kad jis turtingas ir gali su
bet kuo dalintis.
Inokentijus stovėjo prie spintos susimąstęs.
Staiga, lyg praleidęs paskutinę galimybę, net netelefonavęs, kad paduotų iš garažo automobilį,
išėjo iš biuro ir užrakinęs duris, raktą padavė
budėtojui koridoriaus gale. Jis nuskubėjo laip
tais, susidurdamas su šio pastato uniformuotais
tarnautojais, paskui greitai išėjo į prietemą.

jis beviltiškai. Kai profesorius buvo su misija Pa
ryžiuje, jis pažadėjo kolegoms prancūzams duoti
kai ką. Vaistus. Ir jis turi jiems įteikti už kelių
dienų. Svetimšaliams! Jūs suprantate? Jis neturi
to padaryti! Jis neturi nieko duoti svetimšaliams!
Tai provakaci...
Staiga ragely pasigirdo trakštelėjimas ir už
stojo įprasta tyla.
Kaž kas nutraukė telefoninį pasikalbėjimą.
(Bus daugiau)

— Klausykit! Aš turiu įspėti profesoriyapiejam gręsiantį pavojŲ...

Jo prancūziško stiliaus batai įklimpo į tirps
tantį sniegą. Prie šaligatvio stovėjęs taksi buvo pa
siruošęs pajudėti. Inokentijus įlipo ir liepė šofe
riui važiuoti Kuzneckio tilto link ir pasukti į kai
rę alėją kuri buvo nušviesta silpna šviesa.
Jis dar dvejojo. Ar galės telefonuoti iš būde
lės netrukdomai, kam nors su pinigu barškinant į
stiklą, kad pasiskubintų. Bet ieškoti izoliuotos bū
delės būtų įtartina. Ar negeriau būtų susiieškoti
ten kur daugiau žmonių. Jis nusprendė, kad kvaila
ieškoti būdelės su taksi šoferiu, kuris bus liu
dininku. Tad pravažiavus universitetą, Inokenti at
leido šoferį prie Arbato, padavęs du banknotus ir
nelaukdamas grąžos. Prie kino stovėjo eilė žmo
nių, norinčių pamatyti "Balerinos meilė”, o prie
požeminio traukinio įėjimo švietė raudona "M".
Reikėjo daryti kaip galima greičiau ... ir pa
kabinti ragelį. Tada rizika būtų mažiausia. Viena
būdelė prie įėjimo buvo laisva, kitos keturios bu
vo užimtos. Inokentijus įsmuko vidun ir rūpestin
gai uždarė stiklines duris, drebančia ranka nenuim
damas pirštinės įmetė pinigą ir išsuko numerį. Po
ilgo skambėjimo kitame gale pakėlė ragelį.
— Ar aš esu pas profesorių Dobrumovą? —
paklausė jis stengdamasis pakeisti savo balsą.
— Taip.
— Gal jūs malonėtumėte pašaukti jį prie
telefono.
— Kas prašo? — paklausė tingus moters bal
sas. Matyt ji buvo išsitiesusi ant sofos ir neskubė
jo.
— Jūs manęs nepažįstate. Pagaliau tai nesvar
bu. Aš labai skubu. Paprašykite profesorių ateiti
prie telefono, prašau jus.
Tai vis bereikalingi žodžiai. Visa tai kvailas
mandagumas.
— Profesorius negali būti kviečiamas kalbėti
su nepažįstamuoju, kuris jam telefonuoja, — pasa
kė moteris įžeistu balsu.
Galima buvo laukti, kad ji pakabins ragelį. Už
būdelės durų jau laukė nekantraudami žmonės, kada
Inokentijus baigs kalbėti.

— Kas jūs esate? Kodėl negalite pasakyti savo
vardo?
— Aš noriu jums tik gero! Aš turiu svarbią ži
nią profesoriui!
— Tai kas? Kodėl tada negalite pasakyti savo
vardo?
Buvo pats laikas pakabinti ragelį. Vyrai neturė
tų gyventi su tokiom kvailom žmonom.
— O jūs kas esate? Jo žmona?
— Kodėl jūs norite kad pasakyčiau pirmoji?
— užprotestavo ji. — Jūs pirmas turite pasisaky
ti.
Reikėjo baigti pasikalbėjimą. Įpykęs Inokentijus užmiršęs keisti savo balsą pradėjo maldauti:
— Klausykite manęs gerai! Klausykite! Aš tu
riu įspėti profesorių dėl gręsiančio pavojaus.
— Dėl pavojaus? — moters balsas pasidarė
mažiau aštrus. Ji pasidavinėjo. Bet visvien nėjo
ieškoti vyro. — Kaip tik dėl to jo nepašauksiu. Gal
būt tai netiesa. Kaip jūs įrodysite, kad sakote tie
są.
Inokentijui žemė degė po kojomis ir ragelis
rankoje drebėjo.
— Klausykite! Gerai klausykite! — maldavo

(Atkelta iš 1 psl.)
dėl sovietai pasirinko sa
vo smūgiui prieš Čeko
slovakiją kaip tik šį mo
mentą? Juk tokioje Ame rikoje kaip tik dabar vyko
pasiruošimai demokratų
konvencijai, kuriuose ne
mažą triukšmą kėlė taip
vadinami
'balandžiai’
(doves), reiklaudami į
partijos platformą įrašy
ti pasitraukimo iš Viet
namo reikalavimą. Mask
va tiems savo sąmonin
giems ar nesąmonin
giems talkininkams už
pylė kibirą šalto van
dens. NBC komentato
rius Frank McGee pats
gana 'pažangus’, rado rei
kalo konstatuoti, kad
Maskvos
užpuolimas
"shot the doves down"
( nušovė balandžius).
Kiekvienu atveju, Mask
vos elgesys buvo ge
rokas palengvinimas vi
siems ’sakalams'...
Tiesa, sunku net įsi
vaizduoti, kad Washing-

tono administracija, dar
kartą paaiškėjus tik
ram Maskvos veidui, pa
sielgtų taip kaip reika
lavo Ulinois demokratų
kongresmanas R. Pucins
ki, būtent, nutrauktų dip
lomatinius ir ūkinius
ryšius su Maskva ir jos
satelitais, nes Maskva
yra visų JAV nemalonu
mų svarbiausia priežas
tis ir šaltinis, įskaitant
ir Vietnamą. Čia buvo
politiko mostas, taikintinas rinkikų sentimen
tui savo kilmės kraš
tams. Visi tačiau turė
tų atsiminti, kad sovie
tų pažadams neverta pa
sitikėti ir vienintėlis
daiktas, su kuriuo jie
skaitosi, tėra nuoga jė
ga.
Kartu tai turėtų būti
pakartotinu įspėjimu mū
sų 'bendradarbiavimo’
mėgėjams. Jų pastangos
tik padeda sovietams iš
aiškinti ir išprovokuoti
galimus režimo priešus.

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 — 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. Mitkievvicz — WSPOMNIENIA 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 —
Lietuviškų 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
(angliškų 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 kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.
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1968 m. rugp. 18 d.,
Maspetho lietuvių parapi
jos salėje, N.Y. LB New
Yorko Apygarda, vado
vaujama
pirmininko
Aleksandro Vakselio, ku
ris yra ir PLB Seimo
rengimo komiteto vykdo
masis vicepirmininkas,
suruošė viešas diskusi
jas kai kuriais B-nės
veiklos klausimais.
Diskusijų moderato
Bijąs eiti iki ribos, iki kurios širdis rium
buvo A. Vakselis, o
ir protas leidžia, yra bailys.
atsakinėjo į klausimus
dr. P. Vileišis, V. Bra
Kritiškas žodis, pareikštas spaudoje organizuo žėnas,
R. Kezys, K. Miktos bendruomenės adresu, susilaukęs apkaltinimo,
kad tai "bendrybės, nieko konkretaus nepasakan las ir B. Nemickas.
Buvo pateikti šie klau
čios", yra pateisinamas, nes konkrečių veiklos duo
simai:
Kokia jūsų nuo
menų patiekimas ir yra uždavinys tų, kurie darbu,
monė
dėl
B-nės dalyvavi ■
o ne fikcijų kūryba privalo užsiimti. Kritiško žo
mo
ir
vadovavimo
politi
džio yra susilaukusi PLB, jos valdyba,paskiri spe
nėje
veikloje?
Ar
neat
cialiais atvejais sudaryti komitetai, pavieniai veikė
rodo,
kad
yra
tendencijų
jai ir entuziastai.
Tik niekam dar neatėjo į galvą pasakyti, jog traukti b-nę vienos ku
kritikos susilaukia tie kurie veikia, o ne tie, kurie rios politinės partijos
sferon? Bendradarbiavi
į visuomeninį dabą žiūri atsisėdę savo fantazijos
mo
su kraštu taktika.
sukurtame pjedestale. Apie nieką neveikiančius kal
Į
šiuos
klausimus būbos nėra kritika, o tik fakto konstatavimas.
simieji
seimo
PLB Seimui ruoša buvo lydima ne tik konkre atsakė įvairiai. atstovai
taus darbo, bet ir tos įtampos, kuri lydi visą iš
R. Kezys, kuris yra ir
eivijos gyvenimą. K.S. Karpius savo praeities veik
VLIKo
atsakė,
los apžvalgose gana aiškiai parodė, kad ir Lietu kad nėranarys,
klausimo
nei
vos nepriklausomybės atstatymo ir rėmimo darbuo
abejonės
apie
B-nės
dase buvo nesklandumų, rivalizacijos, asmeniškumų,
o vis dėlto, viską kartu sudėjus, skaitome, jog,pvz.,
Amerikos lietuvių įnašas tam tikslui buvo labai ryškus ir tinkamai įvertintas.
pat, kad gal kai kuriose JAV
Ir šiandien, kalbėdami apie veiklą išeivijoje, o LB apylinkėse taip ir yra, bet
tos veiklos pagrindiniu tikslu lieka laisva ir nepri apskritai tiek JAV LB, tiek ki
klausoma Lietuva, susiduriame su eile žmogiškų tų kraštų LB-nės vykdė ir vyk
didžiulius darbus, kuriais
silpnybių, nedateklių, defetizmu, ignoracija ir vi do
kiekvienas sąmoningas lietuvis
sais kitais neigiamais žodžiais ir veiksmais. O gali drįsti pasididžiuoti ir pasi
visdėlto, atsižvelgiant į emigracinių bendruome gėrėti. Visų kraštų Lietuvių
nių skaičių, sąstatą ir tautybinį įvairumą, kitų tau Bendruomenės yra pačios pa
tybių bendruomenėse randi minusų dar daugiau. grindinės Lietuvos laisvės ko
Randi ir komplimentų mūsų susiorganizavimui, vų vadovės. Lietuvių Bendruo
nėra tik organizacija, ku
jaunimo patriotizmui, visuomeninei inteligencijai menė
ria primygtinai ją ypač čia, JA
ir t.t. Tai džiugina, tik gaila, kad mūsuose per ma Valstybės, nori laikyti. Dažnai
žai noro tų palyginimų ieškoti, juose rasti pavyz jos atliktų darbų nenorima ma
džių ir tinkamos medžiagos gyvenimiškesnėms iš tyti, kai kurioj spaudoj jos pas
tangų rezultatai sąmoningai nu
vadoms.
PLB Seimo atstovai renkasi tragišku pasauli tylimi ir pasiektieji laimėjimai
nės politikos momentu. Tragišku ne savo naujais neregistruojami. Šią tendenciją
esu pastebėjęs ir Dirvojebei jos
žiaurumo išradimais, bet atidengimu seno ir mums bendradarbiuose.
gerai pažįstamo komunistinio veido be kaukės, tu
Dirvos vedamajame teigimas,
rėjusio progos vėl pasirodyti čekų ir slovakų tau kad "Lietuvių Bendruomenei iš
toms. Tragiškas tai momentas ir todėl, kad jėgos, eivijoje reikia ne tik tinkamos
kuriomis norėtume pasinaudoti, kurių talka mums visose srityse savivaldos, bet ir
taip reikalinga, pasirodė užliūliuotos "naujo ir ge savitvardos aiškiuose ir nedvi
prasmiškuose tiksluose" turėtų
rėjančio" komunizmo skraiste. Šitoji aplinkybė tu būti
j faktus, kur, ka
rėtų būti ir Seimo dalyvių nepraleista, svarstant da iratremras
kaip tos "savitvardos"
ir planuojant ateities darbus.
LB-je pritrūkta, ar jos nebūta.
Savo kaime žinom, kada šienapiūtė, kada ru- Ir kodėl gi, pagaliau, LB turi
giapiūtė, ir kada bulviakasis. Žinom ir kada kai likti šalia VLIKo ir tik laukti,
mo bernam atsikeršyti, kada senas sąskaitas su kada vėl teks, VLIKą krizei iš
tikus, VLIKą gelbėti. TokJ už
vedinėti.
LB jau atliko, bet, oi,
Man gi atrodo, kad esamasis momentas turėtų davinį
daug brangaus laiko nubėgo, kol
atkreipti PLB Seimo delegatų ir svečių dėmesį į LB prisirengė ir buvo prileis
tai, kad tautinis ir visuomeninis darbas šiandien ta prie šio jautraus, bet labai
jau nebegrindžiamas 1926 m. gruodžio 17 d. įvykių būtino veiksmo. Tačiau "Life
rezultatais, bet tais uždaviniais dėl kurių buvo pa guard" pareiga ne LBendruomenei: ji turi būti kartu su
klotos laisvės kovotojų gyvybės.
VLIKo
ir nelaimė
Šiandien nereikalaukime nei skalpų, nei naujo mis, nessėkmėmis
ten yra ir LB pats
kraujoplūdžio. Reikalaukime tik šviežesnio, tikslin- didysis tikslas patikėtas: Lie
gesnio darbo metodo. Tikslas gi vienas ir tas pats. tuvos laisvės kova. Ir šia pras
PLB Seimo atstovus sveikiname jų ryžte susi me LB tikrai jau stovi ant ko
rinkti ir jų pastangose įžiūrėti esamą padėtį neužtem jų, o ne kaip kad jūs skelbiate,
dytą žodinių miražų.
(jč) kad LB kada nors "bus atsisto
tris kartus į savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos it rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

SVEIKINIME PASAULIO
LIETUVIŲ ATSTOVUS

(rašo
atviras laiškas

Labai gerai, kad Dirva neuž
miršta Lietuvių Bendruomenės
reikalų, nepalieka jos problemų
nuošaly, nebijo bendruomeninių
akmenų, pavartyti ir Į bendruo
meninius rūpesčius nenumoja
abejinga ranka. Ne kartą teko
skaityti Dirvoje vertingų min
čių Lietuvių Bendruomenės
klausimais. Tačiau ne kartą ir
ne vienas Dirvos vedamasis,
pasirašytas "j.č." rodė tenden
cijos LB-nę "pamokyti", o jos
vadovybę gnybtelėti.

Paskutinis Dirvos (š.m. Nr.
87) vedamasis prakalba PLB
Seimo progą. Jei jame būtų po
zityvi LBendruomenės kritika,
būtų nurodytos klaidos ar silp
nybės ir būtų nors kiek konkre
čių pasiūlymų ar sugestijų, o ne
būtų šnekama bendrybėmis, tek
tų džiaugtis ir keliamomis PLB
Seimo problemomis tik susi
mąstyti. Tačiau, deja, kai ten
dencingai ignoruojami PLB va
dovybės atlikti darbai ir kai pabrėžinai akcentuojama, kad
"bendruomenė, kaip organizuo
tas vienetas liko stovint (gąl:
stovėti — B.R.) šalia gyvenimo
kuriamų faktų ir reikalavimų",
negalima nutylėti.
Aišku, tie "faktai" ir yra vi
sos bendruomenės, organizuo
tos ar neorgąnizuotos darbų ar
rūpesčių rezultatas. Tiesa taip

jusi ant kojų".
Ne "čigonų vaikai" ir Dirvos
vedamuosius rašo, bet "j.č."
kategoriškai užakcentuodamas,
kad "gana jau to skrajojimo
nuolat kartojamos ir garsina
mos lietuvių chartos padangė
mis, gana tų šūkių ir lozun
gų, gana ir nuolat cituojamų
teoretikų išsireiškimų apie
bendruomenės
dangiškuosius
migdolus", tikrai sukelia klau
simą, kodėl jis taip užsispyru
siai trokšta LB nudvasinti, nu
skurdinti ir i užmarštį nurašy
ti gražiu idealizmu paženklin
tus LB-nės pirmuosius žings
nius, kurie pradėjo naują lie
tuvių išeivių istoriją. Iš L.
Chartos kaip iš Dekalogo tikrai
sruvena gaivi paskata ne tik
nemirti lietuvybei, bet kovoti ir
dėl Lietuvos laisvės.

Balys Raugas
PLB 3-jo Seimo Atstovas

lyvavimą politinėje veik
loje, tai ir jos įstatuose
įrašyta, tačiau dėl vado
vavimo neturėtų B-nė
reikšti pretenzijų.
Man atrodo, sakė Ke
zys, kad jokia partija ne
rodo tendencijų užvaldy
ti b-nę, tačiau natūralu,
kad laisvai veikiančios
org-jos vadovybėje su
siburia grupelės vieno
dai ar panašiai galvojan
čių žmonių. Tai esą svei
ka ir neišvengiama
V. Bražėnas pabrėžė,
kad įstatus mes patys ra
šome ir keičiame. Pali
kime visiems dirbti tai,
ką jie dirbo eilę metų.
B-nei yra dar daug dar
bų kurių niekas nedir
ba, nei ALT, nei VLIKas
Tegu ji organizuoja sve
timai spaudai atsakinė
jimus į komunistinius
straipsnius apie paverg
tas tautas. Tai milžiniš
kas ir svarbus darbas,
reikia anglų ar kitą ku
rią kalbą mokančių. Te
gu B-nė formuoja viešą
ją opiniją, tai irgi būtų
politika, laisvės kova.
Nebeperstatinėkim kė
džių, neberašinėkim įs
tatų, kas ką valdys, kas
vyriausias
bus, kada
pats laikas dirbti. Bend
ruomenė dar nesusirado
savęs. Tegu B-nė rūpi
nasi dirbti nelįsdama į
kitų teritorijas, tai tada
patys į ją ateis ir jaunie
ji.
Man rodos, — kalbė
jo Bražėnas, kad šian
dien pas mus yra ne be
partijos, bet liberalai ir
konservatoriai. Nors vie
nas iš čia pasakė, kad
VLIKas konservatyvus,
todėl jaunimas nenori
įsijungti, o aš manau,
jog ir gerai, kad VLIKas
konservatyvus. Jei būtų
liberalus, tai šiandien
mes visi Vilniuje futbolą
loštume. Bendruomenėj
eina klausimas, ar žaisti
krepšinį Vilniuje ar čia?
ir mes turime stebėti,
kad į ją nepatektų žaidė
jai Vilniuje.
B. Nemickas tvirtino,
kad B-nė turėtų sustip
rinti politinę veiklą, kad
ji rastų būdą įsijungti ir
sustiprinti laisvinimo
veiksnių pajėgumą. Vi
sos partijos netekę že
mės po kojų jaunimui ne

Aleksandras Vakselis, Lietuvių Bendruomenės New Yorko apy
gardos pirmininkas ir PLB III Seimo vykdomasis vicepirmininkas,
R. Kisieliaus nuotrauka
daug besirūpinąs seimo pasisekimu.

aiškios ir jiems nėra bū
do įsijungti į laisvinimo
org-ją ir ją stiprinti,
nes nebeturėdamos jau
nimo partijos yra nebe
pajėgios. Atėjęs laikas
persijungti ant kitų bė
gių.
Dr. P. Vileišis įrodi
nėjo, kad B-nė turi būti
visuotina, apjungianti vi
sas sritis. Atminkim,
kad šalpa stovi ant labai
silpnų kojyčių. Jaunimas
sako, kad jūs seniai susirenkat į beismontus,
kalbat apie generolus.
Mums tokia bendruome
nė neįdomu, bet jie su
ženkliukais ant mašinų
važinėja. Daugiausia po
litinių darbų yra atlikta
bendruomenės ir ji pil
nai pribrendus viską ap
jungti.
K. Miklas sakė, kad
B-nė turėtų būti Veiks
nių kontrolės priešaky
je, ypač finansų srity
je. Dėl politinio rungty
niavimo B-nėj jis įsiti
kinęs, kad viena LF bi
čiulių grupė bando B-nę
paimti į savo rankas.
Ji dabar jau yra susi
organizavusi, padariu
si vadovybės sąrašą ir
stengsis seime atsto
vams įbrukti savo kandi
datus. Taip buvo jau ir
praeitame LB suvažiavi ■
me New Yorke.
Seimo atstovų pareiš
kimus papildė kiti daly

viai, šiuos klausimus gy
vai diskutuodami.
J. Audėnas, pareiškė,
kad politikuoti turime vi
si, bet klausimas, kas
didesnį efektą sudaro
laisvinimo darbe. VLIK
yra egzilinė organizaci
ja ir yra žinoma visuose
kraštuose kaip sudaryta
iš politinių pabėgėlių, to
dėl jai lengviau prieiti
prie valdžios atstovų.
Bendruomenė - imigra
cinė org-ja, toks liktų
ir VLIKas. Tačiau kar
tais efektingesni būna
kultūriniai pasireiški
mai, kaip tai dainų ir
tautinių šokių šventės.
Tai yra kultūrinė politi
ka, o rezoliucijos, me
morandumai eina kitais
keliais ir kitur, todėl
nereikia jokių pakeitimų
ir bereikalingų jėgų eik
vojimo naujiems apsijunginėjimams.
Gyviausiai buvo dis
kutuojamas bendradar
biavimo su kraštu klau
simas. Iš daugelio pasi
sakiusių paaiškėjo nei
giamas nusistatymas.
Taip pat pasidalinta nuo
monėmis įvairiais prieš
šeiminiais reikalais.
NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

PLB III Seimui ruošti komitetas su PLB pirm. J. Bačiūnų. Prie stalo sėdi iš kairės: M. Kregždienė,
V, Jonuškaitė-Leskaitienė, komiteto garbės pirm. prel. J. Balkonas, PLB pirm. J. Bačiūnas, komiteto
pirm. J. Šlepetys, vykdomasis vicepirm. A. Vakselis. Stovi: A. Sperauskas, V. Radzivanas, Z. Dičpinigaitis, V. Padvarietis, J. Rūtenis, A. Reventas, J. Vilpišauskas, I.Gašlūnas. Nuotraukoje trūksta:
I. Sandavičiūtės, dail. V.K. Jonyno, G. Nutautaitės ir V. Steponio.
R. Kisieliaus nuotrauka
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Žymus kalbėtojas jaunimo
demonstracijoje New Yorke
Jaunimo Sekcijai, ku
ri organizuoja Laisvės
Motorkadą ir iškilmes,
pavyko gauti pasaulinio
garso asmenybę kalbė
toju iškilmėse, kurios,
po Laisvės Motorkados
įvyks New Yorko Vals
tijos Paviljone, Flushing
Meadows Parke (buvu
sios Pasaulinės Paro
dos vietoje) rugpiūčio 31
d. šeštadienį, 3 vai. p.p.

kalbą pasakyti sutiko Tė
vas Daniel Lyons, S.J.,
kuris yra žinomas ne tik
Amerikoje bet ir Azijo
je bei Afrikoje kaipo ne
pailstamas
kovotojas
prieš komunizmą.
Tėvas Lyons kalbės
tema: "Pažangos prie
šas".
Tėvas Daniel Lyons,
S.J. yra Free Pacific
Assoc. Ine.pirmininkas,
Azijos Kalbėtojų Biuro
steigėjas. Rytų Azijos
Tyrimo Instituto direk
torius ir American Seeurity Council strategi
Inž, Valdas Adamkus, kandidatas Į Sanitarijos distrikto patikėtinius (viduryje), kalbasi rinkiminė
nio štabo narys.
mis temomis su Dirvos bendradarbiu Jurgiu Janušaičiu ir Rota Domarkaite. V. Noreikos nuotrauka
Tėvas Daniel Lyons,
S.J. yra liudijęs Kon
greso Komitetui ir pas
taraisiais metais net
septynių s kartus buvęs
Vietname.
kimasi, dalyvaus ne vien
Rinkiminė kova jau
JURGIS JANfUŠAITIS
Jo mintys Amerikoje
lietuviai. Golfo dienai ir
prasidėjo. Turime res
sklinda
per radijo komen
banketui bus sudarytas
publikonų prezidentinius
dėmesį
į
sekcijų
vykdo

tarus,
laikraščių
straips
garbės komitetas, o gol
kandidatus, tuojaus turė
muosius
darbus.
nius,
paskaitas.
fo varžybų laimėtojams
sime ir demokratų iš
Moterų
sekcijai
vado

Iki 1967 metų jis ra
bus
įteikiamos dovanos.
rinktuosius. Šalia tos di
vauja
energingos
talki

šė Our Sunday Visitor,
Be to, numatyta spalio
džiosios politinės kovos,
Tėvas Daniel Lyons, S.J.
ninkės
Janina
Grybausgi
dabar naujam Katali
20
d.
Banketas
Cicero
vyks ir mažesnės už per
Iškilmėse,
lietuvių
ir
kienė,
Eglė
Vilutienė
ir
kų
savaitraščiui Twin
kuriuo
rūpinasi
Anato

galės į mažesnes vietas.
amerikiečių
publikai,
Nijolė
Vengrienė.
Ši
sek
Circle.
lijus
Miliūnas
ir
Kok

Chicagos lietuviams
Pastaraisiais dviem
teko šiais metais išskir ei ja apims moterų veiklą teilių parengimas "spon
rinkimų
metu
ir
talkins
metais
parašė knygas
šorių
vaišės",
vadovau

tina garbė. Respublikonų
ruoš
specialius
pa

bei
Vietnam
Crisis, Vietpartija su ypatingu dėme
jant Kazimierui Oksui. nūs nei į demokratus.
rengimus
lėšoms
sutelk
nam
Dilemma
ir Voice
siu pasirinko lietuvį ir
Šie pirmieji ženklai Būkime viena lietuvių
ti.
of
Peking.
Šiuo
metu jis
tai iš naujųjų ateivių, ga
rodo lietuvių nuoširdžią partija ir remkime sa
Rinkimams
pravesti
yra
vienas
iš
autorių
ne
bų kandidatą inž. Valdą
talką padėti inž. Valdui vąjį, lietuvį kandidatą.
ypač
reikalingos
lėšos.
trukus
turinčių
pasirody

Adamkų, Sanitarijos dis
Adamkui laimėti rinki
Politiniai įsitikinimai ti knygų — Danger on the
Pats
kandidatas
tos
naš
trikto patikėtinio vietai.
mus. Komitetų ir sekci brangintini ir respektuo
Jau prieš pirminius tos vienas pakelti nepa jų veiklai reikalinga vi tini ir tai visai natūra Left ir Fifty Years: the
rinkimus inž. Valdo jėgus. Čia reikalinga vi sų lietuvių nuoširdi pa lu, kad ir lietuviai turi USSR vs. the USA. Be to
Adamkaus kandidatūrą sų sutartina parama.
rama ir talka. Dabar savas pažiūras į abi di jis yra pagelbinis Redak
torius Human Events sa
rėmė amerikiečių didžio
yra pats geriausias lai džiąsias
Lėšoms telkti numa
amerikiečių vaitraštyje ir Redakci
ji ir rajoninė spauda, pri tyti įvairūs būdai. Su
kas parodyti, kad esame partijas ir jose daly
statydamos kaip gabų, ruoštoji gegužinė, ku
verti dėmesio ir ameri vauja. Tačiau kur liečia nis patarėjas Washingtinkamą ir kvalifikacijas rios ruošimu rūpinosi- kiečių politinėse partijo lietuvišką reikalą — su ton Report. Tėvas Lyons
prie ligšiolinės visoje
turintį asmenį.
B. Brazdžionis ir M. Pe - se.
si junkime. Tada gerbs ir Amerikoje girdimos sa
Pirminiai
rinkimai
Šiuo atveju nesiskirs domėsis mumis abi par
teraitienė, talkinant Alvo kasdieninės radijo
praėjo. Balsavimo davi vudui, praėjo su pasise
tykime nei į respubliko tijos.
programos, šiemet pra
niai rodo, kad V. Adam kimu. Gauta ir pelno.
dėjo savą kas savaitinę
kus Chicagos mieste su
Rugpiūčio 30 d. White
TV programą 5-me
rinko daugiausia balsų, Sox parke įvyks Tarptau
kanale,
WNEW — TV o visoje Cook apskirtyje tinė Diena — europietiš
Metromedia,
New Yorko
ėjo antruoju respubliko ko futbolo rungtynės, ku
mieste.
Programa
va
nų kandidatu ir trūko vos riose dalyvaus iki 10.000
dinasi
Twin
Circle
Head
3000 balsų ikipirmaujan žiūrovų ir čia bus pri
line.
čios vietos. Jeigu Chica statytas inž. V. Adam
Pernai už nepaprastai
gos lietuviai ir šiuo at kus ir dalis lėšų eis jo
didelį
įnašą laisvės rei
veju būtų aktyviau daly rinkiminei kampanijai.
kalui
Tėvas
Lyons buvo
vavę pirminiuose rinki Dienos koordinatorius
apdovanotas
Tautinės
Ki
muose, tai inž. V. Adam Algirdas Visockis.
nijos
Respublikos
ordi

kus būtų laimėjęs pir
Rugsėjo 15 d. Jaunimo
nu.
Taipogi,
praėjusį
ru

mąją vietą.
Centre planuojamas Pir
denį, Young Americans
Dabar artėjame į lem mas Banketas, kurio tiks
for Freedom metinė kon
tingąją fazę. Iki lapkri las taip pat lėšos rinkimi
vencija
jį apdovanojo
čio rinkimų liko nedaug nei akcijai. Bankete daly
Laisvės
Varpo Žyme
laiko, o rinkiminei pro vaus ir Richard Ogilvie,
niu.
Tėvas
Lyons yra
pagandai pravesti reikia respublikonų kandidatas
tos
jaunimo
organiza
daug darbo, lėšų, žmo į Illinois gubernatorius.
cijos
patarėju.
Šią va
nių.
Banketo rengimu rūpina
sarą
jis
buvo
parinktas
Vyriausias Komite
si Alicija Rūgytė.
atžymėjimui American
tas, vadovaujamas adv.
Rugsėjo 29 d. GlenLegion.
G. Gedvilo, koordina
eagles Country Club
Mums, lietuviams, jis
toriaus lėšoms telkti Po įvyks Golfo Diena ir
yra
daug pasitarnavęs,
vilo Žumbakio, koordi Banketas. Rengia Lie
ypač
pernai rudenį, or
natorės moterų sekci tuvių Golfo Klubas, va
ganizuojant
Liūdesio Die
jos Janinos Grybauskie- dovaujant inž. J. Bariui
ną
už
Komunizmo
Au
nės, kontrolės vedėjo ir inž. J. Jurkūnui, uo
kas,
(lapkričio
revoliu

Vytauto Dudėno ir spau liai talkinant Illinois Gy
cijos
sukakties
proga)
ir
dos koordinatoriaus Juo dytojų Sąjungai. Golfą
šį pavasarį būdamas vie
zo Šlajaus, stropiai pla tvarkys A. Bakaitis, L.
Dr. Aldonos Labokienės naujausias tapybos kūrinys "Tu ir aš"
nu
iš pagrindinių orga
nuoja rinkiminę kam Plėnys, Alb. Smolins- Ji su savo darbais yra dalyvavusi lietuviu ir amerikiečiu dailinin
nizatorių
Pasaulinio Kopaniją ir kreipia rimtą kas. Golfo žaidynėse, ti

munizmo Teismo, kuris
įvyko Washingtone D.C.
Tad Kiekvienam mū
sų turėtų būti nepapras
tai įdomu pamatyti ir iš
girsti šį nepaprastos
energijos ir didelio in
telekto žmogų - kovoto
ją už laisvę.
Šeštadienį, rugpiūčio
31 d. 3 vai. po pietų visi
New Yorko keliai veda
į Jaunimo manifestacija
Statė Pavillion, Flushing
Meadows Park (buvusios
Pasaulinės Parodos vie
toje).
Iš lietuvių pusės kal
bėti pakviestas dinamiš 
kas kalbėtojas Vilius
Bražėnas.

SVETIMIEJI DOMISI, 0 MES AR PAREMSIME?

Vilius Bražėnas

Vilius Bražėnas šiuo
metu yra JAV LB Tary
bos narys, Connecticuto
LB Apygardos Valdybos
vicepirmininkas ir Poli
tinio K-to pirmininkas.
Taipogi aktyviai dalyvau
ja Amerikiečių politinė
je ir antikomunistinėje
veikloje. Plačiai kalba
ir rašo apie Lietuvą ko
munizmo vergijoje.
V. Bražėnas yra Ame
rican Forum ir Citizens
Anti-Communist Committee ofConnecticutkal
bėtojų sąrašuose.
Jis gyvai dalyvauja lie
tuviškoje spaudoje publi
cistiniais straipsniais
radijo programose. V.
Bražėnas yra padaręs
įnašą ir į mūsų kultūrinį
barą kaip feljetonistas.
(Bražviliaus slapyvar
džiu) feljetonų rinkiniai
Normuotos Šypsenos ir
Kalorijos ir Doleriai,
kaip solistas - daininin
kas (Tremtinių opero
je, koncertiniuose viene
tuose, Aitvarų kvartete)
ir kaip daugelio skautiš
kų dainų žodžių autorius
ypač yra pasižymėjęs
kaip iškylų laužavedys.
Laisvės Manifestaci
joje meninę programą
atliks Bostono, New Yor
ko ir Waterburio tauti
nių šokių šokėjai bend
roje Jadvygos Matulai
tienės vadovybėje.
Tai bus lyg ir Mažoji
Tautinių Šokių Šventė,
(A. S.)

ku parodose.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite

I Jcenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota
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2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5 - 2717
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA S - 2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

KIBEI.IS PASIRINKIMAS mediingų '• visų kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai prieinamomis. žemesnėmis nemi
kitur kainomis.

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

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvu
televizijos aparatų ir t, t.

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi
tiniiis -iųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j

Vedėjai E. ir V. ŽUKABttl

j.

1968 m. rugpiūčio 28 d.
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DIRVA

ŽMOGŲ IR JO PASAULĮ”
APŽIŪRĖJUS...
Pernai metais, kai pa
sibaigė taip puikiai pa
vykusi Montreąlio pasau
linė paroda, trumpai va
dinta EXPO ’ 6 7, daugelis
kas nusiminė: nejaugi da
bar bus sunaikintas taip
puikiai pavykęs kūrinys,
žavėjęs jauną ir seną?
Ne, buvo dėtos visos ga
limos pastangos, kad šis
kūrinys išliktų ir veiktų
ir toliau.
Ir štai, pasaulinė pa
roda šių metų gegužės 17
d. ir vėl buvo atidaryta,
kad ir pavadinta kitu var
du, būtent "Žmogus ir jo
Pasaulis", kurioje pa
vaizduotas pats žmogus,
jo veikla, jo kūryba ir jį
supąs pasaulis. Kas mė
go, gėrėjosi ir daugelį
kartų lankėsi expo’67,
nenusivils ir šiemet. Tie
są sakant, šiemetinė pa
roda dargi net geresnė:
pavilionai tebestovi be
veik visi tie patys, išsky
rus tik Rusijos, Čekoslo
vakijos ir Jugoslavijos,
kurie buvo nugriauti. Ne
bedalyvaujančių valsty
bių pavilionuose buvo
įrengta kas kita, tik Ve
nezuelos pavilionas pali ko tuščias. Naujai prisi
dėjo Lenkija ir Airija.
Likusių valstybiųpavilio
nai buvo pagerinti ir pa
pildyti naujais ekspona
tais.
Bendrai, įspūdis di
dingas ir pritrenkiantis.
Nebūtinai, kad jūs turė
tumėte eiti į pavilionus

Ant-Bernotas

ir ką nors žiūrėti:dauge
lis montrealiečių į paro
dos aikštyną vyksta vien
tik laisvalaikį praleis
ti. Jie vaikštinėja po gė
lynais padengtą aikšty
ną, klausosi iš visur
skambančios muzikos,
lanko koncertus, kurių
čia kas dieną įvairiau
sių būna po keletą ir lan
ko įvairias pramogas.
La Ronde pramogų aikš
tynas dar daugiau pa
gerintas, išplėstas, pri
statyta naujų karuselų,
vežimų, laivukų ir viso
kių kitokių išmislų.
Šiemet parodoje gali
ma jaustis daug laisviau
ir erdviau: nebėra to užsigrūdimo, nebėra minių
ir nereikia priepavilionų laukti ištisas valan
das, gaišti ir nervuotis.
Visur galima įeiti be ei 
lių, išskyrus pavilionus,
kur rodo filmus. Prie tų
tenka palaukti po kele
tą minučių, kol filmas
pasibaigs.
Tačiau, nežiūrint to,
lankymas yra labai gau
sus. Darbo dienomis pa
rodą aplanko apie 85 tūks
tančiai, o savaitgaliais
ir šventadieniais apie
135,000 žmonių. Iki šiol
parodą jau aplankė virš
8 milijonų lankytojų. Bu
vo tikėtasi, kad per vi
są sezoną aplankys apie
20 milijonų žmonių. Tas
skaičius,
greičiausia,
nebus pasiektas, nes da
bar didysis turistų ant

plūdis jau atslūgo ir dau.
gelis savo turėtas va
saros atostogas baigė,
tačiau paskutinėmis die
nomis lankytojų skaičius
vis kyla, kas rodo nepap
rastą parodos pasiseki
mą. Pirmus du sezono
mėnesius dėl nepalan
kaus oro lankymas buvo
labai skystas, bet jis
smarkiai pakilo prasidė
jus liepos mėnesio gra
žioms dienoms. Sakoma
kad nuo lankytojų skai
čiaus pareis ir tolimes
nis parodos likimas, tai
yra, ar ji galės veikti ir
sekančiais metais.
Be jau anksčiau buvu
sių ir jau matytų, įves
ta ir daug naujenybių.
Štai, buvusiame Ameri
kos pavilione (Amerika
šiemet nebedalyvauja,
nė jos atskiros valsti
jos), kuris pavadintas
Biosphere, yra įrengta
paukščių ir gėlynų paro da. Mižiniškuose narvuo se patalpinta šimtai įvai
riausių
paukščių ir
paukščiukų, jų tarpe pa
pūgos ir kiti tropikinių
kraštų paukščiai. Ke
liuose aukštuose įreng
ti gėlynai, pavyzdinės
pievelės, kliombos, kie
mai su trykštančiais fon
tanais, bėgančiu vande
niu ir švelnia muzika.
Nuo palubės kabo tekan
čio vandens uždanga.
Per pavilioną ūždamas
prabėga traukiniukas.

Buv. Rusijos pavilono
vietoje, kurio tik pa
matai belikę, dabar yra
įrengta helikopterių nu
sileidimo aikštė. Keli he
likopteriai pakaitomis
kyla ir leidžiasi, imda
mi paskraidymui lanky
tojus. Vieno paskraidymo kaina — 4 doleriai,
vaikams — pusė kainos.
Norinčių netrūksta.
Savaitgaliais aikštyne
netoli Tautų Aikštės
vyksta mažų automobi
liukų vaikams lenkty
nės, sutraukiančios tūks
tančius žiūrovų. Šv. Ele
nos saloje, antrapus par
ko yra hipodromas, kur
vyksta raitelių pasirody
mai-. Paskutines dvi sa
vaites vyko rungtynės
tarp Kanados ir Ameri
kos raitelių šokinėjant
per kliūtis. Ypač įdomi
pramoga būtų mūsų bu
vusiems ulonams, gusarams ir dragūnams pa
sižiūrėti šių rungtynių.

Bendras parodos vaizdas iš lėktuvo. Vidury Prancūzijos pavi
lionas.

Iš kitų naujenybių pa
minėtinas Policijos pavi
lionas, įsikūręs buv. Poperio ir Celiuliozės pa
viliono vietoje. Demons
truoja filmus iš policijos
veiklos ir darbą su šu
nimis. Tačiau silpnesnių
Iš kitų atrakcijų pa nervų žmonėms ir vai
žymėtinas juodukų or kams ten nebūtų patarti
kestras, įsikūręs sale na . .eiti, nes malonumas
lėje prie Trinidad ir To nedidelis, kada tenka žiū
bago paviliono. Orkest rėti Ohio valstijos trafiras, susidedąs iš 25 as ko policijos paruošto fil
menų, griežia ne kuo ki mo, kuriame rodomos su
tu, o ... metalinėmis įvai sisiekimo nelaimės ir ka
raus dydžio ir skambe da velkami iš sudaužytų
sio bačkomis, išgauda mašinų kruvini sužeistie
mas nepaprastai malo
ji ir užmuštieji.
niai skambančias melo
Buv. Telefono pavilio
dijas. Ir griežia neko ne teberodomas milžiniš kius amerikoniškus neg ko pasisekimo turėjęs
rų blue’s, o rinktinius Walt Disney meninis fil
lengvosios muzikos kū
mas "Canada today".
rinius, nevengdamas nė Greta įruošta MontreBeethoveno simfonijų iš alio miesto istorinė pa
traukų įterpti. Kasdien roda. Įdomūs aplankyti
vakarais duoda po tris
"Ferrovia" — geležinke
koncertus. Pasisekimas
lių pavilionas, įvairios
milžiniškas.
naujai įruoštos fotogra

PLANINGAS TAUPYMAS

fijų parodos, meno ga
lerija, humoro pavilio
nas su įvairių tautų dai lininkų šaržais ir kari
katūromis, vaikų pie
šinių iš viso pasaulio
paroda. Parodoje teko
aptikti porą vaikų pie
šinių iš Latvijos, ta
čiau nieko iš Lietuvos,
Nors anksčiau Montre
alio miesto burmistro
padėjėjas ir buvo ža
dėjęs padaryti žygių,
kad pavasarį suruoštos
lietuvių dailės ir tau
todailės parodos eks
ponatų dalis būtų patal
pinta į šią parodą, ta
čiau tokių eksponatų nie
kur neteko aptikti. Tie
sa, rugsėjo 7 d. parodo
je bus pabaltiečių die
na: Tautų Aikštėje bus
lietuvių, latvių ir estų
pasirodymai, o greta ki
tų vėliavų bus iškeltos ir
mūsų tautinės vėliavos.

(Nukelta į 6 psl.)

PRADĖK TAUPYT/ ŠIANDIEN
Mokamas už vienu metu taupymo
lakštus nuo išdavinio datos.

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

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

Mokamas už vienu metų taup;
lakštus nuo išdavimo datos,
($10.000.00 ar daugiau. įdedant po $l,00(

Federal ____

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: VVednesday closed.

Siamo auksinė pagoda parodoje. Tolumoje Etiopijos pavilijono
viršūnė.

Kazimieras Barėnas

ŠVARIOS RANKOS
—___ (Iš knygos "Atsitiktiniai susitikimai") ——
(3)
Ten kavinėlėj pasėdės, pa
rūkys, išgers kavos, o jei pasiseks atsiremti į
sieną, tai ir akis užmerks nors minutei, nors pu
sei, nors vienam akimirksniui, nes dingo ta didžio
ji tuštumą, kurią jis vis didėjančią jautė nuo bom
bardavimo pradžios. Ima nuovargis, o kai atidaro
vienas ir paskui kitas aptemdytos kavinės duris, ap
siblaususi šviesa, rodos, a-ta-ta, bent valandai.
Čepurna dairėsi kėdės. Jis norėtų pabūti vie
nas. Malonus tas tingėjimas, kai burną praveri
tik nusižiovauti. Anam kampe sėdi žmogus, ne,
nepažįstamas. Kėlė jau koją, žengs prie ano sta
liuko, bet šičia, labiau į langą, kažkas atsigrįžo ir
tuoj pat nusisuko. Čepurna būtų nuėjęs: atsigrįžo
tai atsigrįžo, ne pirmas kartas. Tik mažas tas su
judimas, kol jis dairėsi vietos... Subrūžino į grin
dis kėdes, ir jo akys, dar nukreiptos į kampą ir į
galinę kavinės sieną, užgriebė prie to stalo neįpras
tą sujudimą. Priekinis kilstelėjo, o tas, kuris nusi
grįžo, buvo pasisukęs į jį visu kūnu, o dabar sėdi
visiškai nudelbęs galvą.
Čepurna žengė is sutojo. Mykolas Miežinis sė
di ir žiūri į jį! Tada Čepurna žengė į galą stalo, ir
pakilo antrojo galva. Rapolas, Grekonių kaimo Rapoliukas! Čepurnos akys žiūri į vieną ir į kitą, o
abiejų vyrų veidai labyn ir labyn rausta, ir abu jie

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

pakyla ir sustoja, ir jų batai ir kėdės vėl subrūžina grindis. Štai sesers Onos budeliai, kuriuos
vokiečiai sušaudė ir pakasė! Šitiems Čepurna tai
jau neišties rankos.
— Iš kur gi dabar jūs? — tarė Čepurna.
— Iš Oranienburgo, — tyliai tarė Rapolas.
— Ar dabar ponas Čepurna čia gyvenate? —
tarė Mykolas.
— Iš Oranienburgo? — tarė Čepurna. — Tai...
— Dirbom pas stalių ir pabėgom, — tarė Ra
polas.
— Matai, o žmonės šnekėjo...
— Pabėgti tai pabėgom, — tarė Mykolas, —
tik kažin, ar nepagaus.
— Matai, sušaudė, sušaudė...
Čepurna jau nebe tokiu aštriu žvilgsniu dai
rosi į vyrus.
— Nesušaudė, — sako Mykolas. —Išvežė dar
bams, -- ir jis žiūrį į Čepurną, ir net šypsenėlė
nejauki ta dingsta. Čepurna nusigręžia į duris ir il
gai stovi, tartum laukdamas: įeis policininkas ir
suims. Net suims ir paprastas vokietis, jei tik Če
purna pasakys: "Pabėgėliai!" Rodos, per didelis bū
tų geraširdiškumas palikti juos gyvus, o dar dides
nis leisti jiems pabėgti. Jei Čepurna sušuks, tai vy
rukai bus suimti, o jei dar šen ir ten žodį...
Čia Čepurna nusipurto ir atsigrįžta į stalą, o
jo atodūsį nukerta sirena — ūu, ūu, ūu, lyg staigus
įspėjimo riksmas. O gal tas balsas bus išgany
mas? Terkštelės bomba į namus...
— Eikit, vyrai, slėptuvėn, — sako jis.
— Kur čia dabar eiti? — sako Mykolas — Kai
ten, tai žinojom.

— Aš galiu parodyti, — sako jis. — Eikit
su manim, aš galiu parodyti.

«-

TOUI UIlMfVįl

JOHN J KAZANAUSKAS. President

Jis nuo vieno akimis nubėgo į kitą, ir balsą
sunku suvaldyti — dreba... Ne, jis visas dreba.
Terkštelės bomba, ir rytoj nebebus nei Mykolo,
nei Rapolo, nei jo paties... Mirti jis nenorėtų. Ei
ti ir ieškoti vokiečio ir išduoti tuos du bernus jis
nenorėtų: šlykštu! Paleisti jų gyvų ar bent laisvų
jis nenorėtų. Ką pasakytų visas Grekonių kaimas,
visi pažįstami ir nepažįstami, jei sužinotų, kad
Kipras Čepurna susitiko Mykolą ir Rapolą ir jau
turėjo juos savo saujoj ir nieko nepadarė! Tai Kip
ro gerumas! Gal dar sakytų: tur būt, išsibučiavot
išsiskirdami. Sesuo Ona užsiraudotų, jei žinia pa
siektų ją. Šventieji danguje, o žemėje ginkis nuo pik
to žmogaus. Ginkis pats ir gink vargšę savo seserį
ir nušauk šunį, kuris skaudžiai įkando jai...
— Ar dar toli? — kažkuris paklausė.
— Tuoj, — atsakė Čepurna. — Eisim šičia,
— tada tarė ir per aikštelę pasuko į Kurfuerstendammą. Daugumas žingsnių gatvėmis nuskuba
į Zoologijos sodo didįjį bunkerį. Burbia jau lėktu
vai. Čepurna skuba, girdi už savęs abiejų vyrų
žingsnius, ir jį nakties tamsoje suima siaubas. Ar
jis dabar ruošiasi žūti? Ar likimas turi išspręsti
visų trijų ginčą vienu trinktelėjimu?
— Vorwaerts, bitte! Vorwaerts, bitte' — sau
kia tvarkdarys, kai jie trys tarp paskutiniųjų per
bėgo Kurfuerstendammą ir nusileido į didžiulių na
mų rūsį.
— Bombos jau krinta, — tarė uždusęs Rapo
las.
— Vorwaertsl — tarė tvarkdarys, ir jie abu
nužingsniavo, nes Čepurna atsirėmė į sieną. Ja.
nesulaikysi jų, nes praėjime negalima stovėj ,
vorwaerts, vorwaertsl Pabėgo, išsmuk^ iš nagų!
Dar Mykolas atsigrįžęs šyptelėjo.
(Bus daugiau)

ŽMOGUS IR JO PASAULIS •••
(Atkelta iš 5 psl.)
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esančiame baseine ir
gretimuose
kanaluose
Aplankytini naujai įsi
plaukioja
laivukai
su mu
kūrę Lenkijos ir Airijos
zika.
Bet
didžiausio
pa
pavilionai. Lenkija ro
sisekimo
turi
Muenchedo savo krašto gaminius
šiek tiek mechanikos ir no bavarų restoranas.
technikos (elektrinės siu "Lowenbrau." La Ronde
vamos mašinos, įran dalyje, kur vakarais di
kiai), kristalo dirbiniai, džiulėse dviejose patal
griežia du bavarų
liaudies menas, šiek tiek pose
orkestrai,
duodami vo
istorinių nuotraukų, ypa kiški valgiai
ir tikras
tingai kreipiant daug dė importuotas bavarų alus
mesio į Silezijos kasyk
aptarnauja net
lų pramonę, kuriai pa o60svečius
"dirndl"
uniformose
skirtas ištisas apatinis padavėjų. O jau

aukštas, Prieangyje ka jų, uodas snapo lankyto
negalė
bo didelis dabartinės tų įkišti, toks milžiniš
Lenkijos žemėlapis, ku kas pasisekimas, ir toks
riame matoma ir dalis dūkimas vyksta kas va
Lietuvos, kuriame vie karą iki 2 vai. ryto. Tuo
tovardžiai pirmoje eilėje pažymėti taip, kaip
juos rašo lenkai, o tik
skliausteliuose žemiau
įrašyti lietuviški pava
dinimai. Airija savo pa
vilione rodo savo krašto
išdirbinius, nemažapuikiai padaryto kristalo,
liaudies meno kūrinius,
dailininkų paveikslus, ir
kita. Iš plokštelių per
gasriakalbius duoda ai
rių muziką. Greta yra
Abbey Tavern. Kitoje vle toje airiai yra įruošę
restoraną Le Shillelagh
— karčiamą pagal ai
rių krašto papročius.
Duoda airių būdu paruoš tus valgius ir importuo
tus gėrimus. Žingeidžių
lankytojų labai daug.
Bendrai, šiemet paro
doj e badauti niekam ne
teks, nes be jau anks
čiau veikusių restoranų
prie įvairių tautų pavi
lionų, įruošta dar visa
eilė naujų, kaip tai ita
lų Raphael, prancūzų
Gargantua, vengrų, slo
vakų, vokiečių, airių,
kur vakarais dar duoda
mos įvairios programos
ir pasirodymai. Kainos
visur žemesnės negu
pernai. Veikia daugybė
užkandinių ir kioskų, kur
pardavinėjami suveny
rai. Tarp kitų tebėra ir
Sov. Sąjungos kioskas,
pardavinėjąs lėles, liau
dies išdirbinius, droži
nius ir... lietuviškąjį
gintarą.
Prie parodos veikia
teatras, statąs ir gerų
veikalų, kaip tai Bernhardo Shaw Pigmalioną.
Aikštyne veikia lėlių te
atras, teatro paroda, La
Ronde dalyje tebeveikia
čekų Laterna Magika,
nuolat sutraukiąs pilną
salę lenkytojų. Ten ro
domas 3 dimensijų fil
mas — kombinacija tarp
filmo ir baleto šokėjų.
Kažkas neįprasto ir nie kur nematyto. Programa
dažnai keičiama. Netoli
yra prancūzų kabareto
teatras, kur paskutiniu
laiku rodėsi pagarsėju
si dainininkė Ginette Re no. Greta — Edmontono
forte, yra Auksinio Ke
liaraiščio saliūnas, kur
aptarnauja kaubojų uni
formomis padavėjos su
dviem pistoletais, o va
karais vyksta cancan šo
kėjų pasirodymai.
Labai didelio pasiseki'
mo turi Vokietijos pavi
lionas ir prie jo esąs
Berlyno restoranas, ku
riame griežia trijų ba
varų kapela ir duetas, o
pertraukomis iš taperecorderio duodama vo
kiška muzika ir dainos.
Kitoje vietoje — Bayerisches Biergarten — vėl
griežia bavariškas or
kestras, o aptarnauja
skūrinėmis
kelnėmis
apsirėdę bavarai. Šalia

tarpu parodos pavilionai
uždaromi jau 9:30 vai.
vakare.
įėjimas į parodą kai
nuoja: suaugusiems —
2,50 dol., vaikams —
1,25 dol. Yra savaitinių
ir sezoninių bilietų, tie
pigesni. Susisiekimas su
paroda kuo puikiausias:
išilgai parodos aikštyną
kas kelios minutės įvai
riomis kryptimis dunda
iškelti traukiniai, kur su
sisiekimas veltui. Kas
norės pasivažinėti —
įvairiomis kryptimis zu
ja minirail — iškelti
traukiniukai. Už tuosrei
kia mokėti. Į parodą dau
guma lankytojų vyksta
požeminiu traukiniu Met
ro, kuris visadaperkimštas.

ledo prikrautose dėžėse.
Sovietų Sąjungos pirk
ti unguriukai buvo skrai
Sovietų Sąjunga šią va neršti Saragaso jūroj, dinami į Maskvą, iš da
sarą importavo iš Pran ties Amerikos krantais. lies į Rygą. įleisti į eže
cūzijos 21 milijoną jaunų Vos išsiritę iš ikrų, ma rus ir tvenkinius toki
unguriukų.
Unguriai žiukai unguriukai (mai unguriukai per 3-4 me
lius) plaukia per Atlan tus išauga iki 50-60 cm
tą. Pasiekę Europos ilgio ir beveik iki kilogra
krantus jie esti 10-12 mo svorio.
Bendrai, mano patari cm (apie 4 colių) ilgio
Sov. S-gos žuviavalmas, kas dar turės pro skaidrūs "stikliniai gy sos viršininkas Kozlogos lankytis Montrealy- vatukai". Kelionė per At vas apie 3 milijonus un
je ar dar turės atosto lantą trunka apie dvejus guriukų auginti paskyrė
gas, jokiu būdu nepra metus. Europoj unguriu ir į Lietuvos ežerus bei
leiskite progos aplanky kai išsiskirsto į upes. tvenkinius. Pagal Sov.
ti ir parodą — nesigai Dalis atplaukia ir į Bal S-gos "teisę", Lietuvos
lėsite. Tvarka šiemet, tijos jūrą bei į Lietuvos vandenys dabar laikomi
daug geresnė ir jokių nu upes. Prancūzijoje, dau Sov. S-gos nuosavybe.
siskundimų nėra. Vieš giausia Luaros (Loire)
(ELTA)
bučiuose kambarių, mo upės žiotyse ungurių mai
telių ir turistų namuo lių pasitinka žvejai ir
Skaityk ir platink
se kambarių visada yra eksportuoja gilyn į konti
DIRVĄ
laisvų. Paroda truks iki nentą pagreitintu būdu —
vidurio spalio mėnesio. lėktuvais,
tirpstančio
LIETUVA IRGI GAVO UNGURIU

NOW!
two more to pour

Naujas 8 skardinių paketas
• Greit atšalą skardinės

• Amerikos vienintelis liepsnoj daryto skonis
• Viskas pirmos rūšies išskyrus kainą

patenkinąs virš šimtmečio

e Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

♦ GRANDINE LES repe
ticija įvyksta rugsėjo
mėn. 4 d., trečiadienį.
7:00 vai. p.p. Lietuvių
salėje.
CLEVELANDE pužis (1178 balsai), Pranas Kaip praeityje, taip ir
sekančiame sezone ši
IR APYLINKĖSE Stęmpužis (1126 balsai) ir grupė
tautinius šokius at
Ernestas Šamas (995 bal
liks
kiek
galint įdomiau,
sai).
• Protesto demonstracija
natūraliau, pilniau. Tai
prieš Sov. S-gos invaziją į
• New York City Baletas daroma, norint Grandi
Čekoslovakiją įvyko rugpiū
nėlę išlaikyti įdomia ne
pasirodys Blossom Music
čio 23 d., Bohemian Hali pa
tik pačiam šokėjui, bet
Center naujose patalpose
talpose, kur tilpo arti 500
ir žiūrovui. Praėję me
rugp. 30, 31 ir rugsėjo 1 d.,
įvairių
tautybių
žmonių.
tai,
gausūs koncertais
muzikinę palydą atliekant
Daug jaunimo jų tarpe ir
Clevelando orkestrui.
ir
gražiais
atsiliepimais
lietuvių
grupė,
pasirodė
Jaunimui specialus spek
grupės
darbo
pagrindi
tautiniuose rūbuose.
taklis šeštadienį, 2 vai. p. p.
niai
minčiai
stipriai
pri
D e m onstracijoje kalbas
Baletui vadovauja iškilūs
tarė.
pasakė burm. C. Stokes,
choreografai George BalanNaujas darbo sezonas
County Auditor R. J. Perk
chine ir Lincoln Kirstein.
koncentruosis
eilėje pa
ir vietos kongresmanai, Fr.
Bilietus iš anksto galima
sirodymų,
kurių
pirma
P. Bolton, W. Minshall ir
įsigyti Severance Hali ka
sis
įvyks
Clevelande,
Ch. Vanik.
soje ar Burrows krautuvė
WHK auditorijoje, Euc
Demonstraciją organiza
se.
vo čekų Išlaisvinimo Komi
lid Avė., spalio 13 d.
teto skyrius, Tautybių Są
DR. A. BUTKUS SKAITYS 3 vai. p.p. Tai bus pla
jūdis ir kt. organizacijos.
čios apimties taut. šokių
PASKAITĄ
Kitos demonstracijos bus
spektaklis. Pirmu kartu
Cleveland Clinic tyrimų
taip pat ruošiamos dar pla
Clevelando ir apylinkės
divizijos mokslininkams ne
tesniu mastu.
lietuviai bei jų svečiai
senai
pavyko
riebalinių
yra kviečiami orkestro
• Lithuanian Village B-vė rūgščių (saturated fatty palydoje stebėti šokių
rugpiūčio 23 turėjo metinį acids) pagalba šuns kraujo
programą, kurios pasi
narių susirinkimą, šalia to induose iššaukti arterinę li
sekimu džiaugėsi Chica
kiais atvejais įprasto apy gą (ątherosclerosis), kuri
gos,
Detroito, Hamilto
skaitų ir pranešimų išklau- pataloginiu atžvilgiu yra la
no,
Daytono,
Rochestesimo, buvo ir diskusijų toli bai panaši į žmogaus krau
rio,
Pittsburgho
lietu
mesnės b-vės veiklos klausi jo induose natūraliai atsi
viai.
Koncerto
laikas,
randantį
arterijų
sukalkėmais.
vieta, pati programa la
Taip pat rotacine tvarka jimą. šuo, kaip žinoma, yra
bai tinka visos šeimospolabai
atsparus
prieš
bandy

vyko 4 b-vės direktorių per
piečių
pramogai.
mus
dirbtinai
šiai
ligai
iš

rinkimas (valdybą sudaro
Lygiagrečiai su šokių
šaukti. šunes paprastai at
pasirodymais, Grandinė
sispiria ir labai dideliam
lė imsis ruošti naują,
kiekiui cholesterolino. Paso
tintosios riebalų rūgštys
trečią šokių programą.
žmogaus dietoje užima la
Tai turėtų būti ne tik nau
bai didelį dalį kalorijų, ypa
ji šokiai, bet ir naujas
tingai tuomet, kai daug var
apipavidalinimas. Jauni
tojama sviesto, grietinės ir
mas, norintis prie šio
gyvulinių riebalų.
darbo prisidėti, galės sa
Apie tų bandymų chemi
vo sugebėjimus išban
nes implikacijas spalio 22
dyti rugsėjo 8 ir 15 d.d.,
d. New Yorke Amerikiečių
1 vai. p.p., Lietuvių salė
CLEVELAND
Alyvos Chemikų Sąjungai
STOKERS
je.
L.S.
dr. A. Butkus skaitys pa
12 direktorių). Naujais Li
thuanian Village bendrovės
direkcijos nariais, akcinin
kų balsų dauguma, buvo iš
rinkti:
Jurgis
Malskis
(1508 balsai), Juozas Štem-

L.

FOOTBALL
(SOCCER)
at the Stadium

WED., SEPT. 4, 8 PM.

skaitą.

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

Cleveland

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

*100
$1.00
$3.00

Tickets on sale at the Stadium
or Richman Bros.

CLEVELAND HEIGHTS

MOTERIS

mokytoja ieško patikimos
namų ruošos darbams pa
dėjėjos — 1 ar 2 dienom.
Arti autobuso.
Teirautis tel. 932-2757.

būtinai reikalinga gyventi
kartu tvarkant ligonį. Yra
laisvo laiko. Patrauklus at
lyginimas !
Tel. CE 1-2581.

(89-90)

(87-90)

REIKALINGA

patikima, energinga mote
ris pardavėja.
Kreiptis
US MERCHANDISE CO.
3060 Superior Avė.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT
EXPER1ENCED
MACHINERY
REPAIRMEN

ONCE

Mušt have complete experience in welding &
burning.
Steady, overtime & all
fringe benefits. Good
working conditions.
Apply at
PREMIER STEEL CO.
6837 Wyoming
Dearborn, Mich.
(84-93)
CHEMICAL RUBBER PRODUCTS —
Beacon, New York. a division of the
Richardson Company, has an immediate opening for a Production
Supervisor with substantial experience in rvbber milfing, caiendericig,
and compounding. Mušt be able to
work second shift. Exce)lent benefits.

Please send resumes with eurrent
earning level to J. E. Laitta. Personnel Manager, Chemical Rubber Producls, 579 South Avenue, Beacon,
New York, or telephone 914-83 1-2800.
,,(An Equal Opportunity Employer)
(89-93)

Lathe and mill opera
tors. Night shift, 58
hour week.
GEAR CBAFT Ine.
23349 Deąuindre
Hazel Park, Mich.
(313) 564-5923
(84-90)

FACTORY WORK
MALĖ
Steady emp/oymrnt in ceramic p/ant
aw«»y from crovvded area. Day &
night shift. Early advnncemenl. Will
trajn. Come to
VVALKER CH1NA CO.
Solon Rd., Bedford llts,
Near 1271
An Equal Opportunity Employer
(90-96)

(90-91)

FEMALE
ARE YOU PLANNING
ON RELOCATING?
A Screw Machine Company established 25 years involved in large sales
expansion program. Posilions available. Aulomalic screw machine set-up
men, lurret lathe operators. Top
w«ges. paid hospilalization and life
insurance, plūs profil share bonus.
Write or call in person.
ECORSE SCREW MACHINE
PRODUCTS CO.
70 WHITE ST.
ECORSE. MICH. 48229
313 -- 382-2000
(88-90)

AMERIKOS
PILIEČIŲ

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES
Vfeinamas oras Jūsų patogumui

Deli* B. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
MU Edna Averiu*
BX 1-1763

936 East 185th St.
KE 1 -7770

R. Selenio nuotrauka

Detroito skautai Tautinėje stovykloje.

vs.
Chicago

BLEACHER SEATS
STUDENT T1CKETS
ALL LOWER DECK

Nr. 90—7
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(2) SPR1NG MEN
Mušt have ai lenai 6 months experience, also cnpable of removing
and replacing truck and trailer
springs.
AfR BRAKE MEN
Mušt have at lenai I year experience. Apply i n person o r call
477-7291 (Canton).
SPRING SERVICE COMPANY
4016 South Wny St.
Canton, Ohio
(90 92)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

DETROITO SKAUTAI TAUTINĖJE
STOVYKLOJE
Detroito
berniukai
skautai Tautinėje Sto
vykloje gerai pasirodė,
pasistatydami Rako miš
ke savo pastovyklę "Kau
no pilį".
"Kauno pilies" valdovas buvo tuntininkas s.
Česlovas Anužis, komendantas sk. vytis Vy
tautas Baukys, adjutan
tas Algis Kaunelis. Pi
lies karžygiai buvo Min
daugo draugovės drau
gininkai Aras Vaitiekaitis, Raimundas Kilmonas ir Kęstučio draugo
vės draugininkas Rober
tas Selenis, adjutantas
Algis
Kvietys. Kiti
žymūs pilies kariai skiltininkai Vytenis Rat.
nikas, Edvardas Sventic
kas, Antanas Strakšys,
Kastytis Karvelis, antanas Paskųs ir dar 40
narsių pilies gynėjų.
Vienas iš Kauno pilies
uždavinių buvo kaip pa
puošti ir įrengti pilį, ne
vartojant nieko atvežto
iš namų, bet tik naudo
jant stovyklavietėje esa
mą medžiagą. Taip ir pa
daryta.

HELP WANTED MALĖ

MACHINE OPERATORS
CRINDERS
2nd, 3rd, Shift—Openings Brovvn and
Sharpc Surface, Norton Universal,
Speedlap. — Clean Light Work, Close
Tolerance Grinding. Excellent Wages
for experienced PerBonntti. WiJl Train
inexperienced worker.
POWDER MIX OPERATOR
First Shift Opening
Blend and Prepare Batches for Pressing, Spray Dryer Experience Helpful,
būt not necessary.
Call or Write Mr. Brucc Haura.

NATIONAL BERYLLIA CORP.
First/Haskell Avės
Haskell. N. J.
201-839-1600
An Equal Opportunity Employer
(88-91)

AIR-CONDITIONING &
HEATING MECHANICS
Acquainted with chilled water
and hot water piping installations; mušt have duot work and
control wiring backgroundtyear
round employment; only qualified persons should apply. Call
412-331-6700, or after 7 p.m.
412-563-5781.
(85-90)

Antras dar svarbesnis
pilies uždavinys — iš
laikyti pirmą vietą, ku
rią prieš penkis metus
Detroito skautai laimė
jo Cape Cod, "Jubilieji
nėje Stovykloje". Ir čia
gerai pasisekė. Mindau
go ir Kęstučio draugo
vės surinko daugiausiai
po 240 taškų ir abi lai
mėjo po pirmą vietą.
Darbštumu, drausmin
gumu, lietuviškumu, ge
ru skautišku elgesiu,
tvarkingumu ir taip pat
užsiėmimais, "nukaria
vo" net 22 vienetus. Stip
riausi varžovai buvo Chu
cagos Jūrų skautai (237
t.) ir Chicagos Vinco Krė
vės draugovė (235 t.).
Sporto dienoje svar
biausias įvykis buvo
krepšinio
rungtynės.
Tautinės stovyklos krep
šinio turnyre I vietą lai
mėjo Detroito komanda.
Detroitiškiai nugalėjo
Montrealio ir Los Ange
les skautus ir finalinia
me žaidime nugalėjo At
lanto rajono komandą,
41-30. Šiose paskutinė
se rungtynėse žaidė: Al
gis Kvietys, Edvardas
Sventickas, Vytenis Ratnikas, Kastytis Karvelis
ir Tomas Norus.

Šeši Detroito skautai
buvo apdovanoti "Pažan
gumo žyminiais" ir Tau
tinės stovyklos metu
jiems prisegė prie krū
tinių v.s. Vladas Vijeikis. Žyminius už pavyz
dingą ir gražų darbą ga
vo: Kastytis Karvelis,
Raimundas Kilmonas,
Antanas Paškus, Vytenis
Ratnikas, Robertas Sele
nis ir Edvardas Sven
tickas.
Nors Kauno pilies val
dovas Č. Anužis nebuvo
žiaurus ir barzdos netu
rėjo (kaip mes įsivaiz
duojame pilies valdo
vus), bet drausmė buvo
pavyzdinga ir todėl sto
vyklavimo rezultatai bu
vo geri.
Rbt. Selenis

LIETUVIU
KLUBAS

6835 Superior Avė.

Telef. 391-1143

Cleveland, Ohio
Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Clevemdo lietuvių organizacijas.

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Detroito skautę dalinys Žygyje. Prieky Ktstyti: Rrrvella.
R, Selenio nuotrauM

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

INŽ. V. IZBICKAS - NEOLITUANŲ

STOVYKLOS VADOVAS

Š.m. rugsėjo 1-8 d.d.
Slyvinų vasarvietėje ruo
šiamai neolituanų stovyk
lai ir jos metu vykdo
mai programai vado
vaus:
Stovyklos vadovas —
inž. Vytautas Izbickasiš
Bostono; jo pa vaduoto jas
— Kęstutis Cicėnas; vy
rų vadovas — Edas Mo
destavičius; mergaičių
vadovė — Regina Cesaitė.
Stovyklos administra
torius — Bronius Kasakaitis.
Juniorų magistrė —
Jūratė Slivinskienė.
Ūkio reikalų vedėjas
— Algis Augaitis.
Stovykloje leidžiamo
tradicinio Naktibaldos
laikraščio
redakcinis

štabas: Laima Antana
vičiūtė, Viktorija Košūbaitė, Eglė Juodvalky
tė, Regina Grybaitė, Al
gis Jurkūnas, Eugenijus
Kniukšta, Romas Cesas,
Petras Jokubauskas.
Vakarojimų komisija;
Jūratė Slivinskienė, Zi
ta Burneikytė, Viktorija
Košubaitė, Regina Česaitė, Živilė Keliuotytė, Vy
tautas Kasniflnas, jr.,
Arvydas Jonikas, Romas
Česas, Jonas Valkiūnas,
Algis Modestas.
• J. čiuberkis, Dirvos
red., nuo rugp. 26 d. nau
dojasi savo atostogų antrą
ja savaite.
Atostogų metu jį pava
duoja red. Vyt. Gedgaudas.

Vilties Draugijos nariui ir Dirvos
rėmėjui, tautinės srovės veikėjui

STASIUI

ŠIAUČIŪNUI

mirus, jo šeimos narius ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirvos Redakcija

Literatūros
vakarai

D R.

ELENAI

ČEIČIENEI

ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

platų, visą kraštą apimantį,
lietuvių komitetą Richard
M. Nixon ir Spiro T. Agnew
kandidatūroms remti.

• Juozas Kapočius, L. E.
leidėjas, praeitą savaitę lan
kydamasis Clevelande, ma
loniai sutiko paaukoti vieną
komplektą jo išleistų V.
Krėvės raštų, 1968 m. skir
stant dovanas Dirvos pre
numeratoriams
ir
rėmė
jams.
Šalia Gintaro vasarvietės
savininkų p. Karaičių dova
nos (1 sav. atostogų), tai
dar vienas stambus laimi
kis.
Dirvos prenumetoriams ir
rėmėjams dovanų skirsty
mas vėl įvyks š. m. vėlyvą
rudenį. Tikslią datą paskelb
sime vėliau.

A

t

A

ONAI PETREVIČIENEI-PAUKŠTYTEI
mirus, seserį AGĄ ir VIKTORĄ KUBILIUS su
šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Alė ir Jonas čėreškai
Irena ir Bronius Galiniai

BRONIUI

GLO DUI

mirus, jo žmonai GLODIENEI ir sūnums ALGIUI
ir DAINIUI gilią užuojautą reiškiame

Worcesterio
Worcesterio
Worcesterio
Worcesterio

Skautų "Nevėžio” Tuntas
Skaučių "Neringos Tuntas
AS Skyrius ir
Skautų Tėvų Komitetas

T. BLINSTRUBAS GLOBOJA

KUN. A. LINKAUS BIBLIOTEKĄ
Prieš keleris metus
mirusio kun. ANICETO
LINKAUS, buvusio Chi
cagos Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebono, biblio
teką šiomis dienomis
jo sesers sūnus Vytau
tas Butkis perdavė Te
odorui Blinstrubui, ku
rio namuose ji dabar ir
yra laikoma.
Teodoras Blinstrubas
yra JAV Lietuvių Bendr.
tarybos narys, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas ir Ameri
kos Lietuvių TautinėsSgos pirmininkas. Todėl
jo globon patekusi kun.
A. Linkaus biblioteka
yra saugi nuo tolimes
nio nutrupėjimo. Jos glo
bėjas svarsto dar ir tai,
kur ir kaip sutvarkyti ją,
kad galėtų ja pasinaudoti
ir platesnė lietuvių vi
suomenė.
Kun. Anicetas Linkus
yra ne pirmasis ir ne
paskutinis visuomeninin
kas-, po kurių mirties par
liktoms bibliotekoms,
ypatingai lietuviškoms
knygoms, labai dažnai
dėl savo retumo vertin
goms prisireikia patiki
mos globos ir apsaugos.
Sekant p. T. Blinstrubo
pavyzdžiu, nemaža pri-

Iš Australijos į JAV
atvykus rašytojui Pulgiui Andriušiui, kilo min
tis šio krašto didesnėse
lietuvių kolonijose su
METINĖ ŠVENTĖ
rengti dailiojo žodžio va
Rugsėjo mėn. 28 d., 2 vai.
karus.
p. p. Worcesterio Akademi
Vakarams organizuoti kų Skautų skyrius rengia
iniciatyvos ėmėsi Liet. savo metinę šventę Mairo
Enciklopedijos leidėjas nio Parke, Shrewsbury,
Juozas Kapočius.
Mass. Tuo pačiu metu ten
Savo kūrybą lit. vaka įvyks Atlanto Rajono pa
ruose skaitys šie rašy kraščio akademikų skautųtojai: Pulgis Andriušis, čių ir filisterių suvažiavi
iš Australijos, Bernar mas.
das Brazdžionis iš Los
Pagrindinę paskaitą skai
Angeles, Calif., Antanas tys fil. s. dr. V. Mantautas
Gustaitis ir Stasys San iš New Haven, Conn.
Vakare 7:30 įvyks didžiu
tvaras iš Bostono, Mass.
Tai ta pati rašytojų ket lis koncertas. Jo programą
veriukė, kurie prieš 20 išpildys iš Clevelando atvy
metų su dailiuoju žodžiu kęs Vyrų Oktetas, vad. R.
aplankė visą eilę liet, Babicko. Po koncerto už
tremtinių stovyklų Vo kandžiai ir šokiai.
kietijoj.
JAUNIMO FESTIVALIS
Jau yra susitarta —
minėtų rašytojų litera
Rugsėjo 18 d., 6:30 p. p.
tūros vakarai iš tikro prie Worcesterio miesto sa
bus surengti šiose JAV lės įvyks Worcesterio Lietu
viškų Organizacijų Tarybos
ir Kanados vietovėse:
rugsėjo 8 d. Bostone, rengiamas jaunimo festiva
rugsėjo 14 d. New Yor lis. čia amerikietiška visuo
bus supažindinta su
ke; rugsėjo 21 d. Phila- menė
Lietuvos praeitimi, kalba,
delphijoj, rugsėjo 28 d. menu ir gintaro išdirbiniais.
Detroite, rugsėjo 29 d.
P r o g r amoje pasirodys
Chicagoj, spalio 5 d. Cle skautų-čių tautinių šokių
velande, spalio 6 d. To grupė, vad. Z. šermukšnio
ronte ir Hamiltone.
ir skautų vyčių šešetukas
Bus rengiamas lit. va "Aidai”, vad. D. Domantie
,si Seime dalyvaują LF
karas ir Los Angeles, nės.
Calif., tik jo data dar ne
organizatoriai ir Fondu
Festivalį praves skautaisutarta.
suinteresuotieji kvie
tės, akademikai, vadovauja
Smulkesnė informa mi D. Marcinkevičiūtės, P. čiami svarbiam posė
cija apie šiuosparengi- Molio, R. Jakubausko, pa džiui rugpiūčio 31 (šeš
mus bus teikiama minėto dedant kitų lietuviškų orga tadienį) 3 vai. p.p. Statnizacijų nariams.
ler-Hilton Hotel, 32 ir
se vietovėse.
Tikimasi, kad P. And33 St. New Yorke, kur
vyks Seimas. Kambarys,
riušio, Ber. Brazdžio
ELIZABETH
nio, Ant. Gustaičio ir
kuriame įvyks posėdis,
St. Santvaro literatūros
bus praneštas Seimo me
SKYRIUS PADIDĖJO
vakarai lietuvių visuome
tu.
Posėdyje dalyvaus ke
NAUJAIS NARIAIS
nėj ras gyvo atgarsio.
letas L F Tarybos narių,
A. L. T. Sąjungos Elizao iš Valdybos — dr. A.
betho
skyriaus valdyba ir
• Vytautas Abraitis, Eu
Razma ir A. Rėklaitis.
genijus Bartkus ir Leonar
das Valiukas organizuoja

Mielam tėveliui mirus, dukrai

čių šešetukas "Aidai”, vad.
D. Domantienės, kuriuos
skautų sporto šventės metu
dalyviai
girdėjo
Joninių
laužo programoje.
Šokiams
gros
naujas
skautų vyčių orkestras su
sidedantis iš R. Marcinkevi
čiaus, E. Markevičiaus ir A.
Pridotko.

parengimų komisija posė
džiavo rugpiūčio 20 d. Iš
klausyti
pranešimai
apie
pirmiau įvykusį pasitarimą
Kupinskų vasarvietėje. Su
sirinkimas buvo sėkmingas,
į skyrių įstojo keletas nau
jų narių, o taipgi gauta po
ra naujų Vilties draugijai
narių ir pasitarta dėl meti
nio parengimo — Tautos
Šventės
minėjimo,
kuris
įvyks Elizabetho Lietuvių
Laisvės salėje, rugsėjo 21
dieną.
Skyriaus pirmininkas P.
Lanys pranešė apie N. J. L.
Tarybos, JAV LB ir Jung
tinio
Finansų
Komiteto
veiklą, kuriose Tautinės Są
jungos 15 skyriaus nariai
gyvai dalyvauja ir veikia.

AST.

NEW YORK

• šv. Antano gimnazijoje
K e n n e b unkporte, Maine,
mokslo metai prasideda rug
sėjo 6 d. Mokiniai atvyksta
rugsėjo 5 d. Per visą vasarą
gimnazijos patalpos buvo
naudojamos lietuvių jauni
mo stovykloms. Dabar jos
atnaujintos ir pertvarkytos
mokslo metų reikalams.

• ALRK VARGONININ
KŲ bei kitų lietuvių mu
zikų 48-tas seimas šiais
metais įvyks rugsėjo 2 d.
pirmadienį Angelų Ka
ralienės parapijoje 213
So. 4th St., Brooklyn, N.
Y.
9 vai. ryto iškilmingos
Mišios, kurias laikys pa
rapijos klebonas kun. A.
WORCESTER
Petrauskas, asistuojant
muzikams kunigams V.
• AVorcesterio skautai per
Budreckui ir J. Pakalniš
v. s. P. Molį iš savo sporto
kiui. Pamokslą pasakys
šventės likučių
prisiuntė
Dirvai 20 dol. auką.
kun. J. Pakalniškis. Sei
Worcesterio skautiškajam
mą globoja Angelų Kara
jaunimui ir vadovybei reiš
lienės parapijos klebo
kiame padėką.
nas kun. A. Petrauskas.
Seime paskaitą skaitys
VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS kun. V. Budreckas. Visi
vargonininkai bei kiti lie
Vyr. skaučių "Šatrijos
tuviai muzikai kviečiami
Raganų’’ būrelis rugsėjo 7
seime dalyvauti.
d., 7 vai. vak. Maironio Par
ke rengia vakarienę su pro
grama ir šokiais.
Programoje pasirodys
vyr. skaučių ir skautų vy

• LIETUVIŲ FONDO
organizatoriai susiren
ka PLB Seimo metu. Vi-

LENKŲ KARO ATTACHE
KAUNE PLK. LEON MITKIEVVICZ 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 j 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.

vačių bibliotekų būtų gali ma perkelti į patalpas,
priklausančias organiza
cijoms ir tuo pačiu visuo
menei. Ten gal suplauk
tų ir tos privačios biblio
tekos, kurios mirusiųjų
šeimos buvo perduotos
visuomeniniam naudoji
mui, bet kurios niekam
nežinant, tyliai ramiai
nukeliavo ne ten, kur bu
vo skirtos.

AUKOJO KLESTĖJIMO
IR STOVYKLOS FONDUI
Atsiliepdami į L.S.T.
Korp!
Neo-Lithuania
Vyr. Valdybos prašymą
atsiuntė aukų šie kole
gos:
T. Blinstrubas, dr. D.
Degesys, J. Gaižutis, V.
Gudaitis, J. Jasiukaitis,
Dr. L. Kriaučeliūnas, B.
Makaitis, E. Modestavi
čius, D. Penikas, C. Ta
mašauskas, K. Tama
šauskaitė, J. Rauktys,
St. Virpša.
Visiems aukotojams
korporacija taria nuošir
dų ačiū.
Kitų aukotojų pavar
dės buvo paskelbtos
anksčiau Dirvoje.
Ta pačia proga kor
poracija kviečia visus
korporantus su šeimo
mis ir savo bičiuliais
atvykti į korporacijos
ruošiamą stovyklą kuri
įvyks rugsėjo mėn. 1-8
d.d. gražioje BlueWater
Manor on Lake George
Diamond Point, New
York.
Visi korporantai vyk
dami į stovyklą prašomi
pasiimti uniformas.
Norintieji vykti į sto
vyklą prašomi paskubė
ti registruotis (prisiunčiant po 10 dol. užstato,
kuris bus atskaitytas už
stovyklavimą) šiuo ad
resu:
B. Kasakaitis,
7150 So. Spaulding Avė.,
Chicago, III. 60629. Tel.
778-7707.
Dar kartą sakome ačiū
už aukas ir iki pasima
tymo stovykloje.
L.S.T. Korp! NeoLithuania Vyr. V-ba
• 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)

GERIAUSIAI l’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

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

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

■

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug 'vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros 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 M
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietvMMl
pajūrio vilą.

