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" KOMVIENYBĖ "
PASAULIO KOMUNISTŲ KONGRESAS ATIDĖTAS 1970 METAMS

Kad Rusijos komunis
tams savo krašto reika
lai stovi aukščiau užpasaulinio komunizmo interesus, aišku, turbūt,
jau nuo 1918 ar vėliaušiai 1919 metų. Dar dau
giau. Nuo to laiko aišku,
kad rusai tarptautinįkomunizmą išnaudoja savo
naudai. Čekoslovakijos
įvykiai tai dar kartą pa
kartoja. Jei Kremlius
turėtų galvoje viso pasau
lio komunistinių partijų
prestižą ir interesus, jis
nebūtų įsakęs to krašto
karinės okupacijos. Dėl
tos okupacijos Švedijos
komunistai
negalėjo
pravesti nė vieno savo
atstovo į to krašto sei
mą. Prieš tai jie turėjo
6.
Viena iš daugiausiai
prieš savo pačių krašto
interesus išnaudotų kom
partijų buvo vokiečių. Pa
gal Maskvos įsakymą
Vokietijos komunistai tu
rėjo savo ideologinius gi
minaičius - socialdemo
kratus
pravardžiuoti
'Fašistais', o tuo tarpu
sovietų Raudonoji Armi
ja bendradarbiavo su
vokiečių Reichwheru nau
jų ginklų tyrinėjime. Pa
galiau Stalino paktas su
Hitleriu įgalino antrąjį
pasaulinį karą ir leido
sovietams
prisijungti
tris Baltijos respubli
kas bei dalis Lenkijos ir
Rumunijos
teritorijų.
Tas 'biznis' buvo pada
rytas vokiečių komunis
tų sąskaiton.
Atsilygindamas už tų
teritorinių
laimėjimų
tylų pripažinimą Vaka
rams, Stalinas 1943 m.
paleido tarptautinio ko
munizmo centralę - kominterną. Sovietų impe
rija vietoje internacio
nalo įsigijo naują vals
tybinį himną.
Po karo tačiau Stali
nas įkūrė kitą tarptau
tinę komunizmo organi
zaciją
'kominformą',
skirtą tik satelitams. Iš
jos greitai pasitraukė Ju
goslavija ir ji neteko
praktiškos reikšmės.
Chruščiovas 1956 me
tais kominformą paleido
ir, bent teorijoje, pripa
žino teisę kiekvienam

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kraštui ieškoti'savitąke
lią į socializmą'. Tačiau
tai nereiškė, kad sovie
tai norėtų atsisakyti nuo
vadovavimo pasauliniam
komunizmui.
1956 metais jis sušau
kė kompartijų kongresą
Maskvoje, kuriame daly
vavo 81 krašto komparti
jų atstovai. Šiame kon
grese tačiau paaiškėjo,
kad Kinijos komunistai
nenori pasiduoti Mask
vos vadovybei. Taip pat
pasirodė, kad kiekvie
na komunistų partija no
rėjo kuo daugiausiai ne
priklausomybės. Chruš
čiovo įpėdinis Brežne
vas vėliau viešai aiški
no: ~
"Šiandien negali būti
kalbos apie vadovavimą
komunizmui iš vieno
centro. Kiekviena parti
ja nustato savo politikos
kryptį".
Tačiau praktiškai žiū
rint, Maskva vis tiek dar
nenorėjo atsisakyti vado
vybės. Savo pozicijai su
stiprinti ji sumanė su
šaukti pasaulinį komunis
tų kongresą. Tam reika
lui Budapešte šių metų
vasario 26 d. buvo su
šaukta paruošiamoji kon
ferencija.
Jos dalyviai buvo ap
gyvendinti
Budapešto
Gellerto viešbutyje, ku
ris buvo pastatytas kal
voje, kurioje kaž kada
buvo netikėlių nužudytas
vyskupas Gellertas.’Tai
skamba ironiškai, nes
ir nūdien daug kas neno
ri sutikti su Maskvos
noru būti komunizmo Vatikanu. Kongreso tikslas '
buvo ekskomunikuoti ko
munistinę Kiniją, tačiau
iš kitos pusės turėta vil
ties ir su kiniečiais ras
ti bendrą kalbą. Kiek
vienu atveju vyriausias
sovietų ideologistas Suslovas rado reikalo pa
reikšti:
"Šiuo metu visoms re
voliucinėms jėgoms pa
sitaiko
proga vienu
smūgiu nuversti impe
rialistinę priespaudos
sistemą".
Maskva nelabai skai

tėsi su kiniečių kompar
tijos pažiūra į Čeko
slovakijos
okupaciją,
nes Pekinas jau seniai
buvo pasmerkęs Čeko
slovakijos kompartiją už
bandymus 'pataisyti' ko
munistinį režimą. Peki
nui čekai ir slovakai bu
vo 'revizionistai'. Ta
čiau, kai Maskva okupa
vo Čekoslovakiją, Peki
nas netruko tai pasmerk
ti, pavadindamas okupa
ciją 'fašistine jėgos po
litika'.
Žodžiu, sušaukimas
komunistų
pasaulinės
konferencijos šiuo me
tu daugiau paryškintų
skirtumą negu vienybę.
Ji buvo numatyta lapkri
čio 25 dienai tame pa
čiame Budapešte. Bet
dėl anksčiau nurodytų
priežasčių vietoje jos
nutarta lapkričio 17 d. ■
sušaukti 'paruošiamąją'
konferenciją, kurioje
bus nutarta viešai tas,
dėl ko jau susitarta slap
tai. Būtent, kad pasau
lio komunistų konferen
ciją, patiems sovietams «
prašant, nutarta atidėti
iki 1970 metų — 100 me
tų Lenino gimimo sukak
čiai paminėti. Tam pa
siūlymui niekas neprieš-
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je spalio 19 ir 20d. ruošia Įspūdingą 60 mėty sukakties minėjimą. Plačiau apie Korp! Fraternitas Lithuanica skaitykit 3 psl. Nuotraukoje korporacijos nariai,minėję 1958 metais 50 mėty sukakti.

taravo. Nenorima ginčy
tis ir dėl Čekoslovaki
jos, nes anot rumunų de
legato Niculescu - Mizil, to klausimo svars
tymas būtų kišimasis į
"suvereninio krašto vi
daus reikalus". Jei prie
to
dar atsiminsime
'Pravdos doktriną' apie
kurią kalbėjome praėju
siam numeryje, vaizdas
gana aiškus. Kas yra
tikras komunistas ir kas
ne - sprendžia tik Mask
va ir tik ji viena.

LIETUVOS ŽMONES
TROKŠTA LAISVES

DEGUONIES

Lietuvos Laisvės Ko gailestavo, kad laisvojo
miteto patalpose New pasaulio lietuviai, dis
Yorke, spalio 4 d. įvyko kutuodami santykių su pa
neformali lietuvių poli vergtaisiais lietuviais
tinės veiklos vadovų kon klausimus, dažnai perferencija, sušaukta Lie aštriai išsireiškia ir to
tuvos uiplomatljos Šefo pasėkoje kyla bereika
S. Lozoraičio New Yor lingų nesutarimų mū
sų visuomenėje. Min.
ke lankymosi proga.
Šalia Lietuvos Diplo Lozoraitis mano, kad
matijos Šefo, dalyvavo yra netikslu smerkti vi
sus, kurie santykiauja su
tijai nuo to, kad prezi Lietuvos pasiuntinybės
žmonėmis
iš Lietuvos.
dento rinkimuose atiten Vatikane sekretorius S.
Taip
pat,
jo
nuomone,
ne
ka dauguma balsų už de Lozoraitis, jr., Lietuvos
visi
yra
Kremliaus
par

Konsulas
mokratą ar už respubli Generalinis
koną kandidatą. Kur dau New Yorke Anicetas Si sidavėliai, kurie iš pa
gumą balsų kuri partija mutis, Vyriausio Lietu vergto krašto atvyksta
gauna, toje valstijoje vi vos Išlaisvinimo Komi aplankyti laisvąjįpasausi elektoriai tenka tai par teto valdyba ir Lietuvos lį. Tokie (t.y., ne parsi
Laisvės Komiteto na davėliai) kartais yra net
tijai.
riai.
ir komunistų partijos na
Taigi, jau iš preziden
riai. Ministeris pabrė
to rinkimuose gautų
žė, kad Lietuvos žmo
balsų galima spręsti ku
nės
trokšta laisvės de
ri partija laimės ir
guonies,
ir mes jiems tu
"elektorių kolegijoje".
rime
to
deguonies
suteik
Taip buvo iki šiolei, su
ti.
P.
Lozoraičio
nuomo

viena-kita išimtimi nuo
ne,
pats
svarbiausias
mū

generolo Jurgio Washingsų vadovaujančių veiks
tono išrinkimo pirmuti
nių uždavinys yra efek
niu prezidentu 1789 me
tinga informacija apie
tais.
Lietuvą svetimiesiems.
Prieš "elektorių ko
Tai esą svarbiau, negu
legiją" keliama priešin
diplomatinių notų rašy
gų minčių, reikalauja
mas.
ma, kad prezidento iš
S. Lozoraitis, jr., sa
rinkimas būtų baigtas
vo pranešime palietė ke
su rinkimų dienos davi
letą įdomių faktų apie
niais.
Vatikano santykius su
Iš 538 "elektorių" bal
Maskva ir apie Lietu
sų, prezidentą renkant,
Min. S. Lozoraitis
vos padėtį tuose santy
paprasta dauguma, 270
balsų, reikalinga gauti
Susirinkimą pradėjo kiuose.
Po pranešimų buvo
trumpu
pasveikinimu
rinkimų nulėmimui.
Šiais rinkimais, įsi abiejų komitetų pirmi dalyvių pasisakymai, ku
maišius trečiam kandi ninkai — V. Sidzikaus rie daugiausia lietė pa
datui, \Vallace, jis gali kas ir dr. J.K. Valiū vergtųjų ir laisvųjų lie
tuvių bendravimą. Po il
gauti apie 45 pietinių nas.
gesnių diskusijų paaiškė
Diplomatijos
Šefas
sa
valstijų elektorių bal
sus. Liktų 493 balsai vo kalboje iškėlė keletą jo, kad šiuo klausimu
tarp respublikonų ir de opių problemų. Viena, teks dar ne kartą disku
mokratų kandidatų. Pu tai Lietuvos Diplomati tuoti, nes klausimas
siau juos dalinant, nei
nės Tarnybos ateitis. jautrus ir lietuvių tau
vienas negautų reikia Esą didelių sunkumų ras tos likiminėje kovoje ne
mos daugumos. Respu ti pakaitalus kaikuriems paprastai svarbus.
Po pasitarimo min.
blikonui Nixonui gavus jau vyresnio amžiaus su
270 balsų, demokratas laukusiems
diploma Lozoraitis buvo pasvei-.
kintas jo 70 metų su
Humphrey liktų su 223 tams ar atstovams.
balsais. Bet jeigu Humph
Diplomatijos Šefas ap- kakties proga.
Visi
dalyvavusieji
rey gautų nors 224 bal
reiškė vieni kitiems pa
sus, nei vienas trijų kan
didatų nebūtų išrinktas.
sitikėjimą ir norą tal
Tuo atveju galutinis je susirinkusiam Kongre kininkauti, veikiant bend
prezidento išrinkimas sui, su nežinomomispa- rai Lietuvos laisvės sie
tektų 1969 metųpradžio- sėkmėmis.
(ksk) kime.
(ELTA)

Kaip renkamas JAV Prezidentas
Po lapkričio 5-tos bal
savimų prezidentas tik
rumoje dar nesiskaitys
išrinktu. Tuo visuotinu
balsavimu išrenkama tik
taip vadinama "elektorių (rinkėjų) kolegija".
Kolegiją sudaro 538
asmenys”. Jų skaičius ati*
tinka skaičiui 100 sena
torių ir 438 kongresmanų. Senatoriai iš kiekvie
nos valstijos yra du, bet
Kongreso atstovų skai
čiai eina proporcingai gy
ventojų skaičiui. Kiekvie
na valstija išrenka atsto
vus į "elektorių kolegi
ją" proporcingai pagal
savo gyventojų skaičių.
Elektoriai susirenka
gruodžio mėnesį, tada
praveda prezidento iš
rinkimo formalumą.
Elektorių
skaičius
tenka vienai ar kitai par-
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DIRVA

Ketvirtoji "revoliucija” proto ligų
gydy me
Kodėl "revoliucija" ir
kokio pobūdžio yra toji
revoliucija?
Trumpai
sakant reikalas čia toks.
Proto liga faktinai yra
blogesnė negu daugumas
kūno ligų. Jeigu žmogaus
kūnas suserga ir žmogus
miršta tai tuo viskas,
nors ir tragiškai, pasi
baigia. Bet jeigu žmogus
praranda, visai ar dali
nai savo sveiką protą, tai
jis pasidaro gyvas numi
rėlis. Jis gali kūniškai
dar net ir ilgai gyventi
ir save ir savo artimuo
sius nepakenčiamai dva
siniai kankinti. Todėl jau
iš senų senovės buvo de
damos didžiausios pas
tangos kovoti su proto li
gomis. Bet ta kova buvo
ir tebėra nepakankamai
sėkminga. Net gaunasi
įspūdis, kad kuo aukš
čiau žmonių kultūra ir
civilizacija kyla, tuo dau
giau atsiranda proto li
gonių. Tad matome, kad
psichiatrija — proto li
gų nustatymo ir gydymo
mokslas — jau kelis kar
tus daro griežtus posū
kius, kuriuos galima,
daug neperdedant, pava
dinti revoliucijomis, nes
tie posūkiai pakrypsta
priešinga kryptimi.
Apie buvusias senes
nes "revoliucijas" čia
tik pora žodžių pasakyti
na. Visas dėmesys bus
skirtas
dabartiniam
nuostabiam posūkiui psi
chiatrijoje. Pirmoji "re
voliucija" - garsaus Pa

Kazys Sruoga, Ph,.D.

ryžiaus psichiatro Philippe Pinel (1745-1826)
nuplėšimas retežių nuo
proto ligų ligonių kojų ir
rankų ir pradėjimas gy
dyti juos pažangiu ir hu
manišku būdu. Antroji
revoliucija
vadinama
Freudo psichinės anali
zės ir naujos psichiatri
jos sistemos sukūrimas.
Trečioji revoliucija tai
psichiatrinių vaistų išra
dimas. Vartojant tuos
vaistus nebereikia ligo
nio fiziniai tramdyti,
daug ligonių gali gydytis
namuose ar net tęsda
mi jiems įprastus ap
mokamus darbus. Paga
liau naujoji "revoliuci
ja" tai vadinamos "bend
ruomeninės psichiatri
jos" masinis pritaiky
mas proto ligonių gydy
mui.
Kas gi pagaliau yra ta
vis labiau JAV garsėjan
ti "bendruomeninė psi
chiatrija". Ilgas aiškini
mas būtų nuobodus ir gal
nebūtinai čia reikalingas
dalykas. Pabandysiu ap
tarti keliais sakiniais.
Sakoma: ligonio protas
sunegalavo bendruome
nėje tai tas ligonis ten ir
turi būti gydomas ir pa
gydomas. Kodėl gi taip?
Pripažįstama (nors yra
ir kitokių nuomonių), kad
proto ligonį greičiau ir
lengviau galima pagydy
ti jeigu jis neatitraukia
mas nuo jo artimųjų, ir
draugų, neatitraukiant
nuo įprastos ir dažnai

Jau išėjo iš spaudos
Knyga, kuri jus sudomins nuo
pirmojo puslapio, tai

Giovannino Guareschi
DON CAMILLO ir PEPPONE
nauji nuotykiai Sovietų Rusijoj

DRAUGAS
DON CAMILLO
Išleido Viltis

Kaina $3.00

Gaunama Dirvoje ir pas platintojus

brangios aplinkumos ir
neišgabenamas į tolimą
proto ligų ligoninę, kur
jam viskas svetima, ne
matyta ir net jį bauginan
ti aplinkuma. Sakoma:
ligonis turi būti palie
kamas ten kur jis susirgo ir ten gydomas. Ir
tik retkarčiais ir neiš
vengiamais atvejais tal
pinamas į proto ligų li
gonines. Kitaip sakant,
bendruomenės pareiga
padėti ligoniui kiek gali
ma ilgiau (ar ir visai)
išvengti ligoninės, o jei
gu jau neįmanoma, tai
ligoninė turi būti arti
bendruomenės ir joje
buvimas turi būti gali
mai trumpesnis. Bet
svarbiausias dalykas pa
dėti ligoniui tada, kai
jis paleidžiamas iš ligo
ninės. Dabar dažnai pa
sitaiko, kad ligonis pats
bijo apleisti proto ligų
ligoninę, nes jaučia, kad
nesugebės prisitaikinti
gyvenimui. Čia tai turi
būti pati didžioji bend
ruomenės pareiga: pa
dėti buvusiam (ir gal dar
nevisai pasveikusiam)
proto ligoniui sugrįžti į
normalų gyvenmą ir nie kada negrįžti įproto ligo
ninę.
Su tokiomis mintimis
daugumas gali sutikti ar
nesutikti. Bet lieka pats
svarbiausias klausimas:
kaip gi tatai padaryti?
"Bendruomeninės psi
chiatrijos" idėja yra da
bar vykdoma visoje Ame
rikoje. Žinoma kiek skir
tingai vienoje ar kitoje
valstijoje. Illinois vals
tija yra laikoma viena
pažangiųjų šioje srity
je. Todėl paminėsiu kas
padaryta ar daroma.
Daug lėšų tam reikalui
skiria federalinė valdžia,
bet kiekviena valstija pri
sideda savo finansiniu
įnašu. Kas yra "bend
ruomenė"? į šitą klau
simą Illinois valstija da
vė praktišką atsakymą.
Visa Illinois valstija bu
vo padalinga į 75 bend
ruomenes.
Kiekviena
apima maždaug nuo
75.000 iki 200.000 gyven
tojų. Tos "bendruome
nės" oficialiai pavadin
tos "planavimo (su
prask: proto ligų gydy
mo srityje) sritimis".
Taigi kiekviena iš tų 75
bendruomenių turės at
likti tą darbą, apie kurį
anksčiau kalbėta. Bet
kaip gi? Techniškų de
talių čia neminėsiu —vi
sos jos dar ir nėra su
planuotos.
Bendra idėja tokia: į
sveikatos planavimo dar
bą privalo būti įtrauktos
visos toje bendruomenė
je esamos ir tam rei
kalui tinkamos pajėgos.
Pavyzdžiui: psichiatrai,
kūno ligų gydytojai, visų
religijų dvasiškiai, jau
ten esamos proto ligų gy
dymo įstaigos, šeimos ir
vaikų globos organizaci
jos, darbdaviai, profe
sinių sąjungų atstovai,
mokytojai ir kitos orga
nizacijos bei asmenys at
sakingai dirbą visuome
nišką darbą. Pats Illi—
nois valstijos protinės
sveikatos departamen
tas (direktorius Herold
Visotski, Springfield, U*
linois) — per savo at
stovus - vadovaus tam
darbui ir koordinacijai.
Pažymėtina, kad esa

mos milžiniškos proto
ligų ligoninės (5000 ar
net 10.000 lovų) bus žy
miai sumažintos. Gal
pusiau, o gal ir daugiau.
Toms didžiosioms ligo
ninėms skiriamas nau
jas (ir ne visai naujas)
uždavinys: gydyti tuos
proto ligonius, kurių be
ligoninės
nebegalma
pagydyti. Duoti progos
gydant psichiatrams ir
kitiems tos srities dar
buotojams įgyti daugiau
praktiško patyrimo. Ir
gal svarbiausia, talki
ninkauti čia minimoms
"planavimo
sritims".
Tuo tikslu visos tos "pla
navimo sritys" veiks su
kuria nors didesne pro
to ligų ligonine. Tos di
džiosios proto ligų ligo
ninės turės savo atsto
vus — gerus specialis
tus, tose "planavimo sri
tyse". Tie kvalifikuoti
psichiatrijos specialis
tai duos patarimus ir nu
rodymus vietos psichatrijos
darbuoto
jams. Svarbiausia, pa
dės išspręsti klausimą,
ar reikia ligonį gabenti į
ligoninę, ar galima jį am
bulatoriniai ar kaip ki
taip gydyti. Taigi įpro
to ligoninę žmonės bus
talpinami tik gerai išty
rus ir kai nėra kitos
išeities. Iš šitų trumpų
pastabų galima spręsti,
kad tai naujas, milžiniš*
kas ir "revoliucinis" už
simojimas proto ligų gy
dymo srityje ir tai Ame
rikai kainuos daug bilijo»
nų dolerių.
Būtų netikslu nors ke
liais žodžiais nepaminė
ti ir tos aštrios kritikos
kurios tas naujas užsi
mojimas susilaukia. Sa
koma ta "visuomeninė
psichiatrija" gali leng
vai sukompromituoti vi
są psichiatrijos idėją,
nes nėra pakankamai kva
lifikuotų asmenų, kurie
galėtų tą programą sėk
mingai vykdyti. Juk rei
kia atsiminti, kad vienas
dalykas daug žinoti apie
psichiatriją ir visai ki

IŠ KITOS PUSĖS...
Ponas ar ponia V.D. iš Worcesterio, Mass. Dir
vos šio mėnesio 11 d. Nr. prikiša šiai skilčiai pesi
mizmą:
"Ar ne pranašo tonu, autorius, laidoja ne tikto
fondo kapitalą bet ir lietuvybę ir Lietuvos ateitį".
Kokios nors fondo ar bendrinės organizacijos
vertės sumažinimas ar net paneigimas dar nereiškia
atsisakymą nuo tikėjimo į lietuvybę ar Lietuvos atei
tį. Tai tik paskatinimas padėtį vertinti daugiau re
aliai.
Prieš kiek laiko Valstybės Sekretorius Dean
Rusk, vienoje televizijos programoje atsigrįždamas
į praeitį, pastebėjo, kad Jungtines Tautas steigiant
buvo galvojama, kad jos turėsiančios daugiausiai 60
narių. Šiandien jų yra dvigubai daugiau ir dar ne ga
las. Šiais nacionalizmo atgimimo laikais būtų tie
siog naivu netikėti į Lietuvos prisikėlimą. Tačiau, iš
kitos pusės žiūrint, kiek iš tų naujai priimtų į Jung
tines Tautas narių turėjo šiame krašte savo kokius
fondus ar savos rūšies ALTus, VLIKus, ar Rezoliu
cijų Komitetus? Turbūt nė vienas. Ir nors pirmojo
pasaulinio karo pabaigoje pradėta Amerikos lietu
vių talka mūsų nepriklausomybei gali būti pavyz
džiu kiekvienai išeivijai, ne ji, bet krašte susida
riusi padėtis nulėmė nepriklausomybės atstatymą.
Pagaliau ką reiškia pusė ar milijonas dolerių, 2 ar
daugiau milijonų gyventojų valstybei? Labai nedaug.
Tai lašas.
To konstatavimas nėra visųpastangųpasmerkimas, tik sulaikymas nuo kartais visai nereikalingo
pasivaikščiojimo debesų pakriaušėmis. Kiek buvo
triukšmo dėl "rezoliucijų' ir kokia iš to nauda?
Kam buvo reikalingas žygis į JT? Nauda nebent to
kia, kad buvo įsigyta šiek tiek praktikos. Gal tai
nebūtų per brangu, jei visas kitas lietuviškas gy
venimas šiame krašte klestėtų. Bet to nėra ir už
tat kai kurios pastangos būtų laikytinos per didele
prabanga. Pagaliau ir mano ankstyvesnes 'pesimis
tines' mintis sukėlė konkretus Dirvos suretėjimo
faktas. Tegul man atleidžia visi suinteresuotieji,
tačiau apie tai išgirdęs pagalvojau: jei tie,kuriems
šis laikraštis ideologiniai ar kaip kitaip turėtų būti
artimas, padėtų jam tiek, kiek padėjo 'bendrinėm'
organizacijom ar fondams, to suretinimo, bent šiuo
laiku, dar nereikėtų.
(vm)
tas dalykas būti psichiat
ru ir sugebėti gydyti pro
to ligas. Antras labai
aštrus kritiškas prie
kaištas "visuomeninei
psichiatrijai" yra tvir
tinimas, kad nei šeima
nei įprasta aplinkuma nė*
ra gera vieta proto li
gų ligoniams gydyti. Dau’
guma ligonių būtinai tu
ri būti išimti iš tos šei
mos ir aplinkos, kurioje
jie susirgo. Ir tik vėliau

labai atsargiai galima
bandyti juos grąžinti į
normalias šeimos ir gy.
venimo vėžes. Tam esą
daug įrodymų iš proto Ii*
gų gydymo praktikos.
Aišku, kiekviena radi
kali naujenybė sukelia
abejonių ir kritikos. Tik
ateities patyrimas paro
dys, kur tiesa ir kur klai
da. O bandyti reikia. Nes
iki šiol pasiekti rezulta
tai nebepatenkinami.
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dinta audrų ir laisvės ko
vų ryžto dvasia, 1922
Straipsniai, išskyrus vedamuosius, reiškia jų autorių
metais ši Brolija Iš slap
nuomonę.
tos
veiklos išėjo į viešą
Redaktorius Vytautas Gedgaudas.
gyvenimą
ir pasivadino
Reikalų vedėjas Kazys S. Karpius.
Korporacija Fraternitas
Lituanica.
1924 metais lapkričio
Trio iš Metropolitan operos koncerto, suruošto BotanicalGarden,Bronx, N.Y. Iš kairės solistės: Li
19 d. Korp! Fr. Lituani
lija
Šukytė, Love ir Ellis.
v. Maželio nuotrauka
ca susirinkime, kuria
me dalyvavo Lietuvos
universiteto studentų me.
METROPOLITAN
dikų atstovai, garbės na»
OPEROS SOLISTĖ
riui J. Basanavičiui pir
mininkaujant, buvo nutar
Po 20 metų naujosios
ging the walts from
Emilija Čekienė
ta, laikantis tų pačių įs lietuvių išeivijos įsikū
Gounod's
opera "Ro
tatų, įkurti studentų me rimo laisvojo pasaulio
meo
and
Juliette".
dikų Korp! Fraternitas kraštuose, išaugo nauja rųjų šeimininkų vai
Miss Sukis seemed as
Lituanica, kurios nariai jaunoji generacija. Vie kais.
delighted
with the
baigę mokslus ir gavę gy ni jų dar gimę Lietuvo
Dažnai matome ne tik
crowd's
applause
as the
dytojo diplomus, pereina je, kiti jau išeivijoj. Ši tai mūsų pačių lietuviš
crowd
was
in
hearing
į to paties vardo gydyto karta mokslus ėjo sve koje spaudoje skelbia
her. Just watching her
jų Korporaciją.
tur, pradžioje labai sun mas iškiliųjų lietuvių
Nuo to laiko Korpora. kiomis sąlygomis, nes pavardes, pasižymėju made everybody happy".
Korp! Fraternitas Lithuanica dabartinė valdyba. Iš kairės: sek
Kitas laikraštis vėliau
cija kasmet susilauk tėvai buvo dar tik pra sias moksle, tarnyboje,
retorius dr. V. Tauras, pirmininkas dr. S. Budrys ir iždininkas dr.
rašė:
davo didesnio skaičiaus dėję kurtis naujoje že dailėje ir kitur, bet daž
A. Garflnas.
"An unexpected treat
korporantų ir 1940 me mėje. Daugelis jų buvo nai skaitome lietuviškas
of
the evening was from
tais jų skaičius siekė atskirti nuo šeimų. To pavardes ir svetimoje
a
newcomer,
the lovely
per 130.
spaudoje, išskiriant iš
kia gyvenimo tikrovė
Lilian
Sukis
who sang
Gydytojų korporacija dar labiau sunkino naš daugelio kitų pavardžių.
Micaela,
bringing
to the
kaip organizacinis vie laičių vaikų auklėjimą Štai neseniai užtikau
part
that
sense
of
innonetas savo veikla nepa bei mokslinimą.
amerikiečių
spaudoje cence which is so appasižymėjo nes to visai
Tačiau sakoma, jog lietuvišką pavardę, apie rent in the music".
nesiekė.
Fraternitas Li tik nelaimėje ir varge kurią taip rašoma:
Lietuvių tautos tra studentais medikais įkū
Kita proga vėl skai
"Lilian Sukis (Lilija
giškomis ir siaubingo rė Lietuvių Studentų Me tuanica korporantas bu žmogus stiprėja dva
tau:
"His powerful and
mis dienomis, kai paver- dikų Broliją "Fraterni vo tas veiklos rodik sioje. Po 20 metų ši jau Šukytė), tall and model expressive tenorshowed
lis, kuris davęs iškil noji generacija atsisto -siim in a short pink
gėjas rusas anei rašto, tas Lituanica".
excellent advantage
Jų ryžtas buvo labai mingą pasižadėjimą bu jo ant nuosavų kojų, įsi- shift four inches above to
anei druko mums turėt
all
the way, from his
neleido, ir viską darė, didelis ne tik savo atei vo pasiryžęs kelti tau pilietino
svetimuose her knees, delighted the
(Nukelta į 4 psl.)
kad sunaikinus mūsų tau ties veiklos planuose, tinę lietuvių kultūrą, da kraštuose ir savo ryžtu stand-up crowd by sinlyvauti
visuomeniniame
tinį gyvenimą, lietuvis bet kartu statant į didelį
darbštumu, mokslu bei
genijus nepabūgęs pri pavojų ir savo asmenį, bei valstybiniame Lie
gabumais net lenktyniau
spaudėjo, išėjo į kovą nes kaip Petrapilio Karo tuvos gyvenime ir pa ja su naujųjų kraštų tikginti savo tėvynės teisių Medicinos Akademijos aukoti savo, būtent, me
su mokslo knyga ranko studentai jie tuo pačiu diko žinojimą ir triūsą
įsijungė į slaptą veiklą. tėvynės sveikatos rei
se.
kalams.
Studentai, kurie tuo
sanavičiaus ir korpora
Dr.
Jonas
Basanavi
Ir jie pasipuošę kor cijos
metu studijavo Petra čius, sutikęs būti drau
įkūrėjo dr. gen. V.
pilio universitete, slap gijos garbės nariu (kaip poracijos spalvomis, ku Nagevičiaus eitu gyveni*
tai susibūrę ne tik vyk jis savo laiške sako, pa rios vidurinė juoda juos mo keliu.
ta simbolizavo geležį,
dė savo tarpe lietuvišką
Daug iš jų dirbo moks
nariu), rašė, kad kaip tvirtumo simbolį, o
tautinę ir kultūrinę veik garbos
linį
darbą, dėstydami uni
susipažinęs su įstatais,
lą, bet kartu tuos švie labiausiai susižavėjo jų pakraščių auksinė spal versitete. Kiti ėjo atsa
siuosius spindulius sklei- originalumu, ko jis ne va, kaip taurumo ženk kingas pareigas įvairio
dė ir savo tautiečių tar randąs kitų panašių drau las išviršine forma iš se medicinos įstaigose,
pe, ypatingai vykdami gijų įstatuose. Čia jis ryškino jų kietą ir atkak steigė naujas instituci
atostogų į gimtąjį kraš pakartoja 19 skyrių, kur lų pasiryžimą siekti me jas, pasižymėjo savo
dicinos mokslų platy
tą.
pasakyta: "Skirdamasi bių, kad geriau galėtų profesijoje, rašė moks
Bet kaip visuomet, platų dalyvavimą krašto
linius straipsnius, bend
taip ir tada, kai kam at inteligentijos darbe, kor pasiaukoti savo brolio radarbiavo periodinėje
rodė, kad dėl tėvynės at poracija stengsis eiti lietuvio sveikatos ge
spaudoje. Lietuviai, ku
gimimo, dėl jos laisvės bendrais visiems na rovei kartu dirbant ir rie studijavo mediciną
per mažai daroma. Kad riams tautinės kultūros tautinį kultūrinį darbą. Heidelbergo universi
Kam teko susipažinti tete, jiems profesoriai
pastojus kelią nutautėji takais, nuosekliai ir
su
korporacijos asmeni
mui šviesuolių tarpe rei griežtai kovos su lietu
primindavo dr.
niu
vardynu, tas susi dažnai
kia ieškoti naujos veik vių iš viso ir lietuvių
Juozo
Žemgulio,
sr. pa
los formos ir tautinei inteligentijos ypačiai nu- darys aiškų vaizdą, ko rašytas mokslines stu
veiklai nustatyti kitokių tautimu, nedarydama sa kius didelius mokslinius dijas.
ir kartu visuomeninius
organizacinių formų.
Jūsų, Korp! Fraterni
vo tarpe jokių kompro laimėjimus atsiekė Fra?Ir tuo metu lyg rūku misų, reikalaudama iš
tas
Lituanica idėjos iš
pakilęs senelis iš kapų savo narių, kad jųjų šei ternitas Lituanicą kor- tvers su geležies amžiu
milžinų,
baltaplaukis mynos būtų grynai lietu porantai.
ir visados žydės auk
Jie visi sekė savo gar mi
Vaidila su kanklėmis už viškos; stengsis likvi
so
spalvomis.
traukė naują tautos gies duoti moralines baudžia bės nario, mūsų tautos
patriarcho dr. Jono BaVytautas Kasniūnas
Lilija Šukytė, Metropolitan Operos solistė, rečitalio metu.
mę:
vos liekanas visuomenė
"Sūnų darbais Tėvynė stovi,
je, priešinsis inteligentų
Darbų Ji laukia ir iš mūs.
dvasios inertingumui ir
Tėvynės Lietuvos gerovei
sieks gilesnės, ne vien pa
Visuomet širdys mūsų bus...
viršutinės, kultūros".
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
Ir gausiu būriu tada Toliau jis rašo: "Aš šir
atsakė studentai medi dingai linkėčiau, kad ši
Mokamas už vienu metu taupymo
Metinis dividendas mokamas už
kai, vadovaujami V. Na tame paragrafe išreikš
lakštus nuo išdavimo datos.
indėlius taupymo knygutėse.
tos tezės būtų gyvenime
gevičiaus:
($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)
vykinamos ir kad Jūsų
"Fraternitas, humanitas tejunkorporacijos, ypač jau
Mokamas už vienu metu taupymo
gia mus tvirtai,
nieji nariai, liktų liuosi
lakštus nuo išdavimo datos.
tejungia mus tvirtai
nuo
pagundos
teršti
savo
(810,000.00
ar daugiau, įdedant po $1,000.00)
Žmonijai dirbt. Tėvynę kėlimus
šeimyną svetimtaučių
darbo pamatai
krauju.
mus darbo pamatai.
Valio! Crescat et flo(Fr. Lituanica himno žodžiai)
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
reat Fraternitas Litua
nica per multos annos!
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
1908 metais stud. medi Valio! Dr. Basanavi
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1: VVednesday elosed.
kas V. Nagevičius, turė čius".
Nukreipę visą savo
jęs nuolatinį ryšį su dr.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
J°HN J KAZANAUSKAS. President
J. Basanavičium, gavęs tautinį-kultūrinį veiki
iš jo pritarimą, su kitais mą į brolį lietuvį, jų ker
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (66)

BRONYS RAILA

JURISTŲ TRIUMFAS

Lilija Šukytė, Frasąuitos vaidmenyje, operoje Carmen.

LILIJA ŠUKYTĖ...
nuoti į Metropolitan ope
(Atkelta iš 3 psl.)
rą New Yorke.
Ši kelionė Lilijai liko
tender duet with the lo
nepamirštama
dviem at
vely Micaela (Lilian Su
vejais.
Lėktuvas
nusi
kis). Her beautifully
phrased aria, which leido ne Kennedy aero
translates as "I try not drome, bet Newarke, N.
to own that į tremble", J., nes New Yorkas tą
was ‘ charming and ap- naktį gyveno visiškoje
tamsoje. Iš Newarko ki
pealing".
Tai yra viena mūsų tomis priemonėmis ke
jaunosios kartos atsto leiviai buvo pervežti į
vė, gimusi dar Lietuvo New Yorko miestą ir pa^
je, bet į gyvenimą pra talpinti tamsiame vieš
dėjusi žengti svetimuo buty.
Sekančią dieną ji dai
se kraštuose. Tai Lilija
navo
Metropolitan ope
Šukytė, Metropolitan ope ros
vadovybei
dalyvau
ros solistė, kelią skynusi savo jėgomis ir talen jant garsiam Europos di
tu, nes mokslų siekti ne rigentui Herbert von Kabuvo lengva augant be tė rajan ir Metropolitan Ru»
velio vien savo mamy dolph Bing.
— Aš tada jiems iš
tės globoje, ant kurios
dainavau
visas lietuviš
rankų buvo išnešta iš
kas
dainas
ir viską, ką
Lietuvos, per karo griu
mokėjau.
Von
Karajan
vėsius, nuo artėjančio
tuojau
pasiūlė
vykti į
raudonojo Lietuvos oku Salz
burgą
dainuoti
ope
panto, į Vokietiją, vėliau
roje,
o
R.
Bing
siūlė
lik
į Kanadą, kur Lilija iš
ti
čia
Metropolitan
ope

augo, stropiai lankė li
roje.
Taip
ir
likau,
sako
tuanistinę mokyklą ir bai
Lilija pradėdama nuo pa
gė visus mokslus.
čių
mažiausių rolių. Da
— Būdama 15 metų kar
bar
turiu sutartį iki 1971
tą pagalvojau būti solis
metų
su Metropolitan
te, nes mokykloje ir įvai
opera.
riomis progomis iš kitų
girdėjau, o ir pati jau
Antraisiais metais ji
čiau, jog turiu gerą sop gavo pagrindinę Micaerano balsą, — pasakojo los rolę operoje Car
man Lilija.
men New Yorke ir gast
Tačiau pradžioj ji stu rolėse, kurią šiemetkardijavo
praktiškuosius tos pasidalindama su Mimokslus ir 1962 m. bai rella Freni, Gabriella
gė prancūzų ir vokiečių Tucci ir Judith Raskin.
kalbas Hamilton univer
— Kaip tvarkote savo
sitete, Kanadoj. Būdama profesinio darbo laiką?
darbšti ji lygiagrečiai — paklausiau Liliją.
baigė Royal konservato
— Dirbame labai skir.
rijoje pianino ir dainavi tingai. Priklauso nuo tų
mo kursą, tais pat me operų, kuriose dalyvau
tais gaudama stipendiją ju. Jei jų pastatymo lai
į muzikos fakultetą artis kas sutampa maždaug
tų klasę, kur buvo dėsto tuo pačiu laiku, tai re
ma operos vaidyba, sti peticijose tenka būti nuo
listika ir kita.
ryto ligi vakaro. O kar
Dar būdama mokine Li. tais kelias savaites yra
lija sukūrė pasaulinėj proga ilsėtis.
premjeroj operos Deird- — Ar iš anksto žino
re titularinį vaidmenį ir te pastatymų datas, kur
po to dar būdama mokine Jums teks vaidinti?
pasirašė sutartį su Ka
— Ne visus ir nevinados garsiausiu teatru suomet. Dabar jau tikrai
Stratford Shakespearean žinoma, kad turėsiu dai
Festival, kur dainavo nuoti kovo 3 d. Hartfor
grovienę Almaviva Figa de, Conn. Turandot ope
ro Vestuvėse. Vėliau de roje Liu rolėje. O kar
biutavo su Kanados ope-- tais telefonas prikelia
ra Mimi La Bohemoj. iš lovos skubiai atvykti
Straftorde dainuojant pavaduoti susirgusią dai
ją girdėjo Metropolitan nininkę. Bet asmeniškus
operos manager asisten rečitalius, kuriems Met
tas John Gutman, kuris ropolitan operos vadovy
pakvietė atvykti padai bė neprotestuoja, mano

Jau senelių patirtis mus moko: lūpas nudegęs,
ir į ledą pučia. Todėl suprantama, kad tie, kurie
karą pralaimėjo, daug skriaudų patyrė ir tauriau
sių klastų matė, pasidaro įtaringi, nieku nebepasitiki, visur įžiūri slypintį pavojų. Saulė šviečia, šie
nas lankoje džiūsta, - bet tu nežinai, kas už akira
čio. Gal iš ten debesys slenka, užeis liūtis, viskas
pražus?
Mūsų politikoje ir teisės moksluose - tai prie
šo problema. Priešai gali būti visur, jei ne prie
stalo, tai po lova. Todėl reikia budėti, reikia pra
matyti priešus, reikia juos tuoj išskirti iš visuome
nės, o užvis geriausia — sučiupti ir nugalabyti,
kol ne pervėlu. Surasti kokį nors dar vieną priešą
beveik malonumas. Ir prasmingiau gyventi, kai ši
manija virsta užsiėmimu, lyg ir saldžiu drąsos ir
narsos pakaitalu. Ir tada pasitvirtina žilų senovės
laikų ritieriška patarlė: daugiau priešų, daugiau
garbės.
Priešą identifikuoti labai svarbu, dėl to nega
li būti ginčų. Teisingas tikro priešo atlukštenimas
yra pirmoji tikslingos ir sėkmingos kovos sąlyga.
Sumaišius pirmaeilius ir antraeilius, o trečiuosius
priešus paskelbus nieku dėtais, bus taip kaip liau
dininkų pirmininkui su jo didžiai abejotinomis mū
sų svarbiausio priešo teorijomis.
Mes gi beveik niekad nebepagalvojame, kam ir
kaip dar ir mes galime būti priešai. Mums užvis
svarbiausia tik: kas mūsų priešai? Net ne visų mū
sų, o pirmiausia - kas Vliko priešai?

Priešas Nr.l - profesoriai, daktarai,

filosofai ir kiti siaurapročiai
Jau nuo prel. M. Krupavičiaus pirmininkavimo
laikų tam tikra priešų identifikavimo taktika buvo
itin sėkminga ir "logiška". Vliko pikčausias prie
šas yra Maskva, Lietuvos okupantas. Kas Vliko
valdžios užsienyje nepripažįsta ar jį per smarkiai
kritikuoja, tas, žinoma, irgi Vliko priešas. Kaip
taip, tai Vliko priešai pasidaro bendri priešai, o
tarpusavyje gal ir sąjungininkai. Tad Vliko lietuviš
ki "priešai" sąmoningai ar nesąmoningai siekia
patarnauti Maskvai, Lietuvos okupantui ir bolševiz
mui.
Šiuo keliu ištikimai tebeeina ir Clevelando juristų
mokslininkas, tik vis aistringiau ir sukeisdamas
gradacijas. Laisvės Kovų Metais jo vyzdyje maskvinis lietuvių ir Vliko priešas betgi nutolsta, lyg
apmiglėja. Už tat išryškėja kiti priešai, kurie tarp
mūsų sukinėjasi, kurie, matyt, 1944 m. tik tam į už
sienį ir pabėgo, kad pasiskirtų Vlikui kenkti, ardy
ti ir jį griauti.
Tad kas šiandien Vliko priešai? - patetiškai
klausia juristas. Kas tie teisėto ir vienintelio tautos
valios, jos politinės minties reiškėjo ir vykdytojo
duobkasiai? Deja, jų gana daug ir visokių, ir vis dau
gėja. Todėl teisių mokslininkas mėgina išsiaiškinti,
kurie priešai būtų patys pavojingiausi, kas yra
priešas Nr. 1?
Ištyrus dalyką, pasirodo, kad ne Lietuvos oku
pantas, ne Maskva, nes ji nors ir labai nori, bet
tiesiogiai Vliko negali paliesti. Pirmos vietos taip
pat nenusipelno, nežiūrint labai didelio pavojingu
mo, nei bolševikiniai agentai, nei jų apkvaišinti lie
tuviai, nei Brooklyno "Vienybė", nei prof. A.J. Grei
mo nuotaikų mūsų "liberalai" Šviesoje-Santaroje,
nei dabartinis jų "dvasios vadas" kun. F. Jucevi
čius, nei pagaliau kiti sąraše įsakmiai dar nepažy
mėti priešai griovikai, kaip galbūt S. Barzdukas,
Dr. B. Nemickas, advok. V. Vaitiekūnas, ar ir aš
pats, beje, kitoje vietoje aiškiai pažymėtas kaip
uoliai per du dešimtmečius talkininkaujantis bol
ševikų agitpropui savo priešvlikiniais argumen
tais. "Su visais jais dar galima šiaip taip susi
tvarkyti", mums paguodžiančiai prideda teisių po
licininkas.
Pats didžiausias ir pavojingiausias Vliko prie
šas, - priešas Nr. 1, - rašo toliau juristas, "man
ding, yra mūsų geros valios lietuviai, "garsūs vy
rai" ir veikėjai, mūsų visokie filosofai, daktarai ir
profesoriai, išstojantieji prieš Vliką, kaip tautos at
stovybę"! Jie siekia iš pagrindų ardyti ir likviduo
ti Vliką, jie dezorientuoja mūsų visuomenę, jie daro
įtaką mūsų pilkoms, plačiau negalvojančioms ma
sėms, jie griauna pasitikėjimą tautos atstovybe siaurapročiai ir siauraregiai, turintieji siaurą pro
tą ir labai plačią burną...

Man kyla abejonių, kokią mes organizuosim pa
veikią laisvės kovą prieš Maskvą, kadamūsųpriešas Nr. 1 yra mūsų pačių tarpe. Ir tuo labiau, kad
tas priešų sluoksnis jau gerokai paplitęs ir neskystas, bet susidedąs iš šiaip ar taip geros valios
"garsių vyrų" ir veikėjų, filosofų, daktarų ir pro
fesorių. Madness...
'‘Tiesiog tautos išdavimas"!..
Nereikia būti baudžiamosios teisės ir morali
nės teologijos žinovu, idant suprastum, kiek ta
siaurapročių ir siauraregių gauja jau pridarė nusi
kaltimų ir žalos - ir kiek dar užsimojusi pridary
ti. Nėra kitos išeities: reikia jiems pasakyti "stop"
kad nebedrumstų autentinio pavergtosios tautos
balso ir jo atstovybės veiklos. Reikia sustiprinti
kovą ne prieš priešą Nr. 2, ar Nr. 3, bet prieš
priešą Nr. 1 - savuosius tyčinius teisinės kultū
ros smukdytojus ir išdavikus.
Ir kad tai būtų tik šiaip pavienių nesusipra
tėlių kėslai! Ne, visą tą Vliko opoziciją kas nors
riša, kas nors jungia. Veikiama pagal slaptą pla
ną, veikiama nuo DP stovyklų laikų ligi dabar, ir
vis stipriau, vis mefistofeliškiau. Maskva juk taip
pat nori likviduoti Vliką, - taigi, bendras tikslas.
Prokuroras su saugumo departamento kompetenci
ja dar galutinai neišaiškino, ar čia tikrai bendras
planas, ar tik tokie sutapimai. Jam dar yra abejo
nių, kad gal kai kurie daktarai ir profesoriai tai
darą savaime, iš naivumo ar siauraprotiškumo.
Prokuroras dar stengiasi nepasiduoti tokiems vel
nio gundymamas, bet kaip geras krikščionis ange
lo sparnais per du laikraščiu mojuoja ir plasdena
vis labiau į tą pusę, kad vis dėlto kai kas gali būti
bendro Vliko opozicininkų ir Maskvos ėjimuose.
Gi vienas ir pačių didžiausių šių besibaigiančių
kovos metų pavojų buvęs, anot P. Stravinsko, už
simojimas į Vliko sudėtį įvesti užsienio Lietuvių
Bendruomenės atstovus. Galėtume sutikti, kad toks
projektas gal būtų naudingas kai kam iš Bendruo
menės, bet neįdomus ir nepatrauklus Vliko politi
nėms partijoms. Tačiau "teisiškai" žiūrint, pasi
rodo, kad toks užmojis būtų ypač klastingai apgal
votas ... Vliko likvidavimo planas. Jeigu šalia kitų
teritorinių sambūrių (Vilniaus krašto lietuvių, mažlietuvių...) Vlike dar būtų atstovaujamas ir terito
rinis "viso pasaulio" laisvųjų lietuvių sambūris,
tai atsitiktų štai kas: 1. Vlikas būtų likviduotas, kaip teisinė tautos
atstovybė; 2. mums būtų iš rankų išmuštas teisės
ginklas ginti tautos interesus tautos vardu; 3. ta
da niekas nebebūtų kompetetingas tautos vardu da
ryti teisinius pareiškimus; 4. tautai būtų padaryta
neapsakomai didelė žala; 5. tarptautinėje plotmėje
nebebūtų organo, galinčio teisiškai skųstis tautos
vardu; 6. tai būtų "tiesiog tautos išdavimas"...
Norėtųsi pridėti nuo savęs dar ir paragrafą
7, - tai ne tik būtų, bet viskas jau yra Raskalnikovo kliedėjimai.

“Išstatymas savęs pajuokai"
Rimtesnėje mūsų spaudoje taip ir tokios pro
blemos, tiesą sakant, jau nebediskutuojamos.
Beveik nebeatrodo kuriozu ir tai, kad tokios
haliucinacinės "juridinės panikos" straipsnių jau
ilgas laikas nebespausdina nei save gerbianti kata
likų spauda, kaip "Draugas" ar "Tėviškės Žibu
riai", "Aidų" žurnalas ar "Laiškai Lietuviams",
nors teisės mokslininkas yra ilgalaikis ir ištiki
mas krikščionių partijos narys. Linksmiau nutei
kia nebent toks mūsų laikų suirutei būdingas at
vejis, kad iš katalikų spaudos išstumtas atšakiai
konservatyvus krikščionių demokratų ideologijos
karys rašo socialistų "Naujienose", kur tarp kitko
pabrėžtinai iškelia lasininkų (buv. voldemarininkų) politinę išmintį. Ta straipsnių serija "Naujie
nose" skelbiama su šūkiu "Šalin siauraregystė", ir
tai įrodymas, kokios plačiaregės tautinės vienybės
jau būsime pasiekę.
Būčiau net gal patikėjęs ir teisinės kultūros
gražiu augimu, kai žodį ima specialistai. Varnas
varnui, rodos, turėtų nekirsti akies. Vos paskel
bus šūkį, kad reikia sustabdyti niekatauškų dile
tantiškus vėgrojimus ir leisti spaudoje valstybės
reikalais kalbėti, kaip apie sveikatą gydytojams,
tik teisės mokslo specialistams, - vienybė ir kolegiškumas bematant suiro. Du teisininkai, atsi
žvelgdami į gyvenimo raidą, šiandien dėl Vliko
"teisinės prigimties" esą truputį pakeitę savo pa
agentai planuoja dabar koncertavusi daug kar
žiūras, negu jos buvo 1945 metais. O kad galutinai
jau 1969-70 metams, kad tų: Chicagoje Draugo kon sugriautų Vliką, tuodu teisininkai dabar pasisakę,
galėtų suderinti laiką su certe, Philadelphijoje,
jog neįvyktų žemės drebėjimas, jei Liet. Bendruo
Metropolitan operos dar VVorcester, Mass., Mon menė būtų priimta Vliko nariu.
Tuodu teisininkai yra ilgametis kai kurių Vil
bais ir datom. Vienas iš realyje, Kanadoj, Los
jų rūpinasi mano koncer Angeles, Calif. ir t.t. ko periodų narys bei teisinis ekspertas V. Vaitie
— New Yorke gyven kūnas ir pats Vliko vicepirmininkas teisių dakta
tų organizavimu Europo
dama
aplankėte daug lie ras ir kolegijos profesorius B. Nemickas. P. Stra
je, kitas šiame kontinen
tuvių
kolonijų,
bet mes, vinskas dviem straipsniais įrodė, kad ir jiedu esą
te.
newyorkiečiai, ligi šiol tik "ekspertai", nepramato rytojaus, elgiasi ne
— Ar Metropolitan va dar neturėjome progos
gražiai ir negarbingai, dezorientuoja visuomenę,
dovybė nedaro kliūčių
jūsų
koncerto
išgirsti.
"per fas et nefas" nusistatę likviduoti Vliką, kaip
jums asmeniškai kon Kodėl skriaudžiate sa
tautos
atstovybę, kenkia sau patiems, savo garbei,
certuoti, pav., lietu
vus
kaimynus?
savo
geram
vardui ir - "išstato save pajuokai"...
viams?
—
Todėl,
kad
ligi
šiol
Madness!
— Po sutarties pasi
Ir tuo per greit, ak, tikrai per greit užbaigia
rašymo su Metropolitan New Yorke nebuvo man
mas
vos prasidėjęs juristų autoriteto triumfas.
opera lietuviams jau esu
(Nukelta į 6 psl.)

1968 m. spalio 18 d.

Nr. 105 — 5

DIRVA

Lietuvių tautos kilmės beieškant (15)

Perkūno paukštis, pilnai
kvalifikuotas plėvesuoti
vėliavoj. Mūsiškis aras
buvo trigalvis. Senovėje
tai nesudarė jokio sun
kumo. Taip paaiškėja ir
rašoma ir perrašoma. rusų imperijos vėliavos
Č. GEDGAUDAS
Bet vertimo klaida įvy kilmė, galvų jau paliko
•SANTA MONICA, Calif.
ko pačioje pradžioje, rū- tik dvi Rytai ir Vakarai,
nas beskaitant* Skriba Baltai ir Slavai. Pran
nam heraldikos žinovui neblogai mokėjo lietu cūzų liaudų ženklas iš
aišku, jog niekuomet pa viškai. Kronika užrašyta laikė senovišką, trečią
saulyje niekas varlių vė sklandžiai ir nesijaučia galvą, Trojos palikimą,
liavose nenaudojo. Ypač sunkumų vardus atlietu gi vietoj visų paukščių
tokia išdidi tauta, kaip vinant. Reiškia buvo už pažymint tik galvas, jos
Perkūno - Saulės sūnūs rašyta teisingai. Tačiau vėliau buvo nustilizuotos
būtų palaikę tai mirtinu iš kur tos varlės? Skri antrinės prasmės lelijo
įžeidimu. Tai iš kur tos ba mat nemokėjo hetitų mis. Svarogo statulos,
mėlynos varlės atsira kalbos, ir "tris varu- kurių vardo kalbininkai
lius" arba varlius pa niekaip neįstengia išriš
do?
Prisiminkim, jog iš skaitė simpatiškų amfi ti', randamos liaudų anks
rūnraščio sidabro plokš bijų pavidalu. Tikrumoje tesniame buvimo plote
telėse, kronika buvo ver hetitai, o ir mūsų sene prie Dunojaus, turi virš
čiama lotyniškai, pran liai žodį aras tardavo šalmo slavų dvigalvį arą
cūziškai, daug, daug kar "varas", taigi varulys, - varlį, ant krūtinės tau
tų vienuolynų glūdumoj varlys buvo garbingas ro galvos atvaizdą, o

MĖLYNOS VARLĖS
Nagrinėdami Žiniavaldo kronikos įdomes
nių vietų ištraukas, Valdarikio laikais (213 m),
randame įterptą mums
labai svarbų kalbos at
žvilgiu Liaudų senoviš
kos vėliavos aprašymą
ir sužinome, kaip pran
cūzų valstybės ženkle at
sirado trys lelijos. Drau
ge randame ir mūsų raš
tuose taip mėgiamų lie
tuviškų lelijų kilmę.
Galdegauščio teigimu
seniausia iš Trojos Panonijon sikambrų atsi
nešta vėliava turėjusi
"tris mėlynas varles si
dabro lauke". Kiekvie-

WHY DEMOCRATS
SUPPORT CONGRESSMAN
FRANCES P

’

Congressman Bolton visada tarnavo visiems 22-ro distrikto žmonėms ne

atsižvelgdama į politinę partiją.

Joks kitas Congressman niekad jai neprilygo asmenine paslauga, kokią ji
teikia savo žmonėms.

Jos oponentas sako jis nepripažįsta jos metinio klausimų sąrašo, kuriuo ji

patiria ko žmonės pageidauja. Congressman Bolton vertina opinijas visu
savo distrikto žmonių.

Congressman Bolton turi 28 metų atsižymėjimą balsavimu taip, kaip dau

guma žmonių jos distrikte norėtų, kad ji balsuotų. Ji neatstovauja jokios
specialių tikslų grupės.

Congressman Bolton yra nuoširdi, ir ištikima savo distrikto žmonėms. Ji

žino, kad jos pareiga yra atstovauti kraštui ir jos 22-ro distrikto žmonėms.

y

Daugybė demokratų žino kai senatoriui Lausche, burmistrui Celebrezze ir

burmistrui Locher reikėjo paramos, jų rinkimų vajuose, 21-mo distrikto

kongresmanas niekad neparodė savo pritarimo.

Jos oponentas apleido savo 21-mą distriktą ir jo žmonės, kurie jį rinkdavo
per 14 metų. Jie padarė jį savo Kongresmanu — ir jis nuo jų nusisuko.

Mes nenorim, kad tas atsitiktų mūsų 22-me distrikte.

■¥•

Nors jis remdavo Johnson-Humphrey programas Kongrese, dabar jis at
rodo stengiasi numoti visokiam draugingumui kokį turėjo prezidentui ir
viceprezidentui.

Mes esam ištikimi demokratai ir toliau remsim demokratų partiją. Tačiau

— mes taipgi remsim Congressman Frances P. Bolton ir raginame jus
prisidėti prie mūsų, kad ši tikrai ištikima Kongreso atstovė būtų išrinkta

antradienį, lapkričio 5 dieną.

RE-ELECT CONGRESSMAN FRANCES P.

BOLTON
22nd DISTRICT

Anatolijoj rastas hetitų dvigalvis Aras-Pergalė. Tai Vyties sim
bolis ir Perkūno paukštis. Biblijoj jis turi kitą vardą: "Beviltiška
Biaurybė".

rankoje laiko labrį, hetitų-frankų šventą kovos
kirvį. Tai Švent-Rikis,
Heraklo (Gau-Rikulio)
mito pavidalas, įasme
nintas taipgi Trojos Hek

toru ir vėlesniu Šventu
Jurgiu, kurio vardas yra
Gaurikulio, Gaurikio iš
kraipymas. Jisai vaiz(Nukelta į 6 psl.)

A partial lisi of ihose
who have joined wiih us in aciively
working for
Congressman Bolion's re-eleciion
Kenneth A. Businger. Angelenionio Veloiia, Sam
Deckelbaum, Louis Hamar, Mrs. Anthony Corica, John
H. Hatcher, Mary M. Kezer. Josef Kezer. Harold w.
Ready. Ruggiero G. DiFranco, John Milaiovlc, Joseph
C. Carey, Auna L. KeHey, Benny L. Pairlck, Katherine
Frailanne, W. W. WlUlams, Mary M. Pairlck, Jane
E. Nelson, Antonlo Rūmo. Ben DiFranco, Mrs. Margaret
Elsner, Joseph Mllelko, Mrs. Corinne Richarde, Mrs.
Esiher A. Woll, Wllllam P. Rlchards, Jr., Mary Slkora,
Carlo Caiucct. Anne Wamick, Lally Slnnlga, Carl
DeFranco. Sieve Plpoly. Mary Slanley, Bari Dragin.
Theodore Martaus. Joseph C. Costanio. Vlctor Ponurantz, Marle A. Zlngales.
Anton Šova. Helen M. Whelan, Adellne M. Lavrrence,
Joseph A. Ruolo, Marian Struna, Carlo Barone, David
R. Slroll, Robert Frost. Peggy Rėzos. Mrs. G.E. O'Hourke. Joseph Caruao. Mrs. Ralph S. Silver. Mr. and Mrs.
Henry Buterfas. Mr. and Mrs. John Baslio, Ellzabe
Hamar, Mrs. Elizabeth Baker, Elizabeth M. Walsh,
Frleda Moskovrltz. Blase Bob Prasti. Margaret Roblnson. Mrs. Amella H. Svranson.
F. N. Caprlaio, Ralph McGlll. David Nadle, John F.
Norton. Mrs. Agnės F. Skully, Mrs. Edvrard Ambrose,
Mr. and Mrs. Frank Gollinger, Sr., Pat Pletrowskl, G.
M. Hobio. Mrs. D. W. Vali. Anthony T. Marinsiu. Mr.
and Mrs. J.E. Wlngerier, Joseph L. Frank, Mrs. Frank
J. Simone. Mrs. R.E. Haysllp, Rocco F. 8antoro. Mrs.
Joan L. Sherldon. A. R. Hunzlker, Mrs. Jeanelte
Povrell, Irene Hardy, Dantei Kennedy, Walter F. Lleb,
Mrs. Grace J. Moore, Frank J. Vogei. Willlam Carmloiano. Gaetano DIGeronimo. Allan Levine, Pauline
Barbash, Mrs. Alfred DiFranco, Joseph Lavrlor, Mrs.
E. Frohman. Mary Moorman. Merrilt Bevrsey. J. Jo
seph Goldlsh, Mrs. Baile Goldlsh. Mrs. Joseph Lavrlor.
WiUlam A. Chalmers, Francis Pinkis, Ann H. Prevlie, Frank J. Supanlck. Robert L. Wachsman. Mrs.
Hllda R. Fuerst. Angelo Tutolo, Elizabeth Tutolo, Jo
seph Slkora. Mr. and Mrs. Joseph Paliani. Mr. and
Mrs. Clarence Wllson. Eugene Perry, Rose Hlrsch. Vlncent P. BuzselH. Amella Hanzak, Mr. Angelą Costanzo,
Carl Costanzo, Edvrard Dye, Anna W. Gaifney. J. Ma
laga, Mr. and Mrs. Eleanor E. Molio. Mary A. Dye,
Eugene Seiler, Katherine Repasky. Wallace B. Icke,
Rose P. Ratcllfte, John C. Wolte. Sld Baper, Carollne
Saper. Mrs. Charles D. Otcasek. Marlon L. Rlegel, Mrs.
George H. Wilson, Aida Mehlman, Fred D. Harris, Jr.,
Mrs. Margaret Hodge. Mrs. Tlmothy Kenvrorthy, Jo
seph Zaccagnini, Eleanor Haller, William W. Crago, Jr.
Dr. and Mrs. Mariln S. Golden, Mr. and Mrs. Albert
Robinson, Ellas Meleran, Dominlc A. Siclllano. Mrs. A.
R. Markelonis. Frances M. Torrence. Joseph Monreal.
Wllliam L. Baxier, Mrs. Mary D. Birch, Mr. and Mrs.
Ben Lyons, Anthony M. Iatomaro, Jr., Hilda Sippel,
Mrs. Marialice Jedd, Monroe Medleau, Emma Lee Barnes, Irene B. Jonės, James Fiizthum, Mrs. John D.
Medved. Kenneth J. Monda, Pasguale Fazio, F. Grilfllh. Mary M. Harlg, John Pagilo, Mrs. Helen Pagilo,
Giovannl B. Finl, Caiherine Lucarelll, Mr. and Mrs.
Andrevr Belavlc, Sr., Saul Bell. Orlando Cocco. Helene
Rltier, Glorla Wlle, Marilee S. Leak, Morris Paskotf.
Mrs. Mary PaskoH, Justina C. Loughney, Mrs. John
Crovley, Katherine Baker, Anthony A. Tranchito.
Anthony P. Costanzo, Mr. and Mrs. Paul Fruscello,
Mrs. George R. Siple. R. Navrrocki. Mark Mitra, Mrs.
Angeline R. Culotta, Francis J. Shea, Fellcla Goodman,
Mr. and Mrs. R.D. Kueber, Mrs. H. Luxenberg, Doroihy
K. Halllday. Marvin Kleinhenz. Mrs. Eleanor M. Brown,
Philomena Politl, Mrs. Gertrūda Dlamond, Mary Slclliano. Mary Orlando, Mrs. Beriha Roblson, C. O. Adams,
Mrs. Joseph Zaccagnini, Ethel Duplessls, Alvln M.
Buckholtz. Mrs. Bernadlne M. Follsi. Mrs. Paul EIlis,
Mary Adler, R.J. Follsi, Ellloi Kamlnsky, Isabel M.
Marshal), Laure L. Klrrz, Ted Koppel.
Concetia Šelmens, Angelo J. Petriella, Annette
Whipple, Mrs. Joan Krall, Peter J. Prevlte, Peyer Sangln, Mrs. Marle Garbo, Paul EIlis, Mr. and Mrs. Louis
r relich, Vlctor Orlando, Jack Klad, Mrs. Pauline Klad,
S. S. Marui. Frederlck Gadus, Myron Malltz, Angelą
Trobenter, Alan J. Shapiro, Elalne Turėk, Mrs. Marian
Sandler, Anthony Lucarelll, Joan Gerber, Mrs. Antho
ny Gentlle, Antnony Gentlle, Mrs. Ida Orlando, Ross
Mlnnie, Mrs. Mao Hill, Joseph Horvath, Doroihy Wltchner, Coletta Pelersen, Emmett Grlggs, Mrs. E. M. F.
Bauer, Jefirey S. Well, Joe Joseph, Gustave Donner,
Ruth Donner. Sheldon Donner, Mrs. Pauline Atkln,
Frank Sanzo. Adam W. Kublk, Ignatlus J. Guarino, H.
Eichler. Mrs. Charles Berns, Mrs. Kaihryn Ivancic,
Noreen C. Lewis. WIlllam H. Huber, Mrs. Mary A.
Huber, William S. Gali, WllUam J. Reardon, Cyril J.
Hovansek. Sr., Bessie M. Reardon, Elsie M. Burke.
Mrs. Sandy Naro, Mrs. Linda Hansen, Gary Zaremsky,
Verną Yopko, Mrs. Willlam A. Pinkava, Honald Mlscko, George F. Zahler, Carl Statz, Mrs. Johnnye Vaughn. Judith Grlswold, Mr. and Mrs. Joseph Koskovics, Sandy Naro. Mrs. Edna H. Pahner, Angelą Juratovlc, Mllared Babcock, Joan L. McGIvney, Richard
Trimmer, Joseph Greiner, III. Mary Businger, Florence
Blum, Mr. and Mrs. C.W. Ritchle, Mrs. William Bajczer, Prlmard Pisano, Mrs. Jean Pisano, Mlchael N.
Palermo, M. Gandai, Mrs. Doroihy Spllman, Clare L.
Rubertlno, Vora Giancola, Dora Pekar, Mrs. Irene
Gradomski, Rosetla Greenberg, V. T. Stropko.
Mrs. Lorralne Guiin, Francis M. Payne, Jrs., Mr. and
Mrs. Wllllam R. Tenbusch, Frances Knipe, Helen Knipe, Oswaldo G. Salazar. Mrs. Richard Mllavec, Mrs.
Earl Brashear. Sldney D. Baraes, Anna E. Chenin, S.
Woiss, Costanzo Dorruccl, Mr. and Mrs. Dantei Sicherman, Cornell Hlghtovrer, Mrs. Leslie Reardon, Mr. and
Mrs. C.S. Mato, Agnės Johnson, Mr. and Mrs. John
Courtot, Mr. and Mrs. Richard Rheln, Mr. and Mrs.
Loo Tlsdale, Vlctoria Tlhansky, Helen Horvath, Mrs.
Florence Chlro, Mrs. Edward bovlch, Gary M. Gali, J.
J. Crosoer, Mr. and Mrs. W.J. Young, Mrs. B.R. Bonlca,
Mr. and Mrs. Leo Arbeznlk, Mary Calabrese
Barbara Grauel, David Grauei, Helena Badalamenti,
Tom Dlemert, Paul Dlxon, Mrs. Augintine M. Hursey.
John lammarino, Marian Shapiro, Susan Dlxon, Harry
W. Gensler, Mr. and Mrs. Guiseppe Barreca, Mrs. Amelia D'Ercole, C.F. Marriman, Mrs. Joe Kleln, Dantei
Blum, James V. Ferraro, Henry Puskovrski, Albert
Pollard, Larry Bauer. Edvrard R. Rousch, Mike R. Nosko, R. Kosan, Mrs. Edna Olejarz. A.J. Klemenc. D.
Campolleti, Richard A. Grubaugh, M. Campolletl,
Frank Vandlito, Thomas J. Moraghan, A. Petriella,
John E. Houancsek, Anton Rakovec, Mrs. Cora Dūke,
Sena Negelbush, Isadore Nagelbush, Anthony J. DeCaplte. Esiher S. Greensteln, Antlonetie Wendz, Denny
Ctrino, Elizabeth Clrino, Oulnto Maneri, M. Baltistą.
Horbert J. Kater, Mr. and Mrs. Diek Goler, Cletnentlna DeBenodict, Peter Trpln, John Gazzuolo, Madelon Horgan, Nenad Svllar, Mrs. Loulse H. Zagore, Rev.
and Mrs. B. Frledmen, Mrs. Lute Such, Mr. and Mrs.
Louis Schneiderman, Irma Bendjock, Barbara K. Piebl,
Boglsr T. Slavens, Blanche Yonas, Tom E. Sporos.

★
DEMOCRATS FOR BOLTON
Simon Axelrod. Chairman, 13813 Cedar Road,
South Euclid. Ohio 44118
Vice-Chairmen: Bert Dragin, Louis L. Drasler, Joseph
J’ontana, Ralph W. Keating, Carl Sylvester, Lewis B.
Weinacht, Joseph J. Horvath.
Secretary: Mrs. Ide Stone, Treasurer: Alan J. Shapiro
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denorių" (Iliada XX Gies
mė). Tą paskutinį gerai
pažįstame: tai Kriviųdamarys apsivelka jo Krivaitis išvedęs'Daršarvais ir laimi mūšį. danų-Sikambrų tautą Pa319 m. romėnai persekio nonijon. Homeras ten pat
ja švabus, tad L. pasiun priduria: "Likimas nu
čia savo brolį karvedį sprendė, kad tauta kilu
Giniavaldą su 60 vėl. ir si iš Dardano ... nežūtų
Tauringių Vyties paspir. visiškai iš žemės pavir
tim, romėnai išvaromi, šiaus: Priamo (Trojos
bet kraštas negrąžina valdovo) gentis nustojo
mas vokiečiams, frankų dievo meilės, Einius turi
-liaudų 30.000 kolonistų karaliauti Trojenams,
užima teritoriją. Vėlgi jis ir jo vaikų vaikai
krašto padėtis nusako amžių bėgyje". Be pa
ma: rytuose Bohemija, ties Perkūno, mūsų tau
pietuose Švabai, vakaruo ta turėjo dar kitų galingų
se Reino Mainyčia ir užtarėjų. Taurojos apgu
lai besitęsiant, įdomi
šiaurėj Tauringiai.
Liaudžiaus 360 m.lai Olimpo reakcija. Sušau
ku išgirstame apie mūsų kus tuo klausimu Cent
Sarmatijos valdovą Va ro Komiteto posėdį, die
rumonių Rikį. Šioje kro vų tarpe pasireiškia
nikoje jis figūruoja Har- ne daugiau tvarkos ir
tanaricus - Varėtonių ri vieningumo, kaip ir šiais
kio vardu. Pasirodo ener laikais. Susidaro dvi
gingas karalius persekio įniršusiai kovojančios
ja krikščionis, kurie įsi grupės: Dangaus valdo
skverbė Gintaro keliu vo žmona Juno ir duktė
krašto gilumon. Naujos Minerva vadovauja grai
tikybos šalininkai išva kams simpatizuojančiai
romi ir nuvejami ligi Ro frakcijai, kuriai pritaria
mos. Bet įdomiausia ži visi antraeiliai dievai.
nia, kronikos nurodoma Troją gina tik karo die
kartu su Šv. Jeronimo ir vas Varys, Perkūno sū
Šv. Eusebijaus liudiji nus, jo sesuo Diana, mė
mais, tai romėnų kerš nulio deivė, brolis Apo
tas: 377 m. jie užima Sar- lonas ir jo motina Lietomatiją ir netgi Saksoniją nė. Pats Dzeusas (dzū
-Prūsiją! Čia atsisklei kiškai Dzievs) didžiai
džia Varumonių Rikio keblioj padėty: jo simpa
400 Vėliavų pralaimėji tijos aiškiai ir nedvipras
mas prieš Hunų 100 vėlia-, miškai mūsųpusėje. Vog
vų. Pasirodo, tuo pat lai čia nuo žmonos suteikęs
ku Romos legijonai visa audienciją Tautos dei
galybe puolė Varumonių vei Tautis (Tėtis), kurį
Rikį iš kitos pusės. Gali užtaria sūnų Gauktorių,
ma netgi prileisti "trijų Taurojos karvedį didvy
didžiųjų" koaliciją Bizan rį ir sosto įpėdinį, ji
tijai dalyvaujant, nes po sai pareiškia: "Iš visų
pergalės hunai niekur ne miestų kuriuose žemės
bepuola, o taikingai įsi vaikai gyvena, nėra nė
taiso Panonijoj ilges vieno kurį daugiau my
niam laikui.
lėčiau už šventos Lie393 m. Daugvardis ir lonės mūrus" (Iliada IV
398 m. Gudvaldas jau bė Giesmė). Tačiau iš ki
ra tik kunigaikščiai, jie tos pusės, jis prižadė
valdo mažamečio kara jo savo žmonai leisti
liaus sūnaus vardu. Liau graikams paimti Taudų Sėlėnų įstatymu, ka roją. Kad išvengus nesi
raliumi galėjo būti renka baigiančių barnių mie
mas nejaunesnis 24 metų gamajame, jis privers
Trojos kraujo kandida tas pažadą ištesėti. Kas
tas. Paskutinysis tos kil tie mūsų dievai - užta
mės palikuonis miršta rėjai? Visi gryni aukštai
404 m. ir jam surengia čiai. Tik paklausykite
mi nepaprastai iškil Apolonio-Upelonio legen
mingi šermenys.- Fran- dos: Jis esąs Šiaurės
kenberg-Varingių pilia Dievas, ne graikas, pri
kalny, kuris savo didumu mygtinai sakoma. Kas pa
viršija visus kitus mūsų vasarį jis atgimstąs iš
motinos Lietonės (lie
karalių kapus.
Taip ir baigėsi Saulės taus), sulaužydamas sa
valdovų, Dievo Perkūno vo pančius (ledus) ir at
žemėje vietininkų Mė gaivindamas gamtą at
nešant gyvybę ir džiaugs
lynųjų varlių sakmė.
O juk tai būta Dievo mą. Ar yra poetiškesnis
vaikų... "Perkūnas pa upės aprašymas? Ta
gimdė Dardaną, kuris pa čiau jisai ne upė, ne van
gimdė Varektonį. Jo sū duo, o abstrakti upės
nus Tauras įkūrė Tauro- dvasia, siela, priėmusi
ją, didelę Lielonę. Jis tu žmogaus kūną. Panašiai
rėjo tris sūnus: Lielys, Romoje yra aibės Teve
pabaigęs statyti Lielonę, rto upės statulų, ir Nep
gražuolis Gaunimeidas, tūnas, jūros dvasia, irgi
kurį dievai įsimylėjępri- vaizduojamas barzdoto
ėmė gyvą Olimpan jiems žmogaus pavidalu. Upenektarą pilstyti, ir Aukš- lonio taiklusis lankas,
čiarikis turėjęs sūnų tai Gudų-Gaučių paupio
Kaupį. Tas pagimdė bandų ganytojų ginklas.
Aukštį, kuris pagimdė Jo devynios mūzos, tai
Einį, kuris pagimdė Van - mūsų meniškos sielos

MĖLYNOS VARLĖS...
(Atkelta iš 5 psl.)
duoja riteriškumo, did
vyriškumo sudievinimą.
Vartaurio
laikais
(253) gudai peržengę Du
nojaus Limes išžudo 30.
000 romėnų su Impera
toriaus Didžiaus sūnum.
Sąjunginės Varmonių Vė
liavos vėl suplevėsuoja
Šiaurės Italijoje, Ravenna paimama, o 266 m.
nueinama ligi Tarascono miesto Ispanijoj (Tarragona) ir jis apiplėšia,
mas, kaip praneša Tritemijus. Liaudžius 271
m. užima Gali ją ir ją val
do 7 metus, bet Imp. Au
relijus ją atkariauja. KP
tas Liaudžius 317 m. di
deliame mūšy su galų ir
romėnų armija užmuša
mas, bet jo brolis Liau-

LILIJA ŠUKYTE

(Atkelta iš 4 psl.)
palankių sąlygų dainuo
ti — koncertinės salės
ir savarankiškai pildo
mos programos. O taipgi
nebuvo tam palankaus lai
ko. Aplamai, tai pareina
nuo daugelio įvairių ap
linkybių.
— Koks momentas iš
jūsų dar neilgo profesi
nio kelio paliko atmin
tyje ilgesniam laikui?
— Man buvo maloni
staigmena, kada su ope
ros gastrolėmis Newporte programą baigus
išgirdau vienoje salės
pusėje labai garsiai plo
jant ir šaukiant "bravo
Sukis, bravo Sukis"...
Tuo entuziazmu persi
ėmė visa salė. Man bu
vo malonu ir nejauku
prieš savo kolegas sce
noje.
Kitą kartą po Carmen
operos pastatymo New
Yorke, kur aš atlikau Micaelos rolę, nežinia kas
išpaišė plakatus su už
rašais: "bravo Sukis,
brava Sukis". Tik vėliau
paaiškėjo, kad tai yrama*
no gerbėjų, daugiausia
jaunų savanorių studen
tų grupė, pradėjusi nuo
20 asmenų, kurių skai
čius vis auga. Dabar va
žiuojant man su gastro
lėmis daugelis ir jų vyks
ta, nelegaliai fotografuo
ja, rekorduoja. Tai bu
vo juokinga ir kartu malo
ni staigmena, — sako Li
lija.
Baigiant noriu primin
ti, kad mūsų iškilioji Li
lija Šukytė nors būdama
atsidavusi savo mėgia
mai profesijai, daug lai
ko jai skirdama, mielai
lankosi
lietuviškuose
koncertuose kitų daini
ninkų pasiklausyti. Ji ne
pamiršta. ir Vasario 16
dienos minėjimų. Linki
me Lilijai ir toliau sėk
mingai kilti reprezen
tuojant talentingos lietu
vaitės vardą.

Clevelando lietuvių šokėjų grupė "Grandinėlė" spalio 13d. turėjo pasirodymą, kur j stebėjo gausi pub
lika lietuvių ir amerikiečių. Nuotraukoje šokėjos išpildant "Blezdingėlę . Apačioje J. Pažemio vadovau
jamas orkestras. "Grandinėlei" vadovauja ilgametis vadovas Liudas Sagys, talkinamas pavaduotojo Gin
tauto Neimano ir Livijos Kasperavičiūtės.
V. Pliodžinsko nuotrauka

NIXONO PAREIŠKIMAI
Kaip kraštą susmukdė tas šalis svečiu, už joms
demokratų administraci teikiamą paramą buvo
ja geriausiai pasako niekinamas, apspiaudomas, purvais apmėto
Richardas Nixonas.
įžeidinėjamas.
Per ketvertą pastarų mas,
JAV
konsulatai
ir am
metų Johnsono adminis
basados
ginkluotų
gaujų
tracija savo dispozicijo
je turėjo didžiausias užpuolamos, daužomos,
karines ir ekonomines Amerikos vėliavos nuplė
jėgas, kokių jokia kita šiamos, suniekinamos,
valstybė kare neturėjo, deginamos.
Viduje teismų autorite
tačiau Vietnamo karas
tęsiasi, nes niekad tiek tas suvaržytas ir žmog
daug karinių, ekonomi žudžiams sudarytos ga
nių ir diplomatinių jėgų limybės apeiti nubaudi
nebuvo taip beprasmiai mus.
Išsivystė laisvas gau
suaikvota kaip iki šiol.
Valstybės reikalai pri jų siautimas, riaušių kė
valo būti vadovaujami ir limas, policininkų žu
tvarkomi sumaniai ir dymas, deginimas ir plė
rimtai. Pirmesnės ir da šimas krautuvių ir na
bartinės administraci mų bei apiplėšimai gatvė
jos klaidos reikalingos se. Policija kaltinama
taisymo. Palaidas iždo brutališkumu, jei nieka
aikvojimas turi būti su darius bando sutvarkyti,
atstatyti
varžytas. Kraštą rei sutramdyti,
kia gelbėti nuo skendimo tvarką. Kraštas užpilį šimtbilijonines skolas. tas nuodais kuriais jau
Ši, galingiausia pa nimas nuodija savo pro*
saulyje valstybė, remian tą ir kūną.
Nixonas paminėjo ir
ti ir gelbstinti kitus kraš
tus, sau nieko neieškant, skandalingą apleidimą
leido kituose kraštuose amerikiečių karinio lai
save paversti paniekos, vo "Pueblo", kurį pagro
neapykantos dalyku. JAV bė šiaurinės Korėjos ko
prezidentas, nuvykęsįki- munistai, paimdami ne
laisvėn 90 jūreivių. Da
bartinė administracija
nesiėmė griežtų žygių,
bijodama,
kad dėl to ne
įvairiaspalvio kūrybin
kiltų
platesnis
karas.
gumo apsireiškimai. Jis
Tam
įvykiui
palyginti,
ir pirmasis mūsų tauti
galima
būtų
prisiminti
nių šokių organizato
rius. Jo šventė, Joninės
(Jauniaus diena). Sesuo
Diana-Deina, dienos mainatis, dienos šviesą pa
keičiantis mėnulis, pasi
rodo senovėje buvęs mo<
teriškos lyties. Užvis gi
svarbiausias Varys, lie
tuvių karo dievas. Jis įve
da mūsų studijon dar
vieną raktinę lietuvybės
šaknį.
(Bus daugiau)

tuos laikus, kai Ameriką
vadovavo drąsūs vyrai.
Santykiams su Meksi
ka 1914 m. pablogėjus,
Tampico mieste buvo su
laikyti keli JAV karo
laivyno jūreiviai. Prezi
dentas Wilson pasiuntė" į
Vera Cruz uostąkarolai
vus, pareiškiant kad
miestas bus bombarduo
jamas jeigu tie vyrai ne
bus keliolikos valandų bė
gyje paleisti.
Kaip elgėsi preziden
tas Kennedy, kai komu
nistai
užgrobė Kubą.
Kaip vyriausybė elgiasi
"Pueblo" atgavimui leis
dama vilkinti bylą mėne
sių mėnesius be jokių
teigiamų pasekmių.
K.S.K.
• Lausche pasisakė už
Nixoną. Clevelandietis se
natorius Frank J. Lausche,
demokratas, kuris baigia
savo senatoriaus terminą
su šių metu pabaiga, pareiš
kė VVashingtone. ”Aš ati
duosiu savo balsą preziden
to
rinkimuose
Nixonui”.
Lausche senatoriaus parei
gose nerėmė Johnsono ad
ministracijos. Dabar ji pir
mą kartą pasisakė už rėmi
mą respublikono kandidato.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIR VOS
PRENUMERATĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Policininkai atstovauja įstatymus ir tvarką. Jiems
reikalingas autoritetas atlikimui tų pareigų tinka
mai ir gerti piliečių parama jsatymų ir tvarkos
palaikymui.

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

Jūsų balsas už Congressman Bolton suteiks vilti
atstatymui Amerikoje įstatymą ir tvarkos bei pa
garbą tiems UŽMIRŠTIEMS AMERIKIEČIAMS.

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 -vairumu.

Kainos

Sponsored by the 22nd District Republican Club.
Ronald G Weirick. Secretary—1891 Oakmount Road. Cleveland. Ohio 44121

RE-ELECT CONGRESSMAN FRANCES P.
BOLTON:

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

22nd Y DISTRICT

KONCERTAS

I

1968 LLK METAIS SPALIO MĖN. 26 D.
(ŠEŠTADIENI), 7:30 VAL. VAK.

Muzikos Instituto KULAS Auditorijoje

11021 East Blvd.r Cleveland, Ohio

• Dr. Romas Kašuba pra
dėjo dėstyti Cleveland Statė
University Mechaninės Inžinierijos
fakultete, kaip
Associate Professor. šiuo
metu dėsto ir sudaro nau
jus Graduate kursus maši
nų dynamikos ir optinizacijos srityje. Tam tikslui

PROGRAMOJE: IŠKILIEJI LIETUVIŲ MENININKAI

yra gavęs iš savo firmos il
galaikes atostogas, kartu
liekant kaipo korporacijos
konsultantas.

• E. Jarašiūnas ir A.
Markevičius,

iš

1

Kaliforni

jos atvykę paviešėti į Cleve
landą, lankėsi Dirvos re
dakcijoje ir ta proga abu
paliko Dirvai dovanų po
$10.00.

METINIS BALIUS
Lithuanian Vilįage b-vės
metinis vakaras-balius įvyk
sta šį šeštadienį, spalio 19,
7:30 vai. vak., Lietuvių sa
lėje.
Aukuro
ansamblio
kanklių orkestras atliks įdo
mią lietuviškos kanklių mu
zikos programą. Svečiams
žadamas tikrai nuotaikin
gas, lietuviškas, su gražia
programa, šokiams geru or
kestru ir be prakalbų ru
dens balius. Stalai 10 svečiui

no’°s

E. KUPREVIČIŪTĖ - BERGEN
smuikininkė

koncerto pelnas skiriamas gyvybiniams IŠEIVIJOS
LIETUVIŲ UŽDAVINIAMS FINANSUOTI.
Bilietai gaunami: PATRIA, DIRVA ir pas JFK narius — A. Butkus, tel. 932-9914, F. Eidim881-1921, S. Knistautienė — 181-5377, J. Nasvytis — 541-3169, A. Puškoriūtė — 851-9149.

Koncertu rengia JUNGTINIO FINANSŲ KOMITETO CLEVELANDO SKYRIUS

ar atskiri kvietimai gauna
mi Lietuvių Klube telef.
391-1143. Vakarienė ir gė
rimai — asmeniui $6.00.
Lithuanian Village b-vės
direkcija
visus
maloniai
kviečia gausiai atsilankyti.

• Ar tikėsit, Ohio vals
tijos sekretoriaus įstaigoje
Columbus, šių metų prezi
dento rinkimams formaliai
įsiregistravo aštuonios par
tijos, kurių kandidatų var
dai j prezidentus bus rinki
mų dieną sąrašuoe. Tarp ki

(Sk.)

• Clevelando

paštas pra
neša tiems, kurie rengiasi
siųsti siuntinius į užsienį
Kalėdoms,
pradėti
siųsti
lapkričio mėnesį į Europą,
kariuomenei į Tolimus Ry
tus ir draugams Pietų Ame
rikoje. Oro paštu siuntiniai
galima parengti išsiuntimui

Ciiiicnt for Judgo Canary. Raida L. Mayar. Sacratary.
20550 Dali oi t Road. Rocky Rivtr, Ohio 44116.

• Sumner Canary, Ape
liacijų teismo teisėjas, už
girtas Clevelando Bar As
sociation toms pareigoms ir

apie gruodžio

toliau. Tai nepaprasta pa
garba jam iš teisininkų or
ganizacijos. Jis prašo lietu

vius paremti jį perrenkant
lapkričio 5 d. Balsuoti už jį
gali .visos apskrities pilie
čiai.
Teisėjas Canary eilę me
tų dalyvauja plačioje teisių
srityje visoje valstijoje.

• Clevelando burmistras
Stokes atstatė

iš

pareigų

pernai savo parinktą Cleve
lando policijos viršininką
Michael Blackwell. Nesusi

pratimas kilo dėl paskuti
niųjų negrų riaušių, kurio
se buvo nužudyta 10 asme
nų.
Nauju policijos viršinin
ku paskirtas jaunesnis policijos narys, Patrick L.
Gerity, 49 m. amžiaus.

NORIT IŠMOKTI
ANGLIŠKAI?

ANTANAS SMETONA
KONCERTUOJA
Plačiai svetur

James J. McGettrick

• Apskrities Coroner Samuel R. Gerber užgiris per
rinkimą Apskrities šerifo
toms pačioms
pareigoms
balsavimuose lapkričio 5 d.
Dr. Gerber giria* šerifą Jim
McGettrick kaip gerą ad
ministratorių, kuris turėjo
drąsos pagerinti savo padė
jėjų moralę ir įvedė apskri
ties policijoje tinkamesnį
saugos prižiūrėjimą ir įsta
tymų vykdymą suvaržant
nusižengėlių judėjimą.

koncerta

vęs, vėl grįžo į Clevelandą
pianistas Antanas Smeto
na, ir čia Liet.-Am. Konser
vatorių Klubas rengia jo
koncertą sekmadienį, lap
kričio 3 d., Cleveland Music
School Settlement salėje, 8
vai. vakare.
Pianistas A. Smetona tu

rės rečitalius Detroite ir ki
tur.

• Roosevelt Junior High
mokyklos

tėvų - mokytojų

rengtame mokinių tėvų ta
lentais programoje spalio

12

d. savo žymiu muzikiniu
talentu prisidėjo ir žinoma
pianistė Birutė Smetonienė,
skambinus Chopino kūri

nius.

Coroner Samuel R. Gerber sako:

"Šerifo McGettrick’s sumanumu ir pagerinimais tapo
padidinta apsauga kiekvienam gyventojui Cuyahoga
Apskrityje...”

PERRINKITE

Nationalities Service Center įvedė ateiviams anglų
kalbos kursą savo įstaigoje^

1001 Huron Road (į rytus
nuo E. 9-tos gatvės), ket
virtadienio vakarais
nuo
6:15 iki 8:15 vai. Pamokos
suaugusiems, kurie gali su
prasti angliškai, bet nori
pasimokyti aiškiai kalbėti.
Registruotis kambary 322
viršpaduotu adresu.

• Vytautas ir Nora Bra
ziūkai, savo namą 1852
Knotvles Avenue, pardavė
ir persikėlė į naujai įsigytą

gyvenvietę,
3757
Northwood
Road,
University
Heights, Ohio 44118. Tele
fonas: 321-2443.

tų mažareikšmių partijų,
neskaitant demokratus, res
publikonus ir nepriklauso
mą Wallace partijas, kandi
datus stato komunistai, so
cialistų darbo partija, prohibicijos partija (prieš svai
ginančius gėrimus) ir Ohio
socialistų darbininkų parti
ja. Jos turi parinkusios sa
vo atstovus į taip vadina
mą
"elektorių kolegiją”,
kuri gruodžio mėnesį turės
suvažiuoti Washi n g t o n e
prezidento išrinkimui.

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų, 5-5 kambariais, su
garažu. 6607 Edna Avenue.
Klauskit telefonu:
RE

grama apima Indijos kultū
rą iš gilios senovės iki šių
laikų.

SHERIFF
DEMOCRAT
Užgirtas įvairių tautinių grupių atstovų
McGettrick for Sheriff Commitlee.
vari Narducci, Chairman — 22281 Libby Rd.

SPALIO 19 D. LithuanianVillage metinis koncertas -balius.
SPALIO
26 D. koncertas.
Programą atlieka St. Baras,
A. Kuprevičius ir
E. Kuprevičiatė-Bergienė. Ren
gia JFK-tas.
LAPKRIČIO 3 D. pietos Šv.
Jurgio parapijos salėje. Ren
gia Vysk. M. Valančiaus lit.
mokykla.
LAPKRIČIO 3 D. 8 v.v. pia
nisto Antano Smetonos rečita
lis Music School Settlement sa
lėje.
LAPKRIČIO 9 D. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.
LAPKRIČIO 9-10 D. s. K.
Kodatienės korinių paroda Čiur
lionio Ansamblio namuose.
Rengia Clevelando Skautininkių
draugovė.

LAPKRIČIO 16 - Lietuvių
Krikščionių Demokratų Cleve
lando Skyriaus parengimas.

GRUODŽIO 8 D, Partizanės
moters paminėjimas. Rengia
DLK Birutės d-jos Clevelando
(Skyrius.
GRUODŽIO 15 D. Pietas Nauj.
Parapijos salėje šv. Kazimiero
lit. mokyklai paremti. Rengia
tėvų komitetas.
GRUODŽIO
29 D. Kalėdų
eglutė. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.
GRUODŽIO 31 D. Naujųjų
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyl. valdybos.

COOK
Plain for family or six. No laundry
or cleaning — nonie baby sitting.
Lovely room & bath—live in 5 days.
Over 35. salary $75.00 per week —
216 — 932-0040 or 216 — 382-3438.
(104-107)

PARDUODAMAS 72
AKRŲ ŪKIS

SUPERIOR
SAVINGS

2 šeimų namas, labai ge
rame stovyje ir kiti ūkiniai
pastatai. Maždaug 35 my
lios nuo Clevelando. Graži
apylinkė.
4 šeimų namas Chardon,
Ohio. Geros pajamos.
2 šeimų po 5 kambarius.
Modernios virtuvės, nauji
kilimai, 2 automobilių ga

Main Office: ,INC' ”0’
798 EAST 185th STREET

L

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

ražas. Netoli Euclid-Green
krautuvių rajone.

Dona Cipkus
944-2167 namų telef.

EAST SHORE REALTY
731-9400 įstaigos telef.

HOME and
REMODELING
LOAN S

••••

M/F
IIUSBAND & WIFF.. No children lifiht
custodial work. Small office Ac hall.
Small* monthly salary. plūs 3 room &
bath apt. Stove. Refrigerator. Auto.
Washer Ac utilities. Ref. Req. Mušt
spcak english. Wrile: Cleveland Food
Dealers, 4204 Detroit Avė., Cleveland,
Ohio. (216) 961-4836. 10 to
2PM
for appointmenl.
(104-105)

JAMES J.

McGETTRICK

PARENGIMAI
CLEVELANDE

2-7264 ar RE 1-2317.

• Indas Uday Shankar
atvyksta su 30 savo šokėjų
programai
miesto
Music
Hali patalpose, spalio 24 d.
Shankar šokėjai plačiai lan
ko įvairius kraštus. Jo pro

I
1

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

BALSUOKIT UŽ TEISĖJĄ ...

GERALD J.

X CELEBREZZE
Chmn. ROBERT O’MALLEY, 24610 Sprague, Cleveland, Ohio 44138

Della E. Jakubs & . Vt'illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uotoja i
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

HELP WANTED MALĖ j

DIRVA

PANTOGRAPH
BURNERS
DO YOU NEED A JOB?
UNITED STATĖS STEEL
U. S. STEEL SUPPLY DIV.

TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Dr. Antanas Kalvaitis,
Chicagoje, atsigulė Į ligoni
nę, kur bus jam daroma di
desnė akių operacija. ALTS
skyriaus susirinkimas, spa
lio 13 d. pasiuntė geriausius
linkėjimus greit pasveikti
ir grįžti j aktyvius narius.

• Vincas Tamošiūnas, iš
Detroito, siųsdamas Dirvai

auką, rašo:
"Tautinė spauda, tai mū
sų gyvastis ir kai seku Dir
vą, gėriuos, kad rėmėjų ei
lės didėja. Aš papildau savo
Vilties įnašą $35.00, kad
Dirva stiprėtų ...”
Dirva nuoširdžiai dėkoja
už auką.

• Jonas Kardelis, Nepri
klausomos Lietuvos redak
torius, neseniai atšventęs
75 metų amžiaus sukaktį,
gydosi Montrealio ligoninė
je.

• Popiežiui Pauliui VI
švenčiant penkerių metų
vainikavimo sukaktį, Lietu
vių Krikščionių Demokratų
Sąjungos Centro Komitetas
pasiuntė laišką,
kuriame
sveikino Ganytoją sukak
ties proga, dėkojo už jo kil
nius darbus žmonijai ir pra
šė neužmiršti pavergtosios
Lietuvos ir jos kenčiančių
žmonių.
Į šį laišką atsakė Vatika
no Valstybės Sekretorius,
pažymėdamas: ”Jo švente-

nybė
visuomet
atsimena
Jus visus savo maldose ir
visiems Jums siunčia gau
sių dangaus palaimų”.

New plant
Job satisfaction
Promotional Opportunity
If you have steel handing experience
and are I8 years of age or over, ap
ply: Superintendent, U. S. Steel Supply Division, 20601 Beverly Rd., Tay
lor, Michigan. 313 — 561-6000.

NEOLITHUANŲ BALIUS
Korp! Neo-Lithuania New
Yorke
metinis
banketas
įvyksta lapkričio 2 d., 8 vai.
vak. Travelers Hotel (La
Guardia Airport), 9400 Dit-

mars Blvd.
Užsakomi stalai ir pa
kvietimai gaunami pas: To
mą
Sperauską,
142-10
Roosevelt Avė., Flushing,
N. Y. 11354, tel. 939-3792
ir Joną Stankūną, 183-11
Hillside Avė., Jamaica Estates, N. Y. 11432, telef.
656-1686.
Banketo dalyviai malo
niai prašomi apie dalyvavi
mą pranešti ne vėliau spa
lio 25 d. aukščiau nurody
tais adresais, pasiunčiant
su pakvietimu gautą laiš
kutį ar skambinant telefo
nu. Vietos ribotos — vertė
tų paskubėti.
• Vladas Pauža, veiklus
Detroito lietuvių tarpe, sa
vo parduotuvėje Neringa
Delicatessen, 1950 25th St.,
patarnaus detroitieč i a m s
Dirvos prenumeratų
pri
ėmime ir kitais reikalais.
Pirmutinė per jį Dirvą už
siprenumeravo senosios kar
tos lietuvė Stefanija Pilka.

ADELAIDĖS DEBIUTANTĖS
Veikli jaunesnės kar
tos Adelaidės lietuvė G.
Paškevičienė, kuri ypa
tingai gražiai praveda
Lietuvių Namuose kas
metinius madų paradus,
šiais metais pristatė
vietos lietuvių visuome
nei pirmąsias lietuvai
tes debiutantes per spe
cialų debiutančių balių,
kurį surengė Vilniaus
skautų tuntas Lietuvių
Namuose.
Debiutančių pristaty
mas yra ypatingai popu
liarus australų visuome
nėje. Debiutančių baliai
yra atskirų visuomenės
sluoksnių, atskirų vie
tovių didžiausios iškil
mės. Mokyklas baigu
sios ir savarankišką gy
venimą pradedančios
jaunuolės, surinktos į at
skiras grupes, per de
biutančių balius, prista
tomos vienai arba kitai
vietos garsenybei. Lai
mingiausios būna tos
debiutantės, kurios pri
statomos karalienės at-

Offers excellent starting wage* and
all the best employment benefits too.

stovui — vietos guber
natoriui. Kadangi debiu
tuojančių lietuvaičių pir
mąjį balių rengė vietos
lietuviai skautai, jos bu
vo pristatytos vyriau
siam Adelaidės skautui.
Reiškiamas noras, kad
ateityje lietuvaitės būtų
pristatomos nusipelniu šiam vietos lietuviui.
Iš visko atrodo, jog ir
lietuvių tarpe debiutan
čių baliai nuo dabar bus
rengiami kasmet. Pažy
mėtina, kad ir šią nuo
trauką daręs lietuvis fo.
tografas A. Fišeris, ku
ris žymiai prisideda
prie lietuviško veikimo,
yra tapęs specialiu de
biutančių fotografu; nuo
latos jį kviečia austra
liškų balių rengėjai.
Jam tenka keliauti šim
tus mylių vien tik de
biutantes fotografuoti. Ir
australai dengia jo kelio
nės išlaidas... Jo debiu
tančių nuotraukos daž
nai puošia vietos austra
liškus laikraščius, (ls)

An Equal Opportunity Employer
(104-106)

C & P PRINTING
PRESS OPERATORS

Lietuvos Valstybės Atstatymo 50 metų sukakčiai paminėti Detroito skyriaus Finansų Komitetas su
spaudos atstovais. Komitetas pasiuntė JFK New Yorke 4000 dolerių. Sėdi iš kairės: Kostas Jurgutis,
Leopoldas Heiningąs, Jonas Šepetys, Jonas Urbonas, Jurgis Mikaila, Marija Sims, Stasys Simolittnas,
Vladas Staškus, Vladas Selenis. Stovi: Alfonsas Kasputis, Antanas šiurkus, Mykolas Vitkus, Vincas Tamošiflnas, Alfonsas Nakas, Benediktas Neverauskas, Antanas Zaparackas, Kazys Ragauskas, Petras
J, Gaižučio nuotrauka
Griškelis, Jonas Mikulionis ir Vacys Urbonas.

thuanica spalio 19 ir 20 d.

minės 60 metų sukaktį. Mi
nėjimas prasidės šeštadie
nį, spalio 19 d., 3 vai. 30
min. mirusiųjų korporacijos
narių kapų lankymu.
Minėjimas vyks Jaunimo
Centre.

Reikia laimėti virš mili
jono amerikiečių balsų, kad
inž. V. Adamkus laimėtų
rinkimus. Be didelių išlaidų
pasiekti balsuotojus neįma
noma. Parodykime lietuviš
ką galią — paremkime
Adamkaus rinkiminę akciją
savo nuoširdžia, išgalima
auka. Būkime vieningi, kai
liečiamas lietuvių garbės
reikalas. Prašom pasiųsti
savo paramą šiuo adresu:
V. V. Adamkui Remti Ko
mitetas, c/o Margutis, 2422
W. 67 St., Chicago, Illinois
60629 (telef. GR 6-2242).

Adamkui Remti
Komitetas
(Sk.)

RUDENS BALIUS
ALT S-gos Chicagos sky
rius Spalio 26 d., šeštadie
nį, Balio Pakšto salėje ren
gia tradicinį Rudens Balių
su įdomia programa. Chica
gos lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir malo
niai praleisti vakarą.

• "Tėvynės Sargo”

nu
meris šiais sukaktuviniais
laisvės kovos metais išeis
padidintas.
Numeris
jau
ruošiamas ir pasirodys už
mėnesio.
RE-ELECT

EARL R

JUDGE

HOOVER
COMMON PLEAS COURT
Stcphcn Ritscy, Chm.
3333 Avalon, Clcve. 20

Adelaidės debiutantės. Sėdi iš kairės: J. VitkOnaitė, L.Stalbaitė, D. Brazauskaitė. Stovi: G. Paškevi
čiūtė, G. Straukaitė, M. Neverauskaitė, J. Neverauskaitė.
A. Fišerio nuotrauka

Perrin Products Corp.

A Subsidiary of Dyme
Industries, Ine.
RANDOLPH 1NDUSTRIAL PARK
RANDOLPH, MASS.
An Equal Opportunity Employer
(104-106)

• Korp! Fraternitas Li-

TIK VISŲ PARAMA
IŠLAIKYS LIETUVIŲ
PRESTIŽĄ!

We have immediate full time openings for persona with either trade
school training or equiva!ent experience. Excellent starting salary. Incentive program, liberal benefits program, every opportunity for advansement. Please call Mr. Smlth, (617)
963-7700, Extention 316 or apply.

SHOP POSITIONS AVAILABLE
For experienced men or trainees
Build Refrigeration Equipment
ELECTRICIANS
Assemblers—in nut & bolt work.
Steady work for qualified men.
Fringe benefits.
Applv i” Person or '•all Jack Stranko
To Arrange for lnterview
ELL1S & WATTS CO.
8407 Monroe Avė., Rossmoyne, Ohio
513 — 890-8000
(101-106)

5per®nk
BALIUS

SHERATON CHICAGO
GRAND BALLROOM
SALĖJE
505north michigan avenue
1968m. spalio men. 19d.

Vietas rezervuoti: telefonais WA-5-3682, PR-8-4585
arba MARGINIUOSE.
Stalai-po 10 asmenų.

LITUANUS LAISVES KOVOS
METUOSE
Persitvarkiusi Litua
nus Fondaci ja, pašalinu
si susidariusias kliūtis
žurnalo leidinio darbe, į
naują redakcinį kolekty
vą pakvietė sekančius
mūsų akademikus: dr.
Anatolijų Matulį, Purdue University, dr. To
mą Remeikį, St. Joseph
College, dr. Antaną Su
žiedėlį, Catholic Univer
sity of America ir dr.
Bronių Vaškelį, Lafayette College.
Pirmasis Laisvės Ko
vos Metų žurnalo nume
ris jau yra siutinėjamas
skaitytojams. Du užsili
kę dar pereitų metų nu
meriai, skirti lietuviš
kajai dramaturgijai, jau
yra spausdinami. Pa
ruoštas antras šių me
tų numeris, baigiama
rinkti medžiaga sekan
čioms dviems rudens ir
žiemos laidoms.
Šių metų pirmasis nu
meris yra skirtas išim
tinai Lietuvos nepriklau
somybės 50-osioms me
tinėms paminėti. Šiuo
metu žurnalas turi 1200
prenumeratorių, tuo tar
pu 5000 egz. siuntinėja
ma nemokamai sveti
mųjų bibliotekoms, poli
tinėms institucijoms, įta
kingiems kultūrinio ir po
litinio gyvenimo asme
nims. Lituanus žurnalas
yra mūsų vienintelis ke
lias, kuriuo platesniu
mastu mes galim pasiek
ti svetimtaučius. Per šį
žurnalą mes laisvam pa
sauliui pristatome savo
meną, kultūrą ir Lietu
vai okupanto daromą
skriaudą. Visa tai parei
kalauja daug darbo ir fi
nansinių išteklių. Ši naš
ta reikalauja visos mūsų
visuomenės paramos.
Todėl Lituanus Fondaci-

ja skelbia žurnalo plati
nimo ir prenumeratos
rinkimo vajų.
Lituanus
Fondacija
turėdama nepelno orga
nizacijos statusą, prime
na, kad penkių dolerių
auka, užmoka metinę pre
numeratą, kuri, savo
ruožtu, gali būti nura
šyta nuo federalinių pa
jamų mokesčių. Paau
koję dešimts dolerių,
bus skaitomi Lituanus
rėmėjais. Atskiri as
menys ir lietuviškos or
ganizacijos šiuo kviečia
mos užsiprenumeruoti
sau ir svetimiesiems
(miestų, kolegijų biblio
tekoms, visuomeninin
kams) Lituanus žurnalą.
Trylikos metų palan
kūs atsiliepimai ir nuo
latos didėjantis susido
mėjimas Lituanus žurna
lu liudija šio darbo pras
mingumą ir naudą Lie
tuvai. Lituanus Fonda
cija dėkoja visiems iki
šiol rėmusiems žurnalo
leidimo darbus ir dar
kartą kviečia ir toliau
likti Lituanus talkininkų
eilėse. .
Laisvės Kovos Metų
prenumeratas prašome
siųsti: Lituanus, P.O.
Box 9318, Chicago, III.
60690.
Lituanus Fondacija

Skaityk ir platink
DIRVĄ
HELP WANTED FEMALE

PAPER Trimmers, Sheeters and Slitter Operators. Top wages and fringe
benefits, permanent employment, excellent vvorking conditions. Only experienced need apply.
SEAMAN PATR1CK PAPBR CO.
2000 Howard St., Detroit, Mich.
313 — 825-5500
All replies kept confidential
(105-111)
GENERAL BOX COMPANY — Corrugated box faclory in Warren. Produetion workers. Good conditions and
all fringes. Steady work and some
overtime for those vvho want to grow
and stay with a AAA-1 expanding
company. Phone or stop at GENERAL
BOX COMPANY, 13251 Stephens Dr.
(9V^ Mile Rd. at Schoenherr), Warren, Mich. (313) 759-5000.
(105-110)

JOURNEYMEN
DIE MAKERS
Excellent working
and fringe benefits.

conditions

APPLY IN PERSON

EMPLOYMENT OFFICE

1717 Fort Street
TRENTON, MICH.
Applications accepted Monday
throug Friday 8 a. m. to 4:30
p.m.

DANA CORP.
TRENTON PLANT
An equal opportunity employer
(103-106)

PRODUCTION
WORKERS
APPLY

IN

PERSON AT

EMPLOYMENT OFFICE
8A. M. TO 4:30 P. M. MONDAY

THROUCH FRIDAY.

DANA CORP.
1717 Fort Street
TRENTON, MICH.
An equal opportunity employer

(103-106)

WANTED

WAREHOUSE
HELP
FULL TIME POSITIONS.
DAY TIME HOURS.
PART TIME
1 To 5 P. M.
Good starting rate & good
working conditions. Com
pany benefits.
Apply

Personnel Department
GENERAL HOUSEWORK

Tuesday & Thursday in Shaker
Hghts. congenial home. Steady
employment. No laundry. Close
to transportation.
(216) 991-1050
(104-105)

GILTEX MFG. CO
456 Sackett Pt. Rd.
North Haven, Conn.

MONDAY-FRIDAY
10 A.M.-4 P. M.
An equal opportunity employer
(104-105)

