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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOVIETIJA IR KINIJA
MAŽESNIŲJŲ TAUTŲ IŠNAUDOJIMO LENKTYNĖSE

Pirmieji didesni šių 
metų susirėmimai tarp 
sovietų ir raudonųjų ki
niečių įvyko prie dar 
užšalusių Ussuri ir Amū
ro upių, kurios skiria 
Mandžuriją nuo pietry
tinės Sovietijos dalies. 
Žvilgsnis į žemėlapį ro
do, kad toji teritorijos 
dalis kariškai yra labai 
nepatogioje situacijoje. 
Jei sovietai rimtai gal
voja pradėti karą su Ki
nija, jie jį greičiau pra
dėtų viešai ar užmaskuo
tai puldami Sinkiango 
provinciją. Sakome "už
maskuotai" dėl to, kad 
paskutinėmis žiniomis 
sovietai Sinkiange labai 
norėtų sukurstyti 'tau
tinio išvadavimo' karą, 
kuris pagal sovietų ir 
raudonųjų kiniečių ide
ologinę sampratą yra 
'šventas', ' pageidauti
nas' ir 'neišvengiamas'.

Žinia, tikroji konflik
to priežastis yra Krem-

Lietuvos Atstovo santykiai su 
Prancūzijos vyriausybe

Prof. dr. Jurgis Baltrušaitis, Lietuvos Atstovas Paryžiuje sėk
mingai atstovaująs, dėka turimu pažinčių vyriausybės sluoksniuo
se, Lietuvos reikalus. Jis artimai pažįstamas su gen. de Gaulle ir 
ne kartą pas ji svečiavosi, lygiai ir de Gaulle, dar bodamas pre
zidentu svečiavosi Baltrušaičių šeimoje.

Vliko pirmininkas dr. 
J.K. Valiūnas 1969 m. 
rugpiūčio 5-7 d. Paryžiu
je konstatavo, kad Lie
tuvos diplomatinės At
stovybės paskutinių mė*- 
nesių veikla po Prancū-i 
zijoje naujo Resp. Pre
zidento išrinkimo ir nau- 
jos vyriausybės sudary
mo labai pozityvi. Vliko 
pirmininkas patyrė, kad 
Lietuvos Atstovo prof. 
Jurgio Baltrušaičio san
tykiai su nauja Vyriau
sybės galva ir Užsienių 
Reikalų Ministeriu yra 
artimi ir asmeniška 
pažintis bei draugišku
mas juos riša daugelį me» 
tų. Lietuvos Atstovas Pa
ryžiuje prof. Baltrušai
tis buvo užtikrintas as
meniškais laiškais, kad 
naujoji Prancūzijos Vy
riausybė ir toliau santy
kiaus su juo draugiškoje 
ir mūsų laisvės kovos 
bylą remiančioje dva

VYTAUTAS MESKAUSKAS

liaus noras sunaikinti 
dabar kiniečių atominį 
pajėgumą, nelaukiant to 
momento, kada jis galės 
sudaryti tikrai rimtą 
grėsmę sovietams. So
vietų propaganda jau se
niai rengia tam dirvą, 
aiškindama, kad kinie
čių valdantieji sluoks
niai patys nori atominio 
karo skaičiuodami, kad 
jei jis sunaikins ir pusę 
žmonjos, kiniečių vis
tiek liks daugiau negu ki
tų tautų. Tuo klausimu 
padaryti Mao Cetungo ir 
padėjėjų pareiškimai so
vietų propagandos pa
prastai yra kiek 'pafri- 
zuojami', kad skambėtų 
daugiau ciniškai ir bai
siau. Įdomu, kad daugu
ma tų pareiškimų yra 
kilę iš to laiko, kada Pe
kinas skaičiavosi su ato
miniu puolimu iš JAV, o 

sioje.
Europos politinė padė

tis keičiasi įvairiose fa
zėse ir naujoji JAV po
litika siekia artimesnio 
bendradarbiavimo tarp 
Paryžiaus, Londono ir 
Bonos. PrezidentoNixo- 
no apsilankymas Rumuni
joje ir Vokietijos Kanc
lerio Kisingerio Wa- 
shingtone, Berlyno klau
simais susitarimas su 
Washingtonu 'rodo politi
kos iniciatyvą visos Eu
ropos politiniais klausi
mais dalinai perėjusią 
vakariečių rankosna. Iš 
to išplaukia, kad mes tu
rime panaudoti ypatingai 
svarbius asmeniškus ry
šius aukštose tarptauti
nės politikos sferose 
mūsų tikslams pasiekti 
ir daryti viską, kad be
sikeičiančioje tarptauti
nėje politikoje mūsų 
krašto reikalai būtų kaip 
galima geriau apginami. 

ne sovietų pusės.
Kaip ten būtų, Kinijos 

Sinkiango provincija turi 
ne tik daugumą kiniečių 
įrengimų atominiams 
ginklams pasigaminti ir 
juos išbandyti, bet ir di
delių tautinių problemų 
tinkančių 'išvadavimo' 
karui. Nepaisantvisųki- 
niečių pastangų ją 'suki- 
ninti', beveik 5 milijonai 
iš jos 8 milijonų gyven
tojų nėra kiniečiai. Apie 
4 milijonai jų yra uigu- 
rai, palikuonys čia 9 
šimtmetyje įsiveržusių 
turkų giminių.

Rusija nuo seno turė
jo į Sinkiangą pretenzi
jų. 1881 m. sutartimi ca
ras Aleksandras II di
delę dalį paliko Kinijai, 
tačiau kartu stengėsi ten 
padidinti savo įtaką. Tą 
patį, bet dar energingiau 
darė Stalinas. 1944 m. 
Maskva siekė iš Sinkian
go padaryti sovietinę ry
tinę Turkestano respub
liką, vėliau ji galvojo 
apie visai nepriklauso
mą Sinkiangą. Jei Stali
nui tai būtų pasisekępa- 
daryti, šiandien gal Ki
nijai būtų geriau. Jos 
pastangos 'prisijaukin
ti' uigurus nebuvo labai 
sėkmingos. 1962metųpa- 
vasarį apie 60.000 uigu- 
rų pabėgo į Sovietų Są
jungą. Kiniečiai dabar 
aiškina, kad jie sovietų 
buvo jėga išvežti. Vie
nas tų išvežtųjų ar pabė
gusių dabar sovietų ar
mijos generolas majo
ras Sunun Taipov, Mask
voj leidžiamo užsieniui 
žurnalo 'Naujieji laikai' 
rugpiūčio mėn. numery
je rašo:

"Kiniečių darbininkai 
ir jų tvarkomi Sinkiango 
gyventojai dar nepasakė 
savo paskutinio žodžio... 
Keršto vynuogės sirps
ta Sinkiange".

Tuo tarpu Pekino radi
jas kovo 21 d. taip bylo
jo: "Aštuoni milijonai 
įvairių tautybių didvy
riškų sūnų ir dukterų 
uigurų autonominėje 
Sinkiango provincijoje... 
apsisprendė... šiaurės 
vakarų pasienį paversti 
neperžengiama geležine 
siena".

Prie tos "geležinės 
sienos" pereitą savaitę 
ir įvyko paskutiniai su
sirėmimai, atrodo, so
vietų išprovokuoti. So
vietai , norėtų uigurus 
'išvaduoti'. Grynai kariš
kai žiūrint, tai padaryti 
jiems nebūtų sunku, o jei 
kiniečiai norėtų tą pa
sienio konfliktą išplėsti 
į atominį karą, sovietų 
generalinis štabas ta 
proga labai apsidžiaug
tų.

Bet jei taip, kodėl ki
niečiai nenusileidžia? At
sakymas į tą klausimą 
yra toks, kad nūdienė ko
munistinė Kinija yra taip 
suskilusi ir nelaiminga, 
kad jos valdovams rei
kalinga grėsmė iš užsie
nio, kad atstačius kraš
to vienybę. Tokiu būdu, 
abi pusės turi rimtų su
metu nervų karą vis dau
giau kurstyti ir tenka

RŪTA LEE-KIIJvSONYTE, Hcl!ywoodo žvaigždė, praeitą savaitę sėkmingai vai ".no netoli Clevelando 
esančiame vasaros teatre Canal Fulton Arena vyriaus} vaidmenį pagarsėjusiame veikale "Mame". Cle
velando ir Akrono amerikiečių laikraščių kritikai aukštai Įvertino jos artistinius gabumus. Vaidinimo 
žiūrėti iš Clevelando nuvykę lietuviai pertraukos metu Rūtos buvo maloniai sutikti. Gaila, kad jos dar
bo valandos (kai kuriom dienom turėjo po du spektaklius) neleido jai ilgiau su lietuviais pabūvoti. Tuoj 
po vaidinimų ji išskrido J Bostoną, kur dalyvaus TV sukamame filme, po to lankysis New Yorke, ir nau
ji susitarimai ją skubiai šaukia atgal 1 Hollywoodą. Išvykdama ji prašė pasveikinti Dirvos skaitytojus, 
kurių daugelĮ asmeniškai pažįsta.

ČIURLIONIO PAVEIKSLAMS GRESIA PAVOJUS
Kaikurie Lietuvoje ap

silankę turistai sako tu-, 
rėję progos patirti, kad 

būkštauti, kad jos gali 
pamesti įvykių kontrolę.

Likimo ironija nori, 
kad karas tarp dviejų 
milžinų ko gero prasi
dėtų dėl mažos tautos 
uigurų išsivadavimo iš 
priespaudos. Tai, žino
ma, prieštarautų Brež
nevo doktrinai. Pagal 
ją, mažesnės tautos turi 
paaukoti savo gerovę 
viso komunistinio bloko 
naudai. Pagal tą doktri
ną sovietai prieš metus 
okupavo Čekoslovakiją. 
Bet uigurų atveju Mask
va duoda suprasti, kad tą 
doktriną paskelbė ne 
Brežnevas, bet ...kinie
čiai. Būtent, dar 1963 
metais Tao Ču, vėliau 
kultūrinės revoliucijos 
pašalintas aukštas kinie
čių kompartijos parei- 
gūnas, pareiškė vienam 

ekoslovakijos laikraš
tininkui :

"Sunaikinimo karo at
veju, mažesni kraštai, 
priklausą socialistinei 
stovyklai, turi paaukoti 
savo interesus bend
riems visos stovyklos 
interesams".

Taip ar kitaip, abipu
sės turi po savo "Brež
nevo doktriną". Brežne
vo, kuris sakoma šiuo 
metu lanko sovietų inva
zijai į Sinkiangą besiruo
šiančius dalinius. 

ten esama didelio susi
rūpinimo dėl M.K. Čiur
lionio kūrinių likimo. Ne 
tik paveikslų spalvos bai
gia išblukti, bet nesulai
komai genda ir popie
rius. Esą bijoma, kad gal 
net nebe metais, o tik mė
nesiais bereikia skai
čiuoti laiką, ligi paveiks
lai ims visiškai byrėti... 
Restauruoti jau pervėlu. 
Vienintelis daykas, ku
riuo tuos kūrinius maž
daug būtų galima išgelbė
ti ateičiai, tai spalvinės 
nuotraukos - reproduk
cijos.

Vilniuje išleistas Čiur
lionio kūrinių reproduk
cijų rinkinėlis rodo, kad 
priemonės tenai tokiems 
dalykams skurdžios ir 
prityrimo dar labai stin
ga.

Dailininkai, muzieji
ninkai ten turi nemaža 
pavyzdžių, kaip dailės 
kūrinių reprodukcijas 
prirengia ir išleidžia 
Italijoj arba Šveicari
joj (SKIRA leidykla). 
Jiems ten susidariusi di
delė pagunda atsikvies
ti tokios leidyklos specia
listus į Kauną ir duoti 
jiems padaryti, ką dar ga
lima iš Čiurlionio kūri
nių.

Deja, čia susiduria su 
kliūtimis, kaip kalnais. 
Be Maskvos leidimo sve
timšalių specialistų atsi
kviesti neįmanoma. Šiau
šiasi čekistai irfinansis- 
tai. Čekistai dėl šnipo- 

manijos, o finansistai — 
gaili valiutos.

Rusuose irgi yra Čiur
lionio gerbėjų. Odeso
je yra net Čiurlionio 
klubas... Bet vargu kas 
iš jų pasiryžtų užtarti 
Čiurlionio kūrinius pas 
čekistus ir biurokratus. 
Kaikas to tikisi iš vir- 
šūninių Lietuvos komu
nistų, bet kolkas ir jie 
tokios drąsos dar nepa
rodė, nors, -labai norėtų 
kad visi pripažintų juos 
dideliais, netgi pasiaukos 
jančiais Lietuvos patrio
tais... O neginčytina, kad 
italų ar šveicarų leidyk
los šiame reikale bene 
vienintelė išeitis,nes jei 
Čia kas dar gali stebuk
lą padaryt,- tai tik jie.

(ELTA)

Dalyvaukime 
ALT Kongrese 
• Amerikos Lietuvių Kon
grese jau užsiregistravo 
dalyvauti virš devyniasde- 
šimts organizacijų atstovų. 
O r g a n izacijos, pranešda
mos apie paskirtus atsto
vus, prisiunčia ir aukų kon
greso rengimo išlaidoms pa
dengti. Organizacijų valdy
bos prašomos pranešti kon- 
gresan vykstančių atstovų 
pavardes, vardus ir adre
sus Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybai, adresu: 
6818 So. Western Avė., Chi
cago, Illinois 60636. Taip 
pat prašomos skirti auką 
kongreso reikalams.
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NUOMONĖS IR PASTABOS

Skaitytojo Įspūdžiai J. Tininio ir prof. J. Jakšto 
straipsnius perskaičius

Turiu prisipažinti, 
kad paskaičius J. Tini
nio ir prof. Jakšto 
straipsnius apie Čes
lovo Gedgaudo moksli
nius "neatsieki mus", 
paprastas, daug neišma
nantis, Dirvos skaityto
jas pasijunta itin nepa
togiai. Tiek daug susi
rūpinimo keliantis mū
sų, vargšų žmonelių, ve
dimas klaidingais ar ne
klaidingais keliais kaž
kaip nejaukiai primena 
sovietų ar hitlerinės Vo
kietijos mokslo vadovė
lius .komjaunuolių auklė
jimo metodus, ar šiaip 
pradžios mokyklų jauni
mo "teisingais keliais" 
vedimo priemones.

Skaitytojas pasijunta 
lyg grįžęs į pirmos vai
kystės laikotarpį, kai jo 
neatsiklausiant buvo 
sprendžiama kokie
"facts of life" jam žino
tini, ir kas turi būti nu
tylėta, idant nesuklaidi
nus jo minkšto protelio. 
Subrendusiam, pratu
siam samprotauti faktų 
akivaizdoje skaitytojui, 
tokia padėtis yra gana 
neįprasta.

Geraširdžiai gelbėto
jai mus įspėja, jog Č. 
Gedgaudas — studijavęs 
senovės kalbas su gar
siausiais Europos pro
fesoriais ir pašventęs 30 
metų medžiagos rinki
mui Europos ir Ameri
kos universitetuose, at
radęs visą eilę dokumen
tų, kuriuos drąsiai gali
me pavadinti pasaulinė
mis sensacijomis — 
esąs ar tai koks kurpius, 
ar tai šiaip naujokas ku
rio tikslas yra kuo žiau
riausiai mus, nelaimin
gus skaitytojus, apgau
ti ir nuvesti klaidingais 
keliais. O ar jūs žinote, 
kaip jisai tuos tamsius 
tikslus bando atsiekti? 
Nagi "duodamais faktais 
drįsta daryti įspūdįeili- 
niam skaitytojui"!

Taigi mums pasako
ma, kad mes ypač turi
me bijoti faktų, nes jie 
labiausiai mus klaidina. 
Pakeliui dar patartina pa
sisaugoti visokio plauko 
pionierių, kaip pav. visų 
tų, kurie "drįsta" (tas žo
dis pakartotinai vartoja
mas kaipo juodžiausia 
nuodėmė) praminti nau
jus kelius. Čia dargi pa
brėžiama "Ir dideli 
mokslininkai, ne tiek su
kurią ką naujo, bet tik 
priduria prie to, kas jau 
pasiekta". Iš to lyg ir 
išeitų, kad mes turime, 
vardan garbingo nedrą
sumo, išsižadėti žmoni
jai priklausančių Kolum
bo, Armstrongo, ar, šiuo 
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atveju, C. Gedgaudo, nes 
jis, matai, irgi "išdrį
so".

Ištikimi lietuviškam 
papročiui, mes visi vy
resnio žmogaus, šiuo at
veju prof. Jakšto, nuo
monę ir perspėjimą ger
biame. Tačiau būdami 
ištikimi lygiai tokiai pat 
senai, o gal ir dar se
nesnei, lietuviško atkak
lumo tradicijai, prašo
me, tebūnie mums leis
ta nepaklausyti seno žo
džio. Tebūnie leista 
mums, sveiko proto ir 
laisvam krašte gyve
nantiems žmonėms, ly
dėti Č. Gedgaudą sunkiu 
bet mūsų tautai svarbiu, 
pionieriaus keliu.

Reikia prisipažinti, 
kad jei mes ir norėtu
me visą tą reikalą už
miršti, jau yra per vė
lu. Gedgaudo iškelti 
klausimai mūsų jau ne- 
beapleis ir lydės iki 
grabo lentos. Kodėl Lie-' 
tuvos valstybė iššoksta 
ginkluota "kaip Miner
va iš Jupiterio galvos" 
13 šimtm. ir iš karto už
valdo 1.040.000 kv. km. 
plotą, atremia dviejų kon
tinentų organizuotą puo
limą — kryžiaus karą iš 
vakarų ir mongolų Aukso 
Ordą iš rytų? Argi taip el
giasi naujagimis? Kodėl 
mes, turėdami seniausią 
mūsų kontinente kalbą, 
esame vienintelė Euro
poje tauta be istorijos? 
Kodėl mūsų kalba, mū
sų tautosaka, mūsų dai
nos byloja aukštą, rafi
nuotą kultūrą, žilą seno
vę, ir kodėl nieko apie tą 
senovę nežinome? Kodėl 
gyvendami Nemuno ba
seine, mes apdainuoja
me Dunojų? Kodėl? Ko
dėl? Kodėl?

Gedgaudas mums pa
teikia 372-ų metų Getų 
imperijos žemėlapį, ku
rio rytų rubežius atatin- 
ka iki smulkmenų Vyt au
tinės Lietuvos rytinę sie
ną. Vakaruose Vytautinė 
Lietuva jau žymiai ma
žesnė už buvusią Getų 
imperiją. Lygindamas šį 
žemėlapį su Būgos lietu- 
viškų vietovardžių žemė
lapiu ir su Gimbutienės 
archeologiniu baltų tau
tų žemėlapiu, Gedgau
das teisingai atkreipia 
mūsų dėmesį į šių ketu* 
rių žemėlapių tapatybes. 
Iki šiol mums, kad ir ne- 
žinovams, reikalas at
rodo tvarkoj: Getų impe* 
rijos žemėlapis patiekia
mas drauge su rimtom 
metrikom, Būgos ir Gi m’ 
butienės darbai mums 
visiems puikiai žinomi 
ir abejonių nesukelia, 
Vytautinės Lietuvos že

mėlapis vėl ne naujiena. 
Ne Gedgaudo kaltė, jei 
tie keturi žemėlapiai dau* 
gumoje vietų sutampa. 
Išvada, ir žinovui ir nau
jokui, berods gali būti 
tik viena ir ta pati: jei 
po 1000 metų grįžtama 
prie tos pačios politinės 
sienos, ta gi savo ruož
tu sutampa su kalbiniu ir 
etniniu rubežiumi, tai ar 
nebus čia nurodomas bal
tų tautų apgyventas plo
tas ir jų pilnateisė vals
tybė?

Sugretinimas Vytauti
nės Lietuvos su Getų im
perija yra be abejo ker
tinis akmuo Gedgaudo iš
vedžiojimuose. Tai ir 
bus, greičiausia, karš
čiausių ginčų taškas,ku
rių metu prisieis ope
ruoti skaudžią mūsų 
santykiavimo su slavais 
žaizdą, ir ko gero reabi
lituoti pirmąjį mūsų is
toriką, Simaną Daukan
tą. Tačiau kartą prave- 
dus Lietuvos istorinįsiū- 
lą iki lemiamo mūšio su 
Hunais ir tragiško pra
laimėjimo, atsiveria ne
išpasakyti plotai lietuvių 
tautos tyrinėjimui. Iš Ge
tų imperijos ribųpakilo, 
hunams praūžus,didžio
jo tautų kraustymosi me
to antplūdžiai: vandalai, 
Ostro Gotai, Vizi Gotai 
traukia į vakarus, varia
gai į rytus. Vandalai per
sikelia į Afriką, ostro- 
gotai sustoja Italijoje, vi* 
zigotai įsitaiso Ispanijo
je kurią jie valdo 300 me
tų.

Iki šiol vėl viskas tvar
koj: vardai, vietovar
džiai, nueitas kelias pa
imti iš — net mums ne
mokšoms žinomų — ofi
cialios istorijos šalti
nių. Gedgaudas tačiau ne
sutampa su praėjusio 
šimtmečio istorikais ta
me, jog jis kildina van- 
duolius, vyčius gudus ir 
varingius ne iš vokiečių, 
o iš baltų tautų kamieno

Šis klausimas ar tik ne
bus vienas iš įdomiausių 
žadėtos Gedgaudo kny
gos. Jį išsprendus, 
mums , ispanų kalbos 
kraštuose gyvenantiems 
lietuviams, ypatingai 
tiems kuriems teko ir 
pačioje Ispanijoje gyven
ti, gali paaiškėti daugy
bė mus kankinusių klau
simų. Sakinys "žiūrėk, 
visai kaip Lietuvoje" nuo
lat kartojasi. įdomu būtų 
įsitikinti, kad tas "kaip 
Lietuvoje" turi rimą 
pagrindą ir kadmūsųkai- 
mynas senor Vargas, 
pažįstama senora La
mus ar šeimos gydytojas 
doctor Torconis, ne atsi
tiktinai puošia savo pa
vardes lietuviškomis ga
lūnėmis.

Kita neišpasakytai pla
ti pasėka lietuvių sujun
gimo su getų imperija, 
yra ryšys pietinių im
perijos uostų su Artimų
jų Rytų ir Viduržemio jū
ros senovės kultūromis. 
Taip Gedgaudas atranda 
lietuvių pėdsakus partų- 
persų, trojėnų, etruskų, 
hititų ir net Egipto vals
tybėse, kur lietuviai vai
dinę tai pavaldinių, tai 
sąjungininkų, tai valdo
vų, tai vėl karių - samdi
nių vaidmenį.

Dar toliau nuėjęs į am
žių gilumą, vis to paties

kalbotyros siūlo vedi
nas , Gedgaudas užtin
ka be galo seną europie* 
čių protautę, įsitaisiusią 
Europos vandens kelių 
sankryžose ir palikusią 
savo neišdilstančią ant
spaudą Europos upių 
vardyne.

įdomiausia yra tai, 
kad Gedgaudas, remda
masis vien vakarų Euro
poje surinkta medžiaga, 
nesutiko su Lietuvoje 
dirbančių archeologų 
nuomone, jog baltai atė
ję į Lietuvą 1.200 metų 
prieš Kristų. Jis pripa
žįsta tuo metu atėjusią 
vieną Liaudų (lietuvių) 
bangą, ir dargi mus nu* 
stebina paaiškindamas, 
kur, kodėl, kaip jie ėjo, 
ir kas juos vedė,, visa 
tai paremdamas — ti
kėkite ar ne — Biblio- 
theąue Nationale, Bary, 
žiuje, rasta medžiaga. 
Šiuos išvedžiojimus jis 
padarė, jei neklystu, 
maždaug 1950 metais. 
Carbono 14 daviniai nuos<
tabiai patvirtina jo ras
tas datas. Ir štai, pasi
rodo, Gedgaudas buvęs 
teisus ir antrame savo 
teigime, kad prūsai gy
venę Pabaltyje jau 5-
4000 metų prieš Kris
tų. "Prie Šventosios uos
to šiaurėje nuo Palan
gos" — čia cituoju Dir
voje pasirodžiusią ži
nią, paimtą iš Freie 
Press Korespondenz vo
kiečių kalba — taigi, 
prie Šventosios uosto 
"atkasta 20 gyvenamų na
mų". "Archeologai nu
statė, kad atrastoji Šven
tosios gyvenvietė ir na
mai yra 5000 metų prieš 
Kristų žilos glūdumos. 
Iš tikrųjų, tai pasaulinė 
sensacija..." ir t.t.

Nėra abejonių, kad 
Gedgaudas savo knygo
je mums žada nemaža is
torinių staigmenų. Argi 
mes turime tų staigme
nų bijoti? Paskutiniais 
laikais atsiranda kas
kart didėjanti spraga 
tarp techniškos investi- 
gacijos atsiekimų ir is
torinės sintezės darbo. 
Kalbotyros, archeologi
jos, etnologijos, antro
pologijos mokslams svai
ginančiu greičiu žen
giant į priekį, istorinė 
sintezė vis dar neatsi
palaiduoja nuo bendros 
nuomonės, jog jos esmė 
yra nepajudinama, ir jo
je begalima atlikti 
tik kai kuriuos "minor 
changes".

"Cette grande pros- 
tituėe - l'histoire" nuo 
amžių tarnavo viso
kiems ponams, ir kadai
se politiniais sumeti
mais kraipomi vaizdai 
veik nepajudinti išliko 
iki mūsų laikų. Niekas 
tačiau nedrįsta tą seniau
sios profesijos atstovę 
nuvesti į policijos įstai-
gą geram apklausinėji
mui.

Gedgaudo statomi is
torinės sintezės darbuo 
tojui reikalavimai yra 
nemaži: "Jei nors vie
nas fizinis veiksnys ar 
senovės šaltinių užra
šas nesiderina, tyrinė
tojas, nulenkęs galvą 
grįžta namo ir peržiū
ri visą darbą iš naujo, 
bandydamas nustatyti, 
kodėl vyksta prieštara
vimas". pamažu atsi
randa ir visa eilė kitų 
reikalavimų, kurie leng_ 
vai gal virsti manifes
tu. Taip ginkluotas, Ged' 
gaudas yra pilnai pajė
gus išeiti į platųjųpasau
lį ir atlikti didelį dar
bą. Lygiai kaip Claude

Grupė vasarotojų p. Slivynų vasarvietėje su šeimininkais. Nuo
traukoj: Milerytė, Gudelienė, Valaičiai, Slivynai, Šukienė, Mileriai, 
Žarskuvienė, Burneikai, Karboliai ir jaunieji Valaičiai. BlueWater 
vasarvietėje prie George ežero malonu pasiilsėti. Ji yra per 200 my- 

- lių nuo New Yorko. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor,
Diamond Point, N.Y. Tel. (518) NH 4-5071. V. Maželio nuotrauka

Bernard, nustatęs me
dicinos mokslo dėsnius, 
atidarė vartus nepap
rastam XX šmt. medi
cinos progresui.

Kai grįžę iš mokyklos 
vaikai• stebisi, jog Ispa
nijoje buvęs vizigotas ka
ralius "Suintila" (tikro
ji ispaniška s tariama 
s-š garsu), ką mes gali
me jiems pasakyti? Negi 
žmogus sakysi: "Tai vo
kiškas vardas, vaikeli".

Kai vaikai vėliau susi
rūpina Recesuinto, Sise- 
buto, Witisos, ar Gun- 
demaro vardais, ką mes 
galime jiems pasakyti?

Kai Ispanijos kalbinin
kai svarsto paslaptingą 
"gana" šaknies kilmę, da
vusią jiems visą eilę žo
džių susijusių su ganyk
los ir pelno sąvoka, negi 
mes vėl turime tylėti ir 
slėpti mūsiškį "ganyti".

Kai argentiniečiai ieš
ko gaucho-gauderio žo
džio kilmės, kas gi yra 
kaltas, kad jie nepažįsta- 
mūsiškio "gaudyti": ar 
jie, kad nežino, ar mes, 
kad nepasakome?

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1969 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 300 dolerių premija bus 
įteikta 1969 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai ‘pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Kai prancūzai, jau 
kiek arčiau mūsų būda
mi, trumpai ir drūtai kil
dina savo "elan" (elnias) 
iš mūsiškio "elnio", tik 
nepaaiškina kokiais ke
liais tas žiloj senovėj daž* 
nai vartotas žodis pas 
juos atkeliavo, mes vėl 
iš mandagumo nepaklau
siame jų kur ir kada su
sitikimas yra įvykęs.

Išeivijoje būdami mes 
naudojamės didele privi
legija: mums yra leista 
kelti balsą, laisvai galvo* 
ti ir laisvai veikti. Tat 
ko mes tylime? Balsuo
kime, prisidėkime prie 
greito Gedgaudo knygos 
išleidimo suteikdami 
tam reikalingas lėšas. 
Ruoškime naujų tyrinė
tojų kartą. Rūpinkimės 
medžiagos ieškojimo 
darbais. Kelkime balsą.

Mūsų praeitis kur 
nors- yra. Jos ieškoji
mas, jos suradimas — 
priklauso tik nuo mūsų. 
Niekas kitas už mus to 
darbo neatliks.

J. St. 
Venezuela
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MĄSTYKIME IR VEIKIME
IŠ NAUJO oi STASYS ŽYMANTAS

KOVA ŽINGSNIS
PO ŽINGSNIO

Vienas žymiausių ir 
reikšmingiausių įvykių

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Kiekvienais metais, 
maždaug šiuo laiku, au
tomobilių gamintojai ruo
šia specialias spaudos 
konferencijas, į kurias 
kviečiami žurnalistai, 
rašą automobilių klausi
mais. Žinoma, šios kon
ferencijos kartu yra 
naujų automobilių paro
dos.

Ir visi šie įvykiai ruo 
šiami tik su viena sąly
ga: žurnalistai neturi 
teisės paskelbti maty
tų ir girdėtų informacijų 
iki automobilių gaminto
jų nustatytos dienos. Ta
da, per visą Ameriką 
tuo pačiu laiku pasiro
do naujųjų modelių nuo
traukos ir įvairūs duo
menys .

Iki šio laiko didžioji 
dauguma Amerikos spau
dos laikėsi šio princi
po. Bet paskutiniais me
tais, pradėjo atsirasti 
atsitikimų, kada žurna
listas anksčiau paskel
bia gautas naujų automo
bilių informacijas. Dar- 
net prieš išdalinimą šių 
informacijų, kur nors 
perlipęs per draudžiamą 
tvorą nufotografuoja nau
ją modelį, ir kelis mė
nesius prieš paskelbimo 
dieną laikraštyje at
spausdina šio automobi
lio nuotrauką. Toks el
gesys sukelia pasipikti
nimą ne tik tarp automo
bilių gamintojų, bet ir 
tarp kitų laikraščių ir 
žurnalistų, kurie jaučia
si neteisingai nukonku
ruoti .

Reikia atsiminti, kad 
automobilių gamintojai 
ne be tikslo nori naujus 
modelius išlaikyti gryno
je paslaptyje iki pasku
tinės minutės.

Dabartiniu laiku auto
mobilių pardavėjai savo 
sandėliuose turi netoli 
milijono 1969 metų auto
mobilių. O 1970 metųmcr 
deliai pasirodys jau už 
mėnesio. Todėl dabar ir 
vyksta visokie išparda
vimai. Visi automobilių 
pardavėjai ir gamintojai 
naudoja įvairius meto
dus ir deda didžiausias 
pastangas atsikratyti šių 
metų modeliais.

Taigi aišku, kodėl 
šiuo metu automobilių 
gamintojai nori mažiau
siai skelbti ar reklamuo
ti 1970 metų modelius. 
Amerikiečiai žino, kad 
naujų metų modelis duos 
ką nors naujp — ar tai 
būtų naujas automobilio 
priekis, ar skirtingosu^ 
pakalinės šviesos. Eili
nis savininkas nori kad 
jo naujas automobilis at
rodytų naujas—kadkai- 
mynui nebūtų jokio klau
simo ar tai 1970 metų au
tomobili s.

Ir mes, laikas nuo lai
ko, per ateinančius nu
merius, nematydami jo
kio reikalo atsilikti nuo 
šio krašto "great socie- 
ty", vienaip ar kitaip, 
pažvelgsime į automobi
lių pramonę. 

praėjusiais metais nea
bejotinai buvo humanis
tinio komunizmo taiki re
voliucija Čekoslovakijo
je ir sovietų agresija 
tai revoliucijai nuslo
pinti. Ministeris S. Lo
zoraitis šią sovietų agre
siją įverinto kaip fakti- 
ną ir didelę sovietų kri
zę. Tai be abejo teisin
ga. Tačiau, antra ver-_ 
tus, pats faktas, kad toji 
agresija galėjo įvykti, 
taip pat reiškė didelę Va
karų krizę. Anglų "Guar- 
dian" dienraščio žino
mas komentatorius Vic- 
tor Zorza karčiai paste
bėjo, kad Vakarai turėjo 
pusę metų laiko šiai so
vietų agresijai užbėg
ti už akių, tačiau jie ab
soliučiai nieko nedarė.

Čekoslovakijos krizė 
nebuvo komunistinio re
žimo kraštų vidaus šei
mos ginčas, kaip nevyku
siai mėgino teisintis Di
džiosios Britanijos 
premjeras Wilson. To
kia iliuzija, Milovan Dji
las manymu, potencia
liai gali reikšti Vakarų 
savižudybę. Čekoslovaki
joje vyko ir tebevyks
ta kova tarp laisvės prin
cipo ir totalinės diktatū* 
ros bei vergijos, o kova 
dėl laisvės ir laisvės li
kimas bet kuriame kraš
te liečia visą žiponiją. 
Sovietų agresija ir Če
koslovakijos okupacija 
iš esmės nieko neiš
sprendė. Išsilaisvinimo 
iš bolševikinės stalini
nės komunistinės siste
mos, kova, kuri šiandien 
tebevyksta Čekoslovaki
joje, yra pradžia, ne ga
las. Sovietų okupacija 
mėgina tą raidą sustab
dyti, bet ji to nepajėgs.

Staigi ir netikėta Če
koslovakijos komunisti
nio režimo evoliucija, 
tiksliau pasakius, taiki 
revoliucija nuo stali
ninio komunzmo į vadi
namą humanistinįkomu- 
nizmą yra ypačiai svar
bi ir reikšminga tuo, 
kad ji nurodė kelią ki
toms sovietų valdomų 
kraštų tautoms ir komu
nistinėj sistemoj išaugu
siai jaunai kartai rasti 
išeitį iš tos sistemos ak* 
ligatvio, suteikė atra
mos ir vilties ir įpras-- 
mino gyvenimą, darbą ir 
pastangas išsivaduoti iš 
stalininio komunizmo 
pančių. Čekoslovakija 
yra akivaizdus pavyzdys 
kad komunizmo evoliu
cija į demokratinį soci
alizmą yra galima, kad 
ją gali įvykdyti patys ko< 
munistai, kad laisvas idė< 
ja yra nemari ir negali 
būti nužudyta.

Įvykiai Čekoslovaki
joje negalėjo likti ir ne
liko be atgarsių Baltijos 
kraštuose. V. Banaičio 
pastabūs pranešimai 
"Draugo" dienraščiui iš 
Bonnos apie lietuvių rūpi
nimąsi ir domėjimąsi 
"Juozo Šveiko" sveikata 
yra iš esmės reikšmin
gi, įdomūs ir svarbūs bu
vo to paties V. Banaičio 
"Drauge" paskelbti pra
nešimai apie Estijos 
techninės inteligentijos 
atstovų atsišaukimą, ku
riame jie faktinai reika
lavo to paties, už ką ko
vojo, ką išsikovojo ir už 
ką tebekovoja čekai ir 
slovakai.

Ši nauja ir ilgainiui ne

sulaikoma evoliucija 
Rytų Europos komunisti
nio režimo kraštuose tu
rėtų nevieną mūsų para
ginti rimtai susimąstyti, 
blaiviai ir realiai per
galvoti visos mūsų lig
šiolinės laisvinimo po
litikos ir kovos koncep
ciją, taktiką ir metodus.

Savo pranešime PLB 
seimui S. Lozoraitis, Jr. 
tarp kitą ko atkreipė mū- 
sų dėmesį į vieną įdomų 
ir svarbų dalyką, jog nū
dienėje okupuotoje Lietu
voje "vidujinės emigra
cijos laikai, kada ištisa 
eilė patriotų buvo pasi
traukę iš viešoj o jryveni- 
mo, pasibaigė. Šiandien 
visa tauta,kiekvienas lie
tuvis savo srityje, dides
nių ar mažesnių galimy
bių ribose, stengiasi 
prisidėti prie Lietuvos 
tvirtinimo. Nes dabar
tinėje padėtyje kiekvie
nam yra aišku, kad kuo 
tvirtesnė, kuo pažanges
nė, kuo gyvesnė bus Lie - 
tuva, tuo bus užtikrinta 
jos ateitis".

Šią tylią, bet tvirtą ir 
kietą kovą "žingsnis po 
žingsnio", kuri vyksta 
ne vien Lietuvoje, Esti
joje, bet ir Ukrainoje, 
labai tiksliai nusakė uk
rainiečių rašytojas Ivan 
Dziuba: "Spontaniškas, 
įvairialytis, plačiai iš
siliejęs procesas — tau
ta mėgina pati save ap
ginti nuo aiškios grės
mės išnykti iš tautų šei
mos".

Laisvųjų lietuvių už
davinys ir pareiga yra 
tą kovą suprasti ir ją pa
remti .
ATKAKLIAI 
REIKALAUTI 
LIETUVAI LAISVES

Šiam svarbiam poli
tinės lietuvių išeivijos, 
tautinės misijos uždavi
niui atlikti, mes visų 
pirma turėtume aiškiai 
sutarti ir susitarti dėl 
tų pagrindų ir princi
pinių gairių, kuriais tu
rėtų būti atremta ir grin
džiama visos mūsų lais
vinimo veiklos Lietuvos 
valstybinei nepriklauso
mybei atstatyti politika 
ir taktika.

Laisvųjų lietuvių poli
tinės akcijos tikslas ir 
tos akcijos pagrindas,pa
galiau pats politinės išei
vi jo buvimo ir jos egzis - 
tencijos pateisinimas 
yra ir turi būti ryžtin
gas, tvirtas ir nepalau
žiamas nusistatymas, 
siekimas ir reikalavi
mas grąžinti Lietuvai so
vietų paglemžtą jos lais
vę ir valstybinę nepri
klausomybę. Dėl šio pa
grindinio tikslo ir sieki
mo negali ir neturi būti 
jokių nuolaidų, jokių kom
promisų, jokių svyravi
mų, jokio nepriklausomy
bės siekimo, kaip nere
alaus ir neįvykdytino, ati
dėliojimo į šalį, jokio 
to klausimo nutylėjimo. 
Priešinga laikysena iš 
esmės reikštų ne ką kita, 
kaip politinių išeivių tau
tinės misijos ir jų tau
tinės pareigos išdavi
mą.

Siekdami šio tikslo, 
mes tuo pačiu metu turė
tume aiškiai ir nedvi
prasmiškai pareikšti ir 
deklaruoti, kad mes ne
siekiame ir nemanome 
nieko tautai primesti,

Fordhamo universiteto 'New Yorke lituanistikos kurso klausytojai su lektoriais R. Salytė ir V, Čižiūnų. 
V. Maželio nuotrauka

kad mes siekiame, trokš
tame ir norime tik vie
no: kad tauta atsikra
tytų bolševikinės rusų 
okupacijos ir pati spręs
tų savo likimą, pati lais
vai ir nepriklausomai 
rinktųsi tą valstybinę, 
ūkinę ir socialinę san
tvarką ir valdymosi bū
dą, kurį ji laikytų sau 
tinkamiausią.

Visiems gerai žino
ma, kad sovietų Rusija, 
kuri pakartotinai užgror 
bė Baltijos kraštus, sek
dama carų Ivanų, Petro 
Didžiojo ir Kotrynos im
perialistinės politikos 
pėdomis, tų kraštų klau
simą laiko išspręstą ir 
baigtą ir savo valia ge
ruoju iš jų nežada pasi
traukti. Tačiau tas fak
tas negali ir neturi keis* 
ti ar silpninti pagrindinį 
politinės lietuvių išeivi
jos nusistatymą ir rei
kalavimą, kad tas sovie
tų tarptautinis nusikalti
mas prieš Lietuvą būtų 
atitaisytas. Čia tenka pa
stebėti, kad tai nėra lie
tuvių tautos teisės įapsi- 
sprendimą klausimas, 
nes lietuvių tauta apsi
sprendė prieš 750 metų 
karaliaus Mindaugo val
dymo laikais. Tai yra 
sovietų tarptautinio nusi
kaltimo atitaisymo klau
simas. Pareiga rūpintis 
tuo klausimu tam tik
ra prasme tenka visai 
tarptautinei bendruome
nei, todėl mes turime 
pilną teisę prašyti ir 
laukti jos paramos šiam 
sovietų nusikaltimui ati
taisyti.

Jei laisvieji lietuviai 
bet kokiu būdu atvirai ar 
tyliai pripažintų sovietų 
aneksiją, jie patys pri
sidėtų prie dabartinio 
Lietuvos likimo už ant
spaudavimo ilgiems lai
kams. Nes politinė lie
tuvių išeivija šiandien 
praktiškai yra vieninte
lis veiksnys, kuris tau
tos vardu gali ir turi vie
šai ir nepaliajamai reika
lauti Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės 
grąžinimo. Tauta šiuo 
metu to daryti negali, 
ji kovoja kitu jai priei
namu būdu. Jos ir mūsų 
kovos būdai vienas kito 
neišskiria, bet papildo.

Šis laisvųjų lietuvių 
kovos kelias anaiptol ne
sunkina lietuvių padėties 
ar jų pastangų okupuo
tame krašte. Visai prie
šingai. Geriausias to 
įrodymas -yra pačių oku
pantų aiškinimas ir įro
dinėjimas, kad Sovie
tų Rusijos jėga prijung
ta, susovietinta ir rusų 
provincija paversta Lie - 
tuva esanti pilnateisė, su
vereninė ir nepriklauso
ma tarybinė respublika.

Todėl neatsargu ir klai
dinga siūlyti, kaip tai da
ro Arthur Hermann 1968 
metų "Akiračių" mėnraš
tyje 4 numeryje, kad lais
vieji lietuviai nepriklau
somybės mintį pasiliktų 
tik kaip idealą, o reika
lautų daugiau teisių so* 
vietiniam Lietuvos reži
mui. Sovietinei Lietuvos 
respublikai didesnių tei' 
šių turi reikalauti Lie
tuvos komunistai. Ir jie 
gali tikėtis susilaukti 
Maskvos nuolaidų tik tuo
met, kai laisvieji lietu
viai savo reikalavimo ne- 
silpnina, o priešingai, jį 
tik dar labiau stiprina. 
A. Hermanno keliamo už 
sienio lietuvių politikos 
sustingimo priežasčių 
reikia ieškoti kitur, one 
jų principiniame nusi

ŠIS BEI TAS
• Spauda ražo, kad Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Chica

gos klubo susirinkime iš visų temų itin "jaunimo problemos iššau
kė karščiausius debatus”. Nutarta prisidėti prie protesto dėl jauni
mo vartojamų narkotikų, dėl demoralizuojančių televizijos progra
mų" ir t.t. Norėtųsi, kad ši stipri ir idealistinė organizacija bent 
kiek daugiau prisidėtų ir savam jaunimui nuo pat mažens tinkamai 
ugdyti. Pvz. surinkti bent šimtinę kasmet mūsų jauniausio atžalyno 
tautiniam švietimui — vaikų raštijai puoselėti.

• Detroite jūrų šauliai suruošė sąjungos 50 m. sukakties minė
jimą. Viskas labai gražiai pravesta, turiningos paskaitos, iškilmin
ga akademija, pamaldos. Betgi deklamuota — Juozo Mikuckio poe
ma. Kažkoks neskanus (spūdis. Mikuckis neseniai iš JAV grižo t 
okup. Lietuvą gyventi. Tas faktas iš esmės nebūtųblogas, bet, deja, 
jis už tą grfžimą turėjo apmokėti savo garbe ir sąžine, nes privalė
jo viešai pagirti okupaciją, žemai nusilenkti Maskvos valdžiai 
(nors laisvoje Lietuvoje, pats bodamas komendantas, komunistus 
griežtai čiupo i nagą, kaip mūsų valstybės griovėjus).

• Panašiai yra ir su kitų komunizmui tarnaujančių (arba tarna
vusių) autorių kūrybos garsinimu mūsų viešose sueigose. Nevienam 
dalyviui palieka nesmagų jausmą. Sakoma, skirkime meną nuo poli
tikos. Bet komunizmas viską sujungia būtinai draugėn. Pvz. ir 
Cvirkos ar Tilvyčio lakštuose gal būt rastume (tarp svetimos pro
pagandos) linksmą ar fdomų gabalėli, bet ar mums tiktų nešti pa
garbiai scenon ir statyti greta savo Vyčio bei Tautinės Vėliavos ir 
tų vardus, kurie pasireiškė mūsų mirtinų priešų pusėje? Ar tai nė
ra savų principų viešas paniekinimas?

• Žinome, kad rašytojų ir kitų menų kūrėjų mes turime lais
vės pusėje daugiau nei ten pasilikusių. Bet mes "neturime laiko" 
jų darbais domėtis, jų raštų nepaskaitome, jų kūrybos pastangų 
nepagerbiame. O imame scenoje kartoti dažnai anuos, esančius 
bolševikų fronto gretose, nes -- juos prieš 30 metų paskaitėme 
(ar kur girdėjome) ir atmintin isidėjome. Ir tebemanome, kad po 
to jau nieko gražesnio niekas neparašė. Juk galėjo šauliai pareikš
ti spaudoj pageidavimą -- atitinkamo turinio poemos, tikrai būtų 
gavę posmų pasirinktinai, be abejo, ir vertesnių, nei J. Mikuckio. 
Būtų trejopa nauda: 1. šaulių paskatos dėka būtų sukurtas naujas 
kūrinys: 2. būtų paskatinti ir pagerbti laisvėje esą poetai: 3. šau
liai būtų pasirodę kultūriškai pažangūs, naujų veikalų siekią, o ne 
senienomis besimaitiną. Be to, nebūtų papiktinta visuomenė sceno
je (ypač šaulių šventėje) pagerbiant poetą, kuris pritrūko kantrybės 
ir nuėjo priešo pusėn patogesnio gyvenimo ieškodamas, tuo tarpu 
mūsų tikrus patriotus rašytojus, tvirtai tebesilaikančius principų, 
ignoruojant.

• Panaši problema yra ir su vadovėliais (Rūtelė). Kam Datiem 
save žeminti prieš okupantus dedantis, lyg mes jau savų dailaus 
žodžio kūrėjų trokštame? Juk laisvėn pasitraukė patys stiprieji 
autoriai, ir nors ten dabar priaugo jaunesnių, bet jiems sunku ta
lentus ugdytis, kai partija varžo ir gniuždo, kai su pasauliu silpni 
ryšiai, kaip maše visa lietuvių tauta dusinama. Tad netikslu aniems 
teikti pirmenybę, ypač kad juos ten valdžios pinigu (lietuvio kolūki- 
ninko uždirbtu!) ir taip gana garsina, kadangi jie neapsieina nepa
tarnavę partijai. Gal dėl to ir mums jie atrodo gabesni, kai jų kny
gas okupantų valdžia dailiai išleidžia?

• Taigi, nekapituliuokime prieš okupanto "kultūrinę meškerę". 
Bent tautinėse šventėse neniekinkime savų kūrėjų, vadovėliuose sa
vų rašytojų, nes jų turime dar gausiai ir gyviau, gabiau besireiškian. 
čių, nes čia niekas, jokia partija neuždeda mūsų menui jokio valdiš
ko apinasrio. Draugijos neturi būti veidmainiškos: vienužanduskelb- 
ti bolševikams ir jų tarnams bei sekėjams kovą, o antra lūpos puse 
tvirtinti, kad mūsų dvasiai sustiprinti yra būtini Mikuckio, Venclo
vos, Neries eilėraščiai. Argi būtų tiesa, kaip Tėv. Žiburiai išsi
tarė, kad — mūsų patriotizmas yra tik mitas, t.y. paviršutiniškas 
negilus, netikras?

SKIRPSTAS
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statyme dėl Lietuvos ne 
nepriklausomybės at
statymo.

Taip pat neapgalvotas 
buvo idealisto ir patrio
to šviesiečio A.Gurec- 
ko savo laiku iškeltas pa- 
siūlymas apsiriboti sa
telitinio statuso Lietuvai 
reikalavimu. Tarptauti
nė teisė tokio statuso iš 
viso nežino. Vadinamos 
satelitinės valstybės yra 
nepriklausomos valsty
bės, tuo tarpu sovietinė 
Lietuvos respublika nė
ra nepriklausoma valsty. 
bė. Todėl pirmas, besą
lyginis ir vieningas lais
vųjų lietuvių reikalavi
mas turi būti grąžinti 
Lietuvai jos valstybinę 
nepriklausomybę.

(Bus daugiau)
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AR SEKSIME LEMINGŲ KELIU?
Antroji tautinė grupė 

kuri mums statytina pa
vyzdžiu, tai žydai. Nuo 
Jeruzalės griuvimo 70 
m. prieš Kr. iki nepri
klausomos Izraelio vals
tybės atstatymo 1948 m. 
praslinko du tūkstančiai 
metų. Tačiau ši varžo
ma, kartais žiauriai en
giama ir diskriminuoja
ma tauta išliko savaimin 
ga amžių bėgyje, patva
ri ir nekintanti savo ne
sibaigiančiose kelionė
se. Romiečių užkariau
tojų priespaudoj, ar is
panų trėmimuose (kurių 
pasėkoje mes priglau
dėme pabėgėlius), di
džiarusių kraštų zonų 
"išvalymuose" ar nacių 
persekiojimuose jie pa
tvariai išlaikė savo tau
tinę dvasią.

įžengiant Auschwitz 
stovyklon, ar vykdant 
Moises Daiano penkių 
dienų karo žygį, juos ve
dė tas pats ramus, bet 
kartu ir nepalaužiamas 
įsitikinimas, kad jų tūks
tantmetė kultūra nė kiek 
neblogesnė už kitas.

Japonų bendruomenei 
Nisei išsilaikyti Ameri
kos tautų katile būtų ne
įmanoma, jei prisitaikin
tų mūsų organizacijų be
protiškus liberum veto

♦) LEMINGAI peliŲ šeimos 
graužikai, gyveną S. Europoje 
Kolos pusiasaly ir Skandinavi
joje, turi paprotį kas 5-20 mė
ty periodais masiniu būdu ke
liauti t jūrą. Manoma, kad šią 
jų migraciją sukelia maisto ne
priteklius, atsirandąs dėl per 
didelio jy prisiveisimo. Migraci
jos metu jy milijonais pasiro
do Švedijos ir Norvegijos dir
bamuose laukuose, kur jy pa pras
ta i nėra. Jie vyksta tiesia link
me nebodami jokiy klinčių, per
plaukdami upes ir ežerus, bet 
patraukdami { save plėšriuosius 
paukščius ir žvėris kur iejy daug 
išnaikina. Išlikusieji, pasiekę jū
rą, puola į vandeni ir plaukia 
tolyn nuo kranto, kol prigeria. 
Kai kurie gamtininkai mano, kad 
tai yra jy instinko pažadinta sa
vižudybė tikslu sudaryti sąly
gas išlikti kitiems (jaunik
liams).

ČESLOVAS GEDGAUDAS 
Santa Monica, Calif.

ir valdžios perviršijimo 
metodus. Kaip apibūdin
ti tą gyvybės kibirkštį, 
kuri išlaiko tautą net pa 
čiose nepalankiausiose 
sąlygose?

Biologiniai, kiekvie
nas esame didesnio gyvy 
bės židinio - šeimos dali
mi. Bet šeimos, grupės, 
bendruomenės sudaro 
sveikai besivystančiame 
tautos kūne tik pavienes 
celes iš kurių susideda 
visuma. Kai tos celės 
pradeda savanaudiškai 
nepaklusti, išsivysto 
mirtina liga, žinoma vė
žio vardu.

O kaip apibūdinti tos 
tautinės visumos, mūsų 
Gemalės esmę? A. Vol
demaras cituoja prancū
zų filosofo Renano aiški
nimą:

"Tauta tai siela, tai 
dvasinis pradas. Du da
lykai tą pradą sudaro,— 
vienas praeity, kitas da
barty. Tauta kaip ir in
dividas yra išdava ilgos 
praeities pastangų, pa
sišventimo ir lojalumo. 
Prabočių kultas yra 
aukščiausiai pateisina
mas, jie mus padarė to
kiais kokiais esame. Did - 
vyriška praeitis, švie
sūs senuoliai, garbingi 
žygiai, štai socialinis ka
pitalas ant kurio grin
džiama tautinė idėja. 
Turėti garbingą praei
tį, turėti nusistatymą, ir 
toliau ją tęsti dabartyje, 
štai būtinos sąlygos tau
tos išlaikymui”.

Bet paklausykite, kaip 
prabyla mūsų bočiai Ži- 
niavaldo lūpomis: "Kara
lius Margeris (168 m. 
prieš Kr.) buvo didžiai 
išmintingas, nuo ma
žens Šventųjų Žynių vi
suose dieviškuose moks
luose išmokytas. Savo 
protėvių garbingiausių 
žygių giesmes liepdavo 
dainiams išpildyti kara

liškuose rūmuose ir Žy. 
nyčioje. Tos giesmės kil
niais pavyzdžiais įkvėp
davo klausytojus, tau
riausiam jų pamokymui, 
o tautos tolimesniam 
klestėjimui. Tas papro
tys buvo daugel šimtme
čių sekamas". Ir ištiesų 
daugely kitų Kronikos 
vietų apie tokį paprotį 
minima.

Taigi vienas iš dviejų: 
arba Renanas savo išva
džiojimus parafrazavo 
iš Žiniavaldo, arba prieš 
mūsų akis turime vieną 
iš nemirtingų žmonijos 
kultūros žiedų, jautriai 
suprastą ir vienodai iš
aiškintą dviejų lygiai iš
kilių filosofų, nors jie 
gyveno pusantro tūkstan
čio metų laikotarpio at
skirti.

***
Vienas gabiausių ve

damųjų rašytojas Raiph 
de Toledano praeitais 
metais pateikė gal giliau
sią moderniojo pasaulio, 
o ypač JAV padėties ana
lizę.

Lemingai, pelių gimi
naičiai garsėja savo keis
ta ypatybe, jog laikas nuo 
laiko tuos sėslius, ra
mius gyvulėlius apima 
kolektyvinis pamišimas. 
Tuomet jie pradeda sa
vižudišką žygį viena 
kryptim. Jiems nebe
svarbios jokios kliūtys, 
nesustoja netgi priėję 
jūrą, o tiesiog šoka į 
bangas ir plaukia vis ta 
pačia kryptim, lyg siek 
darni tyloje kokio tai 
aukščiausio lemingų ide 
alo.

Vienu sakiniu suve
dant R. de Toledano te
zę, šiandieninė demokra
tija žygiuoja pamišusių 
lemingų keliu, ir man at
rodo, jog tas žygis kiek
vienu momentu gali užsi
baigti Giltinės menuetu. 
Individo ir partijų beri
bės sauvalės iškėlimas 
vyriausiu žmonijos tiks
lu paverčia civilinių tei

sių evangeliją civilinės 
anarchijos realybe.

Argi mums būtina bėg
ti paskui lemingus? 
Argi neturime peresnio 
patyrimo, savo akimis 
pamatę, kas dėjosi Euro
poj? Kaip iš vokiečių 
anarchijos išsivystė na
cizmas, kaip iš prancū
zų anarchijos po karo 
buvo beišsivystąs komu
nizmas, ir tik idealisto 
didvyrio dėka tauta bu
vo išgelbėta.

Gerai gyventi beveik 
kiekvienoj santvarkoj, 
jei jos taisyklės sąžinin
gai vykdomos. Šveica
rai, suomiai, urugvajie
čiai (iki paskutinių lai
kų) įrodė, kad demokra
tija nebūtinai veda pra
žūtim Bet visai kitas da
lykas kai demokratiniai 
idealai iškreipiami į de - 
mokratinę orgiją, kurio
je visi saistai ir įstaty
mai turi nusilenkti vie
ninteliam džiunglių įsta
tymui, — asmens auksi
nei laisvei ir savanau
diškumui.

Grįžtant savo kieme- 
lin reikia pripažinti mū
sų didelį polinkį sekti 
lemingų tako. Šaipoma
si iš liberum veto, su
griovusio mūsų valsty
bę, o apsisukus mūsų da 
bartinė "bajorija" nuo
lat jį vartoja, kai rei
kia apsaugoti savo orga- 
nizacijėlių auksines pri
vilegijas.

Kaip paaiškinti kai ku
riems "atsakingiems" 
(?) mūsų veikėjams, jog 
jie pirmoj eilėj lietuviai, 
o paskui tik socialistai, 
tautininkai, demokratai, 
ar krikščionys demo
kratai?

Kaip stuvarkyti parti
nį ir organizacinį chao
są išugdytą modernio
sios bajorijos perdaug 
valdžios pasisavinimo?

Kaip disciplinuoti 
aukščiausius veiksnius 
kurie nesusiklauso?

Lietuvių kongreso iš
vakarėse pravartu, pada
ryti sąžinės apyskaitą... 
Pirmutinė ir vyriausia 
klaida, kurią aklai ir už 
sispyrusiai kartojame, 
tai nenoras pripažinti pa
dėties, kurioje atsidūrė

me, vis bandant gyventi 
fikcijomis. Pakliuvus 
diasporon, reailios aplin
kos pervertinimas turė
jo būti atliktas jau prieš 
25 metus. Netekusi vals
tybės ir tėvynės bend
ruomenė nebegali rem
tis tais pagrindais, ku
rie ją saistė nepriklau
somam krašte.

Apie mūsų Vyriaus į 
įstatymą, valstybės kon
stituciją, labai mažai te- 
užsimenama, o pasitei
ravus partijų ir oficialių 
veiksnių, atsakymui gau
namos tik nustebusios 
blankios išraiškos.

Jei kam dar įdomu 
priminsiu, jog konstitu 
cijų turėjome net tris.: 
demokratinę (1922 m.), 
tautinę (1928 m.), kurią 
parašė Voldemaras per 
tris dienas ir smetoninę 
(1938 m.). Po karo Vli
kas pasirinko pačią pir
mutinę — 1922 metų, o 
Diplomatijos Šefas -- 
paskutinę. Todėl dar yra 
viena laisva, jei kas no
rėtų pasinaudoti.

Bet šiandien apie mū
sų Vyri aus į Įstatymą be 
veik nebekalbama, ir su 
pagrindu! Pats gyveni
mas įrodė, jog iš tų tri
jų, nė vienos konkrečiai 
neįmanoma pritaikinti, 
jos buvo skirtos visai ki
toms aplinkybėms.

Todėl vienas svarbiau
sių ir prasmingiausių 
bei naudingiausių lietu
vių kongreso žygių būtų 
be dienotvarkės nustati- 
nėjimo ir darnaus prakal
bų atraportavimo, šitos 
mūsų bendruomenėje 
aiškiai ir skaudžiai jau
čiamos spragos pašalini
mas. Reikėtų sudaryti 
diasporos padėčiai pri
taikintą konstitucinįprie - 
dą, JAV konstitucijos 
priedų pavyzdžiu.

Tasai Vyriausias Įs
tatymas turėtų suvaržy
ti "moderniųjų bajorų" 
auksines laisves: orga
nizacijų, parapijų, par
tijų ir veiksnių sauvalę, 
numatyti aukščiausių 
veiksnių tarpusavius san
tykius ir pareigas 
ir įvesti mūsų veikėjų 
žodynan šalia skambių 
vadavimo, lietuvybės iš

laikymo ir švietimo šū
kių, tą vieną svarbiausį 
mūsų tautiniam išliki
mui žodelį, kurio kaiku- 
rie veikėjai atrodo nė 
girdėt negirdėjo — pa
klusti.

Tam dokumentui tu
rėtų būti suteikta besą
lyginė pirmenybė prieš 
visokeriopas chartas, įs
tatus, nuostatus ir pan. 
Jis turėtų būti trumpas 
ir aiškus. Jis turėtų iš
reikšti mūsų nepalaužia
mą nusistatymą broliš
kai, vieningai siekti tau
tos tęstinumo išlaiky
mą išeivijoj.

Štai keletas tokiam 
dokumentui tinkančių 
nuostatų pavyzdžių:

a) Tuč tuojau paskelb
ti įsigaliojančią partijų 
moratoriumą. Negalime 
sau leisti liuksuso išsi- 
žudyti tarpusavy, kai esa
me apsupti tiek realių 
priešų.

b) Vienintėlio Vyriau
sio Organo nustatymas 
ir visų organizacijėlių 
besąlyginis jamparikia- 
vimas. Atsisakantieji tai 
padaryti būtų automatiš
kai demaskuoti kaip sto
vintieji "anoj tvoros pu
sėj".

c) Svarbiausio diaspo
roj tikslo pripažinimas: 
išlikti per savo palikuo
nis.

d) Visų kitų tikslų tam 
uždaviniui palenkimas.

e) Bajoriškos tradici
jos organizacijėlių ir vei
kėjų liberum veto ir per 
daug valdžios pasisavi
nimo pažabojimas.

f) Santykių su okupuo
ta Lietuva perėmimas iš 
pavienių asmenų, grupių 
ir laikraščių Vyriausio
jo Organo išimtinon ži
nion. Tik jis vienas turė
tų spręsti kiekvienu at
sitikimu tų santykių rei
kalingumą ir pavidalą.

Tais keliais pavyz
džiais norėjau tik apibū 
dinti tokio dokumento 
dvasią. Svarbiausias jo 
tikslas turėtų būti sa
vižudiškų išeivijos peš 
tynių sustabdymas, ku
rios kyla kai asmeniška

(Nukelta į 5 psl.)

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(20)

— Šėtono vaikai negali būti panašus į krikščio
nis, — pasakė garsiai kitapus skobnio sėdįs vokie
čių riteris, grauždamas žąsies kaulą ir žiūrėdamas 
į prancūzą.

Šventaragis žvilgterėjo į vokietį, bet nieko ne
atsakė. Atrodė, kad ir prancūzas nutarė nekreipti 
dėmesio į vokiečio išsišokimą ir lyg niekur nieko 
kalbėjo toliau:

— Į Livoniją atkeliavau pirmą kartą ir dar ne
turėjau progos susidurti su lietuviais kautynių lau
ke, tik girdėjau, kad jūs esate narsūs kovotojai. 
Man pasakojo ordino broliai, kad ypačiai jūsų rai
tininkai jiems padarą daug žalos.

— Blusos kartais irgi neduoda žmogui užmig
ti, — garsiai nusijuokė Ditliebas fon Rozenkran- 
cas. Aplink sėdį ordino riteriai jam pritarė, nes 
jiems nepatiko prancūzo pagyros lietuvių jotei. 
Šventaragis vokiečiui atsakė garsiai, kad visi gir
dėtų:

— Jei žmogus nori ramiai miegoti, turi šva
riai išsimaudyti pirtyje, bet ypačiai jis turi apsi
valyti nuo blusų eidamas į svečius, kad kitų neuž
krėstų.

Frontinjakas ir keli kiti netoli sėdį svetimša
liai riteriai savo rėžtu garsiai nusijuokė, o ordino 
broliai tylėjo. Markgrafas paraudo iš pykčio, ir,ro
dėsi, negali ištraukti iš burnos žąsies kaulo. Fron
tinjakas atsigręžė į Šventaragį ir potyliai pasakė:

— Būk su juo atsargesns: aš jį pažįstu. Va
karuose jis garsėja kaip labai geras kardininkas 
ir per turnyrus nelabai kas jam prilygsta. O, be to, 
jis stiprus kaip bulius.

— Bet tur būt, jis nebus stipresnis už mūsų 
girių karalių stumbrą, kurį mes medžiojame ir įvei
kiame, — atsakė šypsodamasis Šventaragis.

— Kas tu toks būsi? — pagaliau atgavo žadą 
vokietis. — Jei tu žinotum, kad už vieno stalo sėdi 
su Saksonijos riteriu markgrafu Ditliebu fon Ro- 
zenkrancu, tai gerai apgalvotum kiekvieną savo žo
dį, prieš išspjaudamas iš savo pagoniškos burnos, 
o kad ne — aš pasiųsiu tavo nekrikštytą dūšelę į 
pragarą velniams pasismaguriauti.

Visi aplink nutilo. Svetimšaliai riteriai ir or
dino broliai smalsiai sužiuro į Šventaragį. Nuobodi 
puota pasidarė įdomi. Pagonis nepagonis, bet vi
siems buvo aišku, kad markgrafas lietuvį žiauriai 
įžeidė, kad čia jau nebeužteko žodžių, o turėjo pra
bilti kardai. Neatitraukdamas akių nuo vokiečio, 
Šventaragis atsakė garsiai ir aiškiai, kad suprastų 
ir silpnai kalbą vokiškai svetimšaliai:

— Tau irgi bus pravartu žinoti, kad aš esu ku
nigas Šventaragis, Lietuvos valdovo Mindaugo pa
siuntinys, atsiųstas pas ordino magistrą. Patariu 
tau, jei neturi ko išmintingesnio pasakyti garbingo
je riterių draugystėje, palinksminti savo nešvankiu 
liežuviu asilų draugiją. Jei tu nesiliausi drabstęsis 
nešvankybėmis, aš būsiu priverstas nudanginti ta
ve į mūsų požemio dievo Pikulo karalystę, kad jis 
išlygintų tavo gumbuotą liežuvį.

Markizas ir kiti svetimšaliai riteriai atsiduso 
lengviau: smūgis vokiečiui buvo gražintas su kaupu. 
Atrodė, kad Šventaragio žodžiai ir markgrafui bus 
padarę šiokį tokį įspūdį. Nors ir pagoniškas, bet 
Šventaragio titulas buvo nemenkesnis už jo paties. 
Be to, jis buvo girdėjęs apie pasiuntinių neliečia
mybę, ir galiausiai jo prietaringai ausiai nemalo
niai praskambėjo pagoniško dievo vardo paminėji
mas. Tačiau susimetęs jis save įtikinėjo, kad plau
kė per jūras ne su pagoniais draugysčių varinėti, o 
kovoti. Jam nusibodo čia dykinėti: jis ko greičiau
siai norėjo savo kardą išbandyti pagonims ant gal
vų. Jei jis tam išdidžiam stabmeldžiui apdraskys 
ausis, gal greičiau karas prasidės? Pagaliau ar jis 
nėra galingojo ir turtingojo Saksonijos markgrafo 

sūnus ir garsus riteris, ar jis neatgabeno magist
rui maišą sidabro, ir galiausiai ar jo tėvas nėra 
geras magistro draugas? Tad ko jam varžytis su 
tuo pagoniu bernu?

Tuos jo agresyvius samprotavimus nutraukė 
šauklio balsas. Jis pranešė, kad svečiams esą nu
matyta visa eilė pramogų ir kad pirmon galvon iš 
Vokietijos atkeliavęs garsusis minezingeris Ber
tranas iš Sielbelburgo padainuosiąs savo baladę.

Svečiai aptilo, bet nenurimo. Prie garbės skob 
nio iš lėto ir išdidžiai vijola nešinas prisiartino 
apie 25 metų aukštas, gražus vyras. Ilgi, juodi plau
kai jam vilnimis krito ant pečių, o didelės išmintin- 
,gos akys švietė įkvėpimu. Jis giliai nusilenkė 
magistrui ir vyskupui, ir kai atsitiesęs oriai užga
vo vijolos stygas, menė iškart nutilo.

Giliu, vyrišku gerai valdomu balsu Bertranas 
improvizavo baladę apie damą, kuri liko savo pily
je ant Reino kranto. Iš aukšto bokšto ji dairosi po 
šiaurės miškus riterio, kuriam per trunyrą ji ant 
ietgalio užrišo savo skepetą ir kuris išjojo kautis 
su pagoniais. Jos piktoji giminaitė raganiškai jai 
trukdė susitikti su išrinktuoju, bet jos meilei negali 
pastoti kelio jokios kliūtys: ji ištikimai lauks jo 
grįžtant. Riteris kaunasi su netikėliais, ir jo kardo 
smūgiai su padvigubinta galia daužo skydus, nes jo
jo širdyje žiba auksinė svajonė, nugalėjus priešą, 
grįžti į tėvynę ir susilaukti iškilniosios damos die
viško atpildo. Nugalėdamas priešus, jis nugali visas 
kliūtis, kurios jam pastoja kelią į kilniosios damos 
širdį.

Minezingeris stabtelėjo, lyg duodamas laiko jo 
improvizacijai nugrimsti į klausovų širdis, o luk
telėjęs jis dar skaudžiau užgavo savo vijolos sty
gas ir užbaigė baladę, pakeltu balsu šaukdamas ri
terį sunaikinti priešą ir įsmeigti savo ietįsupariš
ta damos skepeta toje vietoje, kur ištekės pagonio 
kraujas.

Menėje kilo plojimų audra. Bertranas nusilen
kė ir grįžo į savo vietą.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
DVIEJU DAKTARU DIALOGAS

( J. GIRNIAUS PASIKALBĖJIMAS SU K. KEBLIU)

Pernykščiame sukak
tuviniame PLB Seime 
New Yorke iškilmingo 
baigmės posėdžio metu 
dr. K. Kebli ui buvo pa
tiestas raudonas kili
mas į tribūną kalbai, ku
ri būtų ir viršūnė ir ant
spaudas Seimui. Ne dėl 
to kad įprasta bet dėl to 
kad ne kitaip ir reikia 
užbaigoms, buvo tikėta
si kalbos geros. Neabe
jotinai to norėjo Seimo 
ruošėjai, ne ko kito lau
kė ir Seimo atstovai bei 
visi, kas tik tuo Seimu 
domėjosi.

Nutiko kitaip. Seimo 
dauguma vertino dr.Keb- 
lio kalbą neigiamai, o 
taip pat jos nepagyrė vi
suomenės dauguma, kiek 
tai matėsi iš spaudos. 
Tokia sėkmė vargu ga
lėtų būti maloni ir pa
čiam paskaitininkui, 
ypač kai šiame atsitiki
me tokioj pakilioj tribū
noj tai buvo dr. Keblio 
'debiutas', t.y. ne eili
nis sąlytis su publika, 
o be to, kaip bebūtų, tai 
buvo pasirodymas prieš 
pasaulio publiką/

Tačiau tokia, saky
tum, visuotina griūtis 
prieš dr. Keblio kalbą 
neužbaigė paties reika
lo. Jau po Seimo, kele
tą mėnesių atsikvėpus, 
dr. J. Girnius vėl grįžo 
prie dr. Keblio anos šei
minės kalbos ir teisin
damas dr. Keblį sako: 
"Dr. K. Keblio paskai
ta pa(si)tarnavo mūsų 
dabartinių rūpesčių iš
ryškinimui. Nėra ko py- 
kintis, kad ji daugiau iš 
reiškė "mažumą". (Ai
dai, No. 8,1968)

Ir ne tik tokiu užgiri- 
mu užbaigia bet dar ir, 
tiesindamas dr. Keblio 
galvojimą, jį akina ne- 
nutilt. J. Girnius sako: 
"Savo ruožtu kviečiu dr.
K. Keblį pergalvot, ar 
ne tokian pat nesusipra- 
timan krentama, kai kar
tais (tegu ir mažumos) 
pačių kultūrininkų ima
masi politikuoti".

Dr. Keblys šio kvieti
mo nenuleido negir
dom, jis atsiliepė laiš
ku dr. Girniui, patalpin
tu Aiduose 1969 m. No.
4.

AR SEKSIME...

(Atkelta iš 4 psl.) 
ar partinė nauda stato
ma aukščiau bendrosios 
naudos.

Pasižiūrėkim dar kar
tą į Izraelį. Kodėl išsklai
dytieji, persekiojami 
žmonės amžiais išsilai
kė neištirpdarpi tarp sve
timų?

Vienas faktas tą pas
laptį atskleis geriau ne
gu ilga disertacija. Ne
seniai Jeruzalėje pasta
tyta atrastiesiems Mi
rusios Jūros Rituliams 
speciali įspūdinga šven
tykla - muziejus. Bend
ruomenė, šitaip giliai 
gerbianti ir išgyvenanti 
savo praeities istoriją, 
negali žūti. Ją vienija 
ir įkvepia toji aukščiau
sia kultūros jėga: gyvo
sios tautos dvasia.

ANTANAS DIRŽYS

Taip iškilmingas mo
nologas Seime virto dvie
jų daktarų dialogu mėne
siniame žurnale 'Aidai'.***

Kai du kalbasi viešai, 
tai jau jų kalbos nėra 
skirtos vien vienas ki
tam. Ypač šiuo, dviejų 
daktarų galvojimų apsi- 
mainymo, atveju nesun
ku pamatyt dviejų užsi
spyrimą ir norą įkalbė
ti kitiems savąjį supra
timą. Tas dialogas be
veik pilnai skirtas ki
tiems, juoba abu dakta
rai pažiūroj į mūsų vi
suomenę pagrindiniai su--- 
taria, o jei kur ir esa
ma mažo išsiskyrimo, 
tai, anot paties K. Keb
lio, "skirtumas nėra jau 
toks didelis".

Kai taip, kai kalbama 
kitiems, kai esam įtaigo
jami, tai atsiranda teisė 
atsiliept, ką čia ir darau, 
nujausdamas gerai —ne
turėčiau būti išskirtas 
iš įtaigojamųjų aplinkos.

***
Nūn einu prie paties 

reikalo branduolio. Juo 
yra dr. J. Girniaus sam
prata apie vykstančią 
mūsų visuomenėje kaitą, 
kurioje, anot jo paties, 
esama naujo reiškinio — 
"diferencijacijos naujo
mis partijomis — "tau
tininkais" ir "valstybi
ninkais".

Vardus 'tautininkas' 
ir 'valstybininkas' jis 
deda į kabutes, o tai 
reiškia, kad tie vardai 
nebėra su senąją savo 
prasme, čia turima gal
voje ne iki šiol esantie
ji tautininkai, bet esama 
visai naujos apraiškos, 
stiprėjančios "visose 
mūsų srovėse" tad rei
kia suprasti, stiprėjan
čios ir pačiuose tautinin
kuose — tautininkuose 
be kabučių. Dr. Girnius 
teigia mūsų visuomenės 
savotišką per si grupa
vimą, einantį per visas 
pasaulėžiūras ir parti
jas, ir Čia pat apibūdi
na naujuosius "tautinin
kus" ir "valstybinin
kus". Jis sako: "Pir
miesiems rūpinimasis 
tautine gyvybe faktiškai 
virsta abejingumu Lie
tuvos valstybinei nepri
klausomybei. Priešin
gai, antriesiems rūpini
masis laisvės kova 
faktiškai virsta abejin
gumu savo pačių tauti
nei gyvybei".

Be nieko daugiau, o 
įsigilinus vien tik į tokį 
naują partijų apibūdini
mą , kyla klausimas ar 
galima vadinti "tauti
nės gyvybės rūpesčiu" 
tai, kas gimdo "abejin
gumą Lietuvos valstybi
nei nepriklausomybei", 
ir atvirkščiai — ar ga
lima vadinti "laisvės ko» 
va" tai, kas gimdo "abe
jingumą tautinei gyvy
bei?"

Jei būtų ištikrųjųtaip, 
kaip dr. Girnius apibūdi
na, tai pirmoj eilėj atei
na mintis, kad tokioje 
naujoje apraiškoje t.y. 
tariamame visuomenės 
persigrupavime nėra nei 
"rūpesčio tautine gyvy

be", nė "laisvės kovos 
dėl valstybinės nepri
klausomybės". Tai būtų 
daugiau panašu į visuo
menės pasimetimą, ar 
stačiai į sąmonės buku
mą, kuriuo galėtume pri
lygti primityviausiai vi
suomenei, ar tautai. Tai 
būtų baisesnė padėtis 
mums šiame gyvenime, 
nei pragaras aname ana
pilio gyvenime.

Laimė, kad dr. Gir
nius naujų partijų api
būdinimus grindžia tik
rovės faktais. Jis mini 
dr. V. Kavolį, besišau
kiantį į visų srovių re- 
vizionistus sukilt prieš 
ortodoksus, o taip pat 
įsižiūri į dr. T. Remei- 
kį, sakiusį Jaunimo kon
grese: "tokioje padėty
je valstybingumo sieki
mas pasidaro antraeilis 
ir tautinės egzistencijos 
užtikrinimas ima prio
ritetą tiek krašte esan
čių, tiek už jo ribų lie
tuvių politinėje veik
loje".

Pagal dr. Girnių, tie
du daktarai būtų naujieji 
"tautininkai", gal, net va* 
dai...

Tačiau iš tų duomenų 
apie Kavolį ir Remeikį 
nieku būdu negalima da
ryti išvados, kad jie yra 
abejingi Lietuvos valsty
binei nepriklausomybei. 
Tai aš sakau ne tam, 
kad juos ginti bet tam, 
ir tai svarbiai vien tam, 
kad iš tų — vieno ape
liacijos, kito reveliaci- 
jos — negalima jiems 
prikišt, kad jie jau abejin
gi Lietuvos valstybinei 
nepriklausomybei, kad 
jie suskaldo patriotizmą 
ir vykdo tai, ką dr. Gir
nius vadina net absurdu.

Dar linksmiau pasida
ro, kai dr. Girnius pri
skiria naujiems "valsty
bininkams" dr. B. Jonai
tį vien dėl to, kad jis 
pasiūlė nuo "antiveiks- 
ninės" publikos atsiri- 
bot tokiu Dirvoj tilpusiu 
posakiu: "jokia vienybė 
su tokia publika neįmano
ma ir nereikalinga".

Jei iš to būtų išveda
mas dr. Jonaičio —kaip 
tik kultūrininko perdėm! 
— jo abejingumas tauti
nei gyvybei, tai tada rei
kia nuoširdžiai pasi
džiaugt, kad esam išgel
bėti nuo liūdnai svaičio
jamos sampratos apie ta
riamą mūsų visuomenės 
persigrupavimą į ne
lauktai dvi naujas par
tijas. ***

Dr. Girnius, dėdama
sis pastabesniu negu ki
ti, pirmasis pakalbėjo 
apie tai, kas dedasi mū
sų visuomenėje, anot jo, 
"nejučiomis", t.y. dary- 
mąsi nejučiomis dviejų 
partijų. Visuomeninia
me gyvenime būna daž
nai, kad vienur ar kitur 
esama daugumai nejun
tamų dalykų, apraiškų, 
tačiau daug tokių apraiš
kų kaip nejučiomis atsi
randa, taip nejučiomis 
dingsta. Ypač tokios pa
sekmės geros, jei tai at
sitinka su nepageidauja
momis, blogomis apraiš - 
komis, apie kurias pa
prastai ir neskubama kai -

bėt. Tačiau dr. Girnius 
apie tariamai dvi naujai 
susidarančias partijas 
pradėjo kalbėt anksty
bai, prieš dvejus metus, 
kai tada niekas tam ne
patikėjo ir tai praėjo be 
visuomenės dėmesio. Da
bar iš jo dialogo su dr. 
Kebliu pasirodo, kad jis 
tas nejučiomis besida
rančias partijas laiko 
ekstremistinėm, nelem
tomis mūsų visuomenei, 
bet tuo pačiu metu jis 
yra pirmasis, kuris nau
jom partijom (jo paties 
tvirtinimu, dar ir nesu- 
siorganizavusiom) duo
da vardus, kone pasirū
pina jų ideologiniais dės
niais ir stengiasi nė dar 
nesančioms naujagi
mėms duoti išorinį pavi' 
dalą, mato jų frontus.

Tame dr. Girniaus 
rūpestyje atėjo pagelbon 
dr. Keblys, kuris, jau 
ataudęs savo vyresniojo 
kolegos metmenis sa
vais siūlais,prabilo apie 
naujas partijas net iš 
PLB Seimo tribūnos. Jis 
nepakeitė nė naujųjų ne
gimusių partijų vardų. 
Lygiai taip pat kaip ir 
dr. Girnius, jis pavadi
no busimąsias partijas 

"tautininkais" ir 
"valstybininkais". Abie
jų daktarų bendradarbia
vimas kūrime naujo vi
suomeninio gyvenimo te
oretinio pavidalo labai 
aiškus, nes dr. Keblys 
net dėkoja dr. Girniui 
"už paskolintus termi
nus".

Ką čia galima matyti? 
— Pirmiausia, matau 
dr. Girniaus puolimąpra- 
našytėn apie ateinančias 
dvi naujas partijas. Vė
liau — jo praregėjimą, 
kad tos partijos yra ne
lemtos mūsų visuome
nei. O jau po to — jo 
pas i jutimą pašaukime, 
jo paties žodžiais ta
riant "įspėti prieš šių 
naujųjų partijųnelemtį".

Kai kalbama apie tik 
tari amai būsimą daly - 
ką kaip esamą, ar gi 
tai nėra nonsensas? — 
Ir kai įspėjama prieš kaž 
ką nejučiomis ateinan
tį visuomenėn, aiškiai 
negiamą ir tuo pačiu me
tu pasistengiama tai nei
giamybei duoti vardą, 
duoti klišę, — ar gi tai 
nėra vidinis prieštaravi
mas pastangose, ar rū
pestyje tos neigiamybės 
išvengti?

Dr. J. Girniaus sukur
toji samprata apie mūsų 
visuomenės kaitą — tai 
tikras nesąmonės kamuo
lys. Tą rodo kad ir toKs 
mažas kalbinis dalykė
lis, kai jis įspėja 
"prieš šių naujųjų par
tijų nelemtį (m. 
pbr.).

Jei lemtis yra tai,kas 
turi būtinai įvykti, tai ne- 
lemtis yra tai kas ne
įvyks. Tad kam reikia 
įspėjimo prieš tai, ko ne
bus?

Įdr. Girniaus visuomet 
nės kaitos reikalą keltą 
jau 1967 m. žurnale 'Į 
Laisvę' nebuvo atgarsio 
"dėl to, kad niekas nelai
kė tikrove skelbiamų 
ateinančių dviejų naujų 
partijų. Ir dr. K. Keblys 
su kalba PLB Seime apie 
tokias pat naująsias par
tijas pakliuvo keblion pa- 
dėtin tik jau ne dėl to,

(Nukelta į 6 psl.)

Kompozitorių sąjungos rttmų Vilniuje vidus. Projekto autorius V.
Čekanauskas.

AR YRA INTERJERO MOKYKLA 
LIETUVOJE?

Jei, anot žmonių 
pasakų, net ir pelėdai, 
savi vaikai gražūs, tai 
nenuostabu, kad jau
niems lietuviams archi
tektams, inžinieriams, 
technikams, dailinin
kams, chirurgams ar ki
tiems Lietuvoje atlikti 
savi, ypač bent kiek ge
riau nusisekę darbai at
rodo tiesiog nuostabūs. 
Jie apie tuos darbus kal
ba, bei laikraščiuose ra
šo, entuziastingai jais gė
risi, džiaugiasi, tad vie
tomis nei nepasijunta ką 
pertempę ir daugiau nei 
priklauso įsigyrę... Išto
lo teišgirstantiems arte-* 
paskaitantiems apie įvai
rius lietuvių kūrybos bei 
sugebėjimų pranašumus 
Lietuvoj, nelengva susi- 
vaikyti, iki kiek siekia 
malonūs faktai ir kur 
prasideda lengvatikiški 
"apsisukusių galvų" pa
sigėrėjimai savimi.

Viena iš sričių, kurioj 
lietuviai architektai ir 
dailininkai Lietuvoj esą 
tiesiog nuostabiai pasi
žymėję ir visus svetim
šalius, o ypač rusus tie
siog pritrenkę savo pra
našumu, buvo nurodoma 
— interjerai, tai yra pa
statų bei patalpų vidaus 
išplanavimai, įrengi
mai bei išpuošimai. Gan
das apie tai netrunka pa
plisti ir tarp svetur gy
venančių lietuvių, kurie 
mielai juo savo tarpe da
linasi, ir kurie, juo pa
siremdami, irgi gėrisi, 
kad ir nematytomis, bet 
įtikėtomis grožybėmis. 
Žinia bei tikėjimas, kad 
lietuviai, net ir valdomų
jų padėtyje būdami, tuo 
ar kitu pralenkia valdan- 
čiuosius, yra maloni pa
guoda.

Iškyla, žinoma, ir 
skeptiškas klausimas: 
ar tai, kas geriau negu 
ruso padaryta, būtinai 
yra labai gera, ar gal 
dar tik vidutiniška? Ar 
kartais mūsiškiai Lie
tuvoj, savo darbus lygin
dami tik beveik vien su 
rusų darbais ir beveik 
neturėdami progų pasi- 
lyginti su niekuo kitu, ne- 
apsigauna ir ar ne įgyja 
nepagrįstai perdėto bei 
klaidinančio pasitikėji
mo savim? Vienas-kitas 

žinovas iš užsienių yra 
turėję progos pamatyti 
natūroje ir tuos išgirtuo
sius interjerus Lietuvo
je. Įspūdis esąs toks, 
kad kaikurie tikrai labai 
geri, bet daug kitų tik 
"taip sau". Kuo tikėti?

Daug šviesos į tą tik
rų ar vietomis ir perdė
tai išgarsintų iškilumų 
klausimą įneša A. Patai- 
šiaus rašinys "Ar yra lie
tuviška interjero mo
kykla?", ŠVYTURY, 1969 
m. Nr. 11. Ten rašoma:

"Po pirmųjų bandymų 
modernizuoti architektū
rą visi sušneko apie lie
tuviško interjero ste
buklą, žmonės ėmėplūs- 
ti į kiekvieną naujai 
įrengtą kavinę ne kavos 
išgerti, o interjero pa
žiūrėti... Restoranų ir 
kavinių salės, senų ir 
naujų pastatų vestibiu
liai, holai ir svetainės 
keitė savo veidą. Inter
jeras mums tapo kone 
tas pat, kaip Ispanijoj 
korida: kiekvienas "nu
smeigtas" senas inter
jeras — tai architekto 
matadoro laimėjimas, 
nauja lauro šakelė lietu
viškojo interjero šlovės 
vainike. Ta šlovė paskli
do plačiai, bet pasirodė 
besanti nepatvari. Jau se
nokai prigeso susižavė
jimas: Vilniuje jau nebe 
rengiami visasąjungi
niai seminarai interje
ro klausimais... Kas gi 
nutiko moderniajai lie
tuviško interjero mokyk
lai? Nieko. Tiesiog to
kios mokyklos išvis dar 
nėra. Reikia skirti mo
kyklą, besiremiančią aiš* 
kia, teoriškai pagrįsta 
koncepcija, nuo stichiš
kai užplūdusios mados... 
Taip jau susiklostė, kad 
Tarybų Sąjungoje nauja
sis stilius bene anksčiau
siai buvo pripažintas Lie
tuvoje. Mūsų architektų 
darbai tapo pavyzdžiu, 
iš jų mokėsi kiti. Toks 
prestižas, žinomas, bu
vo pelnytas ir malonus, 
bet ir atnešė žalos: jis 
užslopino mūsų savikri
tišką pažiūrą. Apskritai 
mes dažnai perdaug 
reikšmės teikiame pagy
rimams iš šalies ir pasi
metame, jeigu mūsų kas

(Nukelta į 6 psl.)
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DVIEJU DAKTARU DIALOGAS
(Atkelta iš 5 ps.) 

kad jis kalbėjo kontra- 
versiniu klausimu. Sei
mui reikėjo ne svaičio
jimo apie partijas,kurių 
nėra, o į tikrovę atrem
tos kalbos su negeroves 
gydančiais naujais pa
siūlymais ir naujom tei
gi amom našiam darbui 
gairėm. Geras, brandus 
kalbėtojas galėtų duoti ir 
gerą dvasinį priedą — 
sustiprinimui ryžto dar
be ir vilties siekimuose. 
Seimui reikėjo to.***

Viename dalyke sutin
ku su dr. Girnium: "nė
ra ko pyktintis, kad ji 
(t.y. dr. Keblio paskai
ta) daugiau išreiškė ma
žumą".

Taip. Dėl dr. Keblio 
kalbos tikrai nereikia py - 
kintis. Jį reikia užjaus
ti, kad jis pakibo ant dr. 
Girniaus įtaigojamų ter
minų — tautiškumo ir 
valstybingumo — o nuo 
to ir ant naujųjų/Ztauti- 
ninku" ir "valstybinin
kų". Čia ji pasirodo 
nuostabiai ir geras, kai 
jis dėkoja savo vyres
niam kolegai už pasko
linimą tokių terminų, ku
rie jį kaip tik įklampino. 
Tokį žmogų reikia už
jaust!

Dr. Keblys sako: "... 
greitomis neradau tiks
lesnių terminų mūsų nau
jiems visuomenės po
liams apibūdinti, buvau 
priverstas Jus plagijuo
ti". Taip jis rašo laiš
ke dr. Girniui.

Tuo tarpu turiu prieš 
save gražią knygą iš-

• ••
leistą 1968 m. Lietuvių 
Literatūra Svetur, kurio 
je matau Kęstučio Keb
lio 128 puslapių darbą, 
aprašantį lietuvių ro
maną išeivijoj. Ten pat 
jis mini Vinco Krėvės 
'Dangaus ir žemės sū
nus’. Ir apie šį monu
mentalų veikalą, tarpe 
kitų dalykų, K. Keblys 
sako štai, ką:

"Krėvė meta gilesnį 
žvilgsnį ne tik į išvir
šinę visuomenę, bet ir 
minties pasaulį, į gyve
nimo apraiškų prasmin
gumą. Užtat daugelis 
problemų prašoka vaiz
duojamojo laikmečio ri
botumą ir tampa ne tik 
praeities, bet ir mūsų 
dienų žmogaus rūpesčiu 
bei visuomenės klaidų 
taikliu komentaru".

Akivaizdoj šito, man 
kyla klausimas — kaip 
galėjo atsitikt dr.K.Keb- 
liui tokia nelemta lemtis 
užmiršt 'dangaus ir že
mės sūnų' mintį? — O 
gi tai būtų kaip tik daug 
tikslesni vardai, nusa
kantieji ir mūsų visuo
menėj matomas apraiš
kas.

Jei mes dalintume vi
suomenę į dangaus ir že
mės sūnus, tas dalini
mas nebūtų niekam už
gaulus. Čia nebūtų ža
lojami seni įsistiprini* 
šiom prasmėm mūsų kal
bos terminai, nebūtų rei» 
kalo daryti naujos se
mantikos iš gerų, nusi
stovėjusių visuomenės 
grupių vardų. Toks dali
nimas mūsų visuomenės 
atitiktų ir tikrovei.

Dr. J. Girnius, kaip 
amžiumi vyresnysis sen
draugis, dr. K. Keblį 
apibudina taip: "Kaip 
blaiviai kritiškas žmo
gus, jis nelinkęs skubiai 
viskuo patikėti, kur kas 
skleidžiama".

Tai yra gera žmo
gaus savybė. Tik gaila, 
kad su šitokia būdo sa
vybe dr. Keblys pada
rė išimtį dr. Girniaus 
atžvilgiu. Jis patikėjo 
dr. Girniui greitomis, 
šio mintį, terminus ir 
vardus nuplagijavo, tad 
ir su savo kalba Seime 
susilaukė nedžiuginan
čių pasekmių. To neuž- 
glostys nė dr. Girniaus 
tvirtinimas, būk "Dr. K. 
Keblio paskaita pa(si)- 
tarnavo mūsų dabartinių 
rūpesčių išryškinimui.

Rūpesčiai kaip buvo, 
taip ir tebėra tokie patys 
ir nonsensais jų niekas 
neišryškina. Tačiau tik
ra yra tai, kad dr. K. 
Kebliui su paskaita Sei
me yra geras tikrovės 
patyrimas, kurio nerei
kia jam pačiam imti gi
liai širdin, tačiau reikia 
ir neužmiršti.

AR YRA

INTERJERO...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nesupranta. Tai irgi ro
do, kad remiamės nela
bai aiškiais principais".

"... Dabar į savo dar
bus žiūrime blaivesne 
akim ir labiau sugebame 
skirti gera nuo blogo... 
Kalbėdami be nuolaidų, 
turime pripažinti, kad 
mūsų interjeras po savo 
didžiojo šuolio per de
šimtmetį kokybiškai ne
paaugo. Kodėl? Peršasi 
išvada, kad mes vis dar 
nesupratome aiškiai, 
kas sudaro interjero es 
mę..." (ELTA)

MALĖ
WANTED AT ONCE

IST CLASS SKILLED
SHEET METAL 

FINISHERS
Processing company needs qua- 
lified FULL and PART TIME 
men to vvork on automotive sheet 
metai repairs. $3.91 per hour, 
plūs full company benefits.

Export Processing Co.
Apply 19925 Hoover Rd. or call 
Mr. Guilbault, (313) 371-6400.

(68-74)

ELECTRICIANS
MUŠT BE EXPERIENCED

APPLY EMPLOYMENT OFFICE
965 CLAIRPOINTE

CHRYSLER JEFFERSON PLANT
DETROIT, MICH.

CHRYSLER
CORPORATION

An Equal Opportunity Employer (67-69)

We Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12 
MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH 
$5,000por annum

or MORE

Savingt cortrficatot tuued 
for six montha or on« 
yoar-in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and tharaaftar in 
multiplas of $1,000.00. 
Earnmgi are paid at 
maturity.

Pągsbook Savings
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Qu t u a I

or MORE

Savings cartTficatei tisued 
for wx months or one 
yaar-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and theraaftar in 
multiples of $500.00. 
Earnmgt are paid at 
maturity.

JOURNEYMEN

INDUSTRIAL ELECTRICIANS 
TOOL AND DIE MAKERS 

MILLWRIGHTS 
MACHINISTS

IST & 2ND SHIFT

STEADY W0RK

EXCELLENT W0RKING CONDITIONS 
MANY FRINGE BENEFITS

BINGHAM STAMPING CO.
5511 TELEGRAPH RD.
TOLEDO. OHIO 43612

An Equal Opportunity Employer
(67-71)

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608

Vlrgima 7-7747

MOLDING FOREMAN
Experienced 

in sand and sųueezer work.

Bronze Jobbing Foundry
Immediate Opening.

Call
313 _ 961-0934

(66-68)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PIGIAUSIAS BODAS
APSILANKYTI
SAVO
SENOJE TĖVYNĖJE

Jeigu turite draugus ar gimines Europoje, ar nema
lonu būtų nustebinti juos savo apsilankymu? Tik pri
eikit prie savo telefono ir netrukus ilgai galėsit kal- 
dėti su saviškiais ten tėvynėje.

Savaitinės kainos asmeniui — su — asmeniu už 
tris minutes laiko bent kurioje dalyje Europos yra 
tik $16 (plūs Federal Tax). Ir numažintos kainos 
pritaikinta pasikalbėjimams daugelyje kraštų tam 
tikromis valandomis naktį ir sekmadieniais. Opera
torė suteiks jums smulkesnius paaiškinimus.

Pasikalbėti su užsieniais yra lengva, tik pasukit 
"OPERATOR” numerį ir ji viską kitką jums atliks.

Turėkit malonų vizitą su saviškiais jūsų tėvynėj.

Ohio Bell

Tel. HY 7-4677 Z f'* W

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

American Aviation Corporation
This progressive aireraft company is offering challenging 
and revvarding opportunities to ąualified applicants, in the 
folloiving categories:

JOURNEYMEN
or

IST CLAS SKILLED
TOOL MAKERS 

MACHINISTS
GENERAL FACTORY LABOR

Mušt be able to sėt up vvork from Blue Prints & Ciose Tole- 
rances.

1ST & 2ND SHIFT
The above are all expansion openings. Now is the time to 
joint a rapidly grovving, general aviation corporation. Excel- 
lent employe benefits and wages.

Apply call or write

American Aviation Corporation
318 Bishop ltd. Cleveland, Ohio 44143

(216) 449-2200
”An Equal Opportunity Employer”

(68-69)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŽEIKA&EVANS

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
■vipįi (m 11 III.* . . .........v 11 1

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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DAINUOJANTI 
ŽYMANTU ŠEIMA
KONCERTUOS CLEVELANDE

DIRVOS RENGIAMAME VAKARE
VAKARAS ĮVYKS ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE. PO KONCERTO ŠOKIAI, GROJANT GERAM ORKESTRUI. VEIKS TURTINGAS BUFETAS.

• Darbo dienos šventę, 
rugsėjo 1 d. pašto Įstaiga 
bus uždaryta ir laiškai ne
bus išnešiojami. Tik special 
delivery siuntos bus prista
tomos Į namus.

• Henrikas Macijauskas, 
Dirvos linotipininkas, ir po
nia išskrido trim savaitėm 
į Europą, Olandiją ir Va
karų Vokietiją. Ilgiau žada 
buvoti Vakarų Vokietijoje. 
Ketina aplankyti ir Skandi
navijos kraštus — Daniją, 
Norvegiją ir Švediją.

• Aldona ir Antanas Mo
tuzai, gyv. Chicagoje, šiuo 
metu vieši Clevelande, apsi
stoję pas A. ir J. Šiaučiūnus.

• Lithuanian Village ben
drovės naujais direktoriais 
išrinkti: J. Švarcas, Z. Duč- 
manas, dr. Ed. Lenkauskas 
ar L. Staškūnas.

• Albertas Meilus paskir
tas vyriausiu chemiku 
(Technical Director) susi
jungusios Warren Refining 
and Chemical Co. su Parr 
Co.

A. Meilus prieš keletą 
metų gavo magistro laipsnį 
iš fizikos chemijos Case 
Westem Reserve Universi
tete. Be to , jis yra baigęs 
Toronto ir Stuttgarto uni
versitetus. Amerikiečių in
žinierių tarpe žinomas kaip 
išvystytojas Plastilube Mo
ly Nr. 3, kuris vartojamas 
aviacijos srityje.

Paskutiniu laiku, paski
rus jį Pilėnų tunto tuntinin- 
ku, daug dirba su skautais.

• Raudonasis Kryžius 
Clevelande, pagelbėti nu- 
kentėjusiems nuo viesulo 
"Camille”, užsibrėžė surink
ti 94,000 dolerių. Visame 
krašte norima surinkti 6 
milijonus.

Dirvos skaitytojai kvie
čiami prisidėti nors ir kuk
lia auka pagelbėti likusiems 
be pastogės Mississippi ir 
Louisiana valstijų gyvento
jams. Aukas rfiųsti: Red 
Cross Hurricane Relief, 
1227 Prospect Avė., Cleve
land, Ohio 44115.

Jauniausieji Žymantų šeimos dainininkai Aldona ir Jonukas išpil- 
dant duetą "O kur buvai, dieduk mano". Dainuojančios Žymantų šei
mos koncertas pirmą kartą Clevelande {vyks rugsėjo 27 d. §v. Jur
gio parapijos salėje. Rengia Dirva.

NERINGOS IR PILĖNŲ 
VASAROS STOVYKLA 

WASAGOJE
"Neatsimenu kada man 

teko stovyklauti su tokiu 
puikiu skautišku jaunimu 
kaip šiais metais”, — pa
reiškė viena vadovių, atsi
sveikinant po vienos savai
tės stovyklavimo Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietė
je. Per tą savaitę tiek daug 
smagių valandų praleista, 
tiek įvairių pergyvenimų 
patirta, kad sesės ir broliai 
su skaudančia širdimi grįžo 
atgal į Clevelandą. Tėvams 
Pranciškonams, ypatin g a i 
Tėvui Pauliui Baltakiui, 
OFM, visų skaučių ir skau
tų priklauso širdinga padė
ka už leidimą pasinaudoti 
stovyklaviete, kurioje visų 
skautiška dvasia nepapras
tai sustiprėjo.

Ilgai stovyklautojai pri
mins skautų vyčių kandida
tų iškyla, kuri užtruko be
veik dvi dienas, viso su
vaikščiota 45 mylios. Sesės 
tur būt niekad nepamirš sa
vo iškylos į Mėlynuosius 
kalnus ir lietų nakties metu 
ir kaip šlapia buvo miegoti. 
Be to, visi stovyklautojai 
aplankė Midlando Martyrs 
Shrine ir St. Maries kaime

lį, kur maždaug prieš 300 
metų Tėvai Jėzuitai atvežė 
vakarų civilizaciją ir buvo 
nedraugiškų indėnų mirti
nai nukankinti.

Stovyklos kapelionas, Tė
vas Rafaelis šakalys, OFM, 
pravedė labai įdomius pasi
kalbėjimus su skautais vy
čiais kandidatais ir vyr. 
skautėmis apie šių dienų 
moralę ir naujus principus. 
Nuo ryto iki vakaro visi 
buvo užimti: mokėsi, spor
tavo ir turėjo laiko pasi
maudyti puikiame Huron 
ežere. Vakarais prie lieps
nojančio laužo skambėjo 
dainos ir visi turėjo progos 
parodyti savo talentus kaip 

artistai. Stovyklos Aidų, ra
dijo valandėlė, kurią prave
dė Rūta Mekešaitė, Aldona 
Kavaliūnaitė, Arūnas čiu
berkis ir Romas Vasiliaus
kas, kas dieną informuoda
vo ne tik kas yra ir bus sto
vykloje, bet ir taip pat ir 
apie sesių ir brolių ateities 
planus.

Stovyklos šeimininkės p. 
p. Kazlauskienė, Mainelie- 
nė, Nagevičienė ir Urbona
vičienė skaniai ir sočiai mai
tino 82 stovyklautojus ke- 
turius kartus į dieną.

Neringos ir Pilėnų sto
vyklų didieji vadovai: sesės 
Aldona Grinienė, Nijolė 
Kersnauskaitė, Giedrė Ki- 
jauskienė, Amanda Mulio- 
liėnė, Marija Puškorienė ir 
broliai Eugenijus Jakulis, 
Albertas Meilus ir Vytau
tas A. Staškus didesnę dalį 
savo pareigų perleido jau
nesniesiems, kurie įrodė, 
kad jie gali, jeigu jais pa
sitikima, labai gerai atlikti 
savo pareigas. Sesė Eglė 
Giedraitytė savo pareigas 
kaip Neringos stovyklos ko
mendante, atliko tikrai pui
kiai. Dalia Nasvytytė, vyr. 
skaučių vadovė, buvo nepa
keičiama s. Amandos Mu- 
liolienės talkininkė. Ypa
tingai gerai pasirodė L. K. 
Mindaugo draugovė su savo 
draugininku Kastyčiu Gied
raičiu, kuris dar ėjo ir Pi
lėnų stovyklos komendanto 
pareigas. Didysis stovyklos 
laužas, kuris įvyko rugp. 9 
d., sutraukė virš šimto sve
čių iš Toronto ir taip pat 
keletą šeimų iš Clevelando.

Sekmadięnį, rugp. 10 d., 
stovykla buvo oficialiai už
daryta. Dalis Pilėnų brolių 
tuoj po pietų atsisveikino, 
nes turėjo grįžti į namus, 
seses ir likusieji Pilėnai pir
madienį rytą atsisveikino su 
Tėvu Rafaeliu, tikėdamiesi, 
kad sekančiais metais vėl 
galės grįžti į puikiąją Wa- 
sagą. V. S.

• Paskutinė gegužinė 
įvyks rugsėjo 14 d., 1 v. p. 
p. Vlado Dauto sodyboje. 
Rengia ALT S-gos Clevelan
do skyrius. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami dalyvau
ti.

KVIEČIA Į LAUŽĄ
Neringos tunto vyr. skau

tės ir Pilėnų tunto skautai 
vyčiai kandidatai kviečia 
visus Clevelando lietuvius 
šį penktadienį, rugpiūčio 29 
d. prie skautiško laužo, kur 
bus pakartota programa, iš
pildyta šios vasaros stovyk
los užbaigimo laužo metu. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Vie
ta: p.p. Kijauskų ūkyje. Va
žiuoti Lakeland Freeway iki 
Road 20, tuo keliu važiuoti 
iki McMacken Rd. (Gulf 
Gas Station ant kampo), 
sukti į kairę ir privažiavus 
trečią namą, sukti į dešinę 
ir važiuoti kol pamatysit se
ses ii- brolius ruošiants lau
žui.

HELP
FAC1ORY HELP — FEMALE
General light assembly work. 
Will train. Apply in person.
Viking Caulking Gun Co.

4518 Lakeside Avė.

HOUSES FOR SALE
21.900

New 3 bedroom ranch 
with lVi baths builtin oven 
—range & disposal, full 
basement on a 50x150 ft. 
lot. Good location off Lake 
Shore Blvd. Near įShore- 
gate shopping—churches & 
schools.

18.900
New 3 bedroom ranch 

with large utility room off 
Willowick drive with 11Ą 
bath close to shopping & 
schools.

10,500
Approx. Vi acre industrial 

lot zoned for heavy indus- 
try in Eastlake close to 
Rte. 91 & the Lakeland free- 
way.

24.900
New 3 bedroom split level 

off Lake Shore Blvd. on a 
50x200 f t. lot. lJ/2 baths, 
family room.

VINE REALTY INC.
Corner Rte. 91 & Vine St.

Eastlake, Ohio 
942-4440

(68-69)

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeowners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 9444)835.

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

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR SHOP 

Variety of Jobs Available 
W1NDERS. SINGLE PHASE 

WINDERS, 3 PHASE 
MECHANICAL REPAIRMAN 

CO1L W1NDER 
We are interested in men who have a 
mechanical or electrical background. 
We are willing to train. 

The Elliotte Electric Co. 
2186 Vest 25th 

lnterview 9 to 11 and I to 3 P.M. 
Cleveland, Ohio

(65*68)

WANTED
IST CLASS

STEEL RULE DIE MAN 
Die cutting manufacturing needs a 
man to make close tolerance intricate 
steel rule gasket dies. Experience re* 
quired. This is a challenging job with 
a growth company. Good wages and 
relocation cost for the right man, 
ideal location in southwestern Ohio 
lown.

INDUSTRY PRODUCTS
CO.

Piqua, Ohio
513 — 778-0585

(62-71)

AUTODYNAMICS 
CORPORATION 
OF AMERICA

Ntns 

ENGINEĖRING 
ILLUSTRATORS 
Layout, Proceti & Trsco 

INDUSTRIAL 
DESIGNERS 

Deiign, Style Ii Follow-Up 

PRODUCT 
DESIGNERS 
WiHi lody Surfac* «xp.

Paid Helldayt, vacatlont, 
knpHaHutloa, life In,urane*. 

29380 Stephensos 
bahraan 12 and II MII*

MADISON HEIGHTS

TO: RED CROSS HURRICANE RELIEF 
1227 PROSPECT AVĖ.

CLEVELAND, OHIO 44115 

ENCLOSED IS MY $_____________
CONTRIBUTION FOR HURRICANE 
CAMILLE DISASTER VICTIMS.

NAME

ADDRESS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai, 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dalyvaukim 
demonstracijoje 
prie JT

šiemet sukanka 30 metų 
nuo klastingojo MOLOTO- 
VO-RIBBENTROPO pakto, 
kurio pasėkoje Lietuva, Lat
vija ir Estija neteko savo 
nepriklausomybių ir šian
dien dar kenčia po raudono
jo tirono padu.

Ryšium su ta sukaktim, 
pabaltiečių organizacija 
BATUN, daranti žygius iš
kelti Pabaltijo kraštų nepri
klauso m y b ė s k 1 a usimą 
Jungtinėse Tautose, šaukia 
protesto demonstraciją — 
p a b altiečių manifestaciją, 
šeštadienį, rugsėjo 20 d. nuo 
2 iki 5 vai. po pietų prie 
Jungtinių Tautų New Yor
ke būstines Dag Ham- 
marškjold Plaza aikštėje.

ši demonstracija įvyksta 
kaip tik naujosios JT sesi
jos atidarimo metu, kada 
bus suvažiavusios viso pa
saulio kraštų galvos. Bus 
proga parodyti pasauliui, 
kad pabaltiečiai yra dar gy
vi ir trokšta savo kraštams 
laisvės ir nepriklausomybės.

Kiekvieno lietuvio parei
ga — nepamiršti tos dienos 
ir kuo gausiau dalyvauti 
šioje protesto demonstraci- 
joj-manifestacijoj.

Visos lietuvių organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavom ir plakatais.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreipkitės į United Bal
tic Appeal, 2789 Schurz 
Avenue, Bronx, N. Y. 10465, 
telef. (212) 828-2237.

MOKYTOJAI 
DAINAVOJE

Rugpiūčio 19 ir 20 dieno
mis mokytojai tęsė savo 
studijas.

Paminėtina du dalykai: 
jaunimo simpoziumas ”Kas 
ir kaip padėjo mums išaug
ti sąmoningais lietuviais” ir 
”Beskyrės sistemos” semi
naras.

Jaunimo simpoziume iš
ryškėjo, kad lituanistinė 
mokykla ir pirmutiniai 

A. t A.

PETRONĖLEI SVILIENEI

mirus, jos sūnui aviacijos majorui AL

FONSUI, dukrai BIRUTEI MARTIN- 

KIENEI, podukrai EUGENIJAI MA

LIŠAUSKIENEI su šeimomis, reiškia

me nuoširdžią užuojautą

A.L.T. S-gos Valdyba 
Bostone

Mielai motinai Lietuvoj mirus, jos dukrai

JOANAI STEPIENEI
ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime

A. ir E. Bliūmentaliai 
Pranė Bliūmentalienė

veiksniai yra šeima, drau
gai, lituanistinė mokykla ir 
organizacijos. Lietuviš kas 
sąmoningumas turi ateiti 
natūraliai, bet ne prievartos 
būdu. Didžiausias priešas 
lietuviškumo yra dideli nuo
toliai ir tėvų abojumas. Tie 
jaunuoliai, kurie gyvena ar
ti mokyklų, organizacijų ne
mato jokių sunkumų pasi
likti lietuviškoje aplinkoje.

Beskyrės sistemos semi
naras, kaip buvo laukta, su
silaukė nemažai dėmesio. 
Diskusijose iškilo visa eilė 
teigiamų ir neigiamų ypa
tybių. ši sistema yra labai 
atsargiai priimama pačių 
amerikiečių. Mūsų lietuviš
koms mokykloms būtų gali
ma kai ką panaudoti.

Be šių dviejų paskaitų, 
St. Barzdukas referavo "LB 
lituanistinių mokyklų tauti
nio ugdymo programoje”, ši 
tema bus tęsiama vėliau. 
Studijų dienų dalyviams bu
vo pristatytas praeitais me
tais pasirodęs G. Česienės II 
skyriaus vadovėlis "Rūte
lė”. J. Juknevičienė supa
žindino mokytojus su vaiz
dinėmis priemonėmis prieš
mokyklinio vaiko auklėji
mui.

Vakarais laisvosios tribū
nos metu nagrinėjama įvai
rūs klausimai, kurie nėra 
įtraukti į studijų savaitės 
programą. Jaunimas prie 
laužo pasilinksmina. (pj)

• Lietuvis raketų pradi
ninkas — itališko ELTA- 
PRESS rugpiūčio mėn. biu
letenio vedamoji tema. Pir
mo puslapio iliustracijose ir 
pirmojoj žinioj parodytas ir 
aprašytas Lietuvos bajoro 
Kazimiero Semenavič i a u s 
mokslinis veikalas "Didysis 
artilerijos menas”, išleistas 
Amsterdame, 1650 metais, 
lotynų kalba (vėliau išvers
tas į daugelį kitų kalbų). 
Ten yra išdėstyti ir raketų 
veikimo pagrindiniai dės
niai, praktikoje iki šio šimt
mečio nepritaikyti tik dėl 
technologinių trūkumų.

• Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui labai reikalingi du 
Putino kūriniai: dviejų da
lių romanas "Krizė” ir mis
terija "Nuvainikuotoji Vai
dilutė” (vėliau ji buvo pa
vadinta "Vaidilutė Moti-

Vaizdas iš praeitų metų neolituanų stovyklos prie George ežero New Yorko valstijoje. Šiais metais 
stovykla atidaryta Pottawattamie vasarvietėje prie Benton Harbor, Mich.

V. Maželio nuotrauka

na”), atspausdinta "židiny
je” ar "Ateityje". Kas tu
rėtų minėtą romaną ir tą 
žurnalą, kuriame buvo at
spausdinta misterija, labai 
prašomi padovanoti arba 
nors paskolinti nukopijavi- 
mui. Siųsti šiuo adresu: Pa
saulio Lietuvių Archyvas, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

VVORCESTER

KVIEČIA Į VAKARĄ
Worcesterio Aušros Var

tų Putnamo seselių moterų 
rėmėjų skyrius rugsėjo 27 
d., 7 vai. p. p. Maironio Par
ke rengia vakarienę su įdo
mia menine programa, ku
rią atliks Marija Petraus- 
kienė-Lemkytė. Ji išpildys 
A. Kačanausko, St. Šim
kaus, J. Tallat-Kelpšos ir kt. 
k o m p o zitorių patriotines 
dainas. Solistei akompanuos 
muzikė Eleonora Dvarionai- 
tė-Minukienė, baigusi Kau
no Konservatoriją ir Hart
fordo universitetą, kuriame 
gavo muzikos magistro laip
snį.

Visi vvorcesteriškiai ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti į šį 
vakarą — pasiklausyti me
ninės programos, pasivai
šinti skaniais valgiais bei 
gražiai praleisti laiką, gro
jant Worcesterio R. M. trio 
orkestrui.

Visas pelnas skiriamas 
mergaičių vasaros stovyklai 
"Neringai".

HELP WANTED MALĖ

ELECTRIC 
KNIFE 

CUTTERS
MUŠT BE EXPERIENCED

APPLY 
EMPLOYMENT OFFICE 

965 CLAIRPOINTE 

CHRYSLER 
JEFFERSON 

PLANT 
DETROIT, MICH.

e
 CHRYSLER

CORPORATION

An Esual Opportunity Employer

(67-69)

Wanted Ist Class Skilled 
TOOL ROOM — 

MACHINISTS 
SHEET METAL MEN 

MACHINE ASSEMBLERS 
Steady employment, over
time, Excellent pay and 
fringe benefits.
LINK ENGINEERING CO. 

13840 Elmira 
Detroit, Mich.

(65-71)

KORP! NEO-LITHUANIA STOVYKLA 
1969 m. rugpiūčio 23 — rugsėjo 1 d.

Stovyklos vieta: 
Pottawattamie Resort, Benton Harbor, Mich.

Stovyklos vadovybę su- 
daro: vadovas fil. M. Šim
kus, pavaduotojas fil. R. 
Slivinskas, vyrų vadovaą. 
šen. V. Cicėnas, merginų 
vadovė šen. G. Vainaitė, tė
vūnas šen. R. česas, magis
trą fil. J. Slivinskienė, ad
ministratorius fil. B. Kaąa- 
kaitis, sporto vadovas šen. 
R. Gierštikas, sporto vado
vė šen. V. Pleirytė, vyr. dai
nininkas šen. R. Panaras ir 
stovyklos gydytoja dr. B. 
Kasakaitienė.

Stovyklavimo metu lei
džiamas laikraštis "Nakti
balda", kurio redakciją su
daro: A. Augaitis, R. če
sas, Eidėnaitė, P. Jokubaus- 
kas, D. Nasvytytė, A. Pa- 
vilčiūtė, G. Grybaitė.,

Rugpiūčio 23 d., šeštadie
nį, suvažiavus stovyklauto
jams įvyko susipažinimo 
vakaras.

Rugpiūčio 24 d. po pa
maldų įvyko oficialus sto
vyklos atidarymas — vėlia
vų pakėlimas ir akademija. 
Dr. L. Kriaučeliūnas skaitė 
paskaitą "Lietuviškos išei
vijos veiklos prasmė”. Va
kare buvo paskirų skyrių 
pasirodymai.

Rugpiūčio 25 d. iš ryto 
po vėliavų pakėlimo ir pus
ryčių buvo inž. J. Gaižučio 
paskaita ”Korp! Neo-Li
thuania organizavimas ir 
sugestijos”, ir D. čiuberky- 
tės referatas "Kas nuveda 
jaunuolį į Korp! Neo-Lithu
ania”. Vakare įvyko laužas.

Rugpiūčio 26 d. buvo dr. 
J. Mauruko paskaita "Moks
lo nauda ir galimybės į pra
monę” ir J. Valkiūno pa
skaita "Kas nuveda jaunuo
lį į universitetą”. Vakare 
įvyko alutis-arbatėlė.

Rugpiūčio 27 d. kaip 
įprasta kasdien po vėliavų 
pakėlimo ir pusryčių bus V. 
Kleizos paskaita "Supažin
dinimas su bendrinėmis or- 
ganiz a c i j o m i s (Vlikas, 
ALTa, Balfas, LB ir kt.) ir 
jaunimo įsijungimas į jas”. 
Po to įvyks simpoziumas 
"Hipiai taip ar ne”. Daly
vauja V. Jurgėla, V. Cicė
nas, V. Misiulis ir B. Gu- 
daitė. Po pietų nuo 2 iki 6 
vai. laisvalaikis. Po vaka
rienės 8 vai. įvyks kaukių 
balius.

Rugpiūčio 28 d. bus Fuk- 
sų diena ir V. Krapausko 
paskaita. Vakare Fuksų va
karas.

Rugpiūčio 29 d. bus A. 
Augustinavicienės paskaita 
"Amerikos universitetų da
bartinė dvasia ir jos pasek
mės” ir adv. J. Smetonos 
paskaita ”Kas yra konser
vatoriai ir uždaviniai”. Va
kare talentų vakaras ir šo
kiai, grojant Detroito neo
lituanų orkestrui.

Rugpiūčio 30 d. po pietų 
įvyks Korp. suvažiavimo 
dalyvių registracija ir 5 vai. 
p. p. A. Laikūno "Tautinio 
s ą m oningumo reiškimasis 
išeivijoje”. Po vakarienės 7 
v. v. įvyks suvažiavimo pir
masis darbo posėdis. 9:30 
v. v. literatūros vakaras-šo- 
kiai.

Rugpiūčio 31 d. Po pamal
dų 11 vai. iškilmingas posė
dis ir stovyklos uždarymas. 

Moterų ansamblis "Vakarų Aidai” gražiai pasirodąs {vairiuose Los 
Angeles parengimuose. Sėdi iš kairės: M. KanČauskienė.I. Tumienė, 
sol. K. Dambrauskaitė, J. Radvenienė,sol. R. Aukštkalnytė.A. Mac
kevičiūtė. Stovi: O. Deveikienė, J. Čekanauskienė ir sol. B, Dabšienė.

Pr. Gasparonio nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ 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 
Visai arti šiltos srovės, privatus 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

ę»VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA 

SS IR PRIIMA SVEČIUS
Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER- 

W VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

SmB Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
. didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 

pajūrio vilą.

A. Modesto paskaita "Korp! 
Neo-Lithuania ideologi jos 
ateitis”. Po pietų 2 vai. su
važiavimo antrasis darbo 
posėdis ir po vakarienės 7 
v. v. suvažiavimo trečiasis 
darbo posėdis. 9 v. v. lau
žas — šokiai.

Rugsėjo 1 d. Po pietų sto
vyklautojai išsiskirsto.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PAGERBTI LIETUVOS 
KANKINIUS 

DABARTINĖ PROGA 
NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenan
tiems tenka nepasikartojan
ti privilegija įamžinti Lie
tuvos vardą ir jos kankinių 
atminimą lietuviška koply
čia šv. Petro bazilikoje, Ro-
moję.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukas siųsti adresu: U 
THUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND, 2701 W. 
68th St., Chicago, III. 60629.

EXPER1ENCE
PRESS OPERATORS

Who can sėt up and read Blue Prints 
on short run work.
Steady work and fringe benefits. 

Auto City Sheet Metai Co. 
4601 Nancy Detroit, Mich.

313 — 893-3000
(65-68)

aplinkuma, 
atviros jūros pliažas
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