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STRATEGINE BŪKLE
SOVIETŲ TAIKOS OFENZYVOS PASĖKOJE

Praeitą savaitę Vie
noje pasibaigė SALT 
(Strateeic Arms Limi- 
tation Talks) sesija. Čia 
abeji (amerikiečiai ir so
vietai) pašnekesių daly
viai tik išdėstė savo pa
žiūras (outlines) į stra
teginių ginklų apriboji
mą. Lapkričio mėn. jie 
vėl susitiks Helsinkyje, 
kur eventualiai tos pa
žiūros bus taip suderin
tos, kad galima būtų jau 
galvoti apie sutarties 
tekstą. Sakoma, kad pre
zidentas Nixonas yra la
bai patenkintas pažiūrų 
panašumu ir tikisi grei
to susitarimo.

Aplamai imant, sovie
tai turėtų būti suintere
suoti strateginių ginklų 
apribojimu, nes ūkiškai 
yra daug silpnesni už 
JAV, o moderniški gink
lai yra labai brangūs. 
Už tat ginklų lenktynės 
jiems faktinai yra nepri
einamos. Taip tačiau at
rodo teoriškai, praktiš
kai, sovietai žymiai spar
čiau siekia pranašumo 
tų ginklų srityje negu 
amerikiečiai. Gynybos 
Sekretoriaus Melvin 
Laird teigimu, jei sovie 
tai toliau sieks ta pačia 
sparta pranašumo, jie 
apie 1974 metus pralenks 
amerikiečius Ploaris ra
ketų srityje. Polaris ra
ketomis yra apginkluoti 
amerikiečių atominiai 
povandeniniai laivai. Jų 
pranašumas slypi tame, 
kad tuos laivus yra sun
koka susekti ir tuo pa
čiu vienu puolimu sunai
kinti. Už tat vien tų lai
vų raketomis JAV galė-

RašytojųLietuvių
Draugija 1969 metų pre
miją 1000 dolerių pasky
rė Henrikui Nagiui už 
poezijos knygą "Broliai 
baltieji aitvarai".

Vertinimo komisijoje 
buvo: Alė Rūta, Bernar-

ir būki ę prie Suezo kana
lo. Paliaubų paskelbi
mas nesustabdė sovietų 

tų atsikeršyti už ęven- priešlėktuvinių raketų 
slinkimą į kanalą. Izra
elis teigia, kad tai yra 
paliaubų sulaužymas. 
Washingtonas duoda su
prasti, kad sovietai tai 
padarė iš "įsibėgėji
mo". Jie jau buvo pasi
ruošę tas baterijas per
kelti arčiau kanalo ir tai 
įvykdė jau popaliaubųpa 
skelbimo, tačiau taitru-. 
ko tik 12 ar 18 valandų 
po paliaubų įsigaliojimo 
ir už tat neverta vien 
dėl to pradėti kariauti. 
Vienoj ar kitoj vietoj 
toks nuolaidumas gal ir 
reikalingas bei prasmin
gas, bet kaip nuolatinės 
politikos principas — jis 
be abejo yra žalingas. 
Jei sovietams reikalin
gos paliaubos Artimuo
siuose Rytuose, jie, o ne 
kita pusė turi už tai mo
kėti.

Sovietų siekiai čia yra 
gana aiškūs. Jiems reika
lingas Suezo kanalo ati
darymas, kad turėjus pa 
togų priėjimą į Indijos 
vandenyną. Artimuosiuo
se Rytuose yra 62% viso 
pasaulio žinomų naftos 
išteklių. Artimieji rytai, 
įskaitant ir šiaurės Af
riką patiekia trečdalį 
viso pasaulio naftos, ta*, 
čiau patys suvartoja tik 
2% savo produkcijos. Ma
ža to, kadangi tos naftos 
eksportas ir pardavimas 
yra amerikiečių ranko
se, jų firmos iš to biznio 
uždirba milžiniškas do
lerių sumas. Už tat ir so
vietams labai norėtųsi 
kaip nors įsijungti į naf
tos eksplotaciją ir jos 
"globą". Bet ne ameri
kiečių uždvinys būtų to 
tikslo pasiekimąpaleng- 
vinti. Suezo kanalo užda
rymas amerikiečiams 
gali būti naudingesnis.

Ir išjungimas artikap 
ribojimas strateginių 
ginklų gali turėti dvipu
ses. Viena jų gali būti 
JAV-bėms ir nenaudin
ga.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

tualų JAV didmiesčių už
puolimą, kas savo keliu 
verstų nuo tokio užpuo
limo atsisakyti nuo toli- 
limo atsisakyti. Visa tai 
veda prie minties, kad 
abiem valstybėm apsi
mokėtų atsisakyti nuo to
limesnio ginklavimosi, 
jei būtų įmanoma išlaiky
ti dabartinį teroro ba
lansą. Žinia, technika ne
stovi vietoje. Nauji išra
dimai ginklus gali pato
bulinti ir ilgainiui gink
lų balansą išardyti. Už 
tat labai svarbu budėti 
ir nuolat prisiminti se
ną lotynų patirtį: nori 
taikos — ruoškis karui.

Deja, Amerikoje šios 
teisybės nenorima prisi
minti. Gauti lėšas iš kon
greso priešraketinių ra
ketų apsaugai (ABM) ad
ministracijai buvo labai 
sunku. Administracijos 
politikos priešininkai 
aiškina, kad girdi reikia 
palaukti kol paaiškės ga
lutini SALT pašnekesių 
rezultatai, administra
cija laikosi pažiūros, 
kad’ toji ABM sistema 
yra labai paranki mai
nams. Jei sovietai nutik
tų apriboti savo naujų di
džiulių raketų SS-9 sta
tymą į pozicijas, JAVga
lėtų atsisakyti nuo ABM. 
Atrodo, kad viltys tam 
yra pamatuotos.

Bet džiūgaujant dėl 
naujos Maskvos 'taikos 
ofenzyvos’ nereikėtų pa
miršti patirties apie so
vietų elgesį. Imkim, kad 

poetas

LAUREATAS

das Brazdžionis, Alfon
sas Gricius, Juozas Ti
ntais ir Pranas Visvy
das.

Premija bus įteikta š. 
m. rugsėjo 4 d. Toronte. 
Mecenatas — Lietuvių 
Fondas Amerikoje.

Komunistų įspėjimas dėl 
kelionių į Sovietiją...

* SOVIETIJOJE drau
džiama be specialaus lei 
dimo atitolti nuo kelio ku
riuo buvo leista keliauti 
vizituojant miestus. 
Taip rašo prancūzų ko
munistų laikraštis 1' 
Humanite, duodamas pa
tarimus keliaujantiems į 
Rusiją. Laikraštis įspė
ja nuo bet kokios turisti
nės fantazijos. "Kai ten 
jau būsite, jums bus ne
lengva, tiesiog neįmano 
ma... pakeisti viešbutį, 
prailginti ar sutrumpinti 
buvimą kuriame nors 
mieste, keliauti trumpes
niu keliu, aplenkiant vie
ną ar kitą miestą, kurio 
nenorėtumėte matyti, 
bet kuris buvo numatytas 
jūsų kelionės plane". Ir 
pabaigoj įspėja, kad ne-

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos trimetinės konferencijos metu suruošto simpoziumo "Krikš
čionis ir komunistas kovoje už žmogų" prelegentai: J. Daugėla, dr. K. Šidlauskas, kan. V. Zakarauskas 
ir A. Razgaitis.

LIETUVIU KRIKŠČIONIU DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
TRIMETINĖ KONFERENCIJA CLEVELANDE

Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos tri
metinė konferencija įvy
ko rugpiūčio 14-16 d. Cle
velande Šv. Jurgio para
pijos salėje.

Šalia sąjungos atstovų 
iš Detroito, Chicagos, 
New Yorko, Washingto- 
no, Clevelando, Europą 
ir Paryžių atstovavo 
Adolfas ir Birutė Venc- 
kai.

Nors konferencija te
prasidėjo šeštadienį, 
rugp. 15 d., tačiau penk
tadienio vakaro jaunimui 
skirtą simpoziumą te
ma "Krikščionis ir komu 
nistas kovoje už žmo
gų" reikia laikyti lyg ir 
įžanga į konferenciją. 
Šio simpoziumo įvadinę 
paskaitą skaitė LKDS- 
gos Centro Komiteto pir
mininkas Alg. Kasulai- 
tis. Po to įvykęs pokal
bis - diskusijos užsitęsė 
virš poros valandų. Jose 
dalyvavo ir svečias kun. 
St. Yla.

Šeštadienio rytą konfe 
rencija pradėta registra
cija ir darbo posėdžiais. 
Konferencijos prezidiu
mą sudarė pirm. Anta
nas Garka, vicepirminin- 

klausantieji gali susi
laukti skaudžių pasek
mių, jei galvos, kad Ru
sijoj visur durys atvi
ros... 

LKDS trimetinės konferencijos Clevelande rugpiūčio 14-16 d. dalyviai. A, Razgaičio nuotraukos

kai inž. Adolfas Venc
kus ir Ant. Repšys, sek
retoriai Povilas Mikšys 
ir Petras Balčiūnas. Da
lyviai ir svečiai turėjo 
progos susipažinti su pla
čia sąjungos vadovybės 
veikla tarptautinėje sri
tyje. Parodos forma bu
vo išstatyti laiškų origi
nalai arba jų kopijos iš 
ryšių su įvairių valsty-

Garka konferuoja suSuvažiavimo prezidiumo pirmininkas A. 
LKDS pirm. A. Kasulaičiu.

bių krikščionių demokra
tų centrais. O jų esa
ma arti keturiasdešim
ties. Čia buvo parodyta 
ir krikščionių demokra
tų leidiniai įvairiom kal
bom, tarp jų ir Sąjungos 
leidžiami biuleteniai — 
lietuvių ir anglų kalbom.

L.K.D. S-gos Centro 
Komitetas išrinktas se
kančio sąstato: Alg. Ka- 
sulaitis, A. Garka, A. 
Pautienis, H. Idzelis, P. 
Balčiūnas, A. Tamulio- 
nis, P. Mikšys, P. Klio- 

šiam vienetui suteikta 
teisė sąstatą papildyti 
naujais nariais koopta- 
vimu, jei darbo ir veik
los apimtis ateityje to 
pareikalautų

Į šeštadienio simpoziu
mą atsilankė virš šimto 
dalyvių. Tema "Krikš
čionis ir komunistas ko
voje už žmogų" toliau 
vystė prelegentai: kanau

Vac lovas Zaka- 
Liet. Valstie-

ninkas 
rauskas, 
čių Liaudininkų S-gos 
pirm. Jonas Daugėla, 
Stud. Ateitininkų S-gos 
pirm. Antanas Razgaitis 
ir advokatas dr. Kazys 
Šidlauskas. Jų referatai 
iššaukė ilgokai užsitę
susias diskusijas.

Abu simpoziumus taik
liai moderavo inž. Alg. 
Pautienis.

Darbo posėdžiai buvo 
tęsiami sekmadienio ry
tą. Šv. Mišias atnašavo 

(Nukelta į 6 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS
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BRAZDŽIONIS ADELAIDĖJE

VOKIEČIAI IR RUSAI m
PIRMYN į BENDRAVIMĄ

Aną dieną, būtent, š.m. rugpiūčio 9, visas penk
tadalis Adelaidės lietuvių (gražus 300būrys) arčiau 
susipažino su čia "atskraidytais" kūrėjais B. Braz
džioniu, H. Spalium ir B. Pūkelveičiūte. Juos "at
lydėjo" lietuviškos dainos meisteriai Kipras Pet
rauskas, A. Stempužienė, visas Čiurlionio Ansamb
lis, kompozitorius Lapinskas, Korp! Neo-Lithua
nia orkestras ir t.t.

Tai buvo iškilmės. Gražios ir kultūringos. J. 
J. Bačiūno vardo bibliotekos vedėja Elena Reiso- 
nienė, talkininkaujama kitų dviejų nuolatinių bib
liotekos - skaityklos darbuotojų (L. Garbaliausko 
ir M. Urbono) tą dieną Lietuvių Namuose suorga
nizavo Lietuviškos Knygos ir Plokštelės pristaty
mą.

Scenoje, kurią dailininkė Žibutė Westenbergai 
tė išpuošė, aktoriai J. Neverauskas, M. Neveraus- 
kaitė, V. Baltutis ir N. Skidzevičius pavieniui ir 
grupėmis deklamavo Brazdžionio poeziją, o vėliau 
skaitė parinktas ištraukas iš naujausių R. Spalio ir 
B. Pūkelevičiūtės romanų (Rezistencija, Rugsėjo 
Šeštadienis).

Rezistencija ir Rugsėjo Šeštadienis yra gana 
populiarūs Adelaidėje. Dalis Adelaidės lietuvių jau 
spėjo su jom artimiau susigyventi. Brazdžionio pa
mėgimą Adelaidėje, be visa ko, sustiprino ir Lį- 
tuania choras kantatomis Tėviškės Namai ir Švie
sos Keliu. Jo Poezijos Pilnatis, tarsi lietuvių tau
tos poezijos šventraštis pasiekė Adelaide dar ne
seniai. Viešai ta proga apie Brazdžionio kūrybą 
buvo kalbėta kitose panašiose iškilmėse — Atei
tininkų Sendraugių suorganizuotame Dainos, Muzi
kos ir Literatūros Vakare.

Šį kartą Brazdžio
nio poezijai pagvildenti 
buvo pakviesta iš Mel- 
bourno poetė Marija Ma. 
lakūnienė. Ir tai buvo 
ypač sėkmingas parin
kimas. Vargu ar būtų 
galima surasti visoje 
Australijoje antrą po
etą, kuris taip giliai ir 
taip natūraliai mylėtų 
Bra’zdžionį.

Kalbėdama apie Brazdžionio poeziją, poetė 
Malakūnienė nenaudojo jokių prašmatnybių ar rafi
nuotų epitetų. Ji kalbėjo ir ne kaip poetė apie poetą, 
bet kaip lietuvė apie lietuvį, kuris jos širdyje yra 
kaip lietuvių tautos Mozė ir kurio lietuviškas žodis 
jai ryškiausiai perstato tautos kančias ir lietuvio 
meilę Lietuvai. Malakūnienė kalbėjo apie Brazdžio- 
nį, kaip klaidžiojanti pabėgėlė, palikusi Lietuvoje 
savo namelį, kaip lietuvė, kuri yra giliai įsitikinu
si, kad Brazdžionio išgyvenimuose susiformavęs 
lietuviškas žodis kaupia savyje ne tik praeitį, ne 
tik dabartį, bet ir ateitį.

Naujausių pradžioje suminėtų menininkų bei me
no ansamblių plokštelių ištraukas pateikė Antanas 
Maželis, nuoširdus ir kuklus kultūrininkas, išsiski- 
riąs ir savo mėgėjiškomis kvalifikacijomis muzi
koje. Savo aiškinimuose jis buvo stabtelėjęs prie 
Kipro plokštelių reprodukcijų, prie kompozitoriaus 
Lapinsko avangardinės muzikos, prie ČiurlionioAn- 
samblio albumo ir prie Korp! Neo-Lithuaniaplokš
telės Vivat Academia.

Visa ši kultūrinė popietė pasilieka, kaip malo
ni prošvaistė, praskaidrinusi paskutiniu laiku besi
reiškiančius įtempimus ir iki kraštutinumų įkaitin
tus politikavimus.

***

Ussuri upės inciden
tas paskatino Maskvą 
sparčiau ieškoti kokįmo- 
dus vivendi su vokie
čiais, o Vokietija juk 
sudaro pagrindinę pro
blemą santykiuose su 
visais Vakarais. Kai po 
dviejų savaičių po Us
suri incidento Budapeš
te susirinko Varšuvos 
bloko vadai, Brežnevo 
mintys buvo užimtos tik 
vienu klausimu — ką da
ryti su Kinija.

Budapešte buvo priim
ta rezoliucija, kuria siū
loma atsisakyti nuo pa
saulio padalinimo į blo
kus su sąlyga, kad bus 
pripažintos dabartinės 
sienos.

Kartu sovietai pradė
jo ieškoti artimesnių 
santykių su tais, kurie 
ideologiniai jiems sto
vi arčiau: socialdemo
kratais. Vyr. ideologas 
Suslovas davė suprasti, 
kad sovietų istorikai ne
teisingai įvertino soci
aldemokratų laikyseną 
Veimaro respublikos lai 
kais. Jie taip pat glau
džiai siekė ir geresnių 
ūkinių ryšių.

Nepaisant kad kartais 
pasigirsdavo iš Mask
vos balsų, kurie vokie
čius kaltino ieškant są
jungos su ... kinais, vi
soks bendravimas sovie' 
tams naudinga forma bu
vo skatinte skatinamas.

Kodėl? Buvo visai aiš
ku. Anot Der Spiegei:

1. Konflikte su Kinija 
Sovietų Sąjunga reika
linga saugumo savo Va 
karų frontui — iš kapi
talistinės pusės, lygiai 
taip kaip iš savo sateli
tų;

2. Sunki sovietų ūkinė 
būklė ją verčia ieškoti 
santykių su stipria vals
tybe, kuri turi aukštą 
technologiją, didelį pre
kių pasirinkimą ir gali 
duoti kreditą.

Nuo 1964 m. iki 1969 
metų prekybos tarp So
vietuos ir Vokietijos apy
varta dvigubai padidėjo. 
Ji artinasi prie bilijono 
dolerių sumos. Ir vokie
čiai daugiau išvežė į So 
vietiją negu įvežė už 
300.000.000 markių. Vo
kiečių paviljonais sovie 
tų parodose domimasi 
daugiau negu kitais. Vo
kiečių artistų koncertai 
yra išparduoti. Knygos 
turi didžiausią pasiseki
mą. (Mėgiamiausias nū

dienių vokiečių autorių 
yra Heinrich Boell — jo 
knygų tiražas du mili
jonai.) Vokiečių kalbos 
mokosi didesnė pusė so
vietų moksleivių.

Net vadinamų Volgos 
vokiečių traktavimas 
pradėjo keistis. Karo me
tu jie buvo ištremti iš 
savo gyvenviečių į Sibi
rą. Tik 1955 metais jie 
jau buvo paliuosuoti iš 
nuolatinės milicijos 
priežiūros. 1964 metais 
jiems jau leista laisvai 
kurtis visoje Sovietijoje, 
išskyrus savo gimtąsias 
vietas. Atsirado vokie
čių kalba laikraščių ir 
net radijo valandų, prie 
rašytojų sąjungos įsteig
ta vokiečių autorių sek
cija. Privačiuose susiti
kimuose rusai pirmiau
sia vokiečių pasiteriau- 
ja: "O jūs koks vokie
tis būsit, ’mūsų' (su
prask, Rytų Vokietijos) 
ar, 'tikras'." Su 'tikru' 
kalbama daug nuošir
džiau negu su 'savu'.

Žodžiu, tarp Bonnos 
ir Maskvos prasidėjo 
medaus mėnuo, į kurio 
pasėkas žiūrima su dide 
liu nerimu visoje erdvė
je tarp Elbės ir Daugu
vos.

Rudolf Augstein, Spie- 
gelio leidėjas sudarytą 
sutartį taip apibūdino:

"Mes nematome joje, 
kaip 'Paris Jour' ir ki
ti vakariečių stebėtojai 
'strateginį, diplomatinį, 
politinį ir ūkinį pervers
mą po antrojo pasauli
nio karo susidariusioje 
padėtyje', tačiau sieja
me su ja (ta sutartimi) 
kuklius ir kiekvienu at
veju negreitai išsipil- 
dančius lūkesčius. Ta- 

. čiau negali būti per kuk 
liu. Federalinė vyriau
sybė neteko balasto, ku
ris iki šiol jai kliudė 
vesti bet kokią politiką 
Vakaruose ir komunis
tiniuose Rytuose...

... Scheel ir Gromy- 
ko sudaryta sutartis ne 
pakeitė pasaulio struk
tūros nei gera nei blo
ga prasme, tačiau Vokie 
tija ateityje bus laisves
ne...”

(Galas)

laiškai Dirvai
KUR TAS LIETUVIŠKUMAS ?

Dabar Romos koply
čios klausimas yra toks 
didelis, kad ir man leis
kite parašyti jums laiš
ką. Tos koplyčios pasta
tymas visiems mums da 
ro skaudų įspūdį. Ačiū 
Dirvai, kad tas "koply- 
Čiavimas" pristatomas 
santūrioje, tačiau kiau
rai pervertoje formoje. 
Aš, nebūdamas Romoje, 
nei vykęs su ekskursi
ja, negaliu šimtą procen
tų tvirtinti, kiek toje kop
lyčioje yra lietuvišku
mo? Klausimas visą lai
ką eina, kiek teisingas 
yra koplyčios statytojų 
elgesys, kad koplyčios 
vardas ne tas, kuriam 
žmonės aukojo?

Rugpiūčio 12 d. Dirvo
je tilpo "dvasiškio” Jo
no Paskutiniojo laiškas, 
neva teisinantis koply
čios statytojus, ir su
gesti juojantis, kad jeigu 
ir ne "kankinių", tai vis 
vien koplyčia yra lietu
viška.

Malonėkite atkartoti 
koplyčios aprašymą, 
koks tilpo kitame laik
raštyje, (Naujienos) tik—

ro liudininko, buvusio to 
je koplyčioje. Tai yra J. 
Tijūnas, kurįdaugelis pa 
žįsta, ir kuris visiškai 
objektyvus ir labai pasta
bus turistas. Tokia yra 
jo kelionės įspūdžių da
lis, kur liečiama koply
čia:

• PIRMIEJI KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI buvo išrinkti 
Melbourne š.m. rugpiūčio 9 dieną. Krašto Tarybos suvažiavime 
Melbourną reprezentuos 14 atstovų. L.K, Federaciją Melbourno 
Taryboje atstovauja Federacijos pirmininkas J. Petraitis ir dar 
keturi kiti Kr. Tarybos nariai.

• ALGIO PLUKO SUKURTA EMBLEMĄ, kuri puošia Austra
lijos Finansų ministerijos rūmus sostinėje Canberroje, "Mūsų 
Pastogė" pristato savo skaitytojams didelėje pirmoj puslapio nuo
traukoj su antrašte: Lietuvio Darbas. Kartu pranešama, kad šis 
menininkas dabar atsidėjęs kuria Rūpintojėli, kuris numatomas pa
statyti Lietuvių Kapinėse Sydnejuje. Iš to pat pranešimo aiškėja, 
kad A Įgis Plukas yra suprojektavęs 20 pėdų aukščio fontaną Chif- 
fley aikštėje Sydnejuj. Laikraštis pastebi, kad Sydnejus j| pažįsta, 
kaip nepamainomą menininką ir talkininką beveik kiekviename pa
rengime. Iškeliamas ir jo didelis pasišventimas lietuviškam jauni
mui.

• INŽ. St. GRINCEVIČIUS, akiyvus Melbourno lietuvis ir buvęs 
vietos apylinkės pirmininkas, rugpiūčio 26 d. tarnybos reikalais iš-

vyksta Į Vakarų Vokietiją, kur numato išbūti apie porą metų. Jis 
grįš, bet nėra vilties, kad grįžtų kitas melbourniškis, būtent Marty
nas Janulis, kuris išvyksta { žmonps tėviškę Ispaniją, kaip sakoma, 
ilgam laikui.

• SYDNEJUS DŽIAUGIASI nau
ja lietuviška šeima, kurią su
darė du aktyvūs lietuviai jau
nuoliai Elvyra Kavaliauskaitė ir 
Alfredas Auglys. Jie abu daly
vauja visoje eilėje lietuviškų or
ganizacijų ir statomi pavyzdžiu 
kitiems jaunuoliams.

"Užsibaigus oficialiom 
iškilmėm, ėjome koply
čios apžiūrėti ir susipa
žinti su atliktais darbais 
bei sukurtomis puošme
nomis. Šiandien lietuvių 
koplyčia, tarp ten esan
čių kitų koplyčių, yra dė
mesio centras. Žmonių 
pilna. Vieni įeina, kiti 
išeina. Artinamės ir 
mes. Pirmiausia ieško
me prie įeinamųjų durų 
užrašo ar ženklo kuris 
rodytų, kad čia lietuvių 
koplyčia. Nėra jokio. Pir
mą kartą įėjus susida
ro toks vaizdas: viduti
nio didumo, šonuose po 
tris bareljefines skulp
tūras, grindys marmuro 
tautinio rašto inkrustaci 
ja, lubos baltos be jokių 
papuošimų, kairėje pusė 
je prie durų, sienos ni
šoje, pastatytas beveik 
normalaus didumo iš 
bronzos nulietas Rūpin
tojėlis ir koplyčios fron- 
tinėje sienoje (gale) Auš
ros Vartų Gailestingumo 
Motinos paveikslas, ku
ris gražiai ir meniškai 
padarytas. Jame užra
šas: "Sub, Tuum Pra- 
esidim Confugimus Ma- 
ter Misericordiae" — 
Po Tavo apginimo šau
kiamės, Gailestingumo

Motina. To lietuviško už 
rašo nėra — tik lotyniš
kas. Jokių atskirų užra
šų, kad čia yra lietuvių 
koplyčia, nėra. Todėl įė
jęs svetimtautis be pa
aiškinimo ar smulkes
nės studijos nieko neži
nos.

Žuvusių už Lietuvą 
kankinių įrašų nėra, 
nors buvo skelbta spaudo - 
je, kad bus įrašyti į tam 
tikrą sienoje įmūrytą len
tą. Nėra alikta (bent ne 

simato) net vietos to
kiems įrašams daryti, 
nors, sako, kad esanti 
kažkur tai už altoriaus 
palikta vieta. Tačiau nie
kas jos neparodė.

Visoje koplyčioje gali
ma rasti žodį "Lithua- 
nie" tik užrašuose — pa
aiškinimuose, kurie įra
šyti Mindaugo, Vytauto, 
Jogailos ir Sv. Kazimie
ro bareljefuose, kad jie 
yra Lietuvos karaliai, ku 
nigaikščiai ir panašiai. 
Besiįdomaujantiems ofi
cialaus užrašo neužak- 
centavimu bei koplyčios 
nepavadinimu "Lietuva" 
ar "Lietuvos" ir pana
šiai, buvo atsakyta, kad 
tai nėra būtina, nes esan
tieji bareljefuose įrašai 
savaime pasako, kieno ta 
koplyčia ir kam ji pri
klauso. Paklausta, o jei 
tie bareljefai arba vie
nas iš jų būtų padėti len
kų koplyčioje, tai remian
tis įrašais koplyčia liktų 
lietuvių? Atsakymo nebu
vo. Tikrumoje lankytojui 
bareljefo užrašai nieko 
nepasako, koks koply
čios vardas ir kokiam 
tikslui ji yra įrengta bei 
dedikuota. Teko matyti 
ir stebėtis tris vienuoles 
filipinietes vaikščiojan
čias po koplyčią ir ati
džiai viską apžiūrinėjan
čias. Kiek ilgiau jos ste 
bėjo Sibiro lietuvaičių 
maldaknygių įvairių kal
bų viršelių fragmentus, 
kas gražiai bareljefi
niai atvaizduota bendru 
užrašu — "Marija, gel
bėk mus". Priėjęs pa
klausiau, ar jos supran
ta bei žino, ką tas vis
kas reiškia. Jos atsakė, 
kad nežino, bet toje kop
lyčioj viskas gražiai pa
daryta, todėl joms ir 
įdomu pažiūrėti. Kai pra
dėjau aiškinti, tai jos iš 
nustebimo ir rankas su
siėmė. Sako: "Tikrai la
bai graži istorija ir mes 
iki šiol nieko nežinojo
me".

Tai va, su maža išim
timi, visi svetimtaučiai 
bei reikiamų užrašų su 
tinkamais paaiškinimais 
nieko nesupras ir neži
nos. Jos irgi skaitė prie 
Mindaugo ir kitur esan
čius mažus ir svetimtau
čiui nieko nepasakančius 
įrašus, bet joms nei į gal - 
vą neatėjo, kad ši koply
čia yra lietuvių, ir svar
biausia, kokiam tikslui 
įrengta. Jos maniusios, 
kad pamaldžių žmonių 
įrengta Dievo garbei ir

(Nukelta į 6 psl.)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
vuano 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 — JSITIKINSITE.
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Neolituanų stovyklos išvakarėse

AR RUTINA ATSAKYTI
| DIRVOS ANKETĄ?

Iš paskirų davinių, ku
rie suplaukia redakcijon 
ir iš jau gautų atsakymų 
į Dirvoj paskelbtą anke
tą, tenka daryti išvadas, 
kad visuomenėje kilo su
sidomėjimas.

Visuomenės nuomo
nės tyrinėjimas, kitur 
dažnas bet pas mus yra 
labai retas dalykas. Dir
vos anketa apima labai 
platų visuomenės aspek 
tų plotą. Pirmą kartą mū 
sų spaudos praktikoje as
mens daviniai rišami su 
atsakymo turiniu. Klausi
mų kondensuotumas ir 
lakoniškumas negali su
daryti bet kokio sunkumo 
visa tai užpildyti penkių 
minučių bėgyje.

Nuomonės tyrinėji
mas nėra bet kokio spe
cifinio aspekto. Jeigu to
kia ar panaši anketa bū
tų vedama reguliariai, 
būtų galima susekti tik
rus poslinkius ir kiti
mus. Šiuo atveju norima 
nustatyti apytikrį išeivi
jos, visų pirma Dirvos 
skaitytojo vaizdą. Dirva 
tikisi surinktus davinius 
paskelbti keliais aspek
tais: būtent — atsakymų 
ryšis su lyties ir am
žiaus specifika.

Kaip žinoma, okupuo
toje Lietuvoje neleidžia
ma bet kam imtis inicia
tyvos laisvai apklausti vi
suomenę apie vieną ar 
kitą visuomenės intere
sų ar polinkių sferą. Tai 
galima tiktai valdžios or
ganams ir atsakymai tu
ri būti, kiek teko patir
ti, personalinio pobū
džio. Ši Dirvos anketa 
nėra personalinio pobū
džio apklausinėjimas, ta
čiau svarbu žinoti as
mens lyties ir amžiaus 
ryšį su atsakymais į 
klausimą. Tai nustato at
sakiusiųjų kategorijas. 
Tai kartu tam tikrą kate
goriją suveda su jai bū
dingu nusistatymu ir 
klausimų turiniu.

Kaip ir visad, atsaky
mai turėtų būti visiškai 
atviri, turinys nemaskuo - 
jamas ir klausimai ne
praleidžiami, peršokant 
per vieną ar kitą, jeigu 
dėl kurių nors sumetimų 
atsakantis nenorėtų įra
šyti kryželio, kur jam at
rodo, tas daug sakantis 
kryželis būtų negeisti
nas.

Į kiekvieną klausimą 
turi būti atsakymas. 
Praleistas atsakymas iš 
muša iš balanso visą at
sakymų grandinę ir 
tokiu atveju anketa neat
siekia tikslo.

Kaip galėjote pastebė
ti, ši anketa visiškai ne
sistengia atrasti ekono
minio turinio statisti
kos. Lietuviškos išeivi 
jos ekonominis veidas 
dar laukia savo statisti

nio tikslumo. Vėliau, 
sėkmingai šiai anketai 
praėjus, Dirva jau rū
pinasi parengti ekonomi
nio vaizdo anketą, kuri 
taip pat būtų nevardinė, 
bet suderinta su statis
tiniais metodais atrasti 
visuomenės veidą.

Ši anketa yra skirta 
atrasti lietuviško at
sparumo veidą. Klausi
mai, kurie įrašyti anke
tos eilutėse subėga į tą 
tikslą ir arba patvirti
na, arba nuneigia deta
les, neliesdami tikslo vi
sumos.

Tai grynai idealistinė 
Dirvos pastanga statis
tiniai atrasti idealistinį 
savo skaitytojų veidą.

Laisvoje visuomenėje 
anketavimas nėra koks 
nors brovimasis į pri- 
vatiškumą. Anketavimas 
paremtas vien tik atsa
kančiojo noru kooperuo 
ti su anketa. Vienok ir ta 
privati iniciatyva, kurią 
dabar rodo Dirva, yra 
jau visuomenės mokslo 
dalis. Šios anketos davi
nių laukia netiktai smal
suoliai bei sensacijų mė
gėjai, bet ir mūsų išei- 
viškos visuomenės ana
lizė.

Būdami visiškais pio
nieriais šioj srityje, ne 
galime nė iš tolo nuspė
ti ir esminių klausimų 
svorio. Juo daugiau bus 
atsakymų, tuo arčiau tie
sos sieks statistinis vaiz
das.

Jeigu tie skaitytojai, 
kurie neatkreipė dėme
sio į anketą ir nebeturi 
to Dirvos numerio, ku
riame ji buvo skelbta, 
bet dabar norėtų atsaky
ti, jų patarnavimui pa
kartojame šiame nume
ryje. Tik prašom būti at
virais ir būtinai atsaky
ti nesivaržant į visus 
klausimus.

Anketą reikia grąžin

JUOZAS JUREVIČIUS

reikia individualiai išgy
venti, pajusti.

Be to, reikiapastebė-

jos žiedas greitai vysta. 
Tik supynus visas gėles 
į vieną vainiką, matome 
jo grožį. Taigi susibūrę 
į Korporacijos eiles mes 

v. — esame stiprūs, o būdami 
tryliktoji vasaros stovyk- stiprūs daug ką laimėsi- 
la bus Korp! Neo-Lithu'

sveikame kūne — sveika 
siela.

Reikia manyti, kad ši

Šiais metais sueina 48 
m. kaip veikia Korp!Neo 
-Lithuania. Korporacija 
yra grynai tautinio ir kul
tūrinio pobūdžio organi
zacija. Drauge su laisva 
Lietuva augo ir klestėjo 
Korp! Neo-Lithuania. Į 
jos eiles kasmet įstoda
vo šimtai gražiausio ir 
sąmoningiausio akademi
nio jaunimo. Tėvynę oku. 
pavus, 1944 m. dalis kor- 
porantų atsidūrė trem
tyje. Tremties gyveni
mas niekados niekam ne
buvo saldus ir laimin
gas. Bet ir šios sunkios 
sąlygos nepajėgė užslo
pinti jaunuoliško entuzi
azmo mokslui siekti. 
Tėvų patariamas, lie
tuvis studentas, kad ir 
svetimoje Alama Mater
pastogėje, neužmiršo ne
priklausomybės laikais 
sukurtų tautinių akade
minių organizacijų — 
jas atkūrė ir liko ištiki
mi savo pagrindiniams 
idealams — Pro Patria.

Nuo atsisteigimo die
nos 1950 m. Korp! Neo- 
Lithuania jau turėjo dvy 
lika gausių vasaros sto
vyklų. Busimoji šiais me
tais nuo rugpiūčio 30 iki 
rugsėjo 6 d. vasaros sto
vykla yra tryliktoji tai
gi ir drauge jubiliejinė, 
nes suėjo lygiai 20 me
tų kaip Korp! Neo-Lithu 
ania atsikūrė tremtyje.

Vyr. Valdyba, kurią 
sudaro Al. Modestas, dr. 
L. Kriaučeliūnas, L. 
Virpšaitė -Hoffmanienė, 
J. Vaikiūnas ir Br. Ka
sakaitis, šiai stovyklai 
vietą parinko vieną iš 
gražiausių Blue Water 
Manor, Diamond Point, 
N.Y. Vieta pasakiškai 
graži, viliojanti ir ro
mantinė. Sporto mėgė
jams visokie patogumai 
ir įrengimai, todėl jauni
mas turėtų kuo gausiau 
dalyvauti ir pasinaudoti 
visais patogumais.

Ką stovykla duoda jau
nimui? Stovyklauti, reiš
kia prisiglausti prie ža
lios gamtos veido, nusi
plauti didmiesčių dul
kes, atsigauti dvasia, kū
nu ir kas svarbiausia — 
tautiniu požiūriu sustip
rėti. Stovyklavimas jau
nuoliams yra toks dide
lis malonumas ir kartu 
džiaugsmas, kurįnei ap
rašyti, nei apsakyti ne
galima. Stovyklavimo 
malonumus ir nuotaikas

ti iki š.m. rugsėjo 1 d. 
Dirvai, 6907 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

DĖL DIRVOS ANKETOS

VYRAS: — Kas tai?
ŽMONA: — Tai Dirvos anketa. Aš jau 

parašiau, kad tavo žmona yra angelas.
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Dr. J. Maurukas -- Korp! Neo-Llthuania stovyklos virSininkas. 

ania šeimos narių užpil
dyta.

Viena korporantė ant
rosios vasaros stovyk
los atidarymo proga yra 
parašiusi taip: Mes kiek
vienas esame gėlė, bet 
viena gėlė yra mažytė ir

ti, kad jaunimo stovykla 
yra lyg ta lietuviška mo
kykla. Čia jaunimas gra
žiame gamtos prieglobs
tyje poilsiauja, stiprina 
sveikatą, dainuoja, žai
džia, sportuoja, tarpusa
vyje bendrauja. Užsi
mezga pokalbiai įvairio
mis temomis. Dalyvauja 
įvairiose paskaitose ir 
diskusijose. Tautiniu ir 
lietuvybės išlaikymo po
žiūriu dalyvavimas sto
vykloje yra dar reikš
mingas ir tuo, kad užsi
mezga artimesni santy
kiai tarp dalyvių iš ku
rių neretai susiformuo
ja gražūs lietuviškos šei
mos židinėliai. Turime 
visą eilę gyvų pavyzdžių. 
Tuo džiaugėsi ne tik tė
vai, organizacija, bet ir 
visa lietuviška visuome
nė. Visi žinome, kad ge
rą draugą ar draugę tu
rėti yra neįkainuojama 
vertybė ir visi mes to 
siekiame. Gyvenimo tie
sa yra ta, kad nuošir
džiausi draugai ar drau 
gės susirandami jaunys
tėje. Todėl stovyklavi
mas tai ir yra puiki pro
ga šusipažinti, susidrau
gauti, kuri draugystė daž
nai pasilieka visam gy
venimui. Be vasaros sto
vyklų liktų tuščia vieta 
jaunimo gyvenime. Per
ėję lietuvišką stovyklą 
jaunimas lieka atspares
nis svetimoms įtakoms. 
Paprastai stovyklose vei
kia žinomas posakis —

me. Kiekviena vasaros 
stovykla padeda mums 
sustiprėti vieningoj lietu - 
viškoj dvasioj.

Tad pagal turimas ga
limybes visi skubėkime į 
tryliktąją vasaros sto
vyklą, kurioje vadovas 
fil. dr. Jonas Maurukas, 
mūsų trispalvei plevė
suojant, visus sujungs į 
gražų korporantišką vai
niką. _____
PADĖKA AUKOTOJAMS

L.S.T. Korp! Neo-Li- 
thuania Klestėjimo ir 
Stovyklos Fondui auko
jo:

Dr. L. Kriaučeliūnas, 
Dr. S. Biežis, V. Gruz
dys, Dr. J. Bartkus, A. 
Matulevičius, A. Kiršo- 
nis, J. Gaižutis, St. Šve
das, K.A. Šimulis, K. 
Cicėnas, A. Juodvalkis, 
J. Stanaitis, V. Girnius, 
A. Kašuba, V. Mažeika, 
J. Dačys ir K. Kasakai
tis.

Laukiame aukų ir iš 
kitų kolegų kurie dar ne
parėmė savo aukomis 
korporacijos ruošiamos 
stovyklos.

Visiems kurie aukojo 
ar dar aukos korporaci
ja nuoširdžiai dėkoja.

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

ANKETA
Į atitinkamą jūsų žinių ir nuomonės kvadratą pra

šoma įrašyti X. Anketos nereikia pasirašyti, ar paversti 
ją vardine. Užpildyta anketą pasiųsti : DIRVA, anketa — 
6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Anketą atsiųsti būtinai iki 1970 m. rugsėjo 1 d.

IŠKIRPTI

Aš Moteris Vyras 
□

Amžius

Mokslas

1

2

3

4

5

Netekėjusi Ištekėjusi Nevedęs Vedęs
□ 

virš 65
□

iki 25
O

Pr. Mokykla Highschool arba
gimnazija

□

□ 
iki 35

□
□ 

iki 50 
O

□
iki 65□
Aukšt. mokykla

Universitetas
□□

vidutiniškai gerai
□ □

vidutiniškai gerai 
□ □ 

Dirvą domiuosi: 
Liet, visuom. 
problemomis 

□

Kronika

□
Kultūr. Humoru 

temomis□ □

VILNIUJE MIRĖ
M. ŠIKŠNYS

Gautomis žiniomis iš 
Lietuvos, rugpiūčio 15d. 
šeštadienį, mirė peda
gogas Marcelinas Šikš
nys, sulaukęs 92 metų 
amžiaus.

M. Šikšnys yra buvęs 
nuo 1922 iki 1939 m. Vii 
niaus lietuvių gimnazi
jos direktorium, yra pa 
rašęs eilę matematikos 
vadovėlių, kurie buvo 
naudojami Lietuvos mo
kyklose.

Aktyviai dalyvavo ir 
visuomeninėje veikloje. 
Už nuopelnus Lietuvai 
buvo apdovanotas Gedi
mino ordinu.

Nuo karo pradžios ve
lionis kaip pensininkas 
gyveno Vilniuje.

6

7

8

9.

Skaitau lietuvišką spaudą: 
mažai vidutiniškai daug

□ □ □
Pažįstu lietuvių visuomenės politinį ir kultūrinį gy
nimą:

mažai
□

Pažistu ok. Lietuvos gyvenimo sąlygas: 
mažai

□
Skaitydamas
Pasauk ir JAV

politika□
Skaitau lietuv. knygas: 

neskaitau
□

Jei nominuoti 1969-70 metų meno atstovu, kurį nomi
nuotumėte (pavardę įrašyti) poetą ....
rašytoją ......................., dramaturgą ..
aktorių ........................ , dainininką "...
kompozitorių .......„............ , dailininką
Dėl bendravimo su ok. Lietuva ir atvykstančiais į 
JAV lietuviais:
a)
b)
c)
d)
e)
Ar reikia reformų ir koordinacijos tarp LB ir ALT 
veiklų:

taip□
Ar LB dera
ir politinę:

taip□

nedaug
□

skaitau daug□ .

>

■9

tik privatiškumo ribose (apsukti atsakymą) taip 
viešai (remti ir lankyti koncertus, etc.) taip 
lankyti Lietuvą taip
siųsti org. vienetus (šokėjus, sport. etc.) taip 
siųsti jaunuosius pavieniai taip

ne 
ne 
ne 
ne 
ne

ne□
stengtis apimti greta kultūrinės veiklos

ne□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»
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TREČIOJO REICHO VIDUJE
Kada vakarų Vokieti

jos ir Tarybinės Rusi
jos draugiškumo sutar
tis sukėlė viso pasaulio 
susidomėjimą, beveik vi 
sa spauda gretina įvykį 
su Molotovo-Ribbentro- 
po sutartimi, kuri buvo 
įvadu į Vokieti jos-Rusi- 
jos karą. Tai kartu buvo 
ir Lietuvos aneksijos ir 
pavergimo susitarimas.

Kaip tik šiai datai, tar
tum susitarus, buvo iš
leista Hitlerio karo pra
monės ministerio Al
berto Speer memuarų 
knyga. Anglų vertime tą 
knygą, pavadintą Tre
čiojo Reicho viduje, iš
leido stambioji MacMil- 

RUOŠKIMĖS į neolitu anų stovyklą
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA kviečia visus kor- 

porantus ir Tautinio Akademinio Sambūrio narius su šei
momis, draugais ir bičiuliais registruotis vykti į stovyklą, 
kuri įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 30 d. iki rugsėjo mėn. 6 d. 
gražioje BLUE WATER MANOR, Diamond Point N Y. 
12824. Tel. (518) 644-5071.

Norintieji vykti į stovyklą prašomi skubiai registruo
tis pas Bronių Kasakaitį, 7150 So. Spaulding Avė Chi
cago, III. 60629; tel. 778-7707.

Laiku neužsiregistravę gali nepatekti į stovyklą, nes 
vasarvietės šeimininkė reikalauja, kad būtų jai duota ži
nios apie stovyklautojus bent dvi savaites prieš stovyklai 
prasidedant ir kad kiekvienas stovyklautojas įmokėtų 
po 10 dolerių stovyklos užstato. Mokestis už Dilna 17 d 1 
stovyklavimo laiką $99.69 (įskaitant maistą tris kart 
per dieną, taksus ir arbatpinigius). Stovyklaujantieji ne
pilną laiką moka j dieną po $12.85 pliua taksus ir arbat
pinigius.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba
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lan leidykla New Yorke.
Speer yra tas vienas 

iš nedaugelio, kuris sto
vėjo arti Hitlerio, bet 
nebuvo tiesiogiai įvel
tas į rasinių ekstermi- 
nacijų veiklą. Gal būt to
dėl ir Nuerenbergo by
loje negavo pakaruoklio 
kilpos, bet 20 metų ka
lėjimo.

Speer atskleidžia kny
goje daugybę nežinomų 
detalių apie Hitlerį ir jį 
supusius žmones. 1931 
metais tapęs Hitlerio 
pasekėju, sutikęs vadą 
garsiuose Muencheno 
aludžių prakalbose, 
Speer liko greta Hitle

rio per visą audringą na
cinės Vokietijos metą.

Visų pirma parbloš- 
kia žinia, kad Hitleris 
laikė Staliną gabiausiu 
Rusijos tvarkytoju. Jis 
laikė Staliną tartum sa- 

' vo kolegą, rašo Speer. 
Jis tvirtino, kad Rusiją 
nukariavus, teks visą tos 
plačios šalies adminis
travimą pavesti Stalinui, 
nes jis esąs vienintėlis, 
kuris gali atlikti tas Vo
kietijos hegemonijos 
jam uždėtas pareigas.

Visiškai neigiamų nuo
monių Hitleris pareiškė 
kitų sąjungininkų vadų 
adresu.

Taip, W. Churchill 
esąs tiktai neišprusęs 
alkoholikas ir pigus de
magogas. F. D. Roose- 
velt esąs ne polio ata
kos auka, bet paraly
žuotas venerinės ligos, 
todėl niekad negalima 
pasikliauti jo mentali
tetu.

Albert Speer sako, kad 
įsivėlęs į nacinės Vokie
tijos karo pramonės kū
rybą, jis niekad nesijaus 
išsilaisvinęs iš tos nuo
dėmės. Tačiau jo atsi
liepimas apie savo kole
gas rodo, kad jis gali 
būti sarkastiškas, pik
tas, gal būt ir atviras.

Savo aptarimais jis ne
gailestingas. Speer at
skleidžia, kad Herman 
Goering buvo narkotiko - 
manas, siekiąs naujo, 
romėnų patricijus imi
tuojančio gyvenimo sti
liaus. Goeringas šaipė
si iš savo vado valgia
raščių, vadino juos pu- 

, netinkančiais 
jokiam skoniui.

Heinrich Himmler pra
rado bet kokį realybės 
suvokimą, ir karui ei
nant į galą, ir pralai
mėjimams sekant pra
laimėjimus, Himmler at
kakliai svajojo, kad Vo
kietijai pralaimint, są
jungininkai kreipsis į jį, 
kviesdami tapti Vokieti
jos prievaizdu, vyriau
siuoju policijos vadu. Ta 
Speer prielaida patvirti
na ir Himmlerio pasku
tiniųjų dienų švaistyma- 
sis, ieškant sąjungininkų 
vyresnybės, kol nesupra
to, pagaliau, kad pra
laimėto karo realybė pa
statė jį į paprastųjų mir
tingųjų eiles.

Martin Borman, pa
sak Speer, buvo bruta

lūs ir nesiskaitąs su 
niekuo Hitlerio parei- 

savo ko
jis buvo

valdymo pe-

Joseph Goebbels bu
vo kontraversinis propa 
gandos meistras. Jis su
gebėjo vaidinti. Pagal be- 
šikiečiantį reikalą Goeb
bels galėjo čia pat su
vaidinti perkūnus svai
dantį pranašautoją (są
jungininkams) ir tuo j pat 
įžengti į kitą, taikaus pa
tarėjo rolę.

Pagaliau apie patį va
dą.

1937 metais, dar di
džiųjų įvykių išvakarė
se, Hitleris pasakęs sa
vo karo mašinerijos va
dui Speerui:mes sukursi 
me didžiąją imperiją. 
Visos germaniškosios 
tautos įeis į tos imperi
jos sudėtį. Ribos bus nuo 
Norvegijos iki Šiaurinės 
Italijos. Aš tai įvykdy
siu, jeigu man leis mano 
sveikata.

Kitą kartą, vėliau, Hit
leris prisipažino: tėra 
dvi galimybės — arba 
laimėti, arba pargriūti. 
Jeigu aš laimėsiu, aš tap
siu didžiausiu asmeniu 
žmonijos istorijoje. Jei
gu aš pralaimėsiu, aš bū
siu suniekintas, nu- 
smerktas ir prakeiktas.

1945 metais Hitleris 
jau buvo įsitikinęs, kad 
vokiečių tauta nesupratu
si savo herojiškos misi
jos. Jam atrodė, kad į jo 
šauksmus, vokiečių tau
ta neatsiliepė su pakan
kamu ryžtu. Jis sakė: jei 
gu karas bus pralaimė
tas, tauta irgi bus pralai
mėjusi. Visiškai nesvar 
bu rūpintis ko reikės 
tautai vėl atgyti ir gyven
ti. Kaip tik priešingai, 
net geriau kad visos vil
tys atgyti ir visos gali
mybės vėl gyventi būtų 
dabar sunaikintos. Tau
ta, kuri įrodo kad ji yra 
silpnesnė nedisponuoja 
savo ateitimi. Ateitis pri
klausys galingesniam, 
Rusijai, nes jie įrodo 
esanti pranašesni. Ir iš 
vokiečių tautos karo fi
nalui paliks tiktai tie, 
kas menki, nes gerieji 
jau žuvę...-

Hitleris nutarė laukti 
karo finalo Berlyne. 
Speerui jis pasakė, kad 
negalįs paimti ginklo ir 
eiti į kovos lauką.

— Yra tikrai pavojus, 
— pasakė Hitleris, — 
kad mūšio metu aš galiu 
būti sužeistas ir patekti 
gyvas į rusų rankas. Aš 
nenoriu, kad mano prie
šai valdytų mano kūną 
ir išniekintų jį. A§ įsa
kiau sudeginti mane. 
Ęva (Braun) savo liki
mą jungia su manuoju. 
Aš nušausiu Blondi (Hit
lerio šuo)prieš nusišau
damas. Tikėk man, 
Speer, kad nusižudyti 
man neatrodo sunku. Per 
akimirką aš išsilaisvinu 
iš skausmingos egzisten
cijos. \ ***

Lietuvos geografinė 
padėtis ant šių didžiūnų 
tako, priverčia mus do
mėtis kiekviena Vokieti
jos ir Rusijos santykia
vimo detale. Ir šioje Al
berto Speero knygoje yra 
daug neįtikėtinų faktų ir 
prielaidų, savo laiku ne
žinomų ir neatspėtų mū
sų politikos. Tenka tikė
ti, kad ir šiuo laiku yra 
daug panašumo, kur už
kulisis lieka tamsus, nes 
apšviesta scena nėra 
tikras Vokieti jos-Rusi- 
jos santykių vaizdas.

__________________1970 m, rugpiūčio 21 d.

J. grauda

Apie padavėjas
Apie amerikoniškas padavėjas restorane, kavi

nėje, užkandinėje, nekalbėsime. Kas nežino, kaip 
čia viskas vyksta? Aptarsime tarybines padavėjas 
sutarybintoje Lietuvoje.

Tiesiog reikia džiūgauti, kad padavėjų kultūri
nė ir politinė įkrova tarybinėse padavėjose ameri
koniškas padavėjas pastato į paprastos neišauklė
tos ir apsileidusios tarnaitės vietą.

Vilniuje leidžiamas žurnalas Švyturys padavė
jas deda ant savo spalvoto viršelio ir bendru var
du vadina jas "žmogus su padėklu". Yra Vilniuje 
Prekybos mokykla ir toje mokykloje būsimos pa
davėjos auklėjamos kaip brangiausiame Šveicarijos 
institute, kur vaikus siunčia milijonieriai. Padavė
jos mokomos susikalbėti angliškai (tur būt turint 
galvoj būsimas m asines Amerikos lietuvių jaunimo 
ekskursijas atsilietuvinimo tikslais). Padavėjos mo
komos gimnastikos, slidinėjimo ir šypsotis. Jau 
joms nepradėjus darbo, sakoma: pabandyk be tre
niruotės dvylika valandų bėgioti su padėklu išbliz
gintomis parketo grindimis.

Reikia įgudimo, mokėti serviruoti stalą, rašo 
Švyturys, žinių, valgiaraščių pažinimo, gero rusų 
kalbos vartojimo.

Klijentas klausia: kas yra lydeka fri?
Padavėjas paaiškina, kad tai, visų pirma, žu

vis. Po to, ji prideda: tai žuvis, kepta riebaluose. 
Paskui ji prideda: tai yra ščiuka! Ir čia, pagaliau 
klijentas ir padavėja susikalba.

Gera padavėja gali prasiveržti taip toli, kad ji 
galinti būti "išstatyta" pasirodyti visasąjunginiame 
padavėjų konkurse Maskvoje.

Turėdamas kišenėje tą Švyturio numerį, mūsų 
turistas tautietis įžengė į Vilniaus geležinkelio sto
ties bufetą. Valgiaraštyje buvo parašyta "šiandieną 
lietuviški barščiai".

Turistas, pagaliau sulaukė padavėjos nenoriai 
prieinančios prie jo stalo, ir paprašė lietuviškų 
barščių.

— Negalima! — atkirto mergina.
— Kodėl negalima? — nuščiuvo turistas.
— Tik po antros valandos, — kirto mergina. 
Turistas pažiūrėjo į savo laikrodį. Buvo dvy

likta. Reikalų Vilnuje buvo daug. Jis atsiduso ir 
apleido bufetą.

Atsimindamas lietuviškų barščių ilgesį, jis su
grįžo bufetan apie tris.

— Barščių, — pasakė jis padavėjai.
— Barščių nebėra, — kirto mergina. — Reikė

jo užsakyti ligi antros.
— Tai duok man bonką giros, — užsakė intu- 

ristas.
Po pusvalandžio jis gavo neatkimstą bonką. 

Kamštis buvo įvarytas, kaip viduramžinės kanuo- 
lės sviedinys — nė krust!

— Kamštis, — turistas bejėgiai parodė sku
bančiai nueiti padavėjai. — Stiklinę. Negi išbonkos 
laksiu?

— Nėr ko čia, — numojo ranka padavėja. — 
Palauksite.

Tačiau ji paėmė bonką atkimšti. Ji nunešė 
bonką atkimšti kažin kur į virtuvę, gal dar kur? 
Inturistas nežinojo visų patalpų plano.

Pagaliau ji atnešė ir pastatė ant stalo atkimštą 
bonką ir nepriklausomybinių buržuazinių laikų stik
linę, dar prieštarybiniais metais ir plautą.

Inturistas pamatė, kad bonkoje tik pusė skysčio.
— Bonka nepilna, — jis pasakė.
— Gira, kaip putos, — pasakė mergina. — Vos 

kamštį išimi, ir putos lekia.
Ji apžiūrėjo vis ir vis nepatenkintą klijentą, 

ir pasakė:
— Jeigu atkimšimas nepatinka, reikėjo imtis 

štoperio.
Inturistas išgėrė rūgštelę ir išėjo prisijungti 

prie savo ekskursijos, prie Neringos viešbučio ša
ligatvio.

Savo kišenėje jis aptiko Švyturį, skelbiantį 
apie merginų su padėklu paruošą. Švyturyje buvo 
parašyta: komunizmo statybai reikalingas padavė
jų meistriškumas, užkertantis kelią brokui.
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LIETUVOS KARALIŲ BYLA
V. DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI IR DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTIJA

L.E. IV t. 521 psl. Lie
tuvos valstybės ir valdo
vų pavadinimas taip api
būdinamas: "Didžioji
Lietuvos Kunigaikštija 
senosios Lietuvos vals
tybės titulas, galutinai 
įsigalėjęs nuo Jogailos - 
Vytauto laikų. Lietuvos 
valdovo titulas, užtinka
mas senuosiuose doku
mentuose, ilgai buvo ne 
pastovus: priklausė nuo 
raštininko, nuo kalbos, 
kuria raštas buvo rašo
mas, ir nuo adresato. 
Vilniaus kunigaikščiai 
pasivadindavo taip, kad 
adresatas suprastų, jog 
čia visos valstybės val
dovas rašo. Taip Algir
das, kuris jau vartojo ku
nigaikščio titulą, laiške 
Konstantinopolio patri
archui pasivadino net ca 
ru. Gediminas rašėsi 
rex. Jogaila ir Vytautas 
rašė maišytai — m ag
nus, supremus ir maior 
dux, bet pagaliau nusi
stovėjo Vytauto Magnus 
Dux, o Jogailos Supre
mus Dux titulai..." Bet 
ir čia kyla klausimas; 
ar Lietuvos valdovai pa - 
čių lietuvių buvo tikrai 
vadnami kunigaikš
čiai, kadangi tas žodis 
"kunigaikštis" lietuvių 
pasidarytas vėliau? Lie
tuviai turėjo žodžius, 
kad ir skolinius, bet gra 
žiai prigijusius, kaip ku- 
ningas ir kunigas,.kurie 
galėjo reikšti vyriausią 
suverenų valdovą — ka
ralių, rex. Elbingo žody 
nėlis, rašytas Kęstučio 
ir Algirdo laikais, turi 
prūsų žodį "konagis", ku
ris reiškia karalių. Suo
miai ir estai turi žodį 
"kuningas", kuris taip 
pat reiškia karalių. To 
dėl atrodo, kad senosios 
Lietuvos vyriausius val
dovus vadinti tik Vil
niaus kunigaikščiais yra 
ne tikslu, nes jie nebuvo 
tik kunigaikščiai, bet jie 
buvo suverenūs visos 
Lietuvos valdovai: lie
tuviams jie galėjo būti 
kunigai ar kuningai, o ki
tiems — rex, koenig, ba- 
sileus.

Dr. J. Jakštas aiškina 
kad nenustatyta koks ku
nigaikštis, kada ir ku
riomis aplinkybėmis 
ėmė tituluotis Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu. 
Tačiau aišku, kad Jogai
la Kriavos 1385 m. akte 
pakartotinai vadina save 
didžiuoju kunigaikščiu, 
bet pati Lietuva tame pa 
čiame akte pavadinta ka
ralyste (Draugas, 1963. 
III.2). J. Džiugelis, ra
šydamas Drauge, 1970. 
VI.20, "Svetur Nuotaką 
Išleidžiant", apibūdina 
Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio titulo kilmę 
taip: "Lenkija jau buvo 
įratusi tada didžiuotis 
savo karališku titulu, ji 
buvo viena kraštinė ka
ralija ir ištikima Romai 
valstybė. Už jos buvo ar
ba taip vadinami schiz
matikai, t.y. Rytų krikš
čionys, arba pagonys (lie 
tuviai), taigi į rytus ir į 
šiaurę buvo valstybių vai 
dovai, kurie nepatepti 
krikščioniškomis apei
gomis šv. aliejais... To 
dėl visų tų kraštų valdo
vus ir vadino žemina
mai... nekrikščioniškos 
Lietuvos Magnus Dux ir 
liko krikščioniui Lietu
vos valdovui Jogailai... 
Vilniaus soste įsisėdus 
Vytautui titulo klausi
mas vėl iškilo. Vytautas 
buvo tas Magnus Dux, to 
dėl išradinga Krokovos 
raštinė sugalvojo Jogai
lai jau Supremus Dux".

Iš tų visų aukščiau pa
tiektų teigimų, darosi iš
vada, kad Lietuvos di

džiojo kunigaikščio arba 
Magnus Dux titulas pra
deda įsigalėti nuo Kria
vos akto per Lenkijos 
raštinę. O J. Dlugošas 
per savo kroniką XV a. 
tą magnus dux titulą už
vožė ir visiems seno
sios Lietuvos valdovams 
viešpatavusiems ir 
prieš 1385 m.

Tvirtinimas, kad pago
niškoje Lietuvoje valdo
vai neturėjo pastovios ti - 
tulatflros, manau, yrapa- 
remtas tik įvairiais sve
timšalių rašytais šalti* 
niais. Bet ar patys val
dovai pačioje Lietuvoje 
tikrai neturėjo pasto
vaus savo titulo, tai dar 
klausimas. Ir gal sun
kiai įtikėtinas dalykas, 
kad valdovai, bent pra
dedant Mindaugu, kurie 
valdė nemažą ir pasto
viai augančią valstybę, 
neturėtų savo titulo. Ir 
po Mindaugo nužudymo 
Lietuvos valstybė nepa
iro, be pertraukos vy
riausias valdovas sekė 
vienas kitą, vienas po ki
tu tapdami Lietuvos val
dovu. Užimdami vyriau
sio valdovo sostą, atro
do, turėjo pasisavinti ir 
titulą, kuris valdovo vy
riausią valdžią reiškė. 
Gi svetimšaliai raštinin
kai, metraštininkai, kro
nikininkai įvairiomis kal 
bomis rašiusieji pri- 
segiojo savuosius sve- 
timšališkus titulus Lie
tuvos valdovams. Ir pa
tys Lietuvos valdovai, 
rašydami į užsienį ir no
rėdami svetima kalba pa-
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Detalė iš Mindaugo vainikavimo. A. Varno kflrinys

brėžti, kad rašo suvere 
nūs Lietuvos valdovas, 
pasivadindavo rex, ko
enig, basielus. Mes pa
tys, mūsų pačių jau ra
šomose Lietuvos istori
jose, pasisavinome nu
žemintą kunigaikščio ti
tulą, kitų mums primes
tą, pavadinti senosios 
Lietuvos suvereniems 
valdovams. Maskvos ku
nigaikščiai, kaip tik iš
kilo ir tapo nepriklauso - 
mi nuo totorių valdovai, 
tuojau pasivadino ca- 
ris. Gi mes niekaip ne 
išdrįstame saviesiems 
buvusiems valdovms 
grąžinti jiem pridera
mus titulus.

LIETUVOS KARALIAI 
IR KARALYSTE

Čia pirmoje eilėje pa 
eituosius iš dr. J. Jakš
to karalių titulo apžval
gos:

"Pagal plačiai įsigalė
jusią nuomonę, kara

liaus titulas esąs neat
skiriamai susietas suka 
rūna... Bet iš tikrųjų ka
raliaus ir karūnos sąvo
kos skirtingos kilmės ir 
nuo pat pradžių nebuvo 
sujungtos kita su kita".

"Karalius randame se 
niausiose rytinėse vals
tybėse, kur jie buvo sa
vaimingais valdovais, 
aukščiausios pasaulinės 
ir dvasinės valdžios tu
rėtojai".

"Panašius karalius su 
tinkame ir senoje Romo
je, kur jie buvo suvere
nūs valdovai".

"O kai romėnai susidū - 
rė su germanais ir jų va 
dais, jie ir šiuos kaiku- 
riuos vadino tiesiog ka
raliais (reges)".

"Jau germanų vadams 
taikytas karalių termi
nas plačiai prigijo ir vi
duramžiais. Jis buvo su 
verenaus valdovo, daž
niausiai paveldėjimu val
džią gaunančio, pažy
mys".

"Bažnyčia' tuojau su
gretino savo laiko kara
lius su Šventraščio vaiz
duojamais žydų kara
liais... žydai karaliai 
gaudavo valdžią patepa
mi šventais aliejais, ta
riant, konsekruojami".

"Vakaruose jis (tai 
yra patepimas karalių 
šv. aliejais. I.Š.) tvirtai 
prigijo nuo to meto (753) 
kai pats popiežius atvy
ko į Prancūziją ir patepė 
jos karalių Pipiną Trum
pąjį".

"Tačiau ne karūna bu
vo viduramžiais kara
liaus poaukščio esmė... 
Kai karaliai, bažnyčios 
konsekruoti, gaudavo vai 
džią, jiems priedu prie 
jų insignijų imta davinė 
ti ir karūnas".

"Plačiai . pasklidusi 
nuomonė, kad karaliaus 
(krikščioniško) poaukštį 
viduramžiais galėjo pri 
pažinti vien popiežius ar 

(Nukelta į 6 psl.)
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PIERRE NORO (8)

— Prancūzijai. Jūs atstovausite Prancūziją, ma
no pasiūlymu, nes jūs esate geriausias žmogus Pran
cūzijoje, kuris gali tvarkyti tokius keblius reikalus.
C.I.A. pripažino, kad be jūsų M.E.D. neturės pilnų 
žinių. Ir tiki, kad jūs su tuo sutiksite, nes tai bus 
jūsų pačių intereso naudai Viduržemio jūroje, pa
galiau ir de Gaulliui patinka Nixonas... Specialus 
Nixono pasiuntinys įteiks de Gaulliui laišką su pa
siūlymu Prancūzijai pasinaudoti perbėgėliu rusu 
kuris padės išnaikinti rusiškus mikrobus iš jūsų 
įstaigų. Tas rusas yra Vlasovas. Nixonas pasiūlys 
de Gaulliui atsiųsti į Langley kontrašnipą prancū
zą ištardyti Vlasovą. Ir aš noriu, kad tas asmuo 
būtų jūs. Bet neužmirškit, kad C.I.A. jus irgi "iš
bandys" nemažiau kaip Valsovą.

— Kaip tai?
— Paprastai. Wonderio įsakymu Vlasovas duos 

jums grupę išdavikų prancūzų. Jei jūs jų nenušalin
site, o bandysite ginti, išvengimui skandalo, kaip 
Vokietijoje, tai C.I.A. padarys išvadą, kad jūs esa
te abejotinas ir gal net sovietų agentas. Dubois, jūs 
būsite fakiro padėty ir užrištom akim turėsite vaikš - 
čioti ant stiklų ir ugnies... Laimei, jūs dalinai esa
te fakiras.

Atsisveikindami Dubois su Boyle sutarė, kad dėl 
bendro intereso jie palaikys kontaktą, viens kitą in

formuodami apie įvykių eigą ir jų ryšininku būsiąs 
Coburn-Nutton, vadinamas Cocoanuts.

***
Bet grįžkime pas Annabelą Lee ir Vlasovą, ku

rie pirmuosius keturius mėnesiui praleido apgyven
dinti puošnioje viloje Marylande, pusiaukely tarp 
Washingtono ir Annapolis, apsaugoti elektrinės 
aliarmo sistemos ir tvirtų sargybinių. Ten norma
liai būdavo apgyvendinami žymesnieji pabėgėliai iš 
anapus geležinės uždangos, arba grįžusieji agentai, 
kaip lakūnas Gary Powers, kurio lėktuvas U2 bu
vo numuštas virš Rusijos.

Skirtumas tik tas, kad Annabela ir rusas čia 
leido medaus mėnesius.

Pats Harold H. Wonder M.E.D. prezidentas 
praleido visą 1969m. sausio mėnesįapklausinė- 
damas Vlasovą, leisdamas tuose pasikalbėjimuo
se dalyvauti ir Annabelai ir ji buvo liudininke, 
kaip Vlasovas išdavė sovietinius šnipus Vokietijo
je, Anglijoje ir Prancūzijoje.

Sausio 24 d. Wander įspėjo, kad reikės persi
kelti į kitą vietą. Po ilgo apklausinėjimo, jis tiek 
pasitikėjo Vlasovu, kad net neslėpė perkėlimo pas
lapties: C.I.A. yra laiminga sulaukusi pirmo pabė
gėlio iš Pekino, tai maoistų diplomatas Liao Ho- 
chou, iš Olandijos. Ir aišku, šis azijatas turėjo pir
menybę į puošnią vilą. Wander nuvežė Annabelą į 
Langley parodyti naują butą. Pakeliui užvedė kalbą 
apie Vlasovą.

— Būtų pats laikas jums ištekėti už Vlasovo. 
Annabela vos susilaikė nepasakiusi: "Tai ne

bus pasiaukojimas iš mano pusės".
Rusas jai patiko ir tam ji nebuvo priešinga.
— Ištekėsiu su sąlyga, — pasakė ji, — jei 

jūs jam duosite Amerikos pilietybę ir kad jis galė

tų susidaryti gerą situaciją.
— Gerai, — atsakė Wander.
Annabela susijuokė.
— Ko jūs juokiatės? — paklausė Wander.
— Man įdomu, kokią amerikietišką pavardę 

duosite Ivanui.
— Kadangi tai bus ir jūsų, tai jūs patys pasi

rinksite. Tam turite teisę ir turėsite iš jo padary
ti tikrą amerikietį.

Wander matyt turėjo planus dėl Vlasovo atei
ties ir Annabela dėl to nesipriešino.

***
Harry ir Annabela Grant, taip vadinosi jauna

vedžiai, laikinai buvo priskirti prie saugumo vi
daus centrinės, kas pateisino jų apgyvendinimą 
C.I.A. valdininkams skirtuose apartamentuose, kur 
jie buvo saugesni nuo pagrobimų, negu mieste. Cla 
net buvo nesurandami. Darbo sąlygos buvo ideališ
kos. Tik dešimt minučių kelio nuo Wander biuro. 
Bet Wander įspėjo, kad jie neturi daryti jokio ne
atsargaus pasvaikščiojimo iš parko nebent savait. 
galį automobiliu, bet ir tai su dviem kūno sargais. 
Prie apartamentų tiesa buvo didelis 50 haparkas ir 
Harry, arba teisingiau Vlasovas, juokdamasis sakė: 
"Kad mes greičiau išeitumėme iš to liuksusinio ka
lėjimo".

Wander laikė Harry geriausiu švetimšaliu 
agentu, kokį kada C.I.A. turėjo ir 1969 m. sausio 27 
d. išsikvietęs savo biuran pareiškė:

— Jūsų pirmoji misija turėjo didžiausią pasi
sekimą. Jūs praktiškai įrodėte ką aš tvirtindavau 
savo viršininkams, kai dirbaukontrašpionaže,pirm 
pereidamas dirbti į M.E.D. tarybą, kad sovietų 
špionažas Amerikoje metai iš metų palaipsniui ma- 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVOS KARALIŲ BYLA
(Atkelta iš 5 psl.) 

imperatorius, neteisin
ga".

"Popiežius ir impera* 
torius... pagerbdavo ko
kį krašto valdovą, atsiųs - 
darni karūną su palaimi
nimo raštu. Tai buvo tų 
pasaulio didžiūnų dau
giau garbės gestas". •

"Iš tos trumpos vaka- 
rietiškų karalių titulo ap~ 
žvalgos aiškėja, manau, 
trys dalykai: 1. Karalius 
(rex) reiškė suverenų 
valdovą; 2. Jis apdovano
tas išskirtinės sakra
mentinės malonės, gau
tos patepimu šventais 
aliejais ir 3. Jo poaukš . 
čio pažymys yra karū
na". (Draugas, 1963.III. 
2).

Iš to prašosi išvada, 
kad karaliumi galėjo bū
ti vadinamas kiekvie
nas suverenus valdovas, 
krikščionis ir nekrikš
čionis, pateptas šv. alie
jais ir nepateptas, karū 
nuotas ir nekarūnuotas, 
ir kad pirmykštis ir svar
biausias karaliaus pažy
mys yra būti suvereniu 
valdovu. Senosios Lietu
vos ir pagoniškieji val
dovai buvo suverenūs ir 
niekam nepriklausomi ir 
vyriausią valdžią daž
niausiai gaudavo per gi
minystę. Reiškia, kad jie 
galėjo būti tituluojami 
karaliais, bent koks jų 
vartojamas titulas turė
jo karaliaus reikšmę.

1251 m. liepos 17 d. 
popiežius Inocentas IV 
Milano raštu suteikė 
Mindaugui karaliaus ir 
visoms jo žemėms ka
ralystės titulą. Maždaug 
po poros metų Lietuvos 
valdovas Mindaugas bu 
vo vainikuotas. Lietuva 
tampa pilnateisė kara
lystė krikščioniškoje vi
duramžių Europoje. Tik 
kyla klausimas: ar po 
Mindaugo nužudymo ne
krikštyti Lietuvos valdo
vai galėjo vadintis Lietu 
vos karaliais ir Lietuva

Špionažo karas...
(Atkelta iš 5 psl.)

žėja ir miršta. Pagaliau mūsų NATO sąjungininkai, 
ypač vokiečiai, dėka jūsų galėjo apsivalyti savo na
mus mažiausiai dešimčiai metų. Bent tiek laiko rei
kės K.G.B., kad galėtų atstatyti savo tinklą ir suras
ti naują Felseną. Dabar lieka Prancūzija.

— Aš nematau, kas jums keltų rūpesčio,— pa
sakė Harry. — Prancūzija yra kraštas, kurįgeriau- 
siai pažįstu ir galiu ją išvalyti per penkias sekun
des. Aš niekad nesupratau, kodėl jūs vis dar lau
kiate.

Wander atkirto:
— Būtų neprotinga ten veikti kaip kituose kraš

tuose. Tik pagalvokit gerai. Su Anglija pavyzdžiui, 
mes galime pasakyti pulkininkui Boyle: "Štai rusų 
šnipų sąrašas jūsų krašte ir įrodymai prieš juos".

— Jūsų Philboy manęs nestebina. Tai snobas 
ir mėgėjas pasirodyti. Savo vietą pas karalienę jis 
turi ne dėl talento, bet dėl savo kilmės. Kada visi 
nenormalūs homoseksualistai ir marksistai iš tos 
Establishment generacijos bus nušalinti, liks tik 
jis. K.G.B. juokiasi iš jo ir trokšta, kad jis pasida
rytų I.S. šefu. Tą dieną K.G.B. prieš ikoną uždegs 
žvakę. Jūs žinote, kad bemanęs ir jūsų šiandien so
vietų šnipai laisvai vaikščiotų Anglijoje.

— Taip, — atsakė Wander. — Bet jūs žinote 
taip pat, kad užtenka tik nurodyti Boylui šnipą, 
kaip jis vienu ar kitu būdu nušalina, kad daugiau 
mums nebekenktų. Ar jūs galvojate, kad prancū
zų žvalgybos šefas panašiai pasielgs?

— Aš matau, ką norite pasakyti, — sušuko 
Harry. — Jūsų argumentas rimtas. Iš tiesų. Pran
cūzijos vadovybė yra labiausiai supuvusi iš visų 
vakarų valstybių.

— Matot, — pastebėjo Wander, — kodėl aš 
delsiau įsikišti į Prancūziją. Aš nenorėjau, kad 
joks prancūzas su jumis nesusitiktų ir nežinotų 
mūsų paslapčių. Aš noriu staiga juos pastatyti 
prieš faktą, patiekdamas nenuginčijamus įrody
mus apie kiekvieną rusų šnipą Prancūzijoje. Jei 
jie nebus suimti, tai aš bent sužinosiu, kas vy
riausybėje dirba sovietams ir jų šnipus globoja. 
Aš noriu pats asmeniškai imtis jų likvidavimo. 

(Bus daugiau)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•••
karalyste? Čia noriu at
siremti į teisės mokslų 
daktaro P.V. Raulinaičio 
teigimus: "... teisiniu
požiūriu anoje gadynėje 
buvo svarbu valstybės 
valdovui gauti karaliaus 
titulo pripažinimą iš po
piežiaus ir jo valdomai 
valstybei karalystės var
do suteikimą. Kartą su
teiktas karalystės var
das pasilikdavo, jeigu 
jis įsakmiai nebuvo at
šauktas... Suteiktas Lie 
tuvai karalystės vardas 
ar titulas nebuvo pakeis
tas amžių bėgyje... Tad 
visai be reikalo ir be 
teisinio pagrindo kai ku 
rių šis garbingas vardas 
užmirštas... palikt Lie
tuvai Didžiosios Kuni
gaikštijos vardą yra ne
dovanotina teisinė klai
da, kurią neatitaisius, 
Lietuva palieka pažemin
ta" (Draugas, 1962.VI.
23). Dr. P. V. Raulinai
čio teigimus dar ir tas 
sutvirtina, kad ir po ka
raliaus Mindaugo mir
ties vyriausio Lietuvos 
valdovo valdžia nenutrū
ko, Lietuva nepairo, val
dovai sekė vienas po ki
to be pertraukos ir topą 
ties karaliaus Mindaugo 
giminaičiai, perimdami 
karaliaus Mindaugo val
džią ir jo karalystę. Taip 
pat ir po karaliaus Min
daugo mirties dažnai su
tinkame šaltiniuose Lie
tuvos valdovus, vadinant 
karaliais ir jų žemes ka
ralyste. (Bus daugiau)

LAIŠKAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

viskas, — be kokių ten 
vilčių ir troškimų savo 
tėvynei laisvės. Visai 
jos ir nemaniusios, kad 
žmonės, neturėdami lais
vos tėvynės ir būdami 
tremtyje, pastatytų ir 
įrengtų tokiam kilniam 
tikslui tokią gražią kop
lyčią".

Dirvos skaitytojas

DIRVA

A. Razgaičio nuotraukos
§eštadien| simpoziume dalyvavę: A. Jonaitis, P. Tamulionis, P. Razgaitis, A. Tamulionis, P. Bal

čiūnas, Z. Peckus, P. Spetyla ir H. Idzelis. A. Razgaičio nuotraukos

LKDS konferencija
pamokslo prisidėjo ir so
listas Julius Kazėnas 
gražiom giesmėm. Su
tartines giesmes giedo
jo Prano Ambrazovado-

skelta iš 1 psl.) 
ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kan. Vaclovas Za
karauskas. Prie nuotai
kingos maldos, turiningo

Penktadienį įvykusio jaunimui skirto simpoziumo dalyviai: B. 
Venckuvienė, A. Kasulaitis, inž. A. Venckus ir kun. S. Yla.

SUPERIOR 
S AVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.
Už paprastus indėlius moka 5%

Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 iki 6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

vaujamas vyrų choras. 
Konferencija buvo 

baigta viešu posėdžiu — 
pietumis. Čia buvo pa
gerbtas LKDS-gos kūrė
jas, jos garbės pirmi
ninkas prelatas Mykolas 
Krupavičius jo artėjan
čios 85 metų sukakties 
proga. Antanas Tamulio
nis jautriu žodžiu pri
statė dalyvaism taurią 
sukaktuvininko asmeny
bę.

Iš daugelio sveikinu
sių konferenciją raštu pa
žymėtini: vysk. V. Briz- 
gys, vysk. A. Deksnys, 
Vliko pirmininkas dr.K. 
Valiūnas, PLB-nės Val
dybos pirmininkas St. 
Barzdukas, gen. konsu
las P. DauŽvardis, gen. 
konsulas J. Žmuidzinas, 
gen. konsulas A. Simu
tis, Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas, Am. Liet. Ta
rybos pirm. E.A. Bart
kus, Ateitininkų Federa
cijos Vadas prof. dr. 
Justinas Pikūnas, Vil
niaus Krašto Lietuvių S- 
gos pirm. K. Veikutis ir 
kiti.

Žodžiu konferenciją 
sveikino L. Valst. Liaud. 
S-gos pirm. Jonas Dau
gėla, A.L. Tautinės S- 
gos vardu ir Vilties Drau 
gijos pirm. A. Laikūnas, 
Liet. Atgimimo Sąjūdžio (r)

Konferencijos dalyvius sočiai vaišinusios ir pietus paruošusios 
šeimininkės: A. Razgaitienė, O. Žilinskienė, S. Idzelienė.

♦

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
ICAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom)..
• Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ

PRIIMA SVEČIUS
Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER

VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Te). 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šia gražiausia ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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— Z. Peckus, Europos 
Krikšč. Demokratų Ta
rybos pirm. inž. Adolfas 
Venckus, senosios kar
tos vardu žymus tauti
ninkų veikėjas Kazys 
Karpius. Petras Spety
la perskaitė prelato My
kolo Krupavičiaus sveiki
nimą.

Visų sveikinusių nuo
širdūs pareiškimai ir lin
kėjimai liudijo, kad vi
sus bendroje kovoje jun
gia vienas ir tas pats 
tikslas — laisva Lietu
va.

Poniai Birutei Vencku- 
vienei, Tarptautinės Kata1 
likių Moterų S-gos vei
kėjai pagerbti O. ir P. 
Žilinskų rezidencijoje 
sekmadienį įvyko priė
mimas, į kurį atsilankė 
arti trisdešimties ponių.

Konferencijos daly
vius poėdžių metu so
čiai vaišino ir konferen
cijos pietus paruošė: A, 
Razgaitienė, O. Žilins
kienė, E, Martinėnienė, 
J. Kliorienė, S. Idzelie- 
nė, E. Garkienė, D. Ka- 
sulaitienė, St. Stasienė, 
P. Balčiūnienė ir E. Mik 
šienė. Vaišių metu prie 
stalų patarnavo: Onytė ir 
Živilė Kliorytės, Marytė 
Idzelytė, Elenutė Razgai- 
tytė ir Andrius Razgai
tis.

LKDS-gos Clevelando 
Skyriaus Valdybai, kurią 
sudaro P. Tamulionis — 
pirm., P. Mikšys ir L. 
Leknickas atiteko nema
ža dalis rūpesčio ir dar
bo šią konferenciją or
ganizuojant. Clevelandie- 
čiams jau įprastai nuo
širdi Antano Jonaičio, 
skyriaus narto, ir dok
torantės Danguolės Ta- 
mulionytės talka daug 
prisidėjo prie jos pasi
sekimo.

Apie konferencijos 
darbus bus kitą kartą.
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• ALT S-GOS CLE
VELANDO SKYRIAUS 
gegužinė įvyks rugpjū
čio 23 d. Vlado Dauto 
sodyboje, 2971 Bishop 
Rd.

Jeigu pasitaikytų lie
tingas oras, skyriaus 
pirmininkas Garmus ir 
ponia kviečia atvažiuoti 
į jų namus draugiškam 
popiečiui praleisti. Ant
rašas: 24584 Chardon 
Road.

• AUTOBUSAI į Ohio 
mugę, kuri įvyks Colum- 
bus, iš Clevelando iš
vyks sekmadienį, rugpjū
čio 30 d. 8 ir 8:30 v. ry
to ir iš Columbus išvyks 
6 v. vak.

Bilietai suaugusiems 
$7.50, vaikams $4.50, įs
kaitant ir įžangą įmugę, 
gaunami CTS informaci
jos kioske Pūblic Sąuare 
arba siunčiant paštu če
kį CTS 1404 E. 9th St., 
Cleveland, Ohio 44114.

DIRVA

Clevelando skautės ir skautai, stovyklavę Kanadoje, Tėvų Pranciškonų vasarvietėje Wasaga Beach. 
Antroje eilėje stovi ir sėdi stovyklos vadovai: E. Jakulis, V. Staškus, Tėv. R. Šakalys, OFM., J. Petrai
tytė, A. Muliolienė, A. Griniuvienė, N. Kersnauskaitė, G. Kijauskienė, M. Puškorienė, A. Miškinienė, R. 
Gelažienė, D. Kavaliūnaitė, I. Raulinaitytė.J. Šenbergas.A.Senbergas, A. Muliolis, E. Giedraitytė ir K. 
Giedraitis. v- Bacevičiaus nuotrauka

ALT S-s#j CLEVELANDO SKYRIAUS

GEGUŽINĖ
ĮVYKS SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 23

Vlado Dauto sodyboje.
2971 Bishop Rd.
Pradžia 1 vai. p.p.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI 

PRALEISTI DIENĄ GAMTOJE

This card 
praves youre yoiu

• SKAUTUOS metinė 
gegužinė įvyks š.m. rug
pjūčio 30 d. Metropoli
tan parke, Strawberry 
Lane. Pradžia 1 vai. p.p.

Es ant blogam orui, ge - 
gužinė įvyks toj pačioj 
vietoj rugsėjo 13 d.

Gegužinę ruošia visi 
Clevelando skautijos vie 
netai: Neringos ir Pilė
nų tuntai, jūrų skautai, 
Židinys, ASS, skautinin- 
kės ir skautininkai.

Į gegužinę kviečiami 
skautų ir skaučių tėve
liai bei visi skautijos bi
čiuliai. Bus sporto pra
mogos, žaidimai ir lau
žas.

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

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

Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tai reiškia, 
kad jūs visada turėsite užtikrintą asmens identifikaciją, nesvarbu kur 
jūs būsite, nesvarbu kam turėsite tai panaudoti.

Priedui, be jūsų niekas kitas negalės pasinaudoti. Net jei ji bus pa
mesta ar pavogta, jums nereikės rūpintis. Jūs jokiu būdu nebūsite atsa
kingas už jos neautorizuotą panaudojimą. Nei vienai minutei. Nei už vie
ną centą.

Ši kortelė turi taip pat kitas dideles privilegijas. Ji turi $1000 vertės 
kreditą. Su ja jūs gausite tuoj pat grynais kiekviename iš 80 Cleveland 
Trust skyrių, o taip pat 3,100 kituose bankuose visoje valstybėje. Jūs gali
te ją naudoti su jūsų Cleveland Trust checking account, turint privilegiją 
išimti daugiau, ir visad jūsų čekis bus padengtas.

Kadangi tai yra labiausiai respektuojamo banko pasaulyje kortelė, tai 
ji jums duos sąskaitos privilegiją visose krautuvėse visur. Ir nėra patar
navimo mokesčio jeigu padengsite sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite jos veltui <-i r\/ri /\ |\irx TI?1 ICT 
betkuriame Cleveland Trust banke. x-L_L V LLLtAIv LJ I l\UJ I

CLLVEIAND TRUSI

BankAmericard

AufHONZEO S’GNATuHt

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

APŽIŪRĖJIMUI NUO
1 iki 7 vai.

E. 272 ir Lake Shore 
Blvd., Euclide. Naujas 
mūrinis namas. 6 ir 6. 
Dvi vonios kiekviename 
bute. Šiltu vandeniu šil
dymas. (61-63)

MACHINE OPERATORS

Exp. or will train on 
wrapping machines.
Mus have good coordina- 
tion. Full & pt. time. 
Good hourly rate — paid 
holidyas & fringe bene
fits. For appointment 
call Norwood, Ohio 513- 
351-6611. (62-68)

F E M A L E

WANTED 

FACTORY HELP 
FOR ALL 3 SHIFTS 

Good clean, steady work, rn modern 
plastic plant.
Paid holidays, vacation & hospitali- 
zation. West8ide location.

AMERICAN PLASTICS CO. 
4677 MANUFACTURING RD. 

CLEVELAND, OHIO 
267-711I

(55-64)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

K.S. KARPIAUS DEIMANTINĖS

AMŽIAUS SUKAKTIES SVEIKINIMAI

Artėjant K. S. Kar- 
piaus 75-rių metų am
žiaus sukakties proga pa
gerbimui, daugelis krei
piasi teiraudamiesi ad
reso, kuriuo sukaktuvi
niai sveikinimai siųsti. 
Čia pagerbimo komite
tas praneša, kad priva
tūs sveikinimai siųstini

VASARIO 16 GIMNAZIJAI TRŪKSTA 

MOKYTOJU IR MOKINIŲ

Neringoje,

Wasagoje,

Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio ve
dėjas kun. Jonas Šulcas, 
salezietis, šią vasarą 
darbuojasi Amerikoje, 
lietuvių jaunimo tarpe. 
Jis dalyvavo N.P. Sese
rų vedamoje mergaičių 
stovykoje 
moksleivių ateitininkų 
stovykoje 
moksleivių ir jaunučių 
at-kų stovykloje Nerin
goje ir dalyvaus nuo rug 
piūčio 30 iki rugsėjo 4 
Spencer (Mass.) Atlanto 
rajono skautų stovyk
loje.

Jis įpareigotas pri
statyti Vasario 16 gimna
zijos dabartinę padėtį, 
su jos viltimis ir sunku
mais. Gimnazijos atei
tis darosi problematiš
ka, jeigu laiku neatsiras
tų jaunų lietuvių mokyto 
jų, kurie ateitų jai, bent 
metams, į talką paauko
dami šiek tiek savo lai
ko ir savo jaunos energi
jos. Trūksta ypatingai 
matematikos, fizikos ir 
lietuvių kalbos mokyto
jų-

Beto pradeda stokoti 
mokinių. Vadovybė kvie
čia Amerikos lietuviš
kąjį jaunimą į lietuviš
kąją gimnaziją. Sąlygos 
labai palankios, nes Vo
kietijoje išeitas moks
las ypatingai JAV-ėse 
pilnai pripažįstamas. Gi 
Vasario 16 gimnazijoje 
galima išeiti pilną 9 me
tų kursą, kurs paruošia 
iki pat universiteto 
slenksčio. Galima ir 
trumpesnį kursą pasi

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA
Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. 
Įamžinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų 

skaičiuje.

Savo auką siųskite: 
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 West 68th Street 
Chicago, III. 60629

Seniausias ir pajėgiausias choras Daina Sydnfejuje, Australijoje. Dešinėje choro vadovas Bronius Kive- 
_ V. Vilkaičio nuotrauka

tiesiog K. S. Karpiui, 
17805 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44119.

Oficialieji ir organiza
cijų sveikinimai siun- 
'čiami Dirvos adresu: 
6907 Superior Avė., Cle
veland, Ohio 44103. Iš 
čia jie bus pobūvyje per
duoti sukaktuvininkui.

rinkti ir lavintis daugiau 
svetimose kalbose.

Metų bėgyje yra palan
kių sąlygų-aplankyti įvai
rius Europos kraštus ir 
susipažinti su jos kultū
ra.

Pragyvenimas, viską 
įskaitant, yra apie $20 
mėnesiui. Tautiečiai 
kviečiami skleisti šitą 
mintį, kad kuo daugiau 
lietuvių sužinotų, jog Eu
ropoje savo vaikams ga 
Ii suteikti palankias gy 
venimo paruošimo sąly
gas. Priimami berniukai 
ir mergaitės nuo 11 me
tų. Dėl smulkesnių infor 
macijų kreiptis tiesiog į 
gimnazijos direktorių: 
P. Vincas Natkevičius, 
Litausiches Gymansium 
684 Huttenfeld - Lam- 
pertĮieim, West Germa
ny.

Arba į jos atstovą JAV 
-se nuo rugp. 22 iki rug
sėjo 3 d.

Kun. Jonas Šulcas, I. 
C. Convent, Putnam, 
Conn. 06260

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

STRUCTURAL STEEL 
FABRICATING DRAFTSMEN

Wanted 2 draftsmen for an ex- 
panding progressive corporat- 
ion. Mušt have at least 3 to 5 
years experience. Unusualcom- 
pany benefits. Rapid advance- 
ment for an ambitiouS detailer- 
checker. Salary $170 weekly 
plūs. Call Collect Robert W. 
Hill, Personnel Director (315) 
422-4124.

(63-66)

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

Besiruošiant didžiajai muzikos šventei Chicagoje, mūsų solistai repetuoja su muz, Alvydu Vasaičiu, ku 
ris čia matomas priefortepiono. Šalia jo operos solistai: Stasys Baras, Danutė Stankaitytė, Algirdas Bra 
zis ir Jonas Vaznelis. Šiuos keturis mūsų iškiliuosius solistus girdėsime Ateitininkų Kongreso proga 
rengiamame simfoniniame koncerte, kuris bus rugsėjo 5 d., 8 vai. vak., Orchestra Hali salėje. Be to, 
pirmą kartą šiame kontinente Chicagos Simfoninis orkestrasatliksčiurlionio kapitalinį veikalą "Jūra". 
Šį nepaprastą koncertą diriguoja maestro Vytautas Marijošius. V. Kauliaus, S.J. nuotrauka

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

LITUANISTIKA, ARCHITEKTŪRA IR MENAS
LIETUVIU MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIME TORONTE

Lietuvis nėra pilnas 
žmogus pametęs savo 
tautybę. Taip ir įvairių 
šakų lietuvių mokslinin
kų suvažiavimas nebūtų 
pilnas, jei nepaskirtų lai 
ko lituanistikai. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akade
mija, ypatingai brangin
dama šią mokslo šaką,

BOSTON
IŠRINKO GRAŽUOLĘ

Rugp. 9 d. Romuvos 
Parke, Brocktone įvyko 
seniausios lietuviškos 
radijo programos Nau
joj Anglijoj metinis pik
nikas .

Diena buvo graži, ir 
susirinko daug žmonių, 
kurie su malonum vasa
ros gamtoj gėrėjosi gra 
žia programa atlikta 
akordeonistės ir daini
ninkės Julijos Grausly- 
tės, Bostono lietuvių tau 
tinių šokių mažamečių 
grupės ir svečių armė
nų.^

Šiemet "Miss Lithu- 
ania of N.E." buvo iš
rinkta Frances Kvesely- 
tė iš Brocktono. Šokių 
kontestus laimėjo: "Pen 
sininkų polka", — Ona 
Šiugždienė ir Juozas Ve 
lička, "Mamės ir Pa
pės polką" — Julia Barz 
ir Jonas Ūselis; Jauni
mo ] 
Chester 
— Stasė Vaičienė irWal- 
ter Rupšys; tango — Ona 
ir Petras Radzevičiai ir 
tvvistą laimėjo Rema ir 
John Sullivan.

Automobilį, kurį dova
nojo Fitzmaurice Motor 
Sales sav. Juozas Kai- 
ris, laimėjo Stasė Vai
čius iš Dorchesterio.

Steponas ir Valentina 
Minkai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie pik
niko sėkmingo ir gra- 

polką — Maria ir 
ster Cirokas, Valsą

jai skiria daug laiko ir 
sudalino į istorijos ir li
teratūros bei kalbotyros 
sekcijas.

Istorijos sekcijos va
dovas, dr. J. Jakštas,kal
bės apie Lietuvos "Auš
ros" laikotarpio istorio
grafiją ir tautinį atbudi
mą, kuris nuvedė lietu
vius nepriklausomybės 
keliu. Kun. prof. St. Yla, 
neseniai parašęs veika
lą apie Šiluvą ir turėjęs 
progos įsigilinti įto me
to Lietuvos istoriją, kal
bės apie svetimybių ant
plūdį 18 šimtmečio Lie
tuvoje. R. J. Misiūnas 
skverbsis į dar ankstes
nius laikus tema "Algir 
do tikėjimas."

Lietuvių kalbos bei li
teratūros sekcija bus 
ypatingai turtinga pas
kaitomis. Pats sekcijos 
vadovas prof. dr. A. K1L 
mas kalbės tema "Teo
rinė kalbotyra ir lietu
viai kalbininkai". Švei
carų kilmės prof. A. 
Senn, dėstęs Kauno ir 
Philadelphijos universi
tetuose ir žinomas visa 
eile mokslinių darbų, 
kalbės apie Lietuvos su- 
krikščioninimą kalbo
tyros ir tautosakos švie
soje. Taipgi iš kalboty
ros srities paskaitą skai
tys prof. dr. W. Smals- 
tieg, kurio tema kolkas 
dar nėra žinoma. Lite
ratūrinėje dalyje Done
laičio "Metų" struktūrą 
nagrinės prof. dr. R. Šil
bajoris, o rašytojas A. 
Vaičiulaitis pristatys 
prancūzų rašytoją Stend- 
halį, kuris yra tuo mums 
įdomus, kad dalyvavo Na 
poleono žygiuose ir buvo 
ta proga Lietuvoje. Jis 
yra skaitomas literatūro
je vienu iš psichologinių 
romanų kūrimo pirmū
nų.

Kiekviename Akademi
jos suvažiavime yra pa
protys iškelti kokią nors 
lietuvių kultūrai pasitar- 
navusią asmenybę. Šiam 
suvažiavimui parinktas 
J. Tumas - Vaižgantas, 
nuo kurio gimimo šiais 
metais sueina 100 metų. 
Ta proga apie jį kalbės 
poetas J. Aistis užbaigia
majame posėdyje.

Be lietuviškos žodinės 
kūrybos sekcijos, suva
žiavime skirtas laikas 
ir konkrečiajai bei vaiz
dinei. Meno bei architek 
tūros sekcija, vadovauja 
ma dr. A. Kulpos-Kulpa- 
vičiaus yra parengusi ke
letą įdomių paskaitų, ku
rios bus pailiustruoja
mos skaidrėmis. Apie 

lietuvių bažnyčių archi
tektūros savybes kalbės 
pats sekcijos vadovas, 
pateikdamas įdomias sa
vo studijoje prieitas iš
vadas. Archit. A. Kere
lis iš Chicagos skaitys 
paskaitą apie lietuvių iš
eivių architektūrą. Dail.
T. Valius skaitys įdomią 
paskaitą apie P. Afrikoj 
gyvenusį lietuvį dailinin
ką Praną Domšaitį ir jo 
kūrybą, o dail. L. Urbo
nas gilinsis įpsichologi- 
nes apraiškas mūsų mo
derniajame mene, ban
dančias išreikšti žmo
gaus dvasinį stovį.

Taigi, atrodo, žmo
nėms mėgstantiems gro 
žį bei meną ir mylin
tiems savo gimtąjį žo
dį, šis suvažiavimas tu
rėtų būti viliojantis. Su 
važiavimas įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 1-6 dieno
mis Toronte. (sj)

Kritikos balsai apie 
AGONIJĄ

Tik gyvos, lakios vaizduotės 
kūrėjas ir neeilinis žodžio me
nininkas gali sukurti skaityto
jui tokius vaizdus.

Jakštas (Dirva, 1966) 
Agonijos būsenoje atsidūru- 

sios Lietuvos laisvė yra pa
grindinė romano jungiančioji 
idėja, kurią galėtume pava
dinti vyriausiu romano perso
nažu.

J. Kojelis (Draugas, 1966)
J. Gliaudą, mums rodos, žiū

ri į reikalus lietuvio akimis, 
palikdamas pačiam skaitytojui 
darytis išvadas, reikšti simpa
tijas ar antipatijas.

K. Abr.
(Europos Lietuvis, 1965)

Autorius nieko nekaltina, 
neteisėjauja, tik vaizduoja. Iš- 
siliekąs objektyvus vienintelis 
komentaras yra min. Balučio 
motto knygos pradžioje, ku
riame sakoma, kad "tas lais
vės nevertas, kas negina jos”. 
Šis vienas komentaras tik pa
liudija tos agonijos sunkumą.

L. Augštys (Draugas. 1966)

3F.COND SHIFT Supervisor for Die 
Casl Plant. Mušt have sood techni- 
cal ability and be ablė to get paris 
running to standard. Contact Shir- 

, ley Bacon for appointment.
DENHAM MANUFACTURTNC

120 Pere Marquette St. 
Big Rapids, Mich.

616-7968673
(58-62)

Dėl smulkesnių informacijų rašykite: 
V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, 
North Palm, Fla. 33403 arba skambin
kite: (305) 844-3388.

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš 
didmiesčio ir surasti ramaus ir gaivi
nančio poilsio, tas nepravažiuos pro 
Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat At
lanto vandenyno ir turi visas sąlygas, 
apie kurias kiekvienas didmiesčio žmo
gus per ilgus metus svajoja.

MĖNESINIU 
ČEKIU

siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit >1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

INSURED

Statė 
Savinga 

AND LOAN COMPANY

4065 Mayfield Rd-, Soulh Euclid 
11623 Buckeye Rd., Clevelond 

30500 lake Shore Boulevard, Willowick

MUZIEJAUS 
RETENYBĖ

Dar turima pardavi
mui baigiančių pranyk
ti Neprikl. Lietuvos si
dabrinių monetų. 5 lt. 
su J. Basanavičiaus at
vaizdu. 10 lt. — su Vy
tautu Didžiojo. 10 lt. — 
su prez. A. Smetonos ir 
kitos. Paskutinis sezo
no išpardavimas. Kai
nos labai sumažintos. 
Kainoraštis . pareikala
vus. P- Zablockis, 2333 
Ontario St., Vancouver 
10, B. C., Canada.

NEED AN AMERICAN
DRIVER’S LICENSE?
We will teach you to dri- 
ve and help you obtain 
your American driver's 
license. Lowrates. Free 
home pick-up. Call now 
for full information 
about prices and les- 
sons. Or stop at 4229 
Fulton Road in the Mem- 
phis - Fulton Shopping 
Center.

Phone 351-8786
ACE DRIVING SCHOOL

(63-65)

FOREMEN
For meal processing 6c sausage dept. 

also
smoked mealt, curing, boning and 
smoking.
Steady work. good salary 6c liberal 
fringe benefits

Contact Fred Brcnl 
PETERS SAUSAGE COMPANY 

5454 W. Vernor Highway 
Detroit, Mich.

(313) 826-5030
An Equai Opportunity Employer 

(58-67)

WANTED AT ONCE 

JOURNEYMAN

ELECTRICIANS
Able to work any shift. Mušt have 
either UAW Journeyman's card or 
documented proof of eight years ex- 
perience.
Steady work and some overtime. 
Fringe benefits.

WHITE PRODUCTS
MIDDLF.V1LLE, MICH.

(56-62)
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