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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ŠNIPAI 
IŠ RYTŲ

V. Vokietijos vidaus 
reikalų ministeris H. D. 
Genscher liberalų (FDP) 
politinis veikėjas, šio
mis dienomis padarė pra
nešimą parlameųtui ir 
spaudai apie šnipų ir te
roristų veiklą. Iš šio pra
nešimo paaiškėjo, kad 
plačiausią šnipų tinklą V. 
Vokietijoje yra išplėtu- 
sios Rytų komunistinės 
valstybės, o ypač Rytų 
Vokietija. Apie 80% šni
pų V. Vokietijoje yra (fil
travusi R. Vokietija. Dėl 
ko taip vyksta, vidaus rei
kalų ministeris nenuro
dė. Tačiau faktas, kad ko
munistinių šnipų tinklas 
labiau išsiplėtė V. Vokie
tijoje, kada Rytams buvo 
atidarytos platesnės du
rys. Ir juo plačiau tos 
durys bus atidaromos, 
juo Rytų valstybių špio
nažas didės, nes jis 
plauks ne tik iš Rytų Vo
kietijos, bet ir iš Lenki
jos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Bulgarijos pa 
gal Maskvos direktyvas 
ir apmokymą.

Tėra tik savęs apgau
dinėjimas, kada tvirtina
ma, kad V. Vokietijai ne
gresia pavojus iš radika
liųjų kairiųjų organizaci
jų, o gresia iš fantazuo
tų atskirų asmenų (vok. 
Einzelgaenger) ir nusi
kaltėlių grupių. O kas gi 
tie atskiri asmenys ir tos 
nusikaltėlių grupės? Iš 
kur tai visa atsirado? Ar 
tai nėra marksistų, mar- 
kuzininkų ir kitokių pro- 
komunistų išperos. Juk 
jie ir sugauti nepasako, 
kieno vardu jie teroris
tinius veiksmus vykdo, iš 
kur jie gauna pinigų. Su
versti visą kaltę kaž ko
kiems anarchistams yra 
tik paprastas manevras 
pridengti tikruosius kal
tininkus svetima etikete.

Vidaus reikalų ministe 
ris Genscher nurodo ke
turias teroristų grupes: 
dešiniųjų, kairiųjų radi- 
kalistų, tiesioginių šnipų 
ir radikaliųjų užsienio or
ganizacijų. Dešinieji ra- 
dikalistai yra įvykdę 123 
smurto veiksmus. Ta
čiau neteko skaityti, kad 
dešinieji radikalistai 
sprogdino amerikiečių 
kariuomenės būstines ir 
padalinius, o kairieji ra
dikalistai ne tik kalbėjo 
prieš Amerikos Vietna
mo politiką, bet vykdė ir 
bombinius atentatus 
prieš JAV kariuomenę.

Menka paguoda, kad V. 
Vokietijos Komunistų 
partija nėra gausi. Jos 
stiprybė glūdi ne narių 
gausybėje, bet veiklos 
planingume ir aktyvume. 
1939 m. Lietuvoje komu
nistų buvo gal dar mažes
nis procentas, negu da
bartinėje V. Vokietijoje, 
tačiau 1940 m., Raudono
sios armijos dėka, komu
nistai užėmė centrines 
valdžios vietas ir jėga 
privertė įjungti Lietuvą į 
Maskvos valdymo siste
mą.

Tačiau komunistinio 
vokiečių jaunimo veržia 
didėja: studentų komunis
tų per vienerius metus 

(Nukelta į 2 psl.)

Prezidento Nixono ke
lionės į Pekiną ir Mask
vą buvo galas iliuzijos, 
kad JAV, Vakarai, lais
vas pasaulis, demokrati
nis pasaulis ar pagaliau 
JT turėtų ir galėtų išva
duoti pasaulį nuo komu
nizmo ir pavergimo. Ta 
iliuzija nebuvo pagrįsta 
gyvenimo tikrove. Už tat 
jos tiek gaila, kiek gra
žaus sapno. Atskiros 
valstybės, nepaisant jose 
įsigalėjusios ideologi
jos, turi savus, tautinius 
interesus, kuriuos gina 
prieš kitas, nepaisant jų 
varžovų ideologijos. 
įMums Nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgą laiką atro
dė, kad Sovietų Sąjunga 
yra už interesuota Lietu
vos nepriklausomybės iš
laikymu, kas galbūt ir bu
vo teisybė iki Maskvai at
sirado proga susitarti su 
Hitleriu ir 'buferio zoną' 
okupuoti.

Jau Korėjos karas įro
dė, kad laisvasis pasau
lis nėra pasiryžęs vienin
gai priešintis komunis
tų agresijai, palikdamas 
visą naštą amerikie
čiams. Bandymas išlaiky
ti Saigono režimą laisva
me pasaulyje ne tik ne
susilaukė pritarimo žo
džiu, bet tik kritikos. Ką 
tokioje situacijoje galėjo 
padaryti prezidentu iš
rinktas Richard Nixon? 
Pasiimti savo žaislus ir 
eiti namo. Tokią išeitį 
daug kas siūlė, tačiau pre-

JAV ambasadorius Argentinoje John D. Lodge 5.m. gegužės 4 d. priėmė Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Tarybos delegaciją. Nuotraukojeiškairės: inž. Algimantas Rastauskas, Dirvos bend
radarbis Argentinoje Juozas Siušis, ALOS Tarybos pirm. Aleksandras Mičiudas, JAV ambasadorius 
John D. Lodge, ALOS Tarybos sekr. Leonardas Sruogą, JAV ambasados pirmasis sekretorius dr. Vy
tautas Dambrava, inž. Jurgis Brazaitis ir inž. Jonas Gaidamauskas.

NIXONO ŽAIDIMAS
GAUTI 'LAISVAS RANKAS’ INDOKINIJOJE

VYTAUTAS MESKAUSKAS
zidentui ji nebuvo priim
tina, nes tai reikštų JAV 
silpnumo įrodymą. Už tat 
jis nutarė šalia jėgos, 
kurią jam smarkiai ap
karpė kongresas, dar pa
bandyti politinį žaidimą 
ir su iVIaskva ir Pekinu. 
Jo klausimas anom sosti" 
nėm buvo: kodėl mes ne
galim tiesiogiai susitar
ti, jei turime bendrų in
teresų? Jau toks klausi
mo pastatymas buvo anų 
laimėjimas, nes išsklai
dė aukščiau minėtas iliu
zijas, tačiau iš esmės, re
aliai, jis nepakeitė situ
acijos. Tačiau ir už tokį 
"moralinį" laimėjimą 
Maskva ir Pekinas turė
jo sumokėti tam tikrą kai 
ną, kuri nebuvo labai di
delė, juo labiau, kad ją 
sumokėjo ne tos sosti
nės, bet... vietnamiečiai.

Hanojus spekuliavo, 
kad Kinija ir Sovietų Są
junga negalės palikti jo 
savo likimui. Nixonas 
spekuliavo, kad jos neno 
rėš išsižadėti progos su
sitarti su juo dėl Hano
jaus užsispyrimo, juo la
biau, kad jo tikslas yra 
neįsitvirtinimas Indoki
nijoje, bet tik garbingas 
atsitraukimas.

Nixonas laimėjo. Jis 
užminavo šiaurinio Viet
namo uostus, bombarda
vo visus įmanomus kari
nius tikslus, o Maskva ir

ANTRAS JAUNUOLIS SUSIDEGINO 
LIETUVOJE

Amerikiečių spaudos 
agentūros pranešimu iš 
Maskvos, neramumai 
Lietuvoje praeitą mėne
sį buvę daug didesni, ne
gu pranešimuose buvo 
skelbiama. Apie 200 stu
dentų ir darbininkų yra 
suimti ir “laukia teismo.

Agentūra skelbia, kad 
Varėnoje, Alytaus apskri

tyje, susidegino kitas lie
tuvis jaunuolis, kurio var 
das dar neišaiškintas.

Tiek Romas Kalanta, 
tiek antrasis jaunuolis, 
amerikiečių spaudos 
agentūros pranešimu su
sideginę protestuodami 
prieš sovietinę okupaciją 
ir yra laikomi Lietuvos 
tautiniais herojais.

Pekinas tylėjo.
Nixonas galėjo laimėti 

tą žaidimą dėl dviejų prie - 
žasčių. Visųpirma ir So
vietų Sąjunga ir Raudo
noji Kinija nenori, kad 
JAV būtų draugiškesnės 
kitai. Tai yra joms svar
biau už Hanojaus likimą. 
Antra, Maskva labai nori 
amerikiečių kreditų. Ji 
laimėjo "morališkai" 
Nixonui pripažinus jai ly
gybę atominiam - raketi 
niam apsiginklavime, bet 
tos 'lygybės’ išlaikymas 
jai yra labai sunki našta, 
vargiai pakeliama jos 
ūkiui. Tam ūkiui reikalin
gi kreditai. Už savo ’abe- 
jiškumą' Vietnamo byloje 
ji gali pareikalauti duok
lės toje srityje, jei, žino
ma, Hanojus nepakeis sa
vo pažiūros ir ... pats ne
susitars.

Duoklė už Maskvos ne
sikišimą galėjo būti ir 
Nixono sutikimas, kad so
vietų taip norima Euro
pos Saugumo konferenci
ja nebūtų susijusi su sve
timų kariuomenių atitrau
kimo klausimu. To kaip 
tik pageidavo Bonnos vy-

JAV LB delegacija apsilankiusi pas JAV Vyskupų Konferencijos pirmininką Philadelphijos arkivys
kupą kardinolą John Krol painformavo j{ apie paskutiniuosius {vykius okupuotoje Lietuvoje. Ta proga 
kardinolas išleido oficialų pareiškimą visoms JAV katalikų bažnyčioms, skelbiant šj sekmadienj, 
birželio 18 d., Maldos Diena už kenčiančią Lietuvą. Nuotraukoje lietuvių delegacija pas kardinolą. Iš 
kairės: LB cv vicepirm. Algimantas Gečys, pirm. Vytautas Volertas, kardinolas John Krol. delegąci- 
jos vadovas preL Jonas Balkonas, LB cv vicepirm. Antanas Navasltis ir Lietuvos Vyčių pirm, dr, 
Jokūbas Stukas. K. čikoto nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIAI PAS 
JAV AMBASADORIŲ

JAV ambasadorius Ar
gentinoje John Davis 
Lodge priėmė Argenti
nos Lietuvių Organiza
cijų ir Spaudos Tarybos 
delegaciją specialioje au 
diencijoje kurios metu 
buvo pareikštos nuošir
džios mintys apie Lietu
vos ateitį ir jos laisvę 
liečiančiais klausimais.

Ambasadorius Lodge 
išreiškė viltį, kad kovą 
už Lietuvos laisvę, į ku
rią ir jis jau eilė metų 
yra aktyviai įsijungęs, su 
silauks laimėjimo. Jis 
siūlė lietuviams pasauly 
je laikytis vienybės ir 
taupyti jėgas bendram tė
vynės laisvės darbui.

Ambasadorius Lodge, 
negalėjęs asmeniškai da
lyvauti Vasario 16 Die
nos minėjime, džiaugėsi 
galėjęs pasiųsti savo 
sveikinimą raštu per "jo 
ir lietuvių bendrą drau
gą" pirmąjį ambasados 
sekretorių Dr. Vytautą 
Dambravą. Šis lietuvių 
kilmės amerikietis, as

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos pirm. A. 
Mičiudas {teikia JAV ambasadoriui John D. "Lodge (dešinėje) per
gamentą.

MALDOS DIENA UŽ KENČIANČIĄ 

LIETUVĄ
JAV Katalikų Vyskupų 

Konferencijos pirminin
kas ir Philadelphijos ar
kivyskupas kardinolas 
Krol ir JAV Katalikų Kon
ferencijos Tarptautinių 
Reikalų Komisijos pir
mininkas vyskupas John 
Dougherty išleido oficia
lų pareiškimą, pasmer-

meniškai atstovaudamas 
amba s ado r i ų, p as akė ne- 
paprastai reikšmingą kal
bą, kuri palietė visų Ar
gentinos lietuvių širdis 
ir jausmus.

Šia proga Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos pirmi
ninkas Aleksandras Mi
čiudas įteikė pergaminą, 
kuriame reiškiama gili 
padėka ambasadoriui 
Lodge už jo pastangas 
Lietuvos laisvės reika
lu. Pirmininkas Mičiu
das užtikrino, kad Argen, 
tinos lietuviai tęsia savo 
tėvų pradėtą darbą, drau
ge su JAV ir viso pašau 
lio lietuviais ir jis nesi
baigs, kol tikslas nebus 
pasiektas matyti Lietuvą 
laisvą.

Delegacijoje dalyvavo 
atstovai: inž. Jurgis Bra
zaitis, inž. Algimantas 
Rastauskas, inž. Jonas 
Gaidamauskas, Leonar
das Sruoga ir Juozas Šiu- 
šis.

Lietuvos katalikų bažny
čios persekiojimą. Mini
mu pareiškimu, š. m. 
birželio 18 d. yraJAVals- 
tybėse skelbiama Maldos 
Diena už Lietuvos Baž
nyčią. Pareiškimo teks
tas Washingtone buvo per 
duotas amerikiečių tele
gramų agentūroms.

(lb)
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■ Europos lietuviai
JAUNIMAS SUJUDO

Antrajam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongre
sui artėjant, Voietijos 
lietuviškasis jaunimas 
subruzdo veikti. Iš Vokie
tijos į kongresą yra pa
rinkta 19 jaunuolių. Juos 
parinko ir, susitarus su 
LB Krašto Valdyba, pa
tvirtino Jaunimo Sekci
ja. Dabar paaiškėjo, kad 
2 iš jų negalės vykti. Ta 
Čiau vyks dar tautinių šo 
kių šokėjai ir šiaip atski 
ri jaunuoliai. Reikia ti
kėtis, kad iš Vokietijos 
nuvyks apie 30-40jaunuo 
lių. Tai nemažas būrys.

Šia proga buvo sušauk
ti net du jaunimo sąskry
džiai: vienas Huenfelde, 
netoli Fuldos, kitas Ham
burge. Huenfelde Jauni
mo Sekcijos buvo sukvies
ti H Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso delegatai, 
kurių dalyvavo 13 ir 11 šo
kėjų, kurie taip pat vyks į 
kongresą. Jie buvo supa
žindinti su lietuvių veikla 
Vokietijoje ir laisvajame 
pasaulyje.

"LB Informacijų" ve
damasis taip nusako šio 
sąskrydžio tikslus irdva 
šią: "Dvi dienas įtemp
tai posėdžiauta, pirmoj 
eilėj susipažįstant su Vo^ 
kieti jos lietuviškuoju gy
venimu, kad kongrese, su 
sitikus su jaunimu iš kitų 
kraštų, būtų turimos būti
niausios žinios apie savo 
gyvenamąjį kraštą. Jauni
mas domėjosi ne tik da
bartimi, bet ir istoriniu 
veiklos bei institucijų iš- 
sivystimu. Maloniai nu
teikė juos tas faktas,kad 
ir tarp Vokietijos lietu
vių bendruomenės kūrėjų 
buvo nemaža jaunų žmo
nių".

Kitas jaunimo sąskry
dis, įvykęs Hamburge, su 
traukė nemaža jaunimo 
iš Šiaurės Vokietijos. Ja
me dalyvavo ir Vasario 
16 gimnazijos moksleivių 
dalis (penktoji klasė). 
Rengėjų vardu čia kalbė
jo apie Vokietijos lietu
vių bendruomenę ir jos 
problemas.

Sąskrydyje dalyvavo 
jaunuolių, neseniai atva
žiavusių iš Lietuvos,ku
rie papasakojo apie da
bartinę būklę Lietuvoje.

Tokie jaunimo sąskry
džiai yra reikalingi ir 
naudingi. Tik atrodo, kad

klausi- 
tačiau 

nes jei 
pavyz-

Nixono 
žaidimas •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
riausybė. Šitas 
mas sovietams 
yra itin keblus, 
amerikiečiai,
džiui, pasitrauktų iš Va
karų Vokietijos, padėtis 
joje nepasikeistų. Jei so
vietai pasitrauktų iš Ry
tų Vokietijos, toji nu
stotų egzistavus. Vokie
čiai dabar grąso nedaly
vauti Europos Saugumo 
konferencijoje, jei ka
riuomenių atitraukimo 
klausimas nebūtų svars
tomas kartu. Jei iki to 
laiko, Vietnamo klausi
mas būtų kaip nors iš
spręstas, Washingtonas 
gal galėtų pakeisti savo 
nuomonę. Kiekvienu at
veju, Vietnamo išjungi
mas iš dienos aktualijų, 
būtų didokas amerikie
čių, ne tik Nixono, laimė
jimas.

A.A. STASYS RUTKAUSKAS

HUDAS VISMANTAS

Sodrų pavasario sužaliavimą 
ir gėlių spalvas baltimoriečiams 
tarsi pritemdė netikėtai paskli
dusi žinia: gegužės 1 dieną savo 
darbovietėje, pakirstas širdies 
priepuolio, nebeatsigavo Stasys 
Rutkauskas, 62 metų, buvo neve
dęs. Jokių ankstesnių negalavi
mų ar Įspėjimo ženklų neturė
jęs. Iš gyvenimo pasišalino, lyg 
žaibo paliestas.

Nors ir invalidas (amputuo-

juos organizuoja ir juose 
labiausiai reiškiasi vie
nos krypties jaunimas ir 
veikėjai. Toks vienašališ
kas organizacinis meto- ta koja}, dažniausiai būdavo ge
dąs nesudaro sąlygų su
sitelkti visam lietuviš
kajam jaunimui Vokieti
joje.

* Jaunuoliai, kurie 
vyks į PLJ Kongresą JAV 
yra šie: dr. B. Paltaro
kaitė, studentai: P. Ver
šelis, P. Nevulis, D. Za- 
charaitė, A. Repšys ir
M. Dresleris, abiturien
tai: R. Žutautaitė, M. Šiu
šens ir A. Lutzas, (pas
tarasis ne Vasario 16 
gimn. abiturientas, bet 
neįtrauktas kaž kodėl abi
turientas E. Dilba), moks
leiviai: Kr. Žutautaitė, 
R. Pauliukevičiūtė, A. Va
liūnas ir Kr. Sutkaitytė, 
tarn. R. Šileris., A. Her
manas, H. Bertulaitis, E. 
Baliulienė ir J. St. Jasu
laičiai.

* Prof. Vaišnys, šiuo 
metu laikinai profeso
riaująs Goettingeno uni
versitete, dalyvavo jau
nimo sąskrydyje Huenfel
de ir dalyvius supažindi
no su JAV lietuvių veik
la.

* P. Kolyčius, dirbąs 
Vasario 16 gimn., atvy
kęs iš Kanados, kalbėjo 
jaunimui apie lietuvių gy
venimą Kanadoje.

— Huenfeldo liet, jau 
nimo suvažiavimui va
dovavo Jaunimo Sekci
jos reikalų vedėjas kun. 
V. Damijonaitis. Jauni
mo Sekcija suruošė ir 
Hamburge liet, jaunimo 
sąskrydį.

* Hamburge jaunijno 
sąskrydyje pasirodė Šiau
rės Vokietijos lietuvių 
choras, vadovaujamas 
mokyt. R. Baliulio ir L, 
Narkaus.

* Lebenstedte - Salz- 
gitter išrinkta nauja LB 
apylinkės valdyba taip pa
siskirstė pareigomis: 
pirm. — Iz. Olišauskie- 
nė, sekr. — J. Garys, 
ižd. — M. Šneideraitis 
ir narys — I. Černiaus
kienė. Kontrolieriais iš
rinkti; Ant. Kairys ir 
Kaz. Masiliūnas. Rengi
mų Komisiją sudaro: V. 
Merkevičius, Em. Šnei
deraitis. Jul. Gucaitis ir 
Br. Flinderienė.

* Miešau apylinkės nau
joji valdyba yra šios su
dėties: pirm. — K. Za- 
kis, vicepirm. ir ižd. — 
Ant. Banaitis ir sekr. — 
J. Venys. Kontrolierai: 
Lankutis ir H. Žakienė.

* Kun. dr. Jonas Pet
raitis, klebonaująs vokie. 
čių parapijoje, š.m.ge
gužės 1 d. atšventė 60 m. 
amžiaus sukaktuves. Ju
biliatas trejus metus bu 
vo Vasario 16 gim-jos 
lotynų kalbos mokyto
jas ir kapelionas. Nuo 
1958 m. iki 1971 m. jis bu- 
vo Memmingeno lietuvių 
parapijos klebonas ir LB 
apylinkės valdybos pirmi' 
ninkas ar sekretorius. 
Jis yra ir Koelnoarkivys
kupijos lietuvių kapelio
nas.

* Gegužės 11 d. Romu
voje, gimnazijos salėje, 
buvo suruoštas a.a. kun. 
B. Suginto minėjimas. 
Jis pagerbtas kaip labiau
siai nusipelnęs Vasario 
16 gim-jos ilgametis au
kų rinkėjas.

A.A. Stasys Rutkauskas

rai nusiteikęs, vis su Šypsena. 
Staigios mirties akivaizdoje ne 
vienas, nustebęs, sakė: "Juk tik 
vakar, kartu besivaišindami 
Liet. Svetainėje, šnekučiavo
mės". Čia gyvendamas, nėra 
rimčiau susirgęs, kartais tik pa 
siskųsdavo dėl skaudamos ko
jos.

Kad išeivijos vyresniųjų kar
tos žmones, lyg audra miško me. 
džius, vieną po kito verčia iš 
šaknų, dažnai priežastimi, tur 
būt, bus ne vien gyslose susi
kaupęs cholesterolis, bet ir dau
gybė skaudžių išgyvenimų ir pa 
tirtos skriaudos nuosėdų, kurios 
ilgainiui pagraužia kūno ir dva
sios atsparumą.

Jau pačioje jaunystėje velio
niui teko patirti daug nesėkmės 
ir širdgėlos. Buvo Įstojęs Pa
nevėžio gimnazijon. Kartą daly, 
vavo jaunuoliškoj išdaigoj prieš 
tenykštę lenkų gimnaziją. Vyrės 
nieji išsilakstė,*) jĮ, mažesni P3 
gavo. Direktoriaus Butėno pa
šalintas iš I-os klasės, mokytis 
daugiau nebėjo. Liko ūkininkau
ti tėviškėje, 30 ha Ūkyje, Gus
tonių kaime. Naujamiesčio 
valsč., Panevėžio apskr. Augin, 
davo daug cukrinių runkelių.

Būdamas 17 ar 18 metų, kar
tą su tėvu Žalgirio miške, ber
žyne, kirto "dielianką". Tėvas 
buvęs stambus, augalotas, už sū
nų gerokai aukštesnis. Kelis me 
džius nuvertė laimingai, o vie
nas šakomis užsikabino už kitų 
— kiekvieną minutę galėjo nu
kristi. Pamatęs pavojų, Stasys 
sušuko tėvui trauktis, tačiau šis 
nesiskubino. Tuo tarpu medis, 
virsdamas, kirto tėvui Į galvą, 
jĮ vietoj užmušdamas. Neapsako
mai sumišęs, Stasys net kandęs 
sau Į ranką: ar tikrenybė, kas 
čia atsitiko, ar tik klejojąs. At
sipeikėjęs, nubėgo pas eigulĮ pa
geltos. Tėvo kūną, nieko nelau
kęs, parsivežė namo. Bet tuoj 
prikibo policija: kam užmuštąjĮ 
nepalikęs nelaimės vietoje, kaip 
reikalauja Įstatymai. Įtardami, 
jĮ buvo uždarę datoklėn. Stasys 
teisinosi, kad aplinkui, miške, 
siautėję vilkai -- paliktą nakčiai 
lavoną būtų sudraskę. Tik brolis 
Bronius, kuris tuo laiku buvo 
Naujamiesčio viršaičiu ir šau
lių būrio vadu, suimtąjĮ išvada
vo.

Rutkauskų šeima buvusi ne
maža: 6 broliai ir 2 seserys. 
Praėjusiame kare Stasys nete
ko net trijų brolių: Juozas kri
to vakarinėj Prūsijoj, prie El
bingo; Antanas žuvo, kovoda
mas prie Berlyno. TrečiąjĮ bro~ 
IĮ, minėtą Bronių, vėliau buvu- 
sĮ Kėdainių apylinkėje miško 
žvalgu, kartu su žmona nužudė 
1940 m. užplūdę bolševikai. Naš
laičiais liko du jų vaikai. Vie
nas brolis ir abi seserys likę 
Lietuvoj, o jauniausias -- Va
cys Įsikūrė Chicagoje, saliūno 
savininkas. Trys Stasio broliai 
tarnavę Savisaugos daliniuose.

Chicagoje gyvena gerokas gus- 
toniškių būrys. Antrą kartą Lie
tuvon atslenkant raudoniesiems 
iš to kaimo, kur buvo apie 20 
gyventojų, pabėgėlių keliais iš
važiavę net 13 vežimų (šeimų). 
Berods, tiek nepasitraukę iš vi
so Naujamiesčio valsčiaus.

Iš Vokietijos 1949 m. persi
kelti Amerikon Stasiui padėjo 
jo anksčiau Baltimorėn atvy
kę giminės, taip pat dypiečiai, 
E ringiai ir Nastopkai. Baltimo
rėje jis dirbo uniforminių kepu 
rių dirbtuvėje. Buvo nagingas ir 
išradingas — savo darbovietė
je pagerino mašinas, paspartin
damas darbą ir pakeldamas ga
mybos našumą. Uš tai darbada- 
vio buvęs vertinamas ir turė
jęs lengvatų, o dėl savo malo
naus būdo didžiai mėgiamas ir 
bendradarbių, šermeninėn atsi
lankęs dirbtuvės savininkas — 
žydas sakė, kad tokie geri žmo - 
nės šiais laikais yra didelė re
tenybė.

Gabus ir kitas jo brolis — anksto apie demonstra- 
Jurgis, tarnavęs Lietuvos kariuo- 
menėje gusaru. Jis sugalvojo, 
kaip pagerinti balną, kad sužeis 
tąjĮ ar nukautąjį raitelj arklys 
nevilktų — kilpa pati atsipalai- 
dotų. Už ŠĮ išradimą gavęs

1500 litų dovaną. Kauniškiai ir 
šiaip kiti, Žaliakalny kada nors 
ėję pro gusarų kareivinių rajo
ną, tur būt, prisimena ten aikš 
tėję ant užpakalinių kojų stovin
ti didelj cementinĮ arklĮ --taip
gi Jurgio Rutkausko darbas. Ir 
velionis Stasys, kaip ir brolis 
Jurgis, karinę prievolę atliko 
gusarų pulke. Tarnyba jam pali 
ko ne per maloniausių prisimi
nimų: varginančios būdavę kas
dien dviejų valandų jodinėjimo 
pratybos, maistas menkokas. 
Baigęs mokomąjį eskadroną, pa 
keltas Į grandinius.

Lietuvoje Stasys priklausė pa 
vasarininkams ir šauliams, čia, 
Baltimorėje, Įstojo Į Tautinės 
S-gos skyrių. Buvo stropus, nuo 
širdus ir paslaugus narys. Jo 
pasiges ir Liet. Namo tarybos 
posėdžiuose.

Mėgdamas dainuoti, dalyvavo 
vietos liet, vyrų dainininkų sam 
būry — "Dainos" chore, kur 
jautėsi atliekąs pareigą lietu
vybei, o sau pačiam sėmėsi dai
noje paguodos ir dvasinės stip
rybės. Iš Gustonių paveldėtas 
tvirtas tautinis nusistatymas j| 
lydėjo visą gyvenimą. Gražu bū 
davo klausytis jo šnekos: kaip 
retas kas, išlaikęs gryną aukš- 
taičių-gustoniškių tarmę. Deja,

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

LB Detroito apylinkės 
valdybos iniciatyva, tal
kininkaujant organiza
cijų centrui, šauliams, 
studentams, ateitinin
kams ir kitiems, Detroi
to miesto centre, Kenne
dy aikštėje buvo praves
tos demonstracijos. 
Nors šios demonstraci
jos įvyko darbo dienoje 
(gegužės 26 d.) ir pra
sidėjo prieš 12 vai. skai
tytinos pavykusiomis, 
nes demonstracijas visą 
laiką stebėjo daug ame
rikiečių. Ir eidami pietų 
ir grįždami iš pietų, jie 
vis sustodavo ir atkreip
davo dėmesį įšias tokias 
tvarkingas demonstraci
jas.

Demonstracijas taip 
pat pastebėjo amerikie
čių spauda ir televizija. 
Tą patį vakarą 4 stotis 
per vietos žinių prane
šimą 6 ir 11 vai. rodė lie
tuvių demonstracijas ir 
kartu studento Roberto 
Selenio paaiškinimus, ko
dėl lietuviai demonstruo
ja.

Detroito Free Press 
patalpino nuotrauką su de
monstracijų dalyviais ir 
trumpu paaiškinimu, jog 
lietuviai reikalauja baig
ti Rusijos dominavimą 
Lietuvoje. Apie šias de
monstracijas rašė ir kiti 
Detroito laikraščiai.

Demonstracijų koordi
natorium buvo Jonas Ur
bonas. Studentai nupiešė 
plakatus, Vincas Tamo
šiūnas ir Stasys Račiu
kaitis juos nugabeno į 
vietą.

Liuda ir Algis Rugie- 
i’_ niai palaikė kontaktą su 

amerikiečių spauda ir te
levizijos stotimis ir iš

ciją juos informavo.
***

Rašytojo Vytauto Alan. 
to 70 metų amžiaus su
kakties proga 4uŽS Det-

Šnipai iš Rytų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dvigubai padidėjo — vie
toje 1000 jau yra 2000, 
Radikaliųjų kairiųjų or
ganizacijų iš 120 padidė
jo 260, o jų narių iš 3000 
į 6000.

Dabar V. Vokietijoje 
veikia net 4 kairiųjų ra- 
dikalistų teroristinės or
ganizacijos: Baader /
Meinhof, kurio 5 narius 
iš 23 policija jau suga
vo. Nors tai laikoma di
deliu vokiečių policijos 
nuopelnu, tačiau faktas, 
kad ši didelė grupė nėra 
likviduota, vis dar gre
sia dideliais pavojais V. 
Vokietijos saugumui. Ki
tos trys grupės yra ma
žesnės, bet ir jų veikla 
yra pavojinga valstybei.

Špionažo srityje pažy
mėtina, kad 1971 m. V. 
Vokietijoje špionažas 
22% padidėjo. Ypatingai 
jis esąs padidėjęs kari
nėse įstaigose. Tai su
prantama, kad Maskvai 
ir jos satelitams labiau
siai rūpi sekti V. Vokie
tijos militarinį stiprėji
mą.

Būdinga, kad V. Vokie 
tijoje yra išsiplėtęs ra
dikaliųjų užsienio organi
zacijų tinklas. Jų išaugo 
iš 100 su 50.000 narių į 
220 su 65.000 narių. 47 
iš jų veikia slaptai ir yra 
teroristinio pobūdžio. Iš 
kur jos atsirado? Tai 
nėra politinių pabėgėlių 
iš Rytų organizacijos, 
bet tai yra iš viso pa
saulio susimetusios vi
sokių trockistų, maois- 
tų, kastrininkų, marku- 
zininkų ir visokių pro- 
komunistų revoliucio- 

roito skyrius ir tam rei- nierių organizacijos. Be 
kalui sudarytas komite
tas ruošia pagerbimą Lie 
tuvių Namuose spalio 22 
d. 3 vai. Bus akademija, 
meninė dalis ir kavutė. 
Meninę dalį su jaunais 
aktoriais, paruoš akt. Ka- labai kritiškai pasisakė 
rolis Balys.

Akt. Kazys Gričius 
skaitys iš Vytauto Alan
to išėjusios knygos "Am
žinas Lietuvis". Apie su
kaktuvininko kūrybą ir jo 
nueitą kelią kalbės dr. Ka Ypač kairieji intelektua- 
zys Karvelis.***

Stefa ir Ignas Kaune- 
liai birželio 4 d. savo 
artimųjų kaimynų tarpe 
šventė savo jauniausio
jo sūnaus Vytauto Kau- 
nelio gimnazijos užbai
gimo šventę.

Vytautas Kaunelis bir* 
želio 4 d. baigė Redee- 
mer High School labai 
gerai. Iš 207 mokinių jis 
baigė trečiuoju.

A. Grinius

jo tarmiškumas su atitinkama 
intonacija liko neįrašytas J juos 
telę — liet, mokykkloj būtų bu
vęs puikiu pavyzdžiu, aiškinant 
liet, kalbos tarmes.

Kur tik reikėjo atstovauti lie 
tuvius, kur tik pakviestas ar pats 
žinojo esąs reikalingas, ten mie
lai dalyvavo. Kad ir būdamas 
luošas dalyvavo eisenose (de
monstracijose) Chicagoje, New 
Yorke ar Washingtone. Savo kuk 
lumu ir visiems draugiškumu 
jis žmones patraukdavo. Kai da
bar negrĮžtamai išėjo, visų jj pa
žinusių apgailstaujamas, kad 
Baltimorės sąmoningojoj lietu- 
vijoj paliko žymią spragą. Už 
atsijimą nuo bet kokios organi 
zuotos tautinės veiklos savo mo 
kytesnių giminių adresu yra ne 
kartą taręs aštrų, smerkianti 
žodĮ.

Neseniai Lietuvoj numirė ir 
jo motina, išgyvenusi arti 100 
metų, o močiutė buvo sulauku
si net 110 metų. Kai iš Chicągos 
su žmona atskridęs brolis Vin
cas pranešė, kad velionio Stasio 
nepaliksiąs Baltimorėje, o ga
bensiąs laidotiChicagon, —'‘Dai
nos" sambūrio vyrai ir Tauti
nės S-gos skyriaus valdyba grei
tosiomis šermeninėje suruošė 
trumpą, bet įspūdingą laidotuvi
nę apeigą.

Gegužės 2 d. choro vadovas 
kun. Ant, Dranginis, sukalbėjęs 
rožinĮ, jautriai atsisveikino su 
amžiams atsiskyrusiu "Dainos" 
nariu -- Stasiu, o vietos tauti
ninkų pirm-kas VI. Bačanskas 
pašarvotam velioniui prisegda
mas tautines spalvas, tarė tai 
darąs, kad dangus žinotų, jog 
"buvai geras lietuvis ir patrio
tas". Dainiečiai, sunkiai sulai
kydami besiveržiančias ašaras, 
sudainavo Stasio pamėgtąją dai
ną - "Arą".

Rytojaus dieną, gegužės 3-čią 
pavasario lietučiui ošiant, a.a. 
Stasys Rutkauskas lėktuvu nu
skraidintas Chicagon, kur jo lau
kė nuliūdę buv. kaimynai ir drau 
gai iš gimtojo Gustonių sodžiaus.

S.M. 

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilų AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area. 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausių ir 
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
pajūrįo vilų.

GERIAUSIAI PATLSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
pliažo — Gražioje lietuViškoje

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

'AUDRONĖ’

abejo, atsiranda ir pabė
gėlių tarpe užangažuotų 
Maskvos šnipų, kurie sie
kia sprogdinti V, Vokie
tiją iš vidaus.

Vokiečių parlamentas 

dėl V, Vokietijos saugu
mo politikos. Opozicija 
primetė vyriausybei, kad 
ji kairiuosius radikalis- 
tus pridengia savo kalbo 
mis ar nutylėjimais.

lai, rašytojai, kaip Boell 
ir kt,, užstoja ir morališ
kai remia teroristines or
ganizacijas, kurios sąmo
ningai griauna V. Vokie
tijos valstybės pagrin
dus.

Iš šalies žiūrintiems, 
atrodo, kad šis "socialis
tinis" teroristinis sąjū
dis yra sąmoningai orga
nizuotas ir jo "mokyto
jas" yra Rytuose...

Alg. Tolvydis
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IR VĖL SIMAS KUDIRKA
Žinomas žurnalistas 

Willard Edwards, gegu
žės 27 d. milijoniniame 
dienraštyje Chicago Tri
būne, paskelbė lietuvių 
kovoms dėl laisvės ypač 
reikšmingą straipsnį: 
"Lietuviai yra veiksnys 
deryboms".

Žurnalistas sampro
tauja, kad Lietuvos oku
pacijos klausimas priva
ląs būti ir likti reikšmin
gu faktoriumi derybose 
su Maskva. Apžvelgda
mas visiškai netolimą 
praeitį Willard Edwards 
sustoja ties Simo Kudir
kos žygiu, kas yra lietu
vių tautos laisvės troš
kimo įrodymas.

Savo rašinyje žurna
listas plačiai kalba apie 
Jurgio Gliaudos knygą 
SIMAS, kurioje "labai 
kruopščiai surinkti fak
tai", gauti iš oficialių 
ir neoficialių šaltinių. 
Minima, kad knygoje pa
vaizduotas išdavimo bru
talumas, valdininkų tvar
kymosi chaosas ir pasi
metimas. Sarkastiškai 
nustatoma, kad viskas tai 
kilo dėl Valstybės Depar
tamento sprendimo.

Knygai duota nepapras 
*ai daug respekto. Wil- 
lard Edwards sutinka su 
knygos autoriumi, kad iš
davimo kaltę tenka mesti 
Valstybės Departamen
tui, kas Kongresinių tar
dymų brošiūroje buvo pa 
slėpta po daugybe ne
reikšmingų smulkmenų 
ir tardymų dialogų.

Jurgio Gliaudos SI
MAS, sako žurnalistas, 
yra pirmoji knyga, su
teikusi "ūgly story in 
complete detail for the 
first time". O juk dar ge
rai atsimename tada, pir
momis dienomis po įvy
kio spaudoj naivius bal
sus, tvirtinusius, kad gre
ta Kongresinių investi- 
gacijų brošiūros mums 
nereikia angliškosios 
knygos laidos. Jie nesu
prato, kad knyga SIMAS 
yra lietuvio pažiūra į 
įvykį, bet ne įsivėlusių 
pareigūnų sukti ir tuš- 
čiažodžiai išsipainioji- 
mai.

Kaip gera, kad Many
land Books, Ine. išleido 
tą knygą anglų kalba ir 
kad talka tai knygai išleis
ti buvo žaibiškai greita.

Knygą lietuvių kalba 
pirmoji išleido Viltis. 
Pirmoji laida buvo išpar
duota per nepilnus du mė
nesius. Dar yra likę ant
ros laidos egzempliorių. 
Knygą galima išsirašyti 
tiesiog iš Dirvos. Kaina 
3 dol. Kiekvienam lietu
vio knygynėliui reikėtų 
turėti šią knygą, apie ku
rią kalba milijoninė ame
rikinė spauda!

Simo laidos, purodant 
leidyklos pavadinimą: 
Manyland Books, Ine. 
Woodhaven, N.Y.

Svarbu šią angliškos 
laidos knygą platinti 
reikšmingų amerikiečių 
tarpe: žurnalistų, inte
lektualų, politikų.

Leidykla Viltis, išlei
dusi lietuviškąją Simo lai
dą, didžiuojasi suteikusi 
mūsų tautos laisves kovų 
arsenalui tokį ginklą, ku
riuo pasinaudoja pirma
klasės pasaulinės žurna
listikos pajėgos.

Willard Edvvards savo 
straipsnyje kalba ir apie 
N;G. Nyerges (Santa Mo 
nica, Cal.) laišką, kuria
me jis iškelia herojišką 
Simo Kudirkos laikyse
ną naikinamoje Potmos 
stovykloje.

Laisvės alkiu vadina 
žurnalistas nesiliaujan
čias lietuvių kovas dėl 
laisvės ir dėl savo vals
tybės atsteigimo.

— Keisis karta po kar 
tos, nei mūsų nei paties 
autoriaus nebebus gyvų
jų tarpe, tačiau Simo kny
ga, kaip mūsiškės nely
gios kovos priminimų do
kumentas, eis iš rankų į 
rankas, — rašė savo ap
žvalgoje Al. Laikūnas 
(Naujoji Viltis Nr. 2).

Apžvalgininkas pra
matė ateitį. Angliškąja 
knygos versija, mūsų nau
dai, pradėjo naudotis pa
saulinio masto laikraš
tija.

Angliškąją! laidai la
biau paskleisti reiktų 
kreiptis į viešuosius 
knygynus, ir remiantis 
Chicago Tribūne straips
niu, reikalauti angliškos

TAUTINĖS SROVĖS VEIKĖJŲ 
SUSIPAŽINIMO POBŪVIS

Šių metų birželio mėn. pabaigoje ir liepos 
mėn. pradžioje Chicagoje įvyks eilė reikšmingų 
mums lietuviams parengimų — IV Tautinių šokių 
šventė ir laisvojo pasaulio Jaunimo Kongresas. Į 
tuos parengimus suvažiuos daug lietuviško jauni
mo ir svečių iš tolimesnių lietuviškų, kolonijų.

Lietuvių Studentų Tautininkų Korp! Neo-Lithu
ania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga jungia
si į šio sąskrydžio pasisekimą ir ragina savo na
rius bei kitus tautiečius gausiai dalyvauti.

Atvyks į Chicagą tuo metu nemažas skaičius 
LST Korp! Neo-Lithuania ir ALTS-gos narių ir 
artimų rėmėjų. Vieni iš jų dalyvaus programų 
išpildyme, kiti bus žiūrovai ir svečiai.

Tačiau ir vieni ir kiti jungsis į bendrą pasi
tenkinimą ir džiaugsmą, kad mes lietuviai parodo
me vieningumą ir esame lydimi tų pačių troškimų 
užtikrinti tremtyje lietuvybės išsilaikymą irneat- 
laidžiai siekti ir kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo.

L. St. Tautininkų Korp! Neo-Lithuania ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdybos, talkinin
kaujant tų organizacijų Chicagos padalinių valdy
boms, š.m. liepos 1 d., šeštadienį, rengia susipa
žinimo pobūvį ir kviečia savo narius ir rėmėjus, 
o ypatingai iš kitur atvažiavusius, atvykti į Lietu
vių Tautinius Namus, 6422 So.Kedzie Avė., Chica
go, ir būti šių organizacijų svečiais.

Tam tikslui Lietuvių Tautiniai Namai bus ati
daryti nuo 5 v. p.p. iki vėlybos nakties— taip, kad 
svečiai nebus suvaržyti su laiku čia dalyvauti ir 
pabendrauti su kitų miestų bendraminčiais, sma
giai praleisti laiką, o kas norės ir pasišokti.

Kviečia ir iki pasimatymo sako

Lietuvių Studentų Tautininkų
Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

Amerikos Lieuvių Tautinės 
S-gos Valdyba

DIRVA

■ ROMO KALANTOS PILĖNAI... (5)

NELEIDO MOTINAI GEDETI
Ar Romas Kalanta ti

kėjo Dievu?
Gesindami jo laužavie

tės liepsnas, sutramdę 
polaidotuvines riaušes 
Kauno gatvėse, bolševi
kinės komunikacijos ska
likai puolė Kalantų šei
mą. Radijo koresponden
tas Zenonas Lapinskas 
paskelbė savo pasikalbė
jimą su Romo motina 
Elena Kalantiene.

Korespondentas atra
do baisaus sopulio pri
slėgtą moterį jos darbo
vietėje, "Silvos" fabri
ke; kur ji dirba įmonės 
valgykloje. Koks baisus 
sovietinės buities faktas, 
kad susideginusio vaiko 
motina negauna laiko nė 
gedėti. Motina privalo 
laiku prisistatyti darbo- 
vietėn ir savo sopulin
go gedėjimo valandas 
leisti prie valgyklos kli
jentų staliukų! Prie vai- ja religijai. Visas pašau 
gyklos staliukų įvyko lis žino A. Solženicino 
Kauno radijo korespon- protestą dėl bolševiki- 
dento ir nelaimingos mo- nės dogmos rašyti Die- 
tinos pasikalbėjimas.

Ką tokiomis sąlygo
mis gali atsakyti moti
na? Kas gali patikrin
ti, kokios buvo jos balso 
intonacijos? Kas gali 
patikrinti, kad jos atsa- jam atsakymus iš nelai
kymai nėra iškreipti, 
gal būt net suklastoti?

— Ar jo nusižudyme 
nėra kokių nors religi
nių aspektų? — paklau
sė korespondentas, rū
pestingai apeidamas tau
tinių aspektų dilemą.

Elena Kalantienė, lyg 
automatas, atkartoja bol
ševikinio koresponden
to klausimą:

— Religinio aspekto 
jokio nėra.

Nelaiminga moteris el
giasi nuostabiai herojiš
kai. Juk, jeigu ji apkal
tintų "religininkus" įta
ka jos vaikui, kokią "puo
lamąją antireliginę ba
teriją" ji įteiktų priešti- 
kybinių agitatorių bei lei
dinių arsenalui?

Anaip tol, nelaimin
ga motina patikina, kad 
Romas nelankęs bažny
čios. Dar daugiau — mo
tina gina savo šeimą. 
Jos pareiškimų tekstuo
se ima skambėti radijo 
korespondento trafare
tas: "mūsų šeimoje nė
ra vietos religiniams 
prietarams".

Psichologija ir psichi
atrija rodo, kad Romo 
tipo egzaltacijai reika
linga sprendimų, kurie 
atremti aboliutiškais įti
kėjimais. To be or not 
to be dilema jau išgyven. 
ta, hamletizmas nepri- 
stabdo veiksmo. Kiek tai 
liečia bolševikinę buitį 
— nors tai skamba pa
radoksu — Aukščiausios 
Būtybės niekinimai, nei
giamas ir sarkazmas ti
kėjimui, labiau kursto ti- 
kėjmą, kaip kad atrofi-

vą su mažąja "d". Ir ra
do gi ką klausti apie vi
sas tikėjimo ir apmau
do periferijas bolševi
kinis ’ korespondentas?’. 
Jis išplėšė reikalingus

mingos motinos, iš tos 
užguitos moteriškės,ku
ri sūnui susideginus, pri
valo aptarnauti valgyklos 
staliukus!

Galima spėti, kad 
prieš savo mirtį Romas 
giliai apsvarstė aukos 
prasmę. Nėra simbolio 
be prasmės. Jo susidegi
nimas buvo simbolinis 
protestas. Dar nėra įra
šyta paprastų neurotikų 
nusižudymų viešose aikš
tėse, miniai stebint, 
liepsnose. Visų tokių mir
čių kronikos rodo, kad 
tai buvo simbolinės savi- 
žudystės, pasiaukojimai, 
protestai...

Radijo korespondentas 
išplėšė iš nelaimingosmo- Nemickas ir Petras La- spausdinti, 
tinos arba prirašė jai ši
tokius sakinius:

— Romas buvo labai už
daras, su niekuo minti
mis nesidalindavo. Ne 
kartą anksčiau jis skun
dėsi nervais, lankėsi pas 
gydytojus, vartojo vais
tus.

Koks prieštaringumas 
trumpuose pareiškimuo
se: vienur motina tvirti
na, kad Romas nebuvo re
ligingas, sekančiame sa
kiny, motina pareiškia, 
kad sūnus buvęs užda
ras ir "su niekuo minti
mis nesidalindavo". Tad, 
kuo paremtas pirmas 
tvirtinimas, juk jos vai
kas, atrodo, su ja savo 
uždaro gyvenimo temo
mis nekalbėjo. Ar tai 
nėra skubi ir sukta korės - 
pondento interpretacija 
ir melo siūlais susiūtas 
"reikalingas" pasikalbė
jimas?

O gal būt, Romas prieš 
mirtį buvo aplankęs baž
nyčią, o gal (kad ir minti
mi tiktai) dalyvavo anks
tybose sekmadienio pa
maldose, gal būt (kad ir 
mintimi) ėjo išpažinties 
ir komunijos. Gal būt jis 
siekė mirties akivaizdo
je santaikos ir suartėji
mo su Aukščiausiąja Bū 
tybe? Pati motina,bolše
viko prievartaujama, 
tvirtina, kad Romo siela 
buvo jai patams ės. Bet 
laisvo pasaulio žmogui 
gali būti aišku, kad Ro
mo Kalantos veiksmas nė-
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mirštantysis nepraran
da sąmonės.

Vien tiktai gilus dūmų 
ir ugnies įkvėpimas su
teikia žmogui gailestin
gą mirtį. Toks įkvėpi
mas bematant išmuša są
monę, žmogus patenka į 
coma (merdėjimo stovis 
be sąmonės).

Bolševikiniai informa
ciniai šaltiniai iki šiol 
nepaskelbė Romo Kalan
tos mirties aplinkybių, 
nors Jo kūnas merdėjo 
dar dvylika valandų. Nie
kas nepaskelbė komuni
kato, kai mirė Romas 
Kalanta, kurių priemo
nių imtasi jam gelbėti, 
gaivinti sopulius lengvin
ti? Bet, polaidotuvinėms 
riaušėms Kauną nusiau
bus, visas tuzinas "spe- 
cų" parengė platų, pseu- 
domokslišką komunika
tą, kad Romas Kalanta 
susidegino "šiaip sau", 
"nei iš šio, nei iš to", 
tariamos neurozės pa
gautas... Komunikatas vy
kusiai nusirašytas iš se
nų pavyzdžių, kur kiek
vienas disidentas paskel
biamas psichiniai nesvei 
kas ir siunčiamas "gy
dytis" į psichinę ligoni
nę. Šito, likimo Romas 
Kalanta išvengė.

(Bus daugiau kitame 
Dirvos numeryje)

ra paprastos neurozės pa 
darinys.

Gal būt katakombinės 
krikščionybės vaizdai sū
kuringais būriais blaš
kėsi jo sąmonėje? Gal 
būt antikinių lietuviškų 
Pilėnų scenos? Kuni
gaikščio Margerio ir jo 
karių žuvimas? Gal būt 
antikinis lietuviškas Ana
pilis atrodė jam toks re
alus, lyg ranka pas lekia
mas?... Tai vis beletris
to pasauliui skirtos dile
mos. Romas buvo devy
niolikos metų vyras ir 
tai irgi raktas į sprendi
mų sferą, į veiksmo pri
gimtį...

UPI skelbia, kad Ro
mas Kalanta mirė dvyli
kai valandų praėjus po 
tos valandos, tos sekun
dės, kada, degtuką įžie
bęs, jis padegė savo,ben
zinu aplietus, rūbus. Tad 
Romas Kalanta mirė ge
gužės 15 d. vidunaktį.

Ir elementariniai teis
mo medicinos daviniai 
tvirtina, kad apdegusi, 
dažnai iki raumens ap
svilusi oda, yra lėtos, 
labai sopulingos ir lė
tos mirties priežastis. 
Dažnai dargi būna, kad

ALT S-gos RYTINIO PAKRAŠČIO 
4 SKYRIŲ SUVAŽIAVIMAS 

PARĖMĖ DIRVĄ $112.00 AUKA

Korp! Neo-Lithuania, 
jos laimėjimus ir nesėk
mes, nušviesdamas orga 
nizacinę praeitį ir atei
tį.

Diskusijose gyvai da
lyvavo visa eilė narių ir 
buvo paliesta daugybė alc^ 
tualių šių dienų išeivijos 
lietuvių organizacinių 
problemų įvairiose vi
suomeninio darbo srity-

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ketu
rių skyrių nariai š.m. bir
želio 4 dieną buvo suva
žiavę Jurgio ir Elenos Si- 
rusų sodyboje, King- 
wood, Nevv Jersey. Daly 
vavo apie 40 asmenų.

Suvažiavimą atidarė 
11-jo skyriaus pirm. J. Si
rusas ir trumpai apibū
dino šio susibūrimo tiks
lą. Suvažiavimo pirminin- se. Priimta eilėnutari- 
kais išrinkti dr. Bronius mų, kurie jau buvo at-

Suaukota 112 dol. Dir
vai paremti. Išreikštapa-

nys, sekretorium Kazys 
Bačauskas.

Dienotvarkėje buvo ke- dėka Stasiui Lukoševi- 
turi pranešimai. Vytau
tas Abraitis kalbėjo apie 
Sąjungos veiklą dabarti
niu bei ateities požiū
riu ir apie narių įnašą 
dirbant bendrinėse or
ganizacijose, ilgiau su
stodamas prie politinės 
veiklos ir konkrečiai nu
rodydamas neigiamus as
pektus organizacijoms 
rungtyniaujant dėl pirme- A, Vakselis, V. Abraitis, 
nybių. Nutarta ir toliau 
laikytis ALTS-gos seime 
Philadelphijoj nutarimo 
Lietuvos laisvinimo dar
be dalyvauti per ALTą 
irVLIKą.

čiui už ypatingą pasidar
bavimą Dirvos rėmime. 
Po kelių valandų truku
sio suvažiavitno šeimi
ninkai J. ir E. Sirusai 
dalyvius pavaišino.

Dirvai aukojo: A. ir K. 
Krulikai 7 dol.

Po 5 dol. aukojo šie: 
V. Gruzdys, V. Čekas, J. 
Sirusas, P. Mačiulaitis,

S. Abraitienė, P. Lanys, 
VI. Kiaunė, J. Veblaitis, 
H. Vitėnas, A. Vebeliū- 
nas, Dr. B.Nemickas, V. 
Misiūnas, J. Miežaitis, 
P. Damijonaitis, J. But- 

Emilija Čekienė kalbė- kus, A. Koncė, J. Bagdo 
jo apie tautinę spaudą.

Vincas Gruzdys, LB 
centro valdybos vicepir
mininkas ir Aleksandras 
Vakselis, LB New Yorko 
Apygardos pirm, išsa
miai nušvietė LB-nės 
veiklą. Dr. Bronius Ne
mickas kalbėjo apie

nas, K. Bačauskas, J. 
Švedas.

Viso 112 dol.

Dirva nuoširdžiai dėko, 
ja ALTS-gos Rytinių ketu 
rių skyrių suvažiavimo 
dalyviams už atsiųstą au- 
ką.

REMKIME MŪSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE IR SU
TEIKIME JAM PROGĄ ATVYKTI I 
IV-TĄ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
TŲ.
AUKAS SIŲSKITE IV-SIOS TŠŠ VA
JAUS LĖŠŲ TELKIMO KOMITETO 
PIRM. J. EVANS, 6845 S. WESTERN 
AVĖ., CHICAGO, ILL. 60636.
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Paskutinis susitikimas su spauda
ma vos 102, kai jų rei
kia apie 800. Peticija 
Jungtinėms Tautoms ruo
šiama, parašai renkami 
visame laisvajame pašau 
lyje, visuose kraštuose 
ir rezultatai esą geri, 

narna ir lietuvių visuome- Tikimasi surinkti pusė 
milijono parašų.

Paliestos ir vakari-

nas Kazėnas ir Dalia Ši- 
moliūnienė paryškino tų 
vakarų pobūdį. Įspūdin
gas būsiąs Kongreso va 
karas, kuriame dalyvaus 
iš įvairių kraštų gerai 
atrinkti talentai, atsto
vaują įvairias meno ša
kas.

Pripažinta, kad JK in
formacijos komisija, ku
riai sumaniai vadovauja 
Juozas Šlajus, savo dar
bą ypač gerai atliko ir 
informacijos spaudoje 
nestokojama, o jų leidžia - vavimas bendrame pa- 
mas Žiniaraštis ypač radė darytų didelį įspū- 
gausus informacija, ku- dį ir to pageidavo pats 
ris pasiekia JK komite- jaunimas ir spaudos at- 
tus, atstovus, jaunimoor- stovai, 
ganizacijas, LB apylin
kes, spaudą, .radio ir 
pan.

Buvo paklausta ar va
karo programos nesikry 
žiuos su Tautinių šokių 
šventės komiteto ruošia 
mu liepos 1 d. vakaru - 
koncertu. Atsakyta, kad 
tą dieną Chicagoje bus 
tiek žmonių, kad salėse

Savo suglaustame pra
nešime nusakė JK eigą, 
tvarką, būdingesnius mo
mentus. Programa deta
lizuota, ją gaus kiekvie
nas atstovas o taip pat 
yra plačiai supažindi-

nė.
Anot pirmininko Ro

mo Sakadolskio, kongre- nės programos. Gedimi- 
so darbų vertinimą galė
sime atlikti po kelerių 
metų, šaukiant tretįjį 
JK, jeigu šio kongreso 
išstudijuoti planai, pri
imti nutarimai bus prak
tiškai gyvenime įgyven
dinti, jeigu jaunimas įsi
jungs į lietuvišką veik
lą, jeigu jis ims darbams 
vadovauti, jeigu persior
ganizuos iš Jaunimo ko
mitetų į jaunimo sekci
jas ir jeigu išjudins jau
nimą, tada galėsime tar
ti, kad šis kongresas bu
vo prasmingas, nusise
kęs, savo paskirtį atli
ko. Jeigu to nesusilauk
sime — kongresas bus 
neatsiekęs savo tikslo, 
nepateisinęs vilčių. Ta
čiau, R. Sakadolskis ma
no, kad jaunimas savo 
įsipareigiojimus po šio 
kongreso atliks ir galė
sime šiuo kongresu pasi 
gėrėti.

Po pranešimų kilo klau
simų, padiskutuota lėšų 
telkimo klausimas, peti
cijos reikalai, pasitar- vargu bus galima sutal- 
ta nakvynių reikalais, pinti, todėl nėra pagrin 
Lėšų telkimas einąs lė- do baimintis, kad tą pat 
tokai, bet raginama, kad vakarą įvyksta JK Vaka- 
pats jaunimas eitų iš na
mo į namą prašydamas 
aukos. Nakvynių teturi-

ti PLJK vakarinių programų komisija: ižd. Rimas Staniūnas, sekr. 
Dalia Stankaitienė ir pirm. Gediminas Kazėnas.

ta, ar JK atstovai įžy- už gausią, objektyvią teik - 
giuos drauge su tautinių tą informaciją, kurios 
šokių grupėmis Tautinių spaudoje esą buvę tikrai 
šokių šventėje? daug. Kadangi iki kongre-

Į tai atsakyta, kad tas so beliko vos keliolika 
klausimas dar nėra galu
tinai išspręstas su Tau
tinių šokių šventės ko
miteto pirmininku. Daly-

ras ir Šokių šventės kon 
certas.

Buvo rengėjų paklaus

Konferencijai baigian
tis J. Šlajus padėkojo vi 
siems dalyviams ir po to 
jaunimas dalyvius pavai
šino kavute ir užkan
džiais.

II PLJK Informacijos 
komisijos vedėjas Juo
zas Šlajus, birželiomėn. 
4 d. Menėje buvo sukvie
tęs spaudos atstovų ir JK 
įvairių komisijų pirmi
ninkų konferenciją. Po
kalbį pradėdamas Juozas 
Šlajus išreiškė padėką 
lietuvių spaudai, radio 
valandėlėms, Liet. Te- 
lev., spaudos žmonėms

dienų, tai šioje konferen
cijoje buvo patiektos pa
čios paskutinės informa
cijos.

Jaunimo Kongreso vi
sas problemas susumuo
tai, gerai paruoštas pri
statė JK komiteto pirmi
ninkas Romas Sakadols
kis. Jis pažymėjo, kad 
pats Jaunimo kongresas 
yra tik pradžia būsimų- 
jų jaunųjų darbininkų dar
bų. Jaunimo kongresas 
bus vieta, kur suvažia
vę atstovai išdiskutuos 
patiektas ir iškilusias 
problemas, o jų esama 
daug, reikšmingų ir lie
tuviškam gyvenimui atei
čiai labai naudingų. Studi
jų dienose ypač būsią 
daug darbo. Čia bus pati 
Jaunimo Kongreso šir
dis, nes bus svarstoma 
patys aktualiausieji klau
simai. Dirbs specia
lios komisijos, studijuos

II PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA
I. PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d.d. Jaunimo Centre, Chi- 

goje.
II. ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 d.d. Conrad Hilton vieš

butyje ir Jaunimo Centre, Chicagoje.
III. STUDIJŲ DIENOS — liepos 4-9 d.d. Kent Valstybiniame Uni

versitete, Ohio.
IV. STOVYKLA — liepos 9-15 d.d. Romuvoje, Kanadoje.
V. UŽDARYMAS — liepos 15-16 d.d. Toronte, Kanadoje.

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

II PLJK KOMITETAS

įvairias galimybes jau
nimo veiklai plėsti, jau
nimą apjungti po viena 
organizacija ir pan. Iš 
kongreso sugrįžęs jau
nimas turėsiąs užimti va
dovaujamas lietuviška
me darbe pozicijas, tu
rės įgyvendinti JK nuta
rimus.

J. Janušaitis
WANTED IST CLASS SKILLED
ALUMINUM EXTRUSION 

DIE REPAIRMAN 
Kawneer Company of Harrisonburg, 
Virginia, has an opening for an ex- 
perienced die repairman. This experi> 
ence mušt be in aluminum extrusion. 
We offer an outstanding benefit pro
gram and a starting salary commen- 
surate with experience and ability. 
We are located in the beautiful Shen- 
andoah Valley of Virginia.
Write, giving experience and salary 
reęuirements.

KAWNEER-AMAX
P. O. Box 403

Harrisonburg, Virginia 22801 
An Equal Opportunity Employer 

(41-47)

1972 m. birželio 16 d.

Gerbūvio ženklai
Kas nežino, kad Amerikoje yra alkoholikai 

anoniminiai ir neanoniminiai. Kaip bepasivadin- 
si, gėralas yra tas pats. Mums įdomiau pažinti 
gėralo problemas mūsų tolimoje Tėvynėje. Grynai 
iš psichologiškai - socialinio - ideologoindoktri- 
nacinio taško. Kiekvieno širdis sklidina socializ
mo statybos rūpesčių. Gerbūvis prirakina dirban
čiuosius prie knygos ir lyros...

Kaip sprendžiama gėralo problema sociali- 
zuojamoje Lietuvoje? Apie tai ulba tūlas J. Dagi
lis komjaunimui skirtame laikraštyje. Dagilis dės
to taip:

Mokyklinėse gramatikose įrašyta "pienas ger
ti sveika". Vos mokinėlis patenka į aukštesnę mo
kyklą, tautosaka prabyla energingiau "alus gerti 
sveika".

Eina jaunas vyrukas gatve, iškaba skelbia 
"sausas vynas žadina apetitą. Įžengia vyras į ka
vinę, ant staliuko, ir neklausiant, atsiranda "du 
šimtu gramų". Tai kavinės tradicija. Tai praktiš
ka kavinės bizniui. Kas eis gerti keturgubai atskies
tą kavą be vilties, kad kavinuke bus paduota "dų 
šimtu gramų"?

Į lietuvių tautosaką įvestas puikus naujadari- 
nis tvirtinimas: nevalgęs gali pabūti, kaip gyven
si negėręs?

Seni tautosakos posmai vykusiai remia soli
džias tradicijas:

Išgerkime, kad kelias nedulkėtų.
Gardus alutis, balta putelė.
Tu pragersi mane jauną.
Vyrai gėrė, vyrai gers!....
Ateini į Traviatą, o ten pirmame veiksme: Pa

kelkim, pakelkime taurę linksmybės...
Moraliai supuvusiose buržuazinėse šalyse 

geria visaip atskiesdami gėralą. Skystis praran
da savo skonį. Gaunasi ne gėrimas, bet imperialis
tinis erzacas. Socialistinio gerbūvio šalyje vieš
patauja gėrimo nuoširdumas, proletariškas atviru
mas, nėra dekadentizmo atkimšant butelį ir natū
raliai grukšnojant aqua vitae (gyvybės šaltinėlį).

Kvetkų tarybiniame ūkyje keturi vyrai rado 
standartinį butelį. Butelis buvo užkimštas. Vyrai 
atkimšo, pauostė. Kvapas nebuvo baisus. Vienas 
po kito lyžtelėjo turinį, o lyžtelėję, nesusilaikė iš
tuštinti iki dugno.

Ir vienas kitą matydami plasnojančius virš 
žemės, visi keturi griuvo ant žemės. Jie gėrė gal
vijų blusoms irparazitams naikinti tinktūrą... Blu
sų tinktūra parvertė ant žemės stipriausius vyrus.

Gerbūvio visuomenė nori gyventi linksmai. 
Studentų namuose ant sienos tautosakos posakis 
"alus gerti sveika”. Ant gatvės kampo-''sausas vy
nas žadina apetitą". Kavinėje "du šimtai gramų 
kavinuke".,.

Gerbūvio metu net blusoms pritaiso gardžiai 
kvepiantį gėralą. To gėralo poveikyje net smar
kūs kolūkiečiai mato vienas kitą plasnojantį pade
besiais...

VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis Lietuvis”

(4)
"Senoji dama" kvapo nepritrūko, ir jie laimin

gai nuvažiavo į vietą.
Karštas, sausas oras kvepėjo jaunomis pušai

tėmis ir eglaitėmis ir... kvapsniais kiaulienos muš- 
tinių, čirškinamų ant atvirų šen ir ten išmėtytų ge
ležinių krosnelių. Daugiur pakrūmėse stovėjo iš sto
rų lentų sukaltų vasarvietės administracijai pri
klausančių stalų, apdėtų iškylautojų valgiais ir už
dangstytų švariomis staltiesėmis nuo musių. Pus
nuogiai vaikai krapštėsi smėlyje, landžiojo po krū
mus ir triukšmavo kiek įmanydami. Tai buvo tik
ras poilsiaujančiųjų miestiečių vaizdas, kurį Čes- 
nulis seniai bebuvo matęs.

— Mes su Brone įrengsime čia, pakrūmėje, 
stovyklą, o jūs bėkite maudytis. Paskum jūs pabū
site, o mes su Brone bėgsime pasipliuškinti, — 
pasiūlė Poška, matyti, norėdamas pasilikti su Bro
ne. — Tik žiūrėk, Petrai, nenusvilk nagų...

— Nieko, aš turiu nuo saulės nudegimo tepalo, 
— nusijuokė Birutė ir nuliuoksėjo pakalnėn.

Visa didžiulė ežero pakrantė, kiek akys apme
tė, knibždėte knibždėjo besimaudančiais. Motori

niai laiveliai siuvo po ežero platybes, savo birbi
mu draskydami tyrą, saulėtą orą ir siųsdami ban
gas į krantą.

Cesnulis nemėgo maudytis žmonių knibždelynė- 
je. Jis pamaži plaukė tolyn nuo žmonių. Visame 
savo kūne jis su pasigėrėjimu jautė atlydį ir atga
ją. Pasinėręs jis kurį laiką plaukdavo po vandeniu, 
o išniręs į paviršių, purtindavo galvą ir prunkš
davo iš pasitenkinimo. Birutė nuo jo neatsiliko: ji 
plaukė lengvai ir grakščiai.

— Neprigerk, Lietuvos undine, Amerikos eže
rėlyje! — jis šūktelėjo jai.

— Saugokis, kad Amerikos undinė paties ne
nusitrauktų dugnan už kojos! — ji praplaukė pro 
šalį.

Cesnulis atsigulė aukštielninkas ir mėgavosi 
vandens vėsa, kuri, rodėsi, sunkte sunkėsi į jo pra
kaito ir darbo iškamuotą kūną. Staiga jis pajuto 
tempiamas už kojos dugnan. Kai jis išsikapstė į 
paviršių, Birutė juokdamasi plaukė kranto link.

— Palauk, mergužėle, aš nemėgstu likti sko
lingas! — bet jis ją pasivijo tik tada, kai kojomis 
jau siekė dugną. Jis ją pagavo ir ėmė sukti ratu 
aukštielninką ant vandens paviršiaus. Mergina 
spurdėjo, galavosi ištrūkti, bet nepajėgė.

— Paleisk!
— Žiūrėk, kaip čia maudosi merginos su ber

neliais, — parodė jis akimis susikibusias, tartum 
lipte sulipusias poras vandenyje.

— Aš dar toli atsilikusi juo jų...
— Esi žvali mergina, galėtum pasivyti...
— Paleisk, sakau!
Bet, užuot paleidęs, jis priglaudė ją prie sa

vęs ir taikstėsi pabučiuoti. Mergina muistėsi ir, 
abiem rankomis įsirėmusi jam į krūtinę, blaškė 
galvą į šalis.

— Paleisk, šauksiu! — Birutė širdo nebe juo
kais.

Cesnulis ją paleido, ir ji neatsigręždama nu
brido kranto link.

— Velnias, persūdžiau, — galvojo jis, eida
mas iš paskos.

Jie grįžo tylėdami. Bronė su Vladu jų jau lau
kė.

— Geras vanduo? — paklausė Poška.
— Dieviškas, — murmtelėjo Birutė ir išsitie

sė ant patiesalo.
Kai jie nuėjo, Cesnulis irgi atsigulė ir užside

gė cigaretę. Jam buvo nesmagu ir kažko gaila. Jau
ki nerūpestinga nuotaika dingo. Birutė gulėjo 
kniūpsčia ir, rodėsi, jį visai pamiršo. Kritišku 
žvilgsniu jis nušliaužė per jos tiesias, grakščias 
kojas, laibą liemenį ir ilgiau stabtelėjo ties jos be 
veik iki juosmens atidengta ir jau truputį nuo sau
lės paraudusia nugara bei apvaliais, mergiškais, 
sušlapusių, geltonų plaukų apdriektais pečiais,

— Gražus, bebaigiąs išsirpti moteriškas pa
darėlis! — sumojo jis sau vienas ir, norėdamas 
išsklaidyti nejaukią nuotaiką, atsiprašomai pasakė:

— Aš tik pajuokavau, Birute, ko gi tamsta da
bar pyksti?

Ji staiga atsisėdo ir rimtai į jį pažiūrėjo:
— Matai, pone Cesnuli, mes susitinkamepir- 

mą kartą, ir aš nenorėčiau, kad tamsta pamaty
tum mane kreivame veidrodyje.

(Bus daugiau)
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SKAMBĖKITE DAINOS
(Pradžia Dirvoj nr.46)

Poezija, lietuvių dai
lusis žodis nuo pat anks
tybo pavasario buvo ma
no siekimų viršūnė, ant 
aukšto ir sunkiai įkopia
mo kalno iškilęs žiburys. 
Tačiau mano aistras,ma 
no vidinį degimą dau
giausiai kurstė teatras, 
ypačiai dramaturgijos 
menas. To meno studi
joms esu gaišęs daugdie- 
nų ir naktų, svajojęs vi
su ūgiu tame žanre išsi
tiesti, gal net ir pakelė
je atrastą kalną nuvers
ti. Žvejai ir Kaimynai 
be deramo Čemerio kaušo 
mano širdin įbėrė ir ne 
vieną paguodos grūdą.

O kas toliau?
Ar ambicingam dra

maturgui tik tų dviejų vei
kalų jau ir turi būti ga
na?

Kai dabar atsigrįžtu į 
prarastą laiką ir į pra
rastą teatrą, reginys de
gina širdį: jei būčiau bu
vęs namie, net jeigu bū
čiau buvęs tingus ir ne
rangus, per tuos praras
tus 28 metus, tik poros 

Stasys Santvaras

LIETUVA

Daugumas dainių graudžiai gieda:
Tu maža, mažytė, gal mažiausia!...
O man tai svetima, skaudu ir gėda,
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė, didžiausia!

Mažytė būdama, nuskurusi pelenė,
Ar tu pasiektume! Juodųjų Marių krantą?
Totoriai, rusai, vokiečiai ir lenkai neišmanė 
Kaip pasivyti
Kaip sutramdyti Vytį,
Kuris per ugnį, per upes, per kalnus skrendal

Mažytė būdama, besparnė siela,
Ar lobių tu prikrautum į visų kaimynų klėtis, 
Ar tu, kaip motina, įveiktum praradimo gėlą?... 
Tai tavo genijaus sparnai,
Aušrom žėrėję amžinai, —
Nuo marių lygi marių iškilo pergalės ir mintį sėti!

Mažytė būdama, tik žemės lopinėlis,
Ar tu pakeltum amžių kovas, žudymus, vergiją, 
Ar nuo naštos mirtin nes virtų karklo katinėlis?... 
Nei nūdien, nei seniai,
Ak, niekuomet maži nebuvo kankiniai, —
Kaip feniksai, jie pelenuos atgijal...

Daugumas dainių graudžiai gieda:
Tu maža, mažytė, gal mažiausia!...
O man tai svetima, skaudu ir gėda, *
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė, didžiausia!

Bostonas, 1972. 11.26 - 111.21

metų laikotarpy parašy
damas vieną pjesę šian
dien jų turėčiau keturio
lika! Nesakau, jog tie 
mano darbai būtų buvę 
šedevrai, bet pats drįs
tu tikėti, kad jų meninis 
lygis nebūtų buvęs men
kesnis už Žvejus ir Kai
mynus, veikiau ir drami
nės formos apvaldymu, 
ir savo kūrybiniu polė
kiu nors vienas kitas bū
tų buvęs ir gerokai bran
desnis darbas. Deja, 28 
metai sudegė svetimose 
vėjų pagairėse ir neri
masty, ir aš tikrai netu
riu kuo jums pasigirti. 
Gal tik tuo, kad ką aš 
čia bedaryčiau, kokį dar 
bą beveikčiau — asmeni
nė dalia nesikeičia, ji 
man kartais būna grau
di, o kartais tiesiog juo
kinga ir absurdiška, aiš
kiau tariant — vis nauji 
egzaminai...

Tai va, ir vėl prieš 
akis iškyla tas pats ap
grobtas, apiplėštas dide
le savo galių dalimi su
naikintas žmogus! šįkar 
tą tas žmogus yra Jūsų

rašytojas.
*♦*

Rodos, savo kalbos pra
džioje sakiau, kad šis va
karas turėtų būti džiaugs 
mo ir paguodos šviesa, o 
iki šiol šnekėjau tik apie 
tokius dalykus, kurie net 
šypsenos mūsų akyse ne 
galėjo įžiebti. Tuo tarpu 
pasidžiaugti turim dėl 
ko. Atskiri individai, at
skiri rašytojai, nors sa
vosios visuomenės nele
pinami, neskatinami, ne
kalbant apie kokią nors 
kitokią jos paramą, jau 
yrą sukūrę ilgesnį ar 
trumpesnį laiką išliekan
čių lteratūrinių verty
bių. Dėl to čia ir kyla 
įkyrus klausimas: ar ne
būtumėm daugiau nuvei
kę, platesnius ir giles
nius barus aprėpę, jei 
būtumėm dirbę ne tik 
kaip atskiri individai, 
bet ir daugiau tarpusa
vio susipratimo paieško 
ję, vienas kitam ranką 
ištiesę, vienas kitam
daugiau pagarbos pa
rodę? -

Kiek aš pajėgiu įsi
vaizduoti ir suprasti, tau
tinę kultūrą sudaro vien
tisa, nenutrūkstanti gran
dinė, besitęsianti iškar
tos į kartą, iš vieno am
žiaus į kitą amžių. Taigi, 
ar nebotų tikslingiau ir 
prasmingiau kai kuriuos 
dalykus atiduoti spręsti 
teisėjui laikui, kuris, rei
kia turėti vilties, teisin
gai nuspręs, kuri tos 
grandinės grandis yra iš 
aukso nulieta ir deiman
tais apsagstyta, o kuri 
tėra tik paprastos gele
žies rūdos liedinys.

Ernestas Hemingway 
yra ištaręs posakį įdomų 
ir prasmingą, ypač tin
kantį žmonių santykiams 
apibūdinti: "Galima žmo
gų sunaikinti, bet jo nu
galėti neįmanoma". Ką 
ir besakyti, mano šio va 
karo kalboj tas Heming- 
way'aus posakis, turbūt, 
suskambėjo kaip priešta
ravimas ir paradoksas. 
Bet ir visas mūsų gyveni
mas ar nėra margų mar
giausių paradoksų puokš
tė?...

Vadinasi, nors ir esam 
sunaikinti, bet nenugalė
ti! Ir aš pats, kiek laiko 
nuotrupos ir sąlygos lei
do, stengiausi duoklę sa
vo gyvenimui ir savo žmo 
nėms atiduoti. Gėrio, gro
žio ir tiesos siekimai, 
ypač meninės tiesos ieš
kojimai, kalbinio instru
mento tobulinimas nuo
lat mane svaigino, kaip 
tauriausi nektarai. Jeigu 
esu atradęs nors tik per 
mikroskopą įžiūrimą dei
manto grūdelį, tegul tai 
būna mano dovana Jums,
t.y. lietuvių tautai.

Galimas dalykas, tik 
dėl to, kad man ilgesnį 
laiką teko sunkiai varg
ti su muzikinės kalbos 
problemom, ir savo indi
vidualioj lyrikoj aš kant
riai ieškojau skambaus 
žodžio, skambaus vaiz
do, muzikalių pasažų. 
Kas norėtų, esu tikras, 
galėtų rasti, kad visi ma
no geresnieji eilėraščiai 
nors būtų tik jambais pa
rašyti, turi savo atskirą 
vidinę melodiją.

Tačiau... gal bus gana

Savo dainavimo grožį 
ir patyrimą, savo muzi
kinį įsijautimą bei jo iš
gyvenimą, solistė Juozė 
Krištolaitytė įpynė į ne
seniai jos išleistą plokš
telę "Skambėkite Dai
nos".

Jau pats pavadinimas 
rodo jos entuziastingą 
norą džiaugtis lietuviš
komis dainomis, ji pati 
jomis džiaugiasi dainuo
dama ir širdingai jomis 
džiaugtis kviečia klausy
tojus.

Juozė Krištolaitytė - 
Daugėlienė, išaugusi Su
valkijos lygumose, nuo 
pat vaikystės buvo apsup
ta lietuviškų liaudies dai 
nų. Jos visa šeima pasi
žymėjo puikiais balsais, 
o ji, būdama viena ma
žiausių vaikų, nuo pat lop
šio girdėjo lietuviškų dai
nų sutartines. Labai grei
tai, ir ji, tik paaugusi, 
pradėjo joms pritarti ir 
dainuodavo pirmu arba 
antru balsu, pati harmo
nizuodama. Ji jau anksty 
voj vaikystėje mokėjo vi
sas tėviškės apylinkėje 
dainuojamas dainas.

Taip prasidėjo solis
tės ankstyva dainos mei
lė, kuri išgudė ją į lietu- 
vlškąsais lyrinio - kolo
ratūrinio soprano pirma
eiles solistes.

Dainavimo kelią pra
dėjo Kauno ir Vilniaus 
operose. Vilniuje buvo 
operos soliste, tačiau 
daugiausia pasireiškė 
koncertų estradose, kur 
buvo mėgiama, kaip nau
jai sušvitusi ir daug ža
danti dainininkė. Ji nuo
latos dainavo Kauno bei 
Vilniaus Filharmonijos 
Muzikinių Popiečių kon
certuose.

Pirmas koncertas už 
tėviškės ribų — Salzbur- 
go Pabaltiečių stovyklo
je, o vėliau šimtai koncer
tų per visą Vokietiją su 
pastovia menininkų gru
pe, kuriai vadovavo kom 
pozitorius, dirigentas Je 
ronimas Kačinskas. At
skirai nuo šios grupės 
Juozė Krištolaitytė da
lyvavo ir su kitų meni
ninkų deriniais.

Amerikoje solistė Juo
zė Krištolaitytė dainavo 
daugelyje koncertų, pra
dedant nuo Bostono, New 
Yorko iki Los Angeles, 
o taip pat ir Kanadoje. 
Solistė dalyvavo televi
zijos programose; daina 
vo su simfoniniu orkest
ru, Čiurlionio Ansamb
liu, bei įvairiais solis
tų deriniais. Ji surengė 
kelis individualius dainų 
ir arijų koncertus, reči
talius. Dainavo Gildos 
partiją Rigoletto opero-

girtis. Tik trumpai tar
siu: Vardan tos Lietuvos, 
tegul mūsų visų darbai ir 
mūsų visų širdys links
ta po kojom mylimai Lie
tuvai!...

Paskutinė mano kal
bos dalis, žinoma, pati 
ilgiausia ir svarbiausia 
— apeiginė, gražiųjų pa
pročių padiktuota.

(Nukelta į 6 psl.)

je, kurią statė Chicagos 
Lietuvių Opera.

Per visą tą laiką Juo
zė Krištolaitytė vis dau
giau studijavo dainavi
mo meną, brendo muzi
kiniai, ir vis daugiau jos 
širdis linko į individu
alią, grynąją dainą, pa
skirų kompozitorių su
kurtą, jausdama, kadpra 

J. Krištolaitytė-Daugėllanė

deda ją giliau išgyventi 
ir muzikaliai teisingiau 
suprasti. Dėl to jai atro 
dė, kad šalia garsiųjų ir 
sunkiųjų koloratūrinių 
arijų ir lyriniam sopra
nui gali būti nepaprastai 
daug ir gražios vokali
nės išraiškos ir kiekvie 
noje dainoje. Ypatingai 
ją patraukė lietuviška 
daina, lietuvių kompozi
torių sukurta, arba liau
dies daina mūsų muzi
kų harmonizuota. Solis
tei pagaliau atrodė, kad 
ji pati jas geriau išmo
ko dainuoti ir ji tvirtai 
tikėjo, kad net pasauli
nės žvaigždės neįsijaus- 
tų taip į jų tikrą lietuviš
ką muzikinį charakterį, 
nes čia daug padeda pats 
dainininko lietuviškumo 
supratimas ir pati lietu
viška prigimtis. Dėl to 
tik mums patiems belie
ka tą didžiulį mūsų dai
nų lobyną paskleisti pa
saulio kultūrai.

Svarbu jai buvo taip 
pat viską dainuoti gra
žiąja lietuvių kalba, net

Juozės Krištolaitytės "SKAMBĖKITE DAINOS” plokštelės ap
lankas. Clevelande plokštelę galima įsigyti Patria ir Baltic De- 
licatessen prekybos įstaigose, arba kreipiantis tiesiog į solistę 
Juozę Krištolaitytę-Daugėlienę, 1139 Dennis Circ. Cleveland, Ohio 
44121. Plokštelės kaina $5,00. Su persiuntimo išlaidomis — $5.50.

Aldona Augustinavičienė

ir tarptautinius kūrinius, 
ji tikėjo į gerų vertimų 
galimybę ir į literatūri
nio ir muzikinio žodžio 
suderinimo harmonin
gumą.

Viena tų minčių ir pa 
ragino Juozę Krištolai- 
tytę išleisti savo dainų 
plokštelę.

Pirmoje plokštelės pu 
sėje ji pasirinko tris Sta 
šio Šimkaus, vieną Gau- 
bo, vieną Tallat-Kelp- 
šos, Indros ir tris Ka- 
zio-Viktoro Banaičio dai 
nas. Kompozitorių Šim
kų pasirinko, kai di
džiausią pradininką liau
dies dainų harmonizavi
me, o K.V. Banaitį, ku
ris bene geriausiai iš
reiškia pilną liūdesio-ir 
ilgesio, labi gilią lie
tuviškumo muzikinę idė 
ją. Visos pasirinktos liaik 
dies dainos yra išraiškin
gos ir gražiai pinasi tar
tum į vieną lietuviškų dai
nų pynę. Jose glūdi likimi- 
nė romantika, ilgesys, 
lietuviškos motulės anuo
metinės ir dabartinės 
nuotaikos bei liūdesys, o 
taip pat, spindi ir trykš
ta jaunatviškas žaismin
gumas ir džiaugsams.

Antroje dalyje solistė 
įdainavo dvi Mozarto dai
nas, vieną Schuberto, 
Rachmaninovo, Banaičio 
originalią kompoziciją 
"Tulpės", Eckerto ir 
Donizetti "Čigonę".

Jei pirmosios dainos 
pasižymi švelnumu, bei 
trapumu, taip tinkamu 
dainininkės balso cha
rakteriui, tai Eckerto 
"Kalnų daina", pilna ro
mantinio ilgesio duoda 
didesnių vokalinių išraiš
kos galimybių, o Doni
zetti "Čigonė" įrodo jos 
koloratūrinio soprano su. 
gebėjimus ir vokalinį 
temperamentą.

Plokštelė graži, sma
gu jos klausyti, ji pa
kartotinai pabrėžia, kad 
lietuviškos dainos ir tarp 
tautinių kompozitorių dai 
nos lietuvių kalba privalo 
plačiai skambėti pasau
ly.

Solistę pianinu palydi 
muz. Genovaitė Kar sokie - 
nė.
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Man asmeniškai šis 
vakaras yra didelio 
džiaugsmo pokylis visų 
pirma dėl to, kad jame su
sitinka dvi rašytojų kar
tos, kurias ilgesnį laiką 
būtų buvę galima apibū
dinti šekspyrinėm Mon- 
tekių ir Kapuletų šeimom 
ar Vaižganto Rimais ir 
Nerimais. Už tą susitiki
mą visa širdim dėkoju po 
etui Henrikui Nagiui.pas 
kaitos parengimui ir iš
kylai į Bostoną skyru
siam apstą brangaus lai 
ko valandų. Mano troški
mas, kad tasai susitiki
mas taptųneižmonių.nei 
laiko nesugriaunama bi
čiulyste.

Savo dalyvavimu, savo 
meniniu įnašu šio vakaro 
įvykius papuošė taip pat 
kitos generacijos meni
ninkai — mano brangūs 
draugai Stasė ir Jonas Ke 
Iečiai. Ir jiems dėkingu
mo pilni mano širdies ato
dūsiai.

Inžinieriai Juozas Da- 
čys, Romas Veitas,Vy
tautas Izbickas — visi 
bendradarbiai ir bendra
minčiai, visos jųtalkinin 
kės ir talkininkai pasirū
pino, kad šį vakarą šiuo
se namuose degtų žibu
riai, tom pačiom nuotai
kom plazdėtų mūsų min
tys, į vieną šeimą jungtų 
dvasinė šilima. Didelis 
ir nuoširdus dėkui j ims 
už tas bičiuliškas pas
tangas .

Mano ilgų metų ištiki 
mas ir brangus draugas 
poetas Antanas Gustai
tis yra tas vyras, kuris 
atkaklioj dvikovoj mane 
įveikė: kelis vakarus su 
žemaitišku užsispyrimu 
aš jam sakiau "nerei
kia", o jis su kapso at
kaklumu kartojo "rei
kia". Žinau, jog jis nema
žai laiko sugaišo, besi
rūpindamas, kad šis ren
ginys būtų toks gražus, 
puikus ir turiningas. Ir 
dabar jau galvoju: jeigu 
Antanas nebūtų rankos pa
kėlęs, jeigu jis nieko ne
būtų daręs, kažin ar šį 
vakarą aš būčiau buvęs 
laimingesnis; veikiau bū
čiau paniūręs ir gal net 
ilgam laikui apsiniaukęs. 
Sveikinu brangaus bičiu
lio pergalę ir tikrai nuo
širdžiai jam dėkoju.

Nuoširdus dėkui išti
kimai Antano Gustaičio 
mūzai bei palydovei Alek
sandrai, patarimais bei 
režisūra aktyviai daly
vavusiai šį vakarą ren
giant, kiekvieną jos deta
lę aptariant.

Ačiū, ačiū ir AleiSan- 
tvarienei, kurios nerimo 
valandos dėl šio įvykio, 
kiek nujaučiu, dar nesi
baigė, veikiau tos valan
dos jai tik dabar prai- 
deda...

Visoms mano bičiu
lėms, visiems mano bi
čiuliams, kurie panoro šį 
vakarą drauge su manim 
praleisti, padėkos ženk- 
lan paskaitysiu porą eilė 
raščių. Tai aktualijos, 
mūsų bendrų išgyvenimų 
nuotrupos, gal net publi
cistika. Tačiau gal jie 
Tamstom pasakys nors 
truputėlį daugiau, negu 
tradiciniai dėkingumo 
žodžiai.

WANTED EXPERIENCED

TOOL GRINDER HAND

STEADY WORK. APPLY IN
PERSON

2565 JOHN B St.
WARREN, MICH.

Vieneri metai be Stasio Orento
(1907.IX.19 - 1971.V.23)

Kiekvieno mirusio žmogaus 
metinės sukaktuvės jo gimi
nėms, artimiesiems ir drau
gams primena liūdesį ir siel
vartą. Sis reikšmingas momen
tas verčia jo artimųjų žmonių 
širdis, protus ir valią susimąs
tyti ir paieškoti sutbiliausių žo
džių ir minčių nueitą šiame aša
rų ir džiaugsmo pasaulyje miru
sio žmogaus kelionę tinkamai nu
sakyti, išreikšti ir pagerbti. Ve
lionio Stasio Orento žemišką ke
lionę būtų galima trumpai api
būdinti šiais žodžiais. Jis {sa
vo žemiškos kelionės istorijos 
turinį yra įrašęs: pradžios mo
kyklos mokytojo vardą, iškilaus 
sidabrinių lapių fermerio-augin 
tojo pašaukimą, stambaus pramo 
nininko neeilinius sugebėjimus 
ir čia JAV-se neabejotinus pa
linkimus dailiojo meno grožiui... 
Tai būtų labai trumpai ir su
glaustai apibūdinta Stasio Oren
to gyvenimo apybraiža. Bet prie 
šios apybraižos dar reikėtų pri
dėti jo žemiškos kelionės žmo
giškos vertės prasmės turinio 
supratimą ir jo pažiūras į bū
dinguosius žemės reiškinius.

Velionis Stasys Orentas bu
vo žmogus, kuris žinojo ir jau
tė savo žmogiškąją vertę, mokė 
jo ją vertinti pagal savo parei
gos supratimą ir pagal savo są 
žinės jautrų pajautimą.

Jo tautybė buvo toji dvasinė 
jėga, kurioje buvo paslėpta pil 
navertė Dievo dovana jo asmeny 
bei atsiskleisti. Ši tautinė dory
bė sudaro jo ideologijos pagrin
dą ir esmę. Velionio Stasio nie
kados negirdėjau viešai sakančio 
triukšmingų kalbų, bet daug kar
tų mačiau, kaip jis taikliai savo 
pinigines auka rėmė visus di
džiuosius sumanymus, kurieska-

JŪS GALITE SAU DUOTI
$1475 PER METUS NETAKSUOJAMĄ 

PAKĖLIMĄ IR TUO PAČIU PATENKINTI 
DĖDĘ ŠAMĄ

Mes norime, kad būtų visiškai aišku. Jei 
jūs gyvenate Clevelande ir vairuojate 
automobilį į miestą darbui — 8 mylias į 
kiekvieną pusę— jūs išleidžiate per me
tus $123 daugiau negu išleistumėte nau
dodamiesi CTS autobusu. Tiesa, jūs ap
skaičiavote benziną ir alyvą. Ir jūs žino
te, kad per mėnes(išleidžiate $35 ar dau
giau už automobilio pastatymą mieste. 
Bet ar jūs apskaičiavote mašinos nusi
dėvėjimą? Arba papildomai mokamą 
automobilio apdraudą? Arba papildomai 
perkamas automobiliui padangas? Ir 
jeigu jūs turite antrą automobilį tik ke
lionei į darbą ir atgal, jūs dar mokate 
papildomai už leidimą ir registraciją, 
daugiau apdraudos ir gal net nemažą 
procentą automobilio paskolai. Kada jūs 
važiuojate ne automobiliu, be rūpesčio 
CTS autobusu, jūs galite sutaupyti per 
metus papildomai $1745 jūsų namo iš

A.A. Stasys Orentės
tino tautinę idėją augti J plotį ir 
aukštį. Jis Lietuvą mylėjo visa 
širdim, visais jausmais ir visom 
proto galiom. Jam Lietuva buvo 
Motina-Tėvynė, amžais tautą ug
džiusi žygiuose, garbėje ir var
guose...

Velionis Stasys Orentas nebu
vo dailininkas, nei dailiojo žo
džio kūrėjas, bet jis mylėjo am
žinąjį grožį ir subtilią meno tie
są. Jis visa esybe jautė, kad šie 
grožio ir meno tiesos principai, 
tobulina ir gražina žmogaus dva
sios pasaulį ir tuo būdu skatina 
visą žmoniją būti ir gyventi kil
nesniais dvasios idealais, tobu
linti žmonių kasdieninį santykia 
vimą ir jausti meilę žmonijos so
cialiniam teisingumui.

Vieneriems metams nuriedė
jus į praeitį po to momento, kai 
Velionis Stasys Orentas atsisky
rė amžinai iš mūsų gyvųjų tar
po, bet dar labai dažnai mūsų 
mintys atkuria jo kūno žemiš
kąjį paveikslą. Mūsų širdis ir 
jausmus pripildo gilaus skaus

PER MONTH BY AUTO (8 MILĖS ONE WAY)
Gaa and oll.............................. ..................... . * 1034
Tiras maintenance, etc.... ................. 4.32
Inaurance, licanaa, taxea... .................. 31.33
DAnrAHaHon.............................. ....................... •1.50
Paritina.................................   3&O0

CTS TICKET FARES ...................
•143.01 

. KM
Ynu oockat tha differftnc. .............. . 412X21 DMrmonth
a nūr-mee raiše op f/.irau rer tear
(Sourc: Am«rlc,n AutomobH. AnocUrtioo. "Ysuc DrMng Coat." W7V7J)

CTS
Sunku nesinaudoti

Tvarkaraščiams, kainoraščiams ir bilietams informacijai skambinkite 621-9500

mo ir- liūdesio atspindžiai. Mū
sų sielų gelmėse aidi ir pasikar
toja graudulinga rauda, kurios 
kilmė gavo pradžią tuo metu, kai 
jis skausmingai užbaigė šią že
mišką kelionę. Mes savo esybe 
sugrįžtame į mistinės mirties 
bendravimo prasmę gyvųjų su 
mirusiaisiais. Jautresnės šir
dys pajunta įtūžusio likimo ban
gose tą šėlstančią Bacho fugų 
simfoniją. Mūsų mintys atkuria 
tą paskutinį velionies kūno skaus 
mą, kuris nuaidėjo paliestų jo 
gyvybės stygų tylios agonijos 
akordais...

Buvimas pasaulyje yra pagrin 
dinė žmogaus galimybė. Mirtis 
yra pagrindinė žmogaus gyveni
mo galimybė. Ėjimas į mirtį at
skleidžia žmogaus egzistencijos 
pilnumą. Visi trys laiko atvejai 
(ateitis, dabartis ir praeitis) pa
gal filosofo Martyno Heldegge- 
rio mąstyseną yra ekstatiški. 
Jie reiškia žmogaus buvimą už 
savęs. Dėka už savęs buvimo 
žmogus atskleidžia laiką. Ta
čiau žmogus ne pats eina į sa
ve ir vykdo laiko vyksmą. Jis 
tik dalyvauja šitame vyksme. 
Žmogus priklauso laikui. Lai
kas yra pasaulio vyksmas. Žmo 
gaus esmės kaita priklauso ne 
nuo žmogaus, bet nuo Būties. Bū • 
tis, arba pasaulis skleidžiasi 
laiku. Laikas yra Būties hori
zontas. Būtyje slepiasi žmogąus 
esmė. Žmogus yra prizmė, ku
rioje bespalvis spindulys išlūž
ta į atvirumą ir atsiskleidžia 
spalvomis. Žmogus savo žvilgs 
niu atskleidžia pasaulio struk
tūra. Pasaulio struktūros žais
me atsiskleidžia vyksmas, — 
tai Būties prasiveržimas iš už
darumo į atvirumą. Šiame žais
me dalyvauja transcedentalinės 
(uždaiktinės ar užbūtybinės),bet 
Būčiai pajungtos jėgos. Atvirai 
tariant, žmogus savo mirtingu
mu, dievai savo nemirtingumu. 

žemė savo uždarumu, dangus sa
vo atvirumu. Šitokio samprotavi 
mo apimtyje velionio Stasio Oren - 
to buvimas šioje žemėje sukelia 
jo giminų ir artimųjų mintyse 
ir jausmuose gilų susimąstymą.
Graudžių susimąstymų banga už 
lieja mūsų širdis ir protus. To
je rūsčioje nebylaus suskaupimo 
valandoje mes liekame tylūs, ap
supti raminančios vienatvės lau
kimu. Ir kai šioje skausmo eks
tazėje mes į gilų aukštį pakelia
me savo akis, kur begaliniai co
liai driekiasi žvaigždėti ir tary
tum mes pradedam suprasti, kad 
atsiskyrusi žmogų iš gyvųjų tar
po ima kitoks laimės ilgesys ir 
džiaugsmas žavėti...

šios žemės būtis velioniui Sta 
siui Orentul jau vieneri metai 
kaip nebereikalinga. Jis liko jai, 
svetimas, nykus ir nebylus. Jo 
buitis, kaip paukščio skrydis, 
klajojančio aušros ir sutemų 
giesmėj... Lyg strėlė išsprūdu

mokėjimui. Arba praleisti puikioms atos
togoms. Arba jūsų vaikų išmokslinimui, 
arba pagaliau tam ko jūsų širdis pano
rėtų. Ir kalbant apie jūsų širdį, jūs tuo 
pačiu galite ir ją taupyti. Nebūtų daugiau 
greitkelio judėjimo įtampos, nebūtų dau
giau susigrūdime nervų įtempimo. Ir 
kol profesionalas autobuso vairuotojas 
sėdi prie vairo, jūs galite snūstelėti, ar 
kaityti laikraštį, ar tik sėdėti ir nieko ne
daryti, Važiuoti į darbą su CTS reiškia 
svarų metinįnetaksuojamąpajamųpadi
dėjimą ir tai yra O.K. su Federaline Vy
riausybės žinia. Tai reiškia poilsį nuo 
judėjimo susigrūdimo. Pastudijuokite 
palyginamuosius skaičius apačioje. Jūs 
rasite, kad kai klausimas kyla pasirink
ti tarp važiavimo į darbą automobiliu 
ar CTS autobusu, negali būti jokio paly
ginimo. Ir CTS išsiųs jums bilietus.

si iš Amžinybės lanko liko duž- 
li, nepakartojama, kaip uniku
mas. Dužius likimas lekiančio 
į nežinią... Tik trumpai vienat
vės akimirkai jis dar sustoja 
mūsų atsiminimuose ir minty
se. Likiminė dalia, įtempusi tą 
lanką, jau vieneri metai H lydi 
Dangaus ir Žemės Viešpaties ke
liais... Prisimenant prieš metus 
atsiskyrusio iš gyvųjų tarpo Sta
sio Orento nueitą žemišką kelio - 
nę, tenka pakartoti prasmingus 
poeto B. Brazdžionio žodžius: 
"Grįžta žingsniai tų, kurie vie
šėjo, grįžta žingsniai mylimųjų 
ir našlių. Grįžta žingsniai morų 
mirusio nešėjo, koplytėlės sar
go, daug čia laisčiusio gėlių... 
Tik negrįši tu, čia ramų atilsį 
suradęs. Nepraeisi niekad atga
lios pro mus, Kaip šalta mirtis, 
bejausmis ir bežadis, radęs die
ną savo Ten, o čia namus”...

Ign, Andrašiūnas



1972 m. birželio 16 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ CLEVELANDO ir 
apskritai Ohio apygardos 
lietuviai gausiai aukoja 
Jaunimo Kongreso rei
kalams. Aukų atžvilgiu 
esam pirmaujančio] vie
toj. Bet mums nustatytos 
kvotos dar nesam įvykdę. 
Dar nevisi esam savo au 
ką atidavę. Neturim jėgų 
visus pasiekti. Todėl sek
madienį, birželio 18, po 
lietuviškų pamaldų šv. 
Jurgio parapijoj aukos 
bus renkamos prie staliu
ko. Dar Jaunimo Kongre
sui neaukojusieji prašo
mi Čia savo auką atiduo
ti. Esame dėkingi už kiek 
vieną, kad ir mažiausią, 
auką.

Kazys Gaižutis, 
Jaunimo Metų Ko
miteto Iždininkas

• ŠIAIS MOKSLO me
tais Pedagoginius litua
nistikos kursus, kurie 
jau yra išleidę dvi nau
jųjų mokytojų laidas, bai
gia Rita Balytė ir Rita 
Cyvaitė. Baigimo pažy
mėjimai bus įteikiami 
birželio 18 dieną 4 vai. 
Naujosios parapijos sa
lėje.
LIETUVAITĖS 
PASIŽYMI

Clevelando Vilią An
gelą gimnazijoje lietu
vaitės pasižymi pažanga 
moksle ir geru elgesiu. 
Šįmet šią gimnaziją la
bai gerais pažymiais 
baigė Rita Balytė, Dai
va Bielinytė, Liucija Gar- 
laitė, Livija Juodišiūtė, 

Kodėl mes esame čia 
net ir vasarą!

Cuyahoga Community College trijose vietose Warrens- 
ville Township, miesto centre Cleveland ir Parma - Parma 
Heights pradeda savo vasaros sesiją birželio 26 d.

Mes siūlome platų pasirinkimą kursuose biznio, inži
nerijos, sveikatos ir Public Service technologijos, o taip pat 
Liberal Arts.

Priimami baigę high school be amžiaus skirtumo. Ir taip 
pat nebaigę high school virš 19 metų amžiaus. Mūsų mokestis 
už mokslą yra žemiausias.

Tai dėl jūsų mes esame čia net vasaros laiku.

REGISTRATION

Registration atthe EASTERN CAMPUS, 25444 Harvard Rd., 
Warrensville Township, will be held Jone 12-16 and June 21-23. 

(51/2-week Summer session.)

Registration at the METROPOLITAN CAMPUS, 2900 Community 
College Avė., Cleveland, will be held June 22.

(8-week Summer session.)

Registration at the VVESTERN CAMPUS, 7300 York Rd., Parma, 
vvill be held June 21-22.

(5!/2-week and 8-week Summer sessions.)

FOR REGISTRATION TIMES AND ADDITIONAL INFORMATION,
please phone the Offices of Admissions and Records at Eastern, 
464-3535; Metro 241-5365; or VVestern, 845-4000.

COME JOKI THE SUMMER FEOPLE AT

Aldona Mikoliūnaitė ir 
Danutė Sušinskaitė.

Ohio konkursiniuose 
prancūzų kalbos egzami
nuose pasižymėjo Juli
ja Ignatavičiūtė (9 k.) ir 
Livija Juodišiūtė (12 k.).

Matematikos konkurse 
pirmą vietą laimėjo Al
dona Mikoliūnaitė, o 4-tą 
vietą, pralenkdama dalį 
12-tos kl. mokinių, paė
mė vienuoliktokė Ingrida 
Šamatauskaitė.

J. Ignatavičiūtė (9 kl.) 
buvo pirmoji mokinė 
prancūzų ir anglų kal
bose ir gamtos moksle. 
Taip pat pirmavo L. Juo
dišiūtė (12 kl. prancūzų 
k.), A. Mikoliūnaitė (fi
zikoj - chemijoj), I. Ša
matauskaitė (11 kl. pran
cūzų k.) ir Rita Cyvaitė
(atletikoj).

į National Hanor Socie 
ty buvo priimtos R. Baly
tė, R. Cyvaitė, L. Garlai- 
tė ir L. Juodišiūtė.

Foreign Language Newspaper Service direktorius Sanford Her- 
man su CTS board nare Stella White, Clevelande Downtown Loop 
atidarant birželio 5 d. naują autobusų susisiekimą pirkėjų patogu
mui, kuris yra greitas ir pigus.

D1RYA ♦

Literatūros metraštį 
redagavo Danutė Miški
nytė.

Beveik visos Vilią An
gelą gimnaziją lankan
čios lietuvaitės taip pat 
lanko (ar yra baigusios) 
lituanistines mokyklas, 
dalyvauja liet, jaunimo 
organizacijose ir šoka, 
dainuoja liet, ansamb
liuose. (va)

• VASAROS kursas 
birželio 26 d. pradeda
mas Cuyahoga Commu- 
nity College trijose vie
tose. Registruotis birže
lio 21-23 d. Dėl smulkes 
nių informacijų skam
binti 464-3535, 241-5365 
ar 845-4000.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, te?. 
944-6835.

N»-. 47 — 7

Vaizdai iš suruošto Clevelande Baisiojo Birželio minėjimo. Viršuje kalba ALT Clevelando skyr. 
pirm. inž. A. Pautienis. Apačioje dalis publikos. J. Garlos nuotrauka

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Lietuvos okupacijos ir 

tragingųjų birželio įvy
kių minėjimas įvyko 
birž. 11 d. Pamaldas Šv. 
Jurgio bažnyčioje ir gra
žų atitinkamą pamokslą 
pasakė parapijos klebonas 
kun. B. Ivanauskas.

Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis ir tuo ■ 
sudarė iškilmingumo nuo
taiką. Čiurlionio ansamb 
lio giesmės, vadovaujant 
muz. A. Mikulskiui gra
žiai skambėjo pilnoje 
žmonių bažnyčioje.

Po pamaldų iškilmin
gas paminėjimas įvyko 
Sv. Jurgio parapijos salė 
je, kuri taipgi tapopripil 
dyta minėjimo dalyviais.

Vėliavoms išsirkiavus 
prie scenos, kurią puošė 
Vytis, Čiurlionio ansamb 
lis sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir 
giesmę už žuvusius.

Įžanginį atidarymo žo
dį tarė ALT Clevelando 
skyriaus pirmininkas 
inž. A. Pautienis.

LKDS Centro Komite
to pirmininkas Algirdas 
Kasulaitis pasakė griež
tą, ugningą kalbą, ragin
damas visus lietuvius ne 
sitraukti iš kovos, bet 
priešingai su nauju ryž
tu tęsti ją iki pergalės 
Romas Kalanta, Lietu
vos didvyris duoda mums 
naujos ištvermės. Kol 
Lietuva turės tokių sū
nų, ji nepražus. Mūsų pa
reiga, tą kovą visiomis 
priemonėmis tęsti lais
vame pasaulyje.

A. Kasulaičio kalba bu
vo kelis kartus pertrauk
ta gausiais plojimais. 
Visuomenė tuo parodė, 
kad ji nori ne pasidavi
mo sovietams bet ištver 
mės ir kovos iki laimė
jimo.

American Independent 
Party kandidatas į JAV 
Kongresą Thomas Lip- 
pitt irgi pasakė įdomią 
kalbą, liečiančią Ameri 
kos vidaus klausimus. 
Gausūs plojimai parodė 
visuomenės pritarimą!

Pabaigoje, inž. A. Pau 
tienis, ALT Clevelando

LAISVAS SKLYPAS 
85 pėdų pločio prie gat
vės, netoli Naujosios 
parapijos * bažnyčios. 
$6,500.

GEORGE KNAUS
RĖAL ESTATE

481-9300

skyriaus vardu iškvietė 
scenon muz. A. Mikuls
kį, Čiurlionio Ansamblio 
vadovą ir Juozą Stempu- 
žį, "Tėvynės Garsų" ra
dijo vedėją ir padėkojęs 
jiems už suteikąparamą 
Lietuvos laisvinimo dar 
be, įteikė po knygą (Ame
rikos Liet. Taryba) su ati
tinkamu įrašu ir valdy
bos narių parašais. Jie 
ypač daug prisidėjo prie 
birž. 1 d. demonstracijos 
įvykdymo ir jos pasiseki 
mo.

Minėjimas buvo baig
tas inž. A. Pautieniaus 
pasiūlytos rezoliucijos 
priėmimu, kurioje pro
testuojama prieš sovieti
nę okupaciją, nežmoniš
ką priespaudą ir reika
laujama Lietuvai ir ki
toms Baltijos respubli
koms laisves.

Ši rezoliucija bus pa
siųsta JAV Prezidentui, 
senatoriams ir kitiems 
vadovaujantiesiems.

Visas minėjimas praė
jo ryžto dvasioje ir tik
rai džiugu pastebėti, kad 
dar kartą Clevelando lie
tuviai parodė savo tauti
nį susipratimą taip gau
siai susirinkdami, (mb)

PA BALT IEČIŲ 
ŽAIDYNĖS

Šį savaitgalį, birželio 
17-18 d. Clevelande įvyks 
ta 1972 m. Š. Amerikos 
Pabaltiečių Krepšinio ir 
Tinklinio Žaidynės, ku
rias vykdo Clevelando 
Latvių Sporto Klubas 
"Stars”. Ryšium su olim
piniais metais šios žai
dynės skiriamos primin
ti, kad Pabaltijo tautos ne
gali savęs atstovauti Pa
saulinėje Olimpiadoje 
kaip laisvų tautų bend
ruomenės narės, nes ken
čia Sovietų Sąjungos oku
pacinį jungą. Priešingai, 
pabaltiečių jaunimas yra

priverstas savo sportinį 
talentą panaudoti okupan
to reprezentavimui.

Šių žaidynių progra
moje bus vyrų ir jaunių 
krepšinis ir vyrų bei mo
terų tinklinis.

Lietuvių krepšinio 
abiejų rinktinių vadovu 
paskirtas žinomasis mū
sų krepšininkas J. Valai
tis iš Chicagos. Rinkti
nės sudarytos iš įvairių 
klubų, bazuojantis Chi
cagos žaidėjais.

Tinklinio rinktinėms 
vadovauja R. Babickas 
iš Clevelando. Rinktinių 
pagrindu yra Clevelando 
Žaibo komandos, papil
dytos Chicagos žaidėjais 
bei žaidėjomis.

Mūsų pareiga yra įver
tinti sportuojančio jauni 
mo žygius ir gausiai at
silankyti į šias aukšto ly 
gio žaidynes.

Žaidynių tvarkaraštis 
buvo paskelbtas praeita
me Dirvos numeryje.

• LVS RAMOVĖ Cle
velando skyrius šį sek- . 
madienį, birželio 18 d. 
2 vai. p.p. rengia gegu
žinę. Vieta prie Erie eže
ro. Nuo Lake Shore Blvd. 
trys gatvės — Landseer, 
Windward, Canterbury, 
užsibaigia prie geguži
nės vietos. Bus bufetas, 
šalti gėrimai, laimėji
mai./Pagal tradiciją bus 
pagerbti birželio vardu
vininkai.

•ARENOJE šį penkta
dienį, birželio 16 d. 8 v.v. 
imtininkai Johnny Po- 
wers ir Johnny Valenti
ne rungsis dėl Šiaurės 
Amerikos titulo.

Bus ir daugiau varžy
bų.

Bilietai nuo 5 iki 3 dol 
gaunami Arenoje, 3717 
Euclid Avė.

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114



DIRVA BRANGIAI DUKRAI BRANGIAI DUKRAI

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PADĖKA IR
PRIMINIMAS

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba yraišsiun- 
tinėjusi visiems korpo- 
rantams laiškus su pra

šymu aukų Klestėjimo ir 
stovyklos fondui. Įprašy 
mą dalis korporantų at
siliepė ir prisiuntė savo 
auką: Vytautas Abraitis, 
R. Bitėnas, P.Narvydas, 
dr. VI. A. Raišys, M.Nau

NERIBOTO SKAUSMO PRISLĖGTAI

DR. HENRIKO BRAZAIČIO

VISAI ŠEIMAI, DĖL DUKRELĖS GRA
ŽINOS NETIKĖTOS MIRTIES, NUO
ŠIRDŽIĄ. UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

DR. VACLOVAS IR BIRUTĖ 
PAPROCKAI

PAČIAM ŽYDĖJIME IR PAČIAME 
PAVASARY TRAGIŠKAI MIRUS 
BRANGIAI DUKRYTEI IR SESUTEI

GRAŽINAI BBAZAITYTEI,

TĖVELIAMS DR. HENRIKUI IR p. 
TAMARAI BRAZAIČIAMS, SESUTEI 
KRISTINAI IR VISIEMS ARTIMIESIEMS 
GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

DALIA, JONAS
DAINA, RIMAS IR AIDA

MAURUKAI

PLB VALDYBOS VISUOMENINIŲ REI
KALŲ VICEPIRMININKUI

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI,

PONIAI IR ARTIMIESIEMS DĖL 
DUKRELĖS GRAŽINOS TRAGIŠKOS 
MIRTIES NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 
REIŠKIA

PLB VALDYBA

BRANGIAI DUKRAI

GRAŽINAI BRAZAITYTEI

TRAGIŠKAI MIRUS, DR. IR PONIAI 
BRAZAIČIAMS IR JŲ ŠEIMAI, REIŠ
KIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
DRAUGIJA

GRAŽINAI BRAZAITYTEI GRAŽINAI BRAZAITYTEI

TRAGIŠKAI MIRUS, DR. IR PONIAI 
BRAZAIČIAMS IR JŲ ŠEIMAI, REIŠ
KIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

SKRINSKŲ IR ČEPULIŲ
ŠEIMOS

jokas, S. Vlrkutis, St. už tvarkingą ir uolų pa- 
Mackevičius, dr. St. Bie- sidarbavimą bei pažadė 
žis, dr. J. Maurukas, R. tąją naujai valdybai pa- 
Valiukėnaitė, V. Mažei
ka, A. Juodvalkis, B. Ka pirmininkas valdybos 
sakaitis, J. Jurevičius.

Visiems aukotojams ta- koj° 
riame nuoširdų ačiū.

Tie kolegos, kurie dar 
nėra atsiuntę savo aukos 
prašomi nedelsiant at
siųsti, nes tik visų mūsų 
pastangomis galėsime iš 
laikyti gyvą ir veiklią 
korporaciją. Be aukų jo- 
kis veikimas negali būti 
vykdomas.

Ta pačia proga prime
name ir raginame regis
truotis į stovyklą, kuri 
tikrai įvyks šių metų rug- 
piūčio 27 d. iki rugsėjo 
4 d. gražioje, patogioje 
Thunderbird Lodge, Mt. 
Snow, Vermont.

Visiems korporan- 
tams buvo išsiuntinėta 
pilna instrukcija apie sto
vyklą.

Registruojantis į sto
vyklą reikia atsiųsti už
stato $50.00

Stovyklos reikalais vi
sas informacijas ir re
gistraciją vykdo Bronius 
Kasakaitis, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629, Tel. 778-7707.

Dar kartą visiems dė
kojame kurie aukojo, au
kos ir kurie į stovyklą 
važiuos...

ramą, naujasis valdybos

vardu nuoširdžiai padė-

Ponia Biežienė nuošir
džiai ir svetingai naują
ją valdybą pavaišino, o 
p. Dr. St. Biežis visus 
apdovanojo savo paties 
augintomis, gražiai žy
dinčiomis ir maloniai 
kvepiančiomis rožėmis.

Reikalui esant, sky
riaus nariai į valdybą 
prašomi kreiptis šiuo ad
resu: K. Petrauskas, 
4429 So. Talman Avė., 
Chicago, III. 60632.

•BIRUTĖ KAZLAUS
KAITE - VITĖNIENE.ne 
seniai gavusi Kolumbijos 
universitete inžinerijos 
masterio laipsnį, šiomis 
dienomis paskirta Bell 
Telephone Laboratorijos 
New Jersey inžiniere.

TRAGIŠKAI MIRUS, DR. IR PONIAI 
BRAZAIČIAMS IR JŲ ŠEIMAI, REIŠ
KIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

FRATERNITAS LITUAN1CA

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI

IR ŠEIMAI, JO DUKRAI GRAŽINAI 
AUTO KATASTROFOJE TRAGIŠKAI 
ŽUVUS, REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ

DR. PAUTIENIS IR ŠEIMA

GRAŽINAI BRAZAITYTEI

ŽUVUS, TĖVAMS, SESUTEI IR SE
NELEI TIKRĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

POCIŲ ŠEIMA

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL A6OCY,

Vyr. Val-

NOVELES 
atsiųstos

LST Korp! Neo-Li
thuania

• dyba.
• DIRVOS 

KONKURSUI
šios novelės: Aušros Le
lija — "Kovos pradžia", 
Atsarginis — "Išriši
mas", Raminta — "Ide
ali mintis", Indrė D. — 
"Bausmė" ir A. Tošis 
— "Meilė".
NAUJA VALDYBA

ALTS-gos Chicagos 
skyriaus metiniame na
rių susirinkime gegužės 
26 d. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose buvo išrink 
ta nauja skyriaus valdy
ba. Birželio 8 d. buv. 
skyr. v-bos pirm. Onos 
Biežienės buteį naujoji 
valdyba pasiskirstė pa- 
reigomis: Konstantinas 
Petrauskas — pirminin
kas, Irena Budreckie- 
nė — vicepirmininkė, Ve
ronika Lenkevičienė — 
sekretorė, Kazys Šimu
lis — kasininkas, Seve
riną Juškienė — vald. 
narė ypatingiems reika 
lams.

Buv. pirm. O. Biežie
nė, perdavusi pareigas 
naująją valdybą pasvei
kino ir palinkėjo Jai sėk
mingos veiklos. Poniai 
O. Biežienei, p. Stefani
jai Rudokienei, 4-rlaska 
dencijas buvusiai kasinin 
kei, Irena Budreckienei 
— buv. sekretorei irkt.,

Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street..................
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street . ....................
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue _.
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue_________
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue_____
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street.............. .
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ..................
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue ..
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ....
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9___
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ....
• LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue
• NEH'ARK, N. J. — 378 Markei Street____________
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue________
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue_________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ___
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue.................
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue...........
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street „
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue------ -------
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ..........................

.435-1654 

.342-4240 

.467-6465 

.895-0700 

.486-2818 

.376-6755 

.925-2787 

.771-0696 

.365-6780 

.363-0494 

.365-6740 

.249-6216 

.385-6550 

.642-2452 

.674-1540 

.475-7430 

.769-4507 

.381-8800 

.257-6320 
475-9746 
392-0306 
.732-7476
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