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Japonija 
be Šato
Japonija yra viena iš tų* di

džiųjų (ji turi apie 104 milijonų 
gyventojų) Azijos valstybių, kuri 
iki šiol lojaliai ir draugiškai 
bendradarbiavo su JAV. Tai, be 
abejo, nemažas nuopelnas da
bartinio ministerio pirmininko 
Eisaku Šato, kuris šiomis dieno
mis paskelbė, kad iš pareigų pa
sitraukiąs.

Eisaku Šato yra gimęs 1901 m. 
"sake“, kitaip sakant, japoniškos 
degtinės, varyklos savininko 
šeimoje. Baigęs aukštuosius 
mokslus kaip akio specialistas, 
jis anksti pradėjo politinę karje
rą. Jau 1948 m. Yoshidos kabine
te jis buvo kabineto sekretorius, 
o 1949 m. jis buvo išrinktas Libe
ralu Demokratų partijos atstovu 
{ parlamentą. Greit jis iškilo kaip 
šios partijos vadas. Buvo kurį lai 
ką finansų ir pramonės ministe
riu. 1964 m. jis perėmė iš Ikedos 
ministerio pirmininko pareigas 
ir jas ėjo iki šių dienų. Taigi, 
jis beveik 8 metus valdė šalia 
karaliaus Japoniją.

Italų korespondentas Pietro 
Sormani, aprašydamas Šato at
sistatydinimo sceną, pažymi, 
kad jis verkė nuoširdžiomis aša
romis, skirdamasis su pareigo
mis partijos ir valstybės at
žvilgiu. Nemanau, kad E. Šato 
būtų sentimentalistas ar egois
tas: jis verkė ne dėl savo as
mens, bet verkė bijodamas, kad 
po jo gali Japonija nuklysti j po 
litinius šunkelius ir patekti j 
raudonosios Kinijos ar raudono
sios Maskvos hegemoniją.

Atsisveikinimo kalboje E. Ša
to pabrėžė: "Dariau viską, kad 
išlaikyčiau gerus Japonijps ir 
JAV santykius. Be šių santykių 
mūsų valstybės klestėjimas ir 
taika Azijoje nėra (manoma. Esu 
tikras, kad ir mano palikuonis 
tęs šią politiką. Tik nespėjau dar 
sutvarkyti santykių su Kinija".

Nixono kelionė į Pekingą, be 
abejo, labai atsiliepė j Šato už
sienio politiką. Japonija po šios 
kelionės išgyveno dideli politi
nį sankrėtį ("šoką"). Kilo ne tik 
komunistinėje, socialistinėje vi
suomenėje neramumai, bet ir 
pačioje valdančioje liberalų par
tijoje skirtingos nuomonės dėl 
užsienio politikos, ypač dėl san
tykių su raudonąja Kinija ir Ru
sija. Šato stabili politika JAV 
atžvilgiu ėmė braškėti. Nors 
JAV grąžino Japonijai Okinavą, 
tačiau JAV kariniai daliniai sa
loje pasiliko. Japonijos opozici
ja, ypač komunistai kelia dėl to 
triukšmą.

Neaišku Japonijai pasidarė, 
kas toliau daryti su Formoza. 
JAV padarytos didelės nuolai
dos raudonajai Kinijai dėl For- 
mozos sugriovė Japonijos poli
tiką, kuri iki šiol buvo aiški: Ja - 
ponija pripažino Formozą kaip 
teisėtą Kinijos vyriausybę.

E. Šato buvo ne tik gabus už
sienio politikos vairuotojas, bet 
ir Japonijos ūkinės ir pramoni
nės pažangos stūmeklis. Japoni
ja jo valdymo laikotarpyje dau
geriopai pakėlė valstybės Ūkį ir 
pramonę.

Kas bus toliau? Kas ateis vie
ton Šato? Minimos yra kelios 
kandidatūros. Pats Šato norėtų, 
kad jo vietoje būtų dabartinis 
užsienio reikalų mlnisteris Ta- 
keo Fukuda, žinomas liberalų 
konservatyviojo sparno veikė
jas. Jo konkurentas yra preky
bos ministeris Kakuei Tonaka, 
labiau krypstąs į kairę. Tačiau 
jis yra, anot japonų, dar perjau 
nas, nors yra 54 m., kad galė
tų imtis tokios didelės atsako
mybės. Minimos dar ir šios už
sienio eksministerių Miki ir 
Ohira ir buvusio krašto gynybos 
ministerio Nakasone kandidatū
ros. Tačiau, nežiūrint, kas bus 
Japonijos ministeris pirminin
kas, Japoniją valdys karalius ir 
parlamento dauguma, kaip uutos 
valios reiškėjai. Japonijos par
lamento daugumą sudaro Libe
ralų Demokratų partija, ku
rios pirmininkas pagal tradici
ją būna ir ministeris pirminin
kas. ši partija parlamente, vad. 
"šugi-in" ir "Patarėjų Rflmuo-

Valdas V. Adamkus, JAV delegacijos, vykstančios J Sovietų Sąjun
gą, narys.

VALDAS ADAMKUS SU SVARDIA
JAV DELEGACIJA VYKSTA

Į SOVIETU SĄJUNGĄ
Birželio 27 d. JAV 

Gamtos Apsaugos De- 
partmentas pranešė, kad 
to departamento Vidurio 
-Vakarų regiono vicead- 
ministratorius inž. Val
das V. Adamkus paskir
tas JAV delegacijos na
riu, kuri liepos mėn. lan
kysis Sovietų Sąjungoje.

Ta proga inž. Valdas 
V. Adamkus pareiškė, 
kad delegacija Maskvoje 
aptars specifinius pasiū
lymus ir detales susita
rimo, kurį pasirašė JAV 
prezidentas R. Nixonas 
gegužės mėn. 23 d. vizi
tuodamas Sovietų Sąjun
gą. Kaip mename, pre
zidentas , nuvykęs į 
Maskvą, pasirašė pačią 
pirmą gamtos apsaugos 
sutartį su Sovietų Sąjun
ga.

Pasirašyti susitari
mai įpareigoja abi ša
lis bendromis pastango
mis kovoti prieš tar
šą, išplaukiančią iš 
žmogaus veiksmų ir lie
čiančią gamtą ir aplin
ką.

JAV delegacija vyksta 
į Maskvą liepos mėn. 8 
d. Delegacijai vdevaus 
Thomas E. Carroll, EPĄ 
Assistant Administrator-

Management. Kiti dele
gacijos nariai: inž. V. 
Valdas Adamkus iš Chi
cagos, Gerald W.Werdig 
iš Washington D.C., Ri- 
chard Sullivan iš New 
Jersey, Stanton P. Coerr 
iš Washington D.C., dr. 
John Bučkiey iš Washing 
ton ir John Convery — 
Cincinnati.

Delegacija Sovietijoj 
išbus 5 savaites ir lanky
sis Maskvoje, Leningra
de, Kijeve ir kitose vie
tovėse,

Inž. V. V. Adamkus, 
kaipo JAV delegacijos na-

SVEIKINAME

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso programos vykdytojus, atstovus 
ir dalyvius, linkėdami visiems jaunat
višku įsijautimu ir akademiniu orumu 
apžvelgti ir spręsti šiandieninio lietu
vių jaunimo uždavinių visumą.

DIRVA

TRIKAMPIO LOSIMAS
TARP VVASHINGTONO, MASKVOS IR PEKINO

Prezidento Nixono pra 
dėta gigantiška pokerio 
partija su Maskva ir Pe
kinu kol kas davė gerų 
rezultatų: amerikiečiai 
gavo laisvas rankas In
dokinijoje, Todėl, kad ir 
Maskvai ir Pekinui svar
biau geri santykiai su Wa- 
shingtonu negu su Hano-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

se, vad. "Sangi-in" turi absoliu
čią daugumą. Parlamente ji dis
ponuoja 288 bals, iš486bals. Tai 
gi, reikia tikėtis, kad ir po Šato 
Japonija ves stabilią politiką. 
Be Japonijos Azija sunkiai gali 
atsilaikyti prieš raudonosios Ki
nijos veržlumą dominuoti Azijos 
kontinente. Stebėsime, kaip nau
jasis Japonijos premjeras spręs 
Formozos klausimą, kuris yra 
pats sunkiausias ryšium su rau
donosios Kinijos reikalavimais, 
kad Formoza būtų pripažinta 
kaip Kinijos dalis ir būtų panai
kina 1952 m. Japonijos ir Formo 
zos taikos sutartis.

Be abejo, Esaku Šato įeis į Ja 
ponijos istoriją kaip tautos at
gaivintojas ir valstybės stiprin
tojas.

M. Sargenis

rys, pažymėjo, kad šis 
vizitas Sovietų Sąjungo
je pagelbės JAV delega
cijai geriau pažinti tar
šos problemas pačioje 
Sovietų Sąjungoje, ypa
tingai vandens srityje. 
Tuo pačiu šis vizitas tu
rėtų prisidėti prie glau
desnio bendradarbiavi
mo išsivystymo tarp JAV 
aplinkos apsaugos įstai
gų ir Sovietų mokslo ir 
technologijos ministeri
jos, kuri yra tiesioginiai 
atsakinga už aplinkos ap, 
saugą Sovietų Sąjungoje.

Delegacijos vizitas 
Sov. Sąjungoje manoma 
pagerins prekybos ry
šius tarp abiejų kraštų 

(Nukelta į 2 psl.)

PREZIDENTO NIXONO ŽMONA 
ATIDARYS LIETUVIU TAUTINIU 

ŠOKUI ŠVENTĘ CHICAGOJE

jum. Susitarti dėl bendro 
fronto joms jau neįmano
ma. Sovietai praėjusiais 
metais savo beveik 2 mi
lijonų vyrų armiją prie 
Kinijos pasienio sustip
rino dar 175.000 vyrų. O 
kiniečiai, kurie iki šiol 
savo gynimąprieš eventu
alų sovietų puolimą or
ganizavo krašto gilumo
je, dabar jau pradėjo telk
ti kariuomenę arčiau so
vietų sienos. Kada gi gali 
ma laukti pirmųjų susirė
mimų?

Turbūt tada kai sovie
tai užtikrins savo Vaka
rų frontą, prie ko taip 
sparčiai einama. Susita
rimas dėl strateginių 
ginklų apribojimo tam su
darė gerą atmosferą. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad Nixonas čia padarė 
didelių nuolaidų, bent ant 
popieriaus. Pagal SALT 
susitarimą amerikiečiai 
praktiškai nedidins savo 
strateginių ginklų arsena
lo, tačiau sovietams lei
džiama JAV pasivyti kai 
kuriose srityse, pvz.po
vandeninių laivų statybo
je. Dėl priešraketinių ra
ketų apribojimo sutarta, 
kad amerikiečiai ir sovie
tai galės jomis ginti savo 
sostines ir po vieną puo
lamųjų raketų, bazių. Bet 
tuo tarpu kai Washingto- 
nas tėra biurokratijos

Daley ir eilė aukštų ame- centras, Maskva yra ne 
rikiečių pareigūnų.

Inž. Valdas Adamkus, 
kuris prieš kelias savai
tes buvo pakviestas Tau
tinės Šventės komiteto 
pirm. dr. L. KriauČelifl- 
no priimti ir globoti tau- 
tinėn šventėn pakviestus 
įžymius svečius, drauge 
su Lietuvos garbės kon- 
sulė J. Daužvardiene, 
yra pakvietęs šventėn 
Chicagoje reziduojan
čius svetimų valstybių 
konsulus, miesto aukš
tus pareigūnus, artimus 
lietuviams amerikie
čių politikus, o taip pat 
ir lietuvių visuomeninin
kus, buvusių švenčių pir
mininkus, vadovus,laik
raščių redaktorius (tokį 
kvietimą gavo ir Dirva), 
radijo valandėlių vedė
jus, šokių šventės komi
teto narius, viso apie 200 
asmenų. Šis priėmimas 
kaip minėjome, vyks am
fiteatre, VIP salėje, lie
pos 2 d. 1 vai. p.p.

Prezidento Nixono 
žmona mielai priėmė 
kvietimą dalyvauti Lais
vojo Pasaulio Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventėje 
liepos 2 d. Chicagoje ir 
sutiko šventę atidaryti, 
tardama trumpą žodį.

Ponia Patricia Nixo- 
nienė taip pat dalyvaus 
ruošiamame įžymiųjų 
svečių priėmime prieš 
šventei prasidedant, 1 
vai. p.p. amfiteatre, VIP 
salėje, kur prezidentinių 
konvencijų metu ruošia
mi priėmimai prazidenti- 
niam kandidatui.

Šis prezidentienės su
tikimas buvo gautas inž. 
Valdo Adamkaus rūpes
čiu, padedant kongres- 
manui Derwinskiui. Bir
želio 27 d. inž. V. Adam
kus buvo nuskridęs į Wa 
shingtoną aptarti prezi
dentienės šventėje daly
vavimo saugumo reikalą.

Tautinių šokių šven
tėje ir priėmime taip pat 
dalyvaus senatorius 
Percy, Chicagos meras

tik‘toks centras, bet kar
tu ir sovietų pramonės 
centras, tokiu būdu sovie
tai iš karto nušauna du 
zuikius.

Kitaip tas santykis At
rodo gyvenimo praktiko
je. Ryškų pavyzdį duoda 
vienas atsitikimas Nixo- 
nui viešint Maskvoje. Iš 
ten Nixonas turėjo skris
ti į Kijevą sovietų lėk
tuvu. Bet tas lėktuvas ne 
galėjo pakilti dėl kažko
kių techniškų priežasčių. 
Tai būdinga sovietų tech
nikai!

Jie vis dar negali pasi
gaminti raketų su MIRV 
(multiple independent re- 
entry vehicle) užtaisais, 
kurie gali pasiekti tris 
ar daugiau skirtingus tai
kinius. Žinia, jie ilgai
niui galėtų susidoroti su 
ta problema. Jei ne savo 
pačių galvomis, tai per 
šnipus. Tačiau ir ameri
kiečiai nestovi vietoje. 
Tuo laiku kai senatas

svarstys SALT susitari
mą, amerikiečių B-52 
bombonešiai, o vėliau ir 
kiti lėktuvai, bus apgink
luojami SRAM (short- 
range attack mis šile) ra
ketom. Tos raketos už
taisas yra 10 kartų galin
gesnis už Hiroshimos 
bombą. Paleista iš lėk1- 
tuvo ji gali pasiekti tai
kinį už 100 mylių. Lėk
tuvų apsinklavimas to
kiomis raketomis padi
dins galimybę atsikeršy
ti ir tuo atveju, jei so
vietams pirmu smūgiu 
ir pasisektų sunaikinti 
amerikiečių puolamas ra
ketas, kurios pačios, 
kaip dabar Vietname pa
naudotos, suranda savo 
tikslą, bus galimapritai- 
kinti ir apsigynimui nuo 
atlekiančių raketų. Tuo 
atveju sovietams visai 
nebus kuo pabaidyti.

Tokiu būdu turint gal
voje amerikiečių techni
kos pranašumą SALT su 
sitarimas nesudaro jo
kios grėsmės JAV iki Wa- 
shingtono administracija 
nesumažins pastangų ir 
lėšų naujų ginklų tobuli
nimui. To kaip tik Nixo- 
no administracija ir no
ri. Žinia, SALTo susitari
mai galėtų būti nelaimė 
tuo atveju, jei prezidento 
postą laimėtų McGovern. 
Su drąsiu prezidentu, ku
ris nebūtų pasiryžęs pa
siduoti, JAV ir su apri
botu apginklavimu gali 
vaidinti svarbiausią rolę 
pasaulyje.

Likimo ironija lėmė, 
kad šiandien ir Raudono
sios Kinijos saugumas 
daugiau priklauso nuo Wa- 
shingtono negu nuo šimtų 
milijonų kiniečių. Peki
nui šiandien geriau, kad 
Hanojus karžygiškai pra
laimėtų savo kovą negu 
ją laimėtų su sovietų pa
galba. Reikėjo tik drą
saus prezidento, kad su
sidariusia padėtimi pa
sinaudotų.

• Dr. Algirdas Budreckis 
atstovavo LB Centro Valdy
bą demokratų partijos cen
trinio komiteto pravestame 
apklausinėjime birželio 22 
d. partijos rinkiminės plat
formos reikalu. Patiektame 
memorandume prašyta ne
pripažinti Lietuvos inkorpo
racijos j Sov. Sąjungą ir 
kad Lietuvos klausimas bū
tų keliamas pasitarimuose 
su sovietais, bei tarptauti
nėse konferencijose.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Australijos lietuvių krepšinio rinktinė kuri atvyksta { JAV. K lu
po iš kairės: S. Karpuška, A. Andriejūnas, G. Brazdžionis, P. Obe
liūnas. Stovi: J. Tamašiūnas.A. Milvydas, A. Reivytis.M. Mikolaus 
kas, J. Obeliūnas, V. Mačiulaitis, J. Gružauskas.

A. Adomavičiaus nuotrauka

IŠLEIDŽIANT JAUNIMĄ
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Birželio 27 dieną iš 
Sydnėjaus išskrido mūsų 
jaunimas įlI-jįP.L. Jau
nimo Kongresą. Tai gana 
graži jaunimo grupė, ku
rios pareiga bus repre
zentuoti ne tik save, bet 
ir visą Australijos lietu
vių bendruomenę, kuri ti
kisi, kad šie mūsų išrink 
tieji atstovai, įgavę dau
giau visuomeninės pa
tirties ir dvasiniai lietu
viškai sustiprėję, ateity
je bus mūsų bendruo
menės vadovai. Tikėki
mės, kad Jaunimo Kon
gresas jiems duos ne 
vien tik asmeniškų malo
numų, bet bus ir stiprus 
lietuviškumo atspirties 
taškas, kuriame gautos 
idėjos, bus panaudotos 
vėliau.

Jeigu į Jaunimo Kon
gresą mūsų jaunuoliai 
vyksta jau antrąjį kartą, 
tai su jais, vykstantieji 
mūsų krepšininkai, tu
rės savo pirmąjį debiu
tą — pasirodymą Ameri
koje ir Kanadoje. Tai yra 
mūsų jauni krepšininkai, 
čia jeigu negimę, tai su
augę ir subrendę, ir šį 
mūsų taip mėgiamą krep
šinio sportą, pradėję 

7 PANAŠUMU GALVOSŪKIS
Šiuose dviejuose piešiniuose, tarpusavy niekė 

bendro neturinčiuose, dailininkas nupiešė septy
nias detales, kurias galima rasti abiejuose pieši
niuose. Ar esate pastabus? Bandykite juos suras
ti. Atsakymą rasite 4 psl.

žaisti ir žaidžią lietuviš
kuose mūsų sporto klu
buose. Nors rinktinė ir 
važiuoja ne pačioje savo 
stipriausioje sudėtyje, 
nes dėl studijų ir darbo, 
keli geri žaidėjai negalė 
jo vykti, tačiau tas trum
pas laikas, kai buvo suži
nota apie važiavimą, bu
vo labai gerai išnaudotas 
treniruotėms. Vadovau
jami trenerio J. Gružaus
ko, jie rinkdavosi savait
galiais į Melbourną, kas 
būdavo Geelongo žaidė
jams 50 mylių, Adelaidės 
— 500 mylių ir Sydnė
jaus 600 mylių. Tie dide
li nuostoliai nesutrukdė 
jų pasiryžimo. Jie dirbo 
su didžiausiu pasiryži
mu ir užsidegimu. Turė
tose savo rungtynėse su 
Geelongo rinktine jie lai
mėjo 74:54, su Melbour
no lygos Dandenong ko
manda laimėta 89:65 ir 
su Melbourno įgulos ka
riuomenės rinktine lai
mėta 79:49.

Mūsų sportininkai sa
vo pirmu pasirodymu te
gul atgaivina tą buvusį 
pradėtą draugišką ryšį 
tarp Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių krepši-

ninku ir jų nutiestas drau
giškumo tiltas, tegul atei 
tyje leis ir didesniam 
skaičiui Australijos ir 
Amerikos, ne vien tik 
krepšininkams, bet ir ki
tų šakų sportininkams ar
timiau tarpusavyje bend
radarbiauti. Geriausios 
sėkmės mūsų jaunimo re
prezentantams Ameri
kos ir Kanados lietuvių 
tarpe. ***

Melbourne lietuvišką 
šeimą sukūrė tautinių šo
kių grupės "Klumpako
jis" vadovas Vytautas 
Straukas su viena iš savo 
šokėjų Rūta Žiogaite. Vy
tautas, augęs ir brendęs 
Adelaidėje, kur baigęs 
universitetą, buvo’ gimna
zijos mokytojas, paskuti
niuoju laiku persikėlęs 
gyventi į Melbourną.tuoj 
pat įsijungė į lietuvišką 
veiklą, dainuodamas cho
re ir šokdamas tautinius 
šokius. Rūta mokėsi mo-
kytojų seminarijoje, ta
čiau mokytojos darbas 
jai nepatiko ir ji pradė
jo dirbti kitur. Lankė lie
tuvišką mokyklą ir buvo 
aktyvi lietuviškoje veik
loje. Jaunuosius sujungė 
kun. P. Vaseris, kai vai
šėms Lietuvių Namuose 
vadovavo inž. Viva Alek
na. Geriausios sėkmės 
jaunajai lietuviškai po
rai.

***

Prie Melbourno Uni
versiteto įsisteigė "The 
Society of East-Euro- 
pean Culture Studies", 
kurios sekretore yra iš
rinkta J. Didžytė, gerai 
žinoma mūsų jaunoji vei
kėja, buvusi I-jo J. Kon
greso atstovė. Ši organi
zacija yra nepolitinė ir 
jos tikslas yrai studijuo
ti ir nagrinėti priešisto- 
riją, išsivystymą ir iš
siplėtimą rytinės Euro
pos žmonių, kaip baltų, 
slavų, vengrų ir rumu
nų. 2. Studijuoti jų kul
tūrą nuo ankstyviausių 
laikų. Ypatingas dėme
sys bus kreipiamas į-tas 
įtakas, kurios kiekvienos 
tautos išsivystumui sa
vaip paveikė. 3. Stengtis 
pravesti šių dalykų mo
kymą ir paskatinti jų ty
rinėjimą. 3. Suintere
suoti publiką ir ypatingą 
suoti publiką ir ypatingai 
studentus, rytinės Euro
pos kultūromis per įvai
rių paskaitų ciklus.

TURRET LATHE 
OPERATORS

All benefits, high wages, 9 
paid holidays. East side 

location.
8 to 5

APPLY

Glenridge Machine 
Co.

4185 Glenridge Rd. 
South Euclid Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(5052)

MAINTENANCE MEN
Positions open for GENERAL 
REPAIRMEN, ELECTRICAL-— 
MILLVVRIGHT, for ęualified in- 
dividuals who hold a journey 
nien’s or who have a minimum 
of 5 years industrial mainte- 
nance experience. $5.06 per hour 
wage, plūs liberal benefits.
If qualified apply Employment 

Office
KAISER ALUMINUM & 

CHEMICAL CORP.
FORT INDUSTRIAL 

PARKWAY 
5201 ENTERPRISE BLVD.

TOLEDO. OHIO 41612

An Equal Opportunity Employer 
(5052)

INZ. VALDAS ADAMKUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

bei bus sudarytos sąly
gos pasikeisti technologi
jos žiniomis kovoje prieš 
aplinkos teršimą. Prezi
dento pasirašytoji sutar, 
tis yra pradžia savotiško 
bandymo, kuris retai su
tinkamas tarptautiniuo
se santykiuose, būtent 
glaudus bendradarbiavi
mas bendram tikslui, ap
lenkiant ideologinius 
skirtumus.

Inž. Valdas V. Adam
kus, gimęs Lietuvoje, bai
gęs Illinois Technolo
gijos institutą, lankęs 
Muencheno ir Illinois uni 
versitetus, vienintėlis iš 
septynių delegacijos na
rių mokąs rusų kalbą.

Inž. Valdo V. Adam
kaus aukšto posto ir po
litinė karjera labai įdo
mi. Jis jau seniai ėmė 
aktyviai reikštis respu
blikonų partijoje ir 1968 
m. kandidatavo į Sanita

MACHINE SHOP FOREMAN
A position exists immediately for a foreman to supervise 
machining operations utilizing the following types of equip- 
ment;

MILLING MACHINES
LARGE DRILLS
TURRET LATHES
SLOTTERS

Qualified applicant will be dynamic, people oriented, and 
have the ability to get the job done. Sent resume to:

WILLIAM ADAMS
THE LUNKENHEIMER COMPANY

P. O. Box 14360, Cincinnati, Ohio 45214
WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYES

(50-53)

JOB SUPERVISORS
CREW FOREMEN
FIELD TECHNICIANS
LINEMEN
Syhrania Technicol Syitemi, Ine., hoi apcningi for eiperiencotf CATV 
Personnel listed obove to worh in voriovi locotiom in Northoost, Mid- 
eost, and Mid-wetf U.S. Top wogei plot weekly per diem. Mušt be free 
to travel.
Heote telephone COlltCT, Mr. D. Georgei, Sylvonia Technicol Syitems, 
Ine., Mfalthom, Mrni. Tel.: (617) 690-9200, Ext. 131.

Fm SVLVANIA
INCORPORATED

An Equal Opportunity Employer M/F (50-54)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

rijos distrikto patikėti
nio postą. Rinkimų metu 
Chicagoje jis surinko ar
ti vieno milijono balsų. 
Po rinkimų į jį buvo at
kreiptas rimtas dėmesys 
ir pasiūlytas aukštas pos ■ 
tas. 1970 m. jis buvo pa
skirtas Gamtos Apsau
gos depart. Ohio regio
no direktorium. Oia jis 
gerai užsirekomendavo 
kaip gabus, sumanus šios 
įstaigos administrato
rius ir vėliau buvo per
keltas atgal į Chicagą, 
JAV Gamtos Aplinkos Ap
saugos Depart. Vidurio- 
Vakarų regiono vicead- 
ministratorium ir tvar
ko Illinois, Michigan, 
Minnesota, Ohio ir Wis- 
consin valstijų aplinkos 
apsaugos reikalus.

Prieš paskiriant į šį 
aukštą postą, inž. V. 
Adamkaus kandidatūra 
buvo patekusi į JAV di
džiuosius laikraščius ir

TV aptariant jo tinkamu
mą šiai vietai. TaČiaupo 
jo paskyrimo ir jam pa- 
vadovavus šiai įstaigai 
Ohio, spauda ir TV la
bai gerai vertino jo su
gebėjimus administruoti 
ir tvarkyti gana sudėtin
gas Aplinkos apsaugos 
problemas.

Inž. V.V. Adamkus tu
ri diplomatinių ir politi
ko savybių. Jis visada 
ramus, taktiškas,šaltas, 
kalba apgalvotai, ramiai 
ir jo kalbos pasižymi 
trumpumu, konkretumu. 
Jį jau gerai pažįsta Wa- 
shingtone visa eilė kon- 
gresmanų, senatorių,po 
litikų, Vidaus reikalų de
partamentas, o taip pat ir 
Baltieji rūmai.

Turėdamas aukštas 
valdines pareigas ir ge
ras pažintis politikų 
tarpe, inž. Valdas Adam
kus ne vienu atveju pasi
tarnauja ir lietuvių prob
lemas amerikiečiams 
pristatant.

Jo parinkimas į tokią 
delegaciją rodo JAV vy
riausybės dėmesį ir pa
sitikėjimą jaunam poli
tikui, gi mums, lietu
viams, šiuo atveju ten
ka ir garbė.

J. Janušaitis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JOURNEYMAN 
PRINTING PRESSMAN

ON WINKLER & HARRIS PRIN
TING PRESSES. EXCELLENT 
OPPORTUNITY. STEADY
WORK & FRINGE BENEFITS.

CALL BOB HARTMAN OR 
APPLY

BOISE CASCADE CORP. 
ENVELOPE DIVISION 
2065 W. FORT ST.
DETROIT, MICH. 
259-1700

An equal opportunity employer
(45-51)

SUPERVISOR 
THERMO-FORM OPERATION 
Experienced, mature man with the 
ability to manage the complete 
operation. This position offers 
unlimited opportunity with a new 
progressive profitable plastic 
company. Send resume to Walled 
Lake, Mich., P.O. Box 607, or 
call 313-624-0800.

(49-51)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
Ist CLASS SKILLED

VERTICAL TURRET 
LATHE OPERATORS

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close tole
rance. Paid benfits and oppor
tunity for advancement

For 2nd shift

FORMMET CORP.
1500 Nagle Rd.
Avon, Ohio

Eąual opportunity employer
(49-51)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

or
Ist CLASS SKILLED

SCREW MACHINEOPER- 
ATORS & SĖT UP MEN

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & closetoleran 
ce. Experiencedonlyon6spindle 
automatics.

For 2nd & 3rd SHIFT
A small būt expanding company. 
Work overtime on a steady ba- 
sis for over 1 1/2 years, Paid 
hospital Insurance, holidays & 
vacation.

Apply in person

TEVILO INDUSTRIES INC. 
6730 Marshall Rd.
Olivet, Mich.

(49-53)
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JAUNATVĖS ŽENKLE

Kiekvienas masinis renginys yra kolektyvo 
gyvastingumo, energijos ir ateities siekių bran
dinimo demonstracija. Masiniai renginiai galingai 
apjungia dalyvius platesne, visuotinesne pasaulė
jauta, kurioje nuskęsta siauresni ir asmeniški įsi
tikinimai.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas ir IV Tautinių Šokių Šventė yra didžiuliai ma
siniai renginiai. Reta išeivijos grupė gali operuoti 
tokio masto sumanymais ir juos realizuoti. Lietu
vių išeivija pajėgi. Garbė už tai tokių globalinių 
lietuviškojo jaunimo renginių organizatoriams ir 
jų dalyviams.

Dabartis ir istorija žavisi ir žavėsis lietuvių 
išeivijos vientisumu, polėkiu, noru jungtis — kas 
taip ryškiai deklaruojama PLJK ir TŠS renginiuo
se. Kasdieniškai žiūrint, lietuvių išeivijos jauni
mas, tai integralinė išeivijos dalis, yra lyg ir ne
organizuota masė. Bet staiga ta masė atranda sa
vo centrą, apsijungia aplink jį ir tampa galingu di
džios svarbos kolektyvu. Tas kolektyvas turi savo 
pasaulėžiūrinę prigimtį: tai savo tautybės deklara
ciją. Veikdamas savitarpyje tas kolektyvas į aplin
ką skleidžia savo gajumo ir sprendimų švytėjimą: 
jis skelbia savo tautinio savitumo pareiškimus, 
deklaruoja savo prieraišumą tautiniam kamienui, 
į ateitį žengia su savo deklaracijomis...

Globaliniai susiburti, kartu išgyventi savo pri
klausomybę vienam etniniam kamienui, suvokti es
minius savo tautos siekius, pareikšti tiems sie
kiams ištikimybę — šie momentai yra patys reikš
mingiausi II PLJK ir IV TŠŠ įvykyje.

Dienotvarkė gi bėra savitarpis ir pridėtinis 
reiškinys greta didžios ir deklaratyvios masinio 
renginio prasmės.

Jaunatvės ženkle vyksta šie suvažiavimai. At
rodo, jie turi vykti skambant linksmiems jaunuo
lių krykštavimams, žydint šypsniams, muzikai ir 
šokiui pripildant areną, dainai plazdenant savo 
svajingais, sparnais... Deja, deja, apmaudas su
veržia mūsų širdis.

Šių renginių išvakarėse išeiviją (ir visą pa
saulį) pasiekė naujos tragiškos žinios iš mūsų tė
vynės. Pasaulis išvydo liepsnų pašvaistes: ant lais
vės aukuro susidegino jaunuoliai Romas Kalanta ir 
antras kol kas nežinomas kuo vardu.

Tas įvykis įneša tragišką jausmingumo pasi
reiškimą į jaunimo nuotaikas. Tai ragina su ypatin
gu dėmesiu išgyventi tautos įkalinimą, visad turė
ti prieš akis sunkios geležinės uždangos užkardą, 
kuri atskyrė Lietuvą nuo laisvojo pasaulio.

Tai ragina protestuoti. Tik dėl svetimųjų 
viešpatavimo mūsų krašte, išeivijos jaunimas ne
gali pakviesti jaunimo atstovų iš Lietuvos ir kar
tu su jais dalintis laisvu jaunatvišku džiaugsmu 
bendrame suėjime. Okupanto įvestas režimas ne
leis atvykti Romo Kalantos tipo atstovams. Tas 
prievartinis režimas atsiųstų savo karjeristus ir 
savo liokajus.

Tačiau simboliniai pavergto mūsų krašto jau
nimo bus su laisvojo pasaulio jaunimu. Tūkstan
čių tūkstančiai jaunuolių mūsų krašte nekenčia ru
sų uždėto jungo. Jie geidžia tvarkytis savitiksliai, 
išdidžiai, kaip tinka tvarkytis šeimininkams savo 
žemėje. Jiems pabodo jaustis savo krašte tik pa-

balys auginąs

ŽYDINČIAI SĖKLAI

Aš netikiu, kad šaka 
Nemylėtų savo pumpuro — 
Ir žiedas nebūtų dėkingas 
Jį pagimdžiusiai gėlei —

Sūnau,
Genties volungėle,
Giedok generacijos medyje,
Gyvenk gyvosios giesmės žodyje — 
Sapnuok sentėvių darbus.

Ir būk Tu, kaip bitė 
Žieduos nepavargus — 
Esi kraujo žydinti sėkla 
Ant žaliojo žemes padėklo------

KOMO KALANTOS PILĖNAI...

SUSIDEGINIMAS
dymai tuoj pat visam įvy
kiui suteikia tikrą jo po
būdį. Paryžiaus LeMon- 
de, paprastai labai gerai 
informuoto savo kores
pondento žiniomis, tvir
tina, (Mai 23), kad tar
domi Kalantos draugai 
tebetvirtina, kad Romas 
susideginęs dėl "politi
nių motyvų". Tas pat laik
raštis kategoriškai tvir
tina, kad Romas buvo ti
kintysis jaunuolis. Dar 
nevieša sovietinė versi
ja apie Romo psichinį ne- tis, dėl kurių apdegęs 
normalumą ir narkotikus 
sukelia makabriškas pas
tabas: visi žino, kad Ro
mas buvo sveikas ir, 
dargi, gabus komjaunuo
lis; niekas nė negirdėjo, 
kad Kaune lengva gauti 
narkotikų, juos naudoti ir 
iki tol vis likti nepatebė - 
tam.

Greta valdžios versi
jos Lietuvoje jau plito ki
tos, gyventojų masės ver
sijos: Romas nusižudė 
dėl politinių motyvų, Ro
mas nusižudė dėl religi
nių motyvui Tu šnektų ir 
gandų išvadoje buvo tikra 
ir reali prielaida: jis su
sidegino protestuodamas 
prieš okupaciją!

Romo šūkis "Laisvės 
Lietuvai!" stovi atokiau 
nuo religijos ir režimo. 
Tame šūkyje skamba 
valstybingumas, senos, 
istorinės tautos siekis bū
ti laisvai, ir suvereniai 
tvarkytis savo teritori
joje. Tai pats pavojingiau
sias siekis sovietinių tar
dytojų akyse ir jų kodek
suose.

Pavojingasis šūkis ra
do atgarsį žmonėse. Tos 
pat dienos vakare ant dar 
šiltos nuo liepsnų vietos, 
kur degė Romas, žmo
nės padėjo gėlių!

Kauno miesto sodą ap
supo milicininkai. Sekta, 
gaudyta ir varyta. Įtarti
nas tapo kiekvienas, ku
rio rankose buvo bet kuri 
pavasario gėlytė. Smul
kios, trapios žibuoklės 
staiga tapo prieštarybi- 
nio nusistatymo įrody
mu!

Bet Kauno miesto so
dą apsupę milicininkai 
nenuslopino šiurpios Ro
mo susideginimo žinios. 
Kaip žaibo energija kau
piasi debesy, taip noko ži
nia. Pasaulis dar nežino
jo jos, kol Romas kanki
nosi agonijoje iki pirma
dienio ryto ankstyviau
sios valandos. Nėra gali
mybės patirti, ar psicho- 
medicininė ekspertyza 
buvo paskirta tuoj faktui 
įvykus? Tikriau galvoti, 
kad su Romo mirtimi so-

teisme

Galima suprasti kokį 
šiurpulingą reginį Ro
mas parengė didelei mi
niai žmonių, kurie vaikš
čiojo Kauno miesto sode 
gegužės sekmadienį. 
Liepsnojantis jaunuolis, 
alpdamas liepsnų aitru
me ir dusdamas dūmų 
tvaike, rėkė: Laisvės 
Lietuvai!

Toji konfrontacija Ro
mo ir minios amžiams 
įžengs į Lietuvos isto
riją. Atentatai politiniais 
motyvais neišnyksta isto
rijoje. Nuo Cezoriaus ir 
Marato, iki George Wal- 
lace mes baisimės tų 
atentatų vaizdais. Bet 
pasiaukojimas politi
niais motyvais yra dide
lė retenybė istorijoje! 
Šiame akte žydi nepap
rastas pasitikėjimas iš
liekančiais. Tikima, kad 
ta idėja, kurios vardu 
vykdomas susinaikini
mas, neišblės, bet toly
džio plėsis ir, finale, 
triumfuos.

Sovietiniai pareigūnai 
greiti improvizuoti. Si
mas Kudirka bematant 
buvo apkaltintas rublių 
vagyste, nors 
"užmiršo" apie tą va
gystę" užsiminti. Lygiai 
Romui susideginus, dar 
nespėjus jam numirti, 
jau suskubo apšaukti jį 
psichiniu ligoniu ir nar
kotikų naudotoju! Pasau
lis, aišku, kaip ir Lietu
vos gyventojai, netiki so
vietine versija. Nei nar 
kotikomanui, nei psichi
niai nesveikam nerūpės 
žūti liepsnose skelbiant 
šūkį: Laisvės Lietuvai!

Romo ir minios kon
frontacija Kauno miesto 
sode, aišku, buvo drama
tiška. Jo liepsnos supur
tė banalų, miesčionišką 
žmonių kasdieniškumą. 
Valandai praėjus visas 
Kaunas žinojo,dėlkokom
jaunuolis Kalanta susi
degino miesto sode. Ro
mo šeimos ir draugų tar
dymas tuoj pat įgavo po
litinį pobūdį. Motina nu
neigė bet kurią jo sąsa
ją su religija. Apie Ro
mo nusistatymą tautinio 
apsisprendimo atžvilgiu 

Dvylikai valandų pra
slinkus, Romas miršta 
pirmadienio vidunaktį, 
bet Kauno radijas, pir
madienio, antradienio, 
trečiadienio laikraščiai 
tyli, lyg nepastebėję įvy
kio. Laisvės Lietuvai! 
šūkis mirštančiojo lūpo
se, iš lūpų į lūpas plinta 
kauniečių, vilniečių, vi
sos Lietuvos gyventojų 
masėje.

Buvo labai svarbu pa
versti tą susideginimą 
psichiniai nesveiko žmo- vietiniai pareigūnai vy- 
gaus poelgiu. Bet tai ne- lėsi palaidoti ir jo mir- 
pavyksta. Politiniai tar- ties faktą, ir susidegini- 

kenčiamais įnamiais. Štai, šis jaunimas ir sudaro 
naujos, ateityje atsisteigsimos Lietuvos branduolį 
ir jis yra okupantui krislas aky.

Deja, tokio jaunimo atstovų nebus šventėje, 
bet PLJK ir TŠS turi eiti tokio jaunimo ženkle.

Tų jaunųjų patriotų ženkle, kurie pavergtame 
krašte neišduoda laisvės idėjos už okupanto teikia
mas skurdžias privilegijas savo tarnams. Tokių 
jaunųjų patriotų poveikyje turi atsispindėti ir ren
ginių rezoliucijos. Tai būtų tautos užtikrinimas, 
laisvės siekių įtvirtinimas, kad jaunimas čia ir 
jaunimas ten sutampa bendroje srovėje. Jaunoji 
karta ateina pakeisti vyresniuosius, eventualūs įvy
kiai turi savo neišvengiamą bėgį.

Būtų neįmanoma, jeigu laisvojo pasaulio lietu
viškasis jaunimas neatsilieptų į Kauno jaunimo de
monstracijas, kurias atžymėjo visas pasaulis, įtų 
demonstracijų šūkius: Laisvės, laisvės, laisvės 
Lietuvai! (ar)

mo priežastį, ir Romo šū
kį: Laisvės Lietuvai!

Bet naujiena, kad Kau
no miesto sode suside
gino "dėl politinių moty
vų" jaunas vyras, jau pa
siekė pasaulinių agentū
rų slenksčius. Tenka 
galvoti, kad Romo lavo
nas buvo atiduotas jo tė
vams, išlaikytas tam tik
rą laiką ligoninės lavoni
nėje. Nežinia, ar medikai 
surašė mirimo aktą ir 
nustatė fizines priežas-

Romas mirė (kūno apde- 
gimo intensyvumas, gyvy
binių organų sužaloji
mas, etc.)? Apie tą ritu
alinę procedūrą nemini 
korespondentai, nei žinių 
apie tai patiekia sovieti
niai organai. Tenka gal
voti, kad visa ta procedū 
ra vyko rutinos keliu. 
Juk, abejonės nėra, kad 
Romo šūkis "Laisvės Lie-

tuvai!" jau buvo pasta
tęs ant kojųpolitinės mi
licijos tardytojus.

Tenka galvoti, kad ėjo 
dvi investigacijos: viena 
paprasta, rutininė, nu
statanti formalią mirties 
priežastį ir kita — poli
tinė, nustatanti aplinky
bes, kurioms esant susi
deginimas viešumoje bu 
vo pabrėžtinai baustina 
politinė demonstracija.

AP agentūra pranešė, 
kad riaušės Kauno gatvė
se prasidėjusios po laido
tuvių, tęsėsi ketvirtadie
nį ir penktadienį. Atrodo, 
kad Romo lavonas buvo 
atiduotas tėvų žinion pir
madienį arba antradienį. 
Per vieną dieną buvo pa
rūpintas karstas, laido
tuvių reikalai ir vieta ka
pinėse. Nežinia, ar lavo
nas buvo pašarvotas, 
mums įprasta tvarka? 
Ar karstas buvo tėvų na
muose, ar ligoninės la
voninėje?

Politinės prasmės ne
aiškumai, aiškiai matyti, 
neleido Romo Kalantos 
laidoti taip, kaip būtų ga.

(Nukelta į 6 psl.)

Ui to
Apie knygą — jos silpną poziciją mūsų visuomenėje — net nu

sibodo kalbėti. Tačiau reikia. Argi mes būtume jau galutinai apsi
pratę gyventi be tojo vieno iš svarbiausių dvasinės gyvybės bei kul
tūros šaltinių? Tad turime nenurimti, t.y. vis ir vis mėginti dar 
kaip nors šią "gulinčią ir miegančią nelaimę" į gera atversti. Au
toriams dar skiriamos premijos, rašytojai gana gausiai rašo ir jų 
pasungų vaisiai visai neblogi, kartais net tikrai pasigėrėtini. O ir 
mūsų visuomenė maždaug jau visa raštinga, turime daug išsimoks
linusių žmonių — nebe koki skurdūs kaimiečiai, kaip kadaise apie 
mūsų tautą sakyta. Tad ko gi mums trūksta? Tur būt, rimtesnio or
ganizuotumo, knygas visuotiniaupaskleidžiant, ir ypač nuoširdesnio 
domesio joms. Normaliais laikais knygą pristato skaitytojams, 
paprastai — recenzentai ir kritikai, vertintojai. Dabar mūsuose 
šis luomas beveik išnykęs, nes netikneapsimoka,t.y. gerokai nuos
tolingas, bet taip pat neša nepadėką,otik nemalonumus. Todėl kny 
gą garsinti savai visuomenei ir ja sudominti — žymiosios bendri
nės organizacijos LB pareiga. Tiesa, ji buvo skelbusi ir knygos ar 
spaudos mėnesius, bet tie formalūspaskelbimaibejokiųkonkrečiai 
vykdomų žygių nedavė vaisių. Tad ieškotina kitų galimybių bei prie
monių.

• J. Jasaitis Draugo nr. 125 siūlo, kad LB pamėgintų knygas 
nugabenti l mažesnes vietoves, kur knygų pardavyklų nėra, ir iš 
anksto pasigarsinus -- ten kokiu nors būdu skleisti. Irgi ragina vėl 
atgaivinti kasmetini knygos mėnesi (su atpiginimais). Trečią daly
ką J. Jasaitis primena: reikia įsisąmoninti, kad knyga yra lietuvy
bės išlaikymo priemonė, todėl remtina. Iš tikrųjų reikia padėkoti 
J. Jasaičiui už šio svarbaus dalyko priminimą ir konkrečių būdų 
siūlymą mūsų knygai aukščiau viešumon ir visuomenės dėmesin iš
kelti. Tačiau vargu ar daug yra vilties ką pasiekti ir knygos būklę 
pagerinti, einant jau išmėgintomis ir nepasisekusiomis vėžėmis. 
Čia labai svarbu, kad būtų kas nors nauja (nors ir ne taip rimta ar 
protinga). Be abejo, knygos mėnuo reikia būtinai skelbti, tik — die
važi ne taip “valdiškai", vien paskelbiant ir — žinokitės! Dabar 
svetur ką nors darant reikia arba daryti labai gerai, visu atsidėji
mu, arba — nė nepradėtų Pvz. ir tas Įsisąmoninimas, kad knyga 
-- lietuvybei išlaikyti priemonė: juk jau tiek daug kartų minėtas 
ir moksleiviams kalus, kad nepateikiant kokio nors naujo požiū
rio ar neparemiant naujais konkretumais — tampa tik jkyriu 
pergerai žinomo reikalo nuobodžiu, šiuo šūkiu jau nedarome įspū
džio.

• Ne vien naujų žodžių ir priemonių reikia bent kasmet suras
ti, kad mūsų kultūrinio gyvumo pastangos nesustabarėtų.neapželtų 
samanom. Reikia, gal būt, dar daugiau ir gilintis | priežastis, ko
dėl iki šiol nei premijos nei knygos mėnesiai nepagelbėjo. Irgi tiek 
jautrių straipsnių bei šiaip atsiliepimų būta ta tema,o knyga susi
domėjimas nepakilo.

Atrodo, kad mes knygos reikalą vis liečiame vien paviršiumi, 
o neturime laiko ar išminties panagrinėti pačią esmę. Be abejo, 
gvaldyti branduolį ligi pat gamalo yra visuomet daug sunkiau. To 
mes vengiame. Bet tuomet nereikia nė vaidinti, kad mes dar savo 
knygą vertiname ir jos būkle rūpinamės. Būkime atviri ir -- numo
kime ranka ryždamiesi taipti beknygiais, jau nebeskaitančia visuo
mene... O ne veidmainiškai dejuoti ir tartum "mėginti dar knygą 
gelbėti", savos knygos kultūra didžiuotis.

• Kurgi yra šio klausimo (ir nesėkmės) gilioji esmė? O bū
tent: ne premijos autoriams ar ir skaitytojams, ne straipsniai ir 
ne knygų po nosimi siūlymas, ir ne grasinimas pareiga, bet — 
skaitytojo ugdymas!-Sukelti gyvą, tikrą domesį knygai! Tai kone 
vienintelis kelias. Kai žmonės patys knygos norės ir ilgėsis, lauks 
naujų leidinių, apie knygas kalbės ir dėl jų ginčysis (net ir peiks) 
— tuomet nereikės elgetiškai siūlinėti, dejuoti, grasinti. Štai kur 
tas nelaimės šeškas paslėptas, o mes perilgai jo nerandame, vis 
tik aplinkui sukdami, paties vidurio vengdami.

• Ne eiliniam žmogui grasinti pareiga, bet LB pareiga apy
linkėse steigti skaitytojų kuopas, klubus, ruošti literatūrinius teis
mus, nagrinėjimus, knygų-gražuolių ir rimtuolių rinkimus, kiek
vienoje vietovėje visas naujas, bent geresnes, knygas tuojau vie
šai vertinti ar pristatyti, pagerbti. Reikia kaip nors išmokyti mū
sų žmones apie knygą kalbėti, tai būtų jaudaug. O apylinkėse trūks 
ta dažnesnių kultūringų sueigų, kur žmogus nebūtų vien žiūrovas, 
kaip koncerte ar vaidinime, bet kad visi gyvai galėtų reikštis, nuo
monėm dalintis.

Gana ir to glostymo: pirkite, dėkit | lentynas, gėrėkitės virše
liais ir popierių, įrišimu, didžiuokitės biblioteka namuose...O rei
kia iš kito galo giesmę šaukti: kas yra knygoje? idėjos ir veikėjai, 
stilius ir žanras, kompozicija ir — kame yra tos ar kitos knygos 
grožis?
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J. Jurkūnui (teikiant dovaną. kairės gen. Rėklaitis, Virpša Matulienė, Jurkūnienė, Jurkūnas, Bart
kus ir dail. Rflkštelė, padaręs portretą.

JONUI JURKŪNUI ATMINA
Birželio 17 d. vakaras 

Lietuvių Tautinių Namų 
pastogėje buvo skirtas 
savybėje, atseit, išimti
nai LTN apimtyje, inž. 
Joną Jurkūną pagerbti ir 
pareikšti jam padėką. Pa
gerbime dalyvavo pilnu
tėlė salė šios pastogės 
savininkų - narių ir jų 
šeimų. Pagerbimą rikia
vo LTN direktorių pir
mininkas Mikas Rėklai
tis. Jis, pradėdamas va
karo programą, pasigėrė
jo pasiektąja LTN pako
pa, dabartine pastoge ir 
reiškė vilčių ją išplėsti, 
norint pasiekti užsibrėž
tąjį tikslą, pastatydinti 
reprezentacinius kultūri
niam ir socialiniam lie
tuvių bendravimui rū
mus. Jis iškėlė Jono Jur
kūno, LTN pradininko ir

visos šios akcijos vado- Vakaro programos ve- 
vo sugebėjimą irnuopel- dėja Živilė Modestienė 
nūs LTN atvedant į šios pakvietė inž. E.A. Bart- 
dienos stovį. "Būtume ne- kų, LTN direktorių ir vie- 
turėję Jono, būtume ne- ną iš LTN pradininkų,ku- 
turėję ir šios pastogės", ris pasekė Jono Jurkfl- 
pareiškė M. Rėklaitis, no biografiją, visuome-

J. ir V. Jurkūnai ir E. Bartkus prie padovanoto portreto.

A. Simonaitytė ir A. Vasaitis išpildę muzikinę programą. V. Noreikos nuotraukos

ninę veiklą ir paryški
no jo vaidmenį LTN. or
ganizavime bei ugdyme.

Iškviečiami Jonas ir 
Vincentina Jurkūnaiįsce- 
ną. Direktorių tarybos 
pirmininkas, asistuoja
mas keleto narių, įteikė 
Jonui Jurkūnui LTN di
rektorių ir visų narių 
vardu, dail. Antano Rūkš 
telės, specialiai šiam rei 
kalui nutapytą Jono Jur
kūno portretą. Drauge 
reiškiama padėka Vincen- 
tinai Jurkūnienei, visą 
laiką ne tik rėmusiai Jo
no darbą, bet ir pačiai ak 
tyviai jame dalyvavusiai, 
tiek LTN telkiant, tiek 
pastogę dekoruojant, tiek 
kitais reikalais besirūpi
nusiai. To viso ženklan 
Vincentina apdovanoja
ma gėlėmis. Jonas Jurkū
nas, lyg norėdamas su
menkinti, jo žodžiais ta
riant, "pavaksuotą mano 
įnašą LTN", reiškė pa
dėką visiems talkinu
siems ir rėmusiems 
LTN įnašais darbu ir ge
ru žodžiu, teigė, kad vi
sa tai esą pasiekta dide
le "visų mūsų lietuviška 
talka".

Koncertinė valandėlė. 
Jos programą atliko Aud
ronė Simonaitytė, akom
panuojant muz. Alvydui 
Vasaičiui, nuotaikingai 
padainavusi porą dainų 
ir operos ariją. Solistė, 
jau antrą kartą LTN ren
giniuose dalyvavusi, su
silaukė ilgų plojimų. Nu
skamba Jonui ir Vincen- 
tinai Jurkūnams Ilgiau
sių Metų, visų dalyvių dai
nuojama daina, linkėji
mai.

Tėvui J. Borevičiui S J, 
Jaunimo Centro direkto
riui, sukalbėjus maldą, 
pradedama vakarienė. 
Jos metu mezgėsi grupi
niai prie stalų pokalbiai, 
dienos įspūdžiais dalini
masis, dainos. Vincenti- 
nai ir Jonui Jurkūnams, 
lankantis prie paskirų 
stalų, svečiavimasis tę
sėsi iki vėlumos (mv)

Skaitykite ir platinkite
DIRVĄ

7 PANAŠUMU 
GALVOSŪKIO 
SPRENDIMAS

1. Vyro liemenės ir moters 
kelnių sagutės; 2. Raktas dury
se ir moters auskaras; 3. Kau-

J. GRAUDA

Penkmečio 
plano bėdos

Penkmečio planas atnešė Lietuvon naftos per
dirbimo fabriką ir kompiuterių montavimo įmones. 
Technikinis Lietuvos prestižas nė nelygintinas su 
feodeliniu periodu. Argi buržuazinis Lietuvos perio
das turėjo naftos perdirbimo įrengimus, argi tada 
montavo kompiuterius?

Gyveno gaspadoriai be rafinerijos, be kompiu
terių. Vienintėlis ūkio technikos stebuklas bu
vo bekonas, vis neprivaromas iki kiaulės dydžio. 
Mat, kiaulių negalima eksportuoti. Kiaulės geros 
tiktai savo kieme.

Penkmečio planu besidžiaugiant ir jo projek
tais besididžiuojant, pastebėta, kad lietuviai impor
tuoja iš Vokietijos Demokratinės Respublikos... 
kirvakočius 1

Reiškia, metalo liejyklos gamina kirvių, kiek 
nori. Bet neįkirsi ir geriausiu kirviu, jeigu kirva
kotis kirvin neįmautas. Kirvakočių Lietuvoje nė 
su žvake nerasi. I penkmečio planą jų neįtraukė. 
Niekas, tad, jų ir negamina.

Vokiečiai gi, dar karo metu prisigrobę lietuviš
ko miško, gamina kirvakočių kiek tik nori.

Vilnius mušė kablegramą Maskvai. Užsienio 
prekyba. Rubliai už kirvakočius turi išplaukti į Vo
kietijos Demokratinę Respubliką. Užsienio preky
bos balansas ir kiti užsienio prekybos subtilumai. 
Importo reikalavimui pateisinti reikia statistikos 
grafinio vaizdo, skaičiavimų: kiek kirvių respubli
koje neturi kirvakočių? kiek darbinių vienetų rei
kalauja kirvių su kirvakočiais? ar negalimapasi- 
tenkinti saviveikline kirvakočių gamyba? ar vieno
di sovietinių kirvapenčių skylių plotai?

Užvirė sparti korespondencija kablegramo- 
mis. Vilnius - Maskva ir Maskva - Vilnius.

Mažeikių rafinerija jau pradėjo papsėti savo 
kaminais, o rūpesčiai dėl kirvakočių dramatiškai 
vertė produkcijos grafiką žemyn.

Atrodė tiesiog dangaus malonė kiekvienai kir
vio skylei atrasti atitinkamo dydžio kirvakotį. Ka- 
belgramos tyrinėjo problemą, o kirviai laukė kir
vakočių.

Pagaliau, per Užsienio reikalų ministerijų už 
sienio prekybos departamentus sutarė USSR ir Vo
kietijos demokratinės respublikos ekspertai im
portuoti lietuviams medinius kirvakočius,pagamin 
tus iš medžiagos, kurių hitlerininkai įvežė Vokietįi- 
jon iš lietuviškų miškų.

Turėdami kirvius, komunizmo statybos pa
rengtyje darbo žmonės galėtų su nauju įkvėpimu 
stoti prie statybos. Vienas stvėrėsi už vinies, bet 
plaktuko nebuvo. Metaliniai plaktukai neturėjo plak
tukams kotų!

Iš naujo kablegramos pradėjo skraidyti tarp 
Vilniaus ir Maskvos ir atgal. Užsienio prekyba 
yra painus dalykas. Penkmečio planas dar paines
nis.

kės mazgo galas ir nendrės vir
šūnė; 4. Užuolaidos surišimas 
ir kitos nendrės viršūnė; 5. Ka
roliai iš maišo ir laivelio gran

dinė; 6. Serpentino galas ir at
spindys vandenyje prie gulbės; 
7, Lovos juoda antklodė ir vieno 
medžio kamienas.

VHMIHS KIMIUS

SAULĖ URVO DUGNE
Išttauka iš naujos knygos 'Amžinasis lietuvis”

(8)
— Taip prasidėjo mūsų romanas, nuotykis, di

džioji mano meilė, o gal pasaka iš tūkstančio ir 
vienos nakties, nežinau kaip tai pavadinti ir savo 
išgyvenimų nemoku išpasakoti žodžiais. Anksti ry
tą mes šokdavome iš savo guolio ir lenktyniauda
mi bėgdavome ežeran. Ji buvo puiki plaukikė ir 
nėrovė. Stengiausi neatsilikti ir aš. Išsimaudę mes 
gimnastikuodavomes ir ruošdavomės pusrytį. Jū
ratė buvo dar blogesnė virėja už mane. Valgyda
vome ką turėdavome, kas pakliūdavo po ranka: tai 
nebuvo svarbu. Per vidudienio kaitras mesprigriū 
davome pavėsyje arba plaukdavome laiveliu meš
kerioti. Vakarais, susėdę prie laužo, mes kalbė
davomės apie viską ir apie nieką, o naktys būda
vo pačios žavingiausios. Mes gulėdavome iškišę 
galvas iš palapinės ir klajodavome po žvaigž
dynus: taip, rodos, poetai sako. Kai ji atsivežė 
iš miestelio savo daiktus, mane labiausiai nuste
bino molbertas.

— Molbertas?
— Taip, ji buvo paišybos mokytoja, dailininkė 

Ilgas valandas ji išsėdėdavo prie savo molberto 
ir, rodės, pamiršdavo mane ir viską. Man tas jos 
užsiėmimas nepatikdavo, aš nuobodžiaudavau, bet 

sakyti jai nieko nesakydavau: ką aš galėjau jai 
sakyti? Aš ją mylėjau... Atsimenu, vieną rytą 
mums išlindus iš palapinės, Jūratė staiga sustojo 
kaip įbesta. — Žiūrėk! — ji ištiesė ranką miške
lio link. — Tikrai, vaizdas buvo nepaprastas. Per 
miškelį po susiskliautusiais medžiaias, tartum per 
urvą, tiesėsi apleistas keliukas, o jo gale, vos vos 
atsiplėšęs nuo žemės, svyrėjo milžiniškas, bron 
zinis saulės skritulys.

— Saulė urvo dugne! — šūktelėjo Jūratė susi 
jaudinusi.

— Ji nubėgo į palapinę, atsinešė didelį blok
notą ir paskubomis ėmė škicuoti tą didingą regi
nį. Paskum ji nutapė puikių paveikslą. Prie miške
lio ji prikergė ežero gabaliuką ir paleido ant jo 
skystą miglelę, o pirmame plane nutapė mūsų pri
gesusią, dar truputį rūkstančią ugniavietę. Išėjo 
kažkas panašu į mažą aukurėlį saulės garbei. Iš 
viso paveikslo sklido lietuviško ryto didybės mis
tika. ,

Cesnulis nutilo, žiūrėdamas į savo užgesusią 
cigaretę. Jis nusviedė nuorūką ir, apsivertęs 
kniūpsčias, vėl ėmė kalbėti:

— Aš tau sakau: nedėk į vieną katilą fanta
zijos ir tikrovės. Mano didžiausia klaida ir kvai
lybė buvo ta, kad aš panorau tą spalvingą pasa
ką paversti tikrove ir padaryti ją amžiną. Jūratę 
aš beprotiškai mylėjau ir įsikaliau savo galvon, 
kad mūsų ryšiai nutrūkti nebegali. Aš galvojau, 
kad jei žmonės galit būti laimingi kaip dievai, tai 
kokios žmogiškos kliūtys gali jų laimei pastoti ke
lią? Žodžiu, aš nusprendžiau ją vesti.

— Logiška, — burbtelėjo Poška.
— Slinko savaitės, vasara ėjo galon. Vieną 

vakarą mes sėdėjome prie laužo, susisup .antklo

de. Jūratė staiga pagriebė mano ranką, pakišusi 
po antklode pridėjo prie savo pilvo ir sumišusi 
paklausė:

— Ar tu nieko nejauti?
— Jaučiu tavo švelnią odą, — nusijuokiau.
— Ne... Aš pastojau...
— Negali būti! — mane pagavo beprotiškas 

džiaugsmas.
— Tikrai, aš jaučiu, aš pastojau, aš nėščia, 

aš galiu būti, aš būsiu motina! — ir, staiga ištrū
kusi iš mano glėbio, ji ėmė šokti aplink ugniaku
rą kažkokį laukinį džiaugsmo šokį. Susiėmusi į 
delnus savo krūtis, ji ritmingai lingavo priekin 
ir atgal, lyg melsdamasi kažkuriai dievybei, 
paskum staiga pagavo trypti kažką panašaus į in
dėnų karo šokį. Nuilsusi, sunkiai alsuodama ji 
krito šalia manęs ir glausdamasi šnabždėjo:

— Jei bus duktė, aš ją pakrikštysiu Jūrate, 
jei sūnus — Kastyčiu... Viešpatie, aš galiu būti 
motina!

— Bet kas tau sakė, kad tu negali būti moti
na? — aš šypsojaus atlaidžiai, lyg būčiau klau
sęsis neišmintingo vaiko vapėjimo.

— Kas sakė? Mano vyras ir daktaras...
— Tavo vyras? — aš staiga pasijutau, lyg 

būčiau ėmęs griūti nuo aukšto kalno.
— Taip, mano vyras. Jis mane vadindvo 

bergždžia karve, jis mane šlykščiausiai įžei
dinėdavo, aš tylėdavau dantis sukandus.. Ir dakta
ras man taip sakė... Ne aš bergždžia, o mano vyras 
bergždžias... Taip, dabar aš žinau.

— Kas tavo vyras?
(Bus daugiau)
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Clevelande suruoštame V. Kavaliūno knygos "Aidai ir šešėliai" 
pristatyme, kalba Aldona Augustinavičienė. Prie stalo sėdi rašyto
jas Ve. Kavaliūnas ir Pr. Karalius. J. Garlos nuotrauka

S. 
t

VIENO TRAGIŠKO LIKIMO ISTORIJA
Prisiminimų aidai pa

sigirsta iš netolimos pra
eities, iš pirmojo bolše
vikmečio lemtingų įvy
kių, šviesius prisimini
mų niuansus iš dar prieš 
karinio meto dengia liki
mo šešėliai. Tokia būtų 
pagrindinė Vacio Kavaliū 
no neseniai pasirodžiu
sio romano Aidai ir še
šėliai idėja, glūdinti pa
čiame knygos pavadini
me. Tai 21-sis Draugo 
premijuotas romanas, 
kuriam atrinkti komisi
ja buvo sudaryta iš Kana
doj gyvenančių rašto ir 
kultūros žmonių.

Autorius jau 1963 m. bu
vo laimėjęs topaties dien
raščio skiriamą premiją 
r om anų Kalnų gi es m ė, ku - 
ris dar buvo kaip ir lite
ratūrinių siekimų pra
džia. Dabartiniu romanu 
jau padarytas žymus šuo
lis priekin literatūriniu 
požvilgiu, ypač kompozi
cijos sumezgimo atveju.

Vyriausias romano vei
kėjas yra Jurgis Jurė
nas, kuris ištisai ir nupa
sakoja visą veiksmo ei
gą, lyg pats autorius kal
bėtų apie save. Visas tas'

WEEPS 
the un 

SLEEPS

A. RIMTENIS
pasakojimas simboliškai 
suvestas į žiedo arba lan
ko pavidalą: paskutinieji 
romano žodžiai susiję su 
pačiais pirmaisiais. Žy
mią romano dalį užima 
Jurėno žmonos Silvijos 
gyvenimo istorija, prade
dant pažintim ir mokslu 
gimnazijoj ir baigiant jos 
ir dukrelės Danutės išve
žimu į Sibirą pirmų jų bir
želinių trėmimų metu. 
Atokiau palieka Adomas 
Galinis, tuo išvežimu pa
sirūpinęs ne tiek politi
niais, kiek asmeniniais 
keršto motyvais, kad Sil
vija (jo ir nuskriausta) 
tapo Jurėno žmona. Už 
dvigubai niekšišką dar
bą Galinis susilaukia at
pildo iš Jurėno rankos.

Šis romanas —netoli
mos praeities gyvenimo 
vizija, tos vizijos atpasa
kojimas pirmuoju asme
niu. Tai vadinamas pa
sąmonės srauto išsilieji
mas, būdingas mūsų lai
kų moderniajam roma
nui. Autorius pakartoti
nai primena, kad vyriau
sias veikėjas negali pa- 

lenktynių su neapykanta. 
Dėl to ir vyriausio veikė
jo žmonai komunistinio 
atstovo padaryta visoke
riopa žala kiek blanksta 
dėl jos ištikimumo prob
lemos iškėlimo, ypač kai 
tam įtarimui patvirtinti 
surandamas ir tikrasis 
alibi.

Be abejo, svarbiausias 
autoriaus tikslas buvo 
parodyti, kaip bolševiki
nė stichija sugriovė vie
nos lietuviškos šeimos 
gyvenimą, kuris betgi dėl 
įvairių įterptinių epizodų 
netenka bfldingesnio vi
suotinumo, nes iš tiesų 
daugiau dėmesio skirta 
ne pačiai to sugriovimo 
tragikai, kiek jos psicho
loginiam atskleidimui.

Kad daugiau vertėjo 
koncentruotis ties ana sti
chine grėsme šeimos in
tegralumui, rodo kad ir 
ši vieta: "Dabar, kai tos 
dienos nubėgo toli į pra
eitį, rodos, apkabinčiau 
ją, ir abiejų ašaros vis
ką nuplautų ir mus nuo
širdžiai sujungtų bend
ram gyvenimui — lai
mei, kuri buvo tokia 
trumpa, ir kančiai,netu
rinčiai ribų. Bet tada bu
vau apimtas pykčio, pa
vydo ir keršto jausmų ir 
atleisti nemokėjau. Jau
čiau, kad mūsų gyvenimo 
kelią perbėgo juodas še
šėlis, kuris prieš mūsų 
pačių valią mus skiria 
kažkokiu nepasitikėjimo 
ir įtarimo šydu" (p. 154).

Tai skamba kaip eilinė 
atgailotojo išpažintis, ku
ri meta atitinkamos švie
sos, jeigu ne šešėlį, ir į 
vyriausiojo veikėjo cha
rakterį.

Išskyrus kelias korek
tūros klaidas, kalbos ir 
rašybos trūkumų knygoje 
bemaž nėra. Nebent kiek 
saviškai pavartoti tokie 
žodžiai kaip stabtelna 
(stabtelia) ar kai su ku
riais (su kai kuriais). Ap 
lamai pasakojimas gy
vas, dinamiškas, knyga 

bėgti nuo praeities, kuri 
jį džiugina ir kankina 
(p. 11). Į realybę dažnai 
įsipina sapnas, dienos 
svajonė.

Autoriui rūpėjo ne tiek 
charakterių kūrimas, 
kiek veikėjų gana gausių 
pergyvenimų atskleidi
mas. Veiksmo įtampą 
padidina šalia meilės at
siradęs įtarimas ir iš to 
kilęs pavydas. Dėl to at
siminimuose randame to
kią melodramatiškai ly
rinę vietą: "O Silvija, ar 
tu žinai, ką aš šiuo mo
mentu, prisimindamas 
tuos mūsų pasivaikščio
jimus, jaučiu? Nei tu, nei 
aš negrįšime niekad! Ir 
niekad jau nebevaikščio
sime tuo laiku, kuris spin
dėjo mūsų sielose, kaip 
vieną mėnesienos naktį 
ką tik išplaukusios ru
gių varpos prie tako,ku
riuo, atsimeni, mes vie
ną kkrtą ėjome!..." (p.50) 
O į tą lyrizmą įsiterpda
vo ir tokių jausmų: "Kai 
jiedu (kun. Dzenkus ir Sil
vija) kalbėdavosi ar dis
kutuodavo kuriais nors 
meno ar literatūros klau- trumpais skyreliais leng- 
simais, aš beveik visą vaiskaitoma.(VacysKa- 
laiką klausydavau ir tylė-Valiūnas. Aidai ir šešė- 
davau. O jei ką irpasaky- liai; premijuotas roma- 
davau, tai atrodydavo, 
kad įsiterpiau ne laiku ir 
ne vietoje ir kad tai, ką 
pasakiau, banalu ir kvai
la. Panašiais atvejais jie 
nutilę pažiūrėdavo įma
nė, o paskui vienas į ki
tą. Tai mane dar labiau 
pykindavo ir įžeisdavo 
mano savimeilę. Koks po 
velnių čia jūsų sąmoks
las prieš mane,pamany
davau ir atsikėlęs išeida
vau į kitą kambarį ar ve- bantieji redaktoriai ir ben- 
randą". (p. 178-9). dradarbiai šiomis dienomis

Taip meilė eina tartum susilaukė labai apčiuopia-

nas. Chicago, Lietuviš
kos knygos klubas, 1972. 
234 p. Kaina $5. Aplan
kas dail. Nijolės Palu- 
bins kienės).

ENCYCLOPEDIA 
LITUANICA

Nepašalintieji finansiniai 
trūkumai verčia enciklope
dijos leidimą kiek galima 
paskubinti.

Prie trečiojo tomo dir-

DALIA KAVALIŪNAITE, studijuojanti biologiją Notre Dame 
College, Clevelande, gavo Undergraduate Research stipendiją 
($960.00) 12 savaičių Ohio Statė University — School of Pharma- 
cy, su privilegija dalyvauti Grandinėlės gastrolėse Europoje. Sti
pendija duota atrankos būdu, kreipiant dėmes} j mokslo lygi, pro
fesorių rekomendacijas ir pasirinktą projektą. Dalia yra "Dean’s 
List" ir Biology Club viceprezidentė. Josatliekamasprojektas,pa
čios pasirinktas, yra "Interaction of Drugs with Biologically Oc- 
euring Macromolecules".

Dalia pernai baigė Pedagoginius Lituanistikos kursusClevelande 
ir mokytojauja Sv. Kazimiero lituanistinėje mokyklose, yra Nerin
gos tunto draugininkė ir priklauso Akademikių Skaučių Draugovei. 
Nuo 1969 m. priklauso tautinių šokių grupei Grandinėlei, kurioj yra 
muzikinio vieneto vadove, dėl to jai ir buvo suteikta privilegija vyk
ti su Grandinėle 1 Europą, trumpam pertraukiant projektą.

mos pagalbos: į redakcijos 
sudėtį buvo pakviesti dr. 
Antanas Musteikis, profe
sorius sociologas iš D’You- 
ville College Buffalo, N. Y., 
ir teisininkas Vytautas Vai
tiekūnas iš New Jersey. Jie 
sutiko parengti po žymią 
dalį trečiojo tomo temų.

Birželio 20 d. enciklope
dijos redakcijos posėdyje 

Antrasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas jau čia 
pat. Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų, 
žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir orga
nizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti 
auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją džpildyti. Kiek
vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl to 
kviečiame paskutiniųjų dienų talkon.

............................................................................... $..................
Vardas, pavardė Auka

Adresas

ČEKIUS RAŠYTI: Lithuanian World Youth Congress. 
Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite siųsti sekan
čiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036.

buvo sudarytas atitinkamas 
naujas temų pasidalinimo 
planas, pagal kurį siekiama 
visus trečiojo tomo tekstus 
užbaigti iki lapkričio pra
džios, kad trečiasis tomas 
galėtų būti spausdinimas 
1973 metų pradžioj.

Skaitykite ir platinkite 
DIRVA

LAISVĖS LIETUVAI!

Seniai praradus laisvės viltis, 
merdi bežadė mūs tauta...
Bet štai, už laisvę ryžtas mirti: 
Kudirka, Romas Kalanta...

Čikagoj, Londone, Paryžiuj, 
viltim atbunda vėl dvasia 
ir pirmą kartą, šaukia laisvės, 
jaunimas Kauno gatvėse.

Nes Ji gyva visam pasaulyj, 
net ir vergijoj Ji gyva.
Ta mūsų Motina Tėvynė, 
ta Nemarioji Lietuva ...

Eilėraštis ir nuotraukų kolažas 
ROMUALDO KISIELIAUS

Montrealio jaunimo ansamblis "Gintaras" koncerto metu.
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Romas Kalanta...
(Atkelta iš 3 psl.)

Įima laukti komjaunuo
liui nelaimingai mirus: 
jį laidotų komjaunimo or
ganizacija pakankamai iš
kilmingai. Iš gautų labai 
šykščių tekstų matyti, 
kad laidotuvės buvo be re 
liginių apeigų, nebuvo, at
rodo, prie lavono prileis
tas dvasiškis. Nebuvo 
taip pat ir nieko, kas liu
dytų, kad įkapus lydimas 
komjaunuolis. Pareigū
nai bandė laidotuves 
"prakišti” tykiai, šva
riai, nepriekaištingai. 
Susideginai ir keliauk į 
kapus-’ Iki šiol šykštūs 
šaltiniai nesuteikia die
nos laiko: kada laidotu
vės vyko? Galvojant 
tradicingai, tenka laido
tuvių laiką skirti trečia
dienį, gegužės 17 dieną, 
rytą. Tai darbo diena, ei
sena į kapus bus mažiau 
šiai pastebima.

Ir taip, Kauno radijui 
tylint, laikraščiams at
kakliai tylint, per Kauną 
nueina žinia, kad suside
ginęs jaunuolis bus lai
dojamas tada ir tada, ten 
ir ten. Į laidotuves suei
na Romo mokyklos drau
gai, įmonės bendradar
biai, tėvų bičiuliai ir pa
žįstami e ji, komjaunuo

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
'didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

GERIAUSIAI PAiLSĖSlT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD, OSTERVILLE 

KURORTE I’RIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušį), 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 vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

JOURNEYMEN
CARBIDE TOOL GRINDERS 

MACHINE REPAIRMEN
EQUIPMENT REPAIRMEN

Frigidaire Division of General Motors is looking for Journeymen in the 
above trades who have at least 8 years experience or have graduated 
from a recognized apprenticeship progra m. Frigidaire offers good vvages, 
excellent insurance and retirement program.

ALSO NEEDED:

AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORS
A minimam of 8 years experience required.

Qualified applicants should apply in person, or call collect 
(513) 445-5564 or write to:

Hourly 
Employ’mt Office
FRIGIDAIRE 

DIV., GMC
300 Taylor St. 

Dayton, Ohio 45401
”An Equal Opportunity Employer”

(50-52)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

liai. Su- dideliu rūpesčiu 
milicininkai, skirtieji 
"švariai prakišti" tas' 
provokacines laidotuves, 
mato kad minia didėja ir 
siekia neleistiną dydį. 
Įvykis toks nepaprastas, 
toks neįsivaizduojamai 
šiurpus ir kartu aštriai 
politiniai intriguojąs, 
kad netrūksta visos mi
nios smalsuolių, jaunų ir 
netaip jau jaunų, kurie ei
na paskui karstą.

Komjaunuolio laidotu
vėse nematyti įprasto re
žiminio trafareto: rau
donos vėliavos ir sovie
tinių insignijų. Procesi
ja įgauna grėsmingą vaiz. 
dą. Procesija nejučiomis 
spontaniškai išvirsta į 
demonstraciją prieš pa
dėties šeimininkus, 
prieš rusus.

Virš partinio abojumo, 
(nes kompartija ir kom
jaunimas jaupavirto ma
sinėmis karjeros ar iš
silaikymo partijomis), iš 
kyla tautinio pagrįstumo 
nuoskauda. Protesto jaus- 
mas gula kiekvienam dva
siom Laidotuvių procesi
ja palengva, nejučiomis, 
be pasiruošimo, ir, stai
ga, spontaniškai, virsta 
demonstracija. Prieš
mirtinis Romo Kalantos 
posakis: Laisvės Lietu-

DIRVA

Pedagoginių Lituanistikos Kursų trečios laidos abiturientės su 
mokytojais. Iš kairės sėdi: PLB pirmininkas St. Barzdukas, Rita 
Balytė, Kursų direktorius V. Kavaliūnas, Rita čyvaitė, J. Žilionis. 
Stovi: prof. Jakštas, LB Cievlando apylinkės pirm."J. Malskis, 
prof. M. Nasvytis, šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos vedėjas P. 
Karalius ir prof. L Malėnas.

Clevelando Lit. Pedagoginių
3-čios laidos išleistuvės

, Birželio 18 d. kursų bai
gimo diplomus ir lituanisti
nių mokyklų mokytojų cen
zus-gavo 2 absolventės: Ri
ta Balytė ir Rita čyvaitė. 
Nedidelis tai skaičius, bet 
ne kiekybėje, o kokybėje

vai! darosi suprantamas, 
savas, gintinas režimo 
pareigūnų akivaizdoje.

Sekančiame Dirvos nu
meryje skaitykite raši
nio tąsą.

WANTED EXPER1ENCED

PRESS BRAKE AND 
LAYOUT MEN 

INDUSTRIAL SHEET METAL 
Top vvages

Overtime
Blue Cross 
Life insurance 

I I Holidaya 
Profit Shering 

BLUE WATER FABR1CATORS 1NC. 
36401 Groesbeck, Mt. Clements, Mich. 

313-293-8290
(50-52)

MACHINISTS
EXPERIENCED OPERATORS ON: 

BRIDGEPORT MILL 
HARDING CHUCKER 

LATHE 
GRINDERS 

Precision niachine shop 
FULL FRINGE BENEFITS 

APPLY IN PERSON 
PARK MANUFACTURING 

25851 Trovvbridge, Inkster, Mich. 
(1 Blk S. of Michigan, West of 

Beech Daly) 
(50-52)

NUT FORMERS
Good opportunity for experienced. 
Cofd Nut Forming Machine Opera - 
tors. Prefer individuals who can setup 
or operale bul will consider advanced 
Icamers.

Worth Investigating

Apply

National Srew & MFG. Co.
8100 TYLER BLVD. 

MENTOR. OHIO

An Equal Opportunity Employer 
(5052)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILLING MACHINE
Man to operate milling machine, mušt 
do own setup. 5 years experiencė. 
hours 7 to 3:30 p. m. Fully paid 
hospitalization and other benefits. 
Some overtime. Mušt be able to able 
to speak and read English.

Erickson Tool Co.
34300 SOLON RD.

SOLON. OHIO 44139
An Ęqual Opportunity Employer 

(50-56)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND 
MACHINISTS 
With Job Shop Exper. 
Permanent Position 

Steady Days-Top Wages and 
benefits. 

2001 W. Fort 
Detroit, Mich. 
313-259-1880

(50-53) 

esmė!.. Abi busimosios 
mokytojos yra mūsų kolo
nijai gražių vilčių teikian
čios pajėgos. Tvirtas lietu
vių kalbos mokėjimas, as
menybės patrauklumas ir 
jaunatviškas žavingumas — 
tai savybės, kurios tikrai 
lems joms pasisekimų atei
ties lietuviško švietimo dar- 
be. Rita čyvaitė be to dar 
yra iškili ir aktyvi sporti
ninkė, kuri žaibo koman
doms yra padėjusi laimėti 
daug pergalių ...

Oficialiojoj daly, kurią 
pravedė kursų direktorius 
V. Kavaliūnas, buvo įpras
tiniai sveikinimai ir linkėji
mai. S. Barzdukas, kuris 
yra buvęs kursų lektoriumi, 
pasveikino PLB Valdybos 
vardu. Kursantėms linkėji
mus, o kursų vadovui ir lek
toriams pripažinimą ir pa
dėką jautriais žodžiai išreiš
kė Clevelando apylinkės pir
mininkas J. Malskis. (Jo do
vanos kursantėms — Lietu
vių poezijos knygos). Gra
žiu patriotiniu žodžiu krei
pėsi į kursantas S. Radzevi
čiūtė, kuri šiais metais kur
sus parėmė stambia $500.00 
auka iš a. a. Dr. D. Kesiū- 
naitės fondo knygoms įsi
gyti.

Atsidėkodamos už gerus 
žodžius svečiams ir už dar
bą — mokytojams, abi ab
solventės prisegė rožes, o 
kursų direktoriui įteikė sim
bolinę dovaną Vilniaus šv. 
Onos bažnyčios bareljefą.

Toliau sekė jaukus pobū
vis. Pedagoginių ir metodi
nių dalykų dėstytojas J. Ži
lionis geru ir taikliu humo-. 
ru iš mokytojo darbo prak
tikos smagiai nuteikė pobū
vio dalyvius. Ponios Balienė 
ir čyvienė vaišino.

Gavęs progos tarti žodį, 
Clevelando apylinkės švieti
mo vadovas ir šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos 
vedėjas Pr. Karalius, pabrė
žęs pedagoginių kursų reikš 
mę mūsų švietimui, pasi
džiaugė jaunosios kartos 
ryžtu ir pastangomis ne tik 
patiems lavintis, bet ir ruoš
tis kitus mokyti.

šitai duoda teisę ir privi-. 
legiją būti mūsų jaunosios 
kartos elitu, mūsų ateities 
dienų švietimo darbo tęsti
numo garantu. Ta proga Pr. 
Karalius pasidžiaugė anks
čiau baigusių kursus moky
tojų darbu.

Šiuos kursus išlaiko Cle-

REMKIME MŪSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE

ir suteikime jam progą atvykti į 
IV-tą TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ, 
kuri įvyks liepos mėn. 2 d. Chicagoj.

Aukas siųskite adresu: J. Evans,
6845 So. Westem Avė., 

Chicago, III. 60636

IV-tosios TŠŠ Vajaus Lėšų telkimo 
komitetas

KNYGA TAUTINĖS KULTŪROS GINKLAS
Lietuvos nepriklauso

mybės metais, knygų pla 
tintojams, prof. St. Šal
kauskis paklaustas apie 
lietuviškų knygų reikš
mę, taip pasakė:

"Knyga, kaip draugas, 
gali būti bloga arba ge
ra. Blogoji knyga ne tik 
neduoda naudos, bet ir 
traukia į nelaimę. Užtat 
geroji knyga yra daugiau 
negu geras draugas: ji vi- 
sada ištikima, visada nau
dinga ir visada turi būti 
po ranka. Rinktis tik ge
rų knygų, reikia rinktis

velando Apylinkės Valdyba, 
skirdama kasmet reikalin
gas kursams išlaikyti subsi
dijas. Kursai veikia Nauj. 
parapijos mažojoj salėj. 
Kursų lektoriai be jau mi
nėtų V. Kavaliūno ir J. ži- 
lionio yra: prof. J. Jakštas, 
mok. A. Tamulionis ir dr. 
Mindaugas Nasvytis. (k)

• Išnuomojamas 5 kam
barių butas viršuj, vyresnio 
amžiaus porai; St. Vitus 
area, žema nuoma. Teirautis 
tel. 431-3373. (50-51)

WANTED AT ONCE
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SĖT U P OPERATORS 
For 9-16” to 1-%’’ Acme Gridley’s. 
Mušt be capable of doing minor re- 
pairs and sėt ups. 10 years expe?ience 
preferred. Top rates A other fringes. 
Overtime available.
GR1NNELL SCREW PRODUCTS CO. 

22955 Industrial Drive West
, St. Clair Shores. Mich. 48080 

313-777-21 10
(51-57)

Live and work in St. Clair Shores area 
Opportunities for experienced 

IST CLASS
MOLD MAKERS

Mušt have experience to build alu- 
minum zinc and plhstic precision 
die east molds, and have job shop 
experience.Steady work with grovving 
company. Paid holidays, insurance, 
vacation & Christmas bonus.

Apply or call
LlNCOLN ENG1NELRING CO. 
16750 Lincoln Rd. (U.S. 31) 

Grand Haven, Mich. 
616-842-6399

(51-57)

Automatic Operator
For Conomatic large diameter ma
chine-—Permanent opening for ex- 
perienced man. Excellent working 
conditions and fringe benefits.

APPLY
Burns Automatic Co.

27947 Groesbeck, Roseville, Mich.
(50-52)

REFRIGERATION 
OPERATOR 
IST CLASS 

Knowledge of eiectrical and normai 
mechanics. All around man needed 
for a progressive company. No flo- 
aters or moonlighters. Contact Kcn 
Lewandowski. phone 313-961-0806, 
Downtown Detroit, Mich.

Equal Employment Opportunity 
(50-53)

NANTED
TANDEM TRACTORS

With drivgr, with or without 
trailer. Permanent lease, year 
around work, centrai dispateh 
for return loads, 50fy> advance, 
terminai pay on delivery. One 
of vvorld’s largest carriers of 
buildings andbuildingmaterials. 
Call or apply in person:
PRE - FAB TRANSIT CO.

4409 S. DTVISION,
GRAND RAPIDS, MICH.

616-532-2027 or 800-637-4181 
(49-56)

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Mušt have factory experience
Surger & Single Needle.

313-962-0161
(50-52)

1972 m. birželio 30 d.

gerų draugų. Tokių gerų 
draugų galima turėti 
tiek, kiek įstengiama 
jų įsigyti, arba mažiau
siai, kiek įstengiame su 
sitaupyti lėšų kultūri
niams reikalams".

Tai, va, nereikia pa
miršti, kad kiekvienas na
rys, tvarkydamas savo pL 
nigines pajamas, turi ne
užmiršti skirti daugiau 
ar mažiau taip pat ir tiem 
reikalams — knygoms. 
Tai yra pareiga, sais
tanti jį įvairiais atžvil 
giais. Žodžiu, yra parei
ga palaikyti tuos, kurie 
dirba kultūrinį darbą, 
nes ką reikštų visuo
menė be kultūrinių dar
bininkų?

Todėl kiekvienas susi
pratęs lietuvis jausdama
sis visuomeniniu nariu 
turi remti, palaikyti ra
šytojus, leidėjus ir nau
doti knygas savo asmens 
kultūrinei naudai. Apla
mai, kiekvienas lietuvis 
turėtų justi būtiną pa
reigą nupirkti į metus 
bent už keliolika dolerių 
lietuviškų knygų.

Visi gerbkim lietuviš
kąją knygą, už kurią mū 
sų senoliai, tėvai, prie
spaudos metais, tiek 
daug kovojo į Sibirą 
ėjo. Juk lietuviškoji kny
ga yra didelis mūsų tauA 
tinės kultūros ginklas. 
Taip pat svarbi priemo
nė dvasinei stiprybei iš 
laikyti, ją ugdyti ir plės
ti. M. Mškns

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

To work in resort area of Indiana for 
all services and all shifts. Good 
salary plūs shift differential for even- 
ing and night shift. Liberal Person- 
nel policies and fringe benefits. 
Apply cąll or write to — Director of 

Nurses
ORANGE COUNTY HOSP1TAL 

Sandy Hook Rd.
Paoli, Indiana 47454 

8)4-723-28)>
(50-56)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSE

As charge nurse. Full or part time. 
For 12 midnight to 8 a. m. Good 
salary A liberal personnel policies.

ASSUMP1TION NURSING KOME 
550 Chafmers 
Youngstown, Ohio 

216-743-1186
(50-52)

MACHINE OPERATORS 
Severai men wanted for slitter. 
sheeter, shear, splitter, book press. 
and punch press.

GOOD HOURLY RATE 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS 

MAX1MUM JOB SECURITY 
RUSSELL GASKET CO.

2917 E. 79th St„ Cleveland, Ohio 
Mušt be a high school grad 

Apply only in Person 
Bring Diplomą to Mr. Stark 

(50-56)

FOREMAN 
(WORK1NG) 

For screw niachine company. 
Mušt have abiiily and capable of 
running entire department. Steady 
work for qualified man.

Apply in Person 
THE MILL1NGTON SCREW 

PRODUCTS CORP. 
82 10 S. Statė Rd.
Millington, Mich.

Appros 28 Milės N. E. of Fllnt 
(50-56)

EXPERIENCED
STEEL PLATE FITTF.RS 

Good working conditions. Fringe ben- 
efits and steady work.

Apply in Person
ACUTUS INDUSTRIES 1NC.

451 E. U'ILSON ST.
PONT1AC, MICH.

(50-56)

EXPER)ENCED 
VELDERS

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in PerBon
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. W1LSON ST. 
PONT1AC, MICH.

750-56)
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Inž. Emanuelis Jarašū- 
nas, vienos Los Angeles 
amerikinės įmonės vicepre
zidentas, tarnybiniais reika
lais praėjusią savaitę lankė
si Columbus, Ohio. Grįžda
mas namo į Los Angeles, 
Cal., savaitgalį jis praleido 
Clevelande, kur viešėjo pas 
gimines, dalyvavo lietuvių 
parengimuose ir susitiko su 
gausiais savo pažįstamai
siais. Inž. Em. Jarašūnas, 
kaip žinome, yra ir lietuvių 
investavimo bei statybos 
Rūtos bendrovės preziden
tas.

• Liepos 4 šventės fejer
verkas įvyks Edgewater 
parke. Rengia Clevelando 
skelbimu klubas. Įėjimas vi
siems laisvas.

• Ramovėnu gegužinė 
Clevelande birželio 18 d. 
gražiai praėjo, sutraukusi 
daug žmonių. Iš gauto pel
no skirta nemaža auka žur
nalui "Karys” paremti ir 
Grandinėlės išvykai į Eu
ropą.

Ramovės skyriaus valdy
bą sudaro: V. Knistautas, 
S. Astrauskas, Z. Tarutis, 
P. Mainelis ir E. Bliumen- 
talis.

• Krepšinio rungtynės su 
Australijos lietuvių koman
da įvyks liepos 8 d., 4 vai. 
p. p. Cathedral Latin salėje.

L...___ jiImi II ** * *

bįJLLytK ■ a - ■■ .

OPEN 1 TO 5 SUNDAY 
17844 Briar Avė. 

off Nottingham Rd.
Split level. 3 bedrooms. 

Dining room. Family and 
recreation room.

— o —
22,500

2 bedrooms down, 1 up. 
Basement.

GEORGE KNAUS 
Real Estate

819 E. 185 St. 
481-9300

• Parduodami 3 gražūs
sklypai prie Pymatuning 
ežero, tinka stovyklavimui 
arba namų statybai. Kreip
tis tel.: 732-8242. (49-51)

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

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

Muz. A. Mikulskis sveikina kanklininkus. Iš kairės kankliąstudijos vadovė O. Mikulskienė, D. Walsh, 
D. Januškytė, D. Urbaitytė, Raimundas, Mirga ir Sigutė Bankaičiai. J. Garlos nuotrauka

KANKLIŲ MUZIKOS REČITALIS

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 3160.1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne savininkas parduoda 3 
miegamų, naujai atremon
tuotą namą, dengtas patio. 
Prašo virš dvidešimt. Tel. 
481-6532.

Čiurlionio Ansamblio namuo
se birželio 17 d. kanklių muzi
kos studija, vadovaujama Onos 
Mikulskienės, suruošė kanklią 
muzikos rečitali, kurio parengi
mui, aktyviai prisidėjo studijos 
mokinių tėvai: Aldona ir Henri
kas Bankaičiai, Janina irVytau- 
tas Januškiai, Teresė ir Vincas 
Urbaičiai ir Albina ir Dalė 
Walsh. Rečitalio programos vir
šeli skoningai parengė meninin
kė G. Steponavičienė.

Rečitalio programą sudarė 
komp. A. Mikulskio kūriniai, 
kuriuos Ona Mikulskienė, savo 
studijoje, jaunuolius, pamėgu
sius kanklių muziką, išmokė sa - 
vo vyro kūrinius išpildyti,atseit 
paversti juos gyvomis, žavingo
mis lietuvių tautinėmis melodi
jomis.

šiandien, dėka p. Mikulskio 
kruopščiam darbui, Čiurlionio 
Ansamblis, kurio sudėtin įeina 
ir kanklią muzikos dalyviai, iš
mokinti p. Mikulskienės studijo
je, yra žinomas plačiai pasauly
je. Tai padėjo {gyti pavergtai lie
tuvių tautai plačią simpatiją pas

Edvardas ir Joana Stepai (Ste
ponavičiai) 30 metą vedybinio 
gyvenimo sukaktį minint piauna 
ją garbei suruoštame bankete 
tortą.

PADĖKA

Š.m. birželio 3 d. netikėtai ir 
nelauktai Clevelando kelių orga
nizaciją atstovai, giminės,pažįs
tami ir draugai suruošė mums 
gražioje salėje pagerbimą mtlsą 
30 metą vedybų proga. Žemiau 
išvardinti asmenys {rašė l mū
są gyvenimą dar vieną lapą pa
puoštą labdarybe, nuoširdumu 
ir draugiškumu. Tą įvyki mes 
visad su dėkingumu nešiosime 
savo mintyse ir širdyse.

Mūsą nuoširdi padėka priklau
so šio pobūvio iniciatorei, nepa
ilstamai visuomenininkei Salo
mėjai Knistautienei ir Vladui 
Knistautui, mūsą sūnui Kęstu
čiui ir marčiai Gidonei, bro
liams Vaclovui, Alfonsui ir Zig
mui Steponavičiams su šeimo
mis, seseriai Jadvygai ir svai
niui Edvardui Ilendai, kun. K. 
Žemaičiui, Draugo atstovui V. 
Rociūnui su ponia. Kalbėtojams: 
PLB pirm. St. Barzdukui, muz. 
Alf. Mikulskiui ir poniai, LB Cle
velando apyl. pirm. J. Malskiui 
su ponia, Balfo dir, St. Astraus
kui, Lithuanian Village dir. Z. 
Dužmanui ir poniai, skt. Pra
nui Karaliui ir šeimos vardu kal
bėjusiam vyr. broliui V. Stepo
navičiui.

Vakarą pravedusiam Tėvynės 
Garsą radijo ved. J. Stempužiui, 
K. ir Z. Gobiams, inž. R. ir Gra
žinai Kudukiams, D. ir T. Knis- 
tautams, Petrui Kudukiui, M, ir 
T. Dulėbams.B. Paulioniui.A. ir 
A. Jonaičiams, M. ir VI. Bačiu- 
liams, skt. V, Kizlaičiui, VI. 
Blinstrubui, Ign. Verbylai, V. ir 
R. Ramonams, R. ir H, Tatarfl-

nams, N. Plechavičiui, Irenai 
Plechavičienei, St. Pabrinkiui, 
M. ir Vyt. Nasvyčiams, V. ir V. 
Nykštėnams, K. ir A. Sadaus
kams, S. ir L. Keženiams, inž. 
Pr. ir A. Razgaičiams, O. ir P; 
Žilinskams, G. ir M. Aukštuo
liams, A. ir Br. Gražuliams, 
Br. ir Pr. Maineliams, O. ir A. 
Vasiliauskams, E. ir Fel. Ei- 
dimtams, S. Verkauskienei 
pulk. V. ir A. šenbergams, P. 
ir L. Staškūnams, S. ir S. Ma
čiams, Urs. ir K. Gaižučiams, 
G. ir Alb. Karsokams, M. ir St. 
Slabokams, I. ir Vacį. Vinclo- 
vams, J. Kaklauskui, V. ir J. 
Sniečkams, V. ir E. Račkaus
kams, Vyt. Biliūnui, A. Neima
nienei, J. ir Al. Dautams, dr. J. 
ir B. Skrinskams, N, ir J. Moc- 
kams, inž. J. ir Aid. Augustina- 
vičiams, M.Kulbickienei, M. Įeš- 
mantienei, Nijolei Mainelytei ir 
Julijai Ignatavičiūtei, A. ir A. 
Mikoliūnams.

Dėkui visiems iš užmiesčio 
ir užsienio, sveikinusiems raš
tu ir telefonu.

Taip pat dėkojame už dova
nas ir adresą pasirašytą virš 
šimto asmenų.

Ačiū visiems.
Edvardas ir Joana Stepai 

(Steponavičiai)

svetimtaučius ir tuo palengvin
ti laisvės kovą su okupantu. Ne 
galima tylomis praeiti ir pro 
faktą, kad muzikai Alfonsas ir 
Ona Mikulskiai lietuviška daina 
ir muzika daug prisidėjo prie 
lietuvybės ugdymo lietuviškojo 
jaunimo tarpe, kuriame jaučia
me svyravimų dėl žvarbių rytų 
skersvėjų.

Pats rečitalio parengimas bu
vo ne toks, kaip esame pratę 
matytu

Išeivių tarpe virto beveik tra
dicija, pradedant parengimą, pa 
sakyti kalbą, kuri dažniausiai 
būna gana ilgoka ir be turinio. 
ŠI kartą rečitalis buvo pradė
tas atsisakant nuo įprastos for
mos.

Inž. Henrikas Bankaitis tik ke 
liais žodžiais paskelbė: "Kank
lių studijos mokinių rečitalio pro 
gramą pradedame".

Po šių žodžių, kanklėmis ne
šina scenoje pasirodė jaunutė 
kanklininkė SigutėBankaitytė.ku 
ri išpildė lietuvių tautinių melo 
diją parafrazę "Lėlytės šokis". 
Toliau rečitalio programa sekė 
tokia tvarka: "Siuntė mane mo
tinėle" lietuvių tautinių dainą 
poema — Mirga Bankaitytė; "Sva
jonė" lietuvių autinių dainą po
emos pirmoji dalia — Daina Ur
baitytė; Uvertiūra — "Jaunys
tė" pirmoji dalis (bosinės kank
lės) absolventas Raimundas Ban 
kaitis; "Ant Ežerėlio rymojau" 
— lietuvių tautinių melodijų po
ema. Kanklią studijos absolven
tė Daleen Walsh; Koncertina G- 
Major — pagal lietuvių tautines 
melodijas kanklią studijos absol
ventė Danutė Januškytė; Lenciū
gėlis -- lietuvių tautinis šokis 
-- išpildė trio: Sigutė, Mirga ir 
Raimundas Bankaičiai.

Nuaidėję paskutinieji kanklią 
akordai, klausytojų mintis neju
čiomis perkėlė l didingą lietu
vių tautos praeiti. Žiūrovų minty
se tuojau susikūrė senelio vaidi
los vaizdas, su kanklėmis ranko
se, kurioms lydint, apdainavo 
meilę savo tautai, savo gimta
jam kraštui ir to krašto laisvei. 
Kiekvienas, žiūrovas savo vaiz
duotėje matė baltai aprengtą vai 
dilutę bekurstančią aukuro ne
gęstančią ugnelę. Ta negęstanti 
aukuro ugnelė žiūrovams buvo 
lyg ir simbolis negęstančios mei
lės savo kraštui ir jo laisvei. 
Ta žiūrovą mintyse sukurta vizi 
ja apie senovės lietuvius, deja 
atitinka ir šią dieną tikrovei, kad 
ir neapsakomai žiauriau

Jauna pianistė Dalia Sakaitė, (antra iš kairės su gėlių puokšte), 
po sėkmingo koncerto birželio 18 d. Clevelande jaunųjų gerbėją tar
pe (Živilė Kliorytė.Nijolėir Viktutė Lenkąuskaitės ir Onutė Kliory- 
tė). J. Garlos nuotrauka

Tos negęstančios lietuvio mei
lės savo gimtojo krašto laisvei 
nepajėgė išplėšti iš jo širdies, 
nei svetimąją žiauri priespauda, 
nei laiko tėkmė. Šio teiginio tei
singumą jrodo Lietuvos miš
kuose 40,000 kritusią dėl lietu- 
vos laisvės partizaną kapai, tra
giškas likimas Simo Kudirkos, 
Simokaičio, Kalantos ir susi
deginusio kito lietuvio Varėno
je, protestuojant dėl Lietuvos 
okupacijos, kurio pavardė iki 
kas neišaiškinta. Nuaidėję reči
talio metu kanklią akordai neli
ko be pasėką. Tie kanklių akor
dai privertė kiekvieną lietuvĮžiū-x 
rovą peržvelgti savo mintyse vi
są Lietuvos laikotarpj nuo gilios 
senovės iki paskutiniąją dieną.

Po koncerto kanklią studijos 
vadovė O. Mikulskienė J susirin. 
kusius kreipėsi tokiais padė
kos žodžiais:

Malonūs rečitalio svečiai. 
Nuoširdžiai dėkoju už gausų at
silankymą ir džiaugiuosi, kad 
mūsų padėtos pastangos, ugdyti 
ir populiarinti mūsų žaviąją au
tinę kanklių muziką, susilaukia 
nuolatos didesnio mūsą visuo
menės dėmesio.

Mano didžiausias troškimas, 
kad šimtmečiais skambėtą mū
są tautai vaidilų kanklės, kuo 
garsiau ir kuo plačiau ne tik 
lietuviams, bet visoms tautoms 
— visai žmonijai.

Džiaugiuosi savo kanklininką 
meile lietuviškoms kanklėms, 
ją ryžtu ir ištverme, siekiant 
techniškojo ir muzikalinio tobu
lumo. Man teikia vilčių kad su
lauksiu sau pakaitalą, kuris ga
lės tęsti mano pradėtą darbą. 
Man teikia pasigėrėjimo, kad 
prieš porą metų studiją baigu
sios kanklininkės -- solistės 
reiškiasi visuomenės organiza
ciją parengimuose, bei Čiurlio
nio ansamblyje. Noriu išskirti
nai paminėti Ramoną Sniečkutę 
ir Danutę Bankaitytę.kuriyrapa 
kviesta dalyvauti Jaunimo Kon
greso talentą vakaro programo
je. Linkiu jai geriausios sėkmės, 
kuria neabejoju.

Dėkoju mano didžiausiam tal
kininkui, brangiam mano vyrui, 
Alfonsui Mikulskiui už nuolati
nę paramą ir sukurtus rečita
lio programai kūrinius, be kurių 
solistės būtą neturėję galimy
bės pasireikšti, nes išspausdin
tų kanklių muzikos kūriniams 
gaidą neturime.

Ta proga reiškiu gilią pagar
bą kanklininką tėveliams už jų 
supratimą tautinės muzikos 
reikšmės ir sudarytą galimybę 
jaunimui kanklių muzikos srity
je tobulintis. Be tos galimybės 
jaunimas negalėtų savo tikslo at
siekti. Už suteiktą kanklinin
kams galimybę tobulintis kanklių 
muzikos srity, ją tėvams reiškiu 
nuoširdžią padėką. Tėvą-malo
nus talkininkavimas, nuoširdus 
bendradarbiavimas, man, kaip 
studijos mokytojai, teikia naują 
jėgą ateities darbams, o jaunie
siems kanklininkams entuziaz
mo siekiant savo darbo tobulu
mo ir grožio, kuriuo galėtą pra
džiuginti kiekvieno, meną mylin
čiojo širdį.

Po to, atsilankiusieji l rečita
li svečiai buvo pakviesti pasivai
šinti kavute ir saldumynais.

J. Krygeris

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius, dėl 
atostogų, bus uždarytas nuo 
liepos 2 iki liepos 18 dienos.

Vedėjas

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidot'Jvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

SET-UP MAN
Metai luminp macbinea: P.J. 200's, eonas, chuckart, lathai, 
on third įhift. Minimum 3 yra. <xp. Work from blnoprinti. 
Ali bonoHla. Exca)l*nt opportonity,

DETROIT AUTOMOTIVE PRODUCTS

11445 Stephens Dr., V/arren, Mich. 48090
Call Al Chaaley, 759-3850, for appt.

An Oqu«f Opporfualfy fmployor
(49-51)

GEAR TOOTH GRINDING 
FOREMAN

IMMEDIATE OPENINGS

THE POSITION
Challenglng opportunity at foreman of įeit tooth grindini departmmt for 
west suburban (Chicago, III.) praclslon f«ar manofacturer.
hppllcinti muit hm tuperrltory thlllty In all phnet of (tir tooth 
grindlnz.

THE COMPENSATiON
Eicellont ttltry plot oitrtlmo, md completo company benefits ptcka|t 
plan that Inclodet 315,000 IIFE IRSURANCE ANO PAIO HOSPITAL MD 
PEHSIOH PUN.

THE STAB1LITY
No lay-offt for liek of work In the htitory of our company. h-locitlon 
upentet paid. If thli lt for you: WRITE OR CAU. COLLECT.

OVERTON GEAR & TOOL CORP.
530 Weatgate Rd. 

Additon, Illinois 60101 
312-543-9570

AN MUAl OPPORTUNinr IMPLOYIR (49-53)



DIRVA meriui, kuris pasirodys š. 
m. rudenį. Didžioji rankraš
čių dalis jau renkama Vil
ties spaustuvėje Clevelande.

v

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva, dėl JAV nepri
klausomybės šventės liepos 
4, ateinančią savaitę išeis 
tik vieną kartą, būtent lie
pos 7 d.

• Dr. Jonas Balys, Nau
josios Vilties žurnalo vyr. 
redaktorius, dvi savaites 
atostogavęs Bermudų salo
se, grįžo darban ir baigia 
ruošti medžiagą ketvirta
jam Naujosios Vilties nu-

• Dail. Jurgis Juodis per
sikėlė į naują butą: 214 El- 
dert Lane, Woodhaven, N. 
Y. 11421.

• Illinois lietuvių gydyto
jų draugija išsirinko naują 
valdybą: pirm. dr. Domas 
Giedraitis, vicepirm. dr. K. 
Pemkus, sekr. dr. Algis 
Paulius, ižd. dr. Juozas Pli- 
kaitis ir valdybos narys dr. 
Rimas Vienužis.

GRAŽINAI BRAZAITYTEI

netikėtai mirus, tėvams TAMARAI ir

dr. HENRIKUI BRAZAIČIAMS ir šei

mai, reiškiame gilią užuojautą ir kartu

liūdime

Irena ir Stasys 
G i e d r i k i a i

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
AND 

ELECTRICIANS 
Permanent position. Mušt be available 
for all shifts. Exce)lent fringe ben
efits. Journeymen or equivalent.

Apply in Person 
CHAMP1ON SPARK PLUG CO. 

20000 Connor Avė., Detroit, Mich. 
313-891-4040

An Equal Opportunity Employer 
___________________________________ (50-54)

OPERATING 
ENGINEER 

with first class refrig, and 3rd class 
stationary engineer lic. Full time 
per. job. Good wages and benefits. 
Phone Vic. Borden, Wilson Dairy, 
5255r Tillman Ave.„ Detroit. Mich. 
(3 13) TY 5-6000._____________ (50-54)

WANTED- EXPERIENCED automatic 
chucking-machine operatore. Second 
shift, good wages, fringe benefits 
and working conditions. Apply at 
Auburn Heighls Mfg. Co., 2481 
Leach Rd., Avon Township, 'north 
of Auburn Rd. between Adams and 
Crooks. Auburn Heighls, Mich.

(50-53)

Nauja (JBA-BATUN vadovybė 1972-73 metams. Pirmoje eilėje iš kairės: B. Budrevičius (lietuvis), 
kun. N. Trepša — vicepirmininkas (latviš), M. Linnamaa (estė), Kęstutis Miklas — pirmininkas (lie
tuvis), H. Kulber (lietuvė). Stovi: Dr. U. Blukis — sekretorius (latvis), A. Juriado — vicepirminin
kas (estas), L Rupners — generalinis sekretorius (latvis), R. Virkmaa — iždininkas (estas).

V. Maželio nuotrauka

-iii

JAUNIMO KONGRESO GARBĖS 
MECENATAI IR GARBĖS RĖMĖJAI

Antrasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas oficialiai atida
romas birželio 30 Chicagoj. Su
daryta turininga, įvairi progra
ma, suplaukia jaunimas iš viso 
laisvojo pasaulio kampų, šį didį
jį jaunimo susibūrimą įgalino 
įvykdyti daugio lietuvių darbas ir 
piniginė talka.

Brangiai dukrelei

A. A.

GRAŽINAI

tragiškai žuvus, mielą kolegą HENRI-

KĄ BRAZAITĮ, žmoną ir šeimą giliai

užjaučia ir kartu liūdi

Pasaulio Liet. Gyd. S-ga

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems pa-

reiškusiems mums užuojautą žodžiu,

laiškais ar spaudoje, dėl mūsų mylimo

brolio

PETRO STUOGIO

tragiško žuvimo Latvijoje.

Nuoširdus ir gilus ačiū visiems.

Vytautas ir Vladas 
S t u o g i a i

Mylimam broliui

A. A.

Pulk. EVALDUI REIKENIUI

mirus, jo žmoną ADOLFINĄ, dukrą

ELVYRĄ ir sūnų RIČARDĄ su šei-

momis giliai užjaučiame ir kartu liū-

dime

Gediminas ir Kęstutis Biskiai 
su šeimomis

Stambieji aukotojai yra garbės 
mecenatai, paskyrę bent 1000 do
lerių ir garbės rėmėjai su 500 
dolerių. Tokių sudėtos aukos pa
siekė 44,500 dolerių. Kongreso 
finansų komisija New Yorke nuo- 
širdžiai dėkoja ir skelbia stam
biųjų aukotojų sąrašą.

GARBES MECENATAI (Po 1000 
dolerių):

Dr. V. ir dr. V. Adomavi
čiai, Akron, Chio; dr. K. ir J. 
Aglinskai, Chicago; St. Barzdu
kas, Cleveland; dr. St. ir dr. M. 
Budriai, Chicago; dr. Vyt. Didžiu
lis, Bogota, Kolumbija; dr. Pr. 
ir D. Jarai, Detroit; Al. Kazic- 
kienė, New Rochelle, N.Y.; J. 
Kazickaitė, New Rochelle, N.Y.; 
dr. P. ir S. Kisieliai, Chicago; 
Lietuvių Fondas (4000 dolerių), 

• Chesterton, Ind.,; dr. A. ir A. 
Lipskiai, La Grange Park, I1L 
dr. Vyt. Majauskas, Detroit; dr. 
F. Mažeika, Chicago; dr. Ant. ir 
E. Razmai, Joliet, IlL;Ant. ir A. 
Sabaliai, Woodhaven, N.Y.; dr. 
R. ir G. Sidriai, Streator, I1L; 
inž. J. ir V. Stankai, Chicago, 
dr. V. ir V. Tumasoniai, Palos 
Park, III.; dr. M. ir A. Vygan
tai, Chicago; R. Vildžius (c/o 
Neris), Rizal, Filipinai; S. Woz- 
nica (c/o Neris International), 
New York; dr. P. Žemaitis, Ply- 
mouth, Mich., PP S, Zubkus, 
Lanham, Md.

D. Bieliauskienė, Cincinnati; 
vysk. V. Brizgys, Chicago, dr. 
V. ir A. Domanskiai, Palos Park, 
I1L; dr. V. Dubinsiąs, Chicago; 
dr. K. Jablonskis, Melrose Park, 
I1L; Tėvai Jėzuitai, Chicago; A. 
ir B. Jucėai, Middletown, 
Conn.; Vyt. Kasiulis, Paryžius, 
Prancūzija; dr. J. Kriaučiūnas, 
Toledo, Chio; dr. V. ir dr. A. La
bokai, Chicago; dr. A. Laucius, 
Mt. Olive, III.; dr. E. ir M. Len
kauskai, Cleveland; J. ir J. Lie- 
poniai, Lockport, III., Mairoftio 
Parko Lietuvių Labdaringą Drau
gija, Shrewsbury, Mass.gur. Pr. 
Mažeika, Lake Zurich, III,, dr. 
A. ir E. Miliai,Flossmore,Ind.; 
N, Miškinis, Detroit; Parama (J. 
Janušaitis ir J. Mažeika), Chica
go; dr.B. Poškus,Kankakee,III.; 
dr. A. Rugienė, Chicago; dr. P. 
ir dr. A. Sutkai, Homewood, III. 
dr. A. §abanienė,Chicago; dr. O. 
ir V. Vaitai, Bloomfield Hills, 
Mich.; dr. Alg, Valiūnas, Oak- 
lawn, I1L; dr. Vyt. ir M. Vygan
tai, Great Neck, N.Y.,dr. V. Zo- 
tovas, Bloomfield Hills, Mich.; 
M. Žilinskas, Berlynas, Vokie
tija; P. ir G. Žumbakiai, Chica
go.

H P LT K Finansų Komisija

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

1ST CLASS SKILLED

MACHINISTS

Brangiai mano draugei
GRAŽINAI BRAZAITYTEI

tragiškai mirus, jos tėveliams Dr. ir P. BRAZAI
ČIAMS ir visai šeimai siunčiu nuoširdžiausią užuo
jautą

Dalia Martus
Heidelberg, Vokietija

DR. H. BRAZAIČIUI
ir šeimai, brangiai dukrai GRAŽINAI žuvus, reiš-

kiame gilią užuojautą

Marytė ir Algis 
M a t u 1 i o n i a i

mirus, mūsų artimam prieteliui IGNUI VERBYLAI ir jo giminėms reiškiame gi

liausią užuojautą ir kartu liūdime

S. Astrauskas, M. Aukštuolis, B. Bernotas, 
V. Blinshubas, A. Beržinskas, V. Dautas, 
Z. Dučmanas, J. Duleba, J. Kaklauskas, 
J. Lipnius, S. Lukas, S. Mačys, J. Malskis, 
A. Matulionis, K. Palubinskas, A. Stepas, 
R. Valodka, A. Vedegys, V. Vinclova, 
J. Žagarskas

GARBES RĖMĖJAI (Po 500 
dolerių):

V. ir A. Adamkai,Chicago; dr. 
K. ir M. Ambrozaičiai.Chester- 
ton, Ind.; Anglijos lietuvių klu
bas, Chicago, dr. H. Armanas, 
Baltimore; Mr. & Mrs.A.J.Au- 
kers, Chicago; dr. V. ir B. Bag
donai, Palos Park, III.; dr. A. ir 
dr. O. Balionai, Chicago; dr. G. 
ir V. Balukai, Chicago, dr. B. 
Beinorius, Wood Dale, III.; dr.

Immediate opening on first 
shift, good starting rate and 

excellent fringe benefits.

Apply in person
THE 

CYRIL BATH 
CO.

Aurora and Solon Rds. 
Solon, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(50-56)

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 ir neat- 
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.
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