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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

J. Garlos nuotrauka

DIDINGA LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE

PREZIDENTO NIXONO ŽMONA ATIDARĖ ŠVENTĘ

Jurgis Janušaitis

Laisvojo pasaulio lie
tuvių IV tautinių šokių 
šventė, liepos mėn. 2 d. 
Chicagoje, praėjo su ne
paprastu pasisekimu. Ji 
buvo didinga, iškilminga, 
gerai organizuota, ženkli 
nanti lietuvių tautos išei
vijoje gyvastingumą, pa
demonstravo tautinį so

lidarumą. Šventė buvo ir 
mūsų jaunimo triumfas 
bei tautinės kultūros di
džioji demonstracija.

Į Tautinių šokių šven
tę specialiai iš Washing- 
tono atskrido JAV pre
zidento žmona ponia Pat- 
ricia Nixonienė. Ji daly
vavo specialiame įžymių

jų svečių priėmime prieš 
pat šventės pradžią.

Amfiteatre ji buvo ne
paprastai entuziastin
gai sutikta, keliais atve
jais 13.000 šventės daly
vių - žiūrovų ir 2000 tau
tinių šokių šokėjų, vi
siems atsistojus sukel
tos audringos ovacijos, 

ilgi plojimai ir nuošir
džiausi sveikinimai.

Garbės svečius: Ponią 
Nixonienę, Illinois guber
natoriaus Žmoną ponią
D. Ogilvie, šen. Ch. Per
cy, kongrsm. Ed. Der- 
winski, Liet, generalinę 
konsulę Juzę Daužvardie- 
nę, JAV LB CV pirminin-

Dr. L. Kriaučeliūnas, Tautinių šokių šventės rengimo komiteto 
pirmininkas kalba prie žuvusioms dėl Lietuvos laisvės paminklo, 
padedant gėlių vainiką. J. Garlos nuotrauka

ką V. Volertą ir kitus 
pritatė JAV Gamtos Ap
linkos Apsaugos Departa
mento, Vidurio Vakarų 
regiono vlceadministra- 
torius inž. V. V. Adam
kus.

Po JAV ir Lietuvos 
himnų, ponia Nixon iš

KAIRĖJE: JAV Prezidento 
žmona Patricia Nixonienė (vidu
ry), Illinois gubernatoriaus žmo 
na ponia D.Ogilvie ir inž. Valdas 
Adamkus atidarant Tautinių šo
kių šventę. J. Ga rlos nuot ra uka 

garbės svečių tribūnos 
su kitais aukštaisiais 
svečiais priėmė tautinių 
šokių grupių įžygiavlmo 
į amfiteatrą paradą.

Orkestrui grojant Br. 
Jonušo — Bernardo Braz
džionio žodžiai, gražų, 
tautiniais motyvais pa
rašytą ilgą maršą "Lie
tuva — Tu mums viena" 
ir chorui dainuojantdrau
ge su orkestru , į amfi-

(Nukelta į 5 psl.)
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HANOJAUS DILEMA PROF. DR. A. MACEINAI DĖKOJANT
TARTIS SU NIXONU AR LAUKTI RINKIMU? Tėv. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

Prezidento Nixono nu
tarimas liepos 13 d. grįž
ti į Paryžiaus derybas su 
Vietnamo komunistais be 
jokių sąlygų, iš pirmo 
žvilgsnio atrodo kaip ko
munistų laimėjimas. Iš 
tikro jie tuojau paskelbė, 
kad prezidento sprendi
mas esanti nuolaida pa
saulio opinijai. Iki‘šiol 
prezidentas skelbė, kad 
amerikiečiai grįš prie de
rybų stalo tik būdami už
tikrinti, kad komunistai 
nori rimtai derėtis, o ne 
naudotis proga savo pro
pagandai.

Truputį pagalvojus tas 
jų pasigyrimas nedaro 
rimto įspūdžio. Tai dau
giau priedanga galimam 
jų pačių pasitraukimui, 
nuolaidom iš jų pusės. 
Reikia atsiminti, kad iki 
šiol didžiausia kliūtis 
susitarimui dėl bet kokių 
paliaubų buvo Hanojaus 
reikalavimas, kad ame
rikiečiai pasitraukdami 
iš Vietnamo dar nuvers
tų dabartinę Saigono vy
riausybę. Nixonas savo 
paskutiniam pasiūlyme 
apie ją visai nekalba. Jis 
reikalavo tik sudaryti 
tarptautiniai prižiūri
mas paliaubas ir paleisti 
belaisvius.’ Tai padarius, 
jis atšauktų likusią JAV 
kariuomenę per 4 mėne
sius.

Nuo to laiko daug kas 
atsitiko. Visų pirma nei 
Sovietų sąjunga nei Rau
donoji Kinija nesiryžo at
virai ir efektyviai padė
ti šiauriniam Vietnamui 
pralaužti amerikiečių 
blokadą dėl komplikuotų 
tarpusavio santykių. 
Antra, komunistų invazi
ja į pietinį Vietnamą ne
davė lauktų rezultatų — 
vietos gyventojai ir Pie
tų Vietnamo kariuome
nės daliniai nesukilo ir 
neperėjo jų pusėn, dar 
kartą įrodydami, kad ko 
munistai neturi simpati
jų jų tarpe. Negali saky
ti, kad komunistai nebū
tų pasiekę jokių laimė
jimų. Pietinio Vietnamo 
kariuomenės (ar tik juka 
rininkų) nenoras narsiai 
kovoti buvo pakartotinai 
įrodytas. Telkdama ka
riuomenę puolantiems ko 
munistam atremti, Sai
gono vyriausybė turėjo 
sumažinti apsaugą ir ei
lę ’pacifikuotų' vietovių 
vėl apleisti komunistų 
kontrolėn. Tačiau apla
mai paėmus jų invazija 
ne tik neatnešė greito

Lietuvių Bendruomenės iniciatyva ir dr. Petro Vileišiotriūsu,Waterbury birželio 18 buvo surengtos 
protesto demonstracijos ryšium supersekiojimais Lietuvoje. Ta proga buvo prie didžiojo kelio pakabin
ta atitinkama lenta. Nuotraukoje dalis demonstracijos dalyvių su svečiais: kongresmanu J. Managan, 
miesto meru Victor Membruno, žydų bendruomenės atstovu rabinuGervitz. evengelikų bažnyčios atsto
vu kun. R. Heydenreich ir LB apyl. pirm. dr. Petru Vileišiu. F. J. Vairo nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS
laimėjimo, bet ir dar da
vė progos amerikiečių 
blokadai ir bombardavi
mui.

Akivaizdoje tokios fak
tinės padėties, Hanojaus 
režimas atsidūrė prieš 
dilemą: laikytis toliau sa
vo reikalavimų, tikintis, 
kad amerikiečiai paseks 
prancūzų pavyzdžiu ir vi
sai pasitrauks, jei ne 
tuojau, tai bent po rinki
mų, ar dabar išsiderėti 
geriausias sąlygas iš 
Nixono, nes po rinkimų 
jis gali būti mažiau 'su
kalbamas'.

Jų sprendimas kokiu 
keliu eiti priklauso nuo 
McGoverno nominacijos 
ir išrinkimo šansų. Jei 
jie būtų, jų nuomone, ge
ri, Hanojus galėtų dar 
laukti, nors tas lauki
mas, uostus atkirtus ir 
bombarduojant bei Pietų 
Vietnamo daliniams per
ėjus antpuolin, nebūtų ma - 
lonus. Bet jei jie maži, 
kodėl nepabandyti iš Nixo- 
no išspausti viską kas tik 
įmanoma dar prieš rin
kimus? Juk paliaubų pa

70 metų
Antanas Vaišnys gyv. Water- 

bury, Conn., š.m. rugpjūčio 2 d. 
sulaukia 70 metų. Ta proga ver
ta apie šj simpatišką teisininką 
plačiau kai ką pasakyti.

Sukaktuvininkas gimė tautiš
kai susipratusių ūkininkų — Ka
zimiero ir Marijos Vaišnių šei
moje, Plioplių kaime, Antanavo 
Valsč. Marijampolės apskr.,pa
čioje Suvalkijos širdyje. Viduti
nio ūkio savininkai sugebėjo vai
kus išleisti Į mokslus; iš 7 vai
kų tik du ūkininkavo, kai kiti pen
ki išėjo mokslus, užimdami ad
ministracijoje net aukštas pozi
cijas, kaip pav, brolis Juozas sa
vanoris - kūrėjas buvo net kelių 
apskričių viršininku; brolis Ka
zimieras mokytojas; brolis Mo
tiejus gimnazijos direktorius; 
sesuo Marija Gureckienė ELTos 
ir finansų ministerijos tarnauto
ja. O sukaktuvininkas Antanas 
pasiekė net Apygardos Teismo 
pirmininko poziciją, kur sėkmin
gai darbavosi Marijampolėje.

Šio žymaus teisininko gyveni
mo srovė taip vingiavos. 1910 m. 
pradėjo lankyti Skučiškės pra
džios mokyklą, kurią baigė 1914 
m. Tais metais, prasidėjęs. I 
Pas. karas nutraukė tolimesnį jo 
mokslo kelią. Ir tik 1919 m., pa
simokęs. privačiai, {stojo (Mari
jampolės tada "Žiburio" gimnazi
ją, kuri vėliau buvo pavadinta 

skelbimas užtikrintų jo 
laimėjimą ir jei taip, jis 
galėtų už tokią 'talką' ne
blogai sumokėti? Atro
do, kad paskutinę laiky
seną Hanojui rekomen
davo ir Maskva ir Peki
nas, tačiau Hanojus užsi
spyrė ir buvo savo di
džiųjų sąjungininkų apvil
tas. Nixonas, traukda
mas iš Vietnamo savo ka
riuomenę duoda jiems 
progos įrodyti jų 'neklai
dingumą' : kam dabar 
muštis, jei, rasit, bus 
galima vėliau laimėti su 
mažesnėm aukom?

Jei Nixonas nebuvo su 
sitaręs slaptai atnaujinti 
Paryžiaus derybas, tai 
dabar sutikdamas be są
lygų grįžti prie derybų 
stalo, jis duoda Hanojui 
progos ir laiko dar kar
tą apsigalvoti. Per tą lai
ką turėtų paaiškėt ir Mc 
Govern šansai. Hanojui 
neapsisprendus, didesnė 
negu anksčiau atsakomy
bė atiteks amerikiečių 
rinkikui. Jis turės pasi
sakyti už kapituliaciją ar 
tęsimą kovos, kurios 
kaina, Nixono dėka, nėra 
labai didelė, ir kurią ga
lima laimėti.

A. Petrauskas

Marijampolės Valstybinė Rygiš
kių Jono gimnazija. Ją baigęs, 
1925 m. {stojo { Lietuvos Uni
versiteto teisių skyrių, kur( bai
gė, parašydamas labai gerai dip
lominį darbą. Studijuodamas 
kartu ir tarnavo, tuo pasirūpin
damas sau lėšas studijoms. 1930 
m., palikęs kitų ministerijų ži
nybas, stojo {Teisingumo Minis
terijos žinybą, kur išdirbo {vai
riuose Lietuvos teismuose tai 
tardytojo, tai teisėjo, taiApygar 
dos Teismo prokuroro padėjė
ju, Ypatingo Tardytojo, Apygar
dos Teismo prokuroro, tokio pat 
teismo vicepirmininko ir paties 
pirmininko pareigose.

Niekad nesirengiau teisininko 
darbui, bet visuomet, eidamas 
namo iš Marijampolės, nežinau 
dėl ko, užsukdavau ( Apygardos 
teismą pasiklausyti. Nekartą 
teismui pirmininkaudavo sukak
tuvininkas Antanas Vaišnys. Įdo
miausia būdavo pasiklausyti pa
ties pirmininkaujančio bylos re
feravimo. Net eiti pėsčiam namo 
buvo malonu, kai tokio, tarsi, 
beletristinio pasakojimo pasi
klausai. Tarsi matai, kaip ten 
viskas vyko, kaip jis teismo sąs
tatui bylą dėstydavo. Ir kaip tas 
viskas pateko net { Apygardos 
Teismą. Tik tada man nė { min- 
t{ neatėjo, kad su tuo teismo pir
mininku teks gyvenime susidur-

Nuoširdžiai Jums dėkoju už 
rūpestingas pastabas net laiš
ko forma, būtent: Pastabos To 
mo Žiūraičio, OP, straipsniui 
"Bažnyčios ir Pasaulio" rei
kalu ("Tėviškės Žiburiai", 1971 
m., Nr. 36 ir 37).

Tai pastabos mano straips
niui, kur} buvau pavadinęs: 
"Prof. dr. A. Maceinos knygą 
"Bažnyčia ir pasaulis" svars
tant". "Tėviškės Žiburių" re
daktorius šitaip tą pavadinimą 
pakeitė: Dr. Tomas Žiūraitis, 
OP. — Maceinos "Bažnyčia ir 
Pasaulis" ("Tėviškės Žiburiai", 
1971 m., N r. 21 iki 27 imtinai).

Sis mano straipsnio sutrum
pintas pavadinimas, nors ir pa
prastesnis bei sklandesnis, pa
sirodo, kai kuriuos skaitytojus 
iš dalies yra suklaidinęs paties 
straipsnio užmoju. Tik dėl to aš 
čia užsiminiau apie tą pakeiti
mą.

Siame savo laiške, t.y. dialo
ge vartosiu tokias santrumpas: 
Mc., Nr. 36 arba 37 — Jūsų laiš
ko santrumpa; Žr., Nr. 21-27 — 
mano dialogo santrumpos.

Atleiskite, Profesoriau, kad 
tik dabar atsiliepiu, neradęs už- 
tekintai vietos "Tėviškės Žibu
riuose". Kodėl? Paslaptisl Nie
ko pikto, bet vis dėlto paslaptis, 
nors ir neperdaug griežta to žo
džio prasme, reikšme ar pana
šiai.

Pernai prieš Kalėdas,nedels 
damas norėjau viešai, spaudoje 
dialogo forma atsiliepti bent { 
pagrindines Jūsų pastabas. Pa
galiau netaip seniai paaiškėjo, 
kur galiu šiuo dialogu atsiliep
ti - "Dirvoje".

L Tas mano straipsnis arba, 
anot Jūsų, atoliepis knygelės 
"Bažnyčia ir pasaulis" reikalu 
žadina Jumyse ir dėkingumo, ir 
nuostabos dėl tam tikrų priežas
čių. Jūsų toks dėkingumas ir to
kia nuostaba — tikrai giliai pras
minga ir labai man maloni staig
mena. Patyriau iš Jūsų laiško 

ti ir jo 70 metų sukaktuvėms š{ 
tą apie j{ prisimintu Ir visa tai 
atlikti ten, kur mes nė vienas ta
da negalvojom. Sukaktuvininkas 
rengės dirbti savo kraštui --Lie
tuvai, ir tam kraštui jis dargi ir 
padirbėjo.

Jo nuopelnas dirbti tam kraš
tui labiau {vertinamas, kai jis 
dirbo ne vien tik už nupelnytą al
gą, bet už riziką patekti { kon
centracijos stovyklą ar ne, nepa
siekus tos stovyklos, padėti savo 
galvą, begelbstint per savo vado
vaujamą teismą Lietuvos žmo
nėms. Su didele rizika teisino 
tai už rekvizijų neatidavimą, tai 
naminės virimą, kai žmonės ją 
virė, stengdamiesi girdyti na
cius, kad išsisuktų iš visokių bė
dų ar už ją gautų pasagų, ukno- 
lių, žibalo ir t.t. Sukaktuvinin
kas pasakoja, kaip spręsdavo by
lą ir laukdavo gestapininko su
ėmimo. Dažnai iš teismo salės 
per užpakalines duris ne namo 
ėjo, bet vyko { Antupių kaimą už 
Gižų, kur buvo jo žmonos tėviš
kė. Ir tenai nakt{ ar savaitgali 
praleisdavo, kai gestapas jo na- 
muoe teiraudavos. Bet pavyko 
išlikti, ir sulaukti šitos sukak
ties. Tik, žinoma, neten.kur jos 
reikėjo sulaukti.

Antanas Vaišnys gyvena vie
nas Waterbury. Jo žmona prieš 
keletą metų mirė nukamuota sun ■ 
kia vėžio liga. Jo sūnus tarnau
ja Californijoj. Paklaustas ar ne 
mano keltis pas sūnų,atsakė, kad 
čia jo žmonos kapas, ir jis lik
siąs čia. VVaterbury gyvena ir jo 
sesuo Gureckienė, kuri sugebėjo 
atsiimti iš L ietuvos savo vyrą 
irgi teisininką, kuris prieš kelis 
metus irgi čia mirė.

Jubiliatas dabar pensininkau- 
ja. Jis turi daug gražios medžia
gos iš savo teismo praktikos. 
Jo suredaguota medžiaga net ro
manams panaudota. Būtų gera, 
kad jis bent atskirais straips
niais savo {domesniuosius dar
bo momentus paskelbtų spau
doje. Vaišnys labai gražiai atro
do, dar tiek metų jam niekas ne 
skirtų. Yra labai malonaus bū
do, draugiškas ir nuoširdus. Bu
vo malonu j{ sutikti, nuvykus { 
Waterbur{. Jam linkėčiau po 
daug metų administracinio dar
bo ir darbo dėl duonos šiame 
krašte duoti visuomenei savo at
siminimų iš anų laikų, kai dir
bo teismo praktikoj ir ypač kai 
teismo keliu sr i-Mka gelbėjo 
nuo priešų savo Mušto žmones. 

truputi ir kitokios rūšies staig
menos, vertos nemažo dėmesio. 
Rašote, kad aš "plačiai panagrl- 
nėjau šią knygelę ne tiek svars
tydamas joje keliamus klausi
mus iš esmės, kiek juos papil
dydamas, pratęsdamas ir pada
rydamas juos dar aktualesnius, 
negu kad jie mano (atseit — Jū
sų) paties buvo skaitytojams pa
teikti". (Mc., Nr. 36),

Man atrodo, kad nagrinėti Jū
sų ar kito autoriaus keliamus 
klausimus ne tiek iš esmės reiš
kia juos nagrinėti daugiau ar ma 
žiau prisilaikant jų esmės. Tai 
daugiau ar mažiau paviršutiniš
kas autoriaus keliamų klausimų 
svarstymas. Tokiu paviršutiniš
ku prisilaikymu — neesminiu tų 
klausimų svarstymu jokiu būdu 
neįmanoma juos papildyti, pra
tęsti ir padaryti juos dar aktu
alesnius, negu kad jie paties au
toriaus buvo skaitytojams pa
teikti. Kitaip sakant, iš esmės 
Jūsų keliamus klausimus nagri
nėdamas, galėjau juos papildyti, 
pratęsti ir padaryti juos net dar 
aktualesnius, negu kad jie Jūsų 
paties buvo skaitytojams pateik
ti, Todėl savo straipsnyje ir nu
rodžiau skaitytojams, kodėl Jū
sų tos knygelės (kondensuotos 
knygos) visi penki skyriai sudaro 
tik du pagrindinius skyrius ar 
klausimus, kuriuos, iš esmės na 
grinėdamas, ir papildžiau, pra
tęsiau, sakysim, teilhardizmo 
bei teilhardistikos priešingybių 
proverža bažnytiniame gyveni
me. Tai proverža, kuri kaip tik 
iš esmės priklauso Jūsų knygos 
skyriui "priešingybių proverža 
Bažnyčioje", teisingiau — bažny
tiniame gyvenime (Žr.,Nr. 21,23 
ir 24).

Žinoma, ne man pačiam spręs
ti apie tų savo nagrinėjimų ver
tę. Tačiau ir netobulas iš esmės 
klausimų nagrinėjimas — visad 
reiškia iš esmėstųpačiųklausi- 
mų nagrinėjimą, kaip Jūs žinote. 
Juo labiau, kiek tai {manoma ir 
būtina panagrinėti laikraštyje, o 
ne žurnale.

2. Jums atrodo, kad aš rašiau 
teilhardizmo tokiu reikalu, kuria
me regiu net didžios paskatos 
dabartinei teologijai (Mc., Nr. 
36).

Aš rašiau teilhardizmo klau
simu, leisdamas pirmiausia pa
čiam Teilhardui savo raštais tar 
ti žod{, liudijant{ tai, kad teil- 
hardizmas turi net didžios paska 
tos vadinamajai dabartinei teolo
gijai. Pabrėžiau, kadteilhardiz- 
mas savo visumoje ir galutinėse 
išvadose yra tiek reikalingas da
bartinei teologijai tikrąja to žo
džio prasme (priimtina Katali
kų Bažnyčiai), kiek ir Teilhardo 
sampratos evoliucinis panenteiz- 
mas. Toks iš esmės yra tikra
sis teilhardizmas, iš dalies tu
ris ir labai gerų savybių, kurių 
netrūksta, sakysim, labai gražio
je, net ak{ veriančioje, bet visiš
kai užminuotoje panoramoje 
(Žr., Nr. 24).

3. Mano pasisakymas teilhar
dizmo reikalu (klausimu) esąs 
(domus jau vien tuo, kad jis nėra 
parašytas (Jūsų pabraukta, — 
T.Ž.) "sine ira et studio" (be 
piktumo ir šališko veržlumo). 
Tame mano pasisakyme Jūs jau
čiate mano atgrasą ne tik Teil
hardo idėjoms, bet net ir pačiam 
jo asmeniui (Mc., Nr 36).

Tai garsiojo senovės romėnų 
istoriko Tacito žodžių lietu
viškai lotyniška sudurtinė, kuri 
reiškia: mano pasisakymas minė
tu reikalu esąs (domus jau vien 
tuo, kad jis nėra parašytas be 

piktumo ir šališko veržlumo, at
seit — jis yra parašytas su pik
tumu ir šališku veržlumu. O aš 
savo straipsnyje net atskiru sky
reliu "b", negailėdamas jam ir 
dažų — riebokomis raidėmis 
pirmiausiai pradėjau aiškinti 
tai, kaip Teilhardas tapo darvi
nistų ir kitokių evoliucionistų 
apgaulės auka; jis — "proto kul
to" {takos auka, kaip to prancū
zų grafo Begoueno vardo sąjū
džio ryštingiausias ir veikliau
sias narys ne tik Tulūzoje, bet 
ir visoje Prancūzijoje. Taipapie 
Teilhardo narystę rašo savo at
siminimuose to sąjūdžio (kūrė
jas ir vadas — tas pats grafas 
Begouenas. Tame sąjūdyje velkė 
prancūziškos dvasios pozityvis.- 
tai, liberalai, darvinistai ir 
šiaip visokios rūšies ateistai. 
Tas nelemtingas sąjūdis dar la
biau pažadino Teilhardo "pri
gimties giliausią --panteistišką 
(panenteistišką) polėkj ("mon 
■ame naturellement panthėiste", 
"panthėisme absolument legiti- 
me"; labiausiai praplėtė jo "rim
tosios fantazijos" akirati ("Fan- 
talsie sėrieuse") su visomis "vi
zijomis" ("la vision du passe", 
"ma vision du Monde"). Tuo bū
du labiausiai įsižiebė jo "vizi
jos", dėl kurių jis pagaliau ta
po didžiausia auka. Taigi, laiky
ti Teilhardą keleriopa auka- ir 
tuo pačiu rašyti apie j( piktai 
ir šališkai veržliai jausti atgra
są ne tik jo idėjoms, bet ir jo 
asmeniui — man, kiek save pa
žįstu, visiškai neįmanoma (Žr., 
N r. 23 ir 24).

Nuo 1946 metų studijuoju evo
liucijos teorijos ir evoliucioniz
mo ideologijos kūrėjus bei jų 
kritikus; nuo 1961 metų vis la
biau gilinuos i Teilhardo raštus, 
{ teilhardizmą ir teilhardistiką 
(nors pastaroji dažniausiai pasi
žymi vien tik teistine ar ateis
tine Teilhardo raštų propagan
da), ir per visus tuos metus ne
jaučiau ir dabar nejaučiu jokio 
atgraso ypač Teilhardo idėjoms, 
nekalbant jau apie jo asmenį

Labai gaila. Profesoriau, kad, 
kiek iš Jūsų laiško matyti, aš 
nepajėgiau atkreipti Jūsų dėme
sio nei { Teilhardą, kaip didžiai 
apgailėtiną auką, nei { visus 
tuos šaltinius, kuriuos pateikiau 
po kiekvieno svarbesnio savo tei
ginio ar neiginio, liečiančio Teil- 
bardą, Darwiną ir šiaip evoliu- 
cionistus, kaip tuojau matysi
me.

4. Ar Teilhardas, jaunystėje 
žavėjęsis Darwino teorija, ir vė
liau liko jai ištikimas? Ar tik
rai didžiausias Teilhardo auto
ritetas buvo ir liko Darwinas? 
Ar Teilhardo evoliucijos sam
pratą galima būtų vadinti dar
vinizmu? (Mc., Nr. 36).

(Bus daugiau)

VVANTED EXPF.RIENCED

PRESS BRAKE AND 
LAYOUT MEN 

1NDUSTRIAL SHEET METAL 
Top vvages 

Overtime 
Blue Cross 
Life insurance 

I I Holidays 
Profit Shering 

BLUE WATER FABRICATORS INC. 
36401 Groesbeck, Mt, Clemenls. Mich. 

313-293-8290 
(50-52)

MACHINISTS 
EXPERIENCED OPERATORS ON: 

BR1DGEPORT MILL 
HARDING CHUCKER 

LATHE 
GRINDERS 

Preciaion machine shop 
FULL FRINGE BENEFITS 

APPLY IN PERSON 
PARK MANUFACTURING 

25051 Trowbridge, fnkster. Mich. 
(I Blk S. of Michigan, West of 

Beech Daly I 
<50-525
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Neišsenkantis skundų šaltinis
"Turėkite didelę svajo

nę..." įtikinėja Komjau
nimo Tiesoje (Nr. 79) vie
nas komjaunuolis. Vyru
kas porina apie jaunojo 
žmogaus veiklą, apie sa
viveiklą, apie lakstymą 
po visuomeninės, links
mos veiklos verpetus. 
Bepigu apie tai kalbėti 
režimo proteguojamam 
partiečiui. Kaip gi yra 
kasdienybėje, toje skur
džioje sovietinėje bui
tyje, kurios nenori maty
ti partietis, kurios nero
do turistams?

Toji buitis yra neišsen
kantis skundų šaltinis. 
Tame pat komjaunimo 
laikraštyje atvirai pra
sitaria kitoje skiltyje: 
žmonės principingai ke
lia įvairius trūkumus, 
kritikuoją tinginius ir ap
sileidėlius.

Iš kur tokia "priešiš
ka" pažiūra į pareigas ir 
darbą? Argi ir vis dar 
"Buržuazinių nacionalis
tų" įtaka dezorganizuoja 
gyvenimą, riedantį genia
laus Lenino nubrėžtais 
bėgiais?

Ant kokių bėgių tą gy- 
venimą pastatė Leninas 
matyti iš to pat spaudi
nio korespondentės G. Se ■ 
verinienės teksto. Mote
ris nesišvaisto "didelių 
svajonių" temomis. Ji 
konkrečiai dėsto apie Vil
niaus krautuves:

"Senamiestyje nėra 
erdvių parduotuvių su 
gražiai sufasuotomis pre
kėmis. Pavyzdžiui daržo
vių parduotuvėje Liudo 
Giros gatvėje nėra net 
krepšių pirkiniams su
dėti. Tenka bulves, svo
gūnus, obuolius ir visa 
kita laikyti rankose, sto
vėti eilėje..."

Korespondentė, pavaiz
duodama pirkėjo nepato
gumą keletą bulvių laiky
ti rankose, bestovint eilė 
je prie kasos, nurodo, 
kad krautuvėse sistema 
tingai "apskaičiuoja" pir
kėjus. Tai "apvalinimo" 
metodas.

"Pirkau lietuviško sū
rio, kuriokilogramas kai
nuoja 75 kap." rašo Seve- 
rinienė, "325 gramus ir 
sumokėjau 32 kapeikas".

"Apvalinimo" metodu 
jis permokėjo už 325 gra
mus sūrio 10 kapeikų. To
kiu būdu ji permokėjo ir 
už bulves ir kitas dar
žoves.

Nors laikraštis tvirti
na, kad "žmonės princi
pingai kelia įvairius trū
kumus (sov. žargonu taip 
nusakomi žmonių skun
dai dėl trūkumų), ištikrų 
jų taip nėra. Žmonės ne
nori veltis į režiminių 
negalavimų ratą.

"Gal paklausite, kodėl 
aš nepareiškiau šito ("ap
valinimo") pardavėjai. 
Visą laiką šitaip skai
čiuojama ir niekas ne
priekaištauja. Juk nekel
si eilėje, kur stovi apie

15-20 žmonių, triukšmo 
dėl poros kapeikų".

Šitos sistemingos va
gystės prie krautuvių ka
sų, kada ant kiekvieno pir
kinio kainos pardavėjas 
primeta po keletą kapei
kų (ir tai reprezentaci
nėse sostinės prekybose) 
rodo dar vieną graudų fak
tą: prekė visad branges
nė už pinigą. Prekę rei
kia atrasti, pagauti, su
skubti nupirkti.. Kas čia 
daug ginčysis dėl nuskai- 
Čiuojamų kapeikų!

Kada aptinkamos krau
tuvėje daržovės, lietu
viškas sūris, kitos retos 
gerybės, žmonės sustoja 
eilėn. Eilė, kaip nurodo 
korespondentė, siekia ir 
20 žmonių (Tikrovėje bū 
na ilgesnių eilių).

Eilės krautuvėse bū
dingas sovietinės preky
bos vaizdas Per tris de
šimtmečius, per kuriuos 
pagal propagandinius šū
kius, einama "iš vieno lai
mėjimo į kitą laimėji
mą", didžiausiu laimėji
mu galima laikyti suge
bėjimą ilginti eiles krau
tuvėse!

Ir tai nenuostabu. So
vietinė gamyba orientuo
ta į karo pramonę. Paval
diniai badu nenumirs. Jie 
gyvens iš atlaikų. Tie 
maisto atlaikai ir yra tik
roji eilių krautuvėse prie 
žastis. Neproporcingai, 
neekonomiškai, tiesiog 
beprotiškai didinamos 
militarinės industrijos 
įmonės negamina kraš
tui gerybių. Didelės dar
bininkų koncentracijos 
karo įmonės reikalin
gos maisto. Miestui ten
ka atlaikai.

Nepaslaptis, kad ir iš 
okupuotos Lietuvos ilgi 
vagonų sąstatai išveža 
maisto produktus, palik
dami už juos beveik be
verčius rublius. Ir jeigu 
žemdirbiai kolūkiuose, 
būdami arti savo priva
čių daržų, vis dar suge
ba verstis, miesto žmo
nės turi stovėti eilėse 
prie krautuvių. Kas čia 
ir besirūpins "apvalini
mo" praktika?

Žmonėms, tad, ne gal
voj "didelės svajonės", 
priverstinės komunizmo 
statyba. Jiems rūpi duo
na kasdieninė. Jie stovi 
eilėse dėl penkių kilogra 
mų bulvių...

Nenuostabu tad, kad to 
kių faktų akivaizdoje 
protarybinės išeiviškos 
damos iš Vilnies ir Lais
vės, aplankiusios okupuo
tą mūsų kraštą, nepalie
ka ten gyventi, ne re-emi- 
gruoja, bet grįžusios į im
perialistinę Ameriką 
lengvai ir patenkintai at
sidusta prekių užverstuo
se "marketuose".

Bet kodėl nė viena jų 
"nepastebėjo" to vargo 
kurį vaizdžiai išdavė so
vietinio laikraščio kores
pondentė? .

Kokia nepasitikinčia akimi Tu, mielas vyres
nysis bičiuli, stebi šiandieną suvažiuojantį jauni
mėlį. Tavo dvejojantis žvilgsnis sakyte sako: tiek 
pinigo, tiek darbo, tiek triūso, tiek vilčių, — o gali 
iš to visko nieko gero neišeiti!

Tiesa, pinigą klojai Tu širdingai, žinodamas, 
kad esi ne amžinas, ir kad tas jaunimėlis vieną 
.gražią dieną stos Tavo vieton. Pats save drąsin
damas įrodinėjai, kad Tu jaunimupasitiki, kad vis
kas bus taip, kaip Tu trokšti. Nuduodamas esąs ra
mus, garsiai pasakei, kad pinigą dovano ji be varž
tų, bet reikalavimų, be sąlygų. Tesprendžia jie pa
tys suvažiavę, kokiais keliais jie pasuks — Tu ap
mokėsi sąskaitą ir nieko nereikalausi.

O dabar, visa tai atlikus, padėk ranką ant šir
dies ir pasakyk atvirai: ar tikrai Tu tylėsi, jei jau
nimėlis pasuks Tau nesuprantamu keliu?

Nemanyk, kad Tu vienas taip abejoji. Žinai, ir 
man nėra nė kiek ramiau negu Tau. Kartais žvel
giu aš į jaunimą aplamai — ne vien lietuvių — ir 
gaila man darosi, ir pikta, ir neramu.

Ir pripažįstu aš Tau teisę statyti tavas sąly
gas ir reikalavimus.

Ir bandau aš "juos" suprasti, o ar man tatai 
pavyksta — kas jį žino... Kai su jais kalbuos, kai 
išsikalbu, ir svarbiausiai, kai aš juos stebiu iš ša
lies, darau savas — nebūtinai jų pačių —išvadas.

Išdėstysiu Tau tas savas išvadas, mielas vy
resnysis broli, išdėstysiu Tau tą jaunimą, gal ne vi
sai tokį, kokius jis dedasi, o tokį, koks jis man iš
rodo esąs.

***
Žvelgiu aš ne tiek į 

man artimus ir supran
tamus Algį, Vytą ar Ra
są, kiek į jų draugus: 
Tom, Diek ar Harry ang
losaksų kraštuose, Pablo 
portugalų-ispanų kalbų 
žemyne, Pierre ir Hans 
Europoje. Žvelgiu į Algio 
vienmečių tarptautinį 
kartelį, į jų klaikią mora
lę, į jų nepasitikėjimą vy
resniaisiais.

Nepasitikėjimą? Savai
me aišku, jie nepasitiki, 
nes jie buvo apgaudinėja
mi nuo mažens. Pamenu 
aš vieną "L’Express" 
žurnalo vedamąjį, rašy
tą garsios Franęoise Gi- 
roud, apie prancūzų tele
viziją: "Norėtųsi, kad 
kas nors pagaliau šaltai 
pasirodytų TV ekrane ir 
atvirai pasisakytų: taip, 
mane domina tiktai pini
gas. Juk ir aš turiu pa
dengti savo išlaidas. Man 
nusispiauti į jūsų televi
ziją, o jūsų moralė man 
nereikalinga. Jūsų didie
ji tautiniai idealai manęs 
nedomina, nes man yra 
svarbesni mano mažieji 
asmeniški interesai..." ,

Deja, tokio pageidauti
no atvirumo pasaulyje 
nėra, ir joks TV direk
torius tokios teisybės 
mums į akis nepasakys. 
Tačiau jaunieji žingsnis 
po žingsnio, metai po me
tų, modernaus pasaulio 
veidmaniškumą pradeda 
kaskart ryškiau įžiūrėti. 
Išvydęs dirbtinas viešos 
opinijos formavimo prie
mones, jaunas žmogus, 
kurs dar taip neseniai 
karštai tikinčia širdimi 
sekė straipsnius ir pro
gramas, neretai pats už
siangažavo — jaučiasi ap
gautas, suvedžiotas. Ku
pinas apsivilimo, jis ne
įžvelgia jį supančioj ap
linkoj laisvos varžybos 
išsišakojimų, jis temato 
neigiamas masių (taigo
jimo puses.

Stebi jaunuolis pinigi
nių interesų pajėgumą po 
litinėse kampanijose, 
spaudos tinklų siekius ir 
viešos opinijos kontrolės 
technikas (žinia yra nu
tylėta, arba "nuspalvin
ta", ji yra pristatoma di
delėmis ar mažomis rai-

dėmis, pirmame ar vidu
riniame puslapyje, net 
skaičiuojant ar viršuj ar 
apačioj puslapio ir t.t.). 
Išgirsta jis apie įvairių 
gaminių garsinimo bū
dus, apie idealizuojamų 
artistų populiarinimo 
priemones. Prideda jis 
prie to, didmiesčių susi
kimšimus, troškinantį 
orą, ir galvoja jis apie 
gamtos naikinimo eigą, 
kuriai sustabdyti reiktų 
stoti į beviltišką kovą su 
stambiomis įmonėmis. 
Visa tai bus jam apvaini
kuota karo vaizdais ir pa 
aiškinimu, kad karo tiks
las esąs kitur įvesti tą 
santvarką, kuriaipriklau 
so visi aukščiau paminė
ti dalykai: milijonų apy
vartos televizija, milijo 
nų apyvartos ekologinis 
teriojimas ir t.t.

Pastatykime save (pa
auglio Harry vietą, ir re
aguokime į dalykus jauno 
žmogaus intensyvumu ir, 
svarbiausiai, su jauno 
žmogaus vienašališku
mu. Gal tuomet mes ir
gi pasirinktume kraštu
tines savęs arkitųnaiki- 
imo priemones, ar nu
smegtume įkartų abejin
gumą?...

Didžiausia šios dile
mos tragedija glūdi ta
me, kad jaunas žmogus 
atmeta vyresniųjų pagal
bą ar patarimus. Jaunuo
lis yra įsitikinęs, kad 
kiekvienas žodis, kiek
viena programa, kiek
viena reklama stengiasi 
jį įtaigoti. Jis nesąmonin
gai užsidaro savisaugos 
kiaute ir bijo įsileisti ne 
tiktai tuos žodžius kurie 
kreipiasi į jo protą, bet 
ir tuos kurie eventualiai 
galėtų paliesti jo pasąmo
nę. Tėvai, jo akyse, netik 
tai jį, bet ir patys save ap
gaudinėja, manydami, 
jog jie gyvena tokiame 
pasaulyje, kurio jau se
niai nebėra.

Sugautas jį supančių 
piniginių interesų spąs
tuose, atsirubežiavęs 
nuo gimtos aplinkos, 
vakarietis jaunuolis dar 
nesugebėjo suformuluoti 
savitą, realią ir patvarią 
išeitį. Jis tiktai žvelgia 
su pavydu į komunisti
nius kraštus, kuriuos e —

gus dvejojimus. Lygiai 
kaip ir jo draugas Har
ry, Algis su nepasitikė
jimu žiūrėdavo į savo 
tėvų pasakojimus apie 
Lietuvos pavergimą ir 
regėdavo tuose pasako
jimuose dar vieną iš dau
gelio pasikėsinimų į jo 
laisvą galvojimą. Gana 
staigiu būdu, visa eilė įvy
kių jį privertė, lyg Sv. 
Tomą, ranka paliesti Lie
tuvos žaizdas. Jis tiesio
giniu būdu susipažino su 
pilnu okupacijos gyveni
mo žiaurumu.

Paskutiniųjų įvykių dė-

jo manymu — jį kamuo
jančių spaudimų neesą.

***
Viskas pasaulyje yra 

reliatyvu. Harry, Pierre 
ar Hanso išgyvenimai 
tampa gana vaikiški, kai ka, šiandieninė jauno lie- 
mes juos palyginame su ' 
sovietijoje augusio jau
nuolio giliu tragizmu. 
Harry, Pierre ar Hanso 
aimanavimai tuomet da
rosi panašūs į poniutės 
ašaras, kad kumpis su 
ananasais pečiuje apsvi
lo. Tokias ašaras pama
tęs, sovietuose augęs jau
nuolis negali nepastebė
ti, kad visų pirma reikia 
turėti kumpį ir anana
sus... ir kad jis pats jų 
niekad nėra turėjęs.

Sovietinio jaunuolio 
skundas yra žymiai rea
lesnis: tai yra ilgas pa
sakojimas apie kalėji
mus, koncentracijos sto
vyklas, politinių disiden
tų uždarymus (beprotna
mius, kruvinus sukilimų 
malšinimus, priversti
nus darbus, priverstinas 
eisenas, priverstinas or
ganizacijas, priversti
nus susirinkimus, pri
verstinas politinio moks
lo programas.

Sovietinis jaunuolis 
jaučia lygiai tokį pat ne
pasitikėjimą sava aplin
ka kaip ir vakarietis,bet 
jojo argumentai yra gi
liau ir žymiai tragiškiau 
pamatuoti. Sovietuose, 
vieton vakarietiško lais
vos varžybos įvairumo, 
tėra vienas visagalis 
valstybinės represijos 
aparatas. Atmosfera yra 
grubi, jaunuolio galvose
na yra smaugiama jėga.

Tokios sąlygose, sovle 
tinio jaunuolio akys vil
tingai krypsta į kapita
listines valstybes, kur — 
jo manymu — jįkamuo- 
jančių spaudimų nėra.

***
Vakaruose užaugęs gal

vojantis jaunas lietuvis 
stovi tarp šių dviejų pa
saulių. Augdamas, jis ge- čiau kažkodėl regis man 
rai pažino Harry, Pablo 
ar Pierre dilemas. Jis 
jas vertina kaipo artimus 
klausimus, ir daugelyje 
atvejų vakarų civilizaci
jos prieštaravimai jam 
irgi susivedė į skausmin-, pavėjui...

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausiu Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

GERI AUSIAI PATLSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE 

'AUDRONĖ’

tuvio išeivio politinė per
spektyva toli gražu prašo
ka siaurą jo bendraam
žių vakariečių galvose
ną. Lietuvis J. Kongreso 
dalyvis šiandieną stovi 
išimtinoje padėty: jo pa
tyrimas yra tampriai su
sijęs su dviem pasau
liais, kuriuos jis abu pa
žįsta, kuriuos jis abu 
gali žinoviškai vertinti.

Iki šiol jauno išeivio 
atsakymas abiem pasau
liam buvo stebėtinai taik
lus : jis susivedė į vieną 
šūkį: "laisvės Lietuvai" 
Tą patį šūkį vartojo Kau
ne sukilę moksleiviai.

Tolimesni Jaunimo 
Kongreso dalyvio keliai 
ilgainiui tegalės būti tik 
tai tokie, kokiais nežen
gė nei jo tėvai, nei jo se
neliai. Jau dabar, jaunas 
kongresantas suvokia, 
kad jo galvosenoje gali 
gimti formulė siekianti 
sujungti dviejų pasaulių 
jaunimo laisvės troški
mus.

Ar jaunas lietuvis su
gebės savo moralinę ga
lią pajusti ir ar jis mo
kės ją tinkamai panaudo 
ti — tepasakys tiktai atei
tis ir ilga virtinė nesi
liaujančios kovos metų. 
Kol kas, jauno atstovo pir
mas atsakymas —leis
kite daryti spėjimus — 
turbūt bus bendros visų 
pavergtų tautų akcijos pa
reikalavimas. Gal ir 
ryšiai su Lietuva, bet ne 
tokie, kokius įsivaizduo
ja vidurinioji "evoliuci- 
ninkų" karta. Abejais at
vejais, atsakymas tega
lės būti tiktai savitas ir 
... sprogdinantis.

***
Gal aš klystu, mielas 

baltgalvi bičiuli... Ta-

keisti, naujoviški jaunųjų 
keliai, kurių gal nei Tu, 
nei aš nesuprasiva. Ir vis 
man galvojasi, kad Jau
nimo Kongresan įdėtas 
Tavo pinigas nenuskris

87 East Bav Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 128-8125-

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 vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.
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ROMO KALANTOS PILĖNAI... <'°)

PILĖNŲ LIEPSNOS ESTAFETĖ
BRONIUI KAVALIŪNUI MIRUS

Psichiatrijos 
protokolas

tokolo, neesminiais davi
niais (išlikęs Romo laiš
kas, piešinėlis), igno
ruodami gyvenimo fak
tus , kad Romas gerai mo
kėsi, ėjo visuomenines 
pareigas, galėjo dirbti 
įmonėje...
"ekspertų"
yra kopija tų protokolų, 
kuriais remiantis Rusi
joje kišo ir tebekiša į 
psichiatrines ligonines 
neklusnius partiniam dik
tatui kultūrininkus...

Tuo tarpu, savaime su
prantama nakties tam
soje, įvyksta tikrai pa
mišėliškos vaizduotės 
darbas. Jį atliko tie, ku-

Romo karsto palydovų 
minia, milicininkų išvai
kyta, spontaniškai susi
rinko Kauno gatvėje kitą 
dieną. Tai buvo gegužės 
18, ketvirtadienį. Keli 
tūkstančiai jaunuolių, ku
rių amžius nustatomas 
nuo 16 iki 24 metų, norėjo 
praeiti gatve, protestuo
dami dėl vakarykščio 
milicijos brutalumo. Ir 
vėl milicija stengėsi su
trukdyti spontanišką ei
seną. Kilo visa eilė susi
dūrimų, ginčų, susi- 
stumdymų. Buvo girdėti 
šūksniai: Laisvės Lietu
vai!

Tokios pat demonstra
cijos pasikartojo kitą die- riems sovietinės psichi- 
ną, penktadienį, gegužės atrijos ekspertų protoko- 
19-ją. Atrodo, dabar ke- lai netaikomi. Romo Ka
li atūkstantinė minia pa- lantos karstas, iškasa- 
kliuvo į spąstus. Demons- mas ir nuvežamas palai- 
tracijos kvartalai buvo 
apsupti specialių riau
šėms malšinti dalinių. 
Užsienio korespondentai 
vadina tuos dalinius "pa
rašiutininkais". Girdėti 
iš kitų šaltinių, kad tai po
litinės milicijos pulkas, 
ištreniruotas riaušėms 
malšinti, atskraidintas į 
Kauną iš Rusijos. Dides
nė jo kareivių dalis — 
mongolai. Pulkas gali 
naudoti bet kurias prie
mones malšindamas pro
testuojančius žmones. 
Rezultate — minioje bu
vo nukauti keli (sako še
ši) asmenys ir 200 jau
nuolių suvaryti į kalėji
mą, kur jie įkalinti.

"Sukilimas" buvo su
tramdytas ir Kauno Tie
sa pskelbė.kadper "chu
liganų" riaušes sulaiky
ti... keturi chuliganai, 
turį nešvarią praeitį.

Čia pat sekė praneši
mai, kad psichiatrijos ži
novai, jų visa komisija, 
ištyrė susideginusio Ro
mo Kalantos psichinį sto 
vį ir jo užrašų bei pie
šinių^) ir autoritetingai 
nustatė, kad Romas buvo 
psichiškai nesveikas. Ši 
"autoritetingoji komisi
ja" rūpestingai vengė sa
vo protokole paminėti, 
kad Romas susidegino, at
kakliai kartodama žodį 
"nusižudė". Šios "auto
ritetingos komisijos" 
darbo metodas visiškai 
prieštarauja elementa
riems teismo medicinos 
metodams, kurie reika
lauja tyrinėjime post 
mortem (po mirties) vi
siškos patiektų faktų pil
nybės. Šioji komisija rė
mėsi, tai matyti iš pro-

doti į kitą vietą. Per
daug buvo gėlių ant švie
žiai supilto kapo. O gal 
tai buvo tėvų atnešamos 
gėlės?

Šį tragišką ir prakil
nų susideginimo protes
to ženklan įvykį, bolševi
kams labai parūpo savo 
šviesoje pristatyti išei
vijai. A. Vaivutskas mu
ša "kablegramą" iš Kau
no į... Vilnies redakciją! 
Vaivutskas skuba "pri
statyti" įvykį.

"Įvykiu bandė pasinau
doti grupelės chuliganų 
ir dykaduojaujančių pa
auglių" skelbia pakvai
šėlis ir melagis A, Vai
vutskas. Toje pat "kable- 
gramoje", šis bolševiki
nis reporteris sako: "ke
lias dienas jie mėgino 
truktydi mieste rimtį, pa- damiesi apie įvykius Kau- 
žeidinėjo viešąją tvar- ne. Nei vienam jų neleido 
ką. Kompetentingi orga- nuvykti Kaunan, ir tai in- 
nai ėmėsi priemonių tvar
kai užtikrinti. Milicijai 
padėjo draugovininkai, 
darbininkai, studentai. 
Miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas M. Miku- ros vardu, pakartojo Kau 
čiauskas, kalbėdamas 
per Kauno televiziją, pa
brėžė, kad miesto dar
bo žmonių kolektyvai su. 
prato šių priemonių bū
tinumą ir vieningai pri
tarė joms".

Dėl grupelės chuliganų 
"tvarkai" atstatyti į gat
ves išžengia "kompeten
tingi organai", milicijai 
talkina "draugovinin
kai", vykdomojo komite
to vadovas kalba per te
leviziją, jis sovietiškai - 
reikšmingai (tai yra gra 
šiai) kalba apie "šių 
priemonių būtinumą"! 
Mat tomis dienomis dar

VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis lietnis"

(9)
— Karininkas, jis guli džiovininkų sanatorijo

je.
Ir staiga mano smegenis nutvieskė tartum žai

bas mintis: aš viską supratau! Tai moteriškaitei aš 
turėjau įrodyti, kad ji gali tapti motina, aš jai tebu
vau reikalingas tik kaip patinas eksperimentui pa
daryti! Mane nupurtė šaltas pasišlykštėjimas. Ne
be reikalo ji mane kartais vadindavo savo patinė
liu. Valdydamasis ją paklausiau:

— Ar tu negali persiskirti su savo vyru?
— Žinoma, galiu ir aš persiskirsiu: aš nebe

noriu su juo gyventi.
— Gerai padarysi: mūsų vaikui reikia tėvo,— 

mano viltis atgijo.
— Tėvo? — ji lygnustebo. — Nesirūpink, vaiką 

aš užauginsiu viena.
— Suprantu: Mauras padarė savo, Mauras gali

Balandžio 4 d. nedideliame 
Australijos mieste, Seymour 
(Victoria), mirė Bronius Kava
liūnas. Širdies negalavimai nu-

būta laidotuvių. įkapduo- dar vieną tŲ puikių Lietu- 
bes leido demonstracijos vos įaisvfes periode išaugintų 
metu nukautus jaunuo
lius. Daug tėvų nežino, ar 
jų vaikas kalėjime, ar 
nebegyvas įmestas į 
miesto morgą?

Su "gryna sąžine" Kau
no Tiesa pradėjo skelbti 
"darbo žmonių" laiškus 
bei pareiškimus, kuriais 
smerkiami "chuliganai". 
Bematant prie tų "darbo 
žmonių" laiškų prisijun
gė tarybiniai intelektua
lai. Šie bolševikiniai tū
zai lankosi užsieniuose. 
Išeiviai turi ilgam atsi
minti tokių vardus: Medi
cinos instituto profeso
rius J. Brėdikis, meno 
veikėjas S. Ratkevičius, 
poetas — sovietinis agi
tatorius A. Drilinga.

Pagaliau pasirodė Ro
mo tėvų laiškas Kauno 
Tiesoje. Nelaimingi tė
vai tiktai prabėgomis už 
simena apie savo šeimos 
tragediją. Jų laiško rū
pesčiai — sudrausti ^ne- 
susipratusį elementą", 
kuris trikdo mieste rim
tį!

Būdingas žodis "trik
dyti) vienodaipanaudoja
mas Kauno Tiesos infor
macijoje, Miesto vykdo
mojo komiteto pirminin
ko pareiškime ir Kalantų 
laiške. Tas prašokęs ne
apdairumas rodo tikruo
sius Kalantų laiško auto
rius!...

Romo susideginimo ži
nia atsitrenkė Maskvos 
propogandos biure. Už
sienio korespondentai ap
gulė ten stalus, teirau-

sūnų, kuriais Lietuva grožėjosi 
ir žydėjo.

Jo gyvenimo kelias kuklus ir 
dailus. Jis buvo dainos mylėto
jas, jis buvo dainininkas.

Gimęs 1907 metais Liepojoje 
Lietuvai kuriantis su savo tė
vais ir broliais grįžta L ietu- 
von. Seka kiekvienam veržliam 
gabiam jaunuoliui būdingas 
mokslo, ateities siekių, darbo 
laikotarpis. Dėl savo jaunų me-

trigavo korespondentus. 
Bolševikinis pareigūnas 
Ivan Udalcov (angliškai 
išversti smart one), ku
ris kalba Novosti agentū-

no Tiesos sapaliojimus 
apie chuliganų grupelę. 
Udalcovas kartojo Kauno 
"psichiatrų" protokolo 
tvirtinimus. Udalcovas 
tvirtino, kad "dabar Kau
ne atstatyta tvarka". Ne
jučiomis melagiui apsisu
ka liežuvis. Kaunas yra 
306,000 gyventojų mies
tas. Kokią netvarką suge. 
bėtų padaryti tokiame 
mieste "grupelė chuliga
nų"?

Demonstracijos pra
sidėjo laidotuvių dieną, 
tęsėsi dar dvi dienas, vis 
gausėdamos dalyviais,

kol pasigirdo "parašiuti
ninkų" automatų garsai. 
Kada Kaune gatvių san
kryžose pastatytos iki 
dantų ginkluotos "užkar
dos" — Kaune atstatyta 
tvarka (I. Udalcovo žo
džiai)...

Šauksmas ties praraja 
sulaukia aido. Gaisro 
liepsnos atšvyti pašvais
te. Ir širdis atsišaukia į 
širdį. Taip buvo su Ro
mo Kalantos įžiebta lieps
na. Protesto liepsnos es
tafetė apsireiškė netru
kus.

Apie birželio pirmąją 
lietuvis jaunuolis užlipo 
ant keturių aukštų pa
stato stogo, apsipylė ben
zinu ir kaip pasakiškas 
ugnies paukštis puolė že
myn. Jis mirė keturias 
dienas vėliau. Tai įvyko 
Varėnoje. Šis jaunuolis 
susidegino solidarizuoda
mas Romo Kalantos šū
kiui ir protestuodamas 
dėl laisvės stokos.

Varėna nedidelis mies
tas. Čia parankiau išlai
kyti "tvarką" ir žmonių 
čia netiek, kad "tvarką" 
galėtų demonstracijos pa
žeisti. Bet ir čia bolše
vikams nepavyko nuslėp
ti įvykio. Gal būt, kada 
šias eilutes skaitysite pa
aiškės Varėnos jaunuolio 
vardas? Gal būt, laikui 
bėgant, spaudoje pasiro
dys Romo ir jo, kol kas, 
nežinomojo, pasekėjo at
vaizdai?

Protesto liepsnos es
tafetė nėra žvakės lieps
nelė ant kapo. Tai dide
lės, gal būt, dabar labai 
tolimos liepsnos, gaisro 
dėl laisvės pranašai.

Lietuvos istorijoje to
kioms aukoms, tokioms 
liepsnoms, rezervuotipe- 
destalai. Pro gyvenamų
jų dienų blankybę, pro 
kasdienybės pilkumą, 
okupuotos Tėvynės lietu
viai ir išeivija staiga pa
mato — jie gyvena hero- 
jlkos periode...

tų nepatekęs J Karo Mokyklą, 
Bronius, kiek vėliau, ja baigia 
(karo prievolę atlikdamas) su 
jaunesniojo leitenanto laipsniu. 
Vėliau pakeltas leitenantu.

Bronius baigia Pašto ir tele
grafo kursus, dirba telegrafe. 
Vėliau, Pašto valdyboje gauna 
reikšmingas pareigas. Bedirb
damas, baigia gimnaziją, stoja 
l Vytauto Didžiojo universitetą 
ir teisių fakultete išklauso eko- 
nomijos mokslus.

Jis noriai ir sumaniai dirba 
visuomenėje. Priklausė daugiau 
organizacijų. Atsargos studentų 
karininkų ramovėje buvo vice
pirmininku. Dainuoja studentų 
chore, kuris K. Kaveckui vado
vaujant, pasidarė reprezentaci
niu lietuvių dainos vienetu. Daž
nos choro gastrolės užsieniuo
se (Švedija, Prancūzija, Suomi
ja, Čekoslovakija) nešė pelnytus 
laurus chorui ir lavino choris
tus, plėtė jų pažinti su Vakarais. 
Bronius dainavo ir ats. karinin
kų korporacijos Ramovė chore, 
viename iš geriausiųjų vyrų cho
rų Lietuvoje, kuriam vadovavo 
muzikas Ignatavičius. Savo jau
natvę Bronius sugebėjo sukurti 
spalvingą ir polėRišką: kietas 
mokslo siekimas, kelionės už
sieniuose, daina choruose, so
lo... Jis turėjo puikų tenorą. 
Didelis nuostolis mūsų dainos 
menui, kad Bronius kuklinosi ir 
nesiekė scenos, nesvajojo apie 
operą. Paprasta dainelė, lygiai 
ir sudėtinga operinė arija, pla
čiai ir niuansuotai puikiai skam 
bėjo jo interpretacijoje.

Jeigu man tektų sugriebti Bro
nių savo prisiminimuose. Ir jei 
gu aš imituočiau nepamėgdžio
jamąjį M. Vaitkų, stengčiausi 
pavaizduoti susitikimą su Bro
niumi:

Jis ateina } mane, visad šyp
sodamasis, šviežias kaip pava
sario rytas, apsirengęs ne fran- 
tiškai, bet pedantiškai dailiai, 
iki dandy korektiškumo. Viskas, 
ką jis nešioja akies nerėžiantis 
mados diktatas. Pažįstamų tiek 
daug, kad mums besikeičiant 
pirmais susitikimo sakiniais, 
jam tenka nuolat atsakyti l svei
kinimus. Iš jo balso iš karto su 
gauni tenorą, galinu nesuklupti 
Cavaradossi fortissime. Jis vi
sad geros nuotaikos ir tai mane 
pagauna. Sutikus su juo tuoj ima 
noras kalbėti apie plačius daly
kus, kurie kaž kur už Laisvės 
Alėjos sferų. Jis paberia švel
nių pokštiškų sakinių, ir tie pla
tūs jaunuoliui dalykai, kurie kaž 
kur už Laisvės Alėjos ribų, stai
ga darosi savi, suprantami, juo
kingi... Kodėl mane žavi tokie 
dailūs jo rankų ir galvos jude
siai? Neaiškiai aš suvokiu: jis 
man patinka? Ne, daugiau, aš j{ 
mėgstu už visad pavasarinio švie
žumo nuoaikos atnešimą...

Sovietinei okupacijai prasidė
jus Bronius buvo atleistas iš dar
bo. Jis prisiglaudė Marginių 
bendrovėje, kur laukė arešto. 
Prie vokiečių jis dirbo Dailės 
kooperayve. 1944 metais jis pa 
sitraukė l Vakarus.

Ir tremties varguose j{ trau
kia daina. Jis {stoja { Čiurlionio 
ansambli, kur dainavo jo brolis 
Antanas. Ansamblyje jis sutin
ka savo būsimą žmoną Eleną 
Ramoškaitę. Mokąs daug sveti
mų kalbų, diplomatinio reprezen-

JURGIS GLIAUDĄ

A.A. Bronius Kavaliūnas 
tatyvumo iš prigimties, Bronius 
buvo puikus ansamblio atstovas 
bet kur. Ansambliečiai jj vadino 
Karaliumi!

Emigracijai iš prancūzų zonos 
prasidėjus dalis ansambliečių, 
jų tarpe ir Bronius, išvyko Aus
tralijon. Jie galvojo sukurti už
uomazgą dainosansambliui Aus
tralijoje. Bet juos sutiko žiauri 
realybė. Tai buvo sunkios įsikū
rimo sąlygos. Jie buvo išmėtyti 
po mažas, atokias vietoves. Ne
trukus ir fiziniai negalavimai 
sustabdė iniciatyvą. Aplinkui pra 
dėjo plisti pilka išeiviškojo gy
venimo kasdienybė. Atski'rtis 
nuo lietuvių masės, nostalgija, 
šeimos nelaimės (sūnaus auto 
katastrofa) — visiškai palaužė 
karališkojo Broniaus sveikatą.

Liūdesyje liko jo Žmona Ele
na, dukra Laima, sūnūs Vikto
ras ir Kęstutis. L iudi jo broliai 
Viktoras (Lietuvoje) ir Čiurlio
nio garbės ansamblietis Antanas 
(Clevelande). Trečias brolis — 
Juozas — 1967 metais mirė Det
roite.

Grįžkime J prisiminimo erd
vę:

Matau du brolius dainininkus, 
Bronių ir Antaną, ant Palangos 
tilto raudonai saulei besilei
džiant l vis labiau po ja įside
gančią jūrą. Reginys toks pla
tus, toks neaprėpiamai didingas 
kad mes visi, prie miesto ankš
tos pripratę, stovime lyg išvy
dę stebuklą. Nuotaikai ir vaiz
dui reikia ryšio. Tas ryšys daina 
— plati kaip jūra, drąsi kaip jū
ros vėjas. Broliai Bronius ir 
Antenas pradeda dainą, išjudi
na minią žmonių, {jungia visus J 
vieną polėkj, Į dainą.,.

Argi tokiam polėkiškam Bro
niui {manoma rašyti nekrologą? 
Gal tik tarti: daina nutiloAustra- 
lijoje.
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nešdintis veniop! — mano širdyje vėl ėmė virti 
pyktis.

— Bet, brangusis, — pasakė ji švelniai, — aš 
nieko tau nežadėjau, nieko tave neprašiau, aš tau 
atsidaviau be jokių sąlygų, jokios sutarties mes ne
pasirašėme, — ji šyptelėjo. — Aš nesijaučiu esan
ti tau skolinga, aš atsilyginsiu šimteriopai...

— Kaip nesijaučia skolingas profesorius, pada
ręs eksperimentą su jūros kiaulyte, — pasakiau 
aš apmaudingai. Tada ji supyko ir paklausė:

— Kas tu toks esi? Ką tu moki? Kokia tavo 
ateitis? Jei už tavęs ištekėčiau, iš komes gyven
tume? Man reikia tvirto užnugario, aš noriu būti 
dailininkė.

— Kitaip sakant, nori turtingo vyro?
— Tikrai taip, aš noriu turtingo vyro, — at

sakė ji kietai.
— Tu pradėjai kaip lady Chatterley ir baigsi 

kaip miesčionė, — pasakiau sarkastiškai.
— Neteisybė, lady Chatterley baigė kaip 

miesčionė, nes ji ištekėjo už savo meilužio, o aš 
pradėjau ir baigsiu kaip menininkė. Bet baikime 
tas kvailas kalbas ir baikime savo dieviškas atosto
gas kaip draugai. Aš tave suprantu kaip vyrą:tavo 
savimyla užgauta, tu jautiesi pažemintas, bet tikėk 
manimi, aš nenorėjau tavęs nei užgauti, nei paže
minti, aš tave mylėjau, tikrai mylėjau ir tos be
protiškos, gražios vasaros aš niekad neužmiršiu.

Bet atostogos visą gyvenimą negali tęstis. Meilės 
svaigulys yra viena, o gyvenimas — kas kita. Jei 
aš už tavęs ištekėčiau, mes tikriausiai būtume.la- 
bai nelaimingi, nes nuo savo meno aš vistiek neatsi
sakyčiau, ir šeimos išlaikymas gultų ant tavo vie
no pečių... Nebūk toks nusiminęs... Klausyk, Kas
tyti, — prisiglaudusi ji šnabždėjo man į ausį, — aš 
dar galiu pabūti su tavimkeletą dienų. Oras dar gra
žus. Pagyvenkime dar savo pilyje ir baikime savo 
stebuklingas atostogas tokiu audringu meilės polė
kiu, kuris amžinai pasiliktų mūsų širdyse. Kasty
ti, pabučiuok mane!

— Bet aš jos nepabučiavau, aš tylėjau, aš ne
galėjau jai dovanoti. Tuomet ji nuėjo į palapinę ir 
ėmė dėtis savo daiktus. Aš irgi apsirengiau. Tą 
naktį mūsų kelionė laiveliu per ežerą buvo pati 
liūdniausia mano gyvenime. Ji sėdėjo tokia ma
žutė, susmukusi, lyg suakmenėjusi. Mano širdis 
kraujavo, tartum varstoma kalavijų. Keletą kar
tų norėjau pulti prieš ją ant kelių, bet negalėjau: 
įžeidimas buvo per skaudus. Prie miestelio ant 
kranto mes atsisveikinome. Jūratė kūkčiodama puo
lė man į glėbį, aš pabučiavau jai įkaktą ir nebeat- 
sigręždamas šokau į laivelį. Tąnaktįmėnulis buvo 
prakeiktai liūdnas... Taip baigėsi mano pasaka iš 
tūkstančio ir vienos nakties...

(Bus daugiau)
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PERIODONTO LIGA
Odontologijos studentas DAINIUS DEGESYS

Statistika rodo, kad su 
ėjus 55 metams amžiaus, 
pusė žmonių Amerikoje 
turi dirbtinius dantis. 
Nei vieno sveiko danties! 
Paprastas, paviršutiniš
kas dantų valymas nesu
stabdo šios biaurios li
gos, kuri padaro, kad su 
augę praranda dantis. Pa
prastas dantų valymas su 
šepetuku sumažina dantų 
gedimą, bet taip pat nu
galima tik pusė bėdos. 
Žmonės praranda dantis 
ne vien tik nuo paties 
danties gedimo (decay), 
bet ir nuo dantų pamato 
ištižimo (periodontal) li
gos. Ši liga daugiau pri
sideda prie dantų prara
dimo suaugusiuose negu 
paties danties gedimas.

Kad ši liga užpuola su
augusius nereiškia, kad 
jaunimo tai neliečia ir, 
kad toli gražu suaugusių 
problemos. Taip nėra. 
Si dantų pamatų liga anks 
ti prasideda. Iš penkiolik
mečių vaikų, keturi iš 
penkių turi pirmus pra 
dinius simptomus: dan
tų smegenys (gums) iš
tinsta, ir kraujuoja. Jei 
liga nėra suvaldoma šioj 
stadijoj, kaulas, kuris 
randasi po apačia dantų 
smegenų sugenda ir dan
tis pradeda klibėti. Bur
na nemaloniai kvepia, 
skauda, žmogus negali 
gerai valgyti. Jei ne per 
vėlu ir yra galimybė, 
daktarai daro ilgai už
trunkančias, skausmin
gas ir brangiai kaštuo
jančias operacijas ar 
transplantacijas. Jei jau 
po laiko, nieko nelieka 
kaip dantis ištraukti. Be 
dantų žmogus blogai val
go, blogai atrodo, nes ir 
geriausiai pritaikinti

Žmogui ir nieko ne- 
valgant gali susiformuo
ti šis "plaąue" ant dan- 

dirbtini dantys negali at- ties. Nervinė įtampa pa
likti to ką tikrieji, sa- keičia seilių sudėtį, bur- 
vi dantys gali. no j atsiranda daugiau bak-

Tarpcautinis patalogijos Žurnalas "Experimental and Molecular 
Pathology", 5iy mėty birželio mėnesio laidoje, volumel6,atspaus- 
dino dr. A. Butkaus straipsnj "Aortic llpids of canine arterio- 
slerosls". Tame straipsnyje yra įdomios medžiagos tiems kurie 
domisi arteriosklerozės liga.

Dr. A. Butkus yra experimentinės lipidų laboratorijos vedėjas 
Clevelando Klinikose. Nuo šių metų pradžios jis perėmė dar ir kli
nikinės lipidų laboratorijos vadovavimą. Dr. A. Butkus su bendra
darbiais lipidų tyrimams naudoja eksperimentalinius gyvulius. Ban
dymai parodė, kad dieta turi didelę |taką | organizmo kraujagys
lių - arterijų pakitimus. Dieta turinti savo sudėtyje prisotintų rie- 
balilių rūgščių ir cholesterolio tam tikrą kiek), per ilgesni laiką 
sukelia organizmo arterijų pakitimus vadinamus arteriosclerosu.

Džiugu, kad lietuvių vardai vis dažniau ir dažniau pasirodo tarp
tautiniuose mokslo žurnaluose.

Ką daryti, kad išveng
ti tokios nelemties? Rei
kia kas dieną išvalyti iš 
tarpdančių ten atsiran
dančią baltą medžiagą 
(Plaąue), kuri susidaro iš 
mažų bakterijų. Šios pri 
siklijuoja prie dantų ir 
veisiasi ir prigamina nuo
dingų cheminių medžia
gų (Toxins), kurios erzi
na dantų smegenis. Pa
viršutiniškas dantų valy
mas su danties šepetu
ku palieka apie 80% bak
terijų nenuvalytų. Aty- 
dus valymas su švelniu 
šepetuku aplinkui dantis, 
judinant šepetuką į visas 
puses, prie dantų ir kar
tu prie gingyvos, daugu
mą šių bakterių nuvalo.

Kad nuvalyti visas bak 
teri jas yra būtina vartoti 
dantų siūlas (floss). Šį 
šniūrelį reikia įsprausti 
į tarpdantį ir taip pat į 
mažiukes kišenes, ku
rios randasi tarp dan
ties smegenų ir paties 
danties, ir traukyti jį že 
myn tai vėl aukštyn. 
Kiekvieną dantį taip rei
kia apvalyti. Tokia kas
dieninė procedūra trun
ka nuo trijų iki dešimts 
minučių. Iš pradžių tai už 
trunka ilgiau, bet su 
praktika daroma pažan
ga. Užtenka vieną kartą 
į dieną taip plauti dantis, 
net nebūtina vartoti dan
tų pastos.

Pagal daktarą Stephen 
Grossman, iš Columbia 
Universiteto, kraujavi
mas ar skausmas po to
kio valymo rodo, kad dan
tų periodonto liga jau pra
sidėjusi, bet dar suval
doma.

J. Garlos nuotrauka

DIDINGA LAISVOJO PASAOLIO LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ...
. (Atkelta iš 1 psl.) 

teatrą pirmiausia buvo 
įnešamos JAV, Lietuvos 
ir visų kraštų, iš kur šo
kėjai dalyvauja, vėlia
vos. Įkandin jų žygiavo 
Australijos krepšininkų 
rinktinė, o po jų su va
dovais žygiavo tautinių 
šokių grupės. Paradas 
nepaprastai tvarkingas, 
įspūdingas, tęsėsi 25 
minutes ir į amfiteatrą 
pirmoje dalyje įžygiavo 
vyresniosios šokėjų gru
pės su apie 1500 šokėjų.

Šventės komiteto pir
mininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas sveikina 
Ponią Nixonienę, aukš
tuosius svečius, tautinių 
šokių grupių vadovus, šo
kėjus ir iškelia šios šven
tės esmę ir prasmę.

Kongr. Ed. Derwinski, 
daug padėjęs inž. V. 
Adamkui atkviečiant po
nią Nixonienę, gėrėjosi 
švente ir dr. L. Kriau- 
čeliūnui įteikė liepos 2 d.

terijų ir jos limpa prie 
dantų. Mityba taip pat pa
veikia "plaąue" formavi
mąsi. Minkštas, lim
pantis maistas, kaip bal
ta duona, prisideda prie 
"plaąue" atsiradimo. Iš. 
kitos pusės, natūralus 
valgis, kaip rupi duona, 
salotos, obuoliai, prisi
deda prie dantų švaros. 
Jie kietesnes konstituci
jos ir valgant nuvalo dan
tis ir smegenis.

Šiuo metu yra atsira
dusi ir nauja problema, 
tai dantų smegenų dides
nis palinkimas į suerzi
nimą pas moteris varto- 
jančias "orai contracep- 
tive" piliules. Taip kaip 
nėštume, taip ir varto
jant šias piliules moters 
hormonų kiekis kūne pa
didėja ir padaro jas dau
giau linkusias į danties 
smegenų suerzinimą ir 
ištinimą. Moterys, ku
rios vartoja šias piliules 
turi ypatingai prižiūrėti 
burnos higieną.

Jeigu žmonės pilnai su 
prastų kaip svarbu turė
ti sveiką burną nuo ku
rios sveikatingumo visa 
žmogaus savijauta pagė- 
rėja, žmonės šypsotųsi 
daugiau ir išvengtų dide - 
lių išlaidų dantų taisy
mui.

ant Baltųjų rūmų plėve- 
savusią JAV vėliavą. 
Šen. Ch. Percy pažymė
jo, kad astronautai nuve
žė Lietuvos trispalvę į 
mėnulį ir išreiškė viltį, 
kad kovojanti lietuvių tau
ta siekia laisvės ir ji vėl 
bus laisva.

Laisvojo pasaulio lietu
vių IV tautinių šokių šven
tę atidaryti pakviečiama 
JAV prezidento žmona po
nia Patricia Nixonienė.

Vėl audringos ovacijos 
ją pasitinka. Ponia Nixo- 
nienė kukli, šiltu,papras
tu žodžiu gėrisi lietuvių 
tautos kultūra, šios šven
tės nepaprastu grožiu, 
prisimena savo dukterų 
ir dabartinio žento D. Ei- 
senhower apsilankymą 
trečioje šventėje, kurie 
sugrįžę jai pasakoję kad 
anoji šventė buvusi gra
žiausia pasaulyje. Ji lin
kėjo išlikti lietuvių kul
tūrai gyvai. Jos kalba bu
vo vienos minutės, bet ne 
paprastai šilta. Ir vėl di
džioji žiūrovų minia su
kelia nesibaigiančias ova
cijas.

Viktorija Kučaitė ir 
Indrė Rudaitytė poniai 
Nixonienei įteikia rožių 
puokštę, o ji rožes įtei
kusią mergytę pabučiuo
ja.

Smieliauskaitė ir Lek- 
niekas poniai Nlxonienei, 
Šventės komiteto ir visų 
lietuvių vardu įteikia gra
žią gintarinę sagę, ga
mintą Lietuvoje, kurią ko
mitetui padovanojo Ve
ronika Janušąitienė.

Po to ponia Nixonie- 
nė, lydima inž. V. V. 
Adamkaus ir aukštųjų 
amerikiečių pareigūnų 
žygiavo per salę įspecia- 
liai prezidentienei skirtą 
ložę. Ji sveikinosi su tau
tinių šokių šokėjais, o 
salėje išsirikiavę tauti
nių šokių grupės ir šven
tės dalyviai entuziastin
gai sveikino.

Prezidentienė su ki
tais svečiais šventėje iš
buvo iki pirmos pertrau
kos, atydžiai stebėjo 
šventės eigą, gėrėjosi 
gražiais tautiniais šo
kiais ir originaliais ir 
spalvingais tautiniais 
šokėjų drabužiais. Drau
ge su liet, jaunimu taut. 
šokius šoko III. guberna
toriaus duktė Elizabeth.

Šventės programa vy

ko sklandžiai. Meno va
dovė Genovaitė Breich- 
maniėnė parodė didelį s a-, 
vo talentą ir sugebėji
mus suplanuojant išėji
mus, įėjimus, šokių kai
tą. Žvelgiant į mažųjų ir 
vyresniųjų šokius Iškai
tei tūkstančius gražiau
sių figūrų ir amfiteatre 
buvo šokėjų išaudžiami 
ištisi tautinių raštų plo
tai.

Šventė baigta JAV LB 
CV pirmininko Vytauto 
Volerto žodžiu. Jis dėko
jo šventės rengimo ko
mitetui, ypač pirminin
kui dr. L. Kriaučeliūnui, 
meno vadovei G, Breich- 
manienei, grupių vado
vams ir visam mielam 
jaunimui.

Dr. L. Kriaučeliūnas 
išryškindamas glaudų ko
miteto ir LB CV darbą 
dėkojo už visokeriopą pa
galbą ir V. Volertui įtei
kė gautą iš kongresmano
E. Derwinski JAV vėlia
vą. Meno vadovei G. 
Breichmanienei įteiktos 
rožės ir pareikšta išskir
tina padėka. Minia žiūro
vų ’risų gražų darbą vėl 
palydi audringomis ova
cijomis.

Po šventės, tame pat 
amfiteatre įvyko banke
tas tautinių šokių grupių 
vadovams ir vadovėms 

Tautiniy šokly šventės trijy kraJty atstovai M. Greblinnienė(Aus 
tralija). M. Dresleris (Vokietija) ir J. Ciurkinas (Urugvajus)uode
ga aukurą prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo.

J, Garlos nuotrauka

pagerbti. Bankete dalyva
vo 2300 asmenų. Vado
vams buvo įteiktos kuk
lios dovanėlės. Banketu 
rūpinosi Sofija Džiugie- 
nė. Banketas buvo su
ruoštas gerai.

Liepos mėn. 1 d. šven
tė pradėta apeigomis 
prie paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos lais
vę ir gražiu Marijos 
aukšt. mokykloje kon
certu.

Apie Tautinių šokių 
šventę sekmadienio va
karą kalbėjo visos di
džiosios radio stotys ir 
atskiri šventės ir prezi
dentienės viešėjimo mo
mentai buvo perduoti per 
didžiąsias TV stotis.

Chicagos didieji dien
raščiai jau sekmadienio 
vakarinėse laidose įsidė
jo prezidentienės susiti
kimo su lietuviais tauti
nių šokių šventėje nuo
traukas su platesniais ir 
labai palankiais aprašy
mais.

Įvykio aprašymus su 
nuotraukomis pakartojo 
ir iš naujo įvairiai komen
tavo tiepatys dienraščiai 
ir pirmadienio rytinėse 
laidose.

Prie šventės visos ir 
pilnos eigos ir smulkes
nių detalių sugrįšime se
kančiuose reportažuose.
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NAUDOKITĖS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA I LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Waltęr Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo keliones 
tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA-NEW YORK SPALIO MĖN. 2 D. — 

15 dienų kelione, 
iš New Yorko $660.00 -j- tax, 
iš Chicagos $760.00 -J- tax*

11 dienų Lietuvoje.
PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

LIETUVOJE.
CHICAGA-NEW YORK GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 

14 dienų kelionė 
iš New Yorko $660.00 -f- tax, 

iš Chicagos $760.00 -|- tax*
11 dienų Lietuvoje.

* Totai tour prices are subject to airline agreement and 
government approval.

Dėl informacijų kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas 

mus. Paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais j vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.

REGISTERED NURSES
VA HOSP1TAL NEEDS REGISTERED NURSES TO WORK IN 800 
BED GENERAL, MEDICAL AND SURG1CAL HOSP1TAL, SERV1NG 
VETERANS IN ČUYAHOGA COUNTY AND VICINITY, 1NCLUDING 
REGENT RETURNEES FROM

CORONARY CARE
INTENSIVE CARE
PSYCHIATRIC

per 
per 
per

annum 
annum 
annum

V1ETNAM: 

MEDICAL-SURGICAL 
OPERATING ROOM 
HEMODIALYSIS

NEW ENTRANCE SALARIES
RN with Associate Degree _________$10,601.00
RN with B.S. or 2 years experience___ $11,426.00
RN with 6 years experience _____ ___ $12,150.00

EXCELLENT BENEFITS
Liberal paid vacation; 15 days siek leave annually, no limit 
on Accumulation; Federal civil service retirement plan; op- 
tional low cost life and health insurance. For further infor- 
mation, call or write: Personnel Officer

VETERANS ADMINISTRATION 
HOSPITAL

10701 EAST BOULEVARD, 
CLEVELAND, OHIO 44106 

TEL. 216-791-3800, EXT. 342 
An Eąual Opportunity Employer

(52-53)

GEAR TOOTH GRINDING 
FOREMAN

IMMEDIATE OPENINGS

THE POSITION
Challeneing opportunity o: foreman of gear tooth irlndlnj department for 
west suburban (Chlcato, III.) preclslon tur manufacturor.
Hppllcants mušt have tupervlsory ability In all phasn of mr tooth 
trlndlnz-

THE COMPENSATION
Escellent salary plūs oiertlmo, antį complete company benefits packaye 
plan that Includea $15,000 LIFE INSURANCE ANO PAID HOSPITAL ANO 
PENSION PLAN.

THE 5TABILITY
No lay-olfs for lack of work In the htštory of our company. Ra-locatlon 
Hpenses paid. lt this Is for you: WRITE OR CALL COLLECT.

OVERTON GEflR & TOOL CORP.
530 Westųot« Rd. 

Addison, Illinois 60101 
312-543-9570

an romi opronruNirr imfloyih (49-53)

MACHINISTS

Second Shift 
Turret Lathe 
Engine Lathe 
AC Operator
Radial Drill

3 to 5 years experience 
reąuired

S P Mfg. Corp.
30201 Aurora Rd.

Solon, Ohio
216-248-6141

An Equal Opportunity Employer 
(52-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE MAKERS
Mušt have job shop experience. High 
hourly rate, overtime, benefits

CAPITAL TOOL CO. 
1110 BROOKPARK RD. 

CLEVELAND, OHIO 
(52-54)

LIVE AND VVORK ON THE
SHORES OF LAKE MICHIGAN 

Opportunities for experienced 
IST CLASS

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

Apply or call
L1NCOLN ENGINEERING 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
Burna Automatic Co.

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

To vvork 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 call or write to — Director of 

Nurses
ORANGE COUNTY HOSPITAL 

Sandy Hoolę Rd.
Paoli, Indiana 47454 

81^-723-281I
(50-56)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSE 

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

ASSUMP1T1ON NURSING HOME 
550 W. Chalmers 
Youngstown, Ohio 

216-743-1186
(50-52)

VANTED
TANDEM TRACTORS

With driver, with or vvithout 
trailer. Permanent lease, year 
around work, centrai dispateh 
for return loads, 50% advance, 
terminai pay on delivery. One 
of world’s largest carriers of 
buildings andbuildingmaterials. 
Call or apply in person:
PRE - FAB TRANSIT CO. 

4409 S. DIVISION, 
GRAND RAPIDS, MICH.

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

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės Nevv 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. ŠeimyniSka nuotaika, Svarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avel.,

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

t

Padidinkit savo indėlį iki $500 

iki liepos IO ir laikykit banke 
ketvirtį metų. Jūs gausite 
padienį procentae. Taip pat 
veltui čekių sąskaitą.

a CLEVELAND TRUST
MEMBER FDIC

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

MILLING MACH1NES
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 LUNKENHE1MER COMPANY

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

(50-531

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic.7-8600 REpublic 7-8601

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Ketvirtadienį, liepos 27, 
Clevelande bus paminėta Pa
vergtųjų tautų savaitė. Nu
matomas visų tautų, pa
vergtųjų ir laisvųjų, jung
tinis paradas Euclid gatve 
iki miesto centro. Parade 
taip pat dalyvaus miesto 
policijos dalinys ir karo ve
teranai. Miesto meras 
Ralph J. Perk kvies visus 
miesto gyventojus paminėti 
Pavergtųjų tautų savaitę ir 
atnaujinti ryžtą kovai už iš
laisvinimą tų, kurie yra So
vietų Rusijos vergijoje. Ko
va už žmogaus teises ir už 
religijos laisvę bus šio mi
nėjimo temos. Kiekviena 
tautybė bus prašoma suor
ganizuoti kuo gausesnę sa
vo grupę paradui, paruošti 
atitinkamus plakatus ir pa
sirūpinti vėliavomis. Para
das bus baigtas ekumeninė
mis pamaldomis miesto 
aikštėje.

PAMATŲ ŠVENTINIMAS 
RUGPIŪČIO 6

Lietuvių naujųjų namų 
statyba pradėta birželio 30. 
Lithuanian Village Ine, di
rekcija birželio 28 paskuti
nį kartą susirinko posėdžiui 
senajame pastate 877 East 
185 St., apsvarstyti skubius 
darbus. Nutarta sekmadie
nį, rugpiūčio 6 d., 12 vai. 
surengti pamatų pašventi
nimo ir kertinio akmens pa
dėjimo iškilmes. Pirminin
kas J. Stempužis pabrėžė, 
kad namai statomi visai 
Clevelando lietuvių koloni
jai, kad vienybė yra pati 
stiprioji jėga tokiam svar
biam užsimojimui įvykdyti.

Statybos rangovas Linas 
Staškūnas tikisi, kad pa
stato išorinė statyba bus 
užbaigta lapkričio mėnesį.

NUOMOJAMOS 
PATALPOS

Naujuose lietuvių namuo
se išnuomojamos trys įstai
gos bendro 2000 kv. pėdų 
ploto ir taip pat lietuvių or
ganizacijoms bus leista rū
syje įsirengti savo kamba-

A. A.

JUZEFOS

KEMĖŠYTĖS-NASVYTIENĖS

4 metų mirties sukaktį paminėti, už jos

sielą užprašytos gedulingos pamaldos

šv. Jurgio parapijos bažnyčioje š. m.

liepos mėn. 8 d., šeštadienį, 9 vai. ryto.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS | AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
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

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 8 D.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS

AUSTRALIJA-ŽAIBAS
CATHEDRAL LATIN HIGH SCHOOL

2056 East 107th Street

PRIEŽAISMIS — MOTERŲ TINKLINIS
COLUMBUS — š. A. LIETUVIŲ RINKTINĖ

š. Amerikos Lietuvių Moterų Tinklinio Rinktinė, kuri žais prieš
6-jo regiono čempiones Columbus "Upstarts" priešžaismyje prieš 
LSK Žaibo — Australijos Lietuvių Rinktinės vyrų krepšinio rungty
nes, kurios Įvyks š.m. liepos 8 d., 4:00 vai. p.p. Cathedral Latin 
High School salėje, Clevelande.

Pirmoje eilėje iš kairės: V. Žiedonienė (Žaibas), C. Juris (Žiū- 
rytė) (Neris), R. Čyvaitė (Žaibas).

Antroje eilėje iš kairės: A. Sabalaitė (N.), J. Staškūnaitė (Ž), R. 
Žiupsnytė (N.)-, A. Bukaitė (N.), R. Yerkes (Jurkutė - N.) ir koman
dos kapitonė A. Babickienė (Ž.). šios meginos š.m. birželio 18 d. 
Clevelande Įvykusiose Pabaltiečių žaidynėse laimėjo pirmą vietą.

Tinklinis 4 vai Krepšinis 5:30 vai

F-

rius ir jais pastoviai naudo
tis. Suinteresuoti prašom 
skubiai kreiptis pas Plana
vimo k-jos pirm. V. Vinclo- 
vą arba bendrovės pirmi
ninką J. Stempužį. 

LIETUVIŲ TELEVIZUA GRAN
DINĖLĖS IŠLEISTUVĖSE EU
ROPON

T. Siutas, L.T. pradininkas ir 
pagrindinis vykdytojas, kartu su 
ponia atvažiuoja Į Clevelandą da
lyvauti Grandinėlės išleistuvių 

• Mirė Nadežda Cselienė, 1’ob“yif Kar,u “lv“a Gr“' 
gyv. Wickliffe, Ohio. Liko d,nS,ės k™=™c"»»?w 
vyras Stasys, dukra Euge- rioje jaučiasi šokėjų pergyveni- 
nija ir anūkai. Pašarvota mai, žiūrovų nuoširdūs plojimai, 
buvo Jakubs & Son laidotu
vių koplyčioje 936 E. 185. dalyvaujantiems grupės išleis- 
St. Palaidota Visų Sielų ka
pinėse ketvirtadienį, liepos 
6 d.

dinėlės koncerto Chicagoje gar
sinę, spalvuotą filmą. Filmą, ku

bus demonstruojama visiems 

tuvėse.
Grandinėlės išleistuvės Euro

pon Įvyksta sekmadienj, liepos 16 
d. 4:00 v. p.p.. Slovėnų salėje, 
20713 Recher Avė., Euclid, Chio. 
(Įvažiavimas Lindbergh gatve iš 
E. 200 St.) Išleistuvėms pakvie
timus prašome Įsigyti pas šokė
jus, jų tėvus arba telef.: 442- 
8674.

Išleistuvių vedėjas — Juozas 
Stempužis. Vaišes rengia grupės 
Tėvų komitetas.

DIRVA

LSS Clevelando skyriaus naujoji valdyba: Algirdas Nasvytis, 
Loreta Nykštėnaitė, Danutė Gaižutytė ir Remigijus Damušis.

♦ Lietuvių Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus 
naują valdybą sudaro: pir
mininkė Danutė Gaižutytė 
— 18108 Hiller Avenue, 
Clęveland, Ohio 44119; vi- 
cepirm. Petras Gaižutis, 
sekr. Loreta Nykštėnaitė, 
ižd. Remigijus Damušis, 
tarpininkas Algis Nasvytis 
ir narė Rita Vyšniauskaitė.

Buvusioji valdyba, kurią 
sudarė Vytautas žagarskas, 
Rūta Butkutė, Marytė Idze- 
lytė, ir Ingrida Raulinaity- 
tė, šią progą širdingai dė
koja visuomeniai už teiktą 
paramą jos kadencijos me-

• Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija, liepos mėn. 9 die
ną (sekmadienj) ruošia iš
vyką j ”Caro’s KOA of Me
dina” paritą. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

• Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo metinis pikni
kas įvyksta rugsėjo 4 (La- 
bor. Day) toje pačioje vie
toje kaip ir kiekvienais me
tais — šv. Juozapo sodybo
je, White Rd., Willoughby 
Kilis. Skirkite Darbo Die
nos šventę šiai pramogai, 
kurioje kasmet dalyvauja 
visi klubo nariai, šeimos ir 
visi Clevelando lietuviai. 
Šių metų piknikas bus dar 
įdomesnis, nes jau dabar 
planuojama įdomi progra
ma, žaidimai, svečių tarpe 
bus įžymių amerikiečių. Vi
sos pajamos skiriamos nau
jų namų statybai.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

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

DLK BIRUTĖS 

DRAUGIJOS VEIKLA

DLK Birutės Draugijos Cle
velando skyriaus narės š.m. bir
želio 4 d. susirinko savo pirmi
ninkės V. Nagevlčienės sodybo
je pasitarti skyriaus veiklos klau
simais. Buvo svarstyta Jaunimo 
Kongreso šalpa,Clevelando Lie
tuvių Namų akcijų pirkimo klau
simas bei dalyvavimas May Co. 
rengiamame tautybių kepinių iš
pardavime. Kadangi skyrius ga
na dosniai^ nors ir gana kuk
liom sumom, Įvairią šalpą re
mia, tad ir visos narės mielai 
sutiko pagal išgales minėtame 
kepinių išpardavime dalyvauti ir 
pristatyt kuo Įvairesnius kepi
nius, o p. Ignatavičienė ŠĮ suma 
nymą parėmė pinigine auka.

Besišnekučiuojant ir baigiant 
svarstyti dienos klausimus, bi- 
rutininkės buvo maloniai nuste
bintos atsilankiusiais svečiais. 
Atvyko Tautybių Centro Cleve
lande direktorė Lucretia Stoi- 
ca, to centro konsultantė Lari- 
sa Zakis, prof. A. Augustina
vičienė ir dr. A. Miliauskas.

Pirm. V. Nagevičienė pasi
džiaugė tokia svečių viešnage ir 
juos pristatė tuoj susirinkimui. 
Pirmiausia ji kreipėsi Į tauty
bių Centro direktorę L. Stoicą 
primindama jos neseniai at
švęstą 25 metų darbo sukaktį 
Tautybių Centre ir prašė šia 
proga tarti keletą žodžių. Direk
torė mielai sutiko ir šiltu žo
džiu kreipdamasi į birutinin- 
kes suglaustai paaiškino ir apie 
savo įstaigos veiklą bei paskir
tį. Ji minėjo jog Tautybių Cent
ras rūpinasi visų tautybių žmo
nėmis, nežiūrint jų spalvos ar 

. religinių Įsitikinimų. Tai ne po
litinė, bet socialinė Įstaiga. Pa
grindinis šios Įstaigos patarna
vimas, tai imigracijos ir piliety 
bės reikalai. Tačiau tarp šių rei
kalų Įstaiga neužmiršta ir tautų 
kultūrinius reikalus. Centras 
ypač stengiasi propaguoti tauti
nį meną ir apskritai folklorą.

Dr. Jono ir Izabelės Stankaičių sodyboje gražus būrys kolegų ir 
draugų birželio 25 d. paminėjo dr. Stankaičio.60 metų jubiliejų ir 
taip pat atšventė truputi pavėluotas Jonines. Dr. Stankaitis Cleve
lande, Ohio, verčiasi sėkminga privačia medicinine praktika ir yra 
Ohio Lietuvių Gydytojų daugi jos valdybos iždininkas.

Nr. 52 — 7
Šios Įstaigos durys, minėjo di
rektore, visada adaros naujiem 
ir jau įsikūrusiems ateiviams.

Dar žodį tarė L. Zakis, latvė, 
jau ilgą laiką dirbanti Tautybių 
Centre, kaip konsultantė. V. Na
gevičienė padėkojusi viešnioms 
už informacijas, priminė, kiek 
šį įstaiga yra pasitarnavusi lie
tuviams, ypač iškiliųjų piliečių 
reikalą atrinkime, kurių mes tu
rim net penketą. DLK Birutės 
Draugijos ryšiai su šia įstaiga 
yra ypatingai artimi.

Dr. A. Miliauskas, kuris 
šiuo metu keliasi gyventi į Flo
ridą, supažindino birutininkes 
su Florida ir ten įsikūrimo ga
limybėm. Jo nuomone geriau
sia kurtis St. Petersburgo ir 
Tampos rajone, nes šios vieto
vės savo kultūrine veikla nieko 
neatsilieka nuo kitų Amerikos 
kultūrinių centrų.

Pirmininkė padėkojo visiems 
kalbėjusiems ir atsilankiu
siems. Po to pakvietė visus vai
šintis birutininkių pagamintais 
skanėstais. Tuoj visi pasklido 
surasdami sau patogią vietą: 
vieni sodelyje, kiti kambariuo
se. Skaniai besivaišindami dar 
ilgai šnekučiavosi. (ss)

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ofiio 
44094. Tel. 943-0910.

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

Vedėjas

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

LIEPOS 16 B..Grandinėlės iš
leistuvės Europon.

LIEPOS 30 D. 2 vai. p.p. Cle
velando šaulių kuopos susirinki
mas ir gegužinė O. K. Pautienių 
sodyboje.

RUGSĖJO 16 D. Tautos Šven
tės minėjimas ir vaidinimas 
"Antrasis kaimas". Rengia LB. 
Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterų S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

SPALIO 14 D. Chicagos Lietu
vių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės,
S. Baro ir kt.) koncertas. Ren
gia LB Ohio apygarda.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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 IŠTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės Valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Omahos lieuvių jaunimo atstovai pas Nebraskos gubernatoriuj.
J. Exon, kuris pasirašė proklamaciją paskelbdamas Nebraskos vals 
tijoje lietuvių jaunimo dieną. IŠ kairės Rita Kovaitė, Danguolė Anta- 
nėlytė, gubern. J. J. Exow, Dalia Arnauskaitė ir R. Mackevičius. 
Trūksta A. Antanėlio.

TEISĖTAS REIKALAS
Taip įvardintą Amerikos 

Lietuvių Tarybos vicepirmi
ninko Teodoro Blinstrubo 
laišką atspausdino Chicago 
Today savo š. m. birželio 26 
d. laidoje. ALT pirmininkui 
dr. K. Bobeliui atostogau
jant, T. Blinstrubas ėjo 
ALT pirmininko pareigas.

"Birželio 15 d. lietuviai, 
latviai ir estai demonstravo 
ties įėjimu į Field Gamtos 
Istorijos muziejų, protes
tuodami prieš sovietinio 
meno ir pramonės parodos 
surengimą.

Tas įvykis buvo aprašy
tas Jūsų laikraščio bendruo
meniniame skyriuje. Džiau
giantis, kad demonstracijos 
ir jas iššaukusi priežastis 
buvo bent paminėta, atrodo 
netikslinga jas rišti tik su 
Chicagos bendruomenės vei
kla tą naktį.

D e m o nstrantų reikalas 
buvo svarbus ir teisėtas — 
atkreipti visuomenės dėme
sį į tai, kad tautybių žmo
nės, kurių meną ir kultūrą 
Sovietų Sąjunga klaidinan
čiai demonstruoja kaip jos 

Tragiškai žuvus dukrelei GRAŽINAI

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI

ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Dr. Edmundas ir Aldona 
D r u kt e i ni a i 

ir šeima

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI

ir šeimai, jų brangiai dukrai tragiškai žuvus, nuo

širdžiai užjaučia

Medikių ir Odontologių 
Korp! Patria

A. A.
N. ŪSELIENEI

mirus, vyrui STASIUI ŪSELIUI, dukrai ŽENEI 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia

Liuda Brizgienė
Marija Vitkauskienė

pačios, iš tikrųjų kenčia ne
apsakomus persekiojimus ir 
beteisiškumus po sovietiniu 
jungu. Mes tikėjomės, kad 
Jūsų laikraštyje tuo požiū
riu ir demonstracijos bus 
aprašytos”, baigia T. Blins
trubo laiškas.

• Inž. Antanas V. Dundzi- 
la paskirtas Purdue univer
siteto Calumeto filialo elek
troninių skaičiavimo maši
nų centro vedėju ir jam su
teiktas jaunesniojo profeso
riaus laipsnis.

A. V. Dundzila atvyko į 
JAV 1949 m. Visuomeninė
je veikloje reiškėsi dirbda
mas Lituanus fondacijoje ir 
yra buvęs Lietuvių Skautų 
Sąjungos tarybos pirminin
ku.

Gyvena Chicagos pietva
kariuose ir su žmona Dalia 
augina du sūnus — Vilių ir 
Tomą.

• ŠALSS ad hoc Centro 
Valdyba, kurią sudaro Vy
tautas žagarskas, Paulius 
Alšėnas, Marytė Idzelytė, 
Rimas Aukštuolis ir Gintas 
Taoras prašo visų studentų 
organizacijų šiaurės Ame

rikoj atsiųsti sąrašus stu
dentų, kuriame būtų sura
šyti visų studentų vardai 
nuo trečiųjų metų gimnazi
jos iki universitetinio išsi
lavinimo, pažymint vardą, 
pavardę, adresą ir studijas. 
Centro valdyba, turėdama 
pilnus sąrašus galės palai
kyti geresnius ryšius su 
studijuojančiu jaunimu.

Centro Valdybos būstinė 
yra: 18050 Neff Road, Cle
veland, Ohio 44119, telefo
nas 216-481-1562.
DU BROLIAI BALČIŪNAI

Dr. Algimantas Balčiū
nas, rentgenologas, birželio 
6 d. sėkmingai išlaikė spe
cialybės egzaminus. Baig
damas rezidento pareigas 
Los Angeles ligoninėje, ke
liasi į naują tarnybos vietą, 
ligoninėje kalnuose. Egza
minų proga, vykdamas į 
Washington, D. C., porai 
dienų buvo sustojęs pas tė
vus (inž. Bronių ir rašyto
ją O. B. Audronę) Newark,
N. J. Džiaugiasi, kad paga
liau tai buvo paskutiniai eg
zaminai.

Rytis Balčiūnas, birželio 
18 d. labai gerais pažymiais 
(du A, visi kiti A plius), 
baigė Seton Hali Prep. ir 
priimtas ten pat į Pre-Me- 
dical F-tą, Seton Hali uni
versitete.

Rytis veiklus ir lietuviš
kame gyvenime. Baigęs 
Maironio lituanistinę mo
kyklą, namuose išėjo aukš
tesnės mokyklos kursą. Pri
klauso ateitininkams, vado
vauja jaunučiams, o mažes
nėse dienose buvo veiklus ir 
aktyvus vilkiukas ir skau
tas. Rytis jau treti metai 
kas sekmadienį skaito lie
tuviškas mišias savo para
pijos šv. Trejybės bažny
čioje Newarke, kun. Toto
raičio pakviestas, šalia to,

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS
AND 

ELECTRICIANS 
Permanent position. Mušt be available 
for all shifts. Excelient fringe ben
efits. Journeymen or equivalept.

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, 
5255 Tillman Ave.„ Detroit, Mich. 
(313) TY 5-6000._____________ (50-54)

WANTED EXPERIENCED automatic 
chucking-machine operators. Second 
shift, good vvages, fringe benefits 
and vvorking conditions. Apply at 
Aubum Heights Mfg. Co., 2481 
Leach Rd., Avon Township, north 
of Auburn Rd. between Adams and 
Crooks. Auburn Heights, Mich.

(50-53) 

REFRIGERATION 
OPERATOR 
IST CLASS

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

Equal Employment Opportunity 
(50-53)

dr. Jokūbo Stuko Lietuvos 
Atsiminimų radijo valando
je, kartą mėnesyje skaito 
Akademininio Jaunimo ži
nias, pats susirinkdamas ir 
susiredaguodamas. Kiekvie
ną pirmadienį, per Seton 
Hali radiją, talkina dr. Jo
kūbui Stukui, o jam nesant, 
jį pavaduoja, Lietuviškos 
Muzikos Valandoje, anglų 
kalba. Tarpuose būna skai
tomi naujausi įvykiai ir lie
tuviškos aktualijos bei pra
nešimai, angliškai, šiuo me
tu, dr. Jokūbui Stukui va
žinėjant su vyčiais po Pie
tų Ameriką, Rytis ištisai jį 
pavaduoja šioje radijoje 
programoje.

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-— 
MILLWRIGHT, for ųualified in- 
dividuals who hold a joūrney 
men’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 43612 

An Equal Opportunity Employer 
('5052)

NUT FORMERS
Good opportunity for experienced. 
Cold Nut Forming Machine Opera
tors. Prefer individu'als who can setup 
or operate būt will Consider advanced 
kamera.

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 experience, 
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 £qual Opportunity Employer 

(50-56)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

EXPER1ENCED 
STEEL PLATE FITTERS 

Good vvorking conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person 

ACUTUS INDUSTRIES INC. 
451 E. W1LSON ST. 

PONTIAC, MICH.
(50-56)

EXPERIENCED 
WELDĘRS

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. WILSON ST.
PONTIAC, MICH.

(50-56)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or 
lst CLASS SKILLED 

SCREW MACHINE OPER
ATORS & SĖT UP MEN

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

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)

JOURNEYMEN
CARBIDE TOOL GRINDERS

MACHINE REPAIRMEN
EQUIPMENT REPAIRMEN

Frigidaire Division of General Motore is looking for Journeymen in the 
above (radęs who have at leaat 8 years expericnce or haVe graduated 
from a recognized apprenliceihip program. Frigidaire offers good wagea, 
excellent insurance and retirement program.

ALSO NEEDED:

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

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

”An Equal Opportunity Employer” (50-52)

JOB SUPERVISORS 
CREW FOREMEN 
FIELD TECHNICIANS 
LINEMEN
Sylvanto Technical Syitemt, Ine., bot openingi f»r erptrlenced CATV 
Fertennel lltted obove to work in vartotu tocatiom in Northeatt, Mid- 
e«t, and Mid-WMt U.S. Top wtg» plui weekly per dieni. Mutt ba frea 
to travol.
Plente telephone COllECT, Mr. D. Georgei, Sylvanto Technical Syitemi, 
Ine., Waltham, Mali. Tel.: (617) 89C-9200, kt. 131.

EH3 SVLVANIA
INCORPORATEO

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

AIRCRAFT
North American Rockvvell

Aero Commander Division
Located in a very desirable area of Southern Georgia.
These positions offer the chance to join a major 
corporation WITH outstanding benefits.

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:
• Sheet Metai Mechanics • Machinists

• Metai Fabricators 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS

• Paid Life Insurance • Paid Hospitalization
• Paid Vacations • Paid Holidays

• Retirement Plan • Special Provision Pay
ALSO

OPPORTUNITY
FOR

INDUSTRIAL ENGINEERS
Metai Fabrication and Assembly Experience 

MTM — METHODS — TIME STUDY
SUPERVISORS

MACHINE SHOP — SHEET METAL SUB ASSEMBLY 
STRUCTURE ASSEMBLY — METAL FORMING

• Savings Program
• Major Medical Insurance

• Disability Income Protection
AERO COMMANDER DIVISION

ONE ROCKVVELL AVENUE
P. O. BOX 1748 

ALBANY, GEORGIA 
912-435-6161

An Equal Opportunity Employer 
(52-53)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
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)

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

GOOD HOURLY RATE 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS 

MAX1MUM JOB SECURITY 
RUSSELL GASKET CO.

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

Apply only in Person
Bring Diplomą to Mr. Stark

(50-56)

FOREMAN 
(WORK1NG) 

For screw machine company. 
Mušt hav© ability and capable of 
running entire department. Steady 
work for qualified man.

Apply in Person 
THE M1LL1NGTON SCREW 

PRODUCTS CORP. 
8210 S. Statė Rd. 
Millington, Mich.

Approx 28 Milės N. E. of Flint 
(50-56)

Hourly 
Employ’mt Office 

FRIGIDAIRE 
DIV., GMC 

300 Taylor St.
Dayton, Ohio 45401

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canocs ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 myli'i. IS New York Thruway Exit 24, 1 
Northway 87 iki Lake George Village; IS ten 9N keliu 7 myl. | Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND PO1NT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071
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