
Laiškas iš Venezuelos
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laisvus spaudos organus 
arabų pasaulyje, prez.

Kas daryti? Išvažiuodami jie

Kadangi tokio dydžio 
skelbimas plataus tira
žo dienraštyje yra suriš 
tas su arti dviejų tūks
tančių bolivarų išlaidą, 
CIPDEM nariai sutiko pa 
dengti skelbimo sąskai
tą bendrom jėgom. Pami 
nėta, kad pirmieji davę 
šiam skelbimui pinigų bu
vo lenkai ir portugalai. 
Lietuviams beliko prisi
dėti su palyginti nedidele 
370 bolivarų suma (apie 
$80), kuriuos Venezuelos 
Liet. Bendruomenės CV 
pirmininkas inž. Vladas

Mums tenka viešai klaus-, 
ti: ką tarė demokratų par
tijos konvencija apie pa
vergtųjų valstybių proble
mą? Kokius šiai problemai 
u ž s iangažavimus pareiškė 
demokratų partija? Kokios 
apimties ta tema įeina j 
prezidentinio kandidato rin
kiminę kompaniją?

Konvencija afišavosi pa
brėžtinai humanistiška, be
sirūpinanti vargo nušalini
mu, asmens laisvių globa, 
idealistiniu net biurokrati
niu reikalų traktavimu. Bet 
iki šiol mes nežinome, kaip 
traktuoja demokratų parti
ja ir jos platforma paverg
tųjų valstybių problemas? 
Laikas žinoti. Gal lietuvių 
demokratų veikėjai tai pa
aiškins žmonėms.

nę, tai padarė sovietai. 
Jų pakurstytas Nasseris 
suvalstybino Suezo kana
lą, kurios pasėkoje prasi 
dėjo karas su D. Britani
ja, Pancūzija ir Izrae
liu. Egipto armija buvo 
sumušta, tačiau laimėję 
kraštai negalėjo pasinau 
doti savo pergalės vai
siais dėl sovietų ir iš da 
lies JAV spaudimo.

Maskva iš naujo apgink 
lavo egiptiečius, tačiau 
1967 metų šešių dienų ka 
ras, paties Nasserio iš
provokuotas, vėl pasibai 
gė Egipto pralaimėjimu. 
Sį kartą sovietai vėl ap
ginklavo Egiptą ir dar pa 
siuntė 20.000 savo pata
rėjų ir instruktorių. Kiek 
vienas egiptiečių batalijo 
nas gavo sovietinį pata
rėją. Vyriausiu patarėju

(Nukelta į 2 psl.)
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Venckus išrūpino sekan
čiu būdu: 300 bolivarų 
specialiu valdybos nuta
rimu buvo paimta iš mi
rusiųjų draudos fondo at
sarginės kasos (tuo pa
čiu Kalanta, Stonys ir 
Andruškevičius tapo 
įtraukti į Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės mi
rusiųjų tarpą). Likusius 
70 bolivarų čia pat surin 
kome savųjų tarpe.

Skelbimas išėjo vie
noje geriausių laikraščio 
vietų, trečiadienį, liepos 
26 d. Skelbimo viršuje bu
vo atžymėta: "Telegra
mos Prezidentui Calde- 
rai ir kitiems valdyto
jams". Didelėmis raidė
mis sekė: "Lietuvių jau
nimas prieš terorą ku
riuo Sov. Rusija naujai 
nusiaubia jų kraštą".Tre
čias smulkesnėm raidėm 
užvardinimas, specialiai 
įrėmintas, formuluotas 
sekančiais žodžiais: 
"Trys jaunuoliai suside
gino viešose miestų vie
tose ir Lietuvos laisvini
mo veiksniai šaukiasi vi
sų tautų paramos".

Atsišaukimo tekstas iš 
samiai atpasakoja mums 
jau žinomus Lietuvos įvy
kius, ir pabrėžia: "Šių 
įvykių akivaizdoje, lais
vų kraštų lietuvių jauni
mas sujudo reikalauti vi
sų politinių pabėgėlių su
sivienijimo ir šaukiasi 
etnines mažumas, į vi
sas vakarų pasaulio bend
ruomenės tam, kad jos 
būtų ne tiktai informuo
tos apie tai, kas vyksta 
Lietuvoje, bet ir turėtų 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių jaunimo 
veiklos atgarsiai

Jaunimo Kongreso me 
tu, Venezuelos Jaunimo 
Delegacija kreipėsi tele 
gramomis į Venezuelos 
Prezidentą, į Venezuelos 
Kanclerį ir Venezuelos 
Ambasadorių prie Jung
tinių Tautų, prašydama 
atkreipti ypatingą dėme
sį į Lietuvoje įvykusius 
Kalantos, Stonio ir And
riuškevičiaus susidegini
mus.

Apie minėtų telegramų 
pasiuntimą buvo infor
muotas Venezueloje vei
kiantis "Tarptautinis De
mokratijai ginti Komite
tas" — CIPDEM — ku
riam priklauso ne tiktai 
venezueliečiai, bet ir be 
veik visų kraštų tautinių 
mažumų atstovai. Spe
cialiai tam reikalui skir
to posėdžio metu, buvo 
vienbalsiai nutarta pa
remti lietuvių jaunimą, 
užperkant dienraštyje 
"EI Universal" pusės pus
lapio plotą ir paskelbiant 
bendrą visų tautybių pa
sisakymą remi antį lietu
vius.

džiausiu arabų herojų. 
"Egiptas buvo sovietų 
raktas į arabų kraštus 
— ( rašė Beiruto ’Al-Ha 
jat : Jei tas raktas bus 
pamestas, visos arabų 
durys liks uždarytos". 

Iš tikro Sadatas toliau 
laukti negalėjo. Reikia at
siminti, kad Egipto drau
gystė su Maskva yra be- 

pupuliariau- veik to paties amžiaus 
kaip ir naujos respubli
kos — 17 metų. Jau 1955 
metais sovietai pradėjo 
arabų kraštams teikti 
ginklus, pirmiausia iš Če 
koslovakijos. Po metų 
JAV-bėms dėl to atsisa
kius finansuoti Assuano 
tvenkinį ir elektros jėgai-

Praėjo, nudundėjo demo
kratų partijos konvencija. 
Iškilo, suspindėjo nauji 
vardai. Drąsi režisūra, pri
menanti absurdo teatro pa
statymus, nukirto konvenci
jos ryšius su tradiciniu par
tijos kamienu. Iš to veiks
mo kilo atvirų ir slaptų 
konfliktų. Staiga vertybės 
buvo pervertintos. Aršioje 
politinėje kovoje, kaip "Pi
kų Damos" operoje, prie 
kortų stalo, suskambėjo 
m a k abriškas tvirtinimas: 
šiandien tu, o rytoj aš!

Narsiai paskelbta: parti
ja yra liaudis. Tad konven- 
cijon įsiveržė "liaudis”. 
Nuo aukštojo podiumo, vi
sai Amerikai stebint, kon
vencijoje prabilo apie ... 
amnestiją d e z e r t yrams, 
apie besąlyginį abortų le
galizavimą, apie homosek
sualus !

Nauji vėjai kažkaip at
nešė senus, jau 1918 metais 
Petrograde girdėtus moty
vus: visa valdžia liaudžiai! I 
Taika bakūžėms, karas pa- 
liociams! Visos taiką my- I 
linčios tautos, vienykitės!

Vieni tai vadina demago
gija, žūtbūtiniu noriu nu
stumti konkurenciją. Kiti 
tai vadina, nors ir trumpa
regišku, idealizmu.

Ir kada tas farsinis ir 
dramatinis show vyksta 
plačioje politinėje Ameri
kos scenoje, atrodo, daug 
kas pamiršta prisiminti, ką 
tarė demokratų partijos 
konvencija apie pavergtųjų 
valstybių problemą? Ar ta 
"platforma”, kurion kište 
kišo homoseksualų proble
mos aptarimus, kurią sten
gėsi prifarširuoti dezertyrų 
amnestijos melodijomis, ta
rė bent ką nors pavergtųjų 
valstybių temomis? ....

K o n v encijoje tvirtina, 
kad mažumos ir jų intere
sai atstovaujami delegatais, 
parinkus čikanus, indijo- 
nus, rytiečius ... žinomas 
televizijos komentato rius 
Robert Mudd, sarkastiškai 
paklausė: o kaip su Ameri
can Lithuanians?

Labai daug lietuvių daly
vauja demokratų partijos 
judėjime. Ar buvo delegatų 
tarpe vienas lietuvis? Se
kant gyventojų skaičiaus 
proporciją lietuvių delegatų 
turėjo būti keli. Tai pajė
gus šalies elementas, skai
tant tai vien mokesčių mo
kėjimo mastu.

Tres Muchachos se han Prendido 
Fuego en Lugares Publicos 

Mientras Lideres de la Liberacion 
de Lituania Claman por 

ei Respaldo de Todos los Pueblos

EGIPTO MĮSLĖ 
Sovietų pašalinimo užkulisiuose

Nauja jėgų lygsvara ir 
nauji amerikiečių - so
vietų santykiai leido, 
kaip jau konstatavome 
šioje vietoje liepos 26 d. 
Nr., Egiptui paprašyti so-Sadat vienu ypu tapo di 
vietus bent iš dalies išsi
nešdinti. Nors oficialiai 
iš abiejų pusių to įvykio 
reikšmė yra mažinama, 
tačiau neoficialiai iš 
Egipto pusės jis gerokai 
išpučiamas. Preziden
tas Sadat apie tai prane
šė savo tautai kaip tik 
per monarchijos nuver
timo 20 metų sukakties 
minėjimą 
sias arabų dainininkas 
Umm Kulsum pranešimą 
per Kairo radiją palydė
jo daina "Atini hurrija- 
ti", kas lietuviškai reikš 
tų "grąžinkite man lais
vę"..

Pagal Libano laikraš
čius , vienintėlius tiktai
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Australijg palikus

SINGAPŪRAS - VARTAI Į RYTUS
ANTANAS LAUKAITIS

la yra dau-

Singapūro pagrindinė 
sala yra labai maža ir vi
siškai plokščia. Kurtikpa- 
žiūri matosi didžiuliai 
aukšti pastatai. Tai yra 
daugiausiai hoteliai, iški
lę iš žalių tropikinių me
džių. Šią salą supa jūra, 
iš kurios į Singapūro 
uostą atplaukia daugybė 
laivų, atvežančių viso pa 
šaulio prekes. Toliau tę
siasi pagrindinė Malazi- 
jos respublika, nuo ku
rios Singapūras atsisky
rė ir yra nepriklauso
mas.

Šioje saloje, kur žmo
nės yra malajiškos ra
sės ir daugumoje maži, 
kur gyvenamieji namai ir 
viskas kita yra taip pat 
maža, gyvenime reikala
vimai ir progresas yra 
labai dideli, 
gybė žmogaus sugalvotų 
ir padarytų įdomumų. 
Miestas yra tik 26 mylių 
ilgumo ir 14 myliųplatu- 
mo ir žmonių gyvena tik 
virš truputį dviejų mili
jonų, maždaug 9.038 žmo
nės vienoje kvadratinėje 
mylioje.

Vienas iš labiausiai 
mėgstamų žmonių čia 
yra ministeris pirminin
kas Mr. Lee Kuan Yew, 
kurio sumanumai ne tik 
patį Singapūrą, bet ir jo 
atsiekimus plačiai iškėlė 
pasaulyje. Nors pati sa
la ir neturi labai gražių 
vaizdų ir žemės turtų, ta
čiau savo socialiniu gyve
nimu ir gyvenimo aukš
tu lygiu (Azijos mastu žiū
rint) pirmauja visoje 
Pietryčių Azijoje, kai jų 
piniginė apyvarta ir pre
kiavimas vaidina svar
biausią vaidmenį visoje 
Pietryčių Azijoje.

Pačiame Singapūre 
yra nepaprasta švara ir 
gatvėse nematysi jokių 
šiukšlių, nes už jų nu
metimą ant žemės yra 
baudžiama pinigine baus- 
me. Mes kartu atskrido
me su dviem vokietu
kais, pasaulio keliaunin
kais, turėjusiais ilgus hi- 
piškus plaukus, kurie ae
rodrome tuoj pat buvo nu 
vesti į šalį, pasiūlant ar
ba apsikirpti arba su se
kančiu lėktuvu paliekant 
Singapūrą.Atrodo, kad jie 
apsikirpo.

Singapūras yra nuo 
muitų laisvas miestas ir 
valstybė gauna tik 5 cen
tus nuo kiekvieno turisti- 
nuo palikto dolerio. Ta
čiau šiame mieste yra 
puikūs moderniški 158 
moteliai ir planuojama 
dar daugiau, pradedant 
nuo 20 ir baigiant virš 
1000 kambarių. Apsipirki
mas yra taip pat labai ge
ras, turint gana nemažai 
didelių krautuvių, maga
zinų, kur reikia mokė
ti norimą kainą ir tūks
tančiai mažų krautuvėlių 
kur derėtis tai būtinas da
lykas yra, pasiūlant tik 
trečdalį prašomos su
mos. Man buvo parodyta 
naujai statomas didžiulis 
sporto stadijonas, kuria
me įvyks sekančios Azi
jos tautų sporto pirmeny 
bės. trodo, kad tai bus 
nepaprastai gražus ir di 
delis pastatas, talpinan
tis populiariausias čia 
sporto šakas.

Singapūras pasižymi 
ir savo charakteristišku 
azijatišku gyvenimu. Gat
vėse gali pamatyti indus

tai jų pasilinksminimai 
yra gana liūdni,palygi
nus su Australios jau
nuoliais. Po šešių die
nų darbo vyrai eina pasi
vaikščioti, pasidairyti, 
merginos padeda namuo
se, turtingesni žiūri te
leviziją ir tai kone vis-

gyvačių tramdytojus,ku- kas. Šnekėjau su keliom 
rie jas šokdina, taip pat gražiom mano hotelyje 
visokiausių niekniekių ap- dirbančiom merginom, 
krauti stalai vakarais 
varo prekybą. Įdomus 
yra "House of Jade" kur 
yra laikoma amžių bran
genybės, pradedant nuo 
Ching dinastijos ir per 
amžius vaizduoją gyveni
mo charakteristiką tur
tingųjų Azijos gyventojų. 
Vaikams ir jaunuoliams 
būtinai reikia pamatyti 
"Tiger Balm Gardens", 
kur yrapavaizduotastatu- nuvežė į garsiąją "Boo- 
lom, paveikslais ir iš
kamšom nemirštami de- džiulis turgus, valgymai, 
monai, devyngalviai sli- virimai ir įvairiausia 
binai ir įvairūs pas akų gy- prekyba ir kurnuol2-tos 
vuliai. Taip pat labai įdo- vai. naktį vienoje nemažo 
mus yra Jurong Par- je 'dalyje yra homosek- 
kas, kuris turi virš50ak~ sualistų susirinkimo vie- 
rų ir paukščių paviljone 
yra apie 400 įvairių 
paukščių, taip pat puikių 
akvarijumų ir kita. La
bai įdomūs yra valstybi
niai butai, kurių vienas 
naujas išauga kas 35 mi
nutės ir kuriuose gyvena 
vietiniai gyventojai, mo
kėdami už vieno kamba
rio butą $6.50 mėnesiui, 
už dviejų $13.00 ir pan.

Singapūrą man labai 
vaizdžiai aprodė mano ke
lionių biuro "Palanga" at 
stovas čia. Ir tikrai būtų 
nuodėmė jeigu turistas 
vakare čia užsidarytų sa
vo hotelyje. Vakarais ir 
ypatingai naktimis čia 
prasideda pats gyveni
mas. Žinoma ne tapras- 
me galvojant apie nakti
nį gyvenimą, kaip yra 
įpratę galvoti europie
čiai . Daugelyje vietų gat
vės ir aikštės pavirsta 
naktį daugybe mažų virtu
vėlių, restoranėlių ir val
gymo stalų. Mano va
dovas nuvedė mane į vie
ną tokią vietą ir pradė
jom valgyt ir pats neži
nau ką su chopstikais,pa
dažant įvairiausiuose so- 
suose ir sriuboje, nuo ko 
vėliau naktį jau reikėjo 
gerti man duotų dr. Vin- dančius 
gilio vaistų pilvelį su- naikintuvų. Pagaliau tre- 
tramdyti. Tačiau čia įdo- čioje zonoje Nilo deltoje 
mu stebėti, kaip vyksta turima dar 90 raketų ba- 
virimo procesai, kaip vis- terijų ir 150 naikintuvų, 
kas kepama ir kaip vieti
niai su malonumu valgo 
dūmų smardinami ir įvai
rių stiprių kvapų "gaivi
nami". Paragavau ir in
diško "murthaba", kur 
iš tešlos gabaliuko jis 
padarė laikraščio didu
mo blyną ir pripildė jį 
viskuo (vardų tai jau ne
žinau), kad paragavus 
maniau akys iš kaktos iš 
šoks. Nežinau, bet nei 
Indonezų, nei malajų, nei 
indų maistas man ne prie 
širdies, o tą specifinį ir 
vienodą sudegintos koko
so alyvos skonį ir kvapą 
tai jau pradėjau nakti
mis sapnuoti ir burnos 
kvapą tai ir dantų pasta 
neišplauna.

Be visko kas yra pigu 
čia, patys brangiausi da
lykai yra benzinas, alko
holiniai gėrimai ir pasi
linksminimai. Buvau nu
vestas į gana nemažą ir 
čia žinomą Car Park ka
baretą, kur muzika jau 
buvo panaši į mūsų "Pop" 
su gitarom ir daininin
kais ir kur hostesės už 
šokius ir tavo užėmimą 
ima pinigus. Tai yra tur
tingųjų vieta. Taip, kiek 
teko šnekėti su daugeliu 
vietinių singapūriečių,

kurios dirba labai sąži
ningai ir visi bijo praras 
ti darbą, nes jį gauti yra 
sunku. Gavoja kada nors 
ištekėti, jeigu pasitaikys 
geras vyras ir man, juo
kais pasiūlius važiuoti į 
Australiją, jos tik liūd
nai nusišypsojo ir pasa
kė su mielu noru. O tai 
tikrai buvo gražuolės.

Vieną vakarą mane 

gi Street" kur ir yra di- 

ta. Keista, kad jų dau
gumas yra apsirengę mo 
teriškai ir sunku pasaky
ti kad tai būtų ne tikros 
moterys, nes tai visokių 
rasių, spalvų ir dydžio 
mišinys. Ir nieks neži
no kodėl jie Čia renkasi 
ir būna maždaug tol kol 
visas biznis vyksta iki 
6 vai. ryto.

Keliaujant po Aziją yra 
būtina pamatyti ir šįSin- 
gapūro miestą, kur moks 
las ir prekybiniai atsie- 
kimai skiria senovę nuo 
dabarties.

EGIPTO MĮSLĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

buvo paskirtas generolas 
Okunevas, kuris yra 
priešlėktuvinės apsau
gos specialistas.

To štabas teritoriją 
tarp Suezo ir Nilo pada
lino į tris zonas. Pirmo
joje — nuo Suezo kanalo 
iki 30 kilometrų į Vaka
rus — sutelkta 120 prieš
lėktuvinių raketų batarė- 
jų, kuriomis galima nu
mušti žemai skrendan
čius lėktuvus. Antroje zo
noje buvo 60 raketų bate
rijų prieš aukštai skren- 

lėktuvus ir 300

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

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokykit;Skyrių ir Klasių Globėjos. 15 kairės sėdi: Aldona Kirklie- 
nė — vaikų darbelis, Ema Jarūnienė — IIB sk., Rūta Chiapetta — parengimų vadovė, Sofija Kunstma- 
nienė —VIIIB kl. Judita RaziOnienė— III sk. Antroje eilėje iš kairės ( dešinę stovi: Jūra Bakaitienė — 
V B sk., Regina Petraitienė — VI sk., Irena Rimavičienė — VIII A kl., Rūta Graužienienė — V b kl., 
Nerutė Gaižutienė — IV B sk. Nuotraukoje trokšta: Rimos Reklaitienės — I sk., Zinos Pocienės — II 
A sk., Aldonos Daukienės — IVAsk.,Vidos Meiluvienės — V A sk., Laimos Aleksienės - V A kl. Al
donos Androjonienės -- VI kl., Danutės Vakarienės -- VII kl. V. Noreikos nuotrauka

Tai yra efektingiausią 
priešlėktuvinės gyvybos 
sistema visame pasauly
je. Visa bėda, kad Izrae
lis nepuola ir praktiškai 
318.000 vyrų Egipto armi
ja jau penkeri metai kaip 
tūno apsikasusi vakari
nėje Suezo kanalo pusė

Esą kas kita 
vietnamiečiai,

ir sumanesni, 
vengrų karinį 
"Nemezetkozi 
kurio duome- 

aišku, sovieti-

je ir stebi kaip kitoje pu
sė ja maudosi keletas Iz
raelio kareivių. Puoli
mui reikalingų moderniš
kų ginklų sovietai neda
vė. Tų karių nepasitenki
nimas ir buvo pagrindi
nė priežastis privertusi 
Sadatą paprašyti sovie
tus išsikraustyti.

Prieš tai jis bandė 
sovietus įkalbėti duoti 
Eguptui daugiau puolamų 
jų ginklų, tačiau Podgor- 
ny jam pastebėjo, kad, de
ja, arabai nemoka naudo
tis moderniškais sovietų 
ginklais, 
šiaurės 
tie gavę daug mažiau 
ginklų, bet pasirodę ko- 
vingesni

Pagal 
žurnalą 
Szemle", 
nys yra, 
nės kilmės, Izraelis tota
linės mobilizacijos atve
ju gali pastatyti 19 divizi 
jų, arabų kraštai 25,5. 
Patrankų izraelitai turi 
2.350, arabai 2,830. Tan
kų: izraelitai 1350, ara
bai 1965. Aplamai imant 
jėgų santykis yra 1 : 1,2 
arabų naudai. Prie to rei
kia pridėti, kad žydai 
yra geresni kariai, o ar a 
bams dar trūksta ir poli
tinės vienybes.

Pagal to straipsnio au - 
torių: "Dėl visa to so
cialistinių kraštų pastan
gos toliau stiprinti ara
bų kraštų kariuomenes 
yra teisingos, kad... su 
tuo kariniu užnugariu įga
linti politinį sprendimą".

Tokia politika, aišku, 
negalėjo patikti ara
bams. Esamoje situacijo
je Izraelį padaryti kokių 
nuolaidų gali priversti 
tik JAV, sumažindamos
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rimtus motyvus pasmerk
ti sovietų imperialistinį 
atentatą, įvykdytą prieš
taraujant visiems žmo
gaus teisių įstatams".

Atskirai užvardintoje 
"Tarptautinis prašy
mas" skiltyje, yra rašo
ma: "Iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, savo Ant
rojo Pasaulinio Kongre
so metu, Lietuvių Jauni
mas kreipėsi į laisvo pa
saulio valdytojus prašy
damas teisėto moralaus 
solidarumo ir reikalau
damas pravesti Sov. Są
jungos atžvilgiu elgesį 
išreiškiantį pasipiktini
mą (isp. "repudio", angį, 
vertimas būtų "repul- 
sion") kurio pelnytai užsi
tarnavo Maskvos val
džia. Kas liečia Venezu- 
elą, buvo kraiptasi tele
gramomis į Valstybės 
Prezidentą Caldera, į Už
sienio Reikalų Ministrą 
Calvani ir į Venezuelos 
Ambasadorių prie Jung
tinių Tautų".

Tolimesniame atsišau

jam ginklų tiekimą. Tas 
neįmanoma prieš rinki
mus , kas veda prie min
ties, kad Izraelis dar il
gam pasiliks 1967 metais 
laimėtose teritorijose. 
Susitarus dėl Suezo ka
nalo atidarymo, padėtis 
galėtų ilgesniam stabili - 
zuois. Žinia, netikėtinu
mų dar visados gali būti 
Nei Sadatas, nei sovie
tai dar nepasakė paskuti* 
nio žodžio. 

kimo tekste yra išsamiai 
aprašoma 1941 metų Su
kilimas, partizanų ilga
metės kovos ir 30.000 
partizanų žuvimas tose 
kovose; yra minimi Bra
žinskų Simo Kudirkos ir 
Simokaičių bėgimo atve
jai, ir kunigų Šeškevi
čiaus, Zdebskio ir Bub
nio bylos. "Šių faktų aki
vaizdoje, sovietų ciniz
mas su kuriuo jie tvirti
na, kad Lietuva savo noru 
įsijungė į Sovietų Sąjun
gą tėra gerai žinomas 
Maskvos imperializ
mo šablonas ir liudija so
vietų absoliutų neatsi
žvelgimą į politinį gar
bingumą, į teisybę ir tau 
tų laisvės principą. Rusų 
cinizmą iliustruoja jų 
bandymas sušaukti Eu
ropos Saugumo Konferen
ciją, kuriai reikia atsaky 
ti pačiu energiškiausiu 
pasipriešinimu rusų ban 
dymams tarptautinėje 
plotmėje išgauti Lietu
vos prijungimo pripažini
mą".

"Demokratinė Vene- 
zuela" — tęsia venezue- 
liečio Martinez Suarez 
redaguotas atsišauki
mas — "ir visa Amerika, 
pasmerkia sovietų koloni
alizmą, ir primena, kad 
šioje valandoje, kai lie
tuvių jaunimas duoda pa
sauliui drąsos ir pasiau
kojimo pavyzdį kovojant 
prieš ginkluotą Sovietų 
Rusijos intervencioniz- 
mą, visų demokratinės 
santvarkos rėmėjų parei
ga yra remti veiksmus 
viešai pasmerkiančius 
Lietuvą pavergusias im
perializmo jėgas".

Užbaigiama sekan
čiais žodžiais: "ŠisTarp
tautinis Demokratijai gin 
ti Komitetas" (CIPDEM) 
atsišaukia į visas lais
vas Amerikos sąžines, 
prašydamas solidari
zuotis su užsipelniusiu 
lietuvių jaunimu kurs be 
ginklų stojo į kovą su ko
munistiniu užpuoliku". 
Pasirašo CIPDEM Vyr. 
Valdybos nariai: Lic. Fe- 
lix Martinez Suarez, CIP 
DEM Pirmininkas (Ve- 
nezuela), A. Jovanovic 
(Rusija), Dr. VI. Venc
kus (Lietuva), Dr. V. Šla
ma (Čekoslovakija), Dr.
F. Zubr (Lenkija), M. 
Mendez Fonseca (Portu
galija), Dr. P. de Vla- 
dar (Vengrija), Dr. V. 
Darkin (Rusija), Dr. M. 
Negodnov (Rusija), prof. 
Fl. Perez Perez (Ispani
ja), prof. L. Lazar (Veng
rija), Dr. A.Alvarez (Cu- 
ba), prof. I. Ebersteins 
(Latvija), R. Chirkovic 
(Serbija), G. Hrycyk (Uk
raina), dr. F. Psenicnik 
(Kroatija), N. Lys Mar
tinez (Venezuela), S. Ha- 
lir (Čekoslovakija), R. 
Fontanilla Roig (Cuba),
C. Llano (Ispanija).

Šio straipsnio plotmė
je, lietuviai reiškia ypa
tingą padėką CIPDEM pir
mininkui Lic. Felix Mar
tines Suarez, kurio inicia
tyva šis bendras visų 
tautybių pasisakymas lie
tuvių atžvilgiu buvo įma
nomas ir kurio surinktų 
lėšų dėka toks visuoti
nas pareiškimas pasiekė 
plačiąją Venezuelos vi
suomenę. Nemažesnę pa
dėką norime išreikšti 
CIPDEM sąstate dalyvau
jančių tautybių atsto
vams, tinkamai supratn- 
siems principą, kad jung 
tyje glūdi jėga (jsr)
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Mūsų tėvai, palikdami 
Lietuvos kraštų, 
nepaliko pačios Lietuvos
Aleksandro Mičiudo paskaita, skaityta II PLJK jaunimo 

stovykloje Romuvoje. (2)

(Tęsinys iš Nr.59)

APIE TRUMPAPROCIUS, 
BET ILGALIEŽUVIUS...

Vietnamo ir Prahos su
sideginimo liepsnos. Šio 
pasiaukojimo efektas ir 
skausmas, tur būt, visad 
lydės tuos idealistus, ku
rie protestą pareiškia ne 
Kęslu prieš kitą gyvybę, 
bet sa’vo gyvybės kaina. 
Tai aukščiausios grada
cijos žygdarbis. Pasau
lis dar netaip atbukęs. 
Tai mes regime iš įvy
kių ok. Lietuvoje. Tų su
sideginimų liepsnas pa
matė, pilna žodžio pras
me, visas pasaulis.

Savo metu pasaulis bu
vo kurčias laisvės kovoto
jų šūviams ir aukoms. 
Tos aukos, tačiau, atgy
ja dabar pasaulio sąžinė 
je. Susideginusių lieps
nos priverčia pasaulįpri- 
siminti laisvės kovotojų 
epopėją, kovų dėl tikėji
mo laisvės žygius... Ne- 
nuotabu, kad sovietinė 
propagandinė mašineri

ja skuba sugalvoti "teo
riją", degraduojančią he
rojus į kaž kokios fan
tastiškos įtakos automa
tus.

Tą "teoriją" sekant, 
gal būt ir Simą Kudirką 
privertė bėgti "vaduoto-

Ryšy su tragiškiau
siais lietuvių istorijoje 
reiškiniais -- susidegi
nimais idėjos vardu — 
pirmąsias dienas okupan
tas ir jo kvislingai buvo 
pametę galvas. Reikėjo 
atrasti įvykiams defini
cijas. Romui Kalantai at
rado bematant: tai ligos 
pasekmė, tai narkotikai. 
Nesunkiai atrado defini
cijas riaušėms: tai chuli
ganai!

Rusijos intelektualai 
visi, sovietine definici
ja einant, yra bepročiai 
išdavikai, netgi buvę hit- 
lerizmo edeptai. Simas 
Kudirka, kaip žinome, 
"pavogė" sovietinius rub
lius. Bet, teismo proceso 
metu prokuroras "užmir
šo" kaltinti Simą už rub 
lių "vagystę"!

Definicijas sovietai iš
traukia kaip geras magi- 
kas tris zuikius iš vieno 
tuščio cilinderio. Kitas 
dalykas, ar laisvasis pa
saulis priima tuos žuli- 
kiškus šmeižtus už tik
rą pinigą. Laisvojo pa
saulio skepticizmas jau 
pakankamai brandus:so
vietinius šmeižtus at- _ 
meta ir su jais nesiskai- jiška išeivija". Ir Bra- 
to. Gal tik "Vilnies" ir zinskus? Ir 17,000 tikin- 
"Laisvės" senukai, be- čiųjų rašėsi, siuntė peti 
paskaitą tik lietuviškai, 
tiki savo andruliams, mi-išeivijos 
žaroms ir bimboms... Ir 
tai nevisi.

Maskviniai - vilniškė 
propagandinė mašinerija

Yra ir kitų priežasčių, 
kodėl ne visi jaunuoliai 
įsijungia į lietuvišką vei
kimą. Didžiausioji išei
vijos liga — nutautėji
mas, negailestingai grau
žia lietuvybės šaknis. 
Esama ir tėvų apsileidi
mo. Kaip taisyklė, tėvų 
apsileidimas reiškia vai 
kų apsileidimą. Jeigu tė
vams rūpi tiktai ieškoti 
geresnio gyvenimo: tur
to, 'garbės, vedybų sve
timtaučių tarpe, ar įta
kingesnių draugų, tuomet 
sunku jaunimui ieškoti 
lietuviškos dvasios. Gy
venimas svetimame kraš
te atima savo duoklę. Jei 
mūsų tėvai prisimena 
Lietuvos gamtą, tuos gra
žiuosius miškus ir eže
rus, tuos ramiai plaukian
čius debesėlius, jų vai
kai jau atsimena tiktai 
svetimo didmiesčio gat
vę, svetimtaučius drau
gus, svetimą mokyklą ir 
kalbą.

Pagaliau visu savo gy
venimu įsijungia į naujo 
svetimo krašto gyvenimą 
tampantį jo ateities gali
mybių kraštu. Žinoma, 
svetimai tautai visiškai 
atiduotas vaikas nėra dėl 
to kaltas. Kol žmogus nė
ra subrendęs, tol nėra at
sakingas. Bet už vaikus 
yra atsakingi tėvai. Vai
kų nutautimo kaltė kren
ta tėvams. Kaip taisyklė, 
jei tėvams rūpi tautinis 
vaikų auklėjimas, vaikai 
lieka lietuviški. Tačiau 
subrendę vaikai, turi pa
tys jausti nutautėjimo kal
tę. Matydamas tėvus ne
pasirūpinusius jį išauk
lėti savo tautos dvasioj,
jisai ir pats gali rasti ke- pasaulį. Jame jis nepra- 
lią. Nei tėvų kalbos ne- bils visa savo siela. Dėl

gracija. Todėl mes turi
me gelbėti savo kalbą, jei 
norime gelbėti savo kul
tūrą. Juk negalima už
miršti, kad mes anksčiau 
ar vėliau savo darbo vai
sius galėsime parnešti 
Lietuvon. Tačiau tai bus 
galima, jei mus visus 
jungs ta pati kalba.

Politine prasme, mūsų 
svarbiausias uždavinys 
yra gyventi Lietuvai: ne 
su okupantu koegzistuoti, 
o egzistuoti lietuvių tau
tai. Mes esame reikalin
gi tautos, o lietuvių tauta 
yra reikalinga kiekvieno 
mūsų.

Okupantui mes, lietu
viai, esame nereikalingi, 
bet mes esame reikalingi 
lietuvių tautai. Šiandien 
esame tautai reikalingi 
jos laisvės kovoje. Tai 
žūtbūtinė kova.

Pavergęs valstybę, 
priešas siekia sunaikin
ti ir pačią tautą. Nors ir 
didelio atsparumo rodo 
tauta, tai negali sustab
dyti krašto kolonizacijos 
maskoliais, sklaidymo 
po Rusijos plotus. Toliau 
mišrios vedybos, ir

Iš šių minčių pluošto 
seka sekančios išvados: 
didžiausias lietyvybės ir 
mūsų tautos priešas yra 
sąmoningas krašto išda
vimas, tarnaujant oku
pantui ir nutautėjimas, 
kuris negailestingai i'r 
sistematingai graužia lie
tuviu tautos šaknis išei
vijoje. Stipriausias gink
las kovoje prieš nutautė 
jimą yra tautinis susipra 
timas, pajutimas tauti
nės misijos, o jis pir
miausia reiškiasi įsijun 
gimu į kovą už Lietuvos 
Išlaisvinimą ir lietuvių 
tautos gyvybės išlaiky
mą. Kalba turėtų būti 
mūsų gyvas ryšis ir mū
sų veiklos pagrindas. 
Kaip geriau išlaikyti iš
eivijoje kalbą, kaip jos iš
mokti — visa tai jūs turė- 
tumėe apsvarstyti ir su
rasti praktišką kelią 
šiam tikslui įgyvendinti. 
Jaunimas turi būti pasi
ruošęs įsijungti į lietuviš
kas institucijas ir evoliu
cijos keliu palaipsniui už
imti vadovybės postus. 
Jas reikia moderninti, 
pritaikinti laiko reikala
vimams, padaryti jau
kias ir patrauklias atei
ties kartoms. Lietuvis ne
turi vengti išeivijos. Ji
sai turi įsijungti į išeivi 
jos gyvenimą visu savo 
talentu, bet visuomet ne
užmiršti, kad jis išėjo iš 
lietuvių tautos ir jai pri
klauso. Jaunimas turi pa 
naudoti visą savo įtaką 
svetimoje aplinkoj, kad 
durys laisvinimo darbui 
būtų mums visiems pla
čiai atveriamos. Didžiuo- 
kimės lietuvių kilme!

Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime 
ir būti! Tikrasis vieny
bės pagrindas yra tauti
nis broliškumas. Visi 
esame ir turime būti tarp 
savęs broliai, nes kiek
viename mūsų yra įsikū
nijusi Lietuva. Kaip tei
singai Dr. Juozas Gir
nius sako: "Lietuva — tai 
mes visi. Kiekvienas lie
tuvis savotiškai atsto
vauja pačiai Lietuvai. Ir 
todėl mylėti Lietuvą — 
tai 
sus 
vos 
nuo
riotizmas mus visus įpa
reigoja broliškai tarpu
savio meilei". Be to, tu 
rime būti solidarūs, tu
rime būti kritiški ir 
smerkti ydas ir klaidas 
savo tarpe, jas atsitaisy
ti, dirbti išvien. Ne tarp 
savęs varžytis, bet vie
nas kitam padėti, nes vie
no laimėjimas yra visų 
laimėjimas.

Baigdamas, noriu ska
tinti jaunimą į lietuvišką
jį kūrybingumą. Mes tu
rime visus kūrybos lai
mėjimu skirti Lietuvai. 
Juk Lietuva yra ne vien 
kraštas, ne vien žmonės 
ar istorija, bet ir jos kul
tūra.

JAUNIME, tavo ran
kose yra lietuvių tautos 
gyvybė ir jos ateities. 
įMes, vyresnieji, tikime į 
Tavo idealizmą. Išeivija 
laukia naujų vadų, naujų 
Lietuvos laisvės kovū- 
nų. Ir Lietuvoje pasili
kęs kovojantis jaunimas 
nori didžiuotis jumis ir 
jūsų darbais savo žemei.

Šis kongresas turi iš 
naujo įžiebti pasaulyje 
drąsą kovai už laisvę. 
Tegul Lietuvos jaunimo 
sudėtos aukos ant tau
tos aukuro paskatina jus 

. naujai ryžtis padėti atlik 
ti didįjį tautos laisvės už- 

. davinį.
(Nukelta į 4 psl.)

krašte gerai "įsikurti", 
gražiuose namuose gy
venti, puikiais automobi
liais važinėti ir tapti gar
bingais tos šalies pilie
čiais. Bet jeigu neišau
ginsime savo vaikų lietu
viais, nelaimėje paliktos 
tautos atžvilgiu mes 
tapsime apgailėtinais ap
sileidėliais, ar tiesiog de
zertyrais. Šiam negarbin
gam vardui išvengti tėra 
vienas kelias: statyti lie
tuvišką vaikų auklėjimą 
aukščiau pinigo ar asme
ninių patogumų.

Kartoju Juozo Gir
niaus žodžius: "Palikda
mi Lietuvos kraštą, dar 
ne palikome pačios Lie
tuvos. Pareiga mylėti sa
vo tautą nei sumažėja nei 
atkrenta dėl atsidūrimo 
svetur. O kas svetur at- 
sidūrs miršta savo tau
tai, tas krašto palikimą 
paverčia tautos išdavi
mu".

Galima būtų tvirtinti, 
jog didele dalimi lietuvy
bės išlaikymas yra susi
jęs su lietuvių kalbos iš
laikymu. Kodėl? Kalba 
yra pats brangiausias tau
tos turtas. Žmogus jos pa- žmogaus demoralizaci- 
galba žengia į pasaulį ir 
taip atkuria pasaulį sa
vyje. Kalbos reikšmė yra 
lyg rakto: jis yra būtinas 
įrankis, jei norima pa
siekti kas juo užrakinta. 
Lietuvių kalba jaunimui 
atveria kelią į tautos 
dvasinius lobius. Jei tau
ta nori pasilikti ištikima 
sau, ji pirmiausia turi 
pasilikti ištikima savo 
kalbai.

Iš to seka, kad kiekvie
nas, kuris perima sveti
mą kalbą, kartu pereina į 
svetimą jo prigimčiai

ja, kurią vykdo sovieti
nė gyvenimo sistema, 
verčianti nuolat veidmai
niauti, nieku nepasitikė
ti ir iš teroro laisvintis 
alkoholiu. Lietuvoje dau
gelis nuo pat vaikystės 
yra nuodijami sovietinės 
propagandos melo. Vis 
labiau reikia didelės dva
sinės jėgos išlikti nepalū 
žusiems. Pagrindinė tau
tos kova vyksta ne čia, o 
krašte. Bet tautai lygiai 
svarbu, kiek mes čia at
liekame jai pareigas ir 
kas su mumis pačiais da
rosi. Kad pavergtos Lie
tuvos jaunimas kovoja ir

ciją, dėl "vaduotojiškos 
" įtakojimo. Ir 

garsios kunigų kalbos 
teismo salėse irgi paval
džios tai "teorijai"? 

Pagal šią "bekonflik- 
tačiau, jau ima atsipeikė-tiškumo teoriją" laisvės 
ti ir fabrikuoti savo "ma- siekio ir protesto dėl lais- mokėjimas, nei jos isto- to jūs, jaunime, turite su- savo pareigą atlieka — tą 

rijos nepažinimas, nei nu- prasti ir giliai vertinti visi žinome. Kaip žaibas 
traukimas ryšių su tautie 
čiais neleidžia nekaltam 
jaustis, nes ir suaugu
siam galima ir tėvų kal
bą išmokti, ir tauton įsi
jungti. Dar didesnė nelai- sakymą nuo tautinio kul- 
mė, kada tėvai bando įti
kinti savus ir svetimus, 
kad okupacija nėra oku
pacija ir kad sovietinis 
priešas nėra priešas. De
ja, turime ir tokių savo 
tarpe (ir jie pasireiškia 
lietuviškoje spaudoje). Ir 
čia sena taisyklė galioja: 
kokie tėvai, tokie ir vai
kai... Jaunimas yra pir
miausia mūsų dvasios 
veidrodis: mūsų patrio
tizmo, mūsų tautinės at- r__ _____________
sakomybės ir mūsų tau- kalbos ir tuo pačiu netek - 
tinės moralės. ti "gyvybės ir garbės"

Mes galime naujame patenka kiekviena emi-

mylėti lietuvius, vi - 
ir kiekvieną. Lietu- 
meilė neatsiskiria 

lietuvio meilės. Pat-

de inUSSR"dažą. Taipra- vės aukų nereikia, nes... 
dėtas platinti išeivijoje 
gandas, kad susidegini
mai įvykę tik dėl to, 
kad... išeivija tuos susi
deginimus išprovokavu
si!

Tai, esą, "vaduotojiš— 
koji" išeivija atsakinga 
dėl protesto idėjos vardu 
susideginimų ok. Lietu
voje. Krokodilo ašaro
mis jau verkšlenama, 
kad tai išeivija įstūmė į 
liepsnas žūti idėjos var
du pasiaukojusius lietu
vius.

Ta "teorija" stengia
masi užkrėsti, kaip pla
nuojama, bolšvikine ter - įžvalga į sovietinę realy- 
minologija, jiems užsi- bę. 
angažavusius tikėti "libe
ralus". Nėra abejonės, 
kad gal netrukus mes iš 
girsime tos "teorijos" at- 
rūgas kai kurioje išeį- 
viškoje spaudoje. Trum- 
papročiai, kurie kartos 
tą "teoriją" dažnai turi 
ilgus liežuvius!

Gyvenimo realybe, 
laisvės kovų tikrovišku
mas, žygdarbių išradin
gumas ir tyras angaža- 
vimasis pasiaukojimui 
rodo, kad ši maskvinė - 
vilniškė "teorija" yra pi 
gus propagandinis fabri- 
katas. Susideginimo pa
siaukojimai seniai žino
mi pačioje Rusijoje. Pas
taruoju metu čia minimi

tauta bus dar smarkiau 
persekiojama! Tai prime
na "teoriją", paskelbtą 
paskutiniame posėdyje 
prezidentūroje, sovieti
nės militarinės invazijos 
akivaizdoje: nesipriešin
kime, nepaleiskime nė 
simbolinio šūvio, nes nuo 
karo veiksmų nukentės 
Lietuvos žemės ūkis, eko
nomika ir puikiai klestin 
čios pieninės!

"Bekonfliktiškumo te
orija" visiškai nepriim
tina laisvajam pasauliui, 
nes čia pakankamai su
tvirtėjo skepticizmas ir

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

lietuvių kalbos mylėtojo, mus pasiekė žinia apie 
profesoriaus Ereto žo- Romo Kalantos ir kito jau 
džius, kad "dingimassve- nuolio susideginimą, 
timos kalbos jūroje reiš
kia ne ką kitą, kaip atsi-

tūros darbo iš viso".
Akivaizdoje šio pavo

jaus vėl didelį aktualumą 
įgauna Daukšos jau prieš 
350 metų išreikštas įs
pėjimas bei raginimas: 
"Ne žemės derlingumu, 
ne drabužių įvairumu, ne 
šalies gražumu.... gyvuo
ja tautos, bet išlaikymu 
bei vartojimu savo kal
bos... Sunaikink ją —at
imsi gyvybę ir garbę".

I pavojų netekti savo

Pagalvokite: laisvės 
nematęs Lietuvos jauni
mas reikalauja Lietuvai 
laisvės! Jis miršta ir ei
na į kalėjimus ir į Sibirą 
už savo tautą. Mes esa
me jų broliai ir jų testa
mento vykdytojai. Laisva
jame pasauly ypačiai 
svarbu liudyti lietuvių 
tautos valią, ir šiam už
daviniui atlikti esame mo
bilizuoti visi be išimties. 
Kovodami už savo paverg
tąjį kraštą tuo pačiu vyk
dome istorinę laisvės 
šauklių misiją visam lais
vajam pasauliui... Kovo
jame už taiką, kurioj visi 
būtų laisvi!

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Kr. Donelaičio lit. mokyklos VIII A klasė su klasės auklėtoja mokytoja Danute Bindokiene.
V. Noreikos nuotrauka

psl.) dipl. agr. P. Ručins
kas, apie akc. b. "Lietu
vos Muilą" (200-202 
psl.) J. Glemža, apie akc, 
p. "Sodybą" (203-212 
psl.) J. Glemža, apie akc. 
b. "Valgį" (213-216) J. 
Glemža ir A. Reventas, 
apie Lietuvos Baltijos 
Lloydo ir Baltijos Trans
porto bendroves (217-226 
psl.) Leonardas Dargis, 
apie "Kooperaciją" ir L. 
Kooperatyvų Tarybą (227 
-235 psl.) J. Glemža ir J. 
Vilkaitis, apie L. Koope
ratininkų Draugiją (236- 
238 psl.) K. Šeštokas, 
apie spaudos darbinin
kų kooperatinę bendrovę 
"Raidę" (239-243 psl.) J. 
Glemža ir J. Vilkaitis ir 
apie kooperatyvą "Sta
lių" (244-246 psl.). J. 
Strazdas.

Iš šių straipsnių iš
ryškėja visokeriopa ne
priklausomos Lietuvos 
žemės ūkio, jo gaminių,

KNYGA APIE N. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO
GAMYBOS KOOPERACIJĄ

Šiemet Londone pasi
rodė nauja lietuviška kny
ga, pavadinta "Žemės 
ūkio gamybinė koopera
cija nepriklausomoje Lie
tuvoje 1920-1940". Tai ko
lektyvinis darbas. Kny
gos leidėjai įžangoje taip 
pasisako: "Leidinys pa
ruoštas 'Pienocentro* 
darbuotojų pastangomis 
ir lėšomis. Pagrindinę 
knygos paruošimo darbų 
naštą yra pakėlęs leidi
nio iniciatorius, buvęs 
'Pienocentro* valdybos 
pirmininkas ir vyriausia
sis direktorius Jonas 
Glemža. Knyga leidžia
ma lietuvių kalba. Ta
čiau atskirai bus paruoš' 
ti anglų ir vokiečių kalbo
mis platūs pagrindinių ži
nių ir statistinių duome
nų konspektai, kurie kar
tu su knyga bus paskleis
ti visose viešosiose ir 
mokslo įstaigų bibliote
kose pasaulyje".

Kaip matome, šios 
knygos iniciatorius,bend
radarbių ir lėšų organi
zatorius yra Jonas Glem
ža. Jis šiemet atšventė 
85 m. amžiaus sukaktu-

Mūsų tėvai •••
(Atkelta iš 3 psl.)

Būkime verti Simono 
Kudirkos pavyzdžio. Bū 
kime verti Lietuvos kata
likų kančios. Būkimever 
ti Bražinskų ir Simokai- 
čių pasiaukojimo. Būki
me verti R. Kalantos 
kraujo aukos ir jo gyvy
bės, kurią dar neseniai 
palydėjo kitos heroiškos 
gyvybės aukos, ir tūks
tančiai sukilusių Lietu
vos jaunuolių, kurie ir 
šiandien kenčia kalėji
muose ir kurių likimas 
yra nežinomas.

Ne tik Katalikų Bažny
čios, bet ir mūsų tautos 
gyvenime galio ja trys di
dieji aktai: tikėjimas, vil
tis ir meilė. Jie atsispin
di mūsų Tautos Himne. 
Tikėdami Lietuvos istori
niu pašaukimu, tvirtai ti
kėkime į jos prisikėli
mą. Gyvenkime viltimi, 
kad vieningoje kovoje 
devyngalvis raudonasis 
slibinas bus nugalėtas. Ir 
dekime meile Lietuvai, 
lietuvių tautai ir viskam, 
kas lietuviška. "Jaunimo 
darbas ir širdis — lietu
vių tautos ateitis".

Tegyvuoja pasaulio lie 
tuvių jaunimas l Tegy
vuoja laisva LIETUVA!

DIRVA

kooperacijos pažanga. 
Per 13 veiklos metų ne
priklausomoje Lietuvoje 
"Pienocentras" sviesto 
eksportą padidino 31 kar
tą. "Jei pasauliniai įvy
kiai tos veiklos nebūtų su
stabdę, Lietuvos sviesto 
eksportas ir toliau būtų 
smarkiai didėjęs, nes pie
no ūkio galimumai Lietu
voje dar nebuvo išnaudo
ti". (Žr. 132 psl.)1939m. 
visose Lietuvos eksporto 
pajamose pieno produk
tai sudarė 20%. "Mais
to bendrovė 1939 m. eks
portavo už 69,8 mil. li
tų, t.y. apie 90% Lietu
vos gyvulių ir mėsos 
eksporto ir 25% viso tų 
metų eksporto vertės.

Visą žemės ūkį, jo pa
žangą, visas šias ūkines 
kooperatyvines organiza
cijas sugriovė, uždarė ir 
nusavino bolševikinė 
1940 m. okupacija. Na
ciai tik pasinaudojo kai 
kuriais bolševikų įstaty
mais ir išnaudojo Lietu
vos ūkį daugiau 4 metus.

Knygos pabaigoje yra 
pateiktos autorių ir rė
mėjų biografijos (247- 
257 psl.)

Ši knyga bus naudinga 
ne tik kiekvienam Lietu
vos žemės ūkio specia
listui, kaip mokslinė me
džiaga, jo mėgėjui, bet ir 
kiekvienam lietuviui, ku
ris domisi mūsų nepri
klausomo gyvenimo rai
da ir pažanga.

Knyga, yra, palyginti, 
gana brangi: kietais vir
šeliais 10 dolerių, o 
minkštais — 9.50 dol..ta
čiau leidėjai iš surinktų 
pinigų nori išleisti anglų 
ir vokiečių kalbomis šios 
knygos konspektus pasau
lio bibliotekoms. Užsaky
mus ir apmokėjimą siųs
ti: Mr. J. Glemža, 7262 
Hirsau, Conventrain 33. 
W. Germany. Užsakant 5

pripratęs Lietuvos ūki
ninkas ir krizės laikotar
piu nepalūžo. Kainų kriti
mui konpensuoti jis didi
no žemės Ūkio gamybą. 
Tuo laikotarpiu nepapras
tai išaugo žemės ūkiopro- 

ves. Nežiūrint gražaus 
amžiaus, jis ir šiandien 
yra judrus visuomeni
ninkas, "Labdaros" pir
mininkas, Baltų Tarybos 
narys, buvęs VLIKo vyk
domosios Tarybos pirmi
ninkas. Jis yra ir pro- dūktų gamyba ir jų eks- 
duktyviausias šios kny- portas. Sviesto ekspor- 
gos autorius, nors ir ki- tas 1929 - 1939 m. metų 
ti bendradarbiai yra ati- laikotarpiu padidėjo apie 
davę nemažą duoklę šiai 8,5 karto, mėsos daugiau 
knygai. kaip 3 kartus, linų pluoš-

Teisingai knygos įžan - to ir kiaušinių apie pus- 
goje pažymima, kad "po antro karto, ogrūdųdau- 
pirmojo pasaulinio karo giau kaip 10 kartų. Taipa- 
atgavęs nepriklausomy- rodo laisvosios Lietuvos 
bę, lietuvis juk darė di
delę kultūrinę ir ekono
minę pažangą. Sumanu
mu, ištverme ir atkakliu 
darbu jis iškėlė savo 
kraštą į priešakines kul
tūrinio pasaulio eiles". 
Nupelnytai reiškiama pa
garba Lietuvos ūkinin
kui, kuris išsaugojo lie
tuvių kalbą, dainą, papro
čius ir savitą charakte
rį. Gal būt, didžiausiapa- 
garba atiduotina lietuvei 
ūkininkei, motinai, kuri 
buvo lietuvybės pagrin
das. Pagarba ir Lietuvos 
darbininkams, kurie pūs
lėtomis rankomis gami
no žemės ūkio gėrybes, 
uoliai talkininkaudami 
ūkininkams.

Ilgiausias knygos 
straipsnis — istorinė 
Lietuvos žemės ūkio rai
dos apžvalga — yra pa
ruoštas specialisto, ag
ronomijos daktaro Vlado 
Bublio. Jis sudaro beveik 
pusę knygos, apie 83pus
lapius. Jame autorius 
Lietuvos žemės ūkio pa
žangą taip apibūdina: 
"Taupus, sumanus ir 
prie visokių sunkmečių

ūkininko darbštumą ir 
krašto gamybinį pajėgu
mą" (Žr. 80 psl.).

Antrosios knygos da
lies turinį sudaro: apie 
žemės ūkio draugijų są
jungą "Gamintoją" (97- 
102 psl.) iš Jono Fledžins- 
kio straipsnių, apie "Pie 
nocentrą (107-119 psl.) J. 
Glemža, apie piennių pa
status, įrengimus ir jų 
aprūpinimą (120-128psl.) 
dipl. ekon. Kazys Šešto
kas, apie sviesto ekspor
tą (130-145 psl.) J. Straz
das, apie kiaušinių pre
kybą, kitų produktų ga
mybą ir jų realizavimą 
(145-157 psl.) J. Glemža, 
apie vidaus rinkos aprū 
pinimą (158-162 psl) J. 
Glemža ir A. Reventas, 
apie Vilniaus srities pie
no ūkį ir pienines (163- 
166 psl.) ir apie akcinę 
bendrovę "Maistą" (167— 
184 psl.) L. Giriūnas, 
apie akcinę bendrovę 
"Maistą" (167-184 psl.)
L. Giriūnas, apie akcinę 
bendrovę "Lietuvos cuk
rų" (184-191) — autorius 
nepažymėtas, apie linų 
ūkio kooperaciją (192-199
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įvairios labdaringos reformos yra siūlomos. 
Jos įvairios, įdomios ir patrauklios. Svarbu, kad 
jos būtų parankios ir praktiškos.

Visų pirma, atrodo, gerai sutvarkyta labdaros 
sistema šelpianti administraciją. Atlyginimai pui
kūs ir turi tendenciją didėti. Kiekvienas individas 
nori valgyti ir gerti. Šiems poreikiams tenkinti pa
reigūnai prasimano įvairius mokesčius. Pastovios 
pajamos gaunamos iš tų, kas pamėgo plušti dienų 
dienomis savo darbotvietėse. Iš tokių individų paja 
mų įmanoma apmokėti labdaringas algas adminis
tracijai, nes administracija gerai tvarko dirban
čiųjų įplaukas savo žinioje, žino, kur paspausti, ko
kį nuošimtį nukirsti iš pajamų, kokįpalikti plušan
čiam individui vegetuoti diena iš dienos...

Labdaros problema, kiek tai liečia administra 
cijai skiriamą labdarą, iš viso nėra problema. Da
lykas stovi ant gerų bėgių. Kas dirba, tas duoda. 
Kas apskaičiuoja dirbančiojo pajamas, gyvena iš jo 
pajamų dalies.

Labdaros problema sunkėja, susidūrus su vi
suomenės dalimi, kuri nedirba, bet egzistencijos 
poreikiams reikalinga pinigų. Ta visuomenės dalis, 
kaip ir administracija, nori valgyti ir gerti. Tam 
tikra gyvenimo filosofija šiai, nedirbančiai visuo
menės daliai, netalkina ir neragina skubėti į dar
bovietes ir plušti ten dienų dienomis. Humanišku
mo sumetimais neįmanoma tos visuomenės dalies 
palikti be labdaros globos, be valgio ir gėrimo. To 
dėl čia plati dirva sumanymams, planams ir refor
moms.

Vargio ir gėrimo parūpinimas, atrodo, galėtų 
būti įgyvendintas be reklaminių fanfarų, be triukš
mo ir muštynių. Tiesiog idiliškai šeimyniškai.

Prie kiekvieno dirbančiojo individo reikia pri
skirti, prikabinti nedirbantįjį individą. Dirbantysis 
privalo rūpintis savo nedirbančiuoju, duoti jam val
gyti ir gerti, o reikalui esant ir pakankamus kišen
pinigius. Daugiau uždirbantis, savaime humaniš
kai aišku, turės maitinti daugiau nedirbančiųjų in
dividų, kuriems gyvenimo filosofija neleidžia ter
liotis su triūsu darbovietėse.

Tokia labdaros reforma, atremta humanizmu, 
jau arti.

iki 10 eg., duodama 20% 
nuolaidos, o užsakant 10 
ir daugiau egz. — 30% 
nuolaidos.

SPAUDOS KONFEREN
CIJA BRIUSELYJE APIE 
PADĖTI OK. LIETUVOJE

Tarptautinės Jaun. Krikš
čionių Demokratų Unijos 
iniciatyva, Briuselyje birže
lio mėn. 21 d. buvo suorga
nizuota spaudos konferenci
ja apie padėtį okukuotoje 
Lietuvoje. Pranešėju buvo 
pakviestas inž. A. Venskus 
— Europos Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Tarybos 
pirmininkas.

Pranešimo įžangoje buvo 
trumpai paliesta Lietuvos 
istorija, toliau — 1. Lietu
vos-Sovietų Sąjungos sutar
tys, sudarytos Nepriklauso
mybės laikais (tarp kurių 
ypatingai buvo pabrėžtas 
agresoriaus d e f i n i c ijos 
tarpvalstybinis susitarimas, 
pasirašytas 1933 m. Londo
ne). 2. Lietuvos partizanų 
kovos, 3. Religinis persekio
jimas (kunigų A. Šeškevi
čiaus, P. Bubnio ir J. Zdebs- 
kio bylos bei jų pareiškimai 
teisme, 17,050 lietuvių ka 
talikų memorandumas). 4. 
S. Kudirkos, V. Simokaičio 
ir Bražinskų dramos. 5. šių 
metų gegužės-birželio mėn. 
įvykiai Lietuvoje (Kalan
tos, Stonio auka — suside
ginimas ir neramumai, rei
kalaujant kraštui laisvės).

Po pranešimo buvo labai 
gausu įvairių klausimų, lie
čiančių dabartinę Lietuvos 
padėtį, į kuriuos A. Vens
kus išsamiai atsakė.

Be pačių organizatorių, 
spaudos konferencijoje da
lyvavo visa eilė žymių bel
gų žurnalistų ir Briuselyje 
akredituotų užsienio spau

dos atstovų, taip pat Belgi
jos televizijos žurnalistai ir 
spaudos agentūra "Belgą".

Po spaudos konferencijos 
įvyko priėmimas, kurį su
ruošė belgų vyriausybės na
rys min. Alfred Califice. 
Apsilankė žymūs Belgijos 
politikai, įv. tarptautinių or
ganizacijų bei institucijų 
nariai, spaudos atstovai ir 
konferencijos organizato
riai. Taip pat šio priėmimo 
metu buvo daug užklausi
mų, ypatingai paskutinių 
įvykių okupuotoje Lietuvo
je klausimais.

MACHINISTS
For small cutting indexable tool 

manufacturer.
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

INSPECTORS 
also

RADIAL- DRILL OPERATOR 
Apply to 

FUTURMILL INC. 
11929 Abbey Rd.

North Royalton, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(59-61)

WANTED AT ONCE
HYDROTELL OPERATORS 

Experienced, work on die east 
dies, air conditioned shop, ©ver
time and benefits.

ČUYAHOGA INDUSTRIES 
17920 S. Waterloo 

216-481-3040
(58-64)

DRIVERS
Qualified to run on company 

equipment
also

TRUCK CONTRACTORS 
48«State operation, two qualified driv- 
ers. '69 or nevrer cab over lwilJ ®cle.w 
die,ei traclors. Pay T> pet- Weekly 
settlement,. Van type trailers fur- 
nished. Contractors earnlng up to 
$55.000 to $65.000 ‘>n"“?lly;wV’nlc, 
M1DWESTERN EXPRESS. (NC„ Fl. 
Scotl. Kantas, (316) 223-2866.
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Mr. Smithui reikalinga

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
VYT. ALANTASRedaktorius Mr. Smith 

reikalingas Encyclope- 
dia Lituanica Washingto- 
ne, Monsieur Pompadur 
reikalingas E.L.Paryžiu
je, Herr Vasistdas — 
Bonnoje, Signor Maltini 
— Romoje ir Šimuka- 
ko (nežinau, kaip japo
niškai "ponas") Tokio...

Lietuvos vardas vis la
biau įsirėžia į tarptau
tinę sąmonę. Bražinskų 
(tėvo ir sūnaus), Simokai
čių (vyro ir žmonos) ir 
Kudirkos bėgusių į lais
vę vardai, dabar suside
ginusių Romo Kalantos, 
nežinomo vardo jaunuo
lio susideginusio Varėno 
je, paskutinėm dienom su 
sideginusio Andriuške
vičiaus ir mėginusio susi 
deginti Zaližausko var
dai ugninga banga nuban
gavo per visą pasaulį, pa
žadindami viešąją opini
ją, iškeldami Lietuvos, 
kaip pirmose eilės e kovo
jančios už Laisvę tautos 
vardą, pasiekdami pro 
Kremliaus mūrus rau
donosios imperijos vieš
pačius ir sukeldami viltį 
po pasaulį išblaškytiems 
lietuviams, kad vergijos 
replės lietuviams neuž
gniaužė Laisvės troški
mo. Mes dar nežinome, 
kokiomis priemonėmis 
Kremlius atsilieps į lie
tuvių tautos per ugnį pa
reikštą protestą ir Lais
vės troškimą, bet mes 
jau ir šiandien galime pa- opinijos formuotojai, o 
sakyti, jog paskutinieji tokie yra visų didžiųjų 
įvykiai Lietuvoje demas- valstybių periodinė spau 
kuoja (pavartojant rau- da — turėdami po ranka 
donosios propagandos 
terminą) ir, sakyčiau, 
paverčia niekais masko
lių melo persunktus tvir
tinimus apie raudonosios 
imperijos tautų "broly
bę" ir sudaro galvosūkį 
raudoniesiems viešpa
čiams, kaip sustabdyti 
lietuvių tautos ugningą po- 
veržį į Laisvę.

Aš čia tyčia priminiau 
tuos faktus norėdamas iš 
kelti aikštėn tą mintį, kad 
jei žmogus ar tauta pra
siveržia vienoje ar kito
je srityje į pirmas eiles, 
tai publika nori daugiau 
apie tai sužinoti, o tam 
reikia turėti informaci
jos šaltinių. Taigi, jei re
daktoriai Washingtone, 
Paryžiuje, Londone, Bon 
noje, Romoje ir Tokio iš
girsta apie įvykius Lietu 
voje, šiuo atveju apie jau
nuolių susideginimus ir 
riaušes Kaune, tai jie no
ri savo skaitytojus pain
formuoti ne tik apie susi 
deginimo ir riaušių fak
tą, bet ir aplamai apie pa
čią tautą, kur tatai vyks
ta, o jei jie neturi po ran
ka šaltinių, tai kaip jie 
tatai gali padaryti? Be 
abejo, be E.L. esama ir 
kitų šaltinių, bet kas dir
ba spaudos darbą, tai la
bai gerai žino, jog tokiais 
atvejais enciklopedinių 
šaltinių niekas negali at
stoti ir negali atstoti dėl 
to, kad tik jie gali duoti 
pilną informacinį foną 
apie tą tautą, kur įvykiai 
dedasi.

Anksčiau mes gaudy
davome ir persispausdin 
davome iš svetimos 
spaudos žinutes apie Lie

tuvą džiaugdamiesi, kad 
buvo paminėtas mūsų 
krašto vardas. Jei kas pa 
darydavo kokį darbelį, į 
kurį atkreipdavo dėmesį 
kitatautė spauda, mes tuo 
jau pasididžiuodami ir pa 
sidžiaugdami atsiliepda
vome savo spaudoje būti
nai pabrėždami, kad buvo 
"išgarsintas Lietuvos 
vardas". Po Romo Kalan
tos susideginimo ir po 
kilusių riaušių Kaune įvy
ko persilaužimas: mums 
nebereikia tykoti pra
kišti kokią žinutę apie 
Lietuvą svetimoje spau
doje: ta pati spauda gau
do žinias apie Lietuvos 
įvykius. Be abejo, mes 
tuo džiaugiamės, bet ne
besakome, kad "jieišgar 
sino Lietuvos vardą", 
nes Lietuvos vardas taip 
išgarsėjo, jog patys ki
tataučių laikraščiai pri
rašo ištisus pirmuosius 
puslapius apie įvykius 
mūsų
jiems nereikia padėti?

Itin atkreiptinas dė
mesys ir į tai, kad E. L. 
užkerta kelią bolševiki
nei propagandai svetur 
apie Lietuvą. Ta propa
ganda, kaip žinoma, yra 
pastovi, intensyvi, viso
kiais būdais besistengian 
ti prasiveržti į pasauli
nę opiniją. Pasaulinės

krašte, bet ar

metus arba net ir per il
gesnį laiką sumokėti 
už E,L. tomą, tai dar ta
tai neturėtų reikšti, jog 
visą tą didelį darbą pa- 
laidojame! Į tą reikalą 
turi įsikišti mūsų pini
ginės institucijos. Jei pri
vačios inciatyvos trūks
ta, tai iniciatyvos turi 
imtis, sakysime, kad ir 
Lietuvių Fondas.

Neseniai būdamas Chi
cagoje kalbėjau su vienu 
L.F. atsakingu pareigū
nu tarp kit pasiteirauda
mas, ar L. F. neketina im 
tis priemonių padėti E.L. 
išbristi iš finansinių sun
kumų. Man buvo atsaky
ta, kad J. Kapočius įFon 
do vadovybę nesikrei
pęs... Nežinau, kaip ten 
iš tikrųjų yra, bet, man 
rodos, kad čia nėra krei
pimosi ar nesikreipimo 
reikalas, o mūsų finan
sinių įstaigų vadovybių 
supratimas teikti para
mą ten, kur yra už anga
žuotas visos tautos gyvy
binis reikalas.

Nekalbėsiu čia apie 
tai, kad E.L. laukia ir 
mūsų čia gimęs jauni
mas — apie tai jau daug 
buvo kalbėta — tik dar 
kartą noriu pabrėžti, kad 
E.L. yra didžiulis persi
laužimas mūsų informa
cijoje apie Lietuvą sveti
ma kalba, kad ta infor-

SAJA MUSŲ
SCENOJE J- Gli»ud*

chija yra neribota. Gy
venamosios sąlygos pri
verčia Sają eiti į tam tik
rą kompromisą, kuris 
(tai jausti) yra skausmin
gas, nuostolingas. Tai, 
nelyginant, siauras švar
kas petingam vyrui.

Sajos veikalams būdin
gas groteskiškas maka- 
brizmas. Tai labai jaus
ti jo "Abstinente". Tos 
gaidos skamba jo "Poli- 
gote". Jo savitumui pri
klauso tam tikras senti
mentalumas, kuriuo jis 
pasąmoniškai atsiliepia į 
savo scenų makabrizmą. 
Dažnai, paskutiniam 
akordui jis taupo tą senti
mentą, kad finale, kon
trastu, irracionaliam ma- 
kabrizmui priešpasta
tytų graudžia melancholi
ja, lyriška gaida pripildy
tą sceną.

Gal būt tai dar nėra vi
siškas atotrūkis nuo sen- 
sualumo. Tai, kartu su
sikerta su "irracionali- 
nio sukilimo" teatro ten
dencijomis : klausimų ne
atsakyti. Sulyrintos fina
linės scenos Sajos spek
takliuose atsako įklausi- 
mą. Saja, tada laužo 
bendrą schemą, pasilie
ka savimi.

Jo veikalams vietiniai 
vertintojai prikiša spek
taklio ritmo monotoniją 
ir vidinės dramatinės 
įtampos augimo stoką 
(Irena Veisaitė). Tačiau 
toks priekaištas netiks
liai adresuotas Sajos žan. 
rui. Saja neprivalo duoti 
savyje išbaigto epizodo. 
Nei jis privalo konstruo
ti sceną po scenos, įtemp
damas logišką scenų pa
reinamumą. Jo žanras 
nereikalauja tendenci
jos. Ir tai talina jo pje
sių populiarumui. Saja 
prezentuotas latvių, veng 
rų, teatruose. Dabar, jo 
veikalas interpretuotas 
ir išeivių tautos scenoje.

Saja palieka atviras du
ris interpretacinei reži
sieriaus iniciatyvai. Sa
ko, kad jo veikalai inter
pretuojami su drastišku 
nepanašumu. Režisieriai 
ir aktoriai išradingai at
siliepia į irracionalaus 
pasaulio chaotiškumą, į 
pasąmonės labirintus. 
Nėra davinių spręsti, ar 
Sajos veikalų pastatymuo
se režisūra mėgina su
gesti jonuoti atsakymus į 
dramaturgo metamas 
problemas? Atrodo, tai 
būtų klaidinga interpre
tacija. Nežinau, ar su to 
kiu metodu Jaunimo kon
greso scena ėjo į "Ma
mutų medžioklės" pasta
tymą? Ar neatrodys even
tuali pastanga sugestijo
nuoti atsakymą naiviu 
bandymu atsakyti neatsa
komą klausimą? Gal būt 
buvo instinktyvi baimė pa
liesti klausimus, praeiti 
pro Juos be sprendimo? 
Tai, regis, būti "irracio
nalaus sukilimo" tradi
cijoje.

Išeivių tautos scenoje 
Saja yra vienas iš įdo
miausiųjų svečių.

Čia tenka prisiminti 
Anatolijaus Kairio polin
kį į tą pat šešasdešimtų- 
jų dekados "irracionalu-

(Nukelta į 6 psl.)

Jaunimo kongreso sce
noje buvo pastatytas Sa
jos veikalas "Mamutų me
džioklė".

Be abejo Čia apsireiš
kė polėkiška tendencija 
ekskursuoti į sceninių at
radimų pasaulį, kuris 
dar prieš dekadą buvo va 
dinamas "irracionalumo 
sukilimas scenoje". Še
šiasdešimtieji metai ėjo 
tos naujovės ženkle. Jar- 
ry, pasiekęs avangardi
nio teatro plėtros estafe
tėje Artaud’ą, buvo ta vėt
rungė, kuri rodė kelią. 
Dabar per anksti ieško
ti ir skelbti definicijas, 
kurlink žengia ieškančio, 
ji scena. Bet gyventi pra 
eitos dekados nuotaiko
mis ir eksperimentu res 
pektuotinas nusiteiki
mas. (Jaunimo kongreso 
scenon įvestas Sajos vei
kalas, savaime įtikinai 
mus, kad jaunųjų scena j 
yra ieškančiojo teatro 
scena.

įvairiavardės atšakos 
ir srovės (eksperimen
tiniame avangardizme) 
sueina į vieną ir katego, 
rišką aptarimą: už sce
ninio grotesko, už iš- 
šifruotinų nonsensų glū
di siekis suprasti irra- 
cionalumą. Ilgas tas at
radimų ir praradimų ke
lias, nuo simbolinio 
Strindbergo naujovišku
mo iki sunkios Genet 
groteskos, skausmin
gas, apmaudingas, bet vi 
sad viliojus savo drąsiu 
šviežumu ir provokuojąs 
kovon su piktu.

Kas yra tas irraciona- 
lus piktas?

Senasis A. Maurois at. 
sako: tikras piktas nėra 
kūno silpnėjimas, bet sie
los indiferentiškumas.

Tad sielos neimlumas 
yra didžiausias piktas. 
Imli siela yra palaima. 
Ir netenka perdaug nu
stebti, kad jaunųjų teat
ras instinktyviai bodisi 
tradicinio spektaklio pre
zentacija. Šitame nusi
teikime Kazio Sajos var
das ateina kaip natūra
lus atsakymas į spektak
lio poieškį. Saja yra sa
votiškas fenomenas savo 
gyvenamoje aplinkoje. 
Greta socialistinio re
alizmo diktato ir nuobo
džio Sajos vaidinių pa
saulis atrodo įnoringu 
miražu, kurį regi dyku
moje alkstantis keleivis.

Tad Sajos vieta tenai 
yra unikalinė. Laisvame 
pasaulyje ."irracionalu
mo sukilimo" pjesių per
produkcija. Tame srau
te yra sparnų, atšakų, 
spektro spalvų. Irracio- 
nalūs klausimai neįma- t 
nomi atsakyti. Pereito
ji dekada skendėjo to
kių klausimų jūroje. Sa
ja, ilgokai turistavęs už 
sienyje, gerai pažino tą 
sferą. Juo galima pasiti
kėti. Jis nėra imitato
rius, bet atradėjas. Ta
čiau gyvenamosios sąly
gos stato jo išradingumui 
tam tikras ribas. Tai 
matyti iš jo veikalų — 
piešiant paveikslą, turi
ma galvoj rėmus. Tad 
tam tikra prasme Saja 
privalo būti "nekaltas". 
Bet irracionalumo sti

negyvename sulig šia 
diena, bet turime pagal 
voti ir apie ateitį. Lietu
vių tauta įsisiūbavo ko
voti už Laisvę — ta kova 
vyko visada, bet paskuti
niuoju laiku ypačiai pagy 
vėjo — ir reikia manyti, 
kad ji nebesustos, o visą 
laiką aštrės ateityje, tad 
ir Lietuvos vardas bus 
plačiai linksniuojamas 
tarptautinėje spaudoje. 
Ar ne mūsų pačių intere
sas rašantiems apie Lie 
tuvą padėti? Žinoma, 
teikti skaitytojams aktu
alias, o kartais ir sensa
cingas žinias yrakiekvie 
no redaktoriaus reika
las, bet, kalbant apie Lie
tuvą, ar tai nėra ir mū
sų pačių reikalas? Jei 
mes aukščiau paminėtų 
pasaulio centrų spaudai 
suteiksime pagrindinį in
formacijų šaltinį E.L., 
žinoma, mes pasitarnau
sime jiems, betarmes 
nepasitarnausime ir pa
tys sau?

Encyclopedia Lituani
ca nėra privatus Jono, 
Petro ar Jurgio reika
las, ji yra mūsų visų iš- 
^^H^visos^tautos reika- niacija atremta į tvirtą 

-- lietuvišką pagrindą, kad
tai yra mūsų sena įvyku
si svajonė duoti pasauliui 
pilną, bešališką, sveti
mųjų neiškraipytą Lietu
vos vaizdą, — o juk tas 
vaizdas buvo negailes
tingai žalojamas per am
žius — kad pagalios mes 
turime džiaugtis ir dėko
ti Likimui, kad atsirado 
tremtyje žmogus, kuris 
tą mūsų svajonę pavertė 
tikrenybe! E.L. yra pra
mušti Lietuvai vartai į 
pasaulį!

Tad ir kyla klausimas 
bei susirūpinimas, ar 
mes nusigręšime nuo to 
drąsaus pionieriaus ir 
abejingai žiūrėsime, 
kaip jis kovoja su pinigi
niais sunkumais ir galuo
jasi juos nugalėti? Juo
zas Kapočius gelbėda
mas padėtį, prieš kurį 
laiką važinėjo po dides
nes mūsų kolonijas nu
šviesdamas dabartinę E. 
L. leidimo padėtį. Buvo 
jis sustojęs ir Detroite ir 
teko plačiai su juo išsikal
bėti. Man susidarė įspū
dis, kad jis labai susirū
pinęs žiūri į netikrą ryto 
jų ir atvirai sako:That’s 
up to you! Atsimenu, 1958 
m. jis spaudoje išsitarė, 
kad pradėjęs leisti Lietu
vių Enciklopediją, jis "už 
statęs bankui visą savo 
šeimą". Ar nebūtų per 
daug iš jo reikalauti, kad 
jis dar kartą "užstatytų 
savo šeimą" leisdamas 
E.L.? Lietuviai sako: 
kas veža, tam ir krauna. 
Bet, gerbiamieji, neper
kraukime E.L. leidėjo ve
žimo: jei jis nuklimps, 
didysis informacijos šal
tinis apie Lietuvą sveti
ma kalba nepasirodys, ir 
Istorijos Teismas išra
šys mums niekad neat- 
leidžiantį kaltės spren
dimą...

las. Mes ilgus metus ai
manavome, kad neturi
me informacijos sveti
momis kalbomis apie Lie
tuvą, o dabar, kai lei
džiamas pagrindinis tos 
informacijos šaltinis,ir 
kai leidėjas nusiskun
džia, kad visuomenė ne
pakankamai jo darbą pa
remia, tai mes lyg ir nu
siplauname rankas ir gal
vojame, jog tai "ne mūsų 
biznis". Be abejo, tai yra 
gėda mūsųsupinigėjusiai 
sumiesčionėjusiai ir su- 
medžiagėjusiai visuo
menei. Tačiau priekaiš
tai čia nieko nepadės. 
Jei Jonas, Petras ir Jur

Juozo Kapočiaus išleis
tą E.L., jie turės tvirtą 
barjerą melagingai in
formacijai atremti ir Lie 
tuvos reikalus teisingai 
ir mums palankia dvasia 
nušviesti.

Ir dar norėčiau atkreip
ti tiek Dirvos skaitytojų, gis nepasijudina išimti 
tiek visos mūsų visuome- iš savo einamosios ban 
nės dėmesį į tai, kad mes ko sąskaitos 15 dol. per

Be žodžių
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ŠLUOTA, BET BE ŠLUOTKOČIO
geriau už kitas, ne "ju
moro" knygas.

Teofilis Tilvytis galė
jo gerai gyventi iš plunks
nos. Jis galėjo leisti ašt
rios satyros dalykus. "Di- 
čius", "Kelionė aplink 
stalą" rodo iki kokios ri
bos galėjo rašyti humo
ristas. Jo redaguojamas 
"Kuntaplis" buvo mėgia
mas laikraštis. Konflik
tai su cenzūra tada buvo 
dargi priemone kelti sa
vo leidinio tiražą. Tie 
konfliktai nebuvo princi-

sakysim, karika-Kad ir kaip purvinas 
būtų grindinys, kad ir 
kaip nešvarios būtų grin 
dys, šluota be šluotkočio 
neįveiks purvo. Toks įs
pūdis susidarė vilniškei 
Šluotai mėginant "pa
traukti per savo prote
zus" Dirvą.

Šluota yra bolševiki
nės tariamos "satyros" 
žurnaliukas, kuris kas 
numeris pila nešvanky
bes ant... ok. Lietuvos 
žmonių. Šluota pristato 
dirbančiuosius, nualin
tus, nuvargintus ok. Lie-pinio, bet asmenų "užka 
tuvos žmones alkoholi
kais, vagimis,tinginiais, kios pat spaudos proble- 
paleistuviais, žulikais, mos tada buvo Latvijoje, 
"pravaikšteivomis" "pri- Estijoje ir Lenkijoje 
sitaikėliais prie buržu
azinės moralės", "tikybi- , 
ninkais"... Ir taip, per 
visą sovietinio siautėji- ' 
mo laiką, už viską (ar nė ' 
ra prekių, ar nėra duo- , 
nos) vis ir vis kaltas dir
bantysis Lietuvis!

Tokį saVo humorą Šiuo 
ta vadina maskolišku žar
gonu "jumoras". Ir tai 
nenuostabu: leidinio pa
baigoje atrandame rusų 
kalba formulę "na litovs- 
kom jazyke".

Birželiniame numery
je Šluota mėgino užkabin
ti savo "jumoru" Dirvą. 
Šluota teisinas, kad ji at
stovauja tikrąjį "jumo
rą", o Nepriklausomoje 
Lietuvoje leistieji Kun
taplis ir Spaktyva netu
rėję tos laisvės, kurią 
turi dabar bolševikinė 
Šluota. Slapuko vardupri- 
sidengęs vienas plunks
nos nevykėlis tvirtina, 
esą, emigracinė Dirva 
respektuojanti Spaktyvą 
ir Kuntaplį, o nerespek
tuojanti Šluotos.

Šia proga iškeikti 
"veiksniai", "vaduoto
jai", paminėtas IX for
tas, kur hitlerininkai kan
kino kalinius, pridurta 
Pravieniškių stovykla, 
kur esą feodaliniais 
buržuaziniais laikais ken
tėjo "jumoristai"... Re
miasi tas slapukas... Au
gustino Griciaus - Pivo- 
šos ir Teofilio Tilvyčio 
"pasakojimais". Šie hu
moristai, esą, vargę Ne
priklausomybės metais! 
Jie, esą, negalėję pilnai 
reikštis. "Buržuazinė"_ _________________
valdžia, esą, juos perse J da! 
klojusi! Komjaunimas yra vie-

Dirva, aišku, nelinku- nintėlė jaunimo organi
ni polemizuotijju bolševi- zacija ok. Lietuvoje. Gre- nei valstybei.

ta komjaunimo lietuvis Komjaunimo Tiesa at- 
jaunuolis neturi pasįrin- virai pareiškia, kad Kom-

binimo" pobūdžio. To-

• • •

O kaip gi dabar? Ar 
Šluota gali verstis prin
cipiniu "jumoru"? Pa
liesti neliečiamuosius? 
Paliesti tragikomiškus 
"komunizmo statybos"

aspektus? Paliesti sovie
tinio elito dykaduoniavi- 
mą? Ar gali tilpti Šluo
toje, 
tūra: komunizmo staty
ba — kapitalistai gabe 
na grūdus į Rusiją, o ru 
siškų kolchozų išgaišu- 
sios karvės laukia kapi
talistinių grūdų? Ar gali 
tilpti Šluotoje, sakysim, 
karikatūra: . komunizmo 
statytojas — Antanas 
Sniečkus, vos atsipūsda
mas sako "turėjau šian
dieną tris kalbas apie 
šienapiūtę, kiekviena kal
ba po keturias valan
das".

Tokio "jumoro" Šluota 
negali nė pauostyti, iš 
biudžeto lėšų ji dergia 
vargšus dirbančiuosius, 
išsekusius, alkanus, nu
alintus vis vadindama 
juos vagimis, girtuok
liais, "praveiksteivo- 
mis" ir "dykūnais".

Šluota, bet be šluotko
čio netinka šluoti.

SMULKMENOS APIE
(sp)

kimo: arba komjaunuo
lis, arba nesi organiza
cijos gretose. Komjauni 
mas gaudo "sielas", or
ganizacija teikia daugy
bę privilegijų, teisių, ku 
rios atimamos iš nepri
klausančio komjaunimui 
jaunimo. Pavyzdžiui gali
ma paminėti komjauni
mo monopoliją siekti 
aukštesnio mokslo, gau
ti stipendijas, pakėli
mus tarnyboke.

Tačiau, kaip rodo gy-

KOMJAUNIMĄ
Sekant partiniai - rek

laminę sovietinę spaudą, 
įsiklausant į tos spaudos 
visuomet pompastiškai - 
iškilmingą dėstymą, ku
ris dvelkia tam tikru nar 
cizišku susižavėjimu 
savimi, gaunamas įspū
dis, kad ir ok. Lietuvoje 
kompartinis traukinys 
smarkiai rieda ant dar
bo žmonių prakaitu pa
tiestų bėgių.

Bet tai būtų apgaulin
gas įspūdis. Dar daugiau,
tai būtųpasitikėjimasbol- venimo faktai, lietuviš- 
ševikiniais melais, nes kasis jaunimas pakanka- 
niekas taip garsiainedun mai idealistinis, gerbia 
da, kaip pasigyrimų stati-savo susidarytus įsiti- 
nė. kinimus, nestoja veršiš-

Iš, taip vadinamosios, kai į komjaunimo gretas, 
smulkiosios spaudos, Jaunimo , dalis, matyti, 
arčiau stovinčios prieor- vengia sueiti į konfliktą 
ganizacinių ar gamybi- su savo sąžine. Privalo- 
nių nepasisekimų, suži- mas mokslas baigtas, iš 
noma daugiau faktų ir dau- darbo galima pragyven- 
glau smulkmenų. Taip 
komjaunimui skiriamas 
laikraštis Komjaunimo 
Tiesa, savo debatų ir nu
siskundimų skiltimis, 
reikia manyti, atidengia 
bent dalelę bolševikams 
liūdnos tiesos: komjauni
mo vežimas sunkiai rie-

ti — kodėl jau būtina 
terliotis su tomis propa
gandininko pareigomis, 
kurias bematant užkrau
na komjaunimui. Žmo
nės nemėgsta režiminių 
papūgų. Žmonės neap
kenčia komjaunuolių, nuo
lat ir nuolat raginančių 
darbininkus ir žemdir
bius daugiau dirbti, au
koti savo uždarbį soviėti-

kiniu leidiniu. Bet nuro
dyti melus (tai nėra po
lemika), yra pareiga.

Augustinas Gricius,bū
damas oficiozo Lietuvos 
Aidas redakcijos narys 
ir turėdamas stambokas 
pajamas, tikrai nebuvo 
proletariato eilėse. Jo 
šmaikščiai plunksnai bu
vo atdaras kelias ir tuo 
jis plačiai naudojosi. Jo 
"Palanga" ilgai laikėsi 
scenoje. Jo knygos plito

SAJA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

mo sukilimą" (Revolt of 
the Irrational of 60s). Ir 
jo "Palikime", "Curri- 
culum vitae", atąskamba 
tendencija sensualumu at
siliepti bent atsakymo 
nuojauta į neatsakomą 
klausimą. Greta to pat 
reiškinio Sajos kūriniuo
se, ar neatrodo, kad šen- 
sualumo įvedimas į tokį, 
atrodo, priešišką sensu- 
alumui žanrą, yra lietu
viškoji to žanro interpre • 
tacija?

Lietuviai žygiuoja liepos 22 d. Chicagoje suruoštoje Pavergtųjų autų demonstracijoje.
M. Nagio nuotrauka

partija sielojasi Komjau 
nimo nerangumu. Kalba
ma apie komjaunuolio vė
lesnįjį peržengimą įKom 
partiją. Partija laukian
ti, kad kiekvienas kom
jaunuolis atomatiškai 
stotų partijon. Vienok 
(Mažeikių rajone) tiktai 
52% partijos nario am
žiui priartėjus, stojapar- 
tijon. Kiti palieka su ra
miu "amžino komjaunuo
lio" titulu. Taip neturi 
būti, rėkia laikraštis. 
Partijai visad trūksta 
narių. Todėl į kiekvieną 
komjaunuolį Žiūrima 
kaip į tikrą partijos narį 
kandidatą.

Veiklesniesiems kom
jaunuoliams tuoj pat su
sidaro kelialapiai į ko
mandiruotes, į suvažia
vimus. Duokiškio kolū
kis delegatu į Komjauni-. 
mo VII suvažiavimą iš - 
rinko Joną Grigorjevą. 
To kolūkio komjaunuoliai 
tuo geri, sako laikraštis, 
kad jie tariasi su parti
jos nariais ir klauso jų 
organizacinių nurodymų. 
Tai panaudojamas jauni
mo partiniam jungui ir 

tempiama jo nuosavi ini
ciatyva spręsti bet kurį 
organizacinį darbą.

Nenuostabu, kad kom
jaunuolių iniciatyva že
miau kritikos. "Daug 
VLKJS (komjaunimo) ne 
turi aštuonmečio išsila
vinimo ir nesimoko", pa
reiškia reikalą tyrinėjęs 
korespondentas. Reikia 
neužmiršti, kad vienuo
liktą klasę pasiekusį kan
kinį Romą Kalantą, "eks 
pertai" dergė, vadinda
mi nemokša ir tinginiu! 
Gi vidutinio komjaunuo
lio išsilavinimo lygis su
klumpa prie aštuntos kla, 
sės. Mat, jauną žmogų de
moralizuoja, arba neuž
tarnautos privilegijos, 
arba pasitenkinimas ir 
be mokslinių pastangų ge

rai išsilaikyti darbe. Or
ganizacija apsaugoja, o 
toliau... galima su moks
lu neskubėti.

Ta nesveika protegavi
mo atmosfera, kurioje 
jaunuolis puikiai jaučia
si, neturėdamas kitos or
ganizacijos konkurentų, 
orientuota į vienintėlę 
"dorybę", įklusnumąpar- 
tijai. Iš komjaunimo kad
rų partija laukia savų 
kadrų.

Komjaunimo Tiesa ir 
Mažeikių rajono partinio 
darbo organizatoriai gal
voja komandiruoti į Kom, 
jaunimo skyrius nuolati
nes savo prievaizdas: 
partiečius. Komunistai 
įsigilins į jaunimo prob
lemas, ir, esą, pavarys 
jaunimą dirbti. Rajonų 
komitetai perims inicia
tyvą, pavers jaunuosius 
klusniais darbo asilė
nais ir apsaugos komjau
nimo skyrius nuo narių 
nubyrėjimo.

Komjaunimas pavirto 
masine ir todėl beveide 
ideologiniu požvilgiu or
ganizacija. Į kompartiją 
ateiną tokios masės na
riai gali įnešti daug ne
lauktų ideologinių bėdų. 
Tuo rūpinasi centras ir 
kelia aliarmą periferi
joms.

" ’Tjesos’ kolūkiuose" 
rašo laikraštis, "nei pra 
ėjusiais metais, nei šiais 
metais, nepriimtas įkom 
jaunimą nė vienas žmo
gus. Sunku patikėti, kad 
ten nėra puikaus jauni-

nio." (Komjaunimo Tie
sa, Nr. 102).

Anaip tol, puikiuoju 
arba "puikiuoju" jauni
mu galima vadinti reik
lius jaunuolius, kurie ne
nori angažuotis rėks
mingo varovo paskirčiai, 
bet beveik herojiškai so
vietinėse sąlygose, pasi
tenkinti kuklesne socia
line buitimi. Jaunieji ge
rai mato aplinkos melus, 
veidmainystes ir ideo
loginį skurdeiviškumą. 
Jie nori eiti į konfliktą 
su savo jau susiforma
vusiu įsitikinimu.

"Partijos nutarimai — 
mūsų rūpestis", skelbia 
laikraštis, labai pritarda
mas beveik jaunimo mo
bilizacijai į Komjaunimo 
eiles. Metodas, nelygi
nant, lygus karinei prie
volei.

Taip tvarkomi jaunimo 
reikalai už geležinės už
dangos, okupuotoje Lietu 
voje, Įdomu, kaip reaguo
tų laisvojo pasaulio jau
nimas, jeigu jų asme
niškų įsitikinimų nebūtų 
paisoma, o įsakyta vieno
dai nusikirpti, vienodai 
apsirengti ir vienodai, pa- 
pūgiškai, spręsti kiekvie
ną, net asmeninę proble
mą? (sp)

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

Bostono lietuvių tautinių šokių sambūris, Įsteigtas 1937 metų vasarą Onos Ivaškienės rflpesčiu.kuri 
ir iki šiai dienai sambūriui vadovauja. Nuo 1938 metų sambūris kasmet atlieka programą Vasario 16 
minėjimuose Bostone ir yra dalyvavęs tarptautiniuose festivaliuose. Per sambūrio eiles yra perėję 
virš 600 šokėjų ir dabar šoka šokusiųjų vaikai. Savo repertuare turi 40 šokių ir šiuo metu sambūry
je yra 70 šokėjų. Onai Ivaškienei talkininkauja Birutė Adomavičiūtė ir Birutė Raškauskaitė.

NAUDOKITĖS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA I LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių į 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 -f- tax, 

iš Chicagos $760.00 -|- 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 4- tax, 
iš Chicagos $760.00 -Į- tax* 

11 dienų'Lietuvoje.
* Totai tour prices are subject to airline agreement and 

government approval.

Dėl informacijų kreipkitės j;

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 į Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais į vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIDELĖ ŠVENTĖ

Clevelando lietuvių 
šimtmečiui sukakus, pa
judėjo ir naujųjų namų 
statyba. Auga pamatai, 
o netrukus išdygs ir sie
nos. Daug savanoriškų 
rankų labai nuoširdžiai 
dirba, kad namų statyba 
iki naujųjų metų būtų už 
baigta.

Šiam istoriškam įvy
kiui paminėti šį sek
madienį, rugpiūčio 6 die
ną, 12 vai. rengiamos 
naujų namų pamatų šven
tinimo iškilmės — 877 E, 
185 St. Iškilmėse daly
vaus miesto meras Ralph 
Perk, apskrities kontro
lierius Geo. Voinovich,

Didelis ir nuoširdus Clevelando lietuvių naujųjų namų rėmėjas, 
buvęs Superior Savings prezidentas, John T. DeRighter atvyksta iš 
Fort Lauderdale dalyvauti naujų namų pamatų šventinimo iškilmė
se. Nuotraukoje John T. D eRighter pokalbyje apie statybos finan
sus su Tėvynės Garsų radijo vedėju ir Lithuanian Village Ine. pir
mininku Juozu Stempužiu.

maloniai su jais pabend
rauti ■

Šventinimo apeigas at
likti pakviestas kun. B, 
Ivanauskas ir kun. J. An 
gelaitis, abiejų lietuviš
kų parapijų klebonai. Gra
žu būtų, kad ir lietuviai 
gausiai susirinktų į šias 
iškilmes.

vių kolonija, pasistatė sa
vo namus. Tad ir mums 
savi namai būtini. Visi 
prisidėję, lengviau pakel
sime statybos finansinę 
naštą, visi labiau jausi
me, kad tai visų lietuvių 
namai, mūsų kolonijos vi
suomeninio gyvenimo
centras. (jst)

Lithuanian Village, Ine. 
akcininkai, Amerikos Lietuvių

Klubo nariai ir visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti

NAUJŲJŲ NAMŲ PAMATŲ 
ŠVENTINIMO IŠKILMĖSE, 

kurios įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
mėn. 6 d., 12 vai., 877 East 185 St.

miesto tarybos preziden
tas Edm. Turk, tarybos 
narys J.J. Prince, daug 
kitų valdžios atstovų ir 
įvairių tautybių svečių. 
Clevelando lietuviai yra 
laimingi, kad jų ryšiai 
su miesto administra
cija ir įvairiomis tauty
bėmis ■ yra artimi ir nuo
širdūs, o naujų namų pa 
matų šventinimo iškil
mės suteiks progos ir

Po iškilmių visi daly
viai kviečiami į vaišes 
Europa Travel Bureau 
salėje.

Ta proga Lithuanian 
Village Ine. direkcija lau
kia ir naujų statybos rė
mėjų. Didelis ir atsakin
gas užsimojimas jau pra
dėtas, todėl negalime su
stoti pusiaukelyje. Visos 
tautybės, netgi maža lat-

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND, OHIO 44114

Vienybėje galybė, savi namai mūsų stiprybė!
LITHUANIAN VILLAGE INC. 

DIREKCIJA

SUPERIOR 
SAVINGS

• Beatričė Natkevičiūtė, 
Lietuvos diplomato, tarp
tautinės teisės autoriteto, 
Steigiamojo Seimo nario bei 
paskutinio Respublikos įga
lioto ministro Sovietų Są
jungai dr. Lado Natkevi
čiaus duktė, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus vicepirmininkė, ei
lės antikomunistinių orga
nizacijų veikėja, išrinkta 
Ohio atstove į American 
Independent Party konven
ciją, kuri vyksta š. m. rug
piūčio 3-5 d. Louisville, Ky.

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Vž PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indelius 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 EA$T 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 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ 

CLEVELANDE
Ketvirtadienį, liepos mėn. 

27 d. įvykęs Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjimas 
praėjo dideliu pasisekimu.. 
Minėjimą rengė Clevelando 
Tautybių Sąjūdis, talkinin
kaujant tautinių grupių or
ganizacijoms.

Minėjimas buvo pradėtas 
paradu centrinėmis miesto 
gatvėmis (St. Clair Avė. — 
East 9-ta gatve, ir Euclid 
Avė. j Public Sųuare. Para
de dalyvavo JAV karinių 
pajėgų, veteranų, policijos 
atstovai, keli orkestrai ir 
netoli 20 organizuotų tauti
nių grupių su vėliavomis, 
įvairiais antikomunistiniais 
plakatais, veteranų padali
niais, uniformuotu jaunimu 
ir gausingu visuomenės pri
sidėjimu. Pačią didžiausią 
grupę sudarė ukrainiečiai, 
sutraukę virš tūkstantinę 
minią. Pagal skaičių, lietu
vių grupė buvo berods ket
virta ar penkta.

Eisenai pasiekus centrinę 
miesto aikštę, Public 
Sųuare, prie tribūnos išsi
rikiavo vėliavų bei plakatų 
miškas ir labai skaitlinga 
minia.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Clevelando burmistras ir 
Tautybių Sąjūdžio pirmi
ninkas Ralph Perk, palietęs 
pavergtųjų tautų reikšmę 
bei praeities klaidas, per 
kurias daugelis tautų pate
ko komunistų nelaisvėn. 
Buvo pristatytos Preziden-

to Nixon, Ohio gubernato
riaus ir Clevlando miesto 
proklamacijos ir priimta 
atitinkama rezoliucija. Pro
gramai vadovavo Tautybių 
Sąjūdžio sekretorius ir Cle
velando viešųjų nuosavybių 
direktorius inž. Raimundas 
Kudukis.

Po kalbų sekė trumpos 
pamaldos ir buvo uždegtos 
žvakės už pavergtas tautas, 
žmogaus teises ir tikybos 
laisvę. Maldas sukalbėjo 
kun. K. žemaitis, žydų rabi
nas ir protestantų kunigas. 
Minia taip pat užsidegė ke
lis tūkstančius žvakučių, 
tuo nušviesdama dalį aikš
tės.

Svečių tarpe buvo Ohio 
gubernatoriaus kabineto na
rys P. Corey, Cuyahoga Ap
skrities komisionierius S. 
Taft, policijos viršininkas 
R. Kreiger, senat. Taft ir 
Saxbe atstovai, eilė Cleve
lando priemiesčių burmis
trų ir kiti pareigūnai.

Reklamą tvarkė Tautybių 
Sąjūdžio veikėjas ir Tėvy
nės Garsų radijo programos 
vedėjas J. Stempužis. šį 
įvykį paminėjo didieji Cle
velando laikraščiai ir visa 
eilė radijo stočių.

ALT skyriaus organizuo
toje lietuvių grupėje su vė
liavomis dalyvavo ALT val
dyba, moksleiviai bei stu
dentai ateitininkai, šaulių 
kuopa, LVS Ramovė ir Lie
tuvos Vyčiai. Minioje gerą 
reprezentaciją turėjo Atei
ties klubas, AL Tautinė Są
junga ir šauliai. Buvo ne
šami keli plakatai raginą 
sustabdyti sovietų genocidą 
pavergtoje Lietuvoje bei 
prisiminti Romą Kalantą. 
Priekyje parado buvo neša
mas didelis plakatas reika
laująs nepriklausomybės vi
soms pavergtoms tautoms.

ALT skyriaus valdyba 
dėkoja visoms dalyvavu
sioms organizacijos bei vi
siems Clevelando lietu
viams, dalyvavusiems šia
me minėjime. (p)

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

• Kęstutis K. Miklas, 
UBĄ — BATUNo preziden
tas, aktyviai besireiškiąs 
amerikiečių visuomeninėje

veikloje, liepos 3 vėl buvo 
išrinktas viceprezidento pa
reigom Long Islando 21-mo 
distrieto amerikiečių švie
timo taryboje (Board of 
Education). Į šias atsako- 
mingas pareigas K. Miklas 
yra išrenkamas jau šešti 
metai iš eilės.

Džiaugsmą, poilsi 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 
šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thruway Exit 24, 1 
Northway 87 iki Lake George Village; Iš ten 9N keliu 7 myl. 1 šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Dally News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE VVATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (SU) NH 4-SO71

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS SKILLED 

CINTIMATIC NUMERICAL 
TAPĖ CONTROL 

DRILL & MILING MACHINE 
OPERATOR

JIG MILL & BORING MILL 
OPERATOR

be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Second shift openings. Steady work, 
excellenl rates and fringes benefits. 

BARTH CLEVELAND 
McNEIL CORP.
12650 BROOKPARK 
CLF.VELAND OHIO

(60-64)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NELAIMINGIAUSI DAIKTAI PASAULY1E

MIRĖ PROF. A. SALYS
Liepos 31 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė vienas 
žymiausių Lietuvos kalbi
ninkų prof. Antanas Salys, 
70 metų amžiaus. Velionis 
buvo gimęs Reketes k., Sa
lantų vis., Kretingos apskr.

Jis studijavo lietuvių kal
bą, lyginamąją kalbotyrą 
Kaune, Leipcige, Hambur- 
ye. Jis gavo doktoratą už 
dizertaciją apie žemaičių 
tarmes. Dėstė kalbos moks
lus Kauno, Vilniaus, Greif- 
swaldo ir Tuebingeno uni
versitetuose, nuo 1947 me
tų buvo Pennsylvanijos uni
versiteto docentas ir nuo 
1956 m. slavistikos ir bal
tistikos profesorius.

Prof. A. Salys redagavo 
visą eilę žurnalų ir daug 
rašė kalbos klausimais pe
riodinėje spaudoje, enciklo
pedijose, tarptautini u o s e 
žurnaluose, žodynuose. Jis 
buvo vienas geriausių lietu
vių kalbos žinovas. Jo mir
tis — didelis nuostolis lie
tuvių tautai.

ATŽYMĖJO SUKAKTI 
LIETUVOS PRIPAŽINIMO

Liepos 28 d. suėjo 50 me
tų kaip Amerikas pripažino 
de jure nepriklausomybę 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Jungtinis Pabaltiečių 
komitetas norėdamas iš
reikšti padėką ir įvertinda
mas Amerikos vyriausybės 
pastangas nepripa žinant 
brutalų Pabalti jų valstybių 
okupaciją surengė senato

PADĖKA
Mūsų brangiai dukrai, seseriai ir 

anūkei
GRAŽINAI MARIJAI 

BRAZ AIT YTEI 
tragiškai žuvus, visiems pareiškusiems 
mums užuojautą žodžiu, laiškais ar 
spaudoje, prisiuntusiems gėles, paski- 
rusiems memorialines aukas, paauko
jusiems šv. Mišioms ir kitaip paguodu- 
siems mūsų sielvarte nuoširdžiai dė
kojame

Dr. Henrikas ir Tamara 
Brazaičiai 

Kristina ir Senelė

A. + A.
ROMUALDUI KUPREVIČIUI

mirus, žmoną MARIJĄ, dukterį ELE
NĄ ir sūnų ANDRIŲ su šeimomis gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime

Steponas Nasvytis
Aldona ir Juozas
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ROMUALDUI KUPREVIČIUI

mirus, jo sūnui ANDRIUI su šeima ir visiems ar

timiesiems reiškiame gilią užuojautą

Giedraičių šeima

riams, k o n g r esmanams, 
Valstybės Departamento ir 
Baltųjų Rūmų pareigūnams 
ir žurnalistams priėmimą 
liepos 27 d. Washingtone.

jungtinis Pabaltiečių ko
mitetas bandė iškelti ir to
liau judinti Pabalti jų vals
tybių klausimą ir taip pat 
priminti laisvajam pasau
liui apie besitęsiantį tero
rą. Amerikos Lietuvių Ta
ryba atstovauja lietuvių in
teresus Pabaltiečių komite
te ir priėmime dalyvavo dr. 
Kazys Bobelis, ALT pirmi
ninkas ir dr. Jonas Genys, 
ALT atstovas Washingto- 
ne.

Dr. Bobeliui priėmime te
ko susitikti su senatorium 
Charles H. Percy, kuris pri
žadėjo iškelti galimybę į 
Lietuvą siųsti siuntinius be 
muito arba su sumažintu 
muitu kadangi dabar vyks
ta pasitarimai prekybos ir 
sutarčių klausimais.

Taip pat teko pasikalbėti 
su senatorium Robert Dole, 
respublikonų partijos komi
teto vadu, kuris pristatė dr. 
Petersonui tvarkančiam res 
publikonų platformos komi
tetą ir buvo patvirtinta, 
kad ALT delgacija galės da
lyvauti respublikonų komi
teto platformos apklausinė
jimuose ir pristatyti Lietu
vos reikalus.

Priėmime dalyvavo daug 
kongresmanų ir senatorių, 
bei kitų aukštų pareigūnų.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba ragina visus lietuvius

V.s. Česlovas Kiliulis, LSS 
Skautų Brolijos vyr. skautininko 
pavaduotojas, su latvių vyriau
siu skautininku v.s. Fricis Si- 
pols, latvių skautų jubiliejinėje 
stovykloje Ivy, Ont. Kanadoje, 
liepos 1-9 d.d. latvių skautų sąjun 
gos 55 metų sukaktį minint.

rašyti laiškus TIME žurna
lui dėkojant už aprašymą 
apie įvykius ok. Lietuvoje, 
kuris buvo įdėtas liepos 31 
d. laide. Laiškus prašoma 
siųsti: Editor, Time, Ine., 
Time-Life Building, Rocke- 
feller Center, New York, 
N .Y. 10020.

PATIKSLINIMAS
žinutėje ”Kazio Karpiaus 

testamentą vykdant” (Dir
va nr. 59, 4 psl.), kurią at
siuntė M. V. yra netikslu
mas, kurį pataisome.

Kazio Karpiaus testamen
to vykdytojas yra Aleksas 
Laikūnas, o adv. Paul P. 
Chalko yra teisinių reikalų 
tvarkytojas.

PRIĖMĖ TAUTINES 
MAŽUMŲ ATSTOVUS
Š. m. liepos 19 dieną JAV 

LB Centro Valdyba vicepir
mininko adv. Antano Nova- 
sičio buvo atstovaujama 
tautinių mažumų vadovams 
skirtame JAV Administra
cijos priėmime. Priėmime 
prez. Nixoną atstovavo Dar
bo Sekretorius James Hod- 
son. Kiti administracijos 
pareigūnai dalyvavę priėmi
me buvo Transportacijos 
Sekretorius John Volpe, 
National Security Council 
narys gen. Alexander Haig, 
ir svarbus Baltųjų Rūmų 
pareigūnas — patarėjas Mi- 
chael Balzano. Tautybių 
mažumos buvo atstovauja
mos 15 asmenų, dr. Nova- 
sičiui esant vieninteliam iš 
Pabaltijo tautų. Priėmimas 
ir konferencija vyko JAV 
viceprezidento oficialioje re
zidencijoje Blair House.

Konferencija ruošta sie
kiant tautybių vadovus su
pažindinti su prez. Nixono 
Administracijos vedama už
sienio politikos linija, ypač 
kiek tai liečia pavergtąsias 
tautas, Vietnamo karą, pre
zidento vizitus į Sovietų Są
jungą ir Raudonąją Kiniją. 
Administracija atstovavu
sių kalbėtojų buvo pabrėž
ta, jog JAValstybių nusi
statymas pavergtųjų tautų 
laisvės atžvilgiu lieka ne
pasikeitęs. Administracija,

Tęsiant įspūdžius iš 
Los Angeles padangės, 
kaip jau praeitą kartą mL 
nėjau, lietuviškoje veik
loje visose srityse ten dė
mesio vertos mūsų mo
terys. Štai Lietuvių Die
nų žurnalo redaktoriui 
poetui Bernardui Braz
džioniui iš pareigų pasi
traukus, redagavimą per 
ėmė rašytoja Alė Rūta, 
laimėjusi Draugo ir Dir- ir taip be jokio patyri- 
vos literatūrines premi
jas, sukūrusi ir išleidu
si keletą romanų.

Kita reikšminga išei
vijos lietuviško gyveni
mo sritis Angelų mieste 
taip pat yra moters ini
ciatyva ir jos rūpesčiu 
bei atsakomybe tvarko
ma, tai lietuviška radijo 
valandėlė, vadovaujama 
solistės Stasės Klimai - 
tės - Pautienienės.

Žinoma, nebuvo losan- 
geliečiai be savo radijo 
valandėlės ir anksčiau. 
Eilę metų vadovavo B. 
Gediminas su eile savo 
talkininkų. Jam tų parei
gų atsisakius lietuviškas 
žodis — mūsų tautinės 
kultūros nešėjas, lietuvy 
bės palaikytojas nebepa
siekė savo tautiečių. Tik 
1969 metais, Vasario 16 
dieną, po ilgos pertrau
kos radijo bangomis pa
sigirdo gimtasis žodis, 
daina ir muzika įsteigus 
vėl savo radijo kad ir

vieno pareigūno teigimu, 
niekad neleisianti "įvykti 
antrajai Jaltai” ir sieks pa
vergtųjų tautų laisvės ne
užmerkdama akių gyveni
mo realybei ir pripažinda
ma ideologinių skirtumų 
vyravimą tarp šio ir komu
nistinių kraštų. Kiek tai 
liečia Vietnamą, pabrėžta, 
kad tėra dvi galimybės 
klausimo išsprendimui — 
laimėti ar garbingai pasi
traukti Vietnamo politinę 
padėtį išsprendus demokra
tijai priimtina prasmę. Vy
kusio ilgoko pokalbio metu, 
dr. Novasitis keliais atve
jais turėjo progą iškelti pa
vergtosios Lietuvos klausi
mą, vienu atveju jį surišda- 
mas ir su Simo Kudirkos in
cidentu.

• Dail. Natalija Jasiuky- 
naitė BATUNo Baltijos 
Festivaliui, kuris įvyks 
rugpiūčio 12 įspūdingoje 
Amerikos geležinkelių mag
nato Collis P. Huntington 
buv. vasarinės rezidencijos 
sodyboje ant East River 
kranto New Yorko prie
miesty, Bronxe, padovanojo 
savo kūrinį — paveikslą, o 
newyorkietis foto grafas 
Vytautas Maželis menišką 
fotografiją iš savo rinkinio 
foto parodai. Abu kūrinius 
loterijos keliu laimės šio 
festivalio svečiai.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

EMILIJA ČEKIENĖ

trumpą valandėlę. O buvo 
taip:

LB-nės apylinkė su
kvietė susirinkimą, įku- 
rį atėjo tiek maža žmo
nių, jog vos užteko įsteig 
ti radijo klubą ir iš tų pa 
Čių išrinkti valdybą, ku
rios pirmininke sutiko bū 
ti solistė S. Pautienienė 

mo ėmėsi šių nelengvų

Sol. Stasė Klimaitė-Pautienie- 
nė. Los Angeles lietuvių radijo 
programos vedėja.

pareigų stengdamąsi pro 
gramą išlaikyti vietos 
lietuvių gyvenimo at
spindžiu. Pradžia buvo 
taip sunki, jog "daugeliu 
atvejų nuoširdus pirma
sis talkininkas Antanas 
Metrikis, aš ir radijo va
landėlė būdavome nelai
mingiausi daiktai pasau
lyje", nuoširdžiai pasako 
jo valandėlės redaktorė.

Dabar jau per tris me
tus darbas ir rūpesčiai 
palengvėjo. Materialiai 
išlaiko radijo klubas, ku 
riam priklauso nedidelė 
kolonijos lietuvių dalis, o 
nario mokestis 5 dol. 
metams. Pajamas dar pa 
pildo skelbimai ir du pa
rengimai metuose, o au
kas renka pasišventę dar 
buotojai: A. Šulcas, J. 
Gedmintas ir S. Vizgir
dienė.

Redakcinę komisiją su., 
daro sol. S. Pautienienė, 
klubo valdybos pirminin
kė ir vyriausioji progra 
mų redaktorė, Paulius 
Jasiukonis, turįs patyri 
mo ypač techniškos da
lies tvarkyme ir Vladas 
Gilys. Visi trys pakaito
mis programas paruošia 
ir praveda nemokamai. 
Lėšos reikalingos tiktai 
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radiofonui apmokai už 
laiką ir cenzūrą.

Klubas atsakingas už 
materialinį išlaikymą, o 
redakcija už programų 
paruošimą. Valdyba ren
kama kasmet visuotina
me susirinkime. Redak
cija skiriama valdybos. 
Programos cenzorė Vio
leta Gedgaudienė. Šiuo 
metu valdybą sudaro: S. 
Pautienienė —pirminin
kė, J. Mitkus, V.Šimoliū 
nas, A. Skirius ir V. Sa- 
jus. Revizijos k-ją: Čeką 
nauskas, Plršmantas ir 
Žemaitaitis. Parengimų 
k-ją J. Gedmintas, I. Si- 
mokienė, O. Macėnienė,
D. Kaškelienė ir S. Viz
girdienė. Tai grynai vi
suomeniniais pagrindais 
įsteigta ir išlaikoma radi 
jo programa, daugelio as. 
menų sutartino bendro 
darbo, aukos ir pasišven 
timo dėka stovėti lietuvy 
bės išlaikymo sargybo
je svetur.

Per du veikos metu ši 
valandėlė drįso net lenk
tyniauti su daugelį metų 
veikiančiomis ir, Chica
gos "Margučio" progra 
mai minint 40 metų sukak
tį buvo paskelbtas konkur
sas ir už geriausią atsiųs
tą programą premiją lai
mėjo ši pati jauniausia 
JAV-se lietuvių radijo 
valandėlė.

Ta proga paminėtina, 
kad šios valandėlė re
daktorė turi ir platesnių 
kūrybinių polėkių, tai lie
tuviškos dainos puoselė
jime ir populiarinime.

Neseniai išleido savo 
dainų plokštelę, pavadin
tą "Lietuvių kompozito
rių dainų rečitalis". Esu 
girdėjusi ją dar ir koncer 
tuojant, o taip pat ji dirba 
ir savo profesijoj kaip 
gailestingoji sesuo anes- 
tezistė.

Tai gražus pavyzdys 
kiekvienai lietuvei mote
riai. Juk mūsų svetur iš
keliavusių tikslas nėra 
vien tiktai gerai įsikur
ti, praturtėti, bet ir išlik
ti lietuviais, išlaikyti tau
tinę kultūrą skelbiant ne 
tik rašytą, bet ir gyvą 
gimtąjį žodį, nepaliekant 
radijo bangomis nepami
nėto jokio žymesnio lietu 
vių gyvenimo įvykio ar 
šventės. Ko negali pasiek
ti spausdintas žodis, tą 
jautriai paliečia gyvas, 
radijo bangomis siunčia
mas.

"Miško brolių" pastovyklės vadovas skautininkas Juozas Balčiū
nas partizaninės aplinkos fone, Rako stovyklavietėje.
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