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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TUO TARPU EUROPOJE
PO NORVEGIJOS 'NE’ IR DANIJOS 'TAIP’ BENDRAI RINKAI

Ju liudijimai apie padėtį ir nuotaikas 

okupuotoje Lietuvoje
Šią vasarą, netrukus 

po įspūdingo Romo Ka
lantos susideginimo Kau
ne ir jį sekusių masinių 
anti sovietinių demons
tracijų, iš Lietuvos, jų 
pačių susirastu keliu, pa
sitraukė ir neseniai pra
dėjo kurtis naujam gyve
nimui Chicagoje lietuvių 
šeima: advokatas Zig
mas Antanas Butkus 35 
m. (ok. Lietuvos Advo
katų prmininkas), jo 
žmona med. gydytoja Da
nutė Kareckaitė-Butku
vienė ir jų dukterys Lo
reta 11 m., Raimonda 10 
m., sūnus Rimvydas 3
m.

Lietuvos garbės konsulė Chicagoje Juzė Daužvardienė su atbėgu
sių iš ok. Lietuvos Butkų vaikais: Loreta, Raimonda ir Rimvydu. 

V. Noreikos nuotrauka

Spalio 5 d. Chicagoje 
Jie, visas penketukas, tu
rėjo susitikimus su JAV 
spaudos, televizijos ir ra
dijo atstovais, o tos pa
čios dienos vakare antrą 
susitikimą su lietuvių 
spaudos ir radijo atsto
vais. Šių susitikimų me
tu ilgesniuose dialoguo
se adv. Z. A. Butkus ir 
dr. D. Butkuvienė atsaki
nėjo į konferencijų daly
vių klausimus ir tuo pa
čiu liudijo apie nūdienę 
padėtį, nuotaikas oku
puotoje Lietuvoje ir bend
rai apie tironiškąją sis
temą, kuria valdoma So
vietų Sąjunga ir jos pa

vergtieji kraštai. Abie
juose Butkų susitikimuo
se su spaudos atstovais 
dalyvavo Vlikopirm., dr. 
J.K. Valiūnas, Alto pirm, 
dr. K. Bobelis, Konsulė 
Juzė Daužvardienė, buv. 
ALT pirmininkasi inž. E. 
A. Bartkus ir inž. A. Ru
dis (amerikiečių konfe
rencijoje jis buvo vertė
ju), ALTS-gos pirm. T. 
Blinstrubas, Alto sekr. 
dr. V. Šimaitis, adv. Zu- 
ris ir kt. Lygiai ameri
kiečių, kaip ir lietuvių 
konferencijose buvo at
stovaujama visa didžio
ji amerikiečių spauda, te
levizija ir radijo stotys, 
kaip ir visašakė lietuviš
koji informacijos tarny
ba. Konferencijas dar
niai suorganizavo, kaip 
ir atvykusią šeimą glo
boja Amerikos Lietuvių 
Taryba. Šiai globai, kaip 
ir galimiems naujiems 
panašiems įvykiams rei
kiamai sutikti, Altos val
dyba atidarė specialią 
sąskaitą. Visuomenė 
prašoma savo įnašais šią 
akciją paremti. Vliko 
pirmininkas, kreipda
masis į lietuvių susiži
nojimo darbuotojus, kvie
tė "skelbti visam pasau
liui, kad lietuvių tauta 
gyva ir kovoja, siekda
ma laisvės ir nepriklau
somybės, lietuviai, kaip 
kad šiandien susitinka
mieji, pajėgia pralaužti 
okupanto užtvaras ir vis 
naujai ir naujai iškelia 
pasauliui Lietuvos lais
vės šūkį. Sveikindamas 
pilną milžiniško pasiry
žimo ir neįsivaizduoja
mų pavojų, Butkų žygį, 
kreipdamasis į juos ta
rė: "sveikiname Jus lais
vame krašte, būkite mū
sų didžiulės šeimos na
riais".
KAS TALKININKAVO 
PASITRAUKIMĄ?

Esą niekas netalkinin
kavęs, nes niekas apie 

(Nukelta į 2 psl.)

Didėjąs priešrinkimi
nės kampanijos įkarštis 
aptemdo Amerikos gy
ventojų akiratį. Atrodo, 
kad niekas negali atsitik
ti iki tos dienos. Iš tik
ro tačiau pasaulis nesto
vi vietoje, noTs Ameri
kos rinkimai ir stabdo 
jo raidos greitį. Už tat 
laikas nuo laiko verta pa
žiūrėti į likusį pasaulį 
ką ir padarysime.

Tuo tarpu Europoje 
įvyko du balsavimai, ku
rie tikrai užsitarnavo dė
mesio. Tai Norvegijos 
atsisakymas įstoti į Eu
ropos Bendrąją Rinką ir 
Danijos sutikimas.

Lietuvos garbės konsulė J. Daužvardienė, sveikindama dr. Da
nutę Butkuvienę, įteikė gėlių puokštę. V. Noreikos nuotrauka

Spaudos ir televizijos konferencijoje Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas, Lietuvos garbės konsulė J. Daužvardienė, Margučio radijodi- 
rektorius P. Petrutis, toliau sėdi Draugo red. J. Prunskis, ALTS- 
gos pirm. T. Blinstrubas ir kt. V. Noreikos nuotrauka (Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių spaudai suruoštoje konferencijoje pristatomi adv. Z. ir dr. D. Butkai. Prie stalo iš kairės: 
ALT pirm. dr. K. Bobelis, dr. Danutė ir adv. Zigmas Butkai, Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas ir inž. A. 
RU(jiS< V. Noreikos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Norvegijos atsitiki

mas tik įrodo seniau ži
nomą faktą, kad tauta daž
nai nežino kas jai geriau. 
Faktinai ne Bendrajai 
Rinkai buvo reikalinga 
Norvegija, bet atvirkš
čiai. 50% Norvegijos eks
porto eina į Bendrosios 
Rinkos valstybes, jei į ją 
įskaitysime jau naujai 
įstojusias D. Britaniją, 
Daniją ir Airiją. Tos ta
čiau į Norvegiją impor
tuoja tik 1,7% savo išveži
mo. Dar daugiau: 15%vi
sų Norvegijos pajamų 
duoda prekybos laivynas, 

kurio 90%laivų nesilanko 
Norvegijos uoste ar ga
bena jos prekes. Visatai 
kalba už tai, kad Norve
gija negali gyventi užsi
dariusi. Tiesa, iki šiol 
Norvegijos ūkinė būklė 
buvo patenkinama, tačiau 
Bendrajai Rinkai vis dau
giau ir daugiau virstant 
į uždarą ūkinę, o vėliau 
ir politinę bendruomenę, 
visiška nepriklausomybė 
gali būti karti.

Norvegijos atsisaky
mas iškelia įdomų klausi
mą, ar ji ateityje neban
dys daugiau glaustis prie 
Švedijos, nuo kurios at
siskyrė prieš 67 metus. 
Šiaurės federacijos, ku
rią sudarytų Švedija, Nor
vegija, Danija ir Suomi
ja, idėja yra daugiau sva
jonių negu realios politi
kos objektas. Visų pirma 
Danija pasisakė už Euro
pą. Antra, Sovietų Sąjun
gos interesai būtų pa
žeisti, jei Suomijaprie to
kios federacijos prisidė
tų. Tokiu būdu liko tik du 
galimi nariai Norvegija 
ir Švedija. Nors oficia
liai apie tai nešnekama, 
tačiau sunku nusikratyti 
įspūdžio, kad Švedijai 
saugiau, jei Norvegija 
yra NATO narys. NATO 
prezencija Skandinavijoj 
padeda išbalansuoti So
vietų hegemoniją Balti
jos jūros baseine. Čia 
peršasi analogija su Pa- 
baltijos valstybėm prieš 
2-jį pasaulinį karą.- Ofi
cialiai mes buvome už 
bendravimą, tačiau pri
vačiai mums atrodė, kad 
Latvija ir Estija vargiai 
galės išlaikyti savo nepri
klausomybės dėl jų stra
teginės būklės ir svar
bumo Sovietų Sąjungai. 
Mes tikėjomės galėsią 
būti 'buferio' valstybe 
tarp Sov. Sąjungos ir Vo
kietijos...

Atrodo, kad Norvegi
jos atsisakymas kol kas 
dar nieko iš esmės nepa
keitė. Der Spiegei teigia, 
kad dėl jo labai apsidžiau - 
gė Prancūzijos preziden
tas Pompidou. Tas, mat, 
jaučiąs, kad Prancūzijos 
interesai reikalaują Is
panijos įtraukimo į Bend 
rąją Rinką, kad sumaži
nus vokiečių, britų ir 
eventualiai skandinavų
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Spaudos konferencijoje Z. ir D. Butkai plačiai papasakojo apie padėtį ok. Lietuvoje. Prie stalo sėdi 
iš kairės: ALT pirm. dr. K. Bobelis, inž. A. Rudis, adv. Zigmas ir dr. Danutė Butkai su savo vaikais. 

V. Noreikos nuotrauka

ZIGMAS IR
(Atkelta iš 1 psl.) 

šios šeimos pasitrauki
mą nežinojęs, nei arti
miausi giminės, nei arti
miausi prieteliai... Vis
kas padaryta mudviejų 
pastangomis. Legalus iš 
vykimas į užsienį beveik 
negalimas. Išvykimo pro
cedūra itin sunki. Kaip 
taisyklė reikalingas "už
statas" — žmona ar vy
ras, vaikai... Tą lydi dar 
atsakomybė prieš saugu
mo įstaigas, jų ilgas ir 
įžūlūs instruktažas, su 
kuo ir kur susitikti bei 
apie ką kalbėtis. Kokių 
susitikimų ir pokalbių 
vengti. Kada ir kokius 
pranešimus teikti...

AR ŽINOMA OK. LIE
TUVOJE LAISVŲJŲ LIE
TUVIŲ VEIKLA?

Apie laisvųjų lietuvių, 
jų organizacijų, kaip Vil
kas, Altas, Balfas ir kt. 
darbus ir pastangas tė
vynėje, palyginti, neblo
gai suvokiama. Esą ten 
visi išmokę skaityti ir 
suprasti komunistinę 
spaudą bei radijo prane
šimus. Sakysim apieBra 
zinskų atsidūrimą Turki-

Tuo tarpu 
Europoje...

(Atkelta iš 1 psl.) 
įtaką joje. Norvegija 
prieš tai labai priešintų
si dėl Ispanijos režimo.

Kol kas visos Europos 
Bendrosios Rinkos vals
tybės turi demokratinius 
režimus, tačiau iš tikro 
jas jungia ne tas, bet ūki
nis interesas. Ūkinis in
teresas verčia išgalvoti 
įvairius specialius susi
tarimus, kuriais galima 
būtų apeiti režimo klau
simus, kaip su Graikija 
ir ta pačia Ispanija.

Už tat man asmeniškai 
atrodo, kad terminas 
Bendroji Rinka yra tiks
lesnis ir realesnis už 
daug skambesnį Europos 
Ūkinės Bendruomenės 
terminą. Kol kas kiek
vienas kraštas tvarkosi 
beveik kaip nori, tik pla
čiau atidaro vartus Bend 
rosios Rinkos dalyvių ga
miniams. Tas, žinoma; 
reikalauja prie taisyklių 
ir taisyklėlių, kurios 
galų gale veda prie susi
vienijimo. Šiuo metu Nor
vegijos ūkininkai bijojo 
pigesnių kitų valstybių že
mės ūkio produktų kon
kurencijos, o Norvegijos 
žvejai nenorėjo matyti sa
vo pakraščiuose kitų 
kraštų žvejų. Aišku, kad 
tai buvo pridengta nepri
klausomybės troškimo 
skraiste.

Spaudos konferencijoje. Prieky sėdi V. Šimkus, T. Blinstrubas 
ir Dirvos bendradarbis M. Valiukėnas. V. Noreikos nuotrauka

joje, visa sovietinė pro
pagandos mašina skelbu
si ilgus biuletenius, ra
ginusi dirbančiuosius 
rinktis į mitingus, skati
nusi bėglius pasmerkti, 
nubausti. Drauge ji išsi
tarusi, kad emigrantai nu
skubėję į Turkiją tų žmog 
žudžių išlaisvinti... Šį 
sakinį skaitydamas, kiek
vienas lietuvis džiaugę
sis, kad apie šį Įvykį ir 
gana greit žino išeivijos 
lietuvija. Pasiekia oku
puotuosius lietuvius ir 
informacija teikiama 
laisvųjų lietuvių pastan
gomis ir jųpasiekiamais 
kanalais.

KALANTOS SUSIDEGI
NIMAS IR ANTISOVIE- 
TINES DEMONSTRACI
JOS

Butkai savo akimis ma
tę Kalantos susideginimą 
Kaune. Įvykis žaibo grei
tumu apskriejęs visą 
miestą. Gyventojai už- 
tvindę gatves. Buvo ma
tyti noras surengti iškil
mingas laidotuves. Tarp 
demonstrantų atsirado 
vėliavos ir plakatai su 
šūkiais: Laisvės Lietu-

Po spaudos konferencijos buvo surengtos vaišės. Prie stalo iš kairės: adv. Zigmas Butkus, garbės 
konsulė J. Daužvardienė, D. Bobelienė, T. Blinstrubas, P. Petrutis. V. Noreikos nuotrauka

• ••

gai didelis. Gegužės 18 
d. visa Kauno ir iškvies
ta Vilniaus ir kitų vieto
vių milicija buvo pasta
tyta ant kojų, norint pa
laužti minios pasineši- 
mą demonstruoti. Akty
viausi demonstrantai šia
me antisovietiniame pa
sireiškime buvę jaunuo- 
liai-lės. Gegužės 19 d. 
Kauną ir jo gatves pradė
jo saugoti speciali Vi
daus Reikalų Ministerio 
kariuomenė... Demons
truojantieji buvo šimtais 
areštuojami ir grūdami 

kalėjimus. Milicija irį

Spaudos konferencijoje dr. V. Šimaitis, inž. E. Bartkus, inž.

Adv. Z. Butkus, garbės konsulė J. Daužvardienė,D.TJobelienė ir
Danutė Butkuvienė. Prieky Butkų vaikai. V. Noreikos nuotrauka

kariuomenė be jokios at- tančiai lietuvių. Vargu 
vangos naudojo fizinę jė
gą, "bananus", kurių kir
čiais buvo sužalota de
monstrantų galvos, sulau
žytos rankos... Užmuš
tų jiems netekę matyti, 
nors esą girdėję ir apie 
tokius faktus. Tačiau su 
žeistų ir sunkiai sužalo
tų buvę tiek, kad jų nega
lėję sutalpinti ligoninės, 
klinikos ir kt. mediciniš
kos patalpos...

Oficialūs komunikatai 
skelbę, esą demonstra
vęs įvairus padugnių ele
mentas, huliganai, alko
holikai. Tačiau pats areš
tuotųjų pradinis tardy
mas, rodęs ką kitą. Vie
nas pirmųjų klausimų kai* 
tinamajam buvęs, kas jį 
pakvietęs įdemonstraci- 
ją ir su kuo jis atėjęs į 
gatvę? Atseit, buvo ieš
koma ryšio organiza
cijos... Oficialiai tardy
mams pasibaigus, esą bu
vę teisiami tik aštuoni 
jaunuoliai. Tačiau fak
tiškai nubaustųjų admi
nistraciniais sovietų ak
tais buvę šimtai, gal tūks

kas suskaičiuos kiek 
bendrai nukentėjusių šių 
demonstracijų pasėkoje 
buvo.

Šios demonstracijos 
prieš Sovietinę komunis
tinę valdymo sistemą 
menkinimas rodo, kad 
iMaskva yra jautri lais
vojo pasaulio opinijai. 
Bandjd;a visą eigą, ver
žimąsi į laisvę sumenkin
ti. Pats herojus Romas 
Kalanta, pagal vienos jo 
mokytojos išsitarimą, 
esą Kalanta buvęs svajo
tojas, užsidaręs savyje, 
jo sveikatos tyrimo ak
tu padarytas ligonis, psi 
chopatas ir pan. Tikro
vėje ši demonstracija bu
vo lietuvių išsiveržimas, 
negalint susitaikyti su pa
dėtimi, protestas prieš 
skelbiamą laisvą Lietu
vos įsijungimą į Sovieti
nių tautų šeimą... Juk vi
si žinome, kad pirma Rau
donoji Armija okupavo 
Lietuvą, o tik vėliau su
siorganizavusi komunis
tų partija vykdė balsavi
mus...
SIMO KUDIRKOS IS
TORIJA

Apie Simo Kudirkos ne
pavykusias pastangas pa
tekti į laisvąjį pasaulį 
ok. Lietuvoje buvo neži
noma. Bet vėliau vykusį 
jo teismą žinojo visi lie
tuviai. Sovietų Baudž. ko
dekso 64 str. reikalauja 
kaltinamąjį, atsisakiusį 
grįžti į tėvynę, laikyti 
krašto išdaviku ir baus
tinu net mirtimi. Tačiau 
Simo Kudirkos atvejuje 
rasta lengvinančių aplin
kybių, todėl mirties baus
mė netaikyta. Reikią ma
nyti, kad tos aplinkybės 
susivedė į stiprią viešą
ją pasaulio opiniją. Viso
kiu atveju Simo Kudirkos 
likimas yra sunkus.

OKUPUOTOS LIETUVOS
LIETUVOS GALVOSENA

Lietuvis skaito save ir 
Lietuvą okupuotą, kalėji
me esant. Išsiveržti iš to 
kalėjimo nėra jėgos.To
dėl vykdoma kalėjimo 
sargybos nuostatai, o ta 
sargyba — komunistų 
partija. Šiuo metu Kau
nas turi apie 300.000 gy
ventojų, o partijoje iš jų 
yra apie 15.000. Norint gy
venti ar net mokslintis 
reikia eiti į partiečius. 
Gabesnis moksleivis jau 
gimnazijoje įspėjamas, 
kad nebūdamas pionie-

riu, komjaunuoliu, uni
versiteto nematysi... O 
Įstojęs įpionierius su am 
žiumi slenki partiečio pa 
kopomis. Kokioj srity be
dirbtum Tave seka ir ins
truktuoja partijos parei- 
gonys. į klausimą, ar ad
vokatas gali lemti teis
mo sprendimą politinė
se bylose, Z.A. Butkus 
ramiai paaiškina, kad ir 
pats teismas sprendžia 
ne pagal sąžinę, bet pa
gal partijos nurodymą... 
Advokatas tuo labiau be
jėgis. Teismo posėdyje 
stengiasi išryškinti aplin
kybes, o baigiamoje da
lyje dažnai netaria net 
savo nuomonės apie kai 
tinamąjĮ.... Pagaliau kar
tais teismo paskirtą gy
nybos advokatą, partija 
per adv. tarybą nušali
na... Iš vakarų pasaulio 
siunčiama spauda kontro
liuojama ir partijai netin
kama, konfiskuojama ir 
nukreipiama Į specfon- 
dus-bibliotekas, bet iš tų 
bibliotekų mažai kas ga
li gauti knygas paskaity
ti. Lietuvis gerai žino, 
kad okupacijos priespau
da, kultūrinis ir ūkinis 
atsilikimas jį kankina. 
Kolhozinės žemės ūkio 
sistema sunkiai priima
ma lietuvio ūkininko, nes 
ji įvesta policinėm prie
monėm ir tramdo žmo
gaus laisvumą. Nesupran 
tarnas lietuviui bolševiki
nis įstatymas, kad nega
lima užsienio turistui ke
liauti po kraštą, lankytis 
pas gimines. Skaudžiai iš
gyvena lietuvis, matyda
mas visliose postuose at
eivius rusus su savomis 
rusų kalba mokyklomis 
ir laikraščiais... Ir toji 
priemaiša vis didinama. 
Tiek lietuviai tiek žydai 
nekenčia ateivių rusų ir 
laukia dienos, kada to so 
vietinio kalėjimo sienos 
bus nugriautos. Ta pras
me okupuotieji lietuviai 
laukia daug pastangų iš 
laisvųjų lietuvių. (mv)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all services and all shifts 
good starting salary. Plūs dif- 
ferential for evening & night 
duties.
LiberaI personnel policies and 
fringe benefits. Plūs one meal 
on duty.

Apply call or write to — 
Administrator 

DECKERVILLE COMMUNITY 
HOSPITAL 
3559 Pine St.

Deckerville. Mich. 48427 
313-376-3775

(74-80)

FITTERS
Plate and structural steel 
fabrications. Ability to read 
blueprintfc reųuired.

ALSO

LAYOUT MAN
Ability to make templates.
Top rates. E.vperienced only

ENVIRO-FAB INC.
12540 BEACH DALY

DETROIT, MICHIGAN 
313-255-2400

An Equal Opportunity Kmplover 
(74-78)

TOOL AND DIE TRYOUT 
SL'PF.RVISORS

WHH STAMP1NG rXPT.Rir.NCT 
AND OR

TOOL & DIE TRYOUT MEN 
who vvoulrl hke to beconie supervisorn. 

Wntr or ciill MR. STEPHL.NS 
ACTIVE PRODUCTS CORP. 

201 I CHARLĖS 
MARIOS. IND. 46952 

317-664 9084
(76-78)

WANTED lXPl.Rir.NCED 
BOAT MECHANIC— 

WITH TOOLS
SHIP’S CARPENTER— 

WITH TOOLS 
Mušt be experienced 

Apply in person 
See KLN DAHLKA 

DETROIT BOAT BASIN INC.
9666 E. JEFFF.RSON 

DETROIT. MICH.
(78-84)
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Apie Sibiro lietuvių 
batalioną nemaža rašyta 
mūsų spaudoje 1969 m. 
gale, kada minėta pen
kiasdešimtmetis nuo jo 
tragiško žuvimo. Gan

DR. J. JAKŠTAS

ALMA MATER SUKAKTIS
Netaip seniai mūsų 

spaudoje buvo riktelta: 
jeigu neatliekate tokio ar 
kitokio darbo tobulai, ne
siimkite, neužsianga
žuokite. Toks požiūris 
nėra teisingas. Didžių
jų temų pamiršimas stra 
tegiškai desorientuoja vi
suomenę. Visuomenė 
lieka be idėjinių pavyz
džių ir palengva migdo
ma kasdienybės tvaike.

Išeivijos gyvybingu
mui palakyti reikalingas 
veikimas. Išeivijos idė- 
jingumui brandinti reikia 
proveržio į idėjingumą. 
Gi tai ir yra gilių min
čių, stambių istorinių da
tų ar didžių asmenų pri
siminimas. Toks našus 
proveržis į idėjingumą 
gali būti netgi paprasto

Spalio 15 d. Detroito 
lietuvių visuomenė gy
vens Lietuvos universi
teto ženkle. Detroito lie
tuvių kultūros klubas ren
gia minėjimą Lietuvos 
universiteto įsteigimo ju
biliejui atžymėti. Iškil
mingoje akademijoje bus 
apžvelgtas ilgas ir sudė
tingas Lietuvos universi
teto kelias: nuo Aukštųjų 
kursų iki europinio tipo 
aukštosios mokyklos, 
įjungusios savo sudėtin 
daugybę mokslinių disci
plinų.

Aukštojo mokslo ins
titucijomis Lietuva gar
sėjo ne iš Lietuvos vals
tybės organų iniciaty
vos. Jau 1570 metais Vil
niuje buvo garsi jėzuitų 
kolegija, prilygusi savo 
mokslinimo ir studijų ly- pikniko metu. Juo puoš- 
giu žinomiems Europos 
universitetams, atsiradu- 
siems ankstyvuose vidur
amžiuose.

Tačiau Lietuvos uni
versitetas lietuviams 
turi ypatingą, simboliš
ką reikšmę, nes aukšto
jo mokslo įstaiga buvo 
įkurta tautos, atstačiu- 
sios suverenumą savo že
mėje. Universitetas, kar
tu su kitomis didžiomis 
Lietuvos idėjomis, buvo 
tarytum proveržis į atei
tį, tos ateities pramaty- 
mas ir tinkamų kadrų kal
vė ateičiai. Jeigu žemės 
reforma įkūrė sveiką na
šaus ūkio pagrindą ir sun 
kiaisiais metais atlaikė 
valstybės ekonomiką, uni
versiteto įsteigimas pra 
sitęsė į dar tolesnę atei
tį, jo įtaka, kadrus pri
brandinus, jaučiama ir 
dabar, išeivijoje ir tė
vynėje.

Universitetas davė 
valstybei ir tautai kva
lifikuotus darbininkus, 
orientuotus, praktiškai 
ir idėjiniai, į savo vals
tybę, į savo visuomenės 
interesus.

1922 metais Kaune vei
kę Aukštieji kursai gavo 
universiteto statutą (1922 
m. vasario 16 d.) ir tapo 
Lietuvos universitetu. 
Vėliau, 1930 metais, uni
versitetui suteiktas gar
bingas Vytauto Didžiojo 
vardas.

Detroito lietuvių kul
tūros klubas, Lietuvos 
universiteto sukakties 
minėjimu, pasireiškia 
kaip sektinas didžiųjų te
mų ryškinimo pradinin
kas. Atsimename Lietu
vio rašytojo akademiją. 
Dabar Lietuvos universi
teto tema. Tai stambūs 
planai. Tos minėjimų iš
kilmės turi visuotinumo 
pobūdį. Savaime supran
tama, kad aplinkos sąly
gos, programos rėmai ir 
netgi visuomenės atšiau
rumas stambioms ir spe
cifinėms temoms, gali 
Stabdyti iniciatyvą pra
žysti pilnais žiedais. Bet 
tai neprivalo pristabdyti 
našaus ir visuomenei la
bai naudingo darbo.

h
k £

niau viskas tai atrodo spe
cialiuose parengimuose, 
sukakčių minėjimuose, 
akademijose...

Praplečiant šią mintį 
toliau, būtų naudinga išei
vijai, jeigu Detroito ini
ciatyvą pasiimtų sau pa 
vyzdžiu kitos kolonijos. 
Mūsų periodikos skiltys 
plačiai atžymi daug pa
rengimų, daug pobūvių, 
kur kultūrinės lietuviš
kos temos nebuvo kelia
mos, kur pasitenkinta tik 
smagiu bruzdėjimu savo 
tarpe. O progų sukultūrin
ti pasivaišinimui skirtą 
pobūvį yra daug ir pa
daryti tai nesunku...

Detroitiečių iniciaty
va čia spindi pavyzdžiu. 
Šis ALMA MATER te
mos minėjimas, ypač da
bar, kada pasirodė stam 
bus leidinys Lietuvos uni 
versitetams skirtas, 
įgyja tam tikro atgarsio 
į knygos pobūdį. Detroi- 
tiečiai atsistojo ant ge
ro kelio — jie ima pro
paguoti mūsų kultūrines 
stambmenas.

ŠVENTA RAGIS j
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smulkiai buvo dėstoma 
jo istorija, suminėti as
menys, kurie tapo trage
dijos aukomis. Apie tą 
batalioną duotas ir 
straipsnis LE XVII, 363 
ir t., kur, kaip inž. J. 
Rūgis parodė, kreivai iš
dėstyta jo istorija. Inž. 
J. Rūgis, pasirėmęs len
kų aukšto karininko K. 
Rumšos (lietuvių kilimo) 
pasakojimu, davė du 
straipsnius Tautos Pra
eityje (1:4 1962 ir 11:2 
1964) apie bataliono is

toriją ir jo galą.
Nei vienas čia suminė

tų darbų nepabrėžė vie
no pagrindinio dalyko, bū
tent: tą lietuvišką batalio
ną žiauriai ir klastingai 
sunaikino iš Škotijos at
vykę lietuviai komunis
tai. Kaip jie sužvėrėju
sių nuožmogių būdu tai 
įvykdė, atskleidžia (tie
sa, pridengtai) straips
nis Gimtajame Krašte 
(1972.IX.21) su keista ant 
rašte: Buvęs "Rankpel
nio" redaktorius.

Čia minimas laikraš
tis buvo Škotijos lietuvių 
socialistų organas, leis
tas nuo 1907 m. Jo pir
muoju redaktoriumi buvo 
vėliau žinomas Ameri
kos lietuvių poetas ir vei
kėjas Kl. Jurgelionis — 
Kalėdų Kaukė. 1915-16 jį 
redagavo V. Kapsukas. 
Po Kapsuko redagavo J. 
Steponaitis, apie kurįkal- 
bama Gimtajame Krašte.

Kaip tas Škotijos lietu
vis redaktorius pasidarė 
Sibiro Vytauto D. batalio 
no žiauriu duobkasiu, pa
sakoja G.K. straipsnio au
torė: "Vėlų 1917 rudenį 
keli šimtai Škotijos lie
tuvių laivais atplaukę į 
Archangelską, o iš čia 
daugelis jų patraukė į Si
birą, norėdami įsijungti 
į kovą su kontrrevoliuci- 
ja". Toliau pasakojama 
apie lietuvių dalinio, įsto
jusio 1918 m. kovo m. į 
Omsko internacionalinį 
būrį, kovas su baltai
siais. Gegužės m. (1919) 
baltieji užėmė Omską. J. 
Steponaitis ir daugelis 
lietuvių pakliuvo į kalė
jimą. Kaip G.K. rašoma, 
J. Steponaitį "kaip 
svetimšalį pavyko jo' 
draugams iš kalėjimo iš 
vaduoti". Tada J. Stepo
naitis su lietuvių grupe 
nuvyko į Novonikolajevs- 
ką (dabar Novosibirską) 
ir įstojo į Vytauto D. lie
tuvių batalioną.

Šis batalionas buvo su
organizuotas 1918 m. va
sarą prie lenkų pulko, 
kuriam vadovavo minė
tas karininkas Rumšą. 
Tik maždaug po metų vi
sas lenkų pulkas persi
kėlė į Novonikolajevską 
ir lietuviškoji kuopa buvo 
perorganizuota į atskirą 
DLK Vytauto batalioną. 
Štai į šį batalioną rudenį 
1919 m. ir įstojo klastin
gai sukomunistėję Škoti
jos lietuviai su J. Stepo
naičiu priešakyje. Kaip 
jie veikė batalione ir sa
vo tikslo pasiekė, liudi
ja jų straipsnio autorės 
patelkiama telegrama, 
pačiam užsienio reikalų 
liaudies komisarui Či- 
čerinui pasiųsta. Joje 
tarp ko kita sakoma: 
"Antri metai, kaip mes 
išsiblaškėm po Sibirą ir 
kariaujame... Daug mū
sų žuvo, daug buvo pa
sodinta į kalėjimą. Liku
sieji gyvi nelegaliai su-

siorganizavo ir įstojo į 
lietuvių batalioną, kuris 
buvo sutvertas Novoniko- 
lajevske. Tris mėnesius 
dirbome, kol pavertėme 
visą batalioną raudonu 
batalionu ir galėjome nu
vykti pas savo draugus 
partizanus, kurie veikė 
Čumišo rajone. Eidami 
nuo Čerepanovo stoties, 
paėmėm 6 kulkosvai
džius, 5100 japonų šau
tuvų, pusę milijono pat
ronų, bombų ir daug ki
to turto, areštavome 20 
oficierių... Telegramą 
pasirašė lietuvių komu
nistų kuopelės pirminin
kas, buvęs "Rankpelnio" 
redaktorius Steponai
tis".

Lietuviškieji Škotijos 
komunistai gyrėsi tele
gramoje dideliais dar
bais, bet nutylėjo, kaip 
jie padarė sukilimą Če- 
repanovo stotyje prieš 
savo batalioną,pirma už 
ėmę ginklų sandėlį. Ne
minėjo taip pat telegra
moje, kaip žiauriai, sa
distiškai jie nukankino

oficierius ir kareivius. 
Jei straipsnio autorė 

(Leonora Kalasauskie-. 
nė) visai patikėjo tele
grama, nežinodama įvy
kių tikrovės, tai ji labai 
suklydo. Jei ji užsigei
dė parodyti Škotijos lie
tuvių didvyriškumą da
bartiniams lietuvių išei
viams, tai pasiekė prie
šingo tikslo, nes iškėlė 
aikštėn pasibiaurėjimo 
vertą klastą. Juk visur 
civilizuotame pasaulyje 
smerkiami išdavikai, ko
kiais pasirodė tie Škoti
jos lietuviai, stoję į ba
talioną, be abejo, su pa
žadu tarnauti jam. Užuot 
jam tarnavę, veikė prieš 
jį slaptai, kol jįpražudė. 
Su tokia supuvusia mora
le, rodos, būtų gėda vie
šai rodytis ir apie tai ra
šyti plačiajam pasaulyje 
pasklidusiems lietu
viams. Bet tokiam laik
raštukui, kaip G. K. ku
riam terūpi vis šaukti, 
kad "pas mus viskas kles
ti, Lietuva kyla, kaip ant 
mielių" ir nutylėti jai už
dėtą svetimą jungą su jo 
pasėkomis, toks liaupsi
nimas tų sužvėrėjusių 
Škotijos lietuvių komunis
tų visai leistinas.

DURKLAS LAISVEI FORMOZOIE
Naujoji Japonijos šluo

ta — min. pirm. T. Ta- 
naka — ėmė ne tik "gra
žiai", bet ir drąsiai šluo
ti. Norėdamas užbėgti 
Amerikai už akių, nusku
bėjo į Pekiną, kad anks
čiau susitartų su raudo
nąja Kinija ir užsitarnau
tų geresnes biznio pozi
cijas Japonijai. Jis ne 
tik priėmė visus Mao rei
kalavimus , bet dar ir at
siprašė už Japonijos pa
darytas Kinijai skriau
das pastarųjų karų metu. 
Psichologiškai Žinoma, 
kad diktatoriams labai pa
tinka tokie atsiprašymai, 
todėl Tanaka buvo išly
dėtas su komunistiniu or
ganizuotumu ir pompa 
daug iškilmingiau, negu 
Nixonas. Buvo išgertas 
ir šampanas už proleta
rų "laimėjimą".

Kokia kaina Tanakos 
tai buvo atsiekta? Devy
nių punktų C hou En-lai ir 
Tanakos pasirašytame 
komunikate skaitome: 
"Japonijos vyriausybė 
pripažįsta Kinijos liau
dies respublikos vyriau
sybę kaip vienintėlę, tei
sėtą Kinijos vyriausybę; 
Kinijos liaudies respubli 
kos vyriausybė naujai pa 
reiškia, kad Taivvan yra 
neatskiriama Kinijos te
ritorijos dalis. Japonijos 
vyriausybė supranta ir ši
tą poziciją visiškai sau
go ir tvirtai laikosi Pots 
damo paragrafų".

Toliau kiti komunikato 
punktai kalba apie Japoni
jos ir raudonosios Kini
jos diplomatinių santykių 
užmezgimą, pasiuntiny
bių įsteigimą ir pasiun
tinių paskyrimą, komu
nistinės Kinijos atsisaky
mą karo reparacijų iš Ja 
ponijos, taikos ir drau
giškumo politikos vedi
mą, suverenių teisių ir 
teritorinio integralumo 
pripažinimą, abipusio ne
puolimo ir nesikišimo į 
vidaus reikalus taktiką ir 
taikingą koegzistenciją.

Paskutiniame komuni
kato punkte yra liečiami 
prekybos, laivininkys
tės, oro susisiekimo ir 
žvejybos klausimai, ku
rie bus abiejų šalių su
tartimis ateityje sunor- 
malizuoti.

Nors 7 susitarimo 
punkte yra pabrėžiama, 
kad diplomatinis Japoni
jos ir raudonosios Kini
jos santykių sunormaliza 
vimas nėra nukreiptas 
prieš jokią trečią "tau
tą", tačiau jis yra aiš
kiai nukreiptas prieš tą 
laisvąją Kiniją - For- 
mozą, kuri kovoja dėl 
visos Kinijos laisvės. 
Šio susitarimo pasėka 
yra reali: Taivvan vy
riausybė nutraukė dip
lomatinius santykius su 
Tokio vyriausybe. Žino
ma, T. Tanaka savo pi
liečius įtikins, kad Japo
nijai svarbiau yra 800 
milijonų raudonosios Ki
nijos gyventojų, negu 15 
milijonų Taivvan. Jis gir 
sis, kad jis atidarė Ja
ponijai duris į raudono
sios Kinijos rinką, kad 
jis sušvelnino dviejų 
priešininkiškų tautų žmo
nių santykius. Tačiau, 
kad jis, Tanaka, būda
mas kairiųjų liberalų va
das, atsisakė 15 milijonų 
žmonių laisvės idėjos, 
jis tai nutylės.

Šis Japonijos ir rau
donosios Kinijos susita
rimas yra ne tik didelis 
smūgis Tchang Kai- 
chek vyriausybei, bet 
ir visiems laisvę my
lintiems' kinams, nežiū
rint, kur jie begyventų. 
Jis yra smūgis ir vi
soms laisvę mylinčioms 
tautoms. Tai monkey biz
nis, kur už karo repa
racijų dovanojimą išduo
ta gausybės milijonų žmo
nių laisvė.

Nežiūrint didelių smū
gių, kurie buvo suduoti 
Taivvan vyriausybei šių 
metų būvyje, tautinė de 
mokratinė Kinijos res
publika Formozoje ir to
liau egzistuos ir kovos 
dėl visos Kinijos išlais
vinimo iš komunistinės 
diktatūros.

Alg. Tolvydis
EXCEL1.ENT POS1TION
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VOKIETIJOS VYRIAUSYBES KRIZE
Š.m. rugsėjo 22 d., vė

lai vakare, V. Vokietijos 
prez. G. Heinemann pa
leido parlamentą, kuris 
buvo atsidūręs, vokiečių 
spaudos apibūdinimu, į 
"Patt-Matt" būklę. Šio 
pokario V. Vokietijos is
torijoje tai pirmas atsi
tikimas, kada parlamen
tas paleidžiamas visais 
metais anksčiau, negu 
konstitucijoje numatyta. 
Kokios priežastys vertė 
V. Vokietijos parlamentą 
anksčiau paleisti?

Svarbiausia priežastis 
— tai parlamento poli
tinių jėgų pasikeitimas. 
Šeštasis V. Vokietijos 
parlamentas, išrinktas 
1969 m., susidarė iš 518 
atstovų. Iš jų 496 buvo 
pilnateisiai tautos atsto
vai ir 22 Berlyno su api
brėžtomis teisėmis. Par 
lamentą sudarė trys par
tijos : socialdemokratai 
su 223 pilnateisiais ir 14 
Berlyno atstovų, krikšx 
čionys demokratai ir 
Krikščionių Socialinė 
unija su 242 ir 8 Berly
no atstovais ir libera
lai (FDP) su 31 atstovu. 
Liberalams nusistačius 
sudaryti koaliciją su so
cialdemokratais, šios 
dvi partijos iš pradžių 
turėjo parlamente 254 
pilnateisių atstovų ir 14 
berlyniečių daugumą. Ta
čiau trijų metų būvyje ši 
dauguma taip suliesėjo, 
kad š.m. rugsėjo mėn. 
krikščionys demokratai 
pasiekė 248 atstovų dau
gumą, o koalicija 274 
ats. mažumą. Vėl klau
simas, kodėl taip atsi
tiko? Kodėl iš koalicijos 
pabėgo, palyginti, toks ne
paprastai didelis skai-

M. SARGENIS

čius atstovų. Dar jokiam 
Vokietijos parlamente to
kio didelio bėglių skai
čiaus nebuvo. Iš libera
lų pabėgo net 6 atstovai. 
Du iš jų iš parlamento 
pasitraukė, o 4 perėjo į 
CDU-SCU bloką. Iš so
cialdemokratų pabėgo 4 
atstovai: du pilnateisiai 
ir du berlyniečiai. Tuo 
tarpu iš CDU - SCU nė 
vienas neperėjo į koali
ciją. Tai simptomingas 
reiškinys.

Kurios priežastys ver
tė koalicijos atstovus pa
bėgti iš savojo fronto? 
Oportunizmas? Asmeniš
kumai? Svarbiausia jų 
pabėgimo priežastis — 
tai socialdemokratų ir li
beralų nesiskaitymas su 
parlamento atstovų są
žinės laisve. Šių partijų 
viršūnės par force norė
jo priversti savo atsto
vus, kad jiepriimtųiš vir 
šaus nustatytą ir vokie
čių tautai kenksmingą Ry 
tų politiką. Dėl šios poli
tikos iš socialdemokratų 
su širdies skausmu pasi
traukė H. Hupka ir P. K. 
Schulz, kurie buvo idea
listinio nusistatymo, se
ni užsigrūdinę socialde
mokratai. Ne dėl ko kita 
perėjo į CDU ir vienas iš 
liberalų kūrėjų, ilgame
tis jų pirmininkas, buvęs 
vicekancleris E. Mende. 
Suprantama, kad dr. E. 
Mendei buvo labai sun
kus sąžinės konfliktas ir 
pasirinkimas išeiti iš 
parlamento ir užleisti 
vietą kokiam nesubrendė
liui liberalui ar pereiti į 
kitą partiją ir likti parla
mente? Jis apsisprendė 

geriau ginti V. Vokietijos 
interesus parlamente,ne
gu pabėgti iš politikos. 
Taip padarė ir kiti 3 li
beralų atstovai, tik du iš 
jų neprivedė savo poli
tikos iki konsekventinio 
galo.

Atvirai kalbant, V. Vo
kietijos parlamentą palei
do ne prez. Heinemann, 
bet buvęs socialdemo
kratų finansų ir ūkio mi- 
nisteris K. Schiller. Jis 
nulėmė W. Brandtparla
mento mažumą. Jo ne
atvykimas į parlamentą 
lemiamu momentu buvo 
revanšas W. Brandtuž jo 
atstatydinimą iš kabine
to. Reikia pabrėžti, kad 
W. Brandt neturėjo lai
mės su finansų politika, 
o ypač su finansų ir ūkio 
ministeriais. Jis net du 
iš jų atleido ne dėl to, kad 
jie būtų blogi, bet dėl to, 
kad vyriausybės buvo ve
dama bloga finansų poli
tika. Nuolatinis kainų ki
limas, pinigo vertės kri
timas, gausybės smulkių
jų rentnerių bei pensinin
kų ir mažai uždirban
čiųjų skriaudimas sukėlė 
ne tik opozicijos, bet ir 
proletarinio sluoksnio 
nepasitenkinimą. Juk pa
galvokite, kad socialde
mokratų vyriausybė pa
kelia pašto ir geležinke
lių kainas apie 25%, o 
smulkiems rentinin
kams prideda 6,3%. Tai 
reiškia, kad keli milijo
nai rentininkų nebegali 
nei laiškų rašyti, nei ge
ležinkeliu važinėti... Ir 
tai vadinasi socialinio tei
singumo vyriausybė...

Pažymėtina, kad W. 
Brandt buvo priverstas 
iškelti sau pasitikėjimo

Kalifornijos Lietuvių Dienoj rugsėjo 30 d. dalyvavęs ir kalbą pasakęs Pepperdine kolegijos direkto
rius dr. W. Banovsky su Los Angeles LB atstovais. IŠ kairės: J. Činga, A, Skirius, dr. W. Banowsky, 
konsulas dr. J. Bielskis ir inž. A. Mažeika. L. Kanto nuotrauka

klausimą parlamente, 
nes jis.nugyvendinęs sa
vo ir liberalų partijas iki 
parlamento mažumos, to
liau nebegalėjo pravesti 

. biudžeto projekto ir val
do be biudžeto, o pasku
tinėmis dienomis pralai
mėjo prieš opoziciją ren
tų įstatymą bekeičiant. 
Tik keista, jog jis norėjo 
sudaryti įspūdį, kad jis, 
keldamas pasitikėjimo 
klausimą, daro vokiečių 
visuomenei ir opozicijai 
malonę. Ir juokingiausia 
taktika, kai jis ir jo kabi
neto nariai susilaikė nuo 
balsavimo, tarytum jie 
būtų nulėmę. Iš tikrųjų 
W. Brandtui buvo išreikš
tas 248 faktinis, o ne for
malus nepasitikėtimas.

Dabar prasidėjo parti
jų kova dėl būsimo parla
mento ir dėl būsimos vai - 
džios.

Kalifornijos Lietuvių Dienos meninę programą išpildę meninin
kai: pianistė R. Apeikytė, solistas V. Valatka, soL B. Dabšienė ir 
muz. G. Gudauskienė. L. Kanto nuotrauka

• Lietuvoje Aukšč. Teis
mas nuteisė jaunuolius: Vy
tautą Kaladę, Antaną Ka
činską, Joną Prapuolėnaitį 
ir Juozą Macikonį kalėti po 
3 metus, Kazį Grinkevičių 
ir Vytautą Zmuidą laisvės 
atėmimu 2 metais, Riman
tą Baužį — pusantrų metų 

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

laisvės atėmimu ir Virgini
ja Urbonavičiūtę metams 
pataisos darbų, neatimant 
laisvės.

Visi jie buvo suimti de
monstravę gegužės mėn. 
Kaune po- R. Kalantos susi
deginimo, reikalaudami Lie
tuvai laisvės.

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.

ROMUALDAS SPALIS
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"Valandėlę palandžioję pasirinkome buvusį 
pastatą su vos kabančiomis lubomis. Tyčiomis 
pasirinkome tokį, kad atbaidytų nosį kišančius. Ži
noma, mums irgi nesidarė linksma, pasižiūrėjus į 
tą Damoklo kardą, bet kitos išeities nebuvo. Dar 
iškasėm mažą tunelį į gretimą užverstą kambarį, 
kur galėjome prisireikus pasislėpti. Baigę, nors 
ir nuvargę, nedrįsome išsitiesti, pasilsėti. Reikė
jo jau žvalgytis pro plyšius. Vienas s augo jom vieną 
pusę, kitas kitą. Pamatęs kurią jaunesnę moterį, 
kviesdavau Buzoką. Žmona nesirodė, o nuovargis 
troškulys ir alkis pradėjo kankinti nejuokais. Da
bar tik apsižiūrėjome padarę klaidą ir neapsirūpi
nę prie daržų. Daržovės, žinoma, menkas maistas, 
bet šiuo metu ir ropę pagraužti būtų malonumas. 
Pusiau snausdami, pusiau budėdami šiaip taip su
laukėme nakties ir tuoj nuropojome į netolimus 
daržus..."

"Kitą dieną mūsų nuotaika pradėjo slūgti.Lau
kiamoji vis nesirodė ir, nors viešai nedrįsau pra
sitarti, visokios abejonės slankiojo ir drumstė 
nuotaiką. Mačiau, kad panašios mintys apsėdusios 
ir Buzoką, kurio veidas vis labiau niaukėsi. Ne
ieškojau jam paguodos žodžių, bijodamas daugiau 

erzinti. Nuotaikos negerino ir tos kelios daržo
vės, kurios tik paaštrino mūsų alkį. Viena kita mo
teris, gal ieškodama malkų ar ko kito, įkišdavogal 
vą į mūsų buveinę, ir mes, sulindę į savo slėptu
vę, keikdavome ją iš peties, kol ji išnykdavo".

"Dienai baigiantis žinojome, kad ilgai laikytis 
negalėsime. Jei negausime kokios pagalbos iš ša
lies, turėsime geruoju sukti pas amerikiečius,nes 
ir tos menkos daržovės nebuvo tikros. Mažo daržiu- 
ko savininkas žino kiekvieną lysvę, kiekvieną au
galą. Gal jau dabar švabai pastebėjo nuostolius, 
gal pasigedo butelio, kurį, prisipylę vandens pa
siėmėme su savimi. Gal jau pranešta policijai, o 
gal patys sumanė budėti, pagauti".

"Stebėtina, kaip greit seko mūsų jėgos. Tai 
pajutome po antros nakties žygio. Teisybė, šįkar- 
tą įsibrovėme į tolimesnes vietas, bet tas pridė
tas kilometras neturėjo mūsų perdaug nuvarginti. 
Grįžome suprakaitavę ir uždusę lyg po didžiausio 
žygio."

"Trečią dieną, tik užėmęs savo postą, pama
čiau slenkančią jauną moterį. Pašauktas Buzokas 
spūstelėjo mano pečius visa jėga:

— Verute! — riktelėjo jis nesuvaldydamas 
balso.

"Moteris sustingo vietoje, pasilenkė neva 
bato pasitaisyti, kartu dairėsi, iš kur šaukta. Ala
no perspėtas, Buzokas jau tyliau kartojo' jos var
dą, ir ji greit suvokė kryptį. Netrukus pora ap
svaigo glėbyje, o aš pasitraukiau nenorėdamas 
jiems trukdyti. Palaima, kurią jutau, buvo neiš
pasakyta, Džiaugiausi dėl jų ir dėl savęs, nes mū
sų vargai pasibaigė. Deja, mano pasiskubinta. Pir
mai susitikimo ekstazei praėjus, vaizdas atsivė
rė ne tiek šviesus, kiek tikėjomės. Aliarmas už

klupo moterį ne naktį, kaip paprastai atsitikdavo, 
bet dieną, kada radusi rajone esančią krautuvę už 
darytą, užmiršusi atsargumą, susigundė nuvažiuo
ti į centrą. Po aliarmų ir bombų, grįžusi į savo 
kvartalą, rado jį degantį. Liko kaip stovinti, net 
be palto. Vyro eilutės, dokumentai, pinigai — vis 
kas, kas turėjo didesnę vertę supleškėjo lagami
nuose. Sievartas vos nenužudęs jos. Tik mintis 
apie vyrą davė jėgų".

"Pasirodo, Buzoko apsirikta dėl vietos. Jis 
parinkęs bent kilometrą į šalį. Ji nuvaryta nuo 
kojų tiek, kad vos pastovinti. Būtumėm jos nepa
stebėję, kažin ar dar kartą jinai ryžtųsi taip toli 
nuklysti. Dieną paslankiojusi, suktų pas ameriki- 
čius, ieškotų belaisvių stovyklose".

"Žinios aplamai blogos. Eina gandai, kad ši 
provincija atiduota rusams. Bet koks judėjimas 
uždraustas. Visur tikrinami dokumentai. Tarp 
amerikiečių ir rusų graži bičiulystė. Ji nenu
stebtų, jei rusams pareikalavus amerikiečiai su
tiktų grąžinti pabaltiečius".

"Ji pati gavusi mažą patalpėlę barake. Ten pa
vojinga rodytis svetimiems, nes tokįpamatęvokie
čiai tuojau pat įskųstų. Nekenčia jie svetimšalių 
dabar net daugiau negu anksčiau. Mat, lenkai ir uk
rainiečiai, pasinaudoję suirute, išdaužė keletą lan
gų ir iš vietinių atėmė nemažai dviračių.

"Dar kiek pasidžiaugę, išleidome viešnią 
mums maisto atnešti. Nedaug jo tebuvo, bet tos 
kelios riekutės duonos, margarinas ir marmela
das rodėsi karališka puota. Pasitarę nutarėm laiki
nai persiskirti. Aš turėjau likti vietoje, o Buzokas 
tamsai artėjant, užsimetęs žmonos paliktą seną 
lietpaltį, nutarė mginti prasmukti į jos barakėlį 
ir ten laikytis, kol paaiškės padėtis".

(Bus daugiau)
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Konstancija Jablonskienfe, kalbininko Jono Jablonskio žmona, jos sūnus Jonas Jablonskis junioras ir 
jo žmona Jadvygą Žakevičiūtė-Jablonskienė.

I do love my country’s 
good with a respect more 
tender, more holy and pro- 
found than mine own life. 

Shakespearc

Praeitų metų rugsėjo 
17 d. "Dirvos" numery, 
skyriuj "Kūryba ir moks 
las", Stepas Vykintas la
bai šiltai, nuoširdžiai ir 
simpatingai prisiminė sa
vo vieną "Aušros” gimna
zijos bendraklasį ir bičiu
lį Joną Jablonskį juniorą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• TERRA AUSTRALIS. 
Australijos lietuvių poezijos 
rinkinys. Redagavo Juozas 
Almis Jūragis. Išleido "Min
ties" spaustuvė savo veiklos 
dvidešimties metų- sukak
čiai paminėti, 417 Burvvood 
Rd., Belmore Sydney, N.S. 
W., Australia. Antologijos 
tiražas 500 egz. Leidinys 
kietais viršeliais ir su ap
lanku, 160 psl., kaina 4.00 
dol.

Antologijoje sutelkta šių, 
poeziją rašančių, kūryba: 
Juozo Mikšto, Aldonos Veš- 
čiūnaitės, A. Gasiūno, Ma
rijos Irenos Malakūnienės, 
Prano Pusdešrio, Marijos 
Slavėnienės, Jurgio Janavi
čiaus, Kazio Kuncos, Aldo
nos Prižgintaitės, Broniaus 
žalio, Jono Rackaus ir Juo
zo Almio Jūragio.

• LITUANUS, Vol. 19, 
No. 2, Summer 1972, The 
Lithuanian Quarterly. žur
nalą redaguoja: Antanas 
Klimas, University of Ro
chester; Ignas K. Skrups- 
kelis, University of South 
Carolina; Tomas Remeikis, 
St. Joseph College, East 
Chicago, Indiana. Lituanus 
redakcios ir administracios 
adresas: Lituanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, Illinois 
60690. žurnalas 
kartus metuose, 
rata $8.00.

• LIETUVIŲ
1972 m. rugsėjo mėn. Nr. 7. 
Redaguoja redakcinė kole
gija. Leidžia A. F. Skirius. 
Metinė prenumerata $8.00. 
Redakcijos ir administraci
jos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 
90029.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1972 
m. rugpiūčio mėn. Nr. 3. 
Leidžia Lietuvių vargoni
ninkų ir muzikų sąjunga. 
Redaguoja V. Mamaiti's. 
žurnalo metinė prenumera
ta $5.00. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 309 
Clark Place, Elizabeth, N.
J. 07206.

išeina 4 
prenume-

DIENOS,

SEMPER FIDELIS m
Stepo Vykinto atsiminimus apie
Jonq Jablonskį jr. papildant

Stasys Žymantas

Kultūrininkas ir litera
tas, talentingas vertėjas, 
gabus ir sumanus diplo
matas — Jonas Jabons- 
kis jau pirmaisiais sovie 
tų okupacijos metais tapo 
bolševikinio teroro auka 
ir buvo okupantų sunaikin
tas.

Stepo Vykinto atmini
me Jonas Jablonskis išli
ko kaip labai kultūringas, 
mielas ir simpatiškas 
žmogus, "inteligentiškų 
bruožų, estetiškų judė
siu, džentelmeniškos elg
senos".

Toks jis iš tiesų buvo. 
Visad visiems draugiš
kas, malonus, gyvas ir 
judrus, jautrios širdies 
ir aštraus, lakaus proto, 
kiek bohemiškos prigim
ties, neabejotinai Lietu
vai daug žadėjęs asmuo.

Jis buvo jauniausias 
įžymaus kalbininko Jono 
Jablonskio sūnus, iš sa
vo tėvo paveldėjęs retą 
gabumą kalboms. Ne vien 
lietuvių kalbai, kurią 
puikiai mokėjo, bet ir sve
timoms, kurias greit ir 
lengvai pramokdavo. 
Kaip atmenta Stepas Vy
kintas Jonas Jablonskis, 
dar būdamas gimnazijoje 
organizavo svetimų kal
bų kursus ir pats juose 
mokė. Vos tik trečios kla
sės mokinukas Vilniaus 
lietuvių gimnazijoje, tad 
tik kokių 12 metų am
žiaus, jis jau buvo išver
tęs lietuvių kalbon Me- 
terlincko "Žydrąją
Paukštę", kuriąiliustruo 
tą savo sūnaus vardu iš
leido Martynas Yčas (Iš 
vertė Jonukas, išleido 
Marčiukas).

Vėliau Jablonskis, ku
rį laiką pats buvęs knygų 
leidyklos ir knygyno "Tul
pės" dalininkas, buvo iš
vertęs nemaža literatūri
nių veikalų: Ch. Dicken- 
so, O. Wilde,R. Tagorės, 
R. Kiplingo, E. de Ami- 
cis, S. Lagerloef ir kt.

ir su

***
Gimęs 1906.VII.23 d. 

Jonas Jablonskis buvo už 
mane dviem metais vy
resnis, dviem ar trim 
metais anksčiau baigęs 
"Aušros" gimnaziją ir 
anksčiau už mane pradė
jęs teisės studijas Lietu
vos universitete. Todėl 
nors aš apie jį Kaune 
nemaža buvau girdėjęs 
bet arčiau su juo sueiti 
neturėjau progos. Asme- 

dalyvaudavo žinomi šve
dai kultūrininkai ar poli
tikai. S. Vykintas mano, 
jog J. Jablonskis šve
dams turėjęs palikti ma
loniausius prisimini
mus. ***

Kad taip iš tikro buvo 
aš pats turėjau progos 
įsitikinti, kai 1939 m. 
trumpam laikui su sese
rim J. Jablonskiene iš 
Berlyno buvau nuvykęs 
Stockholman,

Net ir po dešimties 
metų, kai ilgesnį laiką te
ko gyventi Švedijoje, ne 
kartą gavau įsitikinti, 
kad išlikusių Lietuvos 
draugų tarpe Jablonskių 
vardas buvo visad mie
lai ir gražiai atsimena
mas.

1938 m. pabaigoje J. 
Jablonskis apleido Šve
diją, perkeltas pirmuoju 
sekretorium Lietuvos pa
siuntinybėn Berlynan. Ne
trukus, 1940 m, pradžio
je jis buvo grąžintas Kau
nan ir paskirtas Elton, 
kurioj dirbo iki pat jo su
ėmimo 1941 m. sausio 
mėn.

Buvo kalbų, kad J. Jab
lonskio, kaip dar vieno ki
to min. S. Lozoraičio pa 
rinkto ir paskirto užsie
nio reikalų ministerijos 
pareigūno, grąžinimas 
Kaunan buvo surištas su 
tam tikra akcija ar kie
no tai ministerijoje turė
tu nusistatymu prieš va
dinamus "lozoraitinin- 
kus".

Kaip ten bebuvo, Lie
tuvos pasiuntinybių užsie
nyje personalo siaurini- 
mas aiškios sovietų oku
pacijos grėsmės akivaiz
doje užuot jį stiprinus ir 
plėtus, buvo aiški klaida. 
Jaunas, energingas, ga
bios plunksnos, išmanus 
ir sumanus, malonaus ir 
sugyvenamo būdo, J. Jab
lonskis jr., paskirtas ne 
Kauno Elton, o Lietuvos 
pasiuntinybėn Londone 
ar Washingtone, Lietu
vos diplomatiniam ir jos 
laisvės bylos gynimo dar 
be būtų neabejotinai išva
ręs svarią ir reikšmingą 
vagą.

Atkeltas Kaunan, so
vietams Lietuvą okupa
vus, Stepo Vykinto žo
džiais tariant, "ši gabi 
asmenybė buvo sunaikin
ta be laiko ir be pagrin
do, tuo Lietuvai padarant 
vieną iš didžiausių 
skriaudų". Anot S. Vy

kinto, J. Jablonskis "bū
tų galėjęs nudirbti Lie
tuvai dar daug naudingų 
darbų, tačiau Stalino žu
dikai jį pasirinko kaip ne
kaltą auką despotams pa 
sismagūriauti".

niškai jį pažinau 
juo suartėjau tik žymiai 
vėliau, kai jis dirbo Vals
tybės Taryboj referen
tu, kur tuo metu taip pat 
tarnavo mano sesuo Jad
vyga Žakevičiutė. Juodu 1 
susidraugavo ir 1936 m. ' 
rudenį Karmelitų bažny
čioje susituokė. Tuome
tiniam užsienio reikalų 
ministrui S.. Lozorai
čiui jo valdomai minis
terijai ieškant naujų ta
lentų, Jonas Jablonskis 
perėjo užsienio reikalų 
tarnybon ir tų pačių me
tų spalio mėn. su žmona 
išvyko Švedijon, kur jis 
buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybėn sekreto
rium.

Lietuvos įgaliotu mi
nistru Švedijai tuo metu 
buvo žinomas rašytojas 
Jurgis Savickis, 1937 m. 
pakeistas V. Gylium.Gal 
dėlto, kad abu buvo pana
šių literatūrinių meninių 
polinkių ar todėl, kad vie
nodai suprato Lietuvos, 
kaip mažo krašto, diplo
matinio atstovavimo Šve - 
dijoje uždavinius, J. Sa
vickis ir J. Jablonskis 
jr. iš karto susiprato, 
gražiai sugyveno ir dar
niai bendradarbiavo. La
bai greit, kaip ir jo žmo
na, pramokęs švedų kal
bos, min. J. Savickio pa
dedamas, J. Jablonskis 
netrukus sudarė plačius 
ryšius švedų kultūrinin
kų ir laikraštininkų tar
pe, kuriuos sumaniai nau 
dojo propagandiniam dar
bui apie Lietuvą.

Anot Stepo Vykinto, ku
ris 1938 m. vasarą tris 
mėnesius praleido Šve
dijoj, kaip žurnalistas 
stipendininkas švedų kul
tūrai pažinti, viso Lietu
vos pasiuntinybės darbo 
planuotoju ir vykdytoju 
faktinai buvo jos sekre
torius J. Jablonskis. Jis 
tuoj įvedęs S. Vykintą į 
švedų kultūrininkų aplin
ką, sudaręs sąlygas pasi
kalbėjimam su juo pa
skelbti švedų spaudoje 
ir atidaręs jam kelią nau
dingai lankytis Švedijos 
provincijoj.

Stepas Vykintas dar ir 
šiandien dėkingai atme
na tuos malonius vaka
rus, kuriuos jis praleis
davo Jono ir Jadvygos 
Jablonskių šeimoj Stock- 
holme ir į kuriuos visa
dos būdavo kviečiami ir

***
Tiesa, kad Stalino žu

dikai pražudė ne vieną 
nekaltą auką ir be laiko 
sunaikino ne vieną gabią 
asmenybę.

Tačiau sovietų okupan
tai -J. Jablonskį sunaiki
no ne kaip atsitiktinai 
pasirinktą "nekaltą au-
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VILNIAUS DIENA
Vilniaus Diena rišama 

su spalio 9-tąja prisi
minti mūsų kaimynų len
kų Lietuvai padarytoms 
skriaudoms ir Vilniaus 
krašto lietuvių per 19 su 
virš metų išgyventoms 
kančioms.

Rašytinė apie Vilnių is
torija prasideda tikl3-to 
šimtmečio pradžioje, kai 
Gediminas apsigyveno 
Vilniuje ir įsitvirtinęs 
nuo išorinių priešų 1323 
m. paskelbė pasauliui, 
kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Gediminas jau 
suprato, kad tautos stip
rybei, be ginklo jėgos, 
yra reikalinga dar tauti
nės buities idėja. Nuo ta
da Vilnius įgavo tautos 
gyvybės centrinę pra
džią. Vilniuje suklestėjo 
vakarų kultūra su mūsų 
tautiniu turiniu. Į Vilnių 
pradėjo plaukti geriausi 
Vakarų Europos meni
ninkai ir statyti gražiau
sias architektūrines 
puošmenas: religinius
centrus, mokslo židi
nius, kultūros pamink
lus ir prekybos ir pra
monės rūmus.

Amžių eigoje dėl Vil
niaus yra įvykę dauginir- 
tingų mūšių, kuriuose lie
tuviai atkakliai gynė savo 
valstybės sostinę. Mil
žinkapiuose ir bažnyčių 
rūsiuose Vilniaus kūrėjų 
ir kovotojų kaulai ir šian
dien tebeliudija apie gar
bingą ir didingą mūsų tau
tos praeitį.

Vilnius dar ir šiandien 
yra vadinamas legendari 
niu miestu. Lietuvos Met
raštyje yra apie Vilnių ži- 
nia be datos, kuri bando
ma priskirti XII-XIII 
šimtmečiui. Ji mini ku
nigaikštį Šventaragį. 
Šventaragis paliepęs sa
vo sūnui Gerimundui po 
mirties jį sudeginti ir pa
laidoti Neries ir Vilnios 
santakoje. Sūnus tėvo pa
liepimą įvykdęs. Po to 
toji vieta buvusi vadina
ma Šventaragio slėniu. 
Joje buvę sudeginami lai
dojant ir kiti Lietuvos 
kunigaikščiai bei šiaip 
kilmingieji, ir Šventara
gio slėnis pasidaręs šven 
ta vieta, tarsi pagoniškos 
Lietuvos priešistoriniu 
miestu. Be to, čia buvusi 
pastatyta Perkūno šven
tykla ir vaidiloms kri
viams namai su bokštu, 

ką despotams pasismagu- 
riauti".

Nuo pat pirmųjų sovie
tų okupacijos dienų ne
svyruodamas pasirinkęs 
Lietuvos laisvės kovos 
ir tautinio lietuvių pasi
priešinimo okupacijai ke
lią Jonas Jablonskis jr. 
žuvo nelygioje kovoje sų 
okupantu kaip nenumalši
namas ir nenumaldomas 
Lietuvos laisvės kovoto
jas.

(Bus daugiau)

iš kurio jie skelbdavę 
žmonėms dievų valią. Įve
dant krikščionybę 1387 
m., šventykla buvusi nu
griauta ir jos vietoje pa
statyta katedra. Tačiau 
paskutiniųjų dešimtme
čių archologiniai radi
niai Vilniuje savo senu
mu pralenkia ir apie Šven 
taragį, ir apie Gedimino 
sapną legendas. Ištirpus 
ledynams ir atsiradus 
miškams bei kitai augme 
nijai, Vilniaus vietovėje 
pirmieji gyventojai atsi
rado stambūs gyvuliai ir 
paskui juos yra sekę me
džiotojai ir žvejai. Iš ras 
tų mamuto ir gauruotų 
raganosių kaulų nustaty
ta, kad jų čia gyventa 
prieš 12-14 tūkstančių me 
tų. Atrastieji titnaginiai 
ir kauliniai įrankiai, ak
meniniai glūdinti darbo 
ir kovos kirviai bei ke
ramikos fragmentai liu
dija apie Neries ir Vil
nios santakoje bei Gedi
mino pilies kalne pasto
vios be pertraukų gyven
vietės atsiradimą, prade
dant pirmuoju tūkstančiu 
prieš Kristų ir tęsiantis 
vėlesniais šimtmečiais.

Šioje vietoje nėra gali
mybės išvardinti visas 
Vilniaus krašto lietuvių 
lenkų okupacijos metu iš 
gyventas kančias, iš ku
rių vien tik Bakanauskui 
falsifikuotas mirties 
sprendimas nusako oku. 
panto klastą Vilniaus 
krašte lietuvybei sunai
kinti: Valkininkų vals
čiaus, Molių kaime gyve
no susipratęs jaunuolis 
Juozas Bakanauskas; jis 
skaitė lietuviškus laik
raščius ir buvo apylinkės 
jaunimo vadovas kultūri
niame gyvenime. Dažnai 
pas Bakanauskus lenkų 
saugumas darė kratas, 
bet nieko įtartino neras
damas, vien tik už lietu
viškų laikraščių skaity
mą, negalėjo išprovo
kuoti bylos. 1932 m. Juo
zas Bakanauskas buvo pa
imtas į kariuomenę. Čia 
buvo suimtas, tardomas 
ir kankinamai verčiamas 
prisipažinti prie nebūto 
dalyko — šnipinėjimo 
Lietuvai. Kariuomenės 
teismo mirties sprendi
mas buvo žinomas iš 
anksto, kai Bakanauskas 
kalėjime būdamas, buvo 
pakeltas į puskarininkio 
laipsnį, nes pagal lenkų 
kariuomenės statutą ei
liniai kariai mirtimi nė 
ra baudžiami. Juozo Ba- 
kanausko paskutiniai 
priešmirtiniai žodžiai: 
aš mirštu tik todėl, kad 
esu lietuvis ir prašau 
Dievą, kad mano mirtis 
dar daugiau sutvirtintų 
lietuvybę Vilniaus kraš
te.

Galima būtų pradėt gy
dyti lenkų padarytas lietu
viams žaizdas, jeigu pa
tys lenkai neklaidintų pa
saulio ir atsisakytų savo 
imperialistinių kėslų. O 
kai to nebėra, yra sakyti
na: ponai išeivijos len
kai, laisvinkite savo 
Lenkiją iš komunistinės 
priespaudos, bet neties- 
kite rankos įmūsų sosti
nę Vilnių ir Vilniaus 
kraštą; gerų kaimyninių 
santykių labui planuokite 
apie taikiu būdu grąžini
mą Lietuvai priklausan
čio Seinų - Suvalkų tri
kampio.

VKLS Centro Valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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MOKO AGITACINIO MENO
Okupuotoje Lietuvoje, 

Vilniuje, leidžiamas sa
votiškas dukartsavaitinu- 
kas. Tai "Laikas ir įvy
kiai". Šį leidinį leidžia 
"Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto pro
pagandos ir agitacijos 
skyrius".

Pirmaujantis redakto
rius — Vladimiras Berio
zovas. Tarp redaktorių 
klapčiukų yra kelios lie
tuviškos pavardės.

Nors ir nelabai įspūdin
go formato, šis leidinys 
gana smarkus savo teo
rinėmis ir strateginėmis 
atakomis prieš religiją, 
relįgininkus ir buržuazi
nes atgyvenas. Iš tų ata
kų Vladimiras Beriozo
vas gerai gyvena naujoje 
savo "tėvynėje", Vilniu
je.

Vladimiras Beriozo
vas atgabentas į Vilnių iš 
mokinti lietuvius agita
cijos meno. Lietuviai pri
valo raštingai ir neprie
kaištingai kautis su savo 
buržuazinėmis atgyveno
mis, kurių tarpe reikš
mingiausią barikadą vis 
išlaiko "tamsybininkai" 
(religininkai).

Vladimiras Beriozo
vas pasikvietė talkon kitą 
maskvinį importą, A. Pi
ročkiną, pamokyti lietu
vius agitacinio meno. A. 
Piročkinas, Lietuvos ko
munistų partijos centri
nio komiteto propagan
dos ir agitacijos sky
riaus sekretoriaus vedė
jas (toks jau jo titulas!) 
parašė prašomą straips
nį. Lietuviai vertėjai iš
vertė rašinį lietuvių kal- 
bon ir Vladimiras Berio
zovas įdėjo A. Piročkino 
rašinį savo redaguojamo 
žurnalo vedamuoju.

Tad ir turime raštin
gą agitacinį šedevrą: Mo
kytis agitacinio darbo me
no.

Straipsnio autorius 
operuoja plačia agitaci
nio darbo meno patirti
mi. Jis dėsto ne teoriją, 
bet nurodo darbo pavyz
džius, agitacinę prakti
ką, skaičiuoja gerų agita
cinio darbo "menininkų" 
vardus...

Štai Panevėžio rajono 
komiteto veikla. Komite
tas gerai dirba ir brandi
na aktyvą bei kadrus. P ar
tijos rajono komiteto sek
retorė J. Kalačiova su
darė agitacines grandis, 
subūrė net 400 politinfor- 
matorių. Šie važinėja po 
apylinkes, lanko mokyk
las ir kolūkius, kur poil
sio valandomis į agitaci
nes paskaitas suvaryti 
moksleiviai ir žemdir
biai klausosi antireligi
nių, ateistinių paskaitų. 
Gerai dirba J. Kalačiova, 
rašo A, Piročkinas. Pa
nevėžys turi didžiuotis 
gavęs puikią antireligi
nio ir ateistinio fronto 
veikėją J. Kalačiovą.

Agitacinio darbo meno . 
seminaruose, kur tarėsi 
agitatorių kadrų paren
gimo temomis, naudingai 
veikė Lietuvos komunis
tų partijos centro komite
to propagandos ir agita
cijos skyriaus instrukto
rė A. Kotova, Tuo tarpu 
to pat skyriaus vedėjo 
pirmoji (yra keli pava
duotojai!) pavaduotoja 
V. Loviagina ir- vėl ragi
no skirti ateistinio darbo 
menui rimtą dėmesį.

Mokytis agitacinio dar
bo meno nėra lengva. Gre
ta ateistinių teorijų rei
kia pažinti anti-komunis
tinių teori jų pinkles, rei
kia mokėti tas pinkles

narplioti. Reikia mokėti 
demaskuoti religininkų 
užmačias ir jų norą at
statyti buržuazinę, kapi- 200 m. bėgimų 28.7 sek. jau- 
talistinę, imperialistinę 
ar dar kokią kitą san
tvarką. Ir kas svarbiau
sia, kiekvienas agitato
rius turi žinoti, kas jo ra
jone prisilaiko prie reli
ginių prietarų? Tokįre- 
ligininką reikia nuolat 
lankyti ir valandų valan
domis kalbėtis su juo 
apie jo ideologines klai
das ...

V. Beriozovas, A. Pi
ročkinas, A. Kotova, J. 
Kalačiova, V. Loviagina 
nusistatė dirbti rimtai: 
mokyti lietuvius agitaci
nio darbo meno. (ps)

1972 M. PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
Rugsėjo 16 d., Latvių sta

dione ”Sidrabene”, netoli 
Hamiltono, Kanadoje įvyko 
1972 m. š. Amerikos Pabal
tiečių Prieauglio Klasių 
Lengvosios Atletikos Pir
menybės, kurias rengė Ka
nados Latvių Sporto Sąjun
ga.

Varžybos buvo pravestos 
berniukų ir mergaičių B 
(14-15 m.), C (12-13 m.) ir 
D (11 m. ir jaunesnių) kla
sėse, sutraukdamos virš 80 
dalyvių, iš kurių arti 40 bu
vo lietuviai, atstovaudami 
Clevelando žaibą, Toronto 
Aušrų ir Hamiltono Kovų.

Pirmenybės buvo praves
tos sklandžiai. Stadionas 
buvo paruoštas pusėtinai 
gerai. Varžybos praėjo la
bai draugiškoje nuotaikoje.

Rūta Maželytė (Clevelan
do žaibas) buvo pripažinta 
iškiliausia dalyve mergaičių 
C (12-13 m.) klasėje, laimė
dama 3 pirmas vietas — 
200 m. bėgimų 28.8 sek., 400 
m. bėgimų — 68.9 sek. ir 
šuolį į aukštį — 1.35 m. 
(4’-5’4”). 200 m. ir 400 m. 
bėgimai, yra nauji pabaltie
čių pirmenybių rekordai!

Ronaldas Seniūnas (Ha
miltono Kovas) buvo at
rinktas iškiliausių sporti- 
ku jaunių B klasėje (14-15 
m.) už šuolį į aukštį 1.75 m. 
(5’-9”), kas irgi naujas pir
menybių rekordas.

Iškiliausiais dalyviais ki
tose klasėse buvo pripažin
ti šie sportininkai:

VAIZDAI IŠ ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMO 
TABOR FARMOJE

Spaudos konferencijos proga Jvykožurnalistų pasikalbėjimas su 
mūsą bendrinių organizacijų atstovais. Iš kairės: JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Volertas, PLB Pirm. St. Barzdukas, 
Gen. Konsulas Žmuidzinas, VLIKo atstovas prof. J. Puzinas, ALT 
atstovas V. Simaitis ir Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm. J. 
Simona vičius.

Dalis žurnalistų suvažiavimo dalyvių. J. Daugėlos nuotraukos

Mara Ausenbacks (latvė) 
— mergaičių B (14-15 m.)
kl. už ieties metimų 34.78 
m. (114’-1M”). Ji yra Cle
velando žaibo narė.

Arturs Lapinš (latvis) už 

nių C (12-13 m.) klasėje.
Tiina Jarve (estė) — 

mergaičių D (10-11 m.) kl. 
už 200 m. bėgimą — 33.3 
sek.

Eriks Gregors (latvis) — 
jaunių D (10-11 m.) kl. už 
200 m. bėgimų 32.6 sek.

Varžybose buvo pagerinti 
13 pabaltiečių pirmenybių 
rekordų. Be R. Maželytės ir 
R. Seniūno.iš lietuvių pabal
tiečių rekordus pasiekė dar 
Danutė Vaitkutė (žaibas)
— mergaičių C (12-13 m.) 
beisbolo metime 48.89 m. 
(160-5%”)> Lina Radžiū
naitė (Toronto Aušra) mer
gaičių C (12-13 m.) 80 m. 
kliūtiniame bėgime 14.3 
sek., Kathy Welsh (žaibas)
— mergaičių B (14-15 m.) 
800 m. bėgime 2:48.0 min. 
ir Rūta Motiejūnaitė (žai
bas) — mergaičių C (12-13 
m.) 800 m. bėgime 2:53.0 
min.

LSK žaibo mergaičių C 
(12-13 m.) 4x100 m. esta
fetė (D. Vaitkutė, R. Maže- 
lytė, K. Rociūnaitė, R. Mo
tiejūnaitė) pagerino pąbal- 
tiečių rekordų prabėgę per 
56.5 sek. Tai buvo vienin
telis š. Amerikos lietuvių 
rekordas šiose varžybose.

Lietuviai laimėjo 19 pir
mų vietų iš 58 įvykdytų 
rungčių.

Be aukščiau paminėtų, 
pabaltiečių meisterių titu
lus laimėjo dar šie lietuviai:

Danutė Januškytė (žai
bas) — 80 m. kliūtinį bėgi
mų mergaičių B kl. — 15.3 
sek.

Algis Grajauskas (H. Ko
vas) — šuolį į tolį jaunių 
B kl. — 5.41 m. (17’-9į4”).

Ed. Gataveckas (Aušra)
— jaunių B kl. 800 m. bė
gimų, 2:34.5 min.

Kristina Rociūnaitė (žai
bas) — mergaičių C kl. (12- 
13 m.) šuolį į tolį 4.41 m. 
(14’-5i/2»).

Rūta Motiejūnaitė (žai
bais) — merg. C kl. — 100 
m. bėgimų — 14.0 sek.

Vidas Tatarūnas (žai
bas) — jaunių C (12-13 m.) 
kl. rutulio (4 kilo) stūmi
mų — 9.97 m. (32’-8%”).

Gailė Motiejūnaitė (žai- 
m.) kl. rutulio (6 lb.) stū- 
bas) — mergaičių D (10-11 
mimų — 6.12 m. (2O’-l”).

Marius Tatarūnas (žai

bas) — jaunių D (10-11 m.) 
kl. rutulio (6 lb.) stūmimą
— 8.12 m. (26’-8”).

Petras Vaitkus (žaibas)
— jaunių D kl. beisbolo me
timą 54.80 m. (179’-10”).

LSK žaibo mergaičių B 
(14-15 m.) 4x100 m. esta
fetė — 57.3 sek.

Pažymėtinas yra 10 me
tų Pranas Gutauskas (Auš
ra) laimėjęs 2 antras vie
tas — 60 m. bėgime (9.2 
sek.) ir 600 m. bėgime — 
2:09.5 min.

Tenka pridurti, kad ne
maža gerų mūsų lengvatle- 
tų negalėjo dalyvauti. Taip- 
pogi buvo pasigesta lietuvių 
dalyvių iš tolimesnių vieto
vių. Tai daugiausia dėl klu
bų apsileidimo ir pasiryži
mo stokos.

Pažymėtina, kad šių var
žybų rėmuose buvo praves
tos ir lietuvių pirmenybes, 
išskiriant lietuvių dalyvius 
ir pabaltiečių varžybų. Tik 
gaila, kad tik 3 klubai da
lyvavo. fb)

• Kęstutis ir Kunigunda 
Kodaičiai, Nidos vasarvie
tės, Linden, Mich. savinin
kai, pardavė nuosavybę ir 
išvyko nuolatiniam apsigy
venimui į Floridą: 9225 
Garlyle Avė., Surfside, Fla. 
33154.

IEŠKAU DRAUGO
Esu virš 70 m. amž. ge

roj sveikatoj. Turiu 4y2 
kamb. butą, bendrai gyven
ti. Be to valdau 9 aparta
mentus. Noriu, kad vasa
ros metu mane pavaduotų 3 
mėn. už atlyginimą.

Prašau kreiptis; K. M„ 
1625 E. Cambrige St., Phoe- 
nix, Ariz. 85006, telef. 
266-5520.

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

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

MACHINE 
REPAIRMAN

Mušt be skilled in light to me- 
dium machine repair and have 
knowledge of hydraulics and 
pneumatic eęuipment job may 
eventually be on second shift.
Standard Products Co.

2130 West 110 St.
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(75-78)

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 

LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną — 

— grįžta 1973 m. sausio 4 dieną.
LIETUVOJE ši GRUPĖ PRALEIS 11 DIENŲ.

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
KAINA TIK $619.00

VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS $719.00 
IR Iš CLEVELANDO $685.00
GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTĄS. 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TIUVSATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Massachusetts 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė.

DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ DRAUGIJA 
IR 

DARIAUS IR GIRĖNO KLUBAS 
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI LIET. NAMŲ D-JOS

DEŠIMTIES METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTUVINIAME BALIUJE, 

1972 m. spalio 14 d., 7 v. v.
LIETUVIŲ NAMUOSE 

3009 Tillman St., Detroit, Michigan 
Meninę dalį išpildys muz. STASIO ŠLIŽIO vadovaujamas 

jaunimo choras.
Šokiams gros VYTAUTO Automobilius saugos 
PETRAUSKO orkestras privati policija.

"ATŽALYNAS”
Stalai užsakomi DARIAUS ir GIRĖNO KLUBE asmeniškai 

arba telefonu Nr. 825-9776.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

ANTRĄ KAIMĄ 
PRALEIDUS

Lietuviškosios radijo valan
dėlės reklamavo Antrąjį kaimą 
ir visuomet kartojo: — Juoktis 
sveika. Rugsėjo 23 d. apie 250 
žmonių prisirinko į Lietuvių Na
mus vaidinimų pasižiūrėti, at
seit pasijuokti, ir sveikatos įsi
gyti. Atvykusiems į akis krito 
gražus salės paruošimas. Susta
tyti stalai, apdangstyti staltiesė
mis ir ant jų degė žvakutės stik
liniuose gaubtuvuose. Studentai 
Linas Mikulionis, Algis Skrė- 
butėnas, Vytas Sirgjdas, Kasty
tis Karvelis ir Viktoras Nakas 
apsirengę baltais švarkeliais 
ėjo kelnerio pareigas ir sve
čiams prie stalų patarnavo.

Tortais ir skaniais pyragai
čiais svečius vaišino Bronė Se- 
lenienė, o jai talkininkavo jau
nos megaitės studentės: Aida 
Smalinskaitė, Irena šventickai- 
tė, Rusnė Baltrušaitytė ir Rasa 
Žemaitytė. Bare dirbo: Rober
tas Selenis, Juozas Murinas ir 
Stepas Blauzdys. Ir LB apylin
kės valdybos pirmininkas Vladas 
Selenis Lietuvių Namus tą die
ną pavertė į "Konrado" kavinę. 

Antras kaimas savo progra
mą pradėjo maždaug va landą pa
vėlavęs. Matyt laukė kol užtek
tinai žmonių prisirinks. Jie sce
noje atliko arba suvaidino apie 
30 įvairių vaizdelių. Iš vienų 
žmonės, ypač jaunimas labai 
juokėsi, kitus praleido tik su 
šypsena. Buvo ir tokių į kuriuos 
žiūrint reikėjo ir prisimerkti, 
kad nepamatytum, kaip toje dai
noje kad dainuojama: "Mačiau 
dangų, mačiau rojų, mačiau va
balą be kojų".

Antro kaimo aktoriai stiprūs 
ir galėtų ne tik trumpuosius da
lykus scenoje parodyti, bet ir 
suvaidinti ištisą dramą ar ko
mediją. Kas matė jų vaidini
mus pats tevertina, o kas ne
matė tegul pasiskaito spaudo
je, nes jie kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje vaidina tą patį, tik 
įterpdami šiek tiek vietos kro
nikos. Detroite J antrakaimie- 
čius buvo įsimaišęs Karolis Ba
lys ir gynė Jurgio vardą...

Sutikęs LB apylinkės pirmi
ninką Vladą Selenį klausiu: — 

Iš kur Antras kaimas žino, kad 
Elenos Rašytinės delikatesų 
krautuvė buvo apiplėšta,kad laik
rodininko Vyto Zubrlcko visus 
laikrodžius ir brangenybes 
dramblys surijo, o pas mūsų dak
tarus ateina ir tokių ligonių, ku
riuos reikia siųsti pas veterina
rijos daktarą Kriaučellflną į Chi
cagą?

Jie turi šabloną ir jis tinka 
kiekvienai lietuvių kolonijai. 
Atvykę sužino kur tokia krau
tuvė yra ir kas ją valdo. Var
dus tik pakeičia -

Nežinau kokie ligoniai tą die
ną į Lietuvių Namus buvo atvy
kę ir kiek jie sveikesni pasi
darė, bet faktas kad jie visi 
apie 3 valandas linksmai ir gra
žiai laiką praleido ir patenkin
ti buvo. Nežinau kaip kitiems, 
o man viskas patiko.

Vaidino: Jūratė Jakštytė, Eg
lė Juodvalkytė, Rimas Cinką, 
Vytas Marčiukaitis, Romas Sta. 
kauskas ir jų prievaizda Al
girdas Ttus Antanaitis, švie
sas ir garsų efektus tvarkė Jo
nas Kaunas. Veikalų autoriai: 
Vytautas Alantas, Kazys Alme
nas, Algirdas A. Antanaitis ir 
kiti žymieji' mūsų rašytojai.

Programos atspausdinimo 
sponsoris "Briedis Realty". 
Rengėjai LB Detroito apylinkės 
valdyba. A. Grinius

STRUCTURAL
STEEL 

FITTERS
EXPERIENCED

Steady work for qualified men. 
Excellent company paid fringe 

benefits.
KILROY 

STRUCTURAL STEEL CO.
8500 Union Avė.
Cleveland, Ohio 

216-883-3000 
(75-81)

MACHINIST
First Class Only 

Job Shop Experience 
MCM

1 432 E. 47TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 

216-881-1280
(78-82)

TURRET LATHE
First class only job shop 

experience
ALSO

WORKING 
FOREMAN 

To sėt up, supervise, operate 
W&S Turret Lathe. Days.

Salary.
MCM

1432 E. 47 St. 
216-881-1280 

Cleveland, Ohio 
(78-82)

MACHINE REPAIR 
CLASS A 

Minimum 10 yrs. experience on 
repair of wide variety of shop 
machinery. Company paid vaca- 
tion and totai insurance protec- 
tion.

Contact Noel Zurcher 
RIDGE TOOL 

COMPANY
Elyria, Ohio 216-323-5581 

An Equal Opportunity Employer 
(78-80)

SENIOR COMPUTOR 
OPERATOR 

Minimum of 2 years experience 
on #360—30 or above, disk and 
tapė. Wed. thru Sunday.

lst Shift.
Company paid totai fringe ben
efits.

Contact Noel Zurcher 
RIDGE TOOL 

COMPANY
Elyria, Ohio 216-323-5581 

An Equal Opportunity Employer 
(78-80)



1972 m. spalio 11 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. Romas Kašuba, Cle
veland Statė Universiteto 
profesorius, išskrido į San 
Francisco, kur dalyvaus šią 
savaitę spalio 11-13 d. įvyk
stančioje tarp tautiniame 
gearing and transmissions 
simpoziume, kur bus vienos 
sesijos pirmininku ir darys 
pranešimą tema ”A Multi- 
Purpose Planetary Gear 
Testing Machine for Studies 
of Gear Drive Dynamics 
Efficiency and Lubrica- 
tion”.

šiame simpoziume bus 
apie 70 paskaitų — prane
šimų ir dalyvaus keli šim
tai mokslininkų iš viso pa
saulio kraštų.

• JAV LB Tarybos sesija 
įvyks š. m. spalio mėn. 28- 
29 dienomis Cheraton Inn 
— Hopkins, 5300 Riverside 
Drive, Cleveland Hopkins 
International Airport, Cle
veland, Ohio 44135, telef. 
216-267-1500 (viešbutis yra 
prie pat Hopkins aerodro
mo ir netoli Interstate 71).

Kiekvienas Tarybos na
rys privalo dalyvauti Tary
bos sesijoje. Pagal LB įsta
tus, neatvykęs j LB Tary
bos sesiją ir neatvykimo 
Tarybai nepateisinęs, LB 
Tarybos narys laikomas iš 
LB Tarybos pasitraukusiu.

ĮDOMI PARODA
L.D.K. Birutės Draugija 

Clevelande š. m. spalio 22 
d., 12 vai. šv. Jurgio para
pijos salėje ruošia dar iki 
šiol nematytą Uršulės As- 
trienės iš Grand Rapid, 
Mich. meno parodą. Pa
veikslai, dėžutės, kalėdinės 
eglutės papuošimai ir kiti 
darbai pagaminti iš lietu
viškų šiaudų. Lankytojai 
gali pas menininkę užsisa
kyti pasirinktus meno kū
rinius. Visa Clevelando vi
suomenė kviečiama šią ypa
tingą parodą pamatyti. Pa

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
pakelta iki

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. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

DIRVA

Patartina bilietus įsigyti ar užsisakyti iš anksto pas:

Koncertą rengia LB OHIO APYGARDOS

BILIETŲ KAINOS — 6, 5, 4 IR 3 DOL. 
PENSININKAMS IR STUDENTAMS — PO 2 DOL.

Girdėsime žymiuosius mūsų dainininkus

VALDYBA talkininkaujant LB CLEVELANDO APYLINKEI

K. ŽIEDONĮ
J. MALSKĮ
G. KUDUKIENĘ
R. TATARŪNIENĘ

RETAS ĮVYKIS CLEVELANDE! 
Šeštadienį, spalio 14 d., Nauj. parapijos salėje 

bus KETURIŲ SOLISTŲ
KONCERTAS

D, STANKAITYTĘ S. BARĄ
ALD. STEMPUŽIENĘ J. VAZNELĮ

išpildant gražiųjų operų arijas. Akompanuoja muz. VASAITIS.
PO KONCERTO — MIELAS PASISVEČIAVIMAS. (ORGANIZUOJAMAS BUFETAS IR BARAS) 

Koncerto pradžia
7:30 vai. vak. punktualiai

(TEL. 944-8979)
(TEL. 486-9165)
(TEL. 486-5865)
(TEL. 531-5924)

roda veiks nuo 12 vai, iki 5 
vai. po pietų. Parodos metu 
veiks švediško stalo bufe
tas.

AR BUS LIETUVIŠKA 
PARAPIJA 1984 M. ?

Tokia intriguojančia 
tema pranešimas ir po 
jo sekusios diskusijos 
įvyko š.m. rugsėjo mėn. 
29 d. Europa Travel pa
talpose. Tą įdomų ir pras
mingą subatvakarį su
ruošė Jaunimo Žygio už 
tikėjimo laisvę komite
tas. Dalyvavo art 100 as
menų, Pranešėjas buvo 
iš Detroito atvykęs inž. 
Alg. Rugienis. Jis yra 
vienas iš aktyviųjų Det
roito lietuviškų parapi
jų veikėjų, kuris pasida
lino savo patyrimais or
ganizuojant lietuvtų.Die- 
vo Apvaizdos parapijos 
tarybą, kuri labai sėk
mingai sprendžia lietu
viškos parapijos likimi- 
nes problemas, taip pat 
aktualias ir kitose vie
tovėse. Minėtoji Detroi
to lietuvių parapija, veik
dama sutartinai ir nuo

Praeitą antradienį Clevelando miesto meras Ralph Perk miesto rotušėje priėmė tautinių šokių gru
pę Grandinėlę ir ta proga paskelbė spalio 3 "Grandinėlė Lithuanian Folk Dancers Day", už jos nuopel
nus propaguojant Clevelando vardą ir lietuvių tautinį meną Europoje ir čia JAV. J. Garlos nuotrauka

sekliai, sugebėjo įsigy
ti didžiulį 10 akrų skly
pą turtingame rajone, 
sutelkė pakankamai lė
šų statydinti didžiuliam 
kultūriniam židiniui ir 
naujai bažnyčiai.

Pagal naujas Vatika
ne priimtas taisykles ir 
šio krašto vyskupų nu
tarimus , y'ra galimybių 
paskiroms tautybių gru
pėms organizuotis ir iš- 
laikj^ti savo tautines pa
rapijas. Ir tat yra be ga
lo svarbu tremtinių atei 
čiai: gerai suorganizuo
tos ir veiklios tautinių 
parapijų tarybos bus di
delis ir stiprus veiksnys 
pastangose išlaikyti sa
vo bendruomenes nepa
birusias ir neišnyku- 
sias.

Subatvakariui vadova
vo naujasis JŽUTL ko
miteto pirmininkas inž. 
R. Bublys.

Jaunosios komiteto na
rės ir talkininkės susi
rinkusius vaišino kavu
te ir pyragaičiais. Buvo 
malonu praleisti lietin
gą vakarą jaukiose patal
pose, klausantis pasisa
kymų ir minčių mūsų 
ateities gyvenimo aktu
aliaisiais klausimais. 
Taigi, atrodo, kad į klau
simą ar bus parapija 
1984 m. galėtume atsa
kyti tik mes patys, nes 
dalinai nuo mūsų priklau
sys tų parapijų ateities 
likimas. (pk)

PATIKSLINIMAS

Dirvoje Nr. 77 (7 psl.) 
po nuotrauka iš tautybių 
suruošto Clevelande pa
rengimo, šalia George 
V. Voinovich stovi ne T. 
Mamais, bet Aleksand
ras Johansonas.

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

ALTo veikla Clevelande
ALT Clevelando sky

riaus surengtas filmo 
"No substitute for vic- 
tory" parodymas praė
jo su pasisekimu. Žmo
nių prisirinko beveik pil
na salė. Filmas buvo įdo
mus, nes jame žymūs 
amerikiečiai - genero
lai, politikai, pasakė 
daug atviros tiesos apie 
Korėjos ir Vietnamo ka
rą. JAV vyriausybė nelei
dusi bombarduoti kari
nius taikinius... Komunis
tams 80% visos karui ves
ti medžiagos pristatą so
vietai 1966 m. JAV pa
gelbėjo sovietams pasta
tyti "glycerol" fabriką... 
Glycerolis yra naudoja
mas sprogstamų medžia
gų gamybai, pavyzdžiui 
nitro-glicerinui. Viet
kongo partizanai glyce- 
rolį naudoja sprogsta
miems spąstams 
"booby traps". 50% visų 
sužeistųjų amerikiečių 
karių yra nuo jų nukentė
ję.

Apie 50.000 pietų viet
namiečių buvę komunis
tų partizanų nužudyti, nu
kankinti. Tarp jų net vai
kai! Hue mieste vietkon
go partizanai išžudę apie 
5.000 žmonių, kai ku
riuos net gyvus palaido
dami...

Apie tą amerikiečių 
spaudą vengia rašyti, o 
jei parašo tai užkiša kur 
nors nežymiojevietoje...

Amerikos besąlyginis 
pasitraukimas iš Vietna
mo duotų komunistams 
laimėjimą visoje pieti
nėje Azijoje ir baisias 
skerdynes Pietų Vietna
me, Kambodijoje, Lao
se, Thailande...

Tie visi atviri žodžiai 
žiūrovams padarė dide
lio įspūdžio!

Kadangi šiuo metu Lie
tuvoje vyko sovietiniai 
"teismai" gegužės mėn. 
demonstrantams už lais

vę, tai ALT Clevelando 
skyriaus valdyba pasiū
lė gausiai susirinkusiai 
visuomenei priimti re
zoliuciją prieš sovietinių 
okupantų vykdomą prie
spaudą Lietuvoje. Sky
riaus pirm. inž. Alg. Pau- 
tienis perskaitė susirin
kusiems ir rezoliucija bu
vo vienbalsiai priimta. 
Joje, paminėjus sovieti
nę okupaciją, sovietinį te
rorą, Romo Kalantos au
ką, demonstracijas už 
laisvę, sakoma:

"... mes reikalaujame 
sovietų pasitraukimo iš 
Lietuvos teritorijos ir 
kreipiamės į JAV Pre
zidentą, kuris dabarti
niu metu sudarinėja viso
kias sutartis su Sovietų 
Sąjunga ir įvairiais bū
dais gelbsti komunistų 
vergų imperiją nuo eko
nominio žlugimo, nors 
vieną kartą panaudoti sa
vo užimamą vietą ir įtai 
goti Kremliaus tironus 
sustabdyti laisvės sie
kiančių žmonių persekio
jimą Lietuvoje ir kituo
se kraštuose anapus Ge
ležinės uždangos..."

Minėtoji rezoliucija 
bus pasiųsta Preziden
tui Nixonui, o taip pat 
prezidentiniams kandi
datams: McGovern ir 
Schmitz, senatoriams ir 
kitiems aukštiems pa
reigūnams. (mb)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS_ _ _

SPALIO 14 D. Chicągos Lie
tuvių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir J. Vaznelio) koncer
tas. Programoje operų arijos, 
duetai, etc. Rengia LB Ohio 
apygarda.

SPALIO 21, D. Ketvirtasis abi
turientų pristatymo balius.

SPALIO 22 d. Birutininklų 
parengimas.

Nr. 78 — 7

dvi Šviesios 
žvaigždės

Daug yra žvaigždžių, 
bet ne visos lygiai švie
sios... Daug yra daini
ninkių, bet ne visos taip 
širdis pagauna, kaip mū
sų žymiosios Chicągos 
Lietuvių Operos žvaigž
dės — solistės Dana 
Stankaitytė ir Aldona 
Stempužienė.

Belaukdami Clevelan
de spalio 14 d. įvyksian
čio mažojo operos festi
valio - koncerto, taria
me būsiant pravartu su
sipažinti su jų kaip dai
nininkių nueitu keliu ir 
pelnytais laimėjimais.

D. STANKAITYTĖ dra
matinis sopranas,daina
vimo studijas išėjusi Vo 
kietijoje ir Amerikoje. 
Savo koncertuose ir at
liekamose operų rolėse 
ji yra pelniusi aukštų mu
zikos kritikų pripažini
mų ir gražių komplimen
tų. Kanadiškis "The Glo
bė and Mail" pripažįsta, 
kad D.S. turi balsą "of 
great richness and color 
range". Bostoniškis 
"The Christian Science 
Monitor" negali atsiste
bėti jos gražia ir aiškia 
tarena atliktų dainų ir ari
jų italų, vokiečių, lietu
vių ir anglų kalbom. Pas
kutinėse gastrolėse Aus- 
tralijoj, kur D.S. koncer
tavo kartu su S. Baru, 
muzikos kritikai ypač 
gražiai įvertino D. S. 
Adelaidės laikraštyje ra
šoma: "Balsas ypatingo 
spalvingumo ir skambe
sio. Nėra abejonės, kad 
jis pritrauktų ir pripil
dytų didžiausius operų rū 
mus Europoj ir Ameri
koj". Melbourne kritikui 
didelį įspūdį paliko D. 
Stankaitytės dainuotos 
lietuviškos dainos, kurio 
se ji buvusi "most im- 
pressive".

ALDONA STEMPU- 
ŽIENE 1954 m. laimėju. 
si pirmą vietą ir aukso 
medalį Ohio valstijos dak 
nininkų konkurse, kon
traltų grupėje, išėjo į vie
šumą jau tarptautinių gas
trolių eilėje JAV, Kana
doje, Pietų Amerikoje ir 
Europoje. Visur ji pavei
kė klausytojus "savo bal
so grožiu, technika, giliu 
įsijautimu ir absoliučiu 
kūriniu muzikiniu išgy
venimu" (žodžiai Colum- 
bijos muzikos kritiko Dr. 
D.Y. de Sucre)

Čia keletas trumpų cha
rakteristikų iš spaudos:

Clevelando Plain Dea
ler: "Cleveland contral
to is superb in recital".

San Diego Union: "One 
of the highlights of the 
evening. Her voice was 
warm and glowing".

Toronto Globė: "Kont
ralto balsas yra ypatingo 
grožio panaudojamas su 
pribrendusiu artistišku
mu ir skoniu" (vertimas 
— pk).

Montevideo Extra: 
"Una gran cantante".

Ir taip su malonumu ir 
dėmesiu laikiame ir pas 
mus UNA GRAN CAN
TANTE

(pk)

SPALIO 29 D. 12 vai. šv. Jur
gio parapijos salėje Clevelando 
Sauliai demonstruos filmą apie 
širdies ligas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės Šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 11 D. Akademikų 
skautų ir skaučių metinė šven
tė.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ S. MICHELSONAS 
BUV. KELEIVIO 
REDAKTORIUS

Spalio 4 d, New Yorke 
mirė Stasys Michelsonas, 
91 m. amžiaus, ilgametis 
Keleivio redaktorius ir lei
dėjas.

Dar studentaudamas, da
lyvavo 1905 m. sukilime ir 
rusų persekiojamas 1906 m. 
atvyko j JAV ir kitais me
tais pradėjo redaguoti Ke
leivį. 1945 m. Keleivį su 
spaustuve ir namais Michel- 
sonas padovanojo Lietuvių 
Socialistų Sąjungai, pasi
traukdamas nuo redagavi

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų dali
ninkui

Majorui KOSTUI LIAUDANSKUI 
mirus, žmoną JUZĘ, dukrą ELENĄ ir žentą PRA
NĄ SKIRMANTUS, sūnų VLADĄ ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

Los Angeles Lietuvių Tautiniai 
Namai

Sibiro kankinei
A. A.

ALEKSANDRAI BRUŽIENEI
Lietuvoje mirus, jos seseriai ONAI MIKULSKIE
NEI ir muzikui A. MIKULSKIUI, broliui VY
TAUTUI ir jo šeimai, ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą

Prieteliui
A. A.

ANTANUI BERŽINSKUI 
mirus, žmonai GENOVAITEI, sūnui ANTANUI, 
dukrai IRENAI ir šeimoms reiškiu gilią užuo
jautą

Gediminas Zebertavičius

mo, bet iki pat mirties rašė 
labai populiarią kolumną 
"Pasikalbėjimas tėvo su 
Maikiu”.

• Dail. Telesforas Valius, 
padaręs aplanką Vilties iš
leistam V. Alanto romanui 
Šventaragis, savo kūriniais 
yra atkreipęs dėmesį meno 
ir mokslo akademijos ”Tom- 
masso Campanello” Romo
je. Prieš dvejus metus aka
demija pakvietė jį būti gar
bės nariu, o šiais metais ap
dovanojo aukso medaliu už 
grafikos ir spalvotus kūri
nius. šiuo metu dail. T. Va-

Jadvyga ir Kazys Budriai 
Rimgaudas Gulbinas 

liūs dėsto Toronte kanadie
čių gimnazijoj ir laisvu lai
ku atsideda kūrybai.

• KLB krašto tarybos su
važiavimas įvyko rugsėjo 
30 d. Hamiltone. Nutarta, 
kad 1973 m. Lietuvių Diena 
bus Toronte, o 1974 m. — 
Winnipege (sutampa su to 
miesto šimtmečio sukakti
mi) . Išrinkti atstovai į PLB 
IV seimą, įvyksiantį 1973 
m. Washingtone: inž. E. 
čuplinskas, dr. P. Lukoše
vičius, dr. S. Čepas, inž. Da
nys, Aug. Kuolas, L. Skrip- 
kutė, dr. Br. Povilaitis, dr. 
č. Kuras, J. R. Simanavi
čius, G. Breichmanienė, B. 
Sakalas, V. Januška, kun. 
A. Žilinskas, J. Pleinys, inž.
G. šernas, Petrauskas. Be 
to, A. Rinkflnas, kaip PLB 
valdybos narys, savaime 
bus seimo nariu. Suvažiavi
mui pirmininkavo kun. J. 
Staškus, inž. G. šernas ir 
inž. J. Danys. Dalyvavo 43 
tarybos nariai.

• Poetas Henrikas Nagys 
baigia spaudai paruošti sa
vo naujausią poezijos rin
kinį "Atskrend sakalėlis”. 
Veikalą, kurį leis Algiman
to Mackaus knygų leidimo 
fondas, sudarys keturi at
skiri eilėraščių ciklai.

K. KARPIAUS PALIKIMO 
PARODĖLĖ CHICAGOJE

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Chicagoje, kuriam 
velionis K. Karpius paliko 
savo archyvą, jo mirties 
metinių proga (spalio 20) 
rengia to archyvo (fotogra
fijų, įvairių diplomų, raštų 
ir kt.) parodėlę.

Velionis K. Karpius, at
vykęs į JAV visą savo gy
venimą skyrė lietuvybei 
stiprinti, 30 metų redagavo 
Dirvą, rašė ir leido knygas, 
aktyviai dalyvaudamas tau
tinėse organizacijose.

Jo palikimo parodėlė bus 
muziejuje (4012 Archer 
Avė.) atidaryta kasdien nuo 
1 iki 4:30 v. p. p. Įėjimas 
visiems laisvas. Lietuvių 
visuomenė maloniai kviečia
ma parodėlę aplankyti.

EAST ST. LOUIS
ALT S-GOS EAST ST.
LOUIS APYLINKĖS 

SKYRIUS REMIA 
SPAUSDINTĄ ŽODĮ
Paskutiniame visuotina

me narių susirinkime sky
riaus narių dauguma daug 
dėmesio skyrė aptarti lie
tuviškos spaudos padėčiai. 
Visi nariai pareiškė įvairias 
nuomones tuo klausimu. Po 
ilgesnių diskusijų balsavi
mo keliu spausdintam žo
džiui parama buvo paskir
styta sekančiai: "Vilties” 
Draugijai leidžiančiai Dirvą 
$50.00, "Naujosios Vilties" 
žurnalui paremti $30.00 ir 
lietuviškai encikloped i j a i 
leidžiamai anglų kalba 
$30.00 ir kartu buvo pagei
dauta, kad lietuviškos enci
klopedijos redaktoriai būtų 
objektyvūs ir vengtų viena
šališkumo.

Skyriaus nariai dar apta
rė ir kitą svarbų klausimą, 
būtent: ateinantį Sąjungos 
seimą, bet dėl didelio sąly
gų pasikeitimo nerado gali
ma, kad toks seimas galėtų 
įvykti skyriaus apylinkėje. 
Skyriaus pirmininko Vlado 
Tervydžio ir iždininko Alek
so Goberio pranešimai nu
švietė skyriaus veiklos ba
rą ir leido įžvelgti, jog sky
rius nuolatos atsiliepia rea
guodamas į visus lietuvišką 
reikalą liečiančius poreiš- 
kius Amerikoje ir kitur.

TRADICINIS RUDENS 
VAKARAS — SPALIO 

14 DIENĄ
Jau eilė metų skyrius 

rengia rudens vakarą, kur 
jaukioje ir patrauklioje ap
linkumoje nariai ir svečiai 
gali gražiai ir jaukiai pra
leisti vakarą ir tarpusavy
je pabendrauti. Toks vaka
ras įvyks ir šįmet jaukioje

nms BŪTIMS
• RĄŽYTOJO Vytauto Alanto 

pagerbimo akademija, Įvykusi 
spalio 1 d. Chicagoje, akivaiz
džiai parodė, kokią magišką ga
lią visuomenėje turi kai kurie 
vardai, nors jie ir neatstovauja 
žymius politikus ar visuomeni
ninkus, bet tik mūsą lietuviškos 
kultūros dirvonų purentojus. 
LŽS cv, rengdama rašyt. Vyt. 
Alanto pagerbimo akademiją, ti
kėjosi, kad geriausiu atveju pa
siseks suburti apie 400-500žmo
nių. Juk bendrai J tokias vieno, 
kad ir labai nusipelniusio, as
mens pagerbimo akademijas ar 
vakarienes , kad Ir Chicagoje, 
bent iki šiol ateidavo tik vienas 
kitas Šimus lietuvių visuomenės 
atstovų. Gi. Vyt. Alanto pager
bimo akademijoje prisikimšo pil
na didžioji Jaunimo centro sa
lė, talpinanti per 700 žmonių. 
Nors tą popietę vyko didelė skau
tų sporto bei žaidimų šventės, 
nors metines iškilmes šventė 
veiklūs joniškiečiai, nors Į sa
vąjį susirinkimą tuo metu buvo 
susirinkę keli šimtai Lietuvos 
Dukterų draugijos narių, bet ir 
pas Vyt. Alantą salė buvo pilnu
tėlė. Kas tą gausią publiką su
viliojo gražią sekmadienio po
pietę Į Jaunimo centrą? Visų 
pirma sukaktuvininko Vyt. Alan
to vardas, Įamžintas lietuvių 
žurnalistikoje, literatūroje bei 
dramaturgijoje. Atrakcija buvo 
ir Bronys Raila, ilgesnĮlaiką ne- 
sirodęs Chicagoje. Kai jo bran
džių straipsnių serijos nutrūko 
"Dirvoje", daugelis norėjo iš
girsti jo gyvą žodĮ, jo šiandieni
nę mąstyseną. Nors Vyt. Alanto 
pagerbimo akademijoje jis skai
tė ar ne 19 pusi, paskaitą,bet vi
siems buvo (domus ir railiškai 
šviežias. Trečioji didelė atrakci
ja pagerbimo akademijoje buvo 
mūsų rinktinių aktorių profe- 
sonalinis spektaklis, sudarytas 
iš linksmos "Buhalterijos klai
dos" fragmentų. Po akademijos 
savo žodyje pats sukaktuvinin
kas bei veikalo autorius nebe rei
kalo užsiminė, kad taip profe
sionališkai suvaidinto šio savo 
veikalo jis dar nėra matęs.

• APLAMAI dabartinė LŽS 
cv, ruošdama akademijas, spau
dos balius ar net trečiadienių 
diskusinius vakarus, stengiasi 
suburti rinktines meno jėgas, 
kad kuo mažiau būtų braidoma 
žemiau nuosmukio ribos, bet iš
keliamas tikrasis menas. Vyt. 
Alanto pagerbimo akademijos 
Chicagoje programa LŽS cv bu
vo suplanuota prieš kelis mėne
sius. Džiaugėmės, kad pagrin
dinę kalbą pasakyti sutiko ki
tam "pasaulio gale" gyvenantis 
Br. Raila, nors išvykoje jis pra. 
leido ne vieną dieną, pasidary
damas sau asmeninių nuostolių, 
bet iš rengėjų neprašęs jokio ho
noraro. Tuo tarpu sceninę pro
gramos dali suorganizuoti buvo 
paprašytas akt. Jonas Kelečius, 
talkininkaujant akt. L. Baraus-

Dail. Magdelenos Birutės Stan
kūnienės mozaika Muzikantė.

ponų Vaitkų svetainėje 
"European Inn” O’Fallon, 
Illinois 7 valandą vakaro 
spalio 14 dieną. Nariai kvie
čia visus pažįstamus ir 
draugus ątsilankyti. šeimy
niškoje nuotaikoje visų šir
dis galės pajusti namų ži
dinio kibirkštis, o jos visa
da dega nors gyvenimo vė
jai ir užneša ant jų pelenų.

Tokiais daiL M.B. Stankūnienės darbo diplomais buvo apdova
noti naujojo Jaunimo centro Chicagoje statybos rėmėjai.

kui. Rengėjai iš aktorių tikėjo
si tik statinio kai kurių Vyt. Alan
to veikalų ištraukų skaitymo. 
Tuo tarpu abu aktoriai, apie sa
ve subūrę rinktines jėgas, tiek 
Įsisiūbavo, kad davė tiesiog pro 
fesionalinĮ scenos spektaklĮ. 
Pats mačiau, kaip septynias die 
nas savaitėje jie repetuodavo iš
tisai po kelias valandas. Jie ne
prašė ir niekas Jiems nežadėjo 
honoraro ar kitokio atlyginimo; 
jie tenorėjo pagerbti sukaktuvi
ninką dramaturgą ir buv. Vil
niaus teatro direktorių kuo ryš
kiausiais meniniais niuansais; 
jie taip pat reiškė ir tam tikrą 
padėką LŽS cv nariams, kurie no 
kartą savo plunksna yra padėję 
ir jiems. Viso to išdavoje rašyt. 
V. Alanto pagerbimo akademi
ja suruošta Chicagoje ilgai pa
siliks gražių prisiminimų pynė
je. Šia proga šalia sukaktuvinin
ko Vyt. Alanto, šalia paskaitinin
ko Br. Railos tegu būna žinomos 
ir aktorių pavardės. Ištrauką iš 
"Amžinojo lietuvio" skaitė D. 
Kučėnienė. "Buhalterijos klai
dos" fragmenus vaidino: V. Ja- 
nulevičiūtė, D. Juknevičiūtė, A. 
Barauskas, L. Barauskas, J. Ke
lečius ir J. Valentinas. Reži
sūrinė talka Alg. Dikinio, ap
švietimas — Vyt. Žygo.

• NORS politiniais bei ideo
loginiais Įsitikinimais mes esam 
margi, kaip kad margas yra ge
nys, bet neužmirštamos lieka 
tos akimirkos, kada mus visus 
jungia vienybė. Vyt. Alanto pa
gerbimo akademijos išvakarė
se buvom susirinkę M, ir inž, 
A. Rudžių rezidencijon atlikti 
programos Rudžių vedamam 
"Lietuvių Radijo Forume". Bu
vo čia ir Vyt. Alantas ir Br. Rai
la, ir LŽS cv nariai su pirm, 
kun. J. Vaišniu bei programų 
lietuviškos dalies vedėju Vyt. 
Kasniūnu. Liaudiškai kalbant, 
mūsų kompanijoje buvo ir kuni
gų, gal ir pagonių, ir frontinin
kų ir indeferentų. Bet visi jau
tėmės esą vienos lietuvių šei
mos nariai, patys šeimininkai vi- 
sus vienodai ir pagarbiai glo
bojo bei vaišino. Ir pati radijo 
programos valanda buvo Įdomi 
bei klausytojus intriguojanti, kai 
joje daugiausiai kalbėjo tokie 
plunksnos vyrai, kaip Vyt. Alan
tas bei Br. Raila. Bet visgi pro

Skyriaus kietasis bran
duolys laikosi ramiai, bet 
tikrai ir jau eilė metų lie
tuviškos kolonijos veikloje 
yra įnešęs judrumo ir daug 
prisidėjo ir platesniu mas
tu. Skyrius, nors neskai
čiuoja daugelio narių, bet 
praeityje surengė ir prave
dė Sąjungos seimą, veik 
tūkstančiu parėmė Dirvą, 

gramos pabaigoje, kai buvo Įjung
ti telefoniniai skambinimai, kai 
kurie klausėjai Įnešė nemalo
naus disonanso Į vieningą har
moniją, kai'ką iš programos da
lyvių šiurkščiai asmeniškai už
puldami už praeities vingius ar 
tariamą "bedievybę". Žinoma, 
tokie neatsakingų klausėjų iš
sišokimai tik dabar labiau iš
garsino rytdienos akademiją, 
kurioje dalyvavo Įvairių Įsitiki
nimų bei pažiūrų žmonės, jų tar~ 
pe ir nemažas būrys kunigų. 
LŽS yra dėkinga M, ir inž. A. 
Rudžiams už tą visos valandos 
programą, taip pat dėkinga "Mar
gučiui", Barčus šeimos radijo 
valandėlėms ir "Lietuviai Tele
vizijoje" programos vedėjui T. 
Siutui leidusiems per jų progra 
mas plačiai pagarsinti rašyt. 
Vyt. Alanto sukaktĮ bei ruošia
mą jo pagerbimo akademiją. 
"Lietuviai Televizijoje" tam sky
rė net 12 minučių.

• SPALIO 3 d. "Margučio" ra
dijo bangomis Įspūdingai suChi
cagos bei apylinkių lietuviais 
atsisveikino kun. J. Kubilius, 
per du metus "Margučio" pro
gramose vedęs lietuvių katalikų 
religinę valandėlę. Jis, ypač 
aukštai iškėlęs didelį valandė
lės rėmėją dr. S. BiežĮ bei ki
tus, papasakojo, kad visą dieną 
praleidęs lankydamas lietuvių 
šv. Kazimiero bei Tautines ka
pines. Prieš išvykdamas iš Chl 
cagos, kur darbavosi 15 metų, 
norėjęs atsisveikinti ne tik su 
gyvaisiais, bet ir amžinybėn iš
keliavusiais savo draugais. Su
sikaupęs prisiminimuose bei 
maldoje, jis per dieną apėjo abie 
jose kapinėse jau ne dešimtis, 
bet šimtą ir kitą kapų. Iškėlė 
dr. K. Grinių, red. J. Kardeli, 
prel. M. Krupavičių, žurn. "pek- 
lininką". Alb.Valentiną ir daugel} 
kitų. Paminėjo ir giliai prasmin
gus vieno prancūzų rašytojo žo
džius, kad "kapinės yra toji kny
ga, kuri nežinia kada buvo pra
dėta rašyti ir nežinia kada bus 
baigta..." Toks originalus kun. 
J. Kubiliaus atsisveikinimas ne 
tik su gyvaisiais radijo klausy
tojais, bet ir su mirusiais drau
gais bei rėmėjais paliko gilų įs
pūdį. Įdomu ir tai, kad lietuviai 
jėzuitai neignoruoja ir Lietuvių 
Tautinių kapinių Chicagoje.

prisidėjo gausokai prie iš
leidimo "Lithuania 700 
Years”, tūkstančiu prisidė
jo prie išleidimo S. Rokie
nės knygos "Grįžimas į 
Laisvę”. Skyriaus nariai 
galvoja, kad kur du stos — 
visada daugiau padarys. 
Skyrius parodė lietuvišką 
brandumą, kuris yra vienas 
iš sąlygų Į pasisekimą, (t)
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