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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAINŲ VARŽYMAS
Išplaukė is politiniu, bet ne 

ūkinių sumetimų

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rys tokį šuolį, kokį pa
darė. Lygiai taip pat ne
buvo rimtai skaitomasi 
su energijos trūkumu, ku
rio galimybės turėjo bū
ti seniai aiškios. Kuro ir 
maisto kainos ir buvo 
svarbiausia dabartinio 
užšaldymo priežastis.

Prie nenumatytų reiš
kinių priskaitytinas ir pa
lyginti nedidelis atlygini
mo pakilimas. Buvo lai
koma, kad aukštesnis at
lyginimas veda ir į aukš 
tesnes kainas. Iš tikro 
kainos paskutiniuoju lai
ku pakilo 8%, įmonių pel
nas nepaprastai padidė
jo, tačiau atlyginimas už 

Prezidento Nixono ket
virtadienį paskelbtas kai
nų užšaldymas 60 dienų 
laikytinas daugiau politi
niu ir psichologiniu ėji
mu negu ūkiniu. Kainas 
reguliuoja pasiūlų ir pa
reikalavimų balansas ir 
gamybos kaštai, o ne vy
riausybės dekretai. Jei 
pareikalavimas yra di
desnis už pasiūlą, kai
nos kyla. Vyriausybė sa
vo dekretais gali tą na
tūralią eigą kiek apstab- 
dyti, bet ne panaikinti. 
Kai tik griežta kainų kon 
trolė buvo panaikinta ir 
pradėta vadinama 3-čia 
fazė, kainos pradėjo 
sparčiai kilti. Tiesa, in- darbą pašoko tik 5,5%, 
fliaciją paskatino ne pra
monės gaminių kainų pa
kilimas, bet maisto, ku
rio kainos buvo išskirtos 
iš kontrolės, čia turėta 
reikalo su visai normaliu 
reiškiniu. Dėl įvairiau
sių priežasčių maisto vi
same pasaulyje nėra per
daug ir aplamai imant, 
maisto kainos JAV buvo 
mažesnės negu likusiam 
pasaulyje. Už tat anks
čiau ar vėliau jos turėjo 
pakilti ir čia. Ir dabar 
maisto kainos yra "už
šaldytos" tik parduotuvė
se, bet ne ūkininkams mo
kamos. Ilgainii tai gali 
privesti prie maisto išny
kimo iš parduotuvių ir 
juodosios rinkos atsira
dimo. Iš kitos puses už
šaldytos maisto kainos 
yra labai aukštos ir jų 
paskatinta gamyba rude
niop turėtų jas suma
žinti, jei, žinoma, blo
gas šių metų pavasario 
oras nebus per daug pa
kenkęs derliui. Čia pat 
reikia pastebėti, kad pa
didėjęs maisto pareika
lavimas visame pasauly
je gali padėti JAV ne tik 
dar daugiau išplėsti sa
vo gamybą, bet ir išly
ginti dabar dar nepalan
kų mokėjimo balansą.

Gyvenimas yra tačiau 
pilnas prieštaravimų. 
Prezidentas savo ketvir
tadienio kalboje žadėjo 
prašyti kongreso įgalioji
mo maisto išvežimą iš 
Amerikos suvaržyti. Iš 
tikro, jei aukštesnės kai
nos paskatintų gamybą, 
iš to laimėtų ne tik mais
tą importuojantieji kraš
tai, bet ir pačios JAV- 
Tai tačiau mažai rūpi ei
liniam rinkėjui kurių 
nuolankumo Nixonas yra 
priverstas ieškoti. Fak- 
tinai, jei jis dabar kainų 
nebūtų užšaldęs, tai bū
tų padaręs kongresas.Sy. 
kį pradėjus žaisti su ūki
nėm kontrolėm, labai sun
ku jų atsisakyti.

O jau atrodė, kad buvo 
atėjęs laikas jų visai nu 
sikratyti. JAV ūkinė būk
lė visai neseniai buvo lai
koma visai gera. Ekono
mistai ginčijosi tik dėl 
to ar infliacija bus išlai
kyta 3 ar 4% ribose. Nie
kur negalima buvo užtik
ti juodų pranašavimų, 
kad maisto kainos pada-

kas prezidentą privertė 
bent šiuo metu atlygini
mo neužšaldyti. Politiš
kai tai irgi buvo gudru, 
nes patenkina darbinin
kus.

(Nukelta į 2 psl.)

DIDŽIUOJUOS, KAD ESU RŪTA

Hollyvroodo žvaigždė Rūta Lee - Kilmonytė svečiuojasi Cleve
lande ir Šią savaitę Warren, Ohio vaidina, šoka ir dainuoja muzi
kiniame veikale "Guys and Dolls”.

Filmų ir televizijos ak
torė Rūta Lee, jau ket
virtą sezoną vaidinanti 
Kenley vasaros teatro pa 
statymuose Ohio valsti
joje, birželio 15 netikėtai 
aplankė Clevelando Tė
vynės Garsų radiją ir su 
teikė pasikalbėjimą. Rū
ta Lee birželio 19-23 vai
dina muzikiniame veika
le "Guys and Dolls",Pac 
kard Music Hali, Wąrren 
miete, apie 60 mylių nuo 
Clevelando. Birželio pas 
kutinę savaitę ir liepos 
mėnesį ji su Kenley teat

ROMO KALANTOS MINĖJIMAS VENEZUELOJE
Jūratė Statkutė - de Rosales

ROMO KALANTOS ir 
Birželio išvežimų minė
jimas įvyko Caracase, 
birželio mėn. 3 d. Buvo 
atlaikytos iškilmingos pa 
maldos Katedroje ir pade 
tas vainikas.

(pamaldas ir įvainiko 
padėjimo iškilmes buvo 
kviečiama plačioji publi
ka per vietinius laikraš
čius. Kvietimai sinchro 

ru vaidins Daytone ir Co 
lumbus.

— Scenoje dialogas, 
muzika, šokis turi plauk
ti be jokių pastangų, o ta 
čiau tiek daug reikia dirb
ti ir ruoštis,kol tai pasie
kiama, — aiškino Rūta 
Lee Tėvynės Garsų klau
sytojams. Vienintelė lie
tuvių kilmės žvaigždė 
Hollywoode, Rūta Lee 
anglų kalba pasikalbėji
me Baltijos Aidų radi
jo programoje pareiškė, 
kad tėvai išmokė ją lie
tuvių kalbos ir įdiegė jo

nizuotai išėjo tuo pat me 
tu kelių Venezuelos mies
tų spaudoje.

Katedroje mišias laikė 
Venezuelos lietuvių kape
lionas kun. A. Perkūmas, 
lydimas dviejų vietinių 
kunigų. Pamokslą sakeis 
paniškai jaunas vietinis 
salezietis, tėvas Mode- 
na. Jo kalba — vargu ar 
ją galima būtų pavadinti 
"pamokslu" tradicine 
prasme — buvo karštas, 
su giliu vidiniu įsitikini
mu pusbalsiu į mikrofo
ną ištartas, kaltinimo ak 
tas visų ateo-materialis- 
tinių santvarkų atžvilgiu. 
Temos išvystymas buvo 
friosofinis, netikėtai 
aukšto lygio; Markso ci
tatų analizė vedė prie iš
vadų apie žalą, kurią šis 
materialistinis - egoisti
nis vienos savanaudės 
pseudo darbininkų gru
pės galvojimas yra pada- 

je lietuviškas tradicijas.
— Ag didžiuojuos, kad 

esu Rūta, — užakcenta
vo Hollywoodo filmų ak
torė. — Ir, be to, mano 
mama nori, kad aš ište
kėčiau už lietuvio... Tai 
gi, aš dairausi...

— Ar jūsų toks patrio
tiškas 
kenkia 
rai?

nusistatymas ne- 
profesinei karje-

Žinoma, Holly- 
būti konservaty-woode 

viu dabar ne madoj..., 
bet aš rinkimuose akty
viai dirbau už preziden
tą Nixoną, dabar esu Los 
Angeles komisijonierė 
aplinkos taršos komisijo
je, dirbu daugelyje lab
daros ir visuomeninių 
organizacijų.

— Jūsų vienas bičiu
lis yra labai įtakingas 
Amerikos politikoje... 
Įdomu, koks žmogus yra 
iš arčiau... Dr. Kissin- 
ger?

Rūta Lee, netikėtai už 
klupta tokio klausimo, 
prapliupo juoku, kad tūks
tantinė minia būtų girdė
jusi pačiame salės gale.

— O, čia tai jau "gos- 
sip column"... Aha... O 
jis labai malonus žmo
gus. Jis žino, kad aš esu 
lietuvaitė... Mano vardas 
tai pasako. Jis žino Lie
tuvos reikalus... Mudu 
esame geri draugai... 
Taip..., -- baigė atsaky
mą Rūta, nenorėdama iš
duoti "Vatergato" paslap
čių.

(Nukelta į 2 psl.) 

ręš žmogui kaipo indivi
dui ir žmonėms kaipo 
įvairių kolektyvų na
riams. Kalboje pirmąją 
argumentacinio "pavyz
džio” vietą užėmė Lietu
va ir jos likimas.

Didžiulės katedros 
centrinės dalies suolai 
buvo užpildyti ištisai, o 
aplinkui ir užpakaly pri
sirinko nemaža stačių. 
Apie pusę publikos suda
rė venezueliečiai čia už
klydę vieni atsitiktinai,o 
kiti gal laikraščių skelbi
mų pritraukti. Lietuvių 
buvo suvažiavusių iš ke
lių miestų. Valencijos, 
MaraGay ir Caracaso 
miestų jaunimas, — su 
tautiniais rūbais, su vė
liavomis, su vainiku — 
stovėjo priekyje prie var
gonų ir giedojo. Buvo at
vykę lenkų ir ukrainiečių 
kolonijų pirmininkai ir 
demokratijos gynybos 
komiteto pirmininkas 
Martinez Suzrez su žmo 
na.

Po pamaldų, jaunimas, 
publikos lydimas, išnešė 
iš katedros vainiką, ku
ris buvo padėtas prie Bo
livaro paminklo, centri
nėje miesto aikštėje.

Regint šias daug žmo
nių pritraukusias iškil
mes, įdomu buvopastebė 
ti, kaip vieno kito žmo
gaus atkaklumas kartais 
sudaro tą vertingą ypaty 
bę, kuri išjudina visą bū 
rį. Šiuo metu Venezuelos 
lietuvių bendruomenė iš
rodė esanti visiškai iš
sisėmusi — pinigais ir 
jėgomis. Tačiau Centro 
Valdybos pirmininkas 
VI. Venckus važinėjo iš 
Maracay į Caracasą, Ca
racas Apylinkės Vald. 
pirm. J. Kukanauza ir Ma
racay Apyl. Vald. pir
mininkas H. Gavorskas, 
šokių vadovė Valencijo
je A. Žalnieriūnaitė Ross 
— visi jie ištraukė laiko 
ir jėgų iš nežinios ir iš
judino lietuvius kelionei 
į Caracasą. Buvo sumo
bilizuoti pinigai, trans
portas, žmonės, beiparū 
pinti iškilmėms reikalin 
gi valdžios leidimai. Gal 
čia pasitarnavo inž. Venc
kaus žemaitiškas užsi
spyrimas?

Kitas žemaitis,kun. A. 
suvažiavusius iš provin
cijos dalyvius sukvietė į 
lietuvių namus poilsiui ir 
jo lėšomis paruoštiems 
užkandžiams.

Paminėtina yra viena 
įdomi aplinkybė. Aukš-

VIRŠUJE: Romo Kalantos mi" 
nfejimas Caracase. Nuotraukoje 
iš kairės: Valencijos, Caracaso 
ir Maracay miestu jaunimo at
stovai, Venezuelos LB cv pirm, 
inž. Vladas Venckus, Demokrati
jos Gynybos komiteto pirm. F, 
Fartinez Suarez, lenkų bendruo
menės Venezueloj pirm. inž. F, 
Zubr, Demokratijos Gynybos ko
miteto kultūrinių reikalų vedė
jas ispanų rašytojas dr. E.Con- 
de, LB Valencijos apyl. pirm, 
J. Kukanauza. Nuotraukoje ne
simato ukrainiečių bendruome
nės pirm. G. Hrycyk, Caraca
so apyl. pirm. dr. J. Klovaitės 
ir Maracay apyl. pirm. H. Ga- 
vorsko.

čiau išvardinti žmonės 
yra labai skirtingų įsiti
kinimų, nevienodos poli
tinės galvosenos, yra jie 
įvairaus amžiaus, gyve
na skirtinguose miestuo 
se. Visi jie sutartinai dir
ba vienam tikslui.

Caracas

TARYBOS NUTARIMAS
Venezuelos Lietuvių 

Bendruomenės Tarybos 
suvažiavimo metu buvo 
priimta sekanti rezoliu
cija:

"Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės Taryba, 
susirinkusi 
mieste, 1973 m. gegužės 
mėn. 6 d. ir peržvelgu
si Centro Valdybos veik 
lą pastebi:

* Paskutiniųjų metųbė 
gyje, Venezuelos Liet. 
Bendruomenės Centro 
Valdybos darbų sąmata 
nurodo, jog buvo sustip
rinti bei suaktyvinti san
tykiai su užsienio lietu
viais, su kitų tautybių ko
lonijomis Venezuelos.su 
vietinėmis organizacijo
mis ir su įvairiais Vene
zuelos valdžios pareigū
nais. Taryba skaito, kad 
toks lietuviškos veiklos 
Venezueloje išplėtimas 
yra teigiamas reiškinys.

.* Siekiant tikslų kurie 
išsimušė iš lietuvių kolo
nijos vidinės veiklos rė 
mų, Venezueloje išsi
vystė kaskart darnesnis 
bendradarbiavimas pa
čių lietuvių tarpe. Šis 
vispusiškas bendradar
biavimas, kurio metu 
skirtingų pasalėžiūrų 
asmenys vieningai remia 
vienas kito lietuviškas 
iniciatyvas ir derina 
bendrą veiklą, turėjo tei - 
giamos įtakos į Venezu
elos lietuvių bendruome
nės gyvenimą. Taryba 
šiuo reiškiniu džiaugiasi 
ir jam pritaria.

* Stebėdama Venezu
elos lietuvių gyvenimą, 
Taryba atžymi Venezue
los jaunimo sugebėjimą 
pirmam suorganizuoti 
Pasaulio Lietuvių Jauni-

(Nukelta į 2 psl.)

Venezuelos.su
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Venezueloje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mo Sąjungos skyrių ir 
laukia sklandaus bendra
darbiavimo su jau 
kiančiais organais".

vei-

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Valencijos. miesto jau. 
nimas jau ruošiasi būsi
mam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui. Šiuo 
metu svarbiausias ruoši
mos! punktas yra moky
masis lietuvių kalbos. 
Jaunųjų priprašytas, mo. 
kytojas J. Kukanauza, be 
šeštadieninės mokyklos 
vedimo Maracay mies
te, praveda lietuvių kal
bos pamokas šokančiam 
jaunimui Valencijos 
mieste. Pamokas moky 
tojas Kukanauza papildo 
raštu, ir tuo tikslu jis 
paruošia periodinius lie
tuvių kalbos kurso biule 
tenius. Kiekvienoje pa
mokoje tenka aprėpti 
labai įvairaus kalbos mo 
kėjimo lygmens jauni
mą, taigi biuletenių pa
ruošimas reikalauja spe 
cifinio metodo: kiekvie
na pamoka prasideda 
lengvais sakiniais ir pa
laipsniui veda prie žy
miai sunkesnių dalykų.

Šie periodiniai pamo-

spirties dėka, bibliote
kėlė netikėtai paaugo ir 
J. Mepkeliūnas, be įpras
to tolimų lietuvių aptar 
navimo, galėsiąs taip pat 
dalį knygų palikti įvai
riuose miestuose prie 
šeštadieninės mokyklos 
ir šokių grupių būstinių. 
Paliekamos knygos bus 
periodiniai keičiamos. 
Ta proga, Venezuelos lie
tuviai nuoširdžiai dėko
ja Kalifornijos lietu
viams: E. Gedgaudienei, 
rašytojui Br. Railai, is
torikui C. Gedgaudui, po
eto Prano Lemberto naš
lei poniai Lembertienei, 
adv. J. Kutrai bei vi
siems kitiems tautie
čiams kurių dėka mūsų 
mažas skraidantis kny
gynėlis išaugo ir sustip
rėjo.

pinigus surinks. Tatai 
bus ženklas, jog jie prak
tikoje tapo nepriklau
somi nuo Bendruomenės 
(o mums, vargšams žmo 
neliams, tai bus ženklas, 
kad ateityje teks duokles 
pilti ne į vieną, o į du 
maišu). Arba jie reika
laus iš Bendruomenės 
reikalingos sumos, ją 
gaus ir tuomet liks pri
klausomi nuo "tėvo" ki
šenės, bei nuo tėvelio ge
ros valios piniginę ati
daryti.

Moderniais laikais yra 
madoje trečia išeitis. 
Šiandieną yra įprasta 
kad tėvas apmokėtų sąs
kaitas, o vaikas vistiek 
veikia nepriklausomai ir 
tėvo nuomonės nepaiso.

Mažoje Venezuelos 
bendruomenėje toks, įvy
kis daug reikšmės netu
ri. Tačiau šis mažas pa 
vyzdys iškelia principi
nį klaustuką ir būtų įdo
mu sužinoti, kokiu būdu 
Jaunimo Sąjungos pasau
linė vadovybė numato 
ateityje elgtis tokiais at-

■ laiškai Dirvai
Skautai smerkia bet kokį 
bendradarbiavimą 

su okupantu

JAUNIMO IŽDAS
Lietuvių Jaunimo Są

jungos Venezuelos sky
rius įsisteigė berods pir
mutinis, taigi ir finansi
niai nesutapimai juos iš
tiko pirmutinius. Kadan
gi stambiose bendruome- vėjais, 
nėse panaši padėtis gali 
pasikartoti didesniu mas
tu, Venezuelos jaunimo 
piniginį akligatvįtenka at
žymėti laiku — ir gar
siai — kaipo perspėjimą.

Vasario mėnesį su
ruoštą Caracase didelę 

kų biuleteniai yra parda- lietuvišką parodą jaunie- 
vinejami jaunimui visoje 
Venezueloje ir jie susi
laukė netikėtai didelės pa
klausos.

Su Rūta Lee

MIŠRIŲ ŠEIMŲ 
NARIAMS

Nemokantiems lietu
vių kalbos taipogi buvo pa
ruoštas Venezueloje 20- 
ties pamokų lietuvių kal
bos kursas pradedan
tiems. Kursas yra skir
tas pirmam susipažini
mui su lietuvių kalba. 
Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso metu, Bra
zilijoje, Venezuelos 
Bendr. Centro Valdybos 
Pirmininkas Inž. Vi. 
Venckus įdavė šio kurso 
tekstą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo 
Tarybai, su prašymu jį 
atspausdinti ir platinti 
visose Pietų Amerikos 
lietuvių bendruomenėse.

TOLI
LIE-

Tary- 
metu

RYŠININKAS SU 
GYVENANČIAIS 
TUVIAIS

J. Menkeliūnas, 
bos suvažiavimo
pranešė, kad E. Gedgau
dienės iniciatyvos dėka, 
jis yra gavęs nemažą 
skaičių knygų siuntų iš 
Kalifornijos lietuvių. 
Knygos yra skirtos skrai
domai bibliotekai, išve- 
žiojamai toli gyvenan
tiems lietuviams. Šios pa

ji be sunkumų finansavo 
iš tam 
Pinigų, 
mažos, 
pilnai 
to darbo dydis ir vertė 
buvo įspūdingi.

Šio pirmo pasisekimo 
paskatinti, jaunieji akty
viai veikė toliau kitose 
srityse, bet... čia jau 
pradėjo jie nebesuvesti 
galo su galu.

Tuomet įvyko sukima
sis ratu. Kadangi dalį to 
limesnės veiklos jiems 
buvo pavedusi atlikti 
Bendruomenės Centro 
Valdyba, pavestus dar
bus jaunieji atliko, dalį 
išlaidų patys padengė, o 
likusį deficitą jie prašo 
Bendruomenės Centro 
.Valdybos išlyginti. Gi 
Centro Valdyba pagrįstai 
skaito, kad minėtos su
mos ji niekad nebuvo už 
siangažavusi išmokėti 
ir, kad šių išlaidų ji nie
kad nėra patvirtinusi.

Venezuelos jaunimo at
veju susidariusi deficiti
nė suma yra palyginti 
maža, ir jos svarba yra 
nedidelė. Didelis tačiau 
yra iškeltas esminis klau 
simas. Principiniai 
imant, Jaunimo Sąjungos 
Venezuelos skyriui teks 
pasirinkti tarp trijų ke
lių. Arba jie praves va
jų, loteriją, balių ar ką 
panašaus, ir reikalingus

tikslui surinktų 
Jų išlaidos buvo 
surinktų pinigų 

užteko, o atlik-

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!
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NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ

(Atkelta iš 1 psl.) 
Prisimindama savo ke

liones į okupuotą Lietu
vą, Rūta blaiviai paste
bėjo, kad Lietuvos lietu
viai kalba skirtinga "kal
ba". Padėtis aiški — 
kraštas yra okupuotas ir 
kiekvienas tose sąlygose 
daro tai, ką gali. Anglų 
kalba pokalbyje Rūta dar 
prisiminė, kad ji buvo 
kviesta vaidinti Vilniaus 
studijos filmuose, bet pa
reikalavusi, kad iš skrip- 
tų būtų išmesta politinė 
propaganda.

— Kai išmesite visą 
tą "garbage" ir statysi
te rimtą dramą, komedi
ją ar muzikinį veikalą, 
mielai atvyksiu vaidinti, 
— buvo paskutinieji Rū
tos žodžiai Vilniaus fil
mų studijos vadovams.

— Norėčiau jums pa 
daryti vieną pasiūlymą...

— Ištekėti? Staigiai nu
traukė pranešėjo klausi
mą Rūta, smagiai nusi
juokdama.

— Ne... Norėčiau, kad 
rugpiūčio 19 jūs atvažiuo- 
tumėt į Clevelando lietu
vių naujųjų namų atida
rymo iškilmes... Mes bai
giame statyti gražius na
mus...

— Gerai. Let's make 
a deal! Kiek yra lietu
vių Clevelande?,-paklau
sė Rūta.

— Gyvų "dūšių" apie 
2000, bet su visom negy 
vom ir nežinomom apie 
15,000.

— Gerai. Ag atvažiuo
siu į jūsų namų atidary 
mą, jeigu visi ateisite 
pažiūrėti "Guys and 
Dolls" spektaklių,kuriuo
se aš vaidinu Adelaide 
rolę. Spektakliai prasi
deda birželio 19. Šešta
dienį, birželio 23, aš vai
dinsiu dviejuose spektak 
liuose — 2 vai. 30 min. 
ir 8 vai. 30 min., o po 
to išskrisiu atgal į Los 
Angeles, 
įvyksta 
Warren,
jūsų visų, — baigė žodį 
Rūta Lęe.

Mes likome be žodžio, 
tik jautėm, kad nors tie 
du tūkstančiai gyvųjų 
turėtų nuvažiuoti pamaty. 
ti Rūtos spektaklių.

J. Stempužis

Gerb. Redaktoriau!
Nors apskritai DIRVA 

pastaraisiais metais gan ge
rai informuoja savo skaity
tojus, pasigedau Jūsų reda
guojamame laikraštyj, kaip 
ir kitur spaudoje, mano ma
nymu, labai svarbios ir 
daug pasakančios žinios 
apie referendumą "bendra
darbiavimo klausimu”, šiais 
metais įvykusiame Lietuvių 
Skautų Sąjungos korespon- 
denciniame šuva žiavime. 
DIRVOJE nekartą būta 
užuominų apie nekurtuos 
L.S.S. narių prasilenkimus 
šiame reikale su mūsų 
Veiksnių nustatyta linija. 
Tad daugeliui skaitytojų, 
ypač tiems, kurie vienu, ar 
kitu būdu surišti su skau
tiškomis organizacijomis, 
ar, kad ir vien tik susirū
pinę nenuosaikiu "bendra
darbiavimu”, L.S.S. refe
rendumo pasėkos turėtų bū
ti labai įdomios. Be to, svar
bu ir tai, kad šis referen
dumas dar kartą parodo, jog 
ir lietuviškos skautijos ma
žuma bando primesti dau
gumai neatsakingą politinę 
liniją, ir, kad dauguma, ga
vusi progos pareikšti savo 
valią aiškiai apibrėžtu klau
simu, nusiplauna betkokias 
mažumos uždėtas dėmes.

Referendumo 13-tas klau
simas buvo pastatytas taip: 

"Lietuvių Skautų Są
junga, vadovaudamosi 
visų Lietuvos Išlaisvi
nimo Vyriausių Veiks
nių nutarimu, liečian
čiu bendradarbiavimą 
su okupantu, laikosi 
nustatytos bendros li
nijos: ribojasi asme
nišku individualiu ben
dradarbiavimu su gi
minėmis bei artimai
siais Lietuvoje, neken
kiant bendriems už 
laisvę kovojančios tau
tos interesams”.

Balsavo: už — 155, prieš 
— 20, susilaikė — 29.

KAINU 
VARŽYMAS

Tad L.S.S. vadovaujančių 
asmenų nuomonė aiškiai su
griauna tą nemalonų vaiz
dą, kurį savo neatsakingais 
veiksmais bei žodžiais buvo 
sudariusi veržli ir visuome
ninei drausmei nenusilen
kianti (skautiškas paradok
sas!) grupė.

Referendumo 14-ju klau
simu pasisakyta, nors ir ne 
taip labai ryškiu skirtumu, 
už nusižengusiųjų šalinimą 
iš Sąjungos, ir 15-ju, kon
krečiu, klausimu — prieš 
okupanto išleistų knygų 
platinimą.

Tai yra, skaitau, mūsų 
išeivijai didžios svarbos 
įvykis, ir spauda neturėtų 
ji apeiti tylomis. Tyla nėra 
"gera byla”, kai veikia sve
timos įtakos, kurios kaip 
tik ir klesti tyloje bei pa
tamsyje. Tamsoje ir geros 
valios žmogus nežino kada 
nuklydęs nuo kelio. Spauda 
privalėtų kelti viešumon 
mūsų bendruomenines li
gas, kol jos nesuėda galūnių 
ar viso kūno.

Jau 1964 m. spalio 26 d. 
DIRVOJE pramačiau mūsų 
jaunimo galimą nuslydimą 
(dėl vyresniosios kartos 
kaltės) straipsnyje "Jani- 
čarai”. Manau tik spaudos 
atvirumas gali tame reika
le padėti. Informacijos sto
ka sukelia sąmyšį: net ir 
tie, kurie yra prieš bendra
darbiavimą su okupantu, 
nežinodami, kas tą bendra
darbiavimą skatina, nekar
ta balsuoja už pagrindinius 
skatintojus. Spaudos atsa
komybė mūsų visuomenę 
informuoti, nors tai būtų 
nemalonu ir spaudai ir vi
suomenei.

Vilius Bražėnas
Ft. Myers, Florida

LAIŠKAS REDAKCIJAI

P. E. Čekienės pastaba prie 
mano laiško redakcijai (Dirva 
73.VL1, Nr. 42, psl. 30) bočiau 
visai patenkintas, koresponden
tei prisipaž{stant, jog JAV LB 
Tarybos sesijoje nesu reikala
vęs mūsą rašytojams 2-3 me
tams pilno išlaikymo, kaip anks

čiau ji buvo tvirtinusi.Tačiau su 
naujais p. E. čekienės komenta
rais negaliu sutikti, kai pasta
boje prie mano laiško ji rašo: 
"Tačiau iš patyrimo gerai žino
me, kad be dviejų trijų metą rim
to turinio veikalo niekas nepara
šo". Iš kieno patyrimo šitoks me 
tų standartas čia nustatomas? 
Aplamai, jo ir neįmanoma nusta
tyti. Pora pavyzdžių: Maironis vi
są gyvenimą rašė "Pavasario 
balsų" rinkinį, kiekvieną jų laidą 
tik papildydamas, o Vincas Ra
monas vieną geriausių mūsų ro
manų išeivijoje “Kryžius" para
šė per tris mėnesius, gi kitą sa
vo romaną "Dulkes raudonam 
saulėleidy" rašė vienerius me
tus.

Negalima praeiti negirdomis 
ir pro kitą p. E. Čekienės savo 
pastaboje pateiktą tvirtinimą, 
kur ji sako: "Juk ir dabar kai 
kam toks laikas yra perkamas ir 
tas kūrybinis darbas vistiek ne
išeina J dienos šviesą greičiau, 
negu mano padaryta išvada iš p. 
K. Bradūno pranešimo. Buvo gi 
neseniai nupirktas laikas už 5000 
dol., bet nei per duar tris metus 
kūryba nepasirodė".

Jeigu parašyta knyga (kūrybi
nis darbas) metų metais neišeina 
į dienos šviesą, tai kaltas gi ne 
rašytojas, o jau leidyklos. Taip
gi nesu girdėjęs, kad kuriam 
nors rašytojui (poetui, bele
tristui ar dramaturgui) Lietuvių 
Bendruomenė ar kas nors kitas 
būtų davę 5000 dolerių, ką nors 
užsakant parašyti ir per trejus 
metus iš jo nieko nesulaukiant. 
Kol p. E. Čekienė apie tai kalba, 
nenurodydama nei vietos, nei da
tos, nei pavardės, tai ir šį skun
dą prieš rašytojus reikia laikyti 
grynai laužtu iš piršto.

Kazys Bradūnas

Draugo redaktoriui p. K. Bra- 
dūnui, atrodo, patinka bendradar
biauti Dirvoje. Būtų malonu, jei
gu jis parašytų ką nors pozity
vaus, o dabar Dirvos skaitytojai 
yra nustebinti, kad būdamas pa
tyręs žurnalistas ir rašytojas 
randa laiko rašinėti, jo žodžiais' 
tariant, iš piršto išlaužtas jo pa
ties kuriamas istorijėles, vietoj 
laiką pašvęsdamas tikrai kūry
bai.

Datos, vietos, skaičiai ir pa
vardės, kurių jis reikalauja nu
rodyti, pačiam p. K. Bradūnui 
yra labai gerai žinomos. Jis ga
li jų daug daugiau priskaičiuoti.

Pavardėmis suinteresuotam 
Draugo redaktoriui patartina 
pirmoj vietoj panagrinėti savo re
daguojamą laikraštį ir nurodyti 
pavardes ten, kur jų tikrai labai 
trūksta, nematau reikalo čia nu
rodyti laikraščio numerių ir 
puslapių, jis gali rasti kiekviena- 
me numeryje.

Šiuo laikau tą beprasmį susi
rašinėjimą baigtu.

E. Čekienė

X.
Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender
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Packard Hali, 
Ohio. Lauksiu

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

(Atkelta iš 1 psl.)
Sutraukiant reikia 

konstatuoti, kad prezi
dento Nixono užšaldy
mas neapsunkino ūki
nės problemos, kilusios 
iš visame pasaulyje pa- 
sireiškusio maisto ir 
energijos trūkumo. Tas 
problemos sprendimas 
reikalauja tam tikro per
sitvarkymo, kuris gali bū
ti susijęs su kaikuriais 
skaudžiais momentais ei
liniam vartotojui, kuris 
vėl savo keliu bus pri
verstas aukštesnių kai
nų persiorientuoti. Už
šaldymas buvo reikalin
gas politiniais sumeti
mais, jis gali būti nau
dingas ir praktiškais iš- 
rokavimais, nes duoda 
kiek laiko vyriausybei 
griebtis kitų daugiau 
efektinų priemonių ūkiui 
tvarkyti. Iš praeities žiū
rint laisvas ūkis geriau
siai pats susitvarko su 
visomis problemomis, 
nors kartais ir jaučia
mas trūkčiojimas. De
ja, nūdien ne tik socialis 
tiniuose kraštuose, bet ir 
kapitalistiniuose, visuo
menė žiūri į vyriausybę 
kaip į viską parūpinančią 
globėją. Vyriausybių pas
tangos tą reikalavimą pa
tenkinti iki šiol visur da
vė tik ... infliaciją.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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"PASKUTINIS PENKIAMETIS”
Trisdešimtaisiais me- tuvos kremliniai gaulei

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos naujai išrinkta pirmininkė Emilija Cekienė ir pareigas per
davęs buvęs pirmininkas Teodoras Blinstrubas.

tais laisvoje Lietuvoje bu 
vo labai populiari "Pas
kutiniojo sekmadienio" 
plokštelė. Sentimentali 
ir melancholiška šokio 
melodija patiko žmo
nėms. Plokštelė dažnai 
buvo grojama iš Kauno ra
di jofono per lengvos mu
zikos pusvalandžius. 
Plokštelė pasiekė toli
mus Lietuvos pakraščius 
provincijos užkampius 
— kur tiktai buvo patefo
nas.

Kurjozišku atskambiu 
"buržuazinės" Lietuvos 
melodijoms ir dabar ok. 
Lietuvoje niūniuoja "Pas
kutinio sekmadienio" me. 
lodiją. Kaip tvirtina tu
ristai iš ok. Lietuvos, 
"Paskutinio sekmadie
nio" melodija ir vėl patin
ka žmonėms, ir vėl pla
čiai niūniuojama. Melo
dija ta pati, "buržuazi
nė", bet tekstas jau kitas. 
Tai ne pražuvusios mei
lės pasiilgimas, bet gana 
aštroka politinė satyra. 
"Paskutinis sekmadie
nis" pavirto... "Paskuti
niu penktamečiu"!

"Penktametis" tai so
vietinis "penkmetis".

Naujos dainuškos teks
tas atsisuka prieš labai 
jau pasenusius "komuniz
mo statybos" vadus. Gal
vojama, kad visi šie va
dai, tebeviešpataują (kai 
kurie) nuo Lietuvos ok- 
pacijos dienų, beviltiškai 
apsenę, netrukus išnyks. 
Sekančiam "komunizmo 
statybos" penkmečiui va
dovaus kiti, jaunesni.

Taip galvoti logiška. 
Demokratinėje sistemo
je seni politikai tol veik
lūs, kol rinkikai suteikia 
jiems mandatą. Sovieti
nės baudžiavos sistemo
je vadai tol vadai, kol jie 
sugeba įtikti Kremliui.

Bet/ štai, ir tas Krem
lius beviltiškai suseno. 
Kremliaus vadai įžengė į 
lemtingą fazę. Jiems ne
įmanoma perimti sekan
čiojo penkmečio darbų, 
nei tam sekančiam penk
mečiui vadovauti. Sis 
penkmetis tampa jų pas - 
kutiniuoju.

Kiekvienas kremlinės 
galvutės pasikeitimas, 
kad ir kaip vientisas tas 
baudžiavinis režimas, 
žmonėms atneša naujo
vių. Optimistai visad lin
kę galvoti, kad tos "nau
jovės" yra minimali re
žimo liberalizacija. Kaip 
atsitiks, šiems vadams 
nugyvenus savo "pasku
tinį penktametį", negali
ma pranašauti. Tačiau 
tenka galvoti, kad nau
jiems despotams atėjus 
prie valdžios vairo ir lo
vio, pasikeitimų turės 
rastis.

Ryškiausieji ok. Lie-

teriai, kaip A. Sniečkus, 
V. Niunka (vienas vyk
domosios valdžios viršū 
nėję, kitas — "ideologi
nės" ištikimybės viršū
nėje) jau įžengia į tokią 
senatvę, kuri nesuderina
ma su jų pareigomis. Se
kančiame "penkmetyje" 
jų nebus. Jie taps "per
sonaliniais pensinin
kais".

Kaip Kremliuje, dide
lio masto apimtyje, ly
giai — Vilniuje, sovieti
nės provincijos apimty
je, jau ryškiai girdima 
lemtinga "paskutiniojo 
penktamečio" melodija.

Greta tos melodijos lie
tuviškieji optimistai vi
liasi bent tokio liberali- 
zacijos minimumo, kurio 
sulaukė sovietiniai paval
diniai Stalinui mirus ir 
Nikitai užėmus Krem
liaus sostą.

Sovietinė istorija žen
gia ekonominių "penk
mečių” trūktelėjimais. 
Šis "penkmetis" bene 
pats įdomiausias, nes sta
lininių "čistkų" nebuvi
mas visose sovietinės 
hierarchijos sluoksniuo
se priaugino labai jau 
susenusių vadų. Pirmiau 
tokius išžudydavo. Da
bar juos ruošia tapti "per
sonaliniais pensinin
kais". Ir tokių knibždė
te knibžda bet kurioje val
dymo žinyboje, bet kurio
je "draugiškoje" respu
blikoje.

Suvažiavimų prezidiu
mai rodo perviršį labai 
senų veidų, senų vardų 
ir perdaug naftalinu dvo
kiančius veikimo meto
dus...

Ok. Lietuvos žmonės 
viltingai niūniuoja seną 
"buržuazinę" melodijė- 
lę "Paskutinis penkta
metis", žodį "penkta
metis" kirčiuodami sek
madienio kirties būdu. 
Ir kodėl nedainuoti? Ok. 
Lietuvos gamyklose, ko
lūkiuose, mokslo įstaigo
se jau įvyko generacijų 
kaita. Be to vis ir vis 
nėra valdžios viršūnėje. 
A. Sniečkus tiesiog uzur
pavo postą, iš kur rikiuo
ja kompartijos kadrus. 
V. Niunka vis ir vis "ne 
klaidingas" ideologinių 
problemų aiškintojas! 
Bet "paskutinis penkta
metis" jau ant nosies.

ELECTRICIAN
Fully qurtlified journeyniMii tu i«i- 
specl, repair. install and wirc Al 
and DC apparatus, devicen and čir- 
citit* of any voltage for plant mum- 
tenance.

High hourly rate 
Rotating Shifts 

Many fringe benefits 
Apply in person 

United Statės Steel
Centrai Furnaces
2650 Broadway Avė.

Cleveland, Ohio
An Enual Opportunity Employer 

(45-521

EMILIJA ČEKIENĖ - naujoji ALT S-gos pirmininkė
EMILIJA CEKIENE - 

MAIRONYTE, gimusi Ro 
žalime, Panevėžio aps
krityje, kur ji lankė pra 
džios ir vidurinę mokyk
lą. Baigė Tauragės mo
kytojų seminariją, Kau
ne — priešmokyklinio 
auklėjimo kursus. Studi
javo Heidelbergo uni
versitete pedagogijos ir 
psichologijos mokslus, 
meno istoriją ir vokie
čių kalbą.

Dar Lietuvoje pradė
jo bendradarbiauti Jau
nojoj Kartoj ir Motina ir 
Vaikas žurnaluose. Ant
rosios bolševikų okupa
cijos grėsmei artėjant, 
ji su šeima pasitraukė į 
vakarus, iš kur 1949 m. 
atvyko į Jungtines Vals
tybes. Pradžioje gyveno 
Worcesteryje, Mass. vė
liau atsikėlė į Brooklyną, 
N.Y., kur jos vyras dr. 
Vaclovas Čekas dirbo 
kaip rezidentas vienoje 
ligoninėje.

Emilija Cekienė visuo
meninėje veikloje akty
viai dalyvauja nuo pat mo
kyklos suolo pradedant 
skaučių paukštyčių, vė
liau vyresniųjų eilėse, 
Jaunalietuvių rajono mer
gaičių vadovės pareigo
se. Tos veiklos ji nenu
traukė ir tremtyje Vokie 
tijoje, kur laikinai gyven 
dama Heidelberge buvo 
Lietuvių Tremtinių Ko
miteto švietimo skyriaus 
vedėja ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus sekreto
re. Jungtinėse Valstybė
se greit įsijungė į visa
pusišką tautinę veiklą 
New Yorke.

Buvo Lietuvių 
ruo menės New
Apygardoje, Lietuvių Mo
terų Atstovybės, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos ir BALFo centro 
valdybose. Jau eilę metų 
pirmininkauja Lietuvos 
Nepriklausomybės Fon
dui, kuris išleido parti
zanų kovų sukurtas dai
nas "Laisvės kovų dai
nos" knygą ir anglų kal
ba informacinį veikalą 
"Lithuania 700 Years", 
kurio jau pakartota ir tre
čioji laida ^Manyland 
Books leidykloje. Iš ei
lės tų pareigų ji ir dabar 
dar nėra pasitraukusi. O 
taip pat ir nuolat aktyviai 
dalyvauja bei stebi ir ki
tų organizacijų veiklą.

Spaudoje JAV-sepra
dėjo rašyti Vienybėje, vė
liau redagavo moterų pus
lapį, vėliau Dirvos kole
gijos narė, rašė ir Lais
vojoj Lietuvoj, Kario ir 
Moters žurnaluose, Re
zistencinėj Santarvėj. H- 

Bend-
Yorko

gą laiką kalbėjo kultūri-

niais klausimais per Lie
tuvos Atsiminimų radiją.

1971 m. Viltis išleido 
jos straipsnių rinkinį — 
"Kad ji būtų gyva", kuria
me didelę vietą užima 
straipsniai apie Tautinę 
Sąjungą.

Dr. A. Gerutis, prista
tydamas šią knygą,rašė:

"Emilijos Čekienės 
publicistikoje glūdi gilus 
patriotizmas. Iš jos raši
nių matyti, kad ji nuolat 
sielojasi savo tautos ir 
Lietuvos valstybės liki-

VILTIES DRAUGUOS NARIU
SUSIRINKIMAS

Gegužės 27 d., pasi
baigus ALTS-gos sei
mui, tose pačiose, Troy 
Hilton Inn patalpose 3 v. 
p.p. įvyko Vilties Drau
gijos narių bei jų įgalio
tinių susirinkimas, kurį 
atidarė Vilties Draugijos 
pirmininkas Aleksas Lai
kūnas, susirinkimui pra
vesti pakviesdamas pir
mininkais — inž. Joną 
Jurkūną ir inž. Joną Gai
žutį, sekretoriauti Anta
ną Grinių. Į mandatų ko
misiją: Stasį Astrauską 
ir Vladą Blinstrubą.

Susirinkime veiklos 
pranešimus padarė: Vil
ties Draugijos pirmi
ninkas Aleksas Laikū
nas ir Dirvos redakto
rius ir reikalų vedėjas 
Vytautas Gedgaudas.

Pirmininko praneši
mas dalinai buvo pana
šus įtą, kuris buvo išsiun
tinėtas su apyskaita vi
siems nariams, gi redak
torius pranešimą papil
dė iš redakcinio darbo 

Iš Vilties draugijos narių ir Įgaliotinių susirinkimo. Prie prezidiumo stalo iš kairės: dr. V, Čekas, 
A. Grinius, inž. J. Gaižutis, inž. J. Jurkūnas ir A. U i kūną s. Prie mikrofono naujasis Vilties draugi-
jos pirmininkas Kazimieras Pocius.

mu. Ji ir tremtyje, ša
lia šeimos, neužmiršta 
savo tėvynės, kurią te
mą ji benagrinėtų, jos iš
vedžiojimuose slypi pra
rastos laisvės atgavimo 
mintis. Ji yra tremtyje 
tėvynės meilės ir Lietu
vos laisvės šauklys".

Linkime naujajai Ame 
rikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkei sek- 
mės ir stiprybės šiose 
naujose ir sunkiose pa
reigose.

sričių, nušviesdamas 
laikraščio redagavimo 
sunkumus su nedideliu re - 
dakciniu personalu.

Jis padėkojo visiems 
Dirvos bendradarbiams 
ir foto reporteriams, iš
vardydamas jų pavardes, 
pabrėždamas, kad jų tal
kininkavimas palengvina 
Dirvą redaguoti. Taip pat 
padėkojo visiems rėmė
jams, kurie finansiniai 
prisideda prie Dirvos lei
dimo.

Susirinkimo metu daly
vavusieji Vilčiai sudėjo 
560 dol. Aukotojų pa
vardės buvo paskelbtos 
Dirvoje.

Revizijos komisijos ak
tas buvo atspausdintas ir 
išsiuntinėtas d-jos na
riams. Pirmininkaująs 
inž. Jonas Jurkūnas iš to 
akto perskaitė tik pasku
tinius sakinius kur pra
šoma D-jos 1971-1972 me
tų apyskaitas patvirtinti 
ir Vilties D-jos ir Dir
vos redaktoriaus darbus 
užgirti.

A. Trečiokas pasiūlė 
visus pranešimus priim
ti ir Vilties D-jos Valdy
bai ir Dirvos redaktoriui 
padėkoti. Trečioko prane
šimą parėmė dr. J. Bart
kus. Ir tas vienbalsiai bu
vo padaryta.

į naująją Vilties Drau
gijos valdybą išrinkti: 
Kazimieras Pocius, Te
odoras Blinstrubas, An 
tanas Juodvalkis, Stasys 
Lazdinis, Paulius Mita
las, inž. Edmundas Ci
bas, dr. Vaclovas Če
kas, inž. Antanas Mažei
ka ir dr. Paulius Švar
cas. į revizijos komisi
ją: dr. Jonas Maurukas, 
Feliksas Mockus ir Sta
sys Astrauskas.

Po valdybos rinkimų 
buvo aptarti Vilties Drau
gijos ir Dirvos reikalai. 
Diskusijose dalyvavo: 
inž. Jonas Jurkūnas,inž.
Jonas Gaižutis, Antanas 
Juodvalkis, Teodoras 
Blinstrubas, dr. Bart
kus, dr. V. Čekas, dr. V. 
Dargis, Antanas Mustei
kis ir kiti. Jų svarbes
nės mintys: Dirvoje rei 
kia įvesti jaunimo sky
rių, laikraštį daugiau 
iliustruoti, dėti daugiau 
vaikų nuotraukų, spaus
dinti daugiau trumpų vie
tos žinių ir aiškintasi 
ar esama Dirvos būsti
nei vieta yra tinkama. 
Taip pat kalbėta ir dėl 
šaukiamų Vilties Drau
gijos narių susirinkimų. 
Vilties Draugijos narių 
susirinkimus šaukiant su
tarta koordinuoti su ALT 
S-gos šaukiamais sei
mais, nes Vilties Drau
gijos ir ALTS-gosnariai- 
dažniausia yra tie patys 
žmonės.

Pabaigoje buvo pa
kviestas tarti žodį naujos 
valdybos pirmininkas Ka
zimieras Pocius. Po jo 
žodžio pirmininkaująs 
inž. Jonas Jurkūnas pra
nešė, kad Vilties Draugi
jos susirinkimas yra 
baigtas ir uždaromas.

WANTED
EXPERIENCED

FABRICATORS
SHEET METAL FITTERS

PLATE FITTTERS
First or second shift, experienced. 
high hourly rate, overtime. paid hos- 
pitalization, paid holidays, pension 
and uniforma.

NON FERROUS METALS
21721 Tungsten Rd. 

216-531-3585 
After 6 p. m. call 216-943-0775 

Cleveland, Ohio
(45-51)

to

Wanted Ist Class Skilled 
TOOL and DIF MAKERS 

lf your want steady vvork. small ma 
nufacturing company in business ov i 
50 years. General all around šmuli 
tools, dies and machinerv. Nic« p|;>> •• 

vvork. Fringes. Age no barriri- 
Call for anpointnient 

313-875-1046
CRESCF.NT CIIAPIJ TS INC 

5 766 Trumbull Avė.. Detroit. MhJi 
(44-4.H
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Nafta pasmirdę Mažeikiai
Visos stambiųjų sta

tybų organizacijos sovie 
tuose absoliučiai centra
lizuotos. Tų organizacijų 
centrai įkurdinti Mask
voje. Tarp kitų čia yra ir 
"Centrospecstroj" (Cent 
rinė speciali statyba), ku. 
ris dabar vykdo naftos 
valyklos statybą prie Ma
žeikių.

Į. ok. Lietuvos teritori
ją Maskva žiūri savinin
ko akimis, tvarkosi kaip 
savo teritorijoje, planuo
ja savo kariškas ir ekono 
miško reikalo statybas. 
Niekas nežino, kur ir 
kiek pastatyta kariškų ae
rodromų bei raketinių ba
zių ok. Lietuvos teritori
joje? Apie tai negalima 
kalbėti, negalima rašyti. 
Bet naftos valyklos staty
bą sovietai nori pristaty. 
ti ekonominio progreso 
reiškiniu. Todėl tiek 
daug propagandinio
triukšmo. Iš esmės gitai 
yra grynai militarinis 
siekis. Baltijos laivynas 
reikalingas artimos de
galų tiekimo bazės. Sovie
tai priversti visa tai nu
slėpti už ekonominio rei
kalo šydo.

Mažeikius užplūdo sta
tybininkų banga. Tai naf
tos valyklų statybos ži
novai. Nesudėtingiems 
darbams priima lietu
vius, bet esminis žinovų 
branduolys yra rusiškojo 
elemento importas. Jie 
užpildė Mažeikių viešbu
čius, priemiestį, specia
liai pastatytus barakus.

Nikolajus Gračiovas, 
visos statybos vadovas, 
atkeltas iš Omsko. Ten 
jis dirbo naftos pramo
nėje. Viktoras Dementje- 
vas, apsibuvęs tam tikrą 
laiką Vilniuje, anksčiau 
dirbo Indijoje. Ten jis sta 
tė metalurgijos gamyklą.

Georgijus Gudzenka at
vyko iš Tiumenės naftos 
laukų... Reportažai iš Ma
žeikių, tilpę lietuvių kal
bos spaudoje, skamba 
kaip reportažai iš Rusi
jos vidurio — tiek daug 
tų rusiškų vardų ir pa
vardžių! Korespondentai 
lietuviai turi pristatyti 
tuos rusus kažin kokiais 
gigantiško užmojo pro
metėjais, kurie atvyko 
ok. Lietuvon su pasakiš
ko patrauklumo pla
nais...

Korespondentai sten
giasi įrodinėti, kad naf
tos valyklos statyba prie 
Mažeikių yra ok. Lietu
vos regiono ekonominis 
ir industrinis laimėji
mas. Kaip žinia, naftos 
valykla tenkinasi nedide
liu specialistų darbinin
kų skaičiumi, todėl ta 
įmonė nesuteiks lietuviš
kiems kadrams darbo. 
Dirbs joje, kaip numa
nu, specialistai - kitatau
čiai. Ok. Lietuvos pra
monė ir transportas ne
reikalingas savos naftos 
pramonės, juo labiau, 
kad naftos tiekimas, 
esant reikalui, gali būti 
sustabdytas ir valykla su - 
stos dirbusi. Ta naftos va
lykla, kaip ir kariškų lai
vų remonto dokai Klaipė
doje, yra grynai milita- 
rinių reikalų įmonė ok. 
Lietuvos teritorijoje.

STRUCTURAL STEEL
LAYOUT MEN

FITTERS
OVERTIME, INSURANCE 

LONG PROGRAM

APPLY AT

Congress Steel Products
18100 Riallo. Melvindale, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(42-48) 

Juo pavojingesnis tas so 
vietinis "investmentas" 
karo metu. Tai bombų 
masalas.

Tuo tarpu, kada pasi
girdo bailūs lietuvių klau
simai: kaip bus su aplin
kos tarša? — sovietai 
atkirto: chemijos specia
listai įrengs koštuvus ir 
valytuvus! Pokštininkai 
pagražino užtikrinimą, 
kad per koštuvus perleis - 
tas vanduo, bus švares
nis už dabar Ventoje te
kantį... Pažįstant sovieti 
nio tvarkymosi chaosą, 
žinant taršos baisumus, 
visad lydinčius sovieti
nės cheminių kompleksų 
statybas, iš anksto gali
ma patarti Ventos žuve
lėms kuo skubiausiai dan. 
gintis iš Ventos.

įdomu, kad vykdant mil
žiniškus žemės kasinėji 
mus, atrasta archeologi 
nių liekanų. Ventos upės 
pakraščiuose būta arche. 
ologinių gyvenviečių. Sta

Madariagos balsan!
Salvador de Madariaga, gimęs 

1886 m. Ispanijoje, yra vienas iš 
pirmųjų europininkų. Dar dau
giau, jis yra netikeuropininkas, 
bet ir pasaulininkas, kuriam rūpi 
viso pasaulio likimas ir laisvė. 
Jis yra pasaulinio masto rašyto
jas, filosofas, publicistas, po
litikas. Jei jį palygintume su 
Vaižgantu, tai Vaižgantą galėtu
me pavadinti mūsų tautos sąži
ne, o Madariagą --pasaulio sąži. 
ne. Už nuopelnus jis neseniai Vo
kietijoje buvo apdovanotas Kari 
premija.

Madariaga pastaruoju metu 
yra vokiečių dienraščio Die Welt 
sekmadieninės laidos Welt am 
Sonntag nuolatinis kolumnistas. 
Savo straipsniuose jis daugiau
sia gvildo šių dienų vokiečių 
politiką, tačiau dažnai jis pri
mena vokiečiams ir Lietuvos, 
Latvijos, Estijos tragišką liki
mą. Jis ne tik užjaučia, bet ir 
gina pavergtų tautų teises.

Naujausiame straipsnyje "Ko
dėl tik Sovietai gali ginklų garny, 
bą didinti?", paskelbtame gegu
žės 27 d. Die Welt laikraštyje, 
S. Madariaga rašo: "Rooseveltas 
laikė Britanijos imperiją,Chur- 
chillio valdomą, pavojingesne už 
Stalino Sovietų Rusiją. Eisenho- 
weris grįžo namopoHitleriosu
žlugdymo įsitikinęs, kad rusai no_ 
ri taikos. Tai buvo tik jų įsivaiz
davimas, o ne realybė. Geriau
siai vokiečiai gali žinoti, kas yra 
realybė“. Bet ar vokiečiai šią re
alybę supranta? Toliau jis sako: 
"Prez. Thieu yra kaltinamas dau
gybe nusikaltimų, bet dar niekas 
jo neapkaltino, kad jis 17 milijo
nų vokiečių nuo savo tėvynės at
skyrė. Ir jis Kanto tėviškės Ka
raliaučiaus neokupavo". Mes 
dar galėtume papildyti, kad 
Thieu Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų Rusijai neužleido. Tai su
prantama, kad vokiečių elgesys 
Thieu atžvilgiu yra daugiau, ne
gu groteskinis — jis yra tragiš 
kas.

Sekančioje pastraipoje Mada
riaga dėsto: "Kai kalbėjo Eisen- 
hower apie rusų taiką, jis užmir
šo, kad kiekvienas iš mūsų trokš 
ta taikos. Klausimas tik: kokia 
kaina?" Kitų tautų vergijos kai
na? "Jei tamsią naktį mane už
puola svetimas žmogus su revol
veriu ir reikalauja pinigų, jis 
nori, žinoma, ne karo, o pinigų. 
Nėra kvailesnės frazės, kaip kai 
bėti apie Sovietų taiką mylinčias 
tautas". Prisiminkime Baltijos 
tautas, juk jas Sovietai 1940 m. 
birželio mėn. okupavo "taikos 
meilės" ir saugumo pretekstu. 
Šią okupaciją Kremlius 1944 m, 
vasarą pakartojo "Tėvynės Di
džiojo Karo" vardu, Roosevelto 
pagalba. Tai, ką Eisenhoweris 
vadino "taika", tai rusai supran 
ta “pinigų", kitaip sakant sveti
mų kraštų, turtų, darbo jėgų gro
bimu.

"Laisvosios Europos piliečiai 
gerai padarytų, jei atsiverstų 
Sovietų Rusijos žemėlapį irpaly. 
gintų su carų Rusijos žemėlapiu. 
Jie greit nustatytų, kur imperi

tybų buldozeriai nuardė 
seniausius pilkapius, pi
liakalnius. Iš po buldo
zerių vikšrų ištraukė lie 
tuviškas archeologines 
vertybes.

"O kas čia tokio"? — 
įžūliai porino korespon
dentai. — "Juk ir Kauno 
marios užliejo vietas, 
kur mūsų prosenelių nuo 
senų senovės gyventa" 
(Literatūra ir menas, 
Nr. 22).

"Bus Mažeikiai nafta 
pasmirdę", bailiai taria 
seni mažeikiečiai, pri
simindami laisvės laiko
tarpio dienas, kada Ma
žeikiai kvepėjo plačių 
laukų šienapiūtėmis ir 
vešlių eglynų dvelks
mais.

Gračiovai, demjano- 
vai, gudzenkos dabar 
drasko senus pilkapius, 
ruošia militarinę bazę 
kadaise taikiame Mažei
kių miestelyje. (vd)

M. Sargenis

alizmas, ekspansija ir pagrobi
mai viešpatauja. Jie pamatytų 
kokią kainą Europa turėjo ru
sams sumokėti už tą taiką, ku
rią rusai po II pasaulinio karo 
reklamavo". Tai reikėtų atsi
versti ne tik Europos, bet ir Azi 
jos, ir Afrikos, ir Amerikos že • 
mėlapius ir pažiūrėti, kur sie
kia komunizmo rankos. Tada 
gal būtų aišku, kad priešas nr.
1 nėra prez. Thieu, bet maskvi - 
nis ir betkoks kitoks komuniz
mas. Madariaga teisingai api
būdina, kad komunizmas yra re
ligija, drąsa, disciplina kariuo
menei didinti, kareiviams ug
dyti, tiems kareiviams, kurie 
tarnauja rusų imperializmui.

Pabaigoje Madariaga prime
na, kad "idealistiškai galvojan- 
tiems vokiečiams turėtų būti 
aišku, jog per pastaruosius 5 
metus Sovietų Rusija didina sa
vo apsiginklavimą 57<> ir tuo bū
du ruošiasi užpuolimo strategi
jai. Vokiečiai turėtų pasiintere- 
suoti, kodėl tik rusai gali didin
ti ginklų gamybą ir siekti kari
nio pranašumo? Atsakymas ga
lėtų būti eisenhoveriškas: var
dan taikos. Tos "taikos",kuri pa 
grobė Goethes Frankfurtą ir 
Kanto Karaliaučių. Mes pridėtu
me: tos "taikos", kuri okupavo 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenki
ją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ru 
muniją, Bulgariją. Tos "taikos" 
kuri laiko pavergusi Ukrainą, 
Gudiją, Gruziją, ir ištisą eilę 
nerusiškų tautų.

• LžS Los Angeles sky
rius, kurio valdybą sudaro 
prof. J. Kuprionis, dr. M. 
Valančius ir K. Karuža, dar 
prieš vasaros atostogas pla
nuoja sušaukti susirinkimą.

• Jurgio Jankaus nauja 
novelių knyga "Užkandis” 
ką tik išėjo iš spaudos. Kaip 
ir ankstesnėj savo kūryboj, 
taip ir čia musų žymusis 
prozininkas veja intriguo
jančią pasakojimo giją, at
veria skaitytojui daugelį 
Įdomių charakterių.

Maloni naujiena poezijos 
mėgėjams bus neseniai pa
sirodęs Vlado šlaito eilė
raščių rinkinys "Pro vyš
nių sodą”. Knyga išleista 
skoningai, kietais viršeliais, 
o viduje — nuoširdus, ne
vaidintas poeto žodis, nu
ginkluojantis skaitytoją sa
vo atvirumu.

Abi knygas galima gauti 
pas platintojus, arba užsi
sakyti tiesiog "Ateities” 
leidykloje, pasiunčiant čekį 
($4.50 už "Užkandį" ir 
$3.00 už "Pro vyšnių so
dą”) adresu: c,o Mrs. M. 
Bajorūnienė, 17689 Gold- 
win, Southfield, Michigan 
48075.

Philadelphijoje birželio 9 d. Amerikos Lietuvių Bendruomenės ir Vliko vadovybės nariai buvo susi
rinkę posėdžiui abipusiai pasiinformuoti ir pasikeisti nuomonėmis šio meto Lietuvos laisvinimo darbo 
klausimais. Pokalbis užtruko šešetą valandų. Nuotraukoje pasitarimo dalyviai. Iš kairės sėdi: Aušra 
Zerr, Vytautas Volertas, prel. Jonas Balkonas, dr. Juozas K. Valiūnas ir Algimantas Gečys. Stovi: 
Jurgis Valaitis, Juozas Gaila, Vytautas Maciūnas, Petras Mitalas ir Aleksandras Vakselis.

K. Čikoto nuotrauka

Bražinskų byla vėl atidėta
Turkų žinių agentūra 

"ANADOLU" š.m. gegu
žės 29 d. išsiuntinėjo 
spaudai sekančio turi
nio pranešimą:

"Lietuvių tėvo ir sū
naus Bražinskų byla, ku 
rie pagrobė Sovietų kelei 
vinį lėktuvą ir 1970 m. 
spalio 15 dieną nuskrai
dino į Turkiją su 42 kelei
viais ir penkiais įgulos 
nariais, buvo tęsiama 
šiandien Antrojo Aukšto
jo Kriminalinių Bylų 
Teismo.

Kaltinamųjų advokatai 
Arif Oavdar ir Ilyas Gur- 
buzer pristatė teismui 
1973 metų vasario mėn. 
"Congressional Record" 
kuriame įdėti 65kongres 
manų ir 21 senatoriaus 
pareiškimai apie Lietu
vą. Kaltinamųjų advoka
tai savo pareiškime tvir
tai savo pareiškime 
Teismui tvirtino, kad "Ši 
byla nėra paprasta žmog 
žudystės ar sužeidimo 
byla, bet byla laisvę my- 
liničių lietuvių, kurie ko 
vojo už laisvę ir, viską 
praradę, pabėgo į lais
vę.

Algirdas Bražinskas, 
vienas kaltinamųjų, pa
sakė, kad "Rusai jėga 
okupavo mano gimtinę ir 
žvangindami ginklais pa
rodė savo brutalumą vi
sam pasauliui. Lietuvos 
gyventojai grūdami į ka
lėjimus ir tremiami į 
Sibirą, o jų vieton atke
liami tikri rusai".

Į tai Teismo pirminin
kas atsakė, kad "Tie da
lykai galės būti iškelti 
laike gynimo ir kad apie 
tai bus užtektinai laiko 
pakalbėti".

Algirdas Bražinskas 
tada atsakė: "Aš tą pa
minėjau todėl, kad dabar 
yra metinė sukaktis nuo 
Romo Kalantos mirties, 
kuris susidegino už lais
vę". (Tuo pat metu Al
girdas Bražinskas iškė • 
lė juodai įrėmuotą Ro
mo Kalantos paveikslą ir 
rodė jį teismui. Tėvas ir 
sūnus savo atlapuose ne
šiojo tautines vėliavė
les.)

Po to Sovietų Ambasa
dos advokatas Tevfik 
Arasli perskaitė teisTnui 
27 puslapių ilgumo pa
reiškimą. Arasli tvirti
no, kad Lietuva, panašiai 
kaip ir Azerbeižanas, 
Gruzija ir Aremnija, lais
va valia įstojo į Šovietų 
Sąjungą ir kad Pranas 
Bražinskas prekiavo ki
limais juodoj rinkoj ir 
spekuliavo svetima valiu
ta ir kad jis suplanavo 
pabėgimą, kad galėtų iš
vengti kalėjimo, iš kurio 
jis buvo sąlyginiai paleis-* 

tas. Išvengimui bausmės 
jis savo piktiems veiks
mams panaudojo sūnų. 
Šis advokatas pakartojo 
teigimą, kad nusikalti
mas įvyko Sovietų Sąjun 
gos suvereniteto terito
rijoje, teritorinėj erd
vėj ir jūros vandenyse.

Tevfik Arasli reikala
vo, kad teismas pasi
skelbtų neturįs jurisdik 
cijos toje byloje, bet jei 
ne, tai kad kaltinamieji 
būtų atitinkamai nubausti 
už pasikėsinimą įvykdyti 
žmogžudystę ir jos įvyk
dymą."

TĖVYNĖJE MYLĖTI KRISTŲ 
IR SAVO TAUTĄ
MUMS NELEIDŽIA
AR JAU ATLIKAI SAVO 
PAREIGA KRIKŠČIONIŠKO
SIOS LIETUVYBĖS 
ATEIČIAI:
ĮRAŠEI SAVO ŠEIMĄ IR 
ARTIMUOSIUS Į 
LIETUVIŠKĄ PARAPIJĄ?

PAIMK TELEFONŲ KNYGĄ 
IR PASKAMBINK
ARTIMIAUSIAM LIETUVIUI 
KUNIGUI!

Jaunimo žygis Už 
Tikėjimo Laisvę 

216-481-8854

METAL SPINNER
For lamp parts. Experience preferrcd 

būt will teach. Hourly rate. Apply 

ACME LIGHTING PRODUCTS 
1667 E. 40 ST.

CLEVF.LAND. OHIO
(41-47)

CORRUGATED 
BOXES

ST. REGIS PAPER CO.
4600 BROOKPARK RD. 

216-351-7500 
CLEVELAND. OHIO

Immediate openings on 2d shift for 
experienced PRINTLR SLOT I ER 
OPERATORS. PRINTF.R SLOTTER 
HELPERS. Good hourly rate plūs 
bonus and paid company benefits!

An equal ooportunity employer M-I

(45-47)

PRESSOPERATORS 
Experienced only. Job shop. 
H. & P. DIE & STAMPING 

CO. 
4650 Tiedeman Rd. 

Cleveland, Ohio
(45-47) 

"material handlers 
FOR FABRICAT1ON AND ASSEMBLY 
\VORK. STEADY YORK FOR QUA 
LIFII.D HELP DAYS AND FRINGF.S 

APPLY TO MR. KETZ 

TECHNOLAB INC.
991 I ELK AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44108
(45-47 i

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATOR 
SHAPER HAND

SURFACE GRINDER HAND 
Mušt have job shop experiencv- Be 
able to šel up work from blue prinls 
and close tolerance.

DAY WORK
Air conditioned. all henefils. Includin-.: 
profit sharing. 58 hour vveek.

JACK HAINES CO.
2761 STA1R 

DETROIT. MICH.
(44-51)

PERSONAL MAID
For invalid woman in Eastern 
Suburbs. Mušt be free & able to 
travel. Experience necessary. Re- 
ference required, fringe benefits 
provided. Call (216) 531-8900
(Cleveland. Ohio) for appoinv- 
ment. (42-48)

LAYOUT MAN
OR

SHEAR OPERATOR
For sheet metai shop. Hospitaliza
tion, paid vacation, siek benefits. 
Call or apply in person at: 
GW1LLIAM MACHINE * MFG. CO

25 I Wescolt Dr., Rahavvay, N. J. 
201-381-0600

(45-49)

MACHINIST

Ali around, able to sėt up and 
operate machine shop equip- 
ment. Some lay-out reąuired.

Steady Employment 
with top 

Fringe Benefits

Good Opportunity 
For Right Person!

The H. F. Butler 
Corp.

377 Roosevelt Avė.,
Phone: 201-969-0820 

Carteret, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(45-47)

SHEET METAL SHOP 
has immediate openings for the lof- 
lowing:

BRAKE OPERATORS 
LAYOUT MEN 

WELDERS
STR1PP1T OPERATORS 

For Ist & 2nd Shift 
Experienced only need apply. Excel- 
lent fnnges include paid 365 day 
Blue Cross, Blue Shield, and Major 
Medical. Also paid long-term dis- 
ability and life insurance.

Apply in person to: 
GLENWAY INDUSTRIES, INC. 
Glenvvay Bldg. No. 4, Door 8 

3670 Werk Rd., Cincinnati, O. 452 11 
(44-50)

OWNER OPERATORS
Late model 3 axel tractors. 

Pull company trailers. From
Ohio and Louisville. 

Return loads no problem.
Call Mr. JACKSON

216-435-6394
(46-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

RADIAL DR1LL 
BORING MILL

E.D.M. OPERATORS 
MOLD MAKERS

MuSt be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. 

For 2nd Shift.
Air conditioned shop. long program 
Y ALE MOLD & ENGRAVING CO.

2 4501 HaTlvvood Court 
Farminglon, Mich. 48024

313 477-0300 
(42-48*

MAINTENANCE MEN — Ex- 
perienced electrician, plumber, 
oil burner. Man HVAC. Ex- 
cellent working conditions and. 
benefits. Dėl. Co. School Dist. 
(215) TR 6-0368. (45-50)

DESIGNERS/DRAFTSMEN. For 
design and layouts of industrial fur- 
naces and equipment. Some experience 
preferred. Rate commensurate witn 
training and experience. Full benefits 
including profit sharing. Send resunie 
and salary requirements lo Chic» 
Draflsman. Drever Co., Red Lion 
Rd. & Philmont Avė., Huntington 
Valley, Pa. 19006. (44-48)

BURNER
Experience on light and heavy plate 
necessary. Multiple torch eleetrie eve. 
Excellent wages, profit sharing plan, 
group insurance, hospitalization paid, 
holidays, vveekly overtime, steady day 
shift. Call Mr. Eckstein, 216-883-4200 
GENERAL SHEET STEEL & PLATE 

33 44 E. 80 St. 
Cleveland, Ohio

(44-48).
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MIRĖ JONAS AISTIS
Stasys Barzdukas

Mane čionai nusnigo ir nulijo. 
Aš nuvargau pasauly ir giesmėj

Jau Amerikoj gyven
damas, Jonas Aistis pa
rašė knygą apie "Laiką 
ir žmones". Apie tai, 
kas, pasak jo, "negrįžta
mai pasitraukia". Apie 
tai, su kuo reikia neišven
giamai atsiskirti: "Kai 
pamanau apie laiką, — 
rašo jis, — man gaila jo, 
ir gaila ne dėl to, kad ji
sai nebegrįš, bet kad aš 
jojo, rodos, nemačiau. 
Kai prisimenu žmones
— jųjų daugio jau nėra,
— jaučiuosi kaltas, kad 
nemokėjau jų tinkamai 
pažinti ir įvertinti..." 
Su Jonu Aisčiu arčiau pa
žįstamas nebuvau. Bet 
lietuviškuose mūsų ke
liuose mudu susitikda
vom. Skaičiau jo poeziją 
bei raštus, buvo progų 
klausytis jo literatūros 
vakaruose. Taip pat abu 
domėjomės tai patvariai
siais tautiniais dalykais, 
kurie nepasitraukia. 
Prieštaravau jam, kai jis 
siūlė į bendruomenę ne
įsileisti politikų. Girdi, 
"dabar iš bendruomenės 
užstalio demagogų nei su 
mėšlaverčiais kabliais, 
nei su gaisrininkų vąšais 
neištrauksi". Sakiau, kad 
"visokių yra, visokių ir 
reikia".

Deja, birželio 13 iš Wa- 
shingtono paskambino sū
nus Arvydas, pranešda
mas, kad Jono Aisčio gy
vųjų eilėse jau neturim. 
Mirė vienoj Washingtono 
ligoninėj tuoj po pietų. 
Ir jis priklauso prie tų, 
kurie "negrįžtamai pasi
traukia". Ir čia pat pri
siminiau jo knygos žo
džius: ar mokėjom jį tin
kamai pažinti ir vertin
ti?

Jonas Aistis visų pir
ma buvo poetas, turėjęs 
savo veidą ir įsigijęs tau
tinėj mūsų literatūroj 
savo vietą. Apie jį jau kal
ba mūsų literatūros kny
gos, jis įtrauktas į mūsų 
mokyklų literatūros pro
gramą. Jam didžiai būdin
gas asmeninių pergyve
nimų motyvas, kuriame 
pinasi liūdesys, skaus

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA | EUROPA 
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu metu 
Europoje — praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas.

BUS APLANKYTA

LONDONAS PARYŽIUS ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems 

lietuviams joje dalyvauti.

Europoje ekskursiją globos LB vadovai ai' atstovai:
Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras).
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius. 
Romoje — prel. A. Jonušas.

Į Ekskursijos kainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas dau
gumoje vietų, įdomesnių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškini
mais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės 
kaina bus apie 100 dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas or
ganizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS,’ Pres.

2129 KNAPP STREET 
BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

mas, pesimizmas. Jam 
gaila nubėgusių ir ne- 
grįžtančių jaunystės die
nų. Jam liūdna, kad pra
einąs laikas žmogui nie
ko neduoda ir nerimas 
graužia širdį dėl nunuo
gintos bei nudraskytos 
buities. Dėl to nebevilio 
ja ir ateitis, nes gyveni
me jis nieko neranda: "pa
byra metai ašarom, tai 
sušlama dejavimais". 
Prabėgąs laikas simbo
liškai jo palyginamas su 
tyruose einančio ir nyks 
tančio karavano vaizdu:
Tiktai tyruos trokš kupranuga

riai.
Tiktai ties ilgus išvargusius 

kaklus — 
Tiktai dar platesnės bus tos 

smėlio marios. 
Dar gilesnės bus. •

Asmeniniams pergyve
nimams reikšti Jonas 
Aistis kartais pasirenka 
ir visuotinės literatūros 
atitinkamus asmenis,tad 
dainuoja apie nelaimingą
jį karalių Lyrą, prašo 
Ofeliją apsikabinti gluos
nį ir "pravirkti šią nak
tį žalią", gailisi pasa
kų karalaitės, kurią pa
motė "išgujo vieną iš na
mų".

Jonas Aistis taip pat 
kūrė eilėraščius ir gam
tos motyvais. Lietuvos 
vaizdai savaime jam kal
ba tėvynės meile. Nepra
lenkiamas šios rūšies jo 
kūrybos pavyzdys yra ei 
lėraštis "Lietuvoj". Au
tentiški kaimo vaizdai — 
laukas, kelias,pieva,kry
žius, mėlyna šilo juos
ta, vėjo pučiami berže
liai, žalias samanotas 
stogas, šuns balsas prie- 
temy, trobų žirgeliai 
tarp klevų, laime ir liū 
dėsiu šlamančios lie
pos, sukrykščianti lyg 
gervė svirtis, šlamanti 
daina klevuos... Vis a taip 
sava, taip miela, taip ar
tima:

Gera čia gyvent ir mirti!
Gera vargt čia, Lietuvoj!...

Jonas Aistis taip pat 
rašė atsiminimų ir kri
tiškų apybraižų knygas. 
Pasakojo apie žmones — 
K. Binkį, A. Miškinį, J. 
Tumą-Vaižgantą, J. Sa

vickį ir kt. Labai pasta
biai, atvirai, nuošir
džiai. Su vaizdžiomis 
smulkmenomis, su pa
traukliu sąmoju. Daug 
kietesnė jo kritika. Jai 
rūpi sava tauta ir vals
tybė, sava visuomenė ir 
bendruomenė. Pirmoj 
vietoj — tautos dvasia, 
bendrasis labas: "Gali
ma sudaryti puikiausią at 
sparos planą, paruošti 
lanksčią taktiką ir toli 
siekiančią strategiją, 
bet nuo pirmo smūgio 
pakrikti ir sugniužti... 
Vadinas, yra kažkas svar
biau negu planai, takti
kos ir strategijos. Tasai 
svarbiausias dalykas yra 
tautos vienybė: atskirų 
luomų, pažiūrų ir tikė
jimų susicementavimas, 
susikaupimas, susijun
gimas pačioje tautoje, ne 
ieškojimas gėrio, teisy
bės ir laisvės už savo 
tautos ribų. Tauta yra 
marga, įvairi. Reikia ją 
tokią priimti ir pakęsti: 
pakanta, solidarumas, 
vienybė yra pačios stip
riausios tautos tvirto
vės"...

Svetur atsidūrusią iš 
eiviją su tauta jungia 
bendruomenė, siejama tų 
pačių dvasinių ryšių — 
kalbos, kultūros, sieki
mų. Ir ja reikia tikėti. 
Nepakanka tikėjimo tik 
išpažinti, būtina jį ir vyk
dyti: "Ir mes tikime bend
ruomene, bet tikėjimas 
reikia žodžiais ir dar
bais išpažinti. Neišpažin
tas tikėjimas yra miru
si raidė,pabaltintas kars
tas, pilnas puvėsių ir 
pūlių... Stebiu susirinku
sią bendruomenę ir gal
voju: kiek čia netikėlių, 
kiek čia atvirų tikėjimo 
priešų, kiekpiktžodžiau- 
tojų... Ir štai Tu juos 
priimi ir neatstumi,kaip 
ir mane nusidėjėlį. Kaip 
gera, kad nieko neatstu- _ • H mi ♦

Poetas Jonas Aistis 
yra visuotinai pripažin
tas ir priimtas. Kriti
kas Jonas Aistis toli gra
žu ne visiem įtiko ir įtin 
ka. Ir tur būt neįtiks. 
Kai kam jis atrodo per

JONAS AISTIS v. Maželio nuotrauka

griežtas, kai kam per as
meniškas. Jis tai žinojo 
ir pats. Priekaištauja
mas, įžeidinėjamas ir 
ironizuojamas apie save 
sakė: "Manęs niekad ne- 
pykino ironija, o juoba 
šmaikštus sąmojis, ma
ne erzina juoko nepažįs 
tą tragikai ir netašyti 
bernai".

Jonas Aleksandravi
čius, 1952 pasirinkęs Ais
čio pavardę, gimė 1904 
liepos 7 Kampiškės dva
re, Aukšt. Panemunės 
valsčiuj, netoli Kauno. 
1907 tėvai nusikėlė į Rum
šiškes. Skaityti išmoko 
pats be didelių pastangų 
ir vargo. Knygų pasaulin 
įvedė tėvas, apsčiai jų 
turėjęs ir jas mėgęs kaip 
tikras bibliofilas. Skai
tė daug ir viską. Ne tik 
lietuviškai, bet ir rusiš
kai, lenkiškai, prancūziš
kai. 1919-27 mokėsi Kau
no "Aušros" gimnazijoj. 
Ją baigęs lituanistiką stu 
dijavo Lietuvos universi
tete Kaune, o 1936 gavo 
švietimo ministerijos sti
pendiją ir išvyko į Pran
cūzijos Grenoblio univer 
sitetą studijuoti prancū
zų literatūros. Prasidė
jus II pasauliniam karui 
ir Lietuvą okupavus So
vietų Rusijai, likosi I'ran ■> 
cūzijoj, 1944 studijas bai 
gė daktaro laipsniu, 1946 
atsidūrė Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse. Nuo 
1946 mokytojavo Maria- 
napoly, nuo 1952 dirbo 
Laisvosios Europos tąr- 
nyboj New Yorke, nuo 
1958 Kongreso bibliote
koj Washingtone.

Pirmasis Jono Aisčio 
eilėraštis "Gegutėlė" bu - 
vo išspausdintas 1927 
"Ateity". Bendradarbia
vo "Piūvy", "Nauj. Romu
voj" ir kt. žurnaluose. 
Atskiromis knygomis iš
leisti šie jo poezijos lei
diniai: 1932 Eilėraščiai, 
1933 Imago mortis, 1935 
Intymios giesmės, 1937 
Užgesę chimeros akys 

(paskirta valstybinė li
teratūros premija), 1940 
Poezija, 1942 Be tėvynės 
brangios, 1947 Nemuno 
ilgesys, 1948 Pilnatis, 
1951 Sesuo buitis, 1957 
Kristaliniame karste, 
1951 Poezija. Straipsnių 
rinkiniai, atsiminimai, 
kritikos apybraižos: 1935 
Dievai ir smuikeliai,

NAUJAS LIETUVIS 
DAKTARAS

Dr. Petras Banys

Petras Banys gegužės 30 
d. baigė Case Western Re
zerve Medical School įsigy
damas medicinos daktaro 
diplomą. Jis 1968 m. baigė 
Harvard University B. A. 
ir po to išvyko į Anglija ir 
tenai 1969 m. baigė London 
School of Economics & Poli- 
tical Science M. Sc. Iš Ang
lijos sugrįžęs studijavo 
VVestern Reserve Merical 
School M. D. Jaunas dakta
ras, būdamas didelių gabu
mų, gavo keletą premijų: 
National Merit. Scholarship 
nuo 1964 ligi 1968 m. ir 
antrą English - Speakit.g 
Union Fellotvship nuo 1968 
m. ligi 1969 m.

Petras Banys yra dakta
ro Petro ir Petrės Banių 
sūnus, gyvenančių Peoria, 
Illinois.

Naujam daktarui Petrui 
Baniui linkime geros sėk
mės. M. S. 

1954 Apie laiką ir žmo
nes, 1969 Milfordo gat
vės elegijos. Paruošta li
teratūrinių ir visuome
ninių straipsnių knyga 
Šiapus ir anapus. 1948 
redagavo Jurgio Baltru
šaičio poeziją, 1950 kar
tu su A. Vaičiulaičiu — 
Lietuvių poezijos antolo
giją, 1952 — K. Binkio 
Lyriką, 1954 kartu su S. 
Zobarsku — antologiją 
Gabiją, 1962 — partiza
nų Laisvės kovų dainas.

Trūko kelių savaičių 
iki šešiasdešimt devyne- 
rių metų, kuriuos Jonas 
Aistis atidavė lietuvių 
tautai ir Lietuvai. Ma
tom, kokį turtą jis per 
tuos metus sudėjo. Jis 
pats negrįžtamai pasi
traukė, jo paties žo
džiais, nusnigtas ir nu
lytas, likimo nuvargintas 
pasauly ir giesmėj, bet 
jo tauta liko turtingesnė. 
Tad atsisveikinam jį su 
tikros pagarbos ir gilaus 
dėkingumo jausmu.

NAUJAS DANTŲ
GYDYTOJAS

Dr. Dainius D. Degesys
Šį pavasarį Clevelan

do visuomenė susilaukė 
naujo profesionalo, o 
Korp! Neo-Lithuania — 
naujo filisterio. Jis yra 
Dainius D. Degesys, š.m. 
gegužės mėn. 30 d. bai
gęs Case Western Reser
ve Universiteto Odonto
logijos skyrių ir įsigijęs 
D.D.S. (Doctor of Dental 
Surgery) diplomą.

Dainius gimė 1947 m. 
gegužės mėn. 24 d. Augs
burge, Vokietijoje. Tė
vams atvažiavus į Ame
riką, lankė Clevelando 
St. Ignatius gimnaziją. 
Ją baigė 1965 m. ir įsto
jo į Case Western Reser
ve Universitetą, kur 1969 
m. gavo B.A. (Bachelor 
of Arts) laipsnį. Tolimes. 
nes studijas tęsė Odonto
logijos skyriuje.

Clevelando lietuviams 
Dainius yra gerai žino
mas: šalia studijų jis vi
sados rasdavo laiko do
mėtis lietuvių gyvenimu, 
dalyvauti parengimuose, 
buvo aktyvus Korp! Neo- 
Lithuania narys ir kas
metinis jos vasaros sto
vyklų dalyvis. Laisvalai
kiu domėjosi sportu, 
šachmatais, knygomis. 
Reikia tikėtis, ir ir atei
tyje neatitrūks nuo lietu
vių bendruomenės, liks 
aktyvus savo korporaci
jos filisteris.

Sveikiname dr. Danie
lių ir Romą Degėsius, 
išauginusius sūnų lietu
viškoje dvasioje, džiau
giamės drauge su jais jo 
gautu diplomu, o pačiam 
Dainiui linkime sėkmės 
pradedant naujai įsigytą 
profesiją!
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FILATELIJOS KAMPELIS
(6) ANTANAS BERNOTAS

KLEVO LAPO SALY
W PRARYS ALŠĖNAS

HAMILTONO MERGAIČIŲ "AIDAS”
JAV išleido šiuos naujus paš

to ženklus: 1. Gegužės 8 d. — 8 
c. pašto ženklą su buv. preziden
to Harry S. Trumano paveikslu.

Harry S. Truman (1884-1972) 
buvo gimęs Lamar, Missouri. 
Ten lankė mokyklą ir studijavo 
teisę Kansas City mieste. Pir
mojo Karo metu tarnavo ameri
kiečių ekspedicinėje kariuome
nėje Prancūzijoje kaip artileri
jos kapitonas. Grįžęs vertėsi 
{vairiais verslais ir įsitraukė 
į demokratų partijos veiklą. 1934 
m. išrinktas į JAV senatą. 1944 
m. rinkimuose buvo išrinktas 
JAV vice-prezidentu. 1945 m. ba- 
landžio 12 d. prez. Rooseveltui 
staiga mirus, Harry S. Truma- 
nas tapo 33-čiu JAV prezidentu 
(vėliau perrinktas antram ter
minui). Jo prezidentavimo me
tu, tuoj pasibaigus II Pas. karui, 
turėjo daug rūpesčių pokarinės 
Europos atstatymui. Su neleng
va sąžine jis davė ledimą nu
mesti pirmąsias atomines bom
bas ant Japonijos miestų Hiro- 
šimos ir Nagasaki, tuo užbai
giant Japonijos pasipriešinimą. 
Baigs prezidentavimą, jis iki 
mirties gyveno Independence 
mieste, Missouri valst.

2. Birželio 22 d. — trečias 
Amerikos revoliucijos 8 c. paš
to ženklas su pašto raiteliu.

•••
KANADA gegužės 16 d. išlei

do 8 centų p. ženklą, kuriuo pa
gerbiamas politikas Joseph Ho- 
we.

PI PER FITTER ASSISTANT 
FOREMAN

FOR BROOKLYN SHIPYARD
MUŠT HAVE SHIPYARD EXPER1ENCE AS WELL AS EXPERIENCE IN 
LAY OUT TARGET WORK IN FABRICATION. SALARY COMMEN- 

SURATE YVITH EXPERIENCE. EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

Call 212-625-3456, Ext. 238, for appointment 
IRA. S. BUSHEY & SONS INC. 
764 Courl SI. Brooklyn, N. Y.

An Equal Opportunity Employer
(45-51)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS
MOLD MAKERS
TOOL MAKERS
IST & 2ND SHIFT

Mušt have job shop experience and be able lo sėt up work from Blue 
Prints and Close Tolerance. Steady vvork for qualified men and over- 
tinie. Ali-fringe benefits.

APPLY CALL OR WR1TE

TDM CORPORATION
P. O. Box 277, Fletcher, North Carolina

704-684-9818
(41-50:

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.

Joseph Howe (1804-1873) gimė 
Halifaxe spaustuvininko šeimo
je. Nuo 1828 m. pradėjo pats 
leisti laikraštį Nova Scotian, ja
me keldamas mintis įgyti pro
vincijai daugiau ir liberalesnių 
įstatymų ir pravesti įvairių re
formų. 1836 m. buvo išrinktas į 
provincijos seimelį. 1854 m. bu
vo paskirtas visos Kanados gele
žinkelių komisionierium. Nuo 
1860 m. buvo Nova Scotia provin 
cijos ministerių pirmininku. 
1869 m. paskirtas Kanados val
džios tarybos nariu, vėliau ir 
valstybės sekretorium. 1873 m. 
buvo paskirtas Nova Scotijos vi 
ce-general gubernatorium.

SOV. SĄJUNGA išleido 4 ka
peikų pašto ženklą, kuriuo pa
gerbiamas žymu rusų drama
turgas Aleksandras Ostrovskis.

Aleksander Nikolajevič Os- 
trovskij (1823-1886) gimė Mask
voje, mažo valdininko šeimoje. 
Studijavo teisę, vėliau dirbo teis
mo raštinėje. Įkūrė kompozito
rių ir dramaturgų teisėms gin
ti draugiją, suorganizavo Mask
vos teatro mokyklą ir buvo jos 
pirmasis direktorius (1885). Ra
šyti pradėjo nuo 1847 m. Savo 
komedijose vaizdavo neteisingus 
anų laikų rusų valdininkus,tam
sius kaimiečius, gobšus pirk
lius ir įvairias šeimos negero
ves. Vienas geriausių rusų dra
maturgų, nors ir nepasiekęs Če 
chovo ir Gogolio aukštumos. Pa
rašė 48 veikalus. Lietuvių kal- 
bon išversta jo: "Vyrų vergija", 
"Pelninga vieta" ir "Neturtas ne 
yda" (vienoje knygoje, Jaunimo 
Bibliotekos serijoje, 1922 m.), 
"Perkūnija” ir "Laimingoji Die.. 
na”.

•••
V. VOKIETIJA išleido 30 pfe. 

nigių "turistinį" pašto ženklą, 
kuriame parodyta Helgolando sa 
la.

Helgolando sala guli šiaurės

Argentinoje Lanus mieste balandžio 15 d. buvo atidengta Lietuvos 
gatvės iškaba. Atidengimo iškilmėse dalyvavę kūmai su ALOs Ta
rybos pirmininku A. Mičiudu. Iš kairės: A. DambraVienė, Valerija 
Deveikienė, Irena Stankevičienė, A. Mičiudas, Juozas Šiušis, Teo
filius Aliukas ir Leopoldas Stankevičius. A Kirstuko nuotrauka

Argentinoje atidaryta dešimtoji 
gatvė Lietuvos vardu

Š.m. balandžio 15 d. 
Buenos Aires priemies - 
tyje Lanus, arti Susiv. 
Liet. Argentinoje įvyko 
iškilmingas gatvės Li
tuania atidarymas. Tai 
dešimtoji gatvė Litua
nia visoje Argentinoje. Šį 
kartą gatvė Libertad — 
Laisvė, tapo Lituania.

Iškilmngą pasiruoši
mą trukdė smarkus lie
tus, bet lietuviai mylį 
lietuvybę ir suprasdami 
tos dienos reikšmę gau
siai dalyvavo. Jų tarpe 
nemažas skaičius svetim
taučių — argentiniečių 
aukštų pareigūnų.

San Jose de Pompeo

jūroje už 65 km. nuo Vokietijos 
žemyno, priešais Elbės ir Ve- 
serio upių žiotis. Uolota, sta
čiais krantais, sala teturi tik 1 
kv. klm. ploto. Dabar ir anks
čiau žvejų uostas, paukščių ir 
jūrų gyvūnijos stebėjimo stotis 
maudyklių pajūris. Turėjo apie 
2500 fryzų kilmės gyventojus, 
daugiausia žvejus. Nuo XIV -XV 
amž. priklausė Šlezvigo-Holstei- 
no hercogams, 1714 m. atiteko 
Danijai, 1807 salą užėmė anglai, 
kurią tačiau 1890 m. iškeitė į 
Zanzibarą ir Ugandą (Afkriko- 
je). 1892 m. sala paversta jū
rų tvirtove ir saugojo priėji
mus prie Cuxhaveno, Bremeno 
ir Hamburgo. I Karo metu prie 
salos vyko keli stambūs mūšiai. 
Versalio taikos sutartimi, 1919 
m. kariniai įtvirtinimai buvo su 
naikinti. Hitlerio laikais saloje 
buvo vokiečių povandeninių lai
vų bazė. 1945 m. užimta anglų. 
1947 m. anglai visus gyventojus 
iškėlė, o kariniai įrengimai bu
vo sunaikinti; anglų ir amerikie 
čių karo lėktuvai buvo nusistatę 
salą iš oro visai sunaikinti, ta
čiau nepajėgė. 1952 m. gyvento
jai grąžinti J salą, miestelis ir 
uostas atstatomi, pastatytas švy
turys ir kt. — Nuo 1867 m. salai 
anglai leido atskirus pašto ženk
lus. 

bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos 10 vai. Da
lyviais buvo užpildyta 
bažnytėlė. Pamaldas at
laikė kun. Augustin Casa- 
nova._ Laike pamaldų gie
dojo Šv. Cecilijos choras 
lietuviškas ir lotyniškas 
giesmes, vadovaujant mu - 
zik. P. Saviskui, vargo
nais lydėjo Eleonora Mi- 
kučionienė; nepavargsta- 
mai dirbanti daug metų 
Šv. Cecilijos chore. Prie 
altoriaus laike pamaldų 
laikė Lietuvos ir Argen
tinos vėliavas Susiv. 
Liet. Argentinoje jauni
mas tautiniuose rūbuose

Po pamaldų buvo pasi
ruošta atidengti bronzi
nes lentas ir šventinti gat
vę Lituania, neperstoja
mai lyjant tapo atidėta. 
Įvyko balandžio 23 d. Bu
vo atidengtos abi bronzi 
nės lentos: — Viena La
nus miesto burmistro do
vana lietuvių kolonijai už 
vieningą veiklą irprogre 
są. Antroji ALOS Tary
bos dovana su Argentinos 
ir Lietuvos herbu ir įra
šu: Lanus miesto bur
mistrui Sr. Mjguel P. 
Monserrat. ALOS Tary
ba 15.4.73. Lentas atiden 
gė garbės kūmai ir ALOS 
Tarybos pirm. Arturas 
Mičiudas. Bronzinės len 
tos fundatorius yra kū
mas Juozas Šiušis.

Vaišės įvyko Susiv. 
Liet. Argentinoje gražio
je salėje — keturios ei. 
lės stalų per visą salę 
gražiai apdengti, papuoš
ti gėlėmis, sutalpino virš 
3000 žmonių. Visi gražia 
nuotaika ir džiaugsmu už 
ėmė vietas.

Prie garbės stalo sė
dėjo: Lanus miesto bur
mistras Miguel P. Mon
serrat su žmona. ALOS 
Tarybos pirm. A. Mičiu
das su žmona. Kun. A. 
Casanova. Susiv. L. Argt. 
pirm. R. Stalioraitis,dr. 
V. Dambrava, dr. M. Lo- 
rences ir gatvės Lituania

Hamiltono lietuvių 
mergaičių chorą "Ai
das" sorganizavo 1970 
metais vietos ateitininkų 
pirmininkas J. Pleinys, 
vadovauti bei diriguoti pa
kviesdamas solistą Vac
lovą Verikaitį.

"Aidas" nors dar jau
nutis, jau spėjo daug kur 
pasirodyti ir įgauti tam 
tikro garso. Jis koncerta
vo Chicagoje, Clevelan
de, Hartforde, New Yor
ke, Detroite, Montrealy
je, Kanados Londone ir 
kelis kartus Toronte.

"Aido" vadovas ir di
rigentas, V. Verikaitis, 
kaip dainos mokytojas, 
ypač jaunimo tarpe, gali
ma sakyti, turi stebukla
dario įtaigotojo privalu
mų. Jis netgi per labai 
trumpą laiką (sakysi
me šeštadieninėse mokyk
lose) taip greit paruošia 
jaunuolius lietuviškas 
dainas išpildyti ir jas pa. 
milti, kad tiesiog net ste
bėtis tenka jo sugebėji
mais toje srityje.

Iš surengtų koncertų ir 
šokių vakarų gauto pelno 
bei aukų, "Aido" Tėvų 
komiteto rūpesčiu, nese
niai buvo išleista plokš
telė "Baltos gėlės", ku
rioje įdainuotos šios dai
nos: "Baltos gėlės" — 
tai solisto V. Verikaičio 
buvusi mėgiamiausia dai
na ir turėjusi labai dide
lio pasisekimo koncerti
nėj publikoj. Kartą, pri
simenu, jam teko šią dai
ną kartoti scenoj net tris 
kartus. Už tai dabar ir 
plokštelė tos dainos var
du pavadinta. Šioj plokš- 

kūmai: Aldona Dambra- 
vienė, Irena Stenkevičie- 
nė, Valerija Deveikienė, 
Leopaldas Stankevičius, 
Teofilius Aliukas ir Juo
zas šiušis, Lomas de 
Zamora miesto teisėjai, 
dr. E. Delhonir ir dr. A, 
Villanueva su žmono
mis. Z. Uknevičius su 
žmona, kun. J. Petraitis 
ir kiti aukšti pareigūnai 
— argentiniečiai.

Iškilmes atidarė La
nus miesto valdybos at
stovas dr. A. Lodriguez 
su gražia tai dienai pri
taikyta kalba. Sveikino 
lietuvius už vieningą veik 
lą ir tvirtą pasiryžimą iš- 
laikyti lietuvybę ir veda - 
mą kovą už Lietuvos lais - 
vę. Buvo sugiedota Lietu 
vos ir Argentinos him
nai.

Po himnų,,programos 
vadovavimą perėmė Z. 
Juknevičius, pakviesda
mas kalbėti Susiv. Liet. 
Argt. pirm. R. Staliorai- 
tį kaip tų namų šeiminin
ką.

Meninę programą la
bai gražiai atliko jaunųjų 
ansamblis vadovaujant 
Olgai Zabarauskaitei - 
Casas, akordeonu lydėjo 
Juozas Romeika.

Paskiau vyko įteiki
mas diplomų ir dovanų 
ALOS Tarybos pirm. A. 
Mičiudui, Susiv. L. Argt. 
pirm. R. Stalioraičiui ir 
Pijui Gudelevičiui. Mies
to burmistrui M. Monser
rat buvo įteiktas diplo
mas ir knyga apie Lietu
vą ispanų kalboje, o jo 
žmonai gėlių puokštė. Ki
tiems knygos ir diplomai 
Kūmams vien diplomai.

Paskiau prasidėjo kal
bos ir sveikinimai._

Juozas šiušis 

telėj "Aidas" ją dainuoja 
su solistu ir choro vado
vu V. Verikaičiu. Toliau
— "Palik tik dainą man", 
"Piršleliai", "Žiburėliai 
žydi", "Nemunėli, Ne
munėli", "Mano gintarė
lis", "Nerūpestinga dai
nelė", "Ateisiu", "Ramu
nėlė", "Namo" (su sol. 
Verikaičiu), "Ant marių 
kranto", "Mano namas", 
ir "Suk, suk ratelį".

Plokštelę pagamino Ka
nados Toronto RCA Vic- 
tor bendrovė. Ją galima 
įsigyti parašant Pr. Gry
bui, 61 Magill St., Hamil- 
ton, Ont., 12, Canada. Kai
na $6.75.

"Aidas" numato išleis
ti ir kitą plokštelę savo 
dainų repertuaro.

Choro vadovas V. Veri
kaitis gimė 1924 m. Kau
ne. Savo profesijoj, kaip 
dainininkas, jis yra bo
sas — baritonas, turįs 
stambų, lengvai valdomą 
balsą ir gerą jo valdymo 
techniką. O dainos me
nas, kaip jo profesija, va
dintinas todėl, kad jis iš 
to pragyvena.

Dainininko karjeros 
pradžioj dainavimo jis 
mokėsi pas prof. Beno- 
nį ir sol. Al. Kutkų. 1944 
m., su kitais tūkstančiais 
lietuvių, pasitraukė į Vo
kietiją. Ten dalyvavo J. 
Štarkos vyrų chore Diilin- 
gene. Pereinamojoj sto
vykloj suorganizavo miš
rų chorą ir oktetą.

1948 m. atvyko Kana- 
don, kaip miško kirtėjas. 
Dirbo ir prie kitų dar
bų neišskiriant nei šlavė
jo darbo, tačiau lygiagre
čiai su tuo niekad nepa
miršo ir neapleido dai
nos. 1949 m. pradėjo var- 
goninkauti naujai įsteig- 
toj Toronte Prisikėlimo 
parapijoj. Tuo pat metu 
lankė Toronto Royal Con- 
servatory of Music. Pri 
sikėlimo parapijoj suor
ganizavo mišrų chorą ir 
vyrų kvartetą, taip pat
— vaikų chorą bei orkest
rą. Rengė koncertus vi e - 
toje, o su kvartetu — kon
certavo Kanadoj ir JAV- 
bės e.

Iš konservatorijos per. 
ėjo į Toronto universi
teto muzikos fakultetą, 
kurį baigė muzikos ma
gistro (MA) laipsniu. Tai 
buvo 1953 m.

Pradedant 1953 m. dai
navo savaitinėje radijo 
programoje CBC (Cana- 
dian Broadcasting Com 
pany) "Songs of my Peo
ple", kurią vėliau porą 
metų tuo pat vardu tę
sė televizijoj. Jo inicia
tyva 1956 m. televizijoj 
buvo pastatytas vaizde
lis su dainomis ir pašne
kesiais iš lietuvių gyve
nimo, su choru paruošė 
būdingas vaišes. Kaip so 
listas dalyvavo Canadian 
Opera Co. pastatymuose 
"Tosca", "Užburtoji flei
ta", "Manon", "Parduoto
ji nuotaka", "Madame 
Butterfly".

1956-59 m. V. Verikai
tis dalyvavo Stradford m. 
pastatymuoe Gilbert 
and Sullivan operečių ir 
su šia grupe važinėjo Ka
nadoje ir JAV-bėse.

Jo dabar vadovaujama
me chore "Aidas"dainuo
ja apie 60 jaunų lietuvai
čių. Ir linkėtina jam ilgus 
metus reprezentuoti lie
tuvišką dainą Kanadoje, o 
gastrolėse — ir JAV- 
bėse.
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Ačiū Čiurlionio 
ansambliui!

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos okupacijos — 
birželio įvykių minėjimas 
atidėtas į sekmadienį, lie
pos mėn. 1 d. ir įvyks se
kančia tvarka:

10:30 Šv. Mišios už pa
vergtą Lietuvą šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje ir 
tuoj po Mišių minėjimas 
parapijos salėje.

Pagrindinę kalbą pasakys 
LVS Ramovės ir Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas bu
vęs Chicagos Apygardos 
pirm, ir dabartinis LB Ci
cero Apylinkės pirm. And
rius Juškevičius. Himnus 
sugiedos solistas Julius Ka
zėnas. Minėjimas bus trum
pas.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis ir 
visa Clevelando ir apylin
kių lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

ALT Clevelando 
Skyr. Valdyba

PENSININKŲ DĖMESIUI
Sekmadienį, birželio 24 

d., 2 vai. p. p., p.p. Visockų 
sodyboje, 18202 Windward 
Rd. (ties Baltic Delicates- 
šen krautuve) kviečiamas 
Clevelando Lietuvių Pensi
ninkų Klubo susirinkimas 
— susipažinimo pobūvis.

Valdyba kviečia visus 
esamus ir būsimus Klubo 
narius su svečiais dalyvau
ti pirmame susipažinimo po
būvyje. Jeigu būtų lietin
gas oras, susirinkimas-po- 
būvis neįvyks.

♦ Dr. Stepas Matas, me
talurgijos inžinierius, vado
vaująs Republic Steel tyri
nėjimų grupei, gegužės 30 
d. Philadelphijoje išrinktas 
j American Institute of 
Mining and Metalurgical 
Engineers National Com- 
mittee programų vadovu 
dviem metam.

PAINT SPRAYER
For lamp paris and lighting fixture.«j 
Experience only. Steady hourly rate. 

Apply

ACME LIGHTING PRODUCTS
1667 E. 40 ST. 

CLEVELAND. OHIO 
(41-47)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
914-6835.

Ačiū už puikų koncer
tą Clevelando lietuvių 
šimtmečiui atžymėti š. 
m. birželio mėn. 9 d. Euc
lid High School Auditori
joj. Tai buvo tikra atgai
va pabūti puikioj, gerai 
vėsinamoj salėj palikus 
lauke tvankią ir rekordi
niai karštą vasaros pa
vakario kankynę ir pasi
džiaugti tokia miela, lie
tuvio širdžiai taip arti
ma programa.

Visos dainos (dėl jų pa
sirinkimo kiekvienam va 
lia turėti savo skonį) at
liktos su ansambliui 
įprastu preciziškumu. 
Net gana komplikuotos 
mūsų kompozitorių 
Gruodžio, Šimkaus ir Jo- 
kūbėno dainos nesudarė 
problemų jų išpildyto- 
jams. Simpatingos ir 
daug dirbusios kanklinin
kės savo uždavinį atliko 
su pasigėrėtinu kruopštu
mu. Amerikiečiams, iš vi 
so pirmą kartą atsilankiu 
siems į Čiurlionio kon
certą, ypatingą įspūdį pa
liko kanklės. Viena pro
fesorė net pakartoti
nai prašė įrekorduotų 
juostų, norėdama pasi
gaminti jų kopijas sau. 
Kanklininkės D. Bankai - 
tytės virtuoziškai pa 
skambinta Lietuviška 
rapsodija (Muz. A. Mi
kulskio kompozicija) de
ja neviškai pasiekė pel
nyto efekto didžiulėj 
salėj su ūžiančių vėsin
tuvų triukšmu.

Tautiniai šokiai su dai 
nos ir liaudies instru
mentų muzikos palyda tei
kė daug pasigėrėjimo. 
Bendras vaizdas būtų bu
vęs dar žavingesnis, jei
gu kai kurie ilgaplaukiai 
berniukai (labai gražūs 
ir geri šokėjai) būtų 
nors kiek "apsitriminę" 
savo mergaitiškas šukuo
senas.

Ypatingai stiprų įspū
dį paliko muz. Alf. Mi
kulskio sukurtoji kompo 
zicija "Rambyno Bala
dė". Nereikia turėti daug 
fantazijos, kad galėtum 
mintimis grįžtį įgarsią- 
ją Rambyno šventovę 
XIII amžiuje, ydant ga
lėtum įsijausti į visos 
tos senovės giesmės — 
maldos grožį. Ragelis ir 
kanklės sudarė tikrą se
novės apeigų muzikinį 
foną. Solistai Ir. Griga- 
liūnaitė ir VI. Plečkaitis

$25,000 
PREMIJA 

bus išmokėta 
THE CLEVELAND ELECTRIC 
ILLUMINATING COMPANY 

asmeniui, kurio informacija įgalins areštą ir nuteisimą asmens ar asmenų piktada

riškai ištuštinusių alyvą iš elektros transformatorių ir piktadariškai sugadinant įren

gimus sekančiose vietovėse:

] . Martha Substation, 16621 Puritas Road, Cleveland, Ohio. (1973 m. birželio 12 d. ar 
apie tą laiką).

2. Puritas Substation, 4401 West 131 Street, Cleveland, Ohio. (1973 m. birželio 12 d. 
ar apie tą laiką).

ar kitą kurį atvejį panašaus piktadariško veiksmo paliečiant pagelbinių stočių The 

Cleveland Electric Illuminating Company veikimą.

Šis pasiūlymas pasiliks galiojąs iki specialaus laiko paskelbimo, kurį The Illu- 

minating Company praneš šiame laikraštyje.

Nesant tokio pranešimo, šis pasiūlymas pasibaigs 60 dienų po to kai vykstąs 

pasikėsinimas The Illuminating Company oficialiai terminuotas, nebent tai būtų 

pratęsta specialiu pranešimu spaudoje.

Kontaktuokite: D. H. Hauser
Telephone 623-1350

Extension 601

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

savo partijas atliko be 
priekaištų.

Gražiai ir linksniai nu 
skambėjo "Vestuvių due
tas", sukurtas pagal vė
lesniųjų laikų buitines 
mūsų liaudies dainas.

Scena erdvi ir patogi. 
Šviesų efektai labai pri
sidėjo prie bendro vaiz
do pagražinimo. Cleve 
lando mastu publikos bu 
vo gana daug. Didžiulė sa^- 
lė su virš 1000 vietų at
rodo mums per didelė 
(dejalk Bet, rodos, pasi
stengę galėtume ją dar 
pripildyti. Bet čia jau telk
tų svarstyti ypatingas 
"priviliojimo" priemo
nes. Vien sumažintų kai
nų, atrodo,nepakako. Cle
velando Lietuvių bendruo 
menės apylinkės valdy

ba, suruošdama šį kon
certą, atliko gražų, pa
gyrimo vertą kultūrinės 
vertės žygį. Čiurlionio 
Ansamblio vadovas muz. 
Alf. Mikulskis, kanklių 
orkestro vadovė O. Mi
kulskienė, chormeiste
ris ir liaudies muz. ins
trumentų orkestro vad. 
R. Babickas, taut. šokių 
mokytojas ir režisierius 
P. Maželis, taut. šokių va- 
dovas M. Leknickas ir 
visas 87 asmenų ansamb 
lis pelno visų nuoširdžią 
lietuvišką padėką ir pri
pažinimą. (pk)

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

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

LIEPOS 1 D. SLA 136 kuopos 
gegužinė.

LIEPOS 8 D. sekmadienį šau
lių kuopos susirinkimas ir gegu
žinė K. O. Pautienių sodyboje.

LIEPOS 15 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė.

LIEPOS 22 D. sekmadienj 
Šaulių išvyka į gamtą su šaudy
mo pratimais.

LIEPOS 29 D. ALTS-gos Cle
velando skyriaus gegužinė.

RUGPIDČIO 17-19 D. Cleve
lando lietuvių Naujųjų Namų ati
darymas.

RUGSĖJO 3 D. Darbo Dieną, 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bo metinė gegužinė, šv. Juoza
po sodyboje.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su įdomia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

RUGSĖJO 23 D. Šv. Jurgio 
parapijos salėje šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktį.

SPALIO 21 D. Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin • 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V, 
Nakas.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

GRUODŽIO 31 — Naujų Me
tų sutikimas. Ruošia Lietuvių 
Bendruomenė Clevelando Apy
linkė Naujuose Lietuvių Namuo 
se.

1974

VASARIO 23 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius. Rengia 
Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA AREA

Arvio Aulomation, subsidiary of 
Arvin Industries, has immediate open- 
ings for:

SR. MECHANICAL
DESIGN ENGINEERS

ALSO

IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS
TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up work front 
blue prints Ac tolerance.
Should you be thinking about relocat- 
ing to Florida, here is an opportunity 
for full time, permanent employment 
in a new, modern, ai r conditioned 
plant. Good starting salary plūs out- 
standing benefits.

Apply or send complete 
resume to:

Personnel Dept.
ARVIN AUTOMATION, 

INC.
4820 Park Blvd.

Pinellas Park, Florida 33565 
(45-47)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MINI 50 METU VEDYBINIO GYVENIMO
SUKAKTĮ

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos garbės narys Albinas Tre
čiokas su žmona Ieva, nepraleidę nė vieno ALTS Seimo, šiais me
tais mini savo vedybinio gyvenimo 50 metų sukaktį.

J. Gaižučio nuotrauka

JAV Lietuviu Bendruomenės 

rinkimų rezultatai

1973 m. gegužės 19 ir 20 
d. JAV Lietuvių Bendruo
menės VII Tarybos ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo rinkimams pra
ėjus, Vyr. Rinkimų Komi
sija skundų nėra gavusi. 
Rinkimai yra įsiteisėję.

JAV LB VII TARYBA
Buvo renkami 42 Tary

bos nariai. Balsavo 10,440 
asmenų.

Pagal balsuotojų skaičių 
iš atskirų apygardų į Ta
rybą įeina šie daugiausia 
balsų savo apygardos gavę 
asmenys:

VAKARŲ APYGARDOJE 
(balsavo 483) — 2: 

Mažeika, Antanas. 56 m. 
Žmuidzinas, Jonas, 41 m.

VIDURIO VAKARŲ APYG. 
(b. 4,523) — 18: 

Kisielius, Petras, 55 m. 
Kriaučeliūnas, Leonas, 52 m. 
Razma, Antanas, 50 m. 
Bobelis, Kazys, 50 m. 
Žumbakis, Povilas, 35 m. 
Jasaitytė, Jūratė, 21 m. 
Kijauskas, Gediminas, 42 m. 
Nainys, Bronius, 52 m. 
Jasaitis, Jonas, 46 m. 
Trakis, Ansas, 60 m. 
Vardys, Vytautas, 48 m. 
Vaitkevičiūtė, Daiva, 23 m. 
Kamantas, Vytautas, 43 m. 
Borevičius, Jonas, 63 m. 
Ardys, Juozas, 50 m. 
Genčius, Rimantas, 19 m. 
Blinstrubas, Teodoras, 66 m. 
Dundzilienė, Dalia, 35 m.

OHIO APYGARDOJE
(b. 1,993) — 8:

Damušis, Adolfas, 65 m. 
Urbonas, Jonas, 48 m. 
Rugienius, Algis, 38 m. 
Kudukis, Raimondas, 33 m. 
Lenkauskas, Edmundas, 49 m. 
Kutkus, Vytautas, 56 m. 
Selenis, Robertas, 20 m. 
Yucius, Vytautas, 50 m.
BOSTONO APYGARDOJE 

(b. 539) — 2: 
Kapočius, Juozas, 65 m. 
Makaitis, Algis, 28 m.

CONNECTICUT APYG.
(b. 689) — 3:

Vileišis, Petras, 68 m. 
Vaitkus, Viktoras, 57 m. 
Dzikas, Alfonsas, 34 m.

NE1V YORKO APYGARDOJE 
(b. 775) — 3: 

Balkūnas, Jonas, 70 m. 
Vakselis, Aleksandras, 56 m. 
Radzivanas, Vytautas, 27 m.

NEW JERSEY APYGARDOJE 
(b. 803) — 3: 

Melinis, Valentinas, 36 m. 
Šomkaitė, Rozalija, 48 m. 
Šaulys, Algimantas, 33 m.
PIETRYČIŲ APYGARDOJE 

(b. 635) — 3: 
Volertas, Vytautas, 51 m. 
Zerr-Mačiulytė, Aušra, 34 m. 
Genys, Jonas, 49 m.

PLB SEIMAS
Buvo renkami 45 Seimo 

atstovai. Balsavo 10,426 as
menys. (Visose apygardose 
balsuotojų skaičius buvo 
toks pat, koks ir Tarybos 
rinkimuose, tik Vidurio Va
karų apygardoje buvo 14 
mažesnis).

Pagal balsuotojų skaičių 
iš atskirų apygardų į Sei
mą įeina šie daugiausia bal
sų savo apygardose gavę 
asmenys:
VAKARŲ APYGARDOJE — 2: 

Čekanauskas, Vytautas, 44 m. 
Pažiūra, Vladas, 60 m.

VIDURIO VAKARŲ 
APYG. — 19:

Kriaučeliūnas, Leonas, 52 m.. 
Kisielius, Petras, 55 m. 
Bobelis, Kazys, 50 m. 
Žumbakis, Povilas, 35 m. 
Razma, Antanas, 50 m. 
Nainys, Bronius, 52 m. 
Jasaitytė, Jūratė, 21 m. 
Kijauskas, Gediminas, 42 m. 
Ambrozaitis, Kazys, 54 m. 
Trakis, Ansas, 60 m. 
Vaitkevičiūtė, Daiva, 23 m. 
Vardys, Vytautas, 48 m. 
Jasaitis, Jonas, 46 m. 
Kamantas, Vytautas, 43 m. 
Borevičius, Jonas, 63 m. 
Genčius, Rimantas, 19 m. 
Kairys, Anatolijus, 58 m. 
Kleiza, Vaclovas, 40 m. 
Danilevičius, Zenonas, 58 m.

OHIO APYGARDOJE — 9: 
Damušis, Adolfas, 65 m. 
Urbonas, Jonas, 48 m. 
Rugienius, Algis, 38 m. 
Zaparackas, Algis, 32 m. 
Kudukis, Raimondas, 33 m. 
Lenkauskas, Edmundas, 49 m. 
Kutkus, Vytautas, 56 m. 
Čyvas, Vladas, 58 m. 
Klimas, Antanas, 48 m.

BOSTONO APYGARDOJE — 2: 
Kapočius, Juozas, 65 m. 
Jančauskas, Povilas, 57 m.

CONNECTICUT APYG. — 9: 
Vaitkus, Viktoras, 57 m. 
Vileišis, Petras, 68 m. 
Dzikas, Alfonsas, 34 m.
NEW YORKO APYG. — 3: 
Balkūnas, Jonas, 70 m. 
Vakselis, Aleksandras, 56 m. 
Raugalas, Pranas, 59 m.

NEW JERSEY APYG. — 4: 
Melinis, Valentinas, 36 m. 
Dabušis, Viktoras, 62 m. 
Jankūnas, Kazys, 63 m.
PIETRYČIŲ APYG. — 3: 
Volertas, Vytautas, 51 m. 
Zerr-Mačiulytė, Aušra, 34 m. 
Genys, Jonas, 49 m.
Vyr. rinkimų komisija 

nuoširdžiai dėkoja laikraš
čiams už spausdinimą rin
kimų informacijos ir visoms 
LB valdyboms ir rinkimų 
komisijoms už malonų ben
dradarbiavimą.

Vyr. Rinkimų Komisija:

Balys Graužinis, 
dr. Antanas Milaknis, 
P. Algis Raulinaitis, 
Vladas šimoliūnas, 
dr. Grigas Valančius

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Senbernio — "Paslaptingo
ji”, S. Mažylio — "Drauge
liai”, P. Rausvytės — "Ske
veldros”, šienpiūvio — 
"Meilė”, Naro — "Naujų 
Metų vakaras", Adomo Up- 
što — "Dėmė ant krūtinės”, 
Banga — "Naktis prie eže
ro".

• PLB valdybos posėdy 
birželio 2 d., kuriame daly
vavo pirm. S. Barzdukas, 
dr. A. Butkus, dr. H. Bra
zaitis, A. Giuliušis, M. Len
kauskienė, dr. V. Majaus
kas, dr. A. Nasvytis ir A. 
Rinkūnas, buvo svarstyti 
Washi'ngtone įvyksią n č i o 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 3 
d. PLB seimo reikalai ir 
priimta programa.

• Skirtingai yra žiūrima 
į Bendruomenės dalyvavimą 
Lietuvos laisvinimo veiklo
je. šiam klausimui vispu
siškai aptarti rengiamos 
PLB seime svarstybos, ku
riose bus ieškoma bendro 
darbo ir darbų derinimo 
formą. Klausimo referen
tais kviečiami diplomati
nės Lietuvos tarnybos, 
kraštų lietuvių bendruome
nių ir Vliko atstovai. Svar- 
stybas organizuoja PLB 
valdybos visuomeninių rei
kalų vicepirm. dr. H. Bra
zaitis. Jos vyks šeštadienio, 
rugsėjo 1, seimo posėdy.

New York

DEMONSTRACIJOS 
PRIE JT

Baltic Appeal to the 
United Nations išleido tri
jų tautų atstovų pasirašytą 
a t s i šaukimą, kviesdamas 
visus į demonstracijas.

šeštadienį, birželio 23, 
New Yorko apylinkės bal- 
tiečiai renkasi prie Jungti
nių Tautų — Dag Ham- 
markskjold Plaza, 47 St. ir 
1 Avė. Tom demonstracijom 
bus pasveikintas draugas 
Brežnevas, kuris dabar lan
ko Jungtines Amerikos Val
stybes.

■Praeitais metais gegužės 
mėnesį, vieną dieną prieš 
Nixono atvykimą į Maskvą, 
jaunimas Kauno gatvėse 
sukilęs demonstravo, pa
gerbdamas susideginusį kan 
kinį Romą Kalantą, šios de
monstracijos siekė atkreip
ti pasaulio dėmesį, kad Bal
tijos tautų laisvė buvo 
atimta Stalino, susitarus su 
Hitleriu.

Brežnevas dabar Helsin
ky ir Washingtone nori 
įteisinti tą užgrobimą. Lais
vame krašte, kur galima 
protestuoti, kviečiamas kiek 
vienas žmogus į tokia de
monstracijas, kad tuo iš- 
reikštume savo solidarumą 
Kalantai, Kudirkai, Estijos 
ir Latvijos kovų, draugam.

Atsišaukimą pasirašė:
Estai: H. Ainso, Y. An- 

son, A. Juriado. P. Saar, J. 
Simonson, L. Wahter;

Latviai: V. Aparjods, A. 
Berzinš, U. Gruva, D. Haz- 
ners, H. Ozolina, I. Rup- 
ners, A. Smiltars, I. Spil- 
ners, Z. Zadvinskis;

Lietuviai: prel. J. Balkū
nas, K. Miklas, A. Vakselis, 
J. K. Valiūnas.

Demonstracijų pradžia 12 
vai.

MINĖS BAISŲJĮ BIRŽELĮ
New Yorko protestantų 

parapija, vadovaujama kun. 
Dagio ir Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugija, birželio 
mėn. 24 d., Woodhavene, 9-1 
St., parapijos salėje, ruošia 
baisiojo birželio įvykių ir 
Joninių minųjimą. Pagrin
dinę kalbą pasakys glaipė- 
diškis veikėjas M. Gelžinis. 
Dalyvaus iš Lietuvos nese
niai atvykęs V. Gadliaus- 
kas, kuris papasakos įspū
džius apie dabartinį oku
puotą Klaipėdos kraštą ir 
Klaipėdos miestą, kuriame 
yra sutelktas didelis sovie-

East Chicago

PAMINĖTI BIRŽELIO 
ĮVYKIAI IR ROMO 

KALANTOS METINĖS
ALB-nės East Chicagos 

apylinkės valdybos rūpes
čiu š; m. birželio 10 d. pri
siminti baisieji birželio įvy
kiai ir Romo Kalantos me- 

' tinės sukaktis.
Minėjimas pradėtas ptv- 

maldomis šv. Pranciškaus 
(lietuvių) parapijos bažny
čioje. Lietuviškai mišias 
atnašavo kun.. Povilas Ja- 
kulevičius, prasmingas gies
mes giedojo choras, veda
mas muziko A. Giedaičio.

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos sa
lėje. Tinkamą maldą sukal
bėjo kun. P. Jakulevičius, o 
paskaitą skaitė LB apyl. 
pirmininkas Petras Indrei- 
ka. Savo žodyje prelegentas 
skaičiais pavaizdavo vykdo
mą rusiško komunizmo ge
nocidą ir prašė nesusižavėti 
komunistų gražiais žodžiais, 
bet būti tvirtais ir įvykius 
vertinti blaivai ir kritiškai. 
Plačiau prelegentas susto
jo prie Romo Kalantos au
kos ir jos prasmės. Romo 
Kalantos auka tegul mums 
primena, kad okupantų pa
vergta lietuvių tauta tebėra 
gyva ir neatsisako nuo lais
vo ir nepriklausomo gyve
nimo.

Meninėje dalyje Aldona 
Indreikaitė-Kallok paskaitė 
p r a s m i ngus eilėraščius: 
Fausto Kiršos — "Maldą" 
ir Putino "Vivos Plango”, 
o Eglė Juodvalkytė — iš
trauką iš R. Spalio "Rezis
tencijos”. Jaunasis Vaiče- 
liūnų Jonukas gražiai pa
grojo akordeonu keletą lie
tuviškų liaudies dainų me
lodijų.

Minėj imas, nežiūrint kar
što oro, buvo gausus, turi
ningas ir sklandžiai praves
tas. Minėjimą pravedė LB 
apylinkės vicepirm. K. Po
cius.

Minėjimo metu buvo pri
imtos dvi rezoliucijos: JAV 
prezidentui R. Nixonui dėl 
Simo Kudirkos išlaisvinimo 
iš sunkiųjų darbų stovyklos 
ir su visa šeima įsileidimo 
į Ameriką ir antra — Vals
tybės Sekretoriui Rogers, 
dėl įvyksimos Europos Sau- 
gumos konferencijos. Kad 
būtų iškeltas Lietuvos ir ki
tų Pabaltijos valstybių oku
pavimo klausimas ir leista 
tautoms laisvai apsispręsti 
ir pasirinkti valdymosi for
mą.

Lietuvių Bendruomenės 
East Chicagos apylinkės ge
gužinės įvyks š. m. liepos 8 
d. (sekmadienį), Jonyno so
duose, Chesterton, Ind.

Veiks užkandinė, baras ir 
daug kitų įvairumų. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti ir gražios gamtos 
prieglobstyje praleisti po
pietę.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos tradicinė gegu
žinė įvyks š. m. liepos 21 
d. (šeštadienį). Lietuvių 
kultūros namuose, Union 
Pier, Mich.

Gros neolituanų orkest
ras, veiks užkandinė, baras 
ir bus daug įdomių netikė
tumų.

Visi lietuviai kviečiami 
atvykti ir kartu praleisti 
vakarą. faj) 

tų laivynas. Minėjimo pra
džia 2 vai. p. p. Į Minėjimą 
kviečiami visi tautinių sro
vių lietuviai.

• šv. Pranciškaus Varpe
lis, mėnesinis religinio-pa- 
triotinio turinio laikraštis, 
leidžiamas lietuvių pranciš
konų, Brooklyn, N. Y„ kurį 
šiuo metu redaguoja T. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M., 
paminėjo savo gyvavimo 50 
metų sukaktį, išleisdamas 
specialų numerį. Pirmasis 
šio laikraštėlio numeris pa
sirodė 1923 metais Klaipė
doje.

Windsoro lietuvaičių kvartetas Aušra atliekant Detroite birželių 
minėjime meninę programą. Nuotraukoje: akomp, Kristina Puidai- 
tė, Dana Kozulytė, Rūta Čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė 
Giedriūnaitė.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
■ ■■ANTANAS GRINIUS

MINĖJO BIRŽELĮ
Birželio 10 d. gyvenantieji Det

roite estai, latviai ir lietuviai 
minėjo baisią sukaktĮ, kai rusai 
okupavę Lietuvą, vykdė masinę 
deportaciją į Sibirą. Visose Dėt. 
roito lietuvių parapijų bažnyčio
se pamaldose organizacijos da
lyvavo su savo vėliavomis.

Švento Antano bažnyčioje mi
šias atlaikė ir tai dienai skirtą 
pamokslą pasakė svečias kun. 
Justinas Steponaitis. Bažnyčio
je dalyvavo organizacijos su 7 
vėliavomis ir jas tvarkė Jūrų 
šaulių "Švyturio" kuopos pirmi
ninkas Mykolas Vitkus. Giedoji
mui bažnyčioje vad. Pranas Za- 
ranka.

švento Petro bažnyčioje mi
šias laikė ir tai dienai skirtą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Baž
nyčioje dalyvavo organizacijos 
su 5 vėliavomis, kurias tvarkė. 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
pirmininkas Vincas Tamošiū
nas. Mišių metu giedojo muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas baž
nytinis choras.

Pagrindinis ir bendromis jė
gomis estų, latvių ir lietuvių su
rengtas minėjimas įvyko 3 v. 
p.p. Mercy Kolegijos patalpo
se studentų centre. Minėjimas 
pradėtas vėliavų įnešimu. Es
tų, latvių ir lietuvių vėliavos 
buvo perrištos gedulo kaspi
nais.

Latvių šv. Povilo evangeli
kų bažnyčios kun. Valters Li
pintais atkalbėjo invokaciją - 
maldą.

Amerikos Himną atgiedojo 
sopranas Mrs. Vilma Niinemann.

šioms pradžios ceremonijoms 
vadovavo ir atidaromąjį žodį ta
rė Pabaltijo Komiteto pirminin
kė Baiba Rudzits. Tolimesnei 
programos daliai vesti ji pakvie
tė adv. Algirdą Ambrosę, ku
ris perėmęs vadovavimą pir
miausia pristatė mums į šį mi
nėjimą atsilankiusius svečius.

Meninėje dalyje estas barito
nas Raimond Tralla, padainavo 
keletą estų dainų. Jam akompa
navo estė Emilie Kalkun.

Gubernatoriaus W. Milliken 
proklamaciją perskaitė Yolanda 
Baužienė, o Detroito miesto bur
mistro — R. Gribbs perskaitė 
Kalle Eeelnurme.

Latvaitės Mara ir Anda Si- 
pols atliko muzikos kūrinėlį. 
Viena iš jų skambino pianinu, 
o kita pritarė klarnetu. Joms 
pabaigus, Algis Zaparackas pri
statė Clevelando miesto viešų
jų įmonių direktorių Raimundą 
Kudukį, kuris šio skaudaus mi
nėjimo proga pasakė kalbą. Po 
jo kalbos lietuvių kvartetas "Auš
ra", vadovaujamas Valės Taut- 
kevičienės, kurį sudaro Dana 
Kožulytė, Rūta Čerškutė, Aldo

Dalis publikos birželio (vykių minėjime Detroite. Minėjimą su
ruošė Pabaltiečių komitetas. Prieky matyti sėdint Gražina ir inž. 
Raimundas Kudukiai, Algis Zaparackas ir adv. Algirdas Ambrose.

na Tautkevičiūtė, Nijolė Gied
riūnaitė ir akompaniatorė Kris
tina Puidaitė, padainavo tris dai
nas: Plaukia Nemunėlis, Tėvy
nė Lietuva ir Gimtinės beržai. 
Visa meninė dalis, kurią atli
ko estai latviai ir lietuviai buvo 
išpildyta gerai ir susilaukė daug 
plojimų.

Po "Aušros" kvarteto dainų 
Liga Jakabson perskaitė paruoš 
tą rezoliuciją ir ją visi vienbal
siai plojimu priėmė. Rezoliuci
ja bus pasiųsta Prezidentui, vi
ceprezidentui, senatoriams, kon- 
gresmanams ir kitiems parei
gūnams.

Minėjimas baigtas sugiedant 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnus. Minėjime dalyvavo virš 
200 žmonių. Esant tokiai karštai 
dienai į minėjimą atvykusiųjų 
skaičius yra patenkinamas. Šį 
Pabaltijo Tautų minėjimą te
legrama sveikino senatorius Ro 
bert Griffin.

Iškilmingai daliai pasibaigus 
vadovybė ir dalis svečių turėjo 
Danų Klube pietus. Pietų metu 
estai įteikė R. Kudukiui dova
ną — knygą "Kapai be kryžių".

Pabaltijo Komitetą sudaro: es
tai Kalle Eelnurme, Toomas Ru- 
>en, Raimond Tralla, latviai lig. 
'ars Jekabsons, Uldis Mednis, 
3aiba Rudzits ir lietuviai Algir- 
das Ambrosė, Yolanda Baužie
nė, Jonas Urbonas ir Algis Za
parackas.

• DETROITO - VVINDSORO 
lietuvių bendra gegužinė įvyks 
birželio 23 d. St. Michaels par
ke — Windsore, Gegužinės pra
džia 3 vai. p.p.

Vyks įvairios pramogos jauni
mui ir vyresniesiems. Šokiams 
yra didelė salė. Vakare bus Jo
ninių Laužas. LB Detroito ir 
Windsoro apylinkės valdybos vi
sus kviečia atsilankyti.

• LB DETROITO APYLIN
KES valdyba savo posėdyje bir
želio 7 d. nutarė Detroito News 
laikraščio bibliotekai užprenu 
meruoti žurnalą "LITUANUS” 
ir Encyciopedia Lituanica visus 
šešius tomus, kad ten būtų ge
resnė informacija apie Lietu
vą ir lietuvius. Šį nutarimą vyk 
do iždininkas Alfonsas Velavi- 
čius.

• JURŲ ŠAULIŲ "ŠVYTU
RIO" kuopos sekretorius Pet
ras Bitleris gavo iš Lietuvos 
liūdną žinią, kad ten mirė jo 
brolis teisininkas Adomas Bit
leris.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Good wages and benefits. Lo- 
cated on Route 1 14 miles from 
Baltimore. Call 301-792-7574 
ask for Mr. Frangos.

An Equal Opportunity Emplover 
(45-47)
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