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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CAMBODIJOJE
PO PREZIDENTO ANTRO RAPORTO

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praėjusį trečiadienį
prezidentas antru kartu
kreipėsi tiesiogiai įtautą per televiziją. Tokio
drastiško žingsnio ne
reikėtų, jei daugumas ko
mentatorių, kurie anks
čiau ar vėliau suformuo
ja vadinamą ’viešąjąnuomonę’, nebūtų iš anksto
nusiteikę prieš karo
veiksmų
perkėlimą į
Cambodijos teritoriją.
Jų pažiūra yra tokia, kad
JAV be reikalo įsikišo į''
Vietnamą. Iš to išplaukia
logiška išvada, kad jei pa
daryta klaida, ją reikia
atitaisyti, nors tai ir
reikštų visos pietryčių
Azijos atitekimą komu
nistams.* Tokia išvada
dar paremiama argumen
tu, kad JAV net neturi kitos galimybės. Karas
Vietname JAV gali pri
vesti prie bankroto.
Toks įtaigoj imas taip

paveikė amerikiečius,
kad šiuo metu mažiau
kaip trečdalis (29% pa
gal viešosios nuomonės
tyrinėtoją Louis Harris)
dar mano, kad amerikie
čiams nereiktų trauktis
iš pietryčių Azijos,dau
guma (58%) reikalauja
pasitraukimo.
Tokiom
nuotaikom įsigalint, ad
ministracijai yra nepap
rastai sunku pasiekti sa,vo pasistatytą tikslą —
teisingą taiką. Nes kaip
neaiškinsi, pasitrauki
mas be taikos vis tiek
yra kapituliacija išsimokėjimui, nebent per tą
laiką Pietų Vietnamas
taip atsistotų ant kojų,
kad
galėtų išsilaikyti
prieš komunistines už
mačias tik su materiali
ne JAV pagalba.

žygio politinę pusę. O ji
atrodo svarbesnė už militarinį pasisekimą ir
rastų ginklų kiekius.

PRISIMINKIM BIRŽELIO TRYLIKTA.

VIRŠUJE: Vaizdas iš Lietu
vių Tautos Genocido parodos.
Priekyje kūjo ir plautuvo ženk
le kabo laikrodis, rodąs komu
nizmo plėtrą pasaulyje. Toliau
matome skydus, kuriuose su
glausta vertinga, komunizmo
baisiuosius darbus vaizduojan
ti dokumentinė medžiaga, pa
rodą, prieš atidarant Sheraton
viešbutyje birželio 13 d., Da
riaus ir Girėno salėjeapžiūrėjo spaudos ir visuomenės atsto
vai.
V. Noreikos nuotrauka

Bičkienė. Jiems akompa
nuos A. Vasaitis. Gar
bės svečiai bus gražiai
priimti, juos į vietas pa
lydės jaunos lietuvaitės,
apsirengusios tautiniais
drabužiais. Dail. Bronė
Jameikienė
amerikie
čiams svečiams aiškins
parodos turinį.
Kad visa tai gražiai
ar praleisti be rimto dė
praeitų, šios dalies pla mesio.
Mes, išėję iš savo
nuotojos — F. Mackevi
čienė, A. Rūgytė, N.
sios žemės, išsinešėme
Vengrienė ir M. Krauchu - Išgyventus įspūdžius ir
patirtas okupanto nuo
nienė intensyviai dirba,
skaudas, mes esame gy
drauge su šių visų dar
vi liudininkai anų skaubų vykdytoju dr. Leonu
džiųjų įvykių. Gi lietuvių
Kriaučeliflnu.
tauta per 30 metųpakėlė
Ši ketveriukė nori su
dar daug skaudžios prie
kviesti kuo daugiausia spaudos metų, jos vai
Chicagos lietuvių ne tik kai, nenorėję vergauti,
pasižiūrėti Lietuvių tau pasirinko mirtį. Ar jų
Dr. Leonas Kriaučetos Genocido parodos, tarpe nėra mūsų brolių
liūnas, savo iniciatyva
bet kad lietuviai užpil
ir seserų, tėvų ir vaikų?
lankėsi Washingtone, kal dytų erdvią viešbučio saTad šiais metais ruo
bėjosi su JAV senato - lę ir akademijos-vaka- šiamoji birželio 13 diena
kongreso nariais ir ki
rienės metu.
kiekvienam iš mūsų dar
tais aukštais amerikie
teprimena, kad
Ar mes ateisime joms kartą
čių pareigūnais ir dau
mes
esame
skolingi sava
talkon, ar tik numosime
guma jų dalyvaus birže
jai
žemei
daug
ką. Esa
ranka ir šį įvykį pralei
lio 13 d. Chicagoje Sheme
skolingi
ir
tiems,
ku
sime negirdomis?
raton viešbutyje Lietu
rie
mirė,
kad
tauta
lik

Ne, čia ne vien tos
vių Tautos Genocido pa
tų
gyva.
Jų
atminimą
ir
darbščios
ketveriukės
rodos atidaryme, o vė
prisiminkime birželio 13
reikalas
ir
ne
vien ko
liau akademijoje ir va
d.
miteto pirmininko. Lie
karienėje, kurios metu
Tą dieną Chicagoje,
tuvių Tautos Genocidas,
kongresmanas G. Ford
Jėzuitų
koplyčioje, 11
Lietuvos okupacijos 30
pasakys pagrindinę kal
vai.
už
visas
bolševikų
metų skaudi sukaktis ir
bą. Trumpa meninę dalį
nukankintas
ir
visų oku
baisieji birželio įvykiai
atliks mūsų solistai Sta
pacijų
metais
žuvusias
neturėtų būti pamiršti,
sys Baras ir Prudencija
aukas Sibiro tremtinys
kun. K. Juršėnas atna
šaus Šv. Mišias, o kaceto kankinys prof. kun.
Stasys Yla pasakys mo
mentui pritaikytą pa
mokslą.
Pamaldų metu giedos
solistas Jonas Vaznelis ir "Dainavos” meno
ansamblis, vadovauja
mas muz. Petro Armono.
Po pamaldų prie pa
minklo Žuvusioms už
laisvę, Jaunimo Centro
sodelyje bus padėti vai
nikai.
Ir šioje susikaupimo
valandoje dalyvaukime,
ir savo maldoje prisi
minsime lietuvių tautos
kankinius, kritusius už
mūsų tautos laisvę.
Ruošiantis paminėti
Lietuvos okupacijos 30
metų sukaktį, birželio
skaudžiuosius
įvykius
bei pristatyti Lietuvių
Tautos Genocidą ameri
kiečių visuomenei tenka
atlikti daug smulkių ir
stambių darbų. Dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, vado
vaująs tiems darbams,
talkon
pasikvietė ir
energingą ketveriukę, ku
ri sudaro akademijaivakarienei ruošti kom isiją. Šios komisijos pa
skirtis yra gerai supla
nuoti vakarienę ir dali
nai programą. O svar
biausiai, kad šioje vaka
rienėje - akademijoje da
lyvautų kuo gausiausiai
patys lietuviai.

Pirmą kartą po šiau
rinio Vietnamo bombar
davimo sustabdymo viso
je kovoje už pietryčių
Kaip mes jau šioje
Azijos laisvę amerikie
vietoje anksčiau paste
čiai
ne gynėsi, bet puo
bėjome, režimo pasikei
lė. Negalima abejoti, kad
timas Cambodijoje davė
be jų įsikišimo šiandien
progos pabandyti sulai
NEPAKENČIA
Cambodijoje būtų įsiga
kyti tariamai neišvengia
lėjęs
komunistinis re
mą likimo raidą. Pre
PROTESTUOTOJU
žimas. Tiesa, negali sa
zidentas negalėjo nepa
kyti, kad nūdien CamboSovietinis režimas pa sinaudoti ta proga, ta dija jau išsaugota. Deja,
siryžęs toliau smogti čiau nuotaikos krašte tos ne, bet kiekvienu atveju
tiems,
kurie kovoja progos išnaudojimą rei jai buvo įduotas šansas
prieš gyventojų nekenčia kalavo apdengti '...m tik? pabandyti kartu su kito
mą režimą ar bet kuriuo ra skraiste, būtent, jis mis dar laisvomis piet
būdu • reiškia protestą. aiškino, kad žygis įCam ryčių Azijos tautoms
bodiją buvo reikalingas
Dabar paskelbtos pen
JAV... nuostolių suma atsispirti prieš agresi
kios suimtųjų pavardės.
ją iš Siaurės. Kartu, žy
turėję ryšio su anksčiau žinimui. Galutinoje iš
gis į Cambodiją labai pa
suimtuoju ir vėliau nepil vadoje toks teigimas kėlė Pietų Vietnamo ar
napročiu pripažintu ats. yra teisingas, tačiau iš mijos moralę, kuri taip
gen. Petru Grigorenko. pirmo žvilgsnio jis at reikalinga visos ’vietrodo kaž kaip neįtikina
Dėl generolo pasiprieši
namizacijos’ programos
nimo režimui simboliu mai. Už tat prezidento pasisekimui. Blogiausiu
virtusiu, buvusių veiks kritikų teigimas, kad žy atveju žygis į Cambodi
mų, dabar, iš dalies,kal gis į Cambodiją tėra tik ją davė pietryčių Azijos
rizikingas karo praplė
tinami kiti.
susiorganizavimui bent
Kas jie? Pirmasis jų, timas rado palankią dir pusmetį papildomo lai
darbininkas
Vladim ir vą. Girdi, tai kas, kad ko.
Geršuni, 39m. amžiaus, mes nuėjome į Cambo
Liūdna, kad preziden
platinęs lapelius, ku diją? Juk žadame pasi
riais buvo protestuoja traukti, o kai pasitrauk tas dėl susidėjusių ap
ma prieš Čekoslovaki sime, komunistai vėl už linkybių ir nuotaikų ne
jos invaziją, Stalino kul eis ir visos aukos nueis galėjo tuo su pagrindu
to atgaivinimą ir gen. niekais. Kad tokios nuo pasigirti. Vietoje to jis
taikos vyrauja krašte, ge turėjo didesnį dėmesį
Grigorenkos suėmimą.
Geršuni buvo suimtas š. riausiai rodo senato dau skirti paimtam amuni
gumos nusistatymas nu cijos ir ryžių grobiui.
m. kovo mėn. 13 d.
Kiti suimtieji: 19 m. braukti bet kokias lėšas
amžiaus
Valerija No- karo veiksmams Cam
vogrodskaja, studijavu bodijoje po birželio 30
si svetimų kalbų institu d. t.y. po paties prezi
te. Ji buvo suimtapaties dento nustatytos pasi
Krem liaus Suvažiavimų traukimo iš Cambodijos
rūmuose, ten platinusi datos. (Praktiškai žiū
lapelius prieš laisvės rint, Cambodijoje jau
stoką Sovietų Sąjungoje. prasidėjo liūčių perio
Du Charkovo inžinieriai, das, kuris iki rugsėjo pa
Vladimir Ponomarev ir baigos labai suvaržo bet
Vladislav Nedobora bu kokius karo veiksmus).
vo kaltinami, su savim
Bet jei tas senate dar
turėję daugelio pasirašy
senatorių
tą protestą dėl Grigo svarstomas
renkos
suėmimo bei Cooper-Church pasiūly
raštą, skirtą Jungt. Tau mas neturės didesnės
toms New Yorke. Dar ki praktiškos
reikšmės,
tas Charkovo gyvento kam jis iš viso reikalin
jas, Arkadij Levin, kalti gas? Atrodo, kad d augu
namas tais pačiais, kaip mas senatorių mano, kad
jų politinė karjera rei
minėtų dviejų, veiks
kalauja pareikšti tokį ne
mais.
Režimas penkis nu pasitikėjimą preziden
baudė: Charkovo tris gy tui. Turėdamas galvoje
ventojus pasiųsti į pri
tokias nuotaikas prezi
verčiamo darbo stovyk
dentas pasiskubino su
lą, gi Geršuni ir Novo- antru pranešimu apie
grodskaja pripažinti esą Cambodiją. Teigdamas
Besiruošiant Lietuvių Tautos Genocido parodos pristatymui amerikiečiams dr. Leonas Kriaučeliūnas
nepilno proto ir jų dabar kad amerikiečių žygis
iškilusiomis problemomis dalinasi su aka dėmi ja i-vakarienei ruošti komisijos narėmis: M. Krauchutinė gyvenimo vieta aiš buvo pasisekimas, prezi niene, F. Mackevičiene, A. Rūgyte ir N. Vengriene ir Dirvos bendradarbiu J. Janušaičiu. Genocido paro
ki —psichiatrinė ligoni
dentas ir dabar mažai da ir Lietuvos okupacijos 30 metų minėjimas Įvyks birželio 13 d. 5:30 v.v. Sheraton viešbutyje, 505 N.
kalbėjo apie Cambodijos Michigan Avė., Chicagoje.
nė...
V. Noreikos nuotrauka

J. Janušaitis

PRAMOGINIU ŠOKIU
VARŽYBOS KAUNE
Kauno sporto halėje,
gegužės 16-17 d. įvyku(Nukelta į 3 psl.)
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DIRVA

Du laiškai Kęstučiui Gaidžiūnui
PIRMAS LAIŠKAS
Žingsniuoji tu, Mielas
Kęstuti, Dirvos skilti
mis, kaip Diogenas su
žibintu, ir ieškai bend
ros kalbos tarp jaunimo
ir vadinamųjų "pensi
ninkų".
Ne be reikalo tu jaudinies. Iš tiesų, ir be di
delio rašto visiems yra
aišku, kad atskiros išei
vijos kartos ne tik nesu
sikalba tarp savęs, bet
dargi aitriai viena kitą
puola. Tačiau norint ras
ti vaistų, gal vertėtų
prieš tai giliau pažinti
ligą ir jos priežastis.
Tuomet ir vaistai atsi
ras.
Skilimo liga atrodo
yra turėjusi ne politi
nius , o psichologinius
pradus. Jei mes paukš
čio žvilgsniu apimsime
tris kartas — senąją iš
eivių kartą, vidurinę Metmenų-Akiračių grupę ir
naują šių dienų prieaug
lį, — pastebėsime, kad
kiekviena grupė yra iš
augusi ir susiformavusi
radikalia^ skirtingose są
lygose. ‘Taigi, nors ir
negalima pretenduoti vis ką, absoliučiai viską, iš
aiškinti freudiškais argu
mentais, visgi turime su
tikti su faktu, kad ir mes,
lietuviai, priklausome
homo sapiens rūšiai, ir
kad net mums pasauli
niai pripažinti psicholo
gijos mokslo dėsniai tu
rėtų šiek tiek galioti.
Mokslininkų studija
vusių vaikystės įvykių
įtaką yra ištisa virtinė.
Mums bene įdomiausias
bus Harvardo profeso
rius Erik H. Erikson.
Jis vaizdžiai nurodo kaip
mokyklino amžiaus įvy
kiai lemia vėlesnę suau
gusio žmogaus galvo
seną. Lietuviškasis pa
saulis šios mokslo ša
kos atrodo bijo ir iš vi
so nenori apie ją girdė
ti — pas m us psicholo
ginių motyvų nevalia yra

minėti, mes juk esame
kažkokie antžmogiai, ku
rie vadovaujasi tik "šal
tu protu".
O tačiau, kokia didelė
galvosenos praraja ski
ria laisvoje Lietuvoje iš
augusį valdininką, pri
pratus į prie "kalbėkite
lietuviškai" patogumo,
ir mažą, screeningus pa
žinus į, dipuką, kuriam
ne kartą teko nuožmioj
mokyklos suolo aplinkoj
taikytis prie nežinomos
kalbos! Kaip mes galime
lengva širdim i užmiršti,
kad pirm asis išeivijos
prieauglis tapo dar vai
kystėje
paženklintas
skaudžiais
bėgliams
skirtais pažeminimais!
Kas laisvoje Lietuvoje
išaugusiems tėvams bu
vo tik laikina nelaimė,
vaikams išrodė nuola
tinė lietuvybės stigma.
Metmenų karta nešė lie
tuvybę kaip Kristus kry
žių į Golgotą — pasąmo
nėje būta gilaus įsitikini
mo, jog galop išeivija
vistiek liks nukryžiuota.
Teisingai tat Saulius Šimoliūnas yra pastebė
jęs: "Mano kartos žy
mė yra, kad ji ardoma
jau pačioje jaunystėje
kai kitas kartas suardo
tik mirtis. Aš atsisky
riau nuo savo gimnazi
jos draugų, dabar sklai
dosi ir universitetiniai
pažįstami. Dėl sayo lie
tuviškumo, jei esame už
tenkamai lietuviški, tu
rime kentėti".

Čia užsiveda skaudus
dviejų kartų dialogas. Tė
vams, kurie sunkiau
siose sąlygose viskąpaaukojo gelbėdami savo
vaikų gyvybę, staiga yra
daromi užmetimai ku
rių jie nesupranta. Tai
liudija E. Čekienės prie
kaištai studentei, kurią
"motina ant savo rankų
išnešė į laisvę". Vyres
nioji karta pamiršta, kad
jau 1960 metais, Algiman
tas Mackus, pasiskoli
nęs Nykos Niliūno poezi

Trys generacijos dirba Lituanikos Parko paminklo Jvydymui!
Tik sužinojus apie Lituanikos Parko Beverly Shores paminklo tu
riningumą, dar prieš metus Juzė Kriščiūnienė pirmoji šoko parem
ti projektą su šimtine, pasidarydama pirmąja projekto šimtininke.
N’eužilgiausia jos dukra Kristina Austin taip pat Įsijungė aktyviai |
tos minties puoselėjimą tapdama Lituanikos Parko Vykdomojo Ko
miteto vicepirmininke, KriščiOnienės anūkė Tina Austin, sulaukus
21 mėty, pakviesta Bevsrly Shores Miesto Tarybos sutiko būti Park
& Recreation Board nare, daug laiko skirdama vystymui kalbamo
parko. Tina yra pati jauniausia miesto valdžios atstovė visoj mies
to istorijoje. Nuotraukoje trijų generacijų atstovės prie būsimo pa
minklo modelio. Išskflrys močiutę, duktė ir anūkė yra gimusios
Amerikoje.

1970 m. birželio 1O d,

ją, apibūdino jaunosios
kartos jausmus: "Aš iš
daviau tave! Senai turė
jau grįžti!"
Vyresnioji karta ins
tinktyviai vengia iš ar
čiau žvelgti į pasikeitu
sią Lietuvą, greičiausiai
todėl, kad kiekvienas įvy
kęs pasikeitimas jiems
yra skaudus okupantų lai
mėjimo ženklas. Met
menų - Akiračių kartai
yra būtina pažinti — kad
ir okupuotą — Lietuvą,
nes vienišos vaikystės
žaizdos tik tada užsi
vers , kai bus pirmą kar.
tą pavaikščiota Vilniaus
gatvėmis ir kai bus pir
mą kartą išgyventas jaus
mas, jog, štai, jau ne
besi amžinas svetimša
Dailininko Alfonso Dargio kūrinys, aliejus ant medžio,72" x 45" didumo, kur} įsigijo Rochestery Ma
lis.
rine Midland Trust Co ir papuošė juo savo biurą naujame moderniškame pastate. Šiuo metu dail. A. Dar
Tūkstančius komunis gis yra išstatęs keletą darbų Cape Cod ir New Yorko galerijose, intensyviai ruošiasi rudens parodai
tinių apgaulių pergyvenę Rochesteryje.
tėvai su išgąsčiu regi,
giau, negu baltasis fabri
jog sunkiai iš pavojaus iš ke.
nešti vaikai, patys savo
Psichobiologinis dvie
noru, savo laisva valia
jų rasių antagonizmas?
tan pavojun grįžta.
Kaip jį panaikinti, jeigu
Šeimyninio
barnio
iš viso galima svajoti
Belgijoje gyvenąs pasaulio kraštus, o neg
įkarštyje, niekas nepas
apie tai? Negrų vadai die
lietuvis
rašy rai nedirba. Prisidirbo
tebi, kad griežtai lietu
me vergaudami, atsako.
ną ir naktį šaukia, kad
tojas Eduardas Cin
viškas jaunimo apsi
Dalis Chicagoje gyvenan reikia mokytis, kurti pro
zas, neseniai lankę
sprendimas yra pats ver
čių
negrų šeimų yra ne
fesinių darbininkų kad
sis Amerikoje, Eu
tingiausias tėvų pasi
susituokusios, kad ga
rus, bet jų jaunimas mie
ropos Lietuvyje at
šventimo vaisius.
spausdino savo įspū lėtų gauti atskirą socia
liau klauso vienu mostu
viską išsprendžiančių re
džius "Susitikimai linės šalpos paramą. Nu
Jūratė St,
Amerikos kontinen važiavau aplankyti vadi voliucionierių. Pietuose
jie reikalauja kelio į
te", kurio Čia vieną namųjų getų. Tokiuose
aukštąsias mokyklas, o
fragmentą perspaus - norėčiau ir aš gyventi,
tik, žinoma, valyčiau bu
šiaurėje, kur tie keliai at
diname.
tą ir nelaikyčiau šiukš
viri, jau reikalauja, kad
FAKTASANEKDOTAS...
Taigi, Chicaganaktį;.. lių dėžių savaitėmis ko
būtų įkurtos tos mokyk
Iš kulkosvaidžių nebešau ridoriuose. Užsiminiau
los tik negrams. Pairda
Dirvoje (1970.5.22, Nr. 39)
do, kaip mafiozo Capo- apie žiurkes, bet pradė
vai Skaudi rakštis Ame
"Sis bei us" skiltyje išspaus
rika kūne. Yra tų rakš
nės laikais, bet ir dabar jo iš manęs šaipytis. Tas
dinote, literatūrkritiškai užvėriukas daug suvalgo,
žmonės
vengia
pajudėti
čių
ir daugiau: Nostra Co
riant, išliekamos vertės anek
naktimis iš namų. Ypač aiškina man. Tai kodėl
sa biznieriai — mafiodotą apie tą "Daunoras vobisįbauginti, kurie gyvena jis taip veisiasi negrų
sai, karus puoselėjantys
cum", su uip neužmiršumu fi
nalu — "Faktas liko anekdotu.
pramonininkai, gimę po
netoli negrų kvartalų. kvartaluose, jeigu ten
Anekdous liko faktu". Aš, kaip
Man būnant sumušė ir žmonės badauja? Neg
specialia žvaigžde, vieš
tokių dalykų mėgėjas, tą anek
apiplėšė lietuvį kunigą, ras sumano įsigyti naują
bučių ir restoranų šaką
dotą išsiklrpau ir pasidėjau i re
paglemžę Petrai. Žino
užpuolė laukiančią lietu autovežimį. Jis sėda į
tenybių aplanką, o kai bus dau
savo pasenusį ir išva
vaitę
mokytoją,
peiliais
ma, jie visi geri ameri
giau laiko — ui ir įsirėminsiu.
kiečiai, bet išliko sveti
Tegu išlieka ateinančioms gene sužalojo dar kitą lietu žiuoja į gatvę. Prisileivį. Ir taip kiekvieną die dęs užpakalyje važiuojan mi Amerikai. Juk ir kva!
racijoms.
Bet turėdamas prieš akis mū ną ir kiekvieną naktįkas
tį autovežimį, staiga pri liausiąs amerikietis su
sų gyvenamas aplinkybes, —
spaudžia stabdžius, ir...
nors įvyksta. Svainis
pranta, kad Izraelis turė
mūsų bažnytėlę, — pradėjau abe
skaitė amerikietiškame Amerikos judėjimo tai
tų ieškoti bendros kalbos
joti to anekdoto patikėtinumu
laikraštyje,
kad
lenkų
kil

syklių
paragrafas
toks
su arabais, užuot grobs
(bent jau jo pilnumu). Ir tą abe
ir
toks,
kad
į
autovežimės
moteris
nušauta
au

tęs
mitologinių pažadų
jonę čia noriu viešai paskelb
tobuse. Keli negrai pra mio galą atsitrenkęs yra
žemes, bet Amerikos
ti. Įsivaizduokit, kad kuris iš
mūsų parapijos kunigų čia, baž dėjo apiplėšinėti kelei
visada kaltas.
prezidento patarėjas pa
nytėlėj, ima ir užtraukia "Dau
Tik tada man paaiškė taria savaip. Čia tik pa
vius. Lenkė atsisakė ati
noras vobiscum”. Ir dar kartą
duoti savo piniginę, tai jo kodėl visi bičiuliai,
vyzdėlis tame krašte
įsivaizduokit. Prie altoriaus ar
negras iššovė, jai į kak
kai tik pamato priešaky
siaučiančio nesusiklauti stovi ar sėdi mūsų piketo
tą.
Autobuso
vairuoto

je
važiuojantį
negrą,
tuoj
symo,
politinio neryžtin
prieš Daunoro koncertą organi
atsilieka
nuo
jo
per
ke

jas,
taip
pat
negras,
žur

gurno.
Ar reiktų dar pri
zatorius. dabar sekmadials pa
nalistams pasakojo, kad liasdešimt metrų.
dedąs kunigui skaityti maldas.
dėti Rozevelto pamiši
(Faktas lieka faktu, uip yra).
Chicagos lietuvių gar
jis net Vietname nebuvo
mą, nuo kurio kenčia ir
Ir ką tuo atveju tas diakonas
taip išsigandęs, kaip čia. susis Marketparkas pra nūdienis pasaulis.
turėtų padaryti: dumt iš bažny
Automobilių
vagystės, deda baimintis, nes neg
Taip skundėsi tradi
čios ir urti Liudui Balvočiui —
rai
priartėjo.
Sako,
kad
krautuvėlių
apiplėši

ciškai
raudonplaukis ai
"Išnyk ir tu, jei dar neperda
mai, moterų prievarta juos nuo lietuvių gyven ris, vedęs irgi raudon
vei LB apylinkės pirmininko paviečių beskiria italų už
vimai, vandalizmas. Vi
regų man", arba, orienucijai
plaukę lietuvaitę. Jis —
tvara.
Ir čia man papa
gerai veikiant, atsiliepti:
sa tai "nuskriaustųjų ir
naujai pradėjęs garažis— Piketuojant kartusuuvimt
pažem in.ųjų" negrų ak sakojo negerų dalykų
tas, ir kaip žmonės sa
O to ui ir trūko anekdoto
apie negrus. Nužiūrėję
tyvas.
ko, dar neišmokęs vog
pilnačiaL
Pradžioje aš šokdavau geidžiamąjį kvartalą, jie
ti. Dirba septynias die
kiekvienam įakis, aiškin naktimis pradeda piausnas savaitėje. Apsikro
Skaitydamas nesugriaunamus
damas apie buvusių ver tyti autovežimių padan
vęs darbais, bet links
ponios E. Čekienės argumentus
gas,
svaidyti
į
langus,
už
gų
kompleksus,
jų
skriau
mas ir su pasitikėjimu
straipsnyje "PLB ir sąžinės bal
puldinėti
mergaites.
Se

das,
nedarbą,
dvasinį
ir
žiūri į ateitį.
sas" (Dirva, 1970.5.22, Nr. 39)
fizinį skurdą, bet paskui nieji gyventojai už nie
ir neabejotinai (tikinančius, kad
— Amerikoje reikia
nutilau. Gyvendamas Bel kus parduoda savo na
tikrai turim kovoti prieš paver
dirbti, — sako jis. —
gėjo politrukus, lydinčius atvyks
gijoje, kur radijas ir te mus ir skuba išsinešdin
Jeigu nori ką nors pa
unčius menininkus, — ir visuo
levizija yra raudonesni ti kaip galima toliau. Ro siekti, turi gerai susi
met klausyti socialinių junginių
negu pats Mao, kur kiek- dė ir dvi lietuvių parapi veržti jungo diržus.
moralinio autoriteto, — ypač at
viena proga jos žinių ir jas, kurias negrai taip už
— Mirsi, — s ak au jam
kreipiau dėmėsi | jos ciutą,
vaizdų tiekėjos kala į kariavo kartu su visomis
— kurią dieną ir po vi
imtą iš Tėviškės Žiburių. Ma
anti-amerikietiškąją vi maldyklomis ir mokyk
sų tavo darbų.
ža bėda, kad Ji liečia truputi ką
nį,
buvau susidaręs iš lomis. Niekas neginčija,
kitą, o ne tiesiogiai tuos kon
— Tu nepažįsti ai
certus, betgi ji pamokinantL Ją
kreiptą vaizdą. Chicago. kad pietuose yra daug
rių!
nusirašiau, kad ir aš žinočiau,
je man rodė į jaunus, skurdo, nelygybės, bet
Taip, aš nepažįstu ai
kaip elgtis to nelemto bendra
stiprius vyrus, kurie čia, šiaurėje, jie gyvena
rių.
Amerikoje yra vie
vimo su "kraštu" akivaizdoje.
iš
baltųjų
darbo.
Ir,
kas
slampinėjo
gatvėmis.
Iš
tovių,
kur nereikia jokio
Ir kas atsitiko? Dar kartą ją
pikčiausia,
dar
maištau

ko
gyvena?
klausė.
Kaip
rekomendacinio
laiške
(tą citatą) beskaitydamas, už
išsiverčia nedirbę? Ne ja. Vieną gražią dieną je
lio, pakanka, jog esi ai
mečiau ak| | "Tėviškės Žibu
rių" (Nr. 21) paskutinj puslap]
manyk, kad darbo nėra! atvirai pareikalaus pini
ris, kad gautum geresnį
ir... išsižiojau. Ten gi pūpso
Niekada Amerikai taip gų narkotikams.
darbą. Žydas globoja žy,
trijų colių aukštumo ir šešių su
Socialinė
painiava?
netrūko darbininkų, kaip
dą, italas italą, o lietu
puse colio platumo skelbimas
Dėl rasinių segregacijų
dabar,
nes
šimtai
tūks

vis irgi savo tautietį.
apie Vacio Daunoro (Vilniaus
gal
nereiktų
šūkauti:
vai
Tokia yra
Amerika.
tančių
jaunimo
išmėtyta
operos solisto) koncertą, ir kad
giau
prie
vieno
stalo
su
Darbšti,
kaip
skruzdė
kariuomenėje po visus
dainininkui akompanuoja muz.
negrais
Chicagos
centro
lė, bet ir kliuvinėjanti
St. Gailevičius. Net nurodyta
vaistinė, kur galima gauti bilie
restorane, mačiau juos
visur, sukanti tuos pa
tai | koncertą.
dirbančius valstybinėse
čius nereikalingus vin
galvoja. Jis man atsakė: "Tik
Sutikęs prie bažnyčios buvu
įstaigose, ne tik garažų
gius, bet vis skubanti,
rai nebesuprantama".
si torontiški, pasidomėjau, kas
iki širdis stoti ima, kaip
sargais,
kur
jie,
kaip
ir
Liudas Balvočius
pagaliau leidžia tą laikrašt] ir
nedirbdami,
uždirba
dau

Brazdžionis sako.
Los Angeles
ką jis pats apie tok| skelbimą
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GAUSIAI DALYVAUKIME
PARODOJE IR MINĖJIME
Artinasi birželio 13toji Ši diena Lietuvos is
torijoje yra įrašyta kaip
vienas skaudžiausių ir
liūdniausių lietuvių tau
tos įvykių. Prieš 30 me
tų žiaurusis kaimynas —
komunistinė Rusija, su
laužiusi visas draugišku
mo sutartis, klasta ir
brutalia jėga okupavo
Lietuvą. Nukankinta ir
išžudyta tūkstančiai ne
kaltų žmonių — geriau
sių Lietuvos patriotų.
Dešimtys tūkstančių mū
sų seserų, brolių pasius
ta kančiai ir lėtai m irčiai ^tolimojo Sibiro tai
gas. Si diena krauju įra
šyta kiekvieno tauraus
lietuvio širdyje.
Šios liūdnos, bet pras
mingos sukakties proga,
Amerikos Lietuvių Ta
rybos rūpesčiu ir pastan
gomis yra paruošta vyk
domo lietuvių tautos ge
nocido paroda. Parodos
tikslas yra parodyti tik
rąjį komunizmo veidą ir
kartu įspėti laisvąjį pa
saulį, kad negalima pasi
tikėti komunizmo propa
ganda. Parodos tikslas
— parodyti pasauliui tą
neteisybę, skriaudą ir ža 
lą, kurią okupantas daro
mūsų kraštui.
Minėjimo
iškilmės
pradedamos birželio 13
d. 11 vai. ryto pamaldo
mis Tėvų Jėzuitų koply
čioje ir 12 vai. vainiko
padėjimu prie laisvės ko
vų paminklo už žuvusius
dėl Lietuvos laisvės. Iš
kilmingas genocido pa
rodos atidarymas, SOmetų žiaurios Lietuvos
okupacijos ir baisiųjų
birželio įvykių paminė
jimas įvyks 5:30 vak.
Sheraton-Chįcago Hotel.
Į šią akademiją ir paro
dos atidarym ą atvyksta
iš Washingtono senato
rius RalphSmith.kongre

so atstovai: respubliko
nų mažumos vadas Gerald Ford, Roman Pucinski,
Edward Derwinski; specialus sena
to ir kongreso ryšininkas pulk. R. Vandervort
kuris atveš prez. Nixon
telegramą; Walter Trohan, vienas iš Chicago
Tribūne redaktorių, di
delis lietuvių draugas, ir
gi mielai sutiko minėji
me dalyvauti.
Parodą atidaryti yra
pakviestas
Chicagos
miesto burmistras Richard Dailey.
Šių garbingų žmonių
dalyvavimas parodo, kad
mes nesame vieni mūsų
likiminėje kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Mes turi
me draugų, kurie kalba
laisvajam pasauliui apie
mūsų tautos tragediją.
O mums išeivijos lietu
viams birželio 13—toji te
būna mūsų susikaupimo
pasiryžimo ir vienybės
demonstracija.
Daly
vaukime gausiai pamal
dose, užpildykime paro
dos ir minėjimo sales.
Parodykime
garbin
giems svečiams, kad
mes esame gyva tauti
nė grupė, vieningai ko-s
vojanti dėl Lietuvos lais vės ir prieš bendrą lais
vojo pasaulio priešą —
komunizmą. O Lietuvos
okupantui tegul būna aiš 
kus įrodymas, kad mes
nesame nudžiuvusi nuo
kamieno atplėšta šaka,
bet esame gyva tautos da
lis ir kovosime tol, kol
nebus atitaisyta Lietuvai
neteisybė ir skriauda.
Minėjimo rengėjų var
du, nuoširdžiai kviečiu
visas organizacijas ir
draugijas, plačiąją lie
tuvišką visuomenę gau
siai dalyvauti šiame
prasmingame minėjime.
Išgirskime tylų kenčian-

BIRŽELIO ĮVYKIAI LAIKO PERSPEKTYVOJE
Šiais metais birželio
15 d. sueina lygiai tris
dešimts metų, kaip So
vietų Sąjunga, įteikdama
ultimatum ą, karinėmis
jėgomis okupavo Lietu
vos valstybę. Birželio
14-15 d. sueina 29 metai
kaip Sovietų S-ga pra
dėjo vykdyti baisųjį lie
tuvių tautos naikinimą —
genocidą tremdama į Si
birą, Altajų, Kazakstaną
ir kitas vietas lėtai mir
čiai. Tuo būdu Birželio
mėnuo amžiais bus mini
mas kaipo lietuvių tautos
siaubingų pergyvenimų,
kančių ir nekaltų aukų
mirties laikotarpis.
Šia proga norisi pla
čiau prisiminti Lietuvos
santykius su Sovietų Są
junga ir jos tikslą sunai
kinti lietuvių tautą ne tik
moraliniai bet ir fizi
niai. Prie to tautos naikinimo pirštus prikišo ir
lietuviai — komunistai:
Paleckis,
Sniečkus,
Venclova, Gedvilą, Guzevičius, Šumauskas ir
kt.
***
1917 m. lapkričio 7 d.
Rusijoje kilo revoliucija
šūkiu — visa valdžiapri
klauso darbininkų tary
boms. Ginkluotų karei
vių sukilimu pagrobė val
džia ir paskelbė darbinin
kų klasės diktatūrą. Bet
faktinai ta valdžia atite
ko ne darbininkų klasei,
bet bolševikų partijai,
ši partija 1918 m. pakei
tė savo vardą į komunis
tų (bolševikų) partiją ir
užgniaužė laisvą gyveni
mą, įvedė pasibaisėtiną
policinę tvarką, visą ūki
nį, kultūrinį bei dvasinį
krašto gyvenimą pajun
gė tarnauti komunistų
partijos diktatūrai ir
krašto
gyventojus pa
vertė vergais. Dabarti
nė komunistų valdymo
forma atitinka senovės
vergijai. Šios baisios
vergijos kūrėjais yra lai
komi Leninas, Trockis,
Bucharinas,
Stalinas,
Chruščiovas ir dabarti
niai Kremliaus vadai Ko
syginas, Brežnevas ir
kt.

čios lietuvių tautos ir
pavergtų brolių ir sese
rų balsą — "Kovokite ir
ištęsėkite". Jų įparei
gojimus mes turime ir
įgyvendinti.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Parodos
ir minėjimo komi
teto Pirmininkas.

JUOZAS JUREVIČIUS
1918 m. sausio m. 1 d.
įsako Nr. 244 p. 2 šako
ju a: Kaip žinia, Rusijos
vyriausybė pagal savo
principus jau yra paskel
busi be išimties į Rusi
jos valstybės sudėtį įei
nančioms tautoms apsi
sprendimo teisę, net iki
visiško atsiskyrimo. Vy.
riausybė priima dėme
sin Lenkijos, Lietuvos
Kurlendijos ir dalių Es
tijos bei Livonijos liau
dies valia išreikštą nu
sistatymą siekti visiš
kos valstybinės nepri
klausomybės ir atsisky
rimo nuo Rusijos. Vy
riausybė pripažįsta, kad
esamomis sąlygomis šie
pareiškimai turi būti lai
komi visuotinės valios
išraiška, ir yra pasiruošusi daryti iš to lo—
giškai einančias išvadas... Toliau sakoma,
kad Rusijos revoliucija
palieka ištikima savo
tarptautinei politikai ir
mes pasisakome už vi
sišką tautų apsisprendi
mą ir mes niekuomenepripažinsime
teisingu
svetimos valios prime
timo bet kuriai tautai.
Taip deklaravo Sovietų
S-ga apie laisvą tautų
apsisprendimą. Vėliau
pamatysime, kaip tie pa
žadai ir pripažinimai bu
vo žiauriai sulaužyti.
Liaudies Komisarų Ta
ryba 1918 m. rugpiūčio
29 d. Maskvoje priėmė
įsaką Nr. 698 buv. Rusi
jos imperijos su Vokieti
ja bei Austro-Vengrija
sutartims dėl Lietuvos
-Lenkijos padalinimų pa
naikinti. įsake pasakyta:
su Prūsijos Karalystės
ir Austro-Vengrijos vy
riausybėmis sutartys ir
aktai — atsižvelgiant į
faktą, kad tai yrapriešinga tautų apsisprendi
mo principui ir rusų
tautos teisėtai revoliuci
nei sampratai, kuri len
kų ir lietuvių tautoms
pripažintą
teisę nu
spręsti savo pačios liki
mą ir apsijungimą, —
šiuo nutarimu visiems
laikams anuliuojami. Pa
sirašė V. Leninas - Ko
misarų Taybos pirmi
ninkas. Tai gražūs ir
prasmingi nutarimo žo
džiai, kuriuos vėliau se
kė dar gražesnė klasta
ir smurtas.

Sutarties pirm ajame
straipsnyje
parašyta.
Remdamasi Rusijos Fe
deralinės Socialistinės
Tarybų Respublikos pa
skelbtąja visų tautų tei
se laisvai apsispręsti Ii
gi oms visiškai atsi
skiriant nuo valstybės,
kurios sudėtyje jos yra,
Rusija be atodairų pri
pažįsta Lietuvos Valsty
bės savarankiškumą ir
nepriklausomybę su vi
soms iš tokio pripažini
mo einančiomis juridi
nėmis sėkmėmis ir ge
ra valia visiems am
žiams atsisako nuo visų
Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėju
si lietuvių tautos ir jos
teritorijos
atžvilgiu.
Kad Lietuva buvo kuo
met priklausiusi Rusi
jai, tas faktas neuždeda
lietuvių tautai ir jos te
ritorijai jokių pareigų
Rusijos link. Pasirašyta
Maskvoje 1920 m. liepos
m. 12 d.
Lietuviai tremtiniai Sibire, koncentracijos stovykloje slaptai meldžiasi Kalėdų dieną, prašydami Aukš
Kaip matome, kad So
čiausiojo palengvinti vergiją. Jy kančios bus prisimintos birželio 13 d., Chicagoje, Tėvy Jėzuitų koplyčio
vietų S-ga pripažino ir
je.

Nr.43 - 3 psl.
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1970 m. birželio m. 1O d

patvirtino laisvą ir ne
priklausomą
Lietuvos
Valstybę ir visi buvę
per 120 m. ryšiai su Ca
rų Rusija buvo panaikin
ti. Bet ar ilgam?
***
Lietuvos Respublikos
Prezidentas, iš vienos
pusės, ir Socialistinių
Tarybų Respublikų Sąjun
gos Centralinis Vykdo
masis Komitetas, iš ant
ros pusės įsitikinę, kad
Lietuvos ir Socialistinių
Tarybų Respublikų Sąjun
gos tautų interesai rei
kalauja nuolatinio bend
radarbiavimo, pagrįsto
pasitikėjimu, ir norėda
mi padėti, kiek leidžia
jų išgalės, palaikyti
visuotinę taiką, susita
rė sudaryti sutartį esa
miems tarp jų draugin
giems santykiam s išplės
ti ir tam tikslui paskyrė
savo įgaliotinius. Sutar
ties 2 str. sakoma: —
Lietuvos Respublikos ir
Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjunga savitarpyje pasižada viso
mis aplinkybėmis gerb
ti viena antros suvere
numą bei teritorialinį in tegralumą ir neliečia
mybę".
Maskva, 1926
m. rugsėjo m. 28 d. Šis
nepuolimo paktas 1931 m.
gegužės m. 6 d. buvo
pratęstas iki 1945 m.
gruodžio m. 31 d. Pasi
rašė Lietuvos atstovas
J. Baltrušaitis ir Sovie
tų
S-gos Litvinovas.
Pasirašius šį paktą
Litvinovas pasakė ilgą
ir prasmingą kalbą.
Tar kitko jis kalbėjo:
— Politinis nerimas ir
karo grėsmė Europoje
šiuo metu kyla iš kaimy
ninių valstybių tarptauti
nių ginčų ryšium su per
ėjimu atskirų provinci
jų ar teritorijos dalių iš
vienų valstybių kitoms...
Sovietinė valstybė tokių
ginčų nežino. Ji veikian
čių sutarčių revizijos
niekada nereikalavo ir
nenusistačiusi reikalau
ti. Sovietinė valstybė, ku
riai šovinizmas, nacio
nalizmas, rasiniai ir tau
tiniai prietarai yra sve
timi, savo valstybinius
uždavinius mato ne už
kariavimuose, ne eks
pansijoje, ne teritorijos
išplėtime". Taip kalbė
jo Sovietų S-gos užsienių
Reikalų Komisaras M.
Litvinovas 1934 m. ba
landžio 4 d. Maskvoje pa
sirašant nepuolimo pak
tus su Lietuva, Latvija ir
Estija.
Vos praėjo šešeri me
tai nuo anų gražių Litvi
novo žodžių — Maskvos
imperialistai 1940 m. bir
želio 15 d. karinėmis jė
gomis okupavo tas tris
Baltijos valstybes, ku
rias ir šiandien tebelai
ko. Tai didesnių šovinis •
tų bei imperialistų, gre
ta buvusio Hitlerio, šia
me amžiuje nėra.
Po taikos sutarties pa
sirašymo ir nepuolimo
pakto sudarymo santy
kiai tarp Lietuvos vals
tybės ir Sovietų S-gos
ėjo normalia vaga. Bu
vo išplėsti prekybiniai
ir kultūriniai ryšiai. Vo kietijoje įsigalėjo Hitle
ris. Politinė Europos
padėtis ėmė gerokai keis
tis . blogon pusėn, karo
audra artėjo. Pagaliau
1939 m. rugsėjo m. 1 d.
prasidėjo antrasis pašau
linis karas Eurpoje. Vo
kiečių kariuomenė pra-

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIOŽIŪNAS
Tyrinėtojas
Thor
Heyerdahl, septyni įgu
los nariai, 24 vištos,
antis ir beždžionė papyrusiniu laivu išplau
kė iš Maroko, norėdami
perplaukti Atlantą.
Su raudonomis - bal
tom is burėmis RaIIplau
kia link Kanarų salų, kur
Heyerdahl tikisi surasti
sroves, kurios padės nu
galėti Atlantą.
Heyerdahl tikisi, kad
Ra II pasieks Meksikos
Yucatan pusiasalį per 70
dienų, tuo nori įrodyti,
kad egiptiečiai galėjo
pasiekti naująjį pasaulį
dar prieš Kolumbą.
Jo pirmas bandymas
perplaukti Atlantą papyrusiniu laivu baigėsi ne
sėkmingai praeitų metų
liepos 18 dieną, kada stip
rios audros sudaužė Ra
I netoli Barbados, 600
mylių nuo Yucatan. įgula
apleido laivą kada jį ap
supo rykliai.
Naujas laivas yra 36
iš 15 pėdų buvo pastaty
tas indėnų ir atgabentas
nuo Titicaca ežero, Bo
livijoj. Jame yral48stik
liniai indai maisto, viri
mo alyva, vanduo ir anks
čiau minėtos vištos. An
tis ir beždžionė laikomi
pilnateisiais įgulos na
riais.
"Šia kelione taip pat no
rim e įrodyti, kad skir
tingų tautybių, rasių, ti
kybų ir spalvų žmonės
gali koegzistuoti", He
yerdahl paaiškino prieš
išplaukdamas.
Be Heyerdahl, įgulą
sudaro amerikietis radi
jo operatorius, rusas
gydytojas, egiptietis na
ras, meksikietis antro
pologas, italas virėjas,
japonas fotografas, ir
marokietis virėjas.
dėjo žygį į Lenkiją. Pa
aiškėjo, kad Vokietija ir
Sovietų S-ga 1939 m. rug
piūčio m. 23 d. Makvoje
pasirašė slaptą susita
rimą dėl Baltijos valsty
bių likimo, kurios per
ėjo Sovietų S-gos įtakos
sferon. Po Lenkijos oku
pacijos, kurioje dalyva
vo ir Sovietų S-ga, karas
išsiplėtė ir vakaruose.
Hitlerio armijos triuški
no valstybę po valstybės.
Okupavus Lenkiją Vil
niaus kraštas ir miestas
atiteko Sovietų S-gai.
(Bus daugiau)

PRAMOGINIU ŠOKIU...
(Atkelta iš 1 psl.)
šiame
tajrptautiniame
pramoginių šokių "Gin
tarinės poros", konkur
se, laimėtojų pora pa
skelbti Fed. Vokietijos
atstovai, atvykę iš Ham
burgo, Helga ir Juergen
Bernhold. Vokiečiai —
viena stipriausių šokėjų
porų pasaulyje ir jau bu vę keturis kartus pasau
lio čempionais. Antrąja
vietą laimėjo kauniečiai
šokėjai, ne kartą daly
vavę konkursuose užsie
nyje, Česlovas ir Jūratė
Norvaišos, gi trečiąja
pora pripažinti japonai,
Horoshi ir Kazuko Ivata. Penktoje vietoje at
sidūrė vėl lietuviai, kau
niečiai Petras Janulevičius ir Laima Balse
vičiūtė.
Konkurse iš viso daly
vavo 25 šokėjų poros
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Demonstracijoje da
J. grauda
lyvavo ir būrelis seniau
siųjų šio krašto gyvento
jų — indėnų iš Wyoming
Šiais laikais, kai nie
valstijos.
Buvo atstovau kas nenori kitų klausy
jama
ir
juodaodžių
vi
ti, nes visi jaučiasi vis
suomenė.
ką geriau išmaną, o skai
tyti neturi laiko ar tingi,
Eisenai slenkantįprieDidžios ir drąsios idėjos gimsta konvulsijose.
— parodomoji, vaizdinė kį, bent dviejose vietose
Ilgą laiką daug free speach žodžių galėjo tarpti
priemonė kol kas dar pa po vieną ar po kelis sto
tik
ant
viešų išviečių sienų. Tai buvo jų savotiškas
veiki ir lengviau patei
vintieji šaligatvyje, grei
pogrindis.
Tas pogrindis buvo didelių miestų pri
kiama.
čiausiai Washingtono pavilegija.
Lietuviškame
kaime free speach pogrin
Lig tol vis garsėjo baltiečiai plojo lietuvių
džio
nebuvo,
nes
nebuvo
sienų, ant kurių galima ra
triukšmingo, keistai ap ir estų vėliavoms, jas
šyti.
Todėl,
ta
kultūros
prasme,
lietuviškas kaimas
sirengusio ir plaukais džiaugsminai pasveikin
negalėjo
realizuoti,
kad
gali
egzistuoti
tokia reikš
apsidraikiusio, jaunimo dami.
minga
problema.
"veikla". Ne naujiena jų
Bet buvo atitinkamas folkloras. Jis tilpo pro
Jei kas buvo manęs,
eitynėse būdavo matjrti
fesoriaus
Vinco Krėvės redaguotame Lietuvių kal
Vietcongo, Castro ir ki kad į šį žygį suvažiuos
bos
žodyne.
Bet ir vėl buvo problema: žodyno ne
tų raudonųjų vėliavas ir tik senesnio amžiaus
duodavo
bet
kam,
bet tik studijuojančiam tautosaką.
šūkius. Balandžio 4 žy žmonės, atsilikę "sena
Free
speach
buvo
blikstelėjęs literatūroje. Re
gis savo dalyvių išvaiz madžiai", vadinami kon
marko
knygos
vertime
"Kelias atgal" Petras Cvirka
da, elgesiu ir apskritai servatoriai, — gerokai
savo griežta skirtybe apsiriko. Jaunimo tą die buvo arti originalo, parašęs: stoviu prieš mėnulį
ir m... sidabru.
ną matėme labai daug —
washingtoniečius gero
Literatūrine tradicija einant, dabartiniai turis
kur
tik
pažvelgei,
niekur
kai stebino. Švariai ir
tai
pilnaties
metu renkasi prie Cvirkos paminklo Vil
jo
nepasigedai.
Vienur,
nuosaikiai apsitaisę žyniuje matyti nepaprastą prajovą: kaip žemišką, na
gininkai, vyresnieji ir kitur ištiesę kone sker
tūralų
nusilengvinimą atlieka bronzinis Cvirka.
sai
visos
plačios
gatvės,
jaunimas, kaip ištvinusi
Sunkiame
amerikinės tremties gyvenim e lietu
moksleiviai
nešė
audek

upė, plaukė plačia Penn
viai
neišdavė
vėjams
kultūrinę free speach proble
lus
su
užrašais:"Grąžin

sylvanijos gatve Wamą.
Jaunieji
entuziastai,
redaguoją laisvo žodžio
kit
į
mokyklą
maldą!"
shingtono paminklo link.
mėnraštį,
kaip
ir
studentai
militantai, kelia vėlia
Kai
žygio
galva
dr.
C.
Neapsakomoje daugy
vas,
kur
keturių
žodžių
obalsiai
žiba kaip kelro
Mclntire
iš
tribūnos
pa

bėje užrašų ir kitokių
džiai.
prašė
pakelti
rankas
vi

ženklų ypač ryškėjo ti
Tačiau, kai kur yra apgailėtinų plagiatų. Pavyz
kybinis motyvas "In God sus, kurie iki 35 metų,
džiui
yra toks sakinys: dažnas tautietis, išėjęs įNau
—
rankų
pakilo
ištisas
We Trust", kai kur pla
jų
Metų
naktį nusišlapinti, vistiek tvirtai (lietuviš
miškas.
"Kur
čia
toji
pra

katų kotai viršuje užbai
kai)
tikės,
kad sidabras trykšta.
raja
tarp
kartų?"
—
klau

gti kryžiumi. Dažni ir
Čia
yra
Remarko ir Cvirkos literatūrinės sro
sė
kalbėtojas.
prieškomunistiniai šū
vės
pėdsakai.
Kadangi šaltinis kilo iš vokiečio, to
Toliau
buvo
kviečia

kiai ir pergalės Vietna
dėl
įvelta
ir
politinė
klaida. Gali būti pavojus, kad
me reikalavimai: "Tai mos pakelti rankas atski
lietuviai
galvoja
pro-vokiškai,
net rasistiškai, kas
ka — taip, kapituliacija ros tautybės, antikomu
mums
nenaudinga
nei
pilnaties
metu, nei dieną.
— ne". Žygis buvo prieš nistiniai sąjūdžiai ir pa
Neišlaikytas
mokslinis
metodas,
paduodantis
priešą tūpčiojančiai "no vergtųjų tautų žmonės.
free
speach
variantus,
nes
nenurodyta
originalinio
-win"" Vietname karve- Rankos vis kilo ir kilo,
teksto.
Pav.
mėnraštyje
rašoma:
dyka
laisvė š...
dybai už kurią atsakin gaudžiant minios ploji
drasko.
Bet
gi
pagrindas
šio
free
speach
deiman
gas jau kelintas iš eilės mams ir aidint palanku
čiuko
atremtas
į
baltą
duoną.
Tai
duoda
pagrindo
prezidentas. Žodis "Vic- mo šūksniams.
manyti, kad mėnraštis versdamasis free speach
"Nuolat girdime šne
tory" tarsi skraidyte
deimančiukų variantais, nerespektuoja šaltinių.
skraidė ore — jo buvo kant apie pavergtąsias
Ar nereikėtų mums kelti stovyklose ir simpo
visur pilna; jis mirgu tautas" — kalbėjo toliau
ziumuose
tas degančias kultūrines problemas? Mes
liavo ir ant nešamų pla dr. Mclntire, tačiau nie
turime
reikalauti,
kad mūsų folkloro deimančiukai
katu ir žygininkų lūpose ko lig šiol nepadaryta
turi
būti
duoti
tikrai,
jeigu duodami jų variantai. Ki
ir nuolat skardėjo per joms padėti. "Čome on,
taip
mes
galime
primiršti
šaltinius. Free speach
come on!" — šaukė jis.
garsiakalbius.
(laisvo
žodžio)
judėjimas
lietuviuose
dar užgimimo
Tarp tūkstančių ame "Ateikite pas mus! Mes
stadijoje.
Mūsų
spaudiniai
turi
varžytis
vienas su ki
rikiečių žygiavo Anti- esame už laisvę ir per
tu, nesiversti sugalvotais variantais, bet drėbti dei
bolševikinio Bloko, at galę prieš komunizmą".
mančiukus
iš peties. Dyka laisvė ir balta duona la
Prie
garsiakalbio
tri

vykusio iš New Yorko,
bai
palaimingos
mūsų spaudos kultūrtrageriškumui.
būnoje
vienas
po
kito
sto
atstovai su pavergtųjų
jo
atskirų
tautų
ir
sąjū

tautų — rusų, ukrainie
prakalbininkai.
čių, kazokų, vengrų, če džių
Karštos
jų kalbos apie
žais vaikais lovelėse ir apie
100.000. Tik šio
kų, latvių ir kitų vėlia
komunistų
nusikaltimus
net
šunimis.
krašto
"media" savo ty
vomis, kurios, eisenai
sklaidėsi
Washingtono
Iš
tolimų
vietų
atvyku

los
blokada
sutrukdė dar
pasibaigus, sustojo ap
sieji,
kad
rankos
būtų
kitai
tiek
žmonių
suži
paminklo
kalvelės
pa

link tribūną. Jų tarpe ne
laisvos,
ant
krūtinės
ir
šlaitėmis,
kur
žmonių
noti
apie
nuosaikiosios
buvo lietuvių vėliavos.
pečių nešiojo pritvirtin visuomenės
sąskrydį
Argi
Antibolševikinio buvo taip trišta, kad pa
reidamas
,
turėjai
bristi
tus didokus užrašus: sostinėje.
Bloko sambūriui New
Detroit,
Florida, St.
To paties vadovo dr.
lyg per javų lauką. Ne
Yorko lietuviai jau ne
Louis...
C. Mclntire pastango
priklauso, kad jie neat mažai jų buvo atvykusių
Vėsus balandžio pra
iš tolimų šio krašto vals
mis žygiai už pergalę
siuntė savo atstovų?
džios oras (žygio dieną jau ruošiami ir kituose
Tą spragą iš dalies tijų jau išvakarėse, tie
dabar sėdėjo pavargę at tarpais lynojo, pučiant
miestuose: Philadelphi
užpildė baltimoriečiai,
žvarbiam vėjui) nebuvo
joje, Detroite, Pitts
žygiavę atskirai. Mūsų sivežtose sulankstomo
kliūtis "Tylinčiosios dau
burghe ir kitur. Washing
trispalvė lig šiol dar nie se kėdėse ar ant žemės
tone sąskrydis bent dvi
kad šio krašto sostinėje ką pasitiesę. Kai kas gu gumos" atstovams su
gubai didesniu mastu vėl
nebuvo nešama tokioje lėjo ant oro pripučiamų plaukti Washingtonan,
kad
garsiai
pareikštų
sa

čiužinių.
Kitur
ilsėjosi
būsiąs
pakartotas spa
gausioje kitataučių mi
vo
valią.
Žmonių
buvo
ištisos
šeimos,
su
malio
3
d.
S.M.
nioje.

ŽYGIAVOME SU 'TYLIĄJA DAUGUMA’
Tebesitęsiant jaunimo
maištingumui dar vis
prisimena balandžio 4
neišblėsęs vaizdas, kai
Washingtone vyko tvar
kingas, be jokių išsišoki
mų, Žygis už Pergalę, at
stovavęs "tylinčiąją vi
suomenę", žmones, ku
rie gerbia šio krašto san
tvarką ir gerą vardą.
Iš Baltimorės nuvyko
me dviem autobusais.
Nors lietuviai buvo šio
užmojo pradininkais,bet
estai ir dalyvių skaičiu
mi ir plakatų kokybe, jų
užrašų taiklumu, mus
pralenkė. Estų bendruo
menė Baltimorėje daug
mažesnė, negu lietuvių,
bet jų prisėdo pilnas au
tobusas, jų tarpe nema
žai ir jaunimo.
Kai tą rytą, ilgai palū
kuriavus, gal daugiau tau
tiečių prisidės, mūsų autobusai jau pavėluotai pa
siekė Washingtoną ir pa
gal iš anksto sutartą
tvarką policijos buvome
pasitikti ir palydėti į
sustojimo vietą, jau iš
tolo pamatėme Pennsyl
vanijos gatvėje susitel
kusias j neaprėpiamas
žmonių minias su baltuo
jančiais virš galvų iški
lusiais plakatais. Mūsiš
kių akys nušvito: tada
aiškiai visi pajuto, kad
ten, tarp tų tūkstančių,
ir mūsų vieta.
Šaunios išvaizdos vy
rų pagarbiai nešamos, iš
šalių uniformuotų Balti
morės liet, legijonierių
lydimos, lietuvių ir es
tų vėliavos šalia viena
kitos išsiskleidė ir su
plevėsavo pavasario vė
juje. Mūsiškė trispalvė,
lyg liepsna, plieskė tarp
nesuskaitomos daugybės
didesnių ir mažų Ameri
kos žvaigždėtųjų vėlia

vų. Nuolat buvome kal
binami ir klausinėjami
šaligatvy ir net eisenoj
žygiuojančių
žmonių,
kieno tos vėliavos ir ko
kias tautas atstovauja.
Ypač domėtasi iškal
bingais estų nešamais
plakatais. Vienas jų vaiz
davo iš kartono iškirptą
suklupusį didžiulį nuogą
žmogų — vergą: jo ran
kos ir kojos surakintos
'stambiomis
grandinė
mis, kurios vyniojasi
nuo penkiakampės raudo
nosios žvaigždės. Kitas
jų stambus užrašas skel
bė: "No more Potsdam,
Yalta and Teheran!" Į
šiuos ir kitus panašius
vaizdus krypo foto ir fil
mų aparatai, į juos įdė
miai Žvilgčiojo praei
viai. Vienos mažos ra
dijo stoties atstovas kai
šiojo pabaltiečiams mik
rofoną, prašydamas bent
keliais žodžiais paaiškin
ti savo antikomunistinį
nusistatymą.
Negausaus lietuvių bū
relio dalyviai tarp savęs
šnekėjosi: "Kaip gaila,
kad mūsų čia tiek ma
žai. Kokia puiki, auksi
nė proga pasigarsinti,
deja, liko nepakankamai
išnaudota".
Be perstojo mūsų vei
kėjai ir raštingieji aiš
kina apie reikalą sveti
miesiems rodytis, juos
supažindinti su mūsų rei
kalais. Kol į šio krašto
angliškąją raštiją ir TV
su mūsiškėmis temomis
nepaprastai sunku įsi
sprausti, tai čia, tik pra
einant ir nenoromis pa
žvelgus į nešamus už
rašus, pagavūs jų min
tį, žmogus jau nutuokia
kas esame, kas vyksta
mūsų kilmės krašte ir ko
dabar siekiame.

SOVIETINIŲ AGENTŲ APMOKYMAS (14)

ATSISVEIKINIMAS SU MASKVA
Paskutinę naktį Maskvoje, kada Tuomi buvo
pasiruošęs išvykti, atėjo Faina su juo atsisveikin
ti. Ji atrodė tokia lipšni ir meili, kaip niekada.
Susidarė įspūdis, jog ji jau užmiršo tą nematomą,
tačiau visuomet jaučiamą pertvarą, skyrusią juodu
abu, nors ir tapusius draugais.
— Gal būt, mes matomės paskutinį kartą,—
ji tarė švelniai. — Aš tau linkiu gero pasisekimo
naujajame darbe.
Liūdnumo pagautas, Tuomi nė nepajuto, kaip
išsiskėtė jo rankos, siekiant ją apkabinti, bet Fai
na jį tuojau pat atstūmė:
— Ne, mūsų gyvenime tai nepriimta. Nesvar
bu, ko aš ar tu įsigeistume, bet savo darbe mes
teturime vadovautis tik smegenimis. Niekada širdi
mi. Viso gero, drauge.
Poliakovas buvo šaltas ir smulkmeniškas, ka
da jis padėjo Tuomi susipokuoti visa, kas reikalin
ga. Išsidėstę valgomajame ant stalo, juodu susigro
dami tikrino KGB dirbtuvių pagamintas priemones,
naudotinas šnipinėjimui. Tenai buvo vienas netikras
užsienio pasas iš Sovietų Sąjungos išvykti, kitas į

1970 m. birželio 10 d.

Jungtines Valstybes įvažiuoti. Kiti suklastoti doku
mentai buvo Milvvaukee mašinų remonto dirbtuvės,
General Electric ir New Yorko lentų sandėlio reko
mendacijos, greta jų pažymėjimas, kad Tuomi baigė
dešimtą klasę aukštesniojoje mokykloje Rock, Mich.
"Amerikinė" skutimosi dėžutė su slaptu skyriumi
dokumentams. Chemikalai, naudotini nematomam
raštui išryškinti, supokuoti į dėžutes kaip aspiri
nas ar vaistai nuo vidurių užkietėjimo. Buvo ir blok
notas, pagamintas iš specialaus popieriaus, kuria
me Tuomi galės rašyti savo pranešimus, tačiau tas
jo raštas paprasta akimi nebus matomas.
Viską sutvarkius, Poliakovas jam įteikė 150
amerikinių banknotų po 20 dolerių:
— Jų turėtų tau pakakti, kol nuvyksi į Ameri
ką ir, tenai įsikūręs, susižinosi su mumis.
Išėjus į gatvę, Tuomi buvo pasinešęs eiti prie
mažojo automobilio, kuriuo pulkininkas paprastai
važinėdavo, bet Poliakovas jį tuojau pat perspėjo:
— Ne, šiandien važiuosi iškilmingai, — ir nu
rodė didžiulį juodą limuziną su šoferiu už vairo, o
jiems susėdus Poliakovas pridūrė: — Žinai, jau tre
čia naktis pagrečiui, kada kiekvieną išsiunčiu vjs po
naują žmogų. Biznis eina visu smarkumu.

Aerodrome Poliakovas stebėjo iš tolo, nieko ne
sakydamas, neduodamas jokio pažinties ženklo. Tu
rėdamas pasą ir vizą, Tuomi ėjo tiesiog į lėktuvą,
kaip amerikietis turistas. Netrukus lėktuvas ėmė

Apie lietuvišką "free
speach” judėjimą

judėti ir kilti. Pakilus Tuomi pasilenkė prie lango,
norėdamas dar kartą pamatyti Maskvos žiburius,
mirgančius ir tolstančius, kurių gal niekada daugiau
nebematys.
Ir tikrai, jis daugiau jų nebematė. Praleidęs po
savaitę Paryžiuje ir Briuselyje, 1958 m. gruodžio
17 d. Tuomi nusileido Montrealio aerodrome, iš kur
nuvyko Vancouverin apsižvalgyti ir su vietove susi
pažinti, vėl grįžo Montrealin, o Naujųjų Metų naktį
kaip Chicagos biznierius Robert B. White "grįžo"
Chicagon ir iš jos tuojau pat nuvyko New Yorkan.
Nors ir stripiai paruoštas nors ir atsargiau
siai laikydamasis, nors tik smegenimis tesivadovaudamas, Tuomi Jungtinėse Valstybėse nuo pat pir
mojo žingsnio buvo saugumiečių sekamas ir išaiš
kintas. Didžiam Poliakovo nustebimui, Tuomi su
klupo ne dėl pajamų mokesčių nemokėjimo, bet dėl
to, kad negalėjo pasakyti kurio nr. autobusu atvyk
davo į Bronxo lentų sandėlį, gyvendamas New Yor
ke.
Išaiškintas Tuomi, pakeitė save) nuomonę xr į
Sovietiją daugiau nebegrįžo.
Bet kas pasakys, kiek panašiai paruoštų kitų
čia atvažiuoja, gyvena, dirba, svečiuojasi ir, savo
atlikę, grįžta, jeigu jie neįkliūva arba jeigu jų anks
čiau neišprašo išsinešdini?
Kas drįs tvirtinti, kad "vertėjų mokyklos" mo
kinių sąrašuose nėra ir lietuviškų pavardžių.
(Pabaiga)
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mėn. 24 d. Chicagoje
buvo įkurta jūrų skaučių
"Nerijos" vietininkija,
susidedanti iš jūrų skau
čių "Nidos" ir "Juodkran
tės" laivų ir gintarių kan
didačių (vyresnių jūrų
skaučių) įgulos.
Vietininkijoje įkūrimo
šventė sutapo su "Nidos"
laivo naujos vėliavos
šventinimu, kurią viene
tui dovanojo dr. Kazys
Bobelis,
didelis jūrų
skautų-čių bičiulis.
Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis Tėvų Jėzuitų
Nidos laivo jūrų skautės iškilmingoje sueigoje.
koplyčioje, kurių metu
R. Račiūno nuotrauka
ps. kun. A. Kezys S J,
pašventino "Nidos" lai
vo vėliavą, kūmais daly
vaujant v.s. R. Kučienei
... Kau aukštos Balti jūrų skaučių "Nidos" lai ir dr. K. Bobeliui.
Pamaldas sekė iškil
jos bangos negailestin vas. Paskutiniu metu la
minga
sueiga Jaunimo
gai skaldė Kuršių marių bai smarkiai pagyvėjus
žvejų laivelius, žiurstą
smėlio prisipylusi mil
žinė Neringa atskubėjo
prie
jūros. Paleidus
žiursto kampą prie Garb
sėdžių, per mares nusi
tiesė smėlio juosta, be
veik iki pat Klaipėdos.
Gerosios milžinės Ne
ringos vardu liko pava
dinta Kuršių Nerijos
smėlio juosta, skirian
ti Kuršių mares nuo aud
ringų Baltijos bangų. Ir
vargiai ar yra Lietuvoje
gražesnis gamtos kam
pelis už Kuršių Neriją,
kur baltuoja smėlio ko
pos, vaikšto plačiaragiai
briedžiai ir amžiną dai
Kun. A. Kezys, S.J.
kurios stovi
ną ošia plačioji Baltija.
kūmai R. Kučienė ir dr. K. Bobelis.
R. Račiūno nuotrauka
Nors platus Atlanto
okeanas ir nuo Chicagos laivo veiklai, labai pa
Centre, kurioje kūmai,
tūkstančiai mylių tiesiai didėjo ir narių skaičius. pasirašę krikšto aktą,
To pasėkoje, Seserijos vėliavą perdavė "Nidos"
iki Kuršių Nėr jos, ten
Vyriausios Skautininkės laivui. Perskaičius Se
seniai mintimis ir šir
įsakymu š.m. gegužės serijos VS įsakymus se
dimi lankosi Chicagos
kė "Nidos" laivo įsaky
mai skelbianti naujai įsi
gytas specialybes, paty
rimus, paskirų sesių
darbštumą.
Pirmieji
"Nerijos" vietininkijos
vietininkės ps. A. Jovarauskienės
įsakymai
skelbė vienetų persitvar
kymą, laivų vadėmis pa
kviečiant Živilę Karaliflnaitę ir Giedrę Leonaitę, ir laivų globėjo
mis pakviečiant v.s. R.
Kučienę, ir A. Malašauskienę.

KELIONĖ Į KURŠUI NERIJĄ

Chicagos jūrų skaučių Nerijos vietininkijos gimtadienio iškilmin
ga sueiga Jaunimo Centre gegužės 24 d. Iš dešinės stovi vadovai ir
svečiai: P. Nedas, I. Kerelienė, Br. Juodelis, A. Karaliūnas, D.
Dundzilienė, A. Ramanauskienė, Nerijos vietininkė A. Jovarauskienė, vėliavos kūmai R. Kučienė ir dr. K, Bobelis ir Nidos laivo vadė
Ž. Karaliūnaitė.
R. Račiūno nuotrauka

LAIKO UŽTĘSIMO
TAKTIKA
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IŠTRAUKA IŠ ROMANO AGONIJA, KURIO
ANTRĄJĄ LAIDĄ IŠLEIDO VILTIS
Lietuvos prezidento laiškas buvo dailinin
ko kaligrafiškai išrašytas brangiame perga
mentiniame popieriuje. Tai buvo tam tikras
kaligrafinio meno šedevriukas, kaip paprastai,
užsienio reikalu ministerijos apmokėtas bent
dviem šimtais litų. Pats laiško atskleidimas,
lengvas pergamento čiužėjimas ir jo pajuti
mas pirštais vėl staiga priminė Natkui tuos už
mirštuosius parašus-autografus, kurie stovėjo
tarp stiklų užkonservuoti muziejuose. Rusiš
kos pergamento raidės atrodė lyg seno rusiš
ko metraščio atnaujinta kopija.
Laiško tekstas skelbė:
Pone Aukščiausios SSSR tarybos prezidiu
mo pirmininke,
Gavau patirti, kad savo pasikalbėjime
su Lietuvos Respublikos ministeriu pirmininku
p. A. Merkiu, dabar viešinčiu Maskvoje, Sovie
tų Sąjungos liaudies komisarų tarybos pirmi
ninkas ir užsienio reikalų komisaras p. Molo
tovas pareiškė kai kurių abejonių dėl Lietuvos
Respublikos viešų isipareigojimų kai kurių
valstybių atžvilgiu, kas galėtų būti nesuderi
nama su Lietuvos politika, kurią ji veda su
SSSR.

Skautų Akademikų Pavasario Savaitė Dainavoje
Pas Ringailę Zotovienę neseniai įvyko Aka
deminio Skautų Sąjūdžio
ruošiamos Pavasario Sa
vaitės rengėjų darbingas
posėdis į kurį buvo pa
kviesti ir laikraštinin
kai.
Dalyvavo: Skautų Filis
terių Sąjungos Detroito
skyriaus pirm. L. Rugie
nienė, Alg. Rugienius,
Danguolė
Jurgutienė,
Ringailė
Zotovienė ir
laikraštininkai
Juozas
Vaičiūnas, Alfonsas Na
kas, Vladas Selenis ir
Vladas Mingėla, o taip
pat svečias iš Argenti
nos E. Jaunutis.
Iš Liudos Rugienienės, Ringailės Zotovienės ir Danguolės Jurgutienės pranešimų išryš
kėjo Akademinio skautų
sąjūdžio sumanymas su
ruošti š.m. birželio 1321 d. Dainavoje Pavasa
rio Savaitę.
Registraciją vykdo ir,
jeigu kam reikia, parūpi
na butus — Algis Rugie
nius, 30717 Lund Dr.,
Warren, Mich. 48093, te
lef. 755-0736. Paukšty
čių ir vilkiukų stovyk
loms vadovauja: Danutė
Jankienė
ir Alfonsas
Vėlavičius.
Pavasario savaitė ati

das; vadeivos: ps. I. Kerelienė ir v.s. A. Kara
liūnas , tuntininkas s.
Z. Jaunius, "Aušros Var
tų" ir "Kernavės" tun
tų atstovės bei tuntininkės. Jūrų skautų vardu
sveikino j.v.s. Br. Juo
delis , linkėdamas vi
soms jūrų skautėms bū
ti maloniomis ir žavioms
kaip žavi* ir miela yra
Kuršių Nerija. Pager
bus mamytes ir kūmus,
sesių dainoms beskam
bant, gausiai susirinkę
tėveliai ir svečiai vaiši
nosi kūmos pyragu, "Ne
rijos" tortu ir kava. Šven
tė buvo gerai organizuo
ta ir gražiai pravesta.
Su naujos vietininkijos
39 jūrų skautėmis į dar
bą jungiasi ir 9 vadovės
Daug sveikinimų ir ge — instruktorės dabar be
riaušių linkėjimų veik
baigiančios jūrinio skauloje, plaukiant į Neriją,
tavimo instruktorių kur
į Baltijos krantus, išreiš
kė šventėje dalyvavę: sus.
Baltijos Banga
rajono vadas v.s. P. NeNorėdamas išblaškyti visus galimus abejo
jimus dėl Lietuvos Respublikos politikos SSSR
atžvilgiu, skubinuosi Tamstą patikinti, kad jo
kiems abejojimams Lietuvos Respublikos san
tykiuose su Sovietų Sąjunga negali būti vietos,
nes tie santykiai aiškūs, nustatyti sutartimis,
pradedant 1920 m. liepos 12 d., 1926 m. rugsėjo
28 d., nepuolimo sutartimi ir jau ilgus metus
išbandytomis lojalumo bėi draugiškumo tradi
cijomis. Tikrai nuo pat 1920 m. liepos 12 d. su
tarties iki 1939 m. spalio 10 d. sutarties, kuria
Lietuvai buvo grąžinta jos amžinoji sostinė
Vilnius, Lietuva kiekviena proga bendradar
biavo su SSSR, remdamasi taikos, saugumo ir
sutarčių gerbimo politika.
1939 m. spalio 10 d. sutartis ypač išryškino
ir atžymėjo senu draugiškumu ir pasitikėjimu
paremtuosius santykius tarp abiejų valstybių.
Lietuvos Respublikos vyriausybė ir aš pats vi
suomet dėjome, dedame ir dėsime pastangų,
kad ši sutartis būtų ko lojaliausiai vykdoma.
Todėl šia proga turiu garbę dar kartą tamstos
asmenyje patikinti SSSR vyriausybę, kad Lie
tuvos Respublikos vyriausybė ir aš pats apie
Jokias viešas sutartis ar slaptus Lietuvos įsi
pareigojimus bet kuriai kitai valstybei visai
negalvojame, nes tai galėtų būti nesuderinama
su esamosiomis sutartimis ir tikro draugišku
mo ilgametėmis tradicijomis
tarp mūsų
kraštų.
Tvirtai tikėdamas SSSR išbandytu drau
giškumu Lietuvai, ir ateičiai galiu iš savo pu
sės patikinti, kad už tą draugiškumą Lietuva
Sovietų Sąjungai mokės atsilyginti.

daroma birželio 13 d.,
šeštadienį, ir 4 v. p.p.
įvyksta — susipažinimo
sueiga. Sekmadienį, VI.
14 d. Akad. Skautų Sąjū
džio Pavasario Savaitės
atidarymas. Tėv. dr. J.
Kubilius, S J skaitys pa
skaitą: "Jaunimas ir nar
kotikų pavojai". Pirma
dienį, VI. 15 d. B. Kvik
lys
skaitys paskaitą:
"Senos monetos ir me
daliai - ordinai, istori
nės spaudos originalai".
Br. Kviklys atsiveža pa
rodai: net vytautinių lai
kų monetas, laisvos Lie
tuvos ordinus ir meda
lius, istoriškai svarbius
laiškus ir dokumentus.
Atvyksta dail. Antanas
ir Anastazija Tamošai
čiai. A. Tamošaitis skai
tys paskaitą: "Lietuvių
tautinė dailė audiniuose
ir drabužiuose". Atsive
ža įdomių eksponatų pa
rodai.
Antradienį, VI. 16 d.
prof. kun. S. Ylos paskai
ta: "Kultūrų derinimo
problema Amerikoje".
Numatytas gausus jauni
mo simpoziumas — dis
kusijos.
Trečiadienį, VI. 17 d.
B. Jameikienės paskaita
— Religijos įtaka menui
Lietuvoje. Tėv. dr. J. Ku,

biliaus, S.J. — Jaunimo
moralinės
problemos
šiandien.
Ketvirtadienį, VI. 18
d. Liūto Griniaus pas
kaita —
Akademinis
Skautų Sąjūdis; Dr. Vy
dūno Šalpos Fondo pra
nešimas; Jaunimo simpo
zium as.
Penktadienį, VI. 19 d.
dr. J. Girniaus paskaita
— Žvilgsnis į dabartinį
ideologijų pervertinimą;
dr. A. Kulpos— Istori
nė ir šiuometinė for
ma lietuvių architektū
roje; vakare bus rodo
mas spalvotas filmas
"1968 m. Tautinė Sto
vykla".
Šeštadienį, VI. 20 d.
dr. H. Nagio paskaita —
Modernioji lietuvių po
ezija Lietuvoje ir išei
vijoje; Jaunimo simpo
ziumas ir Literatūros
vakaras. Dalyvauja Lio
nė Sutema, Dr. H. Nagys, Marius Katiliškis
ir naktį Joninių laužas.

Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti šioje
Akademinio Skautų Są
jūdžio ruošiamoje Pa
vasario Savaitėje Manchester, Michigan, Dai
navoje.
V. Mingėla

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

LAKE GEORGE, N.Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas is gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.

PATOGIOS patalpos, geras maistas.

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės,
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate.
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su
įrengtom virtuvėm).
Nuo Ncw Yorko per 200 mylių. Iš Ncw York Thrusvay Exit 24, 1
Northivay 87 iki Lake George Village; iš ten ON keliu 7 myl. 1 šiaurę.
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad, laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:.

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824

Tel. (518) NH 4-5071

Reiškiu Tamstai, pone Pirmininke, mano
giliausią pagarbą.
Prezidento A. Smetonos paTašas buvo lo
tynų raidėmis.
— Ar tuo bus atsikratyta nuo tų priekaiš
tų, kuriais naudojasi rusai? — abejingai pa
klausė Urbšys.
— Primena vasalo laišką siuzerenui, —
kažkas pamėgino pasakyti pokštą.
Merkio veide nesireiškė jokia abejonė. Jis
nieko nepasakė dėl laiško turinio. Tačiau pati
pareiškimui įteikti procedūra, privalomas so
vietams dėmesys bent paviršutiniškai pana
grinėti tą laišką ir atsakyti t J|, turėtų užtęsti
laiką, šituo gera lošti. Derybos neteks centri
nės kovos linijos, o oficialus formalumas ir ra
finuotas biurokratiškumas turės pristabdyti
Molotovo ataką. Jis suprato svarbiausia: Jo po
litikai pritaria Kaunas, šis Prezidento patiki
nimas dėl lojalumo sutarčiai kvepėjo labai defenzyviniu raugu. Neaiškios užuominos dėl no
ro veikti, ginti sutarti, teisintis ir nevadinti
tikrais vardais nei šalių, nei įvykių reiškė pas
tangas nutęsti laiką. Iš gautojo teksto jis at
pažino, kad Kaunas remia Jo politiką.
— Tikrai įdomu,—pasakė Merkys Urbšiui,
— kad ponas ministeris bematant gavai sovie
tinę vizą. Ar tame fakte negalima įžiūrėti rusų
noro lengvinti derybas?
Jis atsiminė Urbšio telegrafini potvarki
atstovybėms ir pasakė Jam:
— štai ir mes „skolačivajem" naują
ėjimą.

(Bus daugiau)
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NAUJA PLOKŠTELE VAIKAMS
Lietuviškos šeimos,
auginančios mažus vai
kus, dažnai pajunta dide
lį trūkumą lietuviškų kny
gų ir plokštelių pritai
kytų priešmokyklinio am
žiaus vaikams. Tokia me
džiaga yra ypatingai
svarbi ir naudinga šei
moms kurios gyvena ne
lietuviškuose rajonuose
ir kurių vaikai lietuvių
kalbą girdi tik namuose.
Mano nuomone,prieš
mokyklinis amžius yra
ypač svarbus lietuviškos
dvasios ir kalbos auklė
jimui, kadangi tada dar
vaikas daugiausia pasi
duoda tėvų ir namų įta
kai, o vėliau prasideda
mokyklų ir vis stiprėjan
ti draugų įtaka. Tad, no
rint, kad vaikai neuž
mirštų lietuvių kalbą rei
kia, kad patys tėvai būtų
tvirtai nusistatę, jog na
muose su lietuviais kal
bama tik lietuviškai. Jei
tėvai pradės daryti kom
promisus su tuo princi
pu, kreiptis į vaikus ar
ba atsakyti jiems sveti
ma kalba, ar patys daž
nai įmaišyti svetimus žo
džius ka>lbant tarpus avy
je, tai ta lietuviška sale
lė
šeimos tvirtovėje
pradės po truputį nykti.
Tačiau, vaikams au
gant amerikoniškoje ap
linkoje, tėvų įsakymo ar
ba pavyzdžio neužtenka.
Reikia sukurti tokią at
mosferą, kad lietuvišku
mas ir lietuvių kalba vai
kams atrodytų ypatingai
įdomiai ir patraukliai ir
taptų pasididžiavimo, o
ne gėdos, vertybe. Rei
kia perduoti jausmą, kad
lietuvių kalbos naudoji
mas šeimoje ir aplink
namus, jei ir kaimynai
girdi, yra natūralus daly
kas. Tą galima įvykdyti
įvairiais būdais. Nuo pat
mažens reikia auklėti
vaiką, kad yra gerai mo
kėti daug kalbų ir progai
esant pamokinti vieną,
kitą vokišką, rusišką ar
kitos kalbos žodį. Taip
pat galima su pasidipap ašakoti,
džiavimu
kad seneliai (ar kiti arti'
mi) moka daug kalbų.
Paskiau galima pagir
ti ir patį vaikutį — "Ma
tai, ir Tu, toks mažas ir
jau dvi kalbas moki, o
yra tų kurie temoka tik
vieną kalbą".
Pradedant vežti ma
žą vaiką į šeštadienines
ar lituanistines mokyk
las reikia pabrėžti, kad
tai yra privilegija į tokią
mokyklą važiuoti. Tas
ypač paveikia mažuosius
kurie labai laukia eiti į
mokyklą ir jaučia, kad
darželis ar pirmas sky
rius tai jau žingsnis į
suaugusių pasaulį, pa
darantis juos "dideliais"
Mano nuomone, taip pat
reikia stengtis sudaryti
vaikui lietuviškų draugų
būrelį, nors tai ir reikš
tų didelę pastangą iš tė
vų pusės vežant vaikus
pas draugus ar pasikvie
čiant lietuviškas šeimas
į savo namus. Dar ve
nas būdas, ir tai gal la
bai reikšmingas norint
mažam vaikui "įskiepy
ti" lietuvybę, tai paro
dyti, kad ir lietuviai tu
ri vaikams pobūvių, vai
dinimų, knygų, plokšte
lių ir t.t. Kitaip sakant,
reikia vaikui parodyti ne
tik amerikoniškas tele
vizijos programas ar ki
no filmas bet nuvežti vai
ką į lietuviškas eglutes
ir vaidinimėlius, kur jis

1970 m. birželio m. 1O d
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galėtų pasakyti, kad ne
tik jo šeima kalba lietu
viškai, bet yra "daug"
(jo akimis) tokių žmonių.
Tėvams padarant pas
tangas anksčiau minėtos
mintys yra įmanomos
įvykdyti. Tačiau susida
ro sunkumų tėvams kai
nori pristatyti pradedan
čiam skaityti, priešmo
kykliniam vaikui, tokių
patraukliai iliustruotų,
lengvų tekstų, stambiom
raidėm parašytų knygu
čių lietuvių kalboj, kaip
yra anglų kalboj. Kitas
sunkumas yra, kadirma
žas vaikas greitai iš
draugų ir iš televizijos
pramoksta visokių vai
kiškų eilėraštėlių (Mo
ther Goose Rhymes) ir
kitų "ditties", abėcė
lės dainavimą, rimuotą
skaičiavimą ("one, two
— bučki e my shoe") ir
t.t., kuriuos vaikai daž
nai kartoja ir tėvai ne
įstengia pateikti lietu
višką pamainą.
Turėdami tris prieš
mokyklinio amžiaus vai
kus nutarėm, kad šiame
"televizijos ir ameri
koniškos aplinkos am
žiuje" reikia prie vaikų
prieiti moderniais me
todais ir kad geras bū
das vaikus patraukti prie
lietuviško žodžio yraper
lietuviškas plokšteles.
Tačiau, nors jos ir ge
ros, yra labai mažai lie
tuviškų plokštelių pri
taikytų mažiems vai
kams, kurios atsvertų
amerikoniškąsias. Tad,
pasitarę su kitom šei
mom (Grigaičiais, Venclovais ir Peckais), ku
rios taip pat augina ma
žus vaikus, nutarėm pa
tys padaryti ir išleisti
lietuvišką plokštelę, ku
ri ir medžiaga ir pri
statymu būtų pritaikyta
priešmokyklinio ir pir
mųjų skyrių vakams.
Esame ne muzikai ir ne
artistai ir ne meninin
kai, bet mums atrodo,
kad mažuosius galima

pasiekti ir paprastumu.
Tad stengėmės atrinkti
medžiagą, kuri turiniu
būtų patraukli vaikams
ir melodijas kurias jie
mėgtų ir lengvai galėtų
išmokti. Plokštelė, pa
vadinta ZUIKIS PU1KIS,
susideda iš trumpų pa
sakėlių, eilėraštėlių (ku
riuos įkalbėjo vaikai, to
dėl kad vaikai mėgsta
kitus vaikus girdėti), dai
nelių ir žaidimėlių. No
rėjome, kad žodžiai bū
tų ryškūs, kad vaikai ga
lėtų drauge dainuoti ir
žaidimėlius žaisti. No
rėjome, kad muzikinis
akomponiamentas būtų
ramus ir neatitrauktų dė
mesio nuo teksto. Norė
jome, kad plokštelės to
nas būtų lengvas ir links mas ir išpildymas būtų
"su šypsena". Ypatingai
norėjome, kad mažie
siems patiktų plokštelė,
kad tėveliams nereikėtų
daug kartų per dieną dai
nuoti "Du gaideliai" ar
kas vakarą skaityti "Bi
rutės rytas" (J. Narūnės) ir "Neklaužados"
(S. Džiugo) ir kad vaiku
čiai lengvai išmoktų iki
dešimt skaičiuoti ir Vy
tės Nemunėlio "Sniego
senį" kartoti.
Plokštelė susideda iš
37 veikaliukų. Jei vienas
vaikučiui nepatiks, tai s e
kantis gal vėl jįprie lie
tuviškos plokštelės pri
trauks. Plokštelė pasi
rodys pradžioje šio mė
nesio ir bus parduodama
Chicagoje pas Karvelį,
Marginiuose, ir kituose
miestuose kurie bus pa
skelbti vėliau.
Mums atrodo, kad šia
plokštele mes prisidėsim prie lietuviško žo
džio išlaikymo. Neieš
kokime tobulybės. Sten
kimės tiek, kad mūsų
vaikai, augdami įvairio
se vietose ir svetimų
įtakoje, mokėtų susikal
bėti lietuviškai ir nepra
rastų pagarbą savo tė
vų žemei.
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Irenos Veieckytės baleto ir muzikos Studijos Chicagoje Įvykusiame vakare buvo išpildyta Spragtukas
ir Pelenė. Nuotraukoje momentas iš Pelenės. Pirmoje eilėje iš dešinės L. ir I. Biliūnaitės, S, Mikutaitytė; antroje eilėj: Pelenė — Rūta Juodvalkytė, princas — Marija Bružaitė, trečioje eilėje Pamotė -- Ele
na Baginski, dukterys--Živilė Brakauskaitė ir Vilija Mikutaitytė, geroji fėja — Rasa Degutytė ir mokytojas-Dana Bružaitė.

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS

KOVA SU TARAKONAIS
Emilija Čekienė

Balfo reikalų vedėjas kun. P.
Geisčiūnas praeitame direkto
rių suvažiavimeClevelandetarp
kitko savo pranešime pabrėžė:
"šalpos darbas yra malonus,
Įsijungęs Į jį pamiršti ir tokius
dalykus, kaip pav., kad mano
bute reikia kovoti ne tik su ta
rakonais ir pelėmis, bet kar
tais ir su dvikojais tarakonais,
kurie Įsilaužę 'išvalo", butą ne
tik nuo valgomų dalykų, bet iš
viso, kas vertinga, kad neturint
garažo 'nuoma* už laikymą au
tomobilio gatvėje buvo pakilus
iki 65 dol. baudų formose, kad
automobilĮ reikia nuolatos vež
ti taisyti, nes Balfo apylinkėje
ir gatvėje paliktas dažnai būna
gerokai apdaužytas. Mano au
to atrodo kaip girtuoklis po muš tynių..."
Nežinau, ar Balfo direktoriai
tuo patikėjo, bet aš buvusi kele
tą metų centro valdyboj ir lanky
dama kas mįneš Į posėdžius, tu
rėjau progos Įsitikinti, jog ui
tikra tiesa. Prieš 25 metusBal
fui Įsisteigus ir nupirkus tą na
mą buvo graži lietuvių apgyven
ta vietovė. Tačiau dabar ji pa
virto Į tokĮ rajoną, kurĮ reikalų
vedėjas keliais žodžiais api
būdino. Net Ir Į posėdžius atei
ti, ypač motermis, labai pavojin
Indrė Paliokaitėga. Namą parduoti toje apylinkė
Tijuneiienė je jau nėra lengva, bet šitokioj
būklėj gyventi ir Į Balfo Įstaigą
lankytis dar blogiau. Centro vai
dyba ne kartą tą klausimą svars
LB CONNECTICUTO APYGARDA
tė, bet vis nebuvo rasų išei
ties. Reikalų vedėjui už pasi
LB Connecticut apy kyklas išleidžiamus vai' kartojančius asmeninius nuos
tolius Balfas neatlygina. Vieną
gardos pirmininkas Vi kus ir pažadėjo Valdy
lius Bražėnas, kalbėda bos talką šiame reikale. kartą turėtų būti rasta kokia
mas per Hartfordo Tė "Mes neišgalime praras nors išeitis.
Kaip žinome, New Yorko tė
vynės Garsų radiją, pri ti jaunimą tuo būdu", — vai pranciškonai turi nupirkę
statė naują valdybą ir pareiškė Apygardos pir keletą namų su dideliu žemės
pareiškė, jog Apyg. Val mininkas Vilius Bražė plotu, ktrr greitu laiku pradės
dyba "ir toliau laikysis nas.
šutyti Kultūros Židinį ir dalĮ
Connecticuto Apygar
senų namų nugriaus. Ar nega
nūs is tat jono — nerung
lėtų Balfo vadovybė tartis, kad
tyniauti su apylinkėmis dos naujoji valdyba pa
pareigomis jie kokį vieną namą paliktų Bal 
parengimuose, o tik, rei siskirstė
fui savo senąjĮ pardavus ar iš-

nomavus, nes juo ilgiau Balfas
lauks, juo daugiau jo kaina kris.
Gi Salia Kultūros Židinio Balfo
Įstaigai būtų ideališkiausia vie
ta.

MUSŲ PARENGIMAI
Turime daug organizacijų,
daug ir parengimų, nes kiekvie
na iš jų per metus ką nors vei
kusi sezonui baigiantis nori kuo
nors pasirodyti lietuvių visuo
menei, apvainikuoti savo metų
darbus bei pastangas. Ruošia
koncertus, minėjimus, pagerbi
mus ir k. Labai daug Įvairių
parengimų šiemet buvoNew Yor
ke. Keli paskutinieji buvo neei
liniai minėjimai, kaip pav., tau
tinių šokių grupės dvidešimt
metis ir prezidento A. Stulgins kio mirties minėjimas.
Tautinių šokių reikšmę išei
vijoje ir ilgą nueitą lietuvybės
skleidimo kelią mūsų visa spau
da tinkamai paminėjo ir Įver
tino. Didžiausi nuopelnai tenka
per visą laiką nenuilstamai va
dovavusiai vienai šokių moky
tojai Jadvygai Matulaitienei, ku •
ri ir to minėjimo rengime atli
ko patĮ sunkiausią ir didžiau
sią darbą. Lietuvių visuomenė
taip gi Įvertino gausiai atsilan
kydama.
Tačiau to minėjimo rengimo
komitetas nebuvo gerai organi
zuotas ar pareigom pasiskirs
tęs, nes salėje jautėsi didelė sto
ka tvirtos organizacinės rankos
— šeimininko. Svečiai atėję ne
žinojo tvarkos ir negalėjo rasti
sau vietų, nors aplinkui buvo iš
sirikiavę tušti stalai; Todėl ke
letas šeimų atsiėmė pinigus ir
apleido salę, komiteto kasinin
kui net nepasiteiravus, kokia
priežastis.
Be to, pats parengimas pra
ėjo kaip eilinis pasišokimas, be
jokio iškilmingumo, be akademi
jos, o juk tai labai retas Įvykis,
20 metų Įtempto darbo prista
tymas visuomenei.
Sekančią dieną New Yorke vy.
šiuo
būdu:
kalui esant, derinti bend
ko dar didesnis Įvykis — ne
Pirmininkas — Vilius
rus žygius bei talkinti,
priklausomos Lietuvos prezi
Bražėnas,
politiniams
kur Valdybos talka rei
dento A . Stulginskio mirties mi
reikalams vicepirm Įnin ęepirm. — Gintas Že
kalinga".
nėjimas, organizuotas jau kito
maitaitis, protokolo sek komiteto. Parapijos salėje žmo •
Jis pranešė apie Val kąs — Valerijonas Bal
retorė — Zita Dapkienė, nių susirinko tik apie 100. Jei
dybos nusistatymą Con- čiūnas, kultūros ir švie
iždininkas
— Antanas netikėtai būtum Į tą salę pate
nectitut’e ir toliau lai timo reikalams vice
kęs, manytum, jog minimas
Gruzdys,
valdybos
na
kytis veiksnių nustaty pirm. — Pranas Gaižu
koks valsčiaus viršaitis, o ne
rys — Juozas Valiušai- valstybės buvęs prezidentas.
tos linijos dėl bendra tis, informacijos reika
tis, korespondencinėsek 
vimo s ii okupuotos Lie lams vicepirm. — Algi
Nejaugi parengimų komite
tus sudarantieji žmonės neturi
tuvos tautiečiais tik as mantas Dragunevičius, retorė — Edą Bražėnie
nuovokos nei pagarbos jausmo
meninėje plotmėje. "Val jaunimo reikalams vi- nė.

dyba su didžiu nusistebė
jimu sutiko žinią, kad
kai kas iš lietuvių bend
ruomeninio nedrausmin
gumo keliu nueina tiek
toli, jog net drįsta siū
lyti mums kviesti ins
truktorius
iš Sovietų
pavergtos Lietuvos mū
siškiam, nuo bolševikų
išgelbėtam jaunimui, mū
sų, pabėgėlių nuo komu
nizmo, išlaikomose jau
nimo stovyklose auklėti
bei mokyti".
Pirmininkas ryšium
su netvarka mokslo įs
taigose, kvietė tėvus la
biau tam paruošti į mo-
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žmogui, kuris brangus ne vie
nai parapijai, ne vienai kuriai
partijai, bet nusipelnęs visai
lietuvių tautai, prezidentu išbuvęs dvi kadencijas, 15 metų
išbuvęs Sibire sovietinio Lietu
vos pavergėjo ištrėmus iš tė
vynės auka — kankinys. Jei ren
gėjai nesugeba, tai laikas tą
darbą pavesti jaunajai karui, ku
ri puikių pavyzdj parodė Chicagoj minint Vaižgantą, nes minė
jimą ruošė ir vadovavo visos
jaunimo organizacijos dirbda
mos sutartinai ir jis praėjo di
deliu pasisekimu, nes buvo aukš
to kultūrinio lygio.

PROFESINES organizacijos
Tenka girdėti, kad profesi
nėms- org-joms netinka kištis
Į politinę nei Į kultūrinę lietu
vių veiklos sritį, o ribotis tik
tai profesija. Bet kyla klausi
mas, kam gi ta profesinė at
skira lietuviška org-ja, juk pro
tęsiniais tikslais jie priklauso
ir dalyvauja kartu su amerikie
čiais suvažiavimuose, ten klau
so paskaitų ir gilina bei dalina
si profesinėm žiniom bei paty
rimais. Kokios reikšmės turi
lietuviška profesinė org-ja, jei
gu Į ją susirenka Įvairių sričių
specialistai nors ir tos pačios
profesijos, pav., gydytojai, in
žinieriai ir kiti.
Žvelgdami Į praeitį matome,
kad profesijos žmonės kaip tik
visą savo laisvalaiki pašventė
besigilindami Į politinius bei
kultūrinius Lietuvos reikalus,
tuo ypač pasižymėjo medicinos
gydytojai: Basanavičius, Kudir
ka, Šliūpas, inž. P. Vileišis ir
t.t.
Ir dabartiniu laiku profesio
nalai turi geresnes sąlygas ne
tikrai gilintis, bet ir atstovauti
bei ginti pavergtos Lietuvos in
teresus ir apčiuopiamiau pa
remti materialiai nei eilniai
darbininkai. O per savo organi
zaciją visi darbai dar našesni
ir bendromis jėgomis lengviau
pasiekiami.

IEŠKOMAS
ANTANAS KULIKAUS
KAS, gimęs 1920 m.sau.
šio 13 d. Rietavoje, Lie
tuvoje. Ieškomasis ar ži
nantieji ką apie jį, pra
šomi atsiliepti šiuo ad
resu: Mrs. Sophie Yankauskas, 90 N. Fulton
St., Wilkes-Barre, Pa.
18702.
Skaityk ir platink
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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.

1970 m. birželio m. 10 d,

^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
IŠRINKO VALDYBĄ

Praeitą sekmadienį,
birželio 7 d., Lietuvių
salėje įvyko ALT S-gos
Clevelando skyriaus su
sirinkimas, į kurį atsi
lankė apie 20 narių.
Susirinkimą
atidarė
skyriaus
pirmininkas
inž. J. Nasvytis,pakvies
damas į prezidiumą pir
mininku A. Laikūną, sek
retoriumi K. Karalių.
Išklausius valdybos ir
revizijos komisijos pra
nešimus ir dėl jų trum
pai pasisakius buvo ren
kama nauja valdyba įkurią išrinkti:
A. Garmus, V. Stuogis, V. Blinstrubas, J.
Mockus, St. Lukas, kan
didatu K. Karalis.
1 revizijos komisiją iš
rinkti
F, Mackus, J.
Budrienė ir J. Šiaučiū
nas.
Pasisakyta dėl glau
desnio skyriaus bendra
darbiavimo su Dirva ir
pareikšta pageidavimų,
kad ALT S-gos vadovy
bė dažniau informuotų sgos narius ir pasisaky
tų aiškiai kokią liniją už
ima S-ga įvairiais aktu
aliais klausimais, kurie
dom ina visuomenę.
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Kapų puošimo proga, Clevelando gydytojai aplankė gen. V. Nage
vičiaus ir kitų gydytojų kapus, papuošdami gėlėmis. Prie gen. V.
Nagevičiaus kapo stovi dr. K. Pautienis, dr. A. Miliauskas ir dr,
Al. Martus. Nuotraukoje trūksta dalyvavusio dr. J. Skrinskos,

Naujoji valdyba šio
mis dienomis su sky
riaus garbės pirm. K.S.
Karpium susirinks pir
mam posėdžiui ir pasi
skirstys
pareigomis.
Jos jau laukia eilė kon
krečių darbų ir linkime
jai sėkmės jų įgyvendi
nime.
• V.S. P. MOLIS, LSS
vyriausias skautininkas,
šią savaitę atvyksta į Cle
velandą ir čia susitiks su
skautų vadovais ir skau
tais akademikais. Jis ap
sistos pas skautininkus
Šenbergus.

Mergaičių stovyklos pagelbininkfes linksmai nusiteikusios ieško
naujų ir senų stovyklautojų šiems metams. Stovykla vyksta nuo lie
pos 19 iki rugpiūčio 2 d. Pirmo") eilėj iš kairės: Danguolė Stončiūtė,
Vida čyvaitė, Martyč Idzelytė; antroj eilėj: Vida Sidrytė, Dalia Ka
valiūnaitė, Alberta Astraitė ir Onutė Kilorytė. Informacijas apie sto
vyklą galima gauti pas p. KliorienęClevelande291-3607arba Daina
voj, Manchester, Michigan.
V. Kamanto nuotrauka

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

5%

Už įvairins’taupymo certifikatus moka

5 '/<% M 6%
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

• VYTAUTAS GIED
RAITIS, netikėtai susir
gęs, paguldytas ligoni
nėn. Jo atstovaujamų ap
draudimo bendrovių klijentai, esant skubiam rei
kalui, prašomi skam
binti telef.
661-3400.

• BIRŽELIO ĮVYKIŲ
minėjimas
Clevelande
įvyksta sekmadienį, bir
želio mėn. 21 d. sekan
čia tvarka:
Šv. Mišios: 10vai.Nau
jos liet, parapijos bažny
čioje 10:30 vai. šv. Jur
gio liet, parapijos baž
nyčioje
Minėjimas: 12 vai. Lie
tuvių kultūriniuose dar
želiuose. Kalbas pasa
kys Liet. Krikšč. Demokr. pirm. A. Kasiulaitis ir Clevelando miesto
tarybos pirm, ir kandi
datas į JAV Kongresą
James V. Stanton. Meni
nei daliai atlikti yra pa
kviestas Čiurlionio an
samblis.
Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėlia
vomis ir visa Clevelando
ir
apylinkių
lietuvių
visuomenė kviečiama at
silankyti.
Lietaus atveju, minėji
mas vyks šv. Jurgio liet,
parapijos salėje.

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

GRANDINĖLES DOVANA LIETUVAI
IR LIETUVIAMS
Kolumbijos ir Venezuelos laikraščiai nuo
lat skelbia apie įvyksian
čius Grandinėlės šokių
koncertus Bogotoje (Bal
let Lituano Viene a Bo
gota), Medellin, Cara
cas (Festival Folklorico
Lituano) Valencijoje ir
kitur. Savo straipsniuo
se minėtų kraštų laikraščiai aprašo grupės nuei
tą kelią, koncertus JAVse, šokėjų, muzikantų
skaičių, visą tai pailius
truodami tautiniuose rū
buose šokėjų nutraukomis.
Tai pirma tokios apim
ties ir pobūdžio rekla
ma lietuviams ir Lietu
vai Kolumbijoje ir Venezueloje.
Kun. M. Tamošiūno
mintis išsikviesti Gran
dinėlę į P. Ameriką ga
lėjo būti įgyvendinta dė

ka grupėje
esančios
tvarkos, pareigos supra
timo, bendro, sutelkto
darbo tiek mokytojų, šo
kėjų, muzikantų, tiek jų
tėvų ir visų lietuvių, ku
rie pinigine auka remia
tuos, kurie jaunose die
nose, šalia tiesioginių
pareigų tėvams, mokyk
lai, skiria valandėlę ir
lietuviškam, sceniniam
šokiui, muzikai, lietu
viškai nuotaikai, lietu
viškam gyvenmui. Ma
žas ir didesnes aukas
siųskite:
Grandinėlė,
c/o Mr. V. Staškus, 110
E. 226 St., Cleveland,
Ohio 44123.
Grandinėlė P. Ameri
kon išskrenda birželio
14, sekmadienį, 9:45 v.
ryto iš Hopkins aerodro
mo Clevelande. Eastern
Airlines lėktuvu 959.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
PASIKEITIMAI
PARAPIJOSE

MŪRINIS NAMAS

Šv. Antano ir Šv. Pet
ro
parapijų administra
• INŽ. GASPARAS
9
kambarių
kolonialinis.
torius
(klebonas) kun.
KAZLAUSKAS, įmonės
Biblioteka
ir
salionas.
Walter
Stanewich
prane
Astro-Arc Co.
prezi
Nauja moderniška virtu
šė,
kad
jis
yra
perke

dentas , su tos bendrovės
vė. 3 1/2 vonios. 3 ži
liamas
į
Šv.
Morkaus
inžinieriais
Mindaugu
parapiją ir skiriamas
Gedgaudu ir Eugenijų Vil diniai. Geros kokybės na
mas
gerame
rajone.Pra

tos parapijos administra
ku atskrido iš Los Ange
šo
virš
40.000.
Skambin

toriumi.
les į Clevelandą daly
ti C. Russo 261-5100.
Parapijos
vikaras
vauti amerikiečių inži
kun.
Kazimieras
Simai
nierių konvencijoje.
WM. T. BYRNE
tis skiriamas Šv. Anta
REAL ESTATE, INC.
no parapijos administra
• VERONIKA GAR
26101 Euclid Avė.
toriumi, o vikaras kun.
MIENE
šiomis dieno
Euclid, Ohio
Viktoras
Kriščiunevimis gavo liūdną žinią,
Tel. 261-5100
čius skiriamas Šv. Pet
kad Lietuvoje, Obelio
ro parapijos administra
valsč. Liudvinavos vkm.
toriumi.
mirė jos motina OnaŠaAbu kunigai yra naujie
REGISTERED NURSE
jauskienė.
ji
ateiviai. Kun. K. Simai
FULL OR PART TIME
Velionė paliko tris dūk
tis
gimė ir mokslus bai
2:30 - H P.M, or 11 - 7 A.M.
ras: Veroniką Garm ienę
gė
Lietuvoje.
Ten buvo ir
ItetponsHMe, miture perClevelande, Albiną Šetiį kunigus įšventintas.
»on toughf for flr»t d*»» gerlatrle
kienę St. Catherine, Ont.
nuriing home In eaitern juburb.
Kun. V. Kriščiunevičius
ir Marytę Pimpienę Lie
ECF certified. Competitivo salary
gimė Lietuvoje, o moks
tuvoje.
range, fringe benefits. References
lus baigė ir kunigu buvo
required. Call 371-5500 8 a.m. įšventintas Italijoje, Ro
• INŽ. A. MEILUS, Pi
5 p.m.
moje.
lėnų tunto tuntininkas ir
THE
ponia išvyko 3 savaitėms
• BIRŽELIO ĮVYKIŲ
atostogų į Floridą.
MONTEFJORE minėjimas
įvyks birže
• DR. H. BRAZAITIS,
lio
14
d.
3
vai.
Mercy ko
HOME
PLB valdybos vicepirmi
legijos studentų centre
3151 Moyfield Rd.
ninkas, birželio 18 d. su
(Outer Drive ir SouthCLEVELAND
HEIGHTS, OHIO
šeima išvyksta 5 savai
field). Kalbės federali
(42-48)
tėms atostogų į Europą.
nės valdžios prokuroras
Dalyvaus Lietuvių Kan
Jim Brickley. Meninę da
kinių Koplyčios šventi
lį išpildys lietuvių, lat
WANTED
nimo iškilmėse Romoje
vių ir estų meninės jė
Ist CLASS
ir lankysis Prancūzi
gos. Minėjimą ruošia Pa
BROACH STRAIGHTENER
joje, Šveicarijoje, Vokie
baltiečių Komitetas. Iš
tijoje ir Austrijoje.
WITH HEAT TREAT EXPElietuvių komitete daly
RIENCE HELPFUL ON HIGH
vauja: Algis Zaparackas
SPEED SEALS.
• LVS RAMOVE Cle
ir Jurgis Šenbergas.
TO
OPERATE COLONIAL
velando skyriaus susi
STRAIGHTENING PRESS. TOP
rinkimas įvyks birželio
DAINAVOS
wages, benefits, profit
14 d., sekmadienį, tuoj
STOVYKLAVIETĖS
SHARING. DAY SHIFT. UNIpo pamaldų Lietuvių Klu EORMS & GLOVES FURNISHED KALENDORIUS
bo apatinėje salėje.
TOP BROACH COMPANY LOValdyba kviečia visus
CATED IN EL MONTE CALI
Dainavos stovyklavie
FORNIA.
narius gausiai dalyvauti.
tėje, vasaros sezonui
Darbotvarkėje LVS Ra
prasidėjus, nuolat kuri
SEND RESUME ORCALL
movė Centro Valdybos
nors organizacija stovyk
rinkimai ir kiti svar
lauja. O savaitgaliais čia
MR, EDV/ARD R, ANTON
būs einamieji klausimai.
poilsiui atvyksta daug
341 N. WILLOW AVĖ.
lietuvių iš Detroito, To
MEST COVINA, CALIFORNIA
213 - ED 7-9650
ledo, Clevelando, Grand
Skaityk ir platink
An Equal Opportunity Employer
DIRVĄ
(39-44)

IRENA VIZGIRDAITE,Rosary aukšt. mokyklos Detroite su
ruoStame koncerte, Camelot
operetėje atliko pagrindinę Gue
nevere rolę.
J. Gaižučio nuotrauka

Rapids, Chicagos ir ki
tų vietovių.
Birželio 13-20 d. čia
vyks Akademinio Skautų
Sąjūdžio, vilkiukų bei
paukštyčių stovykla.
Birželio 21 d. iki lie
pos 4 d. vyr. mokslei
vių ateitininkų stovykla.
Liepos 5-18 d. jaunu
čių ateitininkų stovykla.
Liepos 19 iki rugpiū
čio 1 d. mergaičių sto
vykla, vedama Putnamo
seselių.
Rugpiūčio 2-8 d. atei
tininkų sendraugių sto
vykla.
Rugpiūčio
9-15
L.
Fronto Bičiulių studijų
savaitė.
Rugpiūčio 16-22 d.-li
tuanistinių mokyklų mo
kytojų studijų savaitė.
Rugpiūčio 30 d. iki
rugsėjo 4 d. prieškongresinės ateitininkų stu
dijų dienos.

Metinė Dainavos šven

tė

įvyks rugpiūčio 2 d.
A. Grinius

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Villiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir baisamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

6835 Superior Avė,

Telef. 391-1 143

Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsjme Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.
Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DIRVA

GERIAUSIAI PAIL8ĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

CAPE COD - OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

ANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
popiete su
MOTINA
Chicagos neolituanai
gegužės
24 d. popietę
praleido išskirtinai šei
myniškoj nuotaikoj, pa
gerbdami* motinas, bend
rai minėdami motinos
dieną. Popietę B. Pakš
to salėj pradėjo pirm.
A. Augaitis, programą
vesti pakviesdamas Bi
rutę Gudaitę.
Programos
vadovė
gražiu sakiniu ir gera
tartimi iškvietė ir, ta
rytum, ekrane parodė
ilgą eilę dalyvių iš sa
lės, kurie-ios pasirodė
tai dainą pravedant, tai
eilėraštį deklamuojant,
tai Vaižganto raštų skirs nelį paskaitant, tai pati
vadovė įtarpose B. Smo
gos, Vaižganto, A. Tyruolio ir kt. kūrėjų min
tis apie motiną perteik
dama...
Visus žavėjo jauniau
sieji popietės aktyvūs da •
lyviai (5-6 metukų!) Li
dija Srfuliūtė, Kęstutis
Staniūnas ir kt. Minė
jimo pradžioje jie pa
sveikino motinas, įteik
dami kiekvienai Lietu
vos laukų gėlę ramunę,
o vėliau programoje dar
pasakė ir po eilėraštį!
Giliu įsijautimu Daiva
Vaitkevičiūtė perskaitė
savo tėvelio laišką mo
tinai. Skausmą ir pasididžiavim ą auditorijoje
sukėlė junjorų Vilijos
Lauraitytės, Rimvydos
Valiukėnaitės ir Algio
Regio darniai perteikti
partizano ir jo motinos
išgyvenimai bolševikinė
je okupacijoje (skriptas
— G. ModestaviČienės).
Savo kūrybos motinos
garbei paskaitė Eglė

^AUDRONE

Juodvalykytė. "Ir aš ra
šau, bet angliškai, nes
lietuviškai pritrūkstu žo
džių sąvokai užbaigti"
prieš porą metų esu gir.
dėjęs iš Eglės. Šiandien
jos lietuviškas sakinys
apvaldytas, mintis — la
koniška. Eglė, galima
tarti, jau suradusi save,
savosios kūrybos bruo
žus.
Audronė
Pavilčiūtę,
apžvelgusi motinos rū
pesčius, meilę ir įtaką
vaikui — žmogui, baigė
mintimi, kad ir "dabar
tinė moderni moteris ..
nežemins žmogaus var
do ir statys ramesnį švie
sesnį rytojų".
Maloni popietė baigėsi
grupiniuose pokalbiuose
prie
arbatos - kavos
puoduko.
(mv)

dą ir yra Lietuvių Fon
do narys. Kooperatyvo
nariai turi nemokamą gy
vybės draudimą, taip pat
apdraustos ir paskolos,
išskyrus
neikilnojamo
turto. Paskolos, ypač au
tomobiliams pirkti, iš
duodamos palankiausio
mis sąlygomis, nes ko
operatyvas yra ne pelno
siekianti organizacija.
(im)

LOS ANGELES

GRAŽIAI PAVYKUS
ŽIBUOKLIŲ BALIUS

* LIETUVIŲ KREDI
TO
KOOPERATYVAS,
kurio būstinė yra Tauti
niuose namuose, 3356
Glendale Blvd., Los An
geles, turi 455 narius.
Aktyvai siekia $301,569.
00. Išduotų įvairių pa
skolų balansas $250,500.
00. Kiti pinigai laikomi
trumpalaikėse investi
cijose. Rezervo kapita
las (kooperatyvo savi pi
nigai) $20,000.00. Šiuo
metu Kooperatyvo val
dyba: pirm. Ig. Medžiu
kas, vicepirm. A. Vala
vičius, iždininkas V. Pa
žiūra, sekretorius B. Ge
diminas ir direktorius
V. Aleksandrūnas. Ko
operatyvas iš savo pel
no kasmet paremia litu
anistinį švietimą ir bend
rai jaunimo veiklą, pre
numeruoja lietuvių spau-

VILTIES DRAUGIJOS ŠIMTININKAMS
VERONIKAI I.. ANTANUI GARMAMS,
MYLIMAI MAMYTEI IR UOŠVEI A. A.
ONAI ŠAJAUSKIENEI MIRUS LIETUVO
JE, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

VILTIES DRAUGIJOS
VALDYBA IR DIRVA

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425

Chicagos Algimanto laivo "delfinai" ir "banginiai klausosi laivo
vado J. Jovarausko nurodymų.
B. Juodelio nuotrauka

Los Angeles birutinin
kių suruoštas "Žibuok
lių Balius" praėjo su
pasisekimu,
įnešęs į
draugijos kasą nemažą
sumą pinigų, kurie vėl
bus panaudoti už gele
žinės uždangos bei to
limajam Sibire mūsų
sesių ir brolių vargų
bei skausmų sumažini
mui.
LDK Birutės D-ja dė
koja prel. J. Kučingiui,
už leidimą naudotis sa
le, o taip pat labai dide
lė padėka priklauso muz.
G. Gudauskeinei, bei jos
paruoštiems
daininin
kams: L. Zaikienei, J.
Čekanauskienei, V. Dū
dai, S. Dargiui, kurie sa
vo pakirtį atliko pasi
gėrėtinai.
Džiugu
konstatuoti,
kad Los Angeles lietu
vių kolonija turtingą ta
lentingais vokalistais to
dėl ir lietuviškų parengi
mų programos
būna
labai įvairios bei įdo
mios. Prie lengvosios
muzikos programų pa
rengimo daug prisideda
ir V. Kevalaitienė, suge
bėdama vykusiai išvers
ti iš svetimų kalbų komp
likuotų žodžių pynes į lie
tuvių kalbą. Malonu taip
pat padėkoti ir jaunie
siems programos talki
ninkams : D. Gudauskytei
ir S. Gudauskui, be kurių
pagalbos beveik niekad
nepraeina muz. G. Gu
dauskienės
ruošiamos
parengimams progra
mos.
(vm)
PUIKUS MUZIKINIS
PASTATYMAS

LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUČIŲ VYRIAU
SIAI SKAUTININKEI VSJ ZUZANAI JUŠ
KEVIČIENEI, LIETUVOJE MIRUS BRAN
GIAI MOTINAI A.A. URŠULEI PAUTIENIENEI, GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Muzikė - kompozito
rė O. Metrikienė suteikė
progos Los Angeles lie
tuviams
pasidžiaugti
tikrai puikiu muzikiniu
pastatymu.
Spektaklis
įvyko gegužės 23 ir 24
dienomis. Susidomėji
mas šiuo lietuvišku kūri

niu, specialiai tam vaka
rui parašytu, buvo dide
lis. Per abu spektaklius
salė buvo beveik pilna.
Šio vakaro pastatymo
muzikinei pynei muz. O.
Metrikienė sukūrė 11
dainų chorui, 9 solis
tams, 4 chorui su solis
tais, 1 duetą, 1 duetą —
solistui ir fleitai, 2 mis
tinės muzikos dalykus ir
puikią uvertiūrą. Viso va.
karo programai akompa
navo pati kompozitorė
prie pianino, be jos dar
smuikas, obojus, arfa.
Šis instrumentų kvarte
tas puikiai atitiko vaka
ro programos nuotaikai:
švelnus, nostalginis, ra
minantis, kaip bangų
ošimas...
Visą šį spektaklį, api
pavidalino ir režisavo
jau Los Angeles lietu
viams gerai užsireko
mendavęs rež. A. Žemai
taitis, sugebąs išgauti iš
mėgėjų tarpo profesinio
lygio vaidmenis. Pilnas
idėjų, lakios vaizduotės,
labai pedantiškas, iki ma
žiausios
smulkm enos
reikalaujantis tobulumo,
sugeba be biudžeto, be
stipraus piniginio užnu
gario surežisuoti tikrai
aukšto lygio spektaklius.
Geras ir aktorius, po
Uverturos, kartu su V.
Jatuliene Bradūno eilė
raščiu "Ugnis" įvedęs
publiką į gintaro kraš
tą... Žinoma, daug prie
veikalo pasisekimo pri
sidėjo ir surinktos pa
čios geriausios Los An
geles lietuvių meniškos
jėgos: B. Dabšienė, R.
Dabšys, A. Pavasaris,
A, Polikaitis, R. Aukštkalnytė, J. Čekanauskienė; I. Tumienės šokė
jų grupė "Audra", dainos
ansamblis "Vakarų Ai
dai". Iš visų ir šį kar
tą geriausiai pasirodė
B. Dabšienė, kurios leng
vas ir natūralus dainavi •
mas, gerai valdomas
balsas ir malonus temb
ras tikrai sužavi klau
sytojus. Garsi muzikė
R.K. Biggs, neiškentė
nepagyrusi B. Dabšienės dainavimo, bei pui
kios laikysenos.
Iš viso visi solistai
labai puikiai pasirodė:
A. Pavasaris, R. Aukštkalnytė, R* Dabšys, J.
Čekanauskienė, J. Radvenienė, O. Deveikienė,
A. Polikaitis, J. Petro
nis. Susidarė įspūdis,
kad viso ansamblio cho-

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 20 D iki RUG
SĖJO MĖN. 7 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

♦.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST..
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO
20 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS.,
MARIJA JANSONAS.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką
pajūrio vilą.

ristai yra tiek geri, kad
beveik kiekvienas gali
atlikti solo partijas.
Puikiai paruoštos
ir meniškai padarytos
vakaro programos, tur
būt, pirmą kartą mūsų
tarpe tokios išsamios,
beveik kaip operos libre
to, paaiškinančios turi
nį ir svečiams ameri
kiečiams, kurių nema
žai buvo atsilankę.
V. Iri.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
G. Žebertavičius, CIeve... 2.00
J. Urbonas, Dayton..........2.00
W. Žiogas, Orefield ..........2.00
V. Kazlas, L.A. ...... •••••• 2.00
A. Kuprevičius, Cleveland 2.00
V. Vilčinas, Racine..........2.00
P. Šidlauskas, Phila ....... 2.00
P. Kuosa, London............ 2.00
V, Paukštys, West Hill... 2,00
J. Jurkus, Rochester....... 1.00
S. Vaškys, So. Ozone.........5.00
L. Jankauskienė,
Mountalnside .......... 2.00
B. Aras, Silver Spring ... 2.00
K. Dabrila, Chicago ....... 5.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 2.00
A. Pesys, Dearborn........ 2.00
K. Dabulevičius, Benton
Harbor ...................... 2.00
Z. Ašoklis, Geneva........... 3.0C
J. Veselka, Evergreen
J. Valkiūnas, Chicago....... 2.00
W. Waitekflnas,
Willow Springs .......... L00
Lietuvos šaulių S-ga,
Detroit........................ 20.00
J. Naras, Philadelphia .... 2.00
V. Abraitis, Fords........... 7.00
A. Petrauskas, Dearborn ..2.00
P. Damijonaitis, Cranford 2.00
A. šova, Crown Point......2.00
V. Jakimavičius, Brockton 3.00
P. Rulys, New Pork Richey2.00
J. Vaičaitis, Akron........... 7.00
T. Janukėnas, Dorchester 5.00
D, Kalėda, Plttsburgh....... 3.00
ALIAS Centro Valdyba,
Cleveland ..........
50.00
J. Černius, Ųpland........... 3.00
V. Mieželis, Phoenlx....... 3.50
A. Bielskus, Wickliffe .... 2.00
M. Meiliūnas, Weston ...... 7.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

Kritikos balsai apie
AGONIJĄ
Tik gyvos, lakios vaizduotės
kūrėjas ir neeilinis žodžio me
nininkas gali sukurti skaityto
jui tokius vaizdus.
Jakštas (Dirva, 1966)
Agonijos būsenoje atsidūrusios Lietuvos laisvė yra pa
grindinė romano jungiančioji
idėja, kurią galėtume pava
dinti vyriausiu romano perso
nažu.
J. Kojelis (Draugas, 1966)
KULTŪROJ (lenkų kultū
ros žurnalas Paryžiuje, Nr.
1/243, 1968) autorius E. Ža
giell išskiria J. Gliaudą, kuris
savo AGONIJOJE pavaizdavęs
Lietuvos respublikos žlugimą.
C. Kaganas
Tėviškės Žiburiai, 1968

AGONY (not yet translated
into English) not only has the
air of authenticity, būt in actuality reproduces ųuite truthfully a number of dicisive situations.
Lituanus, 1966

Autorius nieko nekaltina,
neteisėjauja, tik vaizduoja. Išsiliekąs objektyvus vienintelis
komentaras yra min. Balučio
motto knygos pradžioje, ku
riame sakoma, kad ”tas lais
vės nevertas, kas negina jos”.
Šis vienas komentaras tik pa
liudija -tos agonijos sunkumą.
L. Augštys (Draugas, 1966)

The novel unrolls against
the background of Europe
which, at that time flared in a
ruinous intemecine war.
J. Tininis (Books abroad, 1966)
Agonija skaitytojų bus
grobstė grobstama, įvairiai ko
mentuojama, virsdama tikru
best-selleriu mūsų literatūro
je.
Draugas, 1965

Agonija išpirkta per vieną
sekmadienį (35 egz.). Kiosko
vedėjas pasakoja, kad jis tu
rėjęs iš kai kurių asmenų at
pirkti.
Darbininkas, 1966

Užguliau ant J. Gliaudos
Agonijos ir perskaičiau per
vieną dieną.
Jurgis Sk.
(Tėviškės Žiburiai, 1966

Skaičiau Jurgio Gliaudos
Agoniją. Skaičiau, o mano šir
dis verkė, nes tai buvo lyg ir
Ne -įklausomos Lietuvos lai
de vės.
O. Audronytė
(Europos Lietuvis, 1968)

--------------------- IŠKIRPTA---------------------- DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu........ dol., už kuriuos prašau atsiųsti:
.......... egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA”.
Kaina 5 doleriai.

LJS VYRIAUSIAS SKAUTININKAS
J.S. M. MANOMAITIS

Pavardė ir vardas...................................................... ..
Adresas .... -.....................................................................

