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ILIUSTRUOTAS tautinės minties lietuvių laikraštis

COMBODIJA IR IZRAELIS
PRIEŠINGAS SPAUDIMAS PANAŠIOSE BYLOSE
Šią savaitę turėjo būti
padaryti du svarbūs
sprendimai: vienas se
nato, kitas administraci
jos. Abu liečia vieną ir
tą patį dalyką: JAV už
sienio politiką. Senatas
turėtų nubalsuoti rezo
liuciją, kuria pareiškia
mas daugiau ar mažiau
švelnus nepasitenkini
mas amerikiečių žygiu
į Cambodiją. Adminis
tracija turėjo paskelbti
savo sprendimą apiepapildomų JAV karo lėktu
vų pardavimą Izraeliui.
Pirmuoju atveju, se
nate, atrodo, yra daugu
ma už rezoliuciją, nors
ja siekiama to paties,ką
prezidentas žadėjo pa
daryti t.y. atšaukti ame
rikiečius iš Cam bodijos
teritorijos. Daugiausia
ko adm inistracija gali ti
kėtis yra tik tai, kad pa
čios rezliucijos redakci
ja ir jos papildymai bus
taip suredaguoti, kad
praktiškai
m ažai ką
reikš. Tuo atveju žalą
padarys ne tiek pati re
zoliucija, kiek faktas,
kad didesnė pusė sena
torių yra už pasitrauki
mą iš Indokinijos ir tuo
pačiu paskatina kom unistų užmačias. Specifi
niai Cambodijos atveju
nutarimas nesikišti į to
krašto likimą yra visų
principų
išdavimas.
Cambodijoje negalima
kalbėti apie pilietinį ka
rą, kaip Vietname, Cam
bodijoje turima reikalo
su nuoga šiaurinio Viet
namo agresija. Vilties
palieka tik tas faktas,
kad eventualus šiaurinio
Vietnamo įsigalėjimas
Cambodijoje nepaleng
vins , bet pasunkins jo ka
rinę būklę, nes okupaci
ja priešingai nusiteiku
sio krašto pareikalaus
papildomų kariuomenės
dalinių, kurių šiaurinis
Vietnamas neturi per
daug, o tai padės Pietų
Vietnamo išsilaikymui.
Ta pati senatorių dau
guma, kuri prezidentą
spaudžia trauktis iš Cam
bodijos, plius dar kelio
lika vadinamų 'sakalų',
viso 73 senatoriai pasi
rašė laišką prezidentui
ragindami parduoti dau
giau lėktuvų Izraeliui.
Ir šiuo, antruoju, atve
ju senato dauguma eina
prieš savo krašto inte
resus. Ne dėl to, kad
Izraelio išnykimas pa
gerintų JAV-arabų san
tykius. Izraelio valstybė
yra gyvenimo faktas.
Jos egzistencija ir ger
būvis gali būti labai nau
dingas viso pasaulio
bendruomenei, jei bū
tų išspręsti jos sienų ir
joje pasilikusių bei iš
jos ištremtų arabų pro
blema.
Šiuo metu Izraelio eg
zistencijai negresia ka
rinio pralaimėjimo pa
vojus, jis tačiau nori
turimą karinį pranašu
mą išnaudoti taikos de
rybom. Bet kaip prezi
dentas Johnsonas Ameri
kos žydų spaudžiamas su
tiko parduoti Izraeliui
50 'Phantom' lėktuvų ku-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
rie yra pranašesni už
kitus Art. Rytuose esan
čius karo lėktuvus ir
lengvai gali pasiekti vi-

sus taikinius Egipte,pas
tarasis paprašė ir gavo
sovietų priešlėktuvines
raketas SAM-3, kurios
esančios gana tobulos ir
(Nukelta į 2 psl.)

ŠVEICARU SPAUDA APIE LIETUVOS
OKUPACIJA
Lietuvos okupacijos
30 metų sukaktis buvo
paminėta Zueriche Švei
carijoje, š.m. birželio 17
d.
Šveicarų draugija, ko
vojanti už laisvą visų tau
tų apsisprendimą, su
rengė Zueriche prie pa
na inklinio akmens 1953
m. Berlyno sukilimui pa
minėti tam tikras iškil
mes, kurių metu buvo pa
dėti vainikai žuvus iems
nuo sovietinio teroro pa
gerbti.
Draugijos pirminin
kas Ernst Borer pasakė
kalbą, kurioje pasmerkė
smurtu paremtą bolševi
kinį viešpatavimą. Leni
nas, kurio 100 metų gi
mimo sukaktis neseniai
buvo paminėta ir Zueri
che, žadėjo laisvę, teisė
tumą ir žmoniškumą.
Tuo tarpu jo įkurtasis
režimas atnešė žmonių
istorijoje ligšiol negirdė
tą terorą, nuo kurio yra
žuvę apie 50 milijonų
žmonių. Dar ir šiandien
Sovietų Sąjungoje laiko
ma 56 koncentracijos sto
vyklos. Maskva, paneig
dama laisvą tautų apsisprendim ą, pavergė vi
są eilę tautų ir jėga už
ėmė Baltijos valstybes,
tuo pat metu pakliaudama savo valiai sateliti
nes valstybes. Sukilimai
Berlyne, Poznanėje ir
Budapešte, o taip pat
Čekoslovakijos įvykiai
akivaizdžiai parodė, kad
sovietiniai režim ai ne
atstovauja tautų valiai.
Pasipriešinimas sovie
tinei priespaudai kas
kart didėja ir yra pagrin
do tikėtis, kad laisvė nu
švis ir pavergtoms tau
toms.
Toliau žodis buvo su
teiktas dr. A. Geručiui,
kuris kalbėjo visų Švei
carijoje gyvenančių bal
tų vardu. Paminėjęs

prieš 30 metų įvykdytą
karinę Baltijos valsty
bių okupaciją, kalbėtojas
nurodė, kad tas smurto
aktas buvo tuo labiau gė
dingas, kad jis sutartas
su nacionalsocialistine
Vokietija,
pasirėmus
Stalino-Hitlerio paktu.
Taip pat po antrojo pa
saulinio karo sovietų kariuom enė pasiliko Balti
jos valstybėse, sulaužy
dama Atlanto Chartą,
Jungtinių Tautų ir kitus
tarptautinius nuostatus.
Prieš 30 metų smurtu
įvestieji režimai yra
priešingi baltų tautų va
liai. Tos tautos dar 1918
metais apsisprendė už
savo nepriklauomas vals
tybes. Sovietų Sąjunga
yra vienintelė valstybė,
kuri pasinaudojo antruo
ju pasauliniu karu savo
kolonialinei imperijai
praplėsti. Kalbėto jas pri
minė, kad visa eilė de
mokratinių valstybių ne
pripažįsta
okupacijos
Baltijos pajūryje, ir pa
reiškė viltį, kad laisva
sis pasaulis ir toliau
bent morališkai parems
baltų tautų pastangas at
gauti prarastąją laisvę.
Iškilmėse dalyvavo Va
karų Vokietijos generali
nis konsulas ir dar keli
vokiečių gen. konsulato
atstovai.
Minėjimą aprašė ir
pasakytąsias kalbas ga
na išsamiai atpasakojo
visa Zuericho, o taippat
kitų vietovių spauda.
Vienas žymiausių Švei
carijos dienraščių Gazette de Lausanne pa
skelbė pirmame pusla
pyje ilgą straipsnį apie
Baltijos valstybių oku
paciją prieš 30 metų.
Primindamas, kad 1968
m. sovietų kariuomenė
įžygiavo į Čekoslovaki
ją, siekdama "normali-

Adv. Nadas Rastenis, poetas ir visuomenininkas, š.m. birželio 22-24 d. New Yorke {vykusiame Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje seime buvo pakeltas į SLA garb&s narius. Nuotraukoje Julija ir adv. Nadas
Rasteniai.

ADV. POETAS NADAS RASTENIS
SLA GARBĖS NARYS
Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje ilgo savo
gyvavimo metais garbės
nariais turėjo tik dr. Jo
ną Basanavičių, dr. Jo
ną Šliupą, B.K. Balutį.
Dabar pagerbtas ketvirzuoti" padėtį toje valstybėję, autorius pastebi,
kad Maskva "normali zavo" Baltijos valsty
bes jau prieš 30 metų.
Zuericho katalikų dien
raštis "Neue Zurcher
Nachrichten" paskelbė
plačią ištrauką iš 40 lie
tuvių kunigų laiško, ku
rį jie dėl bažnyčios per
sekiojimo
okupuotoje
Lieuvoje pasiuntė So
vietų Sąjungos ministeriui pirmininkui Kosygi
nui.

— Ši kaukė irgi priklauso tavo aprangai.'

K.S. KARPIUS

tas — adv. Nadas Raste
nis.
***
Seimo metu New Yor
ke, birželio 22-24 d.d.,
ilgametis SLA narys, vi
suomenininkas , plačiai
žinomas ir pažįstamas,
ankstyvesnės išeivijos
veikėjas, Baltimorėj gy
venantis advokatas poe
tas Nadas Rastenis, ei
nąs 80-tus savo amžiaus
metus ir 60tus metus
gyvenimo Amerioje, pa
keltas į SLA garbės na
rius.
Tuo
Susivienijimas
įrodė, kad nėra šalta,be
sielė apdraudos organi
zacija, bet yra mūsų kul
tūros puoselėtoja, padė
jusi daugeliui baigti
mokslus, pasiekti pro
fesijas, rėmėja tautos
laisvės kovų darbų ir pi
nigais per visus savo 84
metų gyvavimą.
Nadas Rastenis atvy
kęs į šį kraštą 1911 me
tais ir susipažinęs su
mūsų organizacijomis
ir veikla, tuoj įsijungė į
Susivienijimą, Tėvynės
Mylėtojų Draugiją, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą,
Amerikos Lietuvių Tau
tinę Sandarą, Balfą, o vė
liau į naujosios ateivijos
sukurtą Amerikos Lie
tuvių Tautinę Sąjungą,to
se organizacijose eida
mas įvairias pareigas.
Rastenio eilėraščiai
mūsų spaudoje pradėjo
rodytis 1917 metais. Jo ei
liuota poema, dalinai jo
paties ir iliustruota "Tri
jų Rožių Šventė", 148pus

lapių knyga, buvo išleis
ta 1955 metais.
Angliškai jo eilėraš
čiai pasirodė 1920 me
tais, kai ruošdamasis ad
vokato profesijai geriau
persiėmė ta kalba.
Ypatinga tai kad Nadas
Rastenis ne tik kūrėjas poetas savo eilėraščių,
bet ir sugeba tiksliai iš
versti į lietuvių kalbą
svetimųjų kūrinius, arba
m ūsų poetų kūrinius iš
versti į anglų kalbą.
Jis gražiai pasitarna
vo Lietuvai išversdamas
į anglų kalbą kaikuriuos
mūsų žymių poetų kūri
nius, tuo supažindinda
mas amerikiečių poetus
ir skaitytojus su žymiais
mūsų mirusiais ar dar
gyvais poetais ir jų kū
riniais.
Jis yra išvertęs į ang
lų kalbą Vysk. Bara
nausko "Anykščių Šile
lį", Donelaičio "Metus"
Kudirkos, Maironio, Bal
trušaičio, Vaičaičio,Pu
tino ir kitų bei savo pa
ties eilėraščius.
1969 metų sausio - ko
vo "Laurel Leaves" (Lau
rų Lapai), Poetų Inter
nacionalo organe, ir prie
duose, randame Nado iš
verstą Lietuvos Himną
ir kitus tris dr. Vinco
Kudirkos eilėraščius:
Varpas, Labora, Ne Tas
Yra Didis, ir paties Na
do anglišką eilėraštį
apie Amerikos istorinę
liepos 4 dieną.
Tame leidinyje įdėta
Rastenio nuotrauka tarp
amerikiečių karių.
Toliau du puslapius už(Nukelta į 2 psl.)
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1970 m. birželio 26 d.

sieks advokato praktikos
jau bus 45 metų amžiaus.
Nenustodamas vilčių
tenį
pakėlė
garbės
na

jis
vis lankėsi veteranų
(Atkelta iš 1 psl.)
DR. J. PUZINAS
riu
ir
suteikė
jam
"Lie
biure,
ir kartą pasitaikė
ima jo išverstas į lietu
tuvio Amerikiečio Gar proga rasti kitą vedėją.
vių kalbą Filipinų pre
bės
Poeto Laureato" var Tas, rimtai išklausęs
zidento Ferdinando E.
sunku susiorientuoti, kur kas
teratūros ir meno dekada. Vil
Plačiųjų masių indotrinacidą
ir
auksinį laurų vaini Rastenio prašymą, suti
yra... Juk daugelio kaimų pava
Marcos eilėraštis.
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Pane
niam darbui vykdyti sudaryta iš
ko leisti pradėti studi
dinimai yra vienaip ar kitaip
vėžyje, Alytuje, Marijampolėje,
Tame
leidinyje at ką.
tisa partinio švietimo sistema.
***
jas.
Druskininkuose ir kitur sureng susiję su istorija, su Įžymių
Į ją įjungti Įvairūs LKP Centro
spausdinta taip pat Na- f
mūsų žmonių gyvenimu. Pa
ta
koncertų, literatūros vakarų,
Kalbant
apie
NadąRas1919
metų
gruodžio
9
d.
Komiteto
skyriai
(ypačiai
Orgado Rastenio išversta
dailės, knygų, Rusijos istorinių vyzdžiui, visi žino kalbininką
nizacinio-partinio darbo, Pro
tenį
tinka
žinomasposaįstojo
į
High
School
Bos
į lietuvių kalbą ilga Po
Joną JablosnkĮ. Visi žinome,
ir architektūros paminklų foto
pagandos ir agitacijos, Mokslo
tone, ją baigė 1922 me
ema "Postrer Adios"
parodų ir t.t. Ir A. Sniečkus de kad Rygiškių Jonas savo vai
ir kultūros). Partijos istorijos
tų birželio mėnesį ir tą
(Paskutinis Sudiev), ku
kados atidarymo metu nedvipras kystę ir jaunystės metus pra
institutas prie LKP Centro Ko
rudenį įstojo į Bostono
leido Rygiškių kaime, Griška
miškai pareiškė, jog ta dekada
rios autorius, Dr. Jose
miteto, "Žinijos” draugija ir
būdžio valsčiuje, kad Pranas Vai*Universiteto Teisių mo
esanti: "ryški rusų ir lietuvių
kt. Štai keletas skaičių: 1968
Rizal, Filipinų laisvės
čaitis gimė ir augo Santakų kai
kyklą.
Ją baigė 1924
tautų amžinos brolystės, neiš
pirmajame pusmetyje "partinio
kovotojų vadas, ispanų
me, Sintautų valsčiuje. Deja,
ardomos
draugystės
politinę
de

švietimo
sistemoje
savo
idėjini
metais LL.B. laipsniu.
sušaudytas 1896 metais.
šiandien šių kaimų pavadinimai
monstracija",
kad
"lietuviųtau

politini
lygi
kėlė
125
tūkstan

Greta teisių mokyklos
Leidiny daug nuotrau
nyksta. Rygiškių kaimą težino
ta
bus
amžinai
dėkinga
savo
iš

čiai žmonių, jų tarpe 70 procen
dar pasinaudojo vaka
kų iš poetų laureatų pa
vyresniosios kartos žmonės.
vaduotojams — šlovingosios Ta
tų komunistų ir komjaunuolių.
rais išeiti kitus kursus,
Dabar čia Griškabūdžio kolū
gerbimo
Baltimorėje,
rybinės Armijos kariams" (Tie
Daugiau kaip 150tflkstančiųdarvieną semestrą Suffolk
kio antroji brigada..." (Valstie tarp jų ir Rastenio.
bo žmonių gilino savo žinias ki sa, nr. 60, p. 1).
čių Laikraštis, 1968, nr. 92, p.
teisių mokykloje, viešo
Turizmas taip pat nukreip
tomis masinės propagandos
Poetų Laureatų Inter
tas Į rusiškojo komunizmo šven - 3).
kalbėjimo
kursą Harpriemonėmis" (Tiesa, 1968, nr.
nacionalas dr. Nadą RasMuziejai paversti komunis
toves,
istorines - revoliucines
162,
p.
2).
LKP
rajonų
komite

vard universitete, o Hop
tinės propagandos Įrankiu. Oku
vietoves.
Per
metus
apie
15.000
tai
ruošia
ekskursijas
semi

kins Universitete anglų
puotos Lietuvos kultūros mi
okupuotos Lietuvos žmonių eknarus 1 Vilnių, kur pirmoje vie
kalbos ir kompozicijos
nistro pavaduotojas V. Jakelaitoje lankomi Revoliucijos ir Ate • skursuoja po Sovietų Sąjungą
kursą.
tis, Pabaltijo muziejų darbuo
(Kultūros Barai, 10, 1968, p.
izmo muziejai, LKP pirmojo su
Baigęs teisių mokslą,
tojų pasitarime pareiškė kad tuo
53-54).
važiavimo namelis - muziejėlis.
metu Lietuvoje veikė 29 muzie
1925 metais, pasirinkęs
Kur besilankytum Lietuvoje,
Dideli vaidmenį indoktrinaciniajai, iš kurių 25 priklausė Kultū
me darbe vaidina "Žinijos" drau - visur susiduri su lietuviu tautai
savo nuolatiniam gy
svetimais dalykais. Nemaža mo ros ministerijos sistemai. "Kar
gija, sovietinės organizacijos
Nadas Rastenis, mokęsis tik 7 venimui Baltimorę, ten
tu su filialais tai 56 komunisti
kyklų
pavadinta lietuvių komu
"Znanije"
skyrius.
1967
m.
"Ži

(Atkelta iš 1 psl.)
savaites rusų pradžios mokyk
nuvažiavęs, įstojo į Ma
nio
auklėjimo židiniai". V. Janistų
ar
jiems
artimų
žmonių
nija" turėjo apie 25.000 narių
kurias sovietai iki šiol loje Linkmenyse, Amerikoje rylando Advokatų Drau
kelaitis
pasidžiaugė, kad muzie
vardais.
Vilniaus
universitetas
ir
2.325
pagrindines
draugijos
niekam nepardavė. (Už 1919 m. pradėjo studijas ir 1924 giją ir pradėjo teisių
jų darbuotojai vykdo SSKPCent
grandis — pirmines organizaci - seniausias Rytų Europoje (Ist.
m. baigė advokato mokslą Bos
Sovietų sienų jų tėra Ry tono universitete su LLB laips praktiką. Tuoj pat įsijun
ro Komiteto nutarimą "Dėl mu
1579 m.), yra gavęs vardą Vin
ja. Tais pačiais metais per
ziejų vaidmens komunistiniame
co Kapsuko, nors šis lietuvių
tų Vokietijoje ir dabar niu.
gė ir į lietuvių veiklą.
skaityta beveik 142.000 paskai
*♦*
tų, į draugijos renginius atsilan komunistinis veikėjas neturi nie - darbo žmonių auklėjimo sustip
Egipte).
Tos raketos
rinimo". Tiems muziejų uždavi
ko bendro su mokslu. Daugelio
kė per 8 milijonus žmonių. Ypač
yra aptarnaujamos pačių kis: "Per skausmus į
Neapleisdamas poezi
niams vykdyti "prie LKP CK
senų kaimų vardai yra dingę ir
svarbi
propagandinė
priemonė
rusų ir jas saugo lėktu garbę". Gimęs 1891 metų jos, Nadas Rastenis įsi
žmonės gimsta, tuokiasi ir mirš buvo sudaryta muziejų darbo ko.
-- liaudies universitetai, ku
vai su Egipto ženklais, sausio 4d.Stagalėnuose, jungė ir į M arylando po
misija, kuris vietose patikrino
ta sovietiniais, rusų ar lietuvių
riuos 1967/68 mokslo metais
bet su rusų lakūnais juo
muziejų darbą". Ne gana to: "Mu
Linkmenų par., Antano litiką; 1942 metais buvo
komunistų vardais pavadintuo
lankė 113.000 žmonių.
ziejų veiklos ir jų materialinės
se. Kas reiškia, kad Iz ir Domicėlės Rastenių išrinktas
Baltimorės
se kolchozuose. Štai būdingesni
Indoktrinacijai plačiai panau
bazės klausimus svarstė Lietu
kolchozų pavadinimai: Černia
raelis puldamas tas ra šeimoje, pradėjo gyveni miesto atstovu į Marydojama meno saviveikla. Ir oku
vos KP CK Prezidiumas ir res
chovskio, Čiapajevo, Dzeržins
ketas ir lėktuvus susi mą piemenuku. Pradinę lando seimelį, kur išbu
puotos Lietuvos spauda pripažĮspublikos Ministrų Taryba". Ko
kio,
Gagarino,
Kalinino,
Kirodurtų su sovietais, kurių rusų mokyklą lankė tik vo keturis metus. Taipgi
ta: "Veltui mtlsų nedraugai šian
kius uždavinius vykdo muziejai,
vo, T-enino, Lenino atminimo,
prestižas neleistų nusi septynias savaites. Kai plačiau pradėjo reikštis
dien bandytų surasti Lietuvoje
nusako LKP Centro Komiteto
Lenino keliu, Lenino priesaikų,
chorą ar šokių kolektyvą, kurio
leisti ir verstų panaudo jau buvo 12 metų am bendroje politikoje.
Agitacijos
ir propagandos sky
Mičiurino, V. Rylovo, Ždanovo;
repertuare nebūtųtarybiniųtauti kitus ginklus, kaip sa žiaus tėvo sveikatai pa
Mano pažintis su Nadu
riaus vedėjo pavaduotoja Valen
L.
Adomausko,
Aleksonio,
L.
tų kūrinių... Ir todėl šalia skam
tina Loviaglna: "...muziejaipro
vo Viduržemio jūros es šlijus, turėjo būti šeimi siekiama nuo pat pirmu
Giros, V. Kapsuko, M. Melninbiausių lietuvių liaudies ir lie
paguoja revoliucines ir darbo
kadrą, prieš Izraelį. ninku 15 ha ūkuje. Eida tinių mūsų dienų Ameri
kaitės,
S.
Neries,
K.
Požėlos,
tuvių kompozitorių dainų, liau
tradicijas,
tautų draugystę,
V. Rekašiaus; "Bolševiko", Di
Jei JAV apsispręstų tuo mas 17-tus metus pats koje. Aš atvykau Kalėdo dies šokių garbingą vietą kon
TSKP programos idėjas, komu
džiojo
Spalio,
Gegužės
9-osios,
atveju ginti Izraelį, tai susirgo, ir tėvas žemę se, 1909 metų į Lowell,
certuose bei dainų Šventėse už
nistinės statybos pasiekimus...
Gegužės Pirmosios, I komuniz
galėtų privesti prie pa pavedė dirbti pusininkui. Mass., porą metų gyve
ima ir kitų tarybinių tautų ka
Lietuvos muziejai, padedant res mą, Kelias j komunizmą, Ketu
saulinio ir atominio ka
publikos partinei organizacijai,
Bet suėjus 18 metų am nau Bostone, kai 1911 me riniai" (Kultūros Barai, 4,1966 rių komunarų, Komjaunimo,
p. 11). Ir pagarsėjęs Valstybinis
ro. Už tat Izraelis da
nuveikė didelį darbą.,. Surink
Komjaunimo keliu. Komjaunuo
žiaus, palikęs namus iš tais jis atvyko ir pradė
liaudies dainų ir šokių ansamb
ta nemaža naujos vertingos me
bar pasitenkina tik Sue- važiavo į Minską, dirbo jo dirbti apie Bostoną.
lio, Komunaro, Komunizmo auš
lis "Lietuva" vis labiau netenka
džiagos apie Lietuvos revoliuci
ros, Komunizmo ryto, Pary
zo kanalo pietryčių pak paprasto darbininko dar Aš jau rašinėjau laikraš savo tautinio-folklorinio pobū
nę praeitĮ, 1940-1941 m. revoliu •
žiaus
komunos,
Partijos
XXII
raščio
bombardavimu bus- Būdamas 20 metų čiuose. Susidraugavom
džio: drabužiai sustilizuoti, nu
cinius Įvykius ir socialistinius
suvažiavimo,
Put'
k
komunizmu.
tuo būdu tikėdamasis ne dirbo St. Petersburge ir laiškais kai jau buvau
stoję tautinių bruožų, repertua
pertvarkymus, Lietuvos Komu
Raudonojo Spalio, Raudonosios
re rodomas "Tarybų Lietuvos
leisti tas S AM-3 raketas Kronštadte. Liuoslaikiu, Clevelande prie Dirvos.
nistų partijos veiklą, apie tarybi
aušros.
Raudonosios
vėliavos.
žmonių gyvenimas", iškeliama
įrengti arčiau Suezo ka
Jis, studentaudam as
nių kariu didvyriškumą Didžiąją stengėsi mokytis skaity
Raudonosios žvaigždės, Rytų
meilė tėvynei" (— Sovietų Są
nalo. O tol, kol jų ten ti, rašyti lietuviškai, len. Bostono
me Tėvynės kare, partizanini ju
Universiteto
aušros, Socialistinio kelio, Spa
jungai) ir didžioji tautų drau
nėra, Egiptas dėl nuola kiškai, rusiškai.
lio, Spalio pergalės, Spalio revo^ dėjimą, apie didžiulius respubli
Teisių Mokykloje, 1923
gystė" (Literatūra ir Menas, 34,
kos pasiekimus Ūkinėje ir kultū liucijos, Spartako, Spartuolio,
tinio bembardavimo ne
laikinai buvo
Atvykęs 1911 metais į metais
1968 p. 2). Toms "tautų drau
rinėje statyboje. Nuveiktas ne
šeštojo
LKP
suvažiavimo,
Ta

gali sutelkti didesnių jun - Ameriką, pirmiausia į Sandaros redaktorium.
gystės" idėjoms propaguoti oku 
mažas darbas {amžinant vardus
rybinės
aušros,
Tarybinės
Dzū

ginių invazijai per kana Manchester, N.H. dirbo Sandara tada buvo lei
puotoje Lietuvoje ruošiamos at
tų, kurie atidavė savo gyvybę
kijos, Tarybinės Tėvynės, Ta
skirų "respublikų" dienos (Ar
lą į Sinajaus dykumą. dirbtuvėse, žąsų ūkyje džiama So. Bostone.
už Tarybų valdžią, socialistinę
rybinės
vagos.
Tarybinės
že

Jei Izraelis gautų dau netoli Bostono, ir vėl
Kai iš Brooklyno į Bos- mėnijos, Turkmėnijos, Kirgi
mės, Tarybinės Žemaitijos, Ta santvarką" (Muziejai ir pamink
zijos, Tadžikijos, Moldavijos ir
lai, 1966, p. 4). Tai tokius už
giau lėktuvų, Egiptas dirbtuvėse Bostone ir toną persikėlė kompo
rybinio artojo, Tarybinio kelio.
kt.), o lietuvių ansambliai vyks
davinius atlieka okupuotos Lie
gautų
daugiau sovietų apylinkėse.
Tarybinio
krašto,
Tarybinio
ry

zitorius Mikas Petraus
ta Į us pačias ir kius "respu
tuvos
muziejai "auklėjant nau
to, Tarybiniožodžio.TarybųLieginklų ir karių. Didesnio
Prasidėjus karui, 1916 kas (Kipro brolis), įsteig
blikas" su savomis programo
ją
komunistinės
visuomenės
tuvos,
Tautų
draugystės.
Tautų
konflikto galimybės pa
iki 1918 metų gyvenda tame "Gabijos" chore Na mis. 1968 m. kovo 12-22 d. Lie
žmogų" (Ten pat, p. 6).
vienybės,
Už
taiką,
Už
tėvynę,
tuvoje buvo suruošta didžiulė
didėtų.
mas Cambridge, prie das buvo nepakeičiamas
Vostok ir t.t.
Rusijos Federacijos (RSFSR) li
(Bus daugiau)
Dėl viso to administra Bostono, kiek galėdamas padėjėjas, pats chore
Nyksta Lietuvos vietovardžiai
cija siekia išlaikyti gink mokėsi angliškai kalbėti dainavo, kompozitoriui
keliant žmones iš senųjų sody
lų balansą. Art. Rytuo skaityti, rašyti.
buvo labai vertingas tal
bų Į kolchozines gyvenvietes,
OPPORTUNITY FOR
se, turėdama vilties, kad
1918 metais buvo pa kininkas ir draugas.
tą vasarą jam redaguoti štai kaip tą padėtis pavaizduo
REGISTERED PHYSICAL
ir sovietai to paties no šauktas JAV kariuome
Lietuviškoje veikloje
THERAPIST
Dirvą. Man sugrįžus, tą jama stropiai cenzūruojamoje
Lietuvos spaudoje:
ri. Tai labai delikatnas nėn ir išvežtas į Prancū - dalyvaujant, Nadas susi
Deparlment Supervinor in 222 bed
rudenį jis pagelbėjo su okupuotos
"Keičiasi Lietuvos kaimo vaiz
Extendcd Care Facility
to vvork
ir slaptas žaidimas. 73 ziją.
pažino su clevelandiete
režisuoti mano veikalą das. Nyksta vienkiemiai, keičia
with medical and para-medical team
senatoriai reikalaudami
vvhich
includes:
An Occupational
Jau buvo spalio mėnuo veikėja Jule Baltrukony
"Gegužinė
Lietuvoje", si kaimo ribos. Kartu nyksta ir
Therapist, Medical Sočiai VVorker,
parduoti lėktuvus Izra kai išlipo iš laivo, o se te ir jiedu susituokė 1927
kurį pastatėm Lietuvių senieji vietovardžiai. Kolūkiai
Professional Nursing Slaff, Medical
eliui,
administracijos kančią dieną, pakirstas m.; 1935 metais atvyko į
Director, Speech
Therapist,
Staff
salėje. (Veikalas buvo Įgavo visai naujus vardus. Jau
Bioanalyst. Benefits included: Comrankas tame žaidime ge "ispaniškos influenzos", Clevelandą,
noji
karta
kartais
nė
neatsime

įstojęs į
rašytas įspūdžiais mano
petilive salary, tvvo vveeks vacation,
rokai suvaržo. Adminis atsidūrė ligoninėje, per Ohio Advokatų Draugiją
siek leave, I I paid holįdays, longevlankymosi
Lietuvoje na savo apylinkėje buvusių senų
ity compensalion, retirement pro
jų pavadinimų. Dažnas dabar sa
tracija greičiausiai su gyvendamas plaučių už ir vertėsi teisių prakti
1928 metais.)
gram, $300,000 personai liability and
ko:
tiks parduoti tam tikrą, degimą, paskui pleuritą. ka.
malpractice insurance, Blue Cross —
Bet neilgai Rasteniai
— Gyvenu Janonyje, trečioje
Blue Shield M.V.F.-I co ve rage vvith
mažesnį negu prašoma, Ir tuo laiku karas pasi
gyveno Clevelande, Na brigadoje.
1935 metais kai suma
O.B. and mastei* medical riders and
lėktuvų kiekį, kas savo baigė. Parvežtas į JAV, niau važiuoti į Kaune ren das vėl susimetė grįžti
$7,000.00 life insurance.
— Keliauju J Čiapajevą, pir
keliu pablogins JAV san buvo gydomas kariuome giamą Pasaulio Lietu
Marlha T. Berry Memorial Medical
į Baltimorę, ir nuo 1936 mą brigadą.
Care Facility. 43533 Elizabeth Road,
tykius su arabų kraštais nės ligoninėje ir tik 1919 vių Kongresą, Nadas Ras
-Buvau
"Paryžiaus
komu

metų iki šiai dienai abu
Mount
Clemens,
Michigan
48043.
antroje brigadoje.
ir duos naujų galimybių metų rugsėjo 5 d. aplei tenis kaip tik pasitaikė
Phone (313) 465-1922 — Extension
ten darbuojasi lietuvių nos"
250.
(57-59)
Atvykusiam iš toliau tikrai
sovietams.
do ligoninę.
tarpe.
naudingas — pavedžiau
Tokiu būdu senato dau
Sirgimo laikotarpį iš
guma abiejų bylų atve naudojo mokytis kiek
jais — vienoje spausda galima daugiau angliškai
ma prezidentą pasitrauk kalbėti, skaityti, rašy
ti iš Indokinijos, kitoje ti.
spausdama prezidentą
Savo ateities gyveni
sulaužyti ginklų balan
są Art. Rytuose, atsižvel mui pasirinko advokato
profesiją, tačiau ji buvo
gia daugiau į rinkikų ir
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
sunkiai
pasiekiama.
rėmėjų nuotaikas, o ne
Kaip karo veteranas,pa
tikrus krašto ir net pa
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
prašė valdiškos pašal
ties Izraelio interesus,
pos stoti į teisių mokyk
nes jei JAV negarbingai
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
lą. Buvo jau 28 metų am
pasitrauks iš Indokini
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius-stebina savo įvairumu.
žiaus, o pradinio moks
jos, kas gi galės rimtai
lo turėjo tik septynias sa
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
tikėti, kad 6-tasis laivy
vaites rusiškos pradžios
nas rimtai pasipriešintų
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
mokyklos, tai raštinėje
sovietų eskadrai Vidur
jam įrodinėjo, kol jis pa
žemio jūroje?

Adv. Nadas Rastenis...

PADĖTIS OKUPUOTOJE
LIETUVOJE o)

Combodija ir
Izraelis...

Viešėdami Chicagoje aplankykite

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
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bent kristų savižudybė
je"
Taip pat norėčiau pri
minti, kad mes turime
pilną teisę reikalauti,
kad mūsų vaikai mokyk
lose bei aukštesnėse
mokslo institucijos ne
būtų mokomi komunizmu
apsirgusių mokytojų bei
profesorių. Komunistuo
jantieji turėtų būti tuo
jau iš tarnybų paliuosuoti, ir aš asmeniškai pil
nai pritariu, kad komu
nistų partijai priklau
santi A. Davis, profeso
riaujanti UOLA turėtų
būti iš tų pareigų tuoj
no! nnnoUnto11
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Tautinės vienybės

Vėliau buvo perskai
tyti sveikinimai gauti
raštu. Taip pat prista
tyta ir perskaityta visų

kliūtys
Turėdami galvoje fak
tą, kad Lietuvos kraštas
okupuotas ir tauta pa
vergta rusiškojo raudo
nai dažyto kolonializmo,
lauktume labai glaudžios
tautinės vienybės, nes
tik vienybėje galime ge
riau priešintis ir kovo
ti prieš pavergėją. Ta
čiau nežiūrint žiaurios
tikrovės, mes vis peša
mės tarp savęs, nieki
name patys save sveti
mųjų akyse.
***

Vlikas, atrodo irgi pra
dėjo vesti kovą ne su tik
ruoju mūsų priešu, bet
su savaisiais. Šitai nori
me atkreipti dėmesį į
propagandinę-informacinę knygelę, pavadintą
Lithuania, kurios jau ant
roji laida pasirodė 1968
m., parašyta Vliko nario
Vytauto Vaitiekūno ir iš
leista Tautos fondo. Šio
ji knygelė, anglų kalba,
skirta nelietuviams, bet
svetimiesiems, tikslu su
pažindinti su Lietuvos ge ografija, istorija, Lietu
va, kaip respublika su
jos ūkine, kultūrine ir so
cialine pažanga.
Svetima kalba leidžia
ma literatūra siekiama
informuoti svetimuosius
Joje neturėtų būti tokių
pareiškimų ar aiškini
mų, kurie kenktų tauti
nei vienybei kovoje su
tikruoju rusiškuoju im
perializmu. Jei infor
macinėje
literatūroje
yra politinės neapykan
tos saviesiems ir toji li
teratūra platinama tarp
svetimųjų, tada kyla klau
simas, ar toks informa
cinis leidinys yra nau
dingas kovoje su mir
tinu priešu?
Vliko narys V. Vaitie
kūnas, rengdamas šią
knygelę svetimiems in
formuoti, norėjo paro
dyti koks buvo blogas Lie
tuvoje režimas, kuriuo
metu tautos ūkis, kultū
ra klestėjo, kada mokyk
los augo ir švietimas ki
lo, kur organizacijos
laisvai veikė, tik tuš
tiems politikieriams ne
leido trukdyti tautos pa
žangos.

V. Vaitiekūnas tos
knygelės 19 psl. rašo:
"The period of parlamentary
democracy in Lithuania was su
spended by a coup d'etat by Lithuanian army officers in 1926.
Antanas Smetona was elected
President and inaugurated a pe
riod of semi-authoritarian rule. Opposition had little, if any,
opportunity for expression. All
policital parties, with the exception of Smetona’s own small
Natlonalist party, were banned.
Yet Smetona, a former professor of Greek philosophy and a
humanistic conservative, did not
have the maklng of a genuinetotalitarian dictator. Although the
opposition press was censored,
it was not abolished, Cultural,

professional, and economic or
ganizations functioned underclo
se police surveillance, betwere
not forbidden. Also, Smetona
was held in great esteem by the
Orthodox Jewry and bya sizable
part of the Polish minority.
When Hitler, using the threat
of force, seized Klaipėda (Mė
mei) in 1939, Lithuania lošt
much of its economic indepen
dence and some 25 percent of its
industries. The shock to the
government and the nation was
so great that President Smetona
asked a non-party man, General
Jonas Černius, to form a new
cabinet. Members of the Chris
tian Democrat and Peasant Populist opposition were included
in the new cabinet — a step toward the restoration of demo
cracy”.

Pabaltijo Tautą Komitetas, surengęs Los Angeles mieste liūdnąją birželio {vykią minėjimą. Nuotrau
koje iš kairės: estas Avo Piirisild, svečias kalbėtojas John Rousselot, advokatas John La Follette, sek
retorė Vanda Mažeikienė, pirm. Antanas Skirius. Antroje eilėje valdybos nariai: Bronius Stančikas,
L. Kanto nuotrauka
Vyt. Vidugiris, K. Liaudanskas, A. Telyčėnas ir J. Žukas.

LOS AUSELES PABALTIEČIAI
PAMINĖJO BIRŽELIO ĮVYKIUS

monė, kad amerikiečiai
iš esmės esą geri žmo
nės, tik pernelyg nai
vūs, kas yra tikra tie
sa. Man be galo skaudu
konstatuoti, kad komu
nistai, kurių daugumas
yra infiltruojami iš sve
tur, sugeba į savo pink
les pasigauti neretai ir
rimtus žmones, tačiau
savotiškus liurbius, ne
sugebančius susivokti jų
akiplėšiškai gudrioje bei
suktoje politikoje. Turi
me taip pat nedelsiant
veikti, kad į mūsų mo
kyklas būtų vėl sugražin
ta malda, kad mūsų jaunamečiai - pradinių mo
kyklų vaikai, neliktų au
komis m okyklose žemo
mis kainomis pardavinė
jamų narkotikų, kurių
70% ateina iš užsienio.
Mūsų priešas nori pir
mučiausiai demoralizuo
ti jaunimą, nuodyjant jį
nuo pat vaikystės, kad
vėliau, jų universiteti
niame amžiuje, jį turė
tų paglemžę jau saviems
reikalams. Mūsų dabar
tinių priešų motto esąs
— laimėti laisvojo pa
saulio, ypač JAV-bių jau
nąją generaciją jų tiks
lų įgyvendinimui, o vis
kas kitas savaime būsią
laimėta.
Baigdamas, dar kartą
kreipiuosi į jus, padėki
te atversti tuos, kurie
klaidžioja nežinioje, ir
net kartais nenujaučia,
koks baisus pavojus gra
so ir šiai laisvės šaliai,
nes jūsų žinojimas ir pa
tirtis yra labai efektin
gas ginklas apšviesti pa
simetusius. Ir žinokime,
kad pralaimėjus, nebe
būtų kur nuo komuniz
mo nepabėgti.
Juk vienas iš garsiau
sių JAV-bių prezidentų
— A. Linkolnas yra pa
sakęs: "Ši laisva tauta
gyvuos per amžius, ne-

priim ta rezoliucija, pa
sirašyta Komiteto pir
mininko A. Skiriaus ir vy
riausio sekretoriaus V.
Vidugirio, kuris bus pa
siųsta į atatinkamas įs
taigas, keliant Lietuvos
laisvės bylą.
Meninėje programoje
pasirodė sol. K. Bichne
vičienė, akompanuojant
muz. O. Metrikienei, pa
dainuodama: Mano gim
tinė — A. Kačanausko,
Nemunėlis — O. Metrikienės ir Oi greičiau
greičiau — S. Šimkaus.
Estų smuikininkė Rita Ly Piirisild — išpildė
Adelaide Concerto D —
Mozart, Latvių choras
tautiniuose rūbuose, di
riguojamas muz. Andre
Kurmis, padainavo tris
patriotines dainas.
Lietuvių tautinių šokių
grupė,
vadovaujama
mokyt. O. Razutienės,
pašoko tris šokius akom
panuojant P.O. Baraus
kienei.
Minėjimą baigiant bu
vo sugiedoti visų trijų
Pabaltijo Tautų Himnai.
(vm)

švietė
susirinkusiems
komunizmo pavojų, jone
garbingus
metodus ir
apeliavo į susirinkusiuo
sius padėti gelbėti Jung
tines Amerikos V~bes
kol dar esą nepervėlu.
"Gyvename
JAVbėse, sakė jis, vienoje iš
demokratiškiausių, stip
riaušių valstybių pasau
lyje, tačiau dažnai nesu
Kaip matome iš tos ci
gebame ar nenorime tos
tatos, kad spauda buvo
auksinės Dėdės Šamo že
cenzūruojama, nors ji
nepanaikinta, kultūrinęs
mės tinkm ai įvertinti
bei respektuoti. Kaip
ir ekonominės organiza
graudu stebėti grupes pa
cijos veikė policijos prie
simetusių jaunuolių, daž žiūroje, nors jos nebuvo
nai narkotikų veikimo
uždraustos ir kad Sme
ekstazėje, naikinant bei
tona buvęs palaikomas
plėšiant mokslo institu
ortodoksų žydų ir mažu
mos lenkų.
cijas ir privatų žmonių
***
turtą. Beveik kiekvie
Jeigu tie politiniai
nam iš mūsų turėtų būti
reiškiniai padeda kovoti
aišku, kas vadovauja ši
su tautos priešu, tada rei
tam visam nelemtam ju
dėjimui, norint privesti
kėtų paimti tokius pat
REMIA LIETUVIŲ
mūsų puikią bei pastovią
reiškinius ir iš krikš
KATALIKŲ RELIGINŲ
čionių demokratų ir jų
santvarką prie visiškos
ŠALPĄ
bloko valdymo metų. Vi
anarchijos. Juk visi žino
si gerai prisimena cen.
me, kad sudrumstam e
Viena tarptautinė, ne
vandenyje
būna daug
zūrą ir Stulginskio lai
lietuvių ir ne katalikų
kų, kai tautinės minties
lengviau gaudyti žuvis.
organizacija susidom ėjo
laikraštį Lietuvos Bal
Todėl nedaleiskime, kad
Bažnyčios persekiojimu
są, leistą 1921 m., pakei
mūsų visuomenėje ši
Lietuvoje. Kad pagelbė
tė Tautos Balsas, "ku
toks susidrumstimas įsi'
jus persekiojamiems, ši
riam dėl griežtai opozi
galėtų. Aš, apeliuoju į jus
organizacija
suteikė
cinio turinio teko susi
visus čia susirinkusius,
$500.00 auką ir pažadė
durti su valdžios (Stul
gyvuosius
liudininkus
jo
ateityje
paremti.
ginskio) represijomis ir
baisiosios komunistinės
LKRŠ valdyba dėkoja
kurio leidimas ištisą ei
santvarkos, rėkti vis bal
ir tuo pačiu prašo lietu
lę kartų turėjo būti nu
siau Amerikai, apie dide
vių organizacijas atsi
trauktas bei atgaivina
lį pavojų gręsiantį ir šiai
minti savo aukomis per
nti as kitais vardais. Taip
laisvės šaliai,skverbian
sekiojamą Bažnyčią Lie
tas iš esmės tęstinistis vis daugiau į televi
tuvoje.
laikraštis paeiliui buvo
ziją ir radio stotis. To
ir Tautos Balsas, Tėvy
sybe, kai didysis raudo dėl nebebūkime fantas
nės Balsas, Krašto Bal
nasis ir rudasis tvanas tais, ryžkimės veikti, ne
sas, Tautos Vairas, Vai
NEPAMIRŠKITE
užliejo kraštą. Ką Vli betikėkime, kad viskas
ras, Skeveldrų Rinkinys,
savaime
susitvarkys;
ATNAUJINTI
kas tuo norėjo pasakyti,
Irklas, vėl Tautos Vai
juk
mūsų
priešai
iš
mū

DIRVOS
sunku suprasti?
ras”... (žiūrėk L. E. XXX
šų
šitokio
abejingumo
ir
galvojant, lai
PRENUMERATĄ
tomas 442pusi). Kaip ma kasBlaiviai
atvirai ir drąsiai pa telaukia.
tome, cenzūra ir dar
nuosakyti, kad toks purvais
griežtesnė veikė krikš
drabstymasis
yra ne
čionių demokratų lai
naudingas nei Vlikui nei
kais.
kitiems veiksniams, nei
Nuoseklumas reika
Lietuvos kraštui. Latvių
lautų, kad Vlikas infor
veiksniai išeivijoje ne
muotų svetimuosius ir
niekina nei savo pre
apie kitų grupių "parla
zidento, nei seimo pirm.
mentarizmą", jei tik jis
Vysk. Ranceno, nei pa
tiki iš to turėti tauti
čios praeities.
nės vienybės ir politi
Yra paprotis, kad į
nės naudos kovoje su ru
svetimą kraštą atvykęs
sišku kolonializmu.
tautietis ar valstybės vy
Vėl V. Vaitiekūnas ras niekad nešmeižia
reiškia pasitenkinimą, svetimiems, nepuldinėkai Hitleris atplėšė Klai ja savo politinių priešų,
pėdos kraštą, nes po to bet visa tai palieka savo
buvusi sudaryta demo krašto ribose.
kratinė vyriausybė. Iš
Lithuania knygutę ne
tikrųjų toji demokratinė reikėtų daugiau platinti
vyriausybė neišgelbėjo ir nustoti rašius šmeiž
krašto nuo okupacijų ir tus svetimomis kalbo
Birželio Įvykių minėjimo Los Angeles mieste organizacijų atstovai su svečiais. IŠ kairės: K. PriSnuo tautos pavergimo. mis, nes tai labai pa
mantas, Dr. J. Jurkūnas, kongresmanas John Rousselot,advokatas John La Follette, B. Skirienė, V. Kaz
Tai pigus pasitenkini kenks bendrai kovai su
lauskas. Antroje eilėje: J. činga, S. Jasutis, Pabaltijo Tautų komiteto sek. V. Vidugiris ir komiteto
mas demokratine vyriau. tikru priešu.
(am) pirm. A. Skirius.

Liūdnųjų birželio įvy
kių minėjimas, suruoš
tas Pabaltijo Komiteto,
kuriam šiemet vadovau
ja lietuviai, praėjo iškil
mingoje nuotaikoje, pub
likos pilnoje salėje.
Minėjimą, kuris buvo
sklandžiai lietuvių suor
ganizuotas, atidarė Pa
baltijo Komiteto pir
mininkas A. Skirius,pa
kviesdamas
komiteto
narį inž. V. Vidugirį jį
pravesti, ką jis labai vy
kusiai atliko. Sugiedotas
JAV himnas, — sol. K.
Bichnevičienė.
Efektingą invokaciją
sukalbėjo Šv. Kazimiero
parapijos klebonas prel.
J. Kučingis. Po to sekė
Lietuvos Gen. Konsulo
dr. J. Bielskio trumpa
patriotinė kalba. Žodžiu
sveikino estų vicekonsu
las E. Laur. Pavergtų
tautų Komiteto pirminin
kas B. Niurmsen, len
kų egzilinės vyriausy
bės pirm. Dr. J. Kleineit ir adv. J. La-Follettee, kandidatavęs į
kongresą.
Pagrindiniu kalbėtoju
buvo pakviestas kongres manas John Rousselot,lai
kinai einąs 24-to dist
rikto kongresmano parei
gas. (š.m. birželio mėn.
30 d. būsiąs renkamas
toms pareigoms).
Savo gerai paruoštoje
kalboje prelegentas nu-
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NEUŽTARNAUTI
PASIGIRIMAI
Vasaros
karščiams
įpusėjus ir visuomeni
nei veiklai aprimus, rei
kia į kai kuriuos prabė
gusius įvykius pažvelgti
šalčiau. Kokių kuriozų
ir neužpelnytų pasigyri
mų mūsų lietuviškoje
veikloje buvo dabartyje,
reikia manyti, kad jų
bus ir ateityje. Karje
ros siekiančių netrūks
ta.
Taip maždaug atsiti
ko šį kartą Chicagoje su
ta "The Lithuanian Pla
za", kurios užrašai bir
želio m. 7 d. buvo iškil
Suvažiavę į literatūros vakarą svečiai. Prieky sėdi rašyt. Marius Katiliškis, poetė Liūnė Sutema, LB
mingai, be jokio skonio,
gero vaizdo, prie elekt
Detroito apyl. pirm. inž. J. Gaižutis ir kt.
ros stulpų,pakabinti. Jei
gu būtų buvę pastatyti at 
skiri stulpai, kaip buvo
manyta, gautųsi visai ki
tas vaizdas. Iškabų pakabinim as buvo surištas
su
paminėjimu, kad
prieš 100 metų į besiku
riantį Chicagos miestą
atkeliavo pirmasis lie
tuvis emigrantas. Pertą
laiką daugiausia lietuvių
įsikūrė Marųuette Parko
apylinkėje. Kadangi šio
je apylinkėje gyvena dau
Visos nuotraukos
giausia
lietuvių, todėl bū
V. Bacevičiaus
tų gerai gauti ir atatin
kamą užrašą.
Prieš kokį 15 metų
Dainavoje surengta Pavasario savaitė sutraukė daug jaunimo ir
REMKIME LIEUVIUS
Stasys
Pieža, The Chi
svečių. Nuotraukoje literatūros vakare jaunos poetės akademikės
MISIONIERIUS
cago American religinio
skaito savo kūrybą. Iš kairės: M. Saulaitytė, R. šilėnaitė, Ž. BilaiŠytė ir A, Pečiūraitė.
skyriaus redaktorius iš
Lietuviai misionieriai
kėlė mintį ir dėjopastan
daug aukojasi įvairiuo
gų, kad Marųuette Parko
se misijų kraštuose. Jie
tam tikra dalis būtų pa
reikalingi paramos. Au
vadinta — Lithuanian
kas ir Šv. Mišių stipen
Plaza. Tas iškeltas klau
dijas
jiems prašome
sim as trumpai nuskam
siųsti: Lithuanian Cathobėjo spaudoje ir nutilo.
lic Religious Aid, 64-09
Berods 1967 m. Mar
56 Rd., Maspeth, N.Y.
ųuette Parko L. Bendruo 11378.
menės apylinkės pirmi
Jūsų aukos atleidžia
ninku
buvo išrinktas
mos nuo mokesčių. Gau
Jonas Vaičiūnas. Jis tą
site kvitą.
reikalą atgaivino ir stip
LKRŠ Valdyba
riai pastūmėjo pirmyn,
bet vis be galutinų pa
sekmių.
Skaityk ir platink
Pagaliau J. Vaičiūno
DIRVĄ
išjudintą darbą pasiryžo
Joninių laužas. Vaidilučių šokis.
pabandyti jaunas skautas
Marius Kasniūnas. Pa
rašė vieną kitą laišką
netik lietuviškiems laik
raščiams, bet ir ameri
kiečių.
Rašė laiškus
miesto burmistrui Daley. 1969 m. pradžioje
Naujienose atsiliepė at
siliepė lyg, pavydėda
mas, ar kitais sumeti
mais P. Venclova, pa
brėždamas, kodėl prie
tokio rimto reikalo iški
šo tą vaiką. Tuo būdu įta
rė tėvą žurn. Vyt. Kasniflną, kad jo skatinamas
Marius ėmėsi to darbo.
Čia reikia pabrėžti, kad
ne visi tėvai moka, jei
Po pamaldų stovykloje... Iš kairės LSS vyr. skaučių skyr. vedėja A. Bačkaitienė, LSS vyr. skautiningu taip buvo, iškišti savo
kė L. Milukienė, fiL R. Zotovienė, FSS Detroito skyr. pirm. L. Ruginienė, ASDc.v. pirm. S. Gedgaudie
vaikus prisidėti prie vi
nė, viešnia iš Anglijos J. Kinkienė, D. Leveckytėiš New Yorko, Kazlauskaitė iš Los Angeles ir prie al
suomeninės veiklos. Tai
toriaus stovi Tėv. dr. J. Kubilius, SJ.
gi šis nepagalvotas prie
kaištas pavirtina Ma
riaus Kasniūno darbą.

VAIZDAI IŠ

AKADEMIKU
PAVASARIO
SAVAITĖS
DAINAVOJE

Skautei akademikai ir akademikės simpoziumo metu.
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J. GRAUDA

Apie ŠALFASS
Kas tai per kabalistiką? nustebs dažnas mūsų
kolumnos skaitytojas. Kas tai per liežuvio laužy
mas? Kas tai her hieroglifas?
Ir mes patys nežinome, ir negirdėjome, ir neži
nojome, kas tai per kabalistika ir hieroglifas. Gar
bės
žodis, taip. ŠALFASS ir tiek. Jeigu yra
ŠALFASS, tegu jis gyvuoja. Kam gali rūpėti, kad jis
negyvuotų. Yra VLIK, ALT, BATUN, LB, BALF,
PLIAS, PLB, kodėl linkėti negyvuoti ŠALFASS.
Bet visados reikia triuko, kad garbė ateitų ir
taptumei žinomas. Taip buvo su astronautais. Kol
vaikščiojo po žemę, niekas nežino. Pastatei koją ant
mėnulio, vieta istorijoje.
Glūdėjo ŠALFASS mūsų tarpe, niekas nematė.
Tik ėmė kelti sparnus, visi pamatė.
ŠALFASS pakėlė sparnus į Lietuvą.
Ko ŠALFASS ten nori?
Įkalti savo vinį į Lietuvos karstą, rašo K. Ba
ronas Drauge.
Tas mistinis ŠALFASS yra šachmatininkų są
junga, ir jie nori šachmatų laukuose susimušti su
tarybiniais šachmatininkais, ir būtinai Gedimino
pilies akivaizdoje. O kas žino, gal tapę didmeisteriais, mūsų vyrai tiek įsismagins, kad nuo Gedimi
no pilies prasiverš iki pat maskvos vartų. Juk, ka
daise, Algirdas beldėsi į Maskvos vartus. Gal tada
Didysis Maskvos kunigaikštis Kosyginas didmeiste
riams, kaip senas Maskvos kunigaikštis Kalita Al
girdui, išneš duoklę: ordinus ant raudonos paduškaitės.
— Bet jeigu mūsų didmeisteriai prakiš kovą?
— paklausė stovėjęs greta mūsų pasikalbėjimo tau
tietis. — Kaip tada, jeigu viskas sustos prie mato?
— Prie mato? — atsisuko įtautietįbesikalban
tis. — Tu sakai prie mato?
— Taip. Prie mato, — pakartojo nustebęs tau
tietis.
— Tada didmeisteriai parveš lauktuvių, sodrų
rusišką matą. Tą matą, kuris prasideda iš masko
liškos motinos. Tai ten dykai dalina.

mistras Daley sutiko, pino tą Plazą, o ištikrųjų matome, kas tą darbą
kad Marųuette Parke bū
tų pakabinta iškabos su atliko. Tie save prisista
tę tariam ieji veikėjai
užrašu — The Lithu
pasiėmę tą skardos ga
anian Plaza.
Akademikai
skautai balą su užrašu The Li
thuanian Plaza prisifoįvertindami skauto Ma
tografavo ir rodo visuo
riaus Kasniūno pastan
gas ir darbą kovo pabai menei, kad va, mes lai
goje apdovanojo ordenu. mėjome, o ištikrųjų yra
Taip pat Lietuvių Fondo sąmoningas jaunimo dar
vadovybė
įvertindama bų ignoravimas, kuris
nieko gero mūsų veiklo
jauno skauto M. Kasniū
no pasišventimąprivesti je nežada. Pagaliau ir
Marius nusifotografavo
L. Plazos reikalą iki ga
lo ir laimėjimo š.m.ba su tuo užrašu, nes jo nuo
landžio 18 d. iškilmingos pelnas. Tiesa, per atida
vakarienės metujįapdo- rymo iškilmes Marius
vanojo 50 m. Lietuvos ne gavo iš veikėjų kvieti
priklausomybės sukak mą perskaityti miesto
ties medaliu, kurį įteikė burmistro Daley tuo rei
Gen. Konsulas dr. P. kalu išleistą proklamaci
Daužvardis. Tai pras ją. Vadinas nepatogu ne
mingi ir pagirtini jauni prisiminti tikro Plazos
mo darbų įvertinimai. laimėtojo. Gerai ir tiek!
Ta The Lihtuanian Pla
Prieš Plazos atidary
za
apima tik tris blokus.
mą birželio 6 d. laikraš-tyje Chicagos To Day bu Viename bloke yra Mari
vo patalpinas straipsnis, jos Aukštesnoji mokyk
kuriame rašoma, kad M. la. Kitame bloke — Sese •
Kasniūnas savo laiku lių vienuolynas ir trečia
kreipėsi į to laikraščio me bloke — Ligoninė ir
leidėjus prašydamas pa
Bažnyčia su klebonija.
remti jo pastangas ir lie Ir viskas. Nė vienas pri
tuvių apgyventą kampelį vatus namas į tą Plazą
pavadinti Lithuanian Pla nepateko. Visi lietuviai
za. Mes jo pastangas pa
likome už Plazos ribų.
laikėme. Tai dabar aiš
Naujienose St. Juškėno
ku visiems, kieno pastan paminėta, kad Plaza tę
gomis ir rūpesčiu toji siasi iki 71 gatvės — ne
Plaza atsirado.
atitinka tikrenybei. Eina
Kai jau reikalas buvo tik iki 69.
išspręstas, staiga suju
Jeigu "veikėjai" ir to
do
Marųuette
Parko
liau
taip elgsis ir sąmo
bendruomenininkai pasi
ningai
ignoruos jaunimo
garsinti. Prieš lentelių
Pagaliau, Marius ne
atliktus darbus — mes
pakabinimą laikraščiuo
nuleido rankų nors jį ir
se pasirodė visa eilė nuo jų niekuomet savo tarpe
vaiku išvadino. Jis susi
neturėsime. Gaila.
traukų su užrašais, kad
rišo su tos apylinkės OlJ. Jurevičius
va tik tas ir anas parū
dermanu Kazimiru Stase
ku ir turėjo visąeilępasitarimų. Lankėsi pas
OWNER-OPERATORS
miesto burmistrą Daley
Now leasing 5 axle semi-units. Special commodities division.
ir kt. Be to, Marius tą
Union scale, company paid benefits. Mušt have steel hauling
klausimą kėlė ir per ra
experience, be 25 years of age. Low dead-head milage, high
di jo bei forumo valandė
truek earnings. Seperate checks to driver and equipment.
les, kviesdamas ir kitus
Contact Mr. WALTER SCHMIDT'
įsijungti į šį darbą. Jo
313-877-1500
balsą išgirdo ir jam atė
jo į pagalbą žinomas vi
ART1M TRANSPORTATION
suomenės veikėjas Algis
SYSTEM
Regis. Po visų idėtųpas
6217 Lonyo
Detroit, Mich. 48209
tangų ir nenuilstamo
An Equn| Opportunity Employer
reikalavimo
pagaliau
miesto valdyba ir bur-
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ti ryšius su marskistais. nesutardami su Sovieti- bilis su automatiniais
ja, kinai padarė klaidą. įrengimais, negu kinie
Bet 1960 m. prasidėjus
čių propagandinės kal
nesutarimui tarp Pekino Pravardžiuodami sovie
bos
su Mao filosofija.
tus
kapitalistų
tarnais,
ir Maskvos, kaip tik tuo
šunimis,
popieriniu
tig

laiku, kai kiniečių cir
(Bus daugiau)
ru, jie kėlė mįslę afri
kas pradėjo gastroliuo
kiečiams, kodėl tokia ne
ti Afrikoje, kiniečiai pa
GAUNAMA DIRVOJE
apykanta yra tarp žmo
sidarė agresyvūs sovie
nių, kurie tarnauja tai pa
tų atžvilgiu.
Pagal jų aiškinimą yra čiai ideologijai.
Iki šiam laikui ma tuodavo nedideles vieto
kinietiškas draugijas,ku
Kinai aiškino, kad jų
žai kas domėjosi ki
ves krašto gilumoje. Vi rios vėliau galėtų im tis dviejų rūšių komuniz
revoliucija
yra valstie
mas : turtingųjų komuniz
nų komunistų veikla
sur cirkas atstojo amba
subversyvinio darbo.
čių,
tuo
tarpu
sovietų —
Afrikoje. Tik didžių sadą. Darė priėmimus
Cirkas neišvykdavo iš mas, būtent sovietų, ir
miestelėnų.
Afrika
esan
vargingųjų komunizm as,
jų valstybių žvalgy
vietiniams
pareigū miesto ar kaimo, nepali
ti
valstiečių
pasaulis,
tai
nams. Vaišindavo vai kęs netyčia krūvos bro tai Pekino. Ir šis pasku
bos sekė jų įsigalė
kus, skyrė seansus lab šiūrų, plokštelių, anglų tinysis turėjo būti pritai - didelis kaim as, kuris tu
jimą.
rįs apsupti ir užslopinti
daros reikalams. Afri prancūzų ar swahili kal kintas Afrikai. Greit dar
Nuo šio numerio
miestą
— vakarus. Jie
pasidarė
ir
spalvos
rei

kiečiai
mėgsta
kai
jais
pradedame repor
bose.
ragino
afrikiečius
apleis
kalas.
Pasaulio
ateitis
domisi,
nors
patys
nėra
tažą, kaip kinų komu
1961 m. Afrika kinie
ti
miestus
ir
atsisakyti
priklauso
tik
spalvotie

vaišingi.
nistai susisuko agen
čiams pasidarė objekty
nuo patogumų, atsisakyti
siems, o baltieji, įskai
Didžiųjų
valstybių vu nr. 1. Tai dabar žino
tų lizdus Afrikos
nuo idėjos turėti automo
tant
ir
sovietus,
yra
iš

agentai sekė cirką ir ste ma iš slaptų dokumen
valstybėse.
bilį, šaldytuvą, televizo
naudotojai.
bėjo jo narių veiklą per tų, kurie buvo persiųsti
***
rių.
Tikrumoje viskas pra padidinamąjį stiklą. Jie raudonosios armijos va
Tai žinoma ne viliojan
Tame
laikotarpy
Ki

buvo
priversti
ploti.
Ki

sidėjo nuo cirko. Tas cir
dovybei. Buvo išdirbta
tys
pažadai revoliucijai
nija
nenustojo
didinusi
niečiai tikrai buvo ga keletą hipotezių dėl atei
kas pasirodė 1960 m.
kelti.
savo
prestižą.
Jos
tiks

būs šioje srityje. Ne tik ties, kas reikia daryti Af
sausio 19 d. Kharthoume,
• LITHUANIA 700
Tokie pažadai aišku
las buvo įeiti į Jungti
mokėjo gyventojams pa rikos "išlaisvinimui".
Sudane. Jame buvo apie
YEARS.
Redagavo dr. A.
nes Tautas ir tam buvo nepatiko afrikiečiams,
sirodyti malonūs, bet s a
80 asmenų, visi iš Peki
Dar prieš Afrikos vals
Gerutis.
.Anglų
kalboje. 476
kurie nori turėti viską,
svarbu Afrikoje surink
no. Didžiųjų valstybių
vo kelionės metu pasi tybėms gaunant nepri
psl.
didelio
formato.
Išleido
ti kuo daugiau balsų, ką turi baltasis žmogus.
slaptieji agentai Afriko
naudojo ištirti genčių va klausomybę, afrikiečių
Lietuvos
Nepriklausomybės
kad galėtų planuoti pa Juos intrigavo labiau Fondas. Kaina $12.00.
je išplėtė akis. Maoistų
dų nusistatymus ir ki elitas, kuris turėjo būti
saulinę revoliuciją. Bet amerikietiškas automosubversija prasidėjo su
virčus, kad sukūrus pro. valdžioje, mėgo palaiky
akrobatais ir trapezistais. Iki tam laikui ko
munistinė Kinija ir Af
rika buvo vienas kitam
svetimi kontinentai, toli
vienas nuo kito, kaip mė
nulis nuo saulės.
Apie Afriką buvo daug
kalbėta Bandoungo kon
ferencijoje 1955 metais.
Chou En-lai tada išėjo
triumfuotojas ir buvo ati
darytos kiniečių am basados Egipte, Ghanoje,
Guinėjoje, įsteigtos "kul
tūrinio bendradarbiavi
mo" draugijos, sutarta
pasikeisti
studentais,
bet iš esm ės tai mažai
ką pakeitė Afrikoje.
Bet staiga pasirodė
cirkas!
Rytų Vokietijos agen
tai — užsimaskavę inži
nieriais, Anglijos —pro
fesoriais, ČIA — nekal
tais turistais, sovietų —
netikrais
spaudos attache, arba Prancūzijos
— techniškais patarė
jais, išlindo iš šešėlio,
kad galėtų atidžiau sek
ti tuos siauraakius cir
ko akrobatus. Kiekvie
nas jų galvojo, šnipui vi
sad kiti yra tik šnipai,
kad kiekvienas klounas
turįs būti kinų raudono
sios armijos pulkinin
kas.
Ir tai buvo beveik tie
sa.
\
Cirkas
sutraukdavo
pilnas sales afrikiečių.
Bendrai paėmus nieko
ypatingo.
Nebuvo iš
skleista raudona vėlia
va, nei iškabinti Mao
portretai. Tačiau, pas
kutinį reprezentacijos
Vakarą artistai, nusime
tę grimą, pradėjo skelb
ti Mao šūkius ir mintis.
Slaptieji agentai atsikvė
pė. Jų nujautimas neap
gavo.
Cirkas vadinosi "Ki
niečių akrobatų meninin
kų grupė". Ir tos grupės
vadovas buvo ne bet kas,
o Kultūrinių ryšių su už
sieniu vicedirektorius.
Cirkas keliavo norma
liom lėktuvų linijom ir
spektaklius ruošdavo te
atruose, arba po atviru
dangumi. Per šešis mė
nesius jis išvažinėjo Af
riką skersai ir išilgai
Marian neturi beisbolo pirštinės Ji
Marian yra tik viena iš 26,000 asme
mokyklos patarėja. Ji moko mokytojus
nuo Sudano iki Guinėjos.
nų dirbančių, kad jūsų telefono patarna
kaip instruktuoti savo mokinius tinkamo
tobulai nelaiminga šokinėjime. Ir ji su

KINAI KOMUNISTAI AFRIKOJE (1)

SU CIRKO AKROBATAIS ATVYKO

PIRMIEJI PEKINO AGENTAI

Mes išsiuntėm Marian atgal į trečią skyrių

***
Cirko taktika buvo pa
grįsta įsiterpimu į vi
sas vietas. Ir tam atsiek
ti jis skaldėsi į mažas
grupes. Kai kuriuose
kraštuose ši 80 žmonių
grupė dalinosi į ketu
rias grupes, kurios vizi

pranta senąją matematiką žymiai geriau
negu naująją.
Bet kada nors Marian trečio sky
riaus patirtis gali išgelbėti gyvybę.
Marian, kaip matote, yra Ohio Bell

telefono naudojimo.
Vaikai išmoksta mandagiai naudoti
telefoną. Ir priimti pranešimus. Ir svar
biausia, kaip iššaukti greitai pagalbą, kai
gyvybė kabo ant siūlo.

vimas būtų lengvas ir užtikrintas.
Ir tai yra ko mes norime.

Ohio Bell
Už Ohio Bell slepiasi daug daugiau, negu
jūsų ausis girdi.
•

METINIAME SUSIRINKIME I LIETUVIŲ TAUTINIŲ
NAMŲ NARIŲ EILES NAUJAI ĮSIJUNGĖ ARBA
PADIDINO SAVO ĮNAŠUS:
K. Riškus ............................................... ................. $ 100.00
Dr. B. ir B. Kasakaičiai ....................................... 1,000.00
(Buvo $2,000.00)
Sark Associates Ine.,..........................................
100.00
K. Biskis ................................................................. 100.00
A. Kubilienė ........................................................... 100.00
A.L.T.S. Chicagos skyr.......................................... 250.00
(Buvo $750.00)
V. Mažeikienė .............
250.00
T. ir B. Kymantai................................................... 100.00
Chicagoje. Tai septintas
mokyklos mokslo metų pa
• Išdžiuvusi Lanka. Alo baigos leidinys, šiemet jis
yzas Baronas. Novelės. Iš yra jubiliejinis, n'es Marleido Lietuviškos Knygos ųue.tte Parko lit. mokykla
Klubas 1970 m. Aplanką mini 20 metų sukaktį. Lei
piešė Kazys Veselka. 234 dinio kaina 50 c. Galima
psl., kaina 4.50 dol. Gauna įsigyti šiuo adresu: Vytu
rėlis, 6515 So. Rockwell St.,
ma Dirvoje.
Chicago, III. 60629.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

A. Pimpė ................................................................. 100.00
K. Lašas ................................................................... 100.00
Dr. P. Sutkus........................................................... 500.00
S. Juškėnas ............................................................. 100.00
T. ir D. Jurciai ..............................................
100.00
J. Plančiūnas ........................................................... 100.00
V. Noreika .....
100.00
K. Žilėnas ............................................................... 100.00
J. Andrašiūnas .................................. ..................... 100.00
(Buvo $100.00)
Prof. Ad. Varnas ................................................... 100.00
J. ir B. Dainis ....................................................... 200.00
St. Mankus ........................
100.00
(Buvo $100.00)
A. ir A. Murauskai ............................................... 100.00
E. Modestas ..................... ,......................................
100.00
S. ir K. Pieniai ......... <............................................
100.00
S. ir J. Sakalai ....................................................... 200.00
(Statybą pradėjus pakels iki $1,000.00)
Dr. V. Dargis ......................................................... 200.00
V. Morkūnas .......................
100.00
Be to, J. Gaidelis parėmė L.T.N. vienkartine auka
$50.00.

• Lemtingos Dienos. Jo-

nas Jaškauskas. Apysaka.
Viršelį piešė P. Jurkus.
Apysaka vaizduojanti rytų
Aukštaitijos miestelį ir kai
mą pirmojo pasaulinio karo
metu. Konfliktas tarp vo
kiečių okupantų ir lietuvių,
jaunųjų meilė ir lietuviškas
idealizmas sudaro šios kny
gos intrigą. Knyga 187 psl.,
kaina 2.50 dol. Gaunama
Dirvoje.

• Pranešėjas. Lietuvių
žurnalistų Sąjungos Centro
Valdybos biuletenis Nr. 4,
1970 m. birželio mėn. Biu
letenį redaguoja Vyt. Alan
tas, 8897 Rabindale, De
troit, Mich. 48239. Admi
nistruoja Vladas Selenis.
Šiame numery: Sąjungos
einamieji reikalai; Lietuvių
spaudos ir žurnalistikos
kultūra; Su Michigano gu
bernatoriumi ; Iš LŽS sky
rių veiklos; LŽS namie ir
svetur; Mirusiųjų žurnalis
tų sąrašas ir Kronika.

1970 m. birželio 26 d.
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Lietuvių Tautinių Namų
Valdyba

LIETUVOS KANKINIŲ
KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,

•pasaulyje garsiausioje vietoje jau
baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną

koplyčia bus dedikuota.
SAVO AUKĄ ATSIVSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.

LEDŲ DĖŽĖ
BE LEDU

• švietimo Gairės Nr. 2,
1970 m. Lietuviškojo ugdy
mo žurnalas. Leidžia JAV
LB švietimo Taryba. Re
daktorius Petras Maldeikis,
1836 So. 49 Court, Cicero,
III. 60650. Administratorius
Juozas Tamulis, 7031 So.
Maplewood Avė. Chicago,
III. 60629. žurnalas eina du
kartu per metus, šiame nu
mery rašo: J. Kavaliūnas
"Švietimo ir šeimos metams
pasibaigus”; P. Maldeikis
"Lietuvių jaunimas jaunų
žmonių krašte ir jaunų
žmonių laikais” ir kt.

• Vyturėlis. Išleido Marųuette Parko lituanistinės
mokyklos tėvų komitetas

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos
leidykla isleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepaKartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCfCLOPED1A LITUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
yra jau išleistas. Maloniai
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.
Clevelande prenumeratas
priima: Juozas Stempužis,
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.
Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:
1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai
2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai
3. Mūsų Lietuvą — 4 to
mai.
Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.
Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, I’.
O. Box 95, So. Boston, Mass.
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

Mes išrad ome

kaip padaryti Stroh’s
alaus dėžę Šaltą

kaip iš Šaldytuvo.

Musą aluminiaus izoliacija — Stay Cold Pack.

Turite tik patikrinti, kad visa dėžė butų
atšaldyta. Tada, izoliuotoj dėžėj alus

altas valandomis.

Be šaldytuvo ir be ledų.

Stroh’s...
Vienas maloniausių alų iš visų kitų

THE STROH BREWERY COMPANY. OETROIT, MICHIGAN 48226

•
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1970 m. birželio 26 d.

L.

GEGUŽINĖ
L.V.S. RAMOVĖ CLEVELANDO SKYRIUS

1970 m. birželio mėn. 28 d., 2 vai. p. p.,

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

p. Visockio sodyboje, 14307 Superior Rd. ren
gia gegužinę.
Bus bufetas, skanūs pietūs, muzika. Birželio
mėnesio varduvininkai bus apdovanoti gėlėmis.

NAMAI BUS
STATOMI
Padarytas
tvirtas
žingsnis pirmyn pasta
tyti naujus Clevelando
lietuvių namus. Lithu
anian Village bendrovė
nupirko East 185 gatvė
je prie pašto sklypą, ant
kurio numato pastatyti
naujus lietuvių namus su
sale, valgykla ir kamba
riais organizacijų susi
rinkimams, Čiurlionio
ansambliui, tautinių šo
kių grupėms.
Šio užsimojimo di
džiausia kliūtimi buvo ne
turėjimas geroje vietoje
tinkamo sklypo. Lithua
nian Village bendrovės
vadovybė su Amerikos
Lietuvių Piliečių klubo

Ruošiasi Įspūdingam Pavergtųjų
Tautų Savaitės minėjimui
Kiekviena tautybė tu
Clevelando Tautybių
rės
teisę tribunolui pri
Sąjūdis šių metų Paverg
statyti
gyvą liudininką,
tųjų Tautų savaitės pro
nukentėjusį
nuo sovieti
ga vietoje eisenos rengia
nio
rėžimo
bei pateikti
tarptautinį laisvės tri
kitus
įrodomuosius
do
bunolą, kuriame trylikos
kumentus.
Visų
tautybių
pavergtųjų tautų atstovai
pareikš savo kaltinimus parodymus subendrins
ir visuotinį kaltinimą
prieš Sovietų Sąjungą ir
Lithuanian Village Ine. pirmininkas J. Stempužis pasirašo Clevelando lietuviu naująją namų statybai
prieš Sovietų Sąjungą pa
sklypo pirkimo dokumentus. Šalia sėdi sklypo buvę savininkai Sylvia ir Jack Banko. Antroje eilėje iš pristatys tribunolui ko
tieks vyr. prokurofas.
kairės Lithuanian Village Ine. egzekutyvinis vicepirmininkas Z. Dučmanas, Amerikos Lietuvių Piliečių munistinio genocido do
Teismo procesą pra
klubo pirmininkas J. Malskis, bendrovės protokolų sekretorius P. Stempužis ir planavimo komisijos pir kumentus bei okupacijos
vesti bus pakviesti trys
mininkas V. Vinclovas.
faktus.
žymūs Clevelando mies
bendrovės rankose, iš Pastatas būsiąs dviejų
to teisininkai. Tarptau
parama šią kliūtį dide
tybos planų. Lietuvių vi
miesto valdybos gautas aukštų. Dabar tariama
tinį laisvės tribunolą nu
lėmis pastangomis nu
suomenė raginama įsigy statyta rengti penktadie
leidimas įrengti automo si su architektais ir in
galėjo. Sklypo nuosavy
biliams pastatyti aikštę. žinieriais dėl namų sta- ti naujųjų namų statybos nį, liepos 17 d. 8 vai.
bės dokumentai jau yra
akcijų, nes nuo visų Cle vak. šv. Jono katedros
velando lietuvių talkos salėje. Laisvės tribuno
priklausys ir tų namų lo
paruošiamiesiems
didumas, patogumai ir darbams vadovauja Tau
naudojimosi galimybės. tybių Sąjūdžio pirminin
Lithuanian Village b-vė kas Ralph J. Perk.
ir Piliečių klubas šių na
mų statybai jau įnešė
• Arthur Fiedler diri
reikšmingą dalį.
guos Clevelando Orkestro
Pops koncertų programai
• Superior Savings ban antradienį, birželio 30 d.
ko visi trys skyriai, JAV Blossom muzikos centre.
nepriklausomybės šventės Pradžia 8:30 v. v. Bilietai
proga, liepos 3 ir 4, penk nuo 2.50 iki 7.50. Blossom
tadienį ir šeštadienį, bus muzikos centro vartai ati
uždaryti ir bankinės opera daromi 6 v. v. Iš Clevelan
cijos tom dienom nebus at do autobusų stoties važiuo
liekamos.
ja Greyhound autobusai.

A

today ūth

• ALT S-gos Clevelando
skyriaus gegužinė įvyks
rugpiūčio 23 d. Vlado Dauto sodyboje, 2971 Bishop
road.

Kodak's

0

5’/4% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$5,000 minimum — 6 months maturity
534% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$5,000 minimum — 1 year maturity
6% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$10,000 minimum — 2 year maturity

Ypatingai švarus ir ge
rai užlaikytas. Didelis skly
pas. 5 garažai. Netoli St.
Joseph’s High School.

• Blossom muzikos cent
re šį penktadienį ir šešta
ANTHONY J. PIRC,
dienį, birželio 26 ir 27 d.
Broker
kompozitorius Henry ManKE
1-4347
cini diriguos savo populiau(48-49)
riausioms programoms pra
dedant Clevelando Orkestro
Pops koncertus.
MŪRINIS NAMAS
Henry Mancini yra sukū
ręs muziką filmams, kaip 9 kambarių kolonialinis.
Pink Panther, Pėter Gunn, Biblioteka ir salionas.
Babby Elephant,Walk, Cha- Nauja moderniška virtu
rade, Two for the Road ir
vė. 3 1/2 vonios. 3 ži
eilei kitų.
/
Bilietai į Hėnry Mancini diniai. Geros kokybės na
d i r i g u ojajnus koncertus mas gerame rajone. Pra
Blossom Muzikos Centre šo virš 40.000. Skambin
galima gauti Severance ti C. Russo 261-5100.
Hali ir Burrows krautuvėje
WM. T. BYRNE
Clevelande. Kainos nuo 2.50
iki 7.50 dol. Dėl smulkesnių REAL ESTATE, INC.
26101 Euclid A/e.
informacijų s k a m binkite
Clevelande 579-1628, arba
Euclid, Ohio
Akrorie 929-0533.
Tel. 261-5100

Hawkeye
Instamatic II
Camera
HAWkey

on savings passbooks

MŪRINIS 5 BUTŲ

YOURS

with a deposit of $500.00
or more to a new or
existing account.
(DEPOSIT TO REMAIN ONE YEAR)
ONE PER FAMILY

JAU GALIT ATSIKVIESTI
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036
CLEVELAND. OHIO 44114

from your friends at
Superior

~

_

DELLA E. JAKUBS & SON
3

and Loan Association

S*
W

6712 SUPERIOR AVĖ. - 431-2497 ----------------------------------------------------------------------- 13515 EUCLID AVĖ. - 651-5100 —

•• 798 EAST 185th STREET/CLEVELAND, OHIO 44119/TELEPHONE: 481-8552

LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN OR IST CLASS
SKILLED

DIRVA

DIE MAKERS
DIE REPAIRMEN
Experienced on Die Casting or
Trim Dics and Toola.
IST and 2ND SHIFTS
Liberal company paid benefits
Apply in person or call 481-3050

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
J. RAJECKAS, LIETUVOS
ATSTOVAS, BUVO
UŽPULTAS

pultajam sušukus ir nepargriuvus ant žemės — už
puolikai pabėgo.
Nu vežus į ligoninę —
š. m. birželio 16 d., 6 vai. konstatuotas kairiojo žan
popiet, Lietuvos atstovas J. dikaulio perskėlimas.
Rajeckas, išėjęs pasivaikš
Š. m. birželio 19 d. Lie
čioti, netoli Pasiuntinybės,
tuvos atstovui padaryta
gretimoje gatvelėje (Mo- chirurginė intervencija žan
zart PI.), buvo iš užpakalio dikauliui gydyti, po kurios
užpultas keturių paaugėlių jis grįžo Pasiuntinybėm
juodukų. Vienas jų smogė
Gijimas namuose galįs
jam į kairį žandą, kitas pra užtrūkti šešetą savaičių.
dėjo graibstyti švarko kiše
nių. Ištraukė pigų laikrodė
lį ir smulkių monetų. Už- CHICAGO

Jus džiaugsitės
gyvenimu daugiau
su Statė Savings

MĖNESINIU
ČEKIU
Mes siusime: Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną
mėnesį — kol jūs pasakysite
mums sustoti!
Tik investuokit ?.l,000 ar
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per
metus, išmokamus Jums (ar
kam kitam nurodytumėte) su
MĖNESINIU ČEKIU.
Skambinkit ar
ateikit pilnom
smulkmenom nemokamo
patarnavimo!

Stata
Savings
AND LOAN COMPANY

4065 Mayfield Rd., Soulh Euclid
11623 BucJteye Rd., Cleveland
30500 Lake Shore Boulevard, Willowick

• BIRUTE PŪKELEVlClŪTE, rašytoja, ak
torė ir režisierė, perė
mė p. Grebliūnų vadovau
tą
prekybos įstaigą
"Gifts
International"
2501 W. 71 St. Chicagoje.
Šioje prekybos įstaigoje
galima gauti visų lie
tuvių leidyklų leidžia
mas knygas, laikraš
čius, žurnalus ir didelis
pasirinkimas
dovanų
įvairioms progoms.
Naujai savininkei lin
kime sėkmės.

•ANTANAS SMETO
NA, vienas žymiųjų mū
sų pianistų šiuo metu pro
fesoriaująs
Indianos
valstybiniame universi
tete, rugsėjo 5 d. kartu
su Simfonijos orkestru
koncertuos
Chicagos
Orchestra Hali patalpo
se, diriguojant maestro
Vytautui Marijošiui. Šis
koncertas
rengiamas
ateitininkų kongreso pro ga.

SUPERIOR DIE CASTING
CORP.
1001 LONDON RD.
CLEVELAND, OHIO
<45-51)
WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN
All Around MACHINISTS
Job shop experience required on
Engine Lale A Bridgeport Milla.
Firat shift, overtime & fringe benefils.

SPECIAL PARTS MACHINE
& TOOL CO.
I 1216 BROOKPARK RD.
CLEVELAND, OHIO
267-3316

Iš komp. O, Metrikienės muzikinio veikalo "Kartą gintaro pakrantėj premjeros, labai sėkmingai
praėjusios Los Angeles lietuvių ir amerikiečių tarpe. Nuotraukoje B, Dabšienė dainuoja Gintaro aša
ros”, su ja iš kairės j dešinę "Vakarų Aidai" moterų choro dalyvės: I Tumienė, O. Orlovaitė, B. Dabšie
nė, R. Aukštakalnytė, A. Narkevičiūtė, J. Čekanauskienė, J. Radvenienė. P. Jasiukonio nuotrauka

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

^■UgJANS0NŲ VASARVIETĖS
^AUDRONĖ
VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8125
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vįetos poilsiui ir
žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros\ jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
\
j
• Geras lietuviškas maistas.
\

WVILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA

&&

IR PRIIMA SVEČIUS

Retponilble, m<fure person lought for first din geriatric
nursing, home in eastern suburb.

MUZIEJAUS
RETENYBĖ

ECF

certified.

Compelifive

salary

range, fringe benefits. References

required.

Call 371-5500

8

a.m. -

5 p.m.

THE
MONTEFIORE
HOME
3151 Mayfield Rd.

Dar turima pardavi
mui baigiančių pranyk
ti Neprikl. Lietuvos si
dabrinių monetų. 5 lt.
su J. Basanavičiaus at
vaizdu. 10 lt. — su Vy
tautu Didžiojo. 10 lt. —
su prez. A. Smetonos ir
kitos. Paskutinis sezo
no išpardavimas. Kai
nos labai sumažintos.
Kainoraštis pareikala
vus. P. Zablockis, 2333
Ontario St., Vancouver
10, B. C., Canadą.

:LEVELAND HEIGHTS, OHIO
(42-48)

MACHINIST
Vėliavos pakėlimas vilkiukų ir

V. Bacevičiaus nuotrauka

DETROIT

WANTED AT ONCE

SEWING MACHINE
. OPERATORS

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

REGISTERED NURSE
FULL OR PART TIME
2:30 - 11 P.M. or 11 - 7 A.M.

Experienced preferred, will accept
trainees.
Steady hourly rate.
Apply in persorl
Next to 117 Rapid Station

CHALFANT SEWING
FABRICATORS
11525 MADISON AVĖ.
CLEVELAND, OHIO
An Eqnal Opportunity Employer
(45-54)

• ST. BUTKAUS šau
lių kuopos pirmininkui
Vincui Tamošiūnui per
ėmus Š.S.T. c.v. pirmi
ninko pareigas, valdy
boje įvyko pasikeitimų.
Kuopos valdybą dabar su
daro: pirm. Leonardas
Šulcas, vicepirmininkai
Antanas Petrauskas ir
Antanas Šiurkus, sekr.
Elžbieta
Jodinskienė,
fžd. Petras Blidžius ir
Vincas Tamošiūnas val
dybos narys.

Experienced in machine
assembly
also

STEEL FITTERS
♦ J. TUMO-VAIŽGAN
For
Conveyoi1 Assembly
TO giminėms Sibiro kan Days & Nights.
kiniams ir dabar gyve
Will consider part time
nantiems Lenkijoje, St.
help.
Butkaus šaulių kuopa pa
MAYFRAN,
siuntė keturius siunti
INCOliPORATED
nius. Rūbus ir avalinę su
1710 Clarkstone Rd.
aukojo: A. Styga, St. PraEuclid, Ohio
nienienė, Jurgis Mitkus
(44-50)
ir kiti,, o siuntinių išlai
das $53.00 padengė dr.
B. Girniuvienė, St. Pra- B. Selenienė, Kazys Sra
nienienė, A. Lukas, J. gauskas, B. Valiukėnas
Tumša, E. Jodinskienė, ir A. Petrauskas.

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš
didrrtiesčio ir surasti ramaus ir gaivinančio poilsio, tas nepravažiuos pro
Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat Atlanto vandenyno ir turi visas sąlygas,
1 apie kurias kiekvienas didmiesčio žmo
gus per ilgus metus svajoja.

Įk
*
fe'
ĮK

Dėl smulkesnių informacijų rašykite:
V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach,
North Palm, Fla. 33403 arba skambin
kite: (305) 844-3388.

I

JTjERKreiptis tiesiai j vilą AUDRONĘ, OS'
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel’428-8^25,
gg MRS. MARIJA JANSONAS.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką
pajūrio vilą.

Saugus ir pelningas santaupų ,
investavimas į nekilnojamąjį turtą
Jūs gaunate Kalifornijos
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą,
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

A. A.

STASIUI BAJORINUI
mirus, jo dukrai ALDONAI ir žentui dr. VYTAU

TUI MAURUČIAMS reiškiame gilią užuojautą

Birutė ir dr. Edmundas Juodėnai
Elena ir Povilas Mikšiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO. ILL.
TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
maSinoms vieta

REpublic 7-8600

REpublic 7-M01

IEŠKOME LIETUVIŠKŲ
MONETŲ

SIŲSKITE MUMS PILNĄ
APRAŠYMĄ:

• Ypač sidabrinių monetų
• Ieškome taip pat kitų
europietiškų monetų
• NEMOKAMAS
ĮKAINAVIMAS.

Jeffrey N. Eustis
Numismatist
862 Lathrop Drive
Stanford, California 94305

