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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ISTORIJOS SUNKTIS
NIXONO MASKVOS VIEŠNAGES ŠVIESOJE

JAV ir Sovietija gali 
laimėti daugiau susitar- 
damos negu kariaudamos 
- konstatavome šioje vie
toje praeitą savaitę. Ta 
pažiūra, atrodo, įgalino 
Nixono viešnagę Maskvo
je, nepaisant paaštrėju
sių kovų Vietname. Tą, 
ką ten dabar daro Nixo- 
nas, nedrįso daryti prezi 
dentas Johnsonas, turėda
mas kongreso pritari
mą. Jonsoną sulaikė kon
frontacijos baimė su So
vietų Sąjunga ir Kinija. 
Nixonas to nebijo, nes 
abu komunistiniai milži
nai siekia siaurai tauti
nių, o ne tarptautinio ko
munizmo tikslų.

Faktinai tai buvo ir 
anksčiau, tačiau ne taip 
išryškintai. Kai prieš try- 
liką metų tuo laiku buvęs 
viceprezidentas Richar
das M. Nixonas lankėsi 
pirmą kartą Maskvoje 
Stalino mumija gulėjo 
dar šalia Lenino. Jųabie 
jų pastangomis buvo pa
statyta imperija, besitę
sianti nuo Formozos są
siaurio iki Vakarų Vokie 
tijos. Du metus po to 
Chruščiovas pašalino Sta 
lino mumiją, o Kinijos Cu 
Enlai demonstratyviai ap 
leido 22-rą kompartijos 
kongresą. Šiandien visai 
aklai Maskva siekia tik 
dvi užsienio valstybės: 
Bulgarija ir Išorinė Mon 
golija. Tiesa, ir kitos va
dinamo sovietų bloko 
valstybės neturi didelio 
pasirinkimo -- paskuti
nis žodis vistiekpriklau
so Kremliui, tačiau tos 
sąlygos saistomos, jos tu 
ri tam tikrą "žaidimo 
laisvę". Rytų Vokietija, 
bijodama taikingo įtrau
kimo į Vakarų Vokietiją, 
šiandien dar karingesnė 
už pačią Sovietų Sąjungą. 
Kiti satelitai — Lenkija, 
Rumunija, Vengrija ir Če
koslovakija nori taikos ir 
glaudesnių ūkinių santy
kių su Vakarais. Jos jau 
čia galinčios to siekti kol

Raudonas kilimas pridengė kraują...

VYTAUTAS MESKAUSKAS

Abiem 
reika-

kurios

komunistų partija yra vai 
džioje ir ji yra ištikima 
Maskvai. Žinia, skepti
kai gali nusijuokti: kokia 
čia tau 'žaidimo laisvė'! 
Jie be abejo bus didele da 
limi teisūs, tačiau lais
vės davinio mažumas ar 
didumas nepaneigė istori
jos slinkties krypties: ko
munistinis blokas silp
nėja, bet ne stiprėja.

Likimo ironija nori, 
kad tos slinkties spartą 
apstabdyti Kremliaus val
dovai nori gauti JAV tal
kos ir specialiai iš Ri
chardo Nlxono, pagarsė
jusio antikomunisto. 
Toks kuriozas įmanomas 
dėl to, kad ne tik Maskva 
pavargo visame pasauly
je plėsdama komunizmą, 
bet ir JAV pavargo visur 
priešindamosis to plėti
mo apraiškom, 
supervalstybėm 
lingos paliaubos.

Tos paliaubos, 
kai kuriose srityse gali 
būti net apvainikuotos 
condominiumu, vargiai 
ar gali pakeisti pačią is
torijos linkties kryptį. 
Vienos kongresas po Na
poleono karų ilgesniam 
išgelbėjo Austrijos - 
Vengrijos imperiją nuo 
subyrėjimo, tačiau galų 
gale ji vistiek subyrėjo į 
atskiras tautines valsty
bes. Nėra jokių davinių 
manyti, kad Maskvos vir
šūnių konferencija pa
sieks ko nors kito. Euro
pa gali būti stabilizuota 
artimiausiai ateičiai, ta
čiau ta stabilizacija nega
li panaikinti visųišcentri 
nių jėgų. Jos stiprės ir 
net bus mažiau varžo
mos, nes nebus laikomos 
pavojingomis. Viskas 
pasaulyje keičiasi, kas 
nesikeičia pasmerkta ... 
mirčiai.

Pats prezidentas Nixo- 
nas sekmadienį, kalbė
damas per televiziją So
vietijos piliečiams, pa-

neigė, kad JAV ir Sovie
tija tarėsi primesti savo 
valią likusiam pasauliui, 
įsteigti condominiumą, 
apie kurį mes čia tiek 
daug kalbėjome. Bet ne 
paisant to autoritetingo 
paneigimo condominiu- 
mo idėja nėra galutinai 
palaidota, nes paties gy
venimo faktai prie jo ve 
da. Sovietai jau seniai sa
kėsi pripažįstą ’taikin- 
gos koegzistencijos‘prin
cipą. Nixonas ragino tą 
principą praplėsti koope
racijos, bendravimo prin
cipu, kur tas įmanoma ir 
reikalinga, siekiant tai
kos išlaikymo. Artas ne
veda prie condominiu- 
mžLia, kelias į jįdarla- JIE ŠOKS IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 
bai tolimas. Pasiekti 
susitarimai liečia paly
ginti smulkius dalykus. 
Net susitarimas dėl ato
minių ginklų apribojimo 
ar teisingiau jo užšaldy
mo šiandieninėje būklė
je gražiau skamba negu 
atrodo jį kiek panagrinė
jus. Abeji kraštai susi
tarė dėl jų skaičiaus,bet 
ne kokybės. Kitaip sa
kant, jie ir toliau konku
ruos juos gerindami. Gal 
kada nors abu kraštai pri
eis prie tokios dvasinės 
būklės, kada ginklai iš tik
ro atrodys esą tiek rei
kalingi, kiek JAV - Kana
dos sienos apsaugojimui. 
Bet iki to kelias dar toli
mesnis, j į sutrumpinti ga 
li tik milžiniški pasikeiti
mai pačioje Sovietų Sąjun
goje. Ar prezidento vizi
tas ir kalba prie to klek 
prisidės, parodys tik atei
tis. Kol kas per televizi
ją matėme tik tai, ką jau 
žinojome —Sovietija yra 
policinė valstybė valdo
ma teroru. Bet tą patį 
reikia pasakyti ir apie ko- mokykloje tais metais O 
munistinę Kiniją ir dau
gumas kitų, ypač naujų 
valstybių.

žl-

GEDULO, BADO 
IR MALDOS 
DIENOS REIKALU

Pasaulyje pasklidus 
niai apie naujus neramu
mus okupuotoje Lietuvo
je (Romo Kalantos mir
tis, studentų demonstra
cijos Kaune), JAV LB 
centro valdyba paskelbė 
šių metų birželio mėn. 15 
dieną gedulo, bado ir mal
dos diena. Apie tai jau bu
vo pranešta visoms spau
dos agentūroms (AP, 
UPI, National Catholic 
Press Service, Religiuos 
News Agency), televizi
jos ir radio stotims, at
skiriems žurnalistams. 
Žinia pasklido daugelyje 
TV ir radijo programų, 
plačiai garsinta ameri
kiečių laikraščiuose.

JAV LB centro valdy
ba visus šio krašto lietu
vius prašo:

1. Šią dieną solidariai 
24 valandas badauti visai 
nevalgant, pasitenkinant 
vien vandeniu (vaikams 
ir jaunuoliams iki 18 me
tų, ligoninis ir seneliams 
šis prašymas netaiko
mas);

2. apie tai informuoti

Los Angeles LB jaunimo ansamblio šokėjai 1972 metų pavasari.
. * ___  te •

LOS ANGELES LB JAUNIMO ANSAMBLIS
Jeigu nė vienas nesu- 

sirgs, jeigu nė vienam 
neatsitiks kokių nenuma
tytų kliūčių, taigi, jeigu 
viskas eis kaip patepta, 
į IV-ją Tautinių šokių 
šventę iš Los Angeles at
važiuos 66 jaunuoliai. Iš 
tikrųjų tai bus ne viena, 
o dvi grupės: 50 šokėjų 
priklausančių Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo 
ansambliui ir 16 Šv. Ka
zimiero Lituanistinių mo
kyklų tautinių šokių gru
pės narių. Ypatingo dė
mesio, mano nuomone, 
yra vertas JB Jaunimo 
ansamblis, tad apiejįčia 
plačiau ir pakalbėsiu.

Jaunimo ansamblį Los 
Angeles 1949 metais su
organizavo mokytoja 
Ona Razutienė. Šv. Ka
zimiero parapijos klebo 
no kun. (dabar prelato) 
J. Kučingio įsteigtoje šeš
tadieninėje lituanistinėje

Į 
Razutienė vaikučius- 
įtraukė į tautinių šokių 
grupę. Vaikai mokyklą už 
baigdavo, bet šokti nesi
liaudavo. Šokėjų būrys au 
go skaičiumi ir kokybe. 
Vien tautiniais šokiais 
nebepasitenkinant, im
ta jaunimą mokyti ir dai
nų. Ne vien šokant, o ir 
dainuojant, buvo patenki
nama didesni būriai ir iš 
Tankesnės publikos.

Kai aštuoneriems me
tams nuo įsikūrimo praė
jus 1957 m. ansamblis įs- 

visas vietines TV, radio 
stotis ir laikraščius;

3. kreiptis į vyskupus, 
prašant šią dieną skelb
ti maldos diena už Lietu
vą visose bažnyčiose; 
prašyti valstijų guberna 
torius ir miestų burmist 
rus specialių deklaraci
jų;

4. ieškoti būdų šią die
ną atskirose vietovės ge
riausiai tinkamomis tie- 
monėmis sudramatizuo- 
ti.

JAV LB centro valdy
ba šia linkme daro toli
mesnius žygius ir apie 
juos bei jų pasekmes vi 
suomenę informuos. Iš
kilus naujiems reika
lams, vėl kreipsis į vi
suomenę, prašydama tal
kos.

ALFONSAS NAKAS

tojo į Lietuvių Bendruo
menę, tai prisiėmė ir LB 
Jaunimo ansamblio var
dą. Nuo to laiko prasidė
jo ansamblio žydėjimo 
laikotarpis, kuris tebe
sitęsia iki šių dienų. Im
ta rengti jaunimo šven
tes, kuriose turi progą 
pasirodyti visi ansamb
lio nariai. Kad darbas 
sklandžiau eitų, ansamb
lis buvo suskirstytas į 
tris grupes: vaikų (litu
anistinių m-lų mokslei
vių), jaunių ir jaunimo.

W SLSČtet- • - ■

I

Ona Razutienė, Los Angeles 
LB Jaunimo ansamblio vadovė.

Kaip ir visos aktyvio 
sios Amerikos lietuvių 
kultūrinės grupės, Los 
Angeles LB- Jaunimo an
samblis dažnai scenose 
bei estradose pasirodo 
amerikiečių publikai. 
Kasmet dalyvauja Dis- 
neyland’e, Tarptautinia
me Institute, October- 
fest, universitetų šven
čių, televizijos ir eilėje 
kitų programų. Savųjų 
publikai šoka ir dainuoja 
•Lietuvių dienos bei eilės 
įvairių minėjimų metu. 
Labai iškilmingai 1959 
metais paminėjo savo gy 
vavimo dešimtmetį ir 
dar iškilmingiau 1969 me 
tais — dvidešimtmetį. 
Pirmu atveju programą 
atliko apie 80, o antruoju, 
apie 200 jaunuolių.

Kai visa eilė nemažų 
lietuviškų telkinių į anks 
tesnes Tautinių šokių 
šventes Chicagon nesu
gebėjo savo grupių pa
siųsti, teisindamiesi ke
lių šimtų mylių "dideliu” 
nuotoliu, Los Angeles s a 
vo Jaunimo ansamblį at
siuntė iš už 2000 mylių.
L. A. Jaunimo ansamblio 
šokėjai dalyvavo II ir III

Tautinių šokių šventėse 
Chicagoje ir, dar nuosta
biau, Pasaulinės mugės 
Lietuvių dienoje New Yor 
ke. Visais trimis atve
jais tai buvo tolimiausia 
Siaurės Amerikos konti
nento grupė.

Kita proga reikėtų su
minėti pavardėmis netik 
visus buvusius ir dabar 
esančius Jaunimo An
samblio dalyvius, bet ir 
visus ansamblio talkinin
kus, mokytojus, tėvų ko
miteto narius. Šiuo kar
tu, laikraščio vietą ir ki
tų grupių aprašymams 
taupydami, teprisimin
sime tik dabartinius an
samblio vadovus. Jos ir 
jie yra: Ona Razutienė 
— ansamblio, kaip pra
džioje minėjau, steigėja 
ir vadovė per visus 23- 
jus metus; Danguolė Ra- 
zutytė — tautinių, plasti 
nių ir baleto šokių moky
toja; Irena Šepetytė — 
padėjėja; Linas Baškaus- 
kas — akordeonistas; 
Ona Barauskienė — pia
nistė; Giedrė Gudauskie
nė — muzikos ir dainų tal
kininkė; Antanas Polikai 

. tis — dainų talkininkas.

Danguolė Razutytė, Los Ange
les LB Jaunimo ansamblio šokių 
mokytoja.

Dvidešimt trečius gy
vybės, džiaugsmo ir dar
bo metus baigiančio Los 
Angeles LB Jaunimo an
samblio šokėjai, kaip ma
tome nuotraukoje, yra la 
bai jauni, linksmi, žva
lūs. Jie ruošiasi IV-jai 
Tautinių šokių šventei. 
Juos regėsime liepos 2 d. 
Chicagos Tarptautinla 
me Amfiteatre, kartu su 
dviem tūkstančiais kitų 
šokančių jaunuolių iš 
JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos ir Europos.
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Australijos padangėje
ANTAUAS LAUKAITIS

JONAS GRUŽAUSKAS SU
KREPŠININKAIS J AMERIKĄ 

klausia, sakydami ar iŠ 
viso yra verta išmesti 
tiek daug dolerių? Aš 
manau, kad tikrai verta 
ir labai verta, užmegsti 
tuos draugiškus sporti
nius ryšius, kurie ateity
je turės būti dar tamp
resni, įtraukiant ir kitas 
sporto šakas. Jeigu Aus
tralijos lietuviai ir ma
žai tikisi atsiekti laimė
jimų, tai aš esu tikras, 
kad su jais ir nebus žai
džiama kaip katės su pe
le. J. Gružausko vadovau
jami, dirba ir treniruo
jasi jie labai intensyviai 
Visa komandos jėga yra 
geras susižaidinias ir ne
paprastas žaidimo grei
tis, kas tik ir galės būti 
komandos atspirtis prieš 
aukštuosius Amerikos 
lietuvius.

Komandą sudaro: A. 
Reivytis (Adelaidė), M. 
Mikalauskas ir A. And- 
riejūnas (Sydnėjus), G. 
Brazdžionis, V. Braz
džionis, J. Obeliūnas, P. 
Obeliūnas, S. Karpuška 
(Geelongas), A. Milvy
das ir V. Mačiulaitis 
(Melbournas). Su šia 
krepšinio rinktine, be tre
nerio J. Gružausko, į 
Ameriką skrenda ir Aus
tralijos Lietuvių fizinio 
Auklėjimo ir Sporto val
dybos pirmininkas Jonas 
Tamošiūnas iš Melbour
no, kuris, ne aikštėje, 
bet su jaunimo ir spor
tiniais Amerikos lietuvių 
vadovais bandys užmegs 
ti artimesnius ryšius. Ge
riausios sėkmės mūsų 
pirmiesiems sporti
niams reprezentantams 
Amerikoje.

***
Gegužės 18 dieną Syd

nėjaus puikioje Woolla- 
hra Gallery atidarė šiais 
metais savo pirmąją pa
rodą iškilusis mūsų dai
lininkas Leonas Urbo
nas. Jis yra vienas iš 
mūsų kūrybingiausių lie
tuvių dailininkų Austra
lijoje, pragyvenantis 
vien tik iš savo meninio

Dar, rodos, taip nese
niai mūsų vyresnieji lie
tuviai, begyvendami Vo
kietijos pabėgėlių stovyk
lose, su džiaugsmu stebė
jo ir džiaugėsi Scheinfel- 
do "Kovo" krepšininkų 
puikiu žaidimu, jų gra
žiais laimėjimais prieš 
paskiras lietuvių, ame
rikiečių karių ir, ypatin
gai gerąsias latvių ko
mandas. Vytauto Gry
bausko, Jono Gružausko, 
Stasio Ginčausko, Alek
so Lauraičio, Algio Biru
čio, Algio Jokūbaičio ir 
Tautvydo Gailiaus vardai 
buvo labai gerai žinomi 
ne tik mūsų, bet ir kitų 
tautybių sporto mėgė
jams, nes jie savo žaidi
me parodė tą puikų krep
šinio technikos išvysty
mą, greitį, kas leido at
siekti tuos pelnytus lai
mėjimus, ypatingai prieš 
didžiuosius ir, tuo laiku, 
"nenugalimus" latvius.

Emigracijos banga iš
sklaidė ne tik sportinin
kus, bet ir visus pabėgė
lius po visus pasaulio 
kontinentus. Mūsų senie
ji sporto veteranai, pra
džioje dar aktyviai daly
vaudavo sportiniame gy
venime, vėliau, iš akty
vaus žaidimo perėjo į žiū- 
rovų, geresniu atveju tre
nerių, vietas, kai dauge
lis ir iš viso užmiršo bu
vę sportininkais ir dingo 
pilkame gyvenimo kely
je.

Amerikiečių lietuvių 
krepšinio rinktinės išvy
koje 1964-siais metais, 
Australijoje su šiais pui
kiais lietuviais krepšinin
kais mes ir vėl pamatė
me mūsų veteraną krep
šininką Vytautą Grybaus
ką, vadovavusį ir buvusį 
šios mūsų garsiosios ko
mandos trenerį. Jo vado 
vaujami vyrai savo gra
žiomis pergalėmis ir pui
kiu žaidimu išjudino ir 
vėl mūsų, jau tik prisi
minimais begyvenan
čius buvusius sporto ve
teranus, daugelį iš jų ir 
vėl įtraukiant įaktyvųlie- darbo, kas Australijoje, 

kaip ir kituose pasaulio 
kraštuose, yra gana re
ta. Gimęs Lietuvoje ir 
studijavęs Stuttgart Me
no Akademijoje pas gar
sųjį Willi Baumeister, 
Leonas Urbonas jau yra 
labai gerai žinomas ne 
tik pačioje Australijoje, 
bet ir už jos sienų. Jo 
darbai puošia Australi
jos tautinę galeriją, sos
tinėje Canberroje, kai

roll Universitete dar
bas, kaip "artist in re- 
sidence".

Dabartinėje savo pa
rodoje L. Urbono darbai 
kaip ir daugumoje anks
čiau, atsispindi savo pui
kiu spalvų deriniu, naujų 
abstraktinių motyvų sura
dimu, į ką, savo gražio
mis recenzijomis, atsi
liepė didžiųjų Sydnėjaus 
dienraščių meno kriti
kai.

ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (22)

VOKIEČIŲ ŠNIPAS IEŠKO PAS 
ANGLUS PRIEGLAUDOS...

tuvišką darbą. Šios išvy
kos metu, susitiko ir du 
buvę geri draugai, didie
ji "Kovo" žaidėjai - Gry
bas su Gružu. Vienas 
greitasis puolėjas,kitas, 
tuo laiku skaitomas, bu
vęs geriausias centras. 
Daug gražių prisimini
mų, daug kalbų ir kt., ta
čiau tada, prieš aštuone
rius metus nebuvo pagal 
vota, kad štai, revanšui 
draugas atsiveš ir savuo- daugelis privačių galeri- 
sius krepšininkus iš Aus- jų Australijoje, N.Zelan- 
tralijos į Ameriką.

Australijos lietuvių joj, Amerikoj, Kanadoj 
sportininkų svajonė virto ir Lietuvoj turi įsigiję jo 
tikrove ir birželio mėne- darbų. Be įvairių mažes- 
sio pabaigoje, kartu su nių laimėjimų, o didžiau 
Australijos Jaunimo Kon- sias atsiekimas yraauk- 
greso atstovų grupe, pir- sinis medalis ir pirma 
mą kartą skrenda ir Aus- 1500 dolerių premija 
tralijos lietuvių krepši- "Australian Fashion Fab- 
nio rinktinė, kurios tre- ric Design Award". Be 
neris yra mūsų vetera- meninio darbo L. Urbo
nas Jonas Gružauskas, nas yra ir filosofuojan- 
Susitiks ir vėl mūsųdrau- tis dailininkas, bendra- 
gai veteranai krepšinin
kai, išbandys gal ir savo 
jėgas, su savomis krep
šinio komandomis jau 
Amerikoje, toje didžio
joje krepšinio tėvynėje. 
Kokios gi yra galimy
bės mūsų krepšininkams 
Amerikoje? Tai klausi
mas, kurį daugelis ir Čia 
pas mus Australijoje

Kai tik rusai, norėdami pagau
ti vokiečių šnipus, apleido savo 
Stabą Syroos gatvėje, Chapat ir 
Wollheim, kurie iš netoli sekė, 
tuoj nuskubėjo l Safi Alishah gat
vę, kur kiti suokalbininkai laukė. 
Be Fergusono, Wollheimo, Cha- 
pat ir Merserio, dar buvo Misbah 
Ebtehai ir septyni jo vyrai imti- 
ninkai. Tarp jų tik vienas Ebte
hai buvo ginkluotas revolveriu, 
kiti turėjo švininius vamzdžius 
ir nedidelius maišelius su smė
liu. Ferguson norėjo, kad jie 
{lįstų l namą pro langą, nes taip 
visuose romanuoe sakoma, Mer 
ser ir Ebtehai protestavo. Pa
gal juos, sveikas protas sako, 
kad reikia l namą {eiti pro du
ris.

Chapat paskambino prie durų, 
bet niekas neišėjo. Minutės bėgo 
ir reikėjo skubėti užbaigti ope
raciją, kol dar pora dešimčių ru
sų negrįžo iš Firooz gatvės. Pa
galiau smarkūs smūgiai J duris 
davė rezultatą. Iš vidaus išgir
do balsą klausiant ko norį Cha
pat persiškai garsiai pradėjo rėk 
ti taip, kad ir persas nebūtų su
pratęs ką jis nori pasakyti.

Rusas atidarė duris. Chapat 
rėkė gestikuliuodamas rankomis 
ir rodydamas viena kryptimi. 
Sargybinis išėjo iš namo pasi
žiūrėti kas atsitiko. Jis niekad 
nesužinojo, nes iš užpakalio bu
vo pritrenkąs. Kiti du rusai ir
gi išbėgo pasižiūrėti kas atsiti
ko, bet ir jie sulaukė panašaus 
likimo. Komando {siveržė l pas
tatą. Ferguson buvo priešaky su 
atkištu revolveriu. Iš viso viduj 
buvo dar keturi rusai, kurie pa
matę revolveri, greit iškėlė ran - 
kas.

Dešimt minučių užteko iškra
tyti pastatą. Išlaisvintojai turėjo 
bėdos tik su kaliniais, nepajėg
dami juos įtikinti, kd jie laisvi. 
Veltui jiems liepė bėgti iš namo 
kol dar yra laiko. Merseris rei
kalavo visus kalinius išlaisvinti, 

Balandžio 13 dieną Syd . kad rusai neįtartų, jog užpuoli- 
nėjaus ligoninėje mirė il
gametis sostinės Can- 
berros lietuvių kolonijos 
gyventojas Leonas Če
pas. Gimęs Kėdainių 
apskrityje 1910 metais ir 
baigęs Kėdainių gimna
zijų, jis baigė Karo Mo
kyklą atsargos leitenan
to laipsniu ir vėliau tar- 
vo policijoje, eidamas 
nuovados viršininko pa
reigas. Gyvendamas Can
berroje, jis buvo akty
vus bendruomenės na
rys, uolus lietuviškos 
spaudos skaitytojas. As- 
meninės šeimos neturėjo 
damas, jis turėjo seserį 
Lietuvoje ir brolį Ameri
koje. Jo noru palaidotas 
Canberroje, kur gausus 
būrys lietuvių paskutinį 
kartą su juo atsisveiki
no.

***
Pagaliau Sydnėjaus 11- 

cenzijuoto klubo statyba 
Bankstone prasidėjo. Jau 
yra pasirašyti kontraktai 
su statybos kontraktoriu- 
mi ir šis darbas turi bū
ti atliktas iki gruodžio 
mėnesio, taip kad Lietu
vių Dienų metu Sydnėju
je, jau turėsime ir savą
jį klubą. Yra gautapasko- 
la iš banko 80.000 dol., už 
buvusius Lidcombe na
mus gauta 49.000 dol. ir 
savoje kasoje turima 10. 
000 dol. Bandoma iš na
rių dar gauti apie 40. 
000 dol., kas bus reikalin
ga visiems baldams, po
kerio mašinoms, oro vė
sinimui ir kt. Pastatas 
bus dviejų aukštų, kai 
ateityje yra numatoma 
statyti kieme atskira di
džiulė pobūviams salė, 
kuri bus pritaikinta ta1 
jaunimo bei sporto 
kalantis. ***

Melbourne tapo 
rinkta nauja šio
riaus lietuvių studentų 
valdyba, į kurią įeina: Li- 
nas Zaikauskas — pirm., 
Artis Gružauskas — iž
dininkas, Venta Žemkal- 
nytė — sekretorė ir fuk
sų vadovė.***

rei-

iš- 
sky-

dijoje, Belgijoj, Vokieti-

***
Viktorijos Valstijos 

Teisingumo Departamen
tas paskyrė geelongiškį 
Jurgį Deckį "Commissio 
nėr for taking Affidavits 
and Declarations" parei
goms Geelonge.***

Australijos jaunimas 
kuria šeimas. Tikrai 
puiku. Štai Melbourne ap
sivedė Vytautas Strau- 
kas su Rūta Žiogaite, Sta
sys Oželis su Regina Bu 
nevičiūte, Gabrielius 
Žemkalnis su Snieguole 
Dagyte; Geelonge — syd- 
nėjiškis Algis Sankaus- 
kas su Monika Mačiulyte; 
Sydnėjuje Algis Laurinai
tis su Elyte Sinkleraite ir 
už australų ištekėjo Da
lia Meiliūnaitė ir Regi
na Sapankaitė.

***
Gražioje Pacifiko van

denyno Fiji saloje jau ku-

darbiaudamas, daugiau
siai gyvenimo ir filosofi
niais klausimais, mūsų 
spaudoje ir duodamas sa 
vo įdomių paskaitų, ne 
tik lietuvių, bet ir svetim
taučių tarpe ir, būdamas 
Amerikoje, jis skaitė ke- ris laikas gyvena ir dir- 
letą paskaitų universite- ba su savo žmona, kana- 
tuose ir jam buvo pasiū- dietis iš Montrealio, ar- 
lyta Clevelando JohnCar chitektas P.V. Zubas. Jis

mas buvo padaytas tik dėl vie
nos Wandos. Galutinai kai ku
riuos reikėjo jėga išstumti iŠ 
namo.

Wandą rado rūsy MervynVVoll 
heim. J i gulėjo be sąmonės ant 
čiužinio. Wollheim pašaukė Mer 
šeri ir bandė atgaivinti. Ji ati
darė akis ir bandė kaž ką pasa
kyti, bet joks žodis neišėjo iš 
burnos. Merser ir VVollheim ją 
pakėlė ir išnešė. Prie durų vie
nas kalinys juos sustabdė. Jis 
girdėjo MerserJ vokiškai kal
binant VVandą.

— Ar jūs vokietis? --paklau
sė jis Merserio.

Merseris savisaugiškai su
stingo. Tai buvo ne momentas 
uŽmegsti pasikalbėjimui. Jis 
nežinojo kas tas žmogus ir nepa 
galvojo, kad tarp kalinių galėjo 
būti ir tikrų vokiečių.

-- Ir jūs? savo ruožtu pa
klausė jis su nepasitikėjimu.

— Aš Sturmbannfuehrer 
Oberg, — atsakė žmogus, su
mušdamas kulnimis. — Aš 
esu Irane tik savaitę ir man rei
kalinga slėtuvė. Ar galiu jumis 
pasitikėti?

Wollheim klausiančiai pasi
žiūrėjo j Merserj. Šveicaras 
tik sekundę sudvejojo.

— Eikit su mumis, — pasakė 
jis.

•••
Kaž kaip nelogiška ir priešin, 

ga visoms špionažo taisyklėms, 
kad toks prityręs žmogus, kaip 
Oberg, pirmam kalbančiam vo
kiškai pasisakė savo tikrą pa
vardę ir laipsnį

Bet Oberg neturėjo ką pra
rasti. Nuo to laiko kai buvo ru-

yra numatęs dar vienus 
metus čia pagyventi ir 
paskui grįžti atgal į Ka
nadą. Tarnybos reikalais 
jam tenka nemažai ke
liauti ir savo paskutines 
atostogas jis praleido N. 
Zelandijoje ir Australijo
je, kur, būdamas Sydnė- 
juje, dalyvavo šio mies
to Lietuvių Inžinierių 
Draugijos suruoštame 
piknike, kartu su savo 
sydnėjiškiais kolegomis 
inžinieriais pabuvoda
mas ir pasidalindamas 
bendrais įspūdžiais.

sų suimtas, suprato, kad jo gy
venimas baigtas. Jis pamatė, 
kad jo viršininkai nesiėmė jo
kių atsargos priemonių siųsda
mi j Iraną. Jis nepažinojo kraš
to situacijos ir buvo paliktas li
kimui.

Rusai jj suėmė su visa ira
niečio šeima, pas kuriuos jis 
slapstėsi. Jis galvojo, kad jjkas 
bus išdavęs, bet tai buvo tik su
tapimas. Rusai visai nieko ne
žinojo apie jo atvykimą. Ir da
bar, kai komando užpuolė rusų 
štabą ir išlaisvino visus kali
nius, išgirdęs vieną komandos 
narį kalbant vokiškai, jis ne
suabejojo prašytis prieglaudos. 
Žinoma, jis galėjo nesakyti kas 
esąs, bet kas daryti, jei ko
mando visai nesidomėjo kali
niais, o išvarė tik J gatvę. Vie 
nintelis būdas j savo atkreipti 
dėmesį, buvo pasisakyti kas tik
rumoje esąs.

Merseris atsidūrė keblioje 
padėtyje. Be slapto radijo siųs
tuvo savo namuoe ir merginos 
kurią išplėšė iš rusų nagų, štai 
pas save slepia vokiečių Šnipą, 
tuo tarpu kai amerikiečių šni
pas ir jo draugai bibliotekoje 
garsiai švenčia laimėjimą. Rei
kėjo laukti, kad Downward ne
pritars šiam žygiui, nes tas ga 
Ii pakenkti sąjungininkų santy
kiams su rusais.

•**
Prancūzas gydytojas, kur} 

Merseris gerai pažinojo, šeštą 
valandą ryto prikeltas apžiūrė
jo Wandą ir liepė jai visą parą 
ilsėtis, pažadėdamas vėliau su
grįžti.

Obergą Merseris uždarė t vie. 
ną kambarį, pareikšdamas, kad 
šiuo momentu nenorįs nieko dis
kutuoti ir jis tur js'miegoti. Ober 
gas buvo išvargęs ir, jausdama
sis saugioje vietoje, nepriešta
ravo.

Vienuoliktą valandą ryto, Fer- 
gusonui su draugais išėjus, o 
kitiems dar miegant, jis paskam 
bino DownwarduL Už pusvalan
džio abu susitiko Firdusi kavi
nėje. Merseris papasakojo vis
ką smulkmeniškai, prašydamas 
leidimo jam su Wanda grįžti J 
Šveicariją ir kokią laikyseną 
užimti Obergo atžvilgiu, jei tek
tų pasilikti Teherane, kaip pa
aiškinti IVollheimui ir jo drau
gams, kad pas save priglaudė 
vokiečių agentą? Ir Pourbaix? 
Ką su juo daryti. Tiesa, rusai 
rado autentiškus vokiškus do
kumentus ir ginklus, bet rusų 
šnipai nėra kvaili ir gali supras
ti, kad visa tai buvo gudriai 
surežisuota. Kas tada? Tokiu 
atveju reikia ir Pourbaix ap
saugoti.

Anglų agentas atidžiai klau
sėsi nepertraukdamas Merse- 
rio ir galutinai pasakė:

— Man atrodo, kad mūsų vi
sų gyvenimas būtų mažiau kom. 
plikuotesnis be jūsų. Jau se
niai aš nustojau bandyti jus su 
prasti. Pagalvokite, kokias kom 
plikacijas sukėlėte nuo tos die
nos kai pas save apgyvendinote 
Wandą Pollock? Gi kas liečia 
jūsų klausimus, taip kaip da
bar yra, aš vienas negaliu nu-

tartį Susitikime šeštą valan
dą. Aš jums duosiu atsakymą,

Ferguson, kuris mėgo poke
ri, belgui Pourbaix davė tok} 
paaiškinimą, kai šis turėjo ei
ti t pasimatymą su rusu.

— Jūs neturite net prakeik
tos septinukės poros savo ran
kose, bet jis negali to atspėti 
ir būti tikru. Jūs turite vaidin 
ti, lyg rankoje turėtumėte būg
nų tūzą. Tai vienintelis dalykas 
laimėti. Jūs negalite įsivaiz
duoti, kokias blogas kortas tu
rite rankose. Jei jūs neparody- 
site, kad esate tikras savimi, 
jie supras, kad juos išdavėte. 
Jūs turite elgtis, lyg lauktumė- ■ 
te gero atlyginimo ir jei jie 
duos pinigų, reikalaukite dau
giau, sakykit, kad to maža.

Ir paskui pridėjo:
— Yra tik dvi galimybės. 

Arba jie jums duos Lenino or
diną, arba jus sušaudys.

šį karu stotyje belgo laukė 
du rusai. Štai ką Pourbaix pa
sakoja šiandien apie tą pasi
matymą.

-- Aš tuoj supratau, kad vie
nas jų buvo ne rusas ir laikė
si skirtingai. Jis man kalbėjo 
draugišku tonu, be jokių manie
rų ir aš supratau, kad jis pavo
jingesnis, negu pirmasis.

Kad Fabian Martiensen buvo 
pavojingesnis už Vertinski, tai 
buvo aišku, Vertinski, kai grį
žęs sužinojo apie savo štabo 
užpuolimą siuto iš pykčio, bet 
jam nekilo mintis Įtarti Pour- 
baix. Jis galvojo, kad užpuoli
kai sekė štabą ir pasinaudojo 
užpulti, kai didžiuma sargybos 
išvyko. Jis buvo patenkintas tuo 
ką rado apleistame pastate. Pir
mą kartą 1 jo rankas pateko au
tentiški vokiečių šnipų dokumen 
tat

Martiensen, priešingai gal
vojo, kad visas rekalas buvo 
surežisuotas apgauti, ir iš to 
reikėjo daryti išvadą, kad vokie
čių šnipų tinklas yra pavojinges
nis, negu buvo manyta. Tik jam 
nekilo mintis, kad užpuolėjai ga
lėjo būti ne vokiečiai.

Bet Martiensen nebuvo poke
rio lošėjas, štai kodėl, kai Pour- 
baix paklausęs ar viskas gerai 
pasisekė, paprašė, ar ta proga 
jam negalės duoti 500 dolerių 
daugiau kaip buvo susitarta. Bel
gas atrodė gobšus pinigams 
ir tai atrodė panašu.

Ferguson ir jo draugai pa
ruošė belgą visokiems klausi
mams. Jis sugebėjo atsakyti 
Martiensenui, kai šis paklausė 
iš kur jis gavo informacijas, 
kad vardas ir adresas informa
toriaus galėtų būti patikrintas. 
Rusai nenustebo informatoriaus 
iraniečio dingimu, jis turėjo rim 
tą priežastj bijoti ... vokiečių. 
Tą patj rytą tas iranietis išvy
ko keliom savaitėm atostogų, 
Merserio pinigais...

Vertinski buvo patenkintas, 
kad jo kolega Martiensen jam pri 
tarė ir neabejoja Pourbaixsąži
ningumu. Bet tai nebeturėjo svar
bos. Nes spalio pabaigoje Irane 
sovietų žvalgyba ėmėsi naujųope - 
racijos planų. (Bus daugiau)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONĖ’

IE ATVIRO ATLANT______
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

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

Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, 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.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilų AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

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

ROMUI KALANTAI
dos, kad tai gal nėra ži
noma kokiam Afrikos ar 
Azijos analfabetui, bet 
kiekvienam vokiečiui yra 
aišku, kad yra pavergta 
Lietuva, Latvija, Estija, 
Ukraina, Gruzija ir net 
Vokietijos 17 milijonų 
gyventojų.

"Sovietinis gyventojų 
surašymas 1970 m. paro 
dė, — rašo "Die Welt", 
— kad okupuotoje Lietu
voje per 25 m. rusams 
nepasisekė susilpninti 
lietuvių tautinės sąmo
nės. Tik 0,8% iš 2,8% 
milijono gyventojų pasi
sakė, kad rusų kalba yra 
gimtoji kalba. Šis skai
čius rodo nepalaužiamą

Beveik tuo pačiu metu, 
kada Austrijos socialis
tinis jaunimas Salzburge 
demonstravo prieš prez. 
R. Nixono politiką Vietna
me, Kaune Lietuvos jau
nimas pasisakė prieš ko
munistinę diktatūrą, ku
ri norima jėga įvesti ir 
visam Vietname. Būdin
ga, kad demonstrantų tar
pe prieš Nixoną buvo ir 
Austrijos kanclerio 
Kreiskio sūnus. Tėvų iš
lepintas demokratinis 
jaunimas veržiasi į dik
tatūrą, o prislėgtas bol
ševikinės diktatūros jau
nimas veržiasi į laisvę 
ir nepriklausomybę.

Vokiečių televizija
trumpai pranešė, kadpra- tautos pasipriešinimą", 
eitą savaitę Kaune vieš ai 
susidegino 20 m. lietu
vis Romas Kalanta. Šis 
heroiškas jaunuolio žy
gis susilaukė masinio 
užjautimo. Tuoj įvyko 
gausios jaunimo de
monstracijos ir susirė
mimas su policija. Šim
tai lietuvių jaunimo poli
cijos buvo suimta ir įmes
ta į kalėjimą. Reikia ma
nyti, kad Kauno įvykiai 
yra susiję su prez. R. 
Nixono kelione į Maskvą. 
Lietuviškasis jaunimas 
priminė prez. R. Nixo- 
nui, kad lietuviai dėl lais
vės nenuilstamai kovos 
bet kokiomis aplinkybė
mis.

Jei vokiečių televizija 
labai atsargiai apie šį 
įvykį pranešė, tai laisvo- tiku pragmatizmu, jųnuo- 
ji vokiečių spauda pla
čiau jį komentuoja. Šit 
populiarus ir įtakingas 
"Die Welt" dienraštis ge
gužės 23 d. apie šį įvykį 
taip rašo: "Jaunas lietu
vis Romas Talanta (turi 
būti Kalantą. Red.) Kau
ne susidegino protestuo
damas prieš jo krašto ne
laisvę. Lietuva, Hitlerio 
pagalba 1940 m., o vėliau 
vėl po karo jėga buvo 
įjungta į Sovietų Sąjungą. 
Vietos laikraštis "Kauno 
tiesa" susideginimą pa
aiškina kaip "bepročio" 
ir "narkotiko" žygį. Kas 
Sovietų Rusijoje demons
truoja dėl politinėslais- 
vės, tas iš karto paskel
biamas kaip "beprotis". 
Taip buvo "Literatūros 
ir meno" paskelbta 1970 
m. apie tarptautinio gar
so kalbininką Joną Kaz
lauską. Šešios savaitės 
prieš jo mirtį NKVD jį 
suareštavo ir kaip "be
protį" vežė jį į beprot
namį netoli Maskvos. Jis 
išdrįso NKVD pareikšti, 
kad jo mokslinė kelionė į 
JAV buvo uždrausta. Ke
lias iš beprotnamio į ka
pines J. Kazlauskui buvo 
netolimas".

Toliau laikraštis nuro
do Bražinskų, Simo Ku
dirkos įvykius ir daro iš
vadą, kad "sovietų Rusi
joje nerusiškos tautos 
yra pavergtos". Man ro-

Laikraštis straipsnįbai- 
gia šia išvada: "Talan- 
tos laisvai pasirinktoji 
mirtis liudija, kadneru- 
siškose Sovietų Sąjungos 
respublikose vyksta po
litinis rūgimas".

Vincas Kudirka, pats 
būdamas herojinis mūsų 
tautos kovotojas dėl lais
vės, "Lietuvos Himne", 
kurį draudė carai ir drau
džia dabartiniai Lietuvos 
okupantai, pagrįstai dai
navo apie Lietuvą, kaip 
didvyrių žemę. Romas 
Kalanta šį tautinį heroiz
mą savo krauju užant
spaudavo. Jis pasauliui 
parodė, kad Laisvės idė
ja yra verta kraujo au
kos, kad ji yra nepalygi
nama su dabartinių poli-

laidomis ilgiau palaikyti 
vergiją, kad jiems pa
tiems būtų ramiau ir pel-

Kas iš Lietuvių nesijaudino ir nesižavėjo Pilė
nų tvirtovės istorija? Kurio lietuvio širdis nevir
pėjo ir tebevirpa dėl Pilėnų pilies gynėjų didvyriš
kumo, pasirinkusių susinaikinimo liepsnas vieton 
sunkių nelaisvės grandinių?

Pilėnai žiba lietuvių tautos istorijoje kaip ne
blėstanti žvaigždė. Ta tema sukurtos poemos, mu
zikiniai kūriniai ir padavimai. Visos šios legendos* 
variacijos — eiliuotoje prūsų kronikoje, lenkų is
torikų versijose,’ Vogto, Narbuto, Daukanto, Ba- 
linsko, Valančiaus ir kitų autorizuotuose pasakoji
muose liudija istorijai, kad Senovės lietuvių tikėji
mas gabi ja ir liepsna turėjo didžiulį jiems poveikį. 
Liepsna buvo, vydūniškai tariant, skaistėjimo vyks
mo anga.

Pilėnų kunigaikštis 
Margeris pasirinko logiš
ką ir tikėjimo pašventin
tą kelią, gerai supranta
mą senovės lietuviui:pro 
liepsnas išsiveržti iš ap
suptos, sunaikinimui 
skirtos pilies į kitą pilį, 
į Anapus pasaulyje žė
ruojančią pilį. Tad susi
naikinimas liepsnose yra 
liepsninga dvasios per
galė prieš materialinę 
priešininko jėgą.

Senovės lietuviai nešio
jo savo dvasioje rūpestin 
gai saugomą, intymiai 
slepiamą gabi jos žėrėji
mą, kurį lengva, sukū- 
riui siaučiant įpūsti li
gi Pilėnų liepsnos.

Sunkios ir baisios yra 
mirtys liepsnose. Tokio
mis mirtimis mirė krikš
čionys kankiniai Nerono 
soduose. Juos rišo prie 
kryžių, apipildavo sma
la ir padegdavo. Jie su
degė dėl idėjos. Jų kūnai 
suanglėjo, sutrupėjo, o 
idėja liko gyva tūkstan- 
mečiams.

Ar nesunkiau žmogui 
pačiam parengti sau lau
žo degmenis, atrasti sa
vo laužui laiką ir vietą ir 
pasiaukoti, idėjos vėlia
va būti?

Vasario šešioliktosios 
proga vis lietuviškojo jau
nimo keliamas okupuo
toje Lietuvoje trispal
ves, priešai nuplėšia ir 
sunaikina. Vis nutildę ir

dramatiško 
prilygstančio 
kurį išgirstų 

Iš laisvame pa

ningiau gyventi.
Lenkiame galvas prieš 

didvyrio Romo Kalantos 
palaikus, kurie, be abejo, 
bus okupantų išniekinti, 
bet mūsų tautos istorijo
je liks amžini ir šventi.

Alg. Tolvydis

Lietuvos Himno giedoji
mą. Reikia vis kaž ko ki
to, tragiškesnio, veiks
mingesnio ir iki abejingo
jo pasaulio ausų (o gal ir 
širdies?) įsismeigiančio 
pareiškimo.

Reikia 
veiksmo 
riksmui, 
žmonija,
šaulyje susikaupusių da
vinių matyti, kad ver
gijos pasaulyje, kurį val
do dvasinės nelaisvės 
religija, doktrinalinė re 
ligi ja, į šventumą per
keltos lenininės utopijos 
kunkuliuoja protestų lais
vės vardan sukūriai.

Savo garsųjį roma
ną "Prisikėlimas" Le
vas Tolstojus pradeda 
nuostabiai simbolišku žo
lės įžėlimo tarp miesto 
aikštės akmenų vaizdavi
mu: ... kad ir kaip tram
dė tie žmonės daigus tarp 
akmenų, kad ir kaip gran
dė bailius želmenis, kad 
ir kaip naikino prasikišu 
sius stiebelius — žolė 
veržėsi pro akmenų dan- 
84* ••Tai simboliškas lais
vės daigų povaizdis.

Ir, štai, šį pavasarį 
toks simboliškas daigas! 
Ne tolstojiškas žolės dai
gas, bet senlietuviškas 
liepsnos daigas iššovė 
tamsiame lietuviškojo 
dvasinio konclagerio fo
ne, lyg saulės protuberan- 
sas išsiveržė aukštyn ir 
sušvito pasaulyje. Vieno 
tik asmens Pilėnų lieps
ną pasaulis pastebėjo, 
pamatė, baisingai dėl to 
suvaitojo....

Ta vieno asmens Pilė
nų liepsna atspindėjo di
džiausiųjų pasaulio laik
raščių pirmuose pusla
piuose, suvirpėjo radijo 
bangose,
spalvomis nužaižaravo 
televizorių 
ugninėmis raidėmis spin
dėjo lietuviškojo laisvojo 
jaunimo demonstracijų 
plakatuose ir jaunimo 
akyse...

Tai Kauno jaunuolio 
ROMO KALANTOS Pilė
nų liepsna!

Savo gyvybės kaina tap
damas laisvės šaukliu, 
sustodamas greta Pilėnų, 
gynėjų, Romas Kalanta 
pavirto liepsnojančiu 
laisvės šauksmu ir pa
saulis jo tragiškiausį 
šauksmą išgirdo.

Šitokios yra filosofi
nės, meditacinės ir mora
linės aplinkybės sukaru
sios Romo Kalantos įvykį 
unikinę retenybę netiktai 
lietuvių, bet ir pasaulio 
istorijoje.

Dėl mūsų pavergtame 
Krašte siaučiančių tam
siausios reakcijos jėgų, 
savaime suprantama, 
kad įvykio detalės sun
kiai atrandamos. Dar dau 
glau — įvykio detalės bei 
propozicijos iškraipo
mos, apdengiamos me
lais, tirštai aptepamos 
dvokiančios režiminės 
propagandos dažais. Bet

numėlynavo,

GEDULO, BADO, MALDOS DIENA
Laivo denyje, apsuptas amerikiečių, pusgyvis 

Simas Kudirka prašė pasigailėjimo. Savo tragediją 
iš Atlanto perkėlęs teismo salėn, maldavo Lietu
vai nepriklausomybės. Kaune, teatro sodelyje, spra
gant liepsnai, Romas Kalanta reikalavo politinės ir 
religinės laisvės. Tūkstančiai studentų plaukė gat
vėmis, kartodami jo agonijos šauksmą.

Kas juos išgirdo?
Pasaulio ausys apkurto maldavimams,prašy

mams, prakeikimui. Pasaulio akys aptemo lieps
nai, žaidžiančiai jauno žmogaus kūnu. Sąžinė mirė, 
užplaukė gėdos debesys.

Lietuvis gėda nesipuoš. Jame gyvi laisvės 
šauksmai, jame dega ugnis, neišblėstamai žėri Ro
mo Kalantos pelenai, jį kankina Sibiro tremties 
mirtys.

Lietuvis gėda nesipuoš — ji skirta galingie
siems paženklinti. Mes veržiamės pro šį žmogų 
niekinantį, pasaulį apsupusį rūką su skriauda šir
dyje. Mes skelbiamės: birželio penkioliktąją dieną 
kiekvienas sveikas ir subrendęs lietuvis skiria ge
dului, badui ir maldai.

Atmintyje ilgai iš lieka pasaulį sukrėtusios ne
laimės, bet žmogaus rankos tyčiomis atnešta 
skriauda niekados nepamirštama. Birželio mėnuo 
tesimbolizuoja paskutinių dešimtmečių, metų ir 
dienų lietuvių tautos tragedijas — krašto okupaciją 
ir Sibiro trėmimus. Birželio mėnuotesimbolizuo
ja šių kančių išaugintą ryžtą — ir Kudirką, ir Ka
lantą, ir Kauno jaunimą, ir mūsų auką.

Birželio mėnesio penkioliktoji diena — mūsų 
gedulo, bado, maldos ir naujų jėgų diena.

Pasaulį supa smurtas, bet lietuvis gėda nesi
puoš.

JAV LB Centro valdyba

ekranuose,

teisybės, kaip ylos,mai
še nepaslėpsi.

Įvykis yra didžiulės 
reikšmės ne tiktai dabar
čiai, bet ir ateičiai. To
dėl bolševikinė spauda 
Vilniuje ir Kaune, su bol
ševikinės mafijos draus
me niekad neištarusi Si
mo Kudirkos vardo, pil
na burna suriko apie Ro
mo Kalantos auką.

Štai pirmas komunisti
nis spaudinys

bolševikinių propagandi
nių ugniagesių komandos 
gesinti vieno asmens pi- 
lėniškas liepsnas.

Bet... laisvas užsienis 
mato daugiau, kaip kad 
bolševikiniai lietuviški 
goebelsai ir goebelsiukai 
numano. Sekite DIRVOS 
sekančius numerius apie 
ROMO KALANTOS PI
LĖNUS.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

nešiojąs savo ti
tule "tiesos" žodį, pra- 
dėj skelbti baltais melo 
siūlais susiūtą netiesą. 
Ji antrino vilniškė "Tie
sa", "Komjaunimo Tie
sa".

Smarkiaplunksniai bol
ševikinių amerikinių, lie
tuvių kalba leidinių talki 
ninkai Vilniuje muša il
giausias telegramas Bim
bai ir Jokubkai, bejėgiai 
švebeldžiodami savo 
duondavių pavedimus.

Sumobilizuotos visos

• Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių IV-toji Tautinių šokių 
šventė įvyks 1972 m. liepos 
mėn. 2 d., 2 vai. p. p. Chi
cagos International Amphi- 
theatre 42-ji ir South Hal- 
sted gatvė.

Bilietai jau platinami 
MARGINIUOSE. Bilietų 
kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. 
Ložės po 12, 10, 9, 8,’ 6 ir 4 
vietas.

Paštu bilietus galima 
užsisakyti atsiunčiant 
čekį ar pašto perlaidą iš 
rašytą Lithuanian Folk 
Dance Festival vardu su 
sau adresuotu voku ir paš- 
to ženklu sekančiu adre
su: MARGINIAI, 2511 W. 
69th Street, Chicago, III. 
60629.

, įįf fa
Kaip dažnai mes esame vien žodžiais labai gudrūs ir protingi, 

o prireikus tai įrodyti veiksmais — pasirodome esą tuštokas ke
valas. Nors visuotinai pripažinome enciklopediją anįų kalba būti
nai išleistiną, bet nei prenumeratom gausiau neparėmėme, nei bend 
rieji fondai neatėjo! pagalbą. Mums visiems svarbus tautinis darbas 
trukdosi, leidėjo jėgos gaišinasi, ir visuomenei gėda, kad šiuo at
veju taip ryškiai atsivėrė praraja tarp gražių žodžių ir — nepas
lankumo darbams.

• Čia dideles viltis dėjome J vidurinę ir jaunesniąją kartas: 
jiems anglų kalba liežuvis lengviau verčiasi nei lietuviškai. O ta
jai gana gausiai mūsų moksluomenei, rodos, turi būti įdomu ir rei
kalinga pažinti savos tautos kultūros turtai, tikslios žinios apie tė
vų kraštą? Ne tik sau jpačlam.betir susiduriant su vietiniais bend
rame darbe su savos srities mokslo atstovais — argi neiškyla 
progų bei reikalo prasitarti ką nors lietuviškomis temomis? Gi ne
turint po ranka išsamaus ir moksliškai patikimo šaltinio, argi ne
pasijunti nejaukiai, kad esi ignorantas savo tautos dalykuose. Bet 
čia ir pasireiškė šių mūsiškių kartų lėkštoka kultūra, kad tuo vie
ninteliu objektyviai ir rimtai ruošiamu anglišku leidiniu permažai 
susidomėta. Kaip tai išaiškintų išdidaus žodžio mėnraštis Akira
čiai, kuri regis siekia tartum atstovauti šiems mūsų visuomenės 
sluoksniams? Ir ką galvoja jaunimo atstovai, sėdj L B vadovų kė
dėse? Ar jie daug veiklių žygių padarė EL jaunosios kartos tar
pe išpopuliarinti? Ar jie susisiekė su čia mokslus išėjusia karta 
ir išsamiau sužinojo jos nuomonę dėl tos spausdinamos angliškos 
enciklopedijos? Ar rimčiau išaiškino jos vertę, ar paragino pla
tesniu mastu užsisakinėti? Ir ar ties šiuo atveju jau suprato, kad 
netikslu mėtyti grumstus l vyresniuosius (kad atsilikę, kad siaurų 
pažiūrų ir atitolę nuo tikrovės, kad kultūra ir skoniai žemo lygio 
etc.), nes šie vis dėlto įgalino išleisti lietuviškos enciklopedijos 
net 36 tomus, jie sukūrė daug lituanistinių mokyklų, išlaiko gana 
gyvą ir įvairią spaudą, dar pastoviai ir gausiai šelpia pavergtus 
brolius tėvynėje bei Sibire. Todėl dar laukiame, gal išsijudins są
žinė ir tautinė savigarba ir toje stipriausio amžiaus bei geriausių 
uždarbių kartoje, kuri ligi šiol įprato, kad visus darbus už juos 
atidirbtų tie jų peikiami tėvai ir vyresnieji tautiečiai...

• Na, kas veža tą ir plaka. Bet mes, kurie giliau pažįstame 
tikrovę, nei jaunimas, kuris daugiau girtis ir didžiuotis moka — 
mes dar nebijome ir daugiau aukų pakloti idealizmo ir tautos var
dui. Ir šiuo atveju dar nesame pavargę, galime pasispausti — atei
ties laisva Lietuva savo dėkingumu atlygins. Nė dienos nedelsę ei
kime ieškoti neišnaudotų galimybių angliška jai enciklopedijai leis- 
dinti. Kiekvienas suraskime bent po vieną užsakymą.

L Tėvai, giminės, kūmai, geri kaimynai — užsakykime lietu
viškam jaunuoliui EL kaip dovaną, kurios vertės jis dabar gal ne
supras tinkamai, bet vėliau bus dėkingas.

II. Visos mūsų draugijos tuoj teužsisako bent po 2-5 egzemp
liorius, juk metų bėgyje būna progų ir reikalo toki apie Lietuvą ži
nių šaltini padovanoti svetimtaučiams, ir tuomet gailimės, kad ne
turime. Ir' pačioms draugijoms pravartu turėti dokumentini spau
dini, nes kilus kokiai abejonei ar ginčui — gera pasitikrinti. O 
mūsų visų žinios apie Lietuvą dažnai nepilnos ir netikslios, tad sa
vigarba reikalauja, kad bent draugijose būtų sutelkti tikresni šal
tiniai apie savo tautos kultūrą ir kitus dalykus. Reikia savo žino
jimą nuolatos pagaivinti, šviestis ir kultūrėti.

III. O Jau LB apylinkės ir apygardos turėtų jausti būtiniausią 
pareigą EL užsisakyti po 5-10 egz., nes mezgant ryšius su vietinės 
valdžios ar kultūros atstovais prisieina įteikti ir tinkamą dovaną, 
kuri geriausiai patarnautų lietuvybei.

IV. Ir šiaip pajėgūs asmenys galėtų užsisakyti EL po keletą 
egz. nes ui gera invesucija, kaip j dailės kūrinius ar kitas verty
bes. Sis vienkartinis lietuviškos kultūros ir tautos gyvybės per
las — pasauliui mūsų veido parodymas — varguar greitai bus pa
kartotas. Gal būt, netrukus EL bus ieškoma ir brangiai apmokama 
kaip retenybė. Jei statomės puikius namus, perkame brangius pa
veikslus, įsigyjame nepigius pašto ženklų rinkinius ar kitokias 
įdomybes, ui pirmoji pareiga ir dėmesys turi būti ir šiai enciklo
pedijai. O gal ateis proga ir tėvynės mokslų (staigoms padovano
ti? — kaip gailėsimės, kad laiku nelsigijome!

• čia akivaizdi ir "kultūrinių ryšių su kraštu" veidmainystė: 
juk E L gal norėtume nevienas pasiųsti savopažjsumiemsar moks
lo židiniams tėvynėje, bet — neįleidžia rusų valdžia, {domu, ar tie, 
kurie neseniai didoką kiek} knygų nugabeno l Vilnių — ar nemėgino 
ir šią anglišką enciklopediją (I tomą) mūsų sostinėn viešai nuvež
ti ir universiteto bibliotekai įteikti? Juk lietuviai studenui tikrai 
tokia dovana džiaugtųsi (jei tik gautų ją skaityti)....
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NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAI

Nominacijų komisijos 
pateiktų sąrašą papildė 
ciceriškiai atstovai sa
vais kandidatais. Tam 
tikslui net paprašė per
traukos, nors nominacijų 
komisija keliais atvejais 
prašė jiems pranešti tu
rimus kandidatus. Nutar
ta rinkti valdybą iš 7 as
menų. Buvo pasiūlyta 13 
kandidatų.

Balsuojant slaptu bal
savimu, pagal daugumą 
balsų, (valdybą išrinkti:

A. Kareiva, J. Žadei- 
kis, F. Valinskas, P. Ab
romaitis, Z. Žiupsnys, 
R. Kronas ir V. Zalato
rius (Zalatorius su Ja
kaičiu gavo po lygiai bal
sų ir perbalsavus pirmą 
kartą, daugiau balsų ga
vo Jakaitis, bet ciceriš
kiai ir vėl pareiškė nepa
sitikėjimą mandatų - bai 
sų skaičiavimo komisi
jai ir pareikalavo per- 
balsuoti. Antru balsavi
mu buvo išrinktas cice- 
riškis Zalatorius). Kan
didatais liko M. Jakaitis, 
G. Galva, D. Dundzilie- 
nė, K. Laukaitis, K. Rad
vila ir E, Nutautienė.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: A. Būga, K. Doč
kus ir V. Šilas. Kandida
tas J. Švedas.

Balsavo 85 suvažiavi
mo dalyviai.

APYLINKIŲ ATSTOVŲ 
PRANEŠIMAI

Pirmininkauja G. Gal
va. Pranešimus padarė 
10 apylinkių iš 18 veikian 
čių ar vegetuojančių. 
Pranešimai buvo gana 
įvairūs. Vienos apylin
kės pilnai atskleidė dir
bamą darbą ir visus rū 
pėsčius, kitos davė tik 
ateities planus, bet ne
parodė nuveikto darbo, 
trečios tik pasigyrė 
esančiais iškiliais savo 
apylinkės nariais ir dau

giau nieko.
Reikia atskirai pažy

mėti Springfieldo apylin
kė. Čia apylinkė buvo 
mirusi, bet pradeda at
gyti. Svarbiausią jų prob
lemą dabar sudaro savos 
parapijos rūpestis. Bu
vęs lietuvis klebonas pa
seno ir išėjo į pensiją. 
Vietos vyskupas parapi
ją uždarė. Jie parašė 
skundus vietos vyskupui, 
kardinolui ir popiežiaus 
nuncijui Washingtone. 
Prašo suvažiavimo pri
tarimo naujiems memo
randumams, kuriuos čia 
pat ir perskaitė, o suva
žiavimas vieningai pri
tarė. Priimtus nutari
mus pavesta naujai val
dybai su atitinkamais pa 
aiškinimais persiųsti ad
resatams. Atstovas A. 
Paulionis visą reikalą 
perdavė, kaip visų lietu
vių šauksmą prieš airi- 
šių vykdomą genocidą,

KLAUSIMAI IR 
SUMANYMAI

A. Gulbinskas iškėlė 
paminklo statymo klausi
mą kun. B. Sugintui. Ko
mitetas buvo sudarytas 
kun. Suginto laidotuvė
mis rūpintis ir, jeigu bū
tų pritarimas, tai tas 
pats komitetas rūpintųsi 
ir paminklo statyba. Iš
kilo ir kun. Suginto tes
tamentų klausimas. Gir
dėti, kad yra du testamen
tai, ar tiesa? Paaiškin
ta, kad taip — yra du tes
tamentai, bet abu tušti.

Dėl šv. Kazimiero ka
pinių ir aplamai lietuvių 
kalbos vartojimo bažny
čiose, buvo gyvai reaguo 
ta ir išsikalbėta. Visų 
bendra nuomonė yra, kad 
tikėjimo ir lietuviškų pa
rapijų administravimo 
reikalai būtų išjungti iš 
vietinių vyskupijų ir pa
vesti lietuvių vyskupų ju
risdikcijai. Dabartinėje 
padėtyje lietuvių reikalai

DIRVA

yra nustumiami ir nebo
jam!.

Suvažiavimas užtru
kęs geras 5 valandas, su 
trumpute pertraukėle, 
buvo uždarytas.

IŠVADOS
Suvažiavimas įvykdy

tas labai netinkamu lai
ku. Kaip tik tą sekmadie
nį buvo Motinos diena ir 
visi norėjo tą dieną pra
leisti savose šeimose. 
Tą reikalą kėlė net ke
liais atvejais suvažiavi
mo dalyviai. Ateityje su
važiavimai turėtų būti 
šaukiami prieš Velykas, 
gavėnios metu, kada ma
žiau yra parengimų ir 
žmonės yra laisvesni.

Išklausius apylinkių 
pranešimus, gavosi liūd
nokas vaizdas. Nors dau
guma apylinkių juda ir 
kapstosi savuose rūpes
čiuose, bet pasigedo jų 
didesnio dėmesio bend
riesiems reikalams. Nė 
viena apylinkė nepami
nėjo ką yra padariusios 
lietuviams gyvybiniais 
kl aus im ai s: enciklop edi- 
jos LITUANICA platini
mas, Lietuvių Fondo ug
dymas, spaudos - knygų, 
laikraščių, žurnalų - pla
tinimas ir propagavi
mas. Ne visos apylinkės 
kreipė tinkamą dėmesį į 
Jaunimo Kongreso pasi
ruošimą ir tautinių šo
kių šventės reikalus 
(bent to nesimatė iš pra 
nešimų). Geriau veikia to 
Ūmesnės apylinkės ne
gu chicagiškės (išimtis 
Brighton parkas).

Aplamai, apygardos 
valdyba per pastaruosius 
metus buvo gyvastinga ir 
judri (nors pirm. J. Ja
saičio pranešimu, net 4 
valdybos nariai dėl ligų, 
ilgesnį laiką negalėjo ei 
ti savo pareigų). Visur 
dalyvavo, organizavo ar 
talkininkavo. Turint gal
voje ribotus fizinius gali-

1972 m. birželio 2 d.

Omahos lietuvių tautinių šokių grupė "Aušra* surengė šoklų ir dainų festivalį amerikiečių ir lietuvių 
publikai, kuris gražiai pavyko.

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
AUŠRA RUOŠIASI
ŠOKIŲ ŠVENTEI
Omahos skaučių Ne

ries tuntas, gegužės 14d. 
gražiai pagerbė motinas, 
suruošdamos motinos 
dienos minėjimą.

Tuntininkė Roma Micu- 
taitė atidarė minėjimą ir 
jautriai, meniška balso 
intonacija, paskaitė neil
gą paskaitėlę, paskleis
dama daug gražių minčių 
apie lietuvę motiną. Min
ties susikaupime buvo pa
gerbtos ir mirusios mo
tinos .

Po oficialiosios da
lies, mamytės ir kt. sve
čiai grožėjosi mažučių 
pašoktais taut. šokiai ir 
sudainuotom dainelėm. 
Maloniai skambėjo ma
žųjų balseliai atliekant 
daineles. Vaiva Šarkutė 

mumus (laikoklausimas, 
nes visi dirba tik laisva
laikiu, nemokamai), at
liktieji darbai verti pagy
rimo ir padėkos.

Nesinorėtų praleisti ir 
džiugų faktą, kad į naują 
valdybą atsirado pakanka
mas skaičius entuziastų 
ir panoro įsijungti į daug 
laiko ir nervų kainuojan
tį visuomeninį darbą.

Sėkmės naujai valdy
bai!

ir Kristina Prišmantaitė 
atliko po vieną dalykėlį 
piano solo. Visa mažųjų 
grupė, pasiskirstydami 
atskirais punkteliais pa
skaitė Meškiuką Rudno- 
siuką, tuo pačiu turėdami 
konkursą lietuviško skai
tymo. Svečiams buvo 
staigmena ir malonumas 
stebėti jų programėlę. 
Šią išskirtiną programą 
paruošė pasišventusi 
paukštyčių draugininkė 
Marta Šarkienė. Ji prieš 
keletą mėnesių surinko 
visus mažuosius, pra
dedant 5-kiais metukais 
ir su didele kantrybe ir 
pasiaukojimu dirbo kele
tą mėnesių, kol mažieji 
buvo pakankamai pajė
gūs išeiti scenon. Jai mie
lai talkininkavo Dalia 
Valadkaitytė.

Omahos lietuvių tau- 
tin. šokių grupė Aušra in
tensyviai ruošdamosi šo 
kių šventei, jau keletą 
kartų buvo pasirodžiusi 
Omahos lietuvių paren
gimuose. Kartu su choru 
Rambynu, buvo iškviesti 
ir už Nebraskos ribų į 
Colorado Denverį, kur 
gražiai pasirodė liet, ir 
amerikiečių publikai, su 
šliaukdami daug kompli
mentų. Taip pat, atlikti 
programos buvo pakvies
ti į Nebraskos senatorių 
pagerbimo pietus. Sve

čiai buvo sužavėti tautin. 
rūbais ir gražiais šo
kiais.

Gegužės 7 d. sutelki
mui lėšų dalyvauti šokių 
šventėj, Aušra, padedant 
tėvų rėmėjų komitetui, 
prisidedant ir chorui 
Rambynui, surengė šokių 
ir dainų festivalį ameri
kiečių Ir lietuv.publikai. 
Pasirodymas praėjo su 
gražia reklama lietuv. 
tautinių šokių ir dainos.

Aušros grupės vado
vės ir mokytojos yra Gra
žina Raškevičienė ir 
Laima Antanėlienė.

(jp)

Hydraulic Pipe Fitters 
MACHINE TOOL 
ELECTR1CIANS 

Overtime. 58 hour week, davė or af- 
ternoon shifįs, all fringe benefits. 

Bra-Con Industries, Ine. 
12001 Globė Rd.

Livonia, Michigan
(40-43)

NURSES, HOUSEKEEPING 
AIDĖS: R. N. or L. P. N., 

NURSES AIDĖS,
FuUHling and gratifying working 
condilion,. fringe benefits.

SS. MARY A JOSEPH HOME
FOR AGED 

Varrensville. Ohio 
464-1222

(39-43)

WANTED AT ONCE 
TOOL AND DIEMAKERS 

JOURNEYMAN
For ,mall sheet metai stamping plnnt 
with small to medium size dies. Pro- 
gressive die experience desired. 
SHARON MANUFARTURING 

CO.
7325 DOUGLAS RP. 

LAMBERTV1LLE. MICH. 
An Equal Opportunity F.mplover 

(37-43)

(11) JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

— Ne bus, bet yra jau! Mes augome ir stiprė- 
jome laisvajame, nepriklausomame savo krašte. 
Laisvė ir nepriklausomybė įsisiurbė į mūsų krau
ją ir smegenis. Mes nebegalime pakelti gyvenimo 
svetur! Tokie jau esame. Mums įgimta tik savo že
mėj gyventi ir kovoti dėl jos laisvės!

— Tu kalbi, o man prisimena viena sentenci
ja iŠ kadaise skaitytos knygos: "Žmogų prievarta 
atskirti nuo savo tėvynės, reiškia žudyti jį dvasio
je".

— Visai teisingai! Metai, kiti be savo tėvy
nės, tačiau visą amžių — aš nesuprantu?....

— Atleisk man...
— Kodėl atleisk?
— Tu sakaisi nemėgstąs patoso, o mano sie

loj ypatingai jautrus veržimasis.
— Tuščio patoso — taip, bet atviras nuošir

dumas — visai kas kita.
— Gal ir tu atsimeni tą Maironio eilėraštį? 

Netilpsta jis manyje. Veržiasi iš pat širdies gilu
mos...

— Tad pradėk!

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei...

Lėtai, įprasmindamas skandavo Liudas. Tik
rai iš gilumos širdies sklido ne vien tik žodžiai, 
bet ištisa jautriausios ekspresijos gama. Kostas 
pastebėjo:

— Tu vis dėlto labai sentimentalus, Liudai.
— Ne, ne visada. Kartais. Ypač šiuometukaž 

kodėl užeina lyg savotiškas graudumas, lyg viso to 
prarasto skaudus ilgesys. Pirmiau ir aš, kaip ir tu 
dabar, žiauriai negailestingas būdavau bet kokiam 
saldžiaskysčiam varvesiui.

— Žinai ką, Liudai? Aš darau išvadą.
— Kokią?
— Tavo jaunystė daug laimingesnė buvo. Tu 

baigei gimnaziją... Aišku, kad mylėjai ir mylimas 
buvai.

— įmylėjau ir tebemyliu... Net nežinau, ar gy
va ji siaubingame Sibire. Tai buvo angelas, o ne 
mergaitė. Sigutė... artimiausiojkaiminystėj malū
nininko duktė.

Kostas giliai atsiduso:
— Man neteko tokio džiaugsmo... Šeštąją kla

sę bebaigiantį nusitvėrė kaip žvėrys ir nugrūdo į 
Offenburgo anglių kasyklas. Buvau sumanęs Vely
koms paviešėti pas draugą. Labai kvietė. Nakčia 
triukšmas. Sulėkė žandarai. Krata. Ieškojo slapto
sios pogrindžio spaudos.

— Surado ką nors?
— Ne, nieko. Bet draugą ir mane suėmė. Sa

ko: "Vistiek judu esate kalti."
— Kur dabar draugas?
— Nežinau... Pakeliui pasimetėm...
Abu nutilo. Abu tartum apsiaubė nakties glū

duma ir nykus pasimetimas bekraštėj jūroj. Atro
do jokio pasistūmėjimo, jokios permainos — vis 
vietoj ir vietoj. Tik laivas sūpuoja ten ir atgal, 
tik monotoniškai šlama vanduo drūtgalyje, tik ho
rizonte pamažu iškyla vis naujos ir naujos Žvaigž 
dės. Iš to daroma išvada, kad slenkama kažkur.

Po geros pertraukos tolimu aidu pasigirdo 
Liudas:

— Taip, Kostai... Daug, daug reikėtų žodžių — 
ir tokių naujų, ypatingų, — kad pajėgtumėm tiks
liai išreikšti, kiek teko mums patirti, iškentėti...

Kostas gana grubiai, paniūroms:
— Jei nėra, tai ir nereikia! Verčiau nutylė

ti. Žvelkim į ateitį, o praeitis — kas joje nėra 
svarbu — teprasmenga sau! Nekenčiu, kaip tos 
barškančios pūslės katės pauodegyje. Katė laks
to, siunta, o kas iš to? Ji nesugeba atsipalaiduoti, 
o mes juk žmonės — visada galim tai padaryti.

— Kažin? Aš labai abejoju... Praeitis mano 
požiūriu kažkas daugiau negu barškanti pūslė. Sa
kai, verčiau nutylėti? Knapsoti sau ir rūgti, kaip 
gira kubile.

— Kaip sau nori. Tu kalbėk, aiškinkis, o aš 
klausysiuose. Bet aš, stačiai sakau *au, pavargau

kalbėti ir rankioti tuos banališkus žodžius. Tu pa
klausei, aš pasisakiau kas esminga. Ir baigta!

— Gerai, puiku... Bet šit užsirakštino man, 
kai tu kalbėjai apie jaunystę. Tartum pavydas 
pračiuožė?

Kostas nusišaipė:
— Koks čia pavydas, jeigu tu turėjai daugiau 

džiaugsmo? Tavo dalykas. Aš mažiau — mano da
lykas. Kvit!

— Man rodos, kad abu vienodai. Tave sugrie
bė svečiuose, o mane savo namų kieme.

— Bet tu iš anksto numatei, kad taip bus. Ga
lėjai pabėgti, slapstytis...

— Taip, galėjau! — kietai užakcentavo Liu
das.

— Ir kodėl?
— Garbė ir principas neleido.
— Čia man įdomiau...
— Kai tėvus bolševikai vežė, nebuvau namie. 

Tuo būdu išlikau. Maždaug po savaitės atėjo vo
kiečiai. Aš grįžau namo ir, kaip teisėtas įpėdinis, 
ėmiau šeimininkauti. Mano nelaimei mūsų ūkis di
delis ir gerai sutvarkytas. Patiko vokiečiams. Iš 
jų žemės ir ūkio tvarkymo komisijos (Landbe- 
wirtschaftungs Gesellschaft Ostland) gaunu įsaky
mą: savo ūkį perduoti kažkokiam volksdeutsch’iui 
Adolf Magler. Kaipo kompensacija pasiūlytas man 
Fabijono Voronovskio ūkis, kažkur Vendžiogaloj. 
Lipti vargšui lenkui ant sprando — ne! Nesutikau!

— Čia tai vyriškai! Patinka man.
— Užtat kompensavo Pomeranijoj, 504-oje 

Darbo kuopoj,
— Išeina, kad vokiečių vistiek nepamokei ir 

nė maž nesugraudenai jų?
— Nieko dabar nebesugraudensi ir skundais 

bei aimanomis savo teisių neatgausi.
— Taip, Liudai... Tėvynė,tėvai...Juk ir manie

ji išvežti. O mes vis tolstam, vis tolstam. Vis te- 
beplaukiam dar į naktį. O kur tie šviesieji mūsų 
uosto žiburiai?

Laivas prisiglaudė Orano uoste. Jau kitas Vi
duržemio jūros krantas ir kitas kontinentas — Af
rika. Būsimuosius legionierius, maistui gyvulius ir 
kitą siuntą perkrovė į karinį traukinį. Tasai nubil
dėjo į Sidi-bel-Abbes, kur prasidėjo naujas dviejų 
draugų gyvenimo etapas.
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LB Švietimo Taryba balandžio 20 d. pasiraSė susitarimą su Illinois jniversitetu dėl lituanistinių stu
dijų {vedimo. 15 kairės: LB Švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliūnas, Sv. Tarybos reikalų vedėjas L. Ras- 
lavičius, Liberal Arts kolegijos dekanas prof. Dean Doner.LF Tarybos pirmininkas dr. K, Ambrozai- 
tis. Draugo redaktorius kun. dr. J. Prunskis, LF Valdybos pirm, dr, J. Valaitis ir prof. R. L. Hess.

V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIU KALBA YRA TARPTAUTINE KALBA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS V. NATKEVIČIUS ATSAKO 

Į DIRVOS BENDRADARBĖS E. ČEKIENĖS KLAUSIMUS

Laisvojo pasaulio lie
tuviai gali didžiuotis turė
dami savo nuosavą lietu
višką gimnaziją, kuri yra 
maloniausio Vokietijos 
klimato srityje prie 
mokslu, kultūra ir gam
tos grožiu pagarsėjusio 
miesto Heidelbergo ir ne 
toli nuo didelio pramonės 
centro Mannheimo. Ši 
gimnazija, kaip žinome, 
išlaikoma vienu trečda
liu lietuvių suaukotų lė
šų, ar ji pateisina mū
sų viltis?

— Vasario 16 gimna
zija yra tikras mūsų lie
tuviškos kultūros ir 
mokslo židinys Europo
je. Kasmet išleidžiame 
abiturientų, kurie per vi 
są gimnazijos lankymo 
laiką yra ne tik lietuviš
koj dvasioj ir kalboj mo 
komi, bet ir auklėjami. 
Daugelis iš jų siekia aukš
tojo mokslo ir pasiekę 
karjerą vistiek išlieka 
lietuviais, nenutraukian
čiais ryšių su savo tau
tiečiais ir nevengia visuo
menės veiklos. Pav.,che
mijos dr. Raišys, dr. E. 
Vasiliauskas, dr. K. Šlia- 
Žas, A Brinkis ir daug 
kitų čia Amerikoje. Vo
kietijoje dr, D.Linartas, 
med. daktarai R. MariŪ- 
naitė, Jasevičiutė ir A. 
Liudžiavaitytė. Du bro
liai inž, Brinkiai, du ku
nigai — Šulcas ir Dami

FulI or part time, 2:30-11 shift. 
Responsible, mature person aought 
for first class geriatric nursing 
home in Cleveland Hts.

NURSE REGISTERED

and fringe benefits. References reųuired. 
371-5500 9 a. m.-5 p. m.

THE MONTEFIORE HOME
3151 Mayfield Rd. fnear Lee) 

Cleveland, Ohio (40-44)

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI

jonaitis, V. Bartusevi
čius dabar mūsų gimna
zijos mokytojas, dr. G. 
B auras, A. Hermanas ir 
daug kitų.

Nemažas skaičius mo
kinių baigę 4-6 klases iš 
eina iš gimnazijos ruoš
tis įvairioms profesi
joms ir jie išlieka lietu
viais. Tokiu būdu Vasa
rio 16 gimnazija atlieka 
didį ir reikšmingą tauti
nį darbą, o kartu teikia 
ir paramą neturtingiems 
tėvams išmokslinti savo 
vaikus. Čia jie ne vien 
mokomi, bet ir auklėja
mi, laisvalaikiu prižiū
rimi užsiima sportu, dai
nomis, bendrabučiuose 
mokosi tvarkos palaiky
mo ir švaros.

— Jūs minėjote, kad 
neturtingiesiems tėvams 
Vasario gimnazija pa
lengvina sąlygas išmoks
linti vaikus. Kokias leng
vatas ji teikia?

— Materialinės sąly
gos yra prieinamos itin 
JAV lietuviams, nes vi
sas mokinio išlaikymas 
mėnesiui kainuoja 32 dol. 
ir plius 10 dol. pradžioje 
tiems, kurie nepakanka
mai moka dar vokiškai 
už specialias pamokas. 
Atostogų metu gimnazis
tai turi progos pažinti ki
tus Europos kraštus ke
liaudami gana papiginto

mis kainomis. Negalin
tiems ar nenorintiems 
keliauti ar jaunesniems 
mokiniams atostogų mefc 
tu surandamos lietuviš
kos šeimos, kur jie galė
tų praleisti atostogas.

— Kokia mokslo lygy
je yra lietuvių kalba?

— Dėstomoji kalba per 
9 mokslo metus yra lietu
vių greta vokiečių kal
bos. Pirmose klasėse 
dažnai vaikai ateina silp
nai mokėdami, bet per 2, 
3 metus gerai išmoksta, 
pirmose klasėse būna po 
7 pamokas į savaitę, o 
taip pat lietuviška aplin
ka. Be lietuvių kalbos mo
koma Lietuvos istorija ir 
geografija.

JAV-se lituanistinių 
mokyklų mokiniai per
traukų metu savo tarpe 
graibstosi anglų kalbos 
žodžius, pav:

— How did you likę tau 
tinius šokius?

— Buvo labai nice.
— Ar ateisi tomorrow 

šokti?
— Aš don’t know da

bar.

— Kaip Jūsų auklėti
niai savo draugystėje kai 
ba?

— Vokietijos lietuviu
kai, ypač pirmaisiais me
tais į gimnaziją atvykę 
bando kalbėti panašiai, 
maišydami lietuvių ir vo
kiečių kalbas, tačiau pas 
mus lietuvių kalba išeina 
į tarptautinę kalbą, nes 
dabar gimnazijoje moko
si lietuviukai ne vien iš 
Vokietijos, bet ir JAV ir 
iš kitokių kalbų kraštų ir 
jie savo tarpe tegali su
sikalbėti tik lietuviškai, 
todėl, kurie silpniau mo
ka, patys stengiasi žody
ną praturtinti, kad galė
tų susikalbėti, o svetimo 
krašto brolis lietuvis la
biau juos traukia sužlno-
ti, kaip ten gyvenama, 
žaidžiama ir ko siekia
ma. Ir juo iš įvairesnių 
kraštų atvyksta mokinių, 
juo daugiau reikšmės mo
kinių tarpe įgauna lietu
vių kalba.

Vasario 16 gimnazijoj 
yra 9 klasės. Mokiniai iš 
JAV ir Kanados į pirmą 
klasę priimami po 4 pra 
džios mokyklos skyrių. 
Stojant gimnazijon moki 
nio tėvai parašo prašy
mą ir prideda mokinio 
išeito mokslo pažymėji
mą, gimimo metrikų nuo 
rašą ir, jei turi, skiepų

VYT. ALANTAS

AMŽINOJI UGNIS 
DAR NEUŽGESO
GYVOJO LAISVĖS ŽIBURIO

NEŠĖJUI ROMUI KALANTAI

Iš istorijos pageltusių lapų atskamba žinios, 
Kad prūsų karalius narsus Vaidevutis
Ir jo brolis išmintingasis krivis Prutenis,
Žengė ant laužo ir dingo Ugnies Amžinosios liepsnose,
Aukodami savo gyvybę dievams,
Idant jie globotų ir laimintų gimtąją šalį. —

Iš istorijos pageltusių lapų atskamba žinios,
Kad Margis - išdidusis Punios valdovas,
Apsuptas priešų savo pilyje,
Liepė laužą sukurti ir žengė ugnin
Su kovotojais savo ir žmona jauna
Ir Ugnies Amžinosios dūmų kamuoliais
Iškeliavo Tenai tardamas savo broliams lietuviams:
— Aukojuos dievams nepakęsdamas pančių vergijos
Ir per amžius bylodamas iŠ Anapilio sodų, 
Kad Laisvė kartais ir už mirtį brangesnėI —

Ir iš šios dienos mūsų istorijos lapų
Vėl skrenda ugninga žinia per pasaulį abejingą.
Kad tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt antraisiais metais 
Kada alyvos žydėjo gegužės keturioliktąją dieną,
Dar vienas lietuvis - jaunuolis Romas Kalanta
Įstojo į protėvių pėdas - Prutenio, Vaidevučio ir Margio - 
Ir savo gyvybe jauna pakurstė aukurą Ugnies Amžinosios, 
Nes tik ugnimi jis galėjo sudegint varžtus vergijos, 
Nes tik ugnimi jis galėjo atkreipti akį pasaulio
Į Nemuno Krašto žvangančius pančius,
Nes tik ugnimi jis galėjo pareikšti protestą baisų savo budeliams!

O jojo draugai dvi dienas grūmės su raudonu engėju
Ir šaukė pasauliui: Laisvės! Laisvės! Laisvės!
Ir tie jų šauksmai kartu su dūmais Romo Gyvo Žibinto
Plito per pasaulį garsiai skelbdami,
Kad- Nemuno Kraštas dar dūsta po Raudona žvaigžde!

Mes, jo broliai, kenčiam su tais Romo draugais,
Kurie kalėjiman pateko užsikrėtę jojo žygio didybe,
Ir mes siunčiam užuojautos žodį per okeaną jų artimiesiems,
Kurie stovinės prie durų kalėjimo'
"Malonės" laukdami, kad jiems būtų leista paduoti 
Duonos kąsnį uždarytiems už grotų.

Iš vakarykščios istorijos lapų tebesklinda žinia,
Kad lietuviai partizanai sprogdinos granatom 
Užuot pasidavę nelaisvėn,
Kad Simas Kudirka, Bražinskai, Simokaičiai 
Erškėčiuotais keliais ieškojo durų į Laisvę, 
Bet iš po priespaudos pjautuvo ir kūjo
Išsilaisvint jiems nepavyko.

Ir aidi griausmingai per visą pasaulį
Septyniolikos tūkstančių šauksmai:
— Grąžinkit mums laisvę ir išleiskit mūs’ Dievą iš savo

kalėjimo!
Tai kas kad pasaulio galiūnai veidmainiškai Šypsos

Ir spaudžia rankas vieni kitiems, -
Tai kas, kad jų ausys kurčios balsui silpnųjų,
Betgi neužmerkia akių teisingasis Likimas
Ir budeliai aukų nekaltų niekad nelieka nenubausti.

Žygis ugninis Romo Kalantos bus įrašytas aukso raidėm
Į ateinančių kartų mūsų istorijos lapą, -
Ir iŠ jos mes mokysim savo vaikus kaip mylėti Tėvynę.
Ir mes visi, ir jie visi regėsim per amžius
Tavo gyvybe uždegtą žibintą ant Nemuno kranto,
Ir Romo vardas taps auksine legenda,
Kaip Jūratės-Kastyčio legenda prie Baltijos kranto,
Ir Nemuno vilnys su meile per amžius kartos Tavo vardą,
Kaip Baltijos bangos kartoja Jūratės-Kastyčio vardus 1

P. S.
Kol Amžinoji Ugnis dar prabyla -
Didysis Tėvynės meilės prasmuo -
Tol bus gyva tauta, tol pavyzdžiai didvyrių
Rodys mums kelią į Laisvę ir Garbę.

Detroitas, gegužės 24 d. 1972 m.

knygelę. Iš aukštesnių 
pradžios mokyklos sky
rių ar high school pri
imami į atitinkamas kla
ses. Užjūrio mokiniai 
anglų kalbos mokomi pa
gal Amerikos mokyklų 
reikalavimus ir progra
mą. Baigę 9 klases, po 
abitūros egzaminų tokie 
mokiniai gauna brandos 
atestatą, kuris juos įgali
na stoti į JAV ar Kana
dos universitetus peršo
kant junior college arba 
u-to du pirmuosius kur
sus.

— Pernai buvo renka
mos aukos gimnazijos 
bendrabučio statybai, 
kaip šis projektas įgyven- bus 
dintas?

— Mergaičių bendra-

būtis išore jau baigtas ir 
nuo rugsėjo pradžios 
mergaitės persikels gy
venti. Bus 55 lovos. Ber
niukų bendrabutyje bus 
70 lovų. Lietuviai tam 
tikslui turėjo suaukoti 
vieną trečdalį išlaidų su 
mos, t.y. 130.000 dol. Ir 
suaukojo. Kitus davė vo
kiečių valdžia.

— Ar numatote atsiųs
ti atstovus įPLJKongre- 
są š.m, liepos pradžio
je?

— Būtinai. Atvyks tau
tinių šokių grupė 20 as
menų, vadovaujama Eg
lės Pauliukonytės, anglų 
k. mokytojos. Dalis jų 

atstovais kongrese.
Be to, atvyks ir daugiau 
mūsų buvusių auklėtinių.

Nr. 43 — 5

— Ką daugiau galėtu
mėt pasakyti JAV lietu
viams?

— Mano didžiausias 
pageidavimas, kad Ame
rikos lietuviai siųstų į 
Vasario 16 gimnaziją sa
vo vaikus, o taip pat no
rėtume gauti ir naujų 
mokytojų. Šiuo metu yra 
12 lietuvių ir du vokiečiai 
pilnu etatu, o dar 5 vo
kiečiai atvyksta tik po 
dvi dienas į savaitę.

Ta proga norėčiau pa
reikšti nuoširdžią padė
ką visų Vokietijos lietu
vių vardu JAV ir Kana
dos lietuviams, kurių dė 
ka šis lietuvybės židi
nys — Vasario 16 gim
nazija įsisteigė, iki šiol 
egzistuoja ir jos ateitis 
priklauso vėl nuo Jūsų.
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Nuotaikingos pabaigtuvės Rochesterio

į Rochesterio lituanis
tinės mokyklos mokslo 
metų pabaigtuves, gegu
žės 7 d., susirinko lietu
vių parapijos salėnnetik 
tėvai su savo jaunu atža
lynu, bet ir gausus būrys 
svečių.

Mokyklos vedėjas Vy
tautas Žmuidzinas trum
pai apibūdino programos 
eigą, kviesdamas visus 
pasižiūrėti ir paklausy
ti vaikučių vaidybos, mu
zikos ir kitko.

Pirmaisiais scenoj pa
sirodė pirmo ir antro 
skyriaus mokiniai, kurie 
puikiai suvaidino Vytės 
Nemunėlio "Meškiukas 
Rudnosiukas". Žodžiu, 
mažieji vaidintojai žiūro
vams padarė nuotaikingą 
įspūdį, tai ir katučių nuo
širdžių susilaukė. Kos
tiumus ir vaidybą paruo
šė mokytoja Aldona Kirš- 
teinienė.

mokykloįe
ma šį veikalėlį įdėjo 
daug triūso ir darbo. Už 
tai vaidintojams ir ruošė
jai visi šiltai paplojo.

vaizdūs rašinėliai, pa
sakaitės ir kitokie įvai
rumai.

Leidinėlį redagavo mo
kyt. Bronius Krokys, vir
šelį piešė ir iliustravo 
Danutė Krokytė, atspaus
dino inž. Vaidevutis Drau
gelis.

CHORAS IR TAUTINIAI
ŠOKIAI

Galop scenoje pasiro
dė gausus mokykos moki
nių chorelis su skambių 
ir gražių dainelių pyne: 
Šeštadienio mokykla, Sta
sio Sližio, Snaigės su
kas, Suktinėlis, Plaukia 
Nemunėlis — A. Vana
gaičio ir kt. Akompana
vo Arūnas Lapinas, diri- gio komiteto prašymus 
gavo V. Žmuidzinas. 
Kiekviena daina buvo su
tikta vaizdžia, patriotine 
deklamacija. Deklamavo 
Lina Klimaitė, Tomas 
Pierce, Raimundas Kirš- 
teinas, Laura Pierce ir 
S. Žmuidzinas.

Choras publiką suža
vėjo. Todėl ilgai plojo ir 
teko pakartoti — Plaukia 
Nemunėlis.

Baigiant, N. Draugelie- 
nės paruošti mokiniai pa
šoko kepurinę, suktinį, 
kalvelį ir šustą.

Mok. A. kiršteinienė 
pranešė, kad nuo moks
lo metų pradžios mokyk
loj buvo pradėtas moki
nių skaitymo konkursas. 
Tačiau _ne visuose sky
riuose ištesėta. Vienok 
trys mokiniai pasiryži
mą ištesėjo iki mokslo

(jm)

JAUNIMO
DEMONSTRACIJŲ
ATGARSIAI

Clevelando dienraštis, 
Plain Dealer, gegužės 25 
d. atsiliepė į Jaunimo Žy-

įdėdamas vedamąjį, 
"Laisvė gyva prie Bal
tijos", (FreedomStirson 
the Baltic), Pagal jįleng- 
viausias būdas Sovietų Są
jungoje sutvarkyti žmo
gų, kuris valdžiai nepa
tinka, yra uždaryti jį į 
beprotnamį. Tačiau Ro
mo Kalantos mirties ir 
tūkstančių protesto para
šų į psichinius nukrypi
mus suvesti neįmanoma. 
Nors Lietuva prieš 28 me
tus buvo priversta būti So
vietų respublika, dar ir 
šiandieną jos jaunimas te
bėra suimdinėjamas dėl 
laisvės troškimo.

Tas pats dienraštis, 
gegužės 26 d., žinią apie 
Kauno įvykius pakartojo

ir papildė. Dirva, Drau
gas ir Naujienos Cleve
lando jaunimo demons
traciją aprašė pirmuo
siuose puslapiuose, iškel- jas atkreipė klausytojų 
darni greitos reakcijos dėmesį, kad tai yra ne 
vertę. vieno žmogaus, bet vi-

Gegužės 28d.abuCle- sos tautos duodama pa- 
velando dienraščiai, pen- moka, kaip reikia bran- 
kiolikos rinktinių (24 ra 
dio stočių) sekmadienio 
programų tarpe, iškėlė 
Tėvo Gedimino Kijausko 
pusės valandos pasikal
bėjimą apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje, 
(šalia basebolo, dviejų 
programų apie Izraelį ir 
prez. Nixono kalbos rusų 
tautai). Tiksliais ir išsa
miais atsakymais į klau
simus T. Gediminas Ki-

jauskas pristatė ameri
kiečiams tikrąją dabar
ties Lietuvą. Baigdamas 
pokalbį, programos vedė-

ginti savo tikėjimą.
Taip pat dar galima pa

minėti, kad pirmadienio 
demonstracijai pasibai
gus, jaunimas dalino in
formacinę literatūrą mo
kyklose bei universitetuo
se ir vėl buvo atvykęs į 
miesto centrą antra
dienio bei trečiadienio 
vidudienį.

(k)

TALENTAI
Dariui Kašinskui pa

deklamavus — Motina, 
Sterlingio sekė atskirų 
talentų pasirodymas. To
mas Pierce pučiamuoju 
instrumentu (dūda) gra
žiai pagrojo tris dalykė
lius: Meilės pasaka, Aš 
esu lietuvis ir Lietuvos 
himną. Aras Tamošiū
nas pianinu paskambino 
indėnų šokį. Rasytė Kro
kytė meniskai pašoko šo~ me‘tų gai0' Tai Raimun

das Klršteinas (III skr.) 
perskaitė 41 lietuvišką 
knygą, 3102 puslapius; 
Lina Klimaitė (II sk.) — 
22 liet knygas, 1119 pus
lapius ir I skyr. Darius 
Kiršteinas — 28 liet. 
knyg«» 884 puslapius.

Tėvų komiteto pirmi
ninkas dr. J. Dėdinas 
trumpam žody pareiškė 
mokytojams nuoširdžią 
padėką už didelį triūsą 
ir ryžtingą darbą. Čia 
pat įteikė klebonui kun. 
Bernardinui ir mokyto
jams po knygą, o kitiems 
kitokias dovanėles.

Be to, komitetas talen
tingiems mokiniams pa
skyrė 4 premijas. Tačiau 
komisija iš keturių su
darė šešias. Bet kadan
gi talentų buvo daug, tai 
visiems neužteko. Atsira
do tėvų, kurie paaukojo 
po keletą dolerių. Tada 
visi gavo po premiją ir 
buvo patenkinti.

Tėvų komitetas visus 
dalyvius pavaišino kavu
te ir įvairiais skanumy
nais. Tam vadovavo M. 
Stankienė.

Pažymėtina, kad litu
anistinė mokykla mokslo 
metų užbaigimo proga 
išleido vienkartinį leidi
nėlį "Plunksna", kuria
me atsispindi vien tik mo
kinių kūryba — trumpi

Žiūrėkit ką jus 
galite nupirkti

už dolerį

kį — Grakšti šokėja. Ji 
uoliai mokosi šokimo me
no ir daro pažangą. Smui
ku pagrojo — Mozart’o 
Minuetas Gailutė Tamo
šiūnaitė. Spėjama, kad 
jai smuikas bus artimiau
sias grojimui instrumen 
tas. Galop nekantriai 
publikos laukiama pasi
rodė ir Vilija Dėdinaitė, 
kuri jau ne tik gerai mo
ka pianinu skambinti, bet 
ir sugeba pati kurti. Ji 
paskambino 4 muzikos kū 
rinius, būtent: Bouree — 
J.S. Bach.Musette— Vi
lijos Dėdinaitės kūrinė
lis, Dance Russe — Alex 
andre Tausman ir Majos 
Minor (antra ir trečia 
dalis V. D-tės). Atrodo, 
kad iš jos išaugs puiki 
piano muzikė.

Jaunųjų talentų pasiro 
dymas buvo įdomus ir pa 
trauklus.

Paulius 
linksmino 
miškais 
Toliau vyresniųjų sky
rių mokiniai: A. Žmui- 
dzinaitė, R. Stankutė, 
Paulius Laukaitis ir Si
mas Žmuidzinas vaidino 
"Ęlenutės nuodėmė" — 
Antapo Vaičiulaičio. Su
vaidino įspūdingai, kaip 
tikri artistai. Atrodo, 
kad Izabelė Žmuidzinie- 
nė, lietuviško meniško 
žodžio reiškėją, ruošda-

Klimas pa
dalyvius ko

pas akojimais.

//
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Is tikro, bendra suma už elektros jėgą, kuri 
jums teikia visus šiuos dalykus, yra tik 97 c. 
Jūs turite dar papildomų 15 dienų tosterio 
naudojimui, kad išeitų lygiai doleris. 
Ar galite pagalvoti apie geresnį pirkinį už dolerį?

♦ Visos kainos yra apskaičiuotos bazuojantis mėnesiniu naudojimą 
vidurkiu, remiantis The llluminating Company's bendra 
gyventojų darbotvarke.

ZfelLLUMINATINGč^^
A* lsveater-eweeA CeMfMsy Servfe* Tke Ręst Lecstlee le tbe Metise
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU&AITIS 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.



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

birželio išvežimų 
minėjimas
CLEVELANDE

Lietuvos okupacijos 
tragingųjų birželio įvy
kių minėjimas įvyksta 
CIevelande sekmadienį, 
š.m. birželio mėn. 11 d. 
sekančiai:

10:30 vai. ryte Š. Mi
šios už pavergtą Lietu
vą — Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Thomas W. Lippitt, žymus de
šiniųjų grupių veikėjas bei labai 
aktyvus antikomunistinėjeveiklo 
je, kandidatas 1 JAV Kongresą, 
kalbės Lietuvos okupacijos — 
tragingųjų birželio Įvykių minė
jime CIevelande, sekmadienj, 
birželio 11 d.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Alkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
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

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 7©
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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotdvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East' 185th Street
361-1763 531-7770

Kapų puošimo dieną, praeitą sekmadienj, gegužės 21 d,, ALTS- 
gos ir LVS Ramovė Clevelando skyrų nariai buvo nuvykę j Knoll- 
wood mauzoliejų prie Lietuvos prezidento Antano Smetonos kapo 
padėti gėlių vainiką. Ta proga susirinkusiųjų vardu žodj tarė Vil
ties draugijos valdybos pirm. A. Laikūnas ir buvo sugiedota "Lie
tuva brangu.."

12 vai. iškilmingas mi
nėjimas Šv. Jurgio pa
rap. salėje. Kalbas pa
sakys LKDS Centro Ko
miteto pirm. Algirdas 
Kasulaitis ir American 
Independent Party kan
didatas į JAV Kongresą 
Thomas Lippitt.

Himnus sugiedos ir 
trumpą meninį dalį at
liks LTM Čiurlionio 
Ansamblis, vadov. muz. 
A. Mikulskio.

Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėlia
vomis pamaldose ir mi
nėjime. Visa Clevelando 
ir apylinkių lietuvių vi
suomenė kviečiama atsi
lankyti.

Minėjimas nebus il-

DIRVA

• GEO. V. VOINOVICH 
apskrities kontrolierius, 
ragina visus iki birželio 
5 dienos užpildyti nuo
savybės mokesčiams su
mažinti pareiškimus pa
gal vad. Homestead aktą. 
Pirmadienį, birželio 5, 
nuo 8 vai. 30 min. iki 4 
vai. 30 min. p.p. pareiš
kimus galima užpildyti 
Apskrities kontrolie
riaus įstaigoje 315 k., 
1219 Ontario, County Ad- 
ministration Bldg.

Pareiškimus gali pa
duoti visi nuosavybių sa
vininkai, sulaukę 65 me
tų amžiaus ir kurių meti
nės pajamos neviršija 
8000 dol. Pareiškimų 
blankus ir informaciją 
galima gauti Lietuvių na
muose, 877 E. 185 St.

apie vieną va- PARDUODAMI 3 NAMAIgas, truks 
landą.

ClevelandoALT
Skyriaus Valdyba

VLADAS BACEVI-
ČIUS, Dirvos foto bend
radarbis, stipraus šir
dies smūgio ištiktas, iš
gulėjęs dvi savaites li
goninėje, grįžo į namus 
ir dar kurį laiką bus gy
dytojo priežiūroje.

• JUZE IR JONAS 
DAUGĖLAI, atostogau
ją Floridoje p. Tomkų 
vasarvietėje, siunčia lin
kėjimus ir rašo, kad pas
kutinieji įvykiai Lietu
voje visus lietuvius Flo
ridoje sujaudino. Vieti
nis laikraštis The Mi
ami Herald įsidėjo platų 
straipsnį pavadintą "Li
thuania štili wants free-' 
dom".

REIKALINGA BANKUI 
TARNAUTOJA

and
185

Superior Savings 
Loan Association 
gatvės skyriui reikalin
ga tarnautoja prie kasos 
langelio mokanti lietuvių 
kalbą.

Kreiptis į P. Šukį, Su
perior Savings and Loan 
Association, 798 E. 185 
St., tel. 481-8552.

• SLA 14 KUPOS na
rių susirinkimas įvyks 
birželio 5 d. 6:30 v.v. Lie 
tuvių namuose, 877 E. 185 
St. Bus aptariami SLA 
Seimo Floridoje, birže
lio 26-30 d. reikalai ir 
pageidavimai skirtiems 
atstovams. Į SLA Seimą 
sutarta pasiųsti atstovau
ti Vytautą Braziulį, Joną 
Daugėlą, Stasį Gražulįir 
Povilą Šukį.

• JAMES V. STANTON 
Kongreso atstovas,pain
formuotas apie Romo 
Kalantos gyvybės auką 
dėl Lietuvos laisvės ir 
atsakydamas į Tėvynės 
Garsų radijo vedėjo krei
pimąsi, pasiuntė šio turi
nio telegramą JAV pre
zidentui:

"In your talks withSo- 
viet leaders pleaseemp- 
loy influence of our go- 
vernment in behalf of Li
thuanian people. Sincebe- 
ginning of World War II, 
these brave independent 
people have been denied 
right to control own af- 
fairs. In their effortsfor 
freedom, currently rea- 
ching critical stage, they 
deserve our support".

Tėvynės Garsų vedė
jas J. Stempužis kreipė
si į senatorius Robert 
Taft, jr., Wm. B. Sax- 
be ir Kongreso atstovus 
— James V. Stanton ir 
Charles A. Vanik.

Prie E. 185 St., neto
li naujų Lietuvių Namų. 
200 pėdų pločio sklypas 
Iš gatvės, pačiame lietu
vių apgyventame centre, 
prekybinėje zonoje, par
duoda individualiai savi
ninkai.
prašome skambinti vaka 
rais nuo 4 iki 8 vai. tel. 
486-6540. (41-46)

Suinteres uotus
Skaitykit ir platinkit 

DIRVĄ

Ohio lietuvių gydytojų draugijos nariai su šeimomis kapų puoši
mo dieną aplankė CIevelande Visų Sielų kapinėse palaidotų gydyto
jų Ramanausko, SukareviSlaus, Kesiūnaitės ir Vaitėno kapus, pa- 
puošdami gėlėmis.

Heart of the
Finger Lakęs*

at
ITHACA
COLLEGE

Graduate
and

Undergraduate
Programs

For morc information about the new 
canipus, sumrner programs and recre
ation activities at Ithaca College . . , 
IVRITE: Director. Sumrner Scssions, 
Ithaca College, Ithaca. N.Y. 14850.

Grupė clevelandiečių aplankę ALTS-gos garbės narioa.a, K. Kar
piaus kapą Knollwood kapinėse. Ta proga ALTS-gos Clevelando 
skyr. pirm. J. Mockus padėjo gėlių puokštę.

E. 185 ST. RAJONE 
parduodamas namas 3 
miegamųjų, kolonialinis. 
Atnaujinta vonia ir virtu
vė su kambarėliu. Nauji 
antriniai langai. Dviejų 
aukštų dvigubas garažas. 
10 pėdų pločio įvažiavimo 
kelias. Didelis salionas 
ir valgomasis. Maloni 
kaimynystė. Prašo virš 
dvidešimt. Tel. 531-2554 
19511 Kildeer Avė., Cle
veland, Ohio 44119.

(41-45)
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Sumrner Recreation at its Finest,

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

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

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

KNITTER
CIRCULAR 
MACHINES

MECHANIC 
OR FLAT

KN1TTINGTHE LION 
MILLS CO.
3256 W. 25th 
CLEVELAND, OHIO

WANTED IST CLASS SKILLED 
ALUMINUM EXTRUSION 

DIE REPAIRMAN 
Kawneer Company of Harrisonburg, 
Virginia, haa an opening for an ex- 
perienced die repairman. This experi- 
ence mu»i be in ai ūmi n um extrusion. 
We offer an outslanding benefit pro- 
gram and a starting salary commen- 
surate with experience and abillly. 
We are Jocated in the beautiful Shen- 
nndoah Valley of Virginia, 
Write, giving experience and salary 
requirements.

KAWNEER-AMAX
P. O. Box 403 

Harrisonburg, Virginia 22801 
An Equal Opportunity Employer 

(41-47)

SESSIONS:
June 5th
June 26th
July 3rd 
July lOth
July 24th

Sočiai Science

Fine Arts
Radio-TV

Drama

Natūrai Science

Music

Athletics

Film

Humanistes

Exhibits

Theatre

Cincniatography

Ilcalth
Recreation

Work Skops

Comniunications Arts

LSO 
Sumnier

Repertory
Theatre



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALTS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos ryti
nio pakraščio skyrių su
važiavimas įvyks š.m. 
birželio 4 dieną, 11 sky
riaus pirm. J. Siruso so
dyboje, Stockton, New 
Jersey.

Pradžia 11 vai. ryto.
Programoje praneši

mai, diskusijos.
Nariai kviečiami daly

vauti su šeimomis.

kai persikėlė iš Wilkes 
Barre, Pa. į Chicagą. Pir
muoju Draugo redakto
riumi- buvo kun. Antanas 
Kaupas. Ilgiausiai,net40 
metų, Draugą redagavo 
Leonardas Simutis. Šiuo 
metu redakciniam kolek
tyvui vadovauja kun. Pr. 
Garšva.

• DRAUGAS, lietuvių 
katalikų dienraštis Chica 
goję, praeitą sekmadienį 
minėjo 60 metų sukaktį,

• VYSK. V. BRIZGYS 
praves iškilmingas pa
maldas Mashingtone bir
želio 4 dieną, 4 vai. po 
pietų Tautinėje Šventovė
je (National Shrine), pri
siminti prieš 31 metus 
įvykdytus lietuvių trėmi
mus į Sibirą.

NASTAZIJĄ IR BAL[GAIDŽIŪNUS,

MIRČIAI PASIŠAUKUS JŲ BRANGIĄ
MOTINĄ IR MIELĄ UOŠVĘ

Magdaleną Eidukevičienę,

LABAI UŽJAUČIAME.

VALERIJA IR BRONIUS NEMICKAI

MIRUS INŽINIERIUI - ARCHITEKTUI

VAIDOTUI JAKUI,

ŠIRDINGĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIAM 
VELIONIO ŽMONAI DANUTEI, MO
TINAI SOFIJAI, BROLIUI RIMUI, SE
SUTEI RŪTAI, UOŠVIUI A. KAUNUI 
BEI VISIEMS VELIONIO GIMINĖMS

GENOVAITE IR ANTANAS DIRŽIAI
IR

ONA MILMANTAVlClENE

BUVUSIAM ClURLIONIEClUI

BRONIUI KAVALIŪNUI

AUSTRALIJOJE MIRUS, JO ŠEIMAI, 
BROLIUI ANTANUI, ČIURLIONIO AN
SAMBLIO GARBES NARIUI SU ŠEIMA 
IR BROLIUI VIKTORUI SU ŠEIMA — 
KAUNE LIŪDESIO VALANDOSE REIŠ
KIAME GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ.

L. T. M. ČIURLIONO ANSAMBLIS

BRANGIAI MOTINAI
A.A.

ANTANINAI ANDRIULIENEI
MIRUS, JOS DUKRAI JANINAI IR VY
TAUTUI PESECKAMS, JŲ ŠEIMAI IR 
KITIEMS ARTIMIESIEMS UŽUOJAU
TĄ REIŠKIA

LIETUVIŲ TAUTINIU NAMŲ 
CHICAGOJE VALDYBA

• BRONIUS NEMIC- 
KAS, federalinės val
džios (U. S. Geological 
Survey) hidrologas ir 
New Jersey valstijoje 
vykdomų giliųjų podirvio 
vandens šaltinių (atsar
gų) tyrinėjimo vadovas, 
š.m. gegužės 6-7 d.išlai
kė pagrindinius hidrolo
gijos daktaro egazminus 
New Jergey valstybinio 
Rutgers universiteto ge
ologijos fakultete.

Doktorantas Nemickas 
rengia disertaciją taip 
pat podirvio vandens tyri
mo srityje.

• REMIGIJOS J. VA
LAITIS, Draugo admi
nistratorius, po trumpos 
ligos nuo širdies smū
gio, gegužės 25 d. mirė 
Chicagoje, sulaukęs 65 
metų amžiaus.

Velionis buvo N. Lietu
voje Kaune Žaibo spau
dos bendrovės vienas 
steigėjų ir jos direkto
rius. Atvykęs į JAV tuoj 
įsijungė į Draugą, visą 
laiką dirbo administra
cijoje.

• VIKTORAS ALGIR
DAS DEKSNYS baigė 
Villanovos Universite
tą, Villanova, Pa. gegu
žės 16 su bachelor of 
science ir mathematics. 
Jis priklausė matemati
kos klubui, aktyviai daly
vavo krepšinyj ir buvo 
studentų "intermural 
staff" narys.

Birželio 19, V. Deks- 
nys, pradeda tarnybą Pru 
dential Ins. Co., Centrai 
Atlantic HomeOffice, Ft. 
Washington, Pa., group 
ins. dept.

Viktoras yra Jono ir 
Stefanijos Deksnių sūnus 
iš Vineland, N.J.

• A.A. VACLOVO BAG
DONO atminimą pager
biant, Lietuvių Tauti
niams Namams Chica
goje aukojo Valentina ir 
dr. Pranas Mažeikai.

Dalyvaukime IV Tautinių Šokių Šventės 
bankete ir linksmai praleiskime laiką

Banketas įvyks AMPHI- 
THEATRE patalpose, lie
pos 2 d. Chicagoje, tik ki
toje salėje tuoj po šokių 
šventės programos. Ban
keto metu bus pagerbti 
šokių grupių vadovai. Šo
kiai vyks dvejose salė
se ir linksmins du gar
sūs orkestrai. Bilieto kai
na 12.50 dol. asmeniui. 
Bilietus užsisakant iš to
limesnių vietovių, siųs
ti Money order — Lith. 
Folk Dance-Banquet, ad
resu: Sofija Džiugienė,

ĮSPŪDINGA LOS ANGELES 

LIETUVIU DEMONSTRACIJA
Pirmoji žinia apie Kauno jau

nuolio Romo Kalantos susidegini
mą Kaune, miesto parke, protes
tuojant prieš rusų okupaciją, pa 
siekė Los Angeles lietuvius sek 
madienj, gegužės 21 d. rytą. Ži
nia buvo perduota per radiją.

Popietinės ir vakarinės tele
vizinės programos, kronikų sky
riuose, tai baisiai naujienai sutei
kė konkretumą. Televizijos ekra
nuose pasirodė Lietuvos žemė
lapiai, nurodyta Kauno vieta. Pra
nešta, kad JAV nepripažįsta Pa
baltijo okupacijos. Pasakyta, kad 
Romas Kalanta viešai susidegi
no miesto sode, aukodamas savo 
gyvybę protestui pareikšti prieš 
sovietinę vergiją.

Buvo suteiktos trumpos žinios 
apie jo laidotuves, apie ui, kad 
laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai 
jaunuolių. Laidotuvės pasibaigu
sios konfliktu su milicija. Brež
nevas atskraidino parašiutininkų 
desantus, kurie mušė ir tramdė 
lietuvius jaunuolius Kauno gat
vėse ir masiniai grūdo juos j ka
lėjimus.

Lietuviai spontaniškai nutarė 
demonstruoti prie Federalinio 
pašuto, kur yra Federalinės vai 
džios prie Kalifornijos valsty
bės atstovo {staiga. Nutarta pa
informuoti Federalinės valdžios 
atstovą apie Kauno įvykį ir rei
kalauti, kad prezidentas R. Nixo 
nas, dabar esąs Maskvoje, būtų 
skubiai apie ui painformuotas.

Inž. U. Kubiliaus vadovauja
mieji jaunuoliai visą naktį ruošė 
plakatus. Radijo stotys ir televi
zijos kanalai buvo pakviesti ste
bėti demonstraciją, kuri paskir
tą pirmadienj, gegužės 22 d. 11- 
13 valandą.

Ankstyvoji milžiniško "Los An
geles Times" dienraščio laida, 
kurio tiražas yra vienas mili
jonas dvidešimt šeši tūkstančiai 
pirmame puslapyje ir pasauli
nės sensacijos didumo raidėmis 
pranešė: RUSS QUELL RIOT, 
Hundreds arrested in Lithua
nia. Dienraščio korespondentas 
Maskvoje -- Murray Seeger — 
dviejų skilčių tekste, pirmame 
puslapyje atpasakojo milijonams 
skaitytojų apie Romo Kalamo su
sideginimą laisvės vardu ir tą 
susideginimą sekusius įvykius, 
parašiutininkus, areštą ir tero
rą.

Kius dienraštis, kelių šimtų 
tūksunčių tiražo Herald-Exami- 
ner apraSė įvykį ketvirtame savo 
rytinės laidos puslapyje.

Demonstraciją parengė pagrin
dinės lietuvių jungtinės organi
zacijos. Tačiau liūto dalis atite
ko jaunimo akcijai. Demonstraci
jos atsišaukimai, dalinami pub
likai, pasirašyti: Lithuanian 
American Youth Council. Eiseno
je protarpiais dalyvavo nuo 200 
iki 500 asmenų. Buvo 5O?o jauni
mo. Įvairaus ir tinkamo turinio 
plakatai. Kai kurie nešiojo net
gi Los Angeles Times dienraščio 
pirmąjį puslapį, kur buvo stam
biomis raidėmis skelbiama apie 
sovietinį terorą ok. Lietuvoje. 
Plakatų buvo daug, eisena įspū
dingai pripildė plačius šaligat
vius prie Federalinio pastato. 
Demonstracija labai vykusiai su 
siderino su televizijos praneši
mais iš vakardienos, su rytine 
spaudos naujiena.

Kaipo demonstracijos vadovy
bės atstovai į Federalinės val
džios atstovo įstaigą nuėjo kle

\VANTED EXPERIF.NCF.D 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY
Mušt be experienced for jobbing type 
work. Steady employment. paid Uoli- 
days, paid vacation, paid hospitahf 
zation. and retirement program.

APPLY
PROCESS POUNDRY CO.

1 537 TEMPLE. DETROIT. MICH.
3 13-961-3225

(39-461

7240 S. Mozart Street, 
Chicago, III. 60629 ar
ba Marginiai, 2511 W. 
69th Street, Chicago, III. 
60629, pridedant voką su 
savo adresu ir pašto 
ženklu.

Norint gauti daugiau 
informacijos bilietų ar 
Banketo reikalu, skam
binti kom. pirm. S. Džiu- 
gienei, tel. (312) 925- 
3682 nuo 5 vai. vakaro 
darbo dienomis ir šešta
dieniais bei sekmadie
niais. 

bonas prelatas kun. Jonas Kučin
gis, JAV Lietuvių Bendruomenės 
CV atstovas inž. Antanas Mažei
ka ir Jaunimo akcijos vadovas 
inž. Uogintas Kubilius. Jie buvo 
•maloniai priimtu Atstovas buvo 
painformuotas apie Kaune vyks
tanti terorą, apie Amerikos lie
tuvių protestą prieš sovietinį 
smurtą ok. Lietuvoje ir papra
šytas, per Valstybės Departa
mentą, tuČ tuojau painformuot 
apie tai MaskvojeesantįJAVpre 
zidentą.

Šie pageidavimai pažadėta tuč 
tuojau įgyvendinti. Be to, tokius 
pranešimus Valstybės Departa
mentas įtraukia J savo biuletenį 
ir išplatina visoms pasaulyj esan
čioms JAV pasiuntinybėms. Bu
vo ir įteikta demonstracijos pla
tinamoji rezoliucija: Support Li
thuania ’s Fight For Freedom. 
čia stipriais žodžiais pareikš
tas protestas prieš Brežnevo 
parašiutininkus, žudančius lie
tuvius Kauno gatvėse.

Tą pat dieną, tiesiog į JAV 
ambasadą Maskvoje nusiųsta dau
gybė telegramų reikalaujančių 
prezidento Nixono dėmesio įvy
kiams Kaune.

Kitą dieną spaudoje buvo de
monstracijos nuotraukos.

Televizija parodė nepaprastą 
dėmesį. Demonstraciją nufilma
vo visi televiziniai kanalai. In- 
terview davė inž. U. Kubilius, 
sutrauktai nusakydamas demons. 
tracijos siekius. Televiziniu tink
lu pranešimai ir spaudos skiltys 
savaime sudramatino šios de
monstracijos pobūdį ir pristatė 
lietuvius ypatingai impozantiš
kai. Ilgose demonstrantų eilėse 
buvo matyti ir mažus vaikučius, 
nešančius plakatus apiedėl lais
vės susideginusį jaunuolį lietu
vį! Žiūrovams šios demonstra
cijos vaizdai neblykštels, kaip 
tuščia, kasdienių smulkmenų kro- 
nika. Demonstracija buvo rodo

KVIEČIAME PRALEISTI SAVO ATOS
TOGAS PIETINES NEW JERSEY AT
LANTO PAKRAŠČIO GRAŽIAME KU
RORTE

OCEAN CITY
MŪSŲ VASARNAMYJE. KAMBARIAI 
SU TEKANČIAIS VANDENIMIS KAI
NUOJA TARP 45 DOL. ir 60 DOL. SA
VAITEI DVIEMS ASMENIMS. ŠEIMY
NIŠKA NUOTAIKA, ŠVARUS IR RŪ
PESTINGAS PATARNAVIMAS. ATI- 
DARI NUO GEGUŽES PABAIGOS IKI 
RUGSĖJO PABAIGOS

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė., Ocean City, 

Nevv Jersey 08226
Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221 

Area Code 609

NAUDOKITĖS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri- 

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas li
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo keliones 
tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA-NEVV YORK SPALIO MĖN. 2 D. — 

15 dienų kelione, 
iš New Yorko $660.00 -j- tax, 

iš Chicagos $760.00 -f- tax*
11 dienų Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 
LIETUVOJE.

CHICAGA-NEW YORK GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 
14 dienų kelionė

iš New Yorko $660.00 -f- tax, 
iš Chicagos $760.00 -|- tax* 

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

government approval.
Dėl informacijų kreipkitės j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas 

mus. Paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais į vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.

ma visų kanalų (jų septyni) nuo 
4 vai. po pietų iki vidurnakčio.

Kiek buvo tos demonstracijos 
žiūrovų per televiziją? Iš pasi
kalbėjimo su TV atstovais, jie 
apskaičiuoja, kad žiūrovų galėjo 
būti iki ... šešių milijonų! (Tai 
neįskaitant dar milijoninių tira
žų spaudinius). Los Angeles 
mieste ir jo apylinkėje gyvena 
per dešimt milijonų gyventojų, 
kurie naudojasi televizijos ir 
spaudos informacijomis.

Lietuviai ir toliau raginami 
siųsti telegramas arba rašyti 
laiškus Valstybės Departamen
tui dėl Romano Kalantos suside
ginimo dėl laisvės. Taip pat rei
kia rašyti padėkos laiškus spau
diniams ir televizijos stotims, 
taip atvirtai ir jautriai pavaiz
davusioms lietuvių tautos tra
gediją. (kor.J
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SAY . i
TH/S UI

BE YOU?

if. .. , ,
You desire to live very closely 
associated wilh Jesus in the 
Blessed Sncranient . . .

AND.. .
would likę to help provide mis- 
sion churches with all they 
need . . .

IF...
You would likę to be a trained 
CCD leacher & interested in 
retreat work . . .

IF...
Yoy vvould likę to visit the siek 
poor and prepare th'm to re- 
ceive the Sacranients • . .

IF...
You would likę to live for 
Christ in a family that is up- 
to-date, vital and ener^etic . . .

IF. ..
You can accept the challengc of 
Love to live a life of love.

THEN...
This could be you!

Religious of the Eucharist 
2907 Ellicott Terrace, N.W.

Washington, I). C. 20008 
Phone: (202) 966-3111
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