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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DEMONSTRACIJA CLEVELANDE PRIEŠ

SOVIETINĘ PRIESPAUDĄ

PO VIEŠNAGĖS
NAUJO SANTYKIAVIMO SU
KOMUNISTAIS LAUKIANT

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando sky
riaus valdybos pastango
mis, talkinant Lietuvių 
Bendruomenės Ohio Apy
gardai ir Jaunimo orga
nizacijoms, praeitą ket
virtadienį, birželio 1 d. 
vakare įvyko didelė ir 
gerai organizuota lietu
vių demonstracija pa
gerbti Kaune žuvus į nau
jąjį Lietuvos didvyrį Ro
mą Kalantą ir pareikšti 
protestą prieš sovietinę 
priespaudą Lietuvoje.

Demonstracija skirta 
Lietuvos kankinio atmin
čiai ir kovojančios Tau
tos parėmimui praėjo 
sėkmingai. Šv. Jono Ka
tedroje mišias atnašavo 
Msgr. Rabat Blair, asis
tuojamas kun. kleb. B, 
Ivanausko ir kun. kleb. 
Goldikovskio. Pamaldas 
gražiomis lietuviškomis 
giesmėmis palydėjo Čiur
lionio ansamblis vadovau
jamas muziko A. Mikuls
kio. Msgr. R. Blair pa
sakė tai progai pritaikytą 
pamokslą.

Po pamaldų vyko eise
na į miesto centrą — Pub
lic Sųuare. Priekyje buvo 
nešamos Amerikos, Lie
tuvos, Estijos ir lietuviš
kų organizacijų vėliavos 
— viso 11. Taipgi didelis 
plakatas reikalaująs 
Laisvės Lietuvai: "Free- 
dom for Lithuania! Stop 
Soviet Oppression!"

Po jų ėjo tautiniais rū 
bais pasipuošusios čiur- 
lionietės, čiurlioniečiai, 
uniformuotos skautės,

. skautai, jaunimas ir gau
singi demonstracijos da 
lyviai. Ši eisena išsitie
sė per visą Superior Avė. 
nuo Katedros iki miesto 
aikštės. Skaičiuojama, 

kad dalyvavo virš 700 
žmonių.

Aikštėje buvo uždeg
tos žvakelės .kurios vaka
ro prietemoje mirgėda
mos simbolizavo Romo 
Kalantos Auką ir sudarė 
įspūdingą vaizdą!

Po Amerikos ir Lietu
vos himnų, sugiedotų 
Čiurlionio ansamblio, 
ALT Clevelando sky
riaus pirmininkas inž. 
A. Pautienis pasakė trum
pą atidarymo kalbą, pri
mindamas, kad Jaltoje di
delė Europos dalis buvo 
išduota sovietinei vergi
jai, tarp jų ir Lietuva". 
Mes čia susirinkome pro
testuoti prieš sovietų oku
paciją Lietuvoje, naiki
nimą ir pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimą... 
Romas Kalanta ... tapo 
kankinys ... vienas iš dau 
gelio... Mes reikalauja
me laisvės visiems komu
nizmo pavergtiesiems... 
mes protestuojai ie prieš 
pačią taip vadinamos "So
vietų Sąjungos" egzisten 
ciją. Ten nėra jokios "Są
jungos", nėra jokių "Res 
publikų", tiktai viena di
džiulė vergijos imperija 
palaikoma baimės, šau
tuvų ir durtuvų...

Sovietija turi būti iš
ardyta, išdalinta ir jos už 
grobtos žemės atiduotos 
pavergtoms tautoms — 
tikrosioms savo krašto 
šeimininkėms!

DEŠINĖJE: Clevelando mies 
to meras Ralph Perk Public 
Square susirinkusiai miniai 
pasakė kalbą, kuri buvo paly
dėta ovacijomis. Tribūnoje sto
vi meras Ralph Perk ir ALT 
Clevelando skyr. pirm. A. Pau
tienis, Čiurlionio ansambliui 
giedant Lietuvos ir JAV him
nus.

... Koegzistencija su 
komunistais yra neįmano
ma... Net JAV gali pra
žūti, jei nesusipras ir 
leis komunistams čia įsi
galėti... Komunistai te
pripažįsta tiktai savo 
priešus ir ... savo ver
gus, niekas pas juos ne
egzistuoja viduryje... 
Mes turime siekti Sovieti- 
jos sunaikinimo ... ir lais
vės atstatymo Lietuvoje 
bei visame pasaulyje"

V1KSUJE: liga eisena su pla
katais, vėliavomis ir degančio
mis žvakutėmis nusitęsė birže
lio 1 vakare Clevelando miesto 
gatve iš šv. Jono katedros, kur 
buvo atlikytos iškilmingos pa
maldos iki Public Square, kur 
buvo pasakytos kalbos ir priim • ‘ 
ta rezoliucija, smerkianti so
vietų terorą Lietuvoje,

sakė Cleveando miesto 
meras Ralph Perk. Jis 
gražiai paminėjo didin
gą Lietuvos istoriją ir lie
tuvių kovas už laisvę. 
"Lietuviai net septynis 
kartus buvo sukilę prieš 
rusų okupaciją" sakė gar
susis Clevelando veikė-

(Nukelta į 7 psl.)

Prezidentas Nixonas 
savo kelionę į Sovietų Są
jungą baigė ketvirtadie
nio vakarą pranešimu 
kongresui ir tautai. Vie
noje savo kalbos vietoje 
Nixonas pabrėžė: "Nė 
viena valstybė šioje že
mėje nėra stipresnė už 
JAV šiandien; nė viena 
nebus stipresnė už JAV 
ateityje." Toks pabrėži
mas buvo reikalingas 
akivaizdoje jausmo, kad 
JAV Maskvoje faktinai 
atsisakė nuo savo pran- 
šumo atominių ginklų sri
tyje, sutikdamos daugiau 
ar mažiau 'užšaldyti’ sa
vuosius ginklus, bet leis
damos sovietams susily
ginti tose srityse (kaip 
pvz. povandeniniuose 
laivuose) kur jos iki šiol 
turėjo pranašumą. Vie
naip ar kitaip, susitari
mas neišskiria galimy
bės, kad sovietai, nesu
laužydami jo raidės, ga
li taip sustiprinti savo 
atominį apginklavimą, 
kad bent teoriškai galė
tų tikėtis pirmu smū
giu sunaikinti JAV stra
tegines raketas tuo labai 
apribodamos JAV galią 
'atsikeršyti*. Akivaizdo
je tokios padėties, JAV 
būsimoje konfrontacijo - 
je su sovietais negalės 
taip pasipriešinti jų už
mačiom kaip iki šiol.

Tokios rūšies prie
kaištų girdėsime nema
žai, broliai Alsopai būkš- 
tauja jau dabar. Atsikir
timas į tuos priekaištus 
yra toks, kad ir be tokio 
susitarimo sovietai galė
tų siekti atominio pra
našumo, kas tik paska
tintų lenktyniavimą ap
siginklavime, kurio fakti
nai jau ir dabarpakanka. 
Susitarimas to lenkty
niavimo irgi nesustabdo, 

tačiau jį kiek sulėtina. 
Ne tiek sutarties raide, 
kiek supratimu, kad ato 
miniame kare negali bū 
ti laimėtojų ir kad abu 
kraštai gali koegzistuoti 
ir net bendrauti be karo.

Tos galimybės konsta
tavimas iš abiejų pusių 
ir yra visos Nixono vieš
nagės Sovietijoje svar
biausias vaisius. Bend
ravimo šansai iš pradžių 
yra labai riboti, nes, kal
bant s'u prezidentu: "mes 
turime atsiminti, kad so
vietų ideologija vis dar 
yra priešinga Amerikoje 
labiausiai branginamom 
vertybėm", kas išskiria 
laisvesnį asmeninį bend
ravimą. Nedaug galimy
bių yra ir prekybos sri
tyje, nes Sovietija nega
mina tokių gerybių ku
rios didesniais kiekiais 
būtų pageidaujamos Ame
rikoje. Reikia neužmirš 
ti, kad Sovietijos užsienio 
prekybos apyvarta yra 
.mažesnė už Belgijos. Už 
tat būsimi sandėriai gali
mi tik milijonų, bet ne 
bilijonų dolerių rėmuo
se.

"Iš didelio debesio ma
žas lietus?" Apčiuopia
mais rezultatais kalbant 
taip! Iš kitos pusės ta
čiau viešnagė ir susita
rimai nebūtų galimi, jei 
Kremliaus politbiuras 
nebūtų pakeitęs savo po
litikos. Kremliaus valdo
vai nori ramybės savo 
Vakarų fronte. Tik susi
tarimas su Washingtonu 
gali jį užtikrinti. Kodėl? 
Dėl Kinijos baimės? Tai 
be abejo yra svarbus fak
torius jų apsiskaičiavi
muose. Prie jų galėjo pri
sidėti ir nusivylimas sa
vo klijentais Afrikoje ir 
Azijoje. Nemažos įtakos 

(Nukelta jį 2 psl.)
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Australijos padangėje
MANAS LAUKAITIS

AUSTRALAS APIE LIETUVA,

laiškai Dirvai
DĖL KAI KURIU GRANDINĖLĖS 

DALYKU
Vieno iš didžiausių 

Sydnėjaus dienraščių 
"Daily Telegraph" ir pa
čio didžiausio, milijoni
nį tiražą turinčio, savai
tinio moterų žurnalo 
"The Australian Wo- 
men’s Weekly" žurnalis
tas Andrew Dettre, ne
seniai su kviestinių aus
tralų parlamentarų, po
litikų ir žurnalistų gru
pe, lankėsi Sovietų Są
jungoje ir kelias dienas 
praleido Vilniuje. Savo 
įspūdžius jis plačiai ap
rašė ir spalvotomis nuo
traukomis pavaizdavo, 
šiuose laikraščiuose ir 
sportinėje kolonijoje, ap
rašydamas sporto rūmus 
Vilniuje. Jo žodžiais, 
Vilnius yra modernus 
400.000 gyventojų mies
tas, kuriame gyvena apie 
30 įvairių tautybių žmo
nių, iš kurių daugiausiai 
yra lietuvių ir rusų.

***
Gegužės 20 dieną viena

me iš Sydnėjaus gražiau
sių "Menzies" hotelyje, 
Sydnėjaus Jaunimo Kon
greso išvykos komitetas 
buvo surengęs savo atsi
sveikinimo balių Sydnė
jaus lietuvių bendruome
nei. Puikiai vakariniai ap
sirengę mūsų tautiečiai 
buvo supažindinti komi
teto pirmininkės Jūratės 
Reisgytės su visais Syd
nėjaus Jaunimo Kongre
so resprezentantais, ku
riuos svečiai priėmė su 
skambiais plojimais. Jau 
anksčiau buvo šio komi
teto skelbtas Vajaus Ka
ralaitės rinkimas ir ja ta 
po išrinkta daugiausiai pi. 
nigų šiai išvykai surinku
si, pati pirmininkė Jūra
tė Reisgytė, nors tik ke
letu dolerių nuo jos atsi
liko kita atstovė Violeta 
Bitinaitė. Karalaitės 
juostą įteikė ir šiltą svei
kinimo žodį visiems at
stovams ir svečiams pa 
sakė, buvęs I-jo Jaunimo 
Kongreso Australijos lie
tuvių grupės vadovas Ro
mas Cibas.

Iškilmingoje ir puikio
je nuotaikoje Sydnėjaus 
lietuviai atsisveikino su 
savo jaunimo reprezen
tantais, kurie jau birže-

PO VIEŠNAGĖS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

galėjo padaryti ir noras 
konsoliduoti galią savo 
viduje ir pavergtose sri
tyse. Nixono vizitas be 
abejo nesustiprina vilčių 
kad greitai galimi bent 
kokie pasikeitimai. At
virkščiai — jis sustipri
na įspūdį, kad primesta 
tvarka nusistovėjo ilges
niam laikui.

Žodžiu argumentų, kad 
vizitas galų gale buvo so
vietų laimėjimas netrūks - 
ta, tačiau kokia buvo al
ternatyva? Kariauti dėl 
susidariusios padėties 
pakeitimo niekas nenori 
ir iš to reikia pasidaryti 
logišką išvadą. Prasidė
jusioje bendravimo ga
dynėje būtina neužmiršti 
prezidento ketvirtadie
nio kalboje padaryto įspė 
jimo: "Būkime įsiparei
goję savo gyvenimo bū
dui (way of life) lygiai 
taip pat, kaip komunistų 
vadai, su kuriais siekia
me naujo santykiavimo, 
yra įsipareigoję savo sis
temai".

piniginės sumos, valsty
bė duoda statybai žemę 
ir kitus pinigus. Lietuvių 
Sodyboje jau baigiama 
statyti 2 mūriniai namai, 
turintieji po du butus su 
pilnais patogumais. Vė
liau yra numatoma staty
ti daugiau namų ir, apsi 
gyvenus pirmai dešim
čiai žmonių, galima gau
ti pašalpa statybai (recre- 
ation Hali) kur galima 
įrengti poilsio kamba
riai, skaitykla ir kita. Su 
dideliu pasišventimu ir 
energija šį darbą vykdo 
Sydnėjaus Soc. Moterų 
D-jos pirmininkė, senų
jų lietuvių atstovė, O. 
Baužienė. Šioje Lietu
vių Sodyboje jau gyvena 
pirmieji pensininkai lie
tuviai ir tikimasi, kad 
ateityje čia bus mūsų vy
resniųjų, pensijon išėju
sių, lietuvių gyvenimo 
centras. ***

Adelaidėje Skautų Aka
deminis Sambūris suruo
šė kultūrinę popietę, kur 
buvusi solistė ir meno 
kritikė p. Gučiuvienė 
skaitė įdomią paskaitą 
apie lietuvių operą Chi
cagoje. Po paskaitos, ku
rioje ji kritiškai apžvel
gė buvusių St. Baro ir 
D. Stankaitytės arijų iš 
pildymus, t*. Budrio iš 
magnetinės juostos buvo 
duota abiejų šių daininin 
kų ir iš Lietuvos viešė
jusio E. Kaniavos daina
vimas savo dainų Ade
laidėje. Vėliau S. Ilgū
nas pademonstravo pui
kią spalvotą filmą visų 
trijų šių dainininkų vieš
nagės Adelaidėje. Labai 
gražiai ir kultūringai 
praleista ši popietė atne
šė ir 50-ties dolerių pa
jamų, ką skautų vadeivė 
dr. J. Maželienė įteikė 
Jaunimo Kongreso kelio
nės fondui.***

Jeigu Sydnėjuje gra
žiai veikia "Plunksnos" 
klubas, Newcastel Dis
kusijų klubas, tai Mel
bourne jau kone 10-tį me
tų puikiai reiškiasi M. 
K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubas, kurio steigėju 
buvo miręs mūsų kultū
rininkas Antanas Krau
sas. Šiuometinis pirmi
ninkas yra Paulius Bal
tutis. Iki šiol daugiausiai 
susirinkimai vyksta pri
vačiuose namuose, skai
tant paskaitas ir vėliau 
paskaitų temas diskutuo
jant. Kaip ir kituose pa 
našiuose lietuvių klubuo
se, taip ir šiame Melbour
no, vyksta kultūriniai su
sirinkimai ir draugiški 
paskirų dalykų diskuta
vimai.

lio mėnesį išskrenda į 
Ameriką atstovauti ir mū
sų Australijos lietuvių 
jaunimą.

***
Melbourno mieste sa

vo 70-ties metų gimimo 
jubiliejų atšventė labai 
gerai ne tik melbourniš- 
kiams, bet ir kitiems Aus
tralijos lietuviams ži
nomas medicinos dr. Izi
dorius Kaunas. Lietuvo
je baigęs trečiąją Vytau
to Didžiojo universiteto 
medicinos fakulteto lai
dą, jis buvo paskirtas į 
Vilkaviškį apskrities gy
dytojo pareigoms ir ten 
išbuvo iki 1944metų. Aus
tralijoje dr. I. Kaunas de 
šimtį metų dirbo ligoninė 
je rentgeno techniko dar
bą, kol 1959 metais išlai
kęs reikiamus egzami
nus, pradėo dirbti Švie
timo Departamente, kaip 
mokyklų gydytojas ir ten 
išbuvo iki savo pensijos. 
Gyvendamas savo paties 
suprojektuotame name 
su savo žmona, jis buvo 
labai nuoširdžiai pasvei
kintas savo artimųjų, pa
linkint jam ir toliau taip 
gražiai ir tvirtai gyvuo
ti. Vienintelė dukra Ire
na yra ištekėjusi už inž, 
Tamošaičio ir gyvena su 
šeima Los Angeles 
mieste.

***
Melbourno aktyvus lie

tuvis visuomenininkas Al
binas Pocius su žmona 
Rūta neseniai atšventė 
savo sidabrinio vedybi
nio gyvenimo sukaktu
ves. Jie yra tur būt vie
ninteliai lietuviai Austra
lijoje, turintieji savo pui
kiai išvystytą sodininkys
tę. Tai yra 90 mylių nuo 
Melbourno kelių šimtų 
akrų didžiulis ūkis, kur 
jie turi gražius alyvme
džių, citrinų ir riešutų 
sodus. Būdamas pats 
skautininkas ir aktyvus 
skautų veikėjas, jis vi
suomet leidžia savo ūkiu 
naudotis skautams, o da
bar pasiūlė jiems įsireng
ti ten ir nuolatinę savo 
stovyklavietę.

***
Sydnėjaus jaunasis ar

chitektas Henrikas Šlite- 
ris, kuris yra vedęs jau
nesnę mūsų senųjų lietu
vių ir buvusių prieškari
nės emigracijos Austra
lijos Lietuvių S-gos pir
mininko A. Baužės dukrą 
Antoinetę prieš kurį lai
ką buvo tarnybiniais rei
kalais išvykęs į Londoną, 
tačiau dabar, kuriam lai
kui, yra perkeltas archi
tekto pareigoms įLagos, 
Nigerijoje, kur eina vy
riausio architekto parei
gas. Antoinete, baigusi 
specialius anglų kalbos 
kursus svetimšaliams 
mokyti, išvažiavo pas vy. 
rą.

♦**
Gražiame Sydnėjaus 

Engadine priemiestyje 
kuriasi pirmoji Australi
jos lietuvių, pensinin
kams pritaikinta "Lietu
vių Sodyba", kur yra sta
tomi butukai pritaikinti 
gyventi vienam ar dviem 
asmenims. Šie, australų 
vadinami "Retirement 
Village" yra prižiūrimi 
Socialinio Aprūpinimo įs
taigos ir, gavus oficialų 
pripažinimą, kaip Sydnė
juje yra gavę Socialinės 
Lietuvių Moterų D-jos ko
mitetas ir surinkus 1/3

NVANTED EXPER1ENCED 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY 
Mušt be experienced for jobbing type 
work. Steady employmenl, paid Uoli- 
dayn, paid vacation, paid hospitali- 
zation, and retirement program.

APPLY
PROCESS FOUNDRY CO. 

1537 TEMPLE. DETROIT. MICH. 
313-961-3225

(39-46)

Į mano straipsnį apie 
Grandinėlės gastroles 
Detroite atsiliepė p. Bro
nius Gražulis (Dirva, 41 
Nr.) tarp kit ko pastebė
damas, kad aš parašęs 
"recenziją". Tpriupažy- 
mėti, kad aš jokių recen
zijų nerašau: rašau tik 
savo, kaipo eilinio žiūro
vo, įspūdžius. Recenzijų 
rašymas yra specialybė, 
kurios aš neturiu.

Toliau jis kaltina ma
ne, kad aš apibūdinęs 
Grandinėlės išvyką gana 
"vienašališkai", apsi
lenkdamas "su faktais", 
tad jis bandysiąs tuos 
"įvairius netikslumus ati
taisyti". Ir ima atitai- 
sinėti.

Anot jo, jau pats pir
mas sakinys, kad "kai 
Liudas Sagys ir Juozas 
Lingys pradėjo šokti su 
savo Grandinėle" pasa
kąs, jog autorius nebū- 
siąs "bešalis", o duo
siąs "vėjo Grandinėlei". 
O kodėl aš nebuvau "be
šalis"? O gi todėl, kad 
clevelandiečiai nesą gir
dėję, kad "kokiu nors 
Grandinėlės vadovu būtų 
J. Lingys".

Clevelandiečiai gal ir 
negirdėjo, omes.detroi- 
tiečiai, tatai išskaitėme 
iš Detroito spektaklio 
Grandinėlės programos: 
ten buvo įrašytos Lingio 
ir Sagio pavardės. Gal 
p. Bronius Gražulis ma
lonėtų mums paaiškinti, 
kaip ten pateko Lingio pa
vardė? Jei Grandinėlės 
pati vadovybė matė rei
kalo įtraukti ir Lingio pa
vardę, tai kam čia man 
primetinėti "netikslu
mus" ir kažkokius "vėjo 
davimus"?

Ką ten B. Gražulis 
kalba apie mano pareikš
tą nuomonę dėl atskirų 
šokių, tai jau jo reika
las. Rašydamas savo įs
pūdžius iš spektaklio sa
lės aš nesidairau, ką ra
šo apie Grandinėlę Cle
velando, Chicagos, Wa- 
terburio lietuviai ir ne
lietuviai recenzentai, ku
rių didelius autoritetus 
B. Gražulis iškelia savo 

. rašinyje: aš rašau, kokį 
man spektaklis padarė įs
pūdį, ir viskas. Aš neno
riu niekam savo nuomo
nės primesti. Jei B. Gra
žuliui ir kitiems lietu
viams ir nelietuviams re
cenzentams Šluotos šo
kis ir bernų tarškinimas 
pagaliukais įpiršlio "kny
gą" yra aukščiausia ir ne
ginčytina estetinio sko
nio tobulybė, tai aš dėl 
to nesiginčiju ir jokių 
protesto eisenų organi

zuoti neketinu. Savo 
straipsnyje aš tik drau
giškai Grandinėlės vado
vybei priminiau, kad gal 
būtų pravartu tas abi "to
bulas" scenas dar kartą 
peržiūrėti ir įnešti kai 
kurių pataisų. Sakysime, 
piršlio pakišimas po suo
lu man nieku būdu nepa
darė didelio estetinio įs
pūdžio ir kaime per vestu
ves piršlio niekas po suo
lu nekaišioavo.

Dar keletas žodžių dėl 
"vėjo davimo". Aš Gran- 
dinėlį mėgstu, — man 
rodos, ji atvėrė naują la
pą mūsų tautinio šokio 
istorijoje (deja, mes ne
galime palyginti, kas to
je srityje daroma ir pa
daryta okupuotoje Lietu
voje) mes visi jai gar
siai plojame ir ypačiai 
linkime "gero vėjo" plau
kiant per Atlantą gastro
lėms į vakarų Europą. 
Mes visi jai to linkime 
neatsižvelgdami, ar kas 
kalba apie jos darbą su 
"tikslumais", ar su "ne
tikslumais"...

Vyt. Alantas 

Be kieno

PROTESTUODAMI- 
SUSTABDĖ VEIKLĄ 
Sydney lietuvių jauni

mas pirmame pasaulio 
jaunimo kongrese gerai 
užsirekomendavo. Tada 
Sydney jaunimo kongreso 
komitetas ėjo ir centri
nio komiteto pareigas 
Australijoje,
nors kišimosi iš šalies, 
šis komitetas suorganiza
vo sklandžią, be jokių ne
susipratimų išvykąįpir- 
mąjį jaunimo kongresą.

Iš jaunimo organizaci
jų delegatų sudarytas II 
PLJK komitetas Sydnėju
je per 8 mėnesius išvystė 
pasigėrėtinai plačią veik
lą. įsigijo aktyvios jauni
mo organizacijos vardą. 
Apie gražią šio komiteto 
veiklą buvo rašyta ir JAV 
lietuviškoje spaudoje, 
statant Sydnėjaus komite
tą pavyzdžiu kitiems ko
mitetams. Didelį dėmesį 
atkreipė Amerikos lietu
viškoji spauda, kada Syd
nėjaus jaunimo kongreso 
komitetas išleido jauni
mo "Mūsų Pastogės"nu
merį, kuris buvo gerai 
įvertintas.

Bet nuo š.m. gegužės 
21 d. šio judraus jaunimo 
komiteto veikla sustab
dyta protestuojant prieš 
Krašto Valdybos pirmi
ninko kišimosi į komite
to vidaus santvarką.

Krašto Valdybos pir
mininkas, kaip jis rašo, 
"pastebėjęs tam tikrų ne
tikslumų minėto komite
to veikloje...", pavedė 
Sydney jaunimo komiteto 
darbus Sydnėjaus apylin 
kės valdybos pirmininko 
asmeninei priežiūrai.

Jaunimo kongreso ko
mitetas su Apylinkės val
dybos pirmininko įsiki
šimu negalėjo sutikti ir 
todėl protestuodamas sa
vo veiklą sustabdė iki 
Krašto Valdybos pirmi
ninkas neatšauks savo pa
skelbtą priežiūros raštą.

Būtų daug geriau, jei 
Krašto Valdyba iš jauni
mo darbų semtųsi stipry
bės saviems darbams, o 
jaunimo darbus paliktų 
jaunimui nudirbti.

Jaunimas raštu buvo 
atkreipęs Krašto Valdy
bos pirmininko dėmesį,

kad per lietuvius biznie
rius galima šimtu dole
rių pigiau nuvykti į kon
gresą, kas 75 asmenims 
sudaro apčiuopiamą su
mą. Atsakydamas į šitą 
raštą Krašto valdybos 
pirm.rašė: "Krašto Vai
dyba neturėjo ir neturi 
tikslo nugabenti visus lie
tuvius, norinčius važiuo
ti ta proga į JAV, pačiu 
pigiausiu būdu". Kaip 
matosi Krašto Valdyba 
tokio tikslo neturi, bet 
šių dienų jaunimas tokį 
tikslą tikrai turi.

Būtų buvę daug geriau, 
jei Krašto valdyba kelio
nę į Jaunimo Kongresą 
būtų leidusi pačiam jau
nimui tvarkyti, lygiai 
taip, kaip buvo pirmojo 
kongreso metu. Mūsų jau
nimas būtų laimingesnis, 
pigiau kaštuotų, kelionė 
būtų trumpesnė, nereikė
tų nuo salos į salą skris
ti, kaip kad dabar yra nu
matyta.

Atstovas
KUR GIMĖ
V. GUSTAINIS?
Korp! Neo-Lithuania 

pirm. Jono Valkiūno kal
boj, pasakyto} Chicagoje 
surengtame minėjime - 
akademijoj a. a. Valen
tinui Gustainiui pagerb
ti ir atspausdintoj Dir
voj, 1971 m. 93 Nr. nu
rodyta, kad V. Gustainis 
gimęs Skardupių km., Sin
tautų valsč. Šakių apskri 
tyje, gi Marija Kasakai- 
tytė savo straipsnyje "Va
lentiną Gustainį amžiny
bėn palydėjus" (Dirva 10 
Nr. 1972) rašo, kad V. 
Gustinis mirė Lietuvoje 
Šakių apskr., Girškabū- 
dyje savo gimtajame kai 
me. Griškabūdis nėra kai 
mas, bet parapijos mies
telis su gražiausia ar sa
kyčiau tipiškiausia bažny 
čia zanavykų krašte, o 
gal ir visoj Suvalkijoj. 
Laukiau ilgai ir stebė
jaus, kad niekas iki šiol 
nepastebėjo, kad a.a. Gus
tainis yra gimęs dviejuo
se skirtinguose kaimuo
se.

Kadangi mano ir a.a. 
Gustainio tėviškės buvo 
tik apie 2,5 km. atstu
mo nuo viena kitos, man 
kilo klausimas - abejonė. 
Gal jis gimė vienur,opo 
to tėvai persikėlė kitur 
su visa šeima. Nuo mažų 
dienų žinojau, "kad Gustai- 
nių šeima gyveno Vinkš- 
nupių km. Griškabūdžio 
valsč. Šakių apskr. Būda
mas visai vaikigalis ma- 
tydavu jį kai parvažiuo
davo atostogų caro val
džios nustatytoje gimna
zisto uniformoje (rodos 
mokėsi Mariampolės 
gimnazijoj). Asmeniš
kai nepasižinojom ir ne
buvom niekad susitikę, 
bet kaip kaimyno veikla, 
jau subrendęs visada do
mėjausi, sekdamas spau
doje jo atliekamus mūsų 
Tėvynei darbus.

Pasiteiravęs Lietuvo
je suradau žmogų, kuris 
patvirtino, kad a.a. V. 
Gustainis tikrai yra gi
męs Vinkšnupių km. Griš
kabūdžio valsč., Šakių 
apskr.

Vytautas Česnavičius 
Brooklyn, N.Y.

WANTED IST CLASS SKILLED
ALUMINUM EXTRUSION 

DIE REPAIRMAN 
Kavvneer Company of Harrisonburg, 
ViTįimra, has an v>perAr\x for an ex- 
perienced die repairman. This cxperi- 
ence mušt be in aluminum extru»ion. 
\Ve offer an outstanding benefil pro- 
«ram and a atarting salary commen
surate with experience and ability. 
We are localed in the beautiful Sheiv 
r.ndoah Valley of Virginia.
\X lite, giving experience and salary 
icouiremenls.

KAWNEER-AMAX
P. O. Box 403 

HarrisonburK, Virginia 22801 
An Equal Opportunity Employer
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DU ROMO KALANTOS 

VEIDAI
Gegužės 14 d., sekma

dienį, vidudienio metu 
Kauno Laisvės alėjos 
praeiviai buvo sukrėsti 
nepaprasto vaizdo: Mies - 
to sode prie teatro lieps
nojo gyvas žmogus: Ro
mas Kalanta aukojo savo 
gyvybę Lietuvos laisvei!

Kas jis toks buvo?
Tuo tarpu smulkesnių 

žinių apie jį neturime, 
tik žinome, kad jis gimė 
1953 m., atseit, buvo 19 
metų jaunuolis, dirbo fab
rike, o vakarais lankė 
mokyklą. Atrodo, kad jis 
buvo vienas iš tūkstančių 
jaunuolių, gimusių ir au
gusių okupacijos metais.

Iš anksto buvo galima 
numatyti, kaip raudonoji 
propaganda tą įvykį pri
statys savo visuomenei 
ir pasauliui, bet gal šį
kart įdomiausia tai, 
kad smulkindama ir be- 
tušuodama įvykio reikš
mę pati savo išdavė.

Daugiausia išeiviams 
yra leidžiamas toks sa- 
vaitinuks "Gimtasis 
Kraštas". Gegužės 25nr. 
jis paskelbė ilgoką Kalan
tos žygio aprašymą už
vardintą "Visuomenė 
smerkia". Savaitinuks, 
pagal visas raudonosios 
propagandos taisykles, 
visaip pasistengė įvykį 
sumenkinti ir suniekinti 
patį Kalantą bei "dykaduo
nius paauglius", kurie 
drumstė viešą tvarką, ta
čiau jo paties paduodami 
duomenys kalba visai 
priešingai.

Tardymo organai išty
rę ir nustatę Kalantos sa
vižudybės aplinkybes, ra
šo laikraštis. Buvusi su
daryta teisminė medici
ninė komisija, ir pažiūrė
kite kas įją įėjo: Vilniaus 
universiteto medicinos 
fakulteto docentė J. And- 
riuškevičienė, Respubli
kinės Kauno psichoneuro
loginės ligoninės vyr. 
gydytojas V. Berneris, 
Kauno medicinos institu
to prof. J. Šurkus, Lietu
vos TSR Sveikatos apsau
gos ministerijos vyriau
sias psichiatras J. Gut- 
manas "ir kiti šios sri
ties specialistai", baigia 
sąrašą "Gimtasis Kraš
tas". Atseit, visi dideli 
autoritetai! įdomu, kad 
Kaune autoritetų pritrū
ko ir net teko šauktis Vil
niaus universiteto! Komi
sija atlikusi teisminępsi- 
chiatrinę ekspertizę, iš
analizavusi Kalantos už
rašus, laiškus, piešinius 
(tur būt, Romas buvo lin 
kęs į meną? V.A.), tėvų, 
mokytojų, draugų parody 
mus ir buvę nustatyta, 
kad "R. Kalanta buvo psi
chinis ligonis ir nusižu
dė, būdamas liguistoje 
būsenoje".

Atseit, didieji "respub
likos" autoritetai ėmė 
šaudyti iš patrankų į varg 
šą jaunuolį darbininką 

studentą tik tam, kad jis 
būtų "pripažintas" esąs 
"psichinis ligonis"! Ko
dėl jis staiga pasidarė 
toks reikšmingas? Tur 
būt, "respublikoje" pasi
taiko ir daugiau savižu
džių, bet niekam nerūpi 
sudarinėti "teisminių psi
chiatrinių komisijų" nu
statinėti priežastims, ko 
dėl jie pasidaro sau galą. 
Kadangi Romo Kalantos 
susideginimas yra kalti
nimo aktas pavergėjams, 
tai autoritetingų komisi
jų sudarinėjimas jo nu
sižudymo aplinkybėms 
tirti yra ne kas kita, kaip 
žūtbūtinis noras išsitei
sinti patiems okupan
tams, suversti kaltę ki
tiems, pateisinti patįoku 
pacijos faktą. Kaipgi, juk 
dabar Lietuva tokia lai
minga po maskolio batu, 
tad kaip galima reikšti 
prieš tai protestą ir dar 
tokia neįprasta tiesiog 
baisia susideginimo for
ma!

Mes nežinome ir nega 
lime žinoti, ką aukščiau 
paminėtieji komisijos na
riai patys jaučia ir gal
voja, bet mes tikrai ži
nome, kad jie buvo pri
versti kalbėti okupanto 
lūpomis.

Toliau "Gimtasis Kraš
tas" sako, kad tuo "tra
gišku įvykiu pabandė pa
sinaudoti grupelė dyka
duoniaujančių paauglių, 
kurie, kurstomi neatsa
kingų asmenų, trukdė 
mieste rimtį, pažeidinė
jo viešąją tvarką". Ka
žin kas buvo tie "neat
sakingi asmenys" kurie 
kurstė "dykaduoniaujan
čius paauglius"? Laik
raštis pamini keturių 
"dykaduoniaujančių" jau
nuolių pavardes, kurie, 
aišku, visi padaryti "nusi
žengėliais". Keista, kad 
tai "dykaduoniaujančių 
paauglių grupelei" mal
šinti nebeužteko Kauno 
milicijos, o teko iškvies
ti specialistus riaušių 
malšintojus — mangolo 
kareivius! Ir vėl laik
raštis sumini visą eilę 
mokslininkų, menininkų 
ir visokių kitokių darbuo
tojų, kurie smerkia "iš
sišokėlius" ir pritaria 
"toms priemonėms,ku
rių buvo imtasi" viešajai 
tvarkai mieste palaikyti, 
kitaip sakant, paplojo 
per petį geltonvei- 
džiams, kurie durtuvais 
malšino jų brolius!

Taigi, čia ir turime du 
Romo Kalantos portre
tus: vieną piešia raudo
noji Kremliaus užsukta 
propaganda, kitą piešia
me mes ir laisvasis pa
saulis. Mums, lietu
viams, nesvarbu ar mes 
būtume išsiblaškę po lais
vąjį pasaulį, ar gyventu
me Lietuvoje, didvyrio 
Romo Kalantos portretas 
liekas tas pats. Jis buvo

Priešrinkiminių komp
limentų atskiestoje kal
boje į sovietų "liaudį" iš 
Masvos televizinės sto
ties prezidentas Nixo- 
nas pabrėžtinai - senti
mentaliai kalbėjo apie 
simboliškai pranašingą 
lengvutį pavasario lietu
tį, kuris sutiko jo lėktu
vą Vnukovo-2 aerouoste.

Toks lietutis, pasak 
prezidentą, daigina goje
liuose grybus. Daigins 
toks lietutis, aišku, tarp
tautinės taikos daigelius.

Kalba buvo politinio 
Nixono genijos viršūnė. 
Jis pasakė tą kalbą į Ame
rikos "liaudį", į Ameri
kos rinkikus pro priešiš
kos šalies mikrofonus. 
Bet gera prezidento nuo
taika, apsukrios ir poli
tiškai apskaičiuotos ale
gorijos, atskambančios 
ūpingų pacifistų širdyse, 
grybai gojeliuose ir tai
kos daigai politikoje, "pa
vasarinis lietutis", vis
kas susikirto ir prasilen 
kė su brutaliai grubia 
Nixoną priėmusios ša
lies struktūra.

"Pavasarinis lietutis" 
nei atgaivino, nei prislo
pino šiurpių nuotaikų pa
vergtoje Lietuvoje. Lietu
voje, Maskvoje, visame

tvirtas lietuvis, kietas pa
siryžėlis; didžiadvasis 
patriotas, kuris nepasi
gailėjo savo jaunos gyvy
bės ir didžios kančios pa 
reikšti ugninį protestą ir 
kaltinimą lietuvių tautos 
priešams! Jo gyvasis 
fakelas Kauno miesto so
de gegužės 14 d. švystelė
jo per visąpasaulį, sukel
damas pasipiktinimo ir 
užuojautos bangą paverg
tai tautai ir primindamas 
visiems geros valios 
žmonėms, kad vergijos 
nuodingos piktžolės dar 
tebeklesti.

Taigi, "Gimtojo Kraš
to" straipsnelio užvardi- 
jimas "Visuomenė smer 
kia" gal tėra vieninte
lis teisingas teiginys: 
taip, Lietuvos visuomenė 
smerkia okupaciją irpa- 
rodo tai savo geriausių 
sūnų ugniniais gyvybės 
fakelais, taipgi smerkia 
ir visas laisvasis pasau
lis!

Vyt. Alantas

DIRVA

Sv. Jono katedra Clevelande birželio 1 d. vakare buvo pilna žmonių, prisirinkusių Į iškilmingas pa
maldas už kenčiančią Lietuvą ir lietuvį herojų Romą Kalantą.

ROMO KALANTOS PILĖNAI... (2)

TRYS GALIONAI BENZINO...
pasaulyje staiga sudun
dėjo pasaulinės sensaci
jos dydžio naujiena: Kau
ne, dėl politinių siekių, 
dėl politinio protesto su
sidegino jaunuolis!

Amerika, bent etiškai
- formaliai, nepripažįsta 
sovietinės militarinės 
aneksijos, užgožtos ant 
Lietuvos valstybės. Tad
— nusižudė, susidegino 
jaunuolis Maskvos pa
vergtoje šalyje. Tirštas, 
skambus Jano Palacho su
sideginimo aidas. Vienas 
laisvės vardu susidegino 
Prahos gatvėje, kitas gi 
Kaune.

Amerikos prezidento 
pagarbintas "pavasario 
lietutis" nepajėgė prislo
pinti Romo Kalantos su
sideginimo laužo pašvais
čių. Anaip tol, tą dieną ši 
šiurpi naujiena iš Kauno 
netgi nustelbė pasaulio 
spaudoje retorišką Nixo- 
no kalbą. ^Maskvoje, vie
šėdamas buvusios caro 
rezidencijos patalpose, 
Nixonas turėjo atrasti sa
vo dienos rutinos apžval
gose žodį Kaunas ir var
dą — Romas Kalanta

Savo įnoringu pokštu 
istorija parengė tą tra
gišką sinchronizaciją.

ROMO KALANTOS pa
vardė, tarptautinių žinių 
agentūrų bei jų kores
pondentų skubotume, dėl 
nevisai aiškių dar prie
žasčių, buvo iškraipyta. 
Jeigu jo vardas Roman, 
arba Romanas lietuviš
koje vartosenoje yra Ro
mas, pavardė buvo vadi
nama Talanta, Talantas, 
Talauta. Prancūzų šal
tiniai paminėjo ir Saka- 
lanta.

Tai buvo jis: kuklus, 
tvarkingas, gerai įsikū 
rusios šeimos vaikas, 
siekiąs mokslo ir lankąs 
paskutinę, vienuoliktą 
klasę formalus komjau
nuolis ROMAS KALAN
TA, kurio susidegini
mas, savilaužo dūmai ir 
liepsnos nebuvo prislo
pinti "pavasario lietu
čio" maskviniame Vnu- 
kovo -2 aerouoste!

Savilaužo pašvaistės 
atšvito pasaulio danguje 
gegužės keturioliktąją. 
Tą dieną devyniolikame
tis Romas Kalanta susi 
degino prie Kauno muzi 
kinio teatro, savotiškoje 

tradicinėje Lietuvių me 
no ramovėje. Čia, ant 
grantinių postamentų sto
vi stambūs bronziniai M.
K. Čiurlionio ir Č. Sas
nausko biustai. Tai Kau
no kampelis, skirtas me
no polėkiui, fantastiškam 
melodijos ir vaizdo sie
kiui. Tai šie lietuviško
jo genijaus atstovai buvo 
Romo Kalantos žygio liu
dininkai.

Liudininkai buvo ir gau
si kauniečių minia, sek
madienį pildanti sodą, po
ilsiaujanti, pripildžiusi 
suolelius, vaikštinėjanti 
maksfaltuotais sodo ta
kais tarp didelių, ūks
mingų medžių.

Lietuvos jaunuomenė
je kad ir kaip tramdomi 
režimo, kad ir kaip žalo
jami propagandos, neiš
nyksta savitumo ir savi
garbos siekiai. Tie sie
kiai, gal būt nėra tas tra
faretinis patriotizmas, 
kurį 1944 metų egzodas 
išsivežė kaip savo idėji
nį ir ideologinį bagažą į 
Vokią, į Ameriką, į Lo
tynų Amerikos bei Aus
tralijos tolybes. Dabarti 
nis lietuviškojo jaunimo 
savitumas yra natūralus 
istorinės tautos (prof. M. 
Rdmerio terminas) pali
kimas jaustis šeiminin
ku savo krašte ir neiš
blėstantis nenoras imtis 
iš kitataučio savitvarkos 
pavyzdžius. Šitoks dabar 
yra lietuviškas jauni
mas, šitoks ir jų patrio
tizmas, savistovumo deg
las, perimtas iš istori
nės tautos delno. Be abe
jo toks buvo ir Romas Ka 
lanta. Lietuva — tai aš. 
Lietuva — tai mes. Ir ta
da, kaž kur šone, kaip ne

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nr. 44 — 3
kenčiama blogybė knibž
da ir raitosi primestinė 
blogybė: svetimųjų kon
trolė.

Nūdienį lietuvių pat
riotizmą nuoširdžiai 
stengiasi suprasti išei
vija ir jos jaunimas. Li
beralų ir ortodoksų nuo
monės susikryžiuoja 
smulkmenų liūnuose, bet 
esmėje visi vienodai ne
pilnai suvokia dabartinį 
lietuviškojo patriotizmo 
povaizdį. Tiktai sovieti
nės santvarkos sistemo
je užaugęs žmogus su
pranta savo tautos sąvo
ką, kuri režimo degraduo
ta skursti kaip svetimų 
primesto režimo tarnai
te. Iš ok. Krašte likusios 
kartos matyti tautinio ide 
alizmo švytesius. Ir jeigu 
vaizdiniai menai bei raš
tija turi boksinių piršti
nių smūgių deformuotus 
veidus (tai režimas bok- 
suoja), lituanistiniai 
mokslai ilgam liudys at
kaklų lietuvio išsilaiky
mą savo tėvynėje...

Sekmadienį, gegužės 
14 d. Romas Kalantanuta-
rė įgyvendinti savo ilgai 
puoselėtą žygį: susidegin
ti viešumoje ir idėjos var
dan. Dar mes nesusekėm 
iš kur jis gavo tris galio
nus benzino? Pagaliau, 
negalima nė patikrinti, 
ar tai buvo trys galionai, 
ne daugiau, ne mažiau. 
Žmogaus kūną sudeginti 
reikia žymiai daugiau 
benzino. Bet numirti ga 
Įima su jo neva turimu 
kiekiu. Susideginimo me
tu mirtį pagreitina aukos 
poza. Labai retos Saigo- 
ne susideginusių budistų 
vienuolių nuotraukos, ro
do juos sėdinčius ant že
mės. Spauda tvirtina, kad 
jų mirtys buvo greitos, 
nes apsipylė benzinu nuo 
galvos.

Kodėl Romas Kalanta 
po savilaužo išgyveno 
dar dvylika valandų, ku
rios pripildė jo paskuti
nes gyvenimo valandas or
ganizmo neatlaikytomis 
kančiomis? Romas Ka
lanta, be abejo gerai iš
studijavo iš jam prieina 
mų įmanomų šaltinių če
kų jaunuolio Jan Pala
cho susideginimą Pra
hos aikštėje. Šitokiam 
veiksmui reikia tam tik
rų sąlygų. Reikia numa
tyti tam tikrą atstumą 
nuo nepageidaujamų ug
nies gesintojų, kurie gry. 
nai humanistiniais sume
timais atskubės gelbėti 
žūstančią liepsnoje auką, 
gesins ugnį, trauks auką 
iš liepsnų. Reikia tinka
mai atsisėsti, suskubti 
apsipilti degalais ir vis 
likti viešumoj, kitų aki
vaizdoje. Visa tai prime. 
na pasiruošimą atenta
tui... Bet tai idėjinis aten
tatas prieš... savo gyvy
bę.

(Tęsinys sekančiame 
Dirvos numeryje)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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KELIAS Į KAPITULIACIJĄ
Nepaprasti sovietų laimėjimai. - Ar nepasivaideno 

Nixonui Kremliuje von Ribbentropo dvasia?

Šią vasarą komunisti
nė Rusija daugiau laimė
jo, negu mums nelaimin
gaisiais 1939-40 metais. 
Ne be Washingtono spau
dimo, Vak. Vokietijos 
Bundesratas patvirtino 
sutartis, kurios užant
spaudavo visus teritori
nius Sov. Rusijos laimė
jimus Antrojo pasaulinio 
karo metu. Tačiau tai tik 
menkiekis, palyginus su 
tomis dovanomis, kurias 
prez. Nixonas nuvežė 
Kramliui.

MITOLOGIJA APIE 
SUTARTIS

Jau yra prieš tai buvę 
septyni "viršūnių susiti
kimai" tarp JAV prezi
dentų ir sovietų vadų. 
Per tuos susitikimus, 
kaip nustatė "U.S. News 
and World Report" žur
nalas (V.29), buvo pada
ryti 25 susitarimai, ku
rių 24 sovietai nevykdė 
ir įvykdė vos vieną: įsto. 
jo įkąrą su Japonija,kai 
ji jau buvo amerikiečių 
nugalėta ir prašė taikos 
per rusų tarpininkavi
mą. Vietoje taikos susi
laukė karo paskelbimą ir 
ta proga sovietai pasi
glemžė Kurilų salas ir 
pusę Sachalino.

Visos naujos sutartys, 
kurias prez. Nixonas tik 
ką pasirašė Maskvoje, 
yra naudingos tik Sov. 
Rusijai. Jos nieko gero 
nežada JAV ir kaip tik 
joms sudaro didelius pa 
vojus. Jeigu tos sutar
tys nebūtų sovietams 
naudingos, jie nebūtų jų 
pasirašę tik "dėl mei
lės" Nixonui ir JAV. Kas 
jose sovietams nepatiks, 
to jie nevykdys. Juk tas 
pats Brežnevas 1968 m. 
pasirašė susitarimą su 
komunistu Dubčeku, ta
čiau Čekoslovakija netru
kus buvo užpulta ir .oku
puota, Sovietų dėsnis 
yra: "Pasikeitė aplinky
bės, todėl susitarimas 
nebegalioja". Amerikie
čiai nusileido visais punk
tais : netrukus įvyks so
vietinio stiliaus Europos 
saugumo konferencija, 
kad užtikrintų sovietų do
minavimą Centrinėj Eu
ropoj. Tatai buvo pradė

ta jau Roosevelto laikais. 
Tačiau jis Jaltoje "išpar
davė" tik Europą, o da
bar vyko Kremliuje ir 
JAV išpardavimas. Da
lis sovietų šnipų neteks 
darbo, kai technologinės 
ir militarinės paslaptys 
bus oficialiai atiduotos. 
Nebe atominiai, bet "la- 
seriniai" ginklai netru
kus turės lemiamos 
reikšmės. Ir visa tai so
vietai gaus dovanai.

KAPITULIACIJOS PRIE
ŽASTYS: TAIKOS FIKCI 
JA AR BŪTINUMAS?

Kodėl JAV prezidentas 
padarė tą "žygį įKano- 
są?" Tik jau ne dėl gar
siai skelbiamos taikos 
meilės. Jis pakliuvo į gud
rias sovietų politikos 
pinkles. Sovietai moka 
sukurti "įtampą" ir už 
jos atleidimą išsidera di
deles nuolaidas. Šiuokart 
įtampos punktas yraViet 
namas. Anksčiau buvo Ku
ba. Pamatysime, kad ne
trukus atsiras naujas 
"įtampos židinys", kurį 
amerikiečiai bandys ge
sinti naujomis nuolaido
mis.

Nei Pekine, nei Mask
voje prez. Nixonas nieko 
nelaimėjo dėl Vietnamo. 
Karą galima tik arba lai
mėti, arba pralaimėti. Vi 
dūrinio kelio nėra. Kodėl 
taip ilgai laukė su uostų 
užminavimu ir blokada? 
Kodėl sulaikė oro puoli
mus net ketveris metus? 
Seniai galėjo karą baigti 
pergale. Dešimtys tūks
tančių gyvybių būtų buvę 
sutaupyta. Kariniai žino
vai tas priemones seniai 
siūlė. Šiauriečiai laimi 
mūšius su sovietinėmis 
130 mil. kalibro patranko
mis, tankais, priešlėktu
vinėmis ir kitokiomis ra
ketomis. Tokių sunkių 
ginklų oro keliu daug ne- 
pristatysi. Dabartiniai 
mūšiai nepaprastai sunai
kina abu kraštu, pareika
lauja didelių aukų. Kari
niai specialistai žino 
priemones, tik ir vėl nie 
kas jų neklauso. O prie
monės yra labai papras
tos. Kadangi šiauriečiai 
beveik visas savo kari
nes jėgas pasiuntė invazi 

jai į pietus, tai galingam 
amerikiečių laivynui bū
tų vieni niekai išsodinti 
kokią tegul it pietų viet
namiečių marinų divizi
ją šiaurės Vietname, kur 
nors prie Haipongo. Ta
da šiauriečiai bematant 
atšauktų visas savo divi
zijas iš Pietų Vietnamo. 
Marinus būtų galima vėl 
atgal susodinti į laivus. 
Pietų Vietnamas būtų iš
gelbėtas ir amerikiečių 
likučiams negrėstų sunai 
kinimo pavojus.

BELIKO TIK PENKERI 
LAISVES METAI?

Pagal strateginių gink
lų apribojimo sutartį, 
amerikiečiai sustabdys 
savo atominių ginklą kie
kybinę gamybą. Jau irda 
bar sovietai turi apie 
600 sausumoj įrengtų 
tarpkontinentinių raketų 
daugiau, negu amerikie
čiai. Pastarieji viršija 
atominėmis raketomis 
apgi nk 1 uotais po vandeai - 
niais laivais. Tačiau nau
ja sutartis leidžia sovie
tams pasivyti ir net pra
lenkti amerikiečius ir 
šioje srityje santykiu 42: 
41 sovietų naudai. Sovie
tai nesižavi "paritetu", 
jie nori aiškiai pervir
šyti. Jie nebijo pasidary
ti per daug stiprūs, jie 
nesibaido "overkill". Ap
skaičiuojama, kad po ko
kių penkerių metų sovie
tų atominių raketų santy
kis bus 4:1 jų naudai. Štai 
tada jie ir galės sukelti 
naujus "Vietnamas’’, šan
tažuoti arba tiesiog pa
siųsti ultimatumą, kaip

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VLMSTG IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Baltijos valstybėms 1940 
m. Žinoma, amerikiečių 
ginklų kokybė galės būti 
geresnė. Tačiau ameri
kiečius baugina skai
čiai ir jie galės kapitu
liuoti be karo. Jau ir bar
barai žinojo, kad geriau 
yra paimti sveiką priešo 
miestą ir tada jį apiplėš
ti, negu gauti griuvėsius. 
Todėl ir vartojo visokias 
klastas. Tą patį meto
dą panaudojo rusai su Bal
tijos valstybėmis 1939- 
40 m. Tąpatįjiedabar da 
ro su amerikiečiais. Juk 
mūsų Bizuskas ir Urbšys 
irgi gėrė draugiškus tos
tus Kremliuje su pačiu 
Stalinu, kaip dabar Nixo- 
nas su Brežnevu. Reikė
tų mūsų veiksniams pasi
rūpinti, kad būtų pasiųs
tos Bizausko, Merkio ir 
Urbšio biografijos į Bal 
tuosius Rūmus. Tegul iš 
anksto pasiruošia...

Labai galimas (beveik 
tikras'.) dalykas, kad per 
1976 m. prezidentinius 
rinkimus JAV-se laimės 
koks liberalas. Sovietai 
tada bus toli pralenkę 
amerikiečius savo apsi
ginklavimu. Išvados sa
vaime aiškios.

Vistiek sveiku protu 
negalima suprasti, kas- 
gi vertė amerikiečius pa
sirašyti tokią pavojingą 
sutartį. Kartojasi 1939 
m. istorija. Tada į Mask
vą važinėjo von Ribben- 
trop. Galima tik taip pa
galvoti. Visokių "peace- 
nikų" apglušintas Kongre
sas vistiek neskirs pa
kankamai pinigų krašto 
gynybai tinkamame lygy
je išlaikyti. Tad tegul bū
na sutartis, patvirtinta 
Senato, tuomet nebus ga
lima taip lengvai apkal
tinti Administraciją už 
apsileidimą. Deita

(Pabaiga kitame nr.)

Detroito "Aušros" lituanistinės mokyklos abiturientai Edvardas 
Vasiliauskas ir Rūta Misiūnaitė per mokyklos užbaigimo dienos iš
kilmes įteikė gėlių puokštę mokytojai Stefai Kaunelienei.

K. Sragausko nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

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

Kreiptis tiesiai į vilą 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.

VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis Lietuvis” •

Tą šeštadienio rytą Česnulis pabudo vėlai, 
bet nesijautė pasilsėjęs. Kūnas tebesnaudė iš nuo
vargio, o apniukusioje galvoje slankiojo nelinks
mos mintys. Prieš pusrytį jis niekad nerūkydavo, 
bet šįkart pasiėmė nuo naktinio staliuko cigaretę, 
užsidegė ir tingiai pūtė dūmus palubėn. Koks jo gy
venimas? Ne gyvenimas, o merdėjimas! Nieko 
šviesesnio, jokios ateities! Jį vis dažniau apnikda
vo vienatvės priepuoliai. Darbovietėje jis draugų 
neturėjo ir neieškojo. Darbo metu jis persimesda
vo vienu kitu žodžiu su bendradarbiais, o išėjęs iš 
fabriko juos pamiršdavo. Jei jis būtų mėgęs išgerti 
ir su jais užsukti į barą,gal ir būtų užsimezgus ar
timesnė pažintis, bet po barus trankytis jis nemėgo, 
o jei retuomiais ir užeidavo, tai ne tiek iš pomėgio, 
kiek iš noro kaip nors užmiršti laiką. Namie jis 
kartais pasikalbėdavo su iMakinotšiene, teisingiau 
sakant, ji kalbėdavo, o jis kantriai klausydavosi, 
bet kas jam rūpėjo tos nelaimingos moteriškės ai
manavimai dėl valkatos sūnaus? Jis būdavo paten
kintas, kai jos draugyste mandagiai nusikratydavo. 
Jo draugas Poška nors ir ketino paskambinti po su
sitikimo lietuvių vakarėlyje, bet ligi šiol tylėjo, 

matyt, varė antvalandžius mašinai pirkti, susitiki
nėjo su savo mergina ir, žinoma, ko mažiausiai 
kvaršino sau galvą apie jį. Išskyrus retkarčiais 
sekmadieniais, jis nesusitikdavo ir su savo dėde 
Sintautų, kuris irgi buvo įnikęs į savo darbus dar
belius.

-- Atrodo, kad ir vėl teks lįsti įsmuklę ir už
miršti laiką su savo ištikimu draugu Bevardžiu,— 
Česnulis karčiai šyptelėjo, giliai įtraukdamas dū
mą. — Džiaukis gyvenimu užsidaręs savo namo 
langus ir duris...

Jis tik tiek galėjo džiaugtis, kad fabrike gavo 
kitą darbą. Dabar jis nukabinėjo nuo didžiojo kon
vejerio transmisijų apsaugas, panašias įpuodynes 
motoro dalis, ir kabinėjo jas ant mažo konvejeriu- 
ko, kuris skubėdamas nešė jas apačion. Darbas bu
vo kur kas lengvesnis, kaip kad dirbant prie motoro 
dangčių juostos gale. Atsirado čia ir šiokių tokių 
pramogų.

Jis smalsiai stebėdavo kitapus slenkančios 
juostos dirbantį "armėnų kunigaikštį" Abdulą, 
kuris nuo konvejerio nukabinėjo panašias į medžio 
lapą smulkias, metalines daleles ir metė jas dide- 
lėn pintinėn arba žėrė "palėpėn". Žemo ūgio, dide
le, ereliška nosimi ir baltutėliais plaukais vyrutis 
dirbo lyg atžagariaudamas, nenoromis, kartais švil
paudamas, kartais dainuodamas, taip bent sprendė 
Česnulis iš jo lūpų judėsenos,nes balso tame trenks 
me girdėti negalėjai. Grįžtelėjęs įČesnulį, "kuni
gaikštis" paglostydavo ranka pilvą, atseit, klausda
vo, ar jam patinka naujas darbas, Česnulis irgi pa
braukydavo pilvą, atseit, duodavo suprasti, kad 
darbas nesunkus. Kai ant konvejerion< .veme

džiagos, Abdula nueidavo prie užtvaros ir užmegz 
davo ryšį su dirbančiais darbininkais apačioje. Jis 
pasiimdavo skudurą ir maskatuodavo jį tarp kojų 
špysodamasis. Ką "kunigaikštis" tuo norėdavo pasa
kyti, jis tik vienas težinojo.

Kai pro šalį praeidavo "kvepiantis negras", 
užmainas DŽimis, dar jaunas, visada švariai ir 
tvarkingai apsirengęs vyras ir paskleisdavo pi
gių kvepalų aromatėlį, Abdula griebdavosi sau už 
gerklės, tartum jį būtų ėmęs tąsyti vėmis. Jis 
palydėdavo Džimį, sukdamas pirštą prisidėjęs 
prie smilkinio, atseit, duodavo suprasti, kad jis 
"crazy", vadinasi, pusgalvis.

Česnulis darbininkų ženklinę kalbą greit per
prato ir pats ėmė vartoti. Jei darbininkas norėdavo 
pareikšti savo panieką draugui ar formanui, tai mos - 
telėdavo ranka nuo savęs, lyg ir tardamas, kad tas 
vyras niekam tikęs. Mėgdavo tūlas parodyti forma
nui nosį, žinoma, kai šis nusigręždavo. Rankos su
kimas ratu reiškė "speed up", vadinasi, skubėk, o 
rankos patapšnojimas ore reiškė "take it esasy", 
vadinasi, dirbk iš lėto, neskubėk. Mėgo darbinin
kai vienas kitam mirkčioti akimi. Tai galėjo reikš
ti palankumą arba pašaipą. Jei bendradarbis tau 
mirkteli, vadinas, tu jam patinki, o jei jis mirkte
li turėdamas galvoje kitą, atseit, duoda suprasti, 
kad tu "d key", o anas "crazy". Pridėti nykštį 
prie nosies, išskėsti pirštus ir staiga motelėti 
pirmyn reiškė didžiausią panieką. Sugniaužti kumš
tį ir sulenkus ranką per alkūnę staiga jį kilstelė
ti aukštyn reiškė vyriškumą.

(Bus daugiau)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

LIETUVIŠKAS 
IDEALIZMAS

Tarybinėse valstybėse (ten, kur ragina vežti 
mūsų jaunimą ir moksleivius) stebuklas yra pašai
pos žodis. Pagal tarybinių valstybių leksikonus, 
stebuklas yra "religiniuose mokymuose gamtos 
dėsniams prieštaraujantis reiškinys, įvykstantis 
dėl antgamtiškųjų jėgų įsikišimo”. Tad, stebuklui 
sutverti reikia susiieškoti antgamtiškas jėgas ir 
tas jėgas įkišti į gamtos dėsniams paklusnius reiš
kinius. Perdaug čia reikia iniciatyvos, perdaug laks
tymo, o dargi ir adresynų, kur įrašyti antgamtinių 
jėgų butai.

Nenuostabu, kad stebuklų vis mažiau gamtos 
dėsniams paklusniuose reiškiniuose. Bet...

Aiškiai ir ryžtingai sakome "bet", nes, vis 
dėlto, stebuklai dar įvyksta. Stebuklai įvyksta ... 
mūsų tarpe.

Mes galima nusičiaudyti ir pakloti ant stalo 
tris šimtus tūkstančių dolerių! Tiesa, doleris at- 
pigtelėjo. Už aukso unciją mokėtina 58 žaliukai. 
Bet... trys šimtą tūkstančių dar suma! Jaunimo 
kongresui 160,000, Šokių šventei 90,000 ir Jūratės 
su Kastyčiu išdaigoms — 50,000.

Ekonomistai gali ginčytis dė) investaci jų nau
dos. 300,000 sudėta, o anei 1% pelno. Jaunimo kon
greso dalyviai iššvaistys pinigus lėktuvams ir ban
ketams, šokėjams tie pinigai sudils su per "Kubi
lą" nudilintais puspadžiais, o prieš Perkūnui tren
kus į Jūratės rūmus, operos organizatoriai nė ne
sumojo "inšiūryti" gintarinius rūmus bent minima
lia apdrauda!

Lietuviškas idealizmas, sumetęs 300,000 do
lerių be 1% investacinio pelno, yra stebuklas, įma
nomas kapitalistinėse, imperialistinėse, buržuazi
nėse ir smulkiasavininkiškose visuomenėse!

Kaip gera ir smagu gyventi tokiose visuome
nėse! Gerti haibolus jaunimo kongreso banketuose, 
sekioti akimis dailiausias blauzdytes "Sadutėje", 
drebėti iš baimės, kada Jaunutis Puodžiūnas negai
lestingai paverčia popierio skudurais gintarinius 
Danutės Stankaitytės rūmus...

Kaip gera ir smagu gyventi visuomenėje, kur 
vyksta idealizmo stebuklai! Pavyzdžiui prieina kul
tūrininkas manijakas prie pono, kurio kišenėje 
knibžda tūkstančių tūkstančiai, ir, kepurę atki
šęs, paprašo:

— Imeskite, kiek galite, angliškai enciklope
dijai paremti.

Gi ponas, kurio kišenėje knibždėte knibžda 
tūkstančių tūkstančiai, atsisuka į kultūrinį mani- 
jaką, meiliai nusišypso ir su kaupu pripildo žaliu
kais vis ir vis kiaurą enciklopedinę skrybėlę.

Lietuviškas idealizmas tai stebuklas!

ČIA PRIĖJO KADŽIULIS
IR TARĖ

Kalbėjo pasipiktinęs 
tautietis:

— Ir koks biesas neša 
jį Maskvon?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Senas įprotis: jis 
mėgsta debatus vesti 
Maskvos virtuvėje.

***

— Buvau "bimbistų" 
parengime minint šimtas 
antrąsias Lenino gimimo 
metines, — pasakojo ne- 
randonsmegenis tautie
tis. — Nesuprantu, kodėl 
lygiai kas penkias minu
tes pranešėjas surikdavo 
"šlovė socializmui!?"

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kad "Laisvės" skai
tytojai, įžengę į aštuntą 
dešimtį, neimigtų per 
prakalbas lig mirtinio le
targo. Nebuvo atsarginių 
funeralininkų.

***
— Jeigu lietuviai ne

keistų savo pavardžių,— 
dėstė sumanus lietuvis 
savo geneologinę teori
ją, — visi pasaulio geni
jai vadintųsi lietuviškai.

— Kaip tai? — nesu
prato žmogus iš būrio.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Suprasti mintį ne
sunku. Juk prancūziškai 
rašęs Paul Claudel ištik 
ro yra Povilas Kluodelis. 
Muzikas Maurice Ravel 
ištikro yra lietuvis Ra
velis. Italu pasivadinęs 
Michelangelo buvo iš Lie
tuvos atklydęs Mikė Lan
gelis. O gi ir tas barzdy
la Leonardo da Vinci ir
gi iš Lietuvos atsibastė. 
Jis vadinosi Leonardas 
Devynčius.

PER BAUMKUCHENUS | LAISVĘ
NAUJA KARO STRATEGIJA — BAUMKUCHENINE 
OFENZYVA — RAGUOLIO BATERIJA APŠAUDO 
DVIDEŠIMTI SENATORIŲ — GRAŽIŲ MOTERŲ

PADĖKA

Aš, tarybinių socialis
tinių respublikų pilietis 
L. Brežnevas viešai, so
vietiškai -pilietingai dė
koju Arizonos senatoriui 
J.W. Fullbrightui už jo 
iniciatyvą pasmaugti 
Free Europe ir Liberty 
radijo pranešėjus ir už 
Voice of America nugil- 
jotinavimą.

Visų šalių fulbrightai, 
vienykitės!

SPAUDOS 
VERPETUOSE

SUTARĖ DĖL "DVIDEŠIMT 
VIENA VERONIKA"

Paskubomis sudaigstytas pa
driku apsakymėlių rinkinys yra 
pačių silpniausiu K. Barėnovei
kalu, nereprezentuojančiu jo ra 
šytojiškų sugebėjimų...

V. A. Jonynas -- Draugas ir 
Juozas Lukys -- Gimtasis 
Kraštas Nr. 17.

PATRIOTIZMO RODIKLIS

Detroito telefono knygoje nė
ra nei vieno Įrašo, prasidedan
čio su Lithuanian...

S. Šimoliflnas, Draugas nr. 112

IŠ STALINO RAZBAININKŲ 
ŠALIES

Jonikui mirus,Jokubka pasku
bomis buvo iškviestas iš Kauka
zo redaktoriaus Vilny pareigoms 
eiti. Naujienos, Nr. 113

KAIP PAVADINSI — 
N EPĄ GADINSI

Mane pamatęs lenkų kilmės 
J.C. pasakė: “Pranas, psia. 
krew, cholera."

Pr. Vsvydas, Draugas nr. 107

SANTUOKINIŲ "PRIVATUMAS"

Jei tamstos vyras tamstą mu
ša "privačiai", niekam nematant 
patartina po tokio Įvykio nueiti 
pas savo daktarą ir parodyti 
"žymes".

Dr. M. Sveika uskienė 
Darbininkas, Nr. 21.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ
J. Kreivėno gąražas ligi lubų prikrautas sovietinės 
lektūros, siūlomos parduoti.... (i§ spaudos)

(IŠ vietos kupletų)

Nors ir mažas tas garažas, 
bet tirštai raudonas dažas...

TELKINIAI ATAKUOJA STRATEGINIUS PUNKTUS.

KARO KORESPONDENTŲ KABLEGRAMOS:

NAUJIENOS. Nr. 103 (A. Pužauskas) — Šią 
naują Bendruomenės veiklos sritį būtų galima pa
vadinti "Per baumkuchenus į laisvę".

DRAUGAS, Nr. 108 (V. Alseika) — Dvidešimt 
senatorių lietuvių tarpe...

j PAGALBĄ IŠEIVIŠKAI MOKYKLAI
Auklėtoja iškėlė raidę "L".
— O koks visų brangiausias žodis prasideda 

šia raide?
— Leninas'- — vienbalsiai ir džiaugsmingai 

sušuko vaikai.
— Teisingai! — pagyrė auklėtoja.
Paskui vaikai iš kaladėlių sudėjo Žodį 

LENINAS
(Iš vaikų laikraščio "Genys", Nr. 4)

Beria saulutė auksinė
Spindulius šviesiai skaisčius.
Myli Tarybų Tėvynė
Savo mažus vaikučius.

CICERO ‘LUNOCHODAS’

"Imkit mane ir skaitykit", 
Skelbė sentėvių Postilė, 
"Kaukus, Laukpačius palikit, 
Būkit dvasioje pakilę!"

Taip beraščiai tie anemikai 
Vežės sau raštus iš Prūsų... 
O dabar, va, akademikai 
Šviečiasi raštais iš rusų.

"Imkit mane ir skaitykit," 
Skelbia sukčiai politrukai, 
"Naujus kaukus įsigykit: 
Marksą, Leniną, Kapsuką..."

"Imkit mane ir skaitykit," 
Rėkia knyga raudonvotė, 
"Savo semgenis valykit 
Su marksistine mazgote!.,."

Tą sovietinį aruodą 
Mums Kreivėnas pagamino - 
Lyg sovietų "lunochodą" 
Ant Amerikos žemyno.

LIŪDNIAUSIAS GYVENIMO

THE SUN — Šen. SchweiV ;r — Tai gražiau
sias mano kada nors aplan’ ytas skanių raguolių ir 
gražių moterų telkinys.

EKRANO SENSACIJA

Aktorė Johanna Shim- 
kus pagimdė juodą mer
gaitę

ŽVEJYBA

Kongreso atstovas Ro
man Pucinski nurijo gyvą 
auksinę žuvelę.

Skrieja per Lenino šalį
Šviesūs balandžių pulkai... 
Žaiskit draugystės ratelį 
Viso pasaulio vaikai!

("Lenino šalis", K. Kubilinskas)

Vilnelė supo žydrą vilnį,
Balavo rūstūs kaminai.
Atvyko Leninas į Vilnių
Ir pasiliko. Amžinai...
("Einu per miestą", V. Palčinskaitė)

Liūdniausias Įvykis, tur būt, 
buvo prieš metus, kai reikėjo 
žmonai prisipažinti, kad sutikau 
Įeiti Į Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybą trejiems me
tams. J. Gaila, Draugas nr. 71

minta kapitalistiniais 
STEIKAIS

Pasirodė maloni staigmena, 
kad su mumis pietus valgo sve
čias net iš VVashingtono, iš Tary
bų Sąjungos atstovybės, Edmun
das Juškys.

A. Gilman, Laisvė nr 31

SUTARĖ DĖL PARTIZANO 
TEMOS DAILĖS PARODOJE

Patriotinė tema buvo pastip
rinta menka kūryba. Globėjai pa
sirūpino palankiomis recenzi
jomis emigracinėje spaudoje. 
Juk paroda buvo "patriotinė". 
"Drauge" recenzija nebuvo pa
lanki...

Juozas Pleskys, 
Gimtasis Kraštas nr. 17

REGISTRACIJA 
CIC EROJE

Registruodami savo 
vaikučius į tarybinių pio
nierių stovyklą Panėriuo- 
se, tėveliai privalo pri
dėti prie registracijos 
mokesčio raudoną pionie
rišką kaklaryšį.

KONKURSAS
Balfo vadovybė skelbia 

skubų konkursą pasiūly
mui, kaip jai (vadovybei) 
tvarkytis: parduoti na
mus New Yorke ir kurtis 
Chicagoje arba likti New 
Yorke, apkalti grotomis 
langus ir duris ir iki dan
tų apsiginkluoti automa
tais?

Apsiginklavimo siūly
mui laimėjus, Balfas no
riai pradės imti aukomis 
nesenesnius už II Pasau
linio karo ginklus,bazu- 
kas, minas ir granatas.
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"TAIKA” MASKVOJE, 
BOMBOS HEIDELBERGE

Alg. Tolvydis
Dabar, tur būt, nėra nė 

vieno atsakingo politiko 
psaulyje, kuris negie
dotų ditirambų apie tai
ką. Ypač dideli "taikos" 
mylėtojai pasidarė Mask
vos bosai. Kaip jie tą tai 
ką supranta ir kaip jie 
vykdo taikos politiką, 
mes matome iš faktų. 
Kas siunčia karo medžia
gą į Šiaurės Vietnamą? 
Ka aprūpina arabus mo
derniaisiais ginklais ir 
juos moko militarizmo? 
Ar ne Maskvos "taikos" 
apaštalai? Tuo metu, ka 
da Brežnevas Čiulba 
prez. R. Nixonui apie tai
ką, geria šampaną už tai
ką, Siaurės Vietnamo gy
ventojai lieja kraują, be 
kariaudami rusų gink
lais, neva dėl komuniz
mo idėjų, o faktinai dėl 
Maskvos bosų interesų.

Bet šį kartą didesnįrū- 
pestį kelia Vakarų Vo
kietijos saugumas, nes 
nuo jo priklauso žymia 
dalimi ir V. Europos li
kimas. Čia ir tapati gies
mė ir ta pati taktika. 
Viešai Maskvos bosai 
triumfuoja dėl Rytų su
tarčių laimėjimo ir žada 
Vakarams saugumą, o 
slaptai kursto kitų valsty
bių piliečius kelti nera
mumą ir sąmyšius. Iš 
kur gi atsiranda visos 
tos radikalinės,teroristi
nės kairiųjų organizaci
jos Vokietijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Airijoje, 
jei ne iš Maskvos centri
nės. Ir vos spėjo V. Vo
kietijos vyriausybė pasi
rašyti Rytų sutartis, pa
sipilė bombų kruša Ham
burge, Frankfurte, Karls- 
ruheje, Augsburge, Muen- 
chene, Heidelberge. Per 
14 d. V, Vokietijoje įvyko 
6 bombų sprogimai, ku
rie pareikalavo 4 gyvy
bių, kelias dešimtis sun
kiai sužeistų ir padarė 
milijoninius nuostolius.

Būdinga, kad šitiebom- 
biniai sprogdinimai vyk
domi pagal politinįplaną. 
Svarbiausi taikiniai yra 
amerikiečių kariniai 
centrai V. Vokietijoje ir 
vokiečių spaudos, politi 
kos veikėjai. Frankfurte 
ir Heidelberge įvykę bom 
bų sprogimai amerikie
čių karinėje būstinėje ir 
kariuomenės daliniuose 

Los Angeles lietuvių jaunimas demonstravęs prie? Lietuvos oku- 
,nta L. Kanto nuotrauk#

užmušė amerikiečių pul
kininką, majorą ir du ka
reivius. Šitų sprogdini
mų tikslas, be abejo,yra 
labai aiškus: priversti 
amerikiečius, kad Jie ati
trauktų savo kariuomenę 
iš V. Vokietijos. Vokieti 
jos teroristų tikslas vi
siškai sutampa su Mask
vos bosų tikslais.

Hamburge buvo padė
tos sprogstamos bom
bos Springerio leidyklos 
namuose. Kaip žinome, 
laikraščių koncerno savi
ninkas ir žinomas leidė
jas Springeris yra dide
lis antikomunistas, ar
šus Rytų sutarčių prieši
ninkas. Vokietijos komu
nistiniai teroristai, ne
galėdami demokratiniu 
būdu atsispirti prieš 
Springerio įtaką, pasiry 
žo susprogdinti jiems ne 
palankų spaudos centrą. 
Buvo sunkiai sužeista 
apie 17 Springerio leidyk 
los tarnautojų ir darbi
ninkų. Kuo kalti visi ši
tie žmonės, paprasti 
spaustuvės darbininkai?

Augsburge ir Muenche- 
ne bombų sprogdinimai 
buvo nukreipti prieš vie
šąją ir kriminalinę po
liciją. Tuo būdu teroris
tai siekia įgąsdinti vo
kiečių policiją, kad ji bi
jotų sekti ir likviduoti te
roristines gaujas.

Kas vykdo V. Vokieti
joje šiuos teroro aktus? 
Vokiečių televizija, ra
dijas, spauda ir valdžios 
oficialūs sluoksniai ver
čia visą atsakomybę kaž 
kokiems anarchistams. 
Tačiau nepaaiškina, kas 
tie anarchistai? Spau
doje minimas ir konkre
tus "Raudonosios Armi
jos Frakcijos" vardas. Iš 
vardo tenka, spręsti, kad 
tai yra slapta komunisti
nė teroristų organiza
cija, kurios centrinė nė
ra žinoma. Ši organiza
cija siejama su Ulrike, 
Meinhof ir Andreas Ba- 
ader teroristine grupe, 
kuri jau prieš keletą me
tų pradėjo vykdyti tero
ristinius veiksmus V. Vo
kietijoje. Jų tikslas yra, 
kaip ir visų komunisti
nių partizanų, kelti ne
tvarką, griauti demokra
tinės visuomenės pa
grindus ir siekti demo-

Aukuro ansamblis, vadovaujamas muz. A. Mikulskio koncerto metu. J. Garlos nuotrauka
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS VAKARAS
Sv. Kazimiero Lituanistinės 

Mokyklos Clevelande vakaras. 
Įvykęs š.m. gegužės mėn. 21 d„ 
sutraukė gausų būrĮ mokinių tė
vų, giminių ir šiaip svečių. Mo
kyklos vedėjo mok. Pr. Kara
liaus parašytas 2 veiksmų sce
nos-veikalėlis žiūrovų buvo pri
imtas palankiai. Režisierius Z. 
Peckus per, palyginti, trumpą lai
ką sugebėjo iš artistų "išspaus
ti" daug gražių ir Įtikinančių mo
mentų. Buvo progų skaniai pasi
juokti, o taip pat ir susimąsty
ti, nes veikale gvildentos mūsų 
dabartinių laikų šeimos ir jos 
prieauglio problemos. Pasigėrė
tinai gražiai atliko savo roles 
Algis Miškinis, Renė Motiejū
naitė, Romas Kazlauskas, Julija 
Ignatavičiūtė, Remigijus Belzins- 
kas. Dalia Rydelytė,Ada Jasine- 
vičiūtė ir Vilija Nasvytytė, ku

kratinės valstybės su
žlugdymo, o jos vieto
je komunistinės santvar- Sir0(jį labai gerai. Šokiamgrojo 
kos įvedimo. akordeonistė Dalia Sakaitė. Teko

Iš Šalies stebint V. Vo girdėti, toji grupė ruošiasi vyk- 
kietiįos vidaus politiką, ’ 
susidaro įspūdis, kadda- 1 
bartinė vokiečių vyriau- ] 
sybė, vaduodamosi libe
raliniais valdymo dės
niais, yra paleidusi va
džias iš rankų. Ji nebe
pajėgia susigaudyti, kas 
yra komunistas, kas yra 
anarchistas, kas social
demokrato ar liberalo 
vardu veikia kaip komu
nistas. Ji nepajėgia suor 
ganizuoti saugumo, kuris 
iš anksto susektų tero
ristų vadus, jų veikėjus, 
užkirstų kelią bombinio 
terorizmo akcijai. Nelai
kąs šaukti viešąją ir kri
minalinę policiją ieškoti 
nusikaltėlių, kada iš
sprogdina kariuomenės 
būstines ir nužudo JAV 
armijos vadovus bei ka
reivius. O ką veikia V. 
Vokietijos saugumo orga
nizacija?

Ir juo toliau, juo blo
giau. "Raudonosios Ar
mijos Frakcija" vėl pa
skelbė visą eilę naujų 
bombų sprogdinimų. At
einantį penktadienį gra
soma Stuttgartui, kad čia 
įvyks net keliose vietose 
sprogdinimai. Vokiečių 
spauda kelia tiesiog pani
ką dėl vidaus neramumų.

V. Vokietija atsisakė 
prievartos (Gewalt) te
roro, bet komunistinė 
Maskva slaptai vykdo 
prievartos ir teroro po
litiką. Užuot saugumo V. 
Vokietijoje, ne tik atsa
kingi politikai, spaudos 
darbuotojai, bet ir eili
niai piliečiai nebesau- 
gūs.

Kas tie anarchistai ir 
kas V. Vokietiją prie 
anarchizmo veda? Bijo
ma viešai ir atvirai paša 
kyti, kad ne anarchis
tai, bet Maskvos komunis
tai kalti, jog dabar V. Vo
kietijoje žudomi JAV pul
kininkai ir majorai bei 
kareiviai. Ar jie žūva už 
Maskvos "taiką"?

Saugu Maskvoje, nebe- 
saugu Heidelberge!

rios epiloginė deklamacija apie 
lietuvišką žodĮ sukėlė žiūrovų 
ovacijas. Jai nuotaikingai kanklė
mis pritarė Ramona Sniečkutė. 
Savo rūšies staigmeną suteikė 7 
metų 2 sk. mokinė pianistėAnge- 
lė Karaliūtė, kuri paskambino 
nelegvą Beethoveno muzikos kfl- 
rinĮ. (Gaila, kad nepavyko iš
nuomok čia pat esančio naujo pi
anino, o pasitenkinta senu, ge
rokai išklerusiu). Kiti artistai at 
liko savo vaidmenis kiek silp
niau. Ypač prikištinas nesugebė
jimas ar nenoras garsiau kal
bėti.

Antroje dalyja pasirodė nau
jai mokykloje suorganizuotas 
Onos Mikulskienės mokomas 
Aukuro ansamblio kanklių or
kestras. Mažos tos kanklininkės, 
laibi jų pirščiukai, bet paskam
bino labai sutartinai ir skambiai 
keletą dainelių.

Toliau buvo tautinių šokių gru
pės programa. Nemaža, bet ge
rai išlavinta grupė mok. Elenu- 
tės Razgaitytės vadovaujama pa

ti ĮIV taut. Šokių šventę Chica
goje. Sėkmės linkime!

Programą įspūdingai užbaigė 
muz. A. Mikulskio vadovauja

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS IR
JAUNIMAS

Ką sako mūsų litua
nistinių mokyklų ir Pe
dagoginio Instituto moky
tojai ir mokiniai apie 
švietimą? Keli jų pasi
dalino mintimis gegužės 
19 d., Ramada Inn, Ohio 
Apygardos II Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
greso atstovų suruošta
me pokalbyje, "Lituanis
tinis Švietimas ir Jauni
mas".

Mes žinome, kad mo
kyklų ir kursų tikslas, 
trumpai sakant, yra per
duoti žinias, įtraukti jau
nimą į kultūrinį gyveni
mą, ir paruošti mokyto jų 
išeinantiems pavaduoti. 
Didžiausia mokyklų pro
blema yra žinių perdavi
mas. Suprantam, kad mū
sų mokytojai turi nepap
rastai sunkų darbą mo
kinti vaikus, kurie visiš
kai kitaip žiūri į tas mo
kyklas, negu į kasdien 
lankomas. Mokiniai, lan
ka lituanistines mokyk
las, iš karto nejaučia tų 
mokyklų siekiamus tiks
lus. Lituanistinių mokyk
lų mokiniai, kaip ir visų, 
mokyklų mokiniai, skun
džiasi, kad pats mokslas 
ir mokytojai nuobodūs, ir 
už tai tos mokyklos ne
patinka.

Bet, kaip pokalbyje ban
dė įrodyti mokytojai Da
lia Kavaliūnaitė ir Ingri
da Bublienė, yra įvairių 
naujų ir senesnių meto
dų, kuriais mokytojai ga
lėtų pasinaudoti suįdomi
nant mokinius. Mokytojai 
galėtų naudoti daugiau 
vaizdinių priemonių, pa
ruošti laisvesnės kūry
bos ir laisvesnių skaity
mų, kad kiekvienas moki
nys, nors i" 'lipnesnis,

mas mokyklos Aukuro Ansamb
lis. Nedidelis dainininkų skai
čius (suskaičiau apie 30), bet 
gero dirigento ranka sugebėjo 
ir iš mažo skaičiaus dainininkų 
išgauti darniai skambančių dai
nų. Su įkvėpimu padainavo 6dai
nas, kurių paskutinioji "Taubran. 
gi tėvyne" (Bertulio) buvo atlik
ta tikrai su entuziazmu ir Įsijau
timu. Ir "bisui" padainavo popu
liarią ir skambią "mano višta 
šiurpa". Akompanavo mok. D. 
Kavaliūnaitė.

Po programos buvo vaišės ak
toriams ir kviestiems svečiams, 
kurias suorganizavo vaišingo
sios mamytės — tėvų komiteto 
narės.

Vakarą rengė ir visais tech
nikiniais reikalais rūpinosi mo
kyklos tėvų komitetas, vadovau
jamas pirmininko R. Apanavi
čiaus. Sis komitetas (ponios Če
pulienė, Motiejūnienė, Pikturnie- 
nė ir Ramonienė ir ponai K. Ra
lys ir G.Barzdukas) visus metus 
sėkmingai ir sutartinai veikė, 
telkdamas mokyklos išlaikymui 
lėšas, kadangi vien tėvų moka
mų mokslapiningių neužtektų vi 
soms mokyklos išlaikymo išlai
doms sumokėti.

Mokykla pabaigė 15-tuosius sa
vo gyvavimo ir darbo metus. 
Š.m. birželio 4 d. 4 vai. p.p. 
bus mokyklos mokslo metų pa
baigos aktas. (kor.)

jaustųsi lygus su kitais ir 
nebijotų išsireikšti. Ga
lėtų būti tampresnis ry
šys tarp mokytojų ir mo
kinių.

Mokytojai, kurie daly
vavo pokalbyje atsakė, 
kad jie laukia ir tikisi 
įvairumo, ir patvirtino, 
kad tie metodai būtų nau
dingi. Bet, kaip mokiniai 
pastebi, visi metodai, 
geri, nauji, ar seni, bet 
tai priklauso nuo moky. 
tojų.

Tikrai gaila, kad tik tie 
mokytojai, kurie jau nau
dojasi vaisingesniais me 
todais atvyko į pokalbį, 
ir iš viso buvo jų tik še
ši iš visų mokytojų. Kur 
buvo visi kiti mokytojai 
ir lituanistinio švietimo 
darbuotojai, kurie galė
jo daug ko naudingo iš
girsti iš mokinių pageida
vimų?

Iš viso, tema ir pokal
bis buvo naudingu įvadu 
galvojant apie artėjantį 
Jaunimo Kongresą. Jau
nimas galvoja, svarsto ir 
atvirai pasisako temo
mis, kurios aktualios 
liks ir po Kongreso.

J. K't.

ROCHESTER

DEMONSTRACIJA
PRIEŠ SOVIETU
TERORĄ

Rochesterio lietuviai 
R. Kalantos susidegini
mą dėl laisvės Lietuvai, 
labai skaudžiai pergyve
no. Daugelis rochesterie- 
čių pasiuntė telegramas 
popiežiui, JAV preziden 
tui, kongreso ir senato 
atstovams, vietos val
džios atsakingiems pa-

reigūnams ir laikraščių 
redakcijoms. Visuomenė 
buvo plačiai painformuo
ta per TV ir radijo. O ge
gužės 28 d. per lietuvių 
radijo valandėlę išsa
miai pavaizduoti tragiš
ki įvykiai Kaune ir Vil
niuje. Valandėlę vaiz
džiai pravedė Raimundas 
Kiršteinas, jam talkinin
kavo mokytoja B. Litvi- 
nienė, spaudos apžvalgą 
paruošė A, Sabalis.

Sekmadienį 11 valandą 
susirinko pilna-bažnyčia 
žmonių. Visiems giedant 
Pulkim ant kelių iškilmin
gai įnešamos vėliavos: 
tautinė ir organizacijų. 
Prie vėliavų atsistojo sar
gybos — uniformuoti 
skautai ir ateitininkai.

Laike Šv. Mišių Oba- 
liui vargonais pritariant 
įspūdingai pagiedojo so
listė Vlada Sabalienė.

Baigiant pamaldas su
giedotas Lietuvos him
nas. Pabaigoj visiems 
suklaupus pasimelsti už 
Lietuvos kankinius, ke
turi jaunuoliai atnešė gy
vų gėlių vainiką prie Ma
rijos atloriaus. Čia pat 
Lietuvos tautinė vėliava 
buvo aprišta gedulo kas
pinu. Tyloje, giliai susi
kaupę, išsiskirstė visi 
žmonės. (jm)

HARTFORD

DALYVAUKIME 
DEMONSTRACIJOJE

Birželio 10 d. 1 vai. po 
pietų, prie Bushenll Me- 
morial, Capitol Avė. 
Hartford, Conn. yra or
ganizuojama eisena ir de - 
monstracija Birželio įvy
kiams paminėti, ir pa
remti Lietuvos jaunimą.

Eisena yra organizuo
jama ukrainiečių inicia
tyva. Lietuviai, latviai ir 
estai prisideda savo sek
cijom. Dalyvauja visalie- 

■ tuvių bendruomenė, šeš
tadieninė mokykla, skau
tai ir skautės, jaunuolių 
sporto klubas ir kitos or
ganizacijos.

Visi, ypač jaunimas 
prašomi paruošti pritai
kytus plakatus ir mote
rys pasipuošti tautiniais 
rūbais. Kviečiama visuo
menė ir iš kitų vietovių, 
nes jei mūsų bus tik sau
jelė, jokio įspūdžio nie
kam nepaliksim. Atvirkš
čiai, pasirodysim kokie 
esame nesusiorganiza
vę.

MILAŠIUS IR VEIKALAI 
APIE JĮ...

Janine KOHLER yra ap
ginusi tezę Paryžiaus Uni
versitete tema — ”Thėma- 
que et signification de 
l’enfance dans l’oeuvre poė- 
tique de Milosz”, 1971. XII. 
18 d.

Danielle KEMP, Melbour
ne Universitete rašo tezę 
tema — "Mysticisme baro- 
que chez Milosz’’.

Suzanne Senez rašo tezę 
Aix-en-Provence Universi
tete — ”Le temps chez Mi
losz’’.

Marie - Danielle Blanche- 
lande-Chavatte ruošia vei
kalą apie Milašiaus kūrinius 
tema — ”Amour humain, 
amour divin dans le thėatre 
de Milosz”.

Milašiaus veikalų leidėjas 
Andrė Silvaire leidžia ant
rą laidą Milašiaus veikalo 
— "Contes et Fabliaux de 
la vieille Lithuanie”.

Milašiaus Draugų Drau
gija Milašiaus pagerbimą 
Fontainebleau šiemet ruo
šia birželio 4 d.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



1972 m. birželio 7 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS
CLEVELANDE

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

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

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.

Visa Clevelando 
ir apylinkių lietuvių vi
suomenė kviečiama atsi
lankyti.

• FLORIDON VYK
DAMAS galiu paimti vie
ną keleivį, kuris galėtų 
padėti vairuoti mašiną.

Skambinti 481-6853.
• Perkant ar parduodant 

namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 su sovietiniais okupan- 
Vine St., Willowick, Ohio tais, bet naujoji karta tęs 
44094. Tel. 943-0910. savo tėvų žygį...

NURSE REGISTERED
Full or part time, 2:30-11 shift. 
Responsible, mature person sought 
for first class geriatric nursing 
home in Cleveland Hts.

ECF certified, excellent salary
and fringe benefits. References reųuired. 

371-5500 9 a. m.-5 p. m.

<40-44)

THE MONTEFIORE HOME
3151 Mayfield Rd. fnear Lee) 

Cleveland, Ohio

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.

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

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & H'illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidot'Jvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770 Čiurlionio ansamblis sumuz. A. Mikulsklušv. Jono katedroje prie 

vargonų iškilmingų pamaldų metu uz kenčiančią Lietuvą.

DIRVA

Katedroje prie didžiojo altoriaus buvo sustatytos organizaciją ir tautinės vėliavos ir pirmąsias eiles 
užpildė lietuvių jaunimas.

Demonstracija Clevelande
(Atkelta iš 1 psl.) 

jas. "Lietuvių jaunimas 
parodė kaip giliai yra įsi
šaknijęs laisvės jausmas 
lietuvių tautoje... " R. 
Perk toliau pacitavo Si
mą Kudirką, kur jis sa
ko, kad visa viena tautos 
generacija žuvo kovoje

"Aš žinau, kad jūs su
prantate laisvės vertę" 
— sakė miesto meras ir 
kad "jūs žinote jog už 
laisvę reikia kovoti ir 
kad mes visi kartu turi
me dirbti jos išsaugoji
mui!"

Clevelando miesto me 
ro Ralph Perk kalba bu
vo palydėta ovacijomis. 
Paskutinis kalbėjo ukrai
niečių veikėjas Clevelan 
do miesto prokuroro asis 
tentas Bohdan Futey. Pa
minėjęs lietuvių tautos 
pavergimą, jos kovas su 
rusiškuoju sovietiniu oku 
pantu jis taipgi iškėlė so 
vietų vykdomus ukrainie 
čių persekiojimus. "Susi
junkime ir protestuoki
me! Reikalaukime visų 
sovietų politinių kalinių 
paleidimo! Dabar! Tuo
jau!"

Inž. A. Pautienio pa
siūlytoji rezoliucija ku

šv. Jono Katedroje Clevelande kun, kleb. B. Ivanauskas iJkilmin- 
gų pamaldų metu. Prieky organizacijų ir tautinės vėliavos. Gilumo
je sėdi Msgr. R. Blair ir kun. kleb. Goldikovskis.

rioje protestuojama 
prieš Lietuvos pavergi
mą, sovietinį terorą bei 
priespaudą visų buvo vie
ningai priimta!

Demonstracijos pabai
gai, Romo Kalantos gar
bei, čiurloniečiai sugie
dojo giesmę "Nuliūdo ka
pais apsiklojus tėvy
nė..."

Laike demonstracijos 
buvo dalinami informaci 
niai lapeliai. Visa de
monstracija praėjo tvar
kingai,įspūdingai. Ją keli 
milijonai clevelandiečių 
galėjo matyti per dvi te
levizijos stotis. Demons
tracijoje, be lietuvių da
lyvavo estų, latvių, uk
rainiečių bei čekų atsto
vai. Taipgi ir keli kiti 
aukštieji miesto pareiga 
nai, kaip R. Kudukis, V. 
Hivnar. Demonstracijai 
rengti komitetą sudarė 
šie asmenys: Marijus 
Blynas, Fliksas Eidim- 
tas, Vytatutas Januškis,

ATEITININKU SENDRAUGIU 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 27-38 d. Cle
velande Šv. Jurgio par. 
įvyko ateitininkų sen
draugių sąjungos suva
žiavimas, kuriam daly
vavo Baltimorės, Bosto
no, Chicągos, Detroito, 
Rochesterio, Toronto, 
Washingtono ir kitų sky
rių atstovai. Suvažiavi
me dalyvavo ir jį prave
dė Sendr. Centro Valdy
ba: Dr. A. Sužiedėlis — 
pirm., kun. K. Pugelevi- 
čius, P. Baltakis, A. 
Barzdukas, A. Lukas, C. 
Surdokas ir A. Vasaitis. 
Suvažiavime dalyvavo ir 
At-kų Fed. vadas dr. Jus
tinas Pikūnas. Iš viso 25 
skyrių atstovai.

Suvažiavimas pradė
tas šeštadienį 12 vai. Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje 
pamaldomis, kurias lai
kė ir jautrų pamokslą pa
sakė Vysk. V. Brizgys. 
Po pamaldų posėdžiai su 
įprastais CV ir skyrių 
pranešimais ir diskusijo
mis. Posėdžių metu iš
klausyta dr. A. Sužiedė
lio paskaita: "Sąjungos 
struktūra ir veikla". Su
važiavime be savų organi
zacinių reikalų plačiau 
diskutuota paskutiniai 
įvykiai Lietuvoje: Romo 
Kalantos susideginimas 
Kaune, demonstracijos, 
masiniai areštai. Šiuo 
reikalu priimta rezoliu
cija daugiau susirūpinti 
padėtimi Lietuvoje aps
kritai, o taip pat solidari

Ona Jokūbaitienė, Ant. 
Jonaitis, Nijolė Kers- 
nauskaitė, Jurgis iMals- 
kis, Povilas Mikšys, 
muz. Alfonsas Mikulskis 
Ona Mikulskienė, Algis 
Matulionis, Betricė Nat- 
kevičiūtė, Algimantas 
Pautienis, Zigmas Pec- 
kus, Elenutė Razgaitytė, 
Stella Sankalaitė, Juozas 
Stempužis, Vytautas Stuo- 
gis ir Kazimieras Žiedo
nis.

Lietuviai šį kartą at
liko ,savo pareigą kenčian - 
Čiai ir kovojančiai Lietu
vai atvykdami per audrin 
gą lietų įpamaldas Kated
roje. Laike pamaldų oras 
pragiedrėjo ir eisena jau 
vyko gražiame, vėsiame 
pavasario vakare. De
monstracijai Rengi Ko
mitetas dėkoja visiems 
dalyvavusiems! (m)

KREPŠINIO IR TINK
LINIO ŽAIDYNES
1972 m. Š. Amerikos 

Pabaltiečių Krepšinio ir 
Tinklinio pirmenybės 
įvyks š.m. birželio 17-18 
d. Clevelande, Ohio.

Varžybas vykdo Cle
velando Latvių Sporto 
Klubas "Stars".

Žaidynių programoje 
— krepšinis vyrams ir 
jauniams A, tinklinis — 
vyrams, moterims, jumo
rams ir mergaitėms A.

Ryšium su olimpiniais 
metais šios varžybos pa
vadintos "Baltic Olympic 
Commemorative Spring 
Gamės". Jos dedikuoja
mos Olimpinių Žaidimų 
prisiminimui protestuo
jant, kad Pabaltijo tau
tos dėl Sovietų Sąjungos 
okupacijos nėra leidžia
mos save atstovauti Olim
piniuose Žaidimuose.

Kaip svečiai šiemetinė
se pabaltiečių žaidynėse 
dalyvaus ir ukrainiečiai.

Kiekvieną tautybę at
stovaus atatinkamos ša
kos rinktinė, reprezen
tacinė komanda.

Nr. 44 — 7

zuoti su JAV LB CV pa
skelbtu birželio 15 d. pas
ninku. Lietuvių Enciklo 
pedijos anglų kalba reika
lu priimta rezoliucija pa
raginti narius ją prenu
meruoti ir apskritai dė
ti daugiau pastangų jos iš
leidimo įgalinimu.

Vakare Literatūros 
vakaras, sutraukęs apie 
200 klausytojų. Vakaro 
programą atliko Birutė 
Pūkelevičiūtė ir Kazys 
Bradūnas. Suvažiavimas 
užbaigtas sekmadienį pa
maldomis ir pietumis, ku 
rių metu kalbą pasakė dr. 
Vyt. Bieliauskas. Pietuo 
se dalyvavo apie 100. as
menų.

Visus technikinius su
važiavimo darbus atliko 
Clevelando Ateities klu
bo valdyba, kurią sudaro 
D. Staniškis — pirm., 
D. Balčiūnas, K. Gobie- 
nė, J. Kliorienė, I. Sušins- 
kienė ir P. Titas, (ag)

PARDUODAMI 3 NAMAI

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. Suinteresuotus 
prašome skambinti vaka
rais nuo 4 iki 8 vai. tel. 
486-6540. (41-46)

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 sallonas 
ir valgomasis. Maloni 
kaimynystė. Prašo virš 
dvidešimt. Tel. 531-2554 
19511 Kildeer Avė., Cle
veland, Ohio 44119.

(41-45)
• Apdraudos reikalais ge

riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

SPECIAL MACHINE 
SETUP MEN

E. xpenence in se.tup nnd adjuatment 
of special nmchines such n* dinle. 
Uunniona. and in-hne transler nui- 
chine*- Mušt be able to rmd prmts 
and specjal gnuges

ALSO

SCREW MACHINE 
OPERATORS & 
SĖT UP MEN

F. xperienced in seilinu up 6c running 
turret lalhers & screw machines. 
Should be able to read prinls A 
NtandArd gauges.

ALLIED CHEMICAL CORP. 
automotive erodui rs uiv. 

332 Cass Avė.
Ml. Clemens. Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(41.431

Hammermen
and Heaters

Experienced 
LETTS DROP FORGE 

2714 W. Jefferson, Detroit, Mich.
313-259-1068

E. O. E.
(41-55)

MAINTENANCE MAN
Automotive parts manufactur- 
er seeking experienced main- 
tenance man. Mušt be capable 
of fabrication from prints as 
well as able to perform ma
chine repair. Make applica- 
tion at:

ARCO INDUSTRIES 
CORPORATION

E. Eliza St.
Schoolcraft, Mich.

(19-45)



DIRVA II PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania". Šį 
leidinį Batunas perduos 
visoms atstovybėms prie 
Jungtinių Tautų.

• AMERICANS TO 
FREE CAPTIVE NA- 
TIONS organizacija bir
želio 11, Commodore 
viešbuty, New Yorke ren
gia smpoziumą tema 
"Pavergtųjų Tautų mani
festacija prieš Rusijos 
komunistų imperijos vyk
domą genocidą ir rusifi
kaciją". Kalbėtojais pa
kviesti: Lady Malcolm 
Douglas-Hamilton, Com 
mittee to Unite America 
pirmininkė; John M. Fis- 
her, American Security 
Council pirmininkas ir 
Kęstutis K. Miklas, ŪBA 
- BATUNo prezidentas. 
Simpoziumo pradžia 3 
vai. p.p. Po simpoziumo 
bus įvairių tautybių pa
sirodymai.

• BATUNo BALTIJOS 
FESTIVALIS šiemet 
įvyks rugpiūčio 12 New 
Yorko estų parke, Long 
Islande. Ir šį kartą festi
valio proga bus išleistas 
specialus suvenyrinis lei 
dinys, kurį nemokamai 
gaus visi atvykę į šią pa- 
baltiečių šventę. Šio lei
dinio atspausdinimo išlai
doms padengti yra reika
lingi rėmėjai. Kas norėtų 
paremti jo išleidimą 
skelbimais ir pareiški
mais šiam festivaliui, 
prašomi kreiptis į Ba- 
tuno įstaigą, 2789Schurz 
Avė., Bronx, N.Y. 10465. 
Tel. (212) 828-2237.

GIRDĖSIM E LENĄ 
VALAITYTĘ

Tautinių Šokių Šventės 
Užsienio Šokėjų pasirody
mų ir Talentų Vakare, ku
ris įvyks liepos mėn. 1 
d., Marijos Aukštesnio
sios Mokyklos Auditorijo
je, pirmą kartą Ameri
koje pasirodys Vokietijo 
je pagarsėjusi populia
rios muzikos dainininkė 
Lena Valaitytė. Ji su di
deliu pasisekimu nese
niai koncertavo Prancūzi
joje ir Japonijoje.

ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA BIBLIOTEKININ' 
KŲ PARODOJE

Bostone Statler vieš
butyje nuo birželio 2 iki 
9 d. vyksta JAV spec. 
bibliotekininkų konven
cija, kurioj dalyvauja 
3000 bibliotekininkų, ir 
rinktinių knygų paroda.

Ramunės Kubiliūnai- 
tės rūpesčiu, šioje paro
doje išstatyta ir "Ency
clopedia Lituanica".

Šio mėnesio pabaigo
je Chicagoje Statler vieš
butyje įvyks JAV ir Ka
nados bibliotekininkų kon
vencija, kurioj dalyvaus 
10,000 bibliotekininkų. 
Taip pat bus suruošta 
rinktinių knygų paroda, 
kurioj irgi bus išstatyta 
Encyclopedia Lituanica 
abu išėję tomai.

• REDA IR INŽ. RO
MAS VE1TAI, gyv. Bos
tone, susilaukė savo jau
nos lietuviškos šeimos 
padidėjimo — dukrelės 
Nidos.

• K. PUODŽIŪNAS, 
gyv. Rochestery,nuošir
dus Dirvos skaitytojas ir 
rėmėjas, ne kartą stam
besne auka parėmęs mū
sų laikraštį, šį kartą vėl 
atsiuntė 20 dolerių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• INŽ. KĘSTUTIS K. 
MIKLAS, UBA-BATUNo 
metinėje konferencijoje 
gegužės 21 New Yorke, bu 
vo išrinktas UBĄ- BA- 
TUNo prezidentu antram 
terminui. Iš lietuvių pu
sės į BATUNo direktoria- 
tą irgi išrinkti — Helen 
Kulber ir Benius Budrevi- 
čius, o į direktoriatą ant 
rininkais — prel. Jonas 
Balkonas, P. A., Dalia 
Bulgarytė ir Nastutė Um- 
brazaitė. Kontrolės ko
misijoje lietuvius atsto
vauja Peter Wytenus.

• JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES Cent
ro Valdyba paskyrė Ba- 
tunui 160 egz. antrosios 
laidos "The Violations

PADĖKA
Netikėtai mirus mūsų brangiam ir my
limam vyrui ir tėveliui,

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

nuoširdžiai dėkojame giminėms, kole
goms, draugams ir pažįstamiems, ku
rie mūsų skaudžioje valandoje pareiškė 
užuojautą žodžiu, laiškais, telegramo
mis ar per spaudą, prisiuntė gėles, au
kojo Šv. Mišiom ir Jo vardo atminties 
Fondui. Ypatinga padėka priklauso Ohio 
Gydytojų Draugijai, Radijo valandėlei 
ir Čiurlionio Ansamblio vyrų chorui. 
Ačiū visiems pagerbusiems velionį sa
vo dalyvavimu koplyčioje, pamaldose ir 
palydėjusiems Jį į amžiną poilsio vietą. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū.

Liūdinti šeima 
žmona, vaikai ir broliai

A.A.

ONAI PLIAPLIENEI

MIRUS, SŪNUMS ALBINUI, VALEN
TINUI IR VACLOVUI SU ŠEIMOMIS 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

JONAS VAITKUS

PROGRAMA
PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d.d. Jaunimo Centre, Chi- 
goje.
ATIDARYMAS
būtyje ir Jaunimo Centre, Chicagoje.
STUDIJŲ DIENOS — liepos 4-9 d.d. Kent Valstybiniame Uni
versitete, Ohio.
STOVYKLA
UŽDARYMAS — liepos 15-16 d.d. Toronte, Kanadoje.
Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje. 1

II PLJK KOMITETAS

birželio 30 — liepos 4 d.d. Conrad Hilton vies-

liepos 9-15 d.d. Romuvoje, Kanadoje.

PAGERBĖ POETĄ STASį SANTVARĄ

Gegužės 27 d. Bosto
ne, Tautinės Sąjungos 
namuose įvyko kultūrinis 
renginys, skirtas poetui 
Stasiui Santvarui jo 70 
metų amžiaus proga pa
gerbti.

Tą minėjimą organi
zavo ALTS-gos Bostono 
skyrius, Subatvakarių ko - 
misija ir Korp! Neo-Li
thuania Bostono padali
nys. Patį aktą ir informa
ciją planavo ir tvarkė 
Antanas ir Aleksandra 
Gustaičiai, o A. Gustai
tis buvo minėjimo ir va
dovas.

Dalyvavo 115 sukviestų 
svečių (tiek tilpo salėn).

iVIinėjimą pradėjus 8 
vai. vakare, pirmutinis 
prabilo į susirinkusius 
inž. R. Veitas — Subat
vakarių k-jos pirminin
kas. Jis sveikino soleni- 
zantą ATLS-gos sky
riaus ir Subatvakarių Klu- 
bo vardu, linkėdamas St. 
Santvarui švęst dar dau
gelį gimimo dienų, 
džiaugtis dar daugeliu pa. 
vasarių ir būt vis di
džiuoju kultūrinio gyveni 
mo ir lietuviškos veiklos 
gaivintoju.

Poetas Henrikas Na- 
gys, atvykęs specialiai iš 
Kanados, buvo pagrindi
nis kalbėtojas, dailiu žo
džiu apibūdinęs Santva- 
ro lyrinę ir draminę kū
rybą. Po jo Stasė ir Jonas 
Kelečiai — iš Chica
gos — skaitė ir deklama
vo pluoštus Santvaro kū
rybos. Žodžiu sveikino 
solenizantą Rašytojų Dr- 
jos pirm, poetas Leonar
das Andriekus (iš New 
Yorko), inž. A. Škudzins- 
kas — L. Bendruomenės 

Bostono Apygardos var
du, ir senioras J. Lend- 
raitis — Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdybos ir 
Bostono padalinio vardu.

Minėjiman atvyko 
muz. prof. V. Marijošius 
iš Hartfordo Conn., dr. 
A. Budreckis su žmona, 
poetas A. Rimvydis, An 
tanas Diržys, žurn. V. 
Rastenis su žmona — iš 
New Yorko, žurn. J. Bu- 
belis iš Philadelphijos, 
akt. V. Valiukas iš New 
Haven, dr. Delia Valiūkė 
naitė su motina iš New 
Hampshire. St. Santvarą 
daugelis sveikino raštu: 
Diplomatijos Šefas Sta
sys Lozoraitis — iš Ro
mos, Lietuvos Atstovas 
J. Rajeckas iš Washing- 
too, Vliko Pirmininkas 
dr. K. Valiūnas — iš New 
Yorko, eilė draugų rašy
tojų, tarp kurių viena ir 
iš Lietuvos, daugelis jo 
bičiulių, organizacijų, 
vienminčių. Solenizantas 
gavo ir dovanų.

Už visa tai St. Sant
varas padėkojo visiems 
jį pagerbusiems sąvokai 
boję, kuri bus spausdina
ma Dirvoje ištisai. A. 
Gustaitis pagerbimo ak
tą pravedė gražiai ir ge
roj nuotaikoje, o sveikini- 
nusi Bostono jaunimo 

vardu Birutė Vaičjurgy- 
tė labai gyvai, skonin
gai ir įdomiai pristatė 
visus sveikinimus laiš
kais ir telegramomis. 
Paskutinis sveikinimas 
buvo Alės Santvarienės 
— solenizanto žmonos. 
Tai buvo trumpa, labai 
trumpa bendro gyvenimo 
apyskaita. Ji buvo grau
di, graži ir su giedria

pabaiga. Kai tuoj po to su
aidėjo daina "Metų dvi
dešimt turįs..." pradėjo 
ir šampano bonkos "šau
dyti". Linkėjimas S. San- 
varui ilgiausių metų — 
visų sutartinėj buvo galin 
gas. (ad)

ARCHITEKTŲ IR 
INŽINIERIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos bend
riniame suvažiavime Wa 
shington, D.C., yra gali
mybės išstatyti savo kū
rybos, išradimų, gami
nių pavyzdžių ir nešąjun. 
gos nariams. Suvažiavi
mas įvyks 1972 m. spalio 
mėn. 7, 8 dienomis.

Programos detalės 
bus paskelbtos spaudoje. 
Suvažiavimas yra atvi
ras visiems mokslinį, 
bei technišką darbą dir
bantiems, taip pat ir vi
siems kitiems suintere
suotiems ALIAS- PLIAS 
veikla.

Dėl informacijos ir 
registracijos prašome 
kreiptis į suvažiavimo ko
misijos pirmininką S.

VASARVIETE "DAINA”
CAPE CODE, PRIE JŪROS

“OLD SILVER BEACH”
W. FALMOUTH, MASS. — ISnuomuojami gražiai ir pa
togiai įrengti kambariai. Jūros vanduo šiltas ir
“beačiai” švarūs ir gražūs. Maistas šviežias ir gerai pa
gamintas. Žuvininkams taip pat patogumai. Nauja 
motorinė valtis, ošiantis miškas. Kaina prieinama. Dėl 
užsakymų ir sąlygų skubiai kreiptis;

sav. A. Daukantienė - Moriarty
124 Bellevue Rd.

SQUANTUM, MASS., 02171
Tel. (617) 471-4293

Bačkaitį, 933 Leigh Mill 
Road, Great Falls, Va. 
22066. tel. (703) 759- 
2905.

• MERGAIČIŲ STO
VYKLA Dainavoje, va
dovaujama Nekaltai pr. 
m. Marijos seserų, vyks 
nuo liepos 16 iki 30 die
nos. Priimamos mergai
tės nuo 7 iki 16 metų. In
formacija ir registra
cijos formalumai gauna
mi šiuo adresu:

DAINAVA, Immacula- 
te Conception Convent, 
Purnam, Conn. 06260.

• RICHARD J. DA
LE Y, Chicagos meras, 
išsiųs oficialius pakvie
timus visoms Amerikos 
Kanados ir užsienio tauti
nių šokių grupėms būti 
Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Tautinių Šokių Šven
tės proga Chicagos mies
to svečiais.

• PROVIDENCE LB 
apylinkė išrinko naują 
vaidybą į kurią įeina Juo
zas Kiela, Vytautas Ras
tenis ir ZofijaŠakelienė.

•KLEBONUI KUN. V. 
MARTINKUI gegužės 21 
d. sukako 20 m. kai dir
ba Providence parapijoj. 
Sukaktis atžymėta jo at
laikytomis padėkos mi- 
šiomis geg. 21 d.

• LIET. PIL. KLUBAS 
turėjo metinį parengimą 
- vaišes gegužės 21 d. Lie' 
tuvių Bendruomenei pa
aukojo 50 dol.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

CAPE COD

IŠNUOMOJAMAS 3 
miegamųjų vasarnamis 
arba pavieniai kambariai 
prie didelio žuvingo eže
ro ir netoli lietuviško pa 
plūdymio Cape Code. 
Kreiptis pas Iną Nenor
tas, 44 Alban St., Dor- 
chester, Mass. 02124tel. 
(617) 825-1832,

REMKIME MUSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE IR SU
TEIKIME JAM PROGĄ ATVYKTI J 
IV-TĄ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
TŲ.
AUKAS SIŲSKITE IV-SIOS TŠŠ VA
JAUS LĖŠŲ TELKIMO KOMITETO 
PIRM. J. EVANS, 6845 S. WESTERN 
AVĖ., CHICAGO, ILL. 60636.

Dalyvaukime IV Tautinių Šokių Šventės 
bankete ir linksmai praleiskime laikcj

Banketas įvyks AMPHl- 
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,

7240 S. Mozart Street, 
Chicago, 111. 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.

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

LAKE GEORGE, N.Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje jiirmaujaniių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), Įvairios valtys— irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai. vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtum virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. U New York Thruway Exit 24, | 
Northuay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. | Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y.Times ir baily Newa sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATEK MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071


	1972 Birz.07 0001
	1972 Birz.07 0002
	1972 Birz.07 0003
	1972 Birz.07 0004
	1972 Birz.07 0005
	1972 Birz.07 0006
	1972 Birz.07 0007
	1972 Birz.07 0008

