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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kodėl nenori 
greity rinkinių?

V. Vokietijos parla
mento (Bundestago) rinki
mai normaliai turėtų 
įvykti 1973 m. rugsėjo pa
baigoje. Tačiau šiuo me
tu susidarė tokia parla
mento situacija, kad val
dančioji koalicija SPD ir 
FDP nustojo absoliutinės 
daugumos, o opozicija 
CDU ir CSU jos nepasie
kė: koalicija disponuoja 
parlamente 248 balsais, 
opozicija — 247 ir vienu 
socialdemokratų atkritė- 
liu — Mueller, kuris gali 
tam tikrais atvejais opo
ziciją palaikyti. Taigi, ko
alicijos ir opozicijos jė
gos yra beveik vienodos. 
Tiesa, dar yra parlamen
te 22 Berlyno atstovai, 
kurie pagrindiniais klau
simais neturi balso, bet 
kartais ir jų balsai pri- 
skaitomi. Iš jų 12 koali
cijos atstovų, 10 — opozi
cijos.

Susidarius tokiai situ
acijai, logiškiausia būtų 
parlamentą paleisti ir 
skelbti naujus rinkimus. 
Viešoji vokiečių opini
ja — visuomenė, spau
da, radijas ir televizi
ja — ta linkme propaguo
ja. Tačiau partijos turi 
savo interesų ir parla
mento rinkimų reikalą 
savaip sprendžia. Social
demokratai, atrodo, da
bar rinkimų norėtų, bet 
bijo, kad, kancleriui 
Brandtui atsistatydinus, 
parlamentas gali išrink
ti naują kanclerį — Bar- 
zelį — ir atimti socialde
mokratams rinkimų pro
pagandos priemones. So
cialdemokratai tikisi, 
kad juo greičiau įvyks 
parlamento rinkimai, juo 
jų laimėjimas bus dides
nis, nes jie mano, kad jų 
Rytų politikos laimėji
mas susilauks gyventojų 
atlygio. Krikščionys de
mokratai, kurie atkakliai 
vedė kovą prieš Rytų su
tartis, Barzelio taktikos 
pasėkoje yra praradę 
prestižą ne tik CSU aky
se, bet ir vokiečių tauto
je. Todėl jie bijo, kad 
greiti parlamento rinki
mai gali jiems duoti nei
giamų vaisių. Per ilgesni 
laiką jie tikisi nuraminti 
ir įtikinti rinkikus, kad 
jie neturėjo kitos išei
ties ir buvo sąlygų pri
versti supasuoti kovoje 
dėl Rytų sutarčių. Be to, 
Baden - Wuertemberge, 
kur jie laimėjo krašto 
rinkimus, nori labiau įsi
stiprinti ir rinkikus la
biau paruošti parlamen
to rinkimams.

Atrodo, kad krikščio
nių demokratų taktika 
yra be rinkimų pasiekti 
valdžios. Jie morališkai 
spaudžia, kad kancleris 
W. Brandtas atsistatydin
tų, kaip neturįs absoliuti
nio parlamento pasitikėji
mo. Bet Brandtas vi
sai nekreipia dėmesio į 
krikščionių demokratų 
reikalavimus ir nesiruo
šia atsistatydinti. Jis tik 
tada atsistatydins, kada 
bus įsitikinęs, kad Bar- 
zelis yra susiorganiza
vęs parlamente 249 atsto
vų daugumą. Bet kol kas 
Barzeliui mažiausia stin-

Laisvojo pasaulio netuvię iv tautiniu šokių Šventes komitetas, nepaprastu kantrumu, ryžtu ir darbo 
auka sėkmingai šventes darbus privedęs prie baigmes. Oši švente bus išeivijos lietuviu gyvastingumo 
gyvasis liudininkas ir jaunimo triumfas. Iš kaires sėdi: Birutė Vindašienė — sekretorė, Audronė Pa- 
vilčititė — protokolų sekretorė, dr. Leonas Kriaučeliūnas —komiteto pirmininkas, Genovaitė Breich- 
manienė — meno vadovė, Nijolė Diminskytė — narė. Stovi: Ignas Petrauskas — iždininkas, Ritonė Ru- 
daitienė — informacijos vadovė ir Algis Modestas — vicepirmininkas. Zigmo Degučio nuotrauka

PASKUTINIEJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS RŪPESČIAI JURGIS JANUŠAITIS

Laisvojo pasaulio lietu
vių IV tautinių šokių šven- 
tės paruošiamieji darbai 
slenka į baigmę. Didžia
jam įvykiui artėjant, sa
vaime aišku, ryškėja ir 
pačios didžiosios proble
mos. Sunkaus ir kieto dar
bo metai, deja, dar nepa
laužė entuziasto ir ryžto 
vyro, komiteto pirminin
ko dr. Leono Kriaučeliū- 
no sveikatos, heišsėmė 
energijos ir jis su savo 
darbščiuoju komitetu ir 
komisijomis šįsudėtingą 
šventės ruošimo darbą 
vairuoja sėkmingai į pa
baigą. Šventė čia pat. Lie
pos 2 Chicagoje sutiksi
me du tūkstančius tauti
nių šokių šokėjų iš viso 
laisvojo pasaulio ir gėrė 
simės sutartino darbo 
vaisiais. Šventė, many
kime, bus reprezenta
cinė, iškilminga, jauni
mą ateities darbams už
deganti, ilgam išliekan
ti, o vyresniesiems ty
ro džiaugsmo gaivi sro
vė, matant, kaip mūsų 
jaunimas dirba, kaip jam 
vadovauja pasišventę mo
kytojai, vadovai.

ga 2 balsų. Jei Brandtas 
iškeltų parlamente pasi
tikėjimo klausimą, o jis 
gerai žino, kad jo negau
tų, tada gali atsirasti ke
letas koalicijos atstovų 
kurie, bijodami pensi
jų negauti, pabalsuos 
už Barzelį, kad ”.k par
lamentas nebūtų paleis
tas. Socialdemokratai to 
labiausiai bijo.

Ir vieni, ir kiti iš bai
mės parlamento rinkimų 
klausimą delsia ir mirtį, 
nukelia toliau. Bet pats 
gyvenimas privers šį 
klausimą išspręsti, nes 
negali parlamentas veik
ti, kada jis nėra pajėgus 
pravesti įstatymų. Vy
riausybė, kuri neturi par. 
lamente daugumos, logiš
kai galvojant,‘turėtų pasi
traukti ir skelbti naujus 
rinkimus. Tačiau kas gi 
logika dabar politikoje va
dovaujasi? Viską lemia 
pragmatizmas: man taip 
naudinga, jr valdysiu tol, 
kol bus galima išsilaiky
ti. Alg. Tolvydis

Komiteto pirmininkas 
laiką skaičiuoja sekundė
mis. Bet kokiam ilges
niam pokalbiui prisėsti 
nebeįmanoma. Tad grie
biu jį skubantį gatve ir 
apibėriu klusimais.

— Sakykit, daktare, ko
kiomis nuotaikomis gyve
nate šventei artėjant?
— Nuotaika gera, darbai 

rieda sėkmingai, tačiau, 
dienos ir naktys priklau-' j 
so šventei. Poilsiauti nė
ra kada. Iš visųparuošia- 
mųjų darbų sprendžiu, 
kad ir pati šventės nuo
taika bus didinga, gera. 
Džiaugiuos ir dėkoju vi
siems tautinių šokių gru
pių vadovams, vadovėms 
už meilę tautiniam šo
kiui, už atydą ir kruopš
tų pasiruošimą šventei. 
Dėkoju jaunimui — tauti 
nių šokių šokėjams už 
norą tapti didžiosios 
šventės dalimi ir akty
viai įsijungti į lietuvių 
kultūros puoselėjimą.

— Kada gi pati šventė 
pradedama ir kokiu bū
du?

— Pati šventė prade
dama jau šeštadienį, lie
pos mėn. 1 d. 7 vai. Jau
nimo centro sodelyje, 
prie paminklo Žuvu- 
siems už Lietuvos lais
vę. Bus uždegtas auku
ras, padėtas vainikas, o 
kalbą pasakyti yra pa
kviestas Lietuvių Bend
ruomenės Kanados Kraš 
to valdybos pirmininkas

E. Ciuplinskas. Pažymė
tina, kad liepos 1 d. įvyks 
generalinė repeticija am
fiteatre, kurioję visųgru-, 
pių dalyvavimas būtinas.

Po apeigų prie pamink
lo, 8 vai. vakaro, Mari
jos aukšt. mokyklos au
ditorijoje įvyksta ne eili
nis koncertas, čia pro
gramą atliks Lena Va
laitytė, išgarsėjusi Vo
kietijoje kaip pramogi
nių dainų ir muzikos so
listė ir dainavusi Pran
cūzijoje, Italijoje ir Ja
ponijoje. Išskirtinai įdo
mią programą duos Mon 
trealio jaunimo ansamb
lis Gintaras, vadov. Zig. 
mo Lapino. Čia girdėsi
me ir liaudies instrumen
tus. Žada maloniai nuste
binti klausytojus Londo
no, Ontario stud. kvarte
tas "Rasa" vadov. Vidos 
Petrašiūtės. Jį Chicago
je sutinkame pirmą kar
tą. Pasirodys ir svečiai 
— tautinių šokių grupės 
iš užjūrio, pademonstruo- 
damos savo gyvenamų 
kraštų tautinius šokius. 
Šis koncertas ypač mums 
svarbus, nes likę iš kon
certo lėšos labai reikalin
gos užjūrio ir kitų kraš
tų neturtingoms grupėms 
padėti, apmokant jų kelio
nės išlaidas.

— Atrodo, 
su lėšomis, 
šų problemą 
te aplamai?

bėdavojate 
Kaip tą lė- 
sprendžia-

New Yorko tautiniŲ šokių grupė "Šatrija", neseniai suorganizuota Birutės Radzivanienės, įtemptai 
ruošiasi tautinių šokių šventei. L. Tamošaičio nuotrauka

McGovern žygis
| DEMOKRATŲ NOMINACIJĄ GREITĖJA 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Dar prieš kelis mėne
sius niekas rimtai neti
kėjo, kad George McGo- 
vern galėtų būti demokra
tų kandidatu į preziden
tus. Šiandien atrodo, kad 
jis jau netoli to tikslo. 
Tiesa, jis turi dar tik 
920 ar 925 savo atsto
vus konvencijoje ir jam 
dar trūksta apie 600..(No- 
minavimui reikalingi 
1509 balsai). Tačiau po 
paskutinių pirminių rinki
mų laimėjimų jo kandi
datūra įgavo tokią spar
tą, kad sunku įžiūrėti ap
linkybes, kurios jį pa- 
klupdytų. Tiesa, delega
tų skaičius dar neatvaiz
duoja tikrojo rinkikų nu 
sistatymo. Tokioje, Ca- 
lifornijoje, pavyzdžiui, 
McGovern laimėjo visus 
271 delegatus, nesurink
damas nė absoliutės dau
gumos. Humphrey nuo jo 
atsiliko tik 5% ir galima 
sutikti, kad nėra teisin
ga, kad kandidatas surin 
kęs 40 visų balsų negau
tų nė vieno delegato. Pa
likus nuošaliai tuės mate 
matinius apskaičiavimus 
reikia tačiau konstatuo
ti, kad McGovern įrodė, 
kad jis yra politinė jė
ga su kuria reikia skai
tytis.

Aiškinama, kad lai
mėjimą jam atnešė visų 
pirma tobula organizaci
ja. Beveik 80% visų 5,1 
milijono registruotų Ca- 
lifornijos demokratų bu
vo aplankyti jo rinkimi
nės organizacijos narių, 
kurių milžinišką daugu
mą sudaro jauni žmonės. 
McGovern be to turi di
delių simpatijų spaudoje 
ir intelektualų sluoks
niuose. Tiems, jo 'ra
dikalumas * nėra bai
sus, lygiai kaip ir poli-

Šventė pareikalaus 
apie 90,000 dol. išlaidų. 
Bilietus išpardavus ir 
jau turimos lėšos toli 
gražu nepadengs išlai
dų. Dar trūksta 20,000 
dol. Todėl ir kreipiuosi 
į laisvojo pasaulio lietu
vius — prisidėkite auka 
prie šventės rengimo. 
Aukas siųskite iždinin
kui Ignui Petrauskui, 
6505 So. Artesian Avė., 
Chicago, III. 60629, arba

(Nukelta į 2 psl.) 

tikams, kurie skaičiuoja, 
jog McGovernui reikėjo 
dėtis 'svieto lygintoju’, 
kad pritraukus jaunus 
žmones į savo organiza
ciją. Kai tas pasiekta, 
McGovern pradės savo 
pažiūras švelninti, kad 
neatbaidžius platesnių 
masių. Tą procesą jau 
galima dabar pastebėti.

Kita svarbi McGovern 
laimėjimo priežastis yra 
ta, kad jo rimčiausias 
oponentas Humphrey nė
ra patraukli asmenybė. 
Jis daugiau ar mažiau 
reprezentuoja senesnės 
kartos demokratų poli
tikus, kurių gadynė skai
toma pasibaigusia.

McGoverno laimėji
mas demokratų nomina
cijos tačiau dar nereiš
kia jo laimėjimo pačių 
prezidentinių rinkimų. 
Jis yra populiarus tik 
tautos mažumoje. Sunku 
patikėti, pavyzdžiui, kad 
dauguma demokratų, ku
rie savo balsus atidavė 
už George Wallace, būtų 
įtikinti balsuoti už Mc 
Govern, bet ne už Nixo- 
ną, kuris ideologiniai 
yra jiems artimesnis. 
Net gali sakyti, kad Nixo- 
nas irgi turi džiaugtis 
dėl McGovern pasiseki
mo. Dėl to, kad jį leng
viau nugalėti negu kokį 
kitą demokratų kandida
tą, kai pvz. T. Kennedy, 
kuris dabar McGovern 
laimint, neturi daug šan 
sų būti "pašauktas" su
vienyti demokratų parti
ją

Žinia, daug kas pri
klausys nuo tolimesnės 
įvykių raidos. Pvz. ko
kios didelės katastrofos 
Vietname ar staiga pa
blogėjusios ūkinės pa
dėties. Nėra abejonės, 
kad Nixono viešnagės 
Pekine ir Maskvoje jam 
labai padėjo. Jo užsienio 
politikai nedaug priekaiš
tų girdisi iš demokratų 
pusės. Didžiausias skir
tumas yra tik pažiūros į 
Vietnamą. McGovern 
skelbiasi esąs pasiryžęs 
važiuoti ir į Hanojų, jei 
tai padėtų sustabdyti ka
ro veiksmus bei atgauti 
belaisvius. Ir be to jis 
yra pasiryžęs atšaukti 
JAV kariuomenę ir su
stabdyti pagalbą Saigo- 
no vyriausybei. Tai bū
tų gal populiaru, jei ka
ro veiksmai vyktų šiauri
nio Vietnamo naudai. 
Kol kas atrodo, kad ko
munistų ofenzyva sustab
dyta ir bombardavimas 
yra skaudus. To fakto 
akivaizdoje reikalavi
mas kapituliuoti negali 
būti populiarus.

Ūkiškai dauguma ame
rikiečių negyveno taip 
gerai kaip dabar. Žinia, 
reikia reformų mokes
čių ir labdaros srityje, 
visuotino sveikatos drau. 
dimo ir kt. panašių da

lykų. Jie nesukels dide
lės revoliucijos ir pats 
Nixonas yra už juos. Jis 
net gali aiškintis, kad re
formos nebuvo praves
tos tik dėl demokratų kon
troliuojamo kongreso 
užsispyrimo.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAIUS

"PALANGA” SYDNĖJUJE

Eidamas pagrindine 
šio didžiausio Australi
jos miesto, George, gat
ve, tarp Centrinės gele
žinkelio stoties ir mies 
to rotušės, staiga pama 
tai lietuvišką užrašą 
"Palanga". Atrodo, kad 
jokioje kitoje kalboje šio 
žodžio nėra. Ir kaip gi 
galėtų būti, jeigu šios di
džiulės, puikiausių aus
trališkų suvenyrų krautu
vės savininkai yra mū
sų jaunas biznierius Ro
mas Cibas su tėvais. Pa
ėjus ta pačia gatve tru
putį toliau ir vėl pama
tai mūsų kurortinio mies
to vardą, tik šį kartą jau 
puošiantį didžiulį kelio
nių biurą, kur viso pasau
lio kraštų reklaminiai 
skelbimai, kviečia žmo
gų pakuotis lagaminus ir 
skristi sprausminiu lėk
tuvu, plaukti moderniš
kiausių laivu, kuriuos mū 
sų jaunojo Romo firma at
stovauja.

Lietuviškame Austra
lijos, o ypatingai Sydnė
jaus, gyvenime Romo Ci
bo vardas labai gerai ži
nomas. Gimęs 1941 me
tais Kaune, jis su tėvais 
į Australiją atvykęs, bai
gė čia gimnaziją, lankė 
universitetą ir baigė pre
kybos institutą. Visą lai
ką jis labai aktyviai dir
bo su lietuviškom jauni
mo organizacijoms, ypa
tingai su skautais ir stu
dentais, įsigydamas ir 
paskautininko laipsnį. 
Jis rado laiko šokti tau
tiniuose šokiuose, vaidin
ti jaunimo teatruose ir bu
vo I-jo Pas. Jaun. Kongre - 
so Australijos delegaci
jos vadovas. Pradžioje 
jis tik padėjo savo tėvų 
mažame biznyje, tačiau 
jau nuo 1968 metų, jis per 
ėmė visą vadovavimą ir 
šiuo metu šis biznis iš
siplėtė į importą, suve
nyrų gamybą, pardavimą 
ir eksportavimą, siunti
nių siuntimus ir išsiplė
tus į kelionių biurą. Su
venyrų krautuvėje par
duodami tik australiški 
suvenyrai ir ši krautuvė 
yra didžiausia šios rū
šies visame Sydnėjuje. 
Firmoje dirba 11 tarnau
tojų. Pats Romas labai 
daug keliauja tarnybi
niais
rius. Iki šiol dar neve
dęs (atrodo, kad nėra lai
ko, nors aš pribijau, kad 
kokia nors gražuolė jo 
kur nors romantiškoje sa
loje nepagautų.)

Ruošdamasis kelionei, 
kuria labai rūpestingai 
rūpinasi Romas,sugavau 
jį grįžusį iš Singapooro 
ir paprašiau pasidalinti 
įspūdžiais.

— Kas paskatino im
tis šio, lietuviams gal 
svetimo, biznio?

— Prekyba teka mano 
kraujuje — pradėjo Ro
mas, — net iš mano sene- bas pasidarė labai popu
lių, o kokią šaką apsii
mu, man skirtumo nesu
daro. Pradžią padarėme 
su siuntinių persiuntimu 
giminėms, kaip ir dauge
lis lietuvių tuo metu. Tik 
vėliau, siuntiniams apri
mus, plėtėmės į kitas ša- yra skaitomas atsilikęs, 
kas. Turėjome mažą pa
talpėlę miesto centre, 
parduodami suvenyrus 
turistams. Vien tik ši ša- dinių kilpų, kurios pri-
ka tiek išaugo, kad patai- laikytų nuo keliavimo. Ke
pą jau pakeitėme keturis liauja žmonės labai daug 
kartus, kas kartą vis įdi- nuo jų neatsilieka ir lietu 
desnę, taip kad čia nema-

Romas Cibas

sutikęs gana daug.
— Ar darbas lietuviš

kose organizacijose ne
trukdo jūsų bizniui?

— Aišku su laiku man 
labai trumpa, todėl iš pas 
tovių pareigų, kad ir pas 
skautus, šiais metais pa
sitraukiau, tačiau vien-' 
kartinių paslaugų, jei tik 
galiu, niekada neatsisa
kau. Pagaliau manyje lie
tuviška širdis plaka.

Tautinių Šokių Šventės rūpesčiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

vajaus komiteto pirminin- 
kui John Evans, 6845 So. 
Western Avė., Chicago, 
III. 60629. Gi lėšos yra 
labai svarbus faktorius, 
lemiąs ir pačios šven
tės sėkmę.

— Kaip išsprendėte di
delio amfiteatro dekora
vimo problemas?

— Šiais reikalais nuo-
— '• ■

Valeška ir Česlovas Ru- 
kuiža. Apšvietimo techni
ką naudojant bus išgau
nami žaismingi spalvų 
deriniai, atitinką šokius 
ir tai būsianti naujovė. 
Įprastinio dekoravimo 
šiais metais atsisakyta.

— Gal trumpai ir apie 
muzikinę palydą prasitar
tumėte?

— Šiuo klausimu kom- 
petetingas muz. Alvydas 
Vasaitis, nešąs muziki
nės šokių palydos sunkią 
naštą. Tačiau ji būsian
ti įspūdinga. A. Vasai
tis suorganizavo pučia
mųjų orkestrą, dalį šo
kių palydės Montrealio 
jaunimo ansamblis "Gin
taras" vadovaujamas 
Zigmo Lapino ir Daina-

reikalais į užjū-

— Kaip buvęs I-jo PLJ 
kongreso atstovas, gal bū- širdžiai rūpinasi dail. A 
site ir Il-me Kongrese ir 
kokia jūsų nuomonė apie 
kongresus?

— Birželio pabaigoje 
būsiu Chicagoje ir, nors 
šį kartą pareigų neturė
siu, tačiau bus gera pro
ga atnaujinti senas pažin 
tis ir pamatyti šio kon
greso pradžią. Patys kon 
grės ai yra lietuvių jauni- 

žėjame, betdidėjame. Ke- mui labai reikšmingi. Jie 
lionių biuras yra labai gy 
vas ir mes plečiamės kur 
yra pelninga. Šiame biz
nyje mes neapsiriboja- 
me vien bilietų paruoši
mu. Rungiamės su milži
nais oro linijų kainų ka
re. Pereitais metais išsi
kovojau vienos oro lini
jos atstovybę Australi
jai. Pradžia buvo labai 
įdomi ir sėkminga, visą 
laiką vykstant didžiulei 
konkurencijai ir varžy
boms. Daug pinigų ir kli- 
jentų praradome per Indi
jos ir Pakistano karą, 
nes mūsų lėktuvų daugu
mas vyksta per Indiją, o 
tada šis kraštas kelei
viams buvo uždarytas. 
Po karo, pradėjus atsi
gauti, staiga australiška, 
valstybinė Qantas bendro
vė pablūdo. Iš to viso da
bar tik keliautojai laimi 
ir nežinau kuo tas viskas 
pasibaigs, gal ateityje 
reiks daugiaukoncentruo- ^iui geriausios kloties, 
tis į laivus. vadovaujant Australijos

— Kaip sekasi visas delegacijai. Atstovams
darbas ir ar esate juo pa- verta būtų prisminti, kad 
tenkintas? kur jie bebūtų, jie gar-

— Kai dirbi, tai ir Die- sins lietuvio vardą. Gar- 
vas padeda, o kai Dievas 
padeda, tai ar gali žmo
gus būti nepatenkintas.

— Ar pasitaiko daug ; 
lietuvių klijentų?

— Lietuvių klijentų tu
rime daug. Tačiau visas 
biznis yra taikomas pla
čiajai rinkai, todėl lietu
vių proporcingai būtų tik 
žiupsnelis. Kelionių biu
rą mes ir pradėjome nuo 
lietuviu, nes per daug tek
davo aukoti laiko, išrūpi
nant artimiesiems, jų tar
pe ir lietuviams, įvairius 
kelionių bilietus ir pade
dant kelionėse.

prailgina mūsų jaunime 
lietuvybę moraliniai ir 
fiziniai. Po I-jo Kongre
so buvo nepaprastai daug 
sukurta lietuviškų šei
mų, net ir Australijoje. 
Kongresus organizuo
jant, tik vieno reikia 
saugotis — nenupiginti 
jų į hipiškus sauvaliavi 
mus. Tuomet jie nesiskir 
tų nuo vietinių pasislinks- vos ansamblis su kitų 
minimų. Linksmoji dalis chorų dainininkais, 
yra vistiek neišvengia- — Suvažiuos tiek jau. 
ma; jei ją pamirštų, įvyk- nimo, svečių, kaip bando- 
tų ji spontaniškai, tačiau 
rimtoji dalis spontaniš
kai nepasiruoš, o be jos 
ir būtų skirtumas tarp 
prasmingo ir neprasmin 
go kongreso.

— Jūsų linkėjimai bū
simiems atstovams?

— Australija pirmą 
kartą užsirekomendavo 
neblogai. Linkiu savo bi
čiuliui Henrikui Antanai-

sinti blogai yra žymiai 
lengviau, tačiau savo am
basadoriais mes pasitiki
me ir jais didžiuojamės, 
nes jaunimas yra mūsų 
viltis ir ateitis, — baigė 
savo malonų pasikalbėji
mą iškilusis Australijos 
biznierius Romas Cibas.

— Ar turite didelę kom- 
peticiją?

— Neturėti konkurentų 
yra kiekvieno biznie
riaus svajonė. Spėk tik ką 
nors sugalvoti, žiūrėk 
jau kas nors tau duobę ka
sa. Išleisk kokią nors 
prekę ar patarnavimą, 
žiūrėk, jau kitas paruo
šė ką nors geriau ar siū
lo pigiau. Viso pasiseki
mo paslaptis — spėk nu
griebti grietinę.

— Kodėl keliavimas da~

liarus? .
— Labai paprasta. Ke

lionės atpigo, uždarbiai 
pakilo, todėl ir žmonės 
daugiau keliauja. Šiuo me
tu jaunas žmogus, jeigu 
nėra keliavęs įužsienius

Todėl jaunam žmogui,ne
vedusiam ir neįsigiju- 
siam turto nėratųpagrin-

viai, kurių pasaulyje esu

Laisvojo pasaulio lietuvių IV tautinių Šokių šventė reikalauja 
ir daug lėšų. Šventės reikšmę {vertindami jie atskubėjo su stam- 
biomis aukomis. Iš kairės j dešinę: Albertas Vengris — besirū
pinąs lėšų telkimu, dr. Dargis ir Vaičius Šventės reikalams paklo
ję tik po tūkstantinę.

vis visuomenininkas inž. 
Valdas Adamkus. Jiems 
amfiteatre prieš pat šven
tę bus suruoštas specia
lus priėmimas.

— O po pačios šven
tės kokia numatoma at
vanga?

— Tuojau po šventės, 
tame pat amfiteatre 
įvyksta didelis ir gra
žus banketas, kuriuo rū
pinasi Sofija Džiugienė 
su savo komisijos narė
mis. Bankete bus pagerb
ti tautinių šokių grupių 
vadovės-vadovai ir įteik
tos dovanos. Jaunimui at
skira salė šokiams. Gros 
net du orkestrai. Tikiu, 
kad šventės dalyviai tik
rai šia gražia pramoga 
pasinaudos.

— O jūsų paskutinis 
prašymas Chicagos lietu
viams ir atvykstantiems 
svečiams?

— Šventępradėsime la
bai punktualiai. Prašy
čiau nevėluoti. Pavėlavę 
gali nematyti pačios šven
tės. Nebūsią ilgų, vargi
nančių kalbų. Bilietus į 
koncertą, šventę ir ban
ketą įsigykite iš anksto, 
nes paskutiniu momen
tu turėsite daug vargo 
nepatogumų ir tas ardys 
pačią šventės tvarka, bei

te spręsti nakvynių klau
simą?

— Čia didelė proble
ma. Jų labai trūksta. Da
lį apgyvendinsime mote
liuose. Būtume labai dė
kingi, kad atvykstančius 
iš kitų kraštų globotų 
čia veikiančios organiza- 
ei jos, jų nariai. Prašome 
ir kitų lietuvių pagalbos.

. — Šventėje, žinoma da
lyvaus aukštų svečių iš 
amerikiečių tarpo. Ar 
jiems numatomas išskir 
tinas dėmesys?

— Garbės svečiais esa
me pakvietę visus užsie- nuotaiką. Bilietai gauna
mų konsulus, reziduojan- mi Marginiuose, 
čius Chicagoje, diploma
tus, Chicagos miesto ir 
Illinois valstijos aukštuo
sius pareigūnus, o taip 
pat ir mūsų centrinių or
ganizacijų pirmininkus. 
Garbės svečių priėmimu 
rūpinasi amerikiečių po
litikoje jau iškilęs lietu-

— Ir paskutinis klau
simas. Su kuo dalinotės 
didžiaisiais šventės ruo
šimo rūpesčiais?

— Be abejo, šios šven
tės meninė širdis yra 
meno vadovė Genovaitė

V. Noreikos nuotrauka

Breichmanienė. Su ja 
sprendėme visas šventę 
liečiančias problemas 
nuoširdžiai. Tai buvo be 
galo malonios valandos 
dirbant su šia pasišventu
sią, išradinga, sumania 
meno vadove Genovaite 
Breichmaniene, kurios 
darbo vaisiais netrukus 
galėsime visi gėrėtis. O 
taip pat rūpesčių ir dar
bų naštas nešė visi komi
teto ir komisijų nariai, 
tad ir darbas vyko sklan
džiai. Nuoširdžiai bend
radarbiauta ir su JAV 
LB Centro Valdvba. Žo
džiu, šia proga ir tariu 
visiems nuoširdų ačiū ir 
tikiu, kad susitiksime 
Laisvojo pasaulio lietu
vių IV tautinių šokių šven
tėje. Gero vėjo ir laimin
gų kelionių vykstantiems 
į Chicagą, o Chicaga sve
tingai visus pasitiks,nuo 
širdžiai priims.

Ši šventė tebūnie mū
sų visų pasididžiavimas 
ir gyvas įrodymas, kad 
išeivija yra gyva, besi
sielojanti ir savos tėvy
nės šviesesne ateitimi...

Kiek sugaišęs, bet 
daug ką išsakęs, dakta
ras Leonas Kriaučeliū
nas nuskubėjo į posėdį...

\VANTED EXPER1ENCED 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY 
Mušt be experienced for JobbinR lype 
work. Steady employment, paid Uoli- 
days, paid vacation, paid hospilali- 
zation, and retirement prouram.

APPLY
PROCESS FOUNDRY CO. 

153 7 TEMPLE, DETROIT, MICH.
3 13-961-3225

(39-46)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

a

— I.Mfv. . w »

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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 į Lietuvą.

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

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

15 dienų kelione, 
iš New Yorko $660.00 -j- tax, 
iš Chicagos $760.00 -j- tax* 

11 dienų Lietuvoje.
PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

LIETUVOJE.
CHICAGA-NEW YORK GRUODŽIO MĖN. 21 I). — 

14 dienų kelionė 
iš New Yorko $660.00 + tax, 

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

subject to airline agreement and* Totai tour prices are 
government approval.

Dėl informacijų

AMERICAN
kreipkitės j:

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 į Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais į vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas. _____
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LAISVO MĄSTYMO TEISĖ
Žmogus yra sudėtinga ristė ir pakeitė pasikal- 

ir niekam nepramatoma 
būtybė. Galima tikėti jo 
žodžiais, galima apie jį 
spręsti iš darbų ir elge- dvasinę laisvę mintyti, 
šio. Galingesnis gali žmo- lietuvių tautos praeityje 
gų bausti, uždaryti į ka
lėjimą atimant laisvę sa
varankiškai gyvenimą 
tvarkyti, bet joks galin
gasis tironas nepajėgia 
žmogui uždrausti laisvai 
protauti, dvasioje ir min
tyse visada likti laisvu 
ir sau žmogumi.

Demokratiniuose kraš
tuose gyvenančius žmo
nes yra lengviau pažinti 
nes jie gali kalbėti tai, 
ką galvoja, gali atvirai 
reikšti teigiamas ir nei 
giamas mintis įvairiais 
klausimais.

Kitaip yra sovietinės 
diktatūros kraštuose, 
kur žmogus privalo būti 
komunistų partijos be
sieliu įrankiu, aklai vyk- to priespaudą savo tėvy- 
dančiu jos įsakymus. Ten 
sutikti žmonės, kaip be
silankantieji amerikie
čiai rašo, yra lyg neby
liai. Klausiami ko nors 
vengia atsakyti. Tą vi
sas pasaulis turėjo pro- okupuotos Lietuvos jau- 
gos pastebėti ir televi
zijoje prezidento Nixono 
lankymosi metu, kai JAV 
reporteris Maskvos gat
vėse bandė sustabdyti 
praeivius ir patirti jų 
nuomonę apie JAV pre
zidento viešnagę. Kiek
vienas praeivis piktai pa
žvelgęs nuskubėdavo to- pio niekinimą. Būdami 
lyn. Tik vienoj vietoj pa 
galiau staiga atsirado 
būrys žmonių, kurių be
veik kiekvienas pradėjo 
laisvai atsakinėti, ir, ži 
noma, vis prieš Ameri
ką nusiteikę. Iš kartgalė- pantai nuolat apie tai ir 
jai pastebėti, jog tai spe 
daliai paruošti enkave
distai.

Būdingas vienos jau
nos amerikietės turistės 
pasakojimas, kuri paly
dovo Vilniuje paklausta, 
kaip jai patinka Tarybų 
Sąjunga, atsakė, kad jai 
atrodo, jog žmonės čia 
vengia kalbėti su viens 
kitu ir, kad didelis skir
tumas esąs tarp dirban
čių amerikiečių ir Sovie
tų Sąjungos žmonių. Jū
sų kraštuose, sakė ji, už 
viršvalandžius mokama 
medaliais ir pagyrimo 
diplomais, o mes gauna
me dolerius. Be to, jūs 
po dienos darbo privalot 
lankyti politinius mitin
gus, o mes turime nevar
žomą pilną asmens lais
vę. Mes galime pirkti 
įvairiausių knygų, žur
nalų ir laikraščių iš visų 
pasaulio kraštų įvairiom 
kalbom ir įvairių ideolo
gijų bei religijų, o jūsų 
kraštuose mačiau tiktai 
komunistinius leidinius. 
Ir daug dalykų pas jus 
man nepatiko, bet jei aš 
pasakyčiau teisybę, tai 
jums nepatiktų, o gal net 
ir nukentėtumėt, kad ne- 
sugebėjot mane įtiktinti 
kitaip, pabrėžė jauna tu-

PETICIJOS JAV PREZIDENTUI ĮTEIKIMAS. 75,000 parašų Lietuvos reikalu peticijos JAV pre
zidentui vykstant j Maskvą Įteikimas Baltuose Rūmuose, Washingtone,1972 m. gegužės 17 d. Iš kairės: 
dr. J. Genys, ALT Įgąliotinis Washingtone, dr. K.Bobelis, ALT pirmininkas, Mr. Harry S. Dent, spec. 
Prezidento patarėjas, jo vardu priimąs peticiją, Laszlo Pasztore, respublikonų tautinių grupių direkto
rius.

bėjimo temą šu turistų 
palydovu.

Kalbant apie žmogaus

ir iki šių dienų yra pasi
reiškę didingų laisvės 
troškimo momentų, ku
rie rodo, kad tautos są
moningumas, subrendi
mas ir vieningumas atsi 
randa sunkiose jos gy
venimo valandose ir, kad 
žmogui niekas, jokia ver
gija negali išplėšti iš jo 
sielos laisvo mąstymo 
teisės ir laisvės troški
mo, kuris atėjus momen- Galingos laisvos spau- 
tui spontaniškai iškyla 
viešumon.

Ir dabar, kai išeivijos 
gerbūvio sąlygose išau
gęs ne vienas lietuvis 
jaunuolis, net kolegijų 
profesorius ir dažnai 
toks, kuris ne tik okupan-

ROMO KALANTOS PILĖNAI... (4)

KALANTA BUVO TIKINTIS
Sensacingoji lietuvio 

studento susideginimo 
Kaune naujiena slapčiau
siais kanalais pasiekė 
laisvos spaudos atstovus 
reziduojančius Maskvoj.

nėje pergyvenęs, bet ir jų 
kalėjimo karčios duonos 
ragavęs, pradeda abejoti • 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu, siūlyti net 
prisitaikymo politiką,

dos aparatas valdo pla
čiausias informacines 
priemones. Tai mes ma
tome demokratinių san
tvarkų kraštuose. Dikta
tūrų apsėstose šalyse 
laisvos spaudos atstovai 
ypatingai išradingi to
kias slaptos informaci
jos priemones atrasti, iš 
laikyti ir apsaugoti nuo 
seklių akių.

Televizijos žmonės ir 
laikraštininkai buvo pa- ] 
rengties stovyje. Mask
von atvyksta Amerikos 
prezidentas ir to vizito 
kalbas, veidmainiavimus 
ir į caro taures pripiltą 
šampaną galėtų matyti 
ir apie tai raportuoti. 
Staiga žinia iš Kauno, 
žinia apie Romo Kalan
tos susideginimą, kaip

nimą nurašę, nes esą jie 
nuo pat vaikų darželio 
metų iki gimnzaijos ar 
universiteto diplomo kas 
dien girdėję apie rusų 
raudonosios armijos di
dybę, tik jų kartų žygių 
nuopelnus ir nepriklau
somos Lietuvos laikotar- protestą prieš Maskvos 

imperializmą, sudrebi
no teletaiperių liemenis.

Vėliau garsus Washing 
tono žurnalistas Willard 
Edwards akcentavo, kad 
Maskvai lietuviški lais
vės siekiai (masiniai ir 
individualūs) visad buvo 
skaudus akibrokštas, ku 
rio tylomis apeiti neį
manoma. Willard Ed- 
wards reikšmingai suri
šo maskvinio imperializ 
mo pobūdį su lietuvių 
laisvės siekiais savo ra 
šinyje, kurįdaugreiškian 
čiai pavadino: Lithua- 
nians a Factor in Talks.

Skendėdamas skais
čiai oranžinėse benzino 
liepsnose Romas Kalan

ta suskubo tarti, kad jo 
gyvybės auka yra pasy
vus protestas prieš mask- 
vinį imperializmą.

Tas devyniolikmečio 
kankinio pareiškimas 
prasiveržė į stambiau
sias pasaulio sostines, į 
kukliausius pasaulio už
kampius, vis lyg lemtin
gas tiesos šešėlis lydė
damas naiviai elegiškas 
Nixono prakalbas į už
guitą ir beteisę rusų tau
tą per maskvinius mik
rofonus.

Tam tikra prasme 
Nixonas užtikrino Lie
tuvos pavergimo proble
mos užtyiėjimą, nes dek
laravo Amerikos nesi
kišimą į problemas, su
rištas su režimų ar te
ritorijų klausimais. 
Maskva gi laiko Pabalti
jo problemą nesančią, ne 
įeinančią į bet kurios, 
kad ir atsargiausios for
mos svarstynes.

Nixono kalba buvo spal
vinga "pakaruoklio na
muose apie virvę nekal 
bama" patarlės ilius-

tracija. Trys maskvinio 
imperializmo pakaruok
liai, Pabaltijo valsty
bės, nebuvo nė pastebė
tos. Aukštakalibrinė ir 
žemamoralinė diploma
tinė kurtuazija buvo iš
laikyta iki perfekcijos.

Tuo tarpu televizija ir 
pasaulinė spauda didžios 
sensacijos rėmuose kai* 
bėjo apie Romo Kalan
tos mirtį ir tos mirties 
priežastis. Pirmųjų pus
lapių sindikatinio korės 
pondento iMurray Seege- 
rio, reziduojančio Mask
voje ilgus ir pakanka
mai tikslius straipsnius, 
pirmuose savo puslapiuo 
se paskelbė Los Angeles 
Times ir Chicago Sun- 
Times, dienraščiai mil
žinai, turintieji savo ar
senale daugmilijoninių 
miestų skaitytojų mases.

The New York Times, 
The Philadelphia Inqui- 
rer, clevelandiškis Plain 
Dealer, daugelis kitų 
spaudos milžinų, darne- 
suvestų įperiodikos rub
riką, sudrebino skaitan-

jauni idealistai, savaime 
persiėmę naujomis ko
munistų skelbiamom idė
jom.

Taip su dar didesniu 
įsitikinimu galvoja oku-

kitiems skelbdami: "Jau 
užaugo karta, kuri neįsi
vaizduoja kitokios Lietu
vos, kaip tik tarybinės. 
Nė nebandykite jaunuo
liui grąžinti praeitį, ku
rioje jo tėvai skurdo. Da
bar gi socializmo sukur
tos materialinės ir kul
tūrinės vertybės kiek
vienam Tarybų Lietuvos 
piliečiui prieinamos. Ga
rantuota teisė į darbą, į 
poilsį, tarybiniai įstaty
mai gina visų taryl inių pi
liečių teises, pts mus 
yra neregėtos galimybės 
ugdyti asmenybę, talen
tą..." (Vilniaus Tiesa, 
1971.8.3).

Tačiau ir vieni ir kiti 
taip sakydami ar many
dami klysta. Lietuvos 
jaunimo okupantas nepa
jėgė perauklėti. Privertė 
jį prisitaikyti prie esamų 
sąlygų, klausyti pavergė
jo įsakymų, bet jokiom 
priemonėm nesugebėjo 
užslopinti jo laisvos gal
vosenos, nepajėgė jų sis
temoj brendusio jaunimo 
įtikinti lietuvių asmeny
bių ar talentų ugdymu, 
nes neįmanoma buvo nu
slėpti tų talentų slopini
mų ir net'žudymų ar nuo 
latinių dingimų be žinios. 
Kad taip yra paskutiniu

laiku pavyzdžiai vienas 
po kito pasiekia laisvąjį 
pasaulį, o ypač Romo Ka
lanta laidotuvių įvykis, 
po kurių vėl daug jaunų 
gyvybių, nespėjusių pra
siskleisti tautos talentų 
žiaurus bolševikų okupan
tas pasiųs į amžinybę. 
Šis jaunų lietuvių dvasios 
į viešumą prasiveržimas 
liks amžiams įrašytas į 
mūsų tautos istoriją ir 
ne vienam atidarys akis, 
kad sovietų imperaliz- 
mas nesikeičia, neįlei
džia pavergtoms tautoms 
daugiau deguonies per ge 
ležinę uždangą, neįlei
džia saulės šviesos,ku
ria džiaugiasi laisvasis 
demokratinis pasaulis.

E. Čekienė

LIETUVIAI!
Artėjant birželio įvykių sukakčiai, iš paverg

tos Lietuvos atėjo žinia apie didvyrišką Romo Ka
lantos mirtį ir Kauno gatvėse nuaidėjus į Lietuvos 
jaunimo šauksmą: Laisvės Lietuvai! Tai yra ryš
kiausias įrodymas, kad Lietuvoje laisvės troški
mas, nežiūrint okupanto priespaudos, yra taip pat 
stiprus, kaip 1941 metų sukilimo ir vėlesniųjų did
vyriškų partizanų kovų metu. Nepaliaujamą lietuvių 
tautos laisvės troškimą ir didį ryžtą paskutiniuoju 
metu liudija Bražinskai, Kudirka, Simokaičiai, kun. 
Bubnys, kun. Zdebskis, kun.Šeškevičius, 17.000ti
kinčiųjų šauksmas ir daugybė kitų mums nežinomų 
laisvės žygių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
visos kovojančios mūsų tautos vardu reiškia gi
lią pagarbą okupuotame krašte didvyriškai savo 
veiksmais įrodžiusiems tėvynės meilę bei ištiki
mybę jos laisvės idealui.

Laisvieji lietuviai! Demonstruokime! Juk 
mums negresia enkavedistai, kaip mūsų broliams 
Kauno gatvėse. Šaukime "Laisvės Lietuvai!’’, kur 
tik galime! Juk mums už tai negresia nei kalė
jimas, nei ištrėmimas. Rašykime peticijas ir rei
kalaukime Lietuvai laisvės. Visi vieningai ir su
tartinai junkimės į didįjį Kauno gatvėse nuskambė
jusį šauksmą: Laisvės Lietuvai!

Paskutinieji Kauno įvykiai suteikia ir Antra
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui kitokią 
prasmę, kitus uždavinius.

Kaip praėjusiais metais, taip ir šiemet, Tau
tos Fondas birželio mėnesį telkia lėšas Lietuvos 
laisvinimo darbams. VLIKas kviečia visus lietu
vius remti Tautos Fondo pastangas.

Istorinės reikšmės Kauno įvykiai tegul paža
dina mus naujiems žygiams darniems ir prasmin
giems darbams, nes kai tėvynėje šaukiama "Lais
vės Lietuvai", mes negalime likti abejingi. Lietu
va laukia mūsų darbų. Neapvilkime jos!

Tautos Fondui skiriamas aukas siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian National Fund, 64-14 56thRd., 
Maspeth, N.Y. 11378

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

čią Ameriką šiurpia Kau
no Muzikinio teatrinio 
skvero naujiena. Tos die 
nos vakaras atnešė ži
nią per televizorius, kur 
milijonų milijonai išgir
do ją, arba pasikartojan
čiai, arba iš naujo... Ra
dijo garsiakalbis nuo
latos buvo gyvas Romo 
Kalantos naujiena.

Laisvoje, teisės pa
grindais tvarkomoje vals
tybėje šimtai užsienio ko
respondentų nuskristų 
Kaunan. Įvykis būtų pri
statytas pasauliui ir is
torijai. Kitaip buvo Kau
ne. Žinią tramdė, įtem
pė visas jėgas ją prilai
kyti kol prasiveržė po- 
laidotuvinės riaušės. 
Todėl ir susiliejo suside - 
ginimo žinia su riaušių 
sutramdymo užtikrini
mais. Grįžo gyveniman 
sena carinė praktika, ne
kalbėti apie įvykį, ne
mielą režimui, tol, kol 
įvykis nėra režimo kon 
trolėje. Šitų istorinių kur- 
jozų pilni 1905 metai. Dėl 
to įsiliepsnojo ir I9I7me- 
tų vasaris...

Tačiau ... įvyko keisti 
reiškiniai. Susideginimo 
plotelis jau buvo nu- 
švirkštas, liepsnų pėd
sakai ištrinti, bet kitą 
diertą, pirmadienį, mir
ties dieną, tas memo
rialinis plotelis, nuo ku
rio nuvilko rūkstantį Ro 
mo Kalantos kūną, kurto 
istorinio akto liudinin
kais buvo M.K. Čiurlio
nis ir Č. Sasnauskas ir 
atokiau, šiurpe sustiru
si minia, buvo... padeng
tas ką tik nuskintomis gė
lėmis. Gėlių buvo daug. 
Vieta atrodė šviežiai už
kastu kapu, ties kuriuo 
mylintieji, kartu su savo 
skaudaus netekimo pojū
čiais, sudėjo memoriali
nes gėles! Gegužės va
karo vaiskume puikiomis 
gėlėmis pražydo Romo 
Kalantos sopulingos lau
žavietės plotelis.

Milicija per specifi
nius sovietinėje sistemo 
je "tvarkdarius",civiliai 
apsirengusius šnipus, pa
tyrė apie nepaprastą re
žimui iššūkį: apie gėles, 
sudėtas ant lietuviškų an
tikinių Pilėnų palikuonio 
aukuro. Gėlės buvo sku- 
bomis nugriebtos. Sek
liai pastatyti. Čia, be abe
jo buvo ir suimtųjų, ku
riuos suėmė su puokšte 
gėlių rankose. Slaptos 
"draugovininkų" užkar
dos sekė gėlių atnašau
to jus.

UPI (Pasaulinė žinių 
agentūra) tvirtina, kad 
Romas Kalanta suside
gino sekmadienį, gegu
žės 14 dieną per pat vi
dudienį, kada Muzikinio 
teatro sodas buvo pilnas 
žmonių. Laisvoji spauda 
taip pat teigia, kad Ro
mas Kalanta buvo tikintis 
jaunuolis. Tai nereiškia, 
kad jaunuolis buvo prak
tikuojantis tikybinį ritu
alą. Žodis "praktikuojan 
tis" nesuderinamas suso 
vietine realybe. Ten re
liginiai įsitikinimai yra 
katakombine vertybe, 
priešrežimine, antitary
bine blogybe, todėl rū
pestingai slepiama sie
los gelmėje. Didžiulis 
prancūzų dienraštis Le 
Monde savo nuosavo ko
respondento lūpomis tvir. 
tina, kad Romas Kalanta 
buvo "un ouvrier catho- 
lique" (darbininkas ir ka 
talikas arba praktikuojąs 
katalikas).

Praktikuoti religiją ir 
kartu studijuoti ir dirbti, 
sovietinėje santvarkoje.

(Nukelta į 4 psl.)
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ALT Sqjunga, VLIKas ir ALTa
Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos valdy
ba gegužės 15 d. bendra- 
rašty Nr. 4. ALTS-gos 
Tarybos nariams ir sky 
rių valdyboms, Ameri
kos Lietuvių Tarybos 
reikalu rašo:

Stebint mūsų visuome
ninį gyvenimą tenka pa
stebėti skirtingas pažiū
ras Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTos) atžvil
giu. Iš vienos pusės ši or
ganizacijų jungtis vie
nam tikslui pasiekti (Lie 
tuvos laisvei atgauti) yra 
nuvertinama ir net ban
doma išardyti, iš kitos 
pusės jai suteikiama di
delis dėmesis ir para
ma.

Ne vienam kyla klausi
mas, kokia yra ALTos 
atžvilgiu Amerikos Lie
tuvių Tautinės S-gos po
zicija.

S-gos Seimuose ALT 
reikalai vis būdavo ke
liami ir svarstomi. Ne 
kartą juose būdavo siū
loma įvairūs pakeiti
mai bei pageidavimai. 
Laikui bėgant daugelis 
S-gos seimų, S-gos Val
dybų ir S-gos atstovų 
ALTe siūlymų buvo pri
imti ir naudojami.

Aišku, gerinimui ribų 
nėra. Pagerinimų būtų 
galima ir toliau siekti.

KALANTA...
(Atkelta iš 3 psl.) 

yra nesuderinamos prie
šybės. Šitoks individas 
tuč tuojau bus išvarytas 
iš darbo, ir šitoks moks
leivis tuč tuojau bus pa
šalintas iš mokyklos. 
Darbštusis Romas ir tu
rėjo mažą tarnybėlę, ir 
studijavo. Devyniolika 
metų amžiaus suteikia 
jau pakankamą brandumą 
savaip galvoti ir aptarti 
aplinką pagal savo svars 
tymų davinius. Tad gali 
ma įtarti, kad religiją jis 
praktikavo savaip, idea
listiniai, be formalybių. 
Jo religija buvo, kaip dau 
gelio, katakombinė. Tai 
buvo Nerono laikų krikš
čionybė, kada krikščiony
bės išpažinimo finale bu 
vo skausminga mirtis Ne
rono soduose.

Kaip žengė Romas Ka
lanta į sau parengtą susi
deginimą?

(Tąsa sekančiame Dir 
vos numeryje)

Už tai S-gos skyrių ir 
narių įvairūs siūlymai ir 
sumanymai ALTos reika
lu S-gos Valdybos ir S- 
gos atstovų ALTe yra 
laukiami ir pageidauja
mi.

ALTS-ga yra viena iš 
pagrindinių organizaci
jų, dabar sudarančių 
ALTą. Ir S-gos atstovų 
vaidmuo ALTos veikloje 
visada teigiamai pasi
reikšdavo.

Paskutiniame Seime 
(1971 m. Philadelphijoje) 
buvo tuo reikalu priimta 
rezoliucija:

"Seimas, išklausęs 
Sąjungos Valdybos, jos 
deleguotų atstovų ir sky
rių atstovų pasisakymus 
bendrinių organizacijų 
veiklos klausimais pri
taria Sąjungos Valdybos 
vedamai linijai ir kvie
čia Amerikos lietuvių vi 
suomenę Lietuvos lais
vinimo darbe jungtis apie 
VLIKą ir ALTą".

ALTS-gos RYTINIU PAKRAŠČIŲ 

SKYRIŲ NUTARIMAI
Amerikos Lietuvių 4) Santykiuose bend-

T autinės Sąjungos ryti
nio pakraščio skyrių na
riai, suvažiavę š.m. bir
želio 4 dieną p. Jurgio 
ir Elenos Sirusų sodybo
je Kingwood, New Jer- 
sey, išklausę Vytauto 
Abraičio, Emilijos Le
kienės, Vinco Gruzdžio 
ir dr. Broniaus Nemic- 
ko pranešimų ir išdis
kutavę dabartinius oku
puotos Lietuvos siekius, 
nutarė:

1. Nedelsiant visomis 
jėgomis stiprinti ir plės
ti ALTS-gos veiklą taip 
pat visomis priemonė
mis stiprinti Korp! Neo- 
Lithuania veiklą, kaip tau 
tinio jaunimo auklėjimą.

2. Suvažiavimas priė
jo išvados, kad be infor
macijos jokia veikla ne
įmanoma, todėl nutarė vi
sais būdais remti tauti
nės minties laikraštį Dir
vą ir Naująją Viltį, .kas 
stiprina ir ugdo lietuvių 
išeivijos ryžtą kovoje su 
Lietuvos okupantu.

3) Aktyviai reikštis 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo siekiuose 
per bendrines organiza
cijas, kuriose dirba Są
jungos deleguoti atsto
vai.

Šiuo bendraraščiu S- 
gos Valdyba nori atkreip 
ti dėmesį į kai kurių na
rių nukrypimus nuo S- 
gos seimų priimtų gai
rių. Kai kuriose vietose 
S-gos nariai, veikdami 
kitose organizacijose, 
yra parodę savo nesusi
pažinimą su S-gos vyriau 
šio organo — Seimų — 
ne vieną kartą padiktuo
tais nusistatymais.

Atrodo, kad būtų nau
dinga, jei skyrių valdy
bos ALTos reikalus pa
svarstytų savo susirin
kimuose ir bandytų įneš 
ti daugiau aiškumo dėl 
ALTos vaidmens, jos rė 
mimo ir, aišku, veiklos 
sustiprinimo.

Šiuo reikalu skyrių 
panešimai S-gos Valdy
bos būtų labai laukiami.
Teodoras Blinstrubas 
ALTS-gos Pirmininkas

Kazys Kasakaitis 
S-gos Sekretorius

raujant su okupuotu mū
sų kraštu ir toliau laiky
tis Veiksnių nutarimo 
Clevelando konferencijo
je ir ALTS-gos St. Louis 
seime.

5) Remiantis ALTS- 
gos seimo Philadelphi
joje nutarimu ir toliau 
remti Lietuvos Nepri
klausomybės Fondą, ku
rio lėšos skiriamos sve
timųjų informacijai.

6) Suvažiavimas svei
kina ALTS-gos centro 
valdybos pirmininką Te
odorą Blinstrubą ir visą 
jo vadovybę. Taip pat 
sveikina ir reiškia padė
ką Dirvos redaktoriui Vy
tautui Gedaudūi, Vilties 
dr-jos pirmininkui Alek
sui Laikūnui ir Naujosios 
Vilties redaktoriui dr. Jo
nui Baliui bei jų bendra
darbiams už taip nuošir
džiai atliekamas parei
gas redaguojant ir lei
džiant aukščiau minėtus 
leidinius.

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
.Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Detroito jaunimo choras penkmečio sukakties proga gegužės 13 d. Lietuvių namuose davė koncertą. 
Prieky sėdi instrumentalistai: S. Deltuvaitė — čelo, J. Deltuvaitė — antrasis smuikas, R. Motvekaitė 
-- pirmasis smuikas, R. Sližytė —pianinas,A. Petrauskaitė — gitara, K. Puidaitė -- akordeonas. Vi
dury stovichoro vadovas muz. Stasys Sližys. Nuotraukoje nesimato akordeonisto R. Kaspučio ir R, Cerš- 
kutės. J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Lituanistinės Mokyklos ir 
Ped. Lituanistikos kursų užbai 
girnas atliktas "Dainavoje" ge
gužės 21 d. Ta proga kun. Al
fonsas Babonas atlaikė šv. Mi
šias ir mokyklos ir ped. kursų 
vedėjui Kostui Jurgučiui tarus 
žodį ir perskaičius LB Švieti
mo tarybos pirmininko Jono Ka
valiūno prisiųstą sveikinimo raš
tą, baigusiems buvo įteikti pažy 
mėjimai ir dovanos. Pažymėji
mus įteikė klasės mokytojai, o 
dovanas LB Detroito apylinkės 
valdybos pirmininkas Vladas Se
lenis.

LB Detroito apylinkės peda
goginius lituanistikos kursus bai 
gė šie mokiniai: Rusnė Baltru
šaitytė, Gintė Damušytė,Saulius 
Jankauskas, Audronė Kasputytė, 
Kristina Mičiūnaitė, Kristina Pi- 
kūnaitė. Ramunė Rūkštelytė,Vi
da Skiotytė. Geriausiai šiuos kur
sus baigė: Gintė Damušytė, Vida 
Skiotytė, Ramunė Rūkštelytė ir 
Saulius Jankauskas.

Lituanistinės mokyklos 8 sky
rius baigė: Ina Asminaitė, Vik
toras Brizgys, Viktorija Leona
vičiūtė, Rita Naikauskaitė, Rita 
Neverauskaitė, Laura Petrulytė, 
Aida Petersonaitė, Asta šeputy- 
tė, Asta Stašytė, Rimontas Vai
tas, Algirdas Vaitas, Danutė Ve- 
selkaitė ir Vilija Žemaitytė. Ge
riausiai 8 :Skyrius baigė: Rita 
Neverauskaitė, Rita Naikauskai
tė ir Danutė Veselkaitė, Prieš 
įteikiant jiems pažymėjimus 8 
sk. mokytoja Jankauskienė ta
rė žodį ir vėliau, įteikiant pa
žymėjimus, apie kiekvieną savo 
mokinį suteikė žinių. Aštunto
kai atliko ir programą. Aštun
tokų vardu Žodį tarė ir mokyto
jams padėkojo Rita Neveraus
kaitė.

Kitų skyrių geriausiai baigu
sieji mokiniai: I sk. Danutė Pet
rulytė, Laura Žielinskaitė ir Pau
lius Gražusis (Gražulis). II sk. 
Paulius Doveinis, Vytautas Ra
dzevičius ir Gina Rugieniūtė. 
III sk. Violeta Doveinytė, Ma
rytė Erlingytė ir Rasa Vesel

kaitė, IV sk. Alma Lėlytė, Lia
na Palaikytė ir Darius Rudis. 
V. sk. Darius Skiotys, Gintas 
Zaranka ir Živilė Idzelytė. VI 
sk. Vidas Neverauskas, Pauli- 
ta Abariūtė ir Živilė Idzelytė. 
VII sk. Taura Zarankaitė, Kris 
tina Veselkaitė ir Eligijos Lelis. 
Pasirodė su savo meno progra
ma ir parengiamojo skyriaus 
mokiniai vadovaujami auklėto
jos A. Smalinskaitės. Parengia,, 
mojo skyriaus mokinei Natai 
Zaranakaitei buvo įteikta kun. 
A. Babono dovana. Mokyklos ve 
dėjas ir mokytoja Jankauskie
nė mokinių nebuvo pamiršti ir 
jiems įteiktos dovanos.

Išdalinus pažymėjimus, mokyk
los choras vadovaujamas Edvar
do Skiočio padainavo dvi lietu
viškas daineles ir iškilmės baig
tos visiems sugiedant Lietuvos 
Himną.

PABALTIEČIŲ DIENA
Pabaltiečių Komiteto atsto

vai gegužės 12 d. buvo priim
ti Detroito miesto burmistro 
Roman Gribbs, sąryšyje su bir
želio trėmimų minėjimu. Bur
mistras pasirašė proklamaciją 
kad birželio 11-tą yra skelbia
ma Pabaltiečių diena Detroite.

Birželio trėmimų minėjimas 
įvyks Mercy kolegijos patalpo
se birželio 11-tą dieną. Šiais me 
tais bus pravestas estų. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas Vals. 
tybės Departamento pareigūnas 
Rytų Europos skyriaus vedėjas 
Doyle Martin. Meninę programą 

REMKIME MŪSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE IR SU
TEIKIME JAM PROGĄ ATVYKTI Į 
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.

išpildys "šilainė" ir Windsoro 
mergaičių kvartetas "Aušra".

Po minėjimo kalbėtojui bus 
surengtas priėmimas ir bus ga 
Įima su Doyle Martin pasikal
bėti Pabaltijį liečiančiais klau
simais. Smulkesnias informa
cijas šiuo reikalu teikia LB at
stovai: Algirdas Ambrosė, Jo- 
landa Baužienė, Algis Zaparac- 
kas ir Jonas Urbonas.

Detroito lietuviai kviečiami 
priėmime gausiai dalyvauti.

EKSKURSIJA J CHIC'G^

LB Detroito apylinkės val
dyba organizuoja ekskursiją J 
IV Tautinių šokių šventę, kuri 
įvyks liepos 2 d. Chicagoje. Iš 
vykstama rytą ir vakare grįž
tama atgal. Kelionė kainuos ten 
ir atgal $15.00 asmeniui.

Vykstančius registruoja: Jo
nas Urbonas tel. 435-4786 ir Al - 
bertas Misiūnas tel. 841-3026. 
Neatsiradus pakankamam skai
čiui asmenų,ekskursija neįvyks.

SUSIARTINIMO ŠVENTE

LB Detroito ir Windsoro apy
linkių valdybos birželio 17 d., 
šeštadienį, ruošia gražiame 
Mindsoro St. Michaels parke su 
siartinimo šventę. Jaunimas su
organizuos įvairias rungtynes 
ir komišką sportą. Bus atlikta 
menine programa ir po jos šo
kiai. Veiks turtingas bufetas ir 
baras. Rengėjai visus lietuvius 
kviečia j šią šventę atsilankyti 
ir gražiame parke praleisti die
ną. A. Grinius

VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis Lietuvis"

(3)
— Bronė tokia ir yra.
— Sveikinu, tu laimingas...
— Perkūnsžin, kur tu suki? — susigriebęs 

nusikeikė Poška.
— Kaip tavo tas mergiškas atrodo?
— Smalsumas užgrajino... Išmintinga, šoka 

kaip vėjelis, jau turi įsigijusi aukštų skautinių 
laipsnių, sugeba rimtai šnektelėti apie literatūrą, 
mėgsta poeziją, pažįsta tavo dėdę Sintautą ir gar
bina jo raštą, aišku?

— Ne visai, ar ji turi, kas reikia turėti mo
teriškai?

— Cinikas! Važiuoji ar nevažiuoji?
— Važiuoju, jei jau ir priekabą parūpinai.
— Būsiu su savo limuzinu prie tavo reziden

cijos lygiai vienuoliktą. Būk pasiruošęs. Mūsų 
gražuolės maisto pasiims: tu nupirk keletą butelių 
alaus ir pagazuotų pasaldintų pliurpalų.

— Gerai, daugiau nieko?
— Gal ne pro šalį būtų ir koks saldumy

nas...
— Bus.
— Tad iki! Take it easy, tavo senberniškos

akys išvys, ko dar nebuvo regėjusios.
— Ar tu turi galvoje savo susisiekimo priemo

nę, ar tą išmintingą mergytę?
— Pats pamatysi. Viso!
Cesnulio nuotaika pagerėjo. Jis apsirengė, pa

skubomis papusryčiavo ir, nuėjęs krautuvėn, nupir
ko alaus, saldžių gėralų ir saldainių.

Lygiai vienuoliktą suplerpė Poškos mašinos 
signalas. Cesnulis nusileido laiptais, nešinas sa
vo dėže su gėralais.

— Klausyk, Vladai, tavo mašinos klarnetas 
bus atsistigavęs: kai tu suplerpei, mano šeimininkė 
nervų priepuolį gavo, — riktelėjo jis nuo priebu
čio.

— Šerr up! — atkirto Poška, iššokdamas iš 
mašinos ir atrakindamas bagažinę. — Dėk čia sa
vo dėžę. — Paskum jis privedė savo draugą prie 
atviro mašinos lango ir šūktelėjo: — Pažiūrėki
te į tą vyrą: tai Petras Cesnulis. O ten sėdi Biru
tė Butautaitė, čia Bronė, tu jau ją pažįsti. O dabar 
sėsk šalia Birutėlės, ir aš duodu gazo...

— Palauk, leisk mesti akį į tavo limuziną, — 
apėjo aplik mašiną Cesnulis. — Nieko, nieko sau, 
tik bamperiai aprūdiję, bet, matyti, būta ant jų ka
daise sluoksnelio chromo, būda dar ne iš blogųjų, 
tik spalva kažkaip nebelabai aiški, tur būt, beplau
damas nuplovei paskutinį dažą. Motoras gal ir urz
gia kaip hipopotamas, kaip sakei, tik reikėjo jį 
apvynioti vielomis, kad iš savo kailio neišsinertų...

Bronė ir Birutė linksmai nusikvatojo. Poška 
susiėmė galvą ir, įšokęs į mašiną, suriko:

— Važiuojam!
Cesnulis atsisėdo ant užpakalinės ’ ’ynės ša

lia Birutės, priešakyje sėdėjo Poška su Brone. Nau- 
joji pažįstamoji buvo nedidutė, darniai sudėta, labai 
šviesi rudaakė blondinukė. Ji vilkėjo gelsva sukne
le ir basnirčia buvo įsispyrusi į sportinius baltus 
batukus.

— Nieko sau mergeliūkštė, — nusprendė Čes- 
nulis.

— Jūs ten užpakalyje laikykitės rimtai, — rik
telėjo Poška, kai mašina pajudėjo. — Mano senutės 
griaučiai gal kiek atsiklijavę ir gali visai išsileisti 
nuo jūsų karšto flirto.

— Galėjai paspiaudyti ir tvirčiau suklijuoti,— 
Birutė šelmiškai žvilgtelėjo į Cesnulį.

— Ne, rimtai, laikykitės šaltai ir netrukdyki
te man susikaupti. Vairuoti seną mašiną tas pat, 
kaip išeiti pasivaikščioti su sena dama...

— Tik neužvesk savo senos damos ant šali
gatvio vitrinų pažiopsoti, — vėl pratarė Birutė.

— Turi aštrų liežuvėlį, — Cesnulis žvilgtelė- - 
jo per šalį į jos gyvas, rudas akis.

Cesnulis važiavo už miesto pirmą kartą. Pui
kiu, keturių takų greitkeliu zvimbė mašinos, pra
lenkdamos viena kitą, tartum miesčionys būtų gal
vatrūkčiais skubėję iš tvankaus miesto įgamtąat
sigosti. Cesnulis gėrėdamasis traukė krūtinėn kve
piantį laukų orą.

— Ar toli mus veši? —paklausė jis savo drau
gą-

— Apie 60 mylių, valanda kelio, greit būsime.
— Jei senoji dama nepristigs kvapo, — vėl 

neiškentė Birutė.
— Šerr up! — vėl riktelėjo Poška ir paspau

dė gazą. (Bus daugiau)
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Poeto Stasio Santvaro sukaktuviniame pagerbime Bostone gegužės 27 d. poetas Antanas Gustaitis 
(kairėje) sveikina sukaktuvininką poetą StasĮ Santvarą (dešinėje). K. Daugėlos nuotrauka

KRĖVĖS SKIRGAILA CHICAGOS SCENOJE

POETO STASIO SANTVARO
KALBA PASAKYTA JO 70 METU SUKAKTĮ MININT BOSTONE
"Ar mes būtumėm na

mie, ar mes esame sve
tur, visų pirma mes sten
giamės būti žmonėmis. 
Lietuvis tik savųjų tarpe 
gana dažnai būna vilkas, 
tačiau su svetimais žmo
nėmis jis beveik visada 
buvo humaniškas, o kai 
kada net ir perdaug jiems 
nuolankus.

Būdami žmonės, net ir 
savo žemę praradę, mes 
negalim tik aimanuoti,dū
sauti ir dangaus keršto 
šaukiančias ašaras lieti. 
Pats gyvenimas, įsise
nėję papročiai, pati žmo
gaus prigimtis verčia 
mus bendrauti, pavieniui 
ir sutelktam jėgom dirbti 
džiaugtis ir juoktis, vie
nas kitam ir pagarbos sai
ką atsaikuoti.

Man regis, šis vaka
ras, jeigu jį laikytumėm 
simboliu atskiro individo 
siekių ir darbų minėji
mu, turėtų būti paguodos 
ir bendro džiaugsmo iš
kilme, nes gi akcentas 
čia dedamas ne išskirti
nam asmeniui, ne jo iš
gyventam laikui, o dides
niems ar mažesniems 
darbams, šiuo atveju lie
tuviškojo žodžio tarny
bai, kurios baruose, bent 
tuo tarpu, dar dirba itin 
gausūs darbininkų bū
riai.

Tačiau, kai man tenka 
tokiose vakaronėse daly
vauti, aš visada jaučiuo
si įsiliepsnojusių minčių 
ir jausmų pagautas, šir
dis sunerimsta, atitrūks 
ta nuo aplinkos įvykio, 
pasineriu į kaž kokią mis
tiką, pro akis pradeda 
bėgti vaizdai, lyg kur tai 
matytam filme. Ir visuo
met prieš mane iškyla ap
grobtas, pavergtas, iš 
namų išvarytas, didele 
savo galių dalim sunai
kintas žmogus. Gal ir sa
kyti nereikia, kad beveik 
kiekvienu atveju tas žmo 
gus man yra lietuvis.

Puikiai žinau, vaizdai, 
ties kuriais noriu stab- 
terti, mums visiems yra 
labai gerai pažįstami. 
Tai lyg apkerpėjęs ak
muo prie kelio, vieniša 
lauko šunobelė, valtis Ne 
muno, Neries ar Duby
sos pakrantėj, medinių ir 
akmeninių kryžių girioj 
paskendę sentėvių ir tė
vų kapai. Toks jau yra 

žmogus — jis nuolat nori 
grįžti ten, kur jau vieną 
kartą yra savo gyvenimo 
valandas deginęs. Kita 
vertus, tokios būtybės, 
kaip aš, neištveria nekal
bėjusios apie tai, kas jom 
•skauda, kas rūpi, ko savo 
džiaugsme ar liūdesy jos 
negali-pamiršti.***

Štai, mes vaikštom lie
tuvio ūkininko sodyboj, 
nuo senų senų laikų jo pu
renamo j žemėj, jo vyšnių 
obelų ir kriaušių sode, 
didelių medžių pavėsy, jo 
moterų svajonėm ir rū
pestėliais aplaistomam 
gėlių darže, jo siekiuo
se ir pažangume. Per 
trumpą nepriklausomy
bės laikotarpį lietuviai 
ūkininkai tūkstančius sa
vo vaikų išleido į moks
lus, paskatino juos į ki
tus tautos dirvonų plė
šimus jungtis ir patys 
neatsisakydami šviesos 
ir modernesnių ūkininka
vimo būdų siekti. Šian
dien, kur jis bebūtų —tė
vynėj ar svetur — lietu
vis ūkininkas yra visko 
netekęs, negailestingiau
siai apiplėštas žmogus. 
Reikia ne tik stebėtis 
bet ir didžiuotis, kad li
kęs namie, žiaurioj prie
spaudoj jis nepaskendo, 
nepasimetė naikinimo 
sriaute, nors ir daugybės 
vaikų netekęs, išsilaikė, 
o dabar didžiulėj imperi 
joj yra laikomas žemdir
bio pavyzdžiu. Jeigu neuž
grius naujos žudynių ir 
trėmimų bangos, galim 
turėti vilties, kad išliks 
kamienas, išliks žalios, 
gyvybingos atžalos, tau
tos likiminėj kovoj nesi 
bijančios ir su mirtim su 
sikirsti, kaip jau nekar
tą istorijos vingių audro
se tas atsitiko.

*♦*

Jei atsigrįšiu į intelek
tualines profesijas, lie
tuvė mokytoja, lietuvis 
mokytojas, kiek aš ap
rėpiu, bus itin skaudžiai 
nukentėjęs luomas. Daug 
jų buvo ištremta į Sibi
rą, žuvo tiesioginėse ir 
netiesioginėse grumty
nėse su nelemtais įvykių 
padegėjais, nemažai jų 
pasklido ir svetimose ša
lyse. Visi'jie yra degra 
duoti, į vargdienių gre
tas nublokšti. Mat, greta 

tėvų, jie ugdė jaunąjį lie
tuvį, kurstė jo patrio
tizmą, savoj žemėj sie
lojosi šviesa, dorove, tie
sa. Svetimiems tai ir bu
vo jų didžiausi nusikalti
mai!

Greta mokytojų, kaip 
itin sunkiai nukentėju
sios profesijos, statyti
ni lietuviai kunigai, 
teisininkai, politikai ir 
visuomenininkai. Daugu
mas jų okupantui buvo ne 
patikimi, tiesiog prie
šai, tad ir jų dalia buvo 
tremtis, kalėjimai, atvi
ras ir nuožmus naikini
mas. Kurie išliko ir pa
sitraukė į svetimus 
kraštus, iš degradavi
mo, iš skaudaus praradi 
mo tik maža dalelė te
pajėgė kiek aukštėliau 
pakilti, šimtas priežas
čių jiems neleido savo 
mokslais ir patyrimais 
pasinaudoti.

Lietuviai karininkai ne- 
prikl. Lietuvoj buvo be
pradedą sudaryti atskirą 
inteligentijos elito kla
sę, kuriančią savo papro 
čius ir savo gyvenimo stL 
lių. Jaunus vyrus jie mo
kė karo mosklų, paruošė 
Lietuvai gausius būrius 
specialistų amatininkų - 
telefonistų, radijo meist
rų, šoferių, automechani- 
kų, gelžkeliečiu, kelių ir 
tiltų statytojų, aviacijos 
technikų. Svarbiausia bet
gi yra tai, kad lietuviai ka
rininkai ne vienu požū- 
riu išbaigė susipratu- 
si.o ir patriotiškai subren
dusio jauno žmogaus ug
dymą. Aišku, jie, kaip ir 
policijos valdininkai, bu
vo pirmasis okupanto tai 
kinys. Ir, kaip žinom, ka
rininkų šeima yra itin 
skaudžiai apkapotas ir ap 
genėtas medis, galima 
sakyti, fatališkai sunai
kinta lietuvių profesija.

Tiesa, atvirame kare 
lietuviai karininkai netu
rėjo progos savo heroiz
mo parodyti bet kai atė
jo lemiamos valandos,ne
paisydami nelygių pajėgų 
ir kovos beviltiškumo, jų 
šimtai išėjo į žaliąsias 
girias, paskui savo išsi- 
vesdami tūkstančius šau
niausių Lietuvos vyrų. 
Priešas juos vadina ban
ditais, o iš tikro jie yra 
aukos neapsakomai skau 

(Nukelta į 6 psl.)

ĖST Korp! Neo-Lithuania, bū 
dama gyvastingą ir judri, tinka
mą dėmes( kreipia ir j kultūrinio 
jaunimo gyvenimą.

Po ilgesnių svarstymų ir pasi
tarimų, valdyba ryžosi dides
niam žygiui ir pakvietusi Į talką 
jauną ir talentingą režisierę Ma
riją Smilgaitę, parodė publikai 
Vinco Krėvės klasikinę dramą 
— Skirgailą.

V. Krėvės "Skirgaila" parink, 
tas ne atsitiktinai, bet gerai ap
galvojus ir išstudijavus. Vieno
je korporacijos sueigoje, reži
sierė M. Smilgaitė, pristatyda
ma veikalą, yra pareiškusi, kad 
rašytojas Vincas Krėvė savo vei
kale "Skirgaila" pavaizdavo 
istorinės Lietuvos žūtbūtinę ko
vą ne tik su politiniais priešais, 
bet ir krikščionybės jvedimu. 
Lietuvai krikščionybę norėjo įb
rukti ir lenkai, ir vokiečiai, ir 
gudai. Visa tai puikiai atsispin
dėjo scenoje.

Skirgailos {vedimas { sceną, 
be abejo, pareikalavo daug ryž
to ir pastangų ne tik iš režisie
rės, aktorių ir kitų talkininkų, 
bet taip pat, ir korporacijos va
dovybės. Gaila, kad šiltas, gra
žus pavasarinis sekmadienis, 
daugeli mūsų tautiečių patraukė 
ne Jaunimo Centras, bet gamta 
ar asmeniniai reikaliukai. Dėl 
šių ir kitų priežasčių, sa
lėje matėsi geras ketvirtadalis 
tuščių vietų.

Didžiajai Chicagai neužpildy
ti neperdidžiausią Jaunimo Cent
ro salę yra gėda, o rengėjams 
ir aktoriams jų pastangų aky- 
vaizdinis neįvertinimas.

Visi gerai žinome, kad veika
lą išvesti j sceną, reikia {dėti 
daug darbo, pastangų ir rūpes
čių. Keliolika žmonių kas va
karas, ištisus mėnesius repeta
vo, gaišo savo asmenišką laiką, 
nebojo nė nakties meto pavojų 
(juk dalis dalyvių neturi savo su
sisiekimo priemonių ir naudo
josi miesto), kad veikalą paro
dyti chicagiškei publikai. Jei nė
ra šokių ir išgėrimų, tokie pa
rengimai dažnai pasmerkti nepa
sisekimui. Juk ir paskutinis te
atro festivalis, organizuotas LB 
kultūros tarybos, dėl parodyto 
publikos nepakankamo domėji
mosi, davė nuostoli.

Veikalą suredagavo Lietuvos 
valstybės teatro veteranas akto_ 
rius Stasys Pilka. Režisierė M. 
Smilgaitė parodė savo sugebė
jimą, kantrybę ir ištvermę, sun
kiose sąlygose ir nepalankiose 
aplinkybėse, Įvykdyti pasiimtą
jį uždavinĮ. Tai atlikti galėjo, tik 
turėdama kietą ryžtą,nepalaužia 
mą valią ir gilią meilę lietuviš
kam teatrui.

Aktorių tarpe matome jaunus, 
žalius jaunuolius, pirmą kartą 
žengiančius l teatro sceną, kitus 
jau dalyvavusius viename kita
me pastatyme, o taip pat ir se
nus veteranus. Su pirmaisiais, 
be abejo, daugiausia darbo turė
jo režisierė ir jos padėjėja. Rei
kėjo juos taip apdoroti, kad ir 
kitus aktorius pasivytų ir gau
tųsi vienas ištisas ansamblis.

Programoje surašyti veikė
jai pasirodymo tvarka, o ne pa
gal jų svarbumą. Tegul režisie-

Skirgailos, Vinco Krėvės istorinės dramos vaidintojai Chicagoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Karys 
(K. Smith), Aligė (E. Juodvalyktė), Stardas (Alfas Brinką), Ona Duonutė (Dalia Juknevičiūtė), Skirgaila 
(J. Raudonis), Henrikas Mazovietis (Rimas Cinką), Vartenbergas (V. Juodgudis), Daugaila (A. Baraus
kas), Kelleris (Aldas Naris), V* Račkausko nuotrauka

ANTANAS JUODVALKIS

rė būna atlaidi, jei veikėjus iš
vardinsiu savo nuožiūra: Dalia 
Juknevičiūtė -- Ona Duonutė (ku- 
nigaikštytė), Juozas Raudonis
— Skirgaila, Eglė .Juodvalkytė
— Oligė, Alfas Brinką — Star- 
das (vaidila), Rimas Cinką — 
Henrikas Mazovietis (vyskupas), 
Aldas Naris — Kelleris (vokie
čių riteris), Linas Regis — Jo
nas Skarbekas (vineuolis), And
rius Barauskas — Daugaila (ba
joras), Vidmantas Juodgudis — 
Vartenbergas (kryžiuotis), Džiu 
gas Grybauskas -- tarnas, Vili
ja Bilaišytė, Ingrida Blekytė ir 
Nora Spurgytė — mergos, Pet
ras Blekys, Vytautas Lauraitis, 
Kari Smith ir Kastytis Žyman

Skirgaila Chicagos Jaunimo Namų scenoje. Iš kairės: Ona Duo
nutė, Lydos kunigaikštytė (D. Juknevičiūtė), jos patarnautojos — 
Ingrida Blekytė ir Nora Spurgytė, Oligė, Kijevo bajoraitė (E. 
Juodvalkytė). V. A. Račkausko nuotrauka

tas -- kareiviai. Muzika --Dai
va Matulionytė.

Meno vadovai: Aldona ZaiĮs
kaitė -- režisierės pavad., Ro
mas Česas ir Vytautas Paukš
tys -- pastatymo koordinato
riai, Aleksandras Pakalniškis 
Jr. ir Jūra Žymantaitė — tech 
nikiniai koord., Alvydas Bičiū 
nas -- scenovaizdis, Zigmas 
Sefleris, Algis Ankus, Gintaras 
Endrijonas, Algis Regis ir Eu
genijus Kniukšta -- išpildymas, 
Gražina štitilytė — kostiumai, 
Aldona Zailskaitė ir Rimas Za- 
ilskas -- grimas, šukuosenos, 
Vytautas Paukštys ir Julius Smil
ga — apšvietimas, Romas Cesas 
ir Jūra Jakštytė — butaforija.

Istorinių žinių rinkėjas — Vir
gilijus Krapauskas. Talkininkai: 
prof. Petras Jonikas (kalbos pa
tarėjas), Monika Liulevičienė, 
Rimas GenČius, Genovaitė Sti- 
tilienė, Petras Jakubauskas ir 
Dana Noltė.

Tai ištisa galerija vardų, ku
rie buvo Įsijungę į ŠĮ pastaty
mą. Be vieno kito vyresnio, visi 
yra jauni ar net patys jauniausi. 
Vadinasi, jaunimas domisi sce
na ir noriai lanko repeticijas bei 
atlieka kitus darbus. Visi šieda- 
lyviai, Skirgailą statant,daugiau 
išmoko istorijos, kaip mokyklos 
suole.

Veikalas pastatytas vien jaunų
jų jėgomis ir apipavidalinimu. 

Kostiumai, šviesos, scena, de
koracijos vien savųjųdarbas. Ke 
tūrių dalių veikalas tęsiasi tris 
su puse vai. Man sudarė ir pali 
ko gilų ĮspūdĮ. Sakyčiau, veika
las pastatytas virš mėgėjišku
mo.

Reikia padėkoti Korp! Neo-Li 
thuania valdybai už drąsų žings 
nĮ ir ryžtą, imantis ne eilinių 
uždavinių, o visam kolektyvui 
neišsiskirstyti ir nepabirti. Reik
tų veikalą pakartoti rudens me
tu (lapkriti - gruodi) ip paban
dyti chicagiškius patraukti l ne
eilini parengimą.

Pabaigoje, publikos plojimais 
į sceną buvo iškviesti ne tik ak
toriai, bet ir režisierė Marija 
Smilgaitė, kuri buvo apdovano
ta gėlių puokšte.

Nespėjus žiūrovams pasi
džiaugti aktoriais ir išreikšti 
padėkos jausmus, scenoje pasi
rodė kun. J. Borevičius ir pa
darė nepaprastą pranešimą.

Sujaudintu balsu kun. J. Bore
vičius S.J. pranešė, kad patvir
tintomis tarptautinių agentūrų 
žiniomis, Kaune susidegino 20 
metų jaunuolis Romanas Kalan
ta, reikalaudamas Lietuvai lais
vės. Laidotuvėse dalyvavo keli 
tūkstančiai lietuvių, daugiausia 
studentų, kurie po laidotuvių pra
dėjo eitynes gatvėmis, reikalau 
darni pasitraukti okupantus iš 
Lietuvos ir duoti lietuviams as
menines laisves (tikėjimo, sąži 
nės, spaudos ir kt.). Yra žuvu
sių ir daug studentų suimtų. Pa 
gerbiant susideginusi jaunuoli, 
visi dalyviai kartu sukalbėjo mal - 
dą ir sugiedojo himną.

Būdingu sutapimu, mūsų jauni
mas istorine drama kelia mu
myse pasididžiavimą mūsų se
nove, o ten -- tėvynėje, jauni
mas protestuoja prieš okupantus 
ir reikalauja Lietuvai laisvės. 
Didžiuojamės visu jaunimu!

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ
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SANTVARAS...
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džios ir klastingos dra
mos, negęstantis simbo
lis kovų dėl laisvės.

Mūsų architektai inži
nieriai, gydytojai ir sve
timose mariose atsidūrę 
gyvena pasiturinčiai, o 
kai kurie net prabangiai. 
Bet ar tas medžiaginis 
pradas gali išjungt juos 
iš mūsų tautinės dra
mos? — Jie patys savim 
ir savo kūrybiniais dar
bais liudija su mūsų tau
ta einančia per amžius 
nedalia — savo pajėgiau
sius protus, savo talen
tus išmėtyti svetimiems, 
kurie už tai mums ne tik 
dėkui nepasako bet nesi
varžo ir piktu atsilygin
ti. Vydūnas, kalbėdamas 
apie lietuvių tautos lemtį, 
įžvalgiai pastebėjo: "Nie
kad lietuviai dar neturė
jo galimybių visų savo kū 
rybinių jėgų sutelkti 
gimtoj žemėj". Lietuviai 
architektai, inžinieriai, 
gydytojai ir kitų sričių 
specialistai mokslinin
kai yra akivaizdus ir 
skaudus įrodymas, kad 
nelemta lemtis ir dabar 
mus plaka, tartum pasa
kos žiauri pamotė, raga
na.

ŠEŠTADIENIS
7 vai. vak.

Koncertas Maria High School Auditorijoje.

, LIEPOS MEN. 1 D.
Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidary
mas Jaunimo Centro sodelyje prie paminklo žuvu- 
siems už laisvę.

Prie pik. Prano Saladžiaus kapo.

ROCHESTERIO RAMOVĖNAI 
PAGERBĖ MIRUSIUS

norį kūrėją, pulk. R. Lior- 
maną.

Pulk. R. Liormanas, 
kuriam šįrudenįsukanka 
80 metų amžiaus, kariš
kai ir energingai savo 
kalboje priminė: "Kad

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIO 
IV TAUTINIO ŠOKIU ŠVENTĖS 

PROGRAMA

8 vai. vak.

SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.
Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių 
Šventė International Amphitheatre.2 vai. p.p.

6 vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti 
Banketas

informacijai būstinės telef. (312) - 476- 0007.

***
Meno kūrėjai, taigi ir 

rašytojai, mūsų pačių 
įtaigojami, kad jie gali 
kurti net ir ant kelmo 
plynioj sėdėdami, net ir 
dykumoj prieš saulę sa
vo dvasią ir kūną džiovin
dami, neperdaugdruskos 
duonos ir vandens burnoj 
teturėdami. Teisybė, 
stiprių meno kūrinių bu
vo sulaukta ištrėmimuo
se, emigraci-joj, nelais
vėj, net kalėjimų vienu
tėse. Tačiau ir šis ar
gumentas nėra absoliuti 
tiesa, įrodanti, kad vie
no ar kito meno kūrėjas 
būtinai turi būti benamis, 
elgeta, driskius. Meno is
torijoj yra daug daugiau 
pavyzdžių, rodančių, kad 
tik palankios darbo sąly
gos išugdė genijus, am
žių gelmes apšvietusius 
savąja kūryba.

Vadinasi, kaip kiekvie
nam menininkui, ir rašy
tojui visų pirma yra rei
kalingas laikas, nors mi
nimalios kūrybinio darbo 
sąlygos, kad jis pajėgtų 
ne tik stambesnį užsimo 
jimą įveikti bet ir nuosa
vo meno ieškojimų ir nuo 
jo pažangos neatsilikti.

Iš tikro, kiek daug ga
lima nuveikti, kai 40 ar 
daugiau valandų savaitėj 
tenka dirbti fabrike ar ku 
rioj kitoj įstaigoj, kai dar 
su sava visuomene tenka 
atliekamo laiko trupi
niais dalintis? Man ro
dosi, objektyvaus atsaky
mo į šįklausimąmes dar 
nesuradom, gal net kiek 
rimtėliau jo net ir neieš
ko jom .

Nors žmogus nėra sa
vojo 'Aš'didelis žinovas, 
vis dėlto (tikrai sunku 
yra kalbėti apie kitus)

LVS Ramovė Roches
terio skyrius; pirminin
kaujant Aleksui Beresne
vičiui, gegužės 29 d. su
organizavo įnirusiems 
kariams minėjimą-pa
gerbimą, kuris šiais me
tais atrodė daugiškilmin- nors ir buvome kapinė- 
giau ir su žymiai gausės- se — mirusiųjų karalys- 
niu dalyvių skaičiumi.

Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje 10 vai. 
ryto, buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Mi
šias atnašavo Tėv. Au
gustinas. Tuoj po pamal
dų veteranai su vėliavė
lėmis, kapams papuošti, 
mirusiųjų našlės, gimi
nės ir artimieji su gėlė- siminęs 
mis, nuvyko į kapus. Vi
sų pirma sustojo ties 
pulk. Prano Saladžiaus 
ir jaun. ltn. Juozo Drau
gelio kapais

Po trumpų apeigų ku
rias atliko, prie kiekvie- geidaujama ir nelaukia - 
no kapo tėv. Augustinas, ma; gydytojai įvairio- 
buvo aplankyti ir papuoš- mis priemonėmis kovo
ti gėlėmis, trispalve ir ja su ja, kad tik išgel- 
Amerikos vėliavėlėm bėjus gyvybę. Bet yra 
dar ir kiti, išblaškyti po ir 
visas kapines kariai: vir- kada žmogus eina mirti 
šilą Vladas Obalis, kapt, už laisvės idealą kaip 
Andrius Naujokas, virsi-1918-1919 metais ėjo į 
la Petras Bliudnikas, ltn. Lietuvos kariuomenę mū- 
Vytautas Saladžius, v. sų savanoriai, kad iško- 
psk. Antanas Liepa ir sa_ voti Tėvynei laisvę! 
vanoris Romas Skoraba- 
gatas. Giminėms nepa
sirodžius, ltn. Vlado Balt
rušaičio ir eil. Juozo Pin 
kevičiaus 
įmanoma 
chesterio 
per visą 
tarpį, palydėjo į amži- kevičių, kuris dalyvavo 
nojo poilsio vietą jau kautynėse su lenkais, Zig- 
10 narių. mą Arlauską, Plechavi-

Po liūdnų apeigų kapt- čiaus rinktinėje, malšinu- 
nėse minėjimas buvo tę 
siamas parapijos salėje 
su šaltais užkandžiais, 
kavute ir pyragaičiais.
Pirm. Aleksas Beresne- gos ministerijoje. Jis pa- 
vičius trumpai paminė- lygino, taip pat ir parti- 
jęs tos dienos tikslą, pa- zanus — miško broliais 
kvietė kalbėti garbės ra 
movėną buv. Klaipėdos 
krašto komendatą, sava

tėje ir tas pareigas at
likome, bet deja, ne vi
si galėjome savo arti- 
mūsų kapus aplankyti. 
Vieni iš jų guli po žeme 
Tėvynėje, kiti — sveti
muose kraštuose ar ko
vų laukuose, Čia jis stab 
telėjo kol nugalėjo pasi
rodžiusias ašaras, pri- 

savo vieninte
lį sūnų Raimutį žuvusį 
paskutiniojo karo metu 
Rusijoje, prie Ilmenio 
ežero.

Sustiprėjęs, jis tęsė 
toliau: "Mirtis yra nepa

savanoriška mirtis,

H• • • 
Ta proga jis suminėjo pa
vardėmis, susirinkusių
jų tarpe esančius savano 
rius: karo invalidą Pet
rą Druseikį, kuris nete
ko vienos akies, kovose 
su bermontininkais prie

kapo nebuvo
surasti. Ro-

ramovėnai, 
išeivijos laiko- Radviliškio; Edvardą Pet-

sį vietinius bolševikus 
Mažeikių apskr. o jis 
pats (Liormanas) tuo 
metu dirbo krašto apsau-

lengviau pasakoti pačiam 
apie save. Tad šį vakarą 
aš rįžtuosi ir truputįsa- 
vęs atverti, gal tiksliau 
— savo rūpesčiu su ju
mis pasidalinti.

(Bus daugiau)

vadinamus, kaip antrą 
grupę savanorių, kurie 
aršiai grūmėsi su rusais 
okupantais. Nežiūrint 
žiaurios okupacijos, lais
vės troškimo idėja gyva 
žmonių tarpe! Kaip ryš
kus tam pavyzdys yra 
Romas Kalanta, suside
ginęs mirtinai, šiomis 
dienomis Kaune. Anot 
rašytojo J. Gliaudos, kul
ka yra bejėgė prieš lais-

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Šventės

Dirvos bendradarbis Antanas Juodvalkis kalba LietuviyFondosu- 
kaktuviniame suvažiavime Chicagoje gegužės 6 d.

A. Gulbinsko nuotrauka

HB
.,■į ■

LF SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA
Lietuvių Fondo narių 

sukaktuvinis suvažiavi
mas, įvykęs 1972 m. gegu
žės mėn. 6 d., Jaunimo 
Centre, Chicagoje, iš
klausė Tarybos, Valdy
bos, Investavimo, Pelno 
skirstymo ir Revizijos 
Komisijų pranešimus:

1. pritaria jų atlik
tiems Fondo ugdymo ir in
vestavimo darbams ir 
reiškia padėką už jų įdė
tą triūsą ir rūpestįšia 
institucija.

2. Susirinkimas pagei-

dauja ir toliau uoliai rū
pintis Fondo augimu ir 
lietuvių švietimo bei kul
tūros rėmimu.

3. Susirinkimas prita
ria Lietuvių Fondo vado-

vybės vedamai politikai, 
50% remti kitus kultūri
nius bei specialius reika
lus.

4. Susirinkimas pagei
dauja, kad vykd. organų 
pranešimai ribotųsi apys- 
kaitinių metų datomis.

5. Susirinkimas prita
ria sudaryti spec. komi
siją testamentiniams pa
likimams sekti ir populia
rinti spaudoje.

6. Susirinkimas įgalio
ja Tarybą sudaryti įsta
tams keisti ar kitokiems 
reikalams nuolatinę Ko
misiją.

7. Susirinkimas svei
kina visus narius ir Fon
do darbuotojus.

8. Susirinkimas taip 
pat sveikina visas orga
nizacijas, radio valandė
les, Liet. Taleviziją, 
spaudą ir pavienius asme
nis dirbančius Lietuvos 
laisvinimo, lietuvybės iš 
laikymo ir jos kultūros 
ugdymo dabus.

Rezoliucijų Komisija

vę ir tos laisvės troški
mo liepsnos neužgesins!

Po pulk. Liormano kal
bos ir pačiam minėjimui 
einant prie pabaigos, vi
sų ypatingas dėmesys bu
vo atkreiptas į mūsų pa
rapijos naujus dvasiš
kius - pranciškonus: kle
boną tėvą Bernardiną ir 
jo asistentą — tėvą Au
gustiną, kurie savo nuo
širdžiu bendradarbiavi
mu Dievo ir Tėvynės sar
gyboje, užžiebė mūsų ma
žoje lietuvių kolonijoje 
naują atgimimą, kuris 
jau buvo pradėjęs gesti ir 
rodės, kad mūsų parapijė
lė grius...

P. Matiukas

Dalyvaukime IV Tautinių Šokių Šventės 
bankete ir linksmai praleiskime laikų

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 įMoney order — Lith. 
Folk Dance-Banąuet, ad
resu: Sofija Džiugienė,

f

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai; J. JANUSAITIS 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.

♦

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.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
_ CAPE COD OSTERVILLE
I KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS
■ pliažo — gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETĖS
T VILOJE

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

Tel. (Area 617) 128-8425
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 j šią gražiausią ir 
■didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.



1972 m. birželio 14 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŽUVO GRAŽINA 
BRAZAITYTĖ

Šių metų birželio mė
nesio 10 dieną, apie vidu
naktį, automobilio eismo 
nelaimėje, mirtinai buvo 
suvažinėta mūsų žinomo 
visuomenininko dr. Hen
riko ir Tamaros Brazai
čių dukra, Gražina Bra
zai tytė 21 metų amžiaus.

Gražina tik ką baigė 
Lake Erie College ir se
kančią dieną, birželio li
tą turėjo gauti diplomą - 
bakalauro laipsnį iš teat 
ro meno ir dramos.Savo 
kolegijoje ir Clevelando 
lietuvių studentų tarpe ji 
buvo žinoma kaip gabi ir 
daug žadanti dramos stu
dentė.

Clevelando lietuvių vi
suomenė nepaprastai 
gaili jauno per anksti nu
skinto žiedo.

Velionė pašarvota: 
Louis R. Orlando Fune- 
ral Home, 29550 Euclid 
Avė., Vvickliffe, Ohio, 
tel. 943-2466.

Pamaldos vyko Nauj. 
lietuvių parapijos (Our 
Lady of Perpetual Help) 

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William 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

bažnyčioje trečiadienį, 
birželio 14 dieną 9:30 ry
to iš kur palydėta įKnoll 
wood kapines.

• LVS RAMOVĖ Cle
velando skyrius šį sek
madienį, birželio 18 d. 
2 vai. p.p. rengia gegu
žinę. Vieta prie Erie eže
ro. Nuo Lake Shore Blvd. 
trys gatvės — Landseer, 
Windward, Canterbury, 
užsibaigia prie geguži
nės vietos. Bus bufetas, 
šalti gėrimai, laimėji
mai. Pagal tradiciją bus 
pagerbti birželio vardu
vininkai. Valdyba kviečia 
visus.
PABALTIEČIŲ 
VARŽYBŲ 
TVARKARAŠTIS

Šeštadienį, birželio 17 d.

KREPŠINIS vyks Na- 
vy Park Recr. Centėr, 
7312 Clinton Avė. šiatvar 
ka:

12:00 — Latviai —uk
rainiečiai — jaunių kl.

1:30 pm — Latviai — 
estai, vyrų kl.

3:30 pm — Lietuviai 
prieš latvių-ukrainiečių 
pralaimėtoją — jaunių 
kl.

5:00 pm — Lietuviai 
prieš latvių-estų pralai
mėtoją, vyrų kl.

TINKLINIS vyks Esta- 
brook Recr. Center,4125 
Fui ton Rd. Pradžia:
12:00 vai. Dviejose aikš
tėse kartu vyks vyrų ir 
moterų preliminarinės 
varžybos ir pusfinaliai.

Sekmadienį, birželio 18 d

Visos varžybos vyks 
tik Navy Park Recr. Cen- 
ter, šia tvarka:

12:00 — Moterų tinkli
nio finalas

1:00 pm — Vyrų tinkli 
nio finalas

2:00 pm — Oficialioji 
dalis, paradas.

2:30 pm— Jaunių krep
šinis: Lietuviai prieš 
latviu-ukrainiečių laimė
toją. <'

DIRVA

4:00 pm — Vyrų krep
šinis: Lietuviai prieš lat
vių - estų laimėtoją.
PASILINKSMINIMAS
Pabaltiečių sportinių 

žaidynių proga Clevelan
de, šį šeštadienį, bir
želio 17 d. įvyks susipa
žinimo vakaras - šokiai.

Vieta: Our Lady of 
Good Counsel, 7312 Pearl 
Road, vakarinėje miesto 
dalyje. Patogiai pasiekia
ma važiuojant 1-71 (Inner 
beit) iki West 25 St išva
žiavimo ir toliau W. 25 
St. į pietus. Pradžia 8 
vai. vak.

Visi kviečiami daly
vauti.

SAKAITĖS PIANO 
REČITALIS

Dalia Sakaitė šiais 
metais baigė North High 
School ir Music School 
Settlement Clevelande, 5 
metus studijavusi pas B. 
Smetonienę ir 6 metus 
pas A. Kuprevičių.

Nors Dalia buvo gera 
matematikė ir manė tęs
ti matematikos studijas, 
bet pasirinko muziką. Ji 
priimta į Staatliche Hoch 
schule fuer Musik und 
Parstellende Kunst, Ham 
burge ir nuo spalio 2 d. 
tęs piano studijas pas 
garsų vokiečių pianistą 
Conrad Hansen.

Dalia priklauso taut. 
šokių grupei Grandinėlė 
kurioj pradėjo šokėja, o 
dabar akordeonistė. Pri-
klauso moksleiviams 
ateitininkams ir išrinkta 
į valdybą. Lankė lituanis- 
tinę Vysk. Valančiaus mo
kyklą Clevelande. Gimna
zijoje visose klasėe bu
vo garbės mokinė.

Cm. birželio 18 d. 1 
vai. po pietų Music 
School Settlement sa
lėje Dalia duos savo stu
dijų baigimo piano reči
talį.

Jos tėveliai Vincas ir 
Getrūda Sakai džiau
giasi savo dukros darbš
tumu ir dėkingi jos moky 
tojams p. G. Karsokie- 
nei, kuri pradėjo Dalią 
mokinti skambinti, p. B. 
Smetonienei, kuri labai 
gerai mokė ir auklėjo ir 
ypatingai dėkingi p. A. 
Kuprevičiui, kurio reko
mendacija ji pateko pas 
Conrad Hansen.

Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama at
vykti birželio 18 d. 1:00 
vai. pasiklausyti Dalios 
Sakaitės piano rečitalio, 
kuris truks apie 1 valan
dą.

Įėjimas laisvas.

WANTED IST CLASS SKI1.LED 
ALUMINUM EXTRUSION 

DIE REPAIRMAN 
Kavvneer Company of Harrisonburg, 
Vjrginia, has an opening for an ex- 
perienced die repą i r man. This* experi- 
cnce mušt be in aluminum exlruaion. 
Ve offer an outstanding benefit pro- 
gram and a starling salary commen* 
surate with experience and ability. 
We are located in the beautiful Shen
andoah Valley of Virginia.
Write, giving experience and salary 
iequirements.

KAWNEER-AMAX
P. O. Box 403

Harrisonburg, Virginia 22801 
An Equal Opportunity Employer 

(41-47)
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Vyr. skaučių ir skautų suvažiavimoClevelande dalyviai.

Vyr. skaučių ir skautų sąskrydis
J. Garlos nuotrauka

Memcial Day savait
galio dienomis Clevelan
do vyr. skautės ir sk. vy
čiai atliko didelį darbą: 
gražiai, planingai ir sėk
mingai pravedė JAV ir 
Kanados vyr. skaučių ir 
skautų vyčių sąskrydį. 
Jų sumanytas, suplanuo
tas ir pravestas sąskry
dis paliko neišdildomą įs
pūdį kaip patiems sąskry
džio dalyviams (50 vyr. 
skaučių ir 30 sk. vyčių), 
taip ir prašalaičiui žiū
rovui. YMCA stovyklavie
tė (River Rd. 174 kelias) 
visais požiūriais tiko są
skrydžio programai. 
Oras pasitaikė labai pui
kus. Tat ir visų nuotaika 
buvo pakili ir linksma. 
Programa — pašneke
siai, užsiėmimai ir žai
dimai taip darniai buvo 
supinti, kad niekam nea
tėjo noras nuo jų nu
tolti ir buobodžiauti... La 
bai pavykusi laužo pro
grama, įspūdingos buvo 
šeštadienio nakties Šv. 
Mišios stovyklos koply
čioje (po atviru dangumi 
tarp didžiulių medžių, ta
rytum senosios Lietuvos 
romuvoj...) Sekmadienio 
rytą sąskrydžio dalyviai 
turėjo progą pamatyti ra
šytoją ir režisierę B. Pu- 
kelevičiūtę, kuri jaut
riai, artistiškai perduo
tais savo kūrybos pavyz
džiais sužavėjo klausyto 
jus.

Iš svarbesnių diskutuo
tų pašnekesiu - temų tek
tų paminėti detroitiškio 
Alg. Zaparacko praves
tą pašnekesį apie skautų 
pareigas visuomeniniam 
gyvenime. Tema "Ne sau 
žmogus" kalbėjo G. Sužie- 
dielienė ir kun. Staškevi 
čius iš Toronto. Buvo 
bandyta gvildenti tema 
"Daugiau sielos" (kalbė
tojai: N. Kersnauskai- 
tė, A. Miškinienė, P.Šen- 
bergienė, Pr. Karalius, 
D. Kavaliūnaitė ir A, Čiu- 
berkis) Čia buvo iškelti 
aukštesnieji žmogaus gy
venimo tikslai (motyvai), 
jo santykiai su Kūrėju, 
su tauta ir su žmogumi. 
Su visu rimtumu paminė
ta ir Romo Kalantos 
didvyriška auka, o taip 
pat ir už laisvę kovojan
tieji pavergtosios Lietu 
vos jaunuoliai.

Skautų vyčių sk. vedė
jas s. Povilaitis ir vyr. 
skaučių sk. vedėja . Bač- 
kaitienė turėjo ilgokus sa 
vo šakų posėdžius, ku
riuose išsamiai aptartos 
ateities darbo gairės. La
bai sklandžiai Cleve
lando jaunieji vadovai 
pravedė skautoramą. Čia 
sąskrydžio dalyviai turė
jo atlikti visą eilęuždavi 
nių netik iš skautavimo, 
bet ir iš lituanistinių da
lykų.

Pirmadienio rytą turi
ningą pašnekesį "Kurki
me, dirbkime, gyvenki
me" pravedė s. A. Bala- 
šaitienė.

S. Kijauskienė su tal
kininkėmis įrengė tur
tingą skautiškų dirbinių 
parodėlę.

Sąskrydžio komendan
tas psktn. sk. vytis Kas
tytis Giedraitis visose 
situacijose išlaikė savo 
rimtį ir orumą. Jo talki 
ninkai ir talkininkės (D. 
Kavaliūnaitė, J. Petrai
tytė, V. Gaižutytė, A. 
Čiuberkis, E. Giedrai
tytė, R. Švarcas ir daug 
kitų) atliko jiems paves
tas pareigas su pasigė
rėtinu atsidėjimu ir nuo 
vargio' nebojančiu darbš
tumu.

Sąskrydį baigiant visi 
clevelandiškiai buvo ap
dovanoti už gerai atlik
tą darbą. Gavo dovanų ir 
keli vyresnieji vadovai, 
kurie savo organizacinio 
darbo patirtimi ir pata
rimais buvo naudingi pla
nuojant ir pravedant sąs 
krydžio programą. Čia 
tenka paminėti Clevelan
do skaučių tuntininkę s.
N. Kersnauskaitę, vyr. 
skaučių draugininkę Aid. 
Miškinienę, Clevelando 
skautininkų ramovės se
niūną v. sktn. Pr. Kara
lių ir kitus.

Sąkrydį savo atsilan
kymu pagerbė Skaučių Se
serijos Vyr. Skautininkė
L. Milukienė.

S. St. Radzevičiūtė pa
skyrė vertingas premi
jas už geriausius sąskry
džio dalyvių rašinius 
apie Simą Kudirką. Kon
kursas pratęstas, duo
dant progos jame daly
vauti didesniam skaičiui 
dalyvių.

Sktn. VI. Bacevičius, 
pats gulėdamas ligoninė
je po jį ištikusios šir
dies atakos, irgi nepa
miršo sąskrydžio. Jis 
atsiuntė dovanų ir pra
šė pravesti mandagiau
sio skauto ir mandagiau 
sios skautės konkursą. 
Sesės išrinko sk. vytį 
Ričardą Staškų, o bro
liai — ps. Dalią Kava
liūnaitę — abu clevelan- 
diškius. (tb)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BIRŽELIO 17 D. 7 v.v. Onos 
Mikulskienės Kanklių Studijos 
mokinių metinis rečitalis Čiur
lionio Ansamblio namuose.

BIRŽELIO 18 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero.

BIRŽELIO 25 D. 2 vai. p.p. 
Clevelando Saulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje,

LIEPOS 16 D. Grandinėlės iš
leistuvės Europon.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterų S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

SPA LIO 14 D. Chicagos Lietu
vių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir kt.) koncertas. Ren
gia LB Ohio apygarda.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

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

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

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

JOURNEYMAN
PRINTING PRESSMAN

ON VVINKLER & HARRIS PRIN
TING PRESSES. EXCELLENT 
OPPORTUNITY. STEADY 
VVORK & FRINGE BENEFITS.

CALL BOB HARTMAN OR 
APPLY

BOISE CASCADE CORP. 
ENVELOPE DIVISION 
2065 VV. FORT ST. 
DETROIT, MICH. 
259-1700

A n equal opportunity employer

VVANTED JOURNEYMAN

MACHINE TOOL MECHANIC

FOR UNUSUAL OPPORTUNITY
CALL MR. DAMITIO

(313) 759-2200

VVANTED EXPERIENCED

TOOL GRINDER HAND

STEADY VVORK. APPLY IN
PERSON

2565 JCHN B St.
VVARREN, MICH.



DIRVA
TAUTINES SROVES VEIKĖJU 

SUSIPAŽINIMO POBŪVIS
Šių metų birželio mėn. pabaigoje ir liepos 

mėn. pradžioje Chicagoje įvyks eilė reikšmingų 
mums lietuviams parengimų — IV Tautinių šokių 
šventė ir laisvojo pasaulio Jaunimo Kongresas. į 
tuos parengimus suvažiuos daug lietuviško jauni
mo ir svečių iš tolimesnių lietuviškų kolonijų.

Lietuvių Studentų Tautininkų Korp! Neo-Lithu- 
ania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga jungia
si į šio sąskrydžio pasisekimą ir ragina savo na
rius bei kitus tautiečius gausiai dalyvauti.

Atvyks į Chicagą tuo metu nemažas skaičius 
LST Korp! Neo-Lithuania ir ALTS-gos narių ir 
artimų rėmėjų. Vieni iš jų dalyvaus programų 
išpildyme, kiti bus žiūrovai ir svečiai.

Tačiau ir vieni ir kiti jungsis į bendrą pasi
tenkinimą ir džiaugsmą, kad mes lietuviai parodo
me vieningumą ir esame lydimi tų pačių troškimų 
užtikrinti tremtyje lietuvybės išsilaikymą irneat- 
laidžiai siekti ir kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo.

L. St. Tautininkų Korp! Neo-Lithuania ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdybos, talkinin
kaujant tų organizacijų Chicagos padalinių valdy
boms, š.m. liepos 1 d., šeštadienį, rengia susipa
žinimo pobūvį ir kviečia savo narius ir rėmėjus, 
o ypatingai iš kitur atvažiavusius, atvykti į Lietu
vių Tautinius Namus, 6422 So. Kedzie Avė., Chica
go, ir būti šių organizacijų svečiais.

Tam tikslui Lietuvių Tautiniai Namai bus ati
daryti nuo 5 v. p.p. iki vėlybos nakties— taip, kad 
svečiai nebus suvaržyti su laiku čia dalyvauti ir 
pabendrauti su kitų miestų bendraminčiais, sma
giai praleisti laiką, o kas norės ir pasišokti.

Kviečia ir iki pasimatymo sako

Lietuvių Studentų Tautininkų 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

II.

p

šfc

II PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO

III.

iv.
v.

Amerikos Lieuvių Tautinės
S-gos Valdyba

• TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTES užsienio šokė
jų pasirodyme ir talentų 
vakare, kuris įvyks lie
pos mėn. 1 d. 8 vai. vak. 
Marijos Aukštesniosios 
mokyklos Auditorijoje, 
Kanadą reprezentuos pir
mą kartą Chicagoje pasi
rodantis studenčių kvar
tetas "Rasa" iš London, 
Ontario ir muz. Z. Lapi
no vadovaujamas tautinių 
instrumentų ansamblis 
"Gintaras" iš Montrea- 
lio. Abu vienetai atliks 
specialiai šiam vakarui

• paruoštą programą. Bus 
ypatingai įdomu išgirsti 
kaip skamba populiarioji 
pasaulinė muzika perduo
dama mūsų liaudies ins
trumentais.

♦ DIRVOS NOVELES 
1972 m. konkursui gauta 
Atsarginio novelė "Išve
žimas".

* OMAHOS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPE, kuriai va 
dovauja Laima Antanė- 
lienė ir Gražina Raške- 
vičienė, suprasdama Šo 
kių Šventės sunkią finan
sinę padėtį, atsisakė ke
lionpinigių ŲIV-tąją Tau

tinių Šokių Šventę Chica
goje.

• A. L. TAUTINES Są
jungos I Skyriaus meti
nis narių susirinkimas 
bus birželio 16 d. 7:30 
v. vak. buv. Diržienės 
restorano salėje 94-25 
Jamaica Avė., Woodha- 
ven.

Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

SOVIETŲ MENĄ 
SUTINKANT

Ryšium su Chicagoje 
rengiama sovietinio me
no paroda, komunistų pa
vergtų tautų komitetas 
organizuoja protesto de
monstraciją šūkiais ir 
vaizdais.

Demonstracijos vyks 
visą parodos laiką. Lie
tuviams demonstruoti 
skirtos dienos: birželio 
15 d. nuo 6 v.v. iki 7 v.v. 
birželio 17 d. nuo 9 v. ry 
to iki 5 v. p.p. ir birže
lio 18 d. nuo 11 v. ryto 
iki 5 v. p.p. Demonstra
cijos vieta Field Museum 
of Natūrai History. Dėl 
smulkmenų informuotis 
ALT biure tel. 778- 
6900.

MIELIEMS DR. HENRIKUI IR TA
MARAI BRAZAlClAMS IR JŲ ŠEIMAI, 
JŲ BRANGIAI DUKRAI SESERIAI IR 
ANŪKEI,

GRAŽINAI BRAZAITYTEI

TRAGIŠKAI ŽUVUS, REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ

ROMA, DANIELIUS, DAINIUS, 
GINTARAS DEGĖSIAI IR M. 
RUDAITI ENE

PROGRAMA

• BALZEKO MUZIE
JUS šį šeštadienį birže
lio 17 d. 6:30 v.v. South 
Shore klube, 7059 So. 
Shore Dr., Chicagoje ren 
gia Lietuvai nusipelniu
sių asmenų, sulaukusių 
75 metų amžiaus ir dau
giau, pagerbimą.

PARODOS — birželio 24— liepos 4 d.d. Jaunimo Centre, Chi- 
goje.
ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 d.d. Conrad Hilton vieš
butyje ir Jaunimo Centre, Chicagoje.
STUDIJŲ DIENOS — liepos 4-9 d.d. Kent Valstybiniame Uni
versitete, Ohio.
STOVYKLA — liepos 9-15 d.d. Romuvoje, Kanadoje.
UŽDARYMAS —- liepos 15-16 d.d. Toronte, Kanadoje.
Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

II PLJK KOMITETAS

RAŠYTOJĄ - ŽURNALISTĄ

VYTAUTĄ ALANTĄ

NULINGAVUSI 70 METŲ LIETUVIŠ
KO ŽODŽIO KŪRYBOS - PLATINIMO 
KELIU

SVEIKINU

JONAS ŽVIRBLIS
KUNIGAS - DĖDĖ

JONINIŲ VAKARAS
Jau eilė metų St. Ca- 

tharines mieste ruošia
mos Joninės su labai 
kruopščiai ir gražiai pa 
ruošta programa. Daž
niausiai programas išpil
do pagarsėję meniniai 
vienetai. Šiemet tokį ne
tikėtumą mums suteikė 
Montrealis. Iš ten atvyks 
meno ansamblis "Ginta
ras", vdovaujamas žy
mių menininkų H. ir Z. 
Lapinų. Šis meno an
samblis daug kur yra pa 
sirodęs: Amerikoje ir
Kanadoje ir visur vi
siems yra palikęs gražių 
prisiminimų.

Rengėjai ir visi St. Ca-

thariniečiai yra labai dė
kingi "Gintarui", kad jis 
savo atsilankymu pratur
tina programą ir pačias 
Jonines padaro iškilmin
gesnes. Tad turėdami to
kią programą skautų rė
mėjai tikisi gausios pub
likos iš arti ir toli, seni
mo ir jaunimo. Senimas 
turės puikią progą malo
niai popietę praleisti, su 
sitikti savo senų pažįsta
mų, o jaunimas tarp visų 
kitų jaunatviškų links
mybių, paieškoti ir papar 
čio žiedo... Tad visi tą 
dieną vykime į St. Catha- 
rines. Tas grandiozinis 
parengimas įvyks birže
lio 24 d. šeštadienį, 6 
vai. po pietų Merritton

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, 

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

Area Code 609

VASARVIETE 'DAINA”
CAPE CODE, PRIE JŪROS

“OLD SILVER BEACH”
W. FALMOUTH, MASS. — Išnuomuojami 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

Community Center salė
je, Park Avė. Privažia
vimas puikus. Automobi
lių pastatymui vietos 
daug.

Tad iki malonaus pa
simatymo per Jonines St. 
Catharinėj! (k)

• KAZYS ŠKIRPA pra-
iš visuomenės finansiniai pės šokėja, IV-tojetau- 
paremti išleisti jo kny
gą •— atsiminimus apie 
Lietuvos diplomatinio 
posto Berlyne veiklą. 
Rankraštis jau paruoš
tas spausdinimui, bet dar 
trūksta pinigų išleidi
mui. Kazys Škirpa, 2043 
36th St., SE. Washing- 
ton, D.C., 20020. Tele
fonas: (202) 582-6041.

• JOLITA KRIAUCE- 
LlONAITE, Dariaus - 
Girėno lituanistinės mo
kyklos tautinių.šokių mo
kytoja, "Grandies" gru-

tinių šokių šventėje bus 
pranešėja vaikų šo
kiams.

• DAIL. JUOZAS BAG
DONAS ruošiasi savo kū
rinių parodai, kuri įvyks 
š.m. rudenį minint jo 60 
metų amžiaus sukaktį ir 
40 kūrybinių metų.

Grožio galionas, kuris tikrai jus padaro gražesne

ILGALAIKES BLAKSTIENOS

Būk miela, graži ir viliojanti
Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ar kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraišką. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartiniu papildy
mu. tai visam laikui.

Pagrindinis pritaikymas $15.00. 
Papildymas 25 c. už blakstieną

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas,' kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnaą pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

Patirkite tą nuostabų moters 
malonų jausmą, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomų informacijų ar 
užsisakymui.

ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindas tikrai puošiančio sušukavimui

Kiekvienas $15 l»k. kirpimą, 
sudėjimas iš Uplovimą ir 

mūsų didžiulio Budėjimą 
pasirinkimo. $q.95

Shampoo & Sėt
Visi sezono gražiau
si stiliai, kombinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta„- 
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš
tų.

$2-45
Reg. $3.50 

iki $5 
daugumoj 

galionų

• 406 Euclid Avė. 2nd fL
781-3161

• South ga te,
5399 Warrensville, 663-6346

• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115,

Next to Zayre’s

Mes pritaikome net žiliems, sau
siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOREAL, HELENE 
CURTIS. ZOTOS, HIBNER 
plius mūsų 30 metų patyrimas, 
geriausia garantija. Skambinkite 
infor., kad galėtumėte atrodyti 
gražiausiai.

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT 

NEI SUKTUKU. NEI SIAUBI
MO. NEI SPILKUčIU DAU
GIAU!
Atšviežinimas lik t»u m- 
drėgnų šukų bruki- ♦P j M 
lėtėjimu.

ŽYMUS $20 VITA CREAME 

Ilgalaikis sudėjimas $7 

KIRPIMAS 1.95. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 5.95. PERU
KO SUTVARKYMAS $3.00. 
spec. kirpimas. Šviesini
mas - PAŽ1LINIMAS. IŠTIE
SIMAS.
Antakių išlenkimas ir dažymas. 
Vaško metodu gyvaplaukių 
pašalinimas.

ROUX Penkt. šeši. 
COLOR prie* šv.

PERPLO- 50 c.
VIMAS daugiau

yy, • Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646 

K • North Olmsted, 777-8636 

Jį • Parmatown, 884-6300 
rp • Elyria Midway Mail, Elyria 
* 324-5742, Lorain 233-8020

PAS1NAUDOKIT GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!
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