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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

McGOVERN PLANAS
Pasinaudoti visų nepatenkintųjų talka

Rusų revoliucijos me
tu Leninas metė šūkį: "Vi
są valdžią sovietams", 
atseit: kareivių ir darbi
ninkų tarybom. Tai buvo 
gudrus žygis, nes praktiš
kai padėjo jam įsigalėti. 
Prisiminiau tą revoliu
cinį epizodą, stebėdamas 
senatoriaus McGovern 
žygį į demokratų partijos 
nominaciją. Dar šių me
tų pradžioje mažai kas 
tikėjo, kad jis galėtų ją

PAVERGTI|J(į TAUTŲ SAVAITE

FREEDOM FOR 
rHE CAPTIVE NAT1ONS!

Ryšium su Pavergtųjų 
Tautų Savaite, JAV Kon
greso 1959 m. įstatymu 
skelbiama trečiąją lie
pos mėn. savaitę (šiais 
metais liepos 16-22) Pa
vergtųjų Tautų Amerikos 
Draugų organizacija (Pir 
mininkas Christopher 
Emmet) ir Pavergtųjų Eu 
ropos Tautų Seimas — 
ACEN (pirm. Stefan Kor- 
bonski) paskelbė pareiš
kimą, kuriame pažymė
tą šių metų Pavergtųjų 
Tautų Savaitė šiame kraš
te bus paminėta atsižvel
giant į š.m. gegužės mėn. 
įvykusį pasitarimą Mask
voje. Jis turėsiąs toli sie
kiančių padarinių Rytų 
Europai ir pasaulio tai
kai.

Pareiškime pabrėžta: 
sovietai pažeidė tarptau
tinius susitarimus su 
JAV ir 1940 m. okupavo 
Baltijos valstybes. 1948 
m. pabaigoje sovietai sa
vo- kontrolėje jau turėjo 
daugiau kaip 100 milijo
nų laisvų gyventojų.

Abi organizacijos pri
minė 1956 m. Vengrijos 
revoliuciją, 1968 m. Če
koslovakijos invaziją, 
darbininkų riaušes 1970 
m. Lenkijoje ir 1972 m. 
sukilimą Kaune, Lietu
voje.

Pažymėta, kad negali 
būti pastovios taikos Eu

VYTAUTAS MESKAUSKAS
pasiekti. Dėl tos papras
tos priežasties, kad dau
gumas demokratų profe
sionalinių politikų norėjo 
tokio kandidato, kuris tu
rėtų šansų laimėti ir tuo 
pačiu padėtų jų politinėm 
ambicijom. Amerikoje 
tačiau jau beveikpusant- 
ro šimto metų kai parti
jos per pirminius rinki
mus save 'suvisuomina’ 

ropoje, jei Rytų ir Vidu
rio Europos europie
čiams neduodama teisės 
spręsti jų pačių likimą. 
JAV-bės laikomos tra
dicine laisvės gynėja. 
Jos tokia liks tik atveju, 
jei jos ir toliau pasisa
kys už teises tų, kuriems 
atsakoma teisėta vieta 
tarptautinėje tautų bend
ruomenėje.

Savo pareiškime abi 
organizacijos kvietė JAV 
Kongresą atkreipti dėme
sį į Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę, į tebetęsiamą pa
grindinių žmogaus teisių 
pažeidimą, komunistinių 
režimų vykdomą Rytų ir 
Vidurio Europoje, kreipė
si į JAV gubernatorius ir 
merus paskelbti atitinka
mas prokalamaci jas, ku
riomis trečioji liepos 
mėn. savaitė skelbiama, 
jų valstijose ar miestuo
se, Pavergtųjų Tautų Sa
vaite, be to, dar kreipėsi 
į visų tikybų religinius 
vadus laikyti pamaldas 
Pavergtųjų Tautų Savai
tės metu ir savo pamoks 
luose prisiminti Rytų ir 
Vidurio Europos gyvento 
jus, pagaliau, kreipėsi į 
JAV gyventojus tos savai 
tės metu (liepos 16-22) 
pareikšti savo supratimą 
jog 100 milijonų Rytų ir 
Vidurio Europos gyven
tojų likimas siejamas su 

atskiedžia partinį ele
mentą platesniu visuome
niniu. Taip bent turėtų bū
ti teoriškai.

To siekdamas sena
torius McGovern, pirmi
ninkaudamas specialiai 
komisijai, po triukšmin
gos 1968 metų demokratų 
konvencijos nustatė, kad 
partija turi būti atidary
ta ne tik platesnei visuo
menei, bet ir tam tikra 
proporcija, kad joje pa
renkant kandidatus garan
tuotą žodį turėtų mote
rys, neturtėliai, rasinės 
mažumos, kas priminė 
tuos Lenino kareivių ir 
darbininkų sovietus. Ir iš 
tikro, kai lllinois išrinko 
59 delegatus,neįsiparei
gojusius nė vienam prezi- 
dentiniui kandidatui, pra
laimėjusių grupė paskel
bė, kad išrinktieji neati
tinka reikalaujamai pro
porcijai ir patys pasiskel
bė esą tikrieji konvenci
jos nariai, su kuo sutiko 
ir pati Miami Beach susi
rinkusi konvencija. To
kiu būdu joje negalėjo da
lyvauti Chicagos burmist
ras Daley ir jo politinės 
organizacijos nariai.

Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad juos neįsileisti 
buvo didelė klaida, nes 
jie daug gali padėti per 
tikruosius rinkimus, ta
čiau McGovern, atrodo, 
apskaičiavo, kad senų 
partijos ’aparačikų’ iš
metimas gali turėti ir 
tam tikros naudos, nes 
kalbės už partijos atnau
jinimą šviežiu krauju ir 
tikrą suvisuominimą.

Mat, McGovern nori 
vadovauti visiems nepa
sitenkinantiems nusisto
vėjusia santvarka. Tokių 
yra labai daug, skaičiuo
jama per 37% visų ame
rikiečių, tačiau labai 
skirtingais motyvais. 
Vieni nori daugiau draus
mės, kitiems jos jau da
bar perdaug. Daug ką bai
do JAV įsipareigojimai 
užsieniui,, nors jie daž
niausiai yra naudingi pa
čiom JAV. Kiti nori tei
singesnio JAV turto pa
dalinimo, vėl kiti nori 
geresnės apdraudos be
darbės atveju, rasinės ly
gybės ar griežtesnės seg- 

(Nukelta į 2 psl.) 

žmonijos troškimais su
laukti taikos bei teisingu- 
mo.

Prezidentai Eisenho- 
wer, Kennedy, Jonson ir 
Nixon — pradedant 1959 
m. yra paskelbę prezi
dentų proklamacijas, pa
skelbdami trečiąją lie
pos mėnesio savaitę Pa
vergtųjų Tautų Savaite. 
Kad tos Savaitės reikalin
gos ir ateity, aiškiai nu
sako Viešojo įstatymo 86 
-90 pastraipa bylojanti: 
"... pavergtųjų tautų di
delės daugumos troški
mas siekti laisvės ir ne
priklausomybės gali būti 
laikomas itin paveikia 
priemone išvengti karo 
ir tuo pačiu metu tas troš - 
kimas yra lygiavertis tei 
singai bei pastoviai tai
kai..." (ELTA)

Naujasis Vasario 16 Gimnazijos bendrabutis
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VASARI016
Vasario 16 gimnaziją 

žino viso laisvojo pasau
lio lietuviai. Ji laikosi jų 
idealizmu ir aukos dva
sia. Gimnazija ir toliau 
remti yra už ką. Iki šiol 
ji išleido 80 abiturientų. 
Jų daugumas, baigė moks
lus, neša didelės naudos 
lietuviams, ypač tie, ku
rie pasiekė įtakingų ir 
aukštų vietų. Štai, vien 
JAV keli yra universite
tų profesoriai. Tie, kurie 
liko Vokietijoje, taip pat 
yra pasiekę reikšmingų 
postų savo specialybėse 
(keli inžinieriai, gydyto
jai, ekonomistai, socio
logai, kunigai, mokyto
jai ir t.t,). Daugybė gim
nazijos auklėtinių, arti 
300 baigė 4 ar 6 klases ir 
įsigijo profesijas. Jie ne 
tik užtikrino savąją eg
zistenciją, bet kartu gim
nazijos dėka paliko lie
tuviais. Be jos įtakos jie 
vargu galvotų ir jaustų 
lietuviškai. Tokiu būdu 
gimnazija per savo mo
kinius, tiek ją visai bai
gusius, tiek išėjusius iš 
jos keliomis klasėmis, 
yra suvaidinusi sunkia
me jaunimo lietuvinimo 
darbe reikšmingą vaid
menį. Be jos lietuvių 
bendruomenės Vokieti jo - 
je merdėtų.

Ugdant Vasario 16 gim
nazijos mokinius lietu
viais, per 9 metus joje 
mokoma lietuvių kalbos, 
Lietuvos geografijos,is
torijos, muzikos, rank
darbių ir tautinių šokių. 
Dėstomoji kalba yra lie
tuvių. Nors į gimnazijos 
žemąsias klases ateina 
mokiniai, nevisadapakan
kamai moką lietuviškai, 
po dviejų trijų metų jie 
paprastai išmoksta lietu
vių kalbą gerai ir sten
giasi savo tarpe ir viešai 
kalbėti lietuviškai.

Gimnazijoj šiuo metu 
moko 12 lietuvių mokyto
jų ir 7 vokiečiai.

Mokiniai yra susior
ganizavę į 3 organizaci
jas: skautus, ateitinin
kus ir evangelikų jauni
mo ratelį. Organizacijos 
labai daug prisideda prie 
mokinių tautino sąmoni- 
nimo.

Vasario 16 gimnazijoj, 
kaip ir vokiečių gimna
zijose, yra 9 klasės. Mo
kiniai iš JAV ir Kanados 
į I klasę priimami po 
4 pradinės mokyklos (ele- 
mentary school) skyrių. 
Stojant gimnazijon, moki-

GIMNAZIIA LAUKIA MOKINIU
F. SKĖRYS

nio tėvai parašo prašymą 
ir prideda mokinio išeito 
mokslo pažymėjimą, gi
mimų metrikų nuorašą 
ir, jei turi, skiepų knyge
lę. Iš aukštesnių pradi
nės mokyklos skyrių ar 
high school priimami į 
atatinkamas klases (pvz. 
po aštuonerių metų pra
dinės mokyklos — į IV 
ar V kl.). Užjūrio moki
niai anglų kalbos mokami 
pagal Amerikos mokyklų 
reikalavimus ir progra
mą. Baigę 9klases,tokie 
mokiniai po abitūros eg
zaminų gauna brandos 
atestatą, kuris juos įgą- 
lina stoti į Amerikos ar 
Kanados universitetus, 
peršokant vad. junior 
college. Per abitūros eg
zaminus egzaminuoja 
gimnazijos mokytojai. 
(Norintieji studijuoti Vo
kietijoje, abitūros egza
minus laiko kitokia tvar
ka).

Už pragyvenimą (mais
tą ir kambarį bendrabuty
je) reikia per mėnesįmo 
kėti $32.00, už specialias 
vokiečių kalbos pamokas 
dar $10.00 mėnesiui. Va
saros atostogų metu (nuo 
liepos 10 iki rugsėjo 6 ar 
9 d.) bei per Kalėdų ir Ve
lykų atostogas (po dvi sa
vaites) vyresnieji moki
niai turi progos pažinti 
Europos kraštus, per 
juos keliaudami.

Šiaip per vasaros atos
togas galima grįžti ir pas 
tėvus. Per atostogas pasi
liekantiems Europoje (ne 
galintiems ar nenorin
tiems keliauti, ypač jau
nesniesiems) mokiniams 
stengiamasi surasti lietu
vių šeimas, kur jie galė
tų atostogas praleisti. 
Mokiniai iš užjūrio pa
prastai atskrenda lėktu

Vysk. dr. A. Deksnys ir lietuvių evang. liuteronų bažnyčios tary
bos pirm, senjoras kun. A. Keleris šventina naująjį gimnazijos 
bendrabuti. Kairėje stovi tėv. A. Bernatonis.

vu į Frankfurt/Main ae
rodromą, iš kur jie gim
nazijos autobusiuku par
vežami gimnazijon.

Vokietijos lietuviai 
yra nepaprasti dėkingi 
užjūrio lietuviams už bro
liškai ištiestą ranką, be 
kurios gimnazija negalė
tų išsilaikyt. Jos ateitis 
todėl priklauso didele da 
limi nuo to, kiek bus ro
doma noro padėti šiam 
lietuvybės židiniui ir to
liau.

Nepaslaptis, kad gim
nazijoje mokinių skai
čius per paskutiniuosius 
metus sumažėjo ir yra 
tendencija, kad dar ma
žės. Mes visi Romuvoje 
esame susirūpinę gim
nazijos ateitimi. Todėl 
apeliuoju į visas lietuviš 
kas šeimas JAV, Kana
doje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir Europoje, 
kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikų, leisti juos į 
Vasario 16 gimnaziją.

Gimnazija yra viena iš 
geriausių priemonių ug
dyti jaunimą lietuviška 
dvasia. Šiuo metu turime
9 mokinius iš JAV, 1 iš 
Kanados, 2 iš Kolumbi
jos ir 1 iš Anglijos. Visi 
kiti yra iš Vokietijos. Va 
sario 16 gimnazija yradi 
delis lietuvybės ramstis 
visiems lietuviams lais
vajame pasaulyje, tiekda 
bartine veikla, tiek ir 
ateities susipratusiu lie
tuvių paruošimu.

Nauji mokslo metai 
prasideda rugsėjo mėn.
10 d. Daugiau žinių sutei
kia ir priima įstojimo 
prašymus direktorius 
Vincas Natkevičius, M. 
D. Rašykite: PrivatesLi- 
tauisches Gymnasium, 
684 Lampertheim - Hut- 
tenfeld, Schloss Renn- 
hof - Romuva, Western 
Germany. Telefonas: 
06256/ 322.
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Australijos padangėje
LAUKAITIS

Vienas iš kontraversiškiausiu 
pastatų ne tik Australijoje, bet 
tur būt ir pasaulyje, yra Sydnė- 
jaus Operos Rūmai, 1957 metais, 
šios operos paskelbtą pasaulinį 
projekto konkursą laimėjo danas 
architetktas Joern Utzon. Dar
bas prasidėjo, tačiau dar galo 
nesimato, nors oficialus šių rū
mų atidarymas su pasaulinėmis 
operos žvaigždėmis yra numaty
tas 1973 metais. Pradedant sta
tymą, buvo nustatyta 7-niųmili- 
jonų dolerių daina, tačiau jau šių 
metų pradžioje statybos išlaidos 
pakilo iki 85 milijonų dolerių ir, 
viską pabaigus, manoma, kad iš
laidos sieks 102 milijonus. Išlai
doms padengti buvo įsteigta spe
ciali "Operos loterija", kurios 
bilieto kaina yra 6doleriaiirpir 
moji premija yra 200.000 dole
rių. Pats projektas yra lyg bflri 
nis laivas, stovintis ant Bene- 
long Point iškyšulio ir atrodo jog 
ši visa opera įplaukia pro gražią 
sias Sydnėjaus įlankas į didįjį 
Sydnėjaus tiltą. Šiųrūmųburinis 
stogas yra padengtas 1.056.000 
specialių blizgančių baltų plyte
lių, kurios ne tik dieną, bet ir 
naktį, duoda labai gražų blizge
sį. Patys rūmai turės penkias 
skirtingas sales, talpinančias 
6.000 žmonių. Pagrindinė Ope
ros salė turės 3000 sėdimų vie
tų ir bus čia įrengta patys mo- 
derniškiausi pasaulyje operos 
įrengimai. Kitos šių rūmų salės 
yra pritaikintos koncertams, te
atrui ir, reikalui esant, didžio
sioms tarptautinėms konferenci
joms. Operos rūmus 1973 metais 
spalio mėnesį įvykstant pasauli
nio masto operos spektakliams, 
kur garbės bilietai porai kainuo
ja 5.000 dolerių, atidarys Angli
jos karalienė.

♦**

Pirmojo Jaunimo Kongreso 
atstovė ir buvusi viena iš pačių 
aktyviausių Sydnėjaus jaunųjų lie
tuvių veikėjų, skautų ir studen
tų gyvenime, Ramunė Zinkutė- 
Cobb baigusi Sydnėjaus uni
versitete veterinarijos fakulte
tą buvo nukelta J nedidelį šios 
valstijos Carcoar miestelį, kur 
susituokė. Šis, gana mažokas 
kalnų miestelis turi savo gilią 
Australijos kūrimosi istoriją su 
garsiaisiais Australijos "bush- 
rangeriais", t.y„ buvusiais anks. 
tyvesniaisiais, daugiausiai iš 
kalėjimų pabėgusiais, plėšikais, 
apie kuriuos yra sukurtos Austra
lijos legendarinės istorijos. 
Dirbdama čia ir su vyru gyven
dama jo formoje, R. Zinkutė- 
Cobb plačiai įsijungę į vietinį aus
tralų gyvenimą,pasidarydama vi
so šio distrikto Istorinės Sąjun
gos sekretore ir iškeldama vie
tos istorinę praeitį, išleido pui
kią knygutę, plačiai nurodydama 
istorinę šio miesto ir apylinkės 
praeitį, šiam leidiniui viršelį 
paruošė kita jos kolegė skautė 
Rasa Žižytė.

»*•

Perth‘o, Vakarų Australijos 
sostinės universiteto Octagon te ■ 
atras pastatė kontraversinį mu
zikinį veikalą "Sweet Fanny 
Adams", kur tema yra nurodant 
kad bet koks nusikaltimas yra ne 
apsimokantis. Tai yra Šiouniver 
siteto Meno Unijos narių pasiro
dymas, sukėlęs ne tik vietinėje 
Perth’o australų spaudoje didelį 
susidomjimą ir kritikų vieno
kius ir kitokius pasisakymus, bet 
taip pat tas buvo paminėta, pla
čiai pavaizduojant ir nuotrauko
mis ir didžiausio Australijos sa
vaitinio magazininio žurnalo 
"Pix-People*. Mums yra įdo
miausiai, kad šio veikalo pagrin
dinę rolę vaidina,korespondentų 
vadinama gražuolė lietuvaitė, 
universiteto studentė Virginija 

Cižeikaltė. Dar įdomiau, kad bū
dama pati Fanny, ji viename 
veiksme turi padaryti "strlp- 
tease" aktą, kas jai kaip nepro- 
fesionalei, labai gerai sekasi ir 
ji buvo ne tik už savo grožį, bet 
ir už vaidybą puikiai aprašyta.

»♦*

Australijos tyrinėjimų labo
ratorijose mokslininkai pirmą 
kartą su pasisekimu įskiepijo į 
pamldorų daigus genetiškas gy
vulines celes, kas leis šiems 
daigams užaugus, savo vaisiuo
se išauginti proteino ir duoti nau 
jų rezultatų, kokie dar iki šiol 
daržovių pasaulyje nebuvo gali
ma atsiekti ir buvo visai nežino
mi. Istorijoje tai buvo pirmą kar
tą atsiekta ir sulaužyta tas buvęs 
neįkandamas tarpas tarp gyvuli
nio ir augalinio pasaulio. Tiki
masi, kad duodant augalams ge
netines celes, jie be jokių che
minių trąšų, galės tiesioginiai 
nitrogeną gauti iŠ oro, kas atei
tyje pakeis visą augimo proce
dūrą. Šiuo išradimu susidomėjo 
pasaulio ir, ypatingai Amerikos, 
mokslininkai, nes jų manymu, 
šio šimtmečio pabaigoje ir toli
mesnėje ateityje, pasaulyje bus 
tiek žmonių, kad maitinimasis ir 
naujas daržovių auginimas bus 
labai svarbus.

***

Kaip ir visame pasaulyje, taip 
ir Australijbje, vis daugiau ir 
daugiau pasitaiko seksualinių nu- 
sikaltimų, ypatingai jaunimo tar
pe. Psichiatrų nuomone, šie nu
sikaltimai vien tik kalėjimų baus
mėmis nėra įmanoma išgydyti, 
nes tai yra daugiau psichinė 
žmogaus liga. Melbourne, kaip 
pareiškė dr. L. Chatz vyriau
sias Jaunimo Teismo Klinikos 
direktorius, jau maždaug trys 
metai, kaip šie nusikaltę, seksu
aliniai iškrypę jaunuoliai, yra 
gydomi specialiais įšvirkšti
mais, kur duodant specialių jau
nuoliui moteriškų oestrogen har 
monų, yra labai sumažinama jų 
seksualiniai palinkimai, per il
gesnį laiką juos visiškai pagy- 
dant nuo šiųkriminaliniųnusikal- 
timų.

**»

Neseniai po didelio lietaus, 
šiaurinėje Australijoje iš dan
gaus staiga pradėjo su lietumi 
kristi tūkstančiai mažų varli- 
kių, kurios padengė kelius ir pra
dėjo ant jų šokinėti, nustebinda- 
mos mašinomis važiuojančius 
australus. Truputį anksčiau ta
me pačiame Queenslande iš di
delio tamsaus debesio su lietumi 
pradėjo kristi Žuvelės, kai ku. 
rios jų net iki 3-4 inčų ilgumo, 
kas be Žuvavimo suteikė gerą va
karienę daugeliui vietinių gyven
tojų. Mokslininkųaiškinama, kad 
tokie dalykai gali atsitikti tropi
niuose ar pusiau tropiniuose 
kraštuose, kai didžiuliai uraga
nai ar milžiniški vėjo sūkuriai 
ištraukia iš jūros ar ežerų su van
deniu ir ten esančias žuvis ar ki
tus vandens gyvius.

Greičiausiai pasaulyje skai
tanti mergina yra Australijoje gi
musi rusų emigrantų kilmės 
Aleksandra Boyd. Si, 30-ties 
metų mergina, per minutę per
skaito 100.000 žodžių. Bodama 
sekretorė, ji prieš kurį laiką 
pastebėjo šiuos savo gabumus, 
pradėdama lėtai tik su 1000 žo
džių per minutę, vėliau tobulinda
mas! Pertho Dinamiškame Skai
tymo Institute. Šiais metais ji 
pradėjo studijuoti chemiją, fizi
ką, matematiką, anglų kalbą.li- 
teratūra ir istoriją, kai vėliau ti
kisi pradėti ir mediciną. Studijuo - 
ti jai yra ne problema, nes pus
valandį prieš egazminus, ji ra
miai gali perskaityti "H amletą" 

visus egzaminų užrašus ir dar 
porą knygų. Didžiausias Sydnė
jaus sekmadienio laikraštis "Sun 
-Herald" buvo padaręs kviesti
niams svečiams jos pasirody
mą ir ji, perskaičiusi šį 90-ties 
puslapių laikraštį per kelias mi
nutes, vėliau labai tiksliai atpa
sakojo įvairių aprašymų turinį.

•••

Melbourno mokslininkai, vado, 
vaujami dr. D. Weiss išrado pi
gų ir naują būdą kaip sūrų jūros 
vandenį greitu būdu paversti ge
riamu. Tai yra naujas Sirotherm 
būdas, kur specialomis kempi
nėmis perfiltruojant yra suge
riama druska. Manoma ateityje 
šio naujo būdo perfiltravimo la
boratorijas įsteigtiAustralijoje, 
kur gėlo vandens trūkumas, ypa - 
tingai vidurio Australijoje, yra 
labai didelis. Vanduo Australijo
je gali turėti labaididelės reikš
mės, ypatingai milžiniškuose 
dykumų plotuose.

Baigęs medicinos mokslus,da
bar savo dviejų metų praktiką 
pradėjo atlikti sydnėjiškis dr. 
Haraldas Mykolas Lukšė. Jis yra 
Australijoje Žinomos ir daug dir
bančios mūsų rašytojos - žurna
listės Agnės Lukšytės sūnus. 
Nors ir sunkiai dirbdama ir pra
džioje vakarais pati bestudijuo
dama buhalteriją, mama įsten
gė išleisti mūsų naująjį dakta
rą į aukštuosius mokslus, kas ga 
li būti tikru pavyzdžiu ir daug 
kam iš tėvų, kurie ir turėdami 
puikias sąlygas, neįstengia savo 
vaikams įskiepyti tos didelės 
aukštojo mokslo reikšmės gyve
nime. Jaunasis daktaras, išlai
kęs Amerikos medicinos komi
sijos nustatytus egzaminus, tiki
si po kurio laiko išvykti įAmeri 
ką moksliniam pasitobulinimui, 
kai mūsų darbščioji rašytoja, 
prieš kurį laiką išleidusi savo 
pirmąją knygą, tikrai atras dau
giau laiko jos taip mėgstamiems 
literatūrinims darbams.

•••

Praeitais metais, baigęs Mel
bourno universitetą, savo dar
bams j N. Gvinėjos Bougaiville 
sal'išvažiavo ir ten dirba inži
nierius Jonas Vitolis Petraitis. 
Kaip jis rašo, N. Gvinėja turi 
132.000 paskirų salų ir jose gy
venantieji ■ žmonės kalba virš 
700 skirtingų kalbų, nes žmo
nės yra išsklaidyti kalnuose, 
džiunglėse ir retai tesusitinka. 
Kelių daugumoje nėra ir vienas 
kaimas nepažįsta kito. Baltieji 
keliauja daugiausiai Čia heli
kopteriais. Klimatas yra tropi
nis. Jo gyvenamoji salų grupė 
yra vadinama Solomono salo
mis, su sostine Bougainville, 
kur yra kasamas varis. Čia bū
na ir lengvų žemės drebėjimų. 
Yra daug vulkanų, nuo kurių iš 
siveržimų ir užgesimų ir atsi
rado šios salos. Visą N. Gvinė
ją australai tol administruos, 
kol vietiniai gyventojai išmoks 
savarankiškai tvarkytis.

•*»

Nors Australija ir skaitomas 
karštas kraštas, tačiau, žiemos 
metu (būtent liepos mėn.) kal
nuose yra ir daug sniego. Mel
bourno lietuviai jau keli metai 
turi ir savo žiemos sporto klu
bą "Neringą". Tai puikios patai 
pos kalnuose, kurios buvo žie
mos sporto mėgėjų pradėtos su 
tyti 1963 metais ir dabar jau pil 
nai su visais patogumais įreng
tos. Šios klubo paulpos yra pri 
vaČios ir priklauso 18*kai šei
mų, tačiau ir organizacijos čia 
visuomet randa gerą prieglobs
tį. Jau čia buvo surengta viena 
mūsų Žiemos Sporto žventė ir 
šiais metais yra rengiama šia
me klube antroji, kur yra pra
vedama Australijos lietuvių žie. 
mos sporto paskiros varžybos 
ir kur daugumoje dalyvauja mū
sų jaunoji studentija ir akademi
nis jaunimas.

Sydnėjaus ir Australijos skau
tiškame gyvenime yra labai ge
rai žinomas skautininko Teodo
ro Rotco vardas. Ilgus metus va 
dovavęs didžiajam Sydnėjaus 
skautiškam gyvenimui, bei 
stovykloms, jis šiais metais pir
mą kartą per 20-tį metų ūpo 
kaip lietuvis išrinktas Egzi- 
lų Skautų S-gos vadu. Egzilų 
skautų gyvenime jis ilgus me
tus ėjo lietuvių atstovo parei
gas ir dabar perėmė šios gra 
žiai veikiančios sąjungos vado
vavimą.

Hawthorn miesto meno gale
rijoje savo parodą turėjo daili
ninkas Adolfas Jankus. Tai bu
vo individualinė skulptūros pa
roda, kurios atidaryme dalyva
vo nemažas skaičius be austra
lų ir savųjų tautiečių.

PROF. DR. A. MACEINAI DĖKOJANT w
Tėv. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

12. Jūs ir tame savo laiške va
dinate Bažnyčios šiandienėjimą 
nuolatine nesėkme (Mc.,Nr.37).

Savo toje knygoje teisingai pa
aiškinote Vatikano II šviesoje 
pačios Bažnyčios Šiandienėjimą, 
Jos šiandienintojus, t.y. šių pas 
tangas Ją sušiandieninti. Bažny
čia visada yra buvusi šiandieni
nė (p. 41). Be šiandienėjimo Ji 
virstų seniena, net sekta ir tuo 
būdu neįvykdytų savo pašaukimo. 
Šiuo atžvilgiu Šiandienėjimas 
yra būtinas. Tačiau iš kitos pu
sės, Jos šiandienėjimas yra ir 
nuolatinė nesėkmė, nes visi pa
vidalai, kurie šiandienėjimą su

McGovern...
(Atkelta iš 1 psl.) 

regacijos. Pagaliau ne
trūksta tokių, kurie vis
kuo pertekę, nebemato jo
kios prasmės gyventi ir 
labai norėtų esamą sant
varką sugriauti vien dėl 
griovimo džiaugsmo.

Blaiviai žiūrint, sunku 
patikėti, kad McGovern 
visiems tiems atrodytų 
kaip vilties spindulys. 
Priimta partijos platfor
ma, programa yra dau
giau gražių žodžių, o ne 
konkrečių pasiūlymų do
kumentas. Ir patis McGo
vern kalba buvo maždaug 
to pačio pobūdžio. Jis įsi
pareigojo per 90dienųpo 
išrinkimo atitraukti vi
sus JAV karius iš Indoki- 
nijos, tikėdamas, kad po 
to bus paleisti ir belais
viai, bet kartu pažadėjo 
ir toliau rūpintis JAV ka
rinės galybės išlaikymu.

Ekonominėje srityje 
valstybė, anot McGo
vern, turi panaikinti be
darbę, pati tapdama, jei 
reikia, darbdaviu. Į 
smulkmenas jis neįsilei
do, tačiau tai kvepia di
desne ar mažesne doza 
socializmo.

Visa tai lengviau pasa
kyti, kaip padaryti. Iš vi
so įpriešrinkimines kal
bas neverta per daug rim
tai žiūrėti, tačiau iš to 
kas pasakyta ir padaryta 
aiškėja ir tolimesnės 
veiklos planas. Visų pir
ma, siekiant laimėjimo, 
nebus atsisakyta ir pi
giausios demagogijos, 
antra — reikia remtis vi
sais nepatenkintais, vie
nijant jų norą sunaikin
ti esamą santvarką, per 
daug nesismulkinant atei
ties detalėm. Trečia, Mc 
Govern sieks atgauti pro
fesionalų politikų talką, 
duodant jiems suprasti, 
kad be jo jie vistiek nie
ko negali laimėti, su kuo 
jie, būdami oportunistais 
pagaliau ir sutiks.

Negalima sakyti kad 
toks planas neturėtų ge
rų pusių. Nauja iš tos 
konvencijos gimusi de
mokratų partija, bus dau
giau pakrypusi į kairę, 
tačiau gaivalinga, atšvie
žinta jaunų entuziastų 
krauju. Nedaug kas su
pras, kad daugumas nau
jų receptų faktinai jau bu
vo išbandyti ir atnešė nu
sivylimą. Visa tai sukels 
entuziazmo, kurio tačiau 
gali neužtekti laimėti rin
kimams.

Už tat daug senesnių 
politinio gyvenimo stebė
tojų, kaip pvz. Stewart 
Alsop, mano, kad šiaip 
ar taip prezidentą Nixo- 
ną per būsimus rinki
mus gali nugalėti tiek vie
nas asmuo. Būtent, jis 
pats, jei padarys didelių 
klaidų. 

daro (vykdo), yra ne tik netobu
li, bet kartais net blogi pikty
bės prasme, nes jie yra "iš pa
saulio" (p. 60, Mc., Nr. 37). 
Čia pat irgi teisingai pabrėžia
te, kad "šiandienėjimo užsidegė- 
liai" — Bažnyčios šiandieninto- 
jal nepastebi (ar nenori paste
bėti), kad Jos šiandiena visai ką 
kitą reiškia: nėra vienos pasau
liui ir tuo pačiu Bažnyčiai šian
dienos (p. 48). šiandienintojų ir 
opozicija yra galima ne pačios 
Bažnyčios viduje, bet už Bažny
čios (p. 84). Tai Jos šiandienin
tojų nuolatinė nesėkmė, nors jie 
gana yra sėkmingi griauti kai ku
rių tikinčiųjų bažnytinį gyveni
mą, ir t.t.

Labai gaila, kad, kiek aš su
prantu, vietomis imate ir įsilei - 
dŽiate šiandienintojus į Bažny
čios net vidų, apvelkate Ją pa
saulio negerais pavidalais, 
nors pati Bažnyčia savo ruožtu 
yra irgi pasaulis. Toks Jūsų įsi- 
leidimas ir apvilkimas tik vie
tomis pasitaiko. Vis dėlto "nuo
latinė nesėkmė" visiškai neturė
tų rasti vietos pačios Bažnyčios 
šiandienėjime. Toji nesėkmė pri
klauso vien tik BAŽNYTINIO gy
venimo ŠIANDIENINTOJAMS, 
nes jiems neįmanoma įsiveržti 
į pačios Bažnyčios VIDŲ,kuria
me nuolat veikia ne kokio nors 
pasaulio dvasia, bet Sekminių 
stebuklo Dvasia — pats Dievas. 
Žinoma, ir toks stebuklas nega
li veikti neprasmingai, sakysim, 
sugriauti tų šiandienintojų lais
vą valią, kurią šie piktnaudžiau
ja, griaudami daugiau ar mažiau 
bažnytinį gyvenimą ir negalėda
mi sugriauti pačios Bačnyčios, 
nors ir žymiausi Jos dignitoriai 
būtų...

Kai tiepiktnaudožiautojal per
daug pagauna mūsų dėmesį, tai 
mums tik taip pasirodo, kad Baž
nyčios šiandienėjimas — tai Jos 
nuolatinė nesėkmė. O nuolatinė 
nesėkmė -- tai nuolatinis netobu 
Įėjimo stovis. Padėtis be jokios 
išeities. Joks tobulėjimas, jokia 
pažanga — visiškai neįmanomi 
dalykai. Ir tai turėtų įvykti vien 
tik dėl Bažnyčios šiandienėjimo. 
Iš kitos pusės tas šiandienėjimas 
reiškia tai, kad tie patys neįma
nomi dalykai yra ne tik įmanomi, 
bet net būtini, nes be Šiandienė
jimo Bažnyčia neįvykdytų savo 
pašaukimo, kurį Kristus drąsiai 
Jai patikėjo istorijoje.

Toji istorija, atrodo, dar la
biau pas Jus (vietomis) pasireiš
kia Bažnyčios šiandienėjimo 
prieštaravimais, kaip visi pasau
lio pavidalai laikomi ne tik ne
tobulais, bet kartais net ir blo
gais piktybės prasme (gal ge
riau — reikšme, nes piktybė ne
gali turėti jokios prasmės). Jau 
vien dėl to, kad tie pavidalai kar 
tais pasireiškia "blogais net pik
tybės prasme", ir visą Bažny
čios šiandienėjimą turėtume lai
kyti ne nuolatine, bet kartais pa
sitaikančia nesėkme. Tačiau iš 
kitos pusės reikėtų tą patį šian
dienėjimą laikyti nuolatine, o ne 
kartais pasitaikančia nesėkme 
"piktybės prasme", nes kiekvie
nos rūšies blogiui visada esmin
ga yra, kaip žinote, ne gėrio pras
mė, bet piktybės reikšmė. Jeigu 
šia reikšme iš tikrųjų pasižymė
tų visi tie pasaulio pavidalai, ku 
rie sudaro Bažnyčios Šiandienė
jimą, ui ir pats Jos Šiandienė
jimas galų gale turėtų pasižy
mėti vien tik tokia nesėkme, ku 
ri yra ir nuolatinė, ir piktybinė. 
Tai šiandienėjimas, kuris vis dėl 
to, anot Jūsų, yra būtinas, nes 
be jo Bažnyčia virstų seniena, 
net sekta ir tuo būdu neįvykdy
tų savo pašaukimo.

Tuo būdu Bažnyčia kaip tik ir 
nemėgina vykdyti savo pašauki
mo. Tuo būdu vykdo savo "pa
šaukimą" vien tik Bažnyčios 
šiandienintojai, nes šie visada 
ima savo pavidalus iŠ tokio pa
saulio, kuris turi visokeriopos 
rūšies blogio. Bažnyčios šiandie
nėjimas visada ima savo pavida
lus iš tokio pasaulio, kuris turi 
visokios rūšies gėrio. Bažnyčios 
šiandienėjimo pavidalai, nors ir 
netobuli, bet visada jie geri. Vi
sa tai lūs yra netobula, reiškia 
atvirybę gėrio pilnatvei; visa 
ui, kas yra bloga, reiškia atvi
rybę pikto pilnatvei. Vien tik ne 
tobuli dalykai ar pavidalai 
yra pašaukti siekti gėrio pilnat
vės, tapdami vis geresniais ar 
geriausiais. Vien tik blogi daly
kai ar pavidalai yra "pašaukti" 
siekti pikto pilnatvės, tapdami, 
aišku, ne geresniais ar geriau

siais, bet blogesniais ar blo
giausiais. Sakysim, kūdikis yra 
dar "neišsivystęs", netobulas 
žmogus, učiau jis yra geras, o 
gal ir geriausias, net švenus 
žmogus.

Tai tik keleus užuominų apie 
ui, kodėl niekada nereikėtų sie
ti netobulumo su jo priešybe — 
blogiu, kalbant apie Bažnyčios 
šiandtenėjimui. esmingus pavida
lus, esančius arba dieviškos kil
mės, arba žmogiškos kūrybos — 
kultūrinės prasmės. Kaip žmo
giškoje kūryboje, kaip tokioje, 
glūdi tam tikras gėris, o ne blo
gis, uip ir jos pavidaluose sa
vo ruožtu glūdi tas gėris, o ne 
blogis. Todėl, kaip žinote, toji 
kūryba su savo pavidalais gali 
vis labiau tobulėti, vis labiau,sa
kytume, savo netobulumą nuga
lėti.

13. Ar aš nemaišau atbaigto
sios Bažnyčios šiandienėjimo bū 
senos su Jos tobulėjimu istori
joje? (Mc., Nr. 37).

Atrodo, lūd ir šį sykį čia nie
ko nemaišau. Juo labiau, kad Baž
nyčios šiandienėjimo atbaigtoji 
būsena įmanoma Jai tik nuolatos 
tos būsenos siekiant: ne retkar
čiais, atsitiktinai, bet pastoviai, 
ištikimai žengiant autentišku ir 
Kristaus užtikrintu savo pašauki
mo keliu iki pasaulio pabaigos. 
O tai jau reiškia Bažnyčios nuo
lat tobulėjantį šiandienėjimą, 
kaip tai liudija ne tik Naujasis, 
bet ir Senasis Testamentas. Jūs 
užtikrinate, kad tokio liudijimo 
nėra net Naujajame Testamente 
(Mc., Nr. 37).

Jeigu tokio liudijimo nebūtų 
net Naujajame Testamente, tai 
visiškai nebūtų ir Kristaus įs
teigtosios Bažnyčios — Jo Vieti
ninkės išganymo istorijoje. Tada 
Kristus "veltui" pasėjo tą Evan
gelijų garstyčios grūdą, kuris 
vis gaiviau auga, vis vėšliau la
poja taip, kad jo šakose ir dan
gaus paukščių didėjantiems bū
riams užtenka poilsio, palaimiu 
tos ramybės jau šio pasaulio is
torijoje. O tas garstyčios grū
das (kaip ir Kristaus Bažnyčios 
tobulėjimas) visokių audrųblaš- 
komas, visokių šiandienintojų 
puolamas net žiauriausiu būdu... 
Tas garstyčios grūdas—Katali
kų Bažnyčia net kankinių krauju 
nuolat teka, bet tas kraujas Jai 
reiškia naują sėklą krikščiony
bės dirvoje nes ši dirva yra ne 
tik žmogiška, bet svarbiausia — 
dievažmogišlū, kaip ir visa Baž 
nyčios istorija. Bažnyčia nuolat 
atsinaujina.

Tai dieviška ir žmogiška, o ne 
antropomorfiška. Bažnyčios is
torija, kuri savo nuolatiniu, vis 
labiau tobulėjančiu šiandienėji- 
mu tęsis iki pasaulio pabaigos. 
Tuo būdu pasibaigs Bažnyčios 
(keliauninkės) kryžiaus kelias, 
kuriuo Ji įsijungs į Amžinosios 
Garbės Bažnyčią, J Jos nesibai
giančią tobulėjimo istoriją. Jei
gu Bažnyčios (žemiškasis) isto
rinis kelias, nebūtų nuolatinės 
pažangos kelias, tai Ji ir pašau, 
lio pabaigoje tokiu būdu neįsl- 
jungtų J tą amžinosios garbės 
istoriją. Nuolatinė nesėkmė — 
tai nuolatinio netobulėjimo bū
sena pačioje Bažnyčioje, nes 
tik blogis negali tobulėti, kaip ir 
visos kitos šio ar ano pasaulio 
blogybės su visu pragaru.

Visas Naujasis Testamentas 
aiškiausiai kalba ir užtikrina 
Kristaus pavyzdžiu ir malone, 
kad Bažnyčia keliauninkė savo 
Dvasios šiandienėjimu, nuola
tiniu, atsinaujinimu, tobulėjimu 
pasieks tos amžinosios garbės 
istoriją. Ji jau nebus ir šventų
jų, ir nusidėjėlių Bažnyčia. Ji 
bus vien tik amžinosios garbės 
Bažnyčia -- vien tik šventųjų 
tam tikra Bendrija, kuri amži
nai tobulės vis didesniu Dievo 
pažinimu ir tuo pačiu — vis di
desne Dievo meile,kaiptaitobu
lėja, sakytume, dabar — dangaus 
šventieji, neišskiriant, aišku, ir 
visuotinės Bažnyčios Motinos — 
Dievo Motinos, nes ir Ji niekuo
met nepasieks Triasmenio Die
vo Tobulybės, štai kur glūdi, kaip 
žinote, visa Bažnyčios pilnatvės

— dievažmogiškoji istorija ry
šium su Jos čia atbaigtąja būse
na. Bažnyčios istorinis kelias — 
tai laiko ir amžinybės Istorinis 
kelias (plg. Michael Schmaus: 
D er Glaube der Kirčhe, Muen- 
chen, Band 2, 1970, p. 2-136, 
719-725; Josef Pieper: Uber das 
Ende der Zeit, Munchen, 1953, p. 
13-65 , 78-139, 167-176).

(Bus daugiau)
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IMPORTAS IR EKSPORTAS
Importas ir eskportas 

yra dvi diktuojančios jė
gos valstybinio biudžeto 
problemose. Importo ir 
eksporto santykis yra 
reiškinys, kuris ryškiai 
rodo valstybės ūkio, net 
valstybės vidaus ir užsie
nio politikos klausimus.

Keista ir graudu sekti 
importo ir eksporto ma
nevrus Lietuvos rusifi
kacijoje. Importas ir eks 
portas šioje problemoje 
įgyja alegorinę, palygi
namąją prasmę. Impor
tas reikštų rusiškojo ele
mento įvežimą į Lietu
vą. Šitokiam elementui 
parūpinamas nuolatinis 
pragyvenimo šaltinis — 
nuolatinis darbas. To
kiam tikslui organizuo
jami specialistų kadrų 
reikalavimai. Steigiami 
darbai, kuriems dirbti 
ok. Lietuvoje nėra arba 
kritiškai trūksta specia
listų. Tokius specia
listus parūpina "drau
giškosios respublikos", 
visų pirma Rusijos so
cialistinė sovietinė res
publika, kas kasdie- • 
niškoje kalboje — Mask
va. Ok. Lietuvoje stei
giamos įmonės, kurioms 
teritorijoje nėra žaliavų 
ir darbo specialistų. Į Vil
nių veža žaliavas nuo Ura 
lo, o specialistus iš Mask 
vos!

Tačiau tokia nesveiko 
ekonominio pagrindo in
dustrija didžiuojasi Vil
niaus kvislinginės viršų 
nės ir jų spauda. Juk ši 
pramonė kuriama ne svei
kais šalies ekonominės 
plėtros sumetimais, bet 
rusinimui stiprinti. Ta 
prasme nušnekėti pavo
jinga. Tai prieštarybinė 
tema! Pramuštgalvės lie
tuvių pastangos laikytis 
savo kultūrinio darbo ba
ruose palengva ir nuolat 
silpninamos kitataučių 
importo. Kada rusų ir lie
tuvių proporcija pasieks 
50% prieš 50% — lietu
viai bus izoliuoti nuo bet 
kurios, kad ir kukliau
sios iniciatyvos. Rusini
mą plečiant toliau, gali 
ateiti diena, kada vis at
spariai išeivijai teks rū
pintis lietuvybės išlaiky
mu ok.tėvynėje!

"Draugiškos" respu
blikos jau smarkiai su
rusintos. Kaukazo res
publikos ir įvairios "au
tonominės" sritys, pa
skendusios plačiausiame 
sovietinės imperi jos plo
te, savo tautinę gyvybę 
tik tiek gali demonstruo 
ti, kiek leidžia "vyres
nis" brolis.

Bet ir "importo" Lie
tuvai rusinti nepakanka. 
Stengdamiesi tą pragaiš
tingą procesą paspartin
ti, gyvenimo sąlygomis 
stengdamiesi priversti 
priaugančią lietuvių kar
tą būti indiferentiška jaut
riems tautiniams klausi
mams , lietuvius įvilio ja į 
"draugiškas" respubli

kas, įtolimas nuo Lietu
vos sritis. Čia jiems pa 
siūlomi geresni darbai, 
pajamingesnės parei
gos. Jauniems žmonėms 
tai yra patogios ir tauti
niai pražūtingos progos 
kurtis mišrias santuo
kas.

Vos mes atskleidžia 
me sovietinę spaudą, ma 
tome tos lietuvių tautos 
interesams priešiškos 
politikos konkretybes. 
Taip, Komjaunimo Tie
sa, kvislinginis leidinys, 
birželio 28 d. praneša, 
kad montuoti energetinį 
bloką (elektrinę) į Vilnių 
atvyko visas būrys "spe
cialistų". Pavardės: 
Andriejevas, Prlchodka, 
Krivovlazas, Aksiono- 
vas, Fiščevas ... rodo, 
kad tai "importas". Lyg 
neatsirastų lietuvių, mo
kančių montuoti elektri
nės katilus!

Tas pat laikraštis, po 
stambiu antrašu: "Išvyko 
į Tomską", džiūgesingai 
praneša, kad į tolimą 
Tomską, "savo noru", 
netgi vėliavomis nešini 
išvyko darbams 600 stu
dentų. Jaunuolius įtoli
mą kelią palaimino- Lie
tuvos Komjaunimo Cent
ro komiteto sekretorius
G. Denisovas!

"Importo ir eksporto" 
politika yra lietuvių tau
tos genocidas.

rašo
PAŠALINIAMS ĮEITI 
DRAUDŽIAMA...

Prašau patalpinti į Dir
vą šį mano laišką.

Vykstant II PL J Kon
greso studijų dienoms 
Kent, Ohio Valst, Univer
sitete, aš su V. K. turė
jome nuvežti gautus siun
tinėlius Kongreso daly
viams. Be to, nuo savęs 
nuvežėm ir lauktuvių. Su 
tikus T. Neimanaitę, ku
ri yra Clevelando Stud. 
valdyboje, ji paprašė pa
daryti foto nuotraukų su 
amerikiečiais korespon
dentais. Sakė, kad jie 
kiekvienu metu turėjo at
vykti. Mums belaukiant 
priėjo kažkoks vadovas 
ir užklausė ko mes lau
kiame? Paaiškinome rei
kalą. O jis mums pasa
kė: "Prašau apleisti pa
talpas (koridorių)". Ag 
jam mėginau rodyti savo 
kredencialus ir aiškinti 
svarbą. Jis atkirto: 
"Mes jūsų nekvietėm ir 
niekas neturi teisės 
kviesti. Čia yra uždaras 
suvažiavimas". Man pra
dėjus aiškinti, kad šuva 
žiavimas vyksta mūsų — 
lietuvių sudėtais pini
gais, tad spauda turėtų 
matyti kaip vyksta su
važiavimas, jis nusisuko 
ir nuėjo. Aš paklausiau: 
"Ponas, kaip jūsų pavar 
de?" Atsakė: "Rudys".

Nuėjau pas pirm. R. SO

JA V Prezidento žmona ponia Patricia Nixon pasitinkama Chicagoje prie International Amfiteatro. 
Nuotraukoje iš kairės: inž. Valdas V. Adamkus, Lietuvos general. konsulė Juzė Daužvardienė, Illi- 
nois gubernatoriaus žmona ponia D. Ogilvie, Ponia Nixon,Miss Elizabeth’Ogilvie.NijolėVengrienė ir 
dr. Aldona Labokienė.

į Tautinių Šokių Šventę sugrįžtant... (2)

PONIA NIXON DĖMESIO CENTRE
Dar niekad Amerikos 

lietuvių istorijoje nebuvo 
atsitikimo, kad JAVpre- 
zidento žmona atsilanky
tų į didesnės apimties kul
tūrinį renginį. Liepos 
2 d. liks lietuviams isto
rinė, ilgai atmintina ir 
reikšminga. Tą dieną 
JAV prezidento žmona po
nia Patricia Nixon atvyko 
Chicagon, atidarė Lais
vojo pasaulio lietuvių IV 
tautinių šokių šventę ir jo 
je stebėjo ir gėrėjosi mū 
sų tautinių šokių grožiu 
bei labai vertino lietuvių 
kultūrinius polėkius.

Bet vargu, ar iš penkio
likos tūkstančių žiūrovų 
ir šokėjų kas pagalvojo
me, kokiais keliais ir 
kokiu būdu aukštoji vieš
nia, šio krašto Pirmoji 
Ponia Nixon atvyko į šią 
mūsų šventę.

Juk įdomu. Tad grįžte
lėkime į netolimą praei
tį. Kaip žinia, JAV LB CV 
pirmininkas inž. V. Vo- 
lertas Laisvojo pasaulio 
lietuvių IV tautinių šokių 
šventei ruošti ir dar
bams vadovauti pakvietė 
ryžtingą, rūpestingą ir 
labai darbštų vyrą Dr. Le
oną Kriaučeliūną, suruo
šus į ir Trečiąją tautinių 
šokių šventę. Jis turėjo 
planų, kad šioje šventėje 
būtų kas naujo, patrau
kiančio. Galvojo ir apie 

kadolskį pasiskūsti. Tas 
sako: "S. Rudys pasakė 
ir šventai' Nenusileidau. 
Čia juk nieko nėra pas
laptingo aiškinau. R.So- 
kadolskis surado S. Rudį 
ir A. Norvilą. Po pasita
rimo S. Rudys leido 
mums dar vieną valandą 
palaukti.

Davus leidimą pada
riau posėdžiaujančių da
lyvių kelias nuotraukas. 
Praeidamas S. Rudys pa
sakė, kad jau šešta valan
da. Suprask jau termi
nas pasibaigė.

Gaila, kad į lietuvių 
visuomenės sudėtais pini 
gaiš rengtą kongresą 
spaudai durys uždaros.

Kitą kartą tegu ant du
rų užrašo: "Spaudai įei
ti draudžiama".

VI. Bacevičius

REDAKCIJOS PASTA
BA: VI. Bacevičius yra 
Dirvos ir kitų laikraščių 
fotografas ir Dirvos bu
vo specialiai prašytas pa
daryti nuotraukų.

JURGIS JANUŠAITIS 

aukštų amerikiečių daly
vavimą pačioje šventėje.

Talkon pasikviečia ga
bų, politikos keliu tolokai 
nuėjusį, JAV Gamtos Ap 
linkos Apsaugos Departa 
mento Vidurio Vakarų re 
giono viceadministrato- 
rių inž. Valdą V, Adam
kų. Jis paprašomas su? 
ruošti ir kviestiniams 
aukštiesiems svečiams 
priėmimą.

Inž. Valdas V. Adam
kus, turįs plačias pažin
tis politikų tarpe, plana
vo išnaudoti padėti ir 
šventei duoti ką nors ne
paprasto.

Pradžioje buvo manyta 
šventėn kviesti prezi
dento dukterį Juliją. Bet 
po ilgesnių svarstymų 
inž. Valdas V. Adamkus 
nutarė į šventę kviesti 
JAV prezidento žmoną 
ponią Nixon.

Tai kai kam atrodė ne
įgyvendinama, abejojo 
idėjos pasisekimu.

Tačiau inž. Valdas V. 
Adamkus savo sumany
mo nebeatsisakė. Jis turi
mų su politikais pažinčių 
ir einamųjų pareigų dė
ka, labai artimai bendra
darbiaudamas su lietu
viams palankiu kongres- 
manu Ed. Derwinsky, pa
siuntė į Baltuosius rū
mus kvietimą, prašant po 
nią Nixon dalyvauti ir ati
daryti Laisvojo pasaulio 
lietuvių IV tautinių šokių 
šventę. 

Po to dar vyko visa ei
lė pasitarimų su Baltųjų 
Rūmų štabo nariais,tar
pininkaujant visai eilei 
įtakingų pareigūnų prista
tant šį reikalą. Vėliau 
sekė aptarimai pačios 
šventės detalių. Keliais 
atvejais pasitarimuose 
dalyvavo ir inž. Valdas 
Adamkus, aiškinantis 
smulkmenas galimo po
nios Nixon dalyvavimo 
šventėje atveju.

Po ilgų, kietų ir sun
kių pastangų, pagaliau 
buvo gautas ats akymas, 
kad ponia Nixon šventėje 
dalyvaus ir ją atidarys. 
Nuo tada prasidėjo ir sau
gumo pareigūnų darbas, 
įvairūs pasitarimai Bal
tuose rūmuose ir čia Chi
cagoje. Inž. Valdas Adam
kus sako, kad tai buvęs 
gana ilgas kelias, vedęs 
ponią Nixon į mūsų tau
tinių šokių šventę.

Faktas įvyko. Ponia 
Nixon šokių šventėje, ją

atidaro, stebi programą, 
gėrisi mūsų kultūra, šil
tai atsiliepia apie lietu
vius, žavisi ir pačia šven
te. Tai didelis laimėji
mas tų žmonių, kurie ry
žosi lietuvių istorijon įra
šyti šį didelį įvykį.

Prieš pat šventės pra
džią, liepos mėn. 2 d. 1 
vai. p.p. šalia Interna- 
tional Amfiteatro, Saddle 
and SirloinClub puošnio
je Founders salėje, Lie
tuvos general. konsulė Ju
zė Daužvardienė, JAV 
Gamtos Aplink. Apsau
gos Departamento Vidu
rio Regiono viceadminis. 
tratorius inž. Valdas 
Adamkus, ir Šventės ko
mitetas suruošė įžymie
siems svečiams priėmi
mą, į kurį atsilankė dip
lomatinis korpusas,kon
sulai įvairių kraštų, lietu 
vių vadovaujantieji veiks 
niai, aukštieji dvasiškiai 
visuomenininkai, politi
kai, spauda, radio.

I priėmimą atvyko Illi- 
nois gubernatoriaus žmo. 
naponiaD. Ogilvie su dūk 
ra, kuri vėliau su lietu
vių jaunimu dalyvavo 
šventėje ir drauge šoko 
tautinius šokius, senato
rius Ch. Percy su ponia, 
kongr. narys Ed. Der- 
winsky.

Lygiai 1 vai. atvyko su 
palyda ir Ponia Nixon. 
Čia ją lauke pasitiko Illi- 
nois gubernatoriaus žmo
na ponia D. Ogilvie, Lie
tuvos gener. konsulė Ju
zė ’ Daužvardienė ir inž. 

GERIAUSIAI PA^LSĖSlT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiąusią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

'AUDRONE’♦
87 East Bay Rd., Osten ille Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8125
Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržą 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 017) 428-8425.

Valdas V. Adamkus, o 
dr. Aldona Labokienė - 
Valienė ir Nijolė Veng
rienė įteikė poniai Nixon 
gėlių puokštę.

Čia aukštosios vieš
nios laukė didžiųjų Chi- 
cagoš dienraščių repor
teriai, televizijų stočių 
filmuoto jai ir radijo ko
respondentai.

Trumpai ponia Nixon 
kalbasi su reporteriais 
ji kryžminėje filmuoto- 
jų ir fotografų ugnyje, 
o jau tą pačią dieną va
karinėse laidose dien
raščiai pirmuose pus
lapiuose talpino ponios 
Nixon su lietuviais susi
tikimo nuotraukas .šven
tės detales rodė visose 
televizijos stotyse ir ko
mentatoriai komentavo 
įvykį, pažymėdami, kad 
Tautinių šokių šventėje 
dalyvauja apie 15.000 
žmonių, 2000 šokėjų, kad 
Chicagoje gyveną 100.000 
lietuvių ir pan.

Po to ponia Nixon atsi
lankė į priėmimą, kur 
Lietuvos general. konsu
lė Juzė Daužvardienė ir 
inž. Valdas Adamkus su 
žmona Alma priėmime 
dalyvavusius pristatė 
aukštiesiems svečiams: 
poniai Nixon, Illinois gu. 
bern. žmonai poniai Ogil
vie, šen. Percy su ponia 
ir kongr. Ed. Derwinsky, 
kurie asmeniškai su kiek
vienu susipažino, pa
spausdami kiekvienam 
ranką.

Priėmimo dalyviams 
išėjus į šventę ponia 
Nixon dar apie 20 min. 
kalbėjosi su čia minėtais 
svečiais ir inž. Valdui pa
reiškė, kad lietuviai esą 
ryžtingi ir malonūs žmo
nės, o poniai Almai Adam
kienei užsiminė, kad jos 
vyras labai tiktų ir diplo
matinei tarnybai.

Tuo tarpu amfiteatras 
buvo apgultas minios 
žmonių ir visi skubėjo vi
dun, nes už kelių minučių 
turėjo prasidėti ir pati 
šventė.

Apie pačią šventę pa
kalbėsime sekančiame 
reportaže.

FOREMAN 
(WORKING) 

For screw machine company. 
Mušt have ability and capable of 
running entčre departnient. Slcady 
work for qualified man.

Apply »n Person 
THE MILL1NGTON SCREW 

PRODUCTS CORP. 
8210 S. Stale Rd. 
Millington, Mich.

Approx 28 Milės N. E. of Flint 
(50-56)

WANTED
EXPERT DIE MAKER
To worfc (n Sunny Florida 

Mušt be able to m«ke laminalion 
sleel dies himself from start to finish. 
Excellent high pay for the right man. 
and steady work.
ATLANTA GENERATOR CO. 

1871 SOUTH PARK RD.
HALLANDALE, FLA. 33009

<53-551
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Siekiant darnos, susidrausminimo ir veiklos pagyvinimo L. Bendruomenės apylinkėse, JAV LB cent
ro valdyba, sukvietė Philadelphijon LB apygardą pirmininkus, dviejų dienų pokalbiui ir diskusijoms. 
Nuotraukoje^ iš kairės sėdi: Bostono apygardos atstovas Juozas Kapočius, New Jersey apygardos pir
mininkas Kazys Jankūnas, JAV LB centro valdybos pirmininkas Vytautas Volertas, JAV LB centro 
valdybos rengimų vadovė Aušra Zerr, New Yorkoapygardos pirmininkas Aleksas Vakselis ir Pietry
čių apygardos pirmininkas Balys Raugas. Stovi: JAV LB centro valdybos nariai -- Vytautas Maciū
nas, apygardų pirmininkų suvažiavimo organizatorius Vincentas Gruzdys, Petras Mitalas, Juozas Gai
la ir Algimantas Gečys. K. Čikoto nuotrauka

Reikšmingas suvažiavimas
JAV LB-nės Atlanto pakraš

čio apygardų ir joms nepriklau 
somų apylinkių pirmininkų su
važiavimas (vyko birželio 24-25 
dienomis Lietuvių banko patal
pose Philadelphijoje. JĮ sušaukė 
JAV LB centro valdyba.

Suvažiavime atstovavo: Bos
tono apygardą -- J. Kapočius, 
New Jersey — K. Jankūnas,New 
Yorko — A. Vakselis, Pietry
čių — B. Raugas, o iš LB CV 
narių dalyvavo V. Volertas, A. 
Zerr-Mačiulaitytė, P. Mitalas, 
A. Vaškelis, A. Gečys ir dar ke 
lėtas kitų. Pirmininkavo A. Vak
selis, sekretoriavo K. Jankūnas.

V. Gruzdys atidarydamas suva
žiavimą priminė jo tikslą, sie
kius ir prašė stengtis nutarimus 
{gyvendinti tikrovėje. Sakė, kad 
L B formos struktūra yra tokia, 
kad ji visada atvira kiekvieno lie
tuvio nuomonei ir pozityviems 
pasiūlymams ją gerinti,tobulin
ti ir todėl net buvo peržiūrėti 
jos nuostatai kas praktiškai, ei
lę metų vykdant, pasirodė turį 
kiek trukumų.

V. Volertas sveikindamassu- 
sirinkusius dėkojo už ryžtą ir ne 
sigailėjimą vargo šiamesuvažia 
vime dalyvauti. Priminė, kad lie
tuvių bendruomenė yra paini or
ganizacija ir kas joje raisčioja 
nėra geru dalyku. Akistatoje turi 
me nemažą bėdą, tai lėšų truku
mą bendruomeniniai veiklai vys
tyti ir naujus užplanavimus {vyk
dyti. Solidarumo mokesčio su
rinkimas iš visuomenės neina 
taip, kaip turėtų būti. Atsiranda 
LB tarpe primigusių apylinkių, o 
čia jau reikia apsukrumo grieb
tis, energijos nestokoti, pasi
gauti patvarumo ir net pasimo
kyti iš žalčio išminties, norint 
jas pribudinti lietuvybės išliki
mo darbui.

Kalbėtojas pasidžiaugė, kad 
neseniai Lietuvos Vyčių organi
zacija {siliejo { LB kaipo jos vie
netas. Pasidžiaugė, kad LB CV 
yra gavusi stambokas pinigų su
mas iš atskirų asmenų ir tikisi 
atsirasiant tokių daugiau.

B. Raugas kalbėjo apie orga
nizacinės sėkmės pagrindinius 
elementus. Kvietė daugiau įsi
sąmoninti tautinės pareigos rei
kalą, besąlyginiai mestis dar
bam svečiose šalyse lietuvybę 
išlaikyti ir dėl mūsų tautai lais ■ 
vės atgavimo nesigailėti net ir 
didžiausią aukos duoklę atiduo
ti. Siūlė mieguistus lietuvių bend
ruomenės veikėjus leisti eiti 
miegoti ir tegu jie negadina rei
kalo, esą, kokie jų vadai, tokia 
ir bendruomenė. Tvirtino, kad 
jei jau nėra liūto, tada beždžio
nė pasidaro girioje žvėrių ka
ralium.

A . Vakselis skaitė referatą: 
LB mėnuo ir jo vajus. Jis nuro
dinėjo tas priemones ir būdus, 
kaip paveikiau būtų galima sie
kiamas solidarumo {našų sumas 
sutelkti. Čia mannejmanoma vis 
ką išdetalizuoti kas buvo tarta.

V. Gruzdys kalbėjo apie LB 
organizacinius reikalus primin
damas , kad pasigendama arti
mesnio ryšio CV suapylinkėmis 
ir net kai kur su apygardomis. 
Dauguma lietuvių bendruome
nės apylinkių yra susigrupavu
sios Į apygardas.Iapygardasrei
kia žiūrėti kaip į rajonines CV 
atstovybes. Pagal naujai priim
tus {status apygardos v-bos tu
rėtų glaudžiau bendradarbiauti 
su CV-ba. Ragino suvažiavimo 
dalyvius neprarasti tautinės pa
reigos jausmo ir dėti visas pas
tangas. kad suderinus LB-nės 
Tarybos nutarimus, CV-bos už

dedamus darbus bei {vykdytinus 
uždavinius išplaukiančius iš LB 
Šeštiosios Tarybos trečiosios 
sesijos darbų ir nutarimų. Kai 
bus išsiaiškinta ir aptarta visa 
eilė klausimų bei problemų, tada 
bus prieita prie vertingų nutari
mų, kurie bus gairės tolimes
niems LB darbams apygardose 
ir apylinkėse bevykdant.

LB dabartiniam susiorganiza- 
vimui atbaigti reikia padaryti 
bendruomenę tikrai visuotinę, 
kad ji apimtų ne tik pavienius as
menis, bet ir grupes, kaip jau da 
bar padarė L ietuvos Vyčiai, {sto. 
darni { LB sudėt}. Iš to visa lie
tuvybė labai daug laimėtų. Įtai
gojo, kad skaitytina priimtiniau
siu LB mėnesiu ir jo vajaus pa
sisekimo raktu yra rugsėjo mė
nuo, kartu paminint ir lietuvių 
Tautos šventę. Pagal darbotvar
kę turėjo būti skaitoma daugiau 
referatų, bet jų autoriai dėl {vai
rių priežasčių negalėjo atvykti.

A, Gečys ir J. Gaila tenkino
si trumpais iš savo veiklos pra
nešimais, o taip pat kaikąpakar. 
tojo kas kitų pirmiau buvo pasa
kyta.

Iš užvestų diskusijų išplaukė 
nemažai paprastesnių ir kartu 
juodai nuspalvintų nusiskundi
mų, kad Į mūsų bendruomeninį 
gyvenimą ima Jsimesti įvairios 
negerovės k.a. yra lietuvių bend 
ruomenėje tokių apylinkių, kurių 
vadovai neatsako į apygardos v- 
bų siunčiamus raštus, o apygar
dos nesilaiko CV aplinkraščių 
bei nurodymų ir taip pasidaro 
neįmanoma pilniau atlikti būti
nus darbus, o taip pat įvykdyti 
užplanuotus sumanymus. Dar at
siranda jų tarpe ir tokių LB apy
linkių, kurių darbuotojai nesiori • 
entuoja apie LB organizacinės 
struktūros susitvarkymą ir tas 
nemažai kliudo sklandžiau bend
ruomeninius reikalus atlikinėti. 
O ir jaunimas kai kur pasiimtas 
pareigas nesistengia tinkamai 
atlikti, tat juo visiškai pasi
tikėti negalima -- jam reikia 
vyresniųjų paramos, pagalbos 
bei nurodymų. Žodžiu, daug bu

LIETUVOS RUSINIMAS DIDĖJA
Vakarų spaudos agen- kad iš pasirpiešinimo

tūros šm. liepos 5 d. pa
skleidė naują ir reikšmin 
gą žinią: Lietuvoje,Kau
ne susidegino trečiasis 
lietuvis — šįkartąnejau 
nuolis. Bandė suside
ginti, taip pat Kaune — 
ketvirtasis, be to, pašau 
lis šį kartą patyrė apie 
lietuvių jaunimo - stu
dentų protestą bei de
monstracijas sostinėje - 
Vilniuje. Žinia per NBC 
televiziją buvo perduota 
liepos 5 d. vakare, gi lie
pos 6 d. Associated 
Press agentūros praneši
mas paskleistas spaudo
je. Tą dieną jį paskelbė 
"New York Times" dien
raštis trečiame puslapy, 
toje pačioje laidoje dar 
įdėjęs ir svarbų veda
mąjį "Russification" (Ru
sinimas), be to, "Daily 
News" (New York) ir kt. 
laikraščiai.

AP žinioje nurodyta,

DIRVA

vo prikalbėta ir kiek pasiginčy
ta.

Dėl tų čia paminėtų ir nepami
nėtų dalykų dera pridėti ir savo 
nuomonę juoba, kad LB formos 
struktūra tam leidžia. Atrodo, 
mūsuose kai kas mėgsta pašū
kauti: čia nieko nedaroma, o ten 
labai daug padaryta. Didžiulė 
erdvė tarp nieko ir daug užpil
do gyvenimas, visur turįs ma
tus, tik mes dar nesame patyrę 
matuoti. Puolamasi ieškoti nau
jų laimėjimų su įkarščiu net iki 
įniršimo. Visur reikia pakantos, 
takto ir anot, V. Volerto žodžių 
— žalčio išminties, einant prie 
taisytinų ar keltinų bendruome
ninės veiklos reikalų. Skubėji
mas be vyresniųjų praktišku pa. 
tarimų ar nurodymų maišo vei
kimo kryptis: vienas tas pats tiks - 
las veda J aukštumas, kitas -- į 
prarajas. Kapstomės nusivertini- 
mo asitroje, kai kieno tyčiom iš 
pašalies sunervinti, pasipūtimo 
gerą dozę paėmę tardamiesi 
daug išmanančiais, pasimetėme 
siekiuose ir kartais saulės ieš
kodami, neriame pelkėn. Ir tokie 
užsiminimai į gerą nuotaiką neve
da, jie daug ką paskatina užsi
sklęsti nuo viešojo gyvenimo ir 
lietuvybės išlikimo rūpesčių. 
Mes laikome reikalingu, kad vi
si išeivijos lietuviai susijungtų į 
vieną solidarų, stiprų junginį, o 
ne būti išsibarsčiusiais pavie
niai J grupes ir mažas grupeles 
nė ryšio tarpusavy neturėdami. 
Žymėjomės atsparumu, ištver
me, tolerancija, didele paskuti
nio dešimtmečio pažanga solida- 
ruman, šiandieną susidariusioji 
kita padėtis neturėtų baiminti. 
Mums reikalinga savitvarda ir 
meilė žmogui. Ji mažina nervin
gumą, normuoja asmeninio išsi
pūtimo ir didybės laipsnį ištaisy- 
dama jo konvulsijas, susiasmeni 
nimus ir ištaiso klaidinu kelių 
ėjimus.

Sis JAV LB apygardų pirminin
kų suvažiavimas Philadelphijoje 
skaitytinas reikšmingu dalyku ir 
palinkėtina, kad ateityje tokių 
bendrų pasitarimų netruktų.

J. Bubelis

(dissident) šaltinių buvo 
patirta, kad birželio 
mėn. 3 d. vienoje aikštė
je Kaune apsipylė benzi
nu ir susidegino lietuvis 
darbininkas Andriuškevi
čius (agentūroje klaidin
gai žymėta - Andrush Ku 
kavichus). Jis miręs ki
tą dieną ir sovietų slap
toji policija jį nežinomo, 
je vietoje palaidojusi. Jis 
tai įvykdė protestuoda
mas prieš sovietų okupa 
ciją. Po savaitės, birže
lio 10 d. kitas darbinin
kas, 62 m. amžiaus, Za- 
liškauskas, buvęs suim
tas milicijos, apsipylęs 
acetonu — greit degan
čia medžiaga. Tais pa
čiais šaltiniais, Varėno
je, gegužės mėn. pabai
goje susideginusio jau
nuolio pavardė — Stonis 
(ar Stonys), Jis buvo 23 
m. amžiaus, šaltkalvis. 
Esą, jis buvo pasiryžęs 

nusižudyti gegužės 28 d. 
Varėnoj vykusioje mugė
je, ten su trim draugais 
iškėlęs Lietuvos tirspal- 
vę. Atsiradus milicinin
kams, šie suėmę Stonio 
tris draugus, jam nepavy
ko susideginti tą dieną, 
jis pabėgęs, tačiau kitą 
dieną — gegužės 29 d. jis 
susideginęs Varėnos rin
kos aikštėje. Tuo būdu 
jau žinomos visų trijų su
sideginusių žygių datos: 
Kalantos -- gegužės 14 
d., Stonio — gegužės 29 
d. ir Andriuškevičiaus — 
birželio 3 d.

AP agentūros žiniomis 
iš Maskvos, po trečiojo 
susideginimo neramumų 
nebuvę. Tačiau iš Lietu
vos gautomis žiniomis, 
Vilniuje š.m. birželio 11- 
18 d. tarptautinių ranki
nio sporto varžybų metu 
ten įvykusios studentų de 
monstracijos, nukreip
tos prieš okupantą. Stu
dentai nušvilpė sovietų 
žaidėjus, nuoširdžiai 
sveikino kitų kraštų spor
tininkus ir pasiliko sėdė
ti grojant sovietų himną. 
Be to, studentai platino 
Vilniuje prieš sovietus 
nukreiptas skrajukes ir 
gatvėse buvo iškabinę 
Lietuvos trispalves.

"Russification" — to
kios antraštės vedamąjį 
liepos 6 įdėjo "Nevv York 
Times" dienraštis. Pra
dedama žodžiais: "Kaip 
pranešama iš Maskvos, 
ir dar vienas lietuvis su
sidegino, protestuoda
mas prieš sovietų įvyk
dytą okupaciją". Laik
raštis pabrėžė, kad tas 
įvykis, tai vėl ryškuspri 
minimas apie tai, kad 
mažame Baltijos krašte 
šiais metais yra pra
siveržusi nepasitenkini
mo banga. Pasak laikraš
čio, "katalikų religija ir 
lietuvių nacionalizmas 
tiek vienas su kitu susi
plakę, kad nėra lengva iš 
skirti, ar tas nepasitenki 
nimas turi religinės ar 
tautinės priespaudos šak
nis". (Eltos pastaba: Lie 
tuvoje įvykusios trijų lie
tuvių savižudybės, buvu
sios Kaune demonstra
cijos bei gatvėse ar iš su 
sudeginusių lūpų skardė 
ję Šukiai: "laisvės, lais
vės Lietuvai" pakanka
mai aiškiai liudijo, kad 
pastarojo meto protestai 
buvo aiškiai tautinio po
būdžio, siekę ryškinti tau 
tos norą atsikratyti oku
panto ir sulaukti laisvės 
bei nepriklausomybės. 
Taip pat aišku, kad Lie
tuvos gyventojai visa ei
le buvusių protestų bei 
skundų pasisakė ir prieš 
religijos, tikinčiųjų dva
sininkų persekiojimą — 
Red.)

"N.Y. Times" pažymė 
jo, kad daugelio lietuvių 
nuomone, trys susidegi 
nę gegužės - birželio mė
nesiais siekę savo žy
giais atkreipti pasaulio 
dėmesį.

Pasak dienraščio, la
biausia dėmesį kreipia 
tai, kad pastarųjų mėne
sių Lietuvos pasipriešini
mo bangoje buvęs svar
bus vaidmuo jaunimo, gi
musio bei išaugusio so
vietams valdant, jauni
mo, kuris negalėjęs pri
siminti nepriklausomos 
Lietuvos laikų. Laikraš
čio nuomone, jei lietuviai 
patys vieni reikš protes
tus, Maskva turėsianti 
pakankamai priemonių 
neramumus numalšinti. 
Tačiau juk žinoma, kad 
tautinės nuotaikos atgyja 
ir kitur, kaip Ukrainoje,
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J. GRAUDA

Pastaruoju metu mūsų spaudoje pasigarsino 
širdperšos kupinos diskusijos. Vyrai sukryžiavo 
kardus dėl enciklopedinio eksponavimo metodo. Pri
statomi žmonės ne vienodai. Vienam drebia pus
lapį, kitam skiltį, trečiam porą eilučių. Kam kliu
vo puslapis — aišku patenkintas. O kam kliuvo po
ra eilučių? O ką bekalbėti apie tokį, kuris nepaste
bėtas? Žmonės nepatenkinti ir, atvirai kalbant, 
ūžia ir murma.

Kaip išgelbėti nuo žūties tokią svarbią trem
ties instituciją, tikrą veikėjų sarkofagą?

Iki šiol žmonių eksponavime ryškus Prokrus- 
to guolio metodas. Tai yra antikinis būdas pritai
kyti žmogų guolio ilgiui. Jeigu trumpas — ištemp
ti; jeigu per ilgas —kojas nukirsti. Tad, kada eks
ponatas pertrumpas — prie jo nuopelnų prirašo atei
ties nuopelnus: paruošęs rankraščius, žada pa
rašyti knygą, platėliau aprašo vaikystės aplinky
bes... Jeigu eksponatas per ilgas — nubraukia ši
tokiam veikėjavimo dalį, nubraukia knygų skaičių, 
neaprašo platėliau vaikystės epizodų...

Prokrusto metodas netinka. Jis sukelia žmo
nėms įtarimų, kad redaktoriai gali įsivelti į nuo
dėmę: kam nori gali patempti, kam nori, gali ir 
kojas, kartu su batais, nukirsti.

Žmonės nepatenkinti ir, atvirai kalbant, ūžia ir 
murma.

Tuo tarpu, greta to murmėjimo, nejučiomis 
ateina finansinės bėdos ir stagnacija.

Vyrai, argi Amerikoje trūksta popierio? To 
gero yra ir eksponavimo metodas turi būti tei
singesnis, kitas, našesnis darbui. Kiekvienas turi 
savo nuosavą aureolę. Pakvieskite plačiais skelbi
mais visus nurodyti savo aureoles. Vietos visiems 
užteks. Prenumerata pašoks aukštai. Kiekvienas 
užsakys tą tomą, kur eksponuojama jo aureolė.

Nustokit erzinę žmones. Dėl to ir širdperšos 
kupinos diskusijos: vienam — puslapis, kitam — 
skiltelė, trečiam — pora eilučių. O ką bekalbėti 
apie tokį, kuris nepastebėtas. O gal tas, nepastebė- 
tas finansiškai pajėgiausias tremtinėlis, gal jo 
aureolė žibėte žiba stambių'sumų žibėjimu?

Žmonės nepatenkinti ir, atvirai kalbant, ūžia 
ir murma. Su žmonių murmėjimu, ponai redakto
riai, netoli benuvažiuosite.

Prokrusto metodą palikite visų ištempimui; 
nustokite ir kojas su batais nukirsdinėti.

Gruzijoje, Azerbaidža
ne, Uzbekistane, Ka
zachstane ir kitose ne 
rusų respublikose, jau 
nekalbant apie Latviją ir 
Estiją. Esą, jei ne rusų 
mažumos sugebėtų apsi
jungti ir vieningai pasi
priešinti rusinimo pas
tangoms, tai Maskvai su 
darytų iš tikrųjų didelį 
rūpestį.

Tas pats "N.Y. Times" 
vedamąjį apie "kylančią 
įtampą Sovietuose" buvo 
įdėjęs ir birželio 25 d., 
politinių žinių priede. 
Dienraštis minėjo, kad 
"demonstracijos dėl Lie
tuvos laisvės karinių da
linių buvo numalšintos 
Lietuvos mieste Kaune. 
Slaptosios policijos vyk
domos kratos įtariamų 
pasipriešinimo veikėjų 
butuose dabar virtusios 
įprastu reiškiniu".

(ELTA)

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaiką, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avel.,

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

EXPERIENCED
STEEL PLATE FITTERS 

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC.

451 E. W1LSON ST. 
PONTIAC, MICH.

(50-56)

EXPF.RIENCED 
VELDERS

Good vvorking conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. W1LSON ST. 
PONTIAC, MICH.

(50-56)

W A N T E D
TANDEM TRACTORS

With driver, with or without 
trailer. Permanent lease, year 
around work, centrai dispatch 
for return loads, 5(T/o advance, 
terminai pay on delivery. One 
of world’s largest carriers of 
buildings andbuildingmaterials. 
Call or apply in person:
PRE - FAB TRANSIT CO. 

4409 S. DIVISION, 
GRAND RAPIDS, MICH.

616-532-2027 or 800-637-4181
(49-56)
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Pradėdama straipsni,no
riu išreikšti nuoširdžją pa
dėką Juliui Vaisiūnui, kuris 
dviejų metų bėgyje padėjo 
man telkti medžiagą šia te
ma. Patiekiamas straipsnis 
tėra santrauka stropiai rink
tų davinių iš (vairių kraštų 
spaudos bei specializuotų 
leidinių.

Antrosios Baltų Konferencijos 
metu, europietis dr. F.G.A. Kra- 
emeris, einantis Washingtone pa
tarėjo pareigas, patarė lietu
viams tikėtis stebuklo, nes tik
tai stebuklas galėsiąs pagerinti 
dabartinę Lietuvos padėt}.

Kraemerio patarimas mums, 
pabaltiečiams, yra taiklus. Mes 
turime visą eilę keistų savybių, 
kurios mus verčia tikėti stebuk
lais. Pav. lygiai tuo metu, kai 
vyko Yaltos konferencija, mes 
visi šventai tikėjome, kad po me
tų kitų visi pabėgėliai grjš J sa
vus kraštus. Tuo metu, kai vyko 
Potsdamo konferencija, mtlsų 
partizanai guldė galvas laukdami 
pagalbos iš vakarų. Tą dieną, 
kai prezidentas Nixonas važia
vo J Maskvą, mūsų studentai ti
kėjosi nugalėsią rusų parašiu- 
ninkus Kauno gatvėse...

**•
Jei man būtų tekę dalyvauti 

Antroj Baltų Konferencijoj,aš ne
būčiau prelegentą klausinėjusi 
apie stebuklus. Mano klausimas 
būtų buvęs daug kuklesnis: "Ko
kia yra numatoma būsima rusiš
kos naftos kaina FOB Klaipėda"?

štai pavyzdys (ne rusiškų) 
FOB Rotterdam naftos kainų 1970 
metais, t.y., prieš Teherano su
tarti, sudarytų pagal Wold Scale 
80.

Jei paimsime pavyzdžiu Libi
jos naftą, kur gamybos kaina yra 
kiek aukštesnė, pastebėsime, 
kad keturius penktadalius anuo
metinės FOB Rotterdam kainos 
sudarė mokesčiai ir transporto 
išlaidos. Tuo tarpu sovietiška 
nafta jokiai valdžiai mokesčių ne 
moka ir transportasvamzdžiais ( 
Pabaltijį veik nieko nekainuoja. 
Tiesa, žinovai nurodo, kad ru
siškos naftos gamybos kainos 
yra aukštesnės. Taipogi rusiš
kos naftos kokybė yra menkesnė, 
kas prailgina valymo procesą, 
prie kurio prisideda desulfuri- 
zacijos sunkumai.

Tačiau nežiūrint minėtų kliū
čių lieka logiška išvada, jog pa
norėję, rusai gali sau leisti vaka
rietiškos naftos kainas numušti 
geru trečdaliu ir dar ant to už
dirbti! Jei rusai pradės dides
niais kiekiais eksportuoti naftą 
iš Klaipėdos ar Rygos uostų,— 
kurių geografinė padėtis yra ne
blogesnė už Rotterdamo - vaka
rietiškos naftos bendrovės galės 
atlaikyti konkurenciją tik tiek, 
kiek patys rusai to panorės.

Sovietinės naftos istorija yra 
gana įdomi, ir yra verta kiek il
giau ties ja apsistoti.

Kai 1956 metų JAV naftos ga
myba siekė 354 mil. t., Rusijos 
(oficiali) 1957 metų gamyba te
siekė 98 mil. t. Chruščiovo eko
nominių planų karštligės metu, 
buvo užsibrėžta per penkioliką 
metų pravyti JAV-bes naftos ga
mybos srityje. Pravyti jienepra. 
vijo, bet naftos gamyboje, per 15 
metų buvo atsiekta beveik tiek, 
kiek anuomet buvo užsibrėžta. 
Vėlesniais NATO apskaičiavi
mais, rusų naftos gamyba 1980 
metais sieks 600 mil. t. įmetus. 
Dabartinė 1972 metų gamyba jau 
prašoka 1 mil. t. j dieną.

Naftos rezervų atžvilgiu, Ru
sija pralenkė JAV-bes ir stojo J 
pirmą pasaulinę vietą su 10%visų 
pasaulio rezervų. (JAV turi 7% 
pasaulio rezervų), Nettuoatve-

ju, jei rusų skaičiai būtų nepati
kimi, faktinas jau daba r gamina
mos naftos kiekis Įrodo.kad rezer 
vų turi būti nemaža, nes kitaip 
rusai naftos rezervus laikytųat- 
sargoj karo atvejui (pav. taipel- 
giasi amerikiečiai^ Žinovų žo
džiais, vien sibirietiška Tyumen 
sritis, šiaurės rytuose nuo Ura
lo, kurios tėra eksploruota tik 
vienas penktadalis, turėtų suda
ryti vieną didžiausių pasaulyje 
naftos rezervų.

To negana. Rusija šiuo metu 
gauna nemažus kiekius naftos iš 
arabų valstybių. Kadangiužara- 
bų naftą sovietai moka ne pini
gais, o savo gamybos prekėmis 
(ginklai ir kiti malonumai), Rusi 
jai apsimoka tokią naftą gauti 
mainais, ir savąją naftą tuo tar
pu pardavinėti vakarams už tvir
tą pinigėli.

*•*
JAV interesai naftos rinkoje 

yra žymiai sudėtingesni. Nors 
JAV-bės naftos beveik neeks
portuoja, vidaus gamyba visgi 
yra viena didžiausių pasaulyje ir 
ji sudaro gana svarbią vidaus 
ekonomijos šaką. Jei naftos kai
nos staiga kristų, toks kritimas 
paliestų ne tiktai JAV naftos ga
mintojus, bet ir sukrėstų žymiai 
platesni vidaus ir užseinio eko
nomijos tinklą.

Tarptautinėje rinkoje, JAV 
yra drauge pirkėjas ir pardavė
jas. Artimuose rytuose, Indone
zijoj, Afrikoj ir P. Amerikoj 

. naftą eksploatuoja nemažas skai
čius amerikietiškų bendrovių. 
Bendrovės iš kiekvieno krašto 
gauna naftos koncesijas ir mo
ka už tai mokesčius. Gaminamą 
naftą bendrovės rafinuoja ir par
davinėja JAV-ėms, vakarų Eu
ropai, Japnijai, neišskiriant ir 
kitų, smulkesnių, rinkų.

Bendrovių'(takai augant,maž
daug prieš 10-t( metų, naftą tu
rintieji kraštai sudarė atskirą 
organizaciją OPEC(Organiza- 
tion of Petroleum Exporting 
Countries). Organizacijai pri
klauso dešimtis valstybių: Abu 
Dhabi, Alžiras, Indonezija,Ira
nas, Irakas, Kuwait, Libija, Qa- 
tar, Saudo Arabija ir Venezuela., 
Rusai šiai organizacijai nepri
klauso ir OPEC nutarimai kainų 
atžvilgiu sovietų neįpareigoja, 
nebent tiek, kiek yra norima pa
laikyti gerus santykius su arabų 
kraštais. OPEC nutarimuose ru. 
sų jtaka irgi yra tik tiek stipri, 
kiek yra įtakingi kiekviename 
arabų krašte sovietų patarėjai.

1971 metų pradžioje, OPEC pa. 
reikalavo iš bendrovių 40%val- 
džioms išmokamų mokesčių pa
kėlimo, ir organizaciją sudaran
čios valstybės pagrasė naftos 
tiekimo sustabdymu bei kiekvie
nos valstybės piniginių indėlių 
atsiėmimu iš JAV ir Anglijos 
bankų. OPEC valstybės anuomet 
tiekė 85% viso pasaulio naftos.

Naftos tiekimo sustabdymas 
būtų trumpu laiku suparalyža- 
vęs vakarų Europos ir Japonijos 
gyvenimą. Bematant buvo ap
skaičiuota, kad naftos tiekimą 
sustabdžius, Japonijai būtų už
tekę turimos naftos vienam mė
nesiui, Prancūzijai būtų ržtekę 
savų rezervų 4 mėnesiams,Vak. 
Vokietijai 75 dienom.Belgi ja bū
tų atlaikiusi šešių mėnesių lau
kimą, o Anglija tiktai tris mėne- 
sius.

Naftos bendrovės nusileido. 
Buvo pasirašyta Teherane pen
kių metų galiojimo sutartis ir vi
same pasaulyje pakilo naftos kai
nos. Tačiau netrukus po sutar
ties pasirašymo, kai kurie kraš
tai (pav. prosovietinis Irakas) 
pradėjo statyti individualius dar 
aukštesnius reikalavimus. Ve
nezuela davė pavyzdi pravesda

Kraštas Gamybos kaina MOKESČIAI Transportas iki 
Rotterdamo

US $ kaina
FOB ROTTERDAM

Iranas US$ 0,12 plius 1,07 plius 0,94 viso 2,13 per US Barril
Irakas 0,15 1,02 0,99 2,16
Kuwait 0,07 0,98 0,97 2,02
Saudo Arabia 0,15 1,07 0,95 2,17
Libija 0,30 1,37 0,28 1,95

ma {statymą, pagal kurį konce
sijos laikui pasibaigus, bendro
vių {rengimai pereis valdžios 
nuoavybėn.

•••
Teherano sutarties patirtis iš 

sprendė iki šiol dvilypę JAV pa
dėti naftos interesuose. Tehera
no konfliktas įrodė, kad JAV už
sienio bendrovių padėtis yra ne
patvari, ir kad tiesioginiai JAV 
interesai yra veikiau "pirkėjo" 
interesai.

Po išgyvento išgąsčio,Vakarų 
Europa pirmoji metėsi ieškoti 
naujų naftos tiekimo šaltinių. 
Anglai suteikė rusams naftos im
porto leidimus ir Anglijoje buvo 
įkurta rusiška bendrovė "Nafta" 
kuri netrukus jau turėjo apie 200 
pardavimo skyrių (vairiuose 
Commomvealtho kraštuose ir ku. 
rios planuose buvo parduotuvių 
tinklo praplėtimas visoje Vak. 
Europoje, su centru Anglijoje. 
Anglijai (stojus J Europos bend
rą rinką, drauge atsiveria Vak. 
Europos durys Anglijoje (kurtai 
rusų bendrovei.

Teherano sutartis buvo pasira
šyta 1971 metų pradžioje, ji ga
lios 5 metus. Maždaug tuo pat 
metu sudarytoje sovietų "petilet- 
koje" (penkių metų plane), buvo 
nuspręsta naftos gamybą padi
dinti pusantro karto ir penkių 
metų laike paleisti l apyvartą 
ištisą eilę naujų refinerijų. Apie 
būsimą Mažeikių refineriją, 
Kom. partijos XXIV suvažia
vimas pravedė sekančią direkty
vą (sunkiai suprantama kalba) 
"Lietuvos TSR., atiduoti eksplo
atacijon pirmąją naftos perdir
bimo gamyklos eilę". Sovietų 
Penkmečio planas numato, kad 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė bus užbaigta 1975 me
tais. ...)

Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė buvo pradėta statyti 1971 
metų vasario mėnesi. Tų pačių 
metų ruden(, Lietvos spaudoje 
pasirodė skelbimai: "Mažeikių 
naftos perdirbimo (monės direk
cijai reikalingi inžinieriai, tech 
nikai, statybininkai, geodezinin
kai, elektrikai, mechanikai,ama. 
tininkai". Valdžia netgi žadėjo 
būsimiems darbininkams parū
pinti butus. Taipogi pradėta ties
ti vamzdžius iš Pavolgio ir Uralo 
( Mažeikius.

Dabartinio penkmečio metu, 
rusai numato užbaigti vamzdžius 
dviem kryptim: IBaltijos jūrą, iš 
kur jau yra vežama nafta l Vak. 
Europos kraštus, ir l rytus, iš 
kur bus aptarnaujama Japonija 
su kuria jau yra pasirašyta su
tarčių ta prasme. Ar yra numa
toma aptarnauti nafta JAV Ra
miojo Vandenyno krantus, dar ne
žinia, bet tenka pastebėti, kad 
žurnale "World Petroleum" te
ko matyti rusų "Sojuznaftex- 
port" (staigos propagandinius 
skelbimus.

*•*
Minėtose apystovose, rusams 

Baltijos uostų išlaikymas yra bū
tinybė. Vakarų Europoai irgi yra 
nemažiau svarbu, kad rusai tuos 
uostus išlaikytų tam, kad pro 
juos vyktų nuolatinis žaliavų tie
kimas, kuris Europą atpalaiduos 
nuo kaskart didėjančio vakarų 
pasaulio kainų kilimo. Mažiau
siai tuo suinteresuoti turėtų bū
ti amerikiečiai, bet ir jiems rū
pi, bent laikinai, atsipalaiduoti 
nuo kai kurių ekonominių spau
dimų.

Pavojų, kad rusai panorėję ga
li sukrėsti vakarųekonomiją pa
leisdami ( rinką žaliavas ar ga
minius labai žemomis kainomis, 
vakariečiai dalinai pašalina pa
tys tapdami pirkėjais. Iš kitos 
pusės, tinkamai parėmę kinie
čius, jie priešpastato lygiai toki
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New Jersey lietuvių delegacija Netvarko savivaldybėje miesto merui Kenneth A. Gibson paskelbus 
Lietuvos gedulo dieną birželio 15, Nuotraukoje lietuvių delegacija su mero pavaduotoju Joseph Frisina. 
Stovi iš kairės: Frank Vaskas,Regina Melinienė,Veronika Melinienė, Albinas Trečiokas, kuri. Petras 
Totoraitis, Elena ir Adelė Sudzinskaitės. Prie stalo sėdi mero pavaduoojas Joseph Firsina.

POMPIDOU POSŪKIS | DEŠINĘ
Dar taip neseniai — gegužės 

24 d. — Prancūzijos parlamen
tas išreiškė 368 balsais prieš 96 
pasitikėjimą ministeriui pirm. 
Jacąues Chaban - Delmas.o lie
pos 5 d. prez. Pompidou tą pat( 
min. pirmininką "pasiuntė j ty
rus". Tai raketinio greičio po
litinis (vykis, kuris nustebino 
ne tik prancūzų eilini pilieti,bet 
ir viso pasaulio besildomaujan- 
čius politika žmones. Kas atsi
tiko? Kuo Chaban - Delmas nu 
sikalto? Juk Chaban-Delmas bu
vo žinomas gaulistas, pasižymė
jęs administratorius, gabus or
ganizatorius. Prez. Pompidou jo 
atleidimą motyvavo vyriausybės 
nusidėvėjimu. Prancūzijos visuo
menėje dar buvo skleidžiami ki
ti motyvai: Chaban-Delmas bu
vęs (maišytas (mokesčių ne
mokėjimo savo naudai aferą, da
ręs visokias kombinacijas su 
sklypais gaulistų politikams etc. 
Tačiau bene svarbiausios Cha
ban-Delmas atleidimo priežas
tys yra politinės. Prez. Pompi
dou pamatė, kad Chaban-Delmas 
liberalinė politika gali nuvesti 
Prancūziją 1 komunistų glėbį To
dėl jis Prancūzijos valstybės vai 
rą pasuko ( dešinę, kad lengviau 
atsispirtų "liaudies frontui", ku
ris birželio pabaigoje buvo suda 
rytas Prancūzijos komunistų ir 
socialistų partijų sutartimi. Šio 
"liaudies fronto" tikslas pasiek
ti valdžios Prancūzijoje demo
kratiniu keliu, laimint pralamen 
to rinkimus, kurie (vyks 1973 m. 
kovo mėn. jei jie nebus prez. 
Pompidou anksčiau paskelbti.

Naujasis min. pirmininkas 
Pierre Messmer yra dešiniojo 
sparno gaulistas, ištikimas de 
Gaulle politikos tęsėjas. Jis yra 
žinomas kaip kovotojas dėlPran 
cūzijos sustiprinimo pokariome 
tais. Jau 1940 m. jis pasižymė
jo Afrikoje kaip prancūzų laisvės 
kovotojas. Po to, jis (sijungė l 
de Gaulle kovą ir dalyvavo mū
šiuose prieš nacių kariuomenę. 
Vėliau jis išvyko kovoti dėl Pran 
cūzijos interesų ( Vietnamą. 
Čia buvo Vietnamo bolševikų su
imtas, (mestas l kalėjimą, bet 
rizikingu būdu iš kalėjimo pabė- 

pat pavojų pačiai Rusijai Kinijos 
pavidale. Abejais atvejais, JAV 
politika primena žmogų, kuriam 
griūva — prieš 30 metų netiku
siai kito savininko statytas — 
stogas ant galvos, ir kurs tą sto
gą ramsto pagaliais,nebeturė
damas laiko suplanuoti naujo na
mo statybą. Tai yra vispusiškai 
trumpalaikė politika.

Regint Prezidento Nixonoap
sukrumą tarptautinėje plotmėje, 
būtų gana logiška galvoti, kad to
kio masto vairuotojas nepasiten
kins vien trumpalaikiu planavi
mu. Tenka tat užklausti: "o kaip 
bus su galutinais tvirtesnio sto
go statybos planais?" Kas atsi
tiks, kai rusų ekonomija ant tiek 
sustiprės, jog ji taps absoliučiu 
pasaulinio žaliavų tiekimo arbit
ru? Gal tada atsiras reikalas kai- 
ką, kai kur, sprogdinti iš vidaus? 
(Jei nebus per vėlu). Ir gal tuo
met, Lietuvos ir rytų Europos 
kraštų, tautiniai nusistatymai 
bus Amerikai daugiau reikalingi 
negu Lietuvai Amerikos pagal
ba?

go. Vėliau, baigęs aukštuosius 
teisių mokslus ir Įsigijęs dakta
ro laipsnį nuo profesinio karinin - 
kavimo perėjo ( aktyvią politiką. 
Buvo kur( laiką gynybos ministe- 
ris, vėliau valdė kitas ministe
rijas. Taigi, Pierre Messmer 
yra nusipelnęs kovotojas dėl 
laisvės ir patyręs politikas. Jo 
paskyrimas ministeriu pirminin
ku, tenka spėti, kad sustiprins 
degaulistų pozicijas tautoje.

Nors pagrindiniai ministeriai 
yra pasilikę tie patys, tačiau nau
jasis Prancūzijos kabinetas yra 
žymiai pakeistas. Iš 20ministe- 
rių ir 10viceministerių7yranau 
ji. Trylika yra likusių senų. De
šimt yr pakeista. 18 pasitraukė. 
Užsienio, gynybos, ekonomikos 
bei finansų liko tie patys: Debrė, 
M. Schuman ir V. Giscardd’Es- 
taing. Nauji:- Edgar Faure — so
cialinių reikalų, JeanCharbonell 
-- pramonės ir mokslo ugdymo, 
Hubert Germain — pašto ir tele
grafo ministeris. Yra keletas 
naujų viceministerių. Šis nauja
sis kabinetas yra vadinamas tau
tinės prancūzų vienybės kabine
tu. Jis sustiprina prez. Pompi
dou pozicijas. Tai yra žymus po
sūkis nuo liberalizmo ( konser
vatizmą. Tai yra gr(žimas ( de 
Gaulle politiką.

Ar šis posūkis išgelbės Pran
cūziją nuo komunistinio pavo
jaus? Atsiranda pranašų, kurie 
tvirtina, kad per būsimus par
lamento rinkimus gaullstai pra
laimės apie 60, o gal ir 100 vie
tų. Dabar jie parlamente turi 294 
atstovus iš487,taigi,absoliutinę 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

i yi y 1 y >" * "

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
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CHICAGO
2533 W. 11 St. hi gr 6 2345 6 
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CICERO IIIIROIS

1410 S. 50 Are., Tei jo 3-2108-9

daugumą. .Jei netektų 60 vietų, 
jau jie nebeturėtų absoliutinės 
daugumos ir priklausytų nuo res
publikonų ir centro, su kuriais ir 
dabar sudaro koaliciją. Nepa
mirškime, kad komunistai per 
praeitus rinkimus gavo 20, 14% 
ir socialistai 21,25% balsų. Tai
gi, dabartinis gaullistų varžovas 
— "liaudies fronas" yra gana 
stiprus ir pavojingas. Todėl P. 
Messmer duona nebus lengva. 
Jam teks vesti sunki kova su vi - 
daus priešais. Dar sunkesnėko- 
va bus Schumanno, nes Abrasi- 
movas, sutvarkęs Vokietiją, nu
vyko j Paryžių tvarkyti Prancū
zijos.

Todėl, mūsų nuomone, Pom
pidou tenka pasukti ne tik l deši
nę, bet ir l Washingtoną, jei ne
nori Prancūzijos ateityje perleis - 
ti Maskvos patikėtiniams.

Alg. Tolvydis

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
Immediate opening on first 
shift, good starting rate and 

excellent fringe benefits.

Apply in person
THE

CYRIL BATH 
CO.

Aurora and Solon Rds. 
Solon, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
 (50-56)
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Los Angeles
DIRVA

Detroito St. Butkaus šaulių kuopos jaunieji šauliai, baigę gimnaziją, birželio 11 d. mecenatų J. But
kaus, F. Blauzdžio, J. Mačiulaičio ir V. Tamošiūno buvo apdovanoti Encyclopedia Lithuanica pirmuoju 
tomu ir iš valdybos pusės auksiniais šaulio ženklais. Nuotraukoje sėdi abiturientai: J. Naujokaitis, R. 
Simutytė, A. šiurkus ir R. Leonavičius, Stovi abiturientų tėvai: Naujokaitienė, J. Leonavičius, V, Simu
tis, A. šiurkus ir B. Leonavičienė.

K. Sragausko nuotrauka

VARPAS Nr. 11, specialiai 
skirtas H PLJ Kongresui. Žur
nalą leidžia Varpininkų Filiste
rių Draugija. Redaktorius A. Ku
čys. Administratorius T. Briš- 
kaitis, 1214 N. 16Ave.,Melrose 
Park, III. 60160. Kaina 3 dol.

VARPO REDAKTORIUS 
NESKAITO DIRVOS...

Tik ką išėjusiame 
"Varpo” 11 nr~y, straips
nyje '’Niekas neturi mū
sų sulaikyti" (p. 148-153, 
be parašo), visiškai pa
matuotai yra pareikštas 
nusistebėjimas, kad po 
Valstybės Dep-to parei
gūno Doyle Martino skan
dalingų pareiškimų lietu
viams Philadelphijoje 
praeitų metų gruodžio 11- 
12 d., nebuvę atitinkamos 
reakcijos nei vietoje, nei 
vėliau. Apgailestauta, 
kad "JAV Lietuvių Bend
ruomenės veikėjai, šiaip 
jau lietuviško gyvenimo 
ribose gana revoliucin
gai nusiteikę, šito nepri 
minė Valstybės departa • 
mento pareigūnui" (p. 
150). Kodėl dėl tokių tie 
siog iššaukiančių pareiš
kimų nebuvę "jokio Lie
tuvos diplomatinės tarny
bos ar Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komi
teto protesto, jokios vi
suomeninės akcijos" (p. 
149). Net ir mūsų spauda 
prisidėjusi prie tos ne
jaukios tylos.

Jeigu "Varpo" redak
torius A. Kučys būtų pa
skaitęs "Dirvos" šių me
tų pirmą numerį (1.5.), 
tai būtų ten radęs stiprų 
straipsnį: "Nelinksmaka
lėdinė naujiena. Ką paša 
kė Doyle Martin lietu
viams Philadelphijoje". 
Ten buvo atremtos visos 
naivios Martino teorijos 
su ne mažesniu ryžtu, 
kaip dabar daro Kučys sa 
vo žurnale. "Dirva" ra
šė: "Dėl šios pono Marti
no kalbos visiškai vietoje 
būtų ir protestas Valst. 
Dep-tui, kad iš Pabalti
jo diplomatų pusės,taip 
ir Pabaltijo kilmės JAV 
piliečių bei jų organiza
cijų. Gana dviprasmiš
kumo!" Ir t.t. Sekančia
me "Dirvos" numeryje 
(1.7.) buvo vedamasis "Ci-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
METINĖ ŠVENTĖ 

DAINAVOJE
Dainavos jaunimo sto

vyklos metinė šventė šiais 
metais įvyksta liepos 30 d.

Pamaldos svečiams bus 
11 vai. šventas Mišias at
našaus kun. J. Dabušis. 
Jaunosios stovyklau t o j o s 
atliks meninę programą, o 
po to vyks įvairios kitos 
programos jaunimui ir vy
resniesiems. Veiks loterija 
ir visi lietuviai prašomi sa
vo dovanomis tą loteriją pa
remti. Dovanas loterijai pa
liekamos svetainėje

Įvažiavimą ir automobilių 
pastatymą tvarkys Stasio 
Butkaus kuopos šauliai. 
Naujoji svetainės šeiminin
kė ir jos talkininkės ruo
šiasi visus skaniai pavai
šinti.

Tą dieną visi vykstame į 
Dainavą. Ten galėsime su
sitikti daug senai nematytų 
svečių, pasigrožėti gražia

niškas 'pragmatizmas*." 
Tiktai vėliau ir daug blan
kiau atsiliepė dėl tos kal
bos vedamuoju "Drau
gas", na, ir dabar "Var
pas", pakartodamas visą 
eilę minčių, kurias "Dir
va" pareiškė jau prieš 
pusmetį. Kalbėdamas pa- 
baltiečiams Detroite bir 
želio 11 d., tas pats Mar
tinas jau buvo diploma- 
tiškesnis, nežinia, ar dėl 
mūsų protestų spaudoje, 
ar dėl artėjančių rinki
mų.

A. Kučys dar nori pa
kaltinti lietuvius respu
blikonus dėl ryžto stokos 
ir pataikavimo dabarti
nei JAV administracijai. 
Kaip žinome, daugelis 
tautininkų yra respubliko
nai arba jiems prijaučiu. 
Tačiau tautininkųlaikraš- 
tis "Dirva" nevengia kri
tiškai pasisakyti dėl da
bartinės JAV užsienio po
litikos. Politinio žurnalo 
redaktoriui nereikėtų 
apsiriboti tik "Draugo" 
ir "Naujienų" skaitymu. 

Dainavos gamta ir tuo savo 
atsilankymu paremti Dai
navos jaunimo stovyklos iš
laikymą.

• Australijos lietuvių 
krepšininkų rinktinė liepos 
9 d. žaidė su Detroito "Ko
vas” krepšininkais Dainavo
je ir laimėjo 54:39.

Rungtynes stebėjo gau
sus būrys Detroito ir apy
linkės lietuvių. Australijos 
rinktinėje žaidė: Gintas 
Brazdžionis, Vytas Braz
džionis, Saulius Karpuška, 
Vai. Mačiulaitis, Algis Mil
vydas, Jonas Obeliūnas, 
Mind. Mikalauskas, Arūnas 
Reivytis ir Algirdas Andrie- 
jūnas. Treneris J. Gružaus
kas ir vadovas Tamošiūnas.

"Kovo" rinktinėje žaidė: 
Raimundas Janukaitis, Kas
tytis Karvelis, Edvardas 
Kasputis, Liucijus Kuli
kauskas, Antanas Taškus, 
Rimas Skiotys ir Edvardas 
Sventickas. Treneris Ed
mundas Sventickas.

• Iš Detroito autobusu 
liepos 2 d. į IV lietuvių tau
tinių šokių šventę buvo nu
vykę 35 lietuviai. Visi vy- 
kusieji patenkinti ir dėkin
gi LB apylinkės valdybai ir 
tuo pačiu jos iždininkui Jo
nui Urbonui už autobuso pa- 
rūpinimą ir šios ekskursi
jos suorganizavimą. LB val
dyba žada ir ateityje į ope
rą ar kitą kokią šventę su
organizuoti ekskursiją.

• LB Detroito apylinkės 
valdybos posėdžiai vyksta 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
k e t v i rtadienį. Ateinantis 
posėdis įvyks rugpiūčio 3 
d., 7:30, Lietuvių Namuose.

• Detroito abu dienraš
čiai ir televizija labai gerai 
informuoja visuomenę apie 
dabar vykstančius okupuo
toje Lietuvoje įvykius ir 
tuo pačiu supažindina su 
Lietuva. Apylinkės valdyba 
prašo detroitiškius rašyti 
jiems (tiems laikraščiams 
ir televizijos stotims) padė
kos laiškus.

• Švento Petroatlaidai Detroite, 
arba kitaip sakant kermošius, 
gražiai ir su pasisekimu buvo 

atšvęsti birželio 25 d. švento 
Petro parapijos bažnyčioje.

šią kuklią ir labai dailią baž
nytėlę tą dieną pripildė ne tik 
parapijiečiai, bet ir kaimyninių 
parapijų žmonės.

šv. Mišias atlaikė klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius.o 
evangeliją ir atlaidų dienai skir
tą pamokslą pasakė svečias iš 
Windsoro šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Dominikas 
Lingvinas.

Mišių giedotinas dalis giedojo 
parapijos choras vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Tai vienin- 
tėlė parapija Detroite, kuri turi 
tokį stiprų ir gražiai dainuojantį 
chorą.

Mišioms pasibaigus parapijos 
klebono kun. Viktoro Kriščiūne- 
vičiaus visi buvome pakviesti J 
parapijos salę nemokamoms už - 
kandoms. O šios užkandos buvo 
labai turtingos ir skaniai pa
ruoštos. Kiekvienas galėjo pasi
imti ir valgyti ką jis norėjo ir 
kas jam patiko. Tiktai garbės 
šului valgiai ant stalo iš anksto 
buvo sudėti ir priėjo sėdintiems 
nereikėjo stoti J eilę ir pačiam 
pasiimti maistą. Prie garbės sta
lo sėdėjo: Kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius, kun. Domininkas Leng
vinas, kun. Alfonsas Babonas, 
kun. Kazimieras Simaitis, muz. 
Susys Sližys su žmona, Jonas 
Kriščiūnas su žmona, LB apy
linkės valdybos pirmininkas Vla
das Selenis, L ŠST CV pirminin
kas Vincas Tamošiūnas, Marty
nas Stonis ir kiti. Salėje buvo ir 
turtingas dovanų sulas, kuris 
bemaunt tuojau ištuštėjo.

LB Detroito ir VVindsoro apy
linkių valdybų surengu birželio 
17 d. Windsore, Michaels parke 
susiartinimo Šventė - gegužinė 
irgi praėjo su pasisekimu ir ge
ra nuotaika.

Susiartinimo šventę atidarė ir 
žodį urė LB Windsoroapylinkės 
pirmininks Vincas čerškus ir 
po jo sveikinimo žodį tarė LB 
Detroito apylinkės valdybos pir
mininkas Vladas Selenis.

Visų mėgstamas kvartetas 
"Aušra" padainavo 4 lietuviškas 
dainas.

Atvykę į susiartinimo šventę 
niekas nenuobodžiavo: ten rado 
ko tik norėjo: valgė, gėrė, šoko 
arba sportavo, šokiams grojo 
stiprus ir drausmingas And
riaus Čerskaus vadovaujamas 
orkestras.

LB valdybų jaunimo sekcijos 
šentėje buvo suorganizavusios 
vaikų sporto žaidynes. Dalyviai 
buvo paskirstyti į dvi kategori-
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natvės rūpesčių gyvenimui, kaip 
staiga mirtis planus sumaišė.

Velionis Vytautas giliam liū
desy paliko žmoną Aldoną, uoš
vę, posūnį, du brolius ir daugy
bę draugų, kurių atmintyje jis 
... "nepranyks, kaip dūmas ne
blaškomas vėjo"...

Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse L os Angeles priemiestyje.

V. Iri.

MIRĖ VYTAUTAS 
CINIKAS

Birželio mėn. 18 d.. Los Ange
les mieste, netikėtai, širdies 
smūgiu mirė Vytautas Cinikas.

Velionis buvo gimęs 1911 m. 
Lietuvoje; baigė gimnaziją Kau
ne, kur vėliau studijavo ekonomi
ją V.D. Universitete. 1934 m. 
baigė karo mokyklos 9-tą aspi
rantų laidą.

Būdamas dideliu patriotu su
prato tuometinės šaulių organi
zacijos, kaip kariuomenės deši
nės rankos, reikšmę ir, turėda
mas karinio mokslo žinių, šiai 
organizacijai vadovavo nuo 1934 
metų iki 1939 metų Kauno komen 
dantūros ribose, tiesioginiai 
dirbdamas ūkio Banko Jonavos 
skyriaus direktoriumi. Nuo 1939 
metų pradžios iki bolševikų oku
pacijos dirbo Tauragėje, kaip 
Ūkio Banko direktorius ir šalia 
savo tiesioginio darbo vadovavo 
šauliams.

Be savo didelio pasišventimo 
šauliams, Vytautas nesijungė į 
politines sąjungas, kurios gal 
tuo metu jam būtų plačiau duris 
atidariusios, bet metėsi studi
juoti ekonomiją, šią šaką studi
javo ir jau būdamas tremtyje.

1948 metais emigravo J Austra
liją, kur atliko 18 mėn. privalo
mą sutartį, plentų valdybos žinio
je, Vakarų Australijoje. Kokios 
ten tuo metu buvo sąlygos užsie
niečiams jau daug buvo rašyta. 
Velionis išlaikęs visus "pakrikš- 
tijimus" kurį laiką dirbo Sidnė
juje, paskui įsitaisė statistikos 
ministerijoje Canberroje, kur 
dirbo iki pat imigracijos į A me- 
riką.

Atvažiavęs į Los Angeles 1959 
metais pradėjo dirbti MayCo., 
kur pasiliko iki pat netikėtos sa
vo mirties.

Kaip kun. Gureckas, Vytauto 
artimas draugas, specialiai at
skridęs laidotuvėms, per ro
žančių pasakė: "sunku kalbėti 
apie artimą draugą, nes kaž
kaip manai, kad visi tą patį apie 
jį žino..." Tikra teisybė. Rodos, 
visi žino, kad velionis buvo dide
lis patriotas ir ne žodžiais, bet 
tyliais darbais. Nepriklausė 
jokioms dabartinėms organiza
cijoms, bet nepraleido svarbes
nių įvykių, minėjimų, koncertų 
demonstracijų prieš bolševikus. 
Jo namuose lentynos pilnos lie
tuviškų knygų, lietuviškų plokš
telių, savųjų dailininkų paveiks
lų. Vytautas niekad nebandė sa
vos nuomonės primesti kitiems 
ir savo gilaus patriotizmo neki
šo į akis, bet noromis, nenoro
mis turėjai sutikti su jo giliu 
įsitikinimu ir jo nuomonę gerb
ti.

Po tiek metų blaškymosi po pa
saulį, pagaliau pastoviai įsigijo 
namus ir, kaip laivas audros mė
tytas vandenyne, pagaliau pri
plaukė šeimos užuovėją ir ramy
bę ir ruošėsi ramiam, be vie- 

jas: jaunųjų ir vyresniųjų.
Tokia bendra Detroito irWind- 

soro šventė bus ir ateinančiais 
metais ir jai jau nusamdytas tas 
pats parkas.

A. Grinius

experienced

INJECTION MOLDING 
FORMAN

Needed for 2nd Bhift operation mo- 
dern facilities. Steady work,

DYNA-DAY PLASTICS
1451 E. 9 MILE RD.
HAZEL PARK. M)CH.

(53-55)

LIVE AND WORK ON THE 
SHORES OF LAKE MICHIGAN 

Opporlunities for experienced 
IST CLASS

MOLD MAKERS
Mušt have experience to build alų- 
minu.n zinc and plautie precision 
die east molds, and have job shop 
experience.Steady work with growing 
company. Paid holidaya, insurance, 
vacation & Christmas bonus.

Apply or call 
L1NCOLN ENGlNEERrNG CO. 
16750 Lincoln Rd. (U.S. 31 > 

Grand Haven, Mich.
6(6-642-6399

<51.-57)

PARODA LAIKU 
atsidarė

Montrealio pasaulinė 
ir kultūrinė paroda "Žmo
gus ir Pasaulis", kaip ma 
no buvo rašyta (žiūr. 
Dirva Nr. 48 iš 1972.VI. 
21 d,), birželio 15 d. neat
sidarė, nes anksčiau ke
lias savaites vykęs mies
to tarnautojų streikas la
bi sutrukdė parodos aikš
tyno įruošimą irpavllio- 
nų sutvarkymą. Dabar 
parodos įrengimo darbai 
vykdomi pilnu tempu ir ji 
bus atidaryta liepos 20 d. 
tai yra daugiau, negu mė
nesio pavėlavimu. Paro
dos administracija labai 
apgailestauja ir atsipra
šo parodos lankytojus, 
kad dėl ne nuo jos priklau
sančios kaltės taip atsiti
ko. Tačiau parodos mė
gėjai ir lankytojai, kurie 
turės progos atvykti į 
Montrealį po liepos 20 d., 
prašomi parodą aplanky
ti, kaip tai buvo anksčiau.

Bet birželio 17 d. atsi
darė parodos dalis — pa
silinksminimų parkas La 
Ronde ir atdaras kasdien 
nuo vidurdienio iki pu
siaunakčio. Parkas, la
biausia savaitgaliais, la
bai uoliai lankomas. Ir 
čia yra ko pasižiūrėti: 
vandens slidininkų pasi
rodymai, akvariumas, 
šimtai įvairių atrakcijų. 
Birželio 30 ir liepos I die
nomis parko didžiuliame 
teatre lankėsi su savo 50 
šokėjų ir dainininkų tru
pe žinomojo Amerikos 
dainininko Frank Sinatra 
duktė Nancy ir su labai 
dideliu pasisekimu kas
dien davė po du koncer
tus. Bavarų pavilionas po 
įvykusio gaisro jau vėl 
atstatytas ir veikia pilnu 
tempu, kaip ir seniau. Ca- 
sa a Rhumpavilione grie
žia puikus Haiti mulatų 
orkestras. Buv. čekų te
atre Laterna Magika 
vyksta bingo lošimai. Ir 
kitos atrakcijos.

Ant. Bernotas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

TRANSPORT OPERATORS 
Full or Part-Time

Mušt have 2 years’ over-the-road experience and be at least
23 years of age. For appointment call Paul M. Ray,

AKRON 929-1851 
CLEVELAND 659-6171 

WEEKDAYS 9 A. M. TO 4 P. M.
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

LOCATED BRECKSVILLE RD. 
RICHFIELD, OHIO 

We Welcome Applicants From Ali Races
(53-56)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

RUOŠIASI VLIKO 
SEIMUI

Liepos 16 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje įvykusiame 
Clevelando organizacijų ir 
Vliką sudarančių politinių 
partijų atstovų susirinkime 
pritarta Vliko valdybos pa
geidavimui, kad š. m. lap
kričio pabaigoje Vliko sei
mas būtų rengiamas Cleve
lande ir sudarytas tam sei
mui rengti komitetas.

Į komiteto prezidiumą iš
rinkti: J. Daugėla, J. Mals- 
kis, P. Razgaitis, N. Kers- 
nauskaitė, V. Kasiulaitis, A. 
Augustinavičienė, A. Pau
tienis ir J. Virbalis.

Susirinkimą sušaukė ir 
jam pirmininkavo J. Dau
gėla.

Romualdas Bublys, gyv. Clevelande, šį pavasarį Įsigijęs Ma
gistro laipsnį iš Mechaninės Inžinerijos, sveikinamas savo mažė
jų Romos, Aidos, Tauro ir Vilijos. J. Garlos nuotrauka

■ filatelijos kampelis
(6)

LIETUVA. Po Pirmojo Pa
saulinio karo Lietuvoje kursa
vo vokiečių palikti okupaciniai 
pinigai — ostmarkės ir ost- 
rubliai, kuriuos vyriausybė bu
vo "sulietuvinusi" ir vadino auk
siniais (1 auksinas susidėjo iš 
100 skatikų). 1922 m. rugsėjo 
mėnesį Lietuvoje buvo įvesta 
tvirta sava valiuta — litai (1 li
tas susidėjo iš 100 centų). Tai
gi šiemet sukanka 50 metų nuo 
to taip labai reikšmingo įvykio.

Visi apyvartoje buvę pašto ir 
žyminiai ženklai buvo perspaus
dinti nauja valiuta — centais ir 
litais. Čia dedame labai grstžų 
10 auksinių "Valstybės Rinkia- 
vos” (taip tada vadino žyminį 
mokestį) ženklą, perspausdintą 
nauja valiuta -- 1 LITAS. Dau
giau apie žyminius ženklus žiū 
rėk šios apžvalgos pabaigoje.

***
IZRAELIS išleido 55 agoro- 

tų p. ženklą, kuriame parody
tas druzų pranašo Jethro mau
zoliejus, esąs Nebi Shuaib vie-

ANTANAS BERNOTAS
tovėje, šiaurinėje Galilėjoje. 
Sakoma, kad Jethro yra buvęs 
Mozės uošvis ir toje vietoje pa
laidotas, iš kurių laikų esąs už
silikęs akmens blokas su įmin
ta pėda. Pats mauzoliejus pa- 
staytas turkų valdymo laikais 
pr.ieš kelis šimtus metų.

Druzai, religinė sekta, gyve
na Libane, Sirijoje ir Šiek tiek 
Palestinoje. Jų religija pagrįs
ta mohamedanizmu, bet gerokai 
atmiešta judaizmo ir krikščiony
bės ir jie mielai prisitaiko tai 
prie žydų, tai prie krikščionių.

reiškė kaip puikus pianistas, vė
liau pradėjo kurti savo kūrinius 
ir išvystė savišką muzikinį sti
lių. Su koncertais važinėjo po vi
są Rusiją ir užsienius. 1906-07 
m. lankėsi Amerikoje. Buvo už
simojęs parašyti operą "Kęstu
tis ir Birutė", bet jos teparašė 
tik kelis fragmentus.

Jaunas filatelistas, 17 metų jau 
nuolis Raimondas Lapas parašė 
ir išleido knygutę lietuvių irang. 
lų kalbomis "Lietuvos Valsty
binių Mokesčių Ženklų KATA
LOGAS - CATALOGUE of the 
Lithuanian Revenue Stamps", 32 
pusi. Katalogas gražiai iliustruo 
tas ir aprašyti visi Nepriklauso
mos Lietuvos laikais išleisti žy
miniai, konsulariniai, miestų ir 
įvairių įstaigų mokesčių ženklai. 
Taip pat įdėti įvairiųorganizaci- 
jų ir privačių asmenų išleisti 
ženkliukai (pvz., Vilniaus pasai, 
skautų ženkliukai ir kt.). Neuž
miršti ir I Pas. karo metu vokie
čių įstaigų ir Klaipėdos krašto 
bei lenkų okupuoto Vilniaus kraš
to išleisti ženklai. Tai pirmas 
tos rūšies veikalas, kurio darbo 
neišdrįso imtis net seni ir prity
rę filatelijos vilkai. Veikaliukas 
labai svarbus besidominties li
tuanistine medžiaga. Išleista tik 
500 egz. Gaunamas pas autorių 
už $2.50. Rašyti: Mr. Raimondas 
Lapas, 921 Norwood Dr.,Melro- 
se Park, III. 60160,

• Vilija Nasvytytė, viena 
iš penkių Collinwood High 
School X skyriaus mokinių, 
laimėjo Martha Holden Jen- 
ings Foundation Motivatio- 
nal stipendiją 500 dol„ kuri 
naudotina tolimesnio moks
lo siekimui, baigus gimna
ziją. šios stipendijos skiria
mos atrankos keliu, verti

nant mokinių progresą mok
slo metų bėgyje ir finalistų 
parašytomis 200 žodžių te
momis.

Vilija yra aktyvi skautė, 
Čiurlionio ansamblio narė ir 
uoli talkininkė visoje lietu
viškoje veikloje.

• Į ALT Clevelando sky
riaus valdybą, įvykusiame 
liepos 16 d. susirinkime, bu
vo papildomai išrinkti dar 
3 nariai: vyčių atstovė S. 
Sankalaitė, studentų — B. 
Natkevičiūtė ir neolituanų 
A. Matulionis.

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

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20.000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

PABALTIEČIŲ 

VASAROS SPORTO 
ŽAIDYNĖS

Š.m. liepos 29-30 d. Toronte 
įvyks 1972 m. š. Amerikos Pabal 
liečiu Vasaros Sportinės laidy
nės, kuriose pakviesti dalyvau- 
ti ir ukrainiečiai. Šios žaidynės 
yra dedikuojamos Pasaulinių 
Olimpinių Žaidimųprisiminimui 
protestuojant, kad Pabaltijo tau
tos ir ukrainiečiai dėl Sovietų 
Sąjungos okupacijos neleidžia
mos savęs juose juose atstovau
ti. Žaidynės yra pavadintos 
"1792 North American Baltic 
Olympic Commernorative Sum- 
mer Gamės".

Š.A. Pabaltiečių Sporto Fede
racija turi gražią tradiciją kiek
vienais olimpiniais metais savo 
metines varžybas skirti Olim
pinių Žaidimų prisiminimui, lai
mėtojus apdovanojant specia
liais pabaltiečių olimpiniais me - 
daliais. Šiemetinės žaidynės jau 
yra IV-sios tokios varžybos. 
Anksčiau buvo vykdomos 1962, 
1964 ir 1968 m.

Žaidynes vykdo ŠALFASS-gos 
Kanados Sporto Apygarda talki
ninkaujant Toronto PPSKAušrai 
ir LSK Vyčiui.

Žaidynių programa apima leng 
vąją atletiką, plaukymą, lauko te 
nišą ir futbolą (soccer).

Lengvosios atletikos pirme
nybės bus vykdomos vyrų, mote
rų ir jaunių A (16-18 m.) klasė
se.

Plaukymas bus pravestas vyrų 
if moterų (virš 14 m.), jaunių ir 
mergaičių B (13-14 m.), C (11-12 
m,) ir D (žemiau 11 m.) klasėse.

Individualinių Lauko teniso 
pirmenybių programa apims vy
rų ir moterų vienetus; vyrų, mo
terų ir mišrų dvejetus; jaunių 
vienetą (žemiau 19 m.), jaunučių 
vienetą (žemiau 15 m.) ir mergai 
čių vienetą (žemiau 17 m.).

Futbolo (soccer) turnyre kiek
viena tautybę atstovaus reprezen
tacinė rinktinė.

šių žaidynių rėmuosebus iš
vestos 1972 m. S. A. Lietuvių 
Lengvosios Atletikos ir Plauky-

mo Pirmenybės,atskirųvaržybų 
visai nevykdant.

ŽAIDYNIŲ TVARKARAŠTIS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 29 D.

10:00 AM — 6:00 PM — Lauko 
tenisas — Westway Tennis 
Courts, kampas Islington ir Vest 
way, Etobicoke.Ont. Registraci
ja nuo 9:00 AM

12:30 PM — 4:30 PM — Leng
vosios atletikos 1‘dalis — Centen 
nial Park Stadium, Etobicoke, 
Ont.

6:00 PM - 9:30 PM — Plauky
mo visos varžybos — Memorial 
Swimming Pool, 50 Montgomery 
Rd., Toronto 18, Ont.

7:30 PM — Žaidynių Vakaras 
— Šokiai, Toronto Lithuanian 
Community Hali, 1573 Bloor St„ 
W Toronto 3, Ont.

12:00 - 4:30 PM — Futbolodvi 
rungtynės — Brockton High 
School Stadium,BrockAve., neto - 
Ii Bloor St., Toronto, Ont.

SEKMADIENI, LIEPOS 30 D.

10:00 AM —. Lauko teniso tąsa 
ir užbaiga, Westway Tennis 
Courts.

11:00 AM - 1:30 PM — Lengvo, 
sios atletikos II-ji dalis,Brock
ton High School Stadium.

1:30 PM — Iškilmingas akus, 
Brockton H.S. Stadium.

2:00 PM — Futbolo rungtynės 
dėl 3-čios vietos, Brockton H.S, 
Stadium.
t 4:00 PM -- Futbolo finalinės 

rungtynės, Brockton High School 
Stadium.

Smulkios informacijos išsiun
tinėjamos visiems sporto klu
bams. Registracija vykdoma iki 
liepos 23 d., šiuo adresu: Mr. A. 
Nausėdas, 14 Jasmine Rd.,Wes- 
ton 490, Ont.,Canada. Telefonas: 
(416) - 743-9042.

Lengvojoje atletikoje, plauky
me ir lauko tenise dalyvavimas 
atviras visiems lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių sportinin
kams. Lietuvių sporto klubai ir 
pavieniai sportininkai skatinami 
kuo skaitlingiau dalyvauti. (b)

KANADA išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: L Balandžio 
7 d. — 8 c. Pasaulinės Sveika
tos Dienai paminėti. Piešinys 
širdis. 2. Gegužės 17 d. -- 8 c. 
Frontenac’o paskyrimo Naujo
sios Prancūzijos 300 metų sukak, 
čiai paminėti. Piešinys: Fronte
nac’o statula, skulpt. Phillippe 
Hebert darbas, stovint i Ouebec’o 
mieste, ir senovinis Fort Saint 
Louis su gubernatoriaus rūmais.

Comte de Palluau et de Fron- 
tenac, Louis de Buade (1622- 
1698) nuo 1635 iki 1672 m. tar
navo Prancūzijos kariuomenė
je. 1672 m. karaliaus Liudviko 
XIV buvo pasiųstas į Naująją 
Prancūziją (dabartinę Kanadą) 
visų prancūzų nausėdijų guber
natorium. Būdamas toj tarnyboj 
įvedė daug reformų, skatino ke
liautojus rasti naujų žemių,įkū
rė Ontario ežero pakrantėse jo 
vardu pavadintą Fort Frontenac 
(dabartinis Kingston), bet susi
kirto su intendantu ir 1682 m. bu 
vo atšauktas namo. Bet kai iro- 
kėzai ėmė pulti prancūzų nausė
dijas, Frontenac 1689 m. vėl bu
vo grąžintas J Kanadą, Čia jis 
1690 m. atmušė anglų puolimą 
nuo Quebec’o ir (sakė pulti Bos
toną ir kitas anglų sodybas, o 
1696 m, galutinai įveikė irokė- 
zus. Jo vardu pavadinta pati pui
kiausia Ouebec’o miesto pilis, ne 
toli kurios ir stovi sakytoji statu 
la. »•*

SOVIETŲ SĄJUNGA išleido 
4 kapeikų pašto ženklą, kuriuo 
pagerbiamas kompozitorius 
Skriabinas.

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

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius, dėl 
atostogų, bus uždarytas nuo 
liepos 2 iki liepos 18 dienos.

Vedėjas

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

CLEVELANDO PAREN6IMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

LIEPOS 30 D. 2 vai. p.p. Cle
velando šaulių kuopos susirinki
mas ir gegužinė O. K. Pautienių 
sodyboje.

RUGSĖJO 16 D. Tautos šven
tės minėjimas ir vaidinimas 
"Antrasis kaimas". Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

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

SPALIO 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.

MOLD MAKERS 
AND 

BRIDGEPORT MILL 
OPERATORS 

Wanted for down river location. 
Excellent salary and fringe 

benefits.
Call 313-384-9133 

(55-57)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

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

CLEVELAND. OHIO 44114

Aleksandr Nikolajevič Skria- 
bin (1872-1915) gimė Maskvoje. 
Buvo pasižymėjęs rusų kompozi 
torius ir pianistas. Nuo 1888 iki 
1892 m. studijavo Maskvos kon
servatorijoje. Pradžioje pasi-

PRODUCTION 
TOOL MAKERS 
EXPERIENCED 
EXCELLENT WAGES 
FRINGE BENEFITS 

THE LAMSON &
SESSIONS CO. 

5000 TIEDEMAN RD. 
CLEVELAND, OHIO 

An Equnl Opportunity Employer 
(55-57)

MACHINISTS

Second Shift
Turret Lathe
Engine Lathe
AC Operator 
Radial Drill

3 to 5 years experience 
requirėd

S P Mfg. Corp.
30201 Aurora Rd.

Solon, Ohio
216-248-6141

An Equal Opportunity Employer
(52-55)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas (teikia diplomus baigu
sioms Toronto lietuvių Šeštadieninę mokyklą. Vidury mokyklos ve
dėjas J. Andrulis. S. Dabkaus nuotrauka

• J. Rajeckas, Lietuvos 
atstovas Washingtone, dė
koja visiems jį sveikinu
siems 75 metų amžiaus pro
ga.

• Dr. Vladas Viliamas, 
geografas, liepos 13 d. stai
ga mirė Washingtone, su
laukęs 68 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1904 
m. Obelių valse., Rokiškio 
apskr. Geografijos mokslus 
ėjo Vytauto D. Universite
te Kaune. Mokslą gilino Ka
raliaučiaus ir Berlyno uni
versitetuose. Nuo 1941 m. 
dėstė geografiją Kauno uni
versitete, vėliau Vilniaus 
pedegoginiame institute. Iš
eivijoje buvo Augsburgo 
lietuvių gimnazijos direkto
rius ir vėliau vykdė tyrimų 
darbus JAV Arktikos insti
tute. Buvo Liet. Krikščionių 
demokratų centro kom. na
rys, vienas iš Tėvynės Sar
go redaktorių, parašęs ke
letą mokslinių veikalų.

• Dr. Liuda Kuolaitė ir 
Mindaugas Leknickas susi
tuokė liepos 8 d. Torontą 
un-to tarptikybinėje koply
čioje. Apeigas atliko jauno
sios dėdė ev. kun. P. Dagys 
iš New Yorko. Vestuvinės 
vaišės įtyko ”Skyline” vieš
butyje. Dalyvavo daug ar
timų giminių ir svečių, jų 
tarpe Čiurlionio Ansamblio 
vadovai p. Mikulskiai ir kiti 

Prieš metus ilgėlesniame straipsnyje apie Rūtos bendrovės sta
tybas Santa Monica.Cal. šiame laikraštyje buvo nuotrauka namo, 
kur j po kelių dienų ketino Rūtos statybininkai nugriauti ir jo vieto
je pastatyti nauja,. Si nuotrauka rodo to naujojo pastato vaizdą: 
priešakyje — erdvus savininko butas, {kur{ atsišlieję gilumoje yra 
šeši nuomojami butai, po jų — talpus garažasautomobiliams pa
statyti. (Šio pastato savininkas yra Rūtos prez. inž. Emanuelis Ja - 
rašūnas,) Iki šiol Rūtos bendrovė Santa Monica mieste pastatė vi
so 8 modernius pastatus, kurių 6 jau parduoti, likusieji du nuomo
jami. Parduotųjų skaičiun {eina ir didysis 32-jų butų masyvas, ku
rio statybinė vertė buvo didesnė nei trečdalis milijono dolerių.

čiurlioniečiai. Mat, M. Lek
nickas yra Čiurlionio An
samblio narys.

• Balzeko Muziejus §. m. 
spalio mėnesį ruošia plaka- 
tų-skelbimų ir senų nuo
traukų, prieš 1940 metus, 
paroda. Fotografijos gali 
būti visokiausio pobūdžio: 
šeimos, vestuvių, organiza
cijų, laidotuvių, mokslo bai
gimo ir kt. Visi turintieji 
tos medžiagos prašome pa
skolinti arba jei nerikalin- 
ga paaukoti. Dėl informaci
jų prašau skambinti telef. 
(312) 847-2441, arba rašyti 
J. Stulpinienei, Balzeko Mu
ziejus, 4012 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632.

• Dr. Rožė šomkaitė iš 
New Yorko dalyvavo tarp
tautinėje chemikų konfe
rencijoje Helsinky liepos 
1-7 d.

• Vida Rėklaitytė-Jurku
vienė New Yorko Universi
tete gavo magistro laipsnį. 
Studijavo g e r m a nistiką. 
Anksčiau ji buvo baigusi 
bibliotekininkystės mokslus 
Columbijos u n i v ersitete. 
Dirba Queens kolegijos bib
liotekoje kaip ass. profeso
rė.

• Ajay Budrio straipsnį 
”What ever Happened to 
Lithuania” iš Chicagos

”Sun Times” atskiru at
spaudu išspausdino Iliinois 
lietuviai respublikonai, pri
dėdami ir situacinį žemėla
pi-

• J. Bagdonas nuo liepos 
1 paskirtas Balfo reikalų 
vedėju. Susirgus kun. Pr. 
Geisčiūnui, jis laikinai kurį 
laiką ėjo vedėjo pareigas.

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALT Sąjungos East Chi

cagos skyrius kiekvienais 
metais rengia tradicinę ge
gužinę žinomoje lietuvių va
sarvietėje Union Pier, Mich.

Gegužinė įvyks š. m. lie
pos 22 d. (šeštadienį), lie
tuvių kultūros namų salėje, 
Union Pier, Mich., prie Ber- 
rien gatvės.

Užkandinė ir baras pra
dės veikti nuo 4 vai. p. p., o 
šokiai prasidės 8 vai. vak., 
griežiant žinomam Ąžuolo 
Stelmoko orkestrui.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir maloniai praleisti vakarą.

Skyriaus Valdyba

I^C!
MOKSLO M KUttŪROĮ mtmuAnB

PARLAMENTAS
SOCIALISTINIS

• Lenkijoje lietuvių kal
ba leidžiamas mėnraštis 
Varsnos išėjo iš spaudos 
5-6 nr.

Rašoma apie prof. Zeno
no Ivinskio nuopelnus Lie
tuvos istorijos mokslui, apie 
Seinų krašto XIX amž. de
mografinius reiškinius, apie 
ansamblį ”Rūtą” ir kt.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILLING MACHINE
Man to operate milling machine. mušt 
do own setup. 5 years experience, 
hours 7 to 3:30 p. m. Fully paid 
hospitalization and other benefits. 
Some overtime. Mušt be able to able 
to speak and read English.

Erickson Tool Co.
34300 SOLON RD.

SOLON, OHIO 44139
An £qual Opportunity Employer 

(50-56)

DRIVERS
Qualified to run on company 

equipment
also

TRUCK CONTRACTORS
48-State operation. two qualified driv- 
ers. ’69 or nevver cab over twin screw 
diesel tractors. Pay 75 pct. Weekly 
settlements. Van type trailers fur. 
nished. Contractors earning up to 
>55.000 to $65,000 annually. Contact 
MIDVVESTERN EXPRESS. (NC., Fl. 
Scott, Kansas, (3 16) 223-2866.

(53-62)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

STEEL RULE DIE MAKERS 
Mušt have experience on rolary steel 
rule dies.
Salary $9,000.00 to $12,000.00 per 
year. Steady work for qualified men. 
Fringe benefits.

Write or call
JAMISON STEEL RULE DIE CO.

Box 447 
Murfreesboro, Tenn. 37 130 

615-893-5234
(53-59)

MACHINE OPERATORS 
Severai men wanted 
sheeter. shear. splitler, 
and punch press.

GOOD HOURLY 
EXCELLENT FRINGE

for slitter, 
book press,

RATE 
„........ ..................... .......BENEFITS

MAXIMUM JOB SF.CUR1TY 
RUSSELL GASKET CO. 

2917 E- 79th St., Cleveland, Ohio 
Mušt be a high school grad 

Apply only in Person 
Bring Diplomu to Mr. Stark 

(50-56)

VLADAS BUTĖNAS
•DIRVOS redakcijos pakvies

tas pradedu šią naują skiltį. Ji 
pasirodys kiekvieną savaitę. Ka
dangi Dirva Chicagoje turi eilę 
gerų korespondentų, kurie smul • 
kiai aprašo didžiuosius ir ma
žesniuosius mūsų kolonijos {vy
kius, mano pareiga bus po to at
siliepti vienu kitu komentaru. 
Stengsiuosi kuo daugiau rašyti 
apie kultūrinį gyvenimą, apie 
mokyklas bei jaunimą, nes juk 
visa tai yra mūsų gyvoji atei
tis. Neaplenksiu ir asmenų, pa
siekusių laimėjimų kūryboje, 
moksle, sulaukusių sukakčių ar 
pasitraukusių iš gyvųjų tarpo. 
Kadangi Chicagos lietuvių kolo
nija, vadinama laisvojo pasau
lio sostine, susideda gal iš 100, 
000 gyvųjų lietuvių, aišku, Šioje 
skiltyje teks užgriebti tik ryš
kiuosius {vykius bei žmones. 
Pradėdamas darbą, reiškiu pa
dėką savo artimiausiam bičiu
liui aktoriui ir dailininkui Jo
nui Kelečiui nupiešusiam skil
čiai vinjetę.

Lietuvaitės įveda prezidento žmoną ponią P. Nixon { Tautinių 
Šokių šventę.

• KAI liepos 3 d. (kiti — lie
pos 5 d.) rinkomės j darbovie
tes Chicagoje ar priemiesčiuo
se, beveik kiekvienas sutiktas 
bendradarbis - amerikietis ar 
koks ten bebūtų, tiesė rankas, 
sveikindamas už gražią ir gerai 
pavykusią tautinių šokių šven
tę. Tiesiog reikia stebėtis, kaip 
plačiai garsas nuskambėjo po 
miestą bei apylinkes ir gal iš 
kelių milijonų žmonių maža be 
liko tokių, kurie nieko nebūtų 
užgirdę apie IV Tautinių šokių 
šventę. O tą milžinišką propa
gandą padarė amerikiečių dien
raščiai, TV stotys ir radijas. 
Vos tautinių šokių šventei pasi

Jaunimas Šoko kaip viesulas tautinių šokių šventėje... L. Kanto nuotrauka

baigus, apie 5 vai. p.p. vidur- 
miesčio kioskuose jau pasiro
dė Chicago Tribūne ir Chicago 
Sun-Times pirmosios laidos. 
Pirmasis dienraštis Šventės ap 
rašymą su nuotrauka įsidėjo į 
1 psl., gi antrasis { 8 psl., vė
liau perkeldamas { 3 psl. Kitos 
dienos rytą pasirodęs Chicago 
Daily News įspūdingą preziden 
tienės nuotrauką su lietuvaitė
mis {sidėjo { 1 psl., šventės ap 
rašymą { 3 psl., gi tos dienos 
dienraštis Chicago Today jau 
žinovės plunksna gana palankiai 
{vertino pačios šventės meninę 
eigą, kiek pašpilkuodamas pre
zidento žmoną. Tokiu būdu, kai 
apie šventę plačiai prabilo visi 
keturi miesto dienraščiai prie
kiniuose puslapiuose, didžioji 
dalis amerikiečių tai perskaitė. 
Bet 6 vai. p.p. šveętės vaizdus 
rodyti ir komentarus duoti pra. 
dėjo visos keturios TV stotys. 
Pats savo akimis mačiau, kaip 
prie Chicagos Amfiteatro, kur 
tuo metu vyko tautinių šokių

L. Kanto nuotrauka

šventės banketas, esančiame 
Stock Yards Inn dešimtys lietu- 
vių jaunuolių - šokėjų buvo ap
gulę spalvotos televizijos apa
ratą ir sekė tik ką praėjusios 
taut. šokių šventės vaizdus, ku 
rle spalvotame ekrane tikrai 
žaviai atrodė. Kai tai pamatė 
šimtai tūkstančių amerikiečių, 
nenuostabu, kad mūsų Šokiais 
tikrai susižavėjo, ir tie vaizdai 
jiems taip {strigo, kad kitą die 
ną savo pasitenkinimo neūžmir. 
šo perduoti bendradarbiams lie 
tuviams. Kas dar žavėjo arneri 
kiečius — tai žinia, kiek daug 
žvalaus jaunimo jungia gyvoji 
lietuvių bendruomenė. Taip pat 

reikia neužmiršti, kad taut. šo
kių šventės eigą nuosekliai pra- 
nešinėjo kelios amerikiečių ra
dijo stotys Chicagoje.
• PRISIMENU šiltą birželio 

27 d. vakarą, kai suskambėjo 
telefonas ir dr. L. Kriaučeliū- 
nas pakvietė tuojau atvykti { sku - 
bią spaudos konferenciją, šau
kiamą "Margutyje" taut. šokių 
šventės reikalu. Ne vienas, taip 
skubiai iškviesti, pagalvojom, 
kad gal šventei jau bilietų pri
trūko, o gal paskutinę akimirką 
kokie nelabieji dr. L. Kriauče- 
liūną verčia iš pareigų... Bet, 
kai tik iš Washingtono sugrį
žęs inž. Valdas Adamkus su 
portfeliu rankose pasirodė Mar. 
gutyje, jau darėsi aišku, kad 
papūtė geri vėjai. Ir inž. V. 
Adamkaus pirmieji žodžiai toje 
spaudos Konterencijoje puvo: 
"Turiu jums su džiaugsmu pra. 
nešti, kad IV Laisvojo Pasau
lio Lietuvių Tautinių Šokių Šven- 
tę atidarys JAV prezidento žmo
na. Jos lėktuvas Midvvay aero
drome nusileis sekmadienį, 11:55 
vaL ryto..." Po tokio praneši
mo visų nuotaika pašėlusiai pa
kilo, net dr. L. Kriaučeliūno 
nuovargio ir nemigos naktų iš
kankintas veidas staigiai prašvi
to, o ką prezidentienės pasiro
dymu mūsų šventėje laimėjome, 
pasako anksčiau rašytos eilutės. 
Todėl nebe reikalo nuo S. Kudir
kos įvykio iki šios dienos mili
jonai amerikiečių lietuvių tauti
nę bendruomenę laiko pačia gy
viausia bei ryškiausia šalia žy
dų.

• SAVO archyve turiu 1956m. 
lapkričio mėn. dienraščioChi- 
cago Sun-Times iškarpą. Tuome 
tu Vengrijoje vyko didysis suki
limas prieš sovietinę priespau
dą. Tarp kitko ten, priekiniuose 
puslapiuose paskelbtoje infor
macijoje, buvo pranešta, kad Lie 
tuvoje, Kaune, vyksta neramu
mai. Tai buvo pirmoji žinia apie 
neramumus Lietuvoje didžiojoje 
amerikiečių spaudoje po 1944 m„ 
jau partizanų kovoms išblėsus, 
kurias laisvojo pasaulio spauda 
tiesiog Ignoravo. Tą seną ameri 
kiečių spaudos žinią, šešiolikai 
metų praėjus, šiomis dienomis 
Draugo dienraštyje patvirtino 
vienas gyvas liudininkas, tuome. 
tu gyvenęs Kaune, Jis rašo, kad 
1956 m. per Vėlines Kaune {vyku
sios didelės jaunimo demonstra 
cijos, buvę susidūrimų su mili
cija ir sužeistų. Taip visa tai pra
eities prisiminimas. Dabar mes 
gyvename kitokius laikus, kada 
viso laisvojo pasaulio spauda nuo
lat ir nuolat mirga žiniomis apie 
L ietuvą ir lietuvius. Ir už tai, kad 
lietuvių tauta yra tikrai nema
ri ir niekas jos nenugalės.

• KOMENTARŲ apie 11 Jauni
mo Kongresą bus a teinančios sa
vaitės skiltyje. Tuo tarpu, kaip 
buvusiam IV Tautinių Šokių šven. 
tės spaudos komisijos nariui, 
norisi pareikšti džiaugsmą,kaip 
šventės darbų įkarštyje buvomas 
lonu bendradarbiauti su Šventės 
rengimo k-to pirm. dr. L. Kriau- 
čelidnu, spaudos bei informaci
jos komisijos pirm, biologe Ri- 
tone Rudaitiene, inž. Modestu, 
B. Vindašiene, S. Džiugiene.inž, 
V. Adamkum bei kitais.

Tragiškai žuvus

LONGINUI RAMANAUSKUI.
žmoną VALENTINĄ, sūnus, dukrą ir kitus gi

mines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Ona ir Petras Laniai

WANTED
GRADUATE AND REGISTERED 

NURSES
For all shifts. Full or part time. 
Small 42 bert Community Hospitnl 
loeated in Stanvvood, Mieh. 50 miles 
North of Grand Rapids. Mich.
2 weeks vacation after Ist vear. Siek 
pay * hospitalization avaifabk-. Every 
other week end off.

MECOSTA MEMOR1AL 
HOSPITAL. Stanwood, Mich. (53-57)

OPPORTUNITY fOR 
REGISTERED NURSES 

To work in resorl area of Indiana for 
all serviėes and all shifts. Good 
salary plūs shift differential for even- 
ing and night shift. Liberal Person- 
nei policies and fringe benefits. 
Apply call or wrile to —■ Direclor ot 

Nurses
ORANGE COUNTY HOSPITAL 

Sandy Hook Rd.
Paoli, Indiana 42454 

8IŽ-723-28II
(50-56)
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