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'FIGOS LAPAS'
NIXONO VIETNAMO POLITIKOS UŽKULISIUOSE

Kaunas, kur šiomis dienomis Jvyko smarkus pasipriešinimas sovietinam režimui.

KAUNE MINIA ŠAUKĖ:

LAISVE LIETUVAI!
Jaunas lietuvis Kaune prie teatro susidegino 

protestuodamas prieš sovietų okupacijų

Paskutiniu laiku Lie
tuvoje vis daugiau reiš
kiasi pasipriešinimas so
vietinei okupacijai, reika 
laujant savivaldos ir dau 
giau laisvės. Dar taip 
neseniai visas pasaulis 
skelbė, kad 17,000 lietu
vių katalikų įteikė Jungti
nėms Tautoms protestą 
dėl religijos laisvės su
varžymo, dabar, beveik 
prezidento Nixono kelio
nės į Maskvą išvakarėse, 
būtent už praeitą sekma
dienį, gegužės 14 d. Kau
ne tirščiausioje judėji
mo aikštėje prie teatro 
rūmų, apsipylęs benzinu 
susidegino jaunas lietu
vis katalikas, protestuo
damas dėl sovietinės 
okupacijos ir laisvių su-

Siųskime 
telegramas

Ryšium su sovietų siau 
timu bei teroru Kaune ir 
kitose pavergtos Lietu
vos vietovėse, ALT Cle
velando skyrius pasiun
tė telegramas Preziden
tui Nixonui prašant ūžta 
rimo ir taip pat eilei JAV 
senatorių, kad jie taip pat 
kreiptųsi į Prezidentą 
jam esant Maskvoje.

Clevelando lietuvių vi
suomenė yra prašoma 
kuo skubiausiai siųsti te
legramas: President of 
the United Statės, U.S. 
Embassy, Moscow, So- 
viet Union.

Taip pat prašome 
kreiptis į JAV senato
rius: Robert J. Dole, 
Hugh Scott, Robert Thaft 
Jr., ir William Saxbe, 
Senate Office Building, 
Washington, D.C. ir į 
viceprezidentą Spiro Ag- 
new, prašant juos kontak
tuoti Prezidentą Maskvo 
je.

Taip pat yra numato
ma surengti demonstraci
ją CIevelande, smulkiau 
vėliau.

ALT Clevelando skyr. 
Valdyba 

važymo. Amerikiečių te
legramų agentūra skel
bia, kad tai Romanas Ta- 
lantas, 20 metų amžiaus 
(prancūzų radijas sekma
dienį paskelbė, kad tai 
Ramonas Sakaiankas, 
greičiausiai Sakalaus
kas, 21 metų amžiaus). 
Jį laidojant ketvirtadie
nį, Kauno gatvėmis žy
giuojanti tūkstantinė mi
nia jaunuolių, daugumoje 
studentai, šaukė: "Lais
vės, laisvės, laisvės!" 
"Laisvę Lietuvai!"

Policija stengėsi lai
dotuves sukliudyti ir mi
nią išblaškyti. Tarp mi
nios ir policijos kilo 
smarkus susirėmimas, 
užtrukęs 2 valandas, ku
rio metu buvo padegti 
automobiliai ir keli pasta
tai, vienas policininkas 
užmuštas, o kitas sunkiai 
sužeistas. Iš savo pusės 
policija suėmė virš 100 
jaunuolių, Iššaukus ka
riuomenę minia buvo iš- 
blakškyta. Bet kita die
ną, penktadienį, riaušės 
Kaune atsinaujino ir 
miestan buvo atsiųsti pa
rašiutininkai.

Paryžiaus radijas skel
bia, kad Kaune įvestas ap 
gulos stovis, gyvento

PRAŠO LIETUVIŲ TAUTAI LAISVO
APSISPRENDIMO TEISĘ

Ryšium su JAV Prezi
dento R. M. Nixono kelio
ne į iMaskvą, egzilinės 
organizacijos New Yor
ke; Vlikas, Baltijos Vals
tybių Laisvės Taryba, Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimas (ACEN) pasiuntė 
Prezidentui atitinkamus 
raštus — memorandu
mus.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
aptaręs tarptautinę pa
dėtį, pasiuntė Preziden
tui Nixonui š.m. gegužės 
11 d. raštą. Štai jo kai 
kurios mintys:

Pirmiausia pažymėta, 
kad Prezidento kelionės, 

jams draudžiama gatvė
se buriuotis daugiau kaip 
trims asmenims, vykdo
mi tarp jaunimo suėmi
mai, nes prisibijoma, 
kad pasipriešinimo de
monstracijos nebūtų at
naujintos.

Dar nepatikrintomis ži
niomis, Amerikos amba
sadai Maskvoje buvo 
įteikta peticija, pasirašy 
ta 300 Lietuvoj gyvenan
čių lietuvių, prašant at
kreipti prezidento Nixo- 
no dėmesį į sunkią Lie
tuvos padėtį, kad jis sa
vo pasikalbėjime su Brež 
nevu, užtartų kenčian
čius lietuvius.

Kremliaus kvislingai 
Lietuvoje, kompartijos 
centro komitetas pasisku
bino per Kauno Tiesąpa- 
skelbti išgalvotą istoriją 
apie Ramoną, kad jis bu
vęs nesveiko proto ir var
tojęs narkotikus. Kiek tu
ri tiesos ši komunistų iš
galvota istorija, nereikia 
ir aiškinti, nes gerai pri
simename, kad norėdami 
iš amerikiečių atsiimti 
Kudirką, jie paskelbė, 
kad Kudirka pavogęs ke
liasdešimt tūkstančių 
rublių...

kuria siekiama išlaikyti 
bei sustiprinti taiką pa
sauly išvakarėse Vlikas 
jaučia turįs pareigą jam 
perduoti nutildytos lietu
vių tautos nuotaikas bei 
troškimus.

Per kelerius pasta
ruosius metus lietuvių 
tauta nekartą yra paro
džiusi laisvės troškimą 
bei pasisakiusi prieš 
svetimą valdymą. Lie
tuvių tautos ryžto dvasią 
liudijo ypač du įvykiai 
— tai Lietuvos katali
kų masinis protestas šių 
metų pradžioje ir Simo 
Kudirkos gynimosi kalba 

(Nukelta į 2 psl.)

Kolumnistas Joseph 
Kraft spekuliuodamas 
apie Nixono politikos už- 
kuliusius tarp kitko sam
protavo, kad šiaurinio 
Vietnamo bombardavi
mas ir dalinė blokada 
prezidentui buvę reika
lingi kaip "figos lapas" 
vietnaminizacijos nepa
sisekimui pridengti. Ta 
pačia tema rašydamas 
Newsweek'o Stewart Al- 
sop mano, kad preziden
tas Nixonas vietoje užmi
navęs Haiphongo uostą 
galėjęs taip pakalbėti:

"Mes išpildėm savo įsi
pareigojimus Pietų Viet
namui ir tol, kol Pietų 
Vietnamas nori ginti sa- 
vo teritoriją, mes turi
me jį paremti. Ag sakiau 
daug sykių, kad mes esa
me pasiryžę duoti Pietų 
Vietnamui galimybę (re- 
asonable chance) pačiam 
apsiginti. Bet kaip prezi
dentas Kennedy išmin
tingai pastebėjo: Galuti
noje išvadoje tai yra jų 
karas. Jie gali jį laimėti 
ar pralaimėti. Mes gali
me jiems padėti... bet jie 
turi jį laimėti — vietna
miečiai prieš komunis
tus".

Tokiame pareiškime, 
anot Alsopo, būtų tiesos, 
nes amerikiečiai ati
traukę savo kariuomenę 
nieko kito negalėtų pada
ryti. Bet ar Pietų Viet
namo armija galės atsi
laikyti visados buvo abe
jonių ir po šiaurės Viet
namo invazijos tos abejo
nės dar daugiau padidė
jo.

Bet nepaisant to, aiš
kina vaizdžiai Alsopas, 
prezidentas savo — ir 
JAV — vėliavą pakabino 
ant svyruojančio Pietų 
Vietnamo armijos stie
bo. Kodėl?

Niekas nežino tikro at 
sakymo, bet atrodo, kad 
prezidentas buvo privers 
tas tai padaryti sus idėjų 
šių aplinkybių. Šiuo me
tu jis negali rizikuoti P. 
Vietnamo armijos pakri 
kimu. Dauguma liberalių 
prezidento kritikų už
miršta, kad prezidentas 
visą laiką iš komunistų 
reikalavo savo pasitrau 
kimui tik ’figos lapo’ ir 
tai labai permatomo. Čia 
susiduriame su klausi
mu, kodėl Hanojus nesu
tiko ir dabar nesutinka 
duoti tą ’figos lapą’?

Į tą klausimą mes jau 
seniai ieškome atsaky
mo šioje vietoje. Atrodo, 
kad Maskva ir Pekinas 
būtų linkę duoti tą ’figos 
lapą'. Kiekvienu atveju, 
Hanojus nepuolė tuo me
tu, kai Nixonas viešėjo 
Pekine. Jis puola tačiau 
tuo metu, kai Nixonas 
ruošiasi važiuoti į Mask
vą. Labai galimas daik
tas, kad Hanojaus kariai 
užima Hue ir Kontum 
miestus kaip tik tos vieš 
nagės metu. Kodėl? Kad 
padaryti Nixoną daugiau 
nuolaidesnį — ar kad su 
trukdyti jo susitarimą su 
sovietais? Abi prielai
dos yra galimybių ribo
se, kuri iš jų tikra, pa
aiškės tik vėliau.

Viena iš priežasčių ko-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

dėl Nixonas šiuo metu ne 
gali prileisti pasidavimo 
be figos lapo yra pašale 
The Wall Street Journal 
ta, kad amerikiečių ka
riai likę P. Vietname iš 
tikro priklauso nuo to 
krašto kariuomenės. Pa
vyzdžiui amerikiečiai tu
ri didelę bazę Long Binh 
tarp Saigono ir dabar ap
supto An Loc. Bazė ap
ima apie 17.000 akrųplo- 
tą su vėsinamais teatrais 
bowling alleys ir kito
kia prabanga, įskaitant ir 
prostitutes. Nors joje 
gyvena per 14.000 ameri
kiečių karių ir 7.000 ci
vilių, ją iš tikro saugo 
tik 122 pėstininkai. Visi 
kiti tėra techniškas, ne

SPAUDIMU
V. Vokietijos social

demokratų - liberalų vy
riausybė savo tikslą pa
siekė: š.m. gegužės 17 d. 
parlamentas (Bundestag) 
sutartis su Maskva ir 
Varšuva 248 balsais pa
tvirtino. Be abejo, ši da
ta Vokietijos istorijoje 
bus svarbi, bet ar ji bus 
pozityvia ar negatyvia 
prasme svarbi, paaiškės 
vokiečiams tik tolimes
nėje perspektyvoje.

Krikščionių demokra
tų (CDU/CSU) opozicija, 
kuri beveik dvejus metus 
atkakliai kovojo dėl šių 
sutarčių nepriėmimo, ga
lų gale kapituliavo. Ko
dėl tai įvyko? Ar ši opo
zicija persilpna parla
mente? Juk balsavimas 
parodė, kad ji taip pat 
disponavo 248 balsais: 
238 opozicijos atstovai 
dėl sutarties su Maskva 
susilaikė, o 10 balsavo 
prieš, dėl sutarties su 
Varšuva 230 susilaikė, o 
17 balsavo prieš. Kas pri
vertė opoziciją susi
laikyti? Kodėl ji tota
liai nebalsavo prieš?

Viena iš lemiančių 
priežasčių — tai W. 
Brandto gudri taktika. 
Jis, pamatęs, jog nebetu
ri parlamente absoliuti
nės daugumos ir negalės 
sutarčių pravesti be opo- 

• zicijos balsų, pasiūlė 
Barzeliui tartis dėl bend
ros vokiečių užsienio 
politikos platformos. Ir 
opozicijos vadas Barze
lis per greit už šios meš
kerės kabliuko užsikabi
no. Jis sutiko tartis, de
rėjosi su Brandtu, pasiū
lė sudaryti komisijas,ku
rios paruoštų bendros 
platformos tekstą, paruo
šė parlamentui bendrą 
rezoliuciją ir tiek toli nu
ėjo, kad buvo jau nusi
statęs pats balsuoti ir sa 
vo frakciją įtikinti, kad 
balsuotų už Rytų sutar
tis. Socialdemokratai žai
dė su opozicija keliomis 
kortomis: savo, Mask
vos ir Vakarų sąjunginin
kų. Norėdama laimėti 
opozicijos balsų, koalici
ja įtikino sovietų pasiun- 

kautynių personalas. Pa
našiai yra ir su kitom 
bazėm. Jei Pietų Vietna
mo kariuomenė pakriks 
— komunistai galės pri
rinkti labai daug belais
vių. Nixonas prie tonega 
li prileisti. Ar aviacijos 
puolimai ir laivyno kon
centracija gali ir kaip 
greitai pakeisti padėtįpa- 
čiam Pietų Vietname — 
į tą klausimą atsakymą 
sužinosime netrukus. 
Kas galų gale priveda 
prie minties, kad šioje 
ašarų pakalnėje turi tiek 
svorio kiek turi jėgos. Jei 
galingiausia pasaulio 
valstybe negali susitvar
kyti su dešimt kartų ma
žesne ir šimtą kartų ne
turtingesne valstybėle-, 
ko vertas jo balsas liku
siam pasaulyje?

:ilA NEATLAIKĖ
M. SARGENIS

tinį V. Faliną, kad tas nu
sileistų ir akceptuotų 
bendrą visų partijų pri
imtą rezoliuciją, nors 
Maskva šiaušėsi dėl pa
grindinių punktų: dėl vo
kiečių apsisprendimo tei
sės, dėl sienų negaluti
nio akceptavimo etc. Bū
dinga, kad sovietų pasiun
tinys Bonnoje V. Falinas 
įsimaišė į šių sutarčių 
priėmimo procedūrą. 
Tai buvo savotiškas spau
dimas iš rusų pusės. Jis 
buvo nekartą pakartoja
mas ir Maskvos bosų, 
kurie grasino net karu, 
jei sutartys nebus priim
tos. Galimas dalykas, 
kad V. Falinas ir R. Bar 
zelį spaudė nusileisti ir 
sutartis priimti.

Didelis spaudimas bu
vo daromas įopozicijąir 
iš vyriausybės pusės, ku
ri nuolat savo kalbose 
rėmėsi prez. Nixono, 
Heath, Pompidou autori
tetais ir norais, kad Ry 
tų sutartys būtų ratifi
kuotos. Nors JAV už
sienio ministeris W. Ro- 
gers labai trumpai tevie- 
šėjo Bonnoje, bet neži
nia, ką jis slaptai pasakė 
koalicijos ir opozicijos 
vadams.

Iš visų pusių spaudžia
ma, opozicija neatleikė. 
Ypač susipainiojo pats 
opozicijos vadas Barze
lis. Nuo "Nein", "So 
nicht" iki "Ja" buvoper- 
greitas ir kompromituo
jantis šuolis. F. J. Straus- 
so vadovaujama CSU par
tija, kuri'disponuoja par
lamente 49 balsais, griež
tai pasisakė, kad laiky
sis senojo nusistatymo ir 
balsuos prieš Rytų su
tartis. Krikščionių demo
kratų bloke, giminingose 
dviejose frakcijose, įvy
ko tarpusavis konfliktas, 
kuris grėsė krikščionių 
demokratų bloko skili
mu. Nemaža ir Barzelio 
politinių draugų pasiprie
šino perstaigiam opozi
cijos nusileidimui. Buvo 
manoma, kad krikščionių 
demokratų dauguma vis 
tiek pasisakys neigia- 

(Nukelta į 2 psl.)
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GRAŽIOJI LENKE
RUSŲ NAGUOSE...

Su kiekviena diena šni
pų veikla Teherane darė
si sunkesnė, nes jie pra
dėjo vienas kitą geriau 
pažinti. Ir tame šnipų 
pasaulyje sukosi lenkė 
gražuolė Wanda Pollock, 
kurią pažinojo vokiečiai, 
amerikiečiai, anglai ir, 
pagaliau, susidomėjo ru
sai.

Į visus anglo Down- 
ward raginimus, Merse
ris griežtai atsisakė 
skirtis su Wanda, nes bu
vo į ją įsimulėjęs, tik ne- 
drįso prisipažinti ir ken
tėjo, kai matė, kad Wan- 
da susitinka su kitais 
vyrais, ypač amerikie
čiu Fergusonu, kuris taip

irFerguson, Chapat 
Wollheim įsitaisę šaita
no kampe pradėjo lošti 
pokerį, o Ida su Merse
riu, jau įsigėrę, kalbėjo
si toliau apie Wandą. 
Priešingai Fergusonui, 
Ida negalvojo, kad Wan- 
dai kas nors bus atsiti
kę. Greičiausiai rytme
tį ji sugrįšianti. Ji tur būt 
nutarė viena pasivaikš
čioti ir naktį praleido su 
naujais pažįstamais.

— Jūs esate toks, ko-

Vokiečių 
opozicija...

(Atkelta iš 1 psl.) 
mai. Tačiau po kelių die- 
nų diskusijų Krikščionių 
Demokratų blokas prof. 
Hallsteino (kiti sako, 
buv. užsienių ministe- 
rio G. Schroederio) dė
ka išvengė skilimo ir su
sitarė daugumai susilai
kyti nuo "taip" ar "ne". 
Gelbėdamas krikščionių 
partijų būklę, ir F. J. 
Strassas nusileido ir įti
kino CSU, kad atiduotų 
susilaikymo balsus. Tik 
maža CDU/CSU atstovų 
dalis pabalsavo prieš. 
Iš jų pažymėtinas buvęs 
socialdemokratų parla
mento narys Herbert 
Rupka, kuris nuosekliai 
vedė propagandą prieš 
Rytų sutartis. Pagarba 
šiam politikui, kuris su
prato Rytų sutarčių pavo
jingumą ne tik Vokieti
jai, bet ir Europai.

Bendrąją užsienio po
litikos klausimais rezo 
liuciją parlamentas pri
ėmė 491 balsu, 5 susilai
kė, jų tarpe ir vėl H. 
Hupka. Man rodos, kad 
šiai rezoliucijai vokie
čių politikai perdaug su
teikia reikšmės. Fakti- 
nai šios rezoliucijos nei 
Maskva, nei Varšuva dar 
nepriėmė. Lenkų bosai 
jau pareiškė, kad juos 
saisto ne rezoliucija, o 
sutartis, kad Oder - 
Neiss lenkų siena yra ga
lutinė ir nekeičiama. Ne 
tik Maskva, bet ir W. 
Brandtas viešai skelbia 
kad jie laikysis tik sutar 
Čių "dvasios ir raidės". 
Taigi, priimtoji parla
mento bendra rezoliucija 
liks tik dekoratyvinis 
priedas .kuriuo naudo
sis kiekvienas taip, kaip 
jam bus naudinga.

Vokiečių opozicija, ku
ri tiek daug energijos iš
eikvojo, bekovodama dėl 
Rytų sutarčių nepriėmi
mo, galų gale atsisakė 
pasinaudoti ir savo ge
riausia galimybe: už ve
tuoti Rytų sutartis Bun 
dės rate (Valstybės Ta
ryboje). Juk čia opozi
cija turi persvarą: 21 
balsą prieš 20. Jei Vals
tybės Taryba pareika
lautų sutartis persvars
tyti, tada parlamente rei
kėtų absoliutinės daugu
mos : 249 balsų už sutar 
tis, o šios daugumos ko
alicija nebeturi. Taigi, 
ir čia opozicija pagelbė
jo Brandtui išsipainio
ti iš nevykusios Rytų po
litikos.

pat draugavo su kita len
ke Ida Kovalska.

Vieną dieną, kai Van
da naktį išėjo iš Fergu- 
sono draugų, trys Ver- 
tinskio agentai ją pagro
bė ir nusivežė automo
biliu į NKVD būstinę. 
Bet nežiūrint ilgo tardy 
mo nieko iš jos neišpe- 
šė, kaip tik jos pačios 
istoriją, kad Merseris ją 
ištraukė iš lenkų stovyk
los ir ja rūpinasi grynai 
iš mielaširdingumo, bet 
ji visai nežino, ar jis tu- kį aš įsivaizdavau iš Wan 
ri kokius ryšius su na- dos pasakojimų,—pasa- 
ciais ir sabotažų organi- kė Ida Merseriui. --- Aro- 
zatoriais. gantiškas, sausas, nejaut-

Fabien Martiensen, ku- rus. Vargšė Wanda. 
r į Beria atsiuntė į Te
heraną prižiūrėti Ver
tinski, patarė būti at
sargesniu tardant sve
timšalius. Bet Verins- 
ki laikėsi senos mokyk- padarėte pas save apgy- 
los ir ten kur geruoju ne- vendinęs! Pagaliau, ko- 
pavyko išgauti prisipa- <" ...

— Kodėl vargšė Wan- 
da? Ką aš jai pada
riau? Ar aš kada ją 
įžeidžiau?

— Tai viskas ką jūs

dėl jūs ją pasiėmėte? 
Kodėl ją laikėte, jei ne 
turėjote jai jokių jaus
mų?

Merseris nustebintas 
žiūrėjo kur Ida taiko. Ar 
tai alkoholis kalba, ar ji 
žino ką daugiau apie 
Wandą.

— Pasakykit man, ko
dėl jūs prieš mane esa
te taip nusistačiusi?

— Jūs gerai žinote, 
kad Wanda į jus yra įsi 
mylėjusi. Kodėl tad ją 
pas save laikėte, jei tuo 
pačiu jai neatsakėte. Ar 
vargšė mergina dar ne
užtenkamai iškentėjo?

Nepajėgdamas atsaky
ti, Merseris pripildė stik 
lūs. Jis norėjo žinoti, ar 
tai Wandos žodžiai, ar tik 
ji pati tokias išvadas da
ro. Bet toks klausimas jį 
būtų tik dar kvailesniu 
pastatęs merginos aky- _*a*®yės. 
se.

kankinimų. Ir dabar jis 
bijojo, jei paleis Wan- 
dą, tai ji viską papasa
kos Merseriui, o šis, 
kaip neutralaus krašto pi
lietis, gali pridaryti dip
lomatinių nemalonumų. 
Geriausiai būtų visiškai 
likviduoti, nes lavonai 
niekad nekalba.

Bet Wanda atrodo tik
rai nieko nežinojo ir ji 
net nesugebėjo sukurti is
torijos, kuri būtų įdomi 
Vertinskiui.

Po viso ilgo tardymo, 
Vertinski pasisuko į 
vertėją:

— Paaiškinkit jai, kad 
čia aš turiu keturiasde
šimt vyrų. Jei ji tylės, 
tai kas pusvalandį ateis 
vienas su ja pasilinks
minti. Ir taip tęsis, kol 
ji prabils. ***

Merseris, nesulaukda
mas grįžtančios Wandos 
pradėjo teirautis jos 
draugų. Kai buvo išsiaiš
kinta, kad ją nusivežė 
trys vyrai, visi susirin 
ko pas Merserį tartis ką 
daryti. Merseris palikęs 
Fergusoną, Chapat, Idą 
Kovalski ir Wollheim ša
itane, nuėjo į kitą kam
barį paskambinti Down- 
wardui. Anglas jau ir taip 
turėjo užtenkamai kom
plikacijų dėl tos lenkės, 
bet dabar iš Merserio 
balso suprato, kad isto
rija rimta. Jis jam paža
dėjo pasiteirauti ir jei 
ką sužinos, pranešti.

Merseris pasakė Fer
gusonui, kad skambino 
britų karinei policijai, 
kad ši pasiteirautų ira
niečių policijoj. Tai ne
patiko Fergusonui, kuris 
norėjo pats viską tvarky
ti. Bet sutarė laukti ry
to. Kada svečiai norėjo 
išeiti, Merseris papra
šė juos pasilikti. Kiek
vienu atveju jis negalė
jo užmigti ir jam bus 
lengviau praleisti naktį 
su žmonėmis, ypač 
kad jam įdomu buvo ge
riau pažinti Wandos drau
gus.

Buvo jau antra valan
da ryto kai atkišo trečią 
bonką whisky. Trečią va
landą ji buvo tuščia. Mer
seris prikėlė tarną ir lie
pė paruošti kavą ir ką 
nors užkąsti. Aišku, vi
si jie kalbėjo tik apie Wan- telefonas 
dą ir Merseris pradėjo Tai ką Downward pasa- 
ją geriau pažinti, pama- kė, Merserį labiau sujau- 
tė visai kitoje šviesoje, dino. Dabar buvo tikras

— Nekalbėkime apie 
tai daugiau. Tai ką jūs 
pasakėte, man yra dide
lės svarbos. Jūs supran
tate. Didelės svarbos. 
Aš manau, kad turėčiau 
jums padėkoti. Gal aš 
esu kvailas, bet tikėkite 
man, aš nesu akmeninis. 
Dėl visa ko kas liečia 
Wanda, aš esu sentimen
talus. ***

Bet Percy Downward 
nebuvo sentimentalus. 
Reikia pastebėti, kad 
žvalgybos agentai, ypač 
britų, niekad nėra senti
mentalūs.

Tačiau iš kitos pusės 
Merseris buvo ne tik ge
ras Downwardo agentas, 
bet jis turėjo ir asme
nišką simpatiją šiam 
šveicarui, kuris dirbo 
Anglijai be atlyginimo, 
rizikuodamas savo gyvy
be.

Jis nepritarė Merse
rio sentimentalumui 
Wandos atžvilgiu, bet pa
žadėjo padėti ir kai tas 
galima, jis visad sten
gėsi laikytis žodžio.

Septintą valandą ryto 
jis buvo pažadintas tele
fono skambučio. Skambi
no Merseris. Downward 
vis dar nieko nebuvo pa
tyręs apie Wandą, bet 
galvojo greit turėsiąs ko
kių nors žinių.

Ferguson ir jo draugai 
dar pasiliko pas Merse
rį. Vienuoliktą valandą 

suskambėjo.

PRAŠO LIETUVIU TAUTAI
(Atkelta iš 1 psl.)

teisme. Dėl to Lietuvos 
gyventojai tai preziden
to kelionei skiria ypa
tingą dėmesį. Lietuvių 
tauta dėkinga JAV-bėms, 
joms lig šiol nepripažįs
tant Baltijos valstybių 
okupacijos.

Vliko rašte toliau nu
rodoma, kad Prezidento 
viešnagės Maskvoje me
tu pasikalbėjimuose galė
tų būti iškeltas Baltijos 
valstybių bei kitų kraš
tų, Rytų bei Vidurio Eu
ropoje, sovietų įtakoje 
esančių, klausimas. So
vietai, savo tikslų siek
dami, naudoja įvairias 
priemones paversti pa
stovia šių dienų terito
rinę bei politinę padėtį, 
tuo pačiu metu skelbda
mi skatiną politinės įtam 
pos švelninimą. Rusai vi
liasi gauti iš Vakarų di
džiųjų valstybių net paža
dus minėto status quo 
klausimu,

Vlikas pažymėjo, kad 
dabartinė padėtis Euro
poje atsiradusi dėl visos 
eilės Sovietų agresijos 
veiksmų. ir tarptautinės 
teisės pažeidimų. Todėl, 
jei dabartinė padėtis bet 
kuriuo būdu būtų pripa
žinta, tai turėtų tokius 
neigiamus padarinius:

a) būtų įteisinti ne
natūralūs, jėgos keliu at 
siradę pakeitimai Euro
poje,

b) būtų pasitarnautaSo. Laisvės Taryba, kurioje 
vietų Sąjungai, jai spren dalyvauja Lietuvos, Lat- 
džiant vidaus bei užsie- vijos ir Estijos Laisvės 
nio sunkumus, taigi, ją Komitetai New Yorke, 
įgalinant dar labiau grės- JAV Prezidentui R. M. 
ti taikai bei pastoviai Nixonui š. m. gegužės 
laisvosios Europos da
lies bei kitų pasaulio sri
čių padėčiai,

c) įtampa pasauly, 
užuot sumažėjusi, dar pa
didėtų ir

d) būtų kirstas skaudus 
smūgis sovietų pavergtų 
tautų viltims sulaukti

•••
nebus pripažinta sovietų 
imperijos ekspansija".

Ryšium su išdėstyto
mis mintimis Vlikas krei
piasi į JAV Prezidentą, 
jo prašydamas:

a) toliau nepripažinti 
neteisėto Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir tai patvirtin
ti Maskvos pasitarimuo
se,

b) susilaikyti nuo bet 
kokių pažadų ar nuolaidų 
Sovietų vadams, jei tai 
tiesiogiai ar netiesiogiai 
galėtų pažeisti tradicinį 
JAV-bių reiškiamą nepri 
pažinimo nusistatymą ir 
tuo būdu pakenktų ar ati
dėtų pavergtųjų tautų sie
kimus, joms laisvės 
trokštant, ir

c) reikalauti iš Sovietų 
vyriausybės suteikti lie
tuvių tautai laisvo apsi
sprendimo teisę, kuria 
būtų atstatyta nepriklau
soma, demokratinė Lie
tuvos respublika.

Rašto pabaigoje nuro
dyta: šiuo metu ypatingai 
Lietuvoje tebesant drau
giškoms nuotaikoms JAV 
atžvilgiu, Prezidentui 
siekiant teisingos taikos, 
jo sėkmė žymia dalimi 
priklausys nuo tų nuotai
kų stiprumo bei pastovu
mo. Jei jos silpnėtų, tuo 
tepasinaudotų laisvės ir 
JAV priešai.

Baltijos Valstybių

mėn. 9 d. pasiųstame r aš. 
te pažymėjo: lietuviai, 
latviai ir estai tebeturi 
viltį, jog būsimoji Tai
kos Konferencija atstaty. 
sianti Rytų bei Vidurio 
Europos tvarką, parem
tą tarptautinėmis sutarti
mis bei didžiųjų valsty
bių karo metu ir jam pa
sibaigus padarytais įsi
pareigojimais.

Taryba atkreipė dė
mesį į tai, kad Sovietų 
Sąjunga siekia tarptauti
niu mastu įteisinti savo 
imperialistinę plėtrą Bal
tijos valstybes okupavus, 
ir ji siekia per jos siū
lomą Europos Saugumo 
Konferenciją savo koloni
jinę imperiją sutvirtinti. 
Taryba teigia: tokia Kon 
ferencija tegalima bend
ro europinio susitarimo 
rėmuose, kai šalia kitų 
klausimų, turėtų būti at
statyta Baltijos valsty
bėms karo metu padary 
ta žala. Šių valstybių klau - 
simas priklauso spręsti 
pastarojo karo sąjungi
ninkams .

Taryba, kreipdamasi į 
JAV Prezidentą, pareiš
kė pasitikėjimą, kad se
kant D.D Eisenhowerio 
ir W. Churchillio žo
džiais, pareikštais 1954 
m. birželio 29 d. (Poto- 
mac Deklaracija), jis, 
Prezidentas, "nebus da
lyviu bet kokio susitari
mo ar sutarties, kuria 
būtų patvirtintas ar pra
tęstas pajungimas" Esti
jos, Latvijos ir Lietu
vos.

Taryba linkėjo Prezi
dentui sėkmės jam nepa
ilstamai siekiant patik
rinti teisingą bei pasto
vią taiką. (ELTA)

Vlikas pabrėžė: "Lie
tuvių tauta turi ypatingą 
viltį bei pasitikėjimą, jog

dalykas, kad Wanda yra 
atsidūrusi rusų rankose. 
Tokie pagrobimai Tehe
rane vykdavo kasdien ir 
anglai nieko negalėjo pa
daryti. Daugelis lenkų su 
vokiškais vardais taip 
dingo. Patirta, kad Mer
seris ir Wanda jau savai
tę buvo rusų sekami, tad 
lengva suprasti kas įvy
ko.

Merseris norėjo suži
noti, kur rusai laiko Wan- 
dą, jei ji tikrai jų ranko
se. Downward atsakė, 
kad nieko nežinąs, kas bu
vo netiesa, bet jis neno
rėjo, kad jo geriausias 
agentas vienas bandytų 
ją gelbėti. Ar iraniečių 
policija gali ką padėti, 
paklausė Merseris. Aiš
ku ne. Downward? Irgi 
ne. Net jei pats Merse
ris būtų pagrobtas, jis te. 
galėtų veikti tik kompli
kuotų diplomatiniu keliu.

Ar galima su rusais už 
mėgsti kokį kontaktą? 
Ne, tai negalima. Ar nė
ra rusų agento kurį gali 
ma būtų papirkti? Taip, 
yra vienas, bet... Percy 
Downward žinojo, kad ne
turėjo to sakyti, bet jis 
visvien pasakė. Tiesa, 
ta paslaptis, kurią jis iš 
davė, buvo žinoma dau
geliui Teherano šnipų. 
Jis davė Merseriui du 
vardus. Vienas jų buvo 
Paul Pourbaix, belgas 
profesorius.

(Bus daugiau)

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS
Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pa

gerbti istorinės Lietuvos valstybės įkūrėją, KARALIŲ 
MINDAUGĄ, minint atkurtosios Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų sukaktį.

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio — 1972 
metais.

Medalio projektas ir gipso modelis skulptoriaus — 
Vytauto Kašubos darbas.

Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir 
Lietuvos 3-jų Prezidentų medalį 1968 m.

MEDALIO NUOTRAUKA PADIDINTO MASTELIO

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralaus 
dydžio 39 mm.

Užsakyta tik 1000 vienetų. 
Parduodama medalio kaina $12.50.

Su reprezentacine dėžute — $15.00. Pašto išlaidoms 
pridėti 50 c.

Užsakymus su čekiu, Lithuanian Foundation vardu, 
siųsti LF adresu:

2422 West Marąuette Rd., Chicago, III. 60629.
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Naikinamas lietuviškas žmogus

TAUTINĖS SPAUDOS RĖMIMAS
Mūsų organizaciniam veikimui sava spauda 

sudaro pagrindinį ramstį. Be savos spaudos Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos veikimas būtų 
žymiai sunkesnis ir silpnesnis. Reikalai, kuriais 
ALT S-ga gyvena ir kurie jai rūpi, savoje spau
doje ryškiau iškeliami ir lieka artimesni bei la
biau suprantami.

Šiuo metu iš savos spaudos turime laikraštį 
Dirvą ir žurnalą Naująją Viltį. Ir todėl Dirvos ir 
Naujosios Vilties reikalai turi rūpėti visiems ALT 
S-gos skyriams bei nariams.

Atrodo, kad kai kurie skyriai ir nariai perma- 
žai skiria dėmesio tiems leidiniams paremti.

Atsižvelgiant į kainų pakilimą ir patarnavimų 
pabrangimą tenka šiuo metu Dirvai su dideliu tau
pumu kovoti dėl finansinio išsilaikymo. Nors kai 
kurie skyriai ir nariai, o taip pat ir kiti skaityto
jai, viena kita proga Dirvą paremia (tai matyti iš 
aukotojų sąrašų Dirvoje), tačiau vis dėlto dar daug 
daugiau kas galėtų jai padėti paskiriant kurią au
ką ar padidinant savo įnašus į Vilties Dr-ją, kuri 
yra atsakinga už laikraščio leidimą.

Ateina vasaros laikas, kuris kiekvienam laik
raščiui yra pats sunkiausias laikotarpis: ir Dir
vai tokiu metu tenka turėti papildomų išlaidų, o pa
jamų vasarą visuomet būna mažiau.

ALT S-gos Valdyba manytų, kad skyriai ir at
skiri nariai, tuoj pat turėtų Dirvos reikalams pa
skirti kokią auką. Aišku, būtų Valdybai svarbu, jei 
paramos Dirvai teikėjai apie tai painformuotų ir 
ALT S-gos Valdybą.

Dėl savo žurnalo leidimo buvo kalbama kiek
viename ALT S-gos Seime. Pagaliau žurnalas Nau
joji Viltis atsirado: jau išleisti trys numeriai. 
Leidėjai — L.S.T. Korp! Neo-Lithuania ir ALTS- 
ga, redaguoja Dr. J. Balys (pirm.), A. Laikūnas ir 
Dr. B. Nemickas.

Suprantamą, Naujoji Viltis iš prenumeratos 
negali išsilaikyti. Skelbimų nėra, leidėjams tenka 
pridėti iš savų lėšų.

Nors prieš kurį laiką ALT S-gos Valdyba pra
šė skyrių ir narių sava auka prisidėti prie žurna
lo leidimo, tačiau iki šiam laikui tik keli skyriai 
atsiliepė: East Chicagos skyrius su 100 dol., Los 
Angeles sk. taip pat su 100 dol. ir E. St. Louis 
skyr. su 25 dol.

ALT S-gos Valdyba tų skyrių' valdyboms ir 
nariams širdingai dėkoja nes jų yra parodytas 
žurnalo leidimo įvertinimas ir padėties suprati
mas (S-gos Valdybos visos pajamos ateina tik iš 
skyrių).

Norėtųsi tikėti, kad ir kiti skyriai ir nariai 
taip pat prie žurnalo leidimo prisidės ir tuo ALT 
S-gos Valdybai padės.

Aukas Naujosios Vilties reikalams reikia siųs
ti ALT S-gos Valdybos vardu.

Teodoras Blinstrubas Kazys Kasakaitis
ALTS-gos Pirmininkas S-gos Sekretorius

Sovietinės tironijos 
režimas ok. Lietuvoje tu
ri visas būdingas ir ka
pitalistinėms santvar
koms problemas. Jaučia
mas darbo jėgos pertek
lius ir ta problema gra
sinama nedarbu.

Sovietinė tironija suk
čiaudama mėgina šią pro
blemą išnaudoti savo 
slaptiems planams: su
mažinti tautinį potencia
lą nerusiškoje periferi
joje. Prisidengę nedarbo 
titulu stengiasi dalį lie
tuviškojo jaunimo išga
benti iš Lietuvos, nuskan
dinti bekraštės Rusijos 
plotuose, nutautinti. Tuo 
tarpu ok. Lietuvoje karšt
ligiškai steigiamos įvai
rios įmonės, kurių žalia
vos vežamos iš už tūks
tančių kilometrų, nuo 
Uralo, iš Sibiro, iš Kau
kazo. Ir tai sutiksiu,kad 
iš Rusijos importuoti dar

bininkai stotų prie tų eko
nomiškai nepelningų įmo 
nių staklių. Ekonomiškas 
absurdas čia atlieka svar
bų šalies nutautin .mą.

Komunistiniai laikraš
čiai, skirti jaunimui, už
versti skelbimais, ieš
kančiais savanorių į Rau
donąją armiją. "Jaunuo
li, tave kviečia karo mo
kyklos!" skelbia atsi
šaukimai.

Sverdlovskio tankų 
mokykla, Leningrado ka
rinė politinė mokykla, 
Simferopolio karo staty
bų mokykla, Kur gano avi
acijos politinė mokykla, 
Donecko inžinerijos karo 
kursai, Kijevo jūrų poli
tinė mokykla, Rostovo ka
rinis politinis fakultetas, 
Alma Atos karo vadų mo 
kykla, Maskvos aukštoji 
Lenino ir Raudonosios 
vėliavos ordinais apdova 
nota RTSFSR Aukščiau

sios Tarybos bendroji ka
ro vadų mokykla, Omsko 
dukart Raudonosios Vė
liavos ordinu apdovanota 
M. Frunzės bendroji ka
ro vadų mokykla, Kaza
nės tankų vadų mokykla, 
Uljanovskio gvardijos 
tankų mokykla, Charkovo 
tankų mokykla, Celiabins- 
ko tankų mokykla, Gorkio 
ryšių mokykla, Novočer- 
kaskio aukštoji Raudono
sios Vėliavos ordinų ap
dovanota Tarybų Sąjun
gos maršalo V. Sokolovs 
kio ryšių karo vadų mo
kykla, Plotavos, Rieza- 
nės, Uljanovskio, Čere- 
pivicų, Kijevo, Kalinin- 
ko...

Begaliniu srautų, kuk
lesnių ir mandrių titulų 
mokyklų pavadinimai
mirga spaudos skelbi
muose. Kiekviename
skelbime siūlo jaunam vy
rui stipendiją, karjerą, 
tarybinius titulus ir res- 
pektą visuomenėje. Ne
didelei lietuvių tautai tai 
efektingas būdas išrauti 
iš tautos jaunus vyrus, 
juos nutautinti ir ištre
niruoti tikrais savo tau
tinių ambicijų priešais.

Greta to efektingo tau
tos nualinimo veiksmo, 
naudojamas ir proziškas 
metodas. Tai darbininkų 
verbavimas darbams, 
vykdomiems plačios so
vietinės imperijos už
kampiuose. Jeigu bolše
vikinė propaganda rėkė 
ir teberėkia, kad Nepri
klausomoje Lietuvoje bū
ta emigracijos kontorų, 
kvietusių vykti darbams į 
Braziliją ir Argentiną 
(kuriom tik nedidelis 
skaičius žmonių pasi
naudojo), tai dabar atida 
rytos valstybės remia
mos darbo jėgos ekspor
to kontoros. Tai vadina
mi "Valstybinio darbo re
sursų naudojimo komite
tai". Tos kontoros atida
rytos Vilniuje (Sodų 15), 
Kaune (Laisvės alėja 24), 
Klaipėdoje (M. Gorkio 
24), Šiauliuose (Gegužės 
Pirmoji, 21), ir Panevė
žyje (Lenino 21).

Tos kontoros verbuoja 
jaunus žmones darbams 
į "nuolatinius darbus Ar
changelsko srity, miško 
chemijos pramonės 
ūkiuose" bei Krasnojars
ko "chemijos pramonės 
srity". Reikia sudaryti 
sutartį, nuo gegužės 
mėn. pasirašiusiam su
tartį mokama persikėli
mo pašalpa, dienpinigiai, 
bagažo pervežimo išlai
dos. Darbo vietoje atvy
kęs darbininkas aprūpi
namas gyvenamuoju plo
tu (barake?).

Tokia yra Maskvos ata
ka prieš lietuvišką poten
cialą ok. Lietuvos terito 
rijoje. Lietuviškojo krau 
jo nuleidimas įgauna vis 
labiau sistematizuotą ir 
dėlto reikšmingesnį, pa
vojingesnį efektą.

"Lietuviškas" žmo
gus naikinamas ir kuria
mas "sovietinis pilie
tis".

• Jau laikas atsiųsti pi
nigus raštu užsisakiusiems 
veikalą (912 psl.) apie Lie
tuvos universitetus. Knyga 
išsiunčiama gavus pinigus: 
dabar 20 dolerių. Lietu
viams gyvenantiems Euro
poje ar Pietų Amerikoje ir 
LPDA nariams, kurie yra 
apsimokėję nario mokestį 
už 1962-1972 metus: — 
knygos kaina tik 15 dol. Pa
sinaudokite.

Liet. Prof. Dr-ja Ameri
koje, c/o St. Dirmantas, 
6616 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629 U.S.A.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

STASIO SANTVARO KŪRYBINIAI VEIDAI
(JO 70 METŲ JUBILIEJAUS PROGA)

"Kas esat jfls, atlėkę metai: 
Ar brėkštanti diena,
Ar meilės ilgesiu apsvaigusi 

daina. 
Ar laimės troškulio svajonė ku

pina, 
Ar niekeno nesustabdyti ratai?“

(S.S. Aidai, 1962 m. birželio m.
6 nr.) 

... taip klausė poetas Sta
sys Santvaras prieš de
šimtį metų, kankinamas 
tos pačios minties, kaip 
ir mes visi, pasijutę pa
gauti gyvenimo ratų su
kūrio, kai "bėgam iš sa
vos buities trumpų die
nų, pavargę nešam naš
tą skausmo akmenų".

Sukaktuvininkas poetas Stasys Santvaras, kuriam Vilties Draugi
jos pirm. Aleksas Laikūnas ir Dirvos redaktorius Vytautas Ged
gaudas pasiuntė šio turinio sveikinimą: "Retos ir brangios sukak
ties proga mes nuoširdžiai sveikiname Tave kaip veiklų ir mielą 
tautinės spaudos ir ypatingai Dirvos bendradarbį, turtinantį mū
sų kultūrinį rašto ir žodžio lobyną. Tešvyti Tavo talentas dar daug 
metų metais ir dešimtmečių dešimtmečiais, teikdamas Tauasmeni- 
nį džiaugsmą, o Tavo kūrybiniai polėkiai tesulaukia plačiosios lietu
vių visuomenės padėkos ir pagarbos".

70 metų amžiaus gar. 
bingo jubiliejaus proga 
Stasys Santvaras, visa
pusiškai kūrybingas, jau
natviškas ir entuziastin
gas tiek savo kūryboje, 
tiek gyvenime, ryškėja 
savo asmenybe, turinčia 
ištisą eilę kūrybinių vei 
dų. Jei plačiuose litera
tūros mylėtojų sluoks
niuose Santvaro vardas 
savaime yra sutapdina- 
mas su poeto titulu, tai 
jo gyvenimo turinys at
skleidžia Stasį Santva
rą kaip muzikos žinovą, 
operos solistą, žurnalis
tą, dramaturgą, visuome
nininką, ir, pagaliau po
etą iš Dievo malonės.

įvairiose literatūrinė
se šventėse klausytojai 
pastebimai gėrisi ne vien 
jo įdomia ir jautria kū
ryba, bet taip pat jo 
skambiu kultyvuotu bal
su, įspūdinga dikcija ir 
kalbos tono niuansais. 
Ir tai ne be pagrindo. 
Nors dar labai jaunas, 
vos 19 metų S, Santvaras 
pasirodė spaudoje su sa
vo pirmaisiais eilėraš
čiais (1921 metais), ta
čiau iš prigimties muzi
kalus ir gero balso savi
ninkas baigęs Klaipėdos 
muzikos konservatoriją, 
gavęs valstybinę stipen
diją, gilino dainavimo stu
dijas Milane. Grįžęs į 
Lietuvą, 1932-1934 me
tais dalyvavo lietuviškos 
operos scenoje kaip te- 
noras-solistas įvairiuo
se vaidmenyse. įsigijęs 
išsamų muzikos pažini
mą, būdamas talentingas 
poetas, jis padarė didelį 

įnašą į mūsų muzikos is
toriją, išversdamas išti
są eilę garsių operų lib— 
retto (Marta, La Bohe
me, Parduotoji Nuotaka, 
Otelio ir kt.). Šalia to, 
pats sukūrė net keletą 
originalių operų libretto, 
kurių žinomiausias yra 
"Eglė Žalčių Karalienė". 
Jo vertimai pasižymi kal
bos skambumu, tiksliu 
prisitaikymu prie muzi
kos, ir subtiliais lyri
niais - romantiniais niu
ansais.

Daugiapusiškai kūry
bingas, su jautriu esteto 
-kūrėjo skoniu, jubilia

tas turėjo progos pasižy
mėti kaip dramaturgas ir 
teatro direktorius, pa
keldamas mūsų dramos 
teatro meninį lygį ir ypa
tingai sutiprindamas 
jaunimo teatrą. Su neiš
semiama energija ir en
tuziazmu jis skatino ei
lę rašytojų savo kūri
niais turtinti mūsų dra
mos repertuarą, ir tų pas
tangų pasekmėje turime 
tokius klasinius dramos 
veikalus kaip Grušo "Tė
vą", Dovydėno "Malūni
ninko dukterį" ir kitus. 
Pats keletos dramos vei
kalų autorius, išgyvenęs 
kiekvienam kūrėjui neiš
vengiamus nepasiseki
mus, su savo perkurta 
"Žvejų" drama susilaukė 
užtarnauto pripažinimo. 
"Žvejai" buvo išversti į 
keletą kalbų ir vieno se
zono metu buvo suvaidin
ti virš 50 kartų.

Iš prigimties jautrus 
visoms mūsų kultūrinio 
bei visuomeninio gyveni
mo apraiškoms, jubilia
tas, reikalui esant, neven
gė nei administracinių 
bei visuomeninių parei
gų. Su savo šeima, tapęs 
antrojo pasaulinio karo 
bename auka, kaip ir tūks
tančiai jo tautiečių, karui 
pasibaigus Vokietijoje 
ėmė organizuoti išsi
blaškiusius pabėgėlius ir 
buvo išrinktas Ditters- 
weilerio Tremtinių Bend
ruomenės pifmininku bei 
lietuvių atstovu prie pran
cūzų okupacinės val
džios. Vėliau su šeima 
persikėlęs į Tubingeną 
tapo vienu iš pagrindinių 

iniciatorių Lietuvių RaA 
šytojų Draugijai atkurti 
ir buvo išrinktas pirmi
ninku, kuriuo išliko iki 
s-avo atvykimo į JAV. 
Tremties ir stovyklinis 
gyvenimas nepajėgė pa
laužti gaivalingos poeto 
dvasios, ir rūpestis as
menišku likimu netrukdė 
jam organizuoti literatū
rinių švenčių, pirmųjų iš
eivių literatūrinių p remi 
jų, nuolatinių kelionių į - 
lietuvių kolonijas. Jo 
skambus žodis, užkre- 
či antis entuziazmas, 
sveikas lietuviškas op
timizmas pragiedrino ne 
vieną valandą gyvenimo 
nevilties į benamių da
lios prislėgtus tautie
čius.

Atvykęs į Ameriką, Sta
sys Santvaras vėl akty
viai įsitraukė į įvairias 
mūsų kultūrinio gyveni
mo sritis. Eidamas LE 
redakcijos sekretoriaus 
pareigas, davė enciklope
dijai geroką pluoštą ori
ginalios ir vertingos me
džiagos literatūros bei 
muzikos srityse. Dirvos 
redakcinės kolegijos il
gametis narys, Vieny
bės, Draugo, Aidų bei 
Darbininko aktyvus bend
radarbis, Bostono gar
siųjų kultūrinių subatva- 
karių iniciatorius ir il
gametis vadovas bei daly 
vis, jis be atvangos toliau 
tęsė savo gyvenimo pa
skirtį — atiduoti visas 
savo kūrybines jėgas mū
sų kultūrinio gyvenimo 
tęstinumui.

Paskutinis, bene pats 
ryškiausias jubiliato vei
das iškyla mūsų minty
se — veidas poeto, ku
ris subtiliai išgyvena fi
losofo kančias, jausda
mas visą žmoniją kanki
nančius klausimus, su
rištus su žmogiškosios 
buities įprasminimu, ta
čiau tuo pačiu metu gi
liai reaguodamas į gyve
nimo įvykius, liečiančius 
jo tautą ir jo paties,kaip 
lietuvio, sielą. Net ir tau
tos likimo nujauta jame 
įleidusi šaknis: Savo ro
mantiškai - simbolinėje 
baladėje "Karžygių Mo
tina" (Židinys, 1936
m. lapkričio mėn.) jis 
perduoda tą nuotaiką, ku 
ri šiandieną neturėtų bū
ti svetima ir mūsų pa
vergtoje tėvynėje:
"... Pavasaris vėl pynė vainikus. 
Savam krašte ji vylės rasti atlo

šą patogią 
ir pailsėt, kol vakaras pakalnė

se paskleis rūkus... 
... Dabar, kai sutemos pakalnes 

ir laukus užlieja, 
iš kapo žengia jos vėle, 
ir, kaip plaštekė, ant sūnų kapų 

ji skrieja, 
pavasarį ant vyro palaikę iš

dygsta kaip gėlė..."

Jis taip pat yra vienas 
iš nedaugelio mūsų poe
tų, kurio subtili erotinė 
poezija yra skiriama mo
teriai, kaip įkvėpimo, 
džiaugsmo ir laimės ob
jektui, moteriai mylimai 
ir žaviiai, ne simbolinei, 
ne dirbtinai herojiškai, 
bet svajingai, ilgesingai 
ir mylimai. Jis ieško jos 
visur — ir gatvėje, ir 
pliaže, ir miesto skers
gatvyje; jis supranta jos 
tragizmą:

(Nukelta į 4 psl.)
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— Praeitame Dirvos 
numeryje, Tamsta, po
nas Menkeliūnai, vaiz
džiai nupasakojai atokiai 
gyvenančio lietuvio tra
gizmą. Išdėstęs faktus ir 
priežastis, gal sugebėsi
te patarti organizaci
joms kaip įtraukti toli
mus tautiečius į bendrą 
veiklą?

— Man atrodo, kad rei 
kėtų pradėti nuo asme
niškų kontaktų. Toli gy
venantieji lietuviai yra iš * 
siilgę gyvo žodžio, gyvo 
žmogaus, bet jie yra iš
sijungę iš bendro lietuvių 
gyvenimo ir dažnais at
vejais nežino kaip į jį 
grįžti.

S. Santvaras...
(Atkelta iš 3 psl.)

"Kas žvelgia J mane tokiom 
liūdnom akim 

Pro tą sidabro Stiklą?
O moterie, kalbėki su manim. 
Regiu, tu perėjai gyvenimo skais
tyklą" (Venera prie veidrodžio)

Moterį Santvaras myli 
visa savo poetiška siela:
"Regiu gelių kilimą tą raudoną 
ir Tavo liemenį, gražesni už 

marias...
Tau Tu paparčio žiedas, kur ra

dau per Šventą Joną, 
Tai Tu, kuri padės man eit per 

kalnus ir girias... 
... Tu man baltesnė už vandens 

leliją, 
grobuoniui tolima, kaip rytme

čio žvaigždė...
Tegu paliegę, į Tave žiūrėdami.

Pagyja, 
Bet man vienam, tik man turi Tu 
Sviesti ir spindėt... (Sužadėtinei)

1971 lapkričio mėn. 7 
dienos rašytojams pa
gerbti akademijoje Det
roite Stasys Santvaras 
užbūrė klausytojus savo 
"Daina Vyturėliui", sa
vo mintimis apie nemirs 
tančią draugystę, satyra 
apie mėnulio netekimą ir 
Dūminiais Langais, 
kreipdamasis vėl į pas
laptingą žavią moterį su 
prašymu: "nupūskim dū
mus nuo Tavo akių".

Ir taip, garbingai su
kakčiai priartėjus, pa
žvelgus į daugelį Stasio 
Š ant varo veidų, telieka 
vienas nuoširdus ir pa
prastas linkėjimas: te- 
liepsnoja kūrybinė jėga 
ir jaunatviškas entuziaz
mas dar daugelį vaisingų 
metų, kad jie neliktų, 
anot paties poeto, "...tik 
dūmų kamuoliai, Į laiko 
vandenį nukritę aukso 
obuoliai..."

tą.
Jaunimo organizacijos 

turėtų pravesti skaidrių, 
savo darbo filmelių ar 
magnetofoninių juostų ap. 
simainymo akciją. Iš vie
nos pusės būtų siunčiami 
lietuviškų mokyklų ar jau
nimo organizacijų subu
vimų, vaidinimų, pasiro
dymų, šokių vaizdai, cho
rų ar deklamacijų įrašai, 
— iš kitos pusės egzotiš
kų vietovių ar kasdieni
nio gyvenimo vaizdai. 
Tokie apsikeitimai būtų 
užuomazga susirašinėji
mams, vienų kitais susi
domėjimui ir, ilgainiui, 
suartėjimui.

Lietuvių bendruome
nių centrai savoj apylin
kėj atokiai gyvenančių 
lietuvių adresų dažniau
siai neturi. Tačiau vi
sada atsiranda draugas, 

RYŠIAI SU TOLI GYVENANČIAIS LIETUVIAIS ra
DIRVOS BENDRADARBĖS JŪRATĖS STATKUTĖS-DE ROZALES PASIKALBĖ

JIMAS SU VENEZUELOS LB RYŠININKU JUOZU MENKE LIŪNU
Organizacijos turėtų irgi yra įdomu nuvažiuo- 

paraginti stambesnių ko- ti pas pažįstamus įūkįar 
lonijų lietuvius nepraleis- aplankyti svetimą kraš- 
ti progų aplankyti toli gy 
venantį tautietį. Kai yra 
galimybė, jį asmeniškai 
pakviesti pas save, pav. 
įvairių minėjimų metu. 
Ypač yra patartina ke
liom dienom atsikviesti į 
svečius vaikus ir juos su 
pažindinti su didesnės 
bendruomenės jaunimo 
veikla.

Kalbu iš asmeniško pa
tyrimo. Man tenka nuolat 
važinėti po kraštą dar
bo reikalais, ir aš nere
tai išsuku iš kelio šim
tą ar net daugiau km tam 
kad aplankyti pav. vienui 
vienintelį toli gyvenantį 
tautietį. Džiaugiamės 
abudu, nes važinėdamas 
aš nemažiau išsiilgstu 
lietuviško žodžio, negu 
mane priimantis šeimi
ninkas. Jei kartais, dar
bo prispaustas, nespėju
visur atsilankyti, per se giminė arpažįstamas.ku- 
kančią kelionę randu raš ris tokio lietuvio adresą 
telį viešbutyje, draugai turi. Stambesnių susirin 
rūgo ja, ko aš apsileidau, kimų metu, būtųpatarti-

JAV organizacijos, bū- na pravesti publikoje "ad- 
damos stipriausios skai
čiumi visoje mūsų išeivi 
joje, turėtų pravesti vai
kų susirašinėjimų planą. 
Pav. didesnės JAV šeš
tadieninės mokyklos galė 
tų kreiptis į tolimesnes 
bendruomenes ir paieš
koti atatinkamo amžiaus 
korespondentų atokiai gy 
venančių lietuvių vaikų 
tarpe. Susirašinėjimas 
vyktų mokytojų — iš mo
kyklos pusės — ir tėvų 
— iš kitos pusės — prie- žinių biuletenį. Ten yra 
žiūroje. Turėtų būti pro
teguojami apsikeitimai 
įvairių kraštų vaizdais, 
filatelija, įdomesnių lan
kytų vietovių aprašymais 
ir t.t.

Tokie susirašinėjimai 
būtų užuomazga plates
nei draugystei ir, ilgai
niui, gal net abišalio at
silankymo viens pas kitą 
priežastimi. Tėvai, net 
tais atvejais kai jie gali 
padengti kelionės išlai
das, dažnai nerizikuoja 
siųsti vaiką vieną į toli 
esančią lietuvišką vasa
ros stovyklą. Atsiradus 
korespondentui ir bendra- laukti daug paramos. Vėl 
amžiui draugui, darosi 
drąsiau kur toliau pava
žiuoti, ar atvykti į lietu
višką stovyklą gerai ne
mokant lietuvių kalbos. 
Iš kitos pusės, didmies
tyje gyvenančiam vaikui

resų vajų".
Turint adresus, efekty. 

vi suartėjimo priemonė 
yra paprasčiausio aplink
raščio periodinis pasiun 
timas su įvairių "sočiai 
events" sąrašu ir asme
nišku kvietimu atsilan
kyti. Dauguma bendruo
menių berods taip daro.

Esu pastebėjęs, kad 
pav.Caracaso bendruome
nė leidžia mėnesinį, ne
didelį, mašinėle rašytą 

surašoma asmeniškos ži 
nios: kas gimė, kas mi
rė, kas ką vedė, kas na
mą nusipirko ir kas koją 
nusilaužė. Toli gyvenan
čiam lietuviui tokio biu
letenio pasiuntimas yra 
labai patartinas. Jame 
jis suranda žinių apie 
seniai pasimetusius drau
gus ir pažįstamus, apie 
visus tuos su kuriais sun- to — dydžio. Gera propa 
kaus įsikūrimo laikmety
je ryšiai nutrūko ir dau
giau nebeužsimezgė.

Akcija neturi būti vien
pusiška. Iš toli gyvenan
čio lietuvio galima su-

gi esu pastebėjęs, kad 
toks lietuvis yra linkęs 
pirkti lietuvišką prekę, 
bet dažniausiai Besiori
entuoja kur jągauti.Pav. 
mišrios šeimos manęs 
pakartotinai klausinėja 

ar yra lietuvių kalbos mo
kymo plokštelių su anglų 
ar ispanų vertimais. Nei 
aš, nei kiti nežinome, ar 
tokia prekė yra, o jei yra, 
kur ją gauti.

Lietuviškų knygų yra; 
atrodo, kad atsirastų ir 
lietuviškų leidinių kito
mis kalbomis, prieina
momis mišrių šeimų 
"antrajai pusei". Tačiau 
ant prekybiško pagrindo 
pastatyto lietuviškos pre
kės platinimo tinklo nė
ra. Tokio tinklo įsteigi
mui nereikia daug lėšų. 
Užtektų kartą į metus iš
siuntinėti mimeografuo- 
tą visuotiną ii’ visų išei
vijos srovių apimties ka
talogą apie laikraščius, 
žurnalus ir t.t. supakrei- 
pų atžymėjimais, kaino
mis ir adresais;parduo
damų knygų, vadovėlių, 
plokštelių ir t.t. sąrašus 
su kainomis ir parduotu
vių adresais; lietuviškų 
gaminių skelbimus (au
diniai, medžio raižiniai, 
muzikos instrumentai ir
t.t.) su kainomis ir t.t. Į 
tokį sąrašą turėtų būti 
įtraukti iš anksto sudary
ti vasaros stovyklų vai
kams, suvažiavimų, 
mokslo galimybių sąra
šai su kainomis, sąlygo
mis ir adresais. Daugu
ma toli gyvenančių lietu
vių už tokį katalogą ne 
tiktai mielai atsilygins, 
bet ir juo pasinaudos, tuo 
padidindami aktyviųjų 
pirkėjų skaičių.

Norint sudaryti atei
čiai skirtą modernų lie
tuviško "marketing" tink
lą, turime atkreipti ypa
tingą dėmesį į būsimus 
lietuviškos knygos pirkė
jus: į vaikus. Vaikams 
skirtos propagandos sri
tyje, mes neapsieisime 
be jaunimo pagalbos. Jie, 
jaunieji, yra arčiau su
sipažinę su moderniomis 
platinimo priemonėmis, 
jei gali tam tikslui kai 
kurias savo profesijas 
panaudoti. Vadinamoji 
"propaganda" nebūtinai 
turi būti pastatyta ant 
amerikietiško — su stam 
biomis išlaidomis suriš- 

ganda kartais susiveda į 
smulkmeną, bet tai turi 
būti "psichologinė" 
smulkmena: ant sąsiuvi
nio lipinamas paveikslė
lis, kišeninis kalendorė- 
lis ir t.t. Nepamirškime, 
kad išmokęs už lipynuką 
apmokėti kelis centus, 
vaikas vėliau mokės pats 
išsirašyti ir naują knygą.

Įvairių produktų fir
mos šiuos metodus gerai 
pažįsta. (Kalbėdamas,po

k GRAUDA

Apgaulinga dolerio galia

Dolerių hipertrofija banko sąskaitoje pripildo 
žmogų savo vertės pajautimu. Nulis tiktai aritme
tikoje yra nulis. Kitaip tas nulis atrodo banko sąs
kaitoje. Čia jau veikia kiti aritmetiniai dėsniai. 
Bankinis nulis yra galybė! Daugybė nulių banko sąs
kaitoje teikia tokių nulių savininkui daugybę žais
mingų sumanymų ir augina jam sparnus.

— Sparnus man meta doleriai, — pasakytų mo
dernus ir praktiškas poetas, apdainuodamas banki
nių nulių savininką.

Acapulco bangos, Suezo kanalo purvas, šventos 
karvės Benareše... Lyg astronautas aplinkplanetą 
sėkmingas keliautojas gali apžvelgti žemę iš tris
dešimties tūkstančių pėdų aukščio ir vienur kitur 
nusileisti kavos, rūmo ar vodkos išgerti.

Pavasariui pasibaigus tenka, ir reikia, kalbė
ti apie stebuklingą dolerio galią, kuri žmogų pake
lia iš vietos ir astronautiškai blaško po pasaulį.

Bet... apmaudingai tenka pridurti, kad praėjo 
tie laikai, kada doleris atidarydavo visas duris ir 
žalia jo galybė priversdavo veiterius ristele bėg
ti paskui jus ir be atsikalbėjimo nešioti jūsų vali
zas.

— Doleris! Hmmm... — taria viešbučio kler
kas, — ar neturite vokiškos markės, šveicariško 
franko?

Pagaliau, doleriui gailestingas ubagas, kaž kur 
prie Eifelio bokšto, išskleidė skelbimą:priimu net
gi dolerius...

Sic transit gloria mundi (taip praeina pasaulio 
garbė).

O gal mes, su gausiais nuliais banko sąskaito
se tiktai savo žemėje nesame nuliai? Užsienyje gi 
stebulkingai pavirstame... nuliais.

Acapulco bangos, Suezo kanalo purvas, šventos 
karvės Benareše...

— Hmmm, ar neturite mielas pone, vokiškos 
markės, jankių doleris mums nepatinka!

nas Menkeliūnas man pa
rodo laikrodžių rekla
mos , vizitinės kortelės 
dydžio kalendorėlį, kuria 
dydžio kalendorėlį, kurio 
antroje psėje yra at
spausdintas firmos var
das ir išsišiepusio tigro 
atvaizdas.) Pasižiūrėki
te. Tigras nieko bendro 
neturi su laikrodžiais, 
nei su benzinu, nei su pa 
dangomis, o visų šių pre. 
kių skelbimai naudoja tig
rų atvaizdus. Firmos yra 
apskaičiavusios, kad psi
chologinė tigro "associ
ation" veikia į pirkėją.

Kuo gi yra prastesnis ge
ležinis vilkas? Okad Jūs 
žinotumėte, kaip vaikai 
šiuos kalendorėlius gau- 
dol (Žinau. Mano vaikai 
vėliau dėl šio kalendorė- 
lio susimušė, nes, pasi
rodo, p. Menkeliūnas iš
eidamas aiškiai nenuro
dė, kuriam iš penkių vai
kų jis tą iltingą'tigrą do
vanojo!).

Nenorėdami tolimo lie 
tuvio vaiko nustoti, mes 
turime jį sudominti lie
tuviškąja veikla tuomet, 
kai jo įspūdžiai grafiš- 

(Nukelta į 5 psl.)

(9) JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

Atvažiavę į miestą, tuojau pasiklausė polici
ninką: kaip pasiekti karo komendantą? Policinin
kas tiksliai nurodė ir jie lengvai susirado. Rašti
nėj neilgai laukė. Netrukus pasirodė adjutantas. 
Dailus, elegantiškas vyras. Jam pakartojo savo no
rą Adjutantas teatriškai iškėlė rankas, lyg besiren
giąs apglobti:

— Lėgion Etrangėre? Puiku! Tuojau paruo- 
šim pareiškimą. Prašau sėstis.

Specialiai atspausdintam blanke smulkiai su
rašė visas asmens žinias. Sustojo ir prie to punk
to:

-r O kuriam laikui pasižadate tarnauti?
— Kaip galima trumpiau.
— Mažiausia vieneri metai. Taiprivilegijapo 

šio karo. Pirmiau būtinai reikėjo penkeri metai.
— Pamėginsim metus. Jei patiks, ilgiau pa

siliksim.
— Gerai.... Puiku! Pasirašykit. Dabar eisi

me pas komendantą.
Kabinetas erdvus. Kariškai rimtas, be jokio 

liuksusinio balasto. Pulkininkas La Roche už di
džiulio stalo, bylomis apsikrovęs. Adjutantas išsi

tempė ir atraportavo:
— Pristatau du naujus legionierius. O čia jų 

pareiškimai.
Komendantas dviejų karų dalyvis, gerokai su

vargintas, pasenęs, bet energingas. Veidas malo
nus, draugiškas. Palankiai atsiliepė:

— Sveikinu! Prašau sėstis!
Ėmė žiūrinėti pareiškimus:.
— Iš Lietuvos.... lietuviai... Malonu. Šiek tiek 

esu girdėjęs apie tą kraštą ir žmones. Geriausi 
mano įspūdžiai. Vyrai — šaunūs kariai. Tikiuosi, 
smarkūs legionieriai būsit?

— Pasistengsim!
— Raštinėj išduos jums pažymėjimus ir po 

tris šimtus frankų avanso. Porą dienų galėsit pa
ilsėti.

Iš komendantūros išėjo kaip ir apsvaigę. Pa
sąmonėj neaiškiai dunksojo: laimėta ar pralaimė
ta? Džiaugtis ar graudenti?
PENKTAS

Į transportinį laivą MARSEILLE, tuo pat var
du uoste, krovė avis, karves, rideno statines, tam
pė dėžes. Čia talpino ir žmones.

Laivas didžiulis, bent trejų lubų. Baltas,gra
žus, lyg kokio kunigaikščio rūmai. Ilgai krovė. 
Džarzgė, sukinėjosi kranai, tartum ilgakaklės 
gervės. Tirštai rūko dūmai, pavėjui į jūrą neša
mi. Giliau bildėjo varikliai, besirengdami jūrų ke
lionei. Gyvai zujo laivo tarnyba. Rūpestingai viską

tikrino.
Liudas su Kostu nė maž nenuobodžiavo. Pir

mą kartą stambiame Viduržemio jūros uoste. Žval
gosi. Stebi. Labai įdomu. Daug įspūdžių. Kaip pa
liestas skruzdėlynas, įvairiom kryptim juda marga 
Žmonių masė. Vieni skuba į keleivinius laivus, 
kiti palydi juos. Vietomis juokas, linksma, kitur 
ašaros, nuliūdę veidai.

Kostas, savo įspūdžius besumuodamas, labai 
apsidžiaugė:

— Kaip lengva ir gera, kad čia dabar niekas 
nelydi mūsų. Nei to graudenimo, nei ašarų, nei ba
nalių atsisveikinimo ceremonijų.

Liudo tonas daugiau minorinis:
— Kadaise tikrai taip būdavb.... Nupratom,be 

veik pamiršom. Dabar, kad ir norėtumėm, nebe
gaus im taip...

Netrukus Liudas keičia toną:
-- Iš dalies gal ir gerai, kaip tu aiškini: ra

mu, niekas nevaržo ir nuotaikos neišblaško. Pasi
lieki su tomis pat savo mintimis, jausmais. Juk 
aš sąmoningai tik dėl to vengiau atsisveikinti su 
savaisiais. Iš sesers pusės tuojau alpimas, verks
mai, o svainis tikriausiai piktai užpultų: "Gal tu 
pamišęs ar gyvenimas nebemielas tau? Taip stai
ga ir į legionus? Bent gerai apsigalvotuml" Kuo 
gi būčiau galėjęs pasiteisinti? Nebent tai: esu jau 
suaugęs vyras ir galiu daryti, kas man atrodo tinka
miausia.

(Bus daugiau)
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O, MOTINA MYLIMA I
LIUCIJOS VIRPŠAITĖS-HOFMANIENĖS PASKAITOS NEOLITUANAMS 

CHICAGOJE, MOTINOS DIENĄ MININT, SANTRAUKA
Neseniai skaičiau ma

žą novelę "Briedė". Au
torius pasakoja, kaip 
Briedė tvankią vasaros 
dieną atsivedė prie gai
vios upės savo naujagi
mį briedį. Ji, briedė, su 
stojo ant smėlėto kranto 
ir iškėlusi galvą ilgai 
klausėsi aplinkos garsų. 
Atrodo, joks įtartinas 
garsas nedrumstė jos ra
mybės. Miškas ilsėjosi 
saulės nualpintas. Pušys 
skleidė sakų kvapą. Tin
giai raivėsi upė iš vin
gio į vingį, nuo vieno 
slenksčio prie kito.

Briedė buvo labai pa
vargusi. Po ilgos ir šal
tos žiemos, nuo nera
maus laukimo Štai to, ša
lia jos stovinčio, dar ne
tvirtomis kojomis ir bau 
giom akim, brieduko. 
Motina - briedė priglau
dė savo šiurkščias lūpas 
prie naujagimio gal
vos, tarytum, padrąsi
no jį ir pamažu pasileido 
į upę. Ėjo gilyn, kol ko
jom siekė dugną. Paskui 
pradėjo plaukti. Maloni 
vėsa apglobė visą jos 
didelį kūną. Ji giliai al
savo ir smulkiu lietumi 
pūtė į šnerves pakliuvu
sį vandenį. Mėgaudamą- 
si vartėsi nuo vieno šo
no ant kito... O ant kran
to nekantravo, trypčiojo 
mažasis briedukas.Ir jis 
bandė bristi į vandenį. 
Išsigandęs atšoko,lyg 
baimės ir nežinios sura
kintas. Briedė vis plau
kiojo ir gaivino savo iš
vargusį kūną. Viską kas 
dėjosi krante jos akys 
matė. Tai motinos bud
rios akys. Taigi jau gy- 
vulyje-motinoje vienas 
stipriausiai išsivysčiu
sių instinktų yra meilės 
ir savo vaikais rūpini
mosi instinktas.

Meilė ir motina, tai du 
šviesiausi žodžiai, du to
kie visiems reikalingi ir 
neatskiriami nuo vienas 
kito dalykai. Todėl ne
nuostabu, kad amžiams 
slenkant daug kas keičia
si ir dingsta. Gimsta ir 
miršta didieji poetai, ra 
šytojai ir kiti kūrėjai. 
Vieni jų greičiau kiti vė 
liau yra užmirštami.

Vienas vardas eina iš 
žmonijos kartos į kar
tą, per visus laikus lie
ka tas pats nepamiršta
mas vardas — Motina. 
Motiną, dažniausiai links
niuoja jos vaikai, kaip ly
giai gyvenimo kryžkelė
se suklupę jaunuoliai, šei
mas sukarusios dukros, 
kautynėse sužeisti kariai 
ir visi tie, kurie ją pra
radę ir kartkartėmis ne
prisiminė kada nors ją 
turėję...

Visur ir visais laikais 
motina buvo gerbiama, 
kaip gyvybės nešėja, ken
čianti ir mylinti rūpinto
ja ir globėja. O kur gi 
mes išmoktume mylėti, 
jausti šį sudėtingą ir tau
rų jausmą, jei jo neiš
moktume ant motinos 
rankų supami?

Žodį "mama" supran
ta visas pasaulis, nes mo
tinos meilė aukščiausia 
Žeinėje galima meilė.

Ryšiai su • ••
(Atkelta iš 4 psl.) 

kai įsirėžia atmintin vi
sam gyvenimui, tuomet, 
kai jaunatviškas žingei
dumas jįtrauktetraukia į 
bendraamžių grupę. Or
ganizacijos gali neabejo
ti, kad tokioj veikloj tė
vai joms padės.

Šiuo noriu užbaigti. 
Mes esame maža tauta, 
kuri šimtmečiais buvo 
planingai apkarpoma ir 
naikinama. Mūsuose ne
turi nei vienas žmogus at 
pulti, nes vienam nevalia 
kapituliuoti. Tačiau ma
no pastabos tiktai tuomet 
bus našios, jei į šią "žū
ti ar būti" kovą stos jau
nimas. Jaunieji yra mū
sų išeivijos dinamiškoji 
dalis, nuo jų priklauso 
mūsų ateitis. Ant jų pečių 
ilgainiui užgrius atokiai 
gyvenančio lietuvio klau
simo galutinis sprendi
mas.

Todėl ne tik kūdikis, pa
jutęs skausmą, baimę ar 
ilgesį, šaukiasi mamą, 
bet ir karo laukuose su
žeisti kariai skausme ir 
mirtyje šaukiasi mamą, 
nes kieno kito ranka gali 
švelniau šilčiau raminti 
skausmą, neviltį, negu 
motinos?

Žvilgterėkime dar 
aukščiau — į Dievo Moti
nos paveikslą. Daugelis 
pasaulio gražuolių por
tretų turėjo aistringiau
sių gerbėjų irvisdėltonė 
vienas tų atvaizdų nebuvo 
tiek bučiuotas, nė į vieną 
jų, nebuvo tiek žiūrima 
su tyra meile ir nėvie- 
nas jų nebuvo taip garbin
tas, kaip Didingos Mado
nos veidas.

Sakoma, kad Tvėrėjas 
kurdamas pasaulio še
devrus, paskutinę sutvė
ręs motinos širdį. Sukur
tajam pasauliui šviesti, 
šildyti ir gyvybę palaiky

balys auginąs

ŽALIAM
GIMTADIENI
lyja----- ---
Kovarnis dreba pašiurpęs.
Už kalvų — pavėlavęs pavasaris 
Aunasi žydinčias kurpes — 
Tulpę ir leliją------

Rąžos pavasario seserys — 
Bundančios gėlės —
Lyg žaliuojančios strėlės,
Iššokę
Iš žolės šlapių kailinių,
Jos stebi mėlyną šokį:

Atjaunėjęs,
Alyvom alsuojantis, vėjas
Basas
Siaučia ant išbarstytų
Žibuoklių vinių------

Giedodama
Skrenda į dangų
Medžio lazda.
Ir savo žalių sparnų
Išsigandus,
Ji suklinka
Žiedais----------

PANIKA
VIDURNAKTIS atidaro duris
Į žydinčią dykumą.
Sprogus pumpuro granatai —
Iš patalo pašoka
Užsimiegojusi žolė:

Žaliausiom kulkom
Šaudo medžių automatai,
Ir tulpių kraujo
Prilašėjus pakelė------

Aprasoja žemė šiurpu, 
Sapnuodama 
Aksomo guolyje.
Tik geltonkasė pienė 
Siūbuoja žalvario varpu 
Geltoną melancholiją-------

(Iš ciklo „Žydinti Dykuma”)

ti, Dievas danguje įžie
bęs saulę, o savo išrink 
tosios žmonių giminės 
džiaugsmui Jis padova
nojęs motinos širdį. Tei
giama, be saulės spindu
lio visokia gyvybė mir
tų, o be motinos širdies 
mūsų žemė būtų tuščia, 
šalta ir nyki.

Motina visur ta pati, ar 
karalių didikų didžiuose 
rūmuose, ar vargingoje 
bedalio lūšnelėje. Ji vis 
ta pati amžinoji motina 
ar prie sergančio kūdi
kio lopšelio, ar greta įka 
rą išeinančio pirmgl- 
mio sūnaus, ar prie kie
mo vartų laiminanti duk
relę, vyro šalelėn nuleis
dama.

Nūdien, aukšto mate
rialinio gerbūvio šalyse, 
dažnas aimanuoja, kad 
per mažas jo uždarbis 
esąs. Kiekvienas siekia 
didesnio atlyginimo, 
aukštesnių pajamų, ilges
nio poilsiavimo. Motina 
dirba visur ir visada, ne 
klausdama kiek ji bus at
lyginta, tik motina ne
streikuoja... Pastudijavę 
savą aplinkumą, be dide
lių mokslinių tyrimų pa
stebėsime, kad žmonija
išsigimsta, kai išsigims 
ta motinos. Istorija liu
dija, jog kenčiant, vargs
tant kraštui, tautai,mote
rys motinos daugiausia 
kenčia. Tėvų biologiški 
duomenys: fiziškos sa
vybės, gabumai, talentai 
persiduoda vaikams. Ne 
taip sau pasakyta: kokie 
tėvai, tokie ir vaikai. 
Bet išauginti žmogų ne
užtenka biologiškos mei
lės. Tėvų uždavinys — 
išauklėti pilnutinį— svei
ką kūnu, dvasia ir jaus
mais žmogų. O tam vi
sam be nusimanymo, ge
ro pavyzdžio ir tinkamos 
sąmoningos drausmės, 
reikia patiems tėvams 
yp ač motinai, būti pilnu
tine asmenybe.

Nemaža šių dienų mo
terų, ekonominių, sociali 
nių ir psichologinių fak
torių takojamos, užmirš
ta žmoniškumą, užmirš
ta kad žiedo paskirtis 
yra užmegsti vaisių. Ant
ra. Moteris, bekovoda
ma dėl savo išsilaisvini
mo iš vyro vergijos ir, 
bendrai, dėl savo teisių 
visuomeninėje santvar
koje, perdaug nukrypo į 
kitą kraštutinumą, įnorą 
suvyrėti. Siekdama sau 
lygių teisių su vyrais, ji 
nuėjo taip toli, kad už
miršo aukčiausiąją pa
skirtį — motiniškumą.

"Moteriškumas yra 
moters gyvenimo pras
mė, jos uždavinys, Jos, 
džiaugsmas, jos išgany
mas". Šitaip yra apibū 

. dinęs motiniškumą žy
mus rašytojas Alphonse 
Daudet, gyvenęs XIX 
šimtmetyje.

Bendrai kalbant apie 
motinas bei jųjų parei
gas, reikia pripažinti, 
jog ne visų kraštų moti
nų pečius slėgė ir tebe
slegia tie patys sunku
mai. Mūsų tėvynė Lietu 
va — mažas kraštas, ta
rytum, mažytis rasos la
šelis, prigludęs Baltijos 
pajūryje. Be to, jis be
siranda ant didžiųjų vals
tybių vieškelio... Tad jis 
buvo anksčiau ir šiandien 
tebėra svetimųjų nioko
jamas, spaudžiamas, 
prievartaujamas. O tokio 
je padėtyje, kaip anks

Dail. V. Stančikaitės iliustracija

čiau esu sakiusi, daugiau
sia kenčia, drauge dau
giausia aukojasi lietuvė 
motina. Lietuvą šimtme
čiais slėgė ir išnaudojo 
caristinė Rusija. Lietu
viai Rusijos priespaudo 
je baudžiavą ėjo, dešimt
mečiais buvo palikti be 
savo spaudos, knygų, be 
savojo rašto. Lietuvės 
motinos dalia anose apy- 
stovose buvo nepavydėti
na. Lietuvė motina liko
si ne tik gimdytoja, bet 
tautos mokytoja ir auklė
toja. Ji prie balanos švie
sos, sukdama ratelį ir 
rizikuodama būti žanda
rų užklupta, mokino sa
vo vaikučius gimtosios 
kalbos, savojo skaityti
nio, o dažnai ir tašytinio 
žodžio!

Lietuvė motina savo 
misijoje yra itin iškili. 
Ji buvo ir likosi ne tik 
gimdytoja, augintoja ir 
auklėtoja lietuvio žmo
gaus, savajam džiaugs
mui bei pasitenkinimui, 
senatvės paguodai, bet 
pirmoje eilėje Ji ruošė 
jaunąją kartą Dievui, sa
vajai Tėvynei ir visos 
žmonijos gerovei. Tik 
tokių motinų išauginti sū
nūs ir dukros buvo pajė
gūs sutraukyti ilgus am
žius Lietuvą ir lietuvius 
varžiusius pančius — 
svetimųjų jungą ir pri
kelti Lietuvą laisvam ir 
nepriklausomam gyveni
mui. Palyginti, trumpa
me laikotarpyje, Laisvo
sios Lietuvos lietuvė mo
tina savo pareigas tau
tai ir tėvynei atliko su 
kaupu. Vargdama, auko- 
damasi, daug ko sau at
sižadėdama, ji siuntė sa
vo vaikus į mokslus, į kO 
rybinį darbą. Lietuva su
žydėjo gražiausiais žie
dais: laisve, kūryba, pa
žanga ir gėriu bei gro
žiu. Bet ir vėl atėjo di
džiojo siaubo dienos. 
Raudonasis maras vėl už 
plūdo visokeriopai ky
lantį ir žydintį kraštą. 
Visa toji stichija naujai 
pravirkdė lietuvę moti
ną, jai matant kasdien 
kišamus į kalėjimus ar 
tremiamus į Sibiro tai
gas geriausius Lietu

vos vaikus. Siaubas, bai
mė ir drauge noras iš
likti gyviems, nemažąda 
lį lietuvių padarė pabėgė 
liais, tremtiniais, bena
miais.... Pasklido lietu
viai po visą pasaulį, di
džiąja dalimi patekdami 
į šį laisvą Amerikos kom 
tinentą. Naujose gyven
vietėse viskas svetima: 
kalba, papročiai, kultūra 
ir civilizacija... Bet lie
tuvio, o ypač lietuvės 
motinos ryžtas ir valia 
viską nugalėjo. Ji naujai 
susitelkė savyje ir vėl 
kūrėsi, triūsė ir vėl to
lydžio rūpinosi jaunąja 
generacija, josios moks
linimu bei gyvenimu. Lie
tuvių vaikai mokyklose ir 
akademijose savo gabu
mais, darbingumu ir as
menybe pirmaujančių ei
lėse. Lietuvė motina vėl 
imasi nė kieno neragina
ma savo namuose vargo 
mokyklos lietuviškam žo
džiui ir raštui pažinti... 
Garbė ir padėka mūsų 
motinoms, kurios vie
naip ar kitaip pagal sa
vo sugebėjimą, suprati
mą ir išsilavinimą jun
giasi į lietuvybės išliki
mo darbo barus.

Motinos Diena yra skir 
ta parodyti tą gražiąją ty. 
rą motinos širdį. Pačią 
gražiausią gegužės mė
nesio visu žalumupražy- 
dusio pavasario dieną, vi
so kultūringojo pasaulio 
vaikai skuba pas savo 
motinas su gėlėmis irdo 
vanomis ją pagerbti, pa
guosti ir išreikšti dėkin
gumą už jos neįkainoja
mą auką. Motinos vardas 
nuo senų laikų kultūringo 
žmogaus lūpose ir jo kū
ryboje buvo ir yra taria
mas su didele meile ir pa
garba. Kalbėti apie moti
ną, atrodo, visadperma- 
ža, per blanku, per šal
ta. Ne vienas rašytojas ir 
mūsų literatūroje, dalį 
savo kūrybos yra pasky
ręs savo gimdytojai. Štai 
Vincas Kudirka "Tėvy
nės Varpuoe" apie savo 
motiną taria: "mano moti
na davė man ką apskritai 
motina lietuvė gali duoti 

(Nukelta į 6 psl.)
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Darbingas LB Chicagos apygardos
SUVaŽiavilTiaS Antanas Juodvalkis

Lietuvių Bendruome
nės (LB) Vidurio Vaka
rų (buv. Chicagos) apy
gardos apylinkių pirmi
ninkų ir atstovų suvažia
vimas įvyko 1972 m. ge
gužės 14 d., Gage parko 
salėje, Chicagoje.

Suvažiavimą atidarė ir 
trumpu žodžiu pasveiki
no apyg. pirm. J. Jasai
tis. Kun. J. Kubilius S.J. 
sukalbėjo invokaciją, sa
vo žodžiui reikšmingas 
ištraukas paimdamas iš 
LB steigėjo prel. M. Kru
pavičiaus testamento. 
Suvažiavimą sveikino LB 
Tarybos pirm. V.Kaman- 
tas. Jis pažymėjo, kad 
visas lietuvybės išlaiky
mo darbas vyksta apylin
kėse. Kokios bus apylin
kės , tokia bus ir lietuvių 
bendruomenė.

Pirm. J. Jasaitis įpre- 
zidiumą pakvietė pirmi
ninkauti Balčiūną iš Le- 
monto, K. Kleivą iš Ci
cero ir V. Makiejų iš 
East Chicagos, o sekre
toriauti A. Bagdoną. Ci
cero apyl. pirmininkui V. 
Zalatoriui pasiūlius ir su
sirinkimui pritarus, pre
zidiumas papildytas dar 
vienu nariu — G. Galva 
iš Cicero.

Sudarytos dvi komisi
jos : registracijos - man
datų ir nominacijų - bal
sų skaičiavimo. Nuo re
zoliucijų komisijos atsi
sakyta, siūlant nutari
mus, jei tokie būtų 
įtraukti į suvažiavimo 
protokolą.

Pirmininkavimą pra
deda East Chicagos apyl. 
pirm. V. Makiejus. Per
skaitoma darbotvarkė, 
kuri, išbraukus punktą 
apie rezoliucijų skaity
mą, priimama.

VYKDOMŲJŲ ORGANŲ
PRANEŠIMAI

Pradėjo pirm. J. Jasai., 
tis. Jo pranešimas 
kruopščiai paruoštas (9 
lapai) ir išdalintas raštu 
visiems suvažiavimo da
lyviams. Pranešimo iš
tisai neskaitė, o pasiten
kino paminėdamas tik bū 
dingesnius ir svarbes
nius veiklos bruožus bei 
įvykius.

Apygardos valdybos 
veikla skirstoma į dvi 
pagrindines dalis: veikla 
savųjų (lietuvių) tarpe ir 
veikla amerikiečių bei ki
tų tautybių tarpe.

Savoje aplinkoje vie
nas iš pačių svarbiausių 
uždavinių buvo švietimo 
reikalai. Švietimo reika
lais rūpintis buvo paves
ta vicepirmininkui A. Juš-

kevičiui. Buvo sudaryta : 
Švietimo komisija įkurią 
įėjo: J. Plačas, S. Jony- 
nienė ir S. Rudys. Turėjo 
du švietimo reikalais pa
sitarimus su apylinkių 
pirmininkais, Tarybos 
nariais ir mokyklųvedė- 
jais. Įvykdė švietimo rei
kalams paremti vajų ir lo
teriją. Mokyklų reikalais 
kalbėta per radiją, tele
viziją ir rašyta spaudo
je. Nežiūrint dėtų didelių 
pastangų, mokinių skai
čius mokyklose nepadidė
jo, bet ir nesumažėjo.

Apyg. valdyba tam tik
rą dėmesį skyrė ir spor
to reikalams. Sporto rei
kalais rūpinosi valdybos 
narys Z. Žiupsnys. Su
ruošta moksleivių sporto 
šventė, kurioje dalyvavo 
per 100 jaunųjų sporti
ninkų. Daug talkino J. 
Bagdonas.

Nebuvo pamiršti ir or
ganizaciniai reikalai. Ry
šiai su apylinkėmis bu
vo palaikomi bendraraš- 
Čiais ir asmeniniais kon
taktais. Valdyba aplankė 
daugumą apylinkių irpa- 
telbėjo jų problemose, 

iuo metu veikia 17 apy
linkių. Valdyba stebėjo 
gyventojų kaitą, bet di
desnio susibūrimo vieno- 
je vietoje nebuvo, kad ga
lima būtų buvę steigti nau
ją apylinkę.

Visuomenę informuoti 
apie Apygardos veiklą bu
vo stengiamasi per laik
raščius trumpomis žinu
tėmis . Buvo sudaryta 
spaudos ir informacijos 
komisija, kuriai vadova
vo valdybos narys J. Vai
čiūnas. Lietuvių reikalų 
kėlimui amerikiečių tar
pe buvo pakviestas dr. K. 
Jusas.

Paminėta tragiškieji 
birželio įvykiai. Aktyviai 
dalyvavo Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičių įvy
kiuose. Prisidėjo prie de
monstracijų organizavi
mo, lėšų telkimo, telegra
mų siuntimo ir kt.

Valdyba aktyviai talki
no Dainų šventės komite
tui. Suruošė dainų šven
tės užbaigimo banketą 
Conrad Hilton viešbuty
je. Banketo rengimui va
dovavo O. Gradinskienė. 
Bankete buvo pagerbti 
visi chorvedžiai, o daini
ninkai nemokamai galėjo 
pasišokti. Banketas davė 
pelną.

Valdyba suorganizavo 
buv. PLBpirm. J. Bačiū- 
no paminklo atidengimo 
iškilmes.

Valdyba bandė suor
ganizuoti ir jaunimo (ne 
vaikų) ansamblį. Užuo-

mazga padaryta ir Jau vei
kia tautinių šokių grupė. 
Dedant daugiau pastangų 
galima suorganizuoti tau
tinių instrumentų muzi
ką ir chorą.

TALKA JAUNIMO 
KONGRESUI

Valdyba palaikė glau
džius ryšius su Jaunimo 
kongresui rengti komite
tu. Stengėsi sudaryti Jau 
nimo Metų komitetą, pa
grindiniu tikslu laikyda
ma lėšų telkimą. Buvo 
bandyta sukviesti Chica
gos apylinkių pirmininkų 
pasitarimą, bet į pirmą 
(gruodžio mėn.) pasta- 
rimą atvyko tik trys pir
mininkai, ir nieko nega
lima buvo nutarti. Sausio 
5 d. pasitarime nutarta 
apygardai skirtą 34200 
dol. kvotą neišskirstyti 
apylinkėms, bet vykdyti 
bendrai. Sudaryti komi
tetą, o apylinkės, pagal 
išgales, jam talkins. 
Greitosiomis Valdyba ne
surado sutinkančių įtą ko
mitetą įeiti, tad buvo su
darytas iš Apygardos 
valdybos narių: A. Bū
gos, K. Rožansko ir J. 
Vaičiūno. Rinkliava buvo 
pradėta vykdyti, o pats 
komitetas praplėstas.

Tačiau, kovo 19 d. atvy
kęs Centro valdybos vi
cepirmininkas J. .Gaila 
pareiškė, kad Centro v- 
ba pati imasi organzuoti . 
Chicagos apygardoje pi
nigų rinkimą ir apygardą 
nuo to darbo atpalaiduo
ja. Sudarytas komitetas 
ir pradėtas aukų rinki
mas buvo atšauktas. To
kiu centro valdybos el
gesiu apygardos valdyba 
buvo ne tik nustebinta, 
bet ir užgauta.

(Bus daugiau)
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K. Sragausko nuotrauka

Atsilankiusieji parodon domisi pristatomo dail. Jurgio Juodžio pasiektais laimėjimais. 15 kairės 
priekyje: dr. Šepetys, Petersonienė, Žiedas, dail. Juodis, dail. Smalinskienė, Briedis, Baukys, Šarka, 
Stonys ir kiti.

Detroito lietuvių žinios

spausdino, mecenatai 
yra geri J. Juodžio pa
žįstami Ona ir Juozas 
Briedžiai.

O, Motina...
(Atkelta iš 5 psl.) 

savo vaikams, dargi dau
giau, nes ji pati daugiau 
turėjo. Labai gražiai 
dainavo, labai puikiai 
margino margučius, la
bai dailiai sekė pasakas 
ir prie tų dailių dalykų 
mane pritraukė. Jeigu aš 
šiandie muzikantas, pa
taikau šį tą nupiešti ir, 
atsiprašant, eilėdirbis, 
tai motinos kaltė".

Jei pavartytume mūsų 
liaudies dainų lobynus, 
matytume, kaip dažnai 
motina yra mūsų dainų

motyvas. Pats motinos 
vardas yra įvairiausiai 
išreiškiamas: močiutė, 
motinėlė, močiutė sengal 
vėlė ir pan. Kiek šiuose 
žodžiuose sukaupta gra
žio ir kilnios meilės mo - 
tinai!

Todėl kartu su pavasa
riu kasmet ateinančią Mo 
tinos dieną pagerbkime 
žemai lenkdami galvas 
visoms lietuvėms moti
noms: Sibiro tremtyje, 
pavergtoj tėvynėj ir čia, 
išeivijoj, kartu su poetu 
P. Vaičiūnu:

O, mylima motina, laime, širdim atsigręžus, 
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs, 
Tik tavo meilė, kaip jūra, gili ir plati!

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

SPECIAL MACHINE 
SETUP MEN

Experience in setup and adjustment 
of special machines such as dials, 
ttunnions, and in-line transfer ma
chines. Mušt be able to read prints 
and special gauges.

ALSO

SCREW MACHINE 
OPERATORS & 
SĖT UP MEN

Experienced in setting ufc> čc running 
turret lathers & screw machines. 
Should be able to read prints ėc 
standard gauges.

ALLIED CHEMICAL CORP. 
AUTOMOTIVE PRODUCTs DIV. 

332 Cass Avė. 
Mt. Clemens, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(41-43)

Hammermen
and Heaters

Experienced 
LETTS DROP FORGE 

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

E. O. E.

WANTED AT ONCE 
TOOL AND DIEMAKERS 

JOURNEYMAN
For small sheet metai stamping n'nnt 
with small to medium size dies. Pro- 
gressive die experience detsircd. 
SHARON MANUFARTURING 

CO.
7325 DOUGLAS RD. 

LAMBERTVILLE. MICH. 
An F.qual Opportunity Emplover 

(37-43)

MENO PARODA
Dailininko Jurgio Juo

džio meno paroda Det
roite, suruošta Lietuvių 
Fondo vajaus komiteto, 
buvo atidaryta gegužės 7 
d. komiteto pirmininko 
Vytauto Kutkaus kalba ir 
paties dailininko tartu žo
džiu, o visi atsilankiusie
ji buvo pavaišinti kava ir 
skaniais pyragaičiais.

Gegužės 14 d. uždarant, 
inž. Vytautas Kutkus pa
dėkojo dailininkui už su
rengimą Detroite savo pa
rodos. Taip pat padėkojo 
ir visiems vienokiu arki 
tokiu būdu prisidėju- 
siems prie šios parodos 
surengimo. Didžiausia 
padėka priklauso Lidijai 
ir Vladui Mingėlams, ku
rie pas save apgyvendi
no ir visais reikalais rū 
pinosi, kad dail. Jurgiui 
Juodžiui ši paroda pasi
sektų.

Dailininko Jurgio Juo
džio parodą aplankė apie 
700 asmenų ir nupirko 8 
paveikslus už $5,000.00.

Vieną gražų paveikslą 
$275.00 vertės jis pado
vanojo LF vajaus komi
tetui. Nepamiršo ir Dir
vos korespondento, jam 
įteikdamas savo pa
veikslų albumą.

Parodoje buvo išstaty
ti 45 paveikslai. Ir jei 
kas matė J. Juodžio pa
veikslų nuotraukas laik
raščiuose, atvykęs į pa
rodą galėjo tik nusteb
ti, kiek daug jie skyrė
si nuo matytų nuotraukų. 
Paveikslai ryškūs, gra
žūs ir spalvos suderin
tos. Be to, jų dauguma ir
istoriniai. Kar. Juozapa- Detroito apylinkės valdy- 
vičiaus mirtis, Birutė Pa-bos pirmininkas Vladas 
langoje, Kęstutis ir Biru- Selenis. Meninę progra- 
tė, Gedimino sapnas ir pa- mą atliko jaunimas: Li- 
našiai.

Po parodos uždarymo 
J. Juodis su Detroito 
žurnalistais bei jų šei
momis asmeniškai atsi
sveikino ir buvo padary
tos nuotraukos.

Parodos metu į Lietu
vių Fondą įstojo tik 2 na
riai: Jadvyga ir Petras 
Putrius ir SLA 352 kuo
pa. Parodos programos, 
kurią meniškai ir gražiai 
Vilties spaustuvė at-

TELEGRAMOS 
PREZIDENTUI

Dievo Apvaizdos para
pijos taryba pasiuntė te
legramą Prezidentui R. 
Nixonui išreikšdama sa
vo pritarimą jo vedamai 
linijai Vietname, linkėda
ma ištvermės šiose sun
kiose valandose. Taip pat 
priminė, kad nepamirštų 
Lietuvos katalikų, kurie 
yra persekiojami - rusų 
komunistų ir tuo užsi
mintų lankydamasis 
Maskvoje.

Panašią telegramą pa
siuntė ir LB Detroito apy
linkės valdyba. Apylin
kės valdyba ragina visus 
lietuvius ir organizaci
jas siųsti prezidentui R. 
Nixonui telegramas ir ra
šyti laiškus sąryšyje su 
jo vedama linija Vietna
me ir prašymu užtarti 
persekiojamus Lietuvos 
katalikus būnant jam 
Maskvoje.

• LB DETROITO APY
LINKES valdyba paskyrė 
$300.00 kultūrinio centro 
statybai ir $200.00 jauni
mo kongresui

•MOTINOS DIENAjpa- 
minėta gegužės 14 d. Sv. 
Antano bažnyčioje buvo 
atlaikytos mišios ir api
budinta motinos reikšmė 
pamoksle.

Iškilmingas minėji
mas buvo atliktas 12:30 
Lietuvių Namuose. Minė
jimą atidarė, motinas pa 
sveikino ir žodį tarė LB

džio 29 d. pagrindinis ren
gėjas buvo Algis Zaparac- 
kas, o baliaus šeiminin
kas adv. Algirdas Ambro
se. Meninę programą iš
pildė Galinos Gobienės 
vadovaujama tautinių šo
kių grupė "Šilainė".

Senatorius Robert P, 
Griffin asmeniškai padė
kojo "Šilainės" šokė
jams ir su jais nusifo
tografavo.

•DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS susirinki
mas iš liepos 4 d. nukelia
mas į rugsėjo 17 d.

• JŪRŲ ŠAULIAI ge
gužės 28 d. rengia iš
važiavimą į Kodačių va
sarvietę. 9 vai. prasidės 
šaudymas ir 3 vai. bus 
bendri pietūs. Visa Det
roito visuomenė kviečia 
ma išvažiavime dalyvau
ti ir su šauliais praleis
ti dieną puikioje Kodačių 
vasarvietėje.

• LŽS DETROITO sky
riaus nariai sumokėjo 
priklausantį Žurnalistų 
Sąjungai nario mokes
tį už 1972 metus. Skyriui 
priklauso 18 narių.

A. Grinius

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

ARGO INDUSTRIES 
CORPORATION

E. Eliza St.
Schoolcraft, Mich.

(39-45)

tuanistinių mokyklų mo
kiniai ir karaliaus Min
daugo draugovės skautų 
"Miško Broliai" orkest
ras. Programą pravedė 
lituanistinės mokyklos 
mokinė Taura Zarankai
tė. Motinos minėjimą su
rengė LB Detroito Apy
linkės valdyba.

• MICHIGANO RES
PUBLIKONŲ TAUTY
BIŲ dešimtmečio ba
liaus, kuris įvyko balan-

WANTED EXPERIENCED 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY 
Mušt be egperienced for Jobbing type 
work. Steady employment, paid Holi- 
daya, paid vacation. paid hospitali- 
zation, and retirement program.

APPLY
PROCESS FOUNDRY CO. 

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

(39-46)

WANTED IST CLASS SKILLED
ALUMINUM EXTRUSION 

DIE REPAIRMAN 
Kavneer Company of Harrisonburg, 
Vįrginia, has an opening* for an ex- 
perienced die repairman. This. experi- 
ence mušt be in alurpinum extrusion. 
We offer an outstanding benefit pro- 
gram and a starting salary commcn- 
surate with experience and abifity. 
We are located in the beautiful Shen- 
andoah Valley of Virginia.
Write, giving experience and salary 
režuirements.

KAWNEER-AMAX
P. O. Box 403

Harrisonburg, Virginia 22801 
An Equal Opportunity Employer 

(41-47)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MUŠTO 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 savo įvairumu.

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

O, motina, mylima...
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Antanas ir Veronika 
Garniai, išgyvenę CIevelan
de 23 metus, prieš išvykda
mi nuolatiniam apsigyveni
mui į saulėtą Floridą, ap
lankė Dirvą ir atsisveikino 
su tarnautojais.

Antanas Garmus ilgus 
metus yra buvęs Vilties 
Draugijos revizijos komisi
jos pirmininku. Dabar iš
vykdamas įteikė 20 dol. pa
didinimui savo įnašų Vilties 
draugijoje.

A. ir V. Garmai žada įsi
kurti Palm Beach, Fla., bet 
kol įsigys nuolatinę rezi
denciją, laikinai sustos p.p. 
Tomkų vasarvietėj, Saphire 
Sea, 700 Ocean Dr., Juno 
Beach, North Palm Beach, 
Fla. 33403. Telef. (305) 
844-3388.

• INŽ. RAIMUNDAS 
IR GRAŽINA KUDUKIAI 
persikėlė gyventi į nau
jus namus: 17809 Brian 
Avė., Cleveland, Ohio 
44119. Telef. 486-5865.

Inž. R. Kudukis yra Cle
velando miesto valdyboje 
viešųjų įmonių direkto
rius.

PRANEŠIMAS APIE
II PLJ KONGRESĄ
Gegužės 25, ketvirta

dienį, 8 vai. vak. naujo
sios liet, parapijos patal
pose Jaunimo Kongreso 
Programų Komisijos 
pirm. dr. Algis Norvi
las padarys pranešimą, 
kas ir kaip kongrese bus 
keliama bei svarstoma. 
Clevelando lietuvių vi
suomenė kviečiama įpra- 
nešimą atsilankyti ir 
apie jaunimo kongreso 
visų dalių programas iš
girsti iš kompetentingo 
žmogaus. Jėjimas lais
vas.

Jaunimo Metų Cle
velando Komitetas

Šį šeštadienį, gegužės 27 d. 7 vai. vakaro
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

LITERATŪROS VAKARAS
Savo kūrybq skaitys
B. PŪKELEVIČIŪTĖ ir K. BRADŪNAS

PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR VAIŠĖS. ĮĖJIMAS $3.00. STUDEN
TAMS IR MOKSLEIVIAMS $1. OO. DĖL BILIETŲ SKAMBINTI 
P. TITUI 371-4328 ARBA D. STANIŠKIUI 531-8496.

abiejų autorių knygų ir 
gauti jų autografus. Va
karas įvyksta šv. Jurgio 
parapijos salėj, šeštadie
nį, gegužės 27 d., 7 vai. 
v. (automobilių statymo 
aikštėje bus policijos ap 
sauga). Po programos 
— jaukios vaišės ir šo
kiai, grojant orkestrui.

Rengėjai — "Ateities" 
klubas — nuoširdžiai 
kviečia visą Clevelando 
lietuvišką visuomenę pa
sinaudoti reta proga pa
siklausyti dviejų žymių 
žodžio menininkų.

Bilietus galima įsigyti

LITERATŪROS 
VAKARAS
Š.m. gegužės 27 d. 

savos kūrybos perliukus 
iš Chicagos mums atve
ža Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Kazys Bradūnas. Tai 
daug gerai žinomi vardai 
mūsų literatūriniame gy. 
venime.

Birutė Pūkelevi- 
čiūtė — poetė ("Metū
gės"), romanistė (jos ro
manas "Astuoni Lapai" 
laimėjo "Draugo" konkur
są), aktorė, režisierė (su 
režisavo K. Borutos "Bal- 
taragio Malūną", bei pa- *teleF
statė B. Sruogos "Milži- ?71_AQOa n»iL 
no Paunksmę")1; filmi- 
ninkė ("Aukso Žąsis"); 
taip pat paruošė dvi pasa
kų plokšteles vaikams. 
Bendradarbiauja spaudo
je.

Kazys Bradūnas- 
poetas, išleidęs apie de
šimt rinkinių ir gavęs 
šešias premijas. Sure
dagavo eilę literatūrinių 
leidinių, kurių tarpe buvo 
"Lietuvių Literatūra 
Svetur" (1968 m.) ir "Lie
tuvių Poezija Išeivijoje" 
(1971 m.) Redagavo "At
eitį", "Aidus", gi šiuo me 
tu yra "Draugo" kultūri
nio priedo redaktorius.

Abu rašytojai neseniai 
turėjo sėkmingus savo kO- p. Ežerskienę. Ji yraat- 
rybos vakarus: Bradūnas 
— Rochestery, o Pūkele- 
vičifltė — Bostone. CIeve
lande įvykstančio vakaro 
metu bus galima įsigyti

371-4328 ir Džiugą Sta- 
niškį, telef. 531-8496 bei 
pas kitus "Ateities" klu
bo narius ir prie įėjimo. 
Suaugusiems $3.00, stu
dentams ir mokslei
viams $1.00. Iki pasima
tymo! (d.s.)

• HENRIKAS IR MAR
TA MACIJAUSKAI iš
skrido keturiom savai
tėm atostogų į Vokietiją.

• SĖS. MARIJA XAVIE- 
RA (Šakėnaitė) Brazi
lijos misijonierė, dir
banti misijos darbą su 
Amazonės džiunglių indė
nais, šiuo metu vieši CIe
velande pas savo seserį

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
KALENDORIUS_ _

SUPERIOR 
SAVINGS

vykusi į JAV rinkti au
kas statomai indėnams 
ligoninei. Šį savaitgalį 
vyksta į Chicagą. Jei at
sirastų važiuojančių, ku 
rie sutiktų ją nuvežti, pra 
šome skambinti tel. 481- 
4169.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

GEGUŽES 27 D. Literatūros 
vakaras šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Dalyvauja B. Pūkelevičiū- 
tė ir K. Bradūnas.

BIRŽELIO 11 D. Birželio iš
vežimų minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 11 d. SLA 136 kuo
pa rengia gegužinę p.p. Gaižu
čių sodyboje.

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

BIRŽELIO 25 D. 2 vaL P.P. 
Clevelando šaulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

LIEPOS 16 D. Grandinėlės iš
leistuvės Europon.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

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

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

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

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

■L
ra ra 

tra ■

Clevelando mieste prie centrinio Cleveland Trust banko pasta
to Huron Rd. ir 9th St. statomas 750 automobilių garažas, kuris 
bus sujungtas su banko patalpom virš gatvės nutiestu 135 pėdų il
gio tiltu, taip, kad pasistatę automobili garaže, klijentai { banką ga
lės patekti neišeidami | gatvę. Šis septynių aukštų garažas bus 
užbaigus ateinanti pavasar}.

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,0000.
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

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

(41-44)

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

NURSES AIDĖS, 
Iulfillią? and gratifying working 
conditions. fringe benefits.

SS. MARY & JOSEPH HOME 
FOR AGED 

Warrensville, Ohio 
464-1222

C39-43)

HELP WANTED
FOR

GARMENT FACTORY
Steady work. 5 day week 

8-4:30.
216-881-5459

(39-42)

GRANDINĖLĖ DETROITE
Balandžio 22 d. Dirvoj tilpo 

V. Alanto recencija apie Gran
dinėlės gastroles Detroite. Ka
dangi straipsnio autorius api
būdina Grandinėlės išvyką gana 
vienašališkai, dažnai prasilenk
damas su faktais, tat aš paban
dysiu tuos (vairius netikslumus 
atitaisyti.

Jau pats pirmasis sakinys 
"Kai Liudas Sagys ir Juozas Lin 
gys pradėjo šokti su savo Gran
dinėle" pasako, kad autorius ne
bus bešalis, o duos vėjo Gran
dinėlei. Tačiau mes, clevelan
diečiai, nesame girdėję, kad ko
kiu nors Grandinėlės vadovu bū 
tų J. Lingys. Matyti, p. Alan
tas turėjo galvoje, kad Grandi
nėlės repertuare daug šokių yra 
J, Lingio sustatytų. Bet tai neduo 
da jokio pagrindo pastatyti J. 
Ling| | Grandinėlės vadovus. 
Jeigu, sakysime, Čiurlionio an
samblis įtrauktų | savo reper
tuarą daug St. Šimkaus dainų, 
tai dar negalima būtų pavadinti 
ansambli A. Mikulskio ir S. 
Šimkaus ansambliu. Įdomu, kaip 
pavadins p. Alantas {vykstančią 
Tautinių šokių šventę, į kurios 
repertuarą yra įtraukta apie pu
sė J. Lingio kūrybos? Ar jis pa
vadins tą šokėjų sąskrydi Juozo 
Lingio tautinių šokių švente?

Toliau p. Alantas eina prie at
skirų šokių vertinimo. Tačiau 
ir čia įsibrovė keletas netikslu
mų: Grandinėlė pereitais me
tais negastroliavo Detroite, ver
tinant šokius sumaišyta šokių 
pavadinimai. Aišku, tai nėra es
miniai dalykai, tačiau tai paro
do recenzento nerūpestingumą.

Autorius gana blogai įvertina 
vieną Sagio inscenizuotą dainą 
— Duktė viena namie liko. Čia 
aš visiškai nesutinku su gerb. 
Alanto nuomone. Kad p. Alan
us kalbėtų tik savo vardu, gali
ma būtų visa praleistipro pirš
tus, bet kada jis bando kalbėti 
visų žiūrovų vardu, tai tenka pa 
sakyti, kad žiūrovai buvo visai 
priešingos nuomonės.

Šokis su šluota buvo šoka
mas Lietuvos kaime. Pati šluo
ta yra dažnai vartojama mūsų 
dainose, patarlėse, šluota nie
kad nesukėlė "nelabai estetinių 
asociacijų". V. Alantas, žiūro
vų vardu, kalba, kad šokis "pub-

TREE CUMBERS 
SPRAY MEN

Year-round work. Up to $4.90 per br. plūs 
time and one-half for over 40 hrs. Vacation 
and paid holiday plan. Other benefits.

Only professio na II y-exper i e nced need ap
ply. Write Monroe Tree-Landscape, 225 
BALLANTYNE Rd., Rocherter, H.Y. 14623.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TOOL AND 
DIE MAKER

Mušt be exp. in pressed metai 
progressive dies. Steady work, bene
fits.

VTRDEN LIGHTING 
DIVISION 

Scott & Fetzer C. 
6103 Longfellow 
Cleveland, Ohio 

An Equal Opportunity Employer

and

likai buvo m|slė". čia tai jau 
tikrai persodinta. Vienas ame
rikonų laikraštis, labai gražiai 
{vertindamas tą šok|, rašo, kad 
tai pasaka, apvilkta tautiniais 
šokiais ir muzika, kuri yra su
prantama visiems ir visur. Pa
našiai apie šią inscenizuotą dai
ną atsiliepia ir kitas ameriko
nų laikraštis bei kiti lietuviai 
recenzentai iš Chicagos, Water~ 
būrio, Clevelando. Tatmanvisai 
nesuprantama, kaip Detroito žiū
rovai galėjo nesuprasti tos šo
kių pynės, kai ją suprato kita
taučiai ir labai gražiai Įvertino 
lietuviai recenzentai? Aš ma
nau, kad čia p. Alanus sukly
do. Detroito žiūrovai suprato tą 
Šok| gerai, jis buvo jiems, kaip 
ir kitų kolonijų žiūrovams, es
tetiškas ir jie palydėjo tą šo
ki labai gausiomis ovacijomis.

Tas pat būtų galima pasaky
ti ir dėl šakalinio. Pirmiausia 
reikia pasakyti, kad piršlio kal
tinimas, testamento rašymas ir 
jo korimas buvo viena Įdomes
nių vietų vestuvių apeigose. Visą 
tą piršlio teismą yra plačiai ir 
gražiai aprašęs vysk. Valan
čius. Jeigu realiai piršlio bau
dimą inscenizuoti, tai reikėtų jo- 
iškamšą pakarti. Tai būtų ir 
grubu, ir neestetiška. Galima 
buvo tą baudimą inscenizuoti pa
prastu būdu: patiesti piršlį ant 
suolo ir gerokai jam sudrožti 
per minkštąją dal|. L. Sagys pa
ėmė gražų piršlio baudimo bū
dą — berniokai lazdelėmis jam 
grąso. V. Alantui toks baudimo 
būdas nepatiko, man patiko, na, 
o žiūrovams? Matyti kad patiko, 
nes jie gausiai plojo.

Žinoma, šie p. Alanto ir ma
no dūmojimai. Grandinėlei nei 
pakenks, nei padės. Grandinėlė 
Europoje daugiausia gastroliuos 
didelių miestų salėse ir bus tų 
miestų vadovybių globojama. 
Tų miestų vadovybės tikriau
sia mūsų recnezijų neskaitys. 
Grandinėlė yra toks puošnus šo
kių kolektyvas, kurio gali pa
vydėti bet kuri pasaulio tauta. 
Aš manau, kad Grandinėlė Eu
ropoje turės toki pasisekimą, 
kok| turėjo Venesueloj, kur žiū
rovai Grandinėlės šokėjus gė
lėmis apmėtė, kas tikrai yra di
delė retenybė (iš V. Venckaus 
bendruomenės pirmininko, ko
respondencijos, tilpusios Eu
ropos Lietuvy).

Tai tiek apie Grandinėlę.
Dar viena pastaba prie V. 

Alanto straipsnio. Jis savo 
straipsnyje siūlo išmesti žodį 
"liaudis" iš vartosenos, kaip 
nesąmonę. Nesu kalbininkas, tat 
negaliu tai jo nuomonei nei pri
tarti, nei ją pakritikuotL Žinau, 
kad mes tą žod|, gal ir neteisin
gai, labai plačiai vartojame, pav. ' 
programose rašoma "liaudies 
daina; harmonizavo Šimkus". 
Dievadirbių kūrinius, drožinius, 
audinius vadiname liaudies me
nu (p. Alantas siūlo liaudies me 
ną vadinti tautosakai). Būtų ge
ra, kad mūsų kalbininkai pasisa 
kytų apie žodžio "liaudis, liau
dies" vartojimą.

Bronius Gražulis 
Cleveland, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

-s
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

%

—V..........  * "

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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

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

371-5500 9 a. m.-5 p. m.
THE MONTEFIORE HOME 

3151 Mayfield Rd. (near Lee) 
Cleveland, Ohio

(40-44)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAUNŲJŲ DAILININKŲ, 
ARCHITEKTŲ, FOTO
GRAFŲ DĖMESIUI

II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso paro
dų registracija pratęsta 
iki š.m. gegužės 30 d.

Tapyba, grafika, skulp
tūra, keramika, emalis, 
interior design, dress 
design, fotografija, filma
vimas ir t.t.

Dėl informacijų pra
šau kreiptis į būstinę 
5620 S. Claremont, Chi
cago, III. 60636, arba Da
lią Lukošiūnaitę — 124th 
Archer Avė., Rt. l,Le- 
mont, Illinois 60439.

• Dr. Vladas Šimaitis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius, su šeima, išvy
ko gegužės 15 d. atostogoms 
Į Europą iki š. m. birželio 10 
d. ALTos sekretorių pava
duos, Vaclovas Mažeika, 
ALTos protokolų sekreto
rius.

• DR. K. BOBELIS, 
ALT pirmininkas, nuvy
kęs į Washingtoną, Bal
tuose Rūmuose įteikė lie
tuvių peticiją su 75,000 
parašų, skirtą presiden- 
tui Nixonui, kad būdamas 
Maskvoje pareikalautų iš 
Sovietų leisti lietuviams 
patiems tvarkyti savo rei
kalus.

• VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SĄJUNGA, ku
ri atstovauja Rytų Lietu
vos Rezistencinį Sąjūdį 
VLIKe, gegužės 27 d. 
12:30 vai. p.p. Detroite, 
2483 Woodmere St. šau
kia JAV ir Kanados sky
rių valdybų atstovų ir pa
vienių sąjungos darbuoto 
jų pasitarimą, kuriame 
bus aptariami 
organizaciniai

•RELIGINĖS 
KONCERTAS, 
įvykius minint, bus 1972 
m. birželio 18d., sekma
dienį, 7 v.v. Švč.Merge-

II.

sąjungos 
reikalai.

MUZIKOS 
birželio

Us

III.

IV.
v.

Brangiai Motinai ir Uošvei

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI

mirus, NASTAZIJAI ir BALIUI GAIDŽIŪ-

NAMS reiškia nuoširdžią užuojautą

Aldona ir Juozas 
Augustinavičiai 

ir 
Steponas Nasvytis

MYLIMAI MOTINAI IR UOŠVEI

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI

MIRUS, 
NASTAZIJAI IR 
NAMS GILIAUSIĄ 
KIA

BRANGIEMS PRIETELIAMS 
BALIUI GAIDŽIŪ- 
UŽUOJAUTĄ REIŠ-

DALIA IR JONAS MAURUKAI

A. A.

BRONIUI KAVALIŪNUI
Australijoje mirus, broliui ANTANUI KAVA
LIŪNUI su šeima gilią užuojautą reiškia

Barauskų ir Petronių 
šeimos

Los Angeles

MIELAI

FELICIJAI IZBICKIENEI,
JOS MOTINAI MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIA IR LIŪDESIU 
DALINASI

JURKŪNAI

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus,

FELICIJĄ I Z B I C K I E N Ę

ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia

Genė ir Jonas 
M i g 1 i n a i

II PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO

II PLJK KOMITETAS

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

NAUDOKITĖS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

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

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

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

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

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

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 
LIETUVOJE.

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

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

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

government approval.

Dėl informacijų kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

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

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

lės Marijos Lietuvių Pa
rapijos šventovėje, Mar- 
ąuette Parke, S. Washte- 
naw Avė. ir W. 69th St* 
Programoje: 1. Atidary
mas kleb. kun. A. Zaka
rauskas. 2. Luigi Heru- 
bin — Reąuiem. Išpildo 
Parapijos Choras. Diri
guoja jo vedėjas muz. Vla
das Baltrušaitis. Akom
panuoja vargonų virtuo
zas Zenonas Nomeika. 3. 
Jis, be to, ir vargonuos 
jo pasirinktus du kūri
nius. Kvietimai gaunami 
iš anksto Gifts Interna- 
tional, Imports, N. & J. 
Vaznelis, 2501 W. 71 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 
471-1424 ir prieparapi-

jos šventovės birželio 18 
d. nuo 6 v.v. Auka: $2.00. 
Ruošia Švč. M. Marijos 
Gimimo Lietuvių Para
pijos Choras.

• ALT Kenosha skyriaus 
susirinkimas įvyko gegužės 
14 d., M. Vitkauskio svetai
nėje. Naujai išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigo
mis taip: Kun. St. Saplis, 
Kenoshos lietuvių par. kle
bonas, — garbės pirminin
kas, J. Kasputis — pirmi
ninkas, J. Milišauskas — vi
cepirmininkas, St. Milašius 
— kasininkas, V. Skirman
tas — sekretorius ir L. 
Šulskis — valdybos narys.

Tame pačiame susirinki
me Kenoshos Alto skyrius

MIELAM

TADUI JURCIUI,
JO BROLIUI MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

JURKŪNAI

MIELAM BROLIUI LATVIJOJE MI
RUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠ
KIAME

VYTAUTUI IR VLADUI 
STUOGIAMS

IR JŲ ŠEIMOMS.
DR. PETRAS STUNGYS IR ŠEIMA

paskyrė pašalpas Pas. Liet. 
Jaunimo Kongresui — $50 
ir Batunui (United Baltic 
Appeal) — $20. S.

• LF Detroito Vajaus Ko
mitetas dėkodamas Dirvai 
už talpintus dail. Jurgio 
Juodžio meno parodą lie
čiančius straipsnius ir pa
veikslų nuotraukas atsiuntė 
$10.00 auką.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• Prel. J. Kučingis, Los 
Angeles šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, 
dėkodamas už jo sukakties 
paminėjimą Dirvoje, pridė
jo auką 25 dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Babrys, Gulfport........ 2.C0
V. šarka, Detroit .......... 2.00 
V. Karalius, Baltimore.... 2.00 
V. Bagdonas, Oak Lawn ... 10.00 
A. Reventas, Woodhaven ... 2.00
S. Petrauskas, Elizabeth ... 2.00 
M. Mažeika, St. Joseph ..... 2.00
T. Vaitekūnas, Parma........2.00
J. Kregždė, Cincinnati...... 5.00 
V. ederavičius, Omaha .... 2.00 
A. Bielskus, Wickliffe.......7,00
P. Bakflnas, Baltimore...... 2.00 
A. Tveras,Chicago...........10.00
M. Premeneckas,Cleveland 5.00
J. Raškauskas, Baltimore.. 3.00
K. Budrys, Strongsville .... 2.00
P. Valūnas, Torrington..... 5.00 
A. Kiršonas, Inglewood ..... 7.00 
M. Meiliūnas, Weston........ 5.00 
J. Stanaitis, Chicago......... 7.00
A. Karaitis, Union Pier ... 10.00
V, Kiaunė, Easton  .........   2.00
P. Matiukas, Rochester .... 2.00
B, Vaičaitis, W<jnnipeg...... 4.00
Sj. Butkaus šaulių Kuopa

Detroit........................15.00
A. Ramonas, Brooklyn...... 2.00
W. Žiogas, Orefield.......... 7.00
S. Bakflnas, Cleveland...... 2.00
J. KrišSiukaitis, Avon...... 2.00
K. Kregždė, Toronto..... .,..2,00
J. Urbonas, Dayton..............2,00
H. Bagdonas,Chicago...... „5.00
H. Kulber, Brooklyn.......... 5.00
E. Kronas, Dundas ..............2.00
P. Rulis, New Port Richey 2.-00 
P. Normantas, Elizabeth ... 2.00 
Liet. Religinės šalpos

Komitetas Clevelande 25.00 
ALT Clevelando Skyrius ., 10.00 
J. Jurkus, Rochester........2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

Hydraulic Pipe Fitters 
MACH1NE TOOL 
ELECTR1CIANS

Overtime. 58 hour week, days or af- 
ternoon shifts, all -fringe benefits. 

Bra-Con Industries, Ine. 
I 2001 Globė Rd.

Livonia, Michigan 
(40-43)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

TOOL & DIE MAKER 
Mušt have txperienced in die casting 
dies and in injection plastic molds. 
Permanent work. Good opportunity.

Apply call or wri»e 
YODER MANUFACTURING. 

CO.
1823 E. I7 St., P. O. BOX 67 

LITTLE ROCK, ARKANSAS 72203 
(37-42)

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

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

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

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

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

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

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA!
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo {manoma šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno Išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomų. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos Jos 
leidimui. Jau I-Jį tomą Išleidus, alikėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau Ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės J ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tiekėdamlesl, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pageltos toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 Iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina *299.00,

2. VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai.......... kaina

3. B. Kviklys, MOŠŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS

1862-64 METAIS, 720 psl........................... kaina
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl................................................................ kaina
6. B. Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl................................................................ kaina

*25.00,

*42.00,

*10.00,

*10.00,

*7.00,

siūlau $

siūlau $

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

*

*

$

*..........
O vienuolika kitų leidinių: P. Andrlušlo raštų I t., J. Balio — Lietuvių 

dainos Amerikoje, J. Sešplauklo — Nemarioji žemė, L. Dambrlūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atldarl langai Ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta EnėJIdė, 
v. šlaito_ Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis —

kaina *38.00, siūlau*..............

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa
žymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadvvay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.
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