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LAIKRAŠTIS

SOVIETU KALTE
gas. Prieš jį kalba fak
tai, kad sovietai savo 
ginklų tiekimą ypatingai

ŠIAURĖS VIETNAMO INVAZIJOJE IR JOS PASĖKOS 
VYTAUTAS MEŠKAUSKASSpekuliuodami apie 

naujos Šiaurės Vietnamo 
ofenzyvos užkulisius 
(žiūr. Dirvos 30 nr.) nu- 
rodėm, kad ji gali būti 
daugiau naudinga Kinijos 
negu Sovietų Sąjungos in- sustiprino laike ir po 
teresams. Dėl tos papras 
tos priežasties, kad ji 
apsunkina Nixono-Brež- 
nevo susitarimą. Lygiai 
taip pat, kaip tokia pat 
ofenzyva Nixono viešna
gės Pekine metu būtų ge
rokai pagadinusi to susi
tikimo atmosferą. Ergo 
— prie dabartinės ofenzy
vos pirštus yra prikišę 
kiniečiai, nors ji ir yra 
vedama sovietų ginklais.

Toks pirmas įspūdis 
tačiau gali būti klaidin-

nės nuotaikos Amerikoje 
neleistų prezidentui 
smogti kaip reikia Hano 
jui, Nixonas į Maskvą va* 
žiuotų prašytojo rolėje. 
(Jau dabar kolumnistas 
J. Kraft siūlo preziden
tui tą kelionę atšaukti).

Nixono viešnagė Mask
voje tačiau reikalinga ir 
sovietams. Nejaugi jie 
rizikuotų? Newsweek’o 
Stewart Alsop mano, kad 
taip. Jau dabar sovietai 
skleidžiu gandus, kad ta

Nixono vizito Kinijoje, ir 
kad prieš ofenzyvos pra
džią Hanojuje lankėsi so
vietų maršalas Baticky, 
kuris tarp kitko inspek
tavo Indijos kariuomenę 
prieš jos užpuolimą ant 
Pakistano. Iš to išeitų, 
kad sovietai turėjo žino- viešnagė yra Nixono, ne 
ti apie Hanojaus planuo
jamą ofenzyvą ir jai pri
tarė, nors ji sudaro rim
tą pavojų Nixono kelio
nei į Maskvą. Jei ofen
zyva pasisektų ir politi
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Vasario 16 minėjimas Argentinoje šiais metais buvo iškilmingai atšvęstas. Buenos Aires prie Lais
vės paminklo buvo padėtas gėlių vainikas. Nuotraukoje grupė lietuvį dalyvavusį iškilmėse. Iš kairės: 
Zeferinas Juknevičius, aktyvus veikėjas lietuvį kolonijoje. Salia jo žmona, toliau stovi prel. Pijus Ra- 
gažinskas atvykęs iš Brazilijos, Aldona Dambravienė, dr. Vytautas Dambrava, JAV ambasados pirma
sis sekretorius, Rosario LB pirm. J. Papečkys, Lilija Mičiudienė ir ALOST pirm, A. Mičiudas ir Lai
ko administratorius Pijus Gudelevičius. A. Kirstuko nuotrauka

jų noras. Tiesa, sovie
tams esą reikalingi ame
rikiečių kreditai, bet jie 
galį apsieiti ir be jų. O 
kas liečia apsiginklavi
mo apribojimą, tai dau
giau ginkluojasi kaip tik 
sovietai, o ne amerikie
čiai. Tuo tarpu kaip so
vietai gamina atomines 
raketas kaip dešras, ame
rikiečiai nėra naujų įsi
giję nuo 1967 metų! Pa
galiau, jei sovietai įro
dys Vietname savo gink
lų pranašumą, į JAV bus 
žiūrima kaip į bejėgįmiF 
žiną ir kitos valstybės pa
siskubins susitarti su so
vietais ir be amerikiečių 
pritarimo.

Todėl, samprotauja Al
sop, sovietų rizika Viet
name nėra didelė. Jei Ha 
no jus pralaimėtų, jie pa
sakytų, kad mes čia nie
kuo nedėti. Jei laimėtų, 
visi sužinotų kam priklau
so ateitis, įskaitant ir 
Kiniją.

Nikita Chruščiovas sa 
vo laiku gyrėsi John Ken- 
nedžiui, kad jis padėjęs 
jam nugalėti Nixoną 1960 
m. rinkimuose. Sovietai 
paspaudę Šiaurės Vietna
mą pradėti derybas, kad 
padėjus Hubert Humph- 
rey 1968 m. Neesą — tei
gia Alsopas — pagrindo 
manyti, kad Nixonas būtų 
jų favoritas šių metų rin - 
kimuose.

Visi demokratų kandi
datai šiandien pasisaką 
už pabėgimą iš Vietna- 
mOjUžsieniams pagalbos, 
kariuomenės Europoje ir 

užsie
niams sumažinimą. Tai 
negali nepatikti Brežne
vui ir dėl Nixono pralai
mėjimo jis tikrai neverk
tų.

Tragedija čia slypi ta
me, kad pats.Nixonas ne
nori to viešai pasakyti 
ir tuo pačiu talkininkauja 
su liberalais demokra
tais bei žurnalistais,ku
rie nori įtikinti, kad ru-

ARGENTINOS LIETUVIAI IŠKILMINGAI MINĖJO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE

koje; stud. Antanas Damb- 
riūnas — Baltiečių rei
kalas ir jaunimas. Atida
rymo kalboje dr. J. Ge
nys pabrėžė: niekas ne
turi tikėtis, kadmesbal- 
tiečiai tylėsime; ir oku
pantas, ir šio krašto ad
ministracija turi žinoti, 
kad mes kovojame ir ko
vosime už savo kraštų 
laisvę bet kokiose aplin
kybėse. Per banketą kal
bėjo ALTos pirm. dr. K. 
Bobelis.

Konferenciją ilgomis te
legramomis pasveikino 
šen. Dole, Respublikonų 
tautinio komiteto pirmi
ninkas, ir U.S. Informa- 
tion Agency direktorius 
Shakespeare. Per pietus 
pasveikinimo kalbą pasa
kė Laszlo Pasztor, Tau
tinių grupių divizijos di
rektorius prie Respubli
konų tautinio komiteto.

Pirmosios dienos rytą 
svarbiausias kalbėtojas 
buvo dr. F. G. A. Kra- 
emeris, europiečių kil
mės emigrantas, einąs 
Washingtone svarbias pa- įsipareigojimų 
tarėjo pareigas. Jo tema 
buvo: "Baltijos tautos šių 

temai buvo po kelis refe. dienų pasaulyje", Kalbė- 
ratus. Viso buvo patiek
ta 12 referatų ir dvie
juose diskusijų posė
džiuose dalyvavo 12 pasi
ruošusių kalbėtojų. Re
feratai ir kalbos buvo 
rimtai paruoštos ir gerai 
apgalvotos. Gal tik pro
grama buvo kiek per pla
ti ir daugeliui klausimų 
giliau panagrinėti ir iš
diskutuoti pritrūkdavo 
laiko.

Suminėsiu lietuvių 
skaitytus referatus: dr. 
Pov. Mažeika, EkonomL 
nės sąlygos ir pragyve
nimo lygis okup. Lietu
voje; Vilius Bražėnas 
— Žmogaus teisių nepai
symas okup. Lietuvoje; 
Gintaras Karosas —Lie
tuvių jaunimo dalyvavi
mas informacijos darbe; 
dr. Jokūbas Stukas — Lie 
tuvių patirtis skleidžiant 
žinias spaudoje, per radi
ją ir TV; dr. J. Balys — 
Baltiški informacijos šal
tiniai Kongreso Bibliote-

Washingtono priemies
tyje New Carrollton, Md. 
balandžio 15 ir 16 įvyku
sios Baltų konferencijos 
organizatoriai buvo The 
Joint Baltic American 
Committee. Programai 
sudaryti ir ją pravesti 
buvo specialus komite
tas, kuriam pirmininka
vo dr. Jonas Genys ir da
lyvavo dar du lietuviai: 
Steponas Kindurys ir Ju
lius Šilgalis. Į komitetą 
taip pat įėjo atitinkamas 
skaičius latvių ir estų.

Konferencijos tikslas 
buvo aptarti esamą poli
tinę padėtį, kiek tai lie
čia Baltijos kraštus ir nu
sistatyti dėl veiklos sąry
šy su Prez.Nixono kelio
ne į Maskvą ir numatoma 
Europos saugumo konfe
rencija. Programoje bu
vo apsvarstytos tokios te
mos: Dabartinė Baltijos 
valstybių padėtis; Prie
monės skleisti informa
cijai apie Baltijos vals
tybes; Informacijos šalti
niai; Kaip pagerinti infor
macijos skleidimą; Veik, 
los galimumai pagerinti 
akciją dėl Baltijos valsty
bių padėties. Kiekvienai

Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos 
Taryba (ALOST) suorga
nizavo iškilmingą Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimą, kuris šiais 
metais buvo labai gau
sus ir nepaprastai iš
kilmingas.

Vasario 16 d. San Mar 
tin aikštėje buvo padė
tas vainikas prie Argen
tinos išlaisvintojo Gen. 
San Martin paminklo. 
Tuo pačiu laiku buvo 
transliuojama ir lietuvių 
programa. Televizijos 
programa vyko parale
liai — dalis San Martin 
aikštėje, kita dalis stu
dijoje. Programai stu
dijoje vadovavo 13-to ka 
nalo vadovė M. Mihano- 
vich, kuri turėjo pokalbį 
su R. Kairelyte apsiren
gusia tautiniais rūbais ir 
dr. Jonu Simanausku. Bu
vo parodyti lietuviški au
diniai, paveikslai, juos
tos, medžio drožiniai. 
Tuo pačiu metu aikštėje 
prie San Martin pamink
lo Šv. Cecilijos ir Auš
ros chorai vadov. V. Ry- 
mavičiaus sugiedojo Ar
gentinos ir Lietuvos him
nus. Ateities ansamblis 
pašoko tautinius šokius,

gausi minia priėmė gau
siu plojimu. Komentarus 
apie šokius davė inž. Alg. 
Rastauskas. Gintaras 
Dambrava, akompanuo
jant kanklėmis D. Runi- 
maitei, padainavo "Lie
tuva brangi".

Baigus programą per 
televiziją, prie pamink
lo buvo padėtas gyvų gė
lių vainikas. Ta proga 
kalbėjo ALOS Tarybos 
pirm. Arturas Mičiudas, 
išreikšdamas lietuvių 
meilę tėvų žemei ir tvir
tą pasiryžimą kovoje už 
Lietuvos laisvę. Rumu
nas C. Mihalesku atsto
vas ANCE išreiškė: — 
Ateis diena. Dievo pagel- 
ba atgaus Lietuva ir kitos 
pavergtos tautos laisvę. 
Dr. A. Daussant nušvie
tė sunkų lietuvių tautos 
gyvenimą ir kovose už 
jos laisvę. Televizijos 
programai gauti daug pa 
sidarbavo broliai K. V. 
Mikaloniai.

Vasario 19 d. šeštad. 
Lietuvių parapijos salė
je įvyko iškilmingas me
ninis minėjimas. Minė- 
jimas pradėtas vėliavų 
įnešimu Ateities ansamb
lio tautiniais rūbais. 
Jungtinis choras Šv,

tojas buvo labai įspūdin
gas, mokąs dramati
zuoti, iškeliąs svarbias 
problemas, kurias reikia 
giliai apgalvoti. Jis davė 
progos įžvelgti į kai ku
rias pasaulines šių dienų 
sunkenybes. Čia suminė
sime tik kai kurias ryš
kesnes jo mintis. Gyveni- sai iš esmės yra labai ge
mas yra pilnas sunkeny
bių. Žmonių atmintis yra 
neįtikimai trumpa. Ra
cionalių atsakymų į gy
vas problemas sunku 
laukti. Amerikos užsie
nių politikos niekas nedi
riguoja, ji darosi pati sa- politikos nepasisekimu, 
vaime, ji yra vidaus poli- ___
tikos funkcija. Preziden- jimuose yra logikos. Jie 
tas nevadovauja, jis tik tur bm nesvetimi ir pa
klajosi, ko dauguma no- giam prezidentui. Mask

va Nixonui gali būti tas 
pats, kaip iMuenchenas 
Chamberlainui. Bet ste
bint nūdienius įvykius, 
Chamberlaino kaltė ma
žėja: ką tu gali padary
ti, jei tauta nenori kovo
ti?

ri žmonės ir kad šaltas 
karas buvęs pačių ame
rikiečių išgalvotas. Jei 
Šiaurės Vietnamas laimė
tų, jie kreditą už tai duo
tų ne sovietams, bet aiš
kintų ' vietnamiz aci jos ’

Tuose Alsopo išvedžio-

ri. Amerikiečiai yra pa
jėgūs viską netikėtai pa
keisti. Padėtis šiuo metu 
atrodo labai bloga. Ta
čiau istorijoje nėra logi
kos. Stebuklai yra gali
mi. Tad tikėkite stebuk- 

(Nukelta į 2 psl.)

Argentinos Lietuvį Organizacijų ir Spaudos Taryba. Sėdi sekr. 
Ona Kairelienė ir pirm. Arturas Mičiudas. Stovi: vicepirm. Kazys 
Kliauga, ižd. Julius Mičiudas ir sekr. Leonardas Sruoga. Jų pas
tangomis šiais metais buvo labai iškilmingai minėta Vasario 16 
Diena. Kad palengvinus ALOST darbą, buvo sudaryta Vasario 16 
Dienos minėjimo komisija, kurion (ėjo: Zeferinas Juknevičius, 
Raul Stalioraitis, Juozas šiušis, Alfredas Ruplėnas ir Pijus Gu
delevičius. A. Kirstuko nuotrauka

Cecilijos ir Aušros su
giedojo Argentinos ir Lie 
tu vos himnus. ALOS Ta
rybos pirm. Arturas Mi
čiudas gražia ir reikš
minga kalba atidarė minė
jimą. Po jo kalbėjo ispa
nų kalba Alfredas Ruplė
nas apie Vasario 16 die
nos reikšmę. O lietuvių 
kalba kalbėjo nuoširdus 
kolonijos veikėjas inž. 
Alg. Rastauskas,nušvies
damas dabartinę Lietu
vos padėtį, sunkias mūsų 
brolių kančias esančių pa
vergime. Ragino visus 
vienybėje dirbti, kovoti 
Lietuvos laisvei.

Labai reikšmingą ir 
gražią kalbą pasakė dr. 
Vytautas Dambrava JAV 
ambasados pirmasis sek
retorius ir vicedirekto
rius viešųjų reikalų. 
Pirmoje eilėje perskai
tė asmeninį JAV ambasa
doriaus Argentijoe J.D. 
Lodge sveikinimą lietu
viams ir paskutinias ži
nias svarstytas JAV Kon
grese. Po to, tos dienos 
tema kalbėjo ispaniškai 
ir lietuviškai, kaltinda
mas Sov. Sąjungą už dau 
gelį Lietuvos šeimų iš
ardymą: — išvežimą mir
čiai į Sibirą, už sutarčių 
laužymą, už laisvės su
naikinimą ir t.t.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo proga 
sveikino iš Brazilijos lie- 
tuvių vardu svečiai: Jo
nas Bagdžius ir lenkų ko 
lonijos vardu — Jurgis 
Zaviša.

Rezoliucijas perskaitė 
Zeferinas Juknevičius.

Meninę dalį atliko 
jungtinis Šv. Cecilijos ir 
Aušros choras, vadovau
jant V. Rymavičiui, pianu 
palydint Leonorai Miku- 
Čionienei. Buvo sudainuo 
ta Vasario Šešioliktoji 
Diena ir kitų gražių dai
nelių.

Ateities ansamblis va
dovaujant Rosai Kairely- 
tei de Alvarez,pašokoke- 
lėtą tautinių šokių.

Programai gabiai vado
vavo dr. Audra Deveiky
tė — lietuvių kalboje ir 
Zeferinas Juknevičius 
— ispanų kalboje. Svečių 
buvo iš kaimyninių valsty-

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 33 — 2 DIRVA 1972 m. balandžio 26 d.

ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (14) Baltų konferencija
RUSAI "FABRIKUOJA”
ŠNIPŲ ISPAZINTIS • • • •

vokiečių agentų ir 
pat žinojau viską 
anglus. Aš žinojau, 
amerikiečiai dar ne 
įsteigę savožvalgy-

Ramus ir nerūpestin
gas gyvenimas Tehera
ne, kur į leido įvairių vals
tybių šnipai, 1943 m. va
sarą staiga pasikeitė.

"Diena iš dienos, — 
rašo savo pastabose 
Ernst Merser, — jaučiau 
kad kontrolė man slįsta 
iš rankų. Aš maniau, kad 
iki 1943 m. liepos mėne
sio buvau geriausiai in
formuotas kas dėjosi Te
herane. Aš pažinojau ke
letą 
taip 
apie 
kad 
turi
bos tinklo. Ir visi žinojo, 
kad rusų diplomatai ir 
žurnalistai kartu buvo ir 
šnipai. Sabotažo aktai 
transiranijos geležinke
ly buvo paruošiami ir 
įvykdomi už sostinės ri
bų ir mūsų tai nelietė. 
Tačiau tą vasarą nauji 
veidai pasirodė Tehe
rane".

Nežiūrint karinės oku
pacijos, Iranas dar 1943 
m. liepos mėn. skaitėsi 
"nekovojančiu kraštu". 
Buvimas ten didelių oku
pacinių jėgų, strateginių 
bazių svarbumas, vietos 
politikų pronaciniai senti- 

. mentai, buvo sukūrę ne
įprastą atmosferą ir Ira 
ną negalima buvo palygin
ti su jokiu kitu kraštu ku
riame operavo žvalgy
bos.

Rusai ir anglai turėjo 
pusiau oficialią teisę įka- 
rines informacijas. Ang
lai tuo p as įtenkino, bet ru - 
sai jau galvojo apie atei
ties dienas. J savo sąjun
gininkus jie žiūrėjo, kaip 
į būsimus priešus. Pulki-

kiečių ir iraniečių poli
tikų. Vokiečių agentai, 
kurie dirbo šešėlyje, bu
vo labiausiai reikalingi 
Ebtehai ir jo draugų, ku 
rie padėdavo surasti slėp
tuvę, maistą ir palaiky
davo ryšį su išorės pa
sauliu. Bet kaip tik iš 
Ebtehai anglai sužinojo 
apie vokiečių agentų veik
lą, nelegalius susirinki
mus ir pronacių iranie
čių sąjūdžius, kurie slap
tai rinkdavosi rūsy, pri
siekdami išvaryti visus 
okupantus ir su vokiečių 
pagalba įgyvendinti gry
ną arijų kastą.

Neseniai atvykęs į Te
heraną amerikiečių 
O.S.S. agentas Peter Fer- 
guson iš to paties Ebte
hai gaudavo informacijas 
apie vokiečius, kurias 
per ambasadorių Drey- 
fus perduodavo anglams. 
Šie ambasadoriui išreikš
davo didelį dėkingumą, 
bet žinios, kurias gauda
vo, jiems nebuvo jokia 
naujiena.

Per savo meilužę Ida

ATITAISYMAS
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nyje "Su Stasiu BaruAustralijo
je" 3 ir 4 skiltyje,laužant buvo 
sumaišytos kelios eilutės, tad tą 
vietą pakartojame ištaisę:

Dainininkams, ypač iš 
svetur atvažiavusiems 
Australija yra pavojinga 
savo ... drėgmės stoka. 
Gerklės tuojau pat iš
džiūsta ir tenka griebtis 
įvairiausių triukų kovo
jant su neįprastu oro 
sausumu.

Festivalyje gautas ho
noraras ir kelionės iš
laidos (lėktuvas į abu ga
lus kaštuoja per 1.100 do
lerių) įgalino solistus 
duoti dar 5 koncertus ki
tuose Australijos mies
tuose kaip sostinėje Can 
berroje, didmiesčiuose 
Melbourne ir Sidney bei 
New Castle. Visur su la
bai dideliu pasisekimu. 
Po vieno koncerto prie 
dainininkų priėjęs vie
nas vyras, kuris kalbė
jęs labai taisyklinga, mo. 
kykline lietuvių kalba. 
Jo pavardė yra Cooks, 
jis australas, bet jo žmo 
na lietuvaitė, kuri jį ir 
išmokė kalbėti lietuviš
kais

Melbourne dienraščio 
The Age muzikos kriti
kas solistų koncertą la
bai gerai įvertino, tačiau 
redaktorius kaž kodėl už 
dėjo antrašte: "Soviets 
sparkle". Išsiaiškinus, 
po dviejų dienų buvo pa
skelbta nauja žinutė: "A 
little corner becomes Li- 
thuania", kurioje buvo nu, 
šviesta politinė padėtis.

ninkas Andrėj Michailo- 
vič Vertinski, naujasis 
sovietų "rezidentas" bu
vo gavęs iš Berios įsaky 
mą perorganizuoti so
vietų žvalgybą Irane. Dip
lomatinės žvalgybos epo 
cha buvo pasibaigusi ir 
šalia špionažo ir kontr- 
špionažo pasirodė smo
giamieji vienetai.

Rusai turėjo klaidin
gas idėjas apie vokiečių 
žvalgybą Irane. Beria, ku
ris špionažui išleisdavo 
šimtą milijonų dolerių 
per metus ir savo šnipų 
kartotekoj turėjo du šim
tus tūkstančių vardų, 
tarp kurių dvidešimt tūks
tančių profesionalų, nega 
Įėjo įsivaizduoti, kad vo
kiečiai sabotažo veiks
mams į Iraną atsiuntė tik 
keletą žmonių.

Vertinski Irane po s a- 
vo valdžia turėjo keletą 
šimtų vyrų. Jam Mask
voje pasakė, kad Iranas 
knibžda vokiečių šnipais 
ir jis neturėjo abejoti dėl 
to. Jei Laurentia Beria 
sakė, kad Irane yra daug 
vokiečių šnipų, tuo reikė- Kovalską, kuri pripuola 
jo tikėti. Ir jei jis, Ver
tinski , gavo įsakymą juos 
likviduoti, reikėjo su
rasti ir likviduoti.

Šiaurinėje provincijo
je NKVD agentai valymą 
atliko su armijos pagal
ba. Bet kad neišgąsdi
nus žmonių ir nesugadi 
nūs "nuoširdaus bendra
darbiavimo" tai buvo at
likta diskretiškai ir at
sargiai.

Pagal susitarimą, so
vietų agentai neturėjo tei
sės veikti Teherane. Sau
gumas buvo anglų ranko
se, bendradarbiaujant su 
iraniečiais, tad Vertins
ki ir jo agentai buvo ne
legalioje padėtyje. Jų dar 
bas prilygo sovietų agen
tams karo metu Ameri
koje. Keli vokiečiai,ku
rie gyveno Teherane, ne
pakliuvo į Vertinskio tink
lą, bet kad išpildžius Be
rios įsakymą, jis turėjo 
ieškoti "šnipų" tarp grai 
kų, armėnų ir lenkų su 
vokiškai skambančiomis 
pavardėmis. Didžiuma 
šių nelaimingųjų buvo lik- atvykę šacho Hitlerio pa
vaduoti Syroos gatvės 
vieno namo rūsyje, 
kur Vertinski buvo įsi
taisęs savo štabą. Jo vy
rai, kurių gyvenimas 
kaip ir jo paties, priklau
sė nuo Berios įsakymo 
įvykdymo, dienas ir nak- tis, Hauptsturmfuehrer 
tis leido fabrikuodami 
prisipažinimus, kurių 
nuorašus siuntė į Mask
vą. Ten buvo patenkinti 
Vertinskio ir jo pavaldi- dų likvidavimas. Be to bu 
nių atsiektais rezultatais

Pagaliau, visi buvo pa 
tenkinti: rusai, gavę už
mokestį ir pagyrimus, o 
Mayr ir jo agentai, kad 
nebuvo rusų ir anglų pa 
gauti. Vienintėliai kurie 
turėjo priežasties skųs
tis, tai nekaltai pagautie
ji, bet mirusieji labai re
tai kada skundžiasi

mai susipažino su Wan- 
da, gyvenusia pas Mer- 
serį, Ferguson stengėsi 
sužinoti, kas pas švei
carą lankosi. Tuo tarpu 
Merseris nerimauda
mas dėl Wandos naujų 
draugų, painformavo ang
lų šnipą Downwardirper 
tą patįEbtehai nutarė sek
ti Fergusoną ir jo drau
gus.

(Atkelta iš 1 psl.) 
lu, tačiau būkite pasiruo
šę staigiam šuoliui ir 
pačiupkite galimybę, kur 
tik ji pasitaikys. Baltie
čiai tėvynėje turi augin
ti daugiau vaikų, kad at
svertų rusų kolonistų 
antplūdį. Su lietuviais 
šiuo atveju gerai, blogai 
su latviais ir estais. Iš
eiviams jis patarė: 
"Keep the issue alive to 
best of your abilities". 
Skleiskite pasitikėjimą 
ir... melskite stebuklo. 
Po jo kalbos buvo daug 
paklausimų ir prelegen
tas leidosi į diskusijas 
su klausytojais. Viskas 
užtruko apie dvi valandi. 
Dalyviai jautėsi daug ką 
sužinoję, pasimokę ir pa
drąsini.

Kiti kalbėtojai pabrė
žė, kad kreipiantis (ame
rikiečius nereikia tik de 
juoti dėl savo nelaimės, 
bet visados pravesti pa
lyginimą ir perspėti, kas 
juos pačius laukia, jei 
liks neapdairūs. Varto
kime žinomą frazę:"Kas 
jūs esate, mes buvome; 
kas mes esame — jūs 
būsite", jei nepaisysite 
perspėjimų tų, kurie vi
sa tai patys pergyveno. 
Reikia kalbant nurodyti 
savo asmenišką patirtį, 
duoti faktus ir skaičius. 
"Make Americans
think!" Kalbėtojų tarpe 
buvo ir jaunų žmonių, 
ir akademikų. "Jaunimui 
reikia duoti konkrečius 
uždavinius, nepasitenkin
ti bendrybėmis ir nere
aliais šūkiais, tada jie 
įsitrauks į darbą, jauni
mas yra prieinamas",pa
reiškė G. Karosas. Vy-

vernment gives clear 
proofs of goodwill, stops 
interfering into internal 
affairs of foreign count- 
ries and stops arming 
subversives anywhere in 
the Vv'orld.

Tad rezoliucija galuti
noje formoje bus paskelb
ta vėliau.

Konferencijoje daly
vavo su svečiais apie 
200 asmenų. Registruotų 
dalyvių buvo 170: lietuvių 
ir latvių po 69 ir estų 
32. Paskleista daug infor
macinės literatūros. Da
lyvių tarpe matėsi daug 
žinomų baltiečių veikėjų, 
turinčių autoritetą savo 
tautiečių tarpe. Nuotaika 
buvo darbinga, nesijautė 
defetizmo.

konservato- 
jie mums pa-

kalbėtojai ge-

***
Merseris greit supra

to, kad geriausiai infor
muotas Teherane žmo
gus yra nebe jis, bet ira
nietis Misbah Ebtehai, 
imtininkas. 1943 metų 
vasarą Ebtehai gaudavo 
reguliarią algą iš ketu
rių skirtingų darbdavių: 
vokiečių, ang-’ , ameri-

***
Abvvehro agentas majo

ras Schulze-Holthus 
slapstęsis kalnuose toli 
nuo Teherano, prarado 
bet kokį ryšį su Franz 
Mayr ir kitais vokiečių 
agentais. Pagaliau liepos 
15 d. jis sužinojo, kad ke
turi vokiečių parašiuti
ninkai nusileido kalnuo- 
su su misija užmegsti 
ryšį tarp Kashgais karin
gos genties ir Berlyno. 
Majorui tai buvo didelis 
įvykis gyvenime nes jis 
buvo praradęs viltįsusi- 
siekti su Vokietija. Kai 
iranietis raitelis, atjo
jęs pas jį, pranešė, kad

siuntiniai susitikti su 
Nasr Khan, Schulze šo
ko ant arklio ir nuskubė
jo pamatyti savo tautie
čius.

Parašiutininkų grupę 
sudarė: vertėjas iranie-

Kurmis, Lietuvoje buvęs 
žinomas Martino vardu 
kaip gestapo vadas,ku
riam buvęs pavestas žy-

vo dar du SS puskarinin
kiai: austras Piwonka, o 
kitas kaimietis iš Olden- 
burgo, kuris prieš porą 
metų dalyvavo Ukrainoje 
sovietų partizanų likvida
vime.

Kartu su tais keturiais 
vyrais iš lėktuvo buvo 
nuparašiutuotos metali
nės dėžės su ginklais, 
sprogstama medžiaga, 
šimtai tūkstančių netik
rų angliškų sv. sterlingų 
ir, kadangi kalniečiai ne
mėgo pinigus banknotais, 
penki šimtai tūkstančių 
markių auksiniais pini- 
gais-doleriais. Aišku, bu
vo ir radijo aparatai ir 
grupė tuoj ėrAėsi darbo 
užmegsti ryšį su SS ra
dijo centru Berlyne.

Ir nuo to momento kaip 
tik prasidėjo Schulze- 
Holthous tragedija.

(Bus daugiau)

čiai yra parašę 14,000 
laiškų spaudai ir įtakin
giems amerikiečiams, 
politikams, kaip pranešė 
dr. J. Stukas.

Baltai savo kalbose pa
brėžė, kad šįmet yra rin
kimų metai ir mes netu
rime savo balsus pigiai 
atiduoti balsų medžioto
jams, mes turime kandi
datams statyti savo rei
kalavimus.

Tarptautiniai pavojai 
yra rimti. Mes turime vi
somis įmanomomis prien 
monėmis stengtis, kad 
Bundestagas neratifikuotų 
sutarties, kuri pri
pažintų dabartines Sov. 
S-gos sienas. Europos 
Saugumo Konferencijoje, 
kuri greičiausiai įvyks 
Helsinkyje (mums labai 
bloga vieta) šiais ar ki
tais metais, baltiečiai tu
rės turėti savo nuolati
nius atstovus, kurie ata
kuotų vakariečių delega
cijas ir spaudą. "We 
should make morenoise, 
be more aggressive," 
buvo ne vieno pabrėžta. 
Remkime 
rius, tik 
dės.

Ne visi
r ai orientavosi padėtyje. 
Latvis dr. Arvids Ziedo- 
nis atrodė sėdįs ant dvie
jų kėdžių. Jis yra buvęs 
su paskaitomis Rygoje ir 
Vilniuje. Kalbėdamas 
apie spaudą Baltijos kraš
tuose, jis atrodė nesu
prantąs, kad Rygos "Li
teratūra un maksla", 
kaip ir Vilniaus "Lite
ratūra ir menas", pir
moj eilėj yra politiniai, 
bet ne kultūriniai laikraš
čiai. Stud. Ant. Dambrifl 
nas tarp kitko vėl užsi
minė, kad reikėtų pasi
keisti sportininkų, meno 
ir auklėjimo grupių vizi
tais su savo kilmės kraš
tais. Vis neįstengiama su
prasti, kad po "kultūrinių 
mainų"priedanga, kuri 
yra naudinga komunis
tams ir labai nenaudin
ga šiam kraštui, yra at
siunčiami ne kultūrinin
kai, bet indoktrinuoti ko
munistai, gerai paruoš
ti agitatoriai, kurie moka 
apdumti daugelio akis. O 
pas save jis įsileidžia tik 
tuos, apie kuriuos žino, 
kad jie yra palankūs ko
munizmui, viską tik girs 
ir prisitaikins, arba ne
susipratusius, kuriems 
bus galima išplauti sme
genis. Tegul tik kas pa
bando skleisti "kapitalis
tines" arba "nacionalis
tines"
tant bus išprašytas arba 
jam atsitiks dar blogiau.

Priėjus prie rezoliu
cijų klausimo, buvo pri
imtas pasiūlymas remti 
Simo Kudirkos vardu fon
do steigimą, kuris parū
pintų lėšų padėti įsikurti 
naujiems pabėgėliams 
("defektoriams") iš oku
puotų kraštų. Buvo disku 
tuota platesnė bendroji 
rezoliucija, kurioje ras
ta trūkumų ir pavesta ko
misijai ją perredaguoti 
bei papildyti. Buvo pasiū 
lyta padaryti tokį svarbų 
papildymą:

WHEREAS, the Soviet 
Union continue supply- 
ing the North Vietnam 
with heavy armament 
which kili Americans and 
their Allies in Southeast 
Asia,

RESOLVED, to askthe 
President of the United 
Statės to postpone inde- 
finiteiy his visit to Mos- 
cow until the Soviet Go-

pažiūras, bema-

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

i
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♦
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Argentinos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bių ir įvairių organizaci
jų-Pažymėtina, kad lenkų 
laikraštis "Glos Polski" 
mūsų šventės aprašymą 
talpino pirmame puslapy
je lietuvių kalba: — už- 
vardytas "Lietuvių Tau
tos Šventė". Ten sako
ma: šiandien pasikeitė 
aplinkybės ir mūsų liki
mas yra bendras.

Vasario 20 d. sekm.10 
vai. Šv. Dominiko bazili
koje įvyko iškilmingos pa 
maldos: Šv. Mišios už 
Lietuvą, kurias atnaša
vo Lomas de Zamora 
vyskupas A. Schell, asis
tuojant kun. Augst. Steig- 
vylai. Laike mišių giedo 
jo jungtinis lietuvių cho
ras, vargonais lydėjo L. 
Mikučionienė. Vyskupas 
pasakė tai dienai pritai
kytą pamokslą ir prašė 
Dievo palaimos laisvei 
atgauti. Laike mišių prie 
altoriaus buvo padėtas 
gyvų gėlių vainikas, ku 
ris po mišių buvo iškil
mingai nuneštas prie 
Laisvės paminklo Į Pla- 
za de Mayo. Vainiką ne 
šė Susiv. Lietuvių Argen
tinoje Centro pirm. Raul 
Stalioraitis ir Zeferino 
Juknevičius. Prie vaini
ko visą laiką su Argenti 
nos ir Lietuvos vėliavo
mis ėjo garbės sargyba 
Susivien. Liet. Argen. 
jaunimas

Vainiką prie laisvės pa
minklo padėjo ALOS Ta
rybos pirm. A. Mičiudas 
ir JAV ambasados pir
masis sekret. dr. Vytau
tas Dambrava. Trumpą 
žodį, bet reikšmingai 
tarė didelis kolonijos ga
bus veikėjas ALOS Tary 
bos pirm. A. Mičiudas. 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto pirm. Z. Juknevi
čius perskaitė rezoliuci
ją, pažymėdamas tris pa
grindinius prašymus: 
kad Argentinos vyriausy
bė pasmerktų Lietuvos 
užgrobimą, kad Jungtinių 
Tautų tarpe būtų praves
ta akcija už Sovietų Są
jungos pasitraukimą iš 
Pabaltijos kraštų ir kad 
į dokumentus rašytų lie
tuviu tautos kilmę, vieto
je sovietinės.

ALOS Tarybos pirm. 
A. Mičiudas tarė gražų 
padėkos žodį už gausų da 
lyvavimą ir įvertinimą 
tos garbingos šventės mi 
minėjimo, kuris ištikro 
buvo gausus, gražus ir 
tinkamiausiai atliktas. 
Pažymėtina, kad lietu
viai Argentinoje pirmą 
kartą televizijoj turėjo 
pusantors valandos pro
gramą. Minėjimą apra
šė visi didieji dienraš
čiai.

Juozas Šiušis
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SEPTYNIOLIKA TŪKSTANČIŲ 
IR VIENAS »

susakiusiųjų savo prenu
meratą dėl nežinomų 
priežasčių nutraukė, vie
ni anksčiau, kiti vėliau. 
Jiems atspausti tomai te
beguli sandėlyje, nors iš 
mokėta už juos nemažos 
sumos. Pridaryta nesi
tikėto nuostolio. Be to, li
ko neatsiskaičiusių už

rime tiktai trečdalį rei
kalingų prenumeratorių; 
trūksta mažiausiai dvie
jų trečdalių, kad redakci- siuntinėtą jiems Lietuvių 
ja ir leidykla turėtų bent 
kuklias darbo sąlygas ir 
tą darbą galima būtų tęs
ti.

Kovo 8 siųsdami pre
numeratoriams praneši
mą, kad II tomas greitai
bus atspausdintas, pridė- šyti tą skolą? Paskutinį 
jome užsakymo lapelį, kartą prašėme š.m. sau-

ENCYCLOPEDIA LI
TUANICA II tomas (D-J) 
baigiamas spausdinti. Ge 
gūžės pirmojepusėjebus 
siutinėjamas prenume
ratoriams. Kiti tomai 
ruošiami. Tačiau galuti
nis jų paruošimas ir 
spausdinimas vis labiau 
darosi problematiškas. 
Ne tik spaudos darbas žy
miai pabrango, bet ir 
mūsų viltis, kad susiras 
reikiamas skaičius pre
numeratorių, nepasiteisi
no.

Kai prieš septynerius 
metus iškėlėme sumany
mą leisti lietuviškąją en
ciklopediją anglų kalba ir 
įvairiais būdais teiravo- 
mės kitų nuomonės, pri
tarimas buvo beveik vi
suotinis; neatsirado nė 
vieno, kuris būtųpasisa- 
kęs, kad tokia enciklope
dija mums nereikalinga. 
Gavome daug skatinančių 
laiškų, skaitėme spau
doje giriamų atsiliepi
mų; net ir organizacijos 
tą reikalą svarstė ir jam 
pritarė. Nuomonės sky
rėsi tiktai dėl tomų skai
čiaus. Buvo paaiškinta, 
kad 5 ar 6 tomai apims 
daugiau informacijos 
apie Lietuvą ir jos žmo
nes.

Per praėjusius šeše
rius metus įvairiausiais 
būdais skatinome užsisa
kyti Encyclopedia Litua
nica, siekdami, kad galė
tume verstis iš prenu
meratos mokesčio, kaip

Enciklopediją, nors pas
kutinis papildymų tomas 
išleistas 1969 m. Susi
daro 27,000 dolerių su
ma. Ji labai praverstų 
angliškajai enciklopedi
jai leisti. Bet kaip išpra.

siškio karjera, yra įdo
mi ir spalvinga. Juk jis 
susiformavo sovietinės 
prievartos sąlygose. Iš 
vyskupų T. Matulionio ir 
K. Paltaroko, sūkuriais 
jis buvo suėjęs savo pas
toracinėje veikloje, jis, 
aišku, pasiėmė jų gyve
nimiškosios filosofijos 
dorybes. Tai atkakli pas
tanga eiti savo pareigas 
ir, kartu, aštrių briaunų 
vengimas. Aštrumas ga
lįs apsunkinti veiklos są
lygas.

C. Krivaitis greitai pa 
kilo, karjeroje. Jis da
lyvavo Vatikano II bažny
tiniame susirinkime, 
1965 metais popiežius 
Povilas VI pakėlė jį pre
latu. Prelatas C. Krivai
tis, tad yra neabejotinas 
vatikaninės politikos at
stovas. Tos politikos iš
davoje atsirado jo pasi
kalbėjimas su TASS agen
tūra. Čia, aišku, reikia tu
rėti galvoje, kad sovieti
nė agentūra gali iškreip
ti tą pasikalbėjimą savo 
tikslams: kai kąpridėti, 
kai ką atmesti, kai ką pa- kad buvo leidžiant Lietu- 
brėžti.

Greta garsaus Solže
nicino laiško stačiatikių 
patriarchui Pimenui ir 
greta septyniolikos tūks
tančių peticijos, prelatui 
Česlovui Krivaičiui teko 
tragiška rolė ginti tiro
ną, patarnauti jo sie
kiams , suklaidinti pa
saulį, jau palinkusįklau- 
syti kankinio šauksmą. 
Vatikaninės politikos pri 
verstas pratarti prela
tas Č. Krivaitis išsijun
gė iš kovos už sąžinės 
laisvę, jis nenuėjo šv. 
Petro ir Povilo keliais ko
voje prieš pagonišką Ro
mą. Jis sutiko su prievar 
ta ir pasaulio akyse reabi
litavo prievartą.

Sudėtingos ir galingos 
tos jėgos, kurios sufor
mavo Krivaičio pareiški
mus. Mes neturime tei
sės jo kritikuoti arba 
smerkti. Didžiuliame Va
tikano Maskvos žaidime 
lietuvis Krivaitis sustojo 
didžiulės mašinos rate
lio rolėje.

Spekuliuodami dilema: 
kas būtų jeigu aukštieji 
lietuviškos eparchijos 
hierarchai įsijungtų įsep- 
tyniolikos tūkstančių pe
ticijos skundą? Ar tai pa

Septyniolikos tūkstan
čių tikinčiųjų lietuvių pe
ticija, prašanti sovieti
nio režimo suteikti mini
malias asmens laisvių 
normas, atrodo, par
bloškė laisvąjį pasaulį. 
Apie tai byloja spaudos 
atsiliepimai.

Aišku, laisvasis pasau
lis nevisiškai suvokia vi
sas aplinkybes, kurioms 
esant ta peticija atsira
do. Laisvasis pasaulis ne
pažino sovietinės tironi
jos realybių ir nežino, 
kad šiai peticijai atsira
dus net septyniolika tūks
tančių šeimų pateko į en
kavedistų dėmesį.

Ši peticija įeis į kovų 
dėl asmens laisvių met
raščius kaip vienas iš 
efektingi ausiu jų tų met
raščių puslapis.

Ši peticija yra milži
niškas sovietinės propa
gandos pralaimėjimas. 
Nenuostabu, kad petici
jai sudundėjus laisvame 
pasaulyje sovietinė pro
pagandinė aparatūra pra
dėjo veikti ir girgždėti 
savo grąžtais ir sankabo
mis . Sovietinė žinių agen
tūra skubomis paskelbė 
ant greitųjų sudurstytą 
pasikalbėjimą su pre
latu Česlovu Krivaičiu, 
kuris dabar eina Vil
niaus arkivyskupijos vai 
dytojo pareigas. Mat, Vil
niaus vyskupas Julijonas 
Steponavičius pašalintas 
(režimo) iš Vilniaus sos
to.

Šitaip sovietai sufor
mavo kurjozišką padėtį 
prieš septynioliką tūks
tančių tvirtinimus, prieš 
keliolikos nuteistųjų už 
religinę praktiką kunigų 
liudijimus vieno tvir
tinimus.

Tas vienas tvirtintojas 
yra, galima manyti dabar
tinės vatikaninės politi
kos, (santaika su Krem
liumi) adeptas, prelatas 
Č. Krivaitis. Ir šiuo mo
mentu ta pragaištinga po
litika pila gausų vandenį 
ant kremlinio malūno. 
Krivaitis patvirtino 
Kremliaus pareiškimus: 
religinė laisvė nevaržo
ma, kunigų skaičiaus už
tenka, šeimose galima ir 
pasimelsti... Krivaitis 
buvo gana santūrus ir 
kuklus iki minimumo. 
Bet ir šio užteko sovieti
nei mašinerijai iš tų san- lengvintų tikinčiųjų reli- 
tūrių pareiškimų sufab
rikuoti septyniolikos 
tūkstančių peticijos dis
kreditavimą. Kitas, aiš
ku, klausimas, kas Kri
vaičio pareiškimu pati
kės? Gal tik Jokubka ir 
Bimba? Jie, aišku, ne
trukus ir atsilieps.

Kas tas prelatas Česlo- tacijai. Už sukalbamumo 
vas Krivaitis? dekoracijų lengviau išsi-

Tai penkiasdešimtį laikyti teroro metais. Ši 
peržengęs dvasiškis, taip išsilaikydavoperse- 
1945 metais jis įšventin-kiojami irteriojamižydų 
tas kunigu. Jo, kaipo dva getai viduramžio mies-

ENCYCLOPEDIA LITUANICA leidėjas J. Kapočius

vių Enciklopediją, bet lig 
šiol nepavyko rasti nė 

į dviejų tūkstančių skaity- 
1 tojų. Ir iš užsisakiusių

jų jau atkrito 193. Prie
žastis nurodo įvairias: 

i vieni mirė, kiti į skur
džias pensijas išėjo, tre
ti pareiškia nebenorį jo
kios knygos, dar kitų vai
kai, kad ir baigę aukštąjį 

, mokslą.lietuviškais daly- 
kais nebesidomi irdarki- 

■ taip pasiteisina. Tad tu- ‘

ginės praktikos buitį?
Aišku, nepalengvintų. 

Anaip tol, apsunkintų. Šie 
dvasiškiai būtų sovieti
nio režimo (ne Vatikano) 
pašalinti iš savo postų. 
Jų vietas užimtų kiti. He- 
rojika neatneštų patvaru
mo bažnytinei reprezen-

tuose. Jie atsipirkdavo 
duoklėmis. Tai, tuo me
tu, buvo sukalbamumas.

Vatikano ir Maskvos 
interesų sankryžanutys- 
ta į tolimų perspektyvų 
laukus. Lietuvos bažny
tinė eparchija, atsiradu
si Vatikano dispozicijoje 
su labai vėlyvu Lietuvos 
krikštu, nėra šiose mil
žiniškose varžybosepa- 
ti sau vertybė.

Tačiau šios dienos po
veikyje ir šios dienos in
teresų rate mes jausmin 
gai regime įvykius to
kius, kurie realūs, mus 
žeidžią ir jaudiną. Už tų 
įvykių realybės kaž kaip 
nenorime matyti tų pože
minių prarajų, kurios ir 
žemės plutoje gamina že
mės drebėjimus. Patriar 
chas Pimenas ir lietuvis 
prelatas Krivaitis, Mask
va ir Vatikanas, septy
niolikos tūkstančių skun
das ir TASS pasikalbėji
mas su Vilniaus vyskupi
jos valdytoju... viskas tai 
yra mūsų tragiškos epo
chos liudijimas tolimai 
ateičiai, kad istorijos 
arenoje, kaip ir žmogaus 
širdy nuolat ir nuolat 
vyksta kova tarp šėtono 
ir gėrio.

prašydami surasti bent 
vieną naują prenumera
tą. Ligi šiol atsiliepė tik
tai pusė, tik 19 iš jųsura 
do naują skaitytoją, 94 pa 
kartojo ankstyvesnį savo 
užsakymą; kai kurie prie
kaištavo, kam to reikia, 
o kita pusė neatsiliepė 
nė žodžiu. Gal nebeturė
jo laiko perskaityti ir 
trumpučio mūsų laiške
lio ir susipažinti, kokio
je sunkioje padėtyje esa
me atsidūrę. Iš tikrųjų 
negi vieno ar kelių asme
nų buvo sumanyta leisti 
angliškąją enciklopediją. 
Girdėjome ir tebegirdi- 
me dažnus balsus, kad 
stinga išsamaus leidinio 
apie Lietuvą, kai prirei
kia kuriuo reikalu kreip
tis į įtakingus asmenis ir 
įstaigas. Pirmykštis pa
rodytas entuziazmas, 
kad toks enciklopedinis 
leidinys būtų išleistas, 
atrodo, ėmė ir atvėso, 
kai paprašėme užpildyti 
užsakymo lapelius.

Ir vis dėlto nesinori 
tikėti, kad būtume linkę 
pradėtą darbą, taip visuo
tinai skatintą, jo nebaigę 
nutraukti. Greičiau esa
me nerangūs, ką sumanę, 
iki galo atbaigti. Tik dide
lėmis pastangomis ir iš
tverme pavyko išleisti 
Lietuvių Enciklopediją, 
ko nė Lietuvoje nespėjo
me padaryti, ir tuo da
bar pasididžiuojame, di
deliu išeivijos kultūriniu 
laimėjimu laikome. O ne 
daug reikėjo, kad ir tas 
darbas būtų buvęs su
griautas. Lietuvių Enci
klopedijos mažiau ar dau
giau spausdinome tiek 
komplektų, kiek buvo už 
sakyta. Ir kas pasirodė? . 
Gana gausus skaičius už

šio 24. Atsiliepė apie 15% 
vieni sumokėjo visą sko
lą, kiti dalį. "Užsimiršu- 
siųjų" tebėra 85%. Ir mes 
prašome skolos, ne au
kos.

Vieną vienintelį kartą, 
norėdami pajudinti be- 
blėstantį entuziazmą, 
prašėme paremti numa
tytus leisti leidinius pi
nigine auka. Tada plana
vome leisti Encyclope- 
dia Lituanica, plačiąją 
trijų tomų Lietuvos isto
riją, Vydūno rinktinius 
raštus ir k. Išsiuntėme 
5000 laiškų. Grįžo 250 su 
1-2-3-6-10 dolerių auka 
ir 8 su 20 dol.; bendra su 
ma nesiekė nė pusantro 
tūkstančio. Ji perkelta į 
angliškosios enciklopedi 
jos leidimą. Lietuvos is-

torijos leidimu ėmė rū
pintis Lietuvių Fondas, 
o Vydūno raštų leidimas 
atkrito, nes pagrindinis 
redaktorius ir organiza
torius A. Krausas mirė.

Susiduria su sunku
mais ir enciklopedijos re 
daktoriai. Rodos, spe
cialistui kurio nors daly
ko nebūtų sunku, kad ir 
užsiėmusiam kitu darbu, 
per mėnesį laiko ar kiek 
daugiau parašyti nedide
lį straipsnį ar pritaikyti 
jau parašytąjįenciklope- 
dijai. Deja, reta tokiųtal- 
kininkų, kurie pažada ir 
laiku padaro; dažnai gi 
prašoma ir neprisiprašo
ma net per ilgesnį laiką. 
Darbas žymiai pagreitė
tų ir patobulėtų, kiek esa
momis sąlygomis įma
noma, jei talka būtų di
desnė ir spartesnė. Lai
kas mums darosi nepalan
kus, kai uždelsiame; vie
nas po kito mūsų lituanis
tai mus palieka, o naujų 
jėgų neauga, kaip norė
tume. Gal tai paskutinė 
mums duota galimybė im 
tis didesnio masto enci
klopedinio leidinio — jo 
paruošimo ir išleidimo.
Lituanistikos srityje 
mūsų jėgos reikiamai ne
gausėja, o mažta; spau
dos darbai vis labiau 
■brangsta; entuziazmas di- 
desniem užsimojimam, 
kuriem reikia daugiau iš 
tvermės ir aukos, kaž
kodėl ima ir slūgsta.

Tokioje padėtyje Ency- 
clopedia Lituanica leidyk 
la ir redakcija atsistoja 
prieš klausimą: ar ištver 
sime, ir kaip ilgai? Ma
nome, kad tai turėtų rū
pėti visiems, kurie įsiti
kinę, kad ta enciklopedi ja 
mums būtina ir kad ji tu 
rėtų, kaip galima grei
čiau, būti išleista. Kiek
vieni metai sunkina dar
bo sąlygas ir didina išlai
das. Nustatytos už tomą 
senos kainos (15 dol.) ne 
bus galima išlaikyti, jei 
nesusidarys pakankamas 
skaičius prenumeratų, 

(Nukelta į 4 psl.)

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma Šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
jgalindavo leisti sekant) tomą. 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, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės ) ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LIT.UANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

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

Štai, sandėlyje dar turime jvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlyta 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 RAŠTAI, 6 tomai.......... kaina

3. B. Kviklys, MŪSŲ 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

siūlau *

$25.00,

$42.00,

$10.00,

$10.00,

siūlau $

siūlau $

siūlau $

siūlau $

siūlau $..........

O vienuolika kitų leidinių: P. AndriuSlo raitų I t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. Šeiplauklo — Nemarioji žemė, L. Dambrlūno — Lie- 
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langaiI Ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukėos 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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HAMILTONO TEATRAS 
PHILADELPHIJOJE

Vienas senesnių lietu
vių išeivijos teatro 
sambūrių yra Hamiltono 
dramos mėgėjų grupė 
"Aukuras", kuris 1970 
metais atšventė sčenos 
darbo dvidešimtmetį. Iš
eivijos darbo sąlygomis 
tai gana ilgas laikotar
pis. "Aukuro" įmintas ša
kotas kelias yra svarbus 
ir lietuvybei labai ver
tingas. Per dvidešimt vie
nus savo darbo metus 
"Aukuras" jungė virš 
šimto narių ir pastatė 
daugiau dvidešimties vei- gheny Avė., Philadelphi- 
kalų. Tokių rezultatų vie
netas galėjo pasiekti visų 
savo narių dideliu pasiry
žimu ir patyrusios vado
vės bei režisierės akto
rės Elenos Dauguviety
tės-Kudabienės nenuils
tama energija ir meile 
scenai. E. Dauguvietytės 
- Kudabienės tėvai visą 
savo gyvenimą paskyrė 
teatrui. Iš Boriso Daugu
viečio matyt, paveldėjo 
kūrimui drąsą. Tai jos 
išskirtinė ypatybė.

Ypatingo pagyrimo yra 
vertas "Aukuras"už 1969 
metų rudenį suorgani
zuotą jaunųjų aktorių gru 
pę, kuriai priklauso jau 
apie 20 narių. 1971 me
tais su Moliere komedi
ja "Sgnarelle", vaidina
ma anglų kalba, jaunųjų 
aktorių grupė dalyvavo 12 
parapijų dramos konkur
se, kur "Aukuro" jaunieji 
laimėjo du žymenis.

1971 metais "Aukuras" 
Hamiltono 125 metų su
kaktuvėse McMaster uni
versitete anglų kalba su
vaidino Marcinkevičiaus 
"Mindaugą".

Be spektaklių Hamilto
no lietuviams bei kita
taučiams su vaidinimais 
"Aukuras" yra apkelia
vęs nemažai ir kitų lietu
vių kolonijų. Jo spektak-

germanistiką ir pedago
giką. Spaudoje pradėjo 
reikštis jau 1923 m. 
"Vientautų berniukas", 
pasirodęs 1942 mM buvo 
premijuotas. Po karo pa
sirodė "Naktis ant morų"

liais žavėjosi Torontas, 
Detroitas, Clevelandas, 
Rochesteris, Otawa, Mon- kuris taip pat premijuo- 
trealis, Brooklynas, Chi- 
caga ir kiti.

S.m. balandžio 29die
ną, šeštadienį, Hamilto
no dramos mėgėjų grupė 
"Aukuras", Philadelphi
jos Jaunimo Metų Komite 
to, kuriam pirmininkau
ja Algirdas Jonys, kvie
čiama, vaidybinio meno 
išsiilgusiai visuomenei, 
Lietuvių Muzikalinėje Sa
lėje, 2715 East AUe-

tas Švietimo Valdybos". 
Už romaną "Namas ge
roje gatvėje" — paskir
ta Rašytojų Draugijos 
premija.

kęs keletą solo partijų ir 
keletą kūrinių kartu su 
choru. Aplamai, koncer
to repertuaras gana tur, 
tingas ir įvairus, vado
vui tenka mūsų visų pa
garba už taip didelį pasi
aukojimą suburti ir lietu
viškoje dvasioje išlaiky
ti tiek daug gražaus jauni
mo, o taip pat ir jų tė
vams, kantriai vėžiojan 
tiems savo dukreles įcho- 
,ro repeticijas.

Mergaitės atrodė lai
mingos, nors kelionėje 
autobuse išsėdėjusios

Barzdų temomis
J. GRAUDA

joje suvaidins Jurgio Jan 
kaus 3-jų veiksmų dramą 
"AUDRONE". Vaidinimo 
pradžia 7 vai. 30 min. va 
karo.

Veikalo autorius Jur
gis Jankus gimė 1906 m. 
liepos 27 d. Biliūnų kai
me, Kėdainių apsk. Bai
gė mokytojų seminariją 
1929 m., Kaune studijavo- va^ P’P’

1943-1944 metais rašy 
tojas Jurgis Jankus Jau
nimo Teatro dramatur
gas. Šiam teatrui pašven- per visą naktį važiuoda- 
tė du veikalus "Audronė" 
ir "Sūnus". Bet veikalai 
neišvydo rampos švie
sos. Neseniai buvo iš
spausdinta jo drama "Pei
lio ašmenimis".

Balandžio 30 d,, sek
madienį, "Aukuras" Eli
zabeth, New Jersey, Lie
tuvių Laisvės Salėje, 269 
Second Street, suvaidins 
Balio Sruogos "Dobilėlis 
Penkialapis". Pradžia 4 

(ajj)

Mergaičių choro Aidas
viešnage New Yorke

Malonią staigmeną 
newyorkiečiams atvežė 
solisto Vaclovo Verikai- 
čio vadovaujamas mer
gaičių choras "Aidas" iš 
Hamiltono, Kanados, ku
rio koncertas įvyko balan
džio 15 dieną, Richmond 
Hill mokyklos salėje, 
PLB New Yorko Apygar
dos, vadovaujamos A. 
Vakselio iniciatyva.

WANTED EXPERIENCED 

PRESS OPERATORS 
EKPER1ENCED IN STEEL 

1NDUSTRY.
MUŠT HAVE SĖT UP 

EXPERIENCE.
FRINGE BENEFITS.

ACAR INDUSTRIES 
4563 INDUSTRIAL PARKWAY 

WILLOUGHBY, OHIO 44094 
(3.0-36.

Vien tik pirmasis sce
nos atidarymas pavergė 
publikos dėmesį jaunys
tės žavumu ir grožiu, 
virš 50 moksleivių lietu
vaičių jau gimusių ir au
gančių Kanadoje. Nežiū
rint, kaip jos būtų daina
vusios publika atleistų vi
sas klaidas. Tačiau daina
vo jos puikiai atlikdamos 
ilgą ir turtingą programą 
virš 20 įvairaus žanro 
dainų. Dainavo giliai įsi
jausdamos į dainos Žo
džius ir turinio nuotaiką, 
puikia jaunatviška iš
vaizda išreikšdamos liū
desį, optimizmą ir saulė
tą, giedrų džiaugsmą.

Šiltai buvo sutiktas ir 
pats choro dirigentas 
sol. V. Verikaitis, atli-

Komjaunimo Tiesa susidomėjo barzdų želdi
nimo problema.

AR NORITE 
ENCIKLOPEDIJOS?

(Atkelta iš 3 psl.)
nes esame priėję kraš
tinę ribą. Du trys mėne
siai yra mums lemiamas , 
laikas. Ir tai sakome nuo- 
širdžiai ir visai atvirai. I 
Jei sugebame sutelkti di
deles sumas kongre
sams, tikiuosi, neliksi
me abejingi ir Encyclo- 
pedia Lituanica likimui. 
Jis mūsų pačių rankose 
ir valioje.

"X

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
—** ' v M “ » " »» o

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

mos 13 valandų iš Hamil 
tono į New Yorką. Publi 
ka todėl turėjo malonaus 
juoko, kai solistui salė
je dainuojant, per scenos 
uždangos apačią pasiro 
dė, kad visų dainininkių 
batukai atsiskyrė nuo ko
jų, kurias pavargusias 
ėmė masažuoti rankutė
mis braukydamos. Bet, 
kai antrą kart vadovas 
išėjo dainuoti, pats paste
bėjo be kojų batukus išri 
kiuotus, tai nubėgo atgal į 
sceną ir bematant visos 
pavargę kojytės staiga su 
lipo atgal į batelius. Ge
ra drausmė. Žiūrovai dėl 
to nepasipiktino, bet su
prasdami mergaičių nuo
vargį gailėjosi jų. Juk 
scenoje esantieji nepas
tebi, kad uždanga nesiekia 
grindų.

Dail. C. Janušoirdail. 
J. Juodžio dovanotų kūri
nių laimėjimą pravedė 
Maironio lituanistinės 
mokyklos vedėja Elvyra 
Oš lapienė. Choro vado
vui, pianistu J. Govėdui 
ir visam chorui newyor- 
kiečiai atsidėkodami įtei
kė didžiulį krepšį gėlių.

Koncertą baigiant žodį 
tarė PLB New Yorko Apy
gardos pirm. A.Vakse- 
lis. Malonų dėmesį at
kreipė iki šiol nematytas 
koncerto programos lei
dinio sutvarkymas. La
bai daug įspūdingų nuo
traukų pradedant tauti
niais drabužiais mergai-, 
čių choro su jų vadovu. 
Sekančiame puslapyje ne
žinomo kareivių pamink
las ir po juo Maironio žo
džiai:
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kddikis apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžiną keliais.

Toliau kiekviename 
puslapyje kieno nors svei
kinimas ir Lietuvos vaiz
delis, po kuriuo vispa- 

; rinktas atitinkamas pos
melis poeto Maironio žo
džių, mat koncerto visas 
pelnas skiriamas Mairo-

Kodėl gi? Problema visapusiškai aktuali. Ji 
aktuali ir mums, nes ruošiamas Jaunimo Kongre
sas įtikinančiai žada pražysti vėšliomis barzdo
mis. Lietuvių barzdočių nuotaikos visad lietu
viams mielos ir brangios.

Komjaunimo Tiesos korespondentas atrado 
mokslo vyrą, barzdologijos žinovą, daktarą B. 
Barzdį. Mes įsiklausėm į pašnekesį.

— Ką reiškia žodžiai "spiauti į barzdą"? — 
korespondentas paklausė mokslo vyrą.

Daktaras Barzdys paaiškino:
— Barzdas, dažniausiai dirbtines, nešiodavo 

vagys, apgavikai. Iš čia kilo bendrinė apgaviko są
voka "prisiuvo barzdą". O "spiauti į barzdą" turi 
kitą, gilesnę prasmę. Spiovimas į barzdą atsirado 
senovės Indijoje. Išminčius viešėjo pas galingą ra
džą. Atsisveikindamas su radža, išminčius spiovė 
radžai į barzdą.

— Kodėl tu taip pasielgei? — paklausė ra
dža.

— Kas man liko daryti? — atsakė išminčius.
— Aš ieškojau nešvariausios vietos. Aplink mar
muras, auksas ir kilimai. Nešvariausia vieta tavo 
rūmuose buvo tavo barzda, į ją ir spioviau...

Čia daktaras Barzdys palaikė indo išminčiaus 
išdaigą. Daktaras Barzdys pavaizdavo barzdos 
nehigi jeniškumą:

— Barzda yra nešvariausia vieta žmoguje. 
Barzdočiai retai prausiasi ir išsiprausti negali. 
Iš burnos į barzdą patenka seilių, maisto trupinių 
šąlant ir čiaudant — gleivių iš nosies... Jie — 
gripo nešiotojai. O vasarą — musių mėgiami ob
jektai.

Daktaras Barzdys prisiminė ateistinę progra
mą, ir pridūrė:

— Va, Antanas iš Paduvos tryliką metų nesi
skuta barzdos ir neplovė kojų. Netenka abejoti, kad 
jo dorybių kvapas netruko pasiekti patį dangų.

— Daktare Barzdi, — mes įsikišome su savo 
ilgadistanciniu telefonu, — ar negalima importuoti 
Lietuvon jau nusiskutusius rusiškus Senius Šal
čius kalėdų metu? Taip būtų higijeniškiau?

— Seniai Šalčiai nešioja "prisiūtas" barzdas,
— atkirto daktaras Barzdys, — Nematau higije
nai pavojaus.

— Daktare Barzdy, — mes pakišome antrą 
klausimą, — ar negalima importuoti Lietuvon nu
siskutusius Marksą, Engelsą ir Leniną? Gal būt 
jų barzdose, pagal jūsų tvirtinimą, buvo seilės, 
maisto liekanos ir musių peryklos? Daktaras 
Barzdy, daktaras Barzdy?!!

Bet telefonas tylėjo, lyg žadą praradęs.

nio vardo mokyklai. Net 
ir skelbimai pritaikyti 
prie nuotraukų ir žodžių. 
Tai programa, kurios 
puslapius verčiant reikia 
prie kiekvieno sustoti, 
įsižiūrėti, paskaityti ir 
susimąstyti. Jos redakto
rius P. Jurkus čia įdėjo

daug sielos lietuviško 
tautinio jausmo ir laiko.

Po koncerto, Kultūros 
Židinyje buvo susipaži
nimo vakarienė ir jauni
mo šokiai, kur labai pa- 
sigęsta mūsų lietuviškų 
bijūnėlių šokėjų.

E. Čekienė.

JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

(2)
Liudas neilgai stovi ir stebisi. Dvasinis įner- 

tumas, kuris pirmiau buvo sukaustęs jį, nejučio
mis nuslūgo, kaip tirštas pelkių rūkas, rytmečio 
saulės spindulių smarkiai blaškomas. Tas gaiva
lingas minios srautas pasigavo jį ir neša. Ėjo va
lingai, tvirtai kirto koja į grindinį ir vis'šaukė: 
"Vive la Libertė!" Nuolat kilnojo į viršų rankas, 
tvirtai sugniauštais kumščiais, lyg pikčiausiam 
priešui grūmodamas.

Ne visus tas srautas buvo pagavęs ir stipriu 
galingu judesiu pavertęs. Šonais, šaligatviuose, 
kaip storas mūras, buvo susiplakę žmonės. Vieni 
jų labai aktyviai reiškėsi, kiti ganapasyvūs stebė
tojai, tartum išplauti iš didžiosios srovės ir nu
blokšti į šalį. Tokių skaičiuje buvo abu Vainorai 
— Juozas ir Saliutė.

Juodu tikrai galima buvo palaikyti tik smal
suoliais. Ramiai sau žiūrėjo, žvalgėsi ir patylo
mis dalijosi įspūdžiais. Visai nelauktai smar
kiau sujudo Saliutė ir, nutvėrusi savo vyrą už pe
ties, labai neramiai ėmė rodyti, lyg norėdama 
tučtuojau šokti į minią ir sulaikyti:

— Juozai, žiūrėk! Tik tu žiūrėk... Juk tai 
Liudas... mano brolis...!

Juozas ne iš karto išsijudino. Abejingai aiš
kinosi:

— Sakai, Liudas? Negali būti? Kur? Kame tu 
jį matai?

— Nagi va, ten! Žiūrėk, koks jis išdidus ir 
šaunus! Žygiuoja kaip tikras laisvės kovotojas. 
Drauge su visais traukia marselietę...

Pagaliau susigavo ir Juozas:
— Nagi iš tikrųjų! ... Aš bėgu ir nutversiu jį! 

O tu čia palauk... Tik žiūrėk, kad nepajudėtum! Kai 
pasimesim, tai ir ryt nesusirasim...
ANTRAS

Triumfavo Strasburgas, atsipalaidavęs iš vo
kiečių priespaudos. Nemažesni džiaugsmą pergy
veno Saliutė. Liudas, kaip iš dangaus nukritęs, atsi
rado jų tarpe. Keista ir nuostabu.

Visi trys pasirinko parke nuošalesnę vietą. 
Susėdo. Saliutė vis žiūrėjo į Liudą, akių nenuleis- 
dama. Vis lygino, koks buvo pirmiau ir dabar. 
Trejetas metų nesimatę. Didelis skirtumas. Jo
kių ponaičio (laisvo Ūkininkaičio) ar gimnazisto po
žymių nebelikę. Sudiržėjęs, apgrubęs —tikras že 
mėrausa. Kartais labai ūmus, užsidegęs, tartum 
žarija, o kartais beveik kaip lepšė.

Šiuo metu Liudas tebegyveno manifestacijos 
poveikyje. Visas neramus, nervingi tartum ta 
laimė ir džiaugsmas, užtvindė ’ ielą, labai tra

pūs, laikini, tartam visa tai lyg koks daiktas, ilgai 
tykojus pasivogtas. Kalbėjo jis karštai, garsiai, 
lyg čia didelis būrys klausytųsi:

— Mano broliai ir sesės! Dabar vėl gyvensi
me! Tikrai gyvensim! Prancūzija juk šalis, kuri 
absoliutizmo ir monarchizmo laikais pirmoji vi
sam pasauliui plačiai paskelbė: Libertė, Egalitėet 
Fraternitė! Laisvė, lygybė ir brolybė tai kilniau
si žmoniškumo ir demokratijos pagrindai. Ir šian
dien Prancūzija neatsisako nuo jų. Todėl geriau
siai supras mūsų — pabėgėlių ir ištremtųjų — bū
seną. O jeigu supras, tai ir laisvę atgauti padės. 
Labai gerai, kad jūs čia, o ne kur nors Vokietijoje 
pasirinkot laikino apsistojimo vietą...

Saliutė neiškentė ir įsibrovė:
— Bet tu, kaip gi tu Čion patekai?
— Aš? Kaip aš?... — taip atsiliepė, lyg būtų 

užmiršęs, kaip atsakyti ar iš viso nenorėtų apie tai 
kalbėti. Patenkino pažadu: — Su visomis smulkme
nomis ir išgyvenimais labai ilga ir plati istorija... 
Gal vėliau kaip nors...

Veikiai grįžo į tą pačią savo nuotaiką:
— Dabar štai kas: tinkamai sunaudoti pereina

mąjį mūsų gyvenimo tarpsnį, — Liudas akylai 
pasižiūrėjo į savuosius: — Ar jūs skaitėte pasku
tiniuosius prancūzų laikraščius?

Klausiamieji tylėjo.
— Kaip matau neskaitėte ir nežinote kaip nu

matyta tvarkyti ištremtuosius ir pabėgėlius?...
(Bus daugiau)
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ŠOKIS ANT
Drambliai mokomi šokti ant 

specialių grindų. Tam tikros 
grindų dalys įkaitinamos ir per 
ilgą laiką ant tų grindų tūpčiojan
tis dramblys išmoksta apeiti 
įkaitintas plyteles. Per ilgesnį 
laiką dramblys vaikščioja drą
siau. Jo savotiškai atsargus ėji
mas pradeda panėšėti į šokio fi
gūrų imitaciją. Štai jums dramb 
lys cirko arenoje mokąs šokti pol
kutę...

Šitoks (ir skaudus) įspūdis pa
gauna užsienio skaitytoją, kurį 
pasiekė žinomo iš nepriklauso- 
mybinių laikų lietuvio kultūrinin
ko panegirika sovietinei siste
mai.

J. Keliuotis, jau peržengęs per 
septyniasdešimtį, staiga pasi
darė reikalingas sovietinės pro
pagandos mašinai. Ir,štai,Mask
vos “Literaturnaja Gazeta" ko
respondentas atranda ok. Lietu
voje iš Sibiro grąžintą ir "re
abilituotą" seną lietuvį kultūri
ninką ir gauna iš jo interview. 
Sunku, aišku, nustatyti, kiek ta
me pasikalbėjime yra specialiai 
"užaštrintų" minčių, iki kurio 
laipsnio Keliuočio nuomonė nu
krypo J tinkamas propagandai 
vagas? Tačiau faktas, kad tas J. 
Keliuočio interview savotiškas 
"nuodais pripildytas ginklas" 
išeivijai klaidinti.

Interview akstinas gautas iš 
"Kultūros barų". Tame žurnale 
J, Keliuotis pirmas pareiškė 
savo "susitaikeliškumo" gaidas. 
Dabar gi "Literatūra ir Menas" 
ir vėl iš naujo atrajoja "Litera 
turnaja Gazeta" motyvus. —Lie
tuva pasirinko tarybinį vystymo
si kelią, — įtaigoja "Literatūra 
ir Menas" įvade į J. Keliuočio 
reveliacijas. šitas {taigojimas ir 
yra viso interview motto ir bal
tais siūlais siūtas suokalbis 
prieš istorijos faktiškumą. Šitą 
teiginį reikia įrodyti. Tam tiks
lui pažabotas senas lietuvių kul
tūrininkas, tikras sovietinio re
žimo kankinys, tikra kopija tų 
tragiškų, sulūlbamumo keliu nu 
ėjusių intelektualų, kurių visą 
būrį pavaizdavo A. Solženicinas 
savo "Pirmame rate".

Sukalbamumas su režimo už
mačiomis ir savo principų bei 
praeities panaikinimas vienu pa
rašo brūkšniu, kaip įrodo Nobe
lio premijos laureatas Solženi
cinas, yra didelė sovietinio pa
valdinio dorybė. Nėra principų 
greta mūsų principų, — pareiš
kia apokalisiniai sovietinio prin
cipo atstovai. Didelis psicholo
gas A. Čechovas prieš aštuo
niasdešimtį metų nurodė: jeigu 
zuikį smarkiai muši, galima jį 
išmokinti degtuką uždegti.

J. Keliuočio pasikalbėjime su
dėti iššūkiai gyvosios lietuviš
kos išeivijos principams.

— Kaip jūs manote, kodėl tam 
tikra emigracijos veikėjų dalis, 
ypač jos grietinėlė, taip atkak
liai priešinasi kultūriniams kon
taktams su Tarybų Lietuva? — 
klausia "Literaturnaja Gazeta" 
smalsuolis.

J. Keluotis skuba pareikšti:
— Tėvynėir jos žmonės,gam

ta, tautos istorija ir nacionalinė 
civilizacija, mūsų puiki ir tur
tinga kalba, štai tie didieji pra
dai, kurių netekę mes tampam 
atskalūnais, nelaimingais bas
tūnais. Gaila, to nesupranta tie, 
kuriuos laiko audros ir negan
dos nubloškė į svetimas šalis. 
Ten išaugo nauja generacija, ku 
rios Lietuvoje niekad nebuvo. 
Žymi jos dalis stovi ant asimi
liacijos slenksčio ne tik todėl, 
kad tose šalyse apskritai linkę 
permalti kosmopolitizmo girno
mis kiekvieną ateivį, bet —būki' 
me atviri iki galo — ir dėl iš
ankstinio nusistatymo: "Jeigunė
ra tokios Lietuvos, kokios norė
tume mes, laikykime, kad jos iš
vis nėra". Suprantama,tada ga
lima ne tik piketuoti, bet ir vie
šai įžeisti iš Tarybų Lietuvos 
atvykusį dainininką, galima neig
ti visa, kas didelio ir reikšmin
go pasiekta pasiaukojančiųtary- 
binių žmonių darbo...

šita ilgoji citata sudaro pasi
kalbėjimo branduolį. Citatos 
tekste puikiai sudurstyti visi so
vietinio propagandinio aparato 
šuleriavimai, su tikslu iškreip
ti lietuviškos politinės išeivijos 
veikimo principus. Nežinia, ar 
J. Keliuotis taip jau sovietiniai

KAITINAMŲ PLYTELIŲ
"pilietiškai" orientuojasi emi
gracinės "grietinėlės" mito veik
loje, ar tai jo neapdairiai pasi
rašyta grubi "made inAgitprop" 
citata, autorius bando užsimoti 
seniai emigracijai pažįstamu 
sovietinio teroro vėzdu. Tas 
vėzdas trijų dekadų bėgyje vis ki
tais dažais apdažomas, bet po 
tais dažais jis vis tas pat vėz
das.

Politinės emigracijos esmėje 
J. Keliuotis akcentuoja vien ma 
terialistijos pobūdį. Tai emigra
cinė "populiacija". Čia reikšmin
gi asimiliacijos, nutautėjimo epi
demijos. Kiekviena emigracija, 
kad ir kaip artimai surišta susa- 
vo kraštu, svetur dingsta. Vokie
čiai, skandinavai, italai — tai pa 
tvirtina Amerikoje. Taikant lie
tuvių išeivijai grubius asimilia
cijos faktus nepasakoma, tačiau 
ne dešimtosios dalies istorinės 
tikrovės. Yra skirtumas tarp 
emigracijos ir politinės 
emigracijos. Be abejo, autorius 
gerai atsimena tų emigracijų f ak
tus, kur greta asimiliacijos nuo- 
byrų, noko principų- pasėliai. 
Vien tik sovietinei realybei aiš
kių faktų visuma liudija, kad emi
gracija nėra lygi "emigracijai". 
Hercenas (emigracijos produk
tas) drebino ca’rinę Rusiją. Le
ninas (emigracijos produktas) 
nuvertė carinės Rusijos pasta
tą. Kur lenkų, ispanų, italų ir 
kitų emigracijų atstovai? Mic
kevičius, Haribaldi, šimtai pa
vyzdžių, kur jie? Ar ir juos bu
vo galima pabaidyti "asimiliaci
jos" baubu?

Dabartinė lietuvių emigracija 
atsirado ne dėl "gardaus šaukš
to" akstino. Asimiliacijos nuby
rėjimo prajovai, istorijos Švie
soje, yra beveik bereikšmiai da
lykai. Amžinas yra dabar ir liks 
principas. Ir jeigu, J. Keliuo
tis stoja ginti jo pasiimtą, ar 
j’am pavestą principą, kodėl jis 
galvoja, kad jo principas yra ne 
klaidingas? Kodėl jis drastiškai 
užgina kitiems turėti teisę J sa
vo principus? Ar V. I. Lenino 
pavyzdys nenurodo, kad princi
pas gali būti istorinio bėgsmo 
semaforu? Su okupacinės ka
riuomenės talka, dabar Lietu
vos terotirijoje įtvirtintas Kap
suko principas. Bet gi, prisi
minkime, ir Kapsukas grąžėsi 
emigracijoje.

Lietuviškosios idėjos princi
pe, kiekvienas sutinka, glūdi lais
vos ir demokratinės Lietuvos 
egzistencijos principas. Su tokiu 
principu dalis lietuvių tautos iš
klydo J laisvąjį pasaulį. Todėl ir 
rūpi ta emigracija okupantui ir 
talkininkams. Todėl ir.visųpir- 
ma, griaunamas emigracijos 
puoselėjamas principas. Kyla 
klausimas: kodėl autorius kalba 
apie sovietinio tvarkymosi prin
cipą, kuris 1 Lietuvą atneštas 
ant raudonarmiečių durtuvų,su 
respektu ir atestuoja jį kaipo 
lietuvių tautos pasirinktą vals
tybinio tvarkymosi pradą (tai 
yra melas) ir neigia amžiną lie
tuvių valstybinio tvarkymosi 
principą, kurį lietuviu tautai pa
skyrė istorija ir amžinos tautos 
kovos dėl savo laisvės? Tai dėl 
to, kad J. Keliuočio pasikalbė
jime operuojama okupanto 
vėzdu!

Kodėl J. Keliuotis nori pri
versti emigraciją atsimesti nuo 
jos politinių principų, ironizuo
damas, kad "jeigu tokios Lietu
vos, kurios norime nėra, tai Lie 
tuvos išvis nėra!" Tai yra me
las! Lietuva yra ir bus. Jos lais
vės idealo neužgoš okupaciniai 
voratinkliai. Vardan kurios so
vietinės fikcijos emigracija pri
valanti sutikti su okupacijos fak
tu?. Emigracija džiaugiasi kiek
viena savos kultūros nuoveika, 
netgi žiaurios asimiliacijos į 
slavų jūrą sąlygose. Bet,nerei
kia apsvaigti, kad kultūriniai lie
tuvių laimėjimai krašte tolydžio 
silpnės, populiacijos nuošim- 

.ns kintant. Net komunistai 
latviai apie tai pradėjo rėkti. 
Tokios dienos ateis ir Lietu
vai. Lietuviams krašte pasili
kus mažumoje — apie kokią Lie
tuvą tada kalbės J. Keliuotis? 
Kokia "nacionalinė civilizaci
ja" (maskvinis žargonas!) kles
tės ok. krašte, kada LTSR ribo
se gyvens dauguma "sovietinės 
liaudies" ir mažumėlė lietuvių?

c
Tame dramblio šokyje ant įkai

tintų plytelių, greta esminės 
temos, išsivysto keletą papildo
mų, taip pat labai būdingų ir "pi
lietiškai" sovietinių.

Tai naiviai skambantis tvirti
nimas, kad okupacijos sąlygose 
likusi tauta nevaržomai kuria 
savo kultūrines savybes. Iš to 
kultūriniai - kūrybinio veikimo 
rubrikų -- literatūra yra popu
liariausias akstinas kalbėti ir 
įrodinėti. J. Keliuotis yra lite
ratas ir todėl jis prakalba rašy- 
tojiška tema. Dar daugiau, lais
voje Lietuvoje J. Keliuotis buvo 
ieškantis intelektualas. Jis ne
sitenkino stabiliška realybe, bet 
siekė, ieškojo, abejojo ir tvirti
no, prarasdavo ir atrasdavo są
vokas ir tezes. Tai esminis ir su 
nieku nesulyginamas intelektuali
nio vystymosi procesas. Į šitokį 
kūrybinio našumo procesą J. Ke
liuotis buvo įsijungęs laisvosios 
Lietuvos gyvenimo sąlygose.

Tiktai tokiose laisvojo ieško
jimo ir vystymosi sąlygose gali 
vystytis viena iš visuotinosios 
kultūros padalų — literatūra. Li
teratūrai negali būti atkišta ap
riorinė tezė, tezės įrodinėjimų 
našta ir buities aprašinėjimo 
uždavinys.

Kaip mažas vaikas J. Keliuo
tis šito reiškinio neįvertina. Jis 
skelbia savo džiaugsmą, kad... 
lietuvių literatūros kūriniai ver. 
čiami į kitas kalbas! Tai faktas, 
nieko bendro neturįs su literatū
ros esme ir tūriu. Tai literatū
ros populiarizacijos darbas. Lie
tuvių literatūra nepraturtės nei 
idėjiniai nei estetiškai, jeigu 
Cvirkos romaną išvers į kirgi
zų kalbą. Bet lietuvių literatū
ra praturtės, jeigu talentingas 
rašytojas, kūrybingas poetas 
kurs savo kūrinį be atsargių ir 
bailių žvilgčiojimų į privalomą 
socialistinio realizmo diktatą.

— O štai kai kurie reakcinės 
emigracijos veikėjai tvirtina, 
kad tik emigracijoje kuriama tik
roji lietuvių literatūra, — skel
bia J. Keliuotis. —Netgileisda
mi antologijas, jie ignoruoja lie
tuvių tarybinių rašytojų kūri
nius.

Atrodo, J. Keliuotis nuduoda 
nesuprantantį, kad laisvės gyve
nimo sąlygose nuomonėms nė
ra uniformos. Vienas gali tvir
tinti taip, bet kitas visa tai ga
li neigti. Ar jis parėmė savo 
"tezę" iš įvairių ir margų emi
gracinės spaudos straipsnių, ar 
ta "tezė" jam padiktuota ne- 
taip jau svarbu. Svarbu, kad ta 
"tezė" yra absurdiška. Jis gali 
pageidauti, kad kaž kokius "ta
rybinius" rašytojus emigrantai 
įtrauktų į kaž kokias savo "an
tologijos", o emigrantai gali 
reikalauti, kad emigracijoje su
kurti veikalai būtų atvirai pri
statyti ok. Lietuvos skaitymo 
dėmesiui. Bailioji emigracijos 
vertybių slėpimo politika turi pa
sibaigti. Dabar, niekindami savo 
skaitytoją, sovietiniai tarpinin
kai išrenka iš emigracinės lite
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Clevelando Arenoje
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vai. vak. nuo pirmadienio iki šeštadienio. Telef. 
(216) 361-3700.

ratūros tai, kas jiems patinka, 
ir apgailėtinais vienetais atkiša 
skaitytojui. Gi tas kas jiems pa
tinka, yra iškastruoti veikalai, 
neatstovaują lietuviškojo princi
po potencijos. Ir kuriems galams 
emigracijai traukri į kaž kokias 
antologijas tarybinių rašytojų 
raštus. Emigracija užversta ta
rybinių rašytojų veikalais — tik 
pirk, sėsk ir skaityk. Emigra
cija prisotinta sovietinės perio
dikos. Emigracijai nesudaro jo
kios atrakcijos netgi iš valstybi
nio knygyno parsinešti namo 
Marksą, Leniną, Avyžių, Cvir
ką, Baltušį... Ant stalo guli ir 
šis "Literatūros ir Meno" nume 
ris, kuriame tilpo J. Keliuočio 
rašinys...

Emigracija tarpsta laisvės są
lygose. Bet, ar gali eilinis ok. 
Lietuvos skaitytojas padėti ant 
savo stalo šį "Dirvos" numerį, 
kuriame nagrinėjame J. Keliuo
čio rašinį? Ar gali eilinis skai
tytojas, bent palyginimui su sa
vais "tarybiniais" rašytojais, 
išsirašyti iš užsienio pageidauja
mą jam knygą ir ją gauti?

Reikia nedorai apsimesti viso 
to nežinančiu, kad galėtum emi
graciją apkaltinti "Tarybinių ra
šytojų neįtraukimu į savo anto
logijas". Reikia pasižvalgyti po 
"tarybines" antologijas ir dar 
plačiau, po lietuviškos knygos 
rinką savo pašonėje.

Juk dabartinėse cenzūros sąly
gose lietuvių literatūra niekad 
nesulauktų Donelaičio, Žemai
tės, Cvirkos, Strazdelio... Taibu 
vo rašytojai, griežti,bekompro- 
misiniai savo buities demaskuo 
tojai. Kas leistų jiems dabar pa 
kelti plunksną prieš tarybinę bui
tį? Ar nepavadintų jų sovieti
nės buities šmeižikais, kaip va
dina Solženiciną?

Vykdydamas iki kraštutinumo 
jo citatas rašiusiųjų valią, J. Ke
liuotis neigia asimiliacijos pa
vojus ir čia pat kelia būtiną lie
tuviams antros kalbos mokėji- 

.mą — rusų kalbos. Pats būda
mas prancūzų kalbos mokovas, 
pirmuosius kultūrinės politikos 
impulsus gavęs iš Vakarų kultū
ros, dabar Keliuotis adoruoja 
kultūros surogatą — sovietinę 
"kultūrą"! Dar daugiau — jis 
tvirtina, kad "Lietuva pasirinko 
tarybinį vystymosi kelią"! Tai 
tema, kurios diskutuoti neįmano
ma.

Per visą pasikalbėjimą išdės
tyti išsireiškimai "reakcinėemi- 
gracija", "nacionalinė civilizaci
ja", "Tarybinio kelio pasirinki
mas", "atskalūnai ir bastūnai", 
"nesugriaunamos draugystės 
ryšiai su rusų tauta", "gyveni
mo dialektika", "reakcingosemi
gracijos grietinėlė", "pažangos 
tvirtovė — Tarybų Sąjunga" — 
viskas tai išskiria J. Keliuo- 
čiaus interview iš bet kurių kul
tūrinės politikos diskusijų i r per 
kelia tą intervievv į grubios so
vietinės propagandos rubriką.

Xerx

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Dangoraižio atspindys vandenyje

Jau kelintą savo ka
meros derlių atskleidžia 
Algimantas Kezys nauju 
nuotraukų albumu "Foto 
Kompozicijos".

Šis albumas pasirodė 
dviem redakcijom: anglų 
(Form and Content) ir lie
tuvių (Foto Kompozici
jos) laidomis. Paveikslų 
kalba vaizdiniai - tarptau
tinė, bet tekstai daro tas 
laidas skirtingas. Šį įspū
dingą albumą išleido M. 
Morkūnas. Albume tilpo 
64 nuotraukos, Hugh Ed- 
wards įvadas, gausus bib 
liografinis sąrašas ir Al 
gimanto Kezio žodis. Zi
nos Morkūnienės aplan
kas.

Visas albumas yra sa
votiškas polėkis, pover- 
žis į labiau ar siauriau 
objektyvo rėmuose su- 
kaustjdus įnoringai pa
gautus aplinkos fragmen
tus. Juodų ir baltų tonų 
feria iš šešiasdešimt ke
turių nuotraukų byloja 
apie autoriaus spontaniš
ką savo įspūdžių realiza
vimą. Ir jeigu jo foto ka
meros objektyvas yra jo 
žvilgsnis į pasaulį per 
tam tikrą estetinės paga
vos džiaugsmo prizmę, 
drįstame galvoti atradę 
Kezio mene credo šio al
bumo puslapiuose.

Pavienė nuotrauka, aiš
ku, gali reikšti akimir
kos ūpą, nuotaiką, net fo
to technikos žaismą, bet 
nuotraukų komplektas de
klaruoja fotografo este
tinius siekius, sustojimą 
ties objektu, kuris kalba 
savo forma ir turiniu ir 
ataskambančiu svarsty
mu žiūrovo sąmonėje.

Hugh Edwards, savo 
įvade, tvirtina, kad Ke
zys moka "stebėti ir at
rinkti". Tai daug reiš
kią menininkui žodžiai. 
Savo nuotraukomis foto 
menininkas deklaruoja 
aplinkos fragmento es
mę ir atskleidžia to frag 
mento emocinį tūrį. Tai 
yra žiūrovo įspūdžio ir iš 
aplinks išsemto frag
mento nuotraukos santy
kis. Tai yra žiūrovo ir 
vaizdo samplaika. Todėl 
tokios įvairios ir stebė
tojo reakcijos, {vairuo
jantieji įspūdžiai perke-

F E M A L E

assembler'š“
Mušt read, write and speak 
English.
CLEVELAND ELECTRONICS, 

INO.
E. 140—FREEWAY AREA 

1NTERV1EWS BETWEEN 9-3 
CALL FOR APPOINTMENT 

249-3709

Jurgis Gliaudą 

liami ir į nuotraukų bend
rumą. Mėginant ieškoti 
apibendrinimo vieniems 
tai vienišumo akcento 
ženkle suvoktas gyveni
mas, kitiems tai minori
nių gaidų primatas.

Ir taip apsvarstant, nie
kas neklysta. Šio albumo 
tūryje Kezys mus stebi
na ir žavi ir vienišumo 
grauduliu, ir minorinių 
temų pomėgiu, ir dar dau
giau. Pervertus visas al
bumo nuotraukas lieka 
tam tikros pilnumos ir sa
votiško pasimetimo nuo
sėdos . Lieka kaž koks pil ■ 
nesnis aplinkos pažini
mas, bet skaudžiai apkar
tintas akimirkos trapu 
mo ir detalės didumo.

Albume įdėtas "nuo
traukų autoriaus žodis" 
Šiuo žodžiu Algimantas 
Kezys deklaruoja savo 
profesinį credo. Tai re
tai sutinkamas fotografo 
intelektualo dėstymas 
apie foto objektyvą stebi
mą vaizdą. Tai pasisaky
mai apie "savaip", tai 
yra, individualiai stebi
mą pasaulį. "Šventoji va
landa", sako autorius yra 
tas kulminacinis punk
tas, kada daiktas pamato
mas. Daikto pamatymas 
yra daikto išplėšimas iš 
aplinkos. Tai kulminaci
nis kūrybos punktas kiek
vieno meno rubrikoje. Au
torius preciziškai nusa
kė tą procesą.

Foto nuotraukoje, kaip 
ir dailininko drobėje 
svarbus braižas. Objektų 
kontūrais Kezys akcen
tuoja vaizdo pristatymą. 
Natūralistiniai ryškiais 
ar niuansuoais iki ap
temdyto miglotumo at
vaizdais jis sukelia žiū
rovo atliepyje visą gamą 
skirtingų nuotaikų. Gali
ma galvoti, kad natūralis
tiniai pristatytas siuže
tas, būtų kitaip veikęs 
žiūrovą, jeigu tonai būtų 
šešėliuoti ir kontūrai 
blyškūs. Tačiau auto
rius matė objektą taip, ne 
kitaip. Čia reiškiasi me
nininko diktatas, individu
alumas ir estetinis jo ere 
do. Jis įtalpina stebimą 
objektą į savo svarstymo 
koordinates, linijomis, 
kontūrais ir šešėliais at- , 
skleidžia objekto tūrį to
kį, koks jo suvoktas. To
dėl tos vaizdinės kas
kados sudaro foto meni
ninko kūrybinę, gal būt 
kartu, ir gyvenimiškąją 
filosofiją, kurioje, kaip 
minėta, kartus yra aki
mirkos trapumas ir par- 
bloškiantis yra detalės 
didumas.
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DETROITO LIETUVIU DEMONSTRACIJA LOS ANGELES

Balandžio 15 d, Detroito 
lietuviai suruošė eisenų nuo 
Fisher express way iki 
Kennedy sguare. Eisenoje 
dalyvavo įvairaus amžiaus 
žmonių: suaugę ir jauni
mas. Buvo įsijungusių ir ki
tų pavergtų tautų žmonių: 
ukrainiečių, lenkų, slovakų 
ir kitų. Eisenos priekyje 
studentai nešė didelį medi
nį kryžių ir Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Visi ei
senos dalyviai nešė medinį 
kryžiukų arba plakatų. Ei
senoje žygiavo lietuviai ku
nigai: Vladas Stanevičius, 
Dominikas Lingvinas, Ka
zimieras Simaitis, Viktoras 
Kriščiunevičius ir Alfonsas 
Babonas.

Tai tur būt pirma tokia 
eisena Detroite, kur demon
strantai žygiuodami nešė 
ne tik plakatus, bet ir kry
žius. Plakatai buvo su įvai
riais užrašais: "Soviet 
Union Jail of Nation”, "U.S.
S.R. Killer Religion Free- 
dom”, "Pray for Those Far- 
bidden to Pray”, "Kosygen 
Says God is Dead, 17,000 
Lithuanian Says No” ir t.t.

Be studentų nešamo kry
žiaus, gan stambų ir didelį 
kryžių nešė LšST C.V. pir
mininkas Vincas Tamošiū
nas. Marijono šnapščio 
nors ir nedidelis kryžiukas, 
bet jį nešti padėjo jo dukre
lė .Vytė-Ignė. Tai tur būt 
pati jauniausioji demons- 
trantė.

Įvažiavimai į Woodward 
Avė. buvo sustabdyti ir 
kryžkelėse ant kampų sto
vėjo miesto policija.

Dauguma amerikiečių ei
sena įdomavosi ir klausinė
jo: kas čia per eisena ir ko 
norima ? Atsakymas man 
buvo lengvas. Paduodavau 
tam žmogui demonstracijos 
metu dalinamų lapukų. Ir 
jis jau žino.

Ramiai, tvarkingai ir 
gražiai be jokių išsišokimų 
eisena sužygiavo į Kennedy 
Sguare. čia buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos Him
nai, pasakytos kalbos ir pri
imta rezoliucijų.

IŠRINKU
DEMOKRATĄ

Wm. J.
KENNICK

STATĖ 
REPRESENTATIVE 

IN DISTRICT 18 
(Ward 32, Euclid,Ohio 

and Richmond Hts)

WM. J. KENNICK, bu
vęs 23 wardo councilman, 
gimęs Kaune, Lietuvoje, 
yra advokatas ir Columbus 
gins taksų mokėtojų teises 
bei kovos prieš pornografi
nių knygų pardavinėjimą 
E. 185 St. 1

Pirminiuose rinkimuo
se gegužės 2 d., antra- . 
dienį balsuokit už Wm. 
J. KENNICK.

I——___———

t

Kalbėjo: kun. Vladas Sta
nevičius, ukrainiečių, slova
kų ir lenkų atstovai. Taip 
pat buvo atvykęs ir kalbėjo 
prez. kandidato Humprey 
atstovas John Gronowski. 
Didžiausia staigmena buvo, 
kai ant galo atvyko ir žodį 
tarė vyskupas Thomas 
Gumbleton.

Demonstrantų rezoliucijų 
perskaitė Stefa Brizgytė, o 
visų programų pravedė Ri
ta Garliauskaitė.

Demonstracijas surengė 
Detroito Lietuvių Organiza
cijų centro valdyba, koope
ruojant su L. B. Detroito 
apylinkės valdyba, talkinin
kaujant studentams. Stu
dentai nupiešė virš 20 pla
katų ir demonstracijos me
tu dalino lapelius, palaikė 
tvarkų ir jai pasibaigus su
rinko visus kryžius, plaka
tus, išvalė ir gražiai sutvar
kė aikštę.

Didžiuosius kryžius, ku
rie buvo nešami studentų ir 
Vinco Tamošiūno, parūpino 
šaulių kuopos.

Detroito lietuviai šia de
monstracija atskleidė So
vietų melus apie esamų re
ligijos laisvę Lietuvoje ir 
rėmė tuos 17,000 lietuvių 
parašų, kurie kreipiasi - į 
Jungtines Tautas ir reika
lauja Lietuvoje religijos iš
pažinimui laisvės. Demons
tracijoje dalyvavo apie 300 
žmonių.

• Baliuje "Kartų Pava
sarį” balandžio 29 d., 7 vai.

OWNER OPERATORS 
WANTED

WITH LATE MODEL SINGLE 
axle tractors to haul vehicles 
from Kalamazoo, Mich. to var- 
ious points. Mušt be able to pass 

. DOT and company ąualifica- 
tions. Equal opportunity emplo
yer. Contact Dalias and Mavis, 
4200 Stickney Avė., Toledo, 219- 
729-3838. (51-53)

WANTED
IST CLASS SKILLED

DIE REPAIRMEN 
OR

MAKERS
to sėt up work from

TOOL AND
DIE 

Mušt be able __ ___ _____ _____
Blue Prints & Close Toierance and 
have own tools.

Ist & 2nd SHIFT
Steady work for qualified men & 
fringe benefits.

ST. CLAIR METAL 
PRODUCTS 

1721 DOVE ST.
PORT HURON. MICH. 

313-984-5123

An Equal Opportunity Employer 
(33-39)

BROKERS 
0WNER — OPERATORS 

OF SEMI DUMPS TO HAUL IN 
OHIO. MICHIGAN, PENNA., and 
INDIANA.

CALL 241-9119 
JACK GRAY TRANSPORT 

INC.
1301 ELM ST. 

TOLEDO. OHIO 
(33-37)

COLD HEADER 
SET-UP MAN 

Experienced in U inch National
HEADERS

Day shift. High hourly rate. Over
time. Paid hospitalization. Liberal 
penaion plan. Oher fringe benefits.
QUALITY BOLT & SCREW 

CO.
7105 KR1CK RD.. BEDFORD, OHIO 

216-232-7450
(33-35)

WANTED 
JOURNEYMAN 
DIE MAKETS 

Top qualified Die Makers needed. 
Mušt have job experience and be able 
to sėt up work from Blufc Prints & 
Olose Toierance.
Steady work.‘ Good wages & f ringe 
benefits.

• Apply 
UNITED TOOL & DIE INC.

9 I 0 N. Washtington 
Kokomo. Indiana 46901 

(31-37)

2.
3.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands 
Single spindle setup operation 
Engine lathe operators 
OD, ID, surface grinders 

5 years experience desired 
All bennefits.

Apply
ABLE GRINDING CO.

421 36th St SW
Grand Rapids, Mich. 

Call collect 616-534-8615 
(29-38) 

Jonas Kriščiūnas visuome
nei pristatys debiutantes ir 
abiturientus.

Debiutantes; Jonytė Ber- 
žinskytė, Lucija Garliaus- 
laitė, Rūta čersktrtė, Ramu
nė Mikulionytė, Dalė Petra
vičiūtė, Loreta Petersonai- 
tė, Vida Skiotytė ir Rita 
Simutytė.

A b i t urientai: Robertas 
Arlauskas, Jonas Naujokai
tis, Antanas šiurkus, Vik
toras Nakas, Viktoras Pa
laikis ir Rimas Kasputis. 
Debiutantes ir abiturientus 
pristatymui rengia "šilai
nės” vadovė Galina Gobie- 
nė.

A. Grinius

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

HFN vmiIILIw IvU

When you vote to 
renew the County gh 
Health and Welfare ” 
Levy, you’re voting 
to fight delinąuency, 
child abuse and 
alcoholism

You’re voting 
toprovidefood 
and emergency shelteF 
for homeless people.

You’re voting to help 
the mentally retarded.

Yes, you’re voting to help 
them Būt it s a vote for all 
of us, too.

It’s a vote for safer streets, 
for a stronger economy in 
Cleveland, for healthier, 
better educated children, for 
a saner, more responsible 
society.

It doesn t cost us one 
extra cent to renew this levy 
^fet, it will bring to our 
community more than 60 
million dollars of matching 
fonds from statė and federal 
govemments.

\6te for them \6te for 
you. \6te for Issue 2.

YOU HELP 
YOU

Renew the County Health

PAVASARIO BALIUS
Los Angeles lietuvių ko

lonija nėra didelė skaičiu
mi, bet labai aktyviai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje, 
ypač mūsų jaunimas. Kelių 
pasišventusių, skautų sto
vyklavietės narių, ir dosnių 
tėvų bei lietuvių dėka, turi
me puikių lietuviškų sto
vyklų, kuri yra įrengta pa
gal paskutinius valdžios rei
kalavimus ir. duoda daug 
progos mūsų jaunimui iš
važiuoti į gamtų, pagyven
ti pušų globoje ir praktiškai 
pritaikyti skautavimų. Reik 
didžiuotis, kad reiškiasi 
bendruomenės veikloje, gar
sina Lietuvos vardų moks
liniame pasaulyje ir prie 
kiekvienos progos tai per 
laikraščius tai per televizi
jų primena pasauliui Lietu
vos vergijų ir jos kančias.

Stovykla toli gražu, dar

' ............ I
nėra išmokėta, liko keli 
tūkstančiai dolerių skolos, 
kurių skautai bando išmo
kėti ruošdami muges, pa
rengimus ir t.t. šiais me
tais gegužės 20 d. stovykla
vietės komitetas rengia pa
vasario balių, gražiame Nob 
Hill restorane, 8229 Van 
Nuys Blvd., Panorama City. 
Pernai ten pat suruoštas 
balius davė daug pelno. Rei
kia tikėtis, kad ir šįmet lie
tuviai, ir skautų tėvai, su
pras bendrų jaunimo rei
kalų ir gausiai atsilankys.

Programa bus gana įdo
mi, nes mūsų kolonijos po
puliari solistė Birutė Dab- 
šienė, dainavusi per metų 
metus baliuose ir koncer
tuose, ši kartų duos visiš
kai naujo žanro programa 
— populiarios muzikos, da
bar taip jaunimo pamėgtos.

Baliuje dalyvauti žada 
V. Jonuškaitė-Leskaitienė, 
Akademikiu skaučių drau
govės garbės narė, mūsų 
operos solistė, daug dirbusi 

moterų tarptautinėse orga
nizacijose.

Dr. E. Gimbutienė paau
kojo savo kruopščiai pa
ruoštų kriauklių paveikslų, 
kurį laimės laimingas įėji
mo bilietas. Reikia tikėtis 
ir viltis, kad lietuviai ne 
vien tik žodžiais, bet ir at
silankymu ir aukomis pa
rems lietuviško jaunimo pa
stangas išlikti lietuviais.

(V. Iri.)
RĖIKALINGAS 

ADMINISTRATORIUS
Lietuvių Tautiniams na

mams tuojau reikalingas 
a d m i nistratorius, kuriam 
duodamas butas atskirame 
name ir 20% nuo išnuomo
tos salės. Be to, yra patal
pos valgyklai. Rašyti: Mr. 
Br. Dūda, Htl 5 McCollum 
St., Los Angeles, Cal. 9002C

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MANIFESTACIJA DĖL
PERSEKIOJIMŲ 

LIETUVOJE
Jaunimo žygis už tikėji

mo laisvę Clevelande balan
džio 29 d., šeštadienį, ren
gia lietuvių maldos vieny
bės manifestaciją.

1 vai. p. p. šv. Jono ka
tedroje bus atnašaujamos 
šv. Mišios už 17000 lietuvių 
pasirašiusių peticiją dėl re
ligijos persekiojimo Lietu
voje.

Po Mišių iš katedros bus 
žygiuojama i miesto centrą 
ir pasakytos kalbos. Visi 
lietuviai kviečiami pamaldo
se ir manifestacijoje daly
vauti.

MOTINOS DIENA
Lietuvių Studentų S-gos 

Clevelando skyrius, kartu 
su kitomis Clevelando jau
nimo organizacijomis, ruo
šia Motinos Dienos progra
mą, sekmadienį, gegužės 14 
d., 3:30 vai. p. p. Naujosios 
parapijos salėje.

Programoje iš Bostono 
skaidrių montažas "Kelias į 
Nepriklausomybę”. Po to

trumpa jaunimo programa.
Įėjimas mamytėms — 

veltui; tėveliams — 2 dol.; 
studentams — 1 dol.; moks
leiviams — veltui.

• Pianisto Antano Sme
tonos koncertas įvyksta šį 
sekmadienį, balandžio 30 d. 
8 vai. vak. Cleveland Music 
School Settlement patalpo
se, 11125 Magnolia Dr. Pro
gramoje Chopin kūriniai.

PADĖKA

Mielam Feliksui Na
vickui, jo sūnui ir Prie- 
teliams už lietuvišką - 
krikščionišką pagalbą 
nuoširdžiai dėkoju. 
"Geibstančios rankos 
yra šventesnės kaip be
simeldžiančios lūpos".

Kun. P. Dzegoraitis

•FRANK BRENNAN, kandi
datuojąs j County • Treasurer, 
yra žinomas, kaip mokąs taupy
ti mokesčių mokėtojų sudėtus 
milijonus.

Jis sumodernizavęs savo Įstai
gą, kas leidžia iki maksimumo 
taupyti išlaidas. Clevelando Ci- 
tizens League pataria balsuoti 
už Brennaną gegužės 2 d. rinki 
muose.

• ETNINIŲ GRUPIŲ ATSTO
VAI palankiai žiūri j Issue Nr. 
2. kuri bus patiekta balsavimui 
gegužės 2 d. rinkimuose.

Tai nepakels taksų, bet padės 
akliems, protiniai atsiliku- 
siems, invalidams ir seno am
žiaus žmonėms prieglaudose.

ŽINOKIME UZ KĄ BALSUOJAME
Artinasi rinkimai. Ra

sime daug kandidatų į 
įvairius postus. Mums 
lietuviams svarbu išrink
ti tokį asmenį, kuris ga
lėtų būti mums naudin
gas ir, reikalui esant, 
padėtų. Žinome, kad daug 
dalykų yra taisytinų. Pa
prastai kandidatai prieš 
rinkimus daug visko pri 
žada, bet pamiršta tą pa
čią rinkimų dieną, nežiū
rint nors jis ir rinkimus 
laimi. Reiktų renkamąjį 
kandidatą pažinti ir žvilg
terėti į jo atliktus dar
bus. Svarbu, kad kandi
datas būtų pilnai kvali
fikuotas ir tinkamas bū
simam postui.

Ądv. Henry Medved

vote FOR INTEGRITY
Re-elect 

FRANK M.

BRENNAN
DEMOCRAT 

County Treasurer 
Brennan for Treasurer Committee 
Bill Via'u, 327 Janice Dr.. Chmn.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000-.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE

Advokatas Henry 
Medved kandidatuoja į 
Statė Representative 18- * 
tam District - rajone, ku 
ris apima 26 ir 32 V ar
dus ir Richmond Heights 
rajoną. Adv. H. Medved 
yra tam postui pilnai kva
lifikuotas ir turi patyri
mą tam darbui. Jis kele 
rius^ metus buvo Ohio 
valstijos prokuroro padė 
jėju ir dabar yra specia
lus jo patarėjas. Taip pat 
yra Probate teismo re
ferentas. Ilgalaikis mūsų 
apylinkės gyventojas. 
Priklauso N. Parapijai, 
kur leidžia savo vaikus 
į mokyklą. Todėl ir jo rū
pesčiai yra tie patys, 
kaip ir mūsų visų.

Kaip žinome, E. 185- 
oj gatvėj įsikūrė porno- ■ 
grafijos knygynas. La Šal
ie teatras jau keli metai 
iš eilės rodo nepadorias 
seksualines filmas. Lie
tuviai bei tėvų komitetas 
darė įvairių pastangų, 
kad teatras rodytų kultū
ringus filmus, bet tas 
nieko nepadėjo. Jo pata 
rimu bei pastangomis bu
vo suorganizuoti piketai 
prie knygyno bei teatro. 
Pornografinio knygyno 
reikalas atsidūrė teis
me, kai kurios knygos 
konfiskuotos ir, atrodo, 
kad knygynas uždarytas, 
o gal ir visi pornografi
niai knygynai visame Cle

velando mieste bus už
drausti.

Pasikalbėjus su adv. 
H. Medved, paaiškėja jo 
nusistatymas, būtent: ne 
tik apvalyti apylinkę nuo 
pornografijos, bet įvesti 
griežtas bausmes už nu
sikaltimus ir tuo įparei
goti teisėjus nusikaltė
lius bausti, teikti parapi
jinėms mokyklos valsty
binę paramą, neleisti ve
žioti vaikų į kitas mokyk 
las, plėsti Clevelando Sta
tė universitetą, sumažin 
ti mokesčius pensinin
kams už turimas nuosavy
bes ir netaksuoti jų pensi
jos pajamų ir t,t.

Todėl gegužės mėn. 2 
dieną pagalvokime, už ką 
balsuosime. Advokatas 
H. Medved tikrai yra tin
kamas kandidatas į Statė 
Representative vietą.

(vč)

INFORMAVO
APIE II PUK

II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Cleve
lando atstovai, norėdami 
visuomenę painformuo
ti apie jų darbus liečian
tį Kongresą, balandžio 16 
d. buvo sušaukę susirin
kimą.

Atidaręs susirinkimą 
LB apyl. pirm. Malskis, 
perdavė jį į atstovų ran
kas. Elenutė Razgaitytė 
pristatė Clevelando atsto
vus ir pakvietė dr. V. 
Stankų tęsti programą.

Dr. Stankus, kalbėda
mas apie atstovų atliktus 
darbus, paminėjo, kad at
stovai buvo daug p r įsidė
ję prie lietuvių kalbos 
kurso įvedimo Kent Sta
tė Universitete. Taip pat, 
tame pačiame universi
tete, jie padėjo paruošti 
lietuvių tautodailės pa
rodą. Dr. Stankus paaiš
kino kad geg. mėnesyje 
Clevelande įvyks tauty
bių konferencija. Lietu
vių tautodailės pavyz
džiai bus išstatyti May 
Company krautuvės lan
ge. Atstovai padės surink
ti medžiagą tai parodai.

Ant. Kalvaitis trumpai 
kalbėjo apie Jaunimo Me
tų Komitetą ir pristatė 
jo svarbiausius tikslus: 
skleisti informaciją apie 
Kongresą, platinti peti
cijas, ir rinkti aukas. Jis 
pabrėžė, kad sunkiausias 
uždavinys yra pinigų rin
kimas, kadangi Cleve- 
landui skirta suma yra 
didelė, o laiko nedaug.

Paulius Alšėnas prista
tė atstovų paruoštą disku 
sijų planą, per kurįatsto 
vai supažindins Clevelan
do jaunimą su studijų die
nų temomis. Šiamprieš-

Londono, Kanados, mergaičių kvartetas Rasa", kuris išpildys 
F’ittsburgho lietuvių jaunimo bankete meninę programą: I. Jokūbąi- 
tytė, R. Bliskytė, L. Petrašiūnaitė ir prieky V. Petrašiūnaitė.

PITTSBURGHO JAUNIMO VAKARAS
Pittsburghe šių metų ge

gužės 13 dieną, vakarinėje 
miesto dalyje Esplen šv. 
Vincento parapijos salėje, 
200 Tabor gatvė, prie West 
Carson gatvės, 7 :30 vakare 
ruošia vakarą su menine 
programa, kurią išpildys iš 
Kanados, Londono mergai
čių kvartetas ”Rasa” ir vie
tinių šokių grupė "Neris”, 
vadovaujama M. Aglinskai- 
tės. Po programos šokiai.

Pelnas skiriamas II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui.

Pittsburgho jaunimas yra 
s u s i d o mėjęs įvyksiančiu

kongresiniam studijinių 
temų aptarimui yra kvie
čiami atskirų sričių ži
novai. Studijų dienų te
mos yra sekančios: "Jau
nimas ir politika", "Lie
tuvių auklėjimas išeivijo
je", Lietuvos dabartinė 
padėtis" ir "Religija ir 
moralė lietuvių jaunimo 
tarpe".

Ona Kliorytė pravedė 
diskusijas. Diskusijose 
dalyvavo jaunimas ir vy
resnieji. Pasidalinta nuo
monėmis ir naujais su
manymais dėl Kongreso 
informacijos atstovų ro
lės po Kongreso, Kongre

so nutarimų ir 1.1.
Elenutė Razgaitytė

• Arenoje balandžio 27 d. 
7:30 v. v. įvyks imtynės 
tarp vokiečių imtininkų 
Waldo von Erich ir Hans 
Schmidt. Be to, bus ir kitų 
imtynių. Bilietai nuo 5 iki 
3 dol. gaunami Arenoje ir 
pas Richman’s.

jaunimo kongresu ir šiais 
metais jaunimas gana gy
vai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje.

Jaunimas tikisi į paren
gimą susilaukti ir clevelan- 
diečių; Pittsburgho jauni
mas lietuviško įkvėpimo ir 
energijos dali gauna ir iš 
Clevelando; nes LB ruošia
mus abiturientų pristatymo 
ir kitų organizacijų paren
gimus aplanko Pittsburgho 
jaunimas ir parsiveža daug 
entuziazmo ir pasiryžimo, 
norėdamas daug ką lietuviš
ko ir Pittsburghe padaryti.

Pavasario atgimstan č i a 
gamta Pennsylvanijos kal
nų kalneliais žydinčiomis 
akacijomis besigrož ė j a n t 
yra vos 2-jų valandų kelio. 
Tad kodėl neaplankyti 
Pittsburghą.

Daug kas riša Pittsbur
ghą su Clevelandu, dalis 
veikliausių Clevelando vei
kėjų yra buvę pittsburghie- 
čiai. Kodėl neatnaujinti se
nas pažintis duoti lietuviš
ko impulso šiai mirštančiai 
lietuvių kolonijai?

C 1 e v e 1 andiečiai turėtų 
daugiau susidomėti ir duoti 
dar didesnį lietuviškos dva
sios įkvėpimą šiai mirštan
čiai, bet jaunimo atgims
tančiai lietuvių kolonijai.

Vakaro bilietų • kainos 
$3,50, studentams $2.50, o 
jai kas norėtų įsigyti iš 
anksto bilietų ar gauti dau
giau informacijų, prašom 
skambinti čia pat Clevelan
de Broniui Taorui 228-4354 
ir Antanui Kalvaičiui 692- 
1766.

Nepamirškit gegužės 13 
d. ir visi atvykit į Pitts
burghą !

J. Pittsburghietis

A t Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoj;ii 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU&A1TIS 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.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

UŽBAIKIME MILIJONĄ
Lietuvių Fondo dešimt

mečio visuotinis narių su
važiavimas įvyksta Chica
goje š. m. gegužės 6 d., Jau
nimo Centre. Ta proga toje 
pat vietoje ta pačią dieną, 7

vai. vakaro, ruošiamas LF 
sukaktuvinis balius. Meni
nėje programoje: rašytojas 
A. Baronas ir solistė J. šal- 
nienė. šokiams groja L. 
Bichnevičiaus o r k e stras. 
Įėjimas — auka $7.50 as
meniui (su vakariene). Vie

tas rezervuoti iki gegužės 
1 d., skambinant 312-925- 
6897 arba atsilankant j LF 
būstinę, 2422 W. Marąuette 
Rd.

• Lietuvių - Amerikiečių 
Respublikonų Federacijos 
Chicagoje susirinkimas 
įvyks Marriott Hotelyje 
sekmadienį, gegužės 7, nuo 
1 iki 3 vai. po piet, kamba
ryje 398. Kiekviena lietuvių 
respublikonų organizacija 
gali būti atstovaujama sa
vo delegato. Taip pat kvie
čiame dalyvauti ir svečius.

• Rochesterio Jaunimo 
sekcija stipriai veda vajų 
sutelkti lėšas šiais metais 
įvykstančiam II PLJ Kon
gresui. Sekmadienį, balan
džio 30 d., 12 vai. p. p. sek
cija ruošia skanius pietus 
šv. Jurgio parapijos viršu
tinėje salėje. Pietų metu 
veiks baras, o savo grojimu 
visus smagins jaunimo or
kestrėlis. Taigi, pasinaudo
kite šia puikia proga pail
sėti — nevirti, ir iš anksto 
įsigykite bilietus. Bilietus 
platina jaunimo sekcijos na

Brangiam Kolegai

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmonai REGINAI, šeimai ir 

giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

1

Michigan Lietuvių Gydytojų 
Draugija

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

staiga mirus, jo žmonai, sūnui, dukroms 

ir broliams gilią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi

Leokadija ir Juozas 
Ž v y n i a i

Mielam Bičiuliui A. T A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI DR. VLADUI RAMANAUSKUI

netikėtai mirus, žmonai REGINAI, šei- mirus, žmonai REGINAI, sūnui ir dūk-

mai ir giminėms, skausmo valandoje terims, broliui VINCUI RAMONUI,

gilią užuojautą reiškia reiškiame mūsų širdingiausią užuojau

tą

Pajauta ir Jonas Gaižučiai
ir Napoleonas, Salomėja, Antanas

Elena Stašienė N y e r g i a i

Mielam kaimynui DR. VLADUI RAMANAUSKUI
A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI
mirus, jo žmoną REGINĄ, Šeimą bei

mirus, žmonai REGINAI, sūnui, duk

terims, broliams ir artimiesiems gilią

užuojautą reiškia
artimuosius giliai užjaučiame

Julija Salasevičienė
ir šeima Dr. J. A. Snieškai

Mielam, geros širdies DR. VLADUI RAMANAUSKUI

A. A.
mirus, jo žmonai p. RAMANAUSKIENEI, sūnui,

dukroms ir giminėms reiškia gilią užuojautą

DR. VLADUI RAMANAUSKUI Marija Valiukėnienė 
su dukra

mirus, žmonai REGINAI, šeimai ir bro- -

Iiams reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Tauriam lietuviui ir jaunimo bičiuliui,

ir kartu liūdžiu DR. VLADUI RAMANAUSKUI

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia jo

šeimai

Juozas Stulga Dr. Viktoras Stankus

riai tuoj po pamaldų, arba 
galima įsigyti per Daną 
Staškevičiūtę. (dk)

LEIDŽIAMI POETO 
FAUSTO KIRŠOS 

POMIRTINIAI LAIŠKAI
Lietuvių Rašytojų Drau

gija rūpinasi išleisti poeto 
Fausto Kiršos pomirtinius 
raštus, kuriuos yra sureda
gavęs Stasys Santvaras. 
Tai gausus kūrybos pluoš
tas, apimąs 410 mašinėle 
rašytų puslapių. Į jį įeina 
eilėraščiai, nebaigti eilėraš
čiai, Aidų aidužių fragmen
tai, III ir IV Pelenai, Pabė
gėliai, užrašai bei sampro
tavimai apie literatūrą ir 
kt. Medžiaga labai įdomi ir 
būdinga, kurios išsamų pa
aiškinimą gale pateikė re
daktorius, Stasys Santva
ras. Tokiam veikalui išleis
ti reikalinga žymi pinigų 
suma. Iš velionies palikimo 
galima apmokėti tik dalį 
spausdinimo išlaidų. Kitą 
dalį tikimasi surinkti iš vi
suomenės.

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba maloniai pra
šo visus poeto Fausto Kir- 
šos bičiulius ir kūrybos my
lėtojus tuojau prisidėti au
ka prie jo pomirtinių raštų 
išleidimo. Mes laukiame ir 
stambesnių aukų, nes Faus
tas Kirša, kaip vienas iš 
žymiausių pomair o n i n ė s

kartos poetų, yra vertas sa
vo tautiečių paramos bent 
pomirtiniams raštams iš
leisti.

Visas aukas prašome 
siųsti Šiuo adresu: Lithua
nian Writer’s Association, 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221.

EAST ST. LOUIS

PAVASARIO BALIUS
ALT S-gos East St. Louis 

apylinkės skyrius, gegužės 
6 d„ 6:30 v. v. rengia pa
vasario vakarą su programa 
ir vakariene. Vakaras įvyks 
European Inn, O’Fallon, 111. 
Kviečiame visus gausiai da
lyvauti.

VILOS AUDRONĖ 
VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai vilos Audronė 
Cape Cod savininkai prane
ša, kad šiais metais vila 
AUDRONĖ atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
24 dienos ir jau dabar pri
imami užsakymai vasaroji
mui.

Kreiptis tiesiai į vilą Au
dronė: JANSONAS & AU
DRONĖ, P. O. Box 424, Os
terville, Cape Cod, Mass. 
02655. Tel. (Area 617)' 
428-8425.

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,

FELICIJĄ IZBICKIENĘ

ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame

J. ir A. Lapšiai
R. Petroniene
B. ir J. Vašiai

VACLOVUI BAGDONUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia

Aldona ir Povilas 
Švarcai

A. A.

VACIUI BAGDONUI
mirus, žmonai HALINAI, dukrai ir broliui VA

LENTINUI nuoširdžią užuojautą reiškia

Leonas Banevičius

VACLOVUI BAGDONUI

mirus, žmoną HALINĄ, dukrą AUDRONĘ ir bro

lį VALENTINĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Ada ir Pranas
Buikai
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