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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAUNIMAS UZ
LIETUVOS
JAUNIMĄ

žinia,Sekmadienio 
apie Romano Talantos 
mirtį ir jaunimo demons
tracijas Kaune, aplėkė 
Clevelando lietuvius žai
bo greitumu. Tąpatį vaka
rą Jaunimo Žygio Už 
tikėjimo Laisvę Komite
tas jau turėjo pilnus As- 
sociated ir United Press 
telegramų agentūrų teks
tus ir nusprendė tuoj pat 
organizuoti demonstra
ciją, kad išnaudoti grei
tai praeinantį amerikie
čių dėmesį.

Jaunimo Žygio Komi
teto nariai telefonais 
kreipėsi į jaunimo orga
nizacijų, Alto bei Lietu
vių Bendruomenės vado
vus, ruošė tekstus ir pie
šė plakatus. Anksti ryte 
pranešė radio ir televizi 
jos stotims bei vietinei 
spaudai.

Pirmadienį, gegužės 
22 d. dvyliktą valandą 
miesto centre susirinko 
nemažas būrys studen
tų, motinų su mažais vai: 
kais ir apylinkėje dirban 
čių lietuvių. Televizijų 
kamerų lydimi, iškėlę 
plakatus, tvarkingoje ei
senoje demonstravo už 
tuos, kurie dėl laisvės 
gyvybę aukoja. Plakatai 
ypatingai priminė religi
jos persekiojimą, bei 
Nixono kelionę' į Mask
vą pas prispaudėjus: "Li- 
thuania has another mar 
tyr", "Give Lithuanians 
the right to pray", "No 
peace in Soviet colonies" 
"Nixon make history in 
Moscow — free Lithua- 
nia", "My brother can- 
not pray", "Moscow — 
world capital of slave- 
ry".

Demonstracija baigėsi 
ugninga rezoliucija, rei
kalaujančia, kad visas 
laisvasis pasaulis at
kreiptų dėmesį į tai kas 
vyksta Lietuvoje. Didžiu
lis Brežnevo paveikslas, 
paleistas iš rankų, kaip 
gyvas žengė kelius žings
nius prieš paskęsdamas 
liepsnose.

Jaunieji lietuviukai su lietuviška trispalve ir plakatais demonstracijoje reikalaujant Lietuvai laisvės. 
J. Garlos nuotrauka
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VIRŠUJE: Grupė lietuviy,pro 
testuojančiŲ Clevelando miesto 
centre dėl persekiojimų Lietu
voje. J. Garlos nuotrauka

Įdomu, kad šis paskuti
nis momentas buvo pakar
totinai parodytas televizi
jos programose, kurios 
visą demonstraciją stebė
tinai tiksliai pristatė. 
Dienraštis "Plain Dea- 
ler" sekantį rytą įdėjo 
trijų mažų demonstrantų 
nuotrauką su vykusiu pa
rašu.

Demonstracijos metu 
buvo dalinamas telegra
mų agentūros straipsnis 
apie demonstracijos prie
žastį ir kita informacinė 
medžiaga. Ši demonstra
cija plačiai nuskambėjo 
Clevelande ir apylinkė
se primindama visiems, 
ypatingai nelietuviams, 
Lietuvos kančią ir vil
tis. Tai dar vienas žy
gis, kurį Clevelando jau
nimas laiku ir vykusiai 
atliko.

Ryšium su sovietų siau 
timu bei teroru Kaune ir 
kitose pavergtos Lietu
vos vietovėse, ALT Cle
velando skyrius pasiuntė 
telegramas Prezidentui 
Nixon prašant užtarimo 
ir taip pat visai Ohio De
legacijai JAV Kongrese 
bei eilei JAV senatorių, 
kad jie taip pat kreiptų
si į Prezidentą jam esant 
Maskvoje.
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JAV - SOVIETU BENDRAVIMO 
APRAIŠKŲ LAUKIANT

Prezidento Nixono 
viešnagei Sovietijoje ei
nant prie galo verta pa
galvoti apie tolimesnio 
dviejų didžiųjų super
valstybių bendravimo 
galimybes. Praktiškai 
tik jos gali sunaikinti vie
na kitą. Nė viena kita 
valstybė ar net valsty
bių grupė tokios galimu 
bės neturi, todėl tiek 
JAV, tiek Sovietijos vals
tybininkams anksčiau ar 
vėliau turėjo ateiti min
tis, kad sudėjusios savo 
jėgas jos gali padiktuoti 
savo valią likusiam pa
sauliui, su kuriuo abi tu
ri neskandumų ir nema
lonumų. Tai būtų bendras 
valdymas -- condomi
niumas. Tarptautinėje 
teisėje tam yra nemažai 
pavyzdžių. Taip 1899 me
tais D. Britanija ir Egip
tas susitarė kartu valdyti 
Sudaną. Gubernatorių tai 
teritorijai skyrė Egipto 
khedivas (karalius), bet 
su britų vyriausybės su
tikimu. Žinia, šiandien 
sunku įsivaizduoti, kad 
kokį nors kraštą sovie
tai ir amerikiečiai valdy
tų kartu, nors kaž ką pa
našaus matome Vokieti-
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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ta. Tai, žinoma, nereiš 
kia, kad condominiumas 
ar gal tik maži žings
niai jo kryptin atpalai
duos nuo bet kokios kon
kurencijos tarp abiejų 
valstybių. Varžybos tu-

Joje, padalintoje (okupa
cines zonas, o Berlyną 
paliktą visų keturių žinio
je. Vokietijos valdymo 
forma greitai pametė 
bent kokį panašumą į tik
rą condominiumą dėl to, 

, kad tarp JAV ir Sovieti- 
jos prasidėjo šaltasis ka
ras.

Už tat faktas, kad Nixo^ 
no vizitas visdėlto galėjo 
įvykti nepaisant Vietna
me siaučiančio karo, kal
ba už tai, kad nūdien abe
jose pusėse aukščiau mi
nėta condominiumo idėja 
rado nemažai šalininkų.

Amerikiečių - sovie
tų condominiumas, vis- 
tiek kurią formą jis įgau
tų (viešą ar slaptą) bū
tų, žinia, smūgis idėjai 
sutvarkyti pasaulį tei
siniais pagrindais. Prie 
to turėjo vesti Tautų Są
junga ir nauja po 2-jo pa 
saulinio karo laida: Jung- tautines įstaigas ir galų 
tinės Tautos. Bet abi jos 
pasirodė nepriaugusios 
tam sunkiam uždaviniui. 
Svarbiausia dėl to, kad 
jas sudarančių valstybių 
valdymosi formos yra ne 
vienodos, o demokratijos 
įsigalėjimo visame pa
saulyje tikėtis negalima.

Dar daugiau. Po 2-jo
karo buvo palikta visa ei- se. Tos org-jos centras 
lė suskaldytų valstybių, 
kaip Vokietija, Korėja ir 
Vietnamas, kurių natū
ralus susivienijimas 
praktiškai privedė ar 
privestų prie karo, į ku
rį nenoromis turėtų įsi
velti ir supervalstybes. 
Tokios perspektyvos nė
ra malonios nei Maskvai 
nei Washingtonui. O jei 
taip, kodėl nesusitarti, 
kad to pavojaus išven
gus? Abiem tom sosti
nėm taip pat lengviau bū
tų susitarti dėl Artimų
jų Rytų problemos iš
sprendimo negu pasiduo
ti savo klijentų no
rams.

Kaip matome, argu
mentų už condominiu
mą netrūksta ir ta min
tis, jei vėl neprasidės 
karštas ar šaltas karas, 
niekados nebus užmirš-

Š.m. gegužės 18 d. per 
televizijos 5-tą kanalą 
New Yorke Daiva Kezie- 
nė atsakinėjo (klausimus 
apie Simą Kdirką, ypač 
iš paskutiniųjų įvykių su 
juo. Paskaitė iš Simo laiš
ką, atsiųstą vienam ame
rikiečiui Lorenz Kelsey 
iš New Jersey valstybės, 
kuris ilgą laiką dėjo pas
tangas Simui pasiekti, ra 
šė laiškus, siuntė siunti
nukus, mažų sumų če
kius per įvairias tarp- 

gale pasiekė tikslą, gavo 
iš jo atsakymą.

Siuntimui adresą jis ga 
vo iš Amnesty Interna- 
tional organizacijos, ku
ri rūpinasi kalinių liki
mu. Per 10 metų veiklos 
jiems pasisekė išlais
vinti 3000 kalinių įvai
riuose pasaulio kraštuo- 

randasi Londone, akty
viausi skyriai yra Šve
dijoj, Šveicarijoj, New 
Yorke ir kitur.

Čia pamatysime, kiek 
daug reiškia vieno žmo
gaus iniciatyva. Daiva Ke- 
zienė, kartu su vyru Ro
mu Keziu vadovaujanti 
Laisvės Žiburio radijo 
programai New Yorke, 
ėmėsi iniciatyvos ir su
organizavo Simui Kudir
kai išlaisvinti virš 17 
tūkstančių parašų petici 
ją. Sudarė delegaciją ir 
gavo leidimą į Baltuo
sius rūmus įteikti prezi
dentui Nixonui prieš Jam 
vykstant į Maskvą. Iš 
Baltųjų rūmų nuvyko 
į Washington Post laik
raščio redakciją ir pra
nešė apie savo žygius. 
Spauda pažadėjo apie Jos 
planus ir apie gautą iš Si- 

ri būti ir bent Nixonasne
nori Jų atsisakyti, bet Jos 
gali būti išlaikytos taikos 
rėmuose. Šiandien, pa
vyzdžiui, galima kalbėti 
kad Vakarų Vokietija ir 
Japonija pasivijo ar gal 
net pralenkė ūkiškai 
JAV, bet dėl to dar ne
turi kilti karas. Taikos 
išlaikymui Jos visos tu
ri daugiau interesų negu 
karo pradėjimui.

Amerikiečių - sovietų 
santykių pagerėjimas, 
koks nežymus jis pradžio 
je bebūtų, turės ilgainiui 
milžiniškos įtakos į vi
daus santvarkos rutulio ji - 
masi Sovietijoje. Dar ke
li metai ir Soviet!jos val
dantis sluoksnis radika
liai pasikeis dėl tos pap
rastos priežasties, kad 
jis šiandien susidaro iš 
pribrendusių pensijai as
menų. Jaunesni turės ki
tų idėjų — taip bent mo
ko visa istorijos eiga. P-a- 
sikeitimų baimė be abe
jo bus didelis stabdis 
glaudesniam bendravi
mui, už tat pradžioje 
daug ko negalima tikėtis. 
Negalima užmiršti ir 
Maskvos tikslo įsigalė
ti visame pasaulyje. Ta
čiau ir turint visus tuos 
rezervus galvoje ištirti 
bendravimo galimybes, 
kurios turėjo imponuoti 
abiem pusėm, be abejo 
reikėjo.

mo laišką paskelbti, bet 
rašant šįstraipsnįdar ne 
buvo žinoma, ar Jie ištę
sėjo pažadą.

Grįžusi į New Yorką 
paskambino 5-jo kanalo 
televizijos stočiai, kur 
jos vardas jau žinomas 
iš ankstesnių žygių, pa. 
pasakojo, kad turinti nau 
jų žinių apie lietuvį jūri
ninką Simą, ar jie nenorė
tų plačiau pasiinformuo- 
ti. Reporteris atsakė, jog 
jis tą įvykį gerai prisime
na ir pakvietė ją į studi
ją pasikalbėjimui.

Gegužės 18 d., 10 vai. 
vak. buvo perduotas pa
sikalbėjimas per televi
zijos programą.

— Iš kur žinai, kad tas 
laiškas tikrai rašytas Si 
mo Kudirkos? —klausė 
reporteris.

— Gavęs laišką Lo
renz Kelsey džiaugsmin
gai pranešė man telefo
nu, su Juo tuo reikalu pa - 
laikiau kontaktą Jau iš 
anksčiau. Laiško šriftą 
palyginom su Simo rank 
raščiu ant cigarečių pa 
kelio ir Jo dokumentų, li
kusių laivo pareigūnų 
rankose. Atatinkama įs
taiga nustatė, Jog tai yra 
Simo autentiška rašyse
na, — atsakė Daiva.

— Ar Jūs manot, kad 
šis laiškas atėjo tiesiu 
natūraliu pašto keliu, ne 
kontroliuotas?

— Laiške įrašyta da
ta yra 1971 m. spalio 21 
d., o gautas tik po Kalė 
dų. Siųstas registruotu 
paštu, bet Išsiuntimo paš 
to antspaudos nėra. Po
pierius labai prastos ko 
kybės. Greičiausiai kon
troliuotas, sakė ji, nes iš 

(Nukelta į 2 psl.)
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (21)

SPĄSTAI RUSAMS
Merseris užmiršęs vi

sas atsargumo priemo
nes, kurias išmoko ilgo
je slaptojo agento tarny
boje, metėsi instinkty
viai gelbėti Wandą. Jis 
žinojo, kad Wandos drau> 
gai Ferguson ir kiti, 
nors buvo kitos didžio
sios valstybės agentai, 
mylėjo ją ir buvo pasi
ryžę jam padėti. Jis pa
sakė jiems tik tiek, kiek 
buvo reikalinga. Būtent, 
kad mieste operuoja pu
siau legali rusų polici
ja ir areštuoja žmones, 
vien dėl to, kad tas as
muo jiems pasirodo įtar
tinas. Jo draugai iš bri
tų karinės policijos nė
ra tikri, tačiau galvoja, 
kad Wanda galėjo būti 
sulaikyta vieno tokio rai- 
do metu, bet nėra jokios 
galimybės oficialiai įsi
kišti.

Visi penki nutarė gel
bėti savomis jėgomis. 
Merseris jiems pasakė, 
kad Teherane yra žmo
gus kuris galėtų smul
kiau žinoti, nes tai ru
sų informatorius.

Už valandos moteris 
paskambino prie profe
soriaus Pourbaix durų. 
Kai jis atidarė, trys vy
rai iššoko iš šešėlio ir 
revolveriais grasinda
mi privertė profesorių 
sėsti automobilin, ku
riame prie vairo sėdėjo 
ketvirtas vyras.

Atsivežę į Merserio 
namus jie pradėjo ilgą 
tardymą.

— Nei vieną sekundę 
jų grasinimą nepalaikiau 
rimtu, — pasakoja šian
dien Paul Pourbaix, — 
kol jie man nepasakė apie 
ką eina reikalas. Tada aš

Teherano rytinė dalis, kur viename apleistame pašutę Merseris 
paruošė rusams spąstus.

S. Kudirka...
(Atkelta iš 1 psl.) 

koncentracijos stovyklos 
kaliniai laisvai nevaikš
čioja. Simas laiške atsi
prašo, kad ilgai negalėjo 
atsakyti, nes jam leista 
rašyti tik du laiškus per 
mėnesį. Jis dėkoja nepa
žįstamam geradariui Lo 
renz Kelsey ir rašo, kad 
jo dėmesys ir rūpestis 
stiprina Simą moraliai. 
Sveikina jį su Kalėdom 
ir Naujais Metais savo 
ir savo šeimos vardu ir 
tiki, kad tas laiškas Lo- 
renz pasieks. Rašytas 
anglų kalba.

Manau, kad Simo va
dovybei įkyrėjo to britų 
kilmės amerikiečio nuo
latinis siuntinėjimas ko
respondencijos: tai koji
nių pora, tai razinkų pa 
kelis, tai nosinių, tai laiš
kas su poros dolerių če
kiu ir t.t. Norėdami tuo 
jautrios širdies žmogum 
atsikratyti gal dėl to ir 
leido jam atsakyti.

— Ar jūs nemanot, kad 
Simo jau nebėra gyvo, o 
čia tiktai sovietinė sure
žisuota propaganda?

— Mes anksčiau dalei- 
dom, kad gali būti ir taip, 
bet neseniai buvo gauta 
iš pogrindžio spaudos ži 
nių, jogdar tebėra gyvas, 
sakė Daiva.

Visa tai atlikta tik vie 
no žmogaus privatine ini - 
ciatyva ir todėl Daivai 
Kezienei priklauso mūsų 
visų pagarba, o jos gene
racijai tai yra gražus pa 
vyzdys.

E. Cekienė

prisiminiau, kad viena
me savo raporte paminė
jau Merserį ir tą jauną 
merginą. Aš tenorėjau 
vieno dalyko, atitaisy
ti, ką buvau blogo pada
ręs.

Merseris pasakoja 
kiek kitaip:

— Ferguson ir Chapat 
taip grasinančiai su re
volveriais tardė Pour- 
baix, kad aš bijojau, jog 
gali netyčia iššauti. Jie 
nupiešė belgui kankini
mus, kuriuos įvykdys, 
jei jis nepasakys tiesą 
ir aš jau įsivaizdavau ki
limus pamirkusius krau
ju. Bet pirm negu jie jį 
palietė, belgas pasižadė
jo viską pasakyti.

Kad pasiteisinus, Pour- 
baix pradėjo pasakoti sa
vo gyvenimo istoriją nuo 
vaikystės. Wollheim jį 
pertraukė:

— Jei jūs tokiu tempu 
tęsite, tai tik rytoj mes 
daeisime iki jūsų pirmo
sios komunijos.

Pourbaix šiandien sa
ko, kad jis norėjęs jiems 
duoti suprasti,'kad jis ko
munistams jaučiąs nedi
desnę simpatiją kaip ir 
popiežius. Jis galvojęs, 
kad tarnaująs sąjunginin
kų interesui ir šalia to 
padarąs pinigą iš šalies.

Sunkumai prasidėjo 
kaip Pourbaix pasakė vis
ką ką jis žinojo. Fergu
son norėjo sužinoti dau
giau. Jis norėjo žinoti 
vardus, telefono nume
rius ir kad belgas akty
viai kooperuotų.

— Rusai mane nužudys 
— sudejavo belgas. — 
Jie mane tikrai už tai nu
žudys.

— Kas yra tikra,—pa
reiškė Ferguson, kad 
mes jus taip pat nužudy- 
sime, jei su mumis ne
kooperuosite.

Pagaliau belgą ėmėsi 
kalbinti Ida ir jei jis ne
pasidavė grasinimams, 
tai suklupo prieš mote
rišką švelnumą ir sutiko 
kooperuoti.

Kol belgas davėsi per
kalbamas, Ferguson tuo 
metu susisiekė su iranie
čiu imtininku Misbah Eb
tehai ir aštuntą valandą 
vakare šis prisistatė pas 
Wollheim.

Pourbaix nežinojo 
NKVD štabo adreso, bet 
turėjo telefono numerį 
skubiam reikalui. Rusai 
jam buvo įsakę juo nau
dotis tik jei bus labai 
reikalinga. Policijoje 
Merseris už penkis sva
rus per porą minučių 
lengvai sužinojo telefono 
numerio abonento tikrąjį 
adresą. ***

Kai Ferguson išdėstė 
savo planą, Ebtehai pa
reiškė, kad jo nebus gali 
m a įgyvendinti. Bet kai 
jis sakydavo "negalima", 
tai reiškia, kad tas kai
nuos labai brangiai.

Ferguson turėjo Mer
serio sutikimą išleisti 
kiek reikės.

— Tūkstantį svarų, 
— pasiūlė Ferguson.

Iranietis pasirodė įsi
žeidęs. Bet kai suma pa
kilo iki trijų tūkstančių 
svarų, sutiko ir pradėjo 
svarstyti plano detales.

Antrą valandą ryto 
Paul Pourbaix išsuko ru
sų telefono numerį ir pa 
sakė pagal slaptažodį:

Wanda Pollock, dėl kurios Mer
seris rizikavo savo karjera.

Antrą kartą paskambi
nus pasikalbėjimas buvo 
trumpas: "Viskas tvar
koj, būkit stoty poryt šeš
tą valandą". Tai reiškė, 
kad jis turėjo būti rytoj 
5 valandą. Taip buvo skai
čiuojamas laikas, kad su 
klaidinus tuos, kurie slap 
tai telefono linijoje klau
sytųsi.

Firroz gatvė buvo va
karinėje Teherano daly
je, o Syroos gatvė, kur 
buvo Vertinskio štabas, 
buvo rytinėje dalyje. Bet 
ne vien dėl šios priežas
ties Ebtehai pasirinko šį 
apleistą pastatą. Jisturė 
jo tris išėjimus, kurių 
vienas buvo požeminis. 
Ebtehai neturėjo jokio no
ro, kad nors vienas iš pen
kiolikos valkatų, išdės
tytų visuose aukštuose, 
pakliūtų rusams į nagus.

Tą minutę, kai rusai 
pradėjo laužtis per di
džiąsias duris, viduj pa 
sigirdo didelis triukš
mas, dvylika vyrų puolė 
prie atsarginių išėjimų, 
kai trys pasiliko juos pri 
dengti. Ferguson reikala
vo, kad už tokią sumą 
įvyktų ir susišaudymas. 
Ir tai buvo padaryta taip 
gerai, kai rusai išlaužė 
duris, buvo paleista šū
viai iš revolverių ir au
tomatų iš pirmojo aukš
to, jog Vertinskio vyrai 
atsitraukė, paskui iš nau
jo puolė, bet aišku, pas
tatą jau rado tuščią. Bet 
kad Pourbaix praneši
mas pasirodytų tikres
nis, jie rado vokiškus 
revolverius ir automatus 
bei degančius vokiškus 
dokumentus.

GERIAUSIAI PAlLSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD e OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
pliažo — Gražioje lietuViskoje

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

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir 
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuvišką 
pajūrio vilų.

Rusai pradėjo ieškoti 
bėglių gretimose gatvė
se, bet sulaikė tik ketu- 
rius iraniečius policinin
kus, kurie buvo atskubė
ję į įvykio vietą išgirdę 
šūvius.

(Bus daugiau)

Hydraulic Tipe Fitters 
MACHINE TOOL 
ELECTRIC1ANS 

□vertime. 58 hour week, daya or af- 
ternoon ahifts, all fringe benefita. 
Bra-Con Industries, Ine. 

12001 Globė Rd.
Livonia, Michigan 

(40-43)

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

ARCO INDUSTRIES 
CORPORATION

E. Eliza St.
Schoolcraft, Mich.

(39-45)

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

NURSES AIDĖS, 
FuUilling and gratifying working 
conditiona. fringe benefits.

— MARY «■ JOSEPH HOME 
FOR AGED 

Warrensville, Ohio 
464-1222

(39-43)

HELP WANTED 
FOR 

GARMENT FACTORY 
Steady work. 5 day week 

8-4:30.
216-881-5459

(39-42)

SS.

"Mano brolis sunkiai su
žeistas"

Operatorius paprašė 
palaukti. Paskui kitas bal
sas jo paklausė: "Ar yra 
daktaras šalia?" Pagal 
instrukcijas Pourbaix at
sakė: "Nėra daktaro, bet 
jis labai kraujuoja".

"Gerai, jūs galite kal
bėti", pasakė balsas. 
Pourbaix tęsė, kaip bu
vo susitaręs su konspira 
toriais: "Pierre Petit tu
ri labai svarbią informa
ciją, kuri reikalauja sku
bios akcijos. Štai kodėl 
jis skambina jums šią va 
landą. Petit sužinojo, kad 
vokiečių agentai ir jų 
bendrai iraniečiai nuo vi- 
durnkačio sąmokslauja 
pastate prie Firooz ir 
Makhsous gatvių. Nelai
mei, šią informaciją jis 
gavo pavėluotai ir nežino 
kaip ilgai jie ten pasi
liks. Bet šiuo metu jie 
dar ten yra".

Rusas norėjo sužinoti 
kiek ten yra žmonių.

Pourbaix atsakė, kad 
jų yra ape trisdešimt. 
Rusas liepė paskambinti 
už dešimt minučių.

Koks greitesnis būdas kelionei?
TOLIMAS PASIKALBĖJIMAS.

Jeigu jūs turite toli gimines ar draugus, kodėl juos 
neaplankyti. Jūs galite būti su jais per kelias 
minutes.
Kaip? Skambinant long distance. Tai kodėl gi 
nenustebinti toli esančios šeimos ar draugų šiandien 
vizitu ... skambinant long distance.

(§)OhioBe!l

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLAISUO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LAISVĖS! LAISVĖS! LAISVĖS!
Gegužės 14 d. vidudienį Kauno centre ir mi

nios akivaizdoje dvidešimties metų jaunuolis Ro
manas Talanta paskelbė aukojus save dėl asmens ir 
religinių laisvių. Laisvės priespauda pasidarė nebe
panešamai brutali, politinės policijos tardymai ir 
žiaurumai dėl 17,000 peticijos, didino vis naujų ir 
naujų aukų sąrašus. Žmonės iš naujo tapo kanki
niais. Lietuvių tauta ir vėl atvertė nebepakenčia
mų kančių puslapį.

Kurčiam, abejingam pasauliui reikėjo didelio 
šauksmo, didelio ženklo, kad jis išgirstų ir paste
bėtų pavergtos lietuvių tautos kančias ir įvertintų 
tautos veržimąsi gyventi laisva!

Reikėjo didelės aukos, kurios procese idėja 
nusteblia gyvybės kainą. Su tokiu ryžtu partizanai 
lietuviai ėjo į miškų gelmes be vilties sugrįžti na
mo. Su tokiu ryžtu čekų jaunuolis susidegino Pra
hos gatvėje...

Dabar viso pasaulio žinių agentūrose skamba 
Kauno ir Lietuvos vardai. Pirmieji spaudos pusla
piai įrodo, kad ir vėl lietuvių kovos dėl laisvės pra
žydo naujais kraujo ir liepsnos žiedais.

Romanas Talanta, lyg tas šauksmo ir aliarmo 
varpas suskambėjo, kiek nešė gyvybės jėga, paskel 
biant pasauliui, kad okupanto teriojamoje ir prie
vartaujamoje Lietuvoje siautėja niokojimas, tero
ras, genocidas... Didi ir-galinga yra tokios aukos 
prasmė. Didieji istorijos pavyzdžiai byloja apie idė
jos ir laisvės herojus, su panieka ir mirties aki
mirkoje tariančius tironui: Aš mirštu dėl laisvės!

Laisvė yra vertybė,kuri neturi pakaitalo! 
Po didvyrio Romano Talantos laidotuvių tūks

tančiai gražiausiojo lietuvių jaunimo išėjo į Kauno 
gatves protestuoti dėl priežasčių, kurios privertė 
Romaną susideginti (pasiaukoti) idėjos vardan. So
vietinė tironija nepakenčia perdidelio žmonių bū- 
riavimosi viešoje gatvėje. Liūdintieji jaunuoliai bu
vo vaikomi iš šaligatvių. Kilo natūralus jų pasiprie
šinimas ir netrukus tūkstančiai jaunuolių kovėsi su 
sovietinės milicijos sauvale. "Laisvę Lietuvai! 
Laisvę Lietuvai!" šaukė lietuviai jaunuoliai, mu
šami ir kišami į kalėjimo autobusus, areštuojami 
ir rengiami ilgai kankinio kelionei po sovietų trem 
ties etapus.

Pagal turimas žinias, riaušės truko dvi dienas. 
Savaime aišku, kad tikrų žinių iš Sovietijos negau
sime. Romano Talantos susideginimo šiurpą so
vietai sugebėjo nuslėpti dvi dienas. Dabar jų šlykš
tūs niekinimo šaltiniai skelbia, kad lietuviškų lais
vių kovų didvyris buvo "narkotikų naudotojas". Kas 
nežino sovietinės mašinerijos? Ir Simas Kudirka 
"pavogė" 2000 rublių! Ir Solženicinas "buvo" Hit
lerio šnipas! Ir laisvės kovotojai "buvobanditai"! 
Sovietiniai šmeižtai tiktai parodo kad ant sovieti
nio vagies galvos raudona kepurė dega!

Romano Talantos aukos žygis, veiksmingas lie
tuviškojo jaunimo protestas dėl absoliutaus as
mens ir religinės praktikos laisvių slopinimo ir 
atėmimo Nixono viešnagės metu ar ir vėl iš naujo 
nenurodo pasauliui, kad pasaulio neramybių šalti
nis nėra "ekonominių santykių normalizacija", 
"ginklavimosi racionalizacija" ir su atviru glė
biu priėmimas "sovietinės kultūros" eksporto, 
bet esminis žmogiškosios egzistencijos užtikri
nimas — LAISVE TAUTOMS — Laisvė tau
toms gyventi savo sienose ir suvereniai tvarkytis 
savo valstybinio gyvenimo funkcijas.

Ir vėl, kaip kadaise, Lietuvos senovėje, deg
las ant pilies kuoro, skelbiąs priešo veržimąsi ir 
nešamą vergovę... susidegiusio idėjos vardu Kau
no aikštėje Romano Talantos liepsnos pranešė 
lietuviams ir pasauliai, kad tironai sutrypė lais
vę.

Į Kauno gatves, tramdyti beginkliams mūsų 
jaunuoliams sovietai įvertė pulkus politinės mili
cijos, atskraidino pulką iki dantų ginkluotų para
šiutininkų, plačiausiai pravėrė savo tamsių kalė
jimų vartus, parengė geležinkelio vagonų sąstatus 
vežti sukilėlius į naikinimo stovyklas...

Bet istorija rodo, kad kulka bejėgė prieš lais
vę, kad purvino ir dvokiančio vandens čiurkšlės, pa
leistos užgesinti Romano Talantos liepsnas, tos 
liepsnos neužgesins. Laisvės kibirkštis, istorija 
tai įrodo, visuomet įsidega didžiule liepsna, iki 
pasaulio gaisro imtinai... J. Gliaudą

LIETUVIU vi- Statės; U. S. Embassy; 
suomenė prašoma kuo Moscow, U.S.S.R. 
skubiausiai siųsti tele- Taip pat prašoma 
gramas: kreiptis į Kongreso na-

President oftheUnited rius ir kitus pareigūnus.

DIRVA

h-Uthumo

Ryšium su gauta Jungtinėse Tautose iš Lietuvos peticija, reikalaujančia religinės laisvės Lietuvai 
ir JAV prezidento kelione Į Maskvą, Bostono lietuviai prisijungė prie ukrainiečių organizuotos demons 
tracijos protestuodami barbarišką rusi) siautėjimą pavergtose tautose.

Demonstracija, gegužės 12 d. 2 vai. p.p. Įvyko Bostono centre esančiame parke. Dalyvavo ukrainie
čiai ir baltai su savais plakatais.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo kongreso atstovė Louise Day Hicks. Ji teigė, kad laisvė, teisingumas ir 
žmogiškoji vertė nesuprantami Sovietų Rusijos vadams. Ji pažadėjo pasirašytas rezoliucijas persiųs
ti prez. Nixonui, kad jis suprastų jog mūsų protestas siekia išlaisvinti visus pavergtuosius. Be ukrai
niečių kalbėtojų, lietuvių grupės vardu kalbėjo Bostono parapijos klebonas kun. Ant. Baltrašiflnas, apie 
religinį persekiojimą Lietuvoje.

Bostono didieji dienraščiai "TheBoston Globė" ir"RecordAmerican" sekmadienio laidose demons
traciją aprašė.

SIBEm is
W/JHGKAVES 
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MASKVA PO PEKINO
Atrodo, atsiminęs se

nus "virtuvinius deba
tus", Nixonas skuba se
ną pažintį atnaujinti. Čia 
nėra Pekino "mistikos", 
bet tiktai skubama pakra
tyti ranką.senam globali
nio tvarkymo partneriui. 
Kalbama apie ekonomi
nius susitarimus, kurie 
privalės uždėti naują kos
metiką ant apdėvėto že
mės planetos veidelio...

Temos ateina konkre
čios, pilnos mokslinių 
bei humanitarinių tenden
cijų. "Aukso eroje",kuri 
seks Brežnevo - Nixono 
susitikimą, Sovietinė 
valstybė galės plačiau ir 
nuodugniau pažinti "prie
šakinę" amerikinę tech
niką. Į sovietinę valsty
bę plačiu srautu pasrus 
moderniškiausi kasyklų 
melioracijos, kelių staty 
mo, laukininkystės geri
nimo agregatai. Moder
nios žvejybos priemonės 
sėkmingai talkins geriau 
įšaldyti žuvų derlių net
gi tropikiniuose vandeny
se. Vamzdynų (pipetine) 
statybos įgalins rusus kil-

Amerikos prezidento 
viešnagė Pekine neiš
vengė tam tikro avantiū 
rinio nuotykio skraistės. 
Amerikiečių ilgai nelan
kyta šalis turėjo jiems 
savotišką egzotiką. Sena 
išdavystė, kada didžiulis 
Kinijos kontinentas negi
namai buvo įmestas į 
Mao "žemės reforminin- 
kų" sterblę, tapo pakan
kamai išblukusi. Tas is
torinis faktas, kad Ame
rikos pasyvumo dėka Ki
nija išgyveno kruviniau
sius savitarpius karus, 
nebegraužė nei eilinio, 
nei erudicinio amerikie
čio sąžinės. Masiniai 
"kultūrinės" kiniškosios 
revoliucijos kapai, lyg 
Katyno kapai, sėkmingai 
nyko po dekoratyvinių pu 
šaičių želdiniais...

Nixono kelionė Kinijon 
įgavo farsišką pobūdį, 
tarp Vvashingtono ir Pe
kino zoologijos sodų ap
sikeičiant retokais savo 
narvų eksponatais. Nie
ko praktiško nebuvo su
tarta. Išliko tas pat ide
ologinis antagonizmas.
Politinių priešų ir sąjun- noti gamtinius išteklius 
gininkų frontai nepaki
to. Padaryta tik gerų no 
rų demonstracija, bet 
kaip žinia ir pragaras ge 
rais norais grįstas.

Išliko dar keista, efe
meriška viltis, kad apie 
Lietuvą, kaip apie Ukrai
ną, Kinija galės prakalbė- riką. Vienok vamzdynai 
ti rusams nepriimtinu to
nu...

Nixono kelionę Mask
von supa kita atmosfera. 
Tai praktiškumo, reali- 
zuotinių ekonominių sie
kių atmosfera. Tai seniai 
ir atkakliai puoselėjamų 
politinių sentimentų dar
želiai. Tai nuo televizi
jos ekranų įsiveržę į de
šimtis milijonų ameri
kiečių namus naujos poli 
tikos stratego Dobrynino 
tėviški šypsniai. Tai, kar 
tu, amerikinės spaudos 
puspaliuose atgaivintas 
milžiniškos rusiškosios 
kultūros paveikslas, kur 
skamba pasauliui ir isto
rijai priklausą rusų rašy
tojų, menininkų ir moksli- bilizuota valiuta, bet tam 
ninku vardai,rūpestingai tikromis žaliavomis,ku- 
"pamiršus" esančios "so- rių tiekimo malonė liks 
cialistinės" valstybės 
tvarkymosi praktiką su 
stalagais, psichiatrinė
mis gydyklomis politi
niams kaliniams.

per didžiausius atstu
mus. Jau konkrečiai kal
bama, kad natūralių Si
biro dujų vamzdynai ame
rikinės technikos bus nu
tiesti iki Vladivostoko. 
Čia dujos bus įšaldytos 
laivais gabenamos į Ame

ir įmonės bus (tai savai 
me suprantama) sovieti
nės administracijos tvar
komi. Sovietinė valsty
bė ir nemokės už tas in- 
vestacijas, tolimoje atei 
tyje nuskaitydama ma
žus nuošimčius nuo (even 
tualiai) tiekiamas Ame
rikai įšaldytas dujas.

Amerika tieks Rusijai 
grūdų ir kitų maistų tiek- 
menų. Tai nepaprastai 
talkins rusams išeiti iš 
"socialistinio kolūkinės 
sistemos eksperimento" 
kuris jau pusšimtį metų 
laiko rusus nedavalgy- 
mo stadijoje. Už maisto 
tiekmenis rusai nemokės 
tarptautinėje rinkoje sta-

grynai rusų malonėje. Be 
to. strateginių medžiagų 
tiekimas Rusijai bus per 
žiūrėtas. Daug žaliavų, 
kasamų Amerikoje ir iki

Nr. 42 — 3
do, pasieks savo maksi
mumą, nustebdama iki 
šiol gausias įvairių "bol- 
šojų", "moisiejevų", "ba
lalaikų", "leningradinių 
baletų" etc. buvusius ant 
plfldžius. Dabar trankosi 
užsieniuose ukrainų, gru
zinų, krigizų (ir kt.) tau
tinių mažumų ansamb
liai, "reprezentuodami" 
vienalytę "sovietinę" kul
tūra.

Kas tokių blizgančiai- 
patrauklių "kultūrinio" 
bendravimo faktų per
spektyvoje kalbės apie... 
Pabaltijo militariniai - 
politinės okupacijos rea
lybę? Tai tiesiog diplo- r 
matiškai nemandagu bus 
ir sužagsėtl ta tema. Tie
siog liguistai simptoma- 
tingai pulsuoja faktas, 
kad netiktai bendrinių 
Lietuvos okupacijos te
ma leidinių neįteikta Nixo- 
nui įdėti į jo kelionės va
lizas, bet ir knyga apie 
Simą buvo palaikyta ne
tinkamu tai kelionei 
"apetaizeriū"...

Kaip Pekinas prieš 
Nixono atskridimą, ly
giai Maskva prieš Ame
rikos prezidento atvyki
mą, nedaro sensacijos iš 
to pasaulinio įvykio. Ži
nutės apie tuos vizitus 
neatrandamos pirmuose 
leidinių puslapiuose. 
Amerikos prezidentas 
prilyginamas eiliniam 
Valstybės departamento 
pareigūnui, siekiančiam 
gauti audiencijos ir pa
spausti jam ištiestą Pe
kino ar Maskvos didžiū
no ranką. Pagal carinių 
laikų humoristą A. Če
chovą, rusuose priimta 
skaičiuoti ištiestos ran
kos pirštus pagal sveiki
namo asmens rangą. Jei
gu generolui didžiūnas pa 
duoda penkių pirštų plaš
taką, pulkininkui užtenka 
trijų pirštų. Esama laips
nių, kuriems duodama pu 
sė mažo pirštelio... Pa
stebėtina, kad tai ne Mao 
skubėjo Washingtonan... 
Ne Brežnevas skrido Wa 
shingtonan... Bet Ameri
kos prezidentas (pagal 
TV komentatorių) "hatin 
hand" skrodžia tiems vi
zitams vandenynus ir kon
tinentus...

Pekinas, Maskva ir Wa 
shingtonas — įžengia įis- 
torijos teismo sferą.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

SPECIAL MACHINE 
SETUP MEN

Experience in setup and adjustment 
of special machines auch aa diala. 
liunnions, and in-line transfer mn- 
chinea. Mušt be able to rcad prinls 
and special gauges.

ALSO

SCREW MACHINE 
OPERATORS & 
SĖT UP MEN

Experienced in selting uį> & running 
turret lathers čc screw machines. 
Should be able to read print* At 
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.
(41-13)

šiol neprieinamų rusams 
bus perteikti sovietų mi- 
litarinei pramonei.

Rusų mokslininkams 
plačiau leis įžengti įame- 
rikinės mechanininės ir 
cheminės pramonės labo
ratorijas su tikslu ge
riau įsisavinti ameriki
nės technologinės kultū
ros patirtį. Tai padės, 
esą, plačiau ir efekty
viau naudoti Rusijoje 
technologinius ameriki
nius produktus, kas sa
vo ruožtu, esą, mažins 
Amerikoje erudiciniai - 
technologinių pajėgų ne
darbą.

Čia pat jau atvirai pra 
nešama, kad 1975 metais 
įvyks jungtinis — USA ir 
SSSR — skrydis į mėnu
lį ir tarp mėnulio krate
rių amerikiečių ir sovie
tų ekipažas įsmeigs dvi 
valstybines vėliavas: Old 
Glory ir Serp i Molot! 
Skrydis bus įvykdytas iš 
naujos bazės, iš Kalifor
nijos, apmokėtas Ameri
kos mokesčių mokėtojų
doleriais.Sovietiniai kos- Technologija, pragmatiz- 
monautai bus rūpestingai 
nuskraidinti mėnulin ir 
sugrąžinti jų triumfa- 
liam pasirodymui Mask
vos Raudonoje Aiištėje. 
Žygis jau dabar vadina
mas Žmonių Rasės trium
fu, kur siekyje į Kosmo
są pamirštos tokios 
"smulkmenos", kaip po
litinės ideologijos ir nie
kinga geopolitinė trintis.

Tarp geopolitinių trin
čių bus skubiai išspręs
tas Suezo kanalo atida
rymas. Kadaise, Suezo 
kanalą atidarant, skam
bėjo Verdi "Aidos" mar
šas. Dabar maršo vieto
je pasigirs sovietinių ka
ro laivų dizelių gausmas. 
Mat, Suezo kanalas yra 
artimiausias kelias so
vietinėms armadoms, ku
rių jau pilna Viduržemio 
jūra pasiekti Indijos van
denyną.

Kelių bilijonų dolerių 
paskola, Amerikos duota 
Rusijai,'išgelbėti sovieti
nį režimą nuo sugriuvi
mo Antrojo Pasaulinio ka
ro metu, jau sumažinta 
iki karikatūrinio dydžio, 
mažesnio . už kelių nuo
šimčių apmokėjimą, ir 
stovi visiško panaikini
mo angoje.

"Kultūrinio" bendra
darbiavimo aistra, atro-

mas ir smegenų trusto in- 
vestacija vienaip atrodo 
dabar ir kitaip atrodo be
šališko istorijos teismo 
dokumentuose. J. G.

WANTED AT ONCF. 
TOOL AND DIEMAKERS 

JOURNEYMAN
For šmuli sheet metai slamping phinl 
wilh aniall to medium «ize dies. Pro- 
greaaive die experience desircd. 
SHARON MANUFARTURING 

CO.
73 25 DOUGL.AS RD. 

LAMBEHTVILLE. MICH.
An I.iįuiiI OpportnnHy F.mplnver 
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TRECIOJI BALTŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA TORONTE
Gegužės 11-14 d. įvykę trečio

ji Baltų Studijų konferencija, ku
rią suruošė Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
(pirmoji buvo Marylande, antro
ji Kalifornijoj ir sekanti,turbūt, 
bus Chicagoje.) Dalyvavo apie 
500 asmenų, buvo atvykusių iš 
Vak. Vokietijos ir Švedijos. Lie
tuvių skaičiusių referatus buvo 
16: R. Misiūnas, R. Šilbajoris, R. 
Kriščiūnas, A. Klimas, V. Ma- 
čiuika, G. Procuta, L Gražytė, 
P. Zundė, P. Mažeika, B. Saldu- 
kienė, J. Balys, Janina Rėklaitis, 
J. Slavėnas, A. Landsbergis, R. 
Šliažas, B. Vaškelis, šiaip lietu
vių dalyvių buvo daugiau.

PERKRAUTA PROGRAMA
Kadangi programa buvo latiai 

plati, ui daugelis posėdžių vyko 
tuo pačiu metu įvairiose salėse 
ir jas visas vienam asmeniui ne 
galima buvo pasekti. Turėjo savo 
sesijas istorikai, kalbininkai, li
teratai, archeologai ir tautosa
kininkai, bibliografai, socialinių 
mokslų atstovai ir kt. Kai kurios 
programos buvo labai perkrau
tos ir pranešėjams buvoduou 
vos po 10-15 min. laiko. Pvz. gana 
įdomų referatą "Hitleris, Klai
pėda ir Lietuva" Julius Slavėnas 
negalėjo iki galo perskaityti, kad 
ir labai skubėjo. Kai kurie refe
ratai buvo gerai paruošti, kiti — 
gana paviršutiniški. Jie bus at
spausdinti atskiru leidiniu. Dvie
jose bendrose sesijose ilgesnius 
referatus davė Ivar Ivask apie 
baltų literatūras išeivijoje per 
ketvirti šimtmečio ir Rein Taa- 
gepera apie skirtumus keturių 
šiaurės vakarų sovietinių respu
blikų, t.y. Pabaltijo ir Gudijos 
(pavartotas terminas primena 
caro laikų "severo - zapadnyi 
kraj"!) Anot pranešėjo,labiau
siai atsilikusi yra Gudija, kai eko
nominis lygis, pagal gyventojų 
pajamų vidurki, aukščiausias 
esąs Estijoj.

RAŠO DIRVOS SPECIALUS KORESPONDENTAS

APIE SOVIETINę 
PROPAGANDĄ

Įdomus buvo B. Mačiuikos re
feratas apie politinlauklėjimą ir 
propagandą Lietuvoje. Pasirodo, 
kad okup. Lietuvoje esą 10,000 
profesionalų komunizmo propa
gandistų, plūs dar 21,000 politi
nių informatorių. Antireliginės 
veiklos dr-ja "Žinija" turinti 
32,500 narių. Marxizmo-leniniz- 
mo universitetus 1970/71 m. lan
kė 160,000 asmenų. Spaudos ten
ka po 6-7 egz. kiekvienai šeimai. 
Esą 900,000 radijo priimtuvų ir 
apie 500,000 TV. (Visi tie davi
niai paimti iš sovietinių šalti
nių.) Visa tai yra {kinkyta skleis, 
ti komunistinę propagandą. Ko
munistų partijos narių skaičius 
padvigiibėjąs kas dešimtmetis ir 
1971 m. buvę 122,469. (Lietuviai 
jų tarpe sudarą 66,2%. Suaugu
sių Lietuvos gyventojų 1971 m. 
5,5% priklausė komunistų par
tijai, Latvijoj — 7,2% ir Esti
joj — 8,4%). Komjaunuolių Lie
tuvoje 1972 m. buvę apie 295,000. 
Vis dėlto nusiskundžiama spau
doje dėl apatijos ir ideologinio 
nuovargio. Nepasitikėjimas ru
sais ir jiems priešingumas pasi
liekąs intensyvus. Tad didelės 
pastangos ir daug propagandai 
skiriamų lėšų savo tikslo pilnai 
nepasiekia. Užtat komunistai ieš - 
ko savo nepasisekimo priežas
čių. Jie kiek tik.gali niekina ne
priklausomos Lietuvos laikus, 
keikia "buržuazinius naciona
listus", kurie kaltinami bendra
darbiavimu su vokiečiais okupa
cijos metu, juodina tautiškai veik
lius išeivius, kurie esąparsida- i 
vę kapitalistams ir t.t. Iš kitos 
pusės, vis stengiasi pabrėžti,, 
kiek gero padarė praeityje ir da
bar daro lietuviams "didžioji ru
sų tauta". Brutali 1940 m. okupa
cija esanti istorinės logikos pa

diktuota ir kitokios išeities ne
są... Nežiūrint šių pastangų, vis 
dėlto neatrodo, kad komunistams 
artimoje ateityje pavyktų sunai
kinti lietuvių tautini savitumą ir 
padaryti iš mūsų tautiečių "ho- 
mo sovieticus", kuris pirmoj 
eilėj tarnautų Sov. Rusijai, bet 
ne savo kraštui. Lieka tik klau
simas, kiek ilgai lietuviai Įs
tengs tokj spaudimą atlaikyti. 
Čia nuomonės skiriasi.

KĄ SAKO NETOLIMA 
PRAEITIS

E. Andersonas savo referate 
apie savitarpio pagalbos paktus 
tarp Baltijos valstybių ir SSSR 
nurodė, kad garsusis Serovo {sa
kymas apie, deportacijas buvęs 
jo pasirašytas jau 1939 m. spa
lio 11 d., taigi, jau kitą dieną, 
kai buvo pasirašytas "savitarpi
nės pagalbos" paktas su Lietu
va, paskutine Baltijos valstybe. 
Genocidas buvo iš anksto supla
nuotas, nesvarbu, kaip baltu
čiai elgsis — priešinsis ar nuo
lankiai pasiduos ir tikėsis ruso 
malonės.

TOLIMESNE PRAEITIS...

Per iškilmingus pietus kalbėjo 
Oswald Backus apieBaltų ir suo
mių tautų {taką Rusijos istorijai. 
Autoriaus kilmė labai komplikuo 
ta, tačiau jis turi ryšių suBalti- 
jos kraštais ir daug yra rašęs 
apie Lietuvos D.K. ir Maskvos 
santykius senais laikais. Savo 
pranešime jis pabrėžė apie lie
tuvių kalbos ir kultūros {taką 
gudams. Piliakalnių tipai tokie 
pat. Lietuviai padėjo atsilaiky
ti rusams prieš mongolus, o su 
stiprėjusi Maskva po kelių šimt
mečių prarijo ir Lietuvą.

NEPAMIRŠTA IR MITOLOGUOS

PASIDALINIMAS ĮSPŪDŽIAIS

Per diskusijų vakarą "Balti
jos valstybės 60-siais ir pasikei
timai 70-siais metais", pirmiau
sia kalbėjo trys pabaltiečiai (lie
tuvis buvo P. Mažeika) ir vienas 
vokietis, studijavęs Maskvoje. 
Anot pastarojo, Baltijos valsty
bių tarptautinė padėtis negalės 
pasikeisti be karo ar revoliuci. 
jos. Evoliucija policinėj valsty. 
bėj neįmanoma, kaip parodė 
Vengrijos ir Čekoslovakijos įvy
kiai. Vienas latvis, lankęsis Ry
goje ir Vilniuje, pasakojo savo 
Įspūdžius. Anot jo, esą galima 
pastebėti artimesnis trijų Bal
tijos valstybių bendradarbiavi
mas, kuris nepatinkąs rusams. 
Žmonių tarpe yra dvi grupės. 
Vieni jau visai nepaiso tautybės 
ir kalbos, gyvena tik šia diena 
ir rūpinasi tik savo asmeniš
kais reikalais. Kiti yra tauti
niai susipratę ir stengiasi dary
ti kas galima (tokių yra ir jau
nųjų tarpe). Daugelis kitų irgi 
pasakojosi savo lankymosi įspū
džius, tik nekalbėjo ta tema nei 
vienas lietuvis. Visų Įspūdžiai 
nebuvo džiuginą. Latviai ir es
tai reiškė susirūpinimą dėl ma
žo savo tautybės prieaugliaus. 
Kitame pasikalbėjime vienas 
amerikietis, buvęs dukart Lie
tuvoje, pareiškė, kad jis savo 
kelionėse patyręs didelių nema
lonumų ir nemanąs, kad būtų 
galimas grynai mokslinis bend
radarbiavimas, kaip mes jĮ su
prantame. Daugumai mūsiškių 
tai savaime aišku. Įdomu, kad 
prieš padarydamas savo pareiš
kimą, jis pirmiausia paprašė, 
kad jo pareiškimo neužrašytų Į 
kaspinus. Atrodė Įbaugintas, bet 
kieno: sovietų ar amerikiečių 
"bendrakeleivių"? Amerikiečių 
naivumas gal yra atleistinas, ta
čiau nepateisinamas kai kurių 
mūsiškių.

PARODOS

R Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso užsienio atstovų pakomi- 
sija ruošiasi sutikti svečius iš tolimų kraštų. Sėdi iš kairės: Kris
tina Stankaitytė, Gailė Mariūnaitė, Vacys Garbonkus, Ramunė Kvik
lytė, Audronė Gelažytė. Stovi: Milda Lenkauskienė,Asta Kleizienė, 
Jonas Totoraitis, Vita Vilutytė, Vida Kaulėnienė, Nijolė Diminsky- 
tė. Trūksta Danguolės Bielskienės ir technikinės komisijos narių 
— Danguolės Kviklytės, Vilijos Eivaitės, Audronės Siuopytės ir Ind 
rėš Lukaitės.

Per banketą dr-jos pirm, es
tas Jean Puhvel kalbėjo apieBal
tų Pantheoną, išskaičiuodamas 
visus kronikose minimus prūsų 
ir lietuvių dievus, pridėdamas 
ir kritiškų pastabų apie tas ži
nias. Atrodo, kad mitologija ne
nustojo savo patrauklumo ir 
šiais moderniais laikais.

POSĖDŽIAVO IR 
BIBLIOGRAFAI

Bibliografų susirinkime J. Ba
lys aptarę baltų bibliografinius 
darbus išeivijoje. Buvo svarsty
tas sumanymas sudaryti "Union 
list of Baltic newspapers and 
periodicals in the libraries of 
Canada and U.S.". Tai labai rei
kalingas darbas, nes dabar su
sirasti reikalingą baltišką laik- 
raštĮ ar žurnalą yra labai sun
ku. Kaip savotiškas netikėtinu
mas buvo naujas leidinys: "Bal
tic material in the University 
of Toronto Library" (Univ. of 
Toronto Press, 1972. 125 p. $3). 
Pasirodo, kad baltiškų knygų, 
jų tarpe ir lietuviškų, ten yra 
nemaža -- 1569.

Konferencijos proga buvo dar 
suruoštos baltiškų knygų ir baltų 
dailininkų parodos. Pastarojoje 
lietuvius atstovavo A. Galdiko de - 
šimt paveikslų,

KEISTI "RINKIMAI"

Draugijos vadovybė keičiasi 
kasmet. DabartinĮ prezidentą 
estą Jean Puhvel nuo š.m. liepos 
1 pakeis latvis Edgar Anderson. 
Jau paskelbti rinkimai vadovy
bei, kuri perims pareigas 1973 
m. liepos 1 d. Tada bus lietuvių 
eilė. Kiek keistai atrodo, kai 
draugijos nariams išsiuntinėta
me balsavimų lapelyje randame 
tik po vieną kandidatą kiek
vienoms pareigoms. Prezidentu 
išrinkti pasiūlytas Rimvydas Šil
bajoris, viceprez. Tomas Remei- 
kis ir t.t., vis po vieną kandida
tą. Vietos kitam kandidatui Įra
šyti nei nepalikta. Net nepasaky
ta, kad galima balsuoti arba 
"yes”, arba "no". Tad "rinki
mai" yra visiškai bolševikinio 
stiliaus, be jokio pasirinkimo. 
Šiaip ar taip, didžioji dauguma

J. grauda

2000-tieji
Kengūrų kontinente, Australijoje, Henrikas 

Antanaitis dalyvavo PLJK reikalais surengtoje 
paskaitoje. Tema buvo aktuali, įdomi, visokiario-* 
pai sukelianti dėmesį.

Ne dėlto tas dėmesys, kad būtų tartas bent vie
nas žodis apie kongūras. Bet dėlto, kad buvo kalbė
ta apie padūkusius laiko šuolius.

Prelegentas kalbėjo į jaunuosius, kuriems tė
tės ir dėdės rengia sąskrydį Chicagoje. Kalbėjo 
apie tokio sąskrydžio patrauklumą, įdomumą, net
gi tautinę jo reikšmę. Prelegentas užsiminė, kad 
laikas bėga nesustodamas ir nesustabdomas. At
eis, bematant, dutūkstantieji metai ir šio kongre
so dalyviams teks rūpintis savo atžalų sąskry
džiais...

Argi įmanoma senti ir susenti?
Šitokio gaivališko klausimo ženkle Jūratė ir 

Kastytis (vardai rūpestingai pakeisti), ranka ran
kon nuėjo iki artimiausios kavinės, užsakė po gi
lų gobletą ir, nejučiomis, paskendo meditacijoje, 
retkarčiais pertraukiamoje žemiau atpasakoja
mais pareiškimais.

— Kam čia velti tuos dutūkstantuosius? — pa
sakė Jūratė. — Visi žinome, kad kada nors jie at
eis.

— Jie ateis lygiai už dvidešimt aštuonerių 
metų, — pasakė Kastytis.

— Na ir kas? Tegu ateina, — pasakė Jūra
tė.

— Tada tau sukaks penkiasdešimt! — sarkas
tiškai šyptelėjo Kastytis.

— Man? Penkiasdešimt? — atkirto Jūratė. — 
Neįsivaizdinu, kad man galėtų būti pusšimtis metų 
sukakę.

— Vėliau sukaks ir penkiasdešimt pirmieji, ir 
antrieji, ir tretieji...

— Tylėk, tylėk, tai neįmanoma! — suriko Jū
ratė, jau arti ašarų.

— Kaip gi neįmanoma, —sarkastiškai pasakė 
Kastytis. — Tada tu turėsi tokius pat vaikus, kaip 
mes dabar esame.

Jūratė suprato Kastyčio norą ją erzinti, ir 
praplėtė šnektą:

— Ir tu tada būsi peržengęs pusšimtįsavo am
žiaus, turėsi tokius vaikus, kaip mes dabar esame, 
ir tie vakai galvos, kad tu pasenęs suprasti gyveni
mo modernumą, kad tu nesupranti jų pašnekesio žar
gono, kad tu nesugebi apsirengti kaip tinka rengtis 
moderniam vyrui, kad tu, kad tu, kad tu...

Ji prarado iniciatyvą atrasti senėjančio du- 
tūkstantiniais metais Kastyčio epitetus.

— Kas, kad tu — kad tu? — paklausė Kasty
tis.

— Dutūkstantiniais metais tavo vaikai matys, 
kad tu beviltiškai senas ir nepajėgi suprasti jau
nųjų problematikos, — riktelėjo Jūratė.

— Reiškia bus taip, kaip šiandieną, — sutiko 
Kastytis. — Generacijųprarajanebus užpildyta, ne 
turės ji ir tiltų.

— Taip, — sutiko Jūratė.
— Tad iki dugno, — pasiūlė Kastytis. — Už 

amžiną generacijų prarają. Antanaitis kalbėjo pra
matančiai.

Jūratė lyžtelėjo skystį.
— Taip, — jis sutiko. — Ak, kad niekad nea

teitų tie, dutūkstantieji! Ir amžinai būtų šie me
tai!

draugijos narių yra kritiškai nu rodo Sryms nesusipratimas. Ne
siteikę bolševizmo atžvilgiu. gi kas mano, kad iki 1973 m. jau 
Tad bolševikinio metodo panau- v*s* išeiviai baltiečiai subolše- 
dojimas vadovybei sudaryti at- vikės... (bj)

JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

(10)
-- Vadinasi, sugalvojai visai be žinios ding

ti?
— Ne, post factum parašysiu.
— O nebijai, kad laiške tave irgi smarkiai 

' išplūs?
— Laiškas ne toks dygus, kaip tiesiog piktom 

akim svaidomi žodžiai.
Laivas pamažu pūkštuoja uosto varžtuose. Jo 

kelias nepaprasta vingiuotas tarp baržų, baidokų ir 
burlaivių.

Laivo drūtgalyje burbuliuoja drumstas, rie
baluotas vanduo. Ten dirba sraigtų sparnai, 
kaip milžiniški grąžtai. Greitis nelygus: čia 
smarkiau, čia lėčiau, vietomis beveik sustoja. 
Greičio kaitaliojimas nervina kai kuriuos kelei
vius. Erzlūs, niurzga: "Kad bent greičiau (atvirą, 
plačiąją jūrą!"

Nejučiomis pasirodo vakaras. Temsta. Dau
gėja žiburių uoste ir krantinėj. Žiburiai neiškarto, 
bet kažkaip paeiliui suspindi. Atrodo lyg ten panak
tinis , kaip bažnyčioj zakristijonas, vaikščiotų ir vie 
ną po kitos degiotų lempas. Šviesos įvairiaspalves. 
Jos mirga, raibuliuoja, atsimušdamos tamsiame 
uosto vandenyje. Iš tolo žavu, pasakiška.

Laivas vis tolsta. Smarkiau plakamas vanduo 
tarp sraigtų sparnų, lyg vulkano krateryje kunku

liuoja. Drauge su laivu tolsta žiburiai ir visa, kas 
matoma. Pasitinka pilkšva vienoda lyguma. Tai jū
ra neaprėpiama — be galo, be krašto. Kur tik aki
mis užmesi, visur atsimuši į horizontą. Vandens 
nesuvokiama galybė, o laivas dabar tai ne uosto 
sterblėj. Jis toks mažutis, menkas kaip vaikų žais
lelis. Menkėja ir žmogus gaivalų begalybėj.

Tolydžio temsta. Artėja naktis su savo burtų 
paslaptimis. Ji atvožia dangų — žvaigždėtą ir gi
lų. Milijonai žvaigždžių, nauju, nematytų. Visos 
švytruoja, rodos kalba, žadina jausmus, atmintį. 
Kažkur neša, kažką primena...

Rami, tyli naktis, didinga jūra, gilus, žvaigž
dėtas dangus netilpsta jautrioj sieloj. Veržia, 
blaško, verčia kalbėti, išsisakyti. Abu draugai ant 
palubio. Abu tylūs, abu veikiami įspūdžių, atsimi
nimų.

Liudas pirmasis suvirpina tylą:
— Pasakyk, Kostai? Aš žinau, kad tu sugru

bęs dėl tokio šiurkštaus gyvenimo, kad tavo sieloj 
viskas išdeginta ir gargažė belikusi. Bet ar neuž
eina kartais kankinąs svajingumas, ilgesys?

— Hm! — arogantiškai atsiliepė, — ko ilgėtis? 
meilės, moters, laimės?

— Sakysim, tėvynės, tėvų?
— Kam aitrinti, Liudai, gyvas žaizdas. Aš ne

suprantu net paskutinio niekšo, kuris neturėtų sen
timentų savo tėvynei. Tik šit koks skirtumas. Šian - 
die apie džiaugsmą nebėra nei kalbos. Šiandien vie
nintelis dalykas: ar neišglebsime, ar nepasiduosi
me pesimizmui? Štai kas svarbiausia!

Kostas nutilo. Lyg apsigalvoti norėjo, ką buvo 
pasakęs, lyg stipresnės išraiškos ieškojo. Netru
kus tęsė:

— Taigi, vien entuziazmas nebešildo mus ir 

nebekelia į padanges. Juk mes beveik neturėjome 
tikrosios jaunystės. Subrendome nespėję jaunuo
liais pabūti. Šiandie mus žadina kitoks jausmas ir 
kitoks tikėjimas. Tai sveikai suprasta ir giliai įsi
sąmoninta pareiga tėvynei. Toji pareiga remiasi 
nepalaužiamu tikėjimu. Aš tvirtai tikiu, kad lietu
vių tauta turi teisę gyventi, kad jai lemta didelė 
ir garbinga ateitis. Aš tikiu ir žinau, kad Lietu
va vėl susilauks savo gaivaus pavasario!

Liudas labai nudžiugo:
— Bravo, Kostai! Čia man didelė staigme

na. Niekad nesitikėjau tokio rimto pasisakymo. 
Čia man daugiau negu paprasta išpažintis. Gra
žiausiai ir reikšmingiausiai užbaigei: "Aš tikiu ir 
žinau, kad Lietuva vėl susilauks savo gaivaus pa
vasario!" Būtinai susilauks! Miškuose suskam
bės balsingi paukščių koncertai. Dirvos pakils ban 
guojančiu derlium. Vešlios pievos sužaliuos. Sodai 
supilkuos brandžiais savo pumpurais, ir spalvingų 
žiedų marškos nuplevėsuos. Juk visa tai sodrių 
jaunų mūsų vyrų - savanorių, partizanų — krauju 
gausiai aplaistyta. Bet ir mes nepagailėsime aukos 
savo tėvynei. Gyvos dvasios įliesime ten, kur maty
sime, kad jėgos silpsta, kad kapituliuojama jau. Aš 
numatęs tuojau grįžti į Lietuvą, kai tik baigsiu įsi
pareigojimą legionuose. O tu kaip?

— Be abejo!
— Tad sunerkime tvirtai rankas ir prisiekime 

po tuo skaisčiu dangumi!
Kostas rūsčiai:
— Kam tos viešos demonstracijos? Nemėgstu 

apeiginio patoso! Užtenka, kad pasižadėta širdyje.
— Tegul bus ir taip...

(Bus daugiau)
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Jie šoks IV Tautinių šokių šventėje

MONTREALIO
GINTARAS

Alfonsas Nakas

Pasaulio Lietuvių IV- 
ji Tautinių šokių šventė 
artėja, artėja. Du tūks
tančiai šokėjų iš JAV, iš 
Kanados, iš Anglijos, Ar 
gentinos, Brazilijos, Vo
kietijos ir Urugvajaus lie 
pos 2 d. Chicagos Tarp
tautiniame amfiteatre už
pildys areą. Į areną at
eis jie ne kaip Romos gla
diatoriai prieš du tūks
tančius metų, o kaip če
kų sakalai šio šimtme
čio pradžioje. Ne kautis 
ir mirti nemirtingoje 
mirtingojo cezario gar
bei, o tautiniu šokiu su
kelti džiaugsmą savųjų 
tarpe, gi svetimiesiems 
paliudyti laisvos lietuviš
kos išeivijos gausą ir ga-

Montrealio Gintaro tautinių 
šokių vadovė Hllda Lapinienė.

PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC
Mes esame VIENINTELĖ 

VNESHPOSYLTORGO priimti ir 
voje ir U.S.S.R.

firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai jgaliota 
siųsti DOVANŲ-užsakymus giminėms Lietu-

VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia 
DOVANŲ-užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima 
užsakymus PREFERENTIAD ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIR- 
MINYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose 
VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose 
miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO
SYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

šiuo metu mes turime keletą automobilių parduodamų tučtuojau, šie mo
deliai :

ZHIGULI-VAZ 201 - $3214. OO; MOSKVICH 412 IZH - $3155. OO;
MOSKVICH 408 IE - $3033.00; ZOPOROZHETS ZAZ 968 -$2026.00 

jeigu nebus anksčiau parduoti

jumą. Liepos antroji Chi 
cagoje bus didelė diena.

Viena iš IV Tautinių 
šokių ^šventėje dalyvau
jančių grupių bus Mon
trealio Gintaras. Prieš 
ketverius metus įvyku
sios III-sios Tautinių šo. 
kių šventės metu dalyva
vo net trys Gintarai, bet 
visi jie buvo iš kitur 
(Urugvajaus, Hartfordo 
ir Toronto). Montrealio 
Gintaro tuomet ten nebu
vo. Montrealio Gintaras

Montrealio Gintaro meno va
dovas Zigmas Lapinas.

kaip tik anais 1968-siais 
metais gimė. Jo pilnas 
-vardas: Montrealio Jau
nimo ansamblis Ginta
ras . Tai trijų komponen
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VIRŠUJE: Montrealio Gintaro 
liaudies instrumentų orkestras 
ir tautinių šokių šokėjai.

tų junginys: lietuvių liau
dies instrumentų orkest
ras, dainininkų grupė ir 
tautinių šokių šokėjų gru
pė.

Ansamblio steigėjas 
bei meno vadovas — Zig 
mas Lapinas. Vidutinio 
amžiaus, universalių ga
bumų, nepaprastos ener
gijos vyras. Nors šei
mos pragyvenimui pel
nyti baigė inžinerijos 
mokslus (dirba spraus- 
minių lėktuvų motorų 
konstrukcijoje), bet jau
nystėje Kauno konserva
torijoje gautos muzikos 
žinios neliko užmirštos. 
Z. Lapinas savo muzi

kos kūrinių yra davęs 
Montrealio Dramos te
atrui, lietuviškiems fil
mams, o Gintaro ansamb
lyje jaunuolius jis išmo
kė groti keliais skirtin
gais liaudies instrumen
tais. Ansamblio tautinių 
šokių vadovė, nuo pat įkū
rimo, yra Hilda Lapinie
nė. Ina Kličienė lavina 
dainininkus, o Rimas La
pinas vadovauja instru
mentalistams.

Montrealio Gintaras, 
pirmą kartą vietinei pub
likai viešai pasirodęs 
1969 m. balandžio 26 d. 
(ansamblio krikštynos), 
per trejetą metų visokio
mis progomis savo pub
liką daugelį kartų links

IV TŠ šventės Vajaus lėšų telkimo bankete -- Beverly Country 
Club, Chicagoje Irean Kriaučeliūnienė su savo dukromis Vida ir 
Joliu. V. Noreikos nuotrauka

mino. Ir ne tik savo. Per 
trejus metus su koncer- 
tais-spektakliais yra gas
troliavęs eilėje Kanados 
ir JAV miestų: Washing- 
tone, Ottawoje, Toronte, 
Hamiltone, Rochestery- 
1e, Philadelphijoje, Lon
done, Hartforde, Bosto
ne, Vancouveryje, Ed- 
monte, Winnipege, Chica
goje.

Montrealio Gintaras 

liepos 2 d. bus įsuktas į 
80-ties ratelių junginį. 
Jie šoks IV-je Tautinių 
šokių šventėje, o mes, 
publiką, jų šokiais 
džiaugsimės.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių IV-toji Tautinių šokių 
šventė įvyks 1972 m. liepos 
mėn. 2 d., 2 vai. p. p. Chi
cagos International Amphi- 
theatre 42-ji ir South Hal- 
sted gatvė.

Bilietai jau platinami 
MARGINIUOSE. Bilietų 
kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. 
Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4 
vietas.

Paštu bilietus galima 
užsisakyti atsiunčiant 
čekį ar pašto perlaidą iš 
rašytą Lithuanian Folk 
Dance Festival vardu su 
sau adresuotu voku ir paš - 
to ženklu sekančiu adre
su: MARGINIAI, 2511 W. 
69th Street, Chicago, III. 
60629.

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

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas.

Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas!

PODAROGIFTS, INC. gauna pranešimą iš VNESHPOSYLTORGO apie 
kiekvieno užsakymo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje kuri išduoda 
įteikimo įrodymą kaip priklauso pagal sutartį su VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisi
jungusiai firmai:

Cosmos Parcela Express Corp., 488 Madison Avė., N. Y., N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 B’vVay, N. Y., N. Y. 10019 
Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, Ine
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537
IV TS Šventės Vajaus lėšų telkimo banketas, kuris jvyko balandžio 22 d. Chicagoje, Beverly Count- 

ry Club. Vienas dalyvių sulas. Iš kairės: A. Jukševičius, B. Vindašiai, P. Kaušai, J. Grybines, K. Po
vilaitis, Pik. A. Rėklaitis ir Z. Juškevičienė, V. Noreikos nuotrauka

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.
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Darbingas LB Chicagos apygardos (2)

Apygardos valdyba 
tris kartus bandė sukvies
ti organizacijų atstovų ir 
pavienių asmenų pasitari
mą, bet nė vieną kartą 
nesusirinko tiek žmonių, 
kad galima batų sudary
ti komitetą. Visuomenei 
neparodžius reikiamo dė
mesio Vasario 16 gimna
zijai, nuo komiteto suda
rymo teko atsisakyti ir 
tą reikalą palikti Dievo 
valiai.

Baigdamas savo pra^ 
nešimą pirm. J. Jasai
tis apgailestavo, kad apy
gardos valdyba buvo iš
jungta iš teatro festiva
lio ir rengiamos tautinių 
šokių šventės. Kitais me
tais apygarda turėdavo 
savo ryšininkus prie cent
rinių organų sudaromų 
komitetų. Dabar to nė
ra. Susidaro vaizdas, kad 
apygardos valdyba yra ig
noruojama. Tai pareikš
damas pirm. J. Jasaitis 
nesiskundžia, bet konsta
tuoja faktą, kuris neduos 
naudos lietuvių bendruo
menei ir neprisideda 
prie jos augimo.

APYGARDOS VEIKLA 
KITŲ TARPE

Apygardos valdyba kar
tu su ALTa daug pastan
gų dėjo sutelkti kuo didės 
nį skaičių lietuvių daly
vauti pavergtųjų tautų sa
vaitės parade. Savaitė 
vyksta vidurvasaryje — 
atostogų metu ir didesnį 
skaičių žmonių sutraukti 
nėra taip lengva.

Rudens metu Navy 
Pier įvyksta derliaus 
šventė, kurioje dalyvauja 
daug tautybių. Šioje šven-

Antanas Ju

tėję lietuvių dalyvavimą 
organizavo viena apygar
dos valdyba. Programą 
išpildė tautinių šokių gru
pė Grandis.

Praėjusių metų pava
sarį Ford City krautuvių 
centras organizavo tauty
bių pasirodymus. Lietu
viams buvo skirta 7 die
nos. Buvo išstatyta geno
cido paroda (pasirūpino 
ALTa) ir kiekvieną vaka
rą vyko programa, kuria 
pasirūpino Apygardos 
valdyba.

Taip pat, valdyba suor
ganizavo lietuvių dalyva
vimą miesto rengiamoje, 
taip vadinamoje, Veneci
jos naktyje. Tautinės gru
pės stengėsi pasirodyti 
su papuoštais laivais. 
Laivus davė miestas, o 
patiems reikėjo juos pa
puošti.

Prisidėjo prie žydų or
ganizuoto piketavimo ru
sų baleto iš Sibiro. Buvo 
dalinami specialūs lape
liai.

Daug laiko it energi
jos valdybai teko pašvęs
ti dalyvaujant įvairiuose 
posėdžiuose bei pasitari
muose, nes nei vienas 
renginys neiškrito iš dan
gaus, o reikėjo aptarti, 
suplanuoti ir įvykdyti. 
Čia Apyg. valdybai talki' 
ninkavo Voldemaras Sa
dauskas.

Antruoju pranešimą pa
darė švietimo reikalų va
dovas A. Juškevičius. Jo 
pranešimas buvo gerai 
paruoštas ir detalizuo
tas. Išvardintos veikian
čios visų rūšių mokyk
los, mokytojų ir mokinių 
skaičiai, naudojamos pa
talpos, nuomos, skiria-

odvalkis 

mos pašalpos ir t.t. De
ja, skaitytojams visų tų 
dalykų negaliu perduoti 
nes nebūdamas stenogra- 
fu, nespėjau susižymėti. 
O būtų buvę visiems įdo
mu!

Iždininkas A. Būga per
skaitė paruoštą apyskai
tą su visomis detalėmis. 
Iš apyskaitos paaiškėjo, 
kad apyskaitiniais me
tais (1971.IV.25 iki 1972 
V.14) Apygardos valdyba 
turėjo $14110 pajamų ir 
$13579 išlaidų. Kasoje li
ko $531, maždaug tokia 
pati suma, kaip ir praė
jusių metų likutis.

KAPINIŲ REIKALAI

Didžiausią susirinku
siųjų dėmesį patraukė 
šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių komiteto pirm. A. 
Regio pranešimas. Jis pa 
žymėjo, kad kapinių rei
kalai nėra baigti ir kova 
vedama toliau. Anksty
vesnieji laimėjimai nepa
tenkina lietuvių nusistaty
mo ir reikalauja tolimes
nės neatlaidžios kovos. 
Nors dabar leidžiama (už 
atskirą primokėjimą) lai 
doti mirusius be kablio, 
bet tik įsakmiai reika
laujant. Jei tik kas už
miršta tokį reikalavimą 
pareikšti, tai tuojau atsi
randa kablys. Laidoja
mojo artimieji, kaip daž 
nai tokiais atvejais būna 
prislėgti skaudžios nelai
mės ir galybės visokių 
rūpesčių, kartais užmirš
ta pareikšti velionio pa
geidavimą laidoti pagar
biai, tai kapinių adminis
tracija tuč tuojau karstą 
pakabina ant kablio.

Pastaruoju metu kapi
nių administracija lei
džia dviratininkams važi
nėti po kapines. Žinant 
šio krašto jaunuolių el
gesį ir nuotaikas, šiuo 
žygiu kapinių adminis
tracija atidarė kelią susi 
rinkti dviratininkų gen- 
gėms ir vykdyti vandaliz 
mą. Nenustebsime, jei pa
sipils skundai apiepapuo
šimų sužalojimą ar net 
ir paminklų išniekinimą 
bei sudaužymą.

Pranešimų seriją užbai 
gė kontrolės komisija. 
Pradėdamas aktą skaity
ti pirm. K. Dočkus pra
nešė, kad kadencijos me
tu mirė komisijos narys 
Gilvydis ir kandidatas 
Gintneris, todėl reviziją 
darė tik du nariai. Minu
tės tyla pagerbta mirusių 
jų atminimas. Komisija 
rado, kad Apygardos val
dybos atskaitomybė buvo 
vedama tvarkingai ir tiks 
liai. Kontrolės komisija 
siūlo apyskaitas patvir
tinti ir iždininkui A. Bū
gai pareikšti padėką už jo 
4 metų kruopštų ir sąži
ningą darbą.

DISKUSIJOS

Pirmininkavimą perė
mė Kleiva. Dėl Valdybos 
veiklos esminiųpasisaky. 
mų, kaip ir nebuvo. Dis
kusijų dalyviai daugiau 
dėmesio skyrė bend
riems reikalams. Buvo 
iškelta Vasario 16 gim
nazijai aukų rinkimas, or
ganizuojamos vaikų eks
kursijos į Lietuvą reika
lai, mokyklos vadovėlių 
trūkumas, kunigų šalpa, 
šv. Kazimiero kapinės ir 
kt. Br. Nainys painfor
mavo apie Jaunimo kon
gresui pinigų rinkimą 
Chicagos apygardoje. 
Kaip žinoma, Chicagai 

yra paskirta 34200 dol. 
kvota. Iki šiol yra su
rinkta apie 15000 dol., 
dar reikia surinkti 
19000 dol. Vajus vyksta 
ir tikimasi kvotą išpil
dyti.

(Bus daugiau)

DAYTONE MIRĖ KUN. 
TITAS NARBUTAS

Gegužės 19 d. po sun
kios vėžio ligos ligoninė
je mirė Daytono Sv. Kry
žiaus lietuvių parapijos 
klebonas kun. dr. Titas 
Narbutas.

Velionis buvo gimęs 
1913 m. gegužės 23 d. Už- 
nevėžio km., Raguvos 
vals., Kauno kunigų se
minariją ir Vytauto D. 
universiteto teologijos fa
kultetą baigė 1937 m. ir 
tų metų gegužės 22 d. bu
vo įšventintas kunigu.

Pasitraukęs į Vaka
rus, gyveno Vokietijoje 
iki 1946 m. vėliau persi
kėlė į Romą, o iš ten 1947 
m. išvyko įChilę, P. Ame
rikoje. 1950 atvyko į JAV 
ir Čia įvairiose vietose 
ėjo vikaro ir kapeliono pa
reigas. Nuo 1960 m. buvo 
klebonas Daytono Šv. Kry 

žiaus liet, parapijoje, 
kur gražiai darbavosi, at
remontavo bažnyčią, su
organizavo parapijos 
veiklą.

Su kun. T. Narbuto mir
timi Daytono lietuvių vi
suomenė neteko vieno 
darbščiausiu, judriausių 
ir gabiausių kunigų dar 
pačiam jo amžiaus žydė
jime. (u)

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

KN1TTER MECHANIC

CIRCULAR OR FLAT
MACHINES

THE LION KNITTING 
MILLS CO.
3256 W. 25th
CLEVELAND, OHIO

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

TOOL & DIE MAKER 
Mušt have experienced in die custing 
dies and in injęption plastic molds. 
Pennanent work. Good opportunity.

Apply call or wrile 
YODER MANUFACTURING 
. CO.

1823 E. 17 Si.. P. O. BOX 67 
L1TTLF. ROCK, ARKANSAS 72203 

(37-42)

WANTED EXPERIENCED 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY 
Mušt be experienced for jobbing type 
work. Steady employment. paid Uoli- 
days. paid vacation, paid hospitaii- 
zation, and retlrement program.

APPLY 
PROCESS FOUNDRY CO. 

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

(39-46)

WANTED (ST CLASS SKILLED
ALUMINUM EXTRUSION 

DIE REPAIRMAN 
Kawneer Company of Harrisonburg, 
Virginia, has an opening for an ex- 
perienced die repairman. This experi> 
ence mušt be in aluminum extrusion. 
We offer an outstanding bąnefit pro
gram and a starting salary commen
surate with experience and ability. 
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)

Šiandien tikėjimas rytdiena — galimybėm aplink jus galimai 
kuo daugiau išgyvenimo. Bet tai nėra reikalas tik siekimo ir pasi
ėmimo. Tai reikalauja darbo ir laiko. Gal būt ir truputi pagalbos 
pakelyje. Mes norėtumėme jums suteikti tą pagalbą, kaip tik Ohio 
didžiausias bankas gali.

Taigi pasirinkit savo sapną ir pabudinkit j|. Kartumes galime 
tai padaryti,

Ęj CLEVELAND TRUST

KARTU MES GALIME TAI PADARYTI.

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 saiary 
and fringe benefits. References reąuired. 

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

3151 Mayfield Rd. fnear Lee) 
Cleveland, Ohio

(40-44)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRUSIŲJŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

LVS Ramovė Clevelan 
do skyriaus valdyba 1972 
m. gegužės mėn. 27 d., 
šeštadienį, 2 vai. p.p. iš 
Naujos parapijos bažny
čios važiuoja aplankyti 
mirusiųjų kapus. Prašo
ma dalyvauti narius ir gi
mines.

Sekmadienį, gegužės 
28 d. tuoj po pamaldų 12 
vai. iš Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios važiuoja
ma į mauzoliejų aplanky
ti Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos kapo.

Pirmadienį, gegužės 
mėn. 29 d., 9 vai. ryto pa

Penki Clevelando jaunieji lietuviukai, gegužės 21 d. Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje priėmę pirmąją komuniją, su kun. K. Žemai 
čiu. Nuotraukoje iš kairės: V. Kašubaitė, L Kuprevičiūtė, J. Ban
kaitis, V. Ramonaitė ir V. Banionytė. J. Garlos nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,00(h00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotilvių direktoriai ir balsamuotoj.ii 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

maldos Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, už miru
sius narius. Skyriaus na
riai renkasi 8 vai. 15 min. 
Dalyvaujama su vėliava 
kartu su Amerikos vete
ranais vėliavos pakėli
me. Po pamaldų kviečia
ma dalyvauti Amerikos 
veteranų ruošiamuose 
pusryčiuose. Šeimai 1 
dol. Narius, gimines ir 
pažįstamus prašoma gau
siai dalyvauti.

L.V.S. RAMOVE
Skyriaus Valdyba

• ALTS-GOS Cleve
lando skyriaus valdyba 
kviečia narius sekma
dienį, gegužės 28 d., 12 
vai. iš Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios vykti į 
Knollwood mauzoliejų ap
lankyti Prezidento Anta
no Smetonos kapą.

• CLEVELANDO ŠAU 
LIŲ pastangomis gegu
žės 21 d. Šv. Jurgio pa-

DIRVA

IŠLYDĖJO ANTANĄ IR 
VERONIKĄ GARMUS

Praeitą sekmadienį, 
gegužės 21 d. ALTS-gos 
ir Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Clevelando 
skyriai suruošė gavo na
riui Antanui ir Veroni
kai Garmantis išleistuves 
gražioje Europa Travel 
Service salėje, 911 E. 185 
St., į kurias atsilankė 
apie šimtas clevelandie
čių p.p. Garmų bičiulių ir 
giminių.

ALTS-gos Clevelando 
skyr. pirm. J. Mockus, 
atidaręs vakarą, ilgesnį 
žodį tarti, apie išvyks
tančius p. Garmus, pave
dė Vilties Draugijos pir. 
mininkui Aleksui Laikū- 
nui, kuris apibūdino An
tano Garmaus šakotą 
veiklą Clevelando lietu
vių organizacijose, o 
ypač tautininkuose ir Vil
ties Draugijoje, palinkė
jo gražiai įsikurti saulė
toje Floridoje ir nepa
miršti Dirvos, kuri visad 
jam buvo prie širdies, 
surasti ten naujų skaity
tojų ir perdavė ALTS- 
gos pirm. T. Blinstrubo 
telefoninį sveikinimą ir 
paraginimą, nuvykus Flo- 
rldon, suorganizuoti 
ALTS-gos skyrių.

Lietuvių Teisininkų 
Draugijos vardu kalbėjo 
skyriaus pirm. F. Mac
kus.

rap. salėje buvo rodo
mas labai įdomus fil
mas apie vėžio ligą. Pa
pildomas žinias prie fil
mo suteikė Dr. K. Pau
tienis.

ALT PRANEŠIMAS
Gegužės 22 d. vakare 

skubiai sušauktas ALT 
Clevelando skyriaus or
ganizacijų atstovų susi
rinkimas nutarė sekan
čiai:

1. Pritarė valdybos ak
cijai ękubiai kontaktuoti 
Prezidentą bei Kongreso 
narius ir prašo visus pri
sidėti.

2. Nerengti masinės 
demonstracijos, nes siau
resnio pobūdžio demons
traciją tą pačią dieną jau 
surengė Jaunimo Žygis 
už Tikėjimo Laisvę.

3. Paleisti garsinį 
sunkvežimį su plakatais 
po Clevelandogatves, aiš
kinant padėtį pavergtoje 
Lietuvoje ir prašant ame
rikiečių talkos.

4. Atspausdinti didesnį 
kiekį lapelių tuo pačiu 
klausimu ir paskleisti 
amerikiečių bei tautybių 
tarpe.

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

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)

PARDUODAMI 3 NAMAI

Prie E. 185 St., neto
li naujų Lietuvių Namų. 
200 pėdų pločio sklypas 
iš gatvės, pačiame lietu
vių apgyventame centre, 
prekybinėje zonoje, par
duoda individualiai savi
ninkai. Suinteresuotus 
prašome skambinti vaka
rais nuo 4 iki 8 vai. tel. 
486-6540. (41-46)

Nr. 42 — 7

Antano ir Veronikos Garmų išleistuvėse,kurias suruošėALT S-gos ir Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Clevelando skyriai, Antano Garmaus krikšto dukra Nasvytytė įteikia dovaną.

J. Mockus ir P. Mikšys 
abiejų skyrių vardu įtei
kė p.p. Garmantis prisi
minimui Prezidento Sme
tonos bareljefą su atitin
kamu įrašu, o giminių 
vardu dovaną įteikė A. 
Garmaus krikšto duktė 
Nasvytytė.

Antanas Garmus savo ir 
žmonos vardu visiems jį 
pagerbusiems atsilanky
mu padėkojo, papasako
damas žiupsnelį prisimi
nimų iš savo gyvenimo 
nuotykių.

'Po to svečiai dar ilgai 
vaišinosi neskubėdami 
skirstytis, nes nuotaika 
buvo maloni, o vaišės, ku
rias paruošė abiejų sky
rių ponios, buvo puikios.

Antanas ir Veronika 
Garmai gegužės 23 d. iš
vyko į Floridą nuolati
niam apsigyvenimui, vil
damiesi, kad ir daugiau 
clevelandiečių ten vėliau 
persikels, arba keliau
dami juos aplankys.

Krautuvės mieste atidarytos nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
10 iki 7 v. v. šeštadieniais 10 iki 
5:45 v. v. Skyriuose 10 iki 9:30 v. v. 
Mes duodame ir keičiame
Eagle Stamps

Pakartotinis išpardavimas!
LENGVAI ĮDEDAMAS!

Nylono pliušo nuo sienos 
iki sienos vonios kilimas 
su pritaikintu sėdynei 
uždengimu

5X6 SU "I A A APRITAIKINTU ■ R J
UŽDENGIMU ■ • Jr y

Alyvinis - mėlynas - avietinis - raudo
nas - juodas - auksinis - violetinis

5x8 SU PRITAIKINTU SĖDYNEI JĄ 99 
UŽDENGIMU

Perdekoruokite savo vonią su minkštu 
nylono pliušo vonios kilimu. Lengvai ga
lite patys įdėti naudodami tik žirkles. 
Mašina plaunamas ir džiovinamas. Ne- 
slidinėjanti apačia laiko kilimą vietoje.

3 gabalų pritaikintas vandens 

tankui setas
Spalvos pritaikintos kili- f* 
mui. Setą sudaro tanko ap- j Ww 
dangalas, tanko virgusir We r > 
sėdynės viršus.

Budget Rūgs, Downtown, Heights, Par- 
matown, Great Northern and Sheffield. 
Main and Phone Orders Filled.

Vilties Draugijos valdybos pirm. A. Laikūnas išleistuvėse linki 
p. Veronikai Garmienei gražaus įsikūrimo saulėtoje Floridoje, ša
lia stovi Antanas Garmus. J. Garlos nuotrauka



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS|

-------------------------------• DĖMESIO! Lietuvių
•DIRVA ateinančią sa- Fondo nariai, kurie na- 

vaitę dėl Memorial Day rio eilės nr. yrapirmojo 
šventės išeis tik vieną tūkstančio ribose, turi 
kartą, penktadienį, bir- įsigiję 3-jų Lietuvos pre- 
želio 2 d. zidentų medalį savo LF
—. -----==========_ numerio ir norėtų įsigy-

MIRUS

ti to pat numerio Mindau
go medalį, prašomi sku
biai tuo reikalu kreiptis į 
LF vicepirmininką ir 
reikalų vedėją Antaną 
Rėklaitį. Rašant laišką, 
nurodyti ar norėtų įsigy 
ti bet kurio kito nr. me
dalį, jei norimo nr. me
dalis būtų jau parduotas? 
Su užsakymu kartu siųs
ti ir čekį Lithuanian Foun- 
dation vardu. Medalio kai
na be dėžutės $12.50, su 
dėžutė$15.00. Medalio pa
siuntimui paštu pridėti 
50 centų. LF adresas: 
2422 W. Marąuette Rd., 
Chicago, III. 60629, tel. 
312 925-6897.

DIRVOS NOVELĖS

1972 KONKURSAS

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI

ŠIRDINGĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIAM 
MŪSŲ_ MIELIEMS DRAUGAMS — VE
LIONES DUKRAI_ NASTUTEI GAI- 
DŽIUNIENEI, ANŪKAMS RŪTAI IR 
KŲSTUClUI — JŲ ŠEIMOMS IR VI
SIEMS VELIONĖS GIMINĖMS

• LVS RAMOVE Bos
tono skyrius, per savo iž
dininką P,. Martinkų Dir
vai paremti atsiuntė auką 
10 dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

GENOVAITE IR ANTANAS D1RŽIAI

BRANGIAI MAMYTEI

• DR. VACLOVAS 
PAPROCKAS, stebėjęs 
TV- 2-jo kanalo progra
mą, kur buvo visą valan
dą supažindinama su 
Maskva ir žmonių gyve
nimo sąlygomis, daugely 
je vietų reporteriui skel
biant neteisingą tuščią 
Rusijos naudai propagan 
dą, pasiuntė televizijos 
stočiai protesto laišką 
aiškiai nurodydamas pa 
darytas klaidas, įskai
tant ir tą, kad Kaunas yra 
Lietuvos sostinė.

Premija $500.00
RANKRAŠČIAMS ĮTEIKTI DATA: 

1972 m. birželio 15 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI

MIRUS, NASTUTEI GAIDŽIUNIENEI IR 
ŠEIMAI REIŠKIAME GILIĄ UŽUO
JAUTĄ.

• DAIL. V. VAITIEKŪ
NO kūrinių paroda ati
daroma gegužės 27 d. 7 
v.v. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, 6422 S.Ked 
zie Avė., Chicagoje. Lan
kymo valandos nuo 5 iki 
9 v.v. Išstatomų paveiks
lų siužetas: senosios Lie 
tuvos istorija ir tradici
jos.

ATITAISYMAS
GATAUClŲ, GELAŽIŲ IRKAVALIUNŲ 

ŠEIMOS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
CLEVELANDO SKYRIAUS VALDYBOS 
NARIUI

VYTAUTUI STUOGIUI

Dirvos 38-me nume
ryje, gegužės 12 dieną,po 
pirmame puslapyje tilpu- 
sios nuotraukos buvo pa
rašyta: lietuviai respu
blikonų veikėjai Eugeni
jus Bartkus, Republican 
National Committee 
Chairman Bob Dole ir 
Vytautas Abraitis. Turi 
būti: E. Bartkus, Ed- 
ward Nixon, prezidento 
brolis ir V. Abraitis. 
Nuotrauka kartojama su
mažinta su pilnu parašu.

MIRĖ KUNIGAS 
V. RUDZINSKAS

"Išlaisvintų moterų" grupė atlieka dainų ir žodžių montažą ge
gužės 13 d. Los Angeles (vykusiame Lietuvių Fondo Jubiliejinia- 
me baliuje. Iš kairės: E. Dovydaitienė, Z. Hardwick, R. Kungie- 
nė, B. Dabšienė, D. Mackialienė (montažo autorė ir režisierė), 
J, Čekanauskienė, O. Deveikienė ir R. Urbanienė.

L. Kanto nuotrauka

š.m. gegužės mėn. 1 d. Lon
done, Ont. mirė kun. Vincentas 
Rudzinskas. Velionis buvo gi
męs 1901 m. liepos 26 d. Lukšių 
km., Šiaulių vai. ir apskr. Bai
gęs 1927 m. Kaune Filosofijos- 
Teologijos fakultetą, buvo Jšven 
tintas kunigu ir vikaravo Karte
noje, Viekšniuose, Joniškyje ir 
Švėkšnoje.

Už pogrindžio veiklą buvo ka
lintas. Vokiečių okupacijos metu 
buvo paslėpęs kelis žydus, kurie 
tuo būdu išvengė mirties.

1948 m. atvykęs Kanadon, Lon
done rūpinosi steigti lietuvių ko
loniją ir labai uoliai padėdavo 
naujai atvykusiems tautiečiams 
surasti darbą.

Per paskutinius 11 metų sun
kiai sirgo reumatizmo it para
lyžiaus liga, nors vis turėjo Vil
ties pasitaisyti.

S.m. gegužės mėn. 4 d. iš Lon
dono išlydėtas l Toronto lietuvių 
kapines — Missisaug’oje. Tai 
turbūt pirmasis lietuvis kuni- 
gąs, palaidotas šiose kapinėse. 
Tebūnie jam lengva svetingoji 
Kanados žemė. L. E-tas

kas negaluoja, esą per
gyvenęs kelias operaci
jas ir laukąs dar vienos 
artimoje ateityje. Dr. S. 
Virkutis eina 79-sius me 
tus.

• DR. KUN. J. PRUNS- 
KIUI, Draugo redakto
riui, padaryta tulžies ope
racija šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Chicagoje ir dar 
kurį laiką negalės grįžti 
prie laikraštininko dar
bo.

IR JO ŠEIMAI, BROLIUI ŽUVUS LAT
VIJOJE, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 
REIŠKIA

ALT CLEVELANDO SKYRIUS

MIELAM BROLIUI PETRUI TRAGIŠKAI 
ŽUVUS

VYTAUTĄ IR VLADĄ STUOGIUS

SU ŠEIMOMIS NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME

BRONĖ IR ZIGMAS TARUČIAI

BRANGIAI MOTINAI MIRUS,

VLADEI BUTKIENEI

SU ŠEIMA, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 
REIŠKIAME.

Vaclovas ir Česlovas butkiai

• A.A. VIKTORO GU
DAIČIO mirties metinė
se Šv. Kazimiero Kapi
nėse bus atidengtas ir 
pašventintas antkapis. 
Tuo rūpinasi velionio bro

E. A. Bartkus (iš Illinojaus), Ed. Nixon, Prezidentą R. Nixon 
perrinkti Komiteto narys (iš Washingtono) ir V. Abraitis (iš New 
Jersey), Respublikonų Tautinių grupių Tarybos priėmime.

Amerikos Respublikonų vadovybė, vystydama Prezidento R. Nixo- 
no perrinkimo akciją, balandžio 29 d. turėjo ilgesni susitikimą (mi
tingą) su tautinių grupių vadovaujančiais asmenimis. Pasitarime 
dalyvavo tarp daugelio kitų Senat. R. Dole, respublikonų partijos 
pirmininkas, Mrs. Anna Chenault, resp. moterų pirmininkė, Laszlo 
Pasztor, taut, grupių tarybos pirmininkas ir kt.

lis Antanas Gudaitis ir 
kt. artimieji. Paminklą 
pašventins Tėvas J. Vaiš
nys, S J, gegužės 29 d. 
11 vai. Velionio Viktoro 
bičiuliai kviečiami šia
me akte dalyvauti

• DR. SIMAS VIRKU- 
TIS, vienas trylikos LST 
Korp! Neo-Lithuaniastei
gėjų, kurio bute Kaune 
įvyko pirmoji formali 
steigėjų sueiga, priėmu
si Korp! Neo-Lithuania 
deklaraciją, jau kuris lai-

• 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.

• Detroito ir Windsoroapylinkių 
lietuvių bendra šventė (vyks bir
želio 17 d. šeštadieni, Mindsoro 
St. Michaels parke. Pradžia 1 
vai. po pietų ir tęsis iki vidur
nakčio.

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo {manoma čiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekant) tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangą, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad botų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau l-jj tomą Išleidus, aiškėjo, kad vargu ar jsigyvens 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 j visų 
lietuvių duris tiekėdamiesl, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės 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 j gautus pasiūlymus.

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

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai kaina *25.00, siūlau *

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

*42.00,

*10.00,

*7.00,

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

*

*

*

*..........

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų t t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. Šešplaukio — 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*..................

Šia atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidlnj 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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