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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VIETNAMO 
DISKUSIJOS
ĮSPŪDŽIAI Iš senato užsienio reikalų 
KOMISIJOS VIEŠO POSĖDŽIO. — PAPILDOMI 
ARGUMENTAI Už IS PRIEŠ JAV ĮSIKIŠIMĄ 

l PIETRYČIŲ AZIJOS KAMPĄ.

-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

Kai šios eilutės bu
vo rašomos, JAV sena
to užsienio reikalų ko
misijos viešas posėdis, 
transliuojamas per ra
diją ir televiziją, buvo 
nutrauktas pietų per
traukai. Tačiau ir Jo pir
moje dalyje paaiškėjo 
pagrindiniai dabartinės 
JAV politikos Vietname 
pritarėjų ir priešininkų 
argumentai.

Faktinai posėdis bu
vo sušauktas ne Vietna
mo politikai, bet JAV pa
galbos užsieniams są
matos svarstymui, ta
čiau Vietnamas sudaro 
vieną iš tos politikos su'

IŠ VISO PASAULIO

• ŠEN AT. RCBERT KENNE- 
DY su savo patarėjais tyrinė
ja ir studijuoja visus su rinki
mais susijusius Įstatymus, kad 
reikalui esant suspėtų išstatyti 
savo kandidatūrą | prezidentus. 
Ypatingai ruošiamasi tam at
vejui, jei prez. Johnsonas stai
ga nutartų nebekandidatuoti vi- 
ceprez. H.H. Humphrey naudai.

• PASTEBĖTOS R. Kinijos 
sunkvežimių vilkstinės Laoso 
kryptim rodo, kad daugelis ge
ležinkelių vedančių per S. Viet
namą, yra subombarduota. Kar
tu pastebėti ženklai, rodą R. 
Kinijos "susidomėjimą" Laoso 
padėtim.

• NEW HAMPSHIRE valsti
jos pirminiuose rinkimuose lai
mėjo R. Nixonas ir prez. John
sonas. Pastarojo įkandin daug 
balsų gavo prieš Vietnamo ka
rą nusistatęs demokratų kandi
datas senat. Eugene McCarthy.
• SOV. S-GA prilaikanti ara

bų valdovus nuo naujų karinių 
avantiūrų, nors jie ir aprūpin
ti naujais tinklais, užkišant 
spragas pralaimėjus 6 dienų ka
re su Izraeliu. Rusai stengiasi 
savo pozicijas ir įtaką Vid. Ry
tuose išplėsti be naujų susidū
rimų ir konfliktų su Amerika.

• KARTU SU BELAISVIAIS 
amerikiečių paimti ginklai iš ko
munistų Vietname rodo, jogWa- 
shingtone nepakankamai gerai 
buvo įvertinta Sov. S-gos ir R. 
Kinijos parama.
• SATELITINIAMS Sov. S- 

gos kraštams siekiant dides
nio savarankiškumo, Kremlių 
je auga susirūpinimas kaip juos 
išlaikyti po savo pavadžiu. Grįž
ti prie Stalino metodų? Tai su
keltų naują revoliuciją, nes lais 
vės idėjos per plačiai paplitę. 
Pagaliau, Kremliaus valdovai 
patys nesijaučia tiek tvirti savo 
pozicijose, kad režimą galėtų 
sugriežtintu Tuo tarpu pada
ryta tiek, kad partijos cenzū
ruojama spauda sulaikė puoli
mus prieš Staliną ir jo meto
dus, praleidžiant vieną kitą jam 
jau palankesni žodf. Kad sugrįž
tų Stalino laikai, reiktų ir nau- 
Jo’Stallno.

Griežtesnis elgesys su rašy
tojais, jų nubaudimas ištrėmi
mu, sukėlė protestų bangą. Jau 
virš 20 įvairių peticijų, siun
čiamų Maskvon, pasiekė ir Va
karus. Vieną Jų pasirašė virš 
30 inžinierių, 20 gydytojų, dau
gelis rašytojų, technikų ir kt. 
profesijų žmonių. Tos peticijos 
nesiliauja plaukusios ir — žmo
nės, atrodo, nebebijo jų pasi
rašinėti. 

nestebėtina, kad Valsty
bės Sekretoriui Dean 
Rusk pabaigus savo ra
ginimą paskirti kitiems 
metams užsienio pagal
bai vėl panašią sumą pi
nigų, kaip ir šiais me
tais, būtent apie 2,5 bi
lijonų dolerių, diskusi
jos tuojau pat nukrypo į 
Vietnamą. Kas, žinoma, 
nebuvo stebėtina, nes 
Vietnamo karas, neskai
tant gyvybių, kaštuoja 
apie 30 bilijonų dolerių 
į metus.

Sekretorius Rusk gin
damas administracijos 
pozicijas praplėtė moty
vus, dėl kurių kariauja
ma. JAV kovojančios ne 
tik už pietų vietnamiečių 
teisę patiems apsispręs
ti savo likimą, bet ir už 
taikos išlaikymo bei or
ganizavimo interesus. 
Negalima kalbėti apie 
taiką, jei šiaurinis Viet
namas užpuola pietinį ir 
su tuo ramiai sutinkama.

Tai buvo girdėta ir se
niau. Naujas buvo Rusko 
pareiškimas, kad JAV 
stoja už principą, kad nė 
viena iš padalintų kraš
tų, ar tai būtų Vokietija, 
ar Korėja, ar pagaliau 
Vietnamas, negali būti 
sujungti kitu kaip taikin
gu būdu. Tuo būdu sie
kiama plačiau pagrįsti 
amerikiečių aukas. Ko
vojama ne tik prieš kon
kretų bandymą sujungti 
Vietnamą, bet ir kartu 
principiniai priešinama
si panašiom pastangom 
Korėjoje ir Vokietijoje.

Iš priešingos pusės ar
gumentų įdomesnis buvo 
senatoriaus Morse iš 
Oregono (dem.) pasiūly
mas visą bylą perduoti 
Jungtinėm Tautom, vi
sų pirma Saugumo Tary
bai, o jei ten nieko neiš
eitų — Visuotinam Susi
rinkimui. Tas bylos per
davimas turėtų būti pa
lydėtas ultimatumo, kad

(Nukelta į 2 psl.)

—Mama, turėtum žinoti, kad tai nebe madoje!...

LIETUVOS LAISVES BYLA
GAUS SVARŲ ĮNAŠĄ

Lietuvos Nepriklausomybės Fondas išrinko valdybę ir 

kalba leidžiamo leidinio reikalusaptarė anglę
LNF narių metinį su

sirinkimą kovo 2 d., 
New Yorke LNF pirm. 
E. Čekienė pradėjo šiais 
žodžiais:

"Kiekvieni metai atne
ša mums gerų žinių ir, 
deja, daug daugiau liūd
nų ir net skaudžių. Ir 
praeiti metai iš lietuvių 
tarpo išplėšė daug bran
gių asmenybių. Jie ne
praėjo be pėdsakų ir pro 
LNF narius bei rėmėjus. 
Mirties juodoji ranka 
aršiausiai fondą palietė 
staiga netekus nuošir
džiai dirbusio LNF val
dybos iždininko Jono Va
liukėno, kurio atminimą 
pagerbti kviečiu tylos 
minute."

Toliau pirm, padarė 
pranešimą iš LNF veik
los paskutinių metų lai
kotarpyje, nors valdy
bos kadencija yra du me
tai, bet pirmųjų metų rū
pesčiai ir darbai paaiš
kėjo iš sekretoriaus A. 
Seniko perskaityto per ei' 
tų metų susirinkimo pro
tokolo.

Kaip matėme, — kal
bėjo pirmininkė pirmai
siais metais LNF di
džiuoju rūpesčiu buvo ką 
tik pasirašyta sutartis 

su anglų kalba leidinio 
autorium ir vyriausiu 
redaktorium dr. A. Ge
ručiu. Fondo valdybai te
ko padėti autoriui susi
rasti sau tinkamus bend
radarbius.

Nuo sutarties pasira
šymo sausio 1 dieną suė
jo lygiai du metai. Auto
rius ir jo bendradarbiai 
savo įsipareigojimus at
liko.

Pradžioj buvo galvo
jęs veikalą suskirstyti į 
daugiau skyrių ir auto
rių, bet galutinai susto
jo prie keturių bendra
darbių: prof. J. Puzino, 
prof. J. Jakšto, dr. A. 
Budreckio ir min. S. Lo
zoraičio, sr.

Jie taip pat savo įsi
pareigojimus atliko: lai
ku atidavė redaktoriui ir 
šis patikrinęs persiuntė 
LNF valdybai, kuri pasi
rašė sutartį su vertėju 
dr. Algirdu Budreckiu 
ir pasižadėjo išverstą iš 
lietuvių kalbos į anglų 
kalbą tekstą įteikti fon
dui iki kovo 5-to s die
nos. Šiandie jis tai at
liko.

Kaip matome, visi pen
ki autoriai yra savo sri
čių profesionalai, todėl 

tikime vyriausio redak
toriaus žodžiams, kad 
ji savo darbą atliko 
kruopščiai ir sąžiningai 
dirbdami moksliniu me
todu. Ir kaip matėme 
veiksnių paskelbtame 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų anglų kalba leidinių 
kalendoriuje buvo mini
mas ir šis LNF leidinys, 
ir jis bus vienas iš pačių 
stambiausių šių metų lei
diniu.

Parašytas ne parti
nėms ar organizacinėms 
ambicijoms patenkinti, 
bet todėl, kad tokio lei
dinio visiems labai trūks
ta ir niekas kitas ligi 
šiol nesiruošė išleisti, 
o LNF eilę metų tam 
tikslui telkė lėšas. Su
sitarė su autorium dr. 
A. Geručiu, ne kokiu par
tiniu veikėju, bet, ku
riam šalia jo sugebėji
mo kruopščiai atlikti 
kiekvieną įsipareigoji
mą, yra prieinama ir vi
sa tai knygai reikalinga 
archyvinė medžiaga bei 
palankesnės gyvenimo 
sąlygos tam pasišventi
mo reikalaujančiam dar
bui susikoncentruoti.

Taigi, veikalas para
šytas ir išverstas į ang
lų kalbą. Prasideda jis 
proistore, nepriklauso
mybės atkūrimu ir Lie
tuvos laisvės metų api
būdinimu, nauja okupa
cija ir rezistencinėmis 
kovomis, užsienio lietu
vių pastangomis ir bai
giasi ateities perspekty
vomis.

Kadangi autorius bei 
redaktorius gyvena toli 
nuo visų čia vykdomų lei
dinio darbų, tai jis pa
sikvietė sau į padėjėjus 
jauniausią jo bendradar
bį dr. A. Budreckį re
daktoriaus pavaduotojo- 
asistento titulu, kuris, 
būdamas pats vertėju, 
vienu iŠ autorių ir vice
redaktorius, dalyvauda
mas čia mūsų tarpe, ki
lus klausimų ir neaišku
mų, galės plačiau pain
formuoti.

VIRŠUJE: Dr. A. Budreckis 
supažindina naujai išrinktą Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondo 
valdybą su jo išverstu iš lietu
vių l anglų kalbą LNF leidžiamu 
dr. A. Geručio redaguojamu, 
leidiniu, kuris šiomis dienomis 
įteikiamas amerikiečių leidyk
lai. Nuotraukoje iš kairės: L. 
Tamošaitis, dr. A. Budreckis, 
E. čekienė, J. Kiaunė, A. Seni- 
kas ir S. Sirusas.

V. Gruzdžio nuotrauka

Kad veikale nesima
tytų politinio propagan
dinio atspalvio, leidėjas 
LNF jame savo vardo 
nesigarsins. Bus tik au

torių pavardės, ameri
kiečių leidyklos vardas 
ir norime pažymėti gar
bės rėmėjų pavardes, au
kojusių šiais Laisvės 
Kovos Metais ne mažiau 
šimtą dolerių.

Iždininkas praneš pini
ginę pusę, kurią po ilgos 
pertraukos, dėl įvairių 
nenumatytų priežasčių 
pradėjom judinti tik 
prieš porą mėnesių, ka
da buvo pradėtas versti 
į anglų kalba leidinio 
tekstas. Tiek metų skel
bus ir visuomenei ža
dėjus, lėšas telkus net 
kuklumas nebeleido ir 
toliau žadėti, skelbti, 
prašyti vis dar nieko 
konkretaus neturint ran
kose.

Per tuos du mėnesiu 
gauta 550 dol. Aukos ir 
toliau renkamos. Dr. V. 
Ramanauskas Clevelan
de jau turi nemaža su
rinkęs, bet vis dar nori 
tą sumą padidinti iki 
500 dol. tokiam neeili
niam šių Laisvės Kovos 
Metų tikslui,jo žodžiais 
tariant. Tenka primin
ti ir tai, kad yra ir dau 
giau kur sutelkta lėšų, 
bet dar ne mūsų iždinin
ko rankose.

Ne visuomet ir ne vi
sų yra objektyviai žiū
rima į įvairius sutelkti
nius darbus. Tačiau vi
sa tai teigiamai įverti
no visi Laisvinimo Veiks
niai bei visa mūsų pat
riotinė spauda, kuri LNF 
išsiuntinėtą informaciją 
mielai atspausdino savo 
laikraščiuose. Jiems 
reiškiame nuoširdžią pa 
dėką. LNF nariams be
lieka dėti visas pastan
gas, kad mums patikėtu 
darbu neapvlltume visuo
menės lūkesčių.

(Nukelta į 3 psl.)
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KIM PHILBY -
'šimtmečio šnipas’ (»)

Naujas žvalgybos tar
nybos — SIS — šefas 
Dich White pašalino Kim 
Philby Iš savo tiesiogi
nės tarnybos, įtariant jį 
sovietų agentu. Tas įta
rimas negalėjo būti pa
grįstas faktais, todėl už
sienio reikalų ministe
rija ir toliau skaitėPhil- 
by esant labai gabiu infor 
macijos rinkėju. Kiekvie
nu atveju pati užsienio 
reikalų ministerija tar
pininkavo, kad Philby 
gautų ’Observer', o vė
liau ir ’Economist’ sa
vaitraščių koresponden
to vietą Beirute.

Čia, Beirute, Philby 
greitai tapo populiariau
sia asmenybė britų-ame
rikiečių kolonijoje. Jis 
net paviliojo New York 
Times korespondento 
Sam Pope Brewer žmo
ną Eleanorą, kurią ne
trukus vedė. Philby mo
terims įkvėpdavo kaž
kokį saugumo jausmą — 
jos jautėsi labai jaukiai 
ir saugiai jo draugystė
je.

Kaip žurnalistas atsi
dūręs Beirute, Philby 
pranešė savo kolegas. 
Jis mokėjo šiek tiek ara
biškai, buvo garsaus ara
bų draugo Harry St. John 
Philby sūnus, ir labai ge
rai susigaudė painiuose 
Artimųjų Rytų santykiuo
se. Jis buvo laikomas ge
riausiai informuotu as
meniu Beirute, turėjo 
draugų britų ir amerikie
čių diplomatiniuose 
sluoksniuose. 1958 me
tais jis tris dienas anks
čiau įspėjo apie ameri-, 
kiečių marinų išlaipini
mą Libanone, negu ta in

Viena dėžė ... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi 
nuo bet kurio amerikoniško alaus. 
Stroh’s yra kitoks dėl to. kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

vazija iš tikro įvyko. Ta
čiau juo toliau, juo la
biau jį slėgė ir dvigu
bo agento rolė. Jis la
bai daug gerdavo, tačiau 
pasigėręs nieko neiš
duodavo.

Philby jautė, kad bri
tų saugumas jį seka, už 
tat buvo labai atsargus. 
Tiesa, jis susitikdavo 
kartais su arabais, kurie 
atrodė galį būti sovietų 
šnipais, bet per tuos su
sitikimus jis jiems nie
ko neduodavo, todėl jis 
ir nebuvo suimtas.

1959 metais britai 
pradėjo įtarti, kad jų 
agentas Berlyne George 
Blake dirba sovietams. 
Blake buvo atšauktas iš 
Berlyno ir paskirtas į 
Beirute esančią diplo
matų mokyklą, kurioje 
jie paruošiami tarnybai 
Art. Rytuose. Atrodo, 
kad Sir Diek White no
rėjo į spąstus įtraukti 
Philby ir Blake, tačiau 
juodu Beirute nė karto 
nesusitiko, kas buvo 
taip pat įtartina, nes bri
tų nebuvo ten tiek daug, 
kad galėtų nesusitikti.

Blake buvo išduotas 
vieno sovietų pabėgėlio 
1961 m. Jis tuojau buvo 
atšauktas į Londoną, čia 
suimtas ir nuteistas. Jis 
tarp kitko paminėjo, kad 
Philby yra sovietų šni
pas. Philby pajuto gre
siantį pavojų. Iki to lai
ko jis, atrodo, džiaugė
si savo šeima — su Ele- 
anora jis susilaukė net 
trijų vaikų — ir profe
sija. 1961 vasarą jis pa
sikeitė, pasidarė niū
rus, sublogo, mažiau 
kalbėjo, daugiau gėrė.

1962 metų rudenį Phil
by nutarė kaip Obser- 
verio ir Economisto ko
respondentas vykti į Je
meną pranešinėti apie 
vykstantį ten karą tarp 
rojalistų ir respubliko
nų, kurių užnugaryje 
stovėjo Nasseris ir so
vietai. Philby rengėsi 
vykti į rojalistų pusę, 
kurie veikė kalnuose. 
Tas sumanymas labai ne
patiko jo žmonai. Ji pra
dėjo rūpintis jo pašliju
sia sveikata, kuriai tik
rai nieko nepadėsiąs gy
venimas palapinėse su 
rojalistų kariais. Philby 
ramino savo žmoną, aiš
kindamas, kad jį globo
siąs kartu vykstąs ’Dai- 
ly Telegraph’ dienraščio 
korespondentas Eric 
Dawton, bet ir tą nerami
no Philby pasikeitimas. 
Jis greitai netekdavo 
kantrybės ir šokdavo gin
čytis ir net plūsti.

1962 m. gale prieš pat 
Kalėdas į Beirutą atvy
ko du aukšti SIS pareigū
nai. Vienas jų buvo nuo 
1959 m. iki 1962 m. SIS 
biuro Beirute vedėju ir 
turėjo draugiškus santy
kius su Philby, antras tu
rėjo būti paskirtas nau
ju to biuro vedėju. Iš 
tikrųjų abiem buvo pa
vestas svarbesnis užda
vinys — pagaliau ati
dengti Philbio kortas.

Mat, 1962 m. vasarą 
amerikiečių prieglobs
čio paprašė aukštas so
vietų saugumo pareigū
nas Anatol Golicin, ku
ris atvežė svarbių doku
mentų pluoštą. Jų tar
pe ir įrodymą apie Phil
by bendradarbiavimą.

LIEPSNA daryto skonis

Golicinas tuojau buvo 
nuskraidintas į Washing- 
toną ir ten ilgai ČIA 
tardomas. Jo žinias apie 
Philby ČIA direktorius 
John A. McCone perda
vė Sir Diek White. Ma
ža to, netrukus Londonan 
pakeitęs savo išvaizdą, 
atvyko ir pats Golicinas, 
kur jis ilgai konferavo su 
Diek White, Ml 5 sky
riaus vedėju Sir Edward 
M. Furnival - Jonės ir 
dar pora aukščiausių 
saugumo pareigūnų.

Golicino žinios buvo 
taip tikslios ir smulkios, 
kad White nutarė smog
ti Philbiui. Tačiau kaip jį 
atsigabenti Londonan? 
Su Libanonu nebuvo su
tarties politiniams nusi
kaltėliams išduoti. Phil
by pagrobti atrodė kaž 
kaip negražu. Jį 'likvi
duoti' kaip siūlė Libano- 
no saugumo šefas pulki
ninkas Džalbutas, buvo 
laikoma irgi nepriimti
na. Už tat po ilgų svars
tymų nutarta į Beirutą 
pasiųst valdininkus, ku
rie draugiškai išgautų 
Philby prisipažinimą ir 
jį atgabentų į Londoną. 
Tas būdas buvo jau iš
bandytas Blake atveju ir 
atrodė esąs geriausias 
duotu momentu.

Pašnekesiai buvo pra
dėti labai draugiškoje at
mosferoje. Philby su 
žmona buvo pakviesti į 
patį geriausią restora
ną. Philby mielai įsilei
do į šnektas ir, atrodo, 
iš pradžių manė galė
siąs savo jėgom išsi
krapštyti iš naujo, ar, ' 
tiksliau tariant, labai se
no įtarimo. Jis tačiau ne
žinojo Golicino praneši
mo. Kai ta korta buvo ati
dengta, Philby prisipa
žino.'SIS pareigūnams li- 

•ko tik jį įtikinti grįžti į 
Londoną. Atrodo, kad 
tam buvo daug vilties.

(Bus daugiau)

VIETNAMO 
DISKUSIJOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
jei Jungtinės Tautos su 
tuo reikalu nesusitvar
kytų per 6 mėnesius, JAV 
iš pietinio Vietnamo 
pradės trauktis savo pa
čių pasirinktu būdu. Mor- 
se ir kiti dabartinio įsi
kišimo priešininkai su 
komisijos pirmininku 
Fullbright (dem. Ariz.) 
priešakyje mano, kad 
Vietnamo likimas nėra 
JAV gyvybinis klausi
mas. Fullbrightas net pa
reiškė, kad aiškinimas, 
jog Vietnamui kritus, pa
vojus grės pačiai Kalifor
nijai, yra JAV aviacijos 
ir laivyno įžeidimas.

Toks pareiškimas tik 
rodo, kad senato užsie
nio reikalų komisijos pir
mininkas užmiršta, jog 
Vietnamo kritimas bus 
išaiškintas kaip JAV ka
rinės galybės pralaimė
jimas. O be to, JAV ge
rovė priklauso didele da
limi nuo ūkinių santykių 
su kitom Europos ir Azi
jos valstybėm. JAV pasi
traukimas iš Vietnamo 
ne tik iš JAV įtakos or
bitos atitrauktų kitas 
pietryčių Azijos valsty
bes, bet greičiausiai pa
darytų labai neigiamos 
įtakos į Japoniją, kuri 
pradėtų ieškoti kitų ap
saugos priemonių nuo Ki
nijos dominavimo visa
me Ramiojo Vandenyno 
baseine. Galimas daik
tas, kad ji tuo atveju ieš
kotų Sovietų talkos.

IŠ KITOS PUSĖS...
Z.V. Rekašiaus laiškas kovo 8 d. Dirvoje apie 

šviesos - Santaros pastangas surasti visiems pri
imtiną ir net būtiną bendradarbiavimo su kraštu 
formulę mane privertė į šį reikalą pažiūrėti iš ki
tos pusės.

Mūsų tautai koloborantų niekados netrūko. Grei
čiausia tai padiktavo mūsų tėvynės geografinė pa
dėtis. Jogaila už bendradarbiavimą su Lenkija ga
vo karūną. Mes tačiau labai retai kada jam ran
dame geresnį žodį. Mūsų herojus lieka Vytautas.

Paskutiniais carų okupacijos dešimtmečiais 
iš liaudies kilusi šviesuomenė turbūt visu 99% 
bendradarbiavo su caro režimu ir pasiekė įspū
dingų vietų iki pat Švietimo Vice-ministerio pos
to. Jų patirtis išėjo nepriklausomos Lietuvos nau
dai. Tai tyliai pripažindami mes visdėlto garbina
me tuos, kurie caro režimui priešinosi, kaip pa
vyzdžiui, knygnešius... turime daug didesnių sim
patijų Kudirkai, negu kitiems veikėjams.

Per pirmąją bolševikų okupaciją buvo, kad ir 
be didesnio noro, 'bendraujama' su okupantu. La
bai galimas daiktas, kad tai apsaugojo nuo dides
nio išnaikinimo. Gerbiame mes tačiau ne tuos 
bendradarbius,bet partizanus.

Vokiečių okupacijos metais irgi buvo 'bend
radarbiaujama' su tokiais pat ar net geresniais 
rezultatais kaip per pirmą bolševikmetį. Pagar
bą reiškiame tačiau ne 'tarėjams' ar kitokiems 
pareigūnams, kurie gal būt buvo labai tautai nau
dingi, bet tiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
pateko į nacių koncentracijos stovyklas.

Išvada? Ateityje — o ji, jei visi ženklai ne
klaidina, priklauso nacionalizmui, o ne tarptauti
nėm mišrainėm — Lietuvos istorijoje galėtų būti 
pastebėta t

"ypač gyva Lietuvos nepriklausomybės idėja 
išsilaikė užsienio lietuvių tarpe".

Klausimas — kodėl kai kurie Šviesos-Santa
ros veikėjai būtinai išjojo kovai prieš tokią gali - 
mą pastabą Lietuvos istorijoje, nepaisant visų mū
sų pastangų menkumo? Ir kodėl jie tai nenori at
likti savo rizika, bet nori gauti tam visų veiksnių 
pritarimą, pradedant VLIKu ir baigiant,,jei tikrai 
realiai galvojama — Maskvos Valstybės Saugumo 
Komitetu? (vm)

Žinia, viešame posė
dyje labai sunku iškelti 
ir apsvarstyti visus to 
klausimo aspektus. Vie
šai administracija, pa
vyzdžiui, bijo kelti klau
simą, kiek iš Vietnamo 
karo naudos turi Sovie
tų Sąjunga. Klausimas 
labai opus ir svarbus,bet 
ir delikatus, jei adminis
tracija vis nepametė vil
ties tiesti į Sovietų Są
jungą susipratimo 'til
tus', nepaisant visų pra
eities nusivylimų.

To labai svarbaus klau 
simo nutylėjimas dis
kusijas iš dalies paver
čia farsu. Iš vienos pu
sės aiškinama, kad ame

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Dep.irtment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuva. 
N edėjai E. ir V. Žl'KAl'SKAl

rikiečiai turi gauti vi
sus faktus apie savo kraš
to užsienio politiką, iš 
kitos pusės kai kurie 
faktai sąmoningai nu
tylimi. Jei tai ką įrodo, 
tai tik tą, kad masės 
akivaizdoje mažiausiai 
tinka vesti užsienio po
litiką. Ją nustatyti gali 
tik krašto vyriausybė, 
kuri privalėtų žinoti dau
giau už eilinius pilie
čius.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KUKLUMAS IR 
NUSIŽEMINIMAS

Daugelis amerikiečių kas kart dažniau pradeda 
reikšti nepasitenkinimą savo vyriausybės įsivėli
mais į ''nelaimimus” karus (”no-win"wars). Niekas 
nebetiki optimistiškesniais savo vadovybės pareiš
kimais ir jaučiasi pažemintais ir užgauta ambici
ja, kada mato paveiksluose iškeltomis rankomis ve
damus Š. Korėjos miesto gatvėmis pagrobto laivo 
Pueblo jūreivius.

Pažeminančiu didelės ir galingos valstybės 
piliečio garbę laiko ir faktą, kad nesugebama į vi
są tai tinkamai ir greitai reaguoti. Visų tų ir ei
lės kitų panašių reiškinių priežastim laikoma ne 
vien tai, kad Amerikos perdaug užsiangažuota būti 
policininku' įvairiausiose pasaulio valstybėse, ypa
tingai po to, kai Anglija pasitraukė iš savo koloni
jų, bet ir tai, kad nebeįžiūrimi tikrieji didelių už
siangažavimų tikslai ir kartu rodomas išankstinis 
teisinimasis ir lyg atsiprašinėjimas prieš tuos, ku
rie tame įžiūri tik silpnumo ženklus. O tai prie
šingą pusę skatina reikštis kartais gana rizikin
gomis avantiūromis.

Ir taip į amerikiečių iliuzijas, kad logika ir 
priežastingumu, švelnumu ir kurtuazija pavyks sa
vo pusėn palenkti ar bent apraminti rusų komunis
tus, tokiame Life magazine pasirodo pats Kosygi
nas, aiškiai ir nedviprasmiškai teškiąs purvu į vi
sas tas iliuzijas, be jokio diplomatiškumo, aiškiai 
ir atvirai patiekdamas Sov. S-gos vyriausybės pa
žiūras į Amerikos gyvenimą, politiką ir tikslus. 
Jis čia pat, amerikiečių spaudoje, kaltina juos už 
viską, ką jie bedarytų. Net gi arabų - izraelitų ka
ras buvęs amerikiečių išprovokuotas, nežiūrint, 
kad šalia įdėti paveikslai aiškiai rodo kalnus Izra
elio iš arabų paimtų sovietų gamybos ginklų...

• Kartais nepaisoma logikos, manierų ir diplo
matijos, nes skaitoma, jog puolimas yra visada ge
riausias ginklas. Ir Kosyginas siekė parodyti Sov. 
Sąjungos pasitikėjimą savimi, savo‘pranašumą* tuo 
pačiu ir vėl Amerikos piliečius pastatant į defen- 
syvinę ir kartu pažeminančią padėtį. Ir tai jis atsie
kė labai nesunkiu būdu — sutikdamas duoti inter- 
view Life magazino redaktoriui, o to magazino re
daktoriams, kaip geležėlę radus, džiaugiantis tokį 
interview gavus!...

Žinoma, kai kurie Amerikos žurnalistai mano, 
jog tai daugeliui turėtų atverti akis, turėtų padėti 
nugalėti savo kuklumą, nebeleisti savęs pažeminti 
ir, ko gero, pereiti įpriešpuolį. Bet lieka labai daug 
abejonių, ar atsiras norinčių praregėti, tą kuklumą 
nugalėti ir į sovietinį "diplomatiškumą” atsakyti jų
jų pačių metodais.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo narių susirinkimo, įvykusio kovo 2 d. Woodhavene, N.Y., dalyviai. 
Prieky sėdi: L. Tamošaitis ir A. Jurgėla. Antro j eilė iš kairės: S. Gudas, S. Sirusas, dr. V. Paprockas, 
E. čekienė, J. Kiaunė, A. Senikas dr. A.Budreckis. Stovi: dr. V. čekas, A. Trečiokas, V. Alksninis, P. 
Didelis, A. Daunys, L. Virbickas ir J. Sirusas. Nuotraukoje trūksta susirinkime dalyvavusių: A. Diržio, 
A. Sperausko ir V. Gruzdžio. V. Gruzdžio nuotrauka

LIETUVOS LAISVĖS BYLA BAUS SVARŲ ĮNAŠĄ

bar ir visuomet."
Už LNF veiklos įver

tinimą ir nuoširdžius 
bei prasmingus linkėji
mus s-mas ALTS-gosir 
Vilties Dr-jos valdy
boms gausiais aplodis
mentais išreiškė padė
ką.

Į naują valdybą slap
tu balsavimu išrinkti: 
Emilija Čekienė, Jur
gis Kiaunė, Antanas Se
nikas, Saulius Sirusas ir 
Liudas Tamošaitis. Bal
sų skaičiavimo komisi
ją sudarė dr. V. Paproc
kas, S. Gudas ir J. Si
rusas.

Dalyviai turėjo progos 
susipažinti su vertėjo dr. 
A. Budreckio į anglų kal
ba išversto leidinio teks
tu. Malonu pažymėti, kad 
į LNF narių eiles akty
viai įsijungė jaunųjų aka
demikų, tai abiejų ALTS 
-gos New Yorko skyrių 
pirmininkai, dr. A. Bud- 
reckis ir A. Sperauskas 
ir skautas akademikas S.
Sirusas. (k)

A. Trečiokas įteikia LNF iždininkui S. SirusuiALT S-gos Eliza - 
betho skyriaus pastangomis surinktą auką 178 dol. leidžiamam ang
ly kalba leidiniui paremti. L. Tamošaičio nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.)
Praeitų metų rugsėjo 

pradžioje, — kalbėjo to
liau pirmininkė, — atos
togaudama Europoje, pa
sukau į Berną-Šveicari- 
ją aplankyti leidinio au
torių bei redaktorių dr. 
Albertą Gerutį, Lietuvos 
Pasiuntinybės Patarėją. 
Su juo buvo progos iš
siaiškinti daug leidinio 
darbus liečiančių klau
simų, kas žymiai paleng
vino mūsų vėlesnį susi
rašinėjimą ir bendra
darbiavimą.

Iždininkui J. Valiukė
nui staiga mirus, LNF iž
dininko pareigoms buvo 
pakviestas jaunas aka
demikas, vieno banko 
"Assistant Manager" 
Saulius Sirusas. Valiu
kėno šeimai LNF valdy
bos vardu buvo pareikš
ta užuojauta, atsisveiki
nimo žodįtarė vicepirm. 
J. Kiaunė.

Iždininkas S. Sirusas 
piniginę fondo apyskaitą 
pranešė skaičiais, pažy
mėdamas, kad leidinys 
tinkamu laiku pasirodytų, 
fondui dar trūksta lėšų. 
Galutina apyskaita bus 
pranešta pasirašius su 
leidykla sutartį.

Susirinkimo metu fon
do iždas dar praturtėjo. 
Elizabeth'o skyriaus vi
cepirmininkas A. Tre
čiokas įteikė 178 dol., 
165 pagal aukų lapus(sky- 
riaus pastangomis su
rinktus iš lietuvių .visuo
menės, ir 13 dol. savo as
meninę auką. Pažymėti
na, kad neseniai jie įtei
kė 60 dol.

100 dol. įteikė Brook- 
lyno skyrius, vadovau
jamas dr. A. Budrec
kio. P. Didelis Phila
delphijos skyriaus vardu 
įteikė 25 dol. A. Spe
rauskas 10 dol. J fondo

apyskaitą nebuvo įtrauk
ta prieš keletą dienų gau
ta šimto dolerių suma 
iš ALTS-gos Clevelando 
skyriaus, 25-ki dol. iš 
P. Lukošiūno Australi
jos ir kitų sutelktos lė
šos. Tokiu būdu suvažia
vimo dieną LNF iždas 
padidėjo 513 dol.

Susirinkimas išreiškė 
padėką dr. V. Paprockub 
kuris itin vertindamas 
anglų kalba leidinio anie 
Lietuvą reikšmę į Fon
do iždą jau yra įnešęs 
per tūkstantį dolerių.

LNF nariai valdybos 
veiklą teigiamai įverti
no ir diskusijose aptarė 
eilę klausimų, susijusių 
su leidinio išleidimu.

Paskaityti sveikini
mai iš ALTS-gos Centro 
Valdybos pirmininko Te
odoro Blinstrubo, kuris 
tarp kitko rašo:

"Reikia Jus, LNF val
dybą ir visus bendra
darbius nuoširdžiai svei
kinti, kad sumanymas 
jau virsta realybe ir vei
kalas neužilgo išeis į 
pasaulį. Jūsų ilgų metų 
ir gausių darbų vaisius 
gražiai bręsta. Lietuvos 
laisvės byla gaus sva
rų įnašą. Ir todėl Jums 
visiems priklauso pagar
bos ir padėkos žodžiai"

Vilties Dr-jos pirmi
ninkas Aleksas Laikūnas 
ir sekretorius K. Kar
pius valdybos vardu svei
kina:

"Po eilės gražiai at
liktų Lietuvai ir lietu
vybei naudingų darbų, be
sirengiant didžiuoju ang
lų kalba informaciniu lei
diniu vainikuoti ligšioli
nes pastangas, Jūsų su
maniai vadovaujamas 
Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas šiandien 
renkasi savo metinio su
važiavimo. Šia proga vi

su savo nuoširdumu svei. 
kindami garbingąjį suva
žiavimą ir idėjų bei ryž
to ir valios nestingančią 
LNF vadovybę, linkime, 
kad šis Jūsų susirinki
mas būtų našus gyveni
miškais sprendimais, o 
jų vykdymas teskaidrina 
tėvynės nelaisvės prieš
aušrius. Savaranku
mas specifinius užda
vinius bevykdant, soli
darumas ir glaudus bend
radarbiavimas tebūna 
mūsų visų siekimu ir da-

* PREZ. JCHNSONAS šaltai 
priėmė jo specialiai paskirtos
komisijos raportą riaušių ir jų 
priežasčių reikalu. Ypatingai 
skeptiškai jis pažiūrėjo |milži
niškų lėšų reikalaujančius pro
jektus riaušių priežastims pa
šalinti. Prez. Johnsonas pareiš 
kė {teikęs Kongresui ne vieną 
projektą, bet jie ten ir užkliūvą.

HELP WANTED MALĖ
WANTED EXPF.RIENCF.D 

DIEMAKERS & MACHINISTS 
Day work. Steady work for qualified 
men. Fringe benefits.

WERNER TOOL & MFG. CO. 
12326 E. McNichols Rd. 

Detroit, Mich.
313 — 526-6022

(28-37)

ALT S-gos Brooklyno skyr. sekr. A. Jurgėla {teikia LNF pirm. 
E. čekienei aukų lapą su 100 dol. Nuotraukoj stovi iš kairės; V. 
Gruzdys, A. Jurgėla, ALT S-gos Brooklyno skyr. pirm. dr. A. 
Budreckis, LNF pirm. E. Čekienė, P. Didelis, LNF ižd. S. Siru
sas ir vicepirm. J. Kiaunė. L. Tamošaičio nuotrauka

LNF metiniame susirinkime balsų skaičiavimo komisija tikrina 
davinius. Iš kairės: komisijos pirm. dr. V.'Paprockas ir nariai S. 
Gudas ir J. Sirusas. L. Tamošaičio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienu metu taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tueaday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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"DIALOGAS SU KRAŠTU" (8) BRONYS RAILA

ĮŽEIDIMŲ ANATOMIJA
Santykiaujant su tėvyne, o ir pačių tėvynainių 

tarpe šiapus ir anapus ypač sklandžiai sukasi vie
na mašina, kuriai niekad netrūksta tepamosios aly
vos. Tai vieni kitų įžeidinėjimai.

Dažnas sutinka ir žino, kad įžeidinėjimas yra 
prastas būdas asmeniškai ar visuomeniškai bend
rauti, nepalankus bendradarbiauti, nes jis viena 
ranka sugriauna ar bent pasunkina tai, ką kita no
rima statyti. Bet retas sugebam to verslo išveng
ti.

Matyt, įžeidinėjimas žmogui yra įgimtas ir 
taip reikalingas, kaip druska sriubai. Ją panaudo
jant su saiku, - labai skanu. Bet persūdžius, - 
biauru.

Kai atsargumas nepagelbsti
Nesigriebiant teisinių, vistiek nepilnų ir ne- 

išsemiančių apibūdinimų, paprastame gyvenime 
įžeidimu laikome tai, kai vienas žmogus stengia
si kitą pagrįstai ar nepagrįstai suniekinti, paže
minti, įskaudinti, pasityčioti, pajuokti tikras ar 
primetamas ydas, net šiaip bet ką prikišti ar pa
kritikuoti, kas kitam labai nepatinka.

Objektyvios įžeidimų normos ir klasifikaci
jos beveik negali būti, nes tai priklauso nuo labai 
įvairių ir skirtingų paskiro žmogaus psichologinių 
reagavimų, emocijų, būdo, pažiūrų ir skonių. Vieni 
įžeidimams turi kietą odą, atsparūs, greit nesi
jaudina, nepyksta arba padarytos žaizdos skaus
mą moka gracingai nuslėpti. O kiti jautresni už 
mimozą, - reaguoja į kiekvieną net švelniausio hu
moro vėjelio pūstelėjimą, tuoj susijaudina, pa
siunta, isteriškai pergyvena ir šaukia visam pa
sauliui: mane įžeidė, tam niekšui turi būti atker
šyta!... Net atsargiausiai balsu galvodamas, tu ne
atspėsi, kada tavo oponentas ar geras draugas pa
sijus skaudžiai įžeistas.

Įžeidimas kasdienos gyvenime beveik visuomet 
yra humoro, satyros, sarkazmo, net ironijos gimi
nė, greičiausia - patėvis. Išskyrus labai talentin
gus humoristus, šiaipjau kitiems tų išsireiškimo 
formų mėgėjams gyvenimo takas būna dygliuotas. 
Asmeniškai aš puikiai pažinau tuos erškėčius, ypač 
nuo to laiko, kai man pradėjo atrodyti, kad apie ei
lę mūsų išeivijos gyvenimo ir veiklos sričių tei
singai ir rimtai tegalima rašyti tik tada, jeigu į 
tai dar šiaip taip sugebi žiūrėti satyriškai.

Be abejo, vis dėlto geriausiai pasibaigė veik
liam įsižeidimų pergyventojui clevelandiečiui Pet
rui Stravinskui. Pernai jis voldemarininkų "Lais
vojoje Lietuvoje" sugalvojo rašyti satyras, "juok
damasis sakyti tiesą". Bet jo satyros ir visas pa
trakęs humoras bematant pasirodė toks klaikus, 
kvailas ir nebesveikas, jog kitų patartas ar pats 
įsitikinęs, paskelbė dar vieną gražų straipsnį, pra
nešdamas, kad daugiau prasmingo humoro nebe
vartosiąs, satyrų neberašysiąs, o rašysiąs tik 
rimtai. Ir tuomet vėl pasirodė, kad kaip daugu
mas jo buvusių ir, tikiu, dar būsimųjų straipsnių, 
taip ir tasai išpažintinis straipsnis buvo tikras ir 
geriausiai jam nusisekęs humoras...

Tad nereikia blaškytis. Jei turi isteriško hu
moristo gyslelę( "rimtai rašydamas", tai ir tęsk 
kol gazo nepristigo.

Mūs^ savitarpio mėgiamiausias 
įžeidimas

Bendrai paėmus, Amerikos ir "pasaulio" lietu
viai įžeidinėjimų meną šiuo metu yra gana aukštai 
iškėlę. Kai išsimesta iš savo krašto ir sveikos so
cialinės sąrangos, kai neliko autoritetų ir gerą el
gesį saistančių varžtų, kai visi tapom laisvi, lygūs 
ir kai kurie dar turtingesni, tai įžeidinėti savąjį 
brolį tautietį yra malonumas ir beveik pareiga. Ir 
tai ne tik šiaip sportas, bet vadinama kova, - kova 
už idėjas, už garbę, už primintą palaidą apivarą, 
net už Lietuvą.

Neminint įvairių mūsų tarpe pamėgtų įžeidinė
jimų, kuriems surašyti reikėtų specialaus žodynė
lio, tektų sustoti tik ties keliais pačiais aštriau
siais, nuodingiausiais, pikčiausiais. Kai nesuran
damas (ir neieškomas) geresnis būdas oponentui 
nugalėti ir nudobti, kai kitaip manančio ir darančio 
varžovo kilnių idėjų ir šventos tiesos vardan nepa
siseka vienu ypu nušalinti, - tai grafomanas ir raš
to daktaras, bažnytkaimio politikas ir kandidatas į

tautos vadus, piemburnis ir auksaburnis dažniau
siai čiumpa už paskutinio aštriausio ir paveikiau
sio ginklo.

Kadangi su jo planais, idėjomis, ambicijomis, 
rezoliucijomis, haliucinacijomis, pasiaukojimu 
ir nemigo naktų pasišventimu koks nors iš patam
sių atsiradęs niekadėjas nesutinka, kitaip galvoja 
ir net daro, tai aišku, kad jis yra pasiryžęs patar
nauti Maskvai, pila vandenį bolševikų malūnui, ar
do vienybę ir tautinę drausmę, keliaklūpščiauja oku
pantui ir yra jei dar ne galutinai komunistas, tai 
bent komunaras ir judošiukas.

Tuo būdu per daugiau nei 20 metų galų gale 
buvo sprendžiamos ir išspręstos beveik visos gy
vybinės išeivijos ir lietuvių tautos problemos.

Man atrodo, kad šio skalės įžeidinėjimas yra 
pats pikčiausias ir sunkiausiai dovanotinas. Kaip 
man, tai vienintelis, dėl kurio visada įsižeidžiu, la
bai supykstu, ir ilgai nepamirštu, - todėl rekomen
duoju kiekvienam, kuriam tik pasitaikys būtinas rei
kalas ar šiaip užeis noras mane sėkmingai įžeisti.

Anatominė šio morališkai šlykštaus įžeidimo 
esmė yra ta, kad tuo sąmoningai išniekinamas ir, 
gerai žinant tvirtinimo neteisingumą, absurdu ver
čiamas visas savo oponentų gyvenimas. Žmonės, 
kurie buvo priversti atsisakyti laimės kūrybiškai 
reikštis savo tėvynėje, kurie paaukojo geriausius 
savo gyvenimo metus, priešindamiesi okupantams 
ir svajodami apie tautos laisvę, kurie visko neteko, 
nieko nelaimėjo ir nebelaimės, arba tie iš jaunųjų, 
kurie dar rusena viltimi ir gal dega ryžtingumu pa
aukoti savo būsimą gyvenimą padėti tautai atsigai- 
velėti nuo ištikusio smūgio,-tokiųžmoniųapipliur- 
plmas komunistiniais talkininkais, okupanto pa
taikūnais ir bendrininkais, deja, yra mūsų mėgia
miausias, bet esmiškai ir morališkai pats šlykš
čiausias įžeidinėjimas.

Dialogas su panašumais
įžeidimų ginklai ir žodynas ima įvairuoti ir... 

suranda naujų lingvistinių bendrumų, kai prasideda 
"dialogas su kraštu". Kai tik atsiskleidžia iš vie
nos pusės nenutrūkstąs išeivių bendradarbiavimas 
su gimtuoju kraštu, iš kitos pusės - krašto valdovų 
su užsienio lietuviais "mainymasis kultūrinėmis 
vertybėmis", tai visi ir šokstam verti perlų karo
lius.

Aišku, mes įžeidinėjam Lietuvos okupantus ir 
jų tarnyboje ryškiau veikiančius sovietinius lietu
vius. Jei kas sugebam, tai renkam jiem žodį, iš
trauktą tiesiai iš kobros geluonies. Taip tūlas pro
tarpiais išsikeikia, ir jam lyg lengviau pasidaro. 
Bėda tik viena, kad tuo būdu besiplūstant, dažnai su
sijaukia aiškumo ribos, ar tuo įžeidinėjami tik oku
pantas ir jo pašlemėkai, ar ir tautos dauguma.

Pagal įsigalėjusį šabloną, mes rojaus tautie
čius vis apdalinam įvairiais malonybiniais žode
liais, kaip pavyzdžiui: - išgamos, tautos išdavi
kai, kruvinų rankų savininkai, kvislingai, parsi
davėliai, išsigimėliai, okupanto pastumdėliai, pad
laižiai, batlaižiai, janičarai (kaip aš porą pavar
tojau praėjusioje atkarpoje). Greičiausia, kad šie 
vartoti ir pervartoti žodžiai nei čia, nei ten ne
betenka poveikio, bet savaime jie yra skaudūs, o 
jaunajai sovietinei kartai atrodo nesuprantami ir 
gal nepagrįsti.

Sovietinė Lietuvos spauda, mokslas ir menas, 
agitpropas ir kompartija, laimei, mums nenusi
leidžia ir per du dešimtmečiu su viršum išlaiko 
gaidą beveik visa oktava aukščiau. Negalėtume pa
neigti bolševizmui jo išmonės dar dramatiškiau 
įžeidinėti išeivių tėvų ir brolių takus.

Jų Stalino ir NKVD akademijų išlavintose lū
pose mes buvom ir tebesam - atgyvenos, atma
tos, žudikai, banditai, šnipai, buržuaziniai reak
cininkai, "vaduotojai", Smetonos bliūdlaižiai, hit
leriniai žmogėdros, fašistai, naciai, atplaišos, 
renegatai, išsigimėliai, parsidavėliai...

Kaip matyt, kai kurie žodžiai pasikartoja, gė
lytės vienodai žydi čia ir ten.

J. Baltušis į šią sovietiškospsichedelijos sim
foniją įsijungia truputį atsargiau, ramiau, ne ant 
būgnų, bet ant gitaros. Tačiau man asmeniškai jis 
pasistengia būti kiek galima pagiežiškiau griež
tas ir neiškrypstąs iš bendro tono.

Kieno melodiją kartoja 'Aidai”?
Gerokai pavėlavęs, 

pasirodė Aidų žurnalo 
šių metų pirmas nume
ris. Kaip paprastai, ja
me randame eilę stam
bių ir svarių straipsnių. 
Šiuokart rašo A. Balti
nis, A. Maceina, J. Ba
lys ir V. Jakubėnas, yra 
K. Bradūno ir J. Kėkšto 
poezijos, platus reporta
žas apie III Kultūros

kongresą ir duotas 
"Žvilgsnis į 1967 metus" 
(nebaigtas ir beparašo). 
Visa tai tvarkoj. Dėmesį 
atkreipia paskutinis sky
relis "IŠ minties ir gy
venimo", kuris prade
damas ilgu A.B. straips
niu "Išeivių santykiai su 
tauta", palydėtas kelio
mis taikliomis V. Vai
tiekūno pastabomis dėl

ten keliamų minčių.
Prie šito straipsnio ir 

sustosime. Jame kelia
mi klausimai nėra nau
ji. Iš esmės tai A.B. dis
kusijos su V. Vaitiekūnu 
dėl veiksnių 1966.1.22 d. 
priimtos vadinamos Cle
velando rezoliucijos. Ži
noma, galima ginčytis 
dėl vieno kito žodžio ar 
išsireiškimo, pavartoto

toje rezoliucijoje, ta
čiau jos esmė yra aiški, 
lietuvių išeivijai supran
tama ir priimtina, išsky
rus tik kabliukų ieškoto
jus ar nepagydomus sva
jotojus - teoretikus, ku
rie vis nori statyti tiltus 
į Masvos pusę. Apskri
tai, mus stebina Aidų 
užsimojimas atgaivinti 
diskusijas apie aiškų da
lyką. Krepšininkų kelio
nė į Lietuvą buvo tikras 
blefas, visais atžvilgiais

naudingas tik komunis*- 
tąms, tad j į bandyti patei
sinti ir iš naujo kelti dis
kusijas yra grynas nesu
sipratimas. Tokių da
lykų ten yra ir daugiau*

Tvirtinimas, kad ka
nadiečiai "bendradarbia
vimo egzaminą išlaikė 
gana geri", tuo būdu tap
dami pavyzdžiu ir mums 
JAV-se, daug kam atro
dys nepriimtinas. Kai 
kurie lietuviai pasielgė 
net negarbingai, kaip Lie
tuvos vėliavos ir vyčio 
iš salės pašalinimas (nie
kas negerbia pataikū
nų!), arba! kai Montre- 
alio lietuvių parapijos 
klebonas net nusiėmė sa
vo kunigišką "koloratką" 
ir pasirišo kaklaraištį, 
ydant per priėmimą, be
si šnapsinant su okupuo
tos Lietuvos pareigūnais 
aniems nebūtų sugadin
tas apetitas (žr. nuotrau
ką Vienybėje, 1967.X.13, 
nr. 21, p.4).

Amerikiečių įstaigos, 
seką kultūrinių mainų 
sutarties vykdymą, nu
statė, kad visos sovietų 
ekskursijos ir turistai iš 
anapus gauna dar specia
lius uždavinius ir pas
kum sugrįžę apie jų įvyk
dymą turi duoti apyskai
tą. Gal ne visi tuos už
davinius tinkamai įvyk
do, bet būkime tikri,kad 
sovietai neduos eikvoti 
Jiems labai reikalingos 
tvirtos užsieninės valiu
tos tik atskirų asmenų 
pramogai ar pasivlešė- 
jimui. Kai kurie savo už
davinį labai gerai atliko, 
kaip toks prof. J. Kubi
lius, pasėjęs nesantaiką 
išeivių tarpe. Tad kiek
vienu svečiu iš anapus 
negalime pasitikėti, 
nors Jis atrodytų tik pa
prastas pensininkas.

Pasiūlymas, kad į po
litines konferencijas, 
anot' A.B., reikią pasi
kviesti "talkininkų iš ša
lies, ypač iš jaunesnės 
generacijos ir intelektu
alų tarpo", reikalauja di
delio apdairumo. Teisin
gai pastebėjo V. Vaitiekū
nas, kad mūsuose, netik 
komunistuose, yra nepri
klausomybės atsisaky
mo apraiškų. Ir kaip tik 
tokių apraiškų užtinka
me vadinamų jaunosios 
generacijos intelektualų 
tarpe, kurie arba nori 
pasižymėti originalumu 
bet kokia kaina, kaip dr. 
V. Kavolis, arba jiems 
raudoni ir ružavi JAV 
profesoriai Išplovė sme
genis, arba jie visiškai 
stokoja charakterio ir 
principų, yra oportunis
tai, kas būdinga daugu
mai JAV politikierių. 
Taip buvęs "Lituanus" 
redaktorius dr. T. Re- 
meikis demonstratyviai 
pasidarė "antiveiksniu". 
Spaudoje buvo garsinta- 
si, kad praeitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje dak
tarai B. Vaškelis ir A. 
Sabaliūnas, pastarasis 
ten "gilinęs politines stu
dijas" (žr. Santaros- 
Šviesos skelbimą apie 
paskaitų ciklą). Mes ži
nome tų "studijų" pobū
dį ir vertę.

Straipsnio gale A.B. 
ragina "ugdyti visoke- 
ropą ekumenizmą lietu
vių tarpe". Kas tiki į 
velnią, tai ta "ekumeni
nė dvasia" yra tik nau
jausia jo povyza, tiek pat 
reali, kaip ir tautosaki
nis uodeguotis. Meilė 
ir pakanta tik tada bus 
reali, jei ji bus abipu
sė. Komunistai jokios pa
kantos nepripažįsta. Ne
reikia būti politinių

mokslų daktaru, kad ta
tai suprastum. Visas A. 
B. viltis sugriauna šis 
vienas LKP Centro Ko
miteto sekretoriaus A. 
Barkausko sakinys: "Ko
munistų partija visada 
laikėsi ir laikosi klasi
nių pozicijų mene ir 
griežtai stoja prieš tal
kų socialistinės ir bur
žuazinės ideologijos 
sambūvį" (Pergalė, 1963 
nr. 5, p. 10). Geriems 
katalikams turėtų pada
ryti įspūdi ir šie kard. 
Ottaviani žodžiai: "Ko
munizmui naudingi idio
tai".

Į A.B. pamokslavimą 
kad "netikslinga nie
kinti, įžeidinėti, juo la
biau plūsti savo tautie
čius", tenka atsakyti, 
kad kiekvienas gentle- 
man's agreement turi bū
ti abipusis. Nekalbant 
jau apie okupuotos Lietu
vos spaudą, čia pat "Met
menų" 14 nr-y V. Trum
pa išsiplūdo paranoi
kais išvadindamas tuos 
kurie neatsižada nepri
klausomos Lietuvos idė- 
jos. Tad tenka nusimauti 
baltas pirštinaites ir 
daktus bei asmenis pava
dinti tikraisiais jų var
dais.

**♦

Pagaliau man atrodo, 
Kad iš viso apie tuos san. 
tykius su tautiečiais Lie
tuvoje be reikalo tiek 
daug rašoma, ginčija
masi ar dogmatizuoja- 
ma. Juk viskas priklau
so ne nuo mūsų. Sovietai 
eksportuoja savo komu
nistinę propaganda, siun
čia gerai paruoštus pro
pagandistus ir įsileidžia 
tik kolaborantus arba nap 
viuoslus. Ten viskas ap
skaičiuota. Net džiovin
tus grybus uždraudė iš 
Lietuvos siųsti užsienin, 
matyt, laiko netinkamu 
propagandai dalyku. Aš 
pats ir daugelis kitų gau
name iš Lietuvos knygų, 
žurnalų, straipsnių at
spaudų. Siunčia pažįsta
mi ir net nepažįstami as
menys. Tačiau mes mū
siškės išeivijos spaudos 
jiems negalime nusiųsti. 
Seniau nu siųsdavau vais
tų, dabar ir tai uždrau
dė - Kas nėra siuntęs į' 
Lietuvą brangiais mokės- 
čiais apdėtų siuntinių, 
tai pati realiausia pro
paganda ir parama. Tad 
asmeniški santykiai 
vyksta savaime.

Mes galime - susitikti 
su iš Lietuvos atvyku
siais ne tik nepartiniais, 
bet ir komunistais, idė
jiniais ar tik tokiais iš 
reikalo (niekas tikrai ne
žino), kol jie korektiš
kai elgiasi. Tačiau mes 
patys neturime išsižadė
ti savo principų, nepra
rasti savigarbos, nepa- 
taikautl. Jeigu eidamas 
susitikti su iš Lietuvos 
atvykusiais komunistais 
nusiims! lietuvišką ženk
liuką arba "koloratką", 
jei savo namuose slėpsi 
Lietuvos vėliavą ir vytį, 
idant komunistai nepasi- 
plktlntų, tai jau esi as
muo be nugarkaulio. Štai 
kur glūdi visa dalyko es
mė. Turistams iš Lietu
vos gal būtų rizikinga nu
siimti komjaunuolio 
ženklelį ar kaklaraištį, 
kai mums jokio pavojaus 
nėra. Taikstymasis rodo 
tik dvasios menkystę, o 
pasidavimas komunisti
nei propagandai išduoda 
asmens neišsivysčiu
sius arba jau sukalkė
jusius smegenis.

J. B.
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SKAIDRĖS IR 
VORATINKLIAI

Juozas Pivoriūnas

Kažkaip nelengva pa
tikėti, kad jau taip se
niai — net prieš 18 me
tų — Freiburgo Meno ir 
Dailiųjų Amatų Mokyk
los (Ecole dės Arts et 
Metiers), kuri buvo va
dinama ir Taikomosios 
Dailės Institutu, patys 
paskutinieji studentai vi
sai konkrečiai ruošėsi 
emigracijai, ketindami 
palikti tą ramų ir didžiai 
patrauklų miestą, kiek
vienam giliai įbrėžusį 
"kiek atminimų atsitiki
mų. gyvų kitados”...

Nėra nė menkiausios 
abejonės, kad Freiburgo 
meno mokykla suvaidino 
ne menką vaidmenį dau
gelio savo auklėtinių gy
venime ir gan apčiuo
piamai praturtino mūsų 
dailininkiją naujom jė
gom, lygiai kaip ir neten
ka abejoti, kad mokyklos 
įkūrimo ir jos egzisten
cijos palaikymo pats 
stambiausias nuopelnas 
priklauso jos steigėjui ir 
direktoriui, o taip pat 
piešimo ir skulptūros 
dėstytojui, dail. Vytau
tui K. Jonynui. Vienok į 
žymiai didesnius neaiš
kumus bei nesutarimus 
galėtų mus įpainioti ban
dymas tiksliau nustatyti 
tikrąją tos mokyklos 
reikšmę, iškeliant visas 
jos gerąsias ir blogąsias 
ypatybes. Tokio sunkaus 
uždavinio, suprantama, 
čia nesiimsiu. Tačiau 
gal neįvyks šiurpi trage
dija, jei pateiksiu čia 
keletą atitinkamų užuo
minų bei paskirų pasta
bų. Savotišką šiam už
daviniui paskatinimą su 
darė ne kartą girdėti 
vieno kolegos apgailes
tavimai, kad mokyklos 
baigimo atestatai buvo 
suteikti porai asmenų, 

Darbo metu mokykloje...

kurie, jo manymu, buvę 
to neverti. Tuomi, esą, 
buvęs pažeistas bendra
sis mokyklos lygis bei 
autoritetas, o taip pat 
padaryta skriauda vertie- 
siems.

Man atrodo, jog iš to
kio susirūpinimo savai
me peršasi išvada, kad 
dailininkui iki pat savo 
amželio galo privalu 
laikytis malonioje puoš
naus diplomo paunks- 

Mokyklai trūko molio ir gipso, tad padarius skulptūrą ji būdavo 
suardoma ir sudaužoma, kad galėtų būti kuriamas naujas darbas. 
Sis griovimo darbas mokinių buvo mėgiamas. Nuotraukoje: Pivoriū
nas, Mozoliauskas ir Dragunevičius.

mėje.
Kai kažkada vienas bi

čiulis (ne menininkas) 
man išdėstė, jog meni
ninkui vis dėlto pats 
svarbiausias pagrindas 

būtų geros mokyklos bai 
girnas, teko kietai pasi
priešinti, nes menininko 
reikšmingumas matuoja 
mas vien jo kūrybinio 
darbo rezultatais, ir, be 
to, netaip jau būtų leng
va nustatyti, kas yra kiek
vieno atskiro individo 
kūrybos pagrindas. Mo
kyklai čia priskirtas aiš 
kiai per didelis vaidmuo.

Savaime suprantama, 
kad joks menininkas ne

tampa juo per vieną nak
tį, kokios nors specia
lios Viešpaties malonės 
pagautas. Kiekvienam 
tenka mokytis. Tačiau 
mokomasi ne vien mo
kykloje, nors ji buvo ir 
tebėra bene pati pato
giausia techniškojo lavi
nimosi vieta. Joje moki
nys gali rasti ir tikros 
kūrybinės paskatos bei 
įkvėpimo, tačiau ir gar
sios mokyklos profeso
rius gali gerokai apmai- 
toti kad ir neeilinį tra
pesnės prigimties talen
tą. Taigi, netaip jau pa
prasta gyvenimo prakti
koje nuspręsti, kuri mo
kykla yra tikrai gera.

Kaip visi neblogai ži
nome, mokyklą sudaro

Lietuvių Meno Instituto nariai Freiburgo meno mokykloje...

ne vien mokytojai, bet 
ir mokiniai, kurių tar
pu savė įtaka — ypač to
kioje meno mokykloje — 
kažin ar bebus žymiai 
menkesnė nei profesū
ros. Jei dėstytojai toje 
pačioje mokykloje kar
tais ir gana ilgai išsilai
ko, tai studentai kiekvie
nais metais daugiau ar 
mažiau keičiasi. Savai
me aišku, su jais kei
čiasi ir mokyklos atmos
fera, kuri anaiptol nėra 
bereikšmis dalykas.

Freiburgo meno mo
kyklos studentai buvo tuo 
laimingi, kad tarp jų ir 
profesūros vyko, bend
rai paėmus, gana nuošir
dus ir net draugiškas 
bendradarbiavimas. To
kių santykių aplinkoje 
sėkmingiau reiškėsi ga
bumų ugdymas bei kūry
binio akiračio plėtima
sis.

Naujai įsikūrusios ir 
skurdžiais pokario me
tais veikusios mokyklos 
aiškiai matomas trūku
mas buvo kai kurių įran
kių bei mokslo priemo
nių stoka. Tam tikro ne
pritekliaus būta ir mo
komojo personalo sudė
tyje: pavyzdžiui, skulp
tūros studija neturėjo 
tokio instruktoriaus, iš 
kurio studentai būtų ga
lėję gerai išmokti lieti 
iš gipso. Tiesa, tokia 
padėtis anais laikais mū
sų perdaug ir nejaudino, 
nes nugriauti didžiules 
molines statulas būdavo 
net savotiškas malonu
mas, o liejimas nėra sa
vaime labai patrauklus
užsiėmimas, ypač stoko
jant tam reikalingų prie
taisų.

Nežinau, kieno tai bu
vo kaltė, kad tapybos 
studijos aktyvesnieji stu
dentai dažna proga pa
sistengdavo mums išdės
tyti savąsias tiesas, kad 
piešinys tikrai kenkia 
tapybai. Prancūzų bei ap
lamai vad. Paryžiaus mo
kyklos dailininkų vardai 
būdavo linksniuojami 
įvairiausiais atvejais, 
bet tokie reikšmingi me
nininkai, kaip, pavyz
džiui, anglų Constable, 
Turner ar Whistler tik
riausiai nedaug kam te
buvo girdėti. O vokie
čiai ne reta proga būda
vo nurodomi nemokšišku 
mo pavyzdžiais. Žino
ma, jie juk buvo neseniai 
pralaimėję karą, o, be to, 
vargiai kas beužginčytų, 
kad meno srityje jie iš 
tiesų neprilygsta nei 
prancūzams, nei ita
lams. Tačiau mums vis 
dėlto buvo ir tebėra ko iš

Freiburgo meno mokyklos mokiniai degina kalkes...

jų pasimokyti.
Beje, jokiu būdu nesu 

linkęs tvirtinti, kad mes 
visur ir visuomet esa
me menkesni už vokie
čius. Antai mokyklos sfe
rose kitados populiaria
me Kanderno miestely
je, kur ištisus mokslo 
metus veikė ir beveik au
tonomiškai valdėsi skulp
tūros ir keramikos studi
jos, mūsų buvo vos kelio
likos vyrų būrelis, įkur
dintas bene šauniau
siame vietovės viešbu
tyje "Zum Ochsen”. Ir 
toje nedidelėje saujelė
je buvo visgi net kele
tas tikrų donžuanų, be
veik ne menkesnių už pa
tį Casanovą, kurį jie daž
nai minėdavo. Nors ir 
nepasitaikė išgirsti, kad 
kuri apylinkės gražuolė 
būtų nusižudžiusi dėl 
mūsų baltųjų dobilėlių, 
tačiau anaiptol ne visos 
jos buvo jiems abejin
gos. Gal ir ne kiekvie

Taip atrodė karo nuteriotas Freiburgas, kur buvo |siktlru»i 
meno mokykla, žiūrint iš katedros bokšto...

nas apylinkės gyvento
jas, bet, be jokios abe
jonės, visos vokietai
tės, kurioms rūpėjo aus-, 
landeriai, puikiai žinojo, 
kad tie šaunieji litaue- 
riai iš "Zum Ochsen", 
tai ne šiaip sau kokie 
artojėlių sūneliai, bet 
kilmingi lietuviai grafai 
ir baronai. Matote, ger
biamieji, maža esame 
tauta, o kokių miklių am
basadorių turėjom!

Iš to, kas iki šiol pa
sakyta, maloniam skai
tytojui turėtų būti aišku, 
kad studijiniai tyrinėji
mai buvo vykdomi ir vys
tomi visomis kryptimis. 
Teorinių žinių bei prak
tinės patirties semtasi 
iš įvairiausių šaltinių, 
kartais tiesiog sunkiai 
įtikėtinu būdu.

Kai vieną bičiulį drau
gai užklausė, kaip tai at
sitiko, kad jis, tik baigęs 

(Nukelta į 6 psl.)

Ciurlioniečiai su Freiburgo meno mokyklos auklėtiniais...
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mokyklą, savo kūryboje 
pasivarė pirmyn tokiu di
deliu šuoliu, anas savo 
pastangų sėkmingumo 
nuopelnus priskyrė vie
nam mokomojo persona
lo nariui, kuris jam nie
kad nieko nedėstė. Pa
aiškinimas skambėjo 
maždaug šitaip: "Jūs gi 
žinot, kaip jis mėgsta vi
siems viską aiškinti. Tai 
ir prie manęs prisika
binęs vis aiškindavo ir 
aiškindavo visokius da
lykus. O aš blogai jį su
pratau, nu tai, kaip sa
ko, man labai gerai iš
ėjo”.

Tačiau ne visiems vi
są laiką rūpėjo mokymas 
ar mokymasis. Paskuti
niaisiais mūsų studijų 
metais vienas profeso
rius — tuO metu jau ''iš
ėjęs į pensiją” — buvo 
gana giliai susirūpinęs, 
kad mokykla per ilgai eg
zistuoja. Kartą mus vi
sai atvirai paragino "pa
likti tą Jonyno kromelį” 
ir, mūsų pačių-labui, ko 
greičiausiai emigruoti. 
Pašnekesys pasibaigė pu
sėtinai šiurkščiai.

Kaip Freiburgo meno 
mokyklą dabar beminė
tume, jos vaizdas pasi
liks blankokas ir miglo
tas visiems, kurie apie 
ją tėra vien iš tolo gir
dėję ar spaudoje truputį 
pasiskaitę. Tačiau jos 
pabertos sėklos vaisius 
bus galima pamatyt iš 
arti, skaidrių demonstra 
vimo vakare, kuris įvyks 
š.m. kovo 16 d., Cleve
lande, Čiurlionio an
samblio namuose (ren
gia Akademinis Skautų 
Sąjūdis).

Praėjusį lapkričio mė 
nesį panašus vakaras bu
vo Lietuvių Foto Archy
vo suorganizuotas Chi
cagoje. Ne visi buvęfrei- 
burgiečiai tuomet pri
siuntė savo darbų skaid
res, gal kad jų paruoši
mui laikas buvo labai ri
botas. Tad patiems or
ganizatoriams teko jų 
šiek tiek pasigaminti, 
idant rinkinys išeitų pil
nesnis. Jei jis ir nėra 
visais atžvilgiais tobu
las, bet, šiaip ar taip, 
tai pats geriausias šal
tinis, iš kurio galima 
pusėtinai gerai patirti, 
kas maždaug išaugo iš 
Freiburgo meno mokyk
los.

Šia proga verta paste
bėti, kad L.F. archyvas, 
vadovaujamas mūsų iški
laus fotografo Algiman
to Kezio, S.J., yra užsi
mojęs sutelkti kiek ga
lima daugiau lietuvių 
dailininkų kūrybos skaid
rių, kurios būtų prieina
mos platesnlems mū
sų visuomenės sluoks
niams.

Rodos, savaime su
prantama, kad šis geras 

sumanymas vertas visų, 
ir ypač dailininkų, pa
ramos. Deja, ne visi taip 
galvoja. Praėjusiojo Kul
tūros kongreso metu, dai
lės sekcijos diskusijose 
vienas itin veiklus dai
lininkas, daugelio di
džiam nustebimui, L.F. 
archyve įžiūrėjo kažkokį 
nenaudėlišką tapybos me
no ir sykiu Čiurlionio ga
lerijos konkurentą. Gal 
nebūtų tiek keista, jei ši
taip būtų prašnekęs koks 
jaunas pramuštgalvis 
internacionalistas, ko
kių daugumą kaltintojas 
įžiūrėjo tame susirinki
me, — bet tikrai buvo ne
besuprantama, kad to
kias mintis galėjo dėsty
ti, kaip iš jo kalbos aiš
kėjo, labai ir labai jau 
solidus asmuo, nebe pir
mos jaunystės vyras, su
silaukęs jau ir gražiai 
dailėje besireiškiančio 
savo prieauglio. Išeitų, 
kad ir labai solidžių as- 
metų smegeninėse gali ■ 
kai kada įsiveisti vora
tinkliai.

HELP WANTED MALĖ

GENERAL
ELECTRIC 

FACTORY SERVICE 
WANTS 

TELEVISION 
TECHNICIANS 

We offer:
• TOP PAY
• FRINGE BENEFITS
• PAID VACATIONS
• UN1FORMS
• S1GK PAY
• HOSP1TAL1ZAT1ON
• L1FE 1NSURANCE
• COMPANY PART1C1PATINO 

SAVINGS PROGRAM
• UP TO DATE TRA1NING 

AT COMPANY EXPENSE
• OPPORTUNITY FOR 

ADVANCEMENT
• YEAR AROUND 

EMPLOYMENT
313 — 892-7600

Ask for Mr. Barbe or Mr. Osborne. 
An Equal Opportunity Employer 

(29-31)

MACHINISTS
Growing manufacturer of electrical 
produets has opening for fully quali- 
fied machinist with interest in train- 
ing for position as Tool or Die Maker. 
Small company atmosphere with large 
company benefits.
Apply in person or call Mrs. Booth 
for appointment.

ANCHOR ELECTRIC
N. BEDFORD & STARK STS. 

MANCHESTER. N. H.
603 — 625-5728

An F.qual Opportunity Employer 
(26-32)

WANTED 
IST CLASS 

DIEMAKERS
Proof of 4 years experience. Working
58 hours a week. Top rates $4.90 per 
hour to start.

ALL FR1NGES. 

WELLES DIE & 
ENGINEERING CO. 

12855 Burt Rd., Detroit, Mich. 
EMPLOYMENT OFFICE OPEN FROM 

10 A. M. TO 10 P. M. DA1LY 
EXCEPT SUNDAY

(30-34)

MEN EXPERIENCED IN 
Turning Broaches, O. D. 
Grinding Broaches, or 
Surface Grinding G. 

Broaches.
Apply at Plant 

U. S. BROACH & 
MALHINE CO. 
20201 Sherwood 
Detroit, Mich.

(31-33)

DIRVA

Poetei Bernardo Brazdžionio poezijos rinktinei leisti komitetg surengtame mecenatų susitikime kovo
2 d. Nuotraukoje: B. Brazdžionis, D. Railienė, prof. dr. A. Ramonas, A. Brazdžionienė ir Br. Raila. 

L. Kanto nuotrauka

LOS ANGELES

VAKARAS SU 
BRAZDŽIONIU

Bernardo Brazdžionio Po
ezijos Rinktinei leisti komi
tetas kovo 2 d., šv. Kazimie
ro parapijos salėje surengė 
autoriaus su mecenatais su
sitikimo vakarą, j kurį at
silankė nemažas skaičius 
meno ir poezijos gerbėjų.

Komiteto pirmininkas J. 
Andrius, pasveikinęs nuo
širdžiai padėkojo už reaga
vimą į komiteto užsimoji
mą ir pareiškė, kad kasoje 
šiuo laiku jau yra $6,500.00. 
Rinktinei gi išleisti dar 
trūksta $2,000.00, bet graži 
pradžia duoda vilčių, kad 
reikiama suma bus surink
ta.

Po to sekė prof. dr. A. 
Ramūno, svečio iš Ottawos, 
žodis — Per pasaulį keliau
ja poezija. Pirmuoju saki
niu pabrėžė, kad šios kelio
nes tikslas buvo nusilenkti 

A. PETRIKONIO PARODA DETROITE

Dail. Antano Petrikonio kūrinys "Tyla”, kuris drauge su kitais jo 
darbais bus išstatytas parodoje Detroite kovo 17-24 d. ir Rockfor- 
de, III. kovo 30-31 d.

poezijai ir kartu pagerbti 
kolegą autorių. Kalbėjo 
laisvai, įtikinančiai, dažnai 
cituodamas iš autoriaus kū
rybos, kurią prilygino M. 
K. Čiurlionio kūrybinei tra
dicijai. Tema buvo gili, 
lengvai suprantama ir stip
ri.

Sekančiuoju kalbėtoju pa
sirodė B. Brazdžionis su 
"ryšuliu” savųjų leidinių^iš 
kurių bus sudaryta Poezi
jos Pilnatis. Jame atsispin
dėjo gilus džiaugsmas, kurį 
iššaukė mūsų susipratimas, 
atjautimas, poezijos bran
ginimas bei vertinimas. Vi
siems širdingai padėkojo už 
moralinę bei materialinę 
paramą, išimtinai atžymė
damas J. ir S. Puikūnus, 
kurie, pagal pensininkų iš
teklius, ne tik garbės mece
natais tapo, bet visa tai dar 
apvainikavo tortu su orna
mentinėmis kanklėmis ir B. 
B. inicialais. Perskaitė du 
naujai sukurtus eilėraščius, 
kurių vienas buvo skirtas 
mecenatams.

Po pertraukos, Los An
geles Dramos Sambūris in
scenizavo autoriaus drama
tinę poemą — Vaidila Va
liūnas, kurią scenai paruo
šė D. Mackialienė. Poema 
pasižymi psichologiniu gi
lumu, spalvingais drama
tiniais peizažais, išreiškian
čiais tautos sunkias vidines 
kančias ir okupanto bruta. 
lumą. Jos dramatinė įtam
pa tuojau pagavo žiūrovus. 
Vaidilą Valiūną vaizdavo J. 
Pupius. Jo balso tembre pil
nai buvo jaučiami dramati
nių jausmų prasiveržimai; 
tik protarpiais veido išraiš
ka nesiderino su žodžių 
prasme. Gilus įsijautimas, 
aiški tarsena — pilnai iš
ryškino Vaidilos dvasinę 
stiprybę.

Pasakotoja — D. Mackia
lienė, kūrybiniu savarankiš
kumu vaizdžiai dramatino 
poemą. Deklamatinis jaus
mingumas pilnai atsispin
dėjo veide, o taisyklingas 
kirčiavimas turtino kalbos 
grožį. Kalbantis choras: V. 
Dovydaitis, V. Gilys, B. 
Mackiala, A. Polikaitis, M. 
Prišmantas, J. Raibys ir V. 
Tamošaitis sudarė spalvin
gą harmoniją ir poemos 
vientisumą.

Dek oracijose pasireiškė 
naujas A. žaliūno fantazi- 
nis kūrybos polėkis. Jų tur
tingumas, šviesų efektin

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office:
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ W

HOME and 
REMODELING 
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• • • •

INSURED SAVINGS
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gumas turėjo teigiamos įta
kos poemos perdavimui. 
Veikėjų iškilmingas apda
ras pilnai atitiko scenos 
efektams.

Dar pažymėtina, kad mi
nėtas sambūris, didžiai įver
tindamas autorių ir jo kū
rybą, įstojo garbės mecena
tu su $100.00 įnašu.

Vakarui vadovavo Alė 
Rūta. Po programos svečiai 
buvo pavaišinti kavute.

K. Galiūnas

BOSTON

• Pavasarinis Subatvaka- 
ris įvyks kovo 16 d., 7 vai. 
30 min. vakare Tautinės 
Sąjungos namuose. Paskai
tą apie Elektroniką ir jos 
reikšmę šių dienų gyvenime 
skaitys Ramūnas Kalvaitis.

Po programos tradicinė 
kavutė ir laisvi pašnekėsiai.

Visi maloniai kviečiami 
atsiląnkyti į subatvakarį ir 
pasiklausyti aktualios jau
no mokslininko paskaitos 
apie elektroniką.

• ALT S-gos skyriaus 
narių visuotiname susirin
kime išrinkta nauja valdy
ba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirm. J. Rente- 
lis,: vicepirm. P. Jančaus- 
kas, sekr. Pr. Mučinskas, fi
nansų sekr. J. Vaičjurgis, 
namų administratorius A. 
Vilėniškis ir valdybos na
rys Br. Kovas.

• L.V.S. "Ramovės” Bos
tono skyriaus nauja valdy
ba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirm. K. Šimė
nas, vicepirm. dr. Ed. Jan
sonas ir J. Vizbaras, sekr. 
A. Vilėniškis, ižd. Pr. Mar- 
tinkus, nariai Petras Au- 
siejus, Antanas Andriulio
nis, Feliksas Kontautas ir 
Vladas židžiūnas, vėliavos 
globėjas Jonas ūselis.

(jvs)
• Bostono Akademinis 

Skautų Sąjūdis rengia ve
lykinius šokius balandžio 
4 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Klube, 3-čiame auk
šte, 8 vai. vak. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti.

Bostono A. S. S. Skyrius
(Sk.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
KAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

JAKUBS & SON

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.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
PADĖKA

Pianistei Birutei Smeto
nienei, išpildžiusiai be at
lyginimo meninę programą 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus tradiciniame Vasario 
16 minėjime, ir mokytojui 
Benediktui Butkui, papasa
kojusiam savo pergyveni
mus iš tremties Sibire, kaip 
prisidėjusiems prie minėji
mo gražaus pasisekimo, reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Skyriaus Valdyba

GRAŽUS LIETUVYBĖS 
PAVYZDYS

80 metų amžiaus, bet dar 
gražiai išsilaikiusi, minimu
mo pensininkė, 37 anūkų 
"savininkė”, Ona Rumbu- 
tienė (gyv. Clevelande), 
įstojo | LF-dą nare su 100 
dol. šią sumą iš karto įmo
kėdama.

Užklausta, kas ją paska
tino jungtis į LF narius 
skiriant tokią santaupų su
mą. Maloni žemaitė, Ona R. 
nedvejodama atsako:

— Pirma, noriu palikti 
savo 37 anūkams pavyzdį, 
kad ir jie pasektų mane, ne
pamirštų savo tėvynės Lie
tuvos jungdamiesi jos lais
vės kovon.

— Antra, tai mano tėvy
nės Jubiliejiniai metai, ku
rių minėjimo proga noriu 
prisidėti šia auka ir

trečia, aš savo tėvynės 
jau nebematysiu, o ji man 
nepaprastai miela ir bran
gi, tai jai mažytė dovana.

O. Rumbutienė į šį kraš
tą atvyko po antro pasau
linio karo jau turėdama ar
ti 60 metų amžiaus ir jos 
uždarbis,aišku, buvo mažas. 
Bet nežiūrint į tai,ji nepa
miršo ir savo artimųjų už 
geležinės uždangos gausiai 
juos sušelpdama siuntiniais. 
Nepamiršta ji ir kitus liet, 
organizacijų reikalų parem
dama pinigine auka.

Nežiūrint, kad ji ant sa
vo pečių neša daugelį pra
gyventų metelių prisotintų 
vargo, rūpesčių ir tėvynės 
ilgesiu, mes ją dažnai ma
tome parengimuose ir jų 
rengėjams talkininkaujant.

LF Komitetas Clevelande 
linki dar daug gražių, svei

Ona Rumbutienė, 80 meti; amžiaus pensininkė, iš savo kuklių su- 
taupų Lietuvių Fondui paskyrė 100 dolerių, kuriuos JteikėLF Komi
teto Clevelande nariui F. Eidimtui. Ji pareiškė, kad tuo norinti pa
likti savo 37 anūkams pavyzd}, kad mylėtų Lietuvą ir jos neužmirš
tų. O Rumbutienė J JAV atvyko po II Pas. karo ir nors bodama vy
resnio amžiaus, nepraleidžia nė vieno lietuviško parengimo, auka 
ar kitu bodu rengėjams talkininkaudama. V. Pliodžinsko nuotrauka

kų metelių ir nenustoti vil
ties dar pamatyti mylimąją 
tėvynę. F. Eidimtas

(Sk.)

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugija savo pavasari
nį susirinkimą turės šį šeš
tadienį, kovo 16 d., 6:30 vai. 
vak. Holliday Inn, Boston 
Hghts., prie 8 kelio (tarp 
Clevelando ir Akrono). Iš 
greitkelio — 12-as išvažia
vimas.

Programoje, šalia orga
nizacinių reikalų ir pramo
gų, numatyta dr. B. Matu
lionio paskaita "Lietuvis 
gydytojas lietuvių gyveni- 
me .

Draugijos nariai — gy
dytojai su šeimomis ir jų 
kviesti svečiai prašomi 
skaitlingai atsilankyti.

• Kultūriniame subatva* 
kary, kurį šį šeštadienį, 8 
y. v. Čiurlionio ansamblio 
namuose rengia Akademinis 
Skautų Sąjūdis, bus paro
dyta Freiburgo dailės mo
kyklos auklėtinių virš 200 
kūrinių skaidrėse. Kalbės 
dail. V. Raulinaitjs, buvęs 
tos mokyklos auklėtinis. Po 
parengimo kavutė. Visi 
kviečiami atsilankyti,

• Lietuvių Klubo Direk
cija kovo mėn. 22 d., 7. vai. 
30 min. mažojoje salėje 
ruošia Kazimierų bei Juo
zapų suėjimą bei jų pager
bimą.

čia jiems galėsite išreikš
ti savo linkėjimus, išlošti 
daug gėrybių, pažaisti šach
matais; o taip pat dar ir 
kitokių staigmenų.

Laukiame atsil a n k a n t 
tiek senų, tiek jaunų. Įėji
mas laisvas. (Sk.)

• Dr. George D. Boutou- 
ras Lietuvių Konservatorių 
Klubo susirinkime šį penk
tadienį, kovo 15 d., 8 v. v., 
5106 Wilson Mills Rd., skai
tys paskaitą apie praeitų 
metų įvykius Graikijoje. 
Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

• "Project Bridge” — 
speciali radijo programa ra
siniams ir tautybių santy
kių klausimams diskutuoti, 
kovo mėn. 14 d. nagrinėjo 
etninių ir tautinių grupių 
kultūrinį įnašą Amerikos 
gyvenimui. Diskusijose da
lyvavo prof. J. Pusateri ir 
dr. A. J. Hamilton bei adv. 
N. Bucur.

Diskusijos vyksta kiek
vieną ketvirtadienį WERE 
radijo stotyje 10 vai. vak.

DIRVA

Poetas Antanas Gustaitis, solistė Daiva Mongirdaitė ir akompaniatorius D. Whitcomb po koncerto. 
Dešinėje stovi mokyklos tėvų komiteto pirmininkas A. Jonaitis. J. Garlos nuotrauka

ŠV. KAZIMIERO MOKYKLAI PAREMTI KONCERTAS
Kovo 9 d. Naujosios 

parapijos salėje koncer
tą rengė tos mokyklos 
tėvų komitetas.

Meninės pajėgos stip
rios, plačiai žinomos, 
bet Clevelande retai te- 
pasirodančios. Labai ge
rai pavykęs muzikos ir 
poezijos derinys.

Operos solistė Daiva 
Mongirdaitė dviem tar
pais kiekvienoje koncer
to dalyje atliko: A. Va
nagaičio — Dobilėlis, A. 
Vanagaičio — Ilgėjimas, 
A. Vanagaičio — Rodos 
parpulčiau, Gounod — 
Deimantų ariją iš "Faus
to” operos, Verdi — Jei 
tai slaptinga — iš "Kau
kių baliaus" operos, Kar- 
navičiaus — Ramunės 
daina iš "Gražinos" ope
ros, Klovos — Eglės ari
ja iš "Pilėnų" operos, 
Verdi — Violetos arija 
iš "La Traviata" operos. 
Sužavėjusi ir lyg užba
rusi visą publiką nepa
gailėjo dar bisui pridė
ti Puccini — Muzetos 
valsą iš "Bohemos".

Žymu, kad balsas kas 
kart labiau verčia klau
sytojus grožėtis aiškiai 
tobulinamu tembru. Sun
ku būtų pasakyti — dau
giau laimėta lyrizme ar 
dramizme. Tokiam tur
tingam sopranui atsar
gus balso pozicijos arti- 
nimas prie lapų arba 
kartais drąsesnis jos gi
linimas (vos pastebimas 
spaudimas), nė kiek ne
žaloja skambesio. Inter
valai platūs, dažnai pa
vojingi, šuoliai į aukš
tąsias gaidas solistės ne
varžo. Šviesios, skaid-

SHIPSTADS JOHNSON

ICE FŪLUES
MAR. THRU MAR. 31 

(No porformonco March 15th) 
NITES

Tum. thru FRI. I p.m. SAT. t p.m. 
•

MATINEES
Sat 1 & S p.m., Sun. 114 p.m.

RESERVED SEATS 
$3.W-$<Jfr-$4.50 

JUMORS (undo r U) 
14 Prie* on

Reierved Stato
Tuot.. Wod.. Thun., I p.m. and 

Sat. s p.m.
SPECIAL IARGAIN MATIMEE

ica OFFICE OPEN
10 a.m. Daily — Sun. 12N.

CLEVELAND ARENA 
3717 EUCLID AVĖ.

TlūoKAmiMio ot IIcImmi Irto., 
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OttlOC HiClMM ttOTM

FOR 1NFORMATION 
CALL 367-3700 

rios aukštos gaidos, leng
vutė koloratūra — visa 
tai rodo brangias dai
nininkės ypatybes. Daina
vimo technika tikrai gir
tina. Skaudūs ar malonūs 
jausmai plaukia nevar
žomi. Gal vertėtų truputį 
pagyvinti veidą (ne
skriaudžiant balso) bei 
tam tikrais momentais 
įprasminti perdaug kuk
lius, nedrąsius rankų ju
desius, tačiau kūrinių 
perteikimo visuma dėl to 
beveik nenukentėjo. Ir 
lenkiasi solistė, dėkoda
ma grakščiai, maloniai 
ir taisyklingai. Bendrai 
nemaža buvo visais at
žvilgiais pasigėrėtinų 
akimirkų.

Pirmos rūšies forte- 
pionu dainininkę lydėjo 
D. Whitcomb. Tai — di
delio patyrimo pianis
tas. Akompanuoja visai 
tiksliai, skoningai ir su 
ryškiais atspalviais. Mu
zikinė išraiška jautriai 
derinama su autoriaus 
bei solistės tikslais.

Lietuviškos liaudinės 
puošmenos tartum visai 
lietuviškai sklinda, tar
tum lietuviškos dvasios 
gaubiamos. Retai Cleve' 
lando lietuviams tenka 
tokia darnia muzikoje po
ra pasidžiaugti.

Talentingas įvairiose 
meno srityse kūrėjas A. 
Gustaitis čia pabėrė 
dviem įtarpais gausų sa
vo satyrinės poezijos 
pluoštą. Vienur pasie
kiama šaunaus sarkaz
mo, nesigailint net "au
toritetų", kitur — žais
mingos pašaipos, begvil' 
denant ironiškai mūsų 
dažnas ydas ydeles, silp
nybes, klaidas, kurios 
plinta kasdieniame gyve
nime. Autorius plaka 
visa tat griežtai, pajuo
kia sodriai, ryškina leng
vai pastebimais faktais 
bei dažnomis jųjų samp
laikomis, vedančiomis 
iki... netikėtos baigmės. 
Temų ribos nepaprastai 
plačios, kartais net ste
binančios. Sąmojai gero 
skonio, dailia forma nu
gludinti, tiktai gaila, kad 
retkarčiais baigiami 
"riebesnėmis" išvado
mis (juo labiau, kad pub
likoje buvo tos pačios 
mokyklos auklėtinių). Ne
linkėtume poetui plėsti 
savo kūrybą šia krypti
mi. Geriau tikras saloni
nis stilius, nors ir pa
laidoje Amerikoje.

Skaitymas raišius. In
tonacijos tinkamai įvai
ruojančios. Teoriškai 
deklamavimas čia netik
tų. Gera, kad tokių pre
tenzijų nė nebandyta ro
dyti. Jeigu šen ar ten 

bendras tonas galėtų 
kiek plisti aukštyn ir že
myn, tai vistiek šitokiais 
atvejais geriau klausyto
jus nuteikia santūrumas, 
o ne kraštutinumai.

Publikos — mokinių, 
jų tėvų, mokytojų ir sve
čių — susirinko bemaž 
trejetas šimtų. Gailėsis 
neatvykusieji, nes visi 
esantieji liko koncertu 
labai patenkinti. Katu
čių plota nuoširdžiai ir 
smarkiai.

Koncertui pasibaigus 
tėvų komiteto pirminin
kas A. Jonaitis padėkojo 
programos dalyviams ir 
tarė keletą žodžių, deri
namų Laisvės Kovos Me
tams. Programos atlikė
jams įteikta gėlių. Dai
vai Mongirdaitei dar ir 
dovanėlė.

Beveik visi liko dar 
porai valandų pasivai
šinti kitoje salėje kruopš
čių šeimininkų parūpin
tais skanėstais.

Tėvų komitetas pagir
tinas už sveiką principą 
— visada geriau tikra
sis menas, negu pigus 
diletantizmas.

Vladas Braziulis

MALDOS IR AUKOS 
DIENA

Sekadienį, kovo 17 d. Cle
velande rengiama Maldos ir 
Aukos Diena už persekioja
mą Bažnyčią Lietuvoje:

10:30 Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje ta intencija 
Šv. Mišios ir pamokslas. 
Pamaldas laikys LRKš rei
kalų vedėjas kun. Stasys 
Raila.

Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyks trumpas, bet 
p r a s mingas Pavergtosios 
Bažnyčios Lietuvoje minė
jimas, kuriame kalbės: 
"Padėtis Lietuvoje” — Alg. 
J. Kasulaitis ir "Kaip mes 
galime padėti” — LKRš 
reikalų vedėjas kun. Stasys 
Raila. (Minėjimas tęsis ne 
ilgiau 1 vai.).

Rengėjai maloniai kvie
čia visus Clevelando lietu
vius šį sekmadienį pašvęsti 
Pavergtos Lietuvos, lietu
vio ir žiauriausiu būdu per
sekiojamos Bažnyčios prisi
minimui, gausiai dalyvau
jant pamaldose ir minėjime 
ir pagal išgales aukojant 
Religinei šalpai.

Minėjimo metu bus sta
liukai su specialiais vokais, 
į kuriuos prašoma auką įdė
ti, aiškiai užrašant pavar
dę, sumą ir adresą. Asme
nys, norintieji aukoti vė
liau, gali taip pat panau
doti vokelį, užrašant numa
tomą sumą ir taip pat pilną 

ądresą. Nedalyvaujantieji 
minėjime prašomi savo au
kas siųsti: kun. K. žemaitis, 
6527 Superior Avė., Cleve- 
iand, Ohio 44103, čekius ra-
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sprog; 
PRISIMINUS

Mažoji Lietuva davė 
nemaža dvasiškių, kurie 
turtino Lietuvos litera
tūrą, Lietuvos kultūros 
lobyną, žadino iš tauti
nio miego Prūsų Lietu
vos lietuvius. Iš tokių 
didingų kovotojų pažymė
tini kunigai Donelaitis, 
Pipirs, Lokys, prof. Dr. 
Gaigalaitis, Gailius, 
Gelžinius, Pauperas, 
Trakis ir kiti. Ypatingai 
prie lietuvybės išlaiky
mo prisidėjo susirinki- 
mininkai su savo saky
tojais. Jie, lyg prana
šai, traukė pro Prūsų 
Lietuvą ir skelbė Dievo 
žodį lietuviams lietuvių 
kalba. Labai pagarsėjo 
sakytojai Hansas Balt- 
rys iš Klaipėdos ir Spro- 
gys iš Kuršlaukių.

Iš tos pamaldžios šei
mos kilo kunigas Jurgis 
Sprogys. Su savo tėvu 
apkeliavo Mažąją Lietu
vą šiapus ir anapus Ne
muno. Iš toli ir arti su
sirinko mažlietuviai pa
siklausyti Dievo žodį 
gimtoje lietuvių kalbo
je.

Prisijungus Klaipėdos 
kraštui prie Lietuvos ne 
paprastai sužydo lietu
viškas kultūrinis ir re
liginis gyvenimas. Įsi
steigė visa eilė naujų 
lietuviškų mokyklų ir 
laikraščių. Vietos ūki
ninkų vaikams susidarė 
geriausios sąlygos lan
kyti aukštąsias mokyk
las. Klaipėdos ir Tau
ragės mokytojų semina
rijos paruošė keletą šim
tų mokytojų, kurie sėk
mingai mokytojavo Klai
pėdos krašte. Kai kurie 
klaipėdiškiai lankė ir 
sėkmingai baigė Vytau
to Didžiojo universite
tą Kaune. Lietuvos uni
versiteto paruošti akade
mikai Purvinas, Grigo- 
laitis, H. Tumas, Pau
peras, Gelžinius ir kiti 
sėkmingai vadovavo Klai
pėdos kultūriniame ir po
litiniame gyvenime.

(Nukelta į 8 psl.)

šant: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, Ine.

Religinės Šalpos vaj us 
Clevelande pradedamas šį 
sekmadienį ir tęsiamas il
gesnį laiką, siekiant pasiek
ti didesnį skaičių'tautiečių. 
Aukų rinkimo darbo pa
lengvinimui visi yra malo
niai prašomi savo aukas ar 
pasižadėjimus įteikti šį sek
madienį. (ag)

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

• RINKIMAMS ARTĖJANT 
abiejų partijų — demokratų ir 
respublikonų — vadovai išeina 
j viešumą su Įvairiausiais re
ceptais Įsitempusiam rasių 
klausimui spręsti.

Senate praėjęs "pilietinių tei
sių {statymas" dar laukia sun
kių politinių girnų Kongrese, ta
čiau jau dabar aišku, kad griež
čiau bus žiūrima j riaušių kė
lėjus, kartu numatant kelius 
spartesnei integracijai, ypač 
nekilnojamo turto pardavimo 
srityje.

Bet ir riaušėms sutikti ruo
šiamasi iš abiejų pusių. Detroi
to burmistras Jerome P. Ca- 
vanagh pareiškė: "Baltieji ir juo 
dieji piliečiai ginkluojasi pre
cedento neturinčia sparta. Gink
lų pardavinėjimas plečiasi Det
roito priemiesčiuose. Ginklavi- 
masis privalo būti sustabdytas. 
Turime grįžti prie sveiko pro
to (sanity)."



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos valdybos narys inž. Vaclovas Mažeika ir ponia aplankę 
dail. J. Tričio parodą, kuri šiuo metu vyksta Balzeko galerijoje Chi- 
cag°je. J, Kasakaičio nuotrauka

• Pavergtųjų Europos 
Tautų delegacija — dr. Di- 
mitrovas, V. Sidzikauskas 
ir S. Korbonskis kovo 18 
lankysis Washingtone ir 
bus priimti Valstybės De
partamento aukštų pareigū
nų. Sekančią dieną visi PET

komiteto nariai (jų yra de
vyni) vizituos senatorius ir 
Atstovų Rūmų narius, šis 
PET vizitas Washingtone 
yra susijęs su Jungtinių 
Tautų 1968 m. paskelbimo 
T a r p t a utiniais žmogaus 
Teisių Metais ir tų metų iš-

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas a. t a. Lietuvos 

kariuomenės brig. generolas
KAZYS TALLAT-KELPŠA

po ilgos ir sunkios ligos š. m. vasario 22 d., 9:30 
vai. ryte išsiskyrė iš gyvųjų tarpo ir vasario 24 
d. giminių, draugų ir pažįstamų buvo palydėtas 
amžinam poilsiui į Visų Sielų kapines Clevelande.

Per visą ligos laiką jis buvo dr. J. Stankaičio 
nuoširdžioje priežiūroj rūpestingai gydomas, 
lengvinant pakelti skausmus iki paskutinės gyve
nimo valandos. Mūsų dėkingumą žodžiais neįma
noma išreikšti.

Taip pat didelė padėka dr. E. Lenkauskui ir 
med. sesutei p. Vaičiulienei.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie jį lankė ligos 
metu ligoninėj, guodė ir stiprino dvasiniai. Ypa
tingai p. Leknickui ir p. šembergienei.

Dėkojame taip pat lankiusiems koplyčioje ir 
palydėjusiems į kapus. Dėkojame visiems, kurie 
užprašė šv. Mišias už jo sielą ir visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių bei pareiškė mums užuo
jautą žodžiu ar raštu šioje mūsų liūdesio valan
doje. Dėkojame klebonui kun. B. Ivanauskui, kun. 
A. Goldikovskiui ir kun. K. žemaičiui atlaikiu
siems gedulingas mišias ir palydėjusiam į kapus 
ir maldas koplyčioje. Nuoširdi padėka muz. A. 
Mikulskiui ir čiurlioniečių vyrų chorui, giedoju
siems koplyčioje. Dėkojame visiems ramovėnams, 
ėjusiems garbės sargybą ir nešusiems karstą bei 
tariusiems atsisveikinimo žodžius koplyčioje: p. 
Knistautui, p. Leknickui, p. Budriui, p. Karpiui ir 
p. Eidimtui. Atskira padėka skyr. pirmininkui p. 
V. Knistautui už rūpestingumą laidotuvių metu 
bei teikimu mums nuoširdžią paslaugą. Dėkojame 
savanoriui Jonui Žilinskui už atsiųstas velioniui 
gėles. Ne tik noriu padėkoti, bet ir pasakyti, kad 
Jūsų toks pasielgimas mus sujaudino iki ašarų ir 
paguodė mus liūdinčius. Dėkojame už karių šeimų 
vardu tartą žodį p. V. Nagevičienei ir taip pat vi
soms ponioms už suneštus laidotuvių dalyviams 
pusryčius. Dėkojame Lietuvos Dukterų Draugijai 
Chicago j ir D. L. K. Birutės Draugijai Clevelande. 
Dėkojame laidotuvių direktorei p. D. Jakubs už 
malonų patarnavimą ir nuoširdų atsinešima.

Jaučiame dideli dėkingumą daugeliui, kurių 
čia išvardinti neįmanoma. Visiems, visiems nuo
širdus ačiū.

žmona, sūnus ir marti

Mielam tėviškės kaimynui
A t A

BENEDIKTUI MILAŠIUI 
mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Janina ir Gediminas Rukšėnai
) Los Angeles, Calif.

A t A.

KAZIMIERIUI CESNAI-ČESNAVIČIUI

mirus, jo žmonai, sūnums ir marčiai reiškiame gi

lią užuojautą ir drauge liūdime

K. K. V. Vaitaičiai

naudojimu Pavergtųjų Eu
ropos Tautų kartu ir Lietu
vos laisvės bylai iškelti.

• Jūratė Kazickaitė', dr. 
J. ir A. Kazickų duktė, kaip 
korespondentė prieš porą 
savaičių vėl grįžusi į Viet
namą, šiomis dienomis bu
vo sužeista ir paguldyta į 
laivyno ligoninę. Apie tai 
pranešė New York Times.

• Prof. dr. Jonas Puzinas 
susirgo ir paguldytas vie
noje Philadelphijos ligoni
nėje, kur jam buvo padary
ta operacija.

MUZIEJAUS RETENYBĖ

Nepriklausomos Lietuvos 
monetos pardavimui, 5 litai 
J. Basanavičius. 10 litų Vy
tautas Didysis. 10 litų prez. 
A. Smetona ir kitos. Kai
noraštis pareikalavus. P. 
Zablockis, P. O. Box 4642 
Stn. C. Vancouver 10, B. C- 
Canada.

CHICAGO

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus metinis susirinki
mas įvyks kovo 17 d., 5 vai. 
p. p. Balio Pakšto salėje.

Susirinkime, be numaty
tų dienotvarkės punktų, 
kaip valdybos pranešimai, 
naujos valdybos rinkimai ir 
kt., bus ir agr. I. Andrašiū- 
no paskaita — "Tautinės 
S-gos siekimai šių dienų są
lygomis".

• Solistas Stefan Wicik,
tenoras, vienintelis mūsų 
operoje dalyvaujantis solis
tas svetimtautis, mums jau 
pažįstamas iš kitą pastaty
mų, šį kartą, Chicagos Liet. 
Operos statomoje "Fidelio" 
operoje dainuos Jaųuino 
partiją. (Sk.)

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus.
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

Kun. J. Sprogys...
(Atkelta iš 7 psl.)

Kun. J. Sprogys (1902—1967)

Ir Sprogių šeima ne
miegojo. Sprogys siun
čia savo vaikus į Klai
pėdos mokytojų semina
riją. Martynas, Katrė ir 
Urtė ją baigusios sėk
mingai mokytojauja Klai
pėdos krašte. Sūnus Jur
gis padeda tėvui ūkinin
kauti, organizuoja lietu
vių giedotojų draugijas 
ir veikia prof. Gaiga
laičio įsteigtoje "San
daroje”.

Sunkūs laikai praside
da atplėšus Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. Vi
sos lietuviškos mokyk
los ir laikraščiai užda
romi. Susirinkiminin- 
kams uždraudžiama 
skelbti Dievo žodį lie

cbiCAęos Lietuviu. opgpa

? jS MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SAI .ĖIE
LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

w .\’An gr Liccthovcn

DIRIGENTAS-ALeKSaNDraS KUČIDNaS
SOLISTAI

DANUTĖ STANKAITYTĖ • JONAS VAZNELIS • STASYS BARAS 
ALGIRDAS BRAZIS • DAIVA MONGIRDAITĖ • STEFAN WICIK 

VALENTINAS LIORENTAS • JULIUS SAVRIMAS • VACLOVAS MOMKUS

DAiUNiNKAS-ALGirDas Kurauskas
PREMJERA: 1968.III.23 / 8:00 VAL. V.

II SPEKTAKLIS: 1968.III.24 / 3:00 VAL. P.P.
III SPEKTAKLIS: 1968.111.30 / 8:00 VAL. V.

MILIUTAI PARDUODAMI: „Marginiuose", 25/Z Wesl 69t/i Street. Chicago, III., 60629 / TeL PR 8-4585
RIIJETAI UŽSAKOMI PAŠTU. siunčiant čeltj: Lithuanian Opera of Ckicago, 644/ So. Kedvale Aue., Chicago, III., 60629

ĖIUETŲ KAINOS: Partery /e SKOO. $6.50, S5.00. Balkone $7.00. $5.00, $3.00. 

Premjeros spektakliui visi bilietai puse dolerio brangeini.

tuvių kalba. Nuliūdęs 
pasitraukė Jurgis Spro
gys savame ūkyje Kurš- 
laukiuose. Brolis Mar
tynas žūsta rytų fronte, 
Katrė ir Urtė Sprogytės 
atleidžiamos iš moky
tojų pareigų.

1944 karo audra pasie • 
kia ir Klaipėdą. Klaipė
dos krašto gyventojai 
bėga į vakarus. Apie 
40,000 Klaipėdos apskri
ties gyventojų dėl laiko 
stokos negalėjo pabėgti 
ir pateko bolševikų val
džion. Visas kultūrinis 
ir religinis gyvenimas 
suirsta.

Praūžus karo audrai, 
sakytojas H, Baltrys iš 
Klaipėdos pradedaišnau- 
jo organizuoti Lietuvos

Paskutiniaisiais metais kriKŠČi-MiŲ tarpe plinta krikščioniška sugyvenimo dvasia. Ji ima reikštis 
ir lietuvių tarpe. Chicagoje veikia lietuvių ekumeninis ratelis, kuris sausio 27 d. paminėjo dviejų 
metų sukaktj. Nuotraukoj ratelio dalyviai. Vidury sėdi evangelikų kun. P. Dilys ir katalikų kun. K. 
Trimakas, SJ., kurie kartu su E. Geruliu (stovi penktas iš kairės) ir Liulevičiais, šiuo metu gyve
nančiais Danijoje, prieš dvejus metus {kūrė ŠĮ rateli. Susirinkusius pasveikinti buvo apsilankęs jė
zuitų provinciolas G. Kijauskas, SJ., stovi šeštas iš kairės. Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

1

UI

evangelikų bažnyčių gy
venimą. 1945 m. Baltrys 
išrenkamas Lietuvos 
evangelikų sinodo pir
mininku. Jis buvo tais 
pačiais metais Vilniaus 
švietimo ministerijos 
patvirtintas kunigo ir si 
nodo pirmininko parei
gose. Dabar pradeda or
ganizuoti pakrikusį Lie
tuvos evangelikų gyveni
mą. Padėtis bloga. 
Trūksta dvasiškių, baž
nyčios sugriautos 1950 
m. kunigas H. Baltrys iš 
Kretingos paskiria Jur
gį Sprogį kunigu. Švie
timo ministerija patvir
tina. Kunigui Sprogiui pa
vedama kunigauti Va
nagų, Kintų, Rusnės, 
Plikių ir Neringos para

pijoms. Jis steigia baž
nytinius chorus, moko 
jaunuolius tikybos, lan
ko senelius ir ligonius. 
Už tikybos mokymą ir se - 
nelių lankymą tardomas 
ir kaltinamas. 1950 m. 
miršta kunigas Baltrys, 
jo pasekėju tampa kuni
gas Butkevičius. Kuni
gui Jurgiui Sprogiui pata
riama repatrijuoti Vo
kietijon, bet jis pasilie
ka Lietuvoje ir neaplei
džia savo mažlietuvių. 
Vėžio liga nutraukė jo 
veiklą.

Jurgis Sprogys mirė 
1967 m. rugpiūčio 31 d. 
Palaidotas Vanagų kapu© 
se. Tegu būna jam leng* 
va Lietuvos žemelė.

MažlletuviB
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