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Grupė Bostono lietuvių kovo & d. suruoštoje protesto demonstracijoje. J. Rentelio nuotrauka

DEMONSTRACIJOS BOSTONE

BERLYNAS IR VĖL 
DĖMESIO CENTRE
NEATRODO, KAD SPRENDIMAS BUS GREIT SURASTAS

Pabaltiečiai, žydai ir 
ukrainiečiai kovo 14 d. 
Bostone pravedė dvi pro
testo demonstracijas 
prieš žmogaus teisių 
persekiojimą Sovietų Są
jungoje.

Demonstracijoje prie 
Massachusetts guberna- 
toriaus įstaigos daly- 
vavo 300 žmonių su dau
gybe plakatų. Čia eise
noje tvarkingai žygiavo 
lietuviai, latviai, estai, 
žydai ir ukrainiečiai.

Demonstracijų metu 
lietuvių grupės vardu kai - krikščionių vakar Ge
bėjo šv. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone 
klebonas kun. A. Baltra- 
šiūnas, "Religinis per
sekiojimas Lietuvoje" ir 
inž. A. Lapšys: "Tauti
nė ir kultūrinė prispau- 
da". Bendrą komunika
tą visų pabaltiečių var
du suredagavo Algis Ruk
šėnas . Amerikiečių spau -

BRAŽINSKAI
Brazinsky, Kudirkos irSimo- 

kaičiy žygiai į laisvę vėl plačiai 
išgarsinti pasaulio spaudoje. 
Tai pastebėta ypač š.m. kovo 
mėn., pasklidus žiniai apie pa- 
vojy Bražinskams. "New York 
Times" dienraštis, pastarai
siais -mėnesiais daugelį karty 
plačiai paminėjęs ne tik lietu
vi y - pabėgėlių žygius, bet ne 
kartą informavęs ir apie Lietu
vą, jos padėtį, š.m. kovo 10 d. 
laidoje paskelbė svarbių Žinių 
apie Simo Kudirkos padėtį ir 
apie kitus, laisvės siekusius lie
tuvius.

B. Gwertzman, laikraščio at
stovas Maskvoje, teigė, kad ži
niomis "iš paprastai patikimų 
šaltiniy", Simas Kudirka nuo pra
ėjusių mėty gruodžio mėn. esąs 
Vilniaus kalėjime ir jis ten tar
domas, kaltinamas ičavimu. Jo 
žmona draugams sakiusi, kad 
jai teko su Simu pasimatyti kar
tą apie Naujuosius Metus, bet 
vėliau ji jau neturėjusi apie sa
vo vyrą jokių žinių.

Be to, pagal maskvinio ko
respondento gautas, iš ty pačių 
šaltiniy, žinias, Kudirka, jį su
ėmus, buvo paskelbęs bado 
streiką. Taip pat patirta, kad 
buvusios padarytos kratos Kudir 
kos apie 50 draugų, giminių bu
tuose Klaipėdoje.

Tais šaltiniais, š.m. vasario 
mėn. kai kurių spaudos agentū
rų paskleistos žinios, esą, Ku
dirka — sveikas bei apsigyve
nęs naujame bute, nesančios 
tikslios.

Laikraštis, paminėjęs Simo- 
kaičiy atvejį, nurodė į pavojų, su 
sidariusį tėvui ir sūnui Bražins
kams. Dienraštis teigia, kad jie 
gali būti išduoti, tačiau įstaigos 
dar nepadariusios galutinio 

dai lietuvių grupės inte
resus pristatė Algis Ma- 
kaitis, demonstracijai 
vadovavo inž. Z. Gave
lis.

Protesto demonstra
ciją kovo 15 d. laidoje 
plačiai komentavo įsįdė
dami ir plakatų nuotrau
kas trys didieji Bostono 
amerikiečių laikraščiai: 
Boston Herald Trave- 
ler, The Boston Globė ir 
Rccord American.

Herlad Traveler rašė: 
”... keletą šimtų žydų ir 

monstravo prie valdžios 
rūmų, protestuodam i dėl 
mažumų persekiojimo 
Sovietų Sąjungoje. Tai bu 
vo pirmas kartas, kada 
žydų bendruomenės na
riai Bostone prisijungė 
prie lietuvių, latvių, es
tų ir ukrainiečių bend
ram protestui prieš So
vietų priespaudą jų kraš-

IR KUDIRKA
sprendimo. Svarbiausia kores
pondencijos iš Maskvos dalis 
yra paskutinė: čia nurodoma — 
visi minėti veiksmai atkreipė 
dėmesį į Lietuvoje esantį nepa
sitenkinimą, ten vyraujant sovie 
tiniam režimui.

A. Sniečkus Vilniuje, š.m. ko
vo 3-5 d. įvykusiame Lietuvos ko - 
munistų partijos 16-me suvažia. 
vime, jo pateiktoje Centro Komi
teto vadinamoje atskaitoje, ne
minėdamas pavardžių, iškėlė 
Bražinskų, Kudirkos ir Simo- 
kaičių įvykius ir piktai puolė lie
tuvių išeivių Vakaruose (aišku, 
ir lietuvių veiksnių su Vliku prie
šaky) pastangas. Tuo būdu, pa
ties Sniečkaus, vėl išrinkto pir
muoju partijos sekretorium, lū
pomis okup, Lietuvos gyventojai 
patyrė — iš komunistų šaltinių 
-- apie laisvės siekusius lietu
vius ir apie mūsų išeivių dary
tus žygius.

A. Sniečkus kalbėjo: "Pasta
ruoju metu pasitaikė faktų, kai 
politiškai ir morališkai pakrikę, 
visų pirma kriminaliniai ele
mentai, išdavė Tėvynę arba mė
gino padaryti panašius nusikal
timus. Gėdingą vaidmenį čia su. 
vaidino lietuviškosios reakcinės 
emigracijos vadeivos stoję ginti 
nusikaltėlių, pavaizduodami 
juos didvyriais kovoje prieš 
komunizmą. Kaip matome, jie 
nesišlykšti niekuo. Reakcionie. 
riai iš buržuazinių nacionalistų 
stovyklos griebiasi pačių šlykš
čiausių, pačių purviniausių dar
bų. Jie broliaujasi su išsigimė
liais ir išdavikais".

Vliko gautomis visai patiki
momis žiniomis, Simo Kudir
kos žmona -- Genė Kudirkienė 
gyvenusi Klaipėdoje, su vaikais 
yra išvežta nežinia kur. (E) 

tuose”. Toliau H. Tra
veler rašo, kad savo pro 
testo rezoliucijoje jie 
kreipiasi į JAV vyriausy
bę, prašydami daryti žy
gių, kad būtų sustabdytas 
minėtų tautų persekioji
mas, apeliuoja į Jungti
nių Tautų Žmogaus Tei
sių deklaraciją, garan
tuojančią laisvę tautų ir 
atskiro asmens pripaži
nimą. Rezoliucija reika
lauja, kad vergijos ir 
priespaudos klausimas 
būtų įneštas į Jungt. Tau 
tas dėl kolonializmo Pa
baltijyje. H. Traveler 
rašo, kad grupių atstovai 
reikalavo gubernatorių 
Sargent, kad jis prašytų 
JAV kongresą ir prezi
dentą R. Nixoną imtis 
griežtesnių veiksmų pa
dėti Sovietų Rusijos per
sekiojamiems žmo
nėms...

The Boston Globė ap
rašo tuo pat laiku
vykusią Newtone, prie 
Bostono antrąją protesto 
demonstraciją, kur vy
riausias kalbėtojas bu
vo kongresmanas Robert
F. Driman. Čia demons
travo 2000 žmonių, dau
giausia žydų tautybės,ta
čiau ir čia buvo priim
tos to paties teksto re
zoliucijos, pridedant, 
kad pavergtų Rusijos tau
tų klausimas būtų iškel
tas laike ateinančių eko
nominių bei kultūrinių 
Amerikos ir S. Rusijos 
derybų. Čia vėl buvo iš 
keltas S. Kudirkos ne
žmoniškas atidavimas 
rusų budeliams.

Demonstracijose daly
vavusių tautų vadovybės

Vaizdas iš protesto demonstracijos Bostone.

t

J. Rentelio nuotrauka

Vakarų Berlynas pas
taruoju metu pasidarė di
delio politinio dėmesio. 
centras. Dėl jo teisių ir 
ateities vyksta įtempta 
kova tarp Maskvos, Ry
tų Berlyno, Bonnos ir 
trijų didžiųjų jėgų: JAV 
Anglijos ir Prancūzi
jos. Brežniovas ir Ul- 
brichtas, be abejo, nori 
Vak. Berlyną laikyti pri
rakintą prie savęs. Vak. 
Berlynas, kaip skelbia 
oficialus bolševikų lei
džiamas vokiečių kalba 
laikraštis Bonnoje "So- 
vietų Sąjunga šiandien”, 
pagal Potsdamo sutartį 
priklauso sovietų politi
nei orbitai: Vakarų jė
gos neturi jokių teisių į 
V. Berlyną. Šias teises 
Maskva Vakarams tik 
"paskolinusi". Taigi, 
betkoks V. Berlyno su
jungimas tsu V. Vokie
tija, anot Maskvos, yra 
neprileistinas. Bolševi
kų laikraštis kaltina Va
karų sąjungininkus, kad 
jie nesilaiko Potsdamo 
sutarties, pagal kurią V. 
Vokietija turinti būti de
militarizuota ir sude- 
mokratinta. Maskvos di
džiausias siekimas, kad 
V. Vokietija išstotų iš 
NATO ir būtų "sudemo- 
kratinta” pagal bolševi
kinės "demokratijos” 
modelį. Keturių didžių
jų valstybių atstovų pa
sitarimai Berlyne dar ne 
davė jokių konkrečių 
vaisių. Bolševikų atsto
vas Abrasimovas po pas
kutinio pasitarimo pa
reiškė, kad deramasi pa
mažu, bet einama tvir
tai į priekį. JAV politi
niai sluoksniai reiškė di
delį nusivylimą dėl pas
kutinio pasitarimo. 
Brandto vyriausybės ru
poras paskelbė, kad rei
kią tikėtis š.m. rugsėjo 
mėn. susilaukti "paten
kinamo" Berlyno spren
dimo. Deja, nuolatiniai 
Rytų Vokietijos provoka
ciniai veiksmai ir xVIask- 
vos naujos iškeltos s ąly- 

pasižadėjo, bendrai vei
kiant, aplankyti su rezo
liucija kiekvieną kon- 
gresmaną ir senatorių 
Washingtone.

J.V. Sūduvas

STEPAS VYKINTAS
gos nerodo žymių, kad 
Berlyno klausimas arti
moje ateityje būtų iš
spręstas. Maskva sieja 
Berlyno klausimą su Eu
ropos saugumo konferen
cijos būtinumu. Taigi, 
Maskva siekia mažų Ber
lyno nuolaidų sąskaita už 
mauti apynasrį visai 
Vak. Europai ir gauti 
višišką status quo pri
pažinimą.

Tokioje politinėje at
mosferoje š.m. kovo 14 
d. įvyko Vak. Berlyno 
parlamento rinkimai. 
Normaliais laikais į to 
kius rinkimus tektų žiū
rėti kaip į lokalinį reiš
kinį, Tačiau dabartinė
mis politinėmis aplinky
bėmis šie rinkimai turė
jo ne tik vietinės, bet ir 
tarptautinės reikšmės. 
Todėl visos didžiosios 
Vokiečių partijos šiemet 
vedė labai atkaklią kovą 
Beryne. CDU-SCU, SPD 
ir FDP prominentai iš 
Bonnos zujo Berlyne iš
tisus mėnesius ir verba
vo rinkikus. Šioje agita
cijoje vaidino didelį vaid
menį ir Brandt’o Rytų 
politikos kritika. Pažy
mėtina, kad šiuose rin
kimuose ir Ulbrichto 
adoratoriai labai akty
viai varė propagandą už 
komunistinę SEW parti
ją-

Berlynas jau iš seno 
yra žinomas, kaip socia
listinis miestas. Šiame 
pramonės centre darbi
ninkija lemia rinkimų re 
zultatus. Todėl Vakarų 
Berlyne dominuoja so
cialdemokratai, o Rytų 
Berlyne — komunistai. 
Tačiau nemaža yra Vak. 
Belyne ir krikščionių 
demokratų, liberalų rin
kėjų. Šių metų V. Berly
no rinkimai parodė, kad 
ir darbininkija yra nusi
vylusi socialdemokratų 
politika Bonnoje ir Ber
lyne. Socialdemokratai 
nors gavo absoliučią dau
gumą, tačiau palyginus 
su 1967 m. rinkimais pra 
laimėjo 6,5%. Per praei 
tus rinkimus jie gavo 
56.9%, o šiemet 50,5%, 
Atstovų jie pravedė 73, 

tuo tarpu 1967 m. buvo 
pravedę 81. Krikščionys 
demokratai šių metų rin
kimuose nepasiekė savo 
tikslo apie 40% balsų, 
bet jie laimėjo 5.3% ir 
pasiekė 38,2% balsų. Jie 
pravedė 54 atstovus, o 
per praeitus rinkimus 
47 atstovus. FDP —libe 
ralai — taip patšiekpa- 
gerino pozicijas, bet ir 
nepasiekė savo tikslo: 
jie buvo pasiryžę savo 
"draugus" socialdemo
kratus taip nusilpninti, 
kad tie ateitų pas libe
ralus ir prašytų išgel
bėjimo nuo pražūties. Li
beralams tepasisekė pa
kelti atstovų skaičių iš 
9 į 11. Jie gavo 8,5 bal-

(Nukelta į 2 psl.)

• PRANCŪZIJOS prezidentas 
Pompidou paskutiniame vyriau
sybės posėdy reikalavo, kad bo
tų imtasi griežčiau kovoti su ne
ramumais gatvėse ir plėšikavi
mais, kurie paskutiniu laiku 
ypač paplito Prancūzijoje. Jis 
reikalavo, kad mokyklose bū
tų tų atstatyta drausmė.

• SOVIETAI dažnai kaltina 
vakariečius, kad jie grasina ko
munistiniams kraštams. Tikru
moje Sovietų Sąjunga ir jų sa- 
teliktai sudaro grėsmę Euro
pai. Varšuvos pakto jėgas suda
ro 6 milijonai karių. Sovietai 25 
šarvuotas divizijas laiko Tolim. 
Rytuose ir 115 šarvuotų divizijų 
vakaruose nuo Uralo. Satelitai 
duoda 62 divizijas pėstininkų, ku
rių dalis yra motorizuota. Sovie ~ 
tų aviacija susideda iš 7000 nai
kintuvų, 1500 lengvų bombone
šių, 2500 transporto lėktuvų, vi
so 11,000 lėktuvų. Be to sovietai 
turi keletą šimtų balistinių ra
ketų, galinčių pasiekti taikinį už 
2500 mylių, 400 povandeninių lai 
vų, tarp kurių 50 yra va romi a to 
mine energija.

• ROMOJE policija pas ke
letą šimtų ekstremistų dešinių
jų padarė kratas ir surado daug 
ginklų. Neseniai pora tūkstan
čių buvusių kovotojų paradavo 
Romos gatvėmis reikalaudami, 
kad Graikijos pavyzdžiu būtų 
sudaryta karinė vyriausybė. Po 
Atėnų Ankara, dabar atėjo eilė 
Romai, šaukė jie. Vidaus reika
lų ministeris nebūtų atkreipęs 
dėmesio, jei tarp manifestuojan
čių nebūtų pastebėtas buvęs Mus - 
solini generolas Di Lorenzo, ku 
ris 1967 metais buvo apkaltintas 
perversmo ruošimu.

• PIETŲ VIETNAMIEČIAI tę
sia savo pajėgų atitraukimą iš 
Laoso pagal Ho Chi Mihn kelią, 
kur komunistai sutraukė dideles 
jėgas. Tuo tarpu amerikiečių 
lėktuvai bombardavo Šiaurės 
Vietname artilerijos lizdus.

• MEKSIKA ištrėmė penkis 
sovietų diplomatus, kurie su 
meksikiečių partizanais siekė 
nuversti vyriausybę ir įvesti ko
munistinį režimą.

•IZRAELIO premjerė Goldą 
Meir pareiškė, kad Izraelis ne
sitrauks į savo prieškarines sie
nas ir savo saugumą nepatikės 
tarptautinėms garantijoms, nes 
toks atsitraukimas sukeltų tik 
naują karą.

• AMERIKA pa reiškė protes
tą Kremliui, dėl .praeitą savaitę 
sovietų policijos įsiveržimo Į 
JAV ambasadą Maskvoje, tuo 
pažeidžiant tarptautinės teisės 
dėsnį.
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Sovietų špionažas (3) riuomenėje ir policijoje. 
Juos sekė šimtai raudo-

Pabaltiečių pasai 
sukeldavo įtarimą...

Kada prancūzų saugu
mas pradėjo tardym ą 
apie Millerio pagrobi- 

' mą, nemažai laiko buvo 
sugaišta kaip ir Kutepo- 
vo atvejyje. Per kelias 
valandas Skoplinas galė
jo iš Prancūzijos išvykti, 
o Millerįper pusdienįiš- 
gabenti, jei jis dar buvo 
gyvas, arba paslėpti jo 
lavoną, jei miręs.

Greit buvo surasti Mil
lerio - pėdsakai ir, gal 
būt, jie buvo geri. Sovie
tų laivas "Maria Uljano- 
va" rugsėjo 22 vakare iš
plaukė iš Havre. Liudi
ninkų pasakojimu laivas 
po pietų paėmė keletą as
menų iš sovietų ambasa 
dos Paryžiuje ir daugybę 
lagaminų, tarp kurių bu
vo didelė dėžė, atgabenta 
sovietų ambasados sunk 
vežimiu. Toks skubėji- 
m as pasikrauti ir iš
plaukti sukėlė įtarimą ir 
kontrašpionažas pasiūlė 
vidaus reikalų ministe- 
riui, kad prancūzų karo 
laivas pasivytų "M. Ul- 
janovą" ir sugrąžintų at 
gal į Havre uostą. Po 
trumpo svarstymo minis
teris Marx Dormoy pa
siūlymą atmetė, aiškin
damas, kad laivas jau 
yra užtenkamai atitolęs

BERLYNAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sų. Visiškai pralaimėjo 
dvi partijos: SEW —ko
munistai, kurie tegavo 
2,3% balsų ir tokiu būdu 
nepasiekę 5% minima
laus reikalavimo, visiš
kai nepateko (parlamen
tą. Jų vadas Danelius pa
skelbė, kad Rytų Vokieti
ja po šių rinkimų dar la
biau nepasitikėsianti 
Vak. Berlynu. AUD (Ak- 
tionsgemeinschaft un- 
abhaengiger Deutscher) 
tegavo 0,6%. Taigi, į 
Vak. Berlyno parlamen
tą yra išrinkta 138 atsto
vai. Vadinasi, iš 138 at
stovų socialdemokratai 
turės nedidelę absoliu
čią daugumą. Vokiečių 
radijas informuoja, kad 
socialdemokratai yralin 
kę Berlyno paralamente 
sudaryti koaliciją su libe
ralais. Krikščionims de 
m okratams tada teks lik - 
ti opozicijoje.

Nors partijos ir nelai
mėjo, ko jos siekė, ta
čiau jų vadai pareiškė di 
delį pasitenkinimą dėl 
rinkimų rezultatų. La
biausiai yra patenkinti 
krikščionys demokratai, 
kurie daugiausia šiuose 
rinkimuose laimėjo. Tai 
didelis signalas social
demokratų - liberalų ko
alicijai Bonnoje, nes jei
gu visuose Vokietijos 
kraštų ir miestų parla- 
menuose krikščionys de 
mokratai laimės rinki
mus, tai reikia spėti, kad 
ir 1973 m. Bundestago 
rinkimus laimės krikš
čionys demokratai, nors 
kova bus labai ir labai 
sunki.

Pažymėtina, kad šių 
metų V. Berlyno parla
mento rinkimuose daly
vavo didelis balsuotojų 
skaičius — 88,5%. V. 
Berlynas turi 2.134.256 
gyv.

Teisę balsuoti turėjo 
apie 1.5 mil. gyventojų. 

ir sunku būsią pasivyti. 
Bet, kaip rašė prancūzų 
spauda, tai buvo padary
ta sovietų ambasado
riaus Potemkino įsikiši
mu ir jokiu būdu tada ne
norėta, net lengvai erzin
ti Sovietų Rusijos.

Negalint patikrinti lai
vo, saugumo rankose li
ko tik vienas kelias, tar
dym as Skoplino žmonos, 
kurią vyras paliko vieną 
Paryžiuje. Pradžioj jos 
pėdsakai buvo pamesti ir 
ji vėliau aiškinosi, kad 
nakvojusi pas savo drau
gus, bandydama sužinoti 
kur yra jos vyras. Iš jos 
parodymo buvo aišku, 
kad Skoplinas galėjo da
lyvauti Millerio pagro
bime.

Skoplino žmona tarp 
rusų em igrantų buvo ži
noma kaip dainininkė Ple- 
vickaja. Nors jai buvo 50 
metų, bet dar buvo gerai 
išsilaikiusi ir kaip dau
guma emigrantų, turėjo 
audringą jaunystę. Ji bu
vo dainavusi ir caro rū
muose. Vėliau ištekėjo 
už šokėjo, kuris žuvo 
pirmomis karo dieno
mis. Užklupta bolševikų, 
ji sakėsi, kad jai pasise
kė pabėgti pas "baltuo
sius", kur susipažino su 
Skoplinu ir su juo susi
tuokė, Bet prancūzų sau
gumas patyrė, kad antrą 
kartą ji buvo susituokusi 
su raudonosios armijos 
komisaru ir dalyvavo bol - 
ševikų propagandiniuose 
renginiuose. Apie Skopli
ną sužinota, kad jis jau 
buvo įtariamas tarp emi
grantų, kaip dirbąs Mask
vai už atlyginimą. Buvęs 
sudarytas garbės teis
mas, bet neturint aiškių 
įrodymų, sprendimas ne
buvo padarytas.

. Rusų emigrantai, pri 
sibijodami, kad nebūtų 
apkaltinti Prancūzijoje 
politine veikla, vengė 
daug pasakoti, betpaleng 
va liežuviai atsirišo ir 
sužinota, kad Skoplinu 
šeima apie 1929 metus bu 
vo labai sunkioje finan
sinėje padėtyje, kaip štai 
ga 1930 m. sausio mėn. 
kai buvo pagrobtas gen. 
Kutepovas, jų situacija 
pagerėjo ir Skoplinaipra
dėjo plačiau gyventi, net 
nupirko vilą Paryžiaus 
priemiestyje, kur persi
kėlė gyventi. Paskuti
niais metais jie išlai
džiai gyveno, o visai 
prieš pabėgimą, Skopli
nas buvo pareiškęs norą 
parduoti nuosavybę ir iš 
sikelti kitur gyventi.

Prancūzų saugumas 
taip pat patyrė, kad dvi 
dienas prieš pagrobimą, 
generolai Milleris ir 
Skoplinas pietavo viena
me rusiškame restora
ne su trim individais, 
stambaus sudėjimo ir pa 
tarnautojas iš jų pasi
kalbėjimo nugirdo, kad 
tai buvę rusų karinin
kai, atvykę iš Briuselio. 
Abu generolai jautėsi ne
patogiai jų draugystėje.

Vienu metu saugumas 
galvojo, kad Millerio pa
grobimas ir Skoplino pa
bėgimas turįs ryšio su 
NKVD agento Ignace 
Reiss Šveicarijoje nužu
dymu, kuris buvo apkal
tintas deviacionizmu ir 
atsisakė grįžti Maskvon. 
Jis buvo rastas prie Lo 

z anos nušautas į galvą. 
Šveicarų policija nustatė 
kad žmogžudystę papildė 
sovietų agentai atvykę 
iš Paryžiaus. Ar tai bu
vo tie patys asmenys? 
Bet tardymas buvo vilki
namas ir pėdsakai pa
lengva išnyko.

To meto dešinioji pran
cūzų spauda puolė Liau
dies Frontą, kad jis sis- 
tematingai stabdąs pran
cūzų saugumo veiklą, 
kad vyriausybė flirtuo
janti su Maskva ir nedrįs 
tanti iškelti nužudymus 
ir pagrobimus, kad jai ne 
svarbu baltųjų ir raudo
nųjų rusų tarpusavio sąs 
kaitų suvedinėjimas.

Kitaip į šį reikalą pa
žiūrėjo Paryžiaus apy
gardos teismas teisiant 
Skoplino žmoną. Metams 
praslinkus (1938 m.), ji 
buvo nuteista 20 metų ka
lėjimo, apkaltinant są
moksle Millerio pagrobi
me, nes nužudymas nebu- 
vo įrodytas.

SOVIETŲ ŠNIPAI 
VOKIETIJOJE

Tarp dviejų karų so
vietų špionažas Vokieti
joje buvo vedamas pana
šiai kaip ir Prancūzijoje 
tik jei iki 1933 metų jis 
rodė didelę akciją, tai 
nacionalsocialistams pa 
ėmus valdžią, susidūrė 
su sunkumais.

Jei Prancūija po I.
Pas karo buvo Krem
liaus objektu Nr. 1, tai 
visai dėl skirtingų tikslų 
sovietus domino Vokie
tija. Pastaroji sumušta, 
demoralizuota ir apiplėš
ta Maskvai atrodė pato
giausia dirva veiklai, 
kur laukiamas mažiau
sias pasipriešinimas ir 
bus lengva pastatyti ko
munistinę vyriausybę ku
ri sudarytų geriausią ba
zę plėtimuisi į kitas ša
lis. Kitaip sakant, Vo
kietija sovietams turėjo 
būti revoliuciniu keliu 
žygiui į Europą.
Neramūs pokario me

tai Vokietijoje buvo pa
lankūs Kremliui. Sovie
tai pasiskubino ten pa
siųsti didelį skaičių sa
vo agentų, agitatorių, 
kad įrengus lizdus ka-

Forge Hammer Operators
Immecliate opetlings for drop forge hannner operators. Mušt have 
experience on eitlier board banmier or steam hannner. 1 •.Ncellent 
starting wnges and fringe benefits.

Applv in person

Personnel Office
ROCKWELL-STANDĄRD CO.

100 CARK at W. FORT. DETROIT. MICH.
an e<|ual opportunity employer

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO 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.

nųjų karininkų, kaip ins
truktoriai. Bet 1923 me
tais sukilimo nepasiseki
mas padarė galą sovietų 
svajonėms ir daug jų 
agentų turėjo grįžti Ru
sijon.

Nuo tada sovietai pra
dėjo sistematingai šni
pinėti Vokietiją, ieško
dami žinių jos pramo
nėje.

Tame laikotarpy buvo 
išaiškinti keli šnipų tink
lai, kurie buvo įsikūrę 
vokiečių fabrikuose.

Ypač sovietams didelį 
patarnavimą davė vienas 
tinklas, specializavęsis 
netikrų pasų ir dokumen
tų padirbime. Vien tik 
vienų metų laikotarpy jis 
išdavė virš 2000 netikrų 
pasų ir savo archyve tu-j 
rėjo apie 30,000 ant- į 
spaudų, žyminių ženklų i 
ir buvo naudojami 170 į 
tarnautojai.

Sovietų agentai, avy- j 
kę iš Rusijos, pirmiau- j 
šiai čia sustodavo ir ap ■ 
sirūpinę netikrais doku-? 
mentais, vykdavo toliau. j 
Šis tinklas priklausė tie-1 
s loginiai nuo Kominter-Į 
no ir jo vadu buvo Leo j 
Flieg. Prieš Hitleriui pa-j 
imant valdžią, jis turėjo ; 
5000 pasų, iš kurių apie i 
600 čekoslovakų, 300 į 
šveicarų, 300 austrų, j 
400 olandų, 300 danų, 200 j 
Pabaltijo valstybių, 1000 į 
vokiečių ir kt. Apie 500 j 
pasų buvo tušti. Svarbu I 
buvo, kad pasas pilnai ati- į 
tiktų agentui, kuriam į 
skirtas. Kad jis tiktų j 
jam kaip kostiumas. Ki
taip pirmoje pasienio s to- 
tyje, pirmame viešbuty i 
kur jis apsistos,pasida
rys įtartinas. Pirmasis 
elementas išduodant pa
są reikėjo žinoti, kokia 
agento gimtoji kalba ir 
kita kalba kurią jis lais
vai moka. Iš to buvo iš
vedama kokią tautybę 
jam reikalinga duoti bu
simajame pase.

Pagaliau, ne visi pa
sai turėjo vienodą ver
tę: šveicariški buvo la
bai geri, nes jie tiko įvai 
riom kalbom kalbančiam ■ 
asmeniui ir leido lanky- : 
tis daugely kraštų be vi
zų. Danų ir švedų taip 
pat buvo geri. Anglų la
bai geri, bet sunku juos 
buvo klastoti. Blogiau
si buvo lenkų ir pabal- s 
tiečiu pasai, nes tuoj su - • 
keldavo policijos įtari- į 
mą, kad už tų pasų gali j 
slėptis sovietų agentas, j 

(Bus daugiau)

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Praeitą savaitę Melbourne, Powell Street galerijoje, vienas iš 
žinomiausių Australijos lietuvių dailininkų Henrikas Šalkauskas ati
darė savo paveikslų parodą, kuri tęsis dvi savaites. Po šios paro
dos atidarymo tilpo labai gražūs atsiliepimai vietinėje australų spau
doje. "The Sun" dienraštis rašė: "Jeigu kiekviena tauta turi savo iš
kilųjį dailininką, kurio paveiksluose matomi to krašto meniniai at
spindžiai, meninė siela ir kuris savo mene yra vienas iš iškiliau
sių to krašto atstovų, tai tokiu menininku Australijoje mes turėtume 
laikyti Henriką Šalkauską, kuris savo moderniomis temomis, jų iš
pildymu paveiksle yra vienas iš iškiliausių pas mus”. Pirmąją ati
darymo dieną parodoje buvo parduota paveikslų už 1,200.00 dol, kas 
rodo jog H. Šalkausko vardas yra jau plačiai išgarsėjęs australų 
meno mėgėjų tarpe.

Sydnėjuje jau yra prigijusi tradicija kiekvienais metais ruošti 
Kaziuko Mugę. Ji vyksta Lietuvių Namuose Bankstowne. Ir šiais me
tais mugė vyko savo pilnu smagumu. Namų salės viduje buvo gražiai 
reprezentuojama mūsų lietuviškoji spauda, atstovaujama abiejų lie
tuviškųjų Sydnėjaus spaudos kioskų, kurių laikytojais yra P. Alekna 
ir A. Vinevičius. Čia matėsi kone visi pasaulio lietuvių laikraščiai, 
knygos, plokštelės ir kt. Kitame kampe gana nemažą plotą užėmė E. 
Lašaičio ir J. Gudaičio medžio drožinių ir išdirbinių eksponatai, ku
rie žavėjo žiūrovą savo puikiu padarymu ir originalumu. Taip pat 
matėsi A. Zarembos ir A. Plūko numizmatikos ir filatelijos puikūs 
rinkiniai, kai visos salės sienas puošė mūsų jaunųjų dailininkų pa
veikslai. Labai gražiai vyresniosios skautės iš "Šatrijos" būrelio 
pavaizdavo savajame kampelyje stovyklinę skautų veiklą, kai skau
tai lauke skautiškoje virtuvės palapinėj savo skanumynais vaišino iš
alkusius svečius. Be visų kitų smulkesnių pasirodymų Kat. Kultūros 
D-jos loterija, sportininkų koviečių sukamas laimės ratas, riestai
niai ir visi kiti skanumynai bei gaivinamieji gėrimai gausiai atsi
lankiusius sydnėjiškius smagiai kermošiškai nuteikia ir šiose lie
tuviškose Kaziuko mugėse gražiai pasilinksmina tiek ir senimas, 
tiek ir jaunimas, kuriam ypatingai primenama mūsų krašto viena iš 
linksmųjų tradicijų.

Kaip ir kiekvienais taip ir šiais metais, visoje Australijos lie
tuvių kolonijose vyks priešvelykinės rekolekcijos. Australijos lietu
viai kiekvienais metais stengiasi rekolekcijų vadovu pakviesti 
kurį nors žinomesnį lietuvių pamokslininką iš kitur. Ir šiais metais, 
prasidedančios Sydnėjuje rekolekcijose kovo 26-28 dienomis, jųpra- 
vedėju yra pakviestas iš Romos Marijonų Kongregacijos vicegene- 
rolas kun. dr. V. Rimšelis, MIC.

Neseniai į Brisbanę persikėlęs adelaidiškis sportininkas Jonas 
Morkūnas, kuris čia dirba kaip Arnott Morrow biskvitų gamybos ve ■ 
dėjas, įsteigęs naująjį Birsbanės sporti klubą "Aušrą", tur būt pa
matęs, kad šiame Australijos šiaurės šiltame mieste yra taip mažai 
lietuvių, vos keli šimtai, pasiskubino sudaryti lietuvišką šeimą ir ve
dė Brisbanės universiteto trečio kurso studentę Joaną Žiukelytę, ku
ri aktyviai reiškėsi tautiniuose šokiuose ir skautuose. Jaunuosius 
sutuokė lietuvių kapelionas kun. dr. P. Bašinskas, bažnyčioje gražiai 
giedant K. Stankūno vadovaujamam lietuvių chorui, o puikias vaišes 
gražiai pravedė jaunosios brolis medicinos studentas Juozas. Šios 
vestuvės buvo gražiai aprašytos australų spaudoje, kur ekspedicijos 
skyriuje dirba jaunosios tėvelis.

Adelaidėje įvyko pirmasis pasaulinio masto šachmatųturnyras, 
kuriam lėšas parūpino prieš 22 metus į Australiją atvykęs latvis, 
dabar turtingas prekybininkas, K. Lidums, kurio vardu ir buvo pa
vadintas šis turnyras. Iš norą pareiškusių dalyvauti 17 didmeisterių ' 
buvo parinkta šeši, tarp jų ir estas P. Keres, kuris vėliau neatvyko. 
Pirmoji premija buvo $2000, antroji $1500, trečioji $1000 ir daug 
mažesnių. Šiame turnyre dalyvavo ir du lietuviai šachmatininkai, 
tai mūsų korespondencinis šachmatų didmeisteris R. Arlauskas ir 
lietuvių čempionas A. Baltutis. Turnyro pirmąją vietą laimėjo veng
ras didmeįsteris L. Portsch. R. Arlauskas surinko 8 1/2 taškų iš 
galimų 13, laimėtojui vengrui surinkus 11 taškų ir jis sužaidė lygią
sias su didmeisterių A. Matanovic, kai Baltutis surinko 7 1/2 taškus. 
Šis mūsų lietuvių šachmatininkų pasirodymas buvo gražiai atžymė
tas spaudoje ir šachmatų mėgėjų tarpe jie išsikovojo sau gražų var
dą.

Visoje Australijoje tik viename Geelongo mieste, nenuilsta
mos ponios Elenos Jomantienės rūpesčiu, yra gautas ir jau keli 
mėnesiai gražiai pravedamas lietuvių pusvalandis per Geelongo 
australų radijo stotį. Šiam pusvalandžiui remti savo lėšomis pri
sideda visi Australijos lietuviai, nes jis girdimas ne vien tik pa
čiame Geelonge, bet ir aplinkiniuose didesniuose ir mažesniuose 
miestuose ir net už 500 mylių Adelaidėje ir Hobarte. Pusvalan
džio programa yra labai įdomi, duodant paskutiniųjų žinių iš mūsų 
lietuviškojo gyvenimo.

Užpraeitą sekmadienį įvykusiose N.S.W. valstijos "Surf" su 
specialia ant bangų važinėjimo lenta pirmenybėse, Sydnėjuje jaunių 
klasėje laimėjo jaunis lietuvis S. Juknaitis. Melbourne Dalia Mulokai - 
tė Albert Park ežere irkluojamų laivelių pirmenybėse 500 metrų 
finalinėse varžybose laimėjo pirmąją vietą. Sydnėjuje jaunės kovie- 
tės sesrys Rita ir Audrė Kasperaitytės ir Viki Laukaitytė buvo pa
kviestos žaisti į Sydnėjaus mergaičių krepšinio rinktinę.

♦ ♦t
Adelaidėje yra ruošiamas, prieš Kalėdas mirusio mūsų rašy

tojo Pulgio Andriušio minėjimas — akademija. Pagrindiniu paskai
tininku yra pakviestas melbourniškis Albertas Zubras. Adelaidės 
L.B. Apylinkės valdyba jau yra sudariusi Pulgio Andriušio pamink
lo statymo komitetą, kuris, pagerbiant šį mūsų rašytoją - laurea
tą numato pastatyti jo atminimui paminką lietuviškame stiliuje. Ko
mitetą sudaro: inž. J. Riauba, architektas A. Lapšys, teisininkas J. 
Stepanas, V. Ilgūnas ir V. Bernaitis. Komitetas kviečia visus Aus
tralijos ir Pasaulio lietuvius prisidėti prie šio mūsų rašytojo ant
kapio pastatymo. Adresas: "P. Andriušis Fund" c/o J. Riauba 9 
Harrou St., Dover Gdns., S.A. 5048, Australia.
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KOMUNISTINIS 
'AUKLĖJIMAS'

Prieš porą mėnesių 
Kapsuko universiteto 
rektorius Kubilius krei
pėsi į užsienio lietuvių 
jaunimą, kviesdam as sto
ti į aukštąsias tarybines 
mokyklas studijuoti. Bu
vo pasiūlytas net pilnos 
stipendijos. Sąlygos, iš 
tikro, buvo nepaprastai 
viliojančios. Ypač ne
turtingam užsienio lietu
viui jaunuoliui tartum at
sidarė nepaprastos sąly 
gos vien savo ryžtu ir ga- 
bum ais įsigyti mokslo 
laipsnį. Visa tai apta
riant grynai komcercine 
prasme buvo tikra "kraš
to” auka išeivijos vai
kams.

Gal būt tas kvietimas 
turėjo mintyje "Vilnies" 
arba "Laisvės" bendrijų 
vaikus? Sunkioji reko
mendacijų sąlyga, kur 
tiktai "pažangus" jungi
niai galį rekomenduoti 
kandidatus, atrodo, pa
tvirtina tą mintį. Bet tų 
bendrijų vaikai jau nu
tolo nuo lietuviškojo ka
mieno. Lietuvių kalba ne 
paranki jų tarpe. Iš "pa
žangiųjų" spaudos, atro
do, jie kaip tik neįverti
no to kvietimo ir neatsi
rado kandidatų į pasiūly
tas stipendijas. Ir taip 
"pažangiųjų" visuome
nėje profesoriaus Kubi
liaus kvietimas liko bal
sas šaukiantis tyruose. 
Mat, praktiškoji studijų 
pusė apsunkina studijų 
reikalą netik kalbos mo
kėjimu, bet ir Amerikos 
skepticizmu, kada rei
kia čia įteisinti diplo
mus, gautus už geleži
nės uždangos. Pagaliau 
ir politinė tokių diplo
mų prigimtis nėra po
puliari Amerikos darb
davių tarpe.

Tačiau, kita prasme, 
tai yra, lietuvybės iš
laikymo prasme, šis Ku
biliaus kvietimas atra
do atgarsį kaip tiktai to
je visuomenėje, kuriai, 
atrodo, Kubiliaus kvieti
mas nebuvo taikomas. 
Tai buvo "nepažangios" 
arba nekomunistuojan
čios išeivijos balsai. Tai 
buvo gana entuziastingas 
"Akiračių" pritarimas 
teorijai, kad studijavęs 
Kapsuko universitete jau
nuolis sugrįš į Ameriką 
pilnas lituanistinių ži
nių.

Nėra kalbos, kad toks 
studijozas gerai pra
moks lietuviškai net stu 
dijuodamas praktiškuo
sius, "kietuosius" moks
lus. Ką gi bekalbėti, jei 
gu savo studijoms jis pa
sirinks kurią nors litu
anistikos šaką. Bet prak
tiško pritaikymo tokiai 
studijai vargu ar jis ga
lės įgyvendinti sugrįžęs 
Amerikon. Belieka tiktai 
tam tikros baltistinių - 
lingvistinių studijų vie
tos atitinkamose mokslo 

įstaigose. Argi toks litu
anistas bus rengiamas 
šeštadienio mokykloms. 
Gi lingvistų profesija, 
kaip ir kiekviena kita, 
turi būti atremta į jau
nuolio pašaukimą, į jo ta
lentą tai sričiai pažinti. 
Pagaliau ir į jo pasiryži
mą gyventi iš tos profe. 
sijos. Tad, praktiškai, 
prof. Kubiliaus kvieti
mas lieka neįgyvendina
mas. Praktiškai visos 
tos studijų sąlygos (ir ge - 
ros, ir dosnios)neside
rina su amerikinio jau
nuolio pasiruošimu gyve 
nimui.

Bet tikras baubas čia 
slypi principinėje klau
simo pusėje. Tai yra ži
nia, kad tarybinės moks
lo institucijos atkakliai 
ieško neofitų savo ideo
logijai. Tai, nelyginant 
yra viduramžiai, kur 
mokslas buvo neatskiria
mas nuo ideologijos ir s a 
vaip suprastos teosofi
jos. Tad kokį ideologinį 
pamušalą gautų studio- 
zai, atsišaukę į Kubi
liaus kvietimą?

Pagal Tiesą, Didžio
sios spalio socialisti
nės revoliucijos 53- 
osioms metinėms pa
skelbtus šūkius (šūkis 
nr. 37) nesunkiai atsako 
į klausimą. Tas šūkis 
(kartu ir įsakymas) skel
bia: "Jaunuoliai ir jau
nuolės! Atkakliai įsisa
vinkite marksizmo-leni-

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS 

PREMIJA $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 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 sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai 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.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS AKTAS - TAOTOS 
VALSTYBINGUMO ŽENKLAS J. JAKŠTAS

(3)
Kaip į šiaurę, taip ir į 

vakarus lietuviams pa
stojo kelią tas pats ordi
nas. Tarp jų įsiterpusių 
žemaičių likimas svy
ravo. Pats Vytautas net 
4 kartus užrašinėjo juos 
ordinui. Kartą net pats 
padėjo jam juos nukariau
ti. Kova dėl žemaičių 
vyko iki Žalgirio mū
šio. Ordinas vis laikė 
ž emaičius s avo nuos a- 
vybe ir net po Žalgirio 
neišsižadėjo jų. Jis per 
Torno taiką tik "pasko
lino" juos Jogailai ir 
Vytautui, kol jie gyvens. 
Po jų mirties jie turėjo 
grįžti ordinui. Po to seku
siose atkakliose dešim
ties metų diplom atinėse 
grumtynėse pavyko Vy
tautui atgauti galutinai 
žemaičius Lietuvai. Tą
ja pačia sutartimi ir Už
nemunė (Sūduva-Suvalki- 
ja), kurią ordinas ir lai
kė savo valstybės dali
mi, atgauta Lietuvai. 
Melno sutartimi buvo iš 
vesta siena tarp Ordino 
žemės ir Lietuvos ir 
tvėrė be esminių permai
nų iki 1919 m. Tai buvo, 
sakoma, seniausia siena 
Europoje. Kaip šiaurinė, 
taip ir ši vakarinė buvo 
Lietuvos valstybės sie
nos. Jos paliko iki šių 
laikų ir mūsų tautos sie- 

nizmo teoriją, mokslo, 
technikos ir kultūros 
aukštumas! Būkite išti
kimi Lenino priesa
kams, aktyvūs komuniz
mo statytojai!"

O paskutinysis (nr.
57) sukis visą reikalą 
pablizgina:

"Su marksizmo-leni 
nizmo vėliava, komunis
tų partijos vadovaujami 
— pirmyn Lenino keliu į 
komunizmo pergalę".

Tad štai kur veda Ku
biliaus kvietimas. z , 

nos. Tiesa, už valsty
binės ribos iškilo vad. 
Mažoji Lietuva. Jos susi 
darymas yra labai sa
vaimingas. Ji kūrėsi la
bai retai gyvenamo, gi
rių padengto krašto kolo
nizacijos keliu jau po 
Žalgirio pergalės ir 
ypač nuo reformacijos 
laikų.

Gal šis trumpas šuo
lis nuo kalbos apie Vasa
rio 16 d. aktą į žilą Lie
tuvos senovę kai kurių 
klausytojų bus palaiky
tas seno istoriko svai
čiojimu. Skubu pasiaiš
kinti dėl šio galimo pa
peikimo.

Šia trumpa istorine ap
žvalgėle tenorėjauparo- 
dyti, kad mūsų tauta da
rėsi, vystėsi drauge su 
valstybe. Jei pripažinsi
me tame kūrimosi vyks
me primatą valstybei, 
tai galime pasakyti, jog 
lietuvių tauta yra jos 
valstybės padaras; ji yra 
valstybinė tauta. Ji vie
nintelė tokia Pabaltijy
je. Suomiai, estai, lat
viai nėra valstybinės tau
tos savo kilimu. Jos su
sidarė be savų valsty
bių. Be savų valstybių su 
sidarė ir dabar pripažįs
tamos gudų ir ukrainie
čių tautos. Kilimu lietu
vių tauta prilygsta dau
geliui Europos tautų, ki
lusių drauge su valsty
bėmis.

Tauta ir valstybė, pra
sidėjusios drauge, vys
tėsi neišskiriamai per 
šimtmečius. Tautai nuo 
jos gimimo dienų lem
tas valstybingumas ne
išnyko jai ir tais uniji
niais laikais, kada ji vir
to jungtinės Lietuvos- 
Lenkijos valstybės (Žeč
pospolitos) dalimi. Ji ko
vojo dėl valstybingumo, 
kai jis dėl tam tikrų po
litinių ir ypač kultūrinių 
aplinkybių silpo. Kaip ta 
kova vyko XV a. gražiai 
vaizduoja dabartinis Vil
niaus profesorius B. Dun
dulis veikale "Lietuvos 
kova dėl valstybinio sa
varankiškumo XV a." 
(1968). Kai gyvas buvo 
lietuvių diduomenei vals
tybingumas išskaitome 
ir iš 1569 m. Liublino ak
tų. Nors dėl tam tikrų 
aplinkybių ji ir turėjo nu
sileisti lenkams, tačiau 
neišsižadėjo visai vals
tybingumo. Po Liublino 
unijos istorijos ratas su
kosi nepalankia Lietuvos 
valstybingumui kryptimi 
ir su jo visišku nusilpi
mu atėjo ir Žečpospoli
tos galas.

Su mūsų tautiniu atgi
mimu atgijo ir valstybi
nė mintis. Mūsų aušri
ninkai nuo pat pradžių 
kalbėjo apie tautos lais
vę, mindami tuo kad ir 
neaiškiai valstybingu
mą. Štai dr. J. Šliūpas 
rašė 1883 m. Ženevoje at
sidūręs ir apie Lietuvą 
svajodamas: "... cariz
mas bus amžinai dingęs 
ir Lietuva bus valna!" 
Dar mūsų aušrininkai ne
turėjo aiškaus suprati
mo, kaip ta valna Lietu
va atrodys. Jiems dar 
svetima buvo nepriklau
somos Lietuvos mintis. 
Be abejo, pagal aušrinin
kų idėją kilo autonomi
jos reikalavimas, kaip 
jis buvo formuluotas Vil
niaus Didžiajame seime 
1905 m. ir Philadelphijos 

politiniame suvažiavime 
1906 m. Tik I Pas karo 
metu atgijo visai nepri
klausomos Lietuvos min
tis. Lietuvos Tarybos žo
džiai, kad ji skelbia "at
statanti nepriklausomą 
demokratiniais pagrin
dais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vil
niuje", buvo tarsi aidas 
iš žilos senovės, skel
biąs tautos paskirtį jai 
istorijos paženklintą. 
Štai kodėl tas aktas lai 
kytinas simboliniu. Jis 
savo reikšme gretinti- 
nas su Šveicarijos kas
metiniu tos Riutli sutar
ties minėjimu ar Prancū 
zijos Balstilijos paėmi
mu. Sveikintinas mūsuo
se gaunąs pradžią pa
protys paminėti su Va
sario šešioliktuoju ir se
nosios Lietuvos valsty
bės pradžią, kaip, pvz., 
šiemet padaryta Chica
goje. Tuo kaip tik ir pa
brėžiama to akto simbo
linė prasmė. Tebūna šis 
mano pranešimėlis pir
mas kad ir paviršutiniš
kas bandymas pagrįsti tą 
naujovišką Vasario Še
šioliktosios šventės 
prasmę.

LIETUVOJE
Lietuvos Komunistę partijos 

16-sis suvažiavimas įvyko Vil
niuje, š.m. kovo mėn. 3-5 d. į 
partijos Centro Komitetą išrink
ti 145 nariai, kandidatais gi — 
64. Kovo 5 dieną įvyko CK ple
numas. Jis "išrinko" partijos 
CK pirmuoju sekretorium A. 
Sniečkų, antruoju sekretoriumi 
-- V. Charazovą, CK sekreto
riais -- A. Barkauską, A. Fe- 
rensą ir R.B. Songailą. I CK 
Biuro narius pateko: A. Baraus
kas, A. Barkauskas, V. Chara- 
zovas, A. Ferensas, P. Griške
vičius, K. Kairys, K. Mackevi
čius, J. Maniušis, A. Sniečkus, 
R. B. Songaila, N. Šumaus- 
kas.

Suvažiavimo mandatų komisi
ja paskelbė, kad dalyvavo 795 
delegatai, iš jų 219 moterų. Lie. 
tuvių dalyvavo 581, rusų — 130, 
ukrainiečių — 26, gudų — 23, 
lenkų 22, žydų -- 6 ir kitų tauty
bių 7 žmonės. Tuo bodu ne lietu
vių dalyvavo 214 arba daugiau 
kaip ketvirtadalis visų delega
tų.

Kom. partijos Lietuvoje na
rių bei kandidatų skaičiaus di
dėjimas pastaraisiais metais bu
vo toks: 1968 m. sausio 1 d. LKP 
jų buvo 105,418, 1970 m. sausio

DOVANŲ IR BRANGENYBIŲ 
PREKYBA

TERRA
Viskas iš kristalo, porcelano, sidabro, 

keramikos; tautodailiniai odos ir medžio dar
bai ; Lietuvos linas, lietuviški paveikslai ir 
knygos, meniškos Hummel, Cappe, Lladro, 
Hutchenreuther, Anri ir kt. figūros ir kt.

14 Kt. ir 18 Kt. aukso apyrankės, sagės, 
medalionai, auskarai, kryželiai, grandinėlės; 
Longines ir VVittnauer laikrodžiai, paprasti ir 
auksiniai; didelis gintaro puošmenų, prade
dant žiedais ir baigiant karoliais ir apyrankė
mis, pasirinkimas.

žiedai su deimantais, akvamarinais, ame
tistais, opalais ir visais kitais brangiaisiais ir 
pusiau brangiais akmenimis; taip pat kultū
rinių perlų karoliai ir kiti papuošalai; ivory, 
koralai ir t.t.

Prekės importuotos iš įvairių Vakarų Eu
ropos kraštų, atraktyvios, aukštos kokybės, 
neaukštomis kainomis.

Mūsų adresas;
TERRA, 3237 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. 
Telefonas — 434-4660.

KODĖL NUTYLĖTA?
Su malonumu ir giliu 

moraliniu pasitenkinimu 
perskaičiau š.m.vasa
rio 26 dienos Dirvos įžan
ginį, kuriame teisingai 
apibudinama Birželio 23 
dienos sukilimo didelė 
reikšmė, paryškinami jo 
konkretūs laimėjimai ir 
akinama deram ai pami
nėti to nepaprasto įvykio 
jau artėjančią 30 metų 
sukaktį.

Priešingai šiam kil
niam Dirvos įžanginio 
paakinimui, pasijutau 
didžiai nustebintas kai 
mane pasiekusioje jos 
naujoje laidoje (kovo 10 
dienos) užtikau skambiai 
užvardytą ELT-os komu
nikatą, kuriame šis 
VLIKo ruportas nutyli po - 
litiškai reikšmingą fak
tų, jog tarp skaitlingųpa- 
reiškimų Kongrese š.m. 
vasario 16 d. sukakties 
proga, buvo net 19 rūmų 
atstovų ir 2 senatorių pa
reiškimai, kuriuose be
ne pirmą kartą šio kraš
to legislatoriai suminėjo 
mūsų tautos Birželio 23 
dienos herojinį aktą, at
kūrimą Lietuvos vals
tybinio suverenumo ir pa 
statymą naujos tautinės 
Krašto Vyriausybės, vie - 
ton tos, kurią sovietų ag
resija sugniuždino 1940 
metais...

Vengimas šios svar- 
bio informacijos, uždo- 
kumentuotos Congres- 
sional Record oficialinia- 
me leidiny, perteikti pla
čiosios lietuvių visuo
menės žiniai pasako, jog 
VLIKe darosi kažkas ne
besuprantamo, be ne
leistino žinios šaltinio 
sužalojimo, apleidžiant 
tai, kas mūsų patriotiš
ka j ai visuomenei būtų 
kaip tik įdomiausia.

K. Škirpa 
Washington, D.C.

1 d. 116,603, gi šių metų kovo 
mėn. pradžioje, kaip paskelbta 
Vilniuje įvykusiame suvažiavi
me, narių ir kandidatų buvo 122, 
469. (E)



DIRVA 1971 m. kovo 24 d.

Keli klausimai Draugo 

redaktoriui K.Bradūnui
Dienraščio Draugo 

Mokslo Meno Literatū
ros dalyje vasario 23 d., 
tos dalies redaktorius 
Kazys Bradūnas, nepa
judinamo teisėjo orumu 
beveik plūsta Dirvą, dėl 
pastabų, ryšium su R. 
Šilbajorio "Perfection 
of egzile" vertinimu. Ka
zys Bradūnas vadina kra
bais, drįstančius suabe
joti 3000 dolerių Lietu
vių Fondo pašalpa, paau
kota tos knygos išleidi
mui.

Paliekant tuo tarpu be

Grandinėlė laukiama 
Waterbury

Iškilusis mūsų tauti
nių šokių ansamblis 
Grandinėlė sėkmingas 
savo pereitų metų gast
roles vainikavo savo di
dinga išvyka į Pietų Ame 
riką.

Klysta, jei kas mano, 
kad Grandinėlė po sėk
mingų savo praeitų metų 
gastrolių pavargo ir ... 
nutilo. Aišku, buvo kopa 
vargti ir bent trumpas 
poilsis reikalingas.

Artėja pavasaris, vėl 
nauji planai, nauji kvie
timai išvykoms. Pirmoji 
šį pavasarį tokia išvyka 
iš.savo namų — Cleve
lando bus į Waterbury, 
Connecticut. Materburis 
— sena, didelė lietuvių 
kolonija, praeity yra at
likusi didelių darbų kaip 
kultūrinėj taip ir politi
nėj srity.

Ypač didelius darbus 
yra atlikę senosios kar
tos lietuviai po pirmo pa 
saulinio karo. Po antro 
pasaulinio karo, dėka 
senųjų ateivių čia atvy
ko didelis būrys naujų 
lietuvių. Čia vyko ir 
vyksta judri kultūrinė 
bei politinė veikla. Juk 
čia gimė ir pati Lietu
vių Bendruomenė. Ji įre 
gistruota Connecticut 
valstijoje.

Water būrio Lietuvių 
Bendruomenės vadovai, 
pritariant kitoms organi
zacijoms bei senosios 
kartos lietuviams atei

veik pasityčiojančius Ka 
zio Bradūno išsireiški
mus Dirvos adresu, skai
tytojo teisėmis noriu pa
klausti redaktorių Kazį 
Bradūną keletą klausi
ni ų:

1) Malonėkite atsaky
ti, kaip lietuviškai ver
sime "Perfection of eg
zile"? Grubiai verčiant 
sakysim, verskime "Eg- 
zilės tobulumas".

2) Apie kokį egzilės 
tobulum ą kalba R. Šil
bajoris "Perfection of 
egzile"?

viams bei čia gimu- 
siems jų vaikams, jau 
senokai tariasi su Gran 
dinėlės vadovais dėl jų 
atsikvietimo. Pagaliau 
viskas sutarta ir gegu
žės 8 d. Grandinėlė at
vyksta ir J.F. Kennedy 
High School auditorijoje 
duos didingą tautinių šo
kių spektaklį. Kai skai
tome tokius gražius at
siliepimus apie Grandi
nėlę Colombijos ar Vene 
zuelos laikraščiuose, 
kiekvienam lietuviui 
spaudžia džiaugsmo ir 
pasididžiavimo ašaras. 
Esame tikri, kad ne vie. 
nas brauksime džiaugs
mo ašaras gegužės 8 d. 
Waterbury. Beveik visa 
nauja programa, vadovo 
gerai apgalvota, paruoš
ta, gražūs, spalvingi rū
bai, linksmi, jauni vei
dai bei grakštūs šokiai 
apie porą valandų džiu 
gins mūsų širdis.

Grandinėlės spektak
lio organizatoriai Vv'ater 
būry labai prašo visų 
apylinkės kolonijų lietu
vių, ypač Connecticute 
tą savaitgalį pas save 
jokių parengimų nepla
nuoti, bet organizuoti iš 
vyką į Grandinėlės spėk 
taklį Waterbury. O juk ir 
New Yorkas nuo čia ne
toli. Waterburis visada 
New Yorko parengimus 
gausiai lanko. Mes tiki
me ir prašome šį kartą 
mums atsilyginti tuo pa
čiu. M. Kleinaitis

3) Kodėl pasirinkta tik 
14 tremties lietuvių ra
šytojų "Tobulos egzi
lės" apibudinimams? 
Jūs, p. Bradūne, net ne- 
mirktelėjęs tvirtinate, 
kad R. Šilbajorio tezei 
"Perfection of egzile" iš
ryškinti kaip tik tie ketu - 
riolika rašytojų - apašta 
lų geriausiai tiko. Ko
dėl?

4) Jūs tvirtai sakote,
kad pasirinkus pav. 28 
lietuvių rašytojus knyga 
susidarytų beveik mišio- 
lo(!) storumo. Šilbajo
rio knyga turi 300 pusla
pių. Pasirinkus ir 30 ra
šytojų kiekvienam tektų 
po 10 puslapių. Sakysim, 
Jonui Mekui dabar tenka 
24 puslapiai. Ką galima 
pasakyti 24 puslapiuose 
angliškam skaitytojui
apie Jono Meko keliolika 
eilėraščių egzilėje, 
imant ir "Seminiškių idi
les" gerokai atsiduodan
čias Mačernio "Vizijo
mis"? Be to "Pergalė", 
"Gimtasis Kraštas" gan 
išsamiai apibudino ir api
budina Joną Meką kaip to
bulą egzilį? ... Kam dar 
kartoti "Perfection ofeg 
žile" knygos puslapiuo
se?

5) Kokios tezės dvasio 
je Jonas Mekas, Marius 
Katiliškis, Kostas Os
trauskas "Perfection of 
egzile", "Pergalėje" ir 
"Gimtajam Krašte" be
veik vienodai tobuli.

6) Kokį tobulumą eg
zilėje atstovauja Anta
nas Vaičiulaitis, su
krapštęs tremtyje apy
sakų rinkinį, bet į egzi
lės tobulum ą R. Šilbajo - 
riui netinka Vincas Krė
vė, parašęs tremtyje ke 
lėtą veikalų, tarp jų ir 
"Temptation", išverstą
į anglų kalbą, kurioj dide
lio menininko talentu pa
vaizdavo Kremliaus 
agentų verbavimą užsie
nyje. Kokį tobulumą raš' 
tuose vaizduoja Barono 
romanai, kai į egzilės 
tobulumą netinka Jurgio 
Savickio egzilėje parašy 
toji dviejų tomų "Žemė 
dega", kur didelės kultū
ros rašytojas, diploma
tas iškelia sovietinį te
rorą — egzilų nelaim ę, 

talentingai aprašo egzi- 
lėn išblokštą žmogų-lie
tuvį.

Kodėl netinka į Šilba
jorio egzilės tobulumą Ig
nas Šeinius, egzilėje iš
leidęs keletą vertingų 
knygų, o ypač "Raudona
sis Tvanas kyla" išvers
tą į keletą kalbų, ir kaip 
politiką turėjusį plačius 
ryšius su vakarų pasau
liu. Neminint jau tai, kad 
jis nemažiau iškilesnis 
iš 14 "išrinktųjų".

7) Jūs, Bradūne, tvir
tinate, kad Šilbajoris 
turi teisę pasirinkti to
kius rašytojus, kokie jo 
tezei tinka ir kokius jis 
nori pristatyti anglų kal
ba skaitantiems. Visai 
teisingai. Bet kaip tada 
su 3000 dolerių iš Lietu 
vių Fondo, duotų egzilės 
tobulumui propaguoti?

Sakysim, angliškasis 
skaitytojas suradęs 
"Perfection of egzile" 
išrinktąjį Kostą Ostraus
ką, ima ieškoti jo vei
kalų. Ir ką gi jis ras? 
"Pypkę", "Žaliojoj lan- 
kelėj", dar vieną kitą 
vaidinimėlį — jau mi
rusio absurdo teatro se
kimus, kokių angliškuos 
žurnaluos rasi šimtus. 
Jei amerikietis užklius 
už Jono Meko poezijos 
ką gi jis ras? Eilėraščių 
rinkinėlį "Gėlių kalbėji
mas", "Žodžiai", kur 
puslapyje byra žemyn 
penki, septyni žodžiai. 
Tiesa, Jonas Mekas jau 
daug metų filmų pasau
lyje "garsėja", bet vis 
ten pat — mūsų laik
raščių kronikose.

O kodėl egzilės tobu
lume autorius R. Šilba
joris nematė Fausto Kir- 
šos, Mykolo Vaitkaus, 
Stasio Santvaro? Gal ir 
kitų?

"Perfection of egzile 
išleido Oklahomos uni
versiteto leidykla. Vadi
nasi, R. Šilbajorio vei
kalas apie egzilės tobu
lumą tobulai tinka tai 
įstaigai. Tai kam dar to 
bulumą tobulinti Lietu
vių Fondo doleriais?

Gal perdažnai miniu 
tuos dolerius... be juos 
sudėjo darbo, prakaito 
egzilai, neįžiūrėję trem 
tyje "Perfection of egzi
le".

Kas atsimena nepri
klausomybės laikų kor- 
sakų, Cvirkų, Zimanų,

J. GRAUDA

Munchhauzeno nuotykiai
Vieną kartą svečiavosi tarybinėje tėvynėje tau

tietis vardu... (geriau vardo neminėkime). Atvyko 
jis privilegijuoto turisto teisėmis. Nelyginant ir tu
ristai skiriasi savo teisėmis. Vieni, kaip bajorai, ki
ti kaip mužikai juodnugariai, nevienodai jaučiasi 
naujai atrandamoje tėvynėje. Šis tautietis jautėsi 
bajoro kailyje. Viešbučio numeris buvo geresnis, 
elektra veikė, tualetas buvo tvarkoje, ir Tiesos nuo- 
plaišų buvo kiek tik nori. Tas mūsų turistas bajo
ras gavo netgi tokią nusišėrusią volgiukę porai ge
rų reizų po tarybinę teritoriją.

Viskas tai buvo gauta už geras atestacijas iš 
lietuviškų amerikinių centrų ryšiams su užsienio 
lietuviais palaikyti.

Ir kas čia gali pavydėti? Tik džiaugėsi lietuviš
koji ir vis nemarioji rezistencija, kad tautietis ba
joras, daugiau pamatęs, daugiau ir žinių parveš.

Jis ir parvežė. Parvykęs paskelbė, kad Gedi
mino bokšte šauniai plevėsuojanti tikra lietuviška 
trispalvė. Rezistentai ėmė netikėti. Vyras ėmėdie- 
vagotis, kad tikrai taip. Vienu žodžiu, nesusipra
timas ir tiek. Rezistentai viską suvirškina. Buvo 
volgiukė — buvo. Buvo tvarkingas tualetas —buvo. 
Buvo Tiesos skutelių kiek nori — buvo. Buvo rei- 
zai su specialiu kelialapiu — buvo ir jie. Bet, vos 
užkabina kalba trispalvę Gedimino bokšte —netiki.

— Meluoja ir nekrūpteli, — stebisi klausytojai. 
— Kas girdėjo, kad Gedimino kalne pleventų lietu
viška trispalvė?

— Kaip tu tą trispalvę įžiūrėjai? Iš kokio taš
ko? Iš kokio atstumo?

Vyras raitosi, kaip vijurkas. Jis taip išaiški
no tą tarybinį prajovą:

— Kada stebi plevėsuojančią vėliavą pro Puš
kino parko medžius, aiškiai įmatai žalią spalvą. Vos 
pažvelgi nuo Gogolio gatvės, kur čerpių stogų karni
zai geltonai žvilga saulėje, jau ir geltonų atspalvių 
netrūksta. Reiškia turime žalią ir geltoną. O rau
donos spalvos ieškoti nereikia, ją iš pat bokšto pa
pėdės matai kaip ant delno padėtą.

— Tai visos spalvos vis iš paskirų vietų!— su
riko pasipiktinę klausytojai. — Kaip gi tu tas spal
vas į vieną sudėjai?

Turistas-bajoras smagiai apsidairė ir tarė:
— Žinote, mano gi padėtis buvo pavydėtina: 

volga, reizai, geras numeris Neringoje. Geri buvo 
ir pietūs, kur netrūko "stoličnaja", tai yra pirma
klasės vodkos. Kai tik paimi "stoličnaja” daugiau, 
garbės žodis, visos trys spalvos, pagautos iš atski
rų vietų susilieja į krūvą. Žiūri, ir akimis netiki: 
trispalvė!

Taip nesudarę pilno vaizdo mūšų rezistentai ir 
paliko lietuvišką baroną munchhauzeną atšaliai.

Venclovų, Žiugždų ir ki
tų rausvų, vėliau — su- 
raudonėjusių apsukru
mą, žino, kaip viens ki
tą girdami, išrinktai
siais literatūros vyrais 
besidėdami, vaisingai 
darbavosi užsakytojų ge 
neraliniai linijai. Ir ta
da viskas ėjo pažangių
jų, iškilių jaunosios kar 
tos rašytojų vardu.

Kad ir Katiliškio ro
manas "Miškais ateina 

ruduo", dabar gerai tin
ka "Perfection of egzi
le" ir dar geriau plati
namas okupuotoj Lietu 
voj "Na litovskom ja- 
zikie". Taip pat gerai 
derinasi ir Almėnas: 
tvirtas ir "Gimtajam 
krašte", ir "Pergalėj" 
ir Perfection of egzile" 
Tad nesistebėkit, jei Lie 
tuvių fondo aukotojai 
trauko pečiais?...

A. T. Š-kis

VYTAUTAS ALANTAS

GAISRAS GIRIOJE
Ištrauka iš romano 'Šventaragis’

(3)

— Ar nematai: rikio Žiobrio draugonės sėb
rai, — atsakė vienas bernas akiplėšiškai išslėp
damas, bet Šventaragis peržvelgė jį nuo galvos iki 
kojų ir akiplėšos patyčių šypsena nuo lūpų dingo.

— Iš akių matau tave meluojant, — kalbėjo to
liau Šventaragis. — Už ką jūs norėjote tą vyrą taip 
šlykščiai nužudyti? Ką jis jums padarė? — Šven
taragis atsigręžė į Žiobrį ir kadangi šis tylėjo, jis 
kalbėjo toliau: — Galėčiau jus visus pakarti arba su
mesti į skruzdyną, kaip kad jūs kėsinotės pasielgti 
su tuo nekaltu vyru, bet šįkart savo rankų nenoriu 
teršti žudynėmis: tegul pati deivė Laima nulemia 
jūsų likimą! Vyrai, suriškite abiem bernam rankas 
už nugaros, pasodinkite ant žirgų ir,parišę kojas po 
pilvais, paleiskite pasijodinėti. Jei jūsų nesudraskys 
laukiniai žvėrys, — jis juos peržvelgė, — arba ne
pasmaugs girios monai, gal ir parsidaušite iš kur 
atsibastėte.

— Smagi bus kelionėlė, kad jus kur šimts ply
nių pagriebtų! — nusikeikė Mantas juokaudamas.

Jie padarė kaip buvo taręs Šventaragis: suri
šo jiems rankas už nugaros, užkėlė ant žirgų ir pa
rišo kojas papilvėse.

— Laimingos kelionės meškoms į nasrus! — 
Mantas kirto žirgams vytine ir šie kaip patrakę nu
šuoliavo zovada keliuku.

Tuo tarpu Karijotas atsigaivaliojo ir vargais 
negalais pakilo nuo žemės trindamasis sprandą ir 
dairydamasis nustebęs.

— Kas čia atsitiko? Kur mūsų vyrai?
— Atsitiko tas, kad Perkūnas trinktelėjo tau 

per makaulę, — atsakė Mantas.
— Mano akys mato tave pirmąkart tu, Sugin

tų prakeikta veislė! Aš niekad tavęs nebeužmiršiu, 
— prakalbėjo ir rikis Žiobrys.

— Taip ir būna, taip ir būna, kaimyne: kas ma
ne kartą pamato, tas niekad nebeužmiršta, — nu
juokavo Šventaragis. — O matai, gal tau nebebus ka 
da ir bedidvyriauti ir žvalgytis, kai skruzdės užpils 
tau ant akių, anot tavęs, savo rūsiuose išrauginto 
rašalo?...

— Paleisk mane, jei nori, kad Giltinė tau gal
vos nenurautų! Tu nežinai, kokia galybė stovi man 
už pečių! Mane nužudęs, tu pats neišvengsi baisaus 
galo! — kalbėjo rikis iš tūžmo ir baimės drebančiu 
balsu.

— Su Giltine aš pats susišnekėsiu, o kad tokia 
didelė galybė tau stovi už pečių, tai ją pasišaukęs 
gal nebijosi susigrumti ir su skruzdžių karalienės 
kariauna, o gal dar ir laimėsi? — visi vyrai nusi
juokė. — Mantai, užnerk vieną virvės galą tam did
vyriui už pakinklių, ir visi trys, nunešę prie skruz 
dyno, gerai įsiūbuokite ir svieskite ant pačios vir
šūnės, kad mūsų didvyris patektų prie pat karalie
nės sosto, o Karijotas, nusitvėręs virvagalį tetem- 
pia tėvą žemyn. Kol jis nutemps, garbus rikis bus 
pakankamai prisiragavęs karalienės vaišių! Kai nu
tempsi, tuojau išmaudyk tėvą upelyje, kad spėtum 
jam išplauti iš akių skruzdžių rašalą, — jis krei
pėsi į Karijotą. — Ir abu skubėkite ko greičiausiai 
nešdintis iš skruzdynės: mat, karalienė bus labai 
susirūstinusi už padarytą žalą jos valsčiui ir gali 

paleisti savo kariauną jums atkeršyti. O kad jums 
pasisektų greičiau pabėgti palieku vieną žirgelį: ga 
lėsite garbingai pabėgti dvisėda!

Vyrai, ypačiai Mantas, juokėsi atsiverstinai: 
joti dvisėda suaugusiems vyrams buvo didžiausia 
negarbė.

Kai vyrai įsiūbavę bloškė rikį ant skruzdyno, 
tai šis sujudėjo, suliumpsėjo kryptelėdamas ant šo 
no, ir Žiobrys kone visas pasinėrė kaip šieno kupe
toje. Karijotas, pats aplipęs skruzdėmis, ko grei
čiausiai tėvą nutempė apačion ir kaip Šventaragis 
patarė, nunešė prie upelio. Jie paliko jįbekovojan 
tį su tais kerštingais gyvūnėliais, o patys nujojo 
toliau.

Džiugas jojo savo žirgu, kurį iš jo buvo atėmęs 
Žiobrys. Jis tuojau patikrino, ar sveikos jo kank
lės. Keliaudamas jis nesinešdavo jų pasisiejęs 
per petį, kaip kad darydavo jauni kanklininkai, o, 
kad nenukentėtų nuo blogo oro, gabendavosi įsiki
šęs į tam tyčia pasiūtą odinį prie balno prikabintą 
apmautą, ir labai apsidžiaugė, kad Mindaugo dova
notų kanklių Žiobrys dar nebuvo spėjęs suskaldy
ti.

— Kodėl jie tave užpuolė? — paklausė Šventa 
ragis.

— Žiobriai seni mano nedraugai, — atsakė 
Džiugas, — tik nežinau kodėl jie manęs taip ne
kenčia. Gal dėl to, kad aš savo dainose neliaupsi
nu kunigo Daumanto, o, matai, jie kažkodėl už ii 
galvą guldo. Gal girdėjote, kaip aš Žiobriui užmo
viau ant kaklo kankles Baltojo Gaidžio smuklėje, kai 
mūsų valdovai grįžo iš Voluinės? Tos apjuokos 
Žiobrys neužmiršo ir tykojo progos man atkeršyti. 
Aplankęs VaidalakiO rikį Kantą jojau į Olakalnįpas 
Songailą.

(Bus daugiau)
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SIMAS MŪSŲ TARPE
Rašytojo Jurgio Gliaudos kalba, pasakyta jo knygos 

SIMAS pristatyme kovo 14 d. Los Angeles lietuviams

Šiandieną vyksta mano 
knygos SIMAS pristaty
mas. Kaip paprastai bū
na, knygos pristatymas 
yra džiaugsmo šventė. 
Naujos knygos įžengi
mas įmūsųraštijos aruo
dą pripildo mus savo 
tautinės gyvybės pajau
timu. Skaičiaus požiū
riu mes praturtėjame, in
telekto požiūriu mes at
randame papildinį savo 
širdims ir dvasiai. Natū
ralu autoriui ir skaityto 
jui džiaugtis naujos kny
gos pasirodymu. Knyga 
ateina į gyvenimą, kaip 
naujagimis ir visi tuo 
džiaugiasi ir sveikina tė 
vus ir pokyli® svečius. 
Dar įdomiau — knyga, 
tas naujagimis, ateina į 
gyvenimą, kaip jau už
baigtas, suformuotas 
žmogus ir atneša savo gy 
venimo filosofiją. Kny
gos atėjimas į gyvenimą 
turi mus džiuginti, pri
pildyti išdidumo ir 
džiaugsmo dėl savo tau
tos kūrybinės potenci
jos, dėl likiminio savo iš
likimo, dėl savo vietos 
pasaulyje...

Tačiau nėra džiaugs
mo mūsų šventėje. Nė
ra džiaugsmo mūsų 
žvilgsniuose ir šypsenos 
nepuošia mūsų veidų. 
Nuostabus savo vidine ra
mybe Simo Kudirkos 
veidas žiūri į mus iš sa
vo portreto rėmų ir nutei
kia mus apmaudingai. 
Kaip, o kaip, visi mes 
geistumėm, kad Simas 
stovėtų dabar prie šio 
mikrofono, kad jis dėsty 
tų mums savo tragiškąjį 
epizodą, kuris būtų už
sibaigęs jo išlikimu Ame
rikoje...

Deja, taip nutikti ne
buvo lemta. Trupančios, 
sunkiai įtikimos žinios 
apie jo likimą mus tik 
suvedžioja ir klaidina. 
Gal būt jo nėra gyvųjų 
tarpe. Gal būt jo gyveni
mas dabar toks, kad jis 
geidžia mirties.

Tačiau, pagal evange- 
lišką posakį: jeigu jūs 
sueinate mano vardu, aš 
esu jūsų tarpe. Čia mes 
visi suėjome Simo var
du, pajuskime Simą mū
sų tarpe.

Stebuklingu rašytojo li
kimo žaismu man teko bū
ti greta Simo. Tai buvo 
pusė dienos Simo Kudir
kos gyvenime, pusė die
nos prilygstančios gar
siausių pasaulio tragedi
jų įtampai. Čia yra dvel
kimas tos antikinės tra
gedijos, kur likimo dei
vės verpia žmogaus gy

venimo siūlą, varsto jį 
tarp savo kaulėtų pirš
tų 'ir, savo įgeidžiu, nu
traukia siūlą, kada nori. 
Antikinės tragedijos 
šviesoj pilniau ir prakil
niau iškyla prieš mus ta 
pusė dienos Simo Kudir-

• kos gyvenime, kuri til
po pristatomos šian
dieną knygos puslapiuo
se.

Atrodė, kad visos tos 
epizodo aplinkybės, vi
sos tos nelaimės,klai
dos, apsileidimas, šlykš
taus užsispyrimo įno
riai, lėkštumas ir klas
ta — viską tenka pavadin 
ti bendru vardu, baisiu 
antikinės tragedijos ter
minu — tai likimas.

Dėl tos tragedijos Si
mas ateina ir nuolatos 
ateis į lietuvių istoriją 
neaplenkdamas ir žmoni
jos istorijos — kaipo li
kimo galios paženklinta 
auka. Tai nuostabios di- 
m ensijos žymė, iške
lianti asmenį iš kasdie 
niškumo. Tai tema tra
gedijai, kuri išsemta iš 
kasdienybės srauto...

Visi mes stovėjome 
arti Simo, kada su plyš
tančiomis nuo skausmo 
širdimis būrėmės į pro 
testo sambūrius Bosto
no gatvėse šviežiam nuo 
New Bedfordo vėjui pu
čiant, kuriame dar buvo 
girdėti Simo kančios vai
tojimai, ir Chicagos 
krantinėse, Michigano 
ežero žvarbę, ir šaltoj 
Detroito drėgmėj, ir 
kaitrioj Kalifornijos sau
lėj, ir broliškosios mei 
lės mieste Philadelphi
joje, ir greta pasaulio ap
gaulės veidrodinių Uni- 
ted Nations pastato sie
nų, kur nėra Lietuvos at
stovybės. Visi mes ver
kėm tada kartu, ir verk
ti kartu dėl Simo mes ne 
sustosime. Tai mūsų 
jungtis ir tai mūsų didžio
ji jėga. Toks yra likimi
nio asmens poveikis ma
sėms dabartyje ir atei
tyje.

Yra nuostabios legen
dos, kurių fantastika puo 
šia žmogaus gyvenimo 
prozą. Pasakojama apie 
paskutinę gulbės dainą. 
Tai nepaprasto muziki
nio grožio harmoniją. 
Tą dainą, visą savo gy
venimą nešiojusi savo 
krūtinėje, gulbė išdai
nuoja priešmirtinėj 
agonijoj. Yra nuostabi 
Ikaro pasaka, kurioj dės 
tomą apie jaunuolį, iš
drįsusį kilti į saulę su 
vaškiniais sparnais. Ne
gailestingoji saulė su- 

ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. dr. J. Jurkūnas taria žodį atidarant J. Gliaudos veikalo "Si
mas" pristatymą Los Angeles lietuvių visuomenei. L. Kanto nuotrauka

tirpdė vašką ir skry
dis buvo sudarkytas — 
Ikaras krito į jūrą.

Kaip skurdi būtų žmo
nija, jeigu nebūtų legen 
dos apie Ikarą ir pasa
kos apie paskutinę gul
bės dainą. Kaip skurdi 
būtų dabartinio gyvenimo 
kasdienybė, jeigu ne
ateitų į mus Simo Kudir
kos epizodas. Juk mes 
būtumėm neturtingesni 
išgyvenimais, ryžtu, at- 
sigrįžimu į jaunosios 
kartos ir į augusios pa
vergtoj Lietuvoj, pri
gimtį ir į mūsų politi
nės išeivijos prasmę. Si
mas atėjo kaip Prometė
jus ir atnešė visiems sa 
vo kančios liepsną. Jis 
priminė mums Pilėnų gy. 
nė jų dvasią: arba būti 
laisvam, arba žūti lieps
noj...

Jis pasakė "aš noriu 
eiti su jumis”, o Lais
vės statulos veide pa
matė grimasą. Jis norė
jo eiti vienoj gretoj su 
laisvaisiais, o gavo iš sa
vo ikariškojo skrydžio 
tik brezentinį maišą, į 
kurį sukišo jo leisgyvį 
kūną, nukėlė jį iš ikariš
kojo skrydžio į saulę į 
baisią vergiškąją tamsą. 
"Ant jo galvos sėdo bu
delis ir sistemingai mu
šė per galvą ir kaklą, 
kol jie plaukė valtimi tar
pą tarp laivų", byloja tar
dymų daviniai.

Ar tai nebuvo mūsų tau
tos simbolis, kada vie
name asmenyje susikon
centravo visos tautos tra
giškos būties esmė? Tai 
buvo jo galvos dūžiai įge- 
ležinius laivo turėklus, 
tai buvo maunama kilpa 
ant jo kaklo, tai buvo bai
sus brezentinis maišas, 
į kurį, kojų spardomas, 
buvo sukištas jo kūnas, 
tartum pagautas jūros gy
vūnas, tampriai apriš
tas virvėmis. Tai buvo 
mūsų kenčiančios tautos 
simbolis, nes kol nėra 
tautai suverenumo savo 
teritorijoje, tol kiekvie
nas kuklus kultūros lai
mėjimas tėra tik slap
tos ir atkaklios rezisten
cijos apraiška. Nėra gy
venimo pilnybės, kada 
reikia rezistencinės nuo
taikos gaivinti savo gy
vybę...

Kokia yra gilioji pras- 
mė antikinėje Simo tra
gedijoje? Ar tik mums 
vaitoti ir apverkti Simo 
likimą? Ar nėra gali
mybės tą epizodą at
skleisti pasauliui lietu-

(Nukelta į 6 psl.)

Rašytojas Jurgis Gliaudą pasirašinėja savo naują knygą "Simas" ALTS-gos Los Angeles skyriaus su
ruoštame pristatyme, šalia stovi R. Jurkūnaitė-Vitkienė, pristatyme skaičiusi ištrauką iš knygos. 

L. Kanto nuotrauka

SIMAS PLAUKIA PER VANDENYNUS, 
EINA PER ŽEMYNUS...

Didvyriai kuria , tautos isto
riją. Žmonijai istoriją išsau
go ir perteikia knygos. Neuž
rašyta istorija lieka legenda. 
Lietuvių tautos priešai nenori 
rašytų tautos kovos įvykių. Tie 
patys mūsų tautos priešai bijo
si faktų, išdėstytų raštu perio
dikoje, juo labiau knygose, nes 
su atspausdinu žodžiu negali 
ginčytis, jis kalba į visus, su 
juo polemizuoti galima tik 
spauda, ko rusai-bolševikai bi
josi, nes gindamiesi nuo tie
sos, jie būna priversti užsi
minti apie faktus, o tai jau duo
da šviesos šešėlį pačiam įvy
kiui.

1970 lapkričio 23 d. Simui 
Kudirkai įšokus į JAV Pakraš
čių sargybos karišką laivą "Vi 
gilante" ir iš ten JAV vyriau
sybės atstovų -- aukštų parei
gūnų, įskaitant admirolus, at
stumtam, išduotam, rusų mir
tinai sumuštam ir kaip šiltas 
mėsos gabalas nugabentam į 
raudonojo kalėjimo celę, --su 
judo netgi demokratiškai už
liūliuota JAV spauda, radijas, 
televizija.

Žinome tragediją. Kad jos 
nepamirštume, kad ji gyva iš 
liktų šiame ir kitame šimtme 
tyje, visos lietuvių tautos is - 
tori joje, pagarbusis rašytojas 
Jurgis Gliaudą parašė ir "Vii 
ties" leidykla Clevelande, Chio 
išleido naują J. Gliaudos kny
gą vardu SIMAS.

Tos knygos pristatymas Los 
Angeles visuomenei įvyko Los 
Angeles, Calif. 1971 kovo 14 d. 
Tautiniuose namuose, vadovau
jant Los Angeles Tautinės Sąjun
gos valdybai. Prisirinko pilnu
tėlė salė žmonių, jų garpe JAV 
ministeris nepriklausomai Lie- 
tuvai dr. Norem (pradėdamas 
dr. J. Jurkūnas teisingai paste
bėjo, kad jis tebėra JAV minis 
teris Lietuvai, nes JAV nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos ir dr. 
Norem nėra pakeistas kitu JAV 
atstovu Lietuvai), gausiai vie
tinių lietuvių kultūrininkų, pla
čioji visuomenė.

... KAD ISTORIJA MUSŲ 
NEPAKALTINTŲ 
NEVEIKLUMU...

L.A. Tautinės Sąjungos pirm, 
dr. J. Jurkūnas pasakė reikšmin
gą įžanginę kalbą. Pirmuoju pa
kvietė d r. Owen J .C. Norem, 
JAV-ių ministerį nepriklauso
mai Lietuvai. Dr. Norem tarė:

Pagerbtas esu būamasjflsų 
tarpe. Simo Kudirkos byla buvo 
aiški, jis turėjo būti Įsileistas į 
JAV, bet, deja, jis buvo piktai 
gražintas rusams, net be jo ap
klausinėjimų, dėl ko ir aš, kaip 
amerikietis, jaučiuosi kaltas, nu - 
sidėjęs.

Daugelis vidurinio išsilavini
mo amerikiečių nežino apie Lie
tuva, kiek būtina žinoti. Panašiai 
ne tik su Lietuva. Vienam ameri 
kiečių un-te 18.000 studentų buvo 
raštu paklausti, ar galėtų iš
vardinti bent keturis biblijos 
rašytojus, bent keturis apašta
lus. Ir 14.000 amerikiečių stu-

ALGIRDAS GUSTAITIS

dentų negalėjo išpildyti tokį pa
prastą klausimą, kai aš manau, 
kiekvienas čia esantis lietuvis 
lengvai išvardintų ne tik 4-ris 
bet ir daugiau Kristaus apašta 
lu. Net JAV prezidentas buvo nu 
stebintas ir supykintas Kudirkos 
įvykio.

Rusai tyli ir tiki, Simo Kudir
kos istorija bus pamiršta. Ne
leiskite tai įvykti! Neleiskite nu
mirti Kudirkos vardui.

Per daug nekreipkite dėme
sio į amerikiečių politikus. Jie 
visad parems, nes tikisi gauti 
jūsų balsus. Daugiau dėmesio 
kreipkite į žinių komentatorius, 
žurnalistus. Jų klausosi, juos 
mato, juos skaito milijonai žmo
nių, su jo nuomone skaitosi ir po
litikai.

Komunistai JAV kontroliuoja (Nukelta į 6 psl.)

Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 
kn3 ’gą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
ria išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol. GAUNAMA DIRVOJE

Siunčiu dol. ir prašau atsiusti man

egz. SIMAS $. .

?• 7;: r o adresas

daugelį spaudos New Yorke. Lie
tuviams reikia stengtis išeiti į 
Amerikiečių auditoriją, ne tik 
į savuosius ar savo draugus. 
Lietuviams, kaip ir latviams, es 
tams reikia daugiau informa
cinių leidinių, skirtų amerikie
čiams. Į tokius leidinius nedėki ■ 
te vien sausus istorinius faktus 
paįvairinkite, kad būtų įdomiau 
skaityti.

Mieli lietuviai, aš visus jus 
gerbiu. Stenkitės, kad istorija 
nepakaltintų jūsų neveiklumu. 
Dirbkite kiek kas ir kaip galite 
savo Lietuvai!

UOGINTAS KUBILIUS — S. 
KUDIRKOS TRAGEDIJOS 
VEIKLOS APŽVALGA

Simo Kudirkos tragedijos rei
kalas Los Angeles, Kalifornijos 
ir net pasaulio informacijai iŠ-
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Simas mūšy t;
(Atkelta iš 5 psl.)

višku požiūriu matomą? 
Atiduoti jį su pasididžia
vimu, su kuriuo kiek
viena išdidi tauta pri
stato plačiam pasauliui 
savo tragiškus herojus. 
Mes privalome išimti Si
mą iš brezentinio maišo, 
į kurį jį sukišo budeliai 
ir, taip pat, sukomercin 
ta plačioji periodika. Ji 
pavertė Simą sensacijų 
tiekėju, nesistengdama 
arba vengdama jo epizo
de žiūrėti tą, ką mes 
lietuviai instinktyviai ma
tome.

Tos minties vedamas, 
aš dirbau prie čia pri
statomos knygos. Tai bu- 
vo savotiška auto-hipno- 
zė, palaiminga savo tu
riniu ir tezėmis. Stebuk
linga galia palaikė ma
ne. O rodėsi, kas pusla
pis vis reikėtų šaukti dra
mos dalyviams: netaip, 
daryk kitaip, spręsk ki
taip, būk žmoniškas, tu > 
esi atsakingas už dideli, 
istorišką įvykį. Bet žiau
rioji realybė, vesdama 
autorių Vigilanto dė- 
niais, Bostono svarsty
mais ir Washingtono ka
binetais, liepė viską imti 
kuo arčiausiai tiesos. Ir 
ta realybė liepė man, tie
siog verkiant, stovėti ant 
Vigilanto denio ties ant 
grindų gulinčiu brezenti
niu maišu, kuriame žiau 
riai sutramdytas ir kan
čios didybėje buvo nau
jas legendinis lietuvių 
tautos asmuo Simas Ku
dirka.

Dabar, kaip pilotai, 
dramos dalyviai nusi
plauna savo rankas. Ar 
ir mes laikysime Simą 
budelių atneštame bre
zentiniame maiše, paža
botą ir nebylų? Juk jis 
sakė "aš noriu eiti su ju
mis”. Jis norėjo įžengti 
į laisvą pasaulį. Talkin
kime jo kelionei į laisvą 
pasaulį. Duokime pasau
liui Simą anglų kalba. Pa
rengiamieji darbai jau 
pradėti. Paremkime 
tuos darbus ir savo ran 
komis, kurios dar jau
čia piketų plakatų nėšio-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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jimą. Suteikime talkos 
sumanymui. Atneškime, 
įnašą į tą sumanymą...

Subeletristintos realy 
bės formoje, kaip rodo 
praktika, įspūdingiausia 
ir geriausia pristatyti 
įvykį. Amerikoje ir Eu
ropoje tai yra mėgiamas 
pristatymo metodas. 
Tos minties vedamas ir 
aš pasirinkau tą metodą 
kur knygoje kiekvienas 
gestas ir kiekvienas po
sakis yra beveik auten
tiškas ir kur nėra, ta
čiau, tardymo protoko
lų sausros.

Tegu Simas, kuris bu
vo išvilktas iš Vigilanto 
sugrįžta į laisvą pasaulį 
kaip nenugalėtas hero
jus. Padėkime jam už
baigti jo istorinę misiją. 
Talkinkime Simui pasi
rodyti anglų kalba.

Jis pasakė "Aš noriu 
eiti su jumis". Mes, lais
vojo pasaulio vaikai, pa
dėkime jam eiti erdvin
gais laisvojo pasaulio 
pločiais.

Simas žavėjosi čekų 
studento susideginimu 
dėl laisvės, nes sena lie
tuviškoji Pilėnų dvasia, 
kur lietuviai pasirinko 
liepsnas ir mirtį, bet ne 
vergiją, buvo gyva jo 
dvasioje. Neleiskime tos 
liepsnos atšvaistoms pri
gesti mumyse. Talkinki
me Simui Kudirkai "eiti 
su mumis". Atskleiski
me tą siekįpasauliui ang
liškoj šios knygos versi
joj. Simas gali pasirody
ti anglų kalba. Jis turės 
būti minimas plačios 
spaudos vertinimuose, 
ir vėl iš naujo, visa jo 
tragiškoji istorija atsi
ras plačios spaudos skil
tyse. Prestižo ir akade
minės leidyklos sudėtin
gas aparatas, vertimas, 
spausdinimas ir ryšys 
su platintojais, o kas 
mums svarbiausia, su 
amerikiečių spauda, jau 
yra parengties stovyje. 
Pajudinti tam aparatui 
reikia 3000 dolerių. Ar 
gi tai suma, prieš kurią 
sukluptų mūsų visuome
nė? Paprašius man tal
kos tiktai prieš savaitę, 
kada paaiškėjo man, kad 

turiu eiti į knygos išlei
dimą savo anksčiau pra 
mintu taku, apeliuoda
mas į lietuvių solidaru
mą su m ano sumanymu, 
aš gavau apie aštuonius 
šimtus dolerių. Trys iš 
rėmėjų yra garbinti šim
tininkai. Iš jų pats pir
masis yra Los Angeles 
lietuvių parapijos kle
bonas. Kitas yra Simas 
Kašelionis, trečias yra 
kunigas Morkūnas iš 
Iowos. Tas reiškinys pri 
pildo pasitikėjimu, kad 
SIMAS nebus užguitas 
brezentiniame maiše. 
Čia yra tik viena sąly
ga: auorius pasitiki lie
tuviais, o jūs pasitikite 
manimi. Rėmėjai bus pa
skelbti spaudoje, o vajui 
pasibaigus kiekvienas 
gaus pilną apyskaitą, iš 
kurios matys kas ir kiek 
davė paramos SIMUI ir 
kad tie pinigai įmokėti 
leidyklai. Kiekvienas 
gaus ir SIMO versiją ang
lų kalboj, pagal ameri
kinius knygos standartus 
puikiai išleistų knygų. 
Čia tiktai viena ir reikš
minga sėkmės sąlyga: 
kuo skubesnė talka, kuo 
stambesnė auka, tuo sku
biau leidyklos aparatas 
pajudės, ir tuo greičiau 
knyga išeis į visuomenę. 
Pagal dabartinę tos tal
kos padėtį, reikia jau ne 
penkiolikos šimtininkų, 
bet devynių ne trisde
šimt pusšimtininkų, bet 
dvidešimties. Dalinės gi 
aukos irgi greitai apma- 
žina bendrąparamos su
mą. Aš negaliu tikėti, 
kad tokie realūs ir leng
vai plačiai mūsų visuo
menei padengiami skai
čiai kam nors atrodytų 
nerealūs. Juk kiekvie
nas, tik mintim sumes- 
nas matome kad galima, 
paliekant vieną knygą 
sau, dešimtį knygų pa
skleisti amerikiečių tar 
pe. Ir tos knygos bus duo 
tos už aukos dydį. Aš 
kviečiu paremkite Si
mą. Jeigu esate kitos nuo
monės, ačiū už dėmesį 
mano žodžiui ir prašy
mui.

Iš visos širdies dėko
ju Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriui, kuriam 
vadovauja dr. Juozas Jur
kūnas, talkinamas inž.
Antano Mažeikos ir agr. 
Broniaus Dūdos, už kny
gos Simas pristatymo su
organizavimą ir tokį iš
kilnų ir puikų pravedi- 
mą.

Dėkoju aukštiesiems 
s večiams, p agerbu- 
siems susirinkimą, kon
sului daktarui Juliui 
Bielskiui su Ponia, bu
vusiam JAV ministeriui 
Lietuvai dr. Owen No- 
rem su Ponia.

Programos dalyviams 
— knygos SIMAS talentin 
gam įvertintojui ir ma
no geram bičiuliui buv. 
Lietuvos diplomatui Čes
lovui Gedgaudui.

Knygos ištraukai per
teikti skyrusiai savo pui
kius aktoriškus gabumus 
poniai Ramunei Jurkūnai- 
tei-Vitkienei.

Mūsų jaunųjų veiklos 
vadovui, puikiam de
monstracijų vadovuiinž. 
Uogintui Kubiliui, už jo 
konstruktyvinį įnašą į 
šio parengimo turinį.

Ir visiems tautie
čiams, kurie pagerbėte 
čia, nenoriu sakyti kad 
mane ir mano knygą, bet 
pagerbėte čia naują lie
tuvių tautos legendą ir 
naują lietuvių rezis
tencijos šaltinį — Simą 
Kudirką. Ačiū.

A.A. KAROLIS GRINTALIS
Negailestingai retindama ne

gausią Baltimorės lietuviją, juo
doji viešnia - pasalūnė šį kartą 
išsivedė vietinės Taut. S-gos 
skyriaus vieną stropiausių na
rių -- Karolį Grintalį. Neįlgai 
pasirgęs, būdamas 70 metų, nu
mirė š.m. vasario 29 d.

Karolis gimęs 1900 m. liepos 
11 d. Kraštų dvare, Papilio vals
čiuje, Biržų apskr. Jo tėvai bu
vo vokiečių-latviųkilmės. Prieš 
I-jį pas karą Grintaliai gyvenę la
bai turtingai, nes dvarui pri
klausė 1200 ha žemės plotas. Va 
žinėdavę ketvertu puikių baltų 
arklių. Lietuvai atsikūrus, vyk
dant žemės padalinimą, Grinta- 
liams palikta tik 150 ha.

Nors iš mažens nebuvo auklė
jamas būti lietuviu (namų kalba 
buvo latvių, vokiečių ar rusų) 
šis dvarininko sūnus Lietuvai 
turi daug nuopelnų.

Kad tėvas ir nepritarė, išėjo 
savanoriu Lietuvos kariuome
nėn. Stojo karo mokyklon, bet 
dėl nepakankamos sveikatos 
iš jos atleistas, tris metus iš
tarnavo aviacijoj mechaniku ir 
lakūnu. Čia prarado viena ausi
mi klausą, kai kartą, skubotai 
frontan gabendamas paštą, iš
skrido be galvos apdangalo 
(šalmo). Kita ausis nukentėjo ka
ro metu Dancige nuo sporgimo 
trenksmo.

Jo savanoriškumas betgi ne- 
užskaitytas, nes tuo laiku jau 
buvo prasidėjus mobilizacija. 
Apdovanotas Vyties Kryžiumi, 
šaulių S-gos ir kitais žymeni
mis. Ypač daug yra padirbėjęs 
Šaulių S-gai. Suorganizavo Pa
pilio valsč. šaulių ugniagesių 
būrį (anksčiau ten visai jokio 
nebuvo). Apskritai, savo gimta
jame Papilio valsčiuje buvo vie
nas didžiausių veikėjų.

Bolševikams 1940 m. užėmus

SIMAS PLAUKIA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

skirtinai gerai pristatytas dėka 
inž. Uoginto Kubiliaus, neabejo
tinai vyraujančio veikėjo šio is
torinio įvykio garsinimui užsie
niečiuose. Jis davė puikiai pa
rengtą jaunimo ir demonstrantų 
atliktos veiklos apžvalgą. Prane
šimas taiklus, lietuviškas, kon
kretus. Du kart buvo pertrauk
tas plojimų. Kuria proga tas 
raštas turėtų būti paskelbtas iŠ 
tisai, todėl čia jo nė neaptariu, 
tik nuoširdžiai sveikinu Uogin
tą Kubilių, kuris sugebėjo už
degti Los Angeles lietuvišką jau
nimą ir su juo sugebėjo tiek 
daug atlikti lietuvių tautos ir 
laisvojo pasaulio naudai.

PARTIZANU DVASIA 
LIETUVIUOS NEPRANYKO

Česlovas Gedgaudas, "Vil
ties" leidyklos pradėtos spaus 
dinti knygos apie senosios lietu 
vių tautos praeitį autorius, vaiz 
džiai atliko knygos "Simas" apta
rimą. Simo Kudirkos ir kitų 
jau bolševikų okupacijoj užaugin 
tų lietuvių ryžto žygiai liudija, 
kad partizanų dvasia lietuviuose 
nepranyko. Tarė:

"Pats ’kidnapping’, -- Ame
rikos vandenyse, Amerikos lai
ve, taigi mūsų neginčytinoje te
ritorijoje smurtu žmogaus gro 
bimo įvykis aprašomas tuo pat 
faktišku, bešališku stiliumi, ku
ris jus visgi sukrės iki kaulų 
smegenų. Jis man priminė pa
našiai užprotokoluotus Jeanne 
d’Arc deginimo bylos aktus.

Jis man priminė taip pat če
ko Jan Palic didvyrišką auką, 
susideginusio rusams Prahon 
įžengus.

Jis man priminė ir mūsų ku
nigaikščio Margerio švenąją 
mirtį, kuria jisai visam pasau
liui ir visiems amžiaus išdidžiai 
įrodė, jog tai ne vergų tautos esą 
ma.

Deja, Simui neleido net nusi
žudyti, kai jis maldavo apstul
busių amerikiečių pareigūnų: 
"Duokite man bent peilį nusižu
dyti!..."

MENIŠKAS KNYGOS 
IŠTRAUKŲ PRISTATYMAS

Ne vienam ašaras išspaudė 
meniškas R. Jurkūnaitės-Vitkie- 
nės skaitymas iš J. Gliaudos kny
gos "Simas". Be abejo, kūrinys 
parašytas gyvai, meniškai, ne- 
apleidžiančiai, sukrečiančiai.

Širdingai patariu lietuviams 
įsigyti "‘Simą", kuri, papuošta 
iškalbiu spalvotu viršeliu, te
kainuoja $3.00.

A.A. K. Grintalis

Lietuvą, repatrijavo Vokietijon. 
II-jo pas. karo metu tarnavo 
Minske Gudijos Generalkomi- 
saro įstaigoje, miškų eksploa
tacijos skyriuje vertėju. Parva
žiuodamas namo, kur buvo pa
silikusi šeima, Lietuvos pogrin
džiui kartais slaptai sunkveži
miu pa r veždavęs ginklų.

Į Ameriką atvyko 1956 m. Dar 
Vokietijoj gyvendamas, išmo
ko baldų apmušimo amato ir juo 
visą laiką vertėsi ir šiame kraš
te.

Nuo liet, visuomeninės veik
los neliko nuošaly ir čia, išei
vijoj. Šalia Taut. S-gos, kurios 
nariu velionis buvo jau ir ne- 
prikl. Lietuvoj, čia dar priklau' 
sė ramovėnams ir Bendruome
nei. Visur nuoširdus ir rūpes
tingas narys.

Visa širdimi norėjo dar su
grįžti tėvynėn.Tvirtai tikėjo Lie
tuvos išsilaisvinimu, tik tam, 
pasak jo, reikią nuolat dirbti, 
krutėti. Visada būdavo lietu
vybei pareigingas, niekad neiŠ- 
sisukinėjo nuo tautinio darbo. 
Yra dalyvavęs beveik visuose 
žygiuose ir demonstracijose, 
kur tik kada jos rengtos Lietu
vos reikalu Baltimorėj,Washing> 
tone ar kartą net New Yorke. 
Stengėsi lankytis į kiekvieną vie. 
tos lietuviųparangą. Jau sirgda
mas, vis rūpinęsis, kad jo namiŠ 
kiai ir giminės nueitų, net ap
rėkdavęs, kai šie mėgindavę at
sisakyti.

Šnekant apie Lietuvą, jam net 
akys nušvisdavę. Kai per radiją 
išgirsdavęs ramovėnų maršą 
"Gaudžia trimitai", jam ašaros 
riedėdavę per veidus.

Giliai jautė meną, buvo klasi
nės, pa v. J. S. Bacho muzikos 
mėgėjas, pats mokėjo skambin
ti fortepijonu. Kad ir geriau už 
kitus išauklėtas ir labiau išpru
sęs (šalia paminėtų kalbų mokė 
jęs dar ir prancūzų, buvo pra
mokęs ir daniškai), a.a. Karolis 
savęs nekėlė. Norėjo būti tik tik
ru lietuviu ir geru žmogumi. Su 
visais bodavo nepaprastai man
dagus, malonus ir džentelmeniš
kas. Buvo liekno, nestipraus sto
to. Nors gyvenimas jam toli gra
žu nebuvo lengvas, tačiau niekad 
nesiskųsdavo, visuomet besi- 
šypsodamas skleidė aplinkui 
jaukų draugiškumą. Jo tipo žmo
nės dabar jau darosi retenybė.

Būdamas jautrus lietuviš
kiems reikalams, būtų galėjęs 
daugiau ką gera nuveikti, jei ne 
kurtumas. Nekartą apgailes
tavo, kad dėl tos kliūties nega
lįs būti visuomenei naudinges
nių.

Paragintas, žadėjo surašyti 
savo atsiminimus. Gerai pažino
jęs Step. Darių, su juo buvęs to 
je pačioje eskadrilėje. Pasako
davo labai įdomių dalykųapiesa 
vo tarnybą Minske, kur iš arti 
turėjęs progos stebėti vokiečių 
Verwaltung’ą. Kai ką jau buvo 
užrašęs, pav. apie "Juodąją mū
sų aviacijos dieną", kai,apsime
tę lietuviais, pateko į skraidy- 
tojų tarpą du lenkų agentai, ku
rie, progai pasitaikius, nuskrai
dino lenkų pusėn du mūsų lėktu
vus. Paaštrėjusi liga ir pagaliau 
mirtis užrašus, vos pradėtus, 
nutraukė.

Jį pribaigė piktybiniai augliai 
iš plaučių persimetę į galvą. Li
gos metu turėjo visą eilę prie
puolių. Užgeso be skausmo.

Paliko žmoną Bronę Kazlaus. 
kaitę, to paties Papilio valsčiaus 
Ūkininkaitę, Baltimorėje gy
venantį sūnų Algimantą, lankiu
sį Vasario 16-tos Gimnaziją, da
bar dailininką-tapytoją ir 6 me

tų vaikaitį, taip pat Algį, ku
riam velionis prieš mirtį savo 
liet, kario ženklelį prisegė prie 
švarkiuko, tarsi įpareigodamas, 
kad ir trečios kartos Grintalis 
užaugtų lietuviu-kovotoju.

Laidotuvių išvakarėse vien
minčiai surengė šermeninėje at
sisveikinimo apeigą. Į tautine 
vėliava ir daugybe gėlių papuoš 
tą karstą susikaupę žvelgė aša
rotos artimųjų akys ir vis be- 
sirenką Baltimorės lietuviai 
kurie vienas po kito klaupėsi 
maldai už šį kilnų ir kuklų žmo
gų.

Taut. S-gos vardu su velio
niu atsisveikino vietos skyriaus 
pirm. VI. Bačanskas, sujaudintu 
balsu kreipdamasis: "Tu savo gy
venime buvai draugiškas, pa
slaugus ir geras lietuvis. Mes, 
pasilikusieji, stengsimės sek
ti Tavo pavyzdžiu. Jei likimas 
mums lemtų dar sulaukti Ne
priklausomos Lietuvos, sugrį
žę pasakysim Tėvynei, kad Tu 
buvai tikras patrijotas. Paliu- 
dysim, kad Tu užauginai savo 
idėjų įpėdinį — sūnų Algiman
tą. Melsimės, kad Aukščiau
sias paskirtų Tau tinkamą vietą 
savo karalystėje. Apeigą užbai
giant, sugiedota "Marija, Ma
rija" ir Tautos Giesmė.

Rytojaus dieną, spiginant stip
riam šalčiui ir šiaurės vėjui 
žnaibant, velionio palydėti šer
meninė vėl prisipildė. Kalvinų 
dvasininkas Rev. Dr. PaulSnead 
pasakė filosofinio turinio pa
mokslą apie žmogaus paskirtį 
ir jo likimą, taipgi paguodžian 
čias ištraukas iš §v. Rašto. Ne
trukus ilga mašinų virtinė išsi 
tiesė Loudon Park kapinių link. 
Ilgokai pavinguriavus didžiulio 
mirusiųjų miesto gatvėmis, 
prieš akis atsiskleidė a.a. Ka
rtelio amžinojo poilsio vieta — 
pakili aikštelė, apaugusi me
džiais.

Dvasininkui atkalbėjus mal
das, paskutinį atsisveikinimo žo
dį tarė buv. Baltimorės Taut. 
S-gos skyr. pirm. M. Karaša: 
"Žmogaus gyvenimas įspraus
tas tarp dviejų nepakeičiamų ir 
labai prieštaringų įvykių -- gi
mimo ir mirties. Kūdikiui gi
mus, visi džiaugiasi, linki jam 
ir tėvams laimės ir sėkmingo 
gyvenimo. Mirties galybei už
klupus, visus apima liūdesys ir 
skausmas. Didžio nusiminimo 
priblokšti, šią valandą esame 
mūsų mielo vienminčio Karolio 
Grintalio paskutinio matomo 
žingsnio liudininkais.

Velionis, Lietuvos aukŠtai- 
tijos šiaurės rytų pakraščio sū
nus, buvo ištikimas ir drausmių 
gas daugelio tautinių Neprikl. 
Lietuvos organizacijų narys ir 
raižė tėvynės padangę lėktuvu, 
Šiame krašte K. Grintaliui teko 
sunkiau už kitus kurtis, nes dėl 
vis blogėjančios klausos neleng
va buvo gauti geresnis darbas. 
Didelėmis pastangomis įsigijo 
namą mieste, o vėliau ir žemės 
sklypelį užmiesty, prie van
dens, kur tikėjosi gamtos prie
globstyje ramiai Įeisiąs likusias 
savo gyvenimo dienas. Tačiau 
paslaptinga liga ir greita mir
tis atėmė ir šią paskutinę viltį. 
Ramybės angelas tesaugoja jo 
kapą, ir amžinos šviesos palai
ma teglobia jį amžinybėje".

Velionio svainis akt. Jonas 
Kazlauskas gerokai sušalusius 
lydėtojus pakvietė į Liet. Svetai
nę pietums.

Nors a.a. K. Grintalis nepa
geidavo nei iškilmių nei vaini
kų, tačiautarpplikomis šakomis 
augmenijos ir šaltų paminklų ge
roka kupeta dar nespėjusių su
šalti gyvų gėlių prie iškastos 
duobės marguliavo ir plieskė 
įvairiomis spalvomis. Jos ne
trukus suglebo ir sunyko, kaip 
ir neišsipildžiusios velionio vil
tys dar sugrįžti laisvon tėvynėn.

S. M.

1NJECT1ON MOLDING

FOREMAN
EXPF.RIF.NCED ONLY

We have an imniediate opening for 
full tinie permanent production fo're- 
man. lf you are production minded 
call 3 13-294-7150 for an intervievv 
appointment.

POLY TECH PLASTICS 
30450 Little Mack 

Roseville, Mich.
(20-22)

OWNER-OPERATORS 
WANTED

lf you have a late niodel tandem 

tractor and experience in interstate 
operation, join our grovving company 
covering the Eastern and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 
Paid benefits. Apply to:

ST. LOUIS FRE1GHT L1NES
U.S. 20. 1/4 Mile West of Route 421, 
Michigan City, Indiana, or Call (219) 
874-6271. (20-34)



1971 m. kovo 24 d. DIRVA Nr. 22 — 7

L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• A. L. Tautinės S-gos 

Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.). Dabotvarkėje
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus atstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija. -Laukiama gausaus 
skyriaus narių dalyvavimo.

CLEVELANDO 
LIETUVIAI GYDYTOJAI 

AUSTRALIJOJE
Kovo 13 dieną į Sydnėjų 

atskrido būrys Clevelando 
lietuvių gydytojų iš Ame
rikos. Tai buvo maloni 
staigmena, nes anksčiau 
Sydnėjus bei Australija su
silaukdavo tiktai pavienių 
svečių iš užjūrių (išskyrus 
krepšininkus).

P a g erbti atvykstančius 
Clevelando gydytojus Syd
nėjaus lietuviai gydytojai 
surengė sutikimo ir susipa
žinimo vakarienę pas p.p. 
Kazokus. Į suneštinę vaka
rienę atsilankė šie Sydnė
jaus gydytojai: K. ir J. 
Bagdonavičiai, dr. V. Bar- 
kienė, agr. B. Barkus, dr. 
Vingilis su ponia, dr. Mik
nius su ponia, dr. I. Venclo
vas, dr. R. Kavaliauskaitė, 
dantų gydytojos Jerem- 
bauskienė, Grudzinskienė, 
Gumeniukienė, Reisonienė, 
Grincevičiūtė-Wallis ir na
mų šeimininkė dantų gydy
toja G. Kazokienė su vyru 
ir dukra. Be to, dar buvo 
ALB Sydnėjaus apyl. pirm. 
A. Reizgys su ponia, "Mūsų 
Pastogės” redaktorius dr. 
A. Mauragis ir V. Skrinska.

Į šį priėmimą atsilankė 11 
Clevelando svečių: dr. Ed
mundas ir Milda Lenkaus
kai, dr. J. Skrinska su po
nia, dr. Gražina ir inž. Ri
čardas Pauliukoniai, dr. 
čeičiai, p. Brizgienė ir vet. 
dr. VI. Bložė su ponia.

Svečius trumpai pasvei
kino Sydnėjaus Liet. Gydy
tojų Vald. pirm. dr. I. Venc
lovas ir namų šeimininkė 
dr. G. Kazokienė. Svečių 
vardu kalbėjo M. Lenkaus
kienė. Be malonių vaišių 
ir pasikalbėjimų, dr. J. 
Skrinska visus nufilmavo, 
o Ugnė Kazokaitė fotogra
favo. Nors svečiai buvo la
bai išvargę, nes ryte at
skrido iš Naujosios Zelandi
jos ir visą dieną važinėjo 
po Sydnėjų, vistiek jie pra
leido šeštadienio vakarą 
Sydnėjaus kolegų tarpe.

(bb)

• Jonas Baranauskas, il
gametis clevelandietis ir 
Dirvos skaitytojas, išėjęs į 
pensiją, persikelia gyventi 
į Floridą, St. Petersburgo 
miestą, kur jis prisijungs 
prie savo giminių.

• Mirė Uršulė Vincevi- 
čienė kovo 17 d. Clevelande, 
veikli lietuviškų organiza
cijų narė. Palaidota kovo 
2o d. iš Nauj. parapijos 
bažnyčios Visų Sielų kapi
nėse.

• Alvin Ailey amerikie
čių šokių teatras iš penkio
likos jaunų šokėjų yra ap
keliavęs visą pasaulį, šį 
penktadienį, kovo 26 d.,
8:30 v. v. ir šeštadienį, ko
vo 27 d., 2:30 v. p. p. ir 
8:30 v. v. Clevelande Music 
Hali duos įspūdingą pasta
tymą. Bilietai nuo 6 iki 4 
dol. gaunami Convention 
Center kasoje, pas Burows 
ir Higbee.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, kovo 25 d., 8 v. v. įvyks 
imtynės tarp Ernie Ladd ir 
Domenic Denucci, o taip 
pat Tex McKenzie susitiks 
su ”Sweet Daddy” Siki. Bi
lietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoje ir Richman’s.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Lietuvių šv. Jurgio pa
rapijai reikalinga šeiminin
kė. Kreiptis į kleboną kun. 
B. Ivanauską, 6527 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
44103. Tel.: (216) 431-5794.

(22-23)

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės i V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

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

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. Ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242/

SANTA MONICA
• Pranas Alekna, 73 m. 

mirė po sunkios ligos Santa 
Monikoje, Kalifornijoje. Jis 
buvo ūkininkas, kilęs iš su
sipratusios lietuvių šeimos 
Plundakų kaime, Kupiškio 
valsčiuje, Lietuvos kariuo
menės ats. vyr. puskarinin
kis, veiklus šaulių Sąjun
gos narys, atskirtas nuo 
šeimos karo audros sukuriu 
buvo pirmasis D. P. atvy
kęs į Clevelandą ir atitin
kamai valdžios, spaudos ir 
televizijos atžymėtas.

Jis gyveno Clevelande iki 
išėjęs į pensiją, persikėlė 
pas savo gimines į Kalifor
niją. Lietuvoje liko žmona, 
vaikai, anūkai, broliai ir se
suo, o Kalifornijoje paliko 
liūdinčią savo seserį Juliją 
Plukienę, jos sūnų ir jo šei
mą ir du jaunesnius broliu4? 
Australijoje.

DETROIT
• Poetė Liūne Sutema 

atvyksta į Detroitą ir daly
vaus specialiai jos kūrybai 
skirtoje poezijos popietėje, 
kuri įvyks kovo 28 d., 3 vai.

DĖL JŪSU MES ESAME ČIA!
Cuyahoga Community College siūlo daugiau kaip 700 kursų nuo pirmadienio 
iki šeštadienio — dienomis ir vakarais. Yra galimybė, kad vienas iš jų yra 
jums. Paimkite kurią vieną klasę — arba pradėkite ruoštis laipsniui. Bet pra
dėkite dabar, užsiregistruodami pavasario ketvirčiui.
CCC siūlo jums platų pasirinkimą technologijoje, biznio arba kitose profesinėse 
srityse, lygiai kaip ir suprantamą pasirinkimą Liberal Arts kurso. Jaunuoliai ir 
suaugę ima pilną ar dalinį kursą kolegijoje keturiose vietose Clevelando miesto 
centre, Parma, Lyndhurst ir Warrensville Heights.
Tai yra jūsų kolegija — CCC atviros durys VISIEMS baigusiems high school ir 
individams 19 metų amžiaus ir vyresniems, kurie nors nėra baigę high school, 
bet kuriems kolegijos lygio instrukcijos būtų naudingos.
Pigus instrukcijos mokestis — Jūs galite sau leisti eiti į CCC — kaina yra tarp 
žemiausių mokesčių Ohio valstijoje. Tai yra įmanoma, nes CCC yra vieša insti
tucija — apskrities išlaikoma ir valstijos remiama. Dalinio laiko studentai moka 
$7.70 ketvirčiui už kredito valandą. Mokestis vidutiniškam CCC kursui (3 kre
dito valandos) yra $23.10.

REGISTRACIJA

Klasėms į WESTERN CAMPUS ar SOUTHEASTERN ACADEMIC CENTER 
registruokitės WESTĘRN CAMPUS, 7300 York Rd., Parma:

Mar. 30, 31 — 9 a. m.-2:30 p. m., 6-8 p. m.
Apr. 1 — 9 a. m.-3 p. m., 6-8 p. m.
Apr. 3 — 9 a. m.-noon

Registracija vakarinėms klasėms į Southeastern Academic Center bus priimama 
Warrensville Heights High School, 4270 Northfield Rd.

Mar. 27 — 9 a. m.-noon and Mr. 29 — 6-8 p. m.
Klasėms į METROPOLITAN CAMPUS ar į EASTERN ACADEMIC CENTER, 
registruokitės METROPOLITAN CAMPUS, 2900 Community College Avė., prisi
laikant šios tvarkos:

Naujiems Grįžtantiems ar
studentams buvusiems studentams

Dienos registracija 
Mar. 30, 31, Apr. 1 — 9 a. m.-2 p. m.

Vakaro registracija
(Tik į vakarines klases)

Mar. 30, 31, Apr. 1 — 4-8 p. m.
Jūsų patogumui, jei negalite registruotis pagal Metro tvarkaraštį, prašom susi
siekti tiesiog su Metro Office Admissions and Records, 241-5365.

Registracija į vakarines klases Eastern Academic Center bus priimama Charles 
F. Brush High School, Mayfield at Evanston Rd., Lyndhurst.

Mar. 24, 25 — 6-8 p. m.

Papildomoms informacijoms ar dėl registracijos tvarkos, skambinkite tel. 845-4000 
(Western Campus ir Southeastern Academic Center) arba 241-5365 (Metropolitan 
Campus ir Eastern Academic Center.

— Klasės pradedamos balandžio 5 —

Cuyahoga Community College
DĖL JŪSŲ MES ESAME ČIA!

Dienos registracija
Apr. 2 — 9 a. m.-2 p. m.

Vakaro registracija 
(Tik į vakarines klases)

Mar. 30, 31, Apr. 1 — 4-8 p. m.

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 !4% 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Lietuvių Namuose.
Literatūros popietę ren

gia LB apyl. valdyba ir 
kviečia visus savo kultūra 
besidominčius detroitiečius 
atsilankyti, susipažinti su 
poete ir jos kūryba.

• Lietuvių Namų Drau
gija praeitų metų laikotar
pyje turėjo 26,493.00 dole
rių pajamų ir apie tiek pat 
išlaidų. Skolų dar turi 
3,270.00 dolerių. Praeitais 
metais išdažytos abi Lietu
vių Namų salės ir tam rei
kalui išleista virš 2,000.00 
dolerių. Uždengtas naujas 
stogas, kainavęs 1,000.00 
dolerių. Nupirkti ir nu
griauti du namai ir praplės
ta automobiliams pastatyti 
aikštė.
3,500.00 dolerių. Vedamos 
derybos ir trečiam namui 
nupirkti. Tas namas stovi 
tarp nupirktų namų ir jo 
nupirkimas būtų didelė 
nauda Lietuvių Namams.

Tas pareikalavo

A.A. VINCENTAS GUDAITIS
Chicagoje vasario 13 d. 

mirė Vincas Gudaitis, su
laukęs 76 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Gu
daičių km., šakių apskrity
je. Amerikoje išgyveno 21 
metus.

Nuliūdime liko žmona 
Agota, duktė Jolanta Kere- 
lienė, žentas inž. A. Kere
lis ir dvi anūkės Vilija ir 
Svajonė.

Velionis priklausė Lietu
vių Karininkų Ramovei ir 
Lietuvių Tautinei Sąjungai, 
Lietuvių Bendruomenei ir 
Balfui.

1918 m. buvo Vilniuje 
Lietuvos Tarybos tarnauto
jas ir Vidaus Reikalų Mi
nisterijos raštvedys, vėliau 
kanceliarijos vedėjas, 1919 
m. Karo ligoninės ūkio vir
šininkas. 1920-21 m. Ka
riuomenės Intendant ū r o s 
K a n celiarijos viršininkas.

A.A. Vincas Gudaitis

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103
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Prašau siųsti Dirvą 1 metams ((A metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., meta 
dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką dol.

Parašas

Adresas

1921-23 m. Kariuomenės 
Intendantūros maisto ir pa
šaro skyriaus viršininkas. 
1923 m. Klaipėdos Krašto 
savanorių armijai inten
dantas. 1935 m. išėjo į at
sargą, Kariuomenės įsaky
mu buvo pakeltas į vyr. lei
tenanto laipsnį. 1939 m. 
rugsėjo mėn. paskirtas 
"Lietūkio”, "Maisto” ir 
"Pieno Centro” veikimo in
spektorium.

1939 m. kovo 23 d. vokie
čiams užėmus Klaipėdą, iš 
"Lietūkio'’ tarnybos pasi
traukė ir Kaune įsteigė ur
mo prekybą ”Importas-Ex- 
portas”.

Tą firmą 1939 m. lapkri
čio mėn. perkėlė į Vilnių, 
kur įsteigė du sandėlius ir 
nuo lenkų nupirko gastro
nomijos krautuvę ir sacha
rino fabriką. Sovietams už
ėmus Lietuvą, jo nuosavy
bės buvo paimtos, o pats 
apsigyveno savo ūkyje Su
valkijoje, netoli Barzdų — 
Pilviškių, Stainiškėse. Iš

ten su šeima, žmona ir duk
terimi, 1944 m. išvyko į 
tremtį — Vokietiją.

Regensburge įsijungė į 
stovyklinį gyvenimą. Vė
liau teko gyventi Scheinfel- 
de, kur buvo stovyklos ad
ministratorium. 1948 m. 
persikėlė į Felbachą, prie 
Stuttgardo, o 1949 m. lie
pos 30 d. atvyko į Ameri
ką, kur prasidėjo sunkus 
naujakurio gyvenimas, kaip 
daugeliui tūkstančių lietu
vių svetimame krašte.

Chicagoje dirbo kavos 
pakavimo įmonėje, o 1960 
m. išėjo į pensiją. Paskuti
nį dešimtmetį gyveno pas 
žentą. Velioniui gyvenimas 
JAV buvo nedėkingas. Jis 
Čia turėjo 4 operacijas. Bu
vo labai kantrus ir tylus, 
taikaus būdo žmogus. Dėl 
ligų negalėjo aktyviai pasi
reikšti visuomeninėje veik
loje, bet ją paremdavo sa
vo auka. Jis rėmė kiekvieną 
gerą sumanymą.

Netekome garbingo ir 
darbštaus zanavyko. Skau
da širdį jo artimiesiems ir 
visiems jo draugams, pažįs
tamiems ir bičiuliams. Ilsė
kis, Vincentai, ramybėje, 
kurios šiame pasaulyje tik
rai neturėjai.

A. Gintneris

• Lietuvoje prie Baltijos 
jūros mėgėjas archeologas 
Juozas Mickevičius atkasė 
900 metų tvirtovės griuvė
sių liekanas.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SIMO NAUJA LAIDA
Per kelias savaites bai

giant išparduoti J. Gliaudos 
veikalą Simas, kuriame ap
rašomos Simo Kudirkos 
pergyvenimo valandos, šią

savaitę išleidžiama antroji 
laida.

Tai retas atsitikimas mū
sų spaudos istorijoje, kad 
knyga būtų taip perkama.

• žmogaus Teisių Lyga

y

Vilties Draugijos šimtininkui, Korp! 
Neo-Lithuania filisteriui ir valdybos nariui, 
Naujosios Vilties Leidėjų Tarybos pirmi
ninkui

DR. LEONUI KRIAUČELIŪNUI
su šeima, jų mylimai motinai, uošvei ir mo
čiutei A. A. ANTANINAI KRIAUČELIŪ- 
NIENEI mirus, nuoširdžią užuojautą reiš
kia

/ .
Vilties Draugijos Valdyba

ir
Dirva

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei

A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 

mirus, dr. LEONUI ir IRENAI KRIAUČE- 

LIŪNAMS, bei jų vaikams — VIDAI, JO

LITAI ir EUGENIJUI, giliausią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi

Barbora ir Teodoras
B li n s t r u b a i

Mylimai motinai

A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI

mirus, dukrai dr. ANTANINAI, sūnui dr.

LEONUI ir šeimai gilią užuojautą reiškia

ir kartu liūdi

Eugenija ir Juozas 
Danguolė ir Eugenijus 

B a r t k a i
Ona Pulkauninkienė

A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 

mirus, jos sūnui filisteriui dr. LEONUI 

KRIAUČELIŪNUI, jo šeimai ir artimie

siems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

LST Korp! Neo-Lithuania 
Chicągos skyrius 

Ženevoje pasiuntė telegra
mą Turkijos ministeriui 
pirmininkui, prašydama ne
išduoti Bražinskų sovie
tams, o juos teisti, jeigu 
yra reikalo, pačioje Turki
joje.

I n t e r vencija Ankaroje 
taip pat padarė ženeviškė 
Tarptautinė Juristų Komi
sija ir Pabėgėlių Komisa
riatas.

NEW YORK

MIRĖ DAIL. POVILAS 
OSMOLSKIS

New Yorke kovo 17 d. 
vakare, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė a. a. dailininkas 
Povilas Osmolskis, sulau
kęs 52 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1919 
m. pedagogo šeimoje. Bai
gęs "Aušros” gimnaziją, 
studijavo Meno mokykloje 
Kaune, kurią ir baigė. Gy
vendamas Lietuvoje, vėliau 
Vokietijoje ir JAV-bėse, 
kurį laiką aktyviai reiškėsi 
spaudos darbe, iliustruoda
mas vaikų literatūros kny
gas, piešdamas knygų bei 
žurnalų viršelius, karikatū
ras, vinjetes.

New Yorke įsitraukė į 
komercinio meno sritį, vy
kusiai gamindamas teksti
lės pramonei piešinius, daž
nai panaudodamas ir lietu

viškus motyvus. Turėjo 
nuosavą dirbtuvę. Jo dar
bai pramoninkų buvo aukš
tai vertinami.

Velionis paliko žmoną 
Oną (Rutkauskaitę) ir tris 
sūnus.

SIMO PRISTATYMAS
Naujos Jurgio Gliaudos 

knygos Simas pristatymas 
New Yorke gražiai praėjo. 
Pagrindinis kalbėtojas bu
vo rašytojas Pranas Naujo
kaitis. Jo kalba ir platesnis 
aprašymas apie pristatymą 
tilps kitame numeryje.

P r i s tatymą organizavo 
ALT S-gos Richmond Hill 
skyrius.

• Prano Baltuonio skulp
tūros kūrinių paroda įvyko 
kovo 13-14 dienomis, Pran
ciškonų kultūros židinyje. 
Atidaryme kūrybą apibūdi
no Paulius Jurkus. Parodą 
ruošė ir svečius kavute vai
šino New Yorko vyresnių 
skaučių židinys Vilija, iš 
kurių daugiausia pasidar
bavo : Irena Alksninienė, 
Ramutė česnavičienė, Živi
lė Jurienė, Gražina šimuko- 
nienė ir Irena Vilgalienė.

• Lietuvių demonstracija 
Bražinskų ir Kudirkos gel
bėjimo reikalu įvyko š. m. 
kovo 14 d. New Yorko 
Times aikštėje ir netoli so-

Mylimai motinai

5, A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 

mirus, dukrai dr. ANTANINAI, sūnui dr. 

LEONUI ir jo šeimai reiškia gilią užuojau

tą ir kartu liūdi

Birutė ir Gediminas
B i s k i a i

Meilutė ir Kęstutis 
B i s k i a i

A. A.

MARIJAI GRUŠNIENEI

mirus, Dr. ARNOLDUI GRUŠNIUI, jo

žmonai GERTRŪDAI ir sūnui TOMUI 

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime

Kotryna Kazlauskienė, 
Anelė ir Gerardas Juškėnai

Brangiai Motinai

MARIJAI STRAVINSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnums JURGIUI ir 

PETRUI STRAVINSKAMS bei kitiems gi

minėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiš

kia

Stasys Virpša 

vietų JT misijos. Tai buvo 
pati didžiausia New Yorko 
lietuvių demonstracija per 
visą pusmetį — dalyvavo 
apie 500. Atvyko ir dešim
tys lietuvių iš New Jersey 
ir Cennecticut valstijų.

D e m o nstracijos tikslas 
buvo atkreipti Turkijos 
valdžios dėmesį ne tik į lie
tuvių, bet ir į JAV visuo
menės susirūpinimą, — kad 
Bražinskai nebūtų išduoti. 
Valandai praslinkus, lietu
vių minia netoli Sovietų mi
sijos reikalavo S. Kudirką 
paleisti iš kalėjimo ir leisti 
jam atvykti į JAV. Buvo 
apie 200 plakatų. Demons
tracijai pasibaigus sugiedo
tas Tautos Himnas.

Lietuvių žygį New Yor
ke stebėjo spaudos agentū
rų atstovai. Tą pačią dieną 
jis buvo plačiai paminėtas 
CBS radijo programose. 
Demonstraciją rengė Ame
rikos lietuvių akcijos komi
tetas, talkininkaujant Lie
tuvių motinų komitetui.

• Pirmasis pabaltiečių 
Šiaurės Amerikos informa
cijos kongresas įvyks New 
Yorke, š. m. kovo 27-28 d., 
Barbizon Plaza viešbutyje, 
106 Centrai Park South.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke vasario 25 die
ną turėjo gausią filisterių 
ir seniorų sueigą, kurioje 
buvo išrinkta nauja Korp! 
valdyba New Yorke ir ap
tarta daug einamųjų reika
lų. Kovo 14 dieną Korp! 
Neo-Lithuania New Yorke 
valdyba buvo susirinkusi 
savo pirmam posėdžiui ir 
pasiskirstė pareigomis — 
pirmininkė Aldona čekienė, 
vicepirmininkas ir iždinin
kas Vytautas Bitėnas, II vi
cepirmininkė ir arbiter ele- 
gantiarum Giedrė Kumpi- 
kaitė, sekretorė Irena Ne- 
mickienė, juniorų tėvūnas 
Kęstutis Staškevičius.

Korp! - veiklai pagyvinti 
sudaryta parengimų komi
sija, kuriai vadovauti pa
skirtas Kęstutis Staškevi
čius. Į parengimų komisiją

niais įeina Giedrė Kumpi- 
kaitė ir Jonas Stankūnas. Į 
parengimų komisiją na
riais įeina Giedrė Kumpi- 
kaitė ir Jonas Stankūnas. 
Į šią komisiją bus pakviesta 
dar keletą korporantų. Tarp 
kitų darbų Korporacija yra 
numačiusi surengti vieną 
jaunimo vakarą su progra
ma kviečiant prisidėti prie 
jo rengimo visas New Yor
ko akademines organizaci
jas. Pelnas tokio vakaro bū
tų paskirtas Kultūros židi
nio New Yorke statybai pa
remti.

SIMAS ANGLŲ KALBA
Trigubas Dirvos novelės 

konkurso laureatas rašyto
jas Andrius Mironas rašo:

Su džiaugsmu sutinkame 
veikalą "Simas” lietuvių 
kalba, o dar labiau matome 
reikalą paskleisti Simo Ku
dirkos tragediją amerikie
čių tarpe, nes tai labiau pa
dės mūsų Tėvynės vadavi
mo bylai, kaip kalbos.

Prisidedame prie anglų 
kalba veikalo išleidimo sa
vo kuklia $50.00 auka. Kny
gą išleidus tikimės gausi
me bent vieną jos egz.

Už laisvą Lietuvą — 
Andrius ir Ona Mironai.

Dirvos adm. mielai tal
kins "Simui” pasirodyti 
anglų kalba. Kas nori tą 
darbą paremti, prašomas 
siųsti čekį, parašius auto
riaus Jurgio Gliaudos var
du. Dirva persiųs autoriui.

SCHOOL’S

JONĄ CARROL 
ACADEMY

4431 MAYFIELD RD. 
CLEVELAND, OHIO

This school has been authorized 
under Federal Law to enroll 
Non-Immigrant Alien students. 
Cosmetology Courses & Mani- 
curing Courses.

Help those you love.
Come to America to become a 
licensed beautition.

A. Trade That Offers a Life.
Time Security.

Naujosios Vilties Leidėjų Tarybos pirminin
kui ir mecenatui

DR. LEONUI KRIAUČELIŪNUI
ir jo šeimai, mylimai motinai ANTANINAI 
KRIAUČELIŪNIENEI mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Naujosios Vilties 
Leidėjų Taryba

LST Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdybos vi
cepirmininkui

I)R. I.EONUI KRIAUČELIŪNUI
ir jo šeimai, mylimai motinai ANTANINAI 
KRI AUčELIuNIENEl mirus, gilią užuojautą 
reiškia

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Mielam prieteliui
A. A.

V L A D U I I Z O K A I č I U I 
mirus, žmoną STASĘ, (lukteri .JŪRATĘ, sūnų 
KASTYTĮ su šeima ir visus gimines giliaus skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime

Izabelė ir Antanas Jonaičiai 
Mega Barniškaitė
Rimutė ir Donatas Nasvyčiai

PADĖKA
Visiems giminėms ir proteliams. kurie man 

pareiškė užuojautos per spaudą ir asmeniškai dėl 
mano brangios motinos

KAZIMIEROS MELNIKIENĖS
mirties, širdingai dėkoju.

Taip pat dėkoju visiems atsilankiusiems į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią ant mišių skirtų 
mano tėvelių atminimui.

Didelė padėka klebonui Ivanauskui už mišių 
atnašavimą.

Jonė Karalienė ir šeima
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