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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GALAS AR PRADŽIA
IŠ dabarties ateitį spėjant

Jūratė Statkutė - de 
Rosales savo įdomiuo
se 'Tolmatos Žiburiavi
muose', samprotaudama 
apie didžiųjų imperijų by
rėjimą iš vidaus, rašo: 
"VVatergate Amerikoje ir 
Solženicinas Rusijoje 
yra du paraleliai reiški
niai. Nežiūrint labai di
delių skirtumų, visgi abu 
reiškiniai yra vienodai 
nukreipti prieš valdiškos 
vidaus kontrolės aparatū
rą ir abu vienodai parodo 
kokia bejėgė yra ta apa
ratūra, kai ji susiduria 
su vidaus spaudimu".

Čia be abejo yra kiek 
tiesos, ypač labai ati
trauktai ir iš toli žiū
rint. Tur būt teisingiau 
būtų JAV nenorą tvarky
ti pasaulį ir siekti naujų
užkariavimų sieti su Viet- santvarkos stiprumą ne- 
namo karo nesekme, ku
ri privertė abejoti buvu
sios politikos prasmingu 
mu. Ta pamoka vedė prie 
nuolatinių bandymų su
varžyti prezidento galią

VYTAUTAS MESKAUSKAS

užsienio politikos ir karo 
vedimo reikaluose, kad 
daugiau taip neatsitiktų.

Tuo tarpu Watergate 
byla yra kriminalinis at
vejis. Pats nusikaltimas, 
įsilaužimas į demokratų 
partijos Vyr. būstinę Wa- 
tergate viešbutyje, buvo 
toks kvailas, beprasmis 
ir nereikalingas, kad tie
siog sunku suprasti, kaip 
jį galima buvo sugalvoti 
ir įvykdyti. Visose kitose 
valstybėse tokia afera 
greičiausiai būtų nušluo
ta po kilimu. Dėl susidė
jusių aplinkybių taip ne
galėjo būti padaryta su 
\Vatergate byla, kuri grei
čiau įrodo amerikinės

gu silpnumą.
Solženicino atvejis yra 

kitoks. Jis niekuo nenusi
kalto, net sovietų įstaty
mus turint galvoje. Jo at
vejis, įrodo, kad jeisan-

TAIKOS ILIUZIJOS

UŽKULISIAI
Rimas Daigūnas

Europoje viešpatauja 
taika. Nebėra sienų pa
žeidimo, nei ginkluotų 
konfliktų prie sienų. Ka
žin kur, Artimuosiuose 
Rytuose, Tolimuosiuose 
Rytuose, Afrikoje vis gir 
dėti šūvius. Bet Europo
je padėtis stabilizuota, 
Europoje viešpatauja 
taika. Išlaikykime tą tai
ką ilgam.

Su tokia "taikos poli
tika" Sovietų Sąjunga at 
vyko prie Lemano ežero 
Genevon. Stabilios taikos 
idėjai talkina sena, Hel
sinkyje naujai pravėdinta 
L. Brežnevo doktrina: So 
vietų Sąjunga turi teisę 
ir pareigą ginklu malšin
ti bent kokį laisvės su- 
bruzdėjimą "socialisti
nio režimo" kraštuose. 
"Taikos" nuotaikas ide
alizuoja W. Brandto "Ost- 
politik", ignoruojant Ber
lyno sienos egzistenciją. 
Pagaliau, prie "taikos" 
stalo atskubėjo H. Kis
singerio teorija apie 
Europos (ir net viso pa
saulio) žandarmerijos 
korpuso įsteigimą.

Pasaulio žandarai, 
trys "didieji", ilgam, esą 
užtikrins pasaulio taikos 
išlaikymą ir jėgų bei kon 
fliktų sprendimų balan
są.

Sovietų Sąjunga atvyko 
į Genevą nesitarti, ne
ieškoti sprendimų vari- 
jantų, nekompromisams 
pasiekti, bet užsigaran
tuoti pastovumą toms po
kario sąlygoms, kurios 
įgalina Maskvą praryti 
ir suvirškinti okupacijų, 
aneksijų, plėšimų grobį. 
Šitą grobio ėdimą ir virš
kinimo pastovumą užtik
rina Willy Brandto ir Hen
ry Kissingerio teorijos, 
todėl, tuo tarpu, Mask
va juos remia.

Ir kodėl neremti, kodėl 
nepritarti savotiškai ide
alistiniams Brandto ir 
Kissingerio svaičioji
mams vis amžinos tai
kos besiekiant. Juk so
vietinė kariuomenė vieš
patauja centrinėje Euro
poje, Berlyno sienos ne
sikėsinama griauti, So
vietinės imperijos vidu
je vis griežčiau tvarko
masi su disidentais... Eu
ropos taika sovietams la
bai reikalinga, nes, tuo 
tarpu, Mao Kinija yra 
mįslingas, snaudžiantis 
milžinas, Japonija, pa
šėlusiai sustiprėjusi eko
nomiškai, gali atsiminti 
ginklavimąsi...

Geri "taikos" išlaiky
mo simptomai (tai Mask 
va įvertina) yra JAV pla
nas mažinti Europoje sa
vo militarines pajėgas, 
susilpninti NATO struk
tūrą. Juk JAV išdavė Tai- 

(Nukelta į 2 psl.)

tvarka veda prie absur
do, kas nors turi pakelti 
galvą ir pasakyti.

"Ar kada nors buvo 
toks kraštas su cenzūra 
ir sauvalė valdžia, kur ne 
būtų slaptų spaustuvių ir 
nebūtų skleidžiami po- . 
grindžio leidiniai? " — 
1865 metais klausė Alek 
sandras Hercenas, savo 
'Kolokol' įkvėpęs Vinco 
Kudirkos 'Varpą', nors 
pačioje Rusijoje po Pu- 
gačevo sukilimo (1773-74 
m.m.) nebuvo platesnio 
masinio sąjūdžio. Evo
liucijos, daugiau laisvės 
ir geresnio gyvenimo vie
šai reikalavo tik sauje
lės inteligentų. Caro re
žimas turėjo įsivelti į 
pirmą pasaulinį karą, 
kad sugriūtų kaip tik tuo 
momentu, kada pradėjo 
progresuoti. Ir dabar pa 
sireiškusių opozicionie’ 
rių visoje Sovietų Sąjun
goje tur būt nėra nė po
ros šimtų.

Bet tai nereiškia, kaip 
teisingai teigia Statkutė, 
kad vėl nepasikartotų pir
mo pasaulinio karo pasė
kos. Ta proga tačiau rei
kia pastebėti, kad Solže
nicino ir Sacharovo bal
sai pasigirdo ir net gali 
sakyti buvo išprovokuoti 
ne artėjančios krizės ar 
susirėmimo, bet grei
čiau taikos epochos. Jei 
nereikia kariauti, kam vi
sos tos aukos? Tas klau
simas turi kilti kiekvie
nam piliečiui. JAV į tą 
normalų klausimą atsa
kė panaikindamos kari
nę prievolę. Sovietų Są
junga tokio atsakymo ne 
gali pasiūlyti, visa jos 
egzistencija yra parem
ta prievarta. Jei Krem
lius ryšis į preventyvi- 
nį karą prieš Kiniją, tai 
bus daugiau vidaus negu 
užsienio politikos sume
timų užsimojimas.

Galimas daiktas, kad 
mes pergyvename vienos 
epochos galą, gal jau esą.- 
me kitos pradžioje. Kol 
kas tačiau dėl vieno daly
ko galime būti tikri — 
visi pranašai pasirodė 
klaidingi. Ir tai turbūt 
gerai. Priešingu atveju 
mums patiems nereikė 
tų sukti galvas.

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų ir Dangų Gydytojų Sąjungos centro valdyba. Iš kairės: sekre
torius - iždininkas dr. Mindaugas Vygantas, pirmininkas dr. Gediminas Balukas, žurnalo "Medicina" 
redaktorius dr. Kazys Pemkus ir vicepirmininkas dr. Vaclovas Šaulys. Sąjungos pirmininko adresas: 
1836 W. 93rd St., Chicago, III. 60320. Tel. (312) 239-4683.

VISA RYTU EUROPA
Įtakingasis šveicarų 

dienraštis, "Neue Zuri- 
cher Zeitung" VII.6. lai
doje, savo vedamajame 
labai plačiai apžvelgė Ry
tų Europos pavergimą 
Sov. S-gos interesų nau
dai.

Straipsnyje rašoma, 
kad lygiagrečiai su Mask
vos vykdoma diplomatine 
ofenzyva Vakaruose, yra 
taip pat tęsiamas fatališ
kas R. Europos pavergi
mas. Ir šį naują išprie
vartavimą būtų galima 
pavadinti "Brežnevo dokt
rinos išplėtimas į politi
nę veiklą". Net ir patys 
sovietai nei kiek nesi
drovėdami jau kalba 
"apie ryšių sustiprini
mą su socialistiškai gal
vojančiais kraštais". Tą 
pavergimą Sovietai vyk
do pasinaudodami Vaka 
riečių jiems suteikta 
legnvata, kuria "Sovie
tams yra pripažįstama 
pilnas vyravimas 
erdvėje". Žinoma, 
Šveikus dar kiek 
na JAV remiamos
žinių tarnybos, kurios 
tautinėmis kalbomis dar 
vis siunčia žinių progra
mas į jų gimtuosius so
vietų pavergtus kraštus.

rytų 
bol- 

erzi- 
radio

UŽVALDYMO
TEORIJOS

Po to, kai vakariečiai 
žurnalistai nukalė nau
ją terminą "Brežnevo

Be žodžių...
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MASKVOS JUNGU
BRONIUS AUŠROTAS

doktrina", Sovietų ideo
logai, per pastaruosius 
tris metus, nepagailėjo 
pastangų, kad kitiems 
įkaltų į galvą apie "Ry
tų Europos tautų tik ri
botą nepriklausomybę". 
Dabar šie teoretikai jau 
atvirai skelbia, kad "joks 
socialistinis kraštas ne
galįs išsiskirti nuo susi
vienijimo proceso". Šie 
Rytų Europos hegemoni
jos teorijų kūrėjai tie
siog sako, kad "bet ku
ris Sovietų įtakoje esąs 
kraštas, bandąs igno
ruoti ar paneigti Sov. S- 
gos vaidmenį, sustipri
nant socialistinio bloko 
karišką ir ūkišką pajė
gumą, galįs užsitraukti 
labai rimtas ir nemalo
nias pasekmes". Šie te
oretikai galimų nukrypi
mų kataloge yra numatę 
šias herezijas: išskirti
nis tautiškumo idėjos pa. 
brėžimas, siekimas ūkiš
ko nepriklausomumo, po 
litiškas nukrypimas ar į 
dešinę ar į kairę kelio 
pusę nuo sovietų nubrėž
tų gairių, bandymas ma 
nevruoti tarp dviejų prie
šingų sistemų, siekiant 
įsigyti neutralumo sta
tusą (nepriklausant nei 
Vakariečių Kariškai Są
jungai (NATO), nei Var
šuvos gynybos susitari
mui).

gos. To viso centraliz
mo pasėkoje yra pasiek
tas labai glaudus bendra
darbiavimas tarp sateli
tų saugumo ir viešosios 
policijos įstaigų. Žinia, 
ant visų galvos, Mask
voje sėdi visų nekenčia
ma bet visa galinti KGB 
centrinė. Nėra jokios 
abejonės, kad nei vienas 
satelitas negali pajudin
ti nei prištelio be Mask
vos bosų leidimo; teigia
ma, kad tik viena Rumu 
nija dar pasipriešinusi 
tapti pilnu policijos Kom. 
inform kraštu.

Be virš išvardinto po
licijos bendradarbiavi
mo visuose satelituose 
dar yra labiau išplėstas 
sekimo aparatas visa ko 
įtartino ir visur, kaip: 
partijoje, valdžios parei 
gūnų, organizacijų veik
los, įvairių mokslo sri
čių, kultūros ir meno pa 
sireiškimo formų. Tai pa 
aiškinama tuo, kad Krem
lius nenori palikti "liki
mo valiai" nei vienos gy
venimo apraiškos be sa
vo kontrolės tinklo. Ypač 
prisibijoma bet kokių va
karietiškų pasireiškimų 
įsiskverbimo į bet kurią 
gyvenimo šaką.

VISAPUSIŠKAS 
KONTROLES 
UŽDĖJIMAS

Virš paminėtų teorijų 
privalomumas yra įsak
miai numatytas visiems 
Sovietų satelitams; ta
čiau tokios pačios kon
trolės formos yra gali
mos ir Rumunijai, gi 
kiek siauresnėje pras
mėje taip pat ir Jugo
slavijai. Žinoma, į to
kių kontrolių tinklą bū
tų galima nesunkiai pa
jungti ir
ateityje tik 
pasitaikytų.

Kontrolės 
lengvesniam
mui, į kiekvieno sovie
tams prieinamo krašto 
sistemą, yra įpinamas 
Varšuvos Pakto ir Co- 
mecon institucinės istai-

Kiniją, jeigu 
tokia proga

uždavinių 
įgyvendini-

DIDYSIS BROLIS, 
IVANAS, SAUGOJA

Visų satelituose akre
dituotų SSSR atstovybių 
asmeniškas sąstatas ir 
jų darbo pobodis ir parei
gos yra labai žymiai išr 
plėsta. Kaip patys amba
sadoriai taip ir kiti atsa
kingi diplomatai atvi
rai kišasi į R. Europos 
valstybių vidaus reika
lus ligi tokio akiplėšiš
ko laipsnio, kokio jau nė
ra buvę nuo stalininių 
dienų. Dabar Sovietų am
basados yra pavirtusios 
šnipinėjimo rezidentu- 
romis, kurios savo vora
tinkliais ir agentais ap
gaubia visą, tokio sateli
to, teritoriją. Agentai dir
ba prieš savo krašto in
teresus jie dabar seka 
ne reformatorius, bet vi
sus kitus nepro-sovietiš - 
kai galvojančius asme
nis. Šie agentai labiau
sia seka tuos, kurie pa
laikė ar palaiko ryšius

(Nukelta Į 2 psl.)
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po Švedijos rinkimų
"Dirbantieji neužmirškite, kad pasaulyje esa

ma kraštų, kur gyvena daugiau turtingų žmonių ne
gu Švedijoje. Tačiau nei vienoje valstybėje nėra 
tiek maža vargšų, kaip pas mus. Gi jūs senesnės 
kartos atstovai, gimę neturtingiausiame Europos 
kampe, dabar gyvenate turtingiausioje valstybė
je visame pasaulyje", taip kalė į galvas visiems 
švedams min. pirm. Olof Palme, paskutinėmis 
priešrinkiminėmis savaitėmis.

Per šiuos rinkimus 
5,000,000 Švedijos bal
suotojų rugsėjo 16 d. pri
valėjo pasisakyti ar jie 
besąlygiškai remia So
cialdemokratų partijos 
per 41 metus vestai "Ger
būvio valstybės" Europo
je įsteigimo politikai. 
Mat visuomenės nuomo
nių tyrinėtojai gana atkak
liai tvirtino, kad minist
ro pirm. O. Palme vyriau
sybė šiuos rinkimus pra
laimėsianti; gi priešso- 
cialistinės sąjungos vado
vas, Centro partijos pir
mininkas Falldin turė- , 
siąs progą sudaryti nau
ją, konservatyviškesnių 
pažiūrų valdžią.

Tačiau, nors viešosios 
nuomonės tyrinėjimo ins
titutai ir šiek tiek sukly
do, bet socialistas O. Pal
me, su 19 komunistų atsto
vų parlamente, atrodo, ir 
toliau liks vairuoti Švedi
jos prokomunistiškai po
litikai Skandinavijos pu-

>

Taikos iliuzijos 

užkulisiai •••

could gain a po 
influence over 

Europe without 
gun or moving

siasalyje. Pagal visiškai 
paaiškėjusius praėjusių 
rinkimų duomenis socia- 
listų-komunistų sąjunga 
turėsianti lygiai 175 atsto
vus parlamente, lygiai 
kaip ir jos opozicija taip 
pat turi 175 parlamenta
rus naujame Riksdage, 
kuris susirinks savo pir
mojo posėdžio tuoj po 
Naujų (Metų. Gi parlamen
te norint pravesti įstaty- 
mus užtenka vieno balso 
daugumos ir tą balsą teks 
išmeškerioti iš skrybė
lės loterijos būdu: į ją 
bus įmesti du balsai — 
vienas "už" įstatymą ir 
kitas "prieš" įstatymą. 
Gi neutralus asmuo bus 
parinktas tą balsą iš
traukti ir taip, arba vie
no balso didžiuma tas įs
tatymas būsiąs priimtas 
arba atmestas. Tai to
kios išeities ieškoma de
mokratijose, kai neturi
ma žmonių pasitikėjimo.

Kaip žinoma, pralaimė
jo rinkimus socialistai, 
netekdami net 14 vietų 
parlamente. O Palme iš 
likimas valdžioje absoliu
tiškai priklauso nuo 
komunistų malonės, ku
riems jis turės padaryti 
dar daugiau nuolaidų, ne
gu kad tai yra buvę pra
eityje. Gi Švedijos komu
nistai, išskiriant mažą 
kairiųjų socialistų atski
lą, tarnaujančių Pekino 
raudoniesiems, yra at
sidavę Maskvos įsakymų 
vykdytojai. Ir kaip mums 
tai yra gerai žinoma, taip 
ir čia dar kartąpasitvir- 
tina, kad socialistai ir 
komunistai yra nuo tos 
pat obels nukritę vaisiai: 
vienas truputį saldesnis 
gi — kitas kiek aitres
nis.

Kaip tai yra visai nor- kai. Visi spaudos straips- 
malu, kyla klausimas:ko 
dėl Švedijos balsuotojai 
šiek tiek nusisuko nuo so. 
cialistų jau beveik pasiek • 
tos "Gerbūvio valstybės" 
įgyvendinimo? Pagal 
Skandinavijos valstybių 
žinovų bendrą įsitikini
mą visi skandinavai, bro
liai ir pusbroliai — nor
vegai ir danai — yra pa. 
sukę į dešinę, jeigu taip 
būtų galima apibūdinti, į 
socialistiš ą konserva- 
tyviškumą. Taip pav. Da 
nijos min. pirm, social
demokratas Anker Jor- 
gensen ir jo pusbrolis 
taip pat socialistas Tryg 
ve Bratteli savo kraštų 
parlamentuose teturi tik 
po vieno atstovo persva
rą. Galvojama, kad visi 
skandinavai "jau per 
daug pervargo nuo aukš
tų valstybinių ir kitokių 
mokesčių, bei per nežmo
niškai išaugusio biuro
kratiško administracijos 
tinklo".

Šia proga prisiminti
na, kad nors Norvegijos 
min. pirm, ir labai pir
šo norvegams, kad jie pa
sisakytų už Norvegijos 
įstojimą į Europos Tau
tų Bendrąją Rinką, nor
vegai nuo to pasiūlymo 
atsisakė; gi tie patys da
nai pasisakė už įstojimą 
į Rinką, net gana žymia 
balsų dauguma.

Olaf Palmes pusiau 
pralaimėjimą parlamen 
to rinkimuose šiek tiek

pragiedrino naujo Švedi 
jos karaliaus Carl XVI 
Gustav įžengimas į sos
tą. Kai kurie žurnalistai 
mezga minčių pynę, kad 
"girdi jaunasis monar
chas mėginsiąs surasti 
kokį nors kompromisą, 
kad socialistai ir toliau 
valdytų Švediją". Bet, iš 
kitos pusės, yra beveik 
tikra, kad opozicija tik
rai nesileisianti į jokius 
sandėrius, kad nesusilp
nintų savo gana pabran
gusių politinių akcijų. Gi 
Švedijos naujam karaliui 
paskelbus naują Švedijos 
konstituciją bus atimtos 
visos vykdomosios val
džios teisės ir jis liks 
tik ceremonijų simbolis. 
Jis daugiau neturės tei
sės skirti ir tvirtinti vy 
riausybes, pritarti įsta
tymams ir nesivadins 
"krašto ginkluotų pajė
gų vadu". Juokaujama, 
kad jam bus palikta tei
sė tik "pasirinkti sau pa 
tinkamą karalienę".

Tačiau yra labiau negu 
tikra, kad po kurio laiko 
O. Palme, negalėdamas 
valdyti krašto turės 
skelbti naujus rinkimus, 
kurie nulemtų kas tikrai 
valdys Švediją.

(br.a.)

Po Maskvos

jungu...
(Atkelta iš 1 psl.) 

su Vakarų pasaulio žmo
nėmis. Jie taip pat seka 
ir tuos, kurie palankūs 
Kinijai. Ir sovietai "su
tvarko" net ir tuos, ku
rie drįsta kritikuoti cari
nę Rusiją ir jos vestą po
litiką R. Europoje.

Kontroliuojamų kraštų 
vyriausybės yra verčia
mos finansuoti visokias 
organizacijas ieškančias 
glaudesnių ryšių su 
SSSR. Kremlius yra taip 
pat baisiai nepatenkin
tas, kad satelitų kraštų 
piliečiai per lėtai moko
si rusiškai. Visi sateli
tai yra prievartaujami, 
kad jų piliečiai kuo grei
čiausia pramoktų rusiš-

TOLIMUOSIUS RYTUS STEBINT

(Atkelta iš 1 psl.) 
waną tikslu gauti Mao 
nusišpysojimą! Tad, ti
ki Maskva, JAV galėtų 
išduoti NATO šalis tiks
lu gauti Kremliaus šyps
nį!

Imame vieną iš dauge
lio amerikinės spaudos 
redakcinių rašinių, kur 
realiai stebima Europos 
padėtis Genevos konfe
rencijos išvakarėse. Ra
šo — "Maskva galėtų įsi 
gyti galios ir įtakos Va
karų Europai be šūvio, 
nė kareivio nepajudinus" 
(Moscow 
wer and 
Western 
firing a
a soldier).-

Sovietai atvyko Gene- 
von dviem tikslais: užtik
rinti savo ištikimumą 
"pastovios taikos" idėjai 
ir sudaryti tokios taikos 
ir "bekonfliktiškumo" 
iliuziją. Taikos iliuzija 
yra paprastas vaidini
mas. Dekoracijos, ap
šviestos rampos šviesų, 
daro patrauklų vaidą. Bet 
užkulisiai yra ta realybė, 
kuri reikalinga Maskvai, 
ir suslėpti tikslus, ir tu
rėti naudos. Dekoracijų 
atramos yra užkulisiuo
se. O gal, galvoja Mask
va, iliuzorinių rampų 
šviesoj pasaulis nepama
tys užkulisių, nepamatys 
sovietinio bloko diktatū
rinės grėsmės viešam 
pasauliui?! Toks yra 
x\laskvos siekis 
vos pasitarimų

Kada Maskva 
krūvon Willy ir
ji labai nori, kad šiedu 
atsvertų vieną seną pil
vūzą Mao. Tada yra rei
kalingas balansas. Tas 
balansas reikalingas "tai 
kos" stabilumui Europo
je.

Kas yra ta iliuzorinė 
Europos "taika", klausia 
politikuojantis, šilto ir 
šalto matęs lietuvis, pri
siglaudęs laisvo pasaulio 
skersvėjuose. Ir atsako: 
tokia "taika" yra vanduo 
ant sovietinio malūno...

Gene- 
salėse. 
sudeda 
Henry,

niai laikraščiuose aržur 
naluose privalo būti SSSR 
liaupsinimo stiliuje, kad 
"didysis tautų kalėji
mas" kvailinamoms ma
sėms būtų pristatomas 
kaip gerbūvio šalis. Be 
krašte leidžiamos perio
dikos dar ir patys Sovie
tai nesigaili spausdinti 
savo šlamšto, kuriame 
melas bujoja ir lapoja... 
Tai tokios yra detentepa 
sėkmės R. Europai.

WANTED AT ONCE 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SĖT L'P MEN N OPERATORS 

FOR 

CONOMATICS
BROWN & SHARPE
- plaut facilities. Excelli*nt 
benefits and overtime. 

STABE
MACHINE PRODUCTS CO. 

4659 INDUSTRIAL PARK 
VVU.LOUGIIBY, OHiu 

216-946-6555
(73-791

Genevos konferencijos 
šešėlyje Tolimųjų Rytų 
problemos, militarinės 
konfrontacijos, speku
liacinės prognozės, ka
žin kaip nublėso, atrodo 
neaktualios, bėgamajai 
politikai neveiksmingos. 
Rytų Europos sienų sta 
tus quo ir mus domina la
biau už bet kurią kitą 
pasaulio užkampių prob
lemą. Nenuostabu, euro
piniame problemų raiz
gyne glūdi ir kraujuoja 
Lietuvos klausimas.

Tačiau gi pasaulio pro. 
blemų sprendimai ir už
temdymai kai tiktai su 
sikoncentravo "pasaulio 
užkampyje", Azijoje. 
Amerikai pripažinus Ki
niją savo mielu partneriu 
pasaulio taikai išlaikyti, 
Amerika pasidarė labai 
užinteresuota turėti ko
munistinę Kiniją stiprią, 
nepažeidžiamą, net sai
kingai agresyvią. Šitą po 
litiką mes matome Wa- 
shingtono tyloje Pekinui 
ginkluojantis, atomobom 
bas sprogdinant. Tą pat 
lemtingą posūkį matėme 
išdavus savo senus, bet 
militariškai silpnus są
jungininkus Azijoje. Pir 
mas tarp jų Taiwanas.

VVashingtonui, atrodo, 
rūpi savotiškas, įtampos 
pilnas, bet militarinio 
prasiveržimo vis bijąs 
status quo išilgai begali
nės Rusijos - Kinijos šie- 
nos. Šiandieną rusai lai
ko prie tos sienos prira
kintą trečdalį savo armi 
jos. 45 divizijos nuolatos 
grėsmingai manevruoja 
Sibire, prie Kinijos sie
nos. Sustiprinti atominių 
ginklų daliniai. Aviacijos 
pulkai pripildo erdvę. Vi
sa ta karo mašinerija, 
kaip tvirtina sovietai, bū 
tina "politikos balansui" 
tai yra tam tikros rūšies 
preventyvus "šaltas ka
ras", nuolatos demons
truojant karštos pareng
ties ginklus.

Kiniškasis milžinas 
stovi prie savo šiaurinės 
sienos neįspėjamų kėslų 
pozoje. Žinoma, kad Pe
kinas gabiai išvystė ato
minių ginklų gamybą. Da ■ 
bar Kinija turi 75 viduti
nių distancijų atomines 
raketas. Raketų išsvie- 
dimo bazės išdėstytos iš
ilgai šiaurinės sienos ir 
visi sovietinio Sibiro 
miestai bei prmoniniai 
kompleksai gali būti nu
šluoti per keletą staigaus 
karo minučių Tad, ko
kios bebūtų eventualaus 
karo prognozės, kelių mi
nučių bėgyje sovietinė Ru
sija patirs nuostolius, to
lygius antrojo pasaulinio 
karo nuostoliams. Ji tai- 
po gi praras milžiniškos 
Sibiro teritorijos kontro
lę. 45 divizijos, jeigu jos 
nebus sunaikintos pir
momis karo minutėmis, 
neteks atramos bazių ir 
neaprėpiamo dydžio ka-

ro terenoje neturės ini
ciatyvos ir atsparumo. 
Trapi dabartinio status 
quo linija Europoje taps 
laisvės troškulio vulka
nu. Ir jeigu vulkano rolė
je pratrūks dabar jau pri 
brendusi suverenumui 
Ukraina, Maskva priva
lės ruoštis provincijos 
miesto rolei...

Greta tų stambmenų 
prie Genevos konferenci 
jos stalų susėda šnekūs 
atstovai kalbėti apie 
smulkmenas. Tolimųjų 
Rytų sambmenos kažin 
kaip apeinamos, palieka
mos už kulisų.

Ar sovietai galės už
bėgti įvykiams už akių: 
stvertis blitz karo inicia
tyvos, jau dabar savo ka
rinius manevrus Sibire 
pakrikštiję "preventyvu- 
mo" manevrais? Tas 
"preventyvumas", aišku, 
bus paremtas atominiais 
ginklais.Trijų supervals
tybių trikampio balan
sas, kurį dabar sulipdė 
Washingtonas, atsako nei
giamai. Sovietai negali 
pulti Pekino Washingto- 
nui nesutikus. Amerika 
niekad nesutiks leisti su
naikinti tą tretįjį, bet ku
riam tarp jų varžovui, 
nes tai išmuš trikampio 
pusiausvyrą iš taikos iš 
laikymo schemos. Dvi su
pervalstybės , kontroliuo
jančios visą pasaulį, ta
ria Washingtono teorija, 
nėra pasaulio taikos ga
rantija. Kažin kaip ins
tinktyviai paranku, baidy 
ti partnerį trečiuoju. Ne-

žinia ar tai yra Kissinge- 
rio planas, ar tai yra 
Chou En-lai idėja, į ku
rią įsitvėrė Kissinge- 
ris? Kaip bebūtų, tai da 
bar yra Tolimųjų Rytų 
realybė, karo ar taikos 
pareinamybių grandinė.

Pažįstant Amerikos už 
sienio politikos pobūdį, 
galima spėti, kad Ameri
ka niekad nebaugins so
vietų Pekino nestabilumu 
ir temperamentu. Niekad 
tokios padėties akivaiz
doje Amerika neprasi
tars ir apie Europos sie
nų status quo reikalus. 
Tai kalba mūsų nenaudai 
Tokios padėties akivaiz
doje Amerika tebežiūri 
į Europą kaip į amžinos 
savitarpės nesantaikos 
areną ir patenkinta dabar
tine padėtimi.

(r.dg.)

SLITER OPERATORS
Experienced steel slitter opera
tor needed for steady work on 
modern eąuipment. Top union 
rates, Blue Cross, Medical Mu- 
tual, group insurance and other 
benefits.

Apply in person or write to
Al Morgan

THE MORITZ STEEL CO.
6515 Juniata Avė.

Cleveland, Ohio 44103
(76-82)

ASSEMBLER-PACKERS
This stand-up line operation re- 
quires assembly of small parts, 
inspection of chome and painted 
items, and packing of finished 
houseware goods. This is a stea
dy full-time job with full com
pany benefits.

Apply in person at 
KR()MEX

880 EAST 72 STREET
(E. 72 St. exit off Shorway) 
An F.qual Opportunity Employer 

(76-78)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■s
6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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.
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APETITAS DIDĖJA 

BEVALGANT
Apetitas nėra vien tik

tai noras valgyti. Apeti
tas yra noras daugiau su 
valgyti. Smagu turėti ge
rą apetitą, kada ant sta
lo išdėstyti net seiles 
varvėti provokuoją ska
nėstai. Nebereikalo ro
mėnas Ciceronas įspėjo 
"Appetitus rationi oboe- 
diant" (teklauso apetitas 
proto). Italų patarlė skel
bia "Appetito non vuol 
salsa" (alkis geriausias 
padažas). Bet tiksliau
siai drožė prancūzai: "L’ 
appetit vient en man- 
geant" (apetitas didėja be 
valgant).

Ir pastaruosius tarp
tautinės kamarilės posū
kius bestebint, aiškiai 
matyti, kad bevalgant ape
titas padidėjo sovietams. 
Gavę už dyką milijonus 
tonų grūdų iš JAV ir Ka
nados, sovietai nori vis
ko daugiau. Jie nori grū
dų, sviesto, riebalų, 
mašinerijos, kompiuteri
nės technikos, fabrikų 
statybos Rusijoje, nafta- 
tiekių Sibire...

Apetitas žvėriškas, 
sunkiai patenkinanas I 
Realus tokio fantastiško 
apetito pagrindas yra se
na anglo-saksiškapatar- 
lė "Politics makes stran. 
ge bedfellows". Dar taip 
neseniai, tiesiog begėdis 
kai prieš amerikinę audi
toriją, prieš šimtą mili
jonų gerų JAV mokesčių 
mokėtojų, agrikultūros 
sekretorius prisipažino, 
kad "grūdų biznyje" su 
sovietais Amerika nude
gino pirštus. Maskva ap
movė Washingtoną. Gal
votrūkčiais Amerika tuš
tino savo aruodus ir ga~ 
beno grūdus į SSSR. Už 
tuos grūdus Amerika ne 
išderėjo jokių sau gery
bių: nei ekonominėje, nei 
politinėje arenoje. Dabar 
Amerikos grūdais SSSR 
"šelpia" Bangladešą, In
diją, Afriką ir už tą "šel
pimą" gauna politines ge
rybes, plečia savo įtaką 
gali kištis į "šelpimo" 
krašto vidaus reikalus.

Dabar, apetitui padi
dėjus, SSSR nori iškauly
ti iš JAV "labiausiai fa- 
vorizuojamos valstybės 
padėtį". Tai reikštų,, at
rodo, Antrojo pasaulinio 
karo šelpimo statuso pa
kartojimą. Tai būtų neįsi
vaizduojamojo dydžio 
ekonominė Amerikos tal
ką SSSR "komunizmo sta
tyboje". Visos Amerikos 
investacijos SSSR palik
tų juk Rusijos teritorijo
je ir paliktų ten be atly
ginimo, kaip tatai atsiti
ko su karo meto (1942) šal
pa.

Tokios Sovietų preten
zijos buvo labai šaltai su

tiktos JAV kongrese. Bet 
administracija (The 
strange bedfellows) pla
nuoja kitaip. Administra
cija įžiūri kažin kokią 
efemerišką naudą Ameri
kai iš SSSR statymo ant 
stiprių ekonominių kojų. 
Spalio 1 d. iždo sekreto
rius G. P. Shultz nuskri
do Maskvon ir porą valan
dų tarėsi su L.I. Brežne
vu apie ekonominius mai
nus tarp JAV ir SSSR. Po 
litiniai korespondentai 
(tarp jų UPI) tvirtina, kad 
Shultz deklamavo Brež
nevui apie administraci
jos intencijas žūt-bflt 
įvesti sovietijai "labiau
siai favbrizuojamos vals
tybės padėtį" JAV ekono 
minėje politikoje. Kas 
kad Kongresas ožiuojasi 
administracija nuo savo 
plano neatsisakys!

Korespondentai sako, 
kad Shultz nuvežė Brež
nevui asmeniškus prezi
dento Nixono patikini
mus, mat TASS agentū
ra (sovietinė) pradėjo 
provokaciniai skelbti' 
apie sunkumus, kurie ga
li kilti SSSR ir JAV eko 
nominių mainų politiko
je. Iždo sekretoriaus vi
zitas buvo tikslu tokius 
sovietinius nuogąstavi
mus išblaškyti.

Spaudos konferencijo
je Maskvos viešbutyje 
Shultz papasakojo sovie
tų spaudos žmonėms, kad 
Nixono administracija at
kakliai kovojanti su JAV 
kongresu dėl privilegijuo
to ekonominio statuso su 
teikimo Kremliaus kara
lystei.

Kaip kainų įšaldymai 
ir atšildymai JAV-sebu
vo suskirstyti į kelias fa
zes, lygiai taip, skelbia 
TASS, pasitarimai su 
JAV susiskirsto į fazes. 
Šį Shultzo vizitą sovie
tai vadina "trečia pokal
bių faze". Sovietų užsie
nio prekybos ministras 
Nikolai Patilichevas va
dovauja pasitarimams, 
kuriuose JAV iždo sekre
torius kažin kaip suma
žėjo iki pranešėjo - refe
rento rolės.

Mums atrodo keista, 
kad greta ekonominių 
šnektų nėra humanisti
niai - politinių motyvų, 
visad tokių neišvengiamų 
susidūrus su sovietine 
barbarybe. Visiškai ig
noruojamos šen. Jackso- 
no sugestijos dėl emigra 
cijos iš SSSR (kas liečia 
beveik išimtinai žydų tau
tybę), niekas neiškėlė 
SSSR politinių kalinių am
nestijų klausimo. Juk to 
kius amnestavus, jie be
veik visi išvyktų užsie
nin. Jų tarpe politiniai 
kaliniai lietuviai. Ar ne

Vytautas Didysis prie Juodųjų j arų. Iš V.D. Karo muziejaus Mackevičiaus paveikslo.

VYTAUTO IR ŠIŲ DIENŲ LIETUVA
LIETUVOS GENERALINIO KONSULO ANICETO SIMUČIO RUGSĖJO 8 D.

MINĖJIME BOSTONE PASAKYTOS KALBOS SANTRAUKA
"Norėčiau prikelti bent vie

ną senelį, iš kapų milžinų ir iš 
girsti nors vieną bet gyvą žodelį 
iš senovės laikų". Šiais žodžiais 
mūsų dainius Maironis ilgisi gy 
vo ir teisingo žodžio iš miglo
mis apgaubtos didingos Lietuvos 
praeities. Iš visų trijų Pabaltijo 
tautų tik vieni lietuviai turėjo
me savo valstybę, ir tai ne bet 
kokią, o vieną iš didžiausių ir ga
lingiausių Rytų Europoje.

O šiandien vėl su Maironiu 
galime lindėti: "Girios verkė 
ten minėjo tuos didžius laikus, 
kad lietuvis netikėjo, jog be
laisvis bus".

Minėdami 543-jų metų sukak
tį nuo to kai 1430 metų rugsėjo 
8 d. Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis Vytautas turėjo būtvainikuo- 
tas Lietuvos karaliumi.pažvelg- 
sime į anų laikų Lietuvą ir, sek
dami Lietuvos himno žodžius, 
bandysime pasisemti stiprybės 
iš praeities.

Nors visoje Lietuvos istorijo
je mes tik vieną valdovą Vytau
to vardu teturėjome, bet jį vadi
name Vytautu Didžiuoju, tuo no
rėdami specialiai pabrėžti tą 
ypatingą lietuvių tautos pagarbą 
už jo nepaprastas pastangas iš
laikyti Lietuvos valstybės nepri
klausomybę ir savistovumą. Anų 
laikų sąlygose tas savistovumas 
ir nepriklausomybės išlaikymas 
galėjo būti įkūnytas tik Vytautui 
tapus vainikuotu Lietuvos kara
liumi. Vytauto vainikavimo su
kaktį minime ne todėl, kad čia su 
sirinkusieji būtume rojalistai, 
bet todėl, kad jei šis Vytauto pla 
nas būtų buvęs įgyvendintas, jis 
būtų sustiprinęs Lietuvos kaip 
valstybės pagrindus ir išlaikęs 
iki naujųjų laikų nepažeistą lie
tuvių tautos valstybingumo idė
ją. Kai to neįvyko, tai lietuvių 
tautos valstybingumas palengva 
blėso, iki Liublino Unijos aktu 
1569 metais jam buvo suduotas 
beveik mirtinas smūgis. Nors po 
Liublino Unijos valstybingumo 
dvasia dar kurį laiką išliko, bet 
Lietuvos - Lenkijos padalinimo 
metu 1795 metais Lietuva bebuvo 
tik lietuviškai kalbanti Lenkijos 
provincija su aplenkėjusia bajo
rija ir beveik be ryšių su seno
vės Lietuva.

Minėdami Vytauto karūnavimo 
sukaktį turime neužmiršti, kad 
Lietuva buvo tapusi karalyste 
beveik du šimtu metų prieš tai ne
gu Vytauto numatytoji karūna
cija. 1253 metais Mindaugas buvo 
vainikuotas pirmuoju Lietuvos 
karaliumi. Jis ir liko vienintėlis 
vainikuotas Lietuvos karalius, 
nes griežtai pagoniškoje tų laikų 
Lietuvoje karalystės idėja ne
prigijo.

Vos dešimtį metų karaliavęs 
Mindaugas buvo nužudytas su 
abiem savo sūnumis Rukliu ir 
Rupeikiu, kurių vienas turėjo pa 
veldėti karūną. Su pirmojo kara
liaus nužudymu Lietuvos vals
tybės būklė vėl pasuko į labai 
sunkų kelią -- neišvengiamas 
Lietuvos krikštas buvo nudels
tas dar beveik du šimt metų. 
Jei Mindaugo įsteigtoji karališ
koji dinastija būtų išsilaikiusi 
iki su Lenkija suartėjimo laikų,

reikėtų tais reikalais 
mums rašyti kongreso 
nariams ir vyriausybei? 
Juk turime teisę reaguo
ti į tų "bedfellows" iš
daigas.

Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke' Anicetas Simutis sakęs 
kalbą Tautos šventės minėji
me Bostone.

tai tikriausiai dviejų karalysčių 
santykiavimas būtų ėjęs visai 
kitoje plotmėje. Siekdamas ka
rūnos Vytautas bandė eiti tei
singu Mindaugo pradėtu keliu.

Kodėl Mindaugo krikštas ir 
pradėtoji krikščioniška karalys
tė anų laikų Lietuvoje neprigi
jo? Pirmiausia dėl to, kad tiems 
tariamiems krikštytojams rūpė
jo ne lietuvių apkrikštijimas, 
net jų žemių užgrobimas ir pa
vergimas. Mindaugo bendralai- 
kiai matė, kas dėjosi su Ordino 
krikštijamais ir apkrikštytais 
prūsais. Mindaugo krikštui ir ka
rūnacijai tarpininkavęs Rygos 
arkivyskupas už savo palsaugą 
pareikalavo, kad jam būtų užra
šyta pusė Žemaitijos. Mindaugas 
tokį užrašymą padarė. Nėra abe
jonės, kad tuo jis netik neįgijo 
populiarumo Lietuvoje, bet vei 
kiausia ekstremistų pagonių bu 
vo laikomas išdaviku, nors tik
rovėje jis ir buvo didis ir toli 
pramatantis valdovas.
, Vytauto ir Jogailos laikų Lie

tuva bebuvo vienintelė nekrikš
čioniška valstybė Europos kon
tinente. Ji buvo spaudžiama į ry
tus besiveržiančio Vokiečių Or
dino iš vienos pusės ir kylan
čios Maskvos kunigaikštystės 
iš kitos. Sąjungininkai ir krikš
tas Lietuvai buvo reikalingi.

Tuo metu Lenkijos ponai apsi
žiūrėjo, kad didelės ir galingos 
kaimyninės pagonių valstybės 
valdovu yra 35 metų jaunikaitis 
Jogaila, kuriam ir pasiūlė apsi
krikštyti su visa tauta, vesti 
Jadvygą ir tapti Lenkijos kara
liumi. Jogaila tas sąlygas pri
ėmė 1385 metų Kriavo susitari
mu, kuriame yra ir pats nema
loniausias lietuviams pažadas 
— amžinai prišlieti (lotyniškai 
-- aplicare^prie Lenkijos karū
nos visas Lietuvos ir jos valdo
mas Rusijos žemes.Atrodo, kad 
Jogailai nedarė skirtumo kurią 
valstybę prie kurios jis pri- 
Šlies, jei tik jis bus vainikuotas 
karaliumi. Visiems suprantama, 
kad tiek ilgai ir narsiai kovoję, 
už savistovumą lietuviai nesu
tiktų taip lengvai savo valsty
bės prie kitos prijungti. įvyko 
savotiška klasta — Lenkijos po 
nai turėjo aiškius planus ir ži
nojo ką daro ir ko siekia, bet to 
nesuprato Jogaila.

1386 metais „vasario 15 dieną 
Jogaila buvo Krokuvoje pakrikš

tytas Vladislovo vardu, už trijų 
dienų apvesdintas su dar pilnų 
trylikos metų neturinčia Lenki
jos karaliene ir kovo 4 dieną vai
nikuotas Lenkijos karaliumi. Se 
kančių metų pradžioje Jogaila, 
lydimas Lenkijos ponų ir būrio 
lietuviškai nemokančių kunigų, 
atvyko Vilniun pradėti krikštą.

Su Jogaila atvykę ir vėliau at
siųstieji lenkų kunigai nekentė 
netik pagonių religijos, bet ir 
sunkios lietuvių kalbos. Iš kar
to įėjo j madą, kad apkrikštytas 
lietuvis bajoras turėjo mesti ne 
tik "poganska wiara", bet ir 
"poganska mowa". Na ir kaip
gi atrodytų, jei tikras krikščio 
nis bajoras dar kalbėtų pago
nių kalba? Tokia pažiūra mūsų 
tautą sekiojo iki pat mūsų lai
kų.

Visos aplinkybės rodo, kad 
anų laikų Lenkijos ponams, pa
našiai kaip ir kryžiuočiams 
mažiausiai rūpėjo apaštalavi
mas Lietuvoje, bet daugiausia 
politiniai dalykai — galimai sku
besnis Lietuvojs įjungimas į Len
kijos valstybę.

Jogailos vedybos su Jadvyga 
nebuvo laimingos, nes ilgai ne
galėjo sulaukti sosto įpėdinio. 
Pagaliau 26 metų amžiaus su
laukusi Jadvyga pagimdė dukre
lę, kuri mirė vos tris savaites 
išgyvenusi, o po jos už keturių 
dienų mirė ir motina. Jogailai 
atrodė, kad jis neteks per ve
dybas gautos karūnos ir turės 
grįžti į Lietuvą. Bet lenkų ponai 
nutarė jo taip lengvai nepaleis
ti -r greit parūpino jam antrą 
žmoną, tai mirus — trečią, o po 
jos i.' ketvirtą. Ir tik iš ketvir
tosios žmonos Jogaila, jau bū
damas apie 75 metų amžiaus, 
susilaukė trejetos sūnų, kas už 
tikrino Lenkijai jo dinastijos 
viešpatavimą 186 metams.

Kad lenkams Lietuvos apkrikš
tijimas buvo tik priedanga savo 
politiniams tikslams siekti ro
do kad ir sekantis įvykis. Vos 
Jogailai pradėjus karaliauti į Vil
nių ir kitus Lietuvos miestus bu
vo atsiųstos Lenkijos kariuome
nės įgulos. Suprantama, kad tas 
sukėlė didelį nepasitenkinimą 
Lietuvoje, kuo vikriai pasinau
dojo Vytautas. Jis greit ėmė 
šeimininkauti Lietuvoje kaip tik
ras jos valdovas. Jau 1395 me
tais Vytautas pirmą kartą pasi
vadina Didžiuoju Lietuvos Kuni
gaikščiu, nors formaliai tas ti
tulas dar priklausė Jogailai.Pa
galiau 1401 metais Vilniaus - Ra - 
domo aktais jis ir oficialiai tokiu 
pripažintas, ir tik po jo mirties 
Lietuva turėjo grįžti Jogailai ir 
jo įpėdiniams. Bet 1413 metų 
Horodlės aktu nueita dar toliau 
— Lietuva paliekama savaran
kiška ir po Vytauto mirties.

Kokios nuotaikos viešpatavo 
to meto Lietuvoje rodo ir toji 
aplinkybė, kad Salyno suvažiavi
me 1398 metais Lietuvos didikai 
ir bajorai paskelbė Vytautą Lie
tuvos karaliumi. Tas buvo ir sa
votiškas atsakymas į Jadvygos 
reikalavimą, kad Vytautas jai 
mokėtų duoklę už jo valdomas 
Lenkijos karūnai Jogailos užra
šytas Lietuvos žemes. Tuo me
tu karflnavimosi reikalas dar 
nebuvo pribrendęs, bet Vytau
tas planingai prie to ėjo vis la
biau Lietuvoje įsistiprindamas. 
Pagaliau 1429 metais įvyko gar
susis Lucko suvažiavimas, ku
riame šalia kitų klausimų turė
jo būti išspręstas Vytauto vai
nikavimas Lietuvos karaliumi. 

Jogaila pradžioje tam pritarė, 
bet lenkai iš karto tam pasi
priešino. Lenkų delegacija tiek 
įniršo, kad iš Lucko išvyko dar 
suvažiavimui nepasibaigus iš
siveždama ir Jogailą. Pagaliau 
Vytautas paskiria vainikavimo 
datą -- rugsėjo 8 dieną ir ima 
atvirai ruoštis karui su Lenki
ja. Lenkai griebiasi paskutinės 
priemonės — jėga sutrukdo vai
niko pristatymą laiku. Vainika
vimas turėjo būti atidėtas vė
lesnei datai, bet jos nesulaukęs 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
mirė 1430 m. spalio 27 dieną. 
Vytauto planas apsaugoti Lietu
vos suverenumą vainikuojantis 
karaliumi buvo sutrukdytas. Ne
pavykus Vytautui išsipainioti iš 
lenkų po krikšto priedanga pri. 
mestų pinklių, Lietuvos likimas 
liko tampriai surištas su Lenki 
jos likimu iki abiejų valstybių 
padalinimo 1795 metais.

Vargiai būtų galima Jogailą 
laikyti Lietuvos interesų išda
viku. Bendras dviejų suvereni, 
nių valstybių, Lietuvos ir Len
kijos, frontas buvo reikalingas 
apsigynimui nuo kryžiuočių ir 
nuo kylančios Maskvos galybės. 
Tą Jogaila gerai suprato, bet tą 
aplinkybę lenkai stengėsi išnau
doti savo tikslams. Čia ir iški
lo Vytauto kaip politiko ir vals. 
tybininko genijus, kad jis pui
kiai permatė lenkų kėslus ir 
visomis priemonėmis stengė
si pastoti jiems kelią. Jis ir 
visomis kitomis savybėmis 
buvo žymiai pranašesnis už Jo
gailą. Jei Jogaila buvo beraš
tis ir be lietuvių mokėjo tik ru
sų ir gudų kalbas, tai Vytautas 
buvo raštingas ir be minėtų 
kalbų dar mokėjo vokiečių ir 
lotynų kalbas.

Nebežinodami kaip priešin
tis Vytauto užsispyrimui vai
nikuotis karaliumi, lenkai pa
siūlė jam Jogailos karūną, nuo 
kurios Vytautas nedvejodamas 
atsisakė. Jam buvo pasiūlyta 
ir Čekijos karūna, bet ir tos 
Vytautas nepriėmė, lankams 
atrodė kad Vytautas troško ka
raliaus garbės, tuo tarpu Vytau
tas turėjo kitus tikslus — jis 
nenorėjo būti karalius-kalinys, 
kokiu buvo Jogaila Lenkijos po
nų rankose, bet pilnateisis val
dovas savo šalyje ir tarp sa
vųjų -- visiškai suvereninės 
Lietuvos Karalius.

Vertindami Vytautą kaip vie
ną iš geniališkiausių valdovų 
Lietuvos ir lietuvių tautos isto
rijoje galėtumėm padaryti jam 
ir pagrindinį priekaištą, būtent, 
kad jis nepasirūpino lietuvių tau
tos kultūros puoselėjimu. Čia 
gaunasi ir savotiškas paradok
sas -- beraštis Jogaila istorijo 
je žinomas kaip jo vardu uni
versiteto Krokuvoje įkūrėjas, 
tuo tarpu žymiai daugiau išpru
sęs Vytautas panašios garbės 
neturi.

Užbaigus Vutauto Didžiojo gar
bei skirto minėjimo istorinę ap
žvalgą, tektų mesti žvilgsnį į šių 
dienų rusų okupaciją kenčiančią 
Lietuvą ir jos padėtį tarptautinė
je arenoje. Deja, ribotas laikas 
to padaryti neleidžia, tad tenka 
tenkintis keliom pastabom apie 
Lietuvą rytoj.

Šiandieninė ir artimiausia pra 
matoma ateitis nerodo prošvais
čių mūsų pavergtai Tėvynei, bet 
už tat žiūrint iš tolimesnės per
spektyvos matomi aiškūs ir ne
abejotini brėkštančios laisvės 
spindulėliai. Nepasotinamas da
bartinės Rusijos valdovų impe
rializmas ir nepaprasta okupuo
tų kraštų ir pačios Rusijos gy
ventojų priespauda susilaukia 
vis didesnio dėmesio laisvaja
me pasaulyje ir opozicijos pačioj 
sovietinėj imperijoj.

Sovietinės Rusijos nepasotina. 
mo imperializmo aukomis yra 
netik Lietuva ir jos kaimynės 
į šiaurę, bet ir visa eilė taip 
vadinamų satelitų, kaip Čekoslo 
vakija, Bulgarija, Lenkija, Ry
tų Vokietija ir Rumunija vien 
tik Europos kontinente. Kai 
prieš penketą met-ų komunistinė 
Čekoslovakija bandė pasukti lais. 
vės ir liberalizmo keliu, tai už 
tokį bandymą buvo iš naujo oku
puota ir žiauriai sutramdyta. 
Tada gimė taip vadinamoji Brež
nevo doktrina, kurią galima api 
brėžti vienu sakiniu -- jei pa- 
liuvai į sovietinės meškos na
gus, prarask viltį iš ten išsiva
duoti.

Bet nei čekai, nei bet kuri 
aukščiau suminėtų tautų nepra
randa vilties išsivaduoti, kaip 
lygiai jos nepraranda ir lietu
viai. Prie to reikia neumžmirš- 
ti, kad šitam carų laikais vadi-

(Nukelta J 4 psl.)
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AR VERTA ŽIŪRĖTI į 
WASHINGTONĄ?' 

1ŪRATĖ SHTKUTĖ-DE ROSALES

Špionažo spąstuose (3)

Žmogus, su kuriuo 
nesinorėtų gerti...

Žvelgiant įWashingto- 
ną, visų pirma tenka at
žymėti, kad JAV-bių is
toriniai siekia, politinės 
priemonės ir bendrai gal
vosena, sakyčiau visa 
"politinė psichologija" 
yra savita ir skiriasi 
nuo kitų kraštų politinės 
galvosenos.

JAV-bės turbūt yra vie
nintelis kraštas stojęs į 
kovą už nepriklausomy
bę dėl... arbatžolių kai
nos ! Pabandykime mes 
įsivaizduoti nors vienai 
akimirkai tautinį sukili
mą pav. Lietuvoje dėl ar
batžolių ąr kitos maisto 
prekės kainos, ir tuomet 
mes pastebėsime kokia 
didelė psichologinė pra
raja skiria Europos ir 
JAV politines motyvaci
jas.

Istorinėje perspekty
voje, JAV-bės iškyla 
kaipo klasiškas pramo
nės - prekybos kraštas. 
Ypač JAV karinė politi
ka, kurios pagrindas yra 
išlaikyti visuose žemy
nuose pakraščio bazes 
niekur neįsiveliant į že
myno centrą, sudaro bū
dingą visų tolimos istori
jos jaunų prekybinių im
perijų bruožą: taip elgė
si pav. finikiečiai ar šen. 
graikai. Vėlesniai euro
piečių "teritorinės politi
kos" tradicijai, toks ka
rinis elgesys yra nesu
prantamas.

Praktikoje, JAV atomi
nė galybė yra ne teritori 
nės agresijos įrankis, o 
tiktai ekonominio plėto
jimosi apsaugos skrais
tė. Čia vėl, žvelgiant eu 
ropietiškos "teritorinės 
politikos" akimis į 50-to 
dešimtmečio politiniai 
neišnaudotas JAV atomi
nio monopolio galimy
bes, ano laikotarpio JAV

Vytauto ••••
(Atkerlta iš 3 psl.) 

namam tautų kalėjime yra dar 
40 milijonų ukrainiečių, kelios 
dešimtys milijonų gudų, gruzi
nų, armėnų, totorių ir kitų tau
tų, kurios taip pat trokšta lais
vės. Sitam sovietiniam tautų ka
lėjime rusai besudaro vos didžią
ją pusę gyventojų. Kiekvienas su
prantame, kad jėga iš pavergtų 
tautų sulipdyta ir jėga besilai
kanti valstybė nėra patvari ir tu
ri tendenciją subyrėti bet kurio 
rimtesnio konflikto pasėkoje. Vi
si ženklai rodo, kad anksčiau 
ar vėliau toks rimtesnis konflik
tas turi įvykti, jei dabartiniai 
Rusijos valdovai ir toliau ves 
laivą imperializmo ir priespau
dos kryptimi. Raudonoji Kinija 
yra viena didesnio konflikto ga
limybių, kurios nemažą terito
rijos dalį užgrobė carai ir ku
rios nėra linkę grąžinti raudo
nieji Rusijos valdovai.

Šių dienų Rusijos valdovai tu - 
ri pasirinkimą pasukti vairą Į 
laisvės grąžinimo kelią paverg
toms tautoms kaip tą yra pada
riusios didžiosios Vakarų impe
rijos, arba ir toliau plaukti ne
išvengiamos kolizijos kryptimi.

Būtų keista, jei tai neišven
giamai kolizijai įvykus, Japoni
ja nepasinaudotų proga susigrą. 
žinti Antrojo Pasaulinio Karo ei
goje atplėštas salas, jei abi Vo 
kietijos dalys nepasirūpintų vėl 
susijungti į vieną valstybę ir jei 
pavergtosios tautos nepasinau
dotų proga atgauti prarastas ne - 
priklausomybes, jų tarpe ir Lie
tuva. Niekas šiandien nežinome, 
kada tas įvyks, bet kad tas įvyks 
yra lygiai taip tikra, kaip kad 
rytoj vėl saulė rytuose patekės, 
nežiūrint kiek ateinančioji nak
tis bebūtų audringa, tamsi ir 
baisi 

užsienio politika išrodo 
absurdiška; tačiau ekono
miniai žiūrint, ana "tai
kos" politika leido JAV 
prekybai plėtotis ir aug
ti.

Ekonominio pobūdžio 
imperijai yra būtina už
tikrinti tris dalykus įtai
ką, laisvę prekiauti ir 
pirkėją. Taigi taika bū
na užtikrinama užlei
džiant nesantaikas kelian
čias teritorijas kitų vals 
tybių kontrolei (pav. rytų 
Europos ruožo ■ atidavi
mas sovietams 1945 me
tais). Laisvė prekiauti 
yra užtikrinama savo mo 
netos pavertimu tarptau
tine valiuta (doleris). O 
pirkėjų nustojant, šie yra 
dirbtinai pagaminami su 
stiprinant atsilikusias 
valstybes (šiuometiniai 
prekybos santykiai su so
vietais).

Visais trim atvejais, 
ilgalaikiai žvelgiant, yra 
daromos likiminės poli
tinės klaidos. Užleidus 
ypatingos geopolitinės 
svarbos rytų Europos 
ruožą sovietams, yra su
kuriama karinio varžovo 
galybė, priedu dargi per 
tekusi tais žemės tur
tais, kurių JAV-bėms gy 
vybiniai trūksta: auksu 
ir nafta. Išplečiant dole 
rį visame pasaulyje ne
bėra kaip jo paremti — 
prasideda infliacija. Su 
darant prekybines sutar
tis su sovietais, yra 
šiems suteikiama galimy
bė pavyti ir pralenkti 
JAV jų pačių srityje: pa
saulinės ekonomijos kon
trolės srityje.

Ir taip, negailestingam 
politinių atsakomybių ra 
tui besisukant pirmnyn, 
vieną gražią dieną JAV- 
bėms tenka prisiminti pa
prastą tiesą, kurią jau 
XVII šimtyje prancūzų 
finansų ministeris Col- 
bert kartodavo savo ka 
raliui: "Faites moi de 
la bonne politiąue, et je 
vous ferai de bonnes fi- 
nances" — suprask, be 
geros politikos, negali 
būti gerų (ilgalaikių) fi
nansų.

Nustojus atominės jė
gos monopolio ir užsi
auginus tokį priešininką 
kurio dabar, prisieina bi 
jotis, išsū >mus iki de
ficito, išsiplėtus pasau
lyje su savo valiuta iki 
infliacijos, išeikvojus 
reikalingiausias žalia
vas, yra pradedama ieš
koti naujų kelių. Atsiran 
da vadinamosios "real- 
politik" mada.

Deja,'Europoje gimusi 
ir išaugusi "realpolitik" 
remiasi išimtinai ilga
laikės teritorinės eks
pansijos pagrindu, kuris 
JAV ekonominės imperi
jos atveju yra nepritai- 
kintinas.

Kaip pats Kissingeris 
yra nurodęs, Metter- 
nĮcho ir Bismarko real 
politikos "idealai" iš tie 
sų susivedė į didžiųjų 
galybių sąjungos meną. 
Tačiau tarp anos vokiš
kos ir dabartinės JAV7 
"real" politikos yra es
minis ir nesutaikomas 
skirtumas. Metternicho 
"Šventosios Sąjungos" 
tikslas buvo sutvirtinti vi
sų sąjungininkų naujai už 
kariautų žemių ilgalaikę

kontrolę ir tuo pačiu są
junga buvo visiems jos 
dalyviams vienodai rei
kalinga. Bismarko įvai
rios sąjungos (jos kei
tėsi pagal reikalą) irgi 
buvo skirtos išimtinai 
tam, kad užkariauti nau
jas teritorijas, ir sąjun 
gininkų lojalumas jose 
buvo palaikomas terito
riniais pažadais. Tuo tar
pu JAV "šventoji sąjun
ga" su sovietais ir kinie
čiais tegali būti palaiko
ma prekybiniais paža
dais, kurie sovietus ir 
kiniečius domina tik 
tiek, kiek jie gali even
tualiai pagreitinti pasi
ruošimus karui ir toli
mesnėms ekspansijoms.

Tragiškai, šiurpiai, da
bartiniai JAV su sovie
tais pasikalbėjimai tę
sia įprasta amerikiečių 
paprotį kalbėtis su ki
tomis tautomis visai ne
suvokiant, jog vienų ir 
kitų galvosena bei "są
jungininkų" siekiai yra 
skirtingi, gal net priešin 
gi viens kitam. Čia taria
si pirklys su plėšiku: 
pirklys taikosi praplėsti 
savo rinką, o plėšikas 
tuo tarpu ieško pirmos 
progos durti peiliu į nu
garą...

Kai plėšikas peilį išsi
trauks, tuomet JAV gal 
pagaliau supras nuo seno 
akinančią tiesą: jog pa
saulio galybių lygsvara, 
o drauge ir JAV likimas, 
didžia dalimi priklausė 
nuo rytų Europos tautų 
pajėgumo — ar nepajė
gumo — suteikti Eurazi
jai geografinę, politinę, 
psichologinę ir morali
nę lygsvarą.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
WELDER-F1TTERS 

Experienced in structural welding. 
Union shop, siek benefits. Paid hą»-' 
pitaliration. Full time. Day shift. 

Apply in person. 
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

CO.
860 Addison Rd., Cleveland. Ohio 
An Equal Opportunity Employer

Net medžio pavėsy karštis bu
vo sunkiai pakeliamas. Eugeni
jus Michailovič Pagodinas atri
šo kaklaraištį ir atsisegė marš
kinius. Toli laukuose, kitoj pu
sėj kelio, jis matė būrį motery 
besilankstančių prie žemės ir 
kaž ką dedančias į maišą. Bet 
jis, būdamas miestelėno sūnus, 
nežinojo ką jos renka. Gi netoli 
prie KGB automobilio pasilen
kęs mechanikas, tvarkė motorą.

-- Ar suradote ką nors? —pa
klausė Pagodinas mechaniko.

— Atrodo, kad pompa užsikim
šusi, -- atsakė šis nepakelda
mas galvos.

-- Kiek laiko truks pataisyti?
Mechanikas numetė raktą į sa

vo įrankių dėžę ir pasižiūrėjo į 
Pagodiną.

— Neskubinkite manęs. Jūs ir 
taip turėjote laimę, kad surado
te čia žmogų, kuris nusimano 
apie motorą.

-- Š... — nusikeikė angliš 
kai Pagodinas ir atsisukęs į sa
vo bendrakeleivį, pakartojo 
keiksmažodį rusiškai. -- KGB 
galėtų savo automobilius laiky
ti tvarkoje, kad jie kelionėje 
negęstų, kaip šis. Na, Zaicev, 
tikėkim, kad greit galėsim to
liau važiuoti. Tęsk savo nebaig
tą istoriją.

Stojan Aleksandrovič Zai
cevas iš paviršiaus neatrodė ža
vus. Jo akys buvo paraudonavu
sios, šnervės didelės ir burna 
pilna sugedusių dantų. Jis gar
siai nusikvatojo pagalvojęs ką 
ruošiasi pasakyti.

-- Tu tik įsivaizduok. Furce- 
va pasikėlusi sijoną užsikorė į 
Bolšoj teatro sceną ir pradėjo 
rėkti spiegiančiu balsu ... — 
Čia Zaicev suspaudė pirštais 
savo nosį ir bandė pamėgdžio
ti jos balsą — "Žiūrėkite, jūs 
bukapročiai. Aš esu Kultūros 
ministrė ir jums sakau, kad tai 
dekadentiška. Arba jūs užsidė- 
site kitus kostiumus, arba prem. 
jera bus anuliuota". Bet balet
meisteris buvo nuostabus. Jis 
pasižiūrėjo Furcevai tiesiai į 
jos dogmatiškas akis ir atsakė: 

Žilos EK8KMJA Į 
IJETLVA

Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 
grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2, ir Helsinkyje 2 d.).

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
Kaina tik $696.00

VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS — $100.00
IR Iš CLEVELANDO — $74.00 DAUGIAU.

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRAJS-ATLAITIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

*

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS

DU Ilgimu
185 North Wabash Avenue 
2nd Floor

Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir

677-8489 (buto).

"Kostiumai yra integralinė da
lis baleto dvasios. Jei juos pa
naikins, aš pasitraukiu",

-- Ir kas laimėjo? Furceva?
-- Tu taip galvoji? — links

mai nusikvatojo Zaicevas atsi
remdamas į medį. — Žinai aš 
buvau premjeroje ir mūsų nau
jasis liberalizmas šokinėjo sce
noje — krūtys, krūtys ir visur 
tik krūtys. Mūsų socializmas 
atgyveno.

Abu vyrai sąmoksliškai nusi
juokė.

-- Zaicev, mano d rauge, tu vis 
puikioje formoje, -- pasakė Pa
godinas. — Tau klojasi gyveni
me.

-- Negaliu skųstis. Aš vedu 
puikų gyvenimą. Aš esu vieš
pats šiuo metu ir tas man tei
kia komfortą. Aš keliuos 10 va
landą ryto, išgeriu puoduką ar
batos ir paskui prie darbo, jei 
tai galima būtų pavadinti dar
bu, keturias valandas aš moki
nu keletą pažengusių šachma
tuose studentų. Aš lošiu trijose 
ar keturiose šachmatų varžybo
se per metus ir visad laimiu. 
Pernai parašau knygą ir mano 
studijos apie šachmatus yra at
spausdintos Prancūzijoje. Aš 
pats patikrinu vertimą. Ir už 
tai iš ten gaunu pinigų. Užsie
nio valiuta man leidžia turėti 
ko širdis pageidauja. Tu ma
tei mano apartamentą: stereo 
iš Vakarų Vokietijos, kostiu
mai itališki, naujausios pran
cūzų knygos. Net su tokiu vei
du, kaip mano, aš galiu turėti 
visas moteris kurias noriu. — 
Ir Zaicevas galvos judėsiu pa
rodė į bendrakeleivę blondinę, 
kuri buvo kiek storoka, dabar 
sėdėdama prie upelio kojom taš
kėsi vandeny ir vėdinosi nosi
naite.

-- Man sakė, kad tu esi tik
ras donžuanas, — pasakė Pa
godinas. --Ar tau patinka taip 
skraidyti nuo vienos moters prie 
kitos, kaip plaštakei?

— Ak, mielas Evgenijau Mi
chailovič, -- atsiduso Zaice
vas. — Aš visad žinojau, kad 
tu sielos gilumoje buržujus. Ar 
tai mane patenkina? Geriau pa
klausk, ar aš turiu malonumo 
ištuštinti butelį lenkiškos ge
ros vodkos? Tu matai ką aš no
riu pasakyti?

-- Ir politinė atmosfera, ku
rioj tu vedi tokį puikų gyveni
mą? — paklausė Pagodinas.

— Cha,- cha! Aš žinojau, kad 
tu prie to prieisi. Kartais, kai 
slogutis užgula širdį... — Zai
cevas pasisuko pažiūrėti,ar mer
gina nesiklauso ir pusbalsiu tę
sė -- aš išvaikau merginas, už
gesinu vokišką stereo, pradedu 
gerti rusišką vodką ir rašau es- 
say. O, Dieve, tu turėtum pa
skaityti, ką aš esu parašęs ir 
laikau stalčiuje.

Abu vyrai psižiūrėjo vienas 
į kitą tyloje...

-- Žinai kas man atėjo į gal
vą, -- pradėjo Pagodinas, žiū
rėdamas į Zaicevą, ir pradėjo 
kalbėti apie žmogų, kuriuo jau 
dvi savaites rūpinosi: A. J. Le- 
winter. -- Aš neesu mokslinin
kas ir negaliu įvertinti jo infor 
macijų kokybę. Bet pasakysiu 
vieną, aš praleidau keturiolika 
valandų lėktuve su tuo ameri
kiečiu, ir jei jis yra kitkas ne
gu sakosi, tai yra geriausiai 
ištreniruotas aktorius kokį ka
da būsiu sutikęs.

Zaicevas susimąsčiusiai pa
lingavo galva,

— Jei Šis reikalas pasiseks, 
— pasakė jis, -- tai tavo kar
jerai smarkiai pagelbės.

-- Taip galėtų.
— Ar kas temdo tavo spren

dimą? -- paklausė Zaicevas.
— Taip.
— Ir jei tu rašytumei dėl sa

vo stalčiaus, ką pasakytumei?
— Tai labai komplikuota stal

čiui, -- atsakė Pagodinas. -- 
Mūsų techniškasis personalas, 
kurie apklausinėjo Levvinterį 
Obninske, juo stebisi. Sis tipas 
išklojo visą potvynį formulių. 
Jokios abejonės, tai trajektori
jos formulės. Ir jokios abejo
nės, kad tai trajektorijos ofen- 
zyvinių raketų su neofenzyvi- 
niais užtaisais, skirtos suklai
dinti mūsų gynybą. Bet kol ame 
rikiečiai nešaudo, mes neturi
me galimybės sužinoti ar tai 
jų Mirv trajektorijos.

— Tad jūs niekad nebūsite tik 
ri, ar informacijos yra auten
tiškos?

— Taip. Mes negalime patik
rinti šių informacijų. Viską ką 
galime, tai kontroliuoti tik šį 
žmogų. Ir Maskvos bosams šis 
reikalas nepatinka. Jie randa, 
kad tai gauta per lengvai ir pa
našu į spąstus. Jei jie būtų 
mokėję už šias informacijas, 
tai kitas reikalas. Bet jis jas 
atnešė veltui.

— Ir ką tu galvoji?
Pagodinas truputį susimąs

tė.
-- Aš tikiu ... kad jis tiki, 

kad informacijos autentiškos.
— Kaip įprasta, drauge, tu 

neatsakei į klausimą. Bet nie
ko, aš tavęs nebeklausinėsi 
daugiau. Tačiau pasakyk man 
į ką panašus tas amerkietis?

-- Tai nėra žmogus, su ku
riuo norėtum ištuštinti butelį, 
bet jis yra įdomus. Jis pilnas 
jausminių prieštaravimų. Skren
dant lėktuvu pusę kelio jis man 
atskaitė konferenciją apie eko
logiją...

— Apie ką?
— Apie ekologiją. Ir be per

traukos mane klausinėjo ar Ru- 
sijoje jį laikys herojumi ar iš
daviku? Su savimi jis pasiėmė 
tik vieną kostiumą, bet turėjo 
prisikrovęs piliulių nuo slogos, 
shampooing nuo pleiskanų ir sa 
vo dantų rentgeno nuotraukas. Ir 
kai sėdome lėktuvan, mes tuos 
dalykus iš jo atėmėme, nes nie
kad nežinai kas tai per triukas.

Zaicevas išsitiesė.
— Nuostabu. Aš norėčiau vie- 

ną dieną su juo susitikti. Pasa
kyk man ar jis bėga nuo ko nors? 
Ar jis siekia ko nors?

— Aš nesu tikras, bet man at 
rodo, kad jis yra nusivylęs sa
vo gyvenimu praeity.

— Aš niekad nemaniau, kad 
tavo darbas yra tiek psicholo
ginis, -- pasakė Zaicevas, bet 
tai skambėjo ne ironija, o komp. 
limentu.

— Pagaliau tu supranti ma
ne, — pasakė Pagodinas. -- Tik
rumoje mes abu darome pana
šius dalykus. Mano amatas ne 
šnipinėjimas, bet vsti špionaži- 
nį žaidimą, kaip tu darai šach
matuose. Aš bandau įsivaizduo
ti, ką šiuo metu amerikiečiai 
bando daryti, o jie bando įsi
vaizduoti ką mes ruošiamės 
daryti. Ir paskui aš stengiuos 
įsivaizduoti, ką jie galvoja ką 
mes darome. Ir taip ad infini- 
tum.

Tuo metu prie jų prisiartino 
mechanikas.

— Ponai, aš manau, kad jūs 
galėsite važiuoti.

Ir už minutės jie jau važia
vo.

-- Išsodindamas mus dačoje 
gal sustosi valandėlei išgerti 
arbatos? -- paklausė Zaicevas.

-- Nemanau. Aš turėjau būti 
3 valandą Obninske, bet dėl mo
toro sugedimo smarkiai pasi
vėlavau.

— Tad užsuk pas mus grįžęs 
Maskvon. Mano namuose vi
sad pilna draugų, yra neišbai
giami rezervai vodkos, daugy
bė gražių moterų, kas tau, kaip 
nevedusiam, praverstų. Be to, 
man net kaž kas pažadėjo atneš
ti haschish.

— Pasistengsiu, — atsakė Pa
godinas. - Bet jie šio reikalo 
nebaigs anksčiau dešimties die
nų. Tarp Maskvos ir Obninsk 
vyksta tikras karas ir tokie da
lykai greit nesibaigia.

-- Palik tuos dalykus kitiems 
ir atvažiuok pas mus.

— Negaliu, -- atsakė pagodi
nas. -- Aš perdaug toli į šį žai
dimą įsivėliau.

(Bus daugiau)

WANTED IST CLASS
MACHINISTS

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints and close toierance. Paid 
hospitalization and insurance, paid 
holidays, vacation plan.

JAMES C. HEINTZ CO. 
DIV. OF MYERS INDUSTRY 

3738 W. 143rd St.
Cleveland, Ohio 

216-252-7620 
(73-79)
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Rašytojas ir literatūros kritikas Pranas Naujokaitis. G. Naujokaičio nuotrauka

MUZIKAI MIKULSKIAI PADĖJO TORONTO 

SKAUTAMS

Pranas Naujokaitis rašo -----
"LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJĄ”

PASIKALBĖJIMAS SU AUTORIUMI
Neseniai Aloyzas Ba

ronas rašė apie asmens 
vaidmenį projekte, kuris 
savo plačia esme priklau
sytų kolektyvo iniciaty
vai ir kolektyvo talkai. A. 
Baronas priėjo nuomo
nės, kad dažnai vieno as
mens iniciatyva, talentas 
ir pastangų sankaupa ties 
spręstina problema nu
veikia daugiau už komp
likuotą, sudėtingą, netgi 
biurokratišką kolektyvo 
darbą. Su ta nuomone ten
ka sutikti. Kas davė 
mums "Lietuvių enciklo
pediją"? Vieno asmens 
iniciatyva, subūrusi pa
skiras pajėgas, J. Kapo
čius. Kas parengė milži
niškos apimties ketvertą 
"Mūsų Lietvos" tomų? 
B. Kviklys. Kas įfiltravo 
į angliškai kalbančią vi
suomenę apie 40 lietuvių 
autorių vertimų? S. Zo- 
barskas. Prisimename 
dr. V. Sruogienės "Lie
tuvos istoriją" ir E. Če- 
kienės iniciatyvą ties "Li- 
thuania 700 years"vei
kalu iki ketvirtosios jo 
laidos...

Pavyzdžių yra daug. 
Jie įvairūs ir įtikiną. Su 
dėtingas kolektyvo veiki
mas kartais siubliūkšta 
prieš veržlų, iniciatyvos 
sklidimą, idėjos ir darbo 
sistemos vediną asmenį.

Mūsų kultūros sąva
dams reikia veikalų, ap
glėbiančių visumą, nely
ginant išsamios, bešalis 
kos kartotekos; mums 
reikia savo fragmentais 
chaotiško reiškinio susi 
steminimų. Tokie veika, 
lai įgalina jungti frag
mentus visumon, apžvelg
ti kultūrinio reiškinio pa 
noramą. Ir, štai, lietuvių 
literatūros visumai su
vokti nėra priemonės, tai 
kinančios pažinimui. Nė 
ra atitinkamo informaci
nio veikalo. Tema monu 
mentali. Studijos paren 
gimo sąlygos sunkios. 
Reikia finansinių resur
sų. Reikia iniciatyvos.

Prieš kelioliką metų 
"Lietuvių literatūros is 
torija" buvo išleista Vil
niuje, bet šiame leidiny
je, betaikant ideologi
nės atrankos metodą tik 
rai nėra visumos pano-

JURGIS GLIAUDĄ
ramos ir vertybių balan
so.

Išeivija beturikonspek- 
tišką Tiubingeno "Patri- 
jos" 1948 metais išleis
tą Prano Naujokaičio 
"Lietuvių literatūrą". 
Knyga buvo skirta' trem- 
tiniškai mokyklai. Per 
ketvirtį šimtmečio ma
terialiai vis turtėjanti iš 
eivija nesirūpino išleis- 
dinti naujo, pilnesnio to 
žanro veikalo: nei pri
vati iniciatyva, nei Rašy
tojų draugija!

LB Kultūros Fondas ir 
Lietuvių Fondas sutarė 
išleisdinti Lietuvių lite
ratūros istoriją. Veika
lui parengti neorganizuo
ta redakcinės kolegijos. 
Nueita praktišku keliu. 
Pakviestas vienas auto
rius žinovas. Tai rašy
tojas Pranas Naujokai
tis, kuris, savo iniciaty
va, renka medžiagą, kon
sultantus, nustato veika
lo struktūrą, metodą...

Pranas Naujokaitis, 
greta savo gausių poezi
jos ir beletristikos vei 
kalų, plačiai žinomas 
kaip literatūros kritikas. 
Pradėjęs recenzijomis 
Naujoje Romuvoje, Židi
nyje, jis tęsė kritiko dar
bą išeivijoje. Jo vertini
mo metodas: modernus 
objektyvizmas, kur iš ei 
ties punktais yra veikalo 
struktūralizmas, meni
nės tiesos poieškio re
zultatai, siužetinis balan. 
sas. Knygos autorių P. 
Naujokaitis palieka už 
veikalo ribų. Vien tiktai 
veikalas, kaipo toks, at
stovauja savo idėjišku
mą, beidėjiškumą, prob
lemų sprendimą...

Dirvos skaitytojų dė
mesiui pateikiamas tik
rai įdomus pokalbis su 
rašytoju Pranu Naujokai
čiu.

— Juk sumanymas ra
šyti Lietuvių literatūros 
istoriją nėra spontaniš
kas projektas, ir visuo
menei tikrai įdomu ži
noti, kaip tas projektas 
noko? Atrodo, tai bus 
vienas stambiųjų išei
vijos nuoveikių, nes už

simoto veikalo apimtis 
plati, tema gyvybinga. Be
je, analogiškas veikalas 
jau išleistas Vilniuje.

— Džiaugiuosi "Dir
vos" dėmesiu mano rašo
mam veikalui. Fastaruo 
ju laiku jaučiama keisto
ka kai kurių mūsų infor
macinių šaltinių pastan
ga "nutylėti" šį Lietuvių 
Fondo projektą. Tačiau 
darbas sėkmingai žengia 
į tikslą. Sumanymas pa
rašyti Lietuvių literatū
ros istoriją nėra staig
mena, nėra tai "revan
šas" marksistiniu meto
du patiektam analogiš
kam veikalui Vilniuje. 
Objektyviai parašytoji 
Lietuvių literatūros is
torija turės būti vienas 
stambesniųjų išeivijos 
kultūrinių darbų. Tokio 
veikalo mes iki šiol labai 
stokojome. Tas trūku
mas skaudžiai jaučiamas 
neturint bendro, apžval
ginio tos temos veikalo. 
Kai kurie rašytojai ir kul 
tūrininkai senokai ragi
no mane išleisti antrą 
papildytą laidą mano Vo
kietijoje prašytos, 1948 
metais išleistos "Lietu
vių literatūros". Šitaip 
iš to raginimo, iš tų užuo
minų, kilo sumanymas 
rašyti išsamesnę lietu
vių literatūros istoriją. 
Daugeliui tokia istorija 
atrodė reikalinga, nes 
okupuotoje Lietuvoje iš
leista, kelių autorių (net 
su akademikų titulais)pa 
rašyta "Lietuvių litera
tūros istorija" nėra pilna 
ir objektyvi. Pav. veika
las visiškai ignoruoja 
daugelį išeivijos rašyto
jų, todėl, formaliai, neap. 
ima visos mūsų literatū
ros. Bet tas formalus de
fektas itin apsunkintas 
autorių, pristatymo meto
du. Knyga parašyta lai
kantis marksistinės me
todologijos, literatūri
niai faktai dažnai iškreip
ti, istoriškiems reiški
niams suteiktas skaity
tojus klaidinintis aiškini
mas dėl iš rusų paimtos 
terminologijos (pav. Fe
odalinis periodas, etc.). 
Antitikroviškais tvirtini
mais nuspalvinti pusla
piai kai kada atrodo poli-

Taip jau išėjo, kad po 
visų vasaros stovyklų, ru
dens sezono veiklą pir
masis pradėjo sktn. Ste
po Kairio muzikinis vie
netas Toronte, kai rug
sėjo 7 d. čia atvyko vie
neto pakviesti muzikai 
Alfonsas ir Ona Mikuls- 
kiai, maloniai sutikę mu 
zikališkai palavinti vie
netą. Jie davė* 4 pamo
kas atskirai pučiamie
siems ir kanklėms ir 
abiem grupėm bendrai. 
Rugsėjo 9 d. naujai iš
moktų dalykų koncertė
lyje tėvams ir svečiams 
teko džiaugtis padaryta 
didele grupės pažanga ir 
stebėtis, kaip per tokį 
trumpą laiką galima bu
vo tai atsiekti. Bet, ži
nant, muzikų Mikulskių 
pasiruošimą, patirtį ir 
pedagoginius talentus, 
taipgi ir vieneto pakanka
mą lygį, darėsi aiškiau 
ir suprantamiau. Kaip 
ten bebūtų, tėvams buvo 
didelis pažangos siurpry- 
zas. Atsirado paskatos 
kai kuriems jungtis į vie
netą. Muz. Mikulskiai 
reiškė savo pasitenkini
mą grupe, kad ji rodanti 

tinės propagandos dėsty
mu. Iškreipti netgi kny
goje paminėtų rašytojų 
kūrybiniai veidai (Pav. 
autoriai dvasiškiai). Daž
nai prosovietiniai eilia
kaliai, grafomanai, pri
statomi plačiau už tik
rus talentus. Tad tokie 
vilniškės laidos "Lietu
vių literatūros istori
jos" puslapiai ir ateity
je liudys, kad knygos tu
rinys buvo įtakojamas po- 
litinių cenzorių.

Šias detales tenka pa
minėti tikslu parodyti, 
kad Vilniuje išleistoji 
"Lietuvių literatūros is
torija" turi aibes agita
cinių pareiškimų, nesi
derinančių su laisvu, ob
jektyviu mokslu.

Atsigrįžus į mūsų 
aplinką, tenka tarti, kad 
išeivijoje išleista kelių 
autorių parašytą knygą 
"Lietuvių literatūra sve
tur" nėra lietuvių išeivi
jos literatūros istorija. 
Kųyga nukrypo į "Lite
ratūros lankų" srovinę 
kritiką, į aprioriškas de
finicijas, net į polemiką 
su aptariamu autoriumi.

Tad daugelis man siū
lė užkaišioti esamas se
noje mano knygoje spra
gas ir antra laida pakar 
toti 1948 metų veikalą. 
Man atrodė, kad spragų 
kaišiojimas nėra tikras 
problemos sprendimas. 
Todėl ryžausi rašyti pil
ną lietuvių literatūros is
toriją nuo pirmosios lie
tuviškos knygos išleidi
mo iki pačių jauniausiųjų 
autorių okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje.

Mano rašomas veika
las yra apžvalginis - ver
tinamasis: duodama
trumpos laikotarpio ap
žvalgos, paliečiamos 
autorių kūrybos sąlygos, 
duodama biografinių ir 
bibliografinių žinių, svar
besnieji kūriniai išsa
miau nagrinėjami, pada
romos apibendrinančios, 
vertinamosios išvados.

(Bus daugiau)

Sktn. Stepo Kairio muzikinio vieneto vadovai G. Kalinauskas ir 
S. Valiūnaitė su muzikais Alfonsu ir Ona Mikulskiais po koncerto. 

St. Dabkaus nuotrauka

meilės lietuviškiems ins
trumentams ir norinti to 
bulėti. Jie pažadėjo grei 
tu laiku vėl aplankyti To 
rontą ir su grupe padir
bėti. Už visą vienetas 
taria muz. A. ir O. Mi- 
kulskiams nuoširdų ačiū. 
Be jaunųjų vadovų šių 
kursų organizmu ir 
svečių priėmimu rūpino

Muz. Ona Mikulskienė ir kanklių grupės vadovė Snaigė Valiūnai - 
St. Dabkaus nuotrauka

TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New Yorko Kutūros Židiniui užbaigti,~ 
Tėvai Pranciškonai išleido PASKOLOS LAKŠ
TUS arba "iMORTGAGE BONDS" MOKAN
ČIUS 9% PALŪKANŲ. Procentai išmokama 
kas metų ketvirtis. Visi lietuviai gali inves
tuoti po $1,000 — ar daugiau. "Bonds" bus at
perkami po penkerių metų. Reikalui esant,pi
nigus galima atsiimti po trijų metų.

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

Čia siunčiu čekį sumoje $ ,00.00, už
kuriuos prašau atsiųsti Jūsų virš minėtas 
Bonds. Aš suprantu, kad už šiuos bonds bus 
mokama 9% metinio dividento sekančiai: 8% 
metinio dividento bus išmokama kas metų ket
virtis ir 5% ekstra dividentas bus pridėtas 
atperkant šiuos bonds po 5-ių metų.

Aš turiu teisę šiuos bonds iškeisti po tri
jų metų, bet tada metinis dividentas bus tik 8%.

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu_________________________

Mano vardu lygiateisiai su _____________

Skančiu vardu _________________________
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas____ ________________

Adresas_____________________________

Sočiai Security numeris ________________

Parašas

Prašom siųsti:

Franciscan Fathers c/o Litas Investing Co. 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. num. 212-441-6799

si G. Valiūnienė, M. ir
L. Kalinauskai, p.p. Jan
kaičiai, p.p, Vaitkai, ku. 
rių namuose svečiai buvo 
apsistoję ir kurių namuo 
se arčiau su grupe susi
ję vadovai turėjo progos 
su muzikais pasimatyti 
ir praleisti vieną-kitą 
valandėlę. Ačiū jiems vi 
siems. (čs)
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
— ANTAHAS ERINIUS

Gen. Jonas Černius režisierei Zuzanai Arlauskaitei-Mikšienei 
prisega šaulių žvaigždės ordiną, jai minint 60 mėty meninės veik
los sukaktį 1967 m. spalio 26 d. Detroito Lietuvių Namuose.

K. Sragausko nuotrauka

NUSILEIDUS UŽDANGAI...

Spalio 2 d. negailetin- 
ga mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė detroitiškiams 
labai brangų asmenį — 
režisierę ir aktorę Zuza
ną Arlauskaitę -Mikšie
nę.

Zuzana Arlauskaitė gi
mė 1889 m. rugpiūčio 28 
d. Šiauliuose. Čia ji pra
leido savo jaunas dienas 
ir baigė keturklasę. Ry
goje įsigijo mokytojos 
profesiją ir vėliau Pet
rograde brandos atesta
tą.

Gyvendama Rygoje ir 
Petrograde buvo lietuvių 
vaikų mokytoja. Šalia mo
kytojos profesijos ji turė
jo ir kitą: nuo pat jau
nų dienų mėgo teatrinį 
darbą. Šauliuose buvo 
"Varpo" draugijos narė 
ir bibliotininkė. Rygo
je "Giedros" sekcijos ak
tyvi dalyvė. Į sceną pir
mą kartą ji išėjo 1907 me
tais Rygoje su lietuvišku 
vaidinimu "Audra gied
roje". Vėliau 1908 me
tais Zuzana vaidino "Blin
dos" pastatyme, kurį 
režisavo G. Lansbergis. 
Tuo laiku rusų žanda
rams suklaidinti statomų 
veikalų programose akto
rių pavardės buvo žymi
mos slapyvardėmis. Zu 
zana vaidino Virvitos sla
pyvardžiu.

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jį su kitais 
aktoriais iš Petrogrado 
buvo* pakviesta į organi
zuojamą Lietuvių Dra
mos Teatrą Vilniuje. Len
kams okupavus Vilnių, 
tos draugijos aktoriai lai
kinai susimetė Jurbarke.

1919 m. lapkričio mėn. 
buvo suvaidinta S. Čiur

lionienės komedija "Pi
nigėliai". Vaidintojų sąs
tate buvo: Zuzana Arlaus- 
kaitė-Mikšienė, V. Dulai- 
tis, E, Racevičienė, J. 
Strazdas, A. Kernaus- 
kas, A. Busilas ir S. 
Glemžienė.

Kauno Valstybiniame 
Teatre Zuzana dirbo iki 
1931 m. Jau būdama pen
sijoje, dar vaidino O. Ry- 
maitės, V. Bičiūno ir ki
tuose pastatymuose.

Gyvendama Kaune bu
vo V. Putvio moterų bū
rio šaulė-vėliavnešė ir 
švietimo vadovė. Jos rū 
peštis — vaidinimai ir 
koncertai. Jai energijos 
niekuomet netrūko. Buvo 
pareiginga ir paslaugi 
šauliškuose reikaluose, 
visados žodį ištęsianti ir 
tvirta savo pažiūrose.

Už nuopelnus Lietuvai 
švietimo darbe, apdova
nota Vytauto Didžiojo or
dinu, už teatralinį meną 
Valstybės Teatro gar
bės ženklu ir už šauliš- 
ką veiklą tremtyje, čia 
Amerikoje, apdovanota 
šaulių žvaigždės ordinu.

Ji skaudžiai pergyve
no pirmą bolševikų oku
paciją. Antrą kartą bol
ševikams ateinant į Lie 
tuvą Zuzana su šeima at
sidūrė Vokietijoje-Ingol- 
state. Sunkiose tremties 
sąlygose ji nepalūžo ir 
suorganizavo teatrą ir pa
ti vaidino.

1949 m. atvyko į Ame
riką ir apsigyveno Det
roite. Čia suorganizavo 
Dramos A'*)gėjų Sambū
rį ir jam vadovavo iki 
jos jėgos leido. Ji ne tik 
vaidino ir statė veikalus 
Detroite, betsusavosam-

■

vardu Vytautas Kutkus, 
Rezistencijos - Santaros 
vardu Pranas Stanionis, 
savanorių kūrėjų vardu 
kapitonas Jurgis Mitkus, 
Jųrų šaulių "Švyturio" 
kuopos — Juozas Braziū
nas. Atsisveikinimo aka
demijos metu šauliai, 
šaulės ir dramos sambū 
rio nariai nešė garbės 
sargybą. Šauliai: Stefa 
Kaunelienė ir Leonardas 
Šulcas, Elžbieta Jodins- 
kienė ir Marijonas Šnapš- 
tys, Julija Bliudžiuvienė 
ir Juozas Augaitis. Dra
mos Mėgėjų Sambūrio - 
Kazys Gricius ir Algis 
Pesys. Garbės sargybos 
vadovas Petras Bliu- 
džius. Kaipo foto repor
teris Kazys Sragauskas 
netik laidotuvėse foto
grafavo, bet ir pinigus 
rinko Lietuvių Fondui. 
Atsilankiusieji jos įam
žinimui Lietuvių Fon- 
dan suaukojo 418.00.

Akademiją baigus bu
vo sugiedota Marija, Ma
rija ir Lietuvos Himnas. 
Giedant Lietuvos Himną 
šauliai nuėmė nuo kars
to vėliavą ir perdavė jos 
vaikams: sūnui Žibuntui 
(atskridusiam iš Pran
cūzijos) ir dukrai Nijo
lei. Ir taip uždanga nusi 
leido jai amžinai...

MYKOLŲ PAGERBIMO 
VAIŠES

Rugsėjo 29 d. Jūrų šaulių "švy
turio" kuopos specialus komite
tas, susidedąs iš moterų sekc. 
vadovės Veros Kulbukienės, An
gelės Šukienės, Juozo Kinčiaus 
ir Stepo Lungio, Lietuvių Namuo
se surengė Mykolams pagerbti 
vaišes ir į jas pakvietė kuopos 
pirmininką Mykolą Vitkų ir val
dybos narį Mykolą Kizį. (vaišes 
atsilankė apie 100 svečių: šaulių, 
jų šeimos narių ir artimųjų. 
Vaišių vakarą atidarė Juozas 
Kinčius, kuris pasveikinęs sve
čius ir taręs žodį tolimesnei pro
gramai ves t i pa kvietė Angelę Šu
kienę. Jai pristačius Mykolų pa
gerbime dalyvaujančius garbės 
svečius, žurnalistas Vladas Min
gėla pasakė kalbą ir joje atpasa
kojo Mykolų nueito gyvenimo ke 
liūs.

Kuopos kapelionui kun. K. Si
maičiui sukalbėjus maldą buvo 
pradėtos vaišės. Šaulės Marija 
Kinčienė, Nelė Urbšaitienė ir Ve
ra Kulbukienė atnešė ir varduvi
ninkams įteikė dovanų: M. Viš- 
čienės iškeptą tortą ir abiems 
po menišką kūrinėlį "Regatą". 
Mykolams buvo prisegtos gelto
nos rožės, o Mykolo Kizio žmo
nai raudona rožė. Sugiedota il
giausių metų!

Vaišių metu varduvininkus, 
vieni pasakydami ilgesnę, kiti - 
trumpesnę kalbą,sveikino: LŠST 
c.v. pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas, Kazys Daugvydas, Jur
gis Mitkus,HildagardKniūrienė, 
Jonas Balsys ir Vera Kulbukie
nė.

Varduvininkas Mykolas Kižys 
dėkodamas už surengtas gražias 
vaišes, įteiktas dovanas, pasa
kytas gražias kalbas ir sveiki
nimus paskaitė skirtą broliams 
šauliams eilėraštį.

Pareikštų gražių linkėjimų ir 
pagirtas už gražų šaulių kuopos 
vadovavimą, rengėjams už suren
gimą šių vaišių, dovanas ir pa
sakytas gražias kalbas padėko
jo kuopos pirmininkas Mykolas 
Vitkus.

Jis savo padėkos žodyje smul
kiai nušvietė kuopos veiklą ir ku
riamos Pilėnų sodybos atliktus 
darbus ir ateityje numatomų at
likti darbų gaires, šiuo laiku Pi
lėnų šaulių sodyboje statomas 
gąražas ir jį pastačius bus pra 
dėtas statyti "žuvusiems už lais
vę" paminklas, šio paminklo me- 
cenatas yra šauliai Nelė ir Kle
mensas Urbšaičiai ir šiųvaišių 
metu šio paminklo statymui abu 
įteikė po $1,000.00.

Tai vienas ir gražiausias iš 
mano paskutiniuoju laiku lanky
tų parengimų. Nors svečių ir 
neperdaugiausia, bet atvykusie
ji visi buvo patenkinti ir smagiai 
praleido laiką.

• ŽURNALISTŲ POPIETE 
įvyks spalio 21 d, 1 vai. žur. 
Petro Januškos gražiose Ca- 
dilac Motelio patalpose, 2498 
Daugai Rd., Mindsor, Canada.

• DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠO
KIŲ KONCERTĄ rengia L. 
Inž. ir Arch. Detroito skyrius 
kartu su Vokiečių "Vereinsbo- 
te Sang un Klang" radijo klubu 
lapkričio 18 d. 3:30 v. Naujame 
Kultūros centre. Bus bufetas ir 
šokiai
• DARIAUS IR GIRĖNO 

KLUBAS spalio 20 d. Lietu
vių Namuose švenčia savo veik
los 20 metų sukaktį ir kartu su 
Lietuvių Namų draugija rengia 
tradicinį metinį balių. Stalai į 
šį balių užsakomi Dariaus ir Gi - 
rėno svetainėje te. 825-9776 ar
ba pas valdybos narius. Gros 
Vytauto Petrausko orketras.

• JURŲ ŠAULIŲ "ŠVYTU
RIO" kuopos Mykolams pagerb 
ti komitetas Dirvai paskyrė kuk - 
lią auką $5.00.
• BRONIUS TATARONAS per 

Dirvos bendradarbį Antaną Gri
nių užsisakė vieniems metams 
Dirvą.

• Dr. prof. L. Gerulaičio 
paskaita įvyks spalio 14 d., 
12:30 v. p. p. Lietuvių Na
muose, tema "Lietuvos Re- 
nosansas”. Įėjimas nemo
kamas.

MOLD MAKERS 
BRIDGEPORT OPERATORS 

GENERAL MACHINISTS and 
BF.NCH HANDS 

Experienced in plastic injection molds 
required. Top rate, overtime & fringe 
benefits.

FIRST OF TROY CORP.
985 Elmsford 
Troy, Mich. 
313-585-6112

(73-76)

būriu važinėjo ir po kitus 
Amerikos ir Kanados 
miestus. Dramos mėgė
jų sambūrio nario Vinco 
Žebertavičiaus pasaky
mu ji surežisavo, vaidi
no ir pastatė 97 veika
lus. Iš jų 43 teko Detroi- 
tui, o visi kiti kitiems 
Amerikos ir Kanados 
miestams. Kas įsidėmė
tina, kad ji jokio atlygini 
mo neimdavo ir visuomet 
dirbdavo veltui.

Zuzanos Mikšienės vai
dinimus visi mėgo ir į 
juos gausiai lankydavosi. 
Surengtas New Yorke Bal
fo vakaras, kuriame vai
dino Zuzanos sambūris, 
davė $1,000.00 pelno, o 
toks pat Balfui surengtas 
vakaras Detroite davė 
$995 pelno.

Zuzana Mikšienė su sa
vo dramos sambūriu tal
kininkavo ir vaidino vi
soms lietuviškoms orga 
nizacijoms.

Zuzana Arlauskaitė 
Mikšienė 1967 m. šventė 
savo meniškos veiklos 
60 metų sukaktį. Tai su
kakčiai atžymėti Detroi
to Dramos Mėgėjų Sam
būris ir St. Butkaus šau
lių kuopa tų metų spalio 
28 d. Lietuvių Namuose 
jos garbei surengė vaka
rą su menine dalimi, va
kariene ir šokiais. Bu
vo pastatytas S. Kyman- 
taitės-Čiurlionienės vei
kalas "Pinigėliai". Re
žisavo ir vaidino pati ju
biliatė ir jos vadovauja
mas dramos sambūris.

Zuzana Mikšienė buvo 
net keletos organizacijų 
garbės narė: šaulių/Kul
tūros Klubo, Balfo, Det
roito Organizacijų Cent
ro, SLA 352 kuoos ir 
kitų.

Spalio 4 d. detroitiš- 
kiai gausiai susirinkę į 
Y, Baužienės laidotuvių 
namus su ja atsisveiki
no ir giminėms pareiš
kė užuojautą.

Laidotuvių Namų kop
lyčioje stovėjo kuklus 
karstas, apdengtas Lie
tuvos vėliava ir ant jos 
buvo uždėta puokštė gė
lių. Už karsto stovėjo 
kryžius ir viename gale 
St. Butkaus šaulių kuo
pos vėliava ir josios pa
veikslas ir iš abiejų ga
lų kitos puokštės gėlių. 
Prieš pradedant atsisvei
kinimo akademiją pati 
pirmoji tarė žodį ir su 
Zuzana atsisveikino jos 
vadovaujamo dramos 
sambūrio buvusi narė lai
dotuvių vedėja Yolanda 
Baužienė.

Atsisveikinimo akade
miją pravedė LŠST c.v. 
pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas. Akademijoje 
su velione, pasakydami 
ir kalbas atsisveikino šių 
organizacijų atstovai: St. 
Butkaus šaulių kuopos 

erų sekcijos vadovė 
ailija Kutkienė, Detroi

to Dramos Mėgėjų Sam
būrio vardu —Vincas Že- 
bertavičius, Detroito Kul
tūros Klubo vardu Stefa 
Kaunelienė, Karių vete
ranų vardu pik. Jonas Še
petys, DLOC pirminin
kas Antanas Sukauskas, 
Balfo vardu skyriaus pir
mininkas Kazys Ražaus- 
kas, LB vardu jos pirmi 
ninkas Jonas Urbonas,ra
šytojų — Vytautas Alan
tas. Atsisveikino ir kitų 
organizacijų atstovai 
prie jos karsto prieida
mi ir atiduodami jai pas
kutinę pagarbą: LŽS Det
roito skyriaus pirminin
kas Vladas Selenis, Vasa
rio 16 gimnazijos būrelio 
vadovų vardu Stasė Urbo
nienė, Lietuvių Fondo

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN 

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

Mušt be able to pass physical 
examination. Good wages, fringe 
benefits, pension plan, insurance 
pacage including major medical. 

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Butterworth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77)

TEXTILE MACHINE OPERA
TORE—No experience necessa
ry. Excellent benefits. Apply in 
person — Eddington Thtead 
Mfg. Co., 3222 Knights Rd., Ed
dington, Pa. (75-811

WANTED 
IST CLASS 

SHEAR OPERATORS
Mu*t be able to do own sėt ups and 
have experience in light gauge sheet 
metai fabrication. Steady work. 

B.R.O.T. INC. 
4730 Brair Rd.

Cleveland, Ohio 44142 
\Vestside Company 

(75-77)

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
ENGINE LATHE 
HORIZONTAL & 

VERTICAL MILLING 
MACHINE

Mušt have job shop experience be 
able to net up work from blue prints 
& close tolerance. Good hourly rate, 
overtime, hospitalization & fringes.

FABSULATION CO. INC.
3901 WEST 1S0TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 44111 
216-267-3530

(72-78)

ALUMINUM FOUNDRY 
ln need of experience men 

1NSPECT1ON 
PERMOLD 

CORE-ROOM 
TR1M-ROOM 

Good hourly rate, plūs incentive. 
SCHMELLER ALUMINUM 

FOUNDRY 
3300 EAST 87 STREET 

CLEVELAND. OHIO 
(72-79)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints, close tolerance and 
tracers. 

Ist & 2nd shift.
Up to $5.50 per hour. Fringe benefits. 

hospitalization and overtime. 
S. M. 1. COMPANY 

323 N. Arlington, Akron, Ohio 44305 
216-253-5101

(72-78)

PUNCH PRESS 
OPERATORS

FOR PARTIAL NIGHT SHIFT
(4:30 P. M. TO 10 P. M.)

Excellent opportunity to secure 
a part time job in steel stamp- 
ing and trimming operation. We 
offer good starting rate plūs 
fringes.

Apply in person at
KROMEX

880 EAST 72 STREET
(E. 72 St. exit off Shorway) 
An Equa| Opportunity Employer 

(76-78)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

FITTERS 
Sheet and plate 
Ist and 2d shift.

High hourly rate, overtime. 
Paid hospitalization, paid ho
lidays, pensions, uniforms.

NON-FERROUS 
METALS 

FABRICATING 
21721 Tungsten Rd.

Euclid, Ohio 
216-531-3585 

After 6 p. m. call 
216-943-0775

(72-78)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILED
TOOL and DIE 

MAKERS
Movė to Northern Mich. 

Experienced in plastic injec
tion mold.

For Ist, 2nd &i 3rd Shift'. 
Good wages and fringe 

benefits.
Apply call collect or write 

REED CITY TOOL & 
DIE CORP.

603 E. Church St. 
Reed City, Mich. 49677 
Call collect 616-832-5309 

(72-78)

MECHANICAL 
SUPERVISOR 

F.xperience in tool and die. drawn 
ateel very helpfui. Some supervisory 
cxperience required. Excellent atari- 
ing salary and fringe benefits- Also 
atock purchase plan. Expanding 
company. excellent advancement op
portunities. Apply:

G. H. Griffitk, Personnel Manager 

CR0WN CORK & SEAL 
CO.

2160 W. 106 St.
Cleveland, Ohio 

216-651-4800
An Eoual Opportunity Employer

(7) 75)

ELECTRONIC TECHNICIANS 
BSEE ENGINEERS

CONTACT INDUSTRIAL RELATION DEPT.

WILCOX ELECTRIC INC.
1400 Chestnut 

Kansas City, Mo. 64127 
816-231-0700

An Eąual Opportunity Employer
(73-78)

NEŠ NUOŠIMČIUS NUO

TAUPYKITE DABAR

MĖNESIO PIRMOS.

SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO

WE PAY HIGHEST RATES:
— 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.l.l.C., W<nhing»on, D.C. Equal Opportunity Lender

Saint 
J^jitiiony 
Savings

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 
Phone ( 312)656-6330

Ooen Mon., 9-8; Tues., Thur»., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

LIFT TRUCK. MECHANICS
Experienced in electrical background preferred. 

Excellent wages and all fringe benefits.

Apply or call. Ask for Al O’Neill
CLARK EQUIPMENT COMPANY

2239 Fenkell
Detroit. Michigan 48238

313-342-5100
An Eąual Opportunity Employer

(75-81)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Grandinėlė, pasižymė
jusi kaip viena iš pajėgiau
sių tautinių šokių grupių, 
yra pakviesta būti pilnatei 
se Cleveland Area Arts 
Council nare, ši organizaci
ja, kuri yra valdžios bei ki
tų fundacijų remiama, Cle
velande sudarys visų meno 
sričių profesinių organiza
cijų branduolį.

• Clevelando meno muzie
juje, galerijoje D, atidary
ta a. a. Antano Vaikšnoro 
darbų pomirtinė paroda, 
kurioj išstatyti šeši jo dar
bai, muziejaus nuosavybė
je, laimėję premijas muzie
jaus pavasarinėse parodose 
tarp 1945 ir 1960 m.

Tai retas įvykis, kada 
muziejus skiria tokią pagar
bą mirusiam dailininkui.

Paroda bus atidaryta iki 
spalio 31 d.

• Abiturientų pristatymo 
balius šiais metais įvyks 
lapkričio 2 d. Lietuvių Na
mų salėje,

• Išnuomojamas kamba 
rys pensininkei moteriai 
puikiame name prie E. 185 
gatvės. Patogumai. Skam
binti 481-7081.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio kdhcertas Nauj.' 
parapilos salėje.

Spalio 19-21 d.d. studentų 
ateitininkų suvažiavimas Lietu
vių Namuose.

SPALIO 20 D. Jaunimui šo
kiai su programa. Dalyvaus Phi- 
ladelpijos mergaičių kvartetas. 
Lietuvių Namuose, 8 v.v. Ruošia 
Clevelando Studentai Ateitinin
kai.

SPALIO 21 D. Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V. 
Nakas.

LAPKRIČIO 2 D. Abiturientų 
pristatymo balius, Clevelando 
Lietuvių naujų namų salėje.

LAPKRIČIO 3-4 D.D. Atei
tininkų metinė šeimos šventė.

LAPKRIČIO 10 D. Balfo sei
mas.

LAPKRIČIO 10 - 11 D.D. Lie
tuvių Dienos. Ruošia Liet. Bend 
ruomenės Clevelando ApyL Val
dyba.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Rengia 
Ramovės valdyba.

GRUODŽIO 1 D. Jaunimo žygio 
subatvakaris.

GRUODŽIO 2 D. Clevelando 
Birutininkių parengimas.,

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kočias.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Clevelando miesto meras Ralph J. Perk’ š. m. rugsėjo 30 d. 
atidarant jo rinkiminės kampanijos būstinę Naujuose Lietuvių Na
muose. Dešinėje stovi: čepukaitis, Pr. Stempužis ir Vaičjurgis. Lie 
tuvių Namų salė buvo perpildyta įvairių tautybių žmonėmis, susirin
kusiais pagerbti merą Perką ir paremti jj per renkant miesto meru. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

REMKIME RALPH J. 
PERKĄ

Artinasi Clevelando miesto 
mero rinkimai. Pirmą kartą 
tie rinkimai yra nepartiniai. 
Dabartinis miesto meras 
Ralph J. Perk yra labai pa
lankus lietuviams, todėl lie
tuviams svarbu, kad jis vėl 
būtų išrinktas. Todėl jo per
rinkimui suorganizuotas ne-

MACHINISTS
IMMEDIATE OPENINGS 

EXPERIENCED ONLY 
PLANER 

INTERNAL GRINDER 
EXTERNAL GRINDER 

ENGINE LATHE 

THE LESS-BRADNER 
CO.

W. 121 and ELMWOOD 
CLEVELAND, OHIO 

An Equal Opportunity Employer 
(75-81)

MACHINIST
WELDERS and FITTERS

COOb HOURLY RATE PLŪS 

FRINGE BENEFITS.

G & W INDUSTRIES, INC.
1898 CARTER RD. 
CLEVELAND, OHIO 

(72-78)

ASSEMBLERS
Sheet Metai or insulation 
skili reųuired. Benefits.

R O M E T Inč.
20805 Aurora Rd.

Warrensville Hts., Ohio
(77-78)

SHEET METAL 
WORKERS

Experienced aluminum and 
stainless steel. great oppor
tunity in new product line. 

Benefits.

R O M E T Ine.
20805 Aurora Rd.

Warrensville Hts.. Ohio
(77-78) 

partinis lietuvių komitetas, 
i kurį įeina:

Dr. Viktoras Stankus — 
pirmininkas, Stella Sanka- 
laitė — vicepirm., Salomė
ja Knistautienė — vice
pirm., Jurgis Malskis — 
propogandai, Arėjas Nat
kevičius — iždininkas, Ire
na Kijauskienė — sekreto
rė, Kazys žiedonis, Edvar
das Stepas, Juozas Mikonis, 
Vida Gaižutytė, Roma Ja- 
smevičiūtė, Jūratė Petrai
tytė ir Giedrius Lazdinis.

Komiteto būstinė yra 
Naujuose Lietuvių Namuo
se rūsyje, 877 E. 185 St., 
Cleveland, Ohio. Komiteto 
būstinė bus atidaryta kas
dien iki rinkimų. Prašomi 
visi lietuviai aplankyti būs
tinę ir gauti smulkių infor
macijų.

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

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

FITTERS
WELDERS 
BURNERS 

CRANE OPERATORS 
MAIN. MECHANICS

Mušt be cxper»**nced and vvilling to 
work overtime.

ELECTRICIAN
Mušt be experienced in maintenance 
and upgrading plant facility syalems.

SCHEDULER
Miįst have recent experience. it) pro
duct ion control or inaterhil čoordina- 
tion. This ii a new position with 
challengc and opportunity.

REPUBLIC STRUCTURAL 
STEEL COMPANY 
TELEPHONE 216-361-4400

1270 EAST 53 STREET
CLEVELAND, OHIO

(72-74)

MACHINISTS
AND

MILLWRIGHT
Immediate openings in our new 
plant for experienced person
nel with journeymen qualifica- 
tions. GOOD HOURLY RATE. 
OVERTIME. NO LAYOFFS. 
EXCELLENT FRINGE BEN- 
EFIT PACKAGE.

DAV1ES CAN CO.
30301 Carter St.

Solon, Ohio 14139

An F.ciual Opportuni'.y T.mplover 
(72-75)

BROLIU VENIU PALIKIMAS LIETUVIU FONDUI
Du labai mielus lietu- 

vius-brolius Antaną ir 
Joną Venius pažinojau il
gesnį laiką. Chicagoje 
juos sutikdavau įvairiuo
se kultūriniuose parengi
muose, o gražiomis va
saromis Union Pier "Gin
taro" vasarvietėje. Tai 
buvo reto takto vyrai. 
Abu ramūs, abu vis drau 
ge eidavo paežerėje, abu 
šnekučiuodavosi> pavė
siuose, abu ir abu drau
ge. Mes juokaudami juos 
vadindavome Broliais Do 
meikomis, tik tiek, kad 
šiedu buvo tikri broliai, 
tikra broliška meile ir 
sutarimu bendrais trem 
ties keliais ėjo iki pat 
mirties.

Popietėmis, susėdę 
ąžuolų pavėsyje ir žvelg
dami į ežero tolius nu- 
klysdavome į gimtuosius 
tėviškės namus. Abu bro
liai gvildendavo išeivijos 
lietuvių problemas, mū
sų laisvės kovos pastan
gas. Jie tiesiog gyva šir
dimi degte degė visu lie
tuvišku gyvenimu ir su

PLB IV SEIMO NUTARIMAI
(Tęsinys iš 75 nr.)

DĖMESYS LIETUVIŲ JAUNIMUI
Seimas ypatingą dėmesį skiria lietuvių jaunimui, jo 

organizacijoms, spaudai ir kitiems jo siekiams. Skatina 
jaunimą įsijungti į tautinių šokių, dainų ir meno ansamb
lius, sporto klubus, ideologines jaunimo organizacijas 
(ateitininkus, skautus, vyčius, neolituanus, šviesiečius- 
santariečius ir kt.), dalyvauti stovyklose ir lankyti litua
nistines mokyklas.

Taipgi Seimas prašo jaunimą ugdyti tautinį solida
rumą jaunimo organizacijų tarpe ir tikisi, kad jaunimas 
su nauja energija, naujais metodais ir naujai įsigyta 
patirtimi bei jaunatvišku ryžtu tęs vyresniųjų pradėtus 
tląrbus, gausiai stodamas į Lietuvių Bendruomenės gretas 
ir vieningai siekdamas mūsų visų bendrų tikslų įgyven
dinimo.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
Seimas, apsvarstęs ir išdiskutavęs Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos reikalus, pareiškia:
Mūsų visų viltys ir siekimai priklauso nuo mūsų vie

ningo organizuotumo, kurį mums teikia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, jungianti laisvojo pasaulio lietuvius ir Lie
tuvių Chartos principais vykdanti bendrus tautinius tiks
lus.

Dėl to Seimas sveikina" Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ryžtą įsijungti į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
ir, dar su didesniu pasiryžimu bei meile savajam kraštui, 
siekti mūsų visų lietuvių pagrindinio tikslo — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo.

Seimas nutaria, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos sudėty dalyvautų Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdybos atstovas ir rekomenduoja Lietuvių Bend
ruomenės Kraštų Valdyboms, kad sudarytų galimybę kraš
to, apygardos ir apylinkės valdybose dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos junginių vadovybių atstovams 
pagal vietos sąlygas.

Seimas pageidauja, kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir lietuvių jaunimo organizacijos rastų glaudaus 
tarpusavio bendradarbiavimo pagrindą ir praktiką.

Seimas rekomenduoja, kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pavadinimas būtų pakeistas į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo Sąjungą ir kad jos statutas būtų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos patvirtintas.

TAUTINĖ RELIGINIŲ INSTITUCIJŲ REIKŠMĖ
Lietuviška parapija yra reikšmingas lietuvybės išlai

kymo židinys. Po Antrojo Vatikano Suvažiavimo, įvedus 
tautines kalbas mišiose ir kitose religinėse apeigose, Sei
mas ragina, kad tiek dvasiškiai, tiek ir parapijiečiai pasi
rūpintų, jog kiekvienoje lietuviškoje parapijoje bent vienos 
mišios kiekvieną sekmadienį būtų atnašaujamos lietuvių 
kalba. Pageidaujama, kad visų konfesijų lietuviškuose 
maldos namuose būtų meldžiamasi lietuviškai. Kur reika
linga, parapijoms į talką ateina savo Kraštų Lietuvių 
Bendruomenės.

Kraštuose ar kontinentuose, kur yra daugiau lietu
viškų parapijų, stengtis įkurti lietuviškas sielovadas, ku
rioms priklausytų visos tos vietovės lietuviškos parapijos.

INFORMACIJA
Seimas, įvertindamas lietuviškos spaudos ir komuni

kacijos svarbą, sveikina visas lietuvių išeivijos laikraščių 
redakcijas, leidyklas, lietuviškos televizijos ir radijo va
landėlių vedėjus ir pranešėjus ir informacijos biurus.

Seimas skatina Kraštų Bendruomenių Valdybas bend
radarbiauti su spaudos darbuotojais, siekiant, kad visos 
lietuviškos šeimos skaitytų pagal pasirinkimą išeivijoje 
leidžiamus lietuviškus laikraščius ir periodinius leidinius.

Seimas ypatingai vertina PLB Valdybos leidžiamą in
formacinį leidinį "Pasaulio Lietuvis”, kuris yra įgavęs 
visuomenės pasitikėjimą, ir ragina visas Kraštų Valdybas 
finansiškai prisidėti prie jo išlaikymo, plečiant prenume
ratorių skaičių ir telkiant finansinę paramą.

Seimas taip pat teigiamai vertina įvairių kraštų už
simojimus savo leidiniais informuoti apie lietuvių kultūrą 
gyvenamųjų kraštų kalbomis. Ypač kreipiamas dėmesys 
į JAV leidžiamą anglų kalba šešių tomų Lietuvių Enciklo
pediją, kuriai reikalinga skubi visuomenės parama.

Seimas, konstatuodamas okupanto daromą tendencin
gos propagandos skriaudą lietuvių tautai, skatina visuo
menę remti Eltoš biuletenio leidimą ir ieškoti būdų bei 
priemonių, kad kultūrinės radijo valandėlės būtų pradėtos 
transliuoti per Radio Free Europe ir Radio I.iberty siųs
tuvus į Lietuvą.

Lietuvių Fondo reikalų vedėjas pik. A. Rėklaitis priima 6,737.86 
dol. čekj iš A. Šeštoko, Antano ir Jono Veniu testamento vykdytojo.

didele širdgėla žvelgda
vo į mūsų menkus nesu
tarimus, į mūsų išsisky 
rimus. Tai buvo vyrai, ku
riems rūpėjo savos tėvy
nės šviesesnė ateitis, jos 
laisvės dienų priartėji
mas.

Ir anomis dienomis nie
kas iš mūsų negalvojo
me, kad šie du simpatin
gi broliai, moką taip gra
žiai tarpusavyje ir su kį 
tais sugyventi, taip greit 

išeis į amžinąją tėvynę.
Prieš mirtį vasarą An

tanas atskleidė savo po
ezijos paskutinį rinkinį 
vildmasis juos išleisti. 
Jis buvo poetinių gabu
mų vyras, ir savos poezi
jos posmuose išsakė 
savo ir tėvynės dalią. Iš 
profesijos teisininkas,iš 
tikimas tautinei idėjai - 
neolituanas.

Jonas neprikl. Lietu
vos sąžiningas tarnauto
jas, mėgęs muziką ir 
meną.

Abu išgyvenę bolševi
kų okupacijas, sunkią 
tremties kelionę, raga
vę karčios benamio duo
nos, gražiai tvarkėsi ra
mesnėje gyvenimo užuo
vėjoje — Chicagoje. Bu
vo taupūs, tačiau savo 
sunkiai uždirbtu centu da
lijosi su pagalbos reika
lingaisiais.

Ir kai mirties angelas 
juos palietė savo sparnu 
jie jau buvo tarytum ir 
pasiruošę į amžinąją ke
lionę. Paliko savo že
mišką sunkiai uždirbtą 
turtą testamentiniai su
tvarkę. Jis atiteko se
nam tėveliui, giminėm, 
organizacijom ir nebuvo 
užmirštas lietuviškosios 
gyvybės šaltinis Lietuvių 
Fondas. Abu broliai save 
įamžino su įnašu $6.737. 
86 Lietuvių Fonde ir 
šioje institucijoje jie lie
ka gyvi ilgiems laikams. 
Jų šviesų atminimą mi
nės Lietuvių Fondo gyvie
ji nariai, juos prisimins 
kartų kartos. Gražesnio 
pavyzdžio mums, gyvie
siems, abu broliai Veniai 
ir negalėjo palikti.

J. Janušaitis

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

V. Bačanskas, Baltimore... 7.00
J. Ramonas, Orland Park .. 7.00 
S. Velbasis, Chicago............1.00
A. Ruigys, Los Angeles .... 2.00 
A. Eskat, W. Germany .... 1.00
J. Yčas, Toronto................ 2.00
A. Džiuvė, Baltimore.......2.00
A. Šležas, Dorchester..... 2.00
E. Rašytinis, Detroit .........7.00
G. Žukauskas, Chicago .... 4.00
S. Lukas, Cleveland......... 2.00
Clevelando šauliai...............15.00
S. Virpša, Chicago ............ 2.00
R. Vodopalas, Highland Hts. 2.00
B. Norvaišis, Cleveland ....2.00
A. Simontis, Bay Village ... 2.00 
J. Baranauskas, Cleveland 2.00
H. Kripavičius, Timberlake2.00
A. ščiuka, Rochester........ 3.00
šv. Kazimiero M-la

Cleveland .................... 5.00
M. Premen, Mestlake ....... 5.00
P. Laurinavičius, Chicago 5.00
J. Žemaitis, Geneva ......  5.00
B. Paplėnas, Chicago..........7,00
V. Bacevičius, Cleveland .. 5.00 
E. Rydelis, Cleveland........2.00
V. Čepukaitis, Cleveland....1,00 
Jūrų Šaulių "švyturio"

kuopa, Detroit....... .  5.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ SPAUDA 
ATSTOVAUJAMA 

GENEVOJE
Genevoje vykstančioj i 

Europos "saugumo ir bend
radarbiavimo’’ konferencija 
išleido oficialinį sąrašą 
spaudos atstovų, kuriems 
leista dalyvauti konferinci- 
joje. Į sąrašą įtrauktas taip 
pat dr. A. Gerutis (Bern) 
kaip "Dirvos” ir "Europos 
Lietuvio’’ korespondentas. 
Iš viso akredituota daugiau 
kaip 250 spaudos atstovų.

Konferencijos sekretoria
tas paskelbė nauja delega
tų sąrašą. Gausiausią dele
gaciją atsiuntė Maskva. Ją 
sudaro net 66 atstovai. 
Amerikos Jungtinės Valsty
bės turi 10 atstovų, Didžio
ji Britanija — 25, Prancū
zija — 22, Vakarų Vokieti
ja — 31, Italija — 17 atsto
vų. Liuksemburgas, Mona
ko ir San Marino teturi po 
vieną atstovą, tuo tarpu kai 
konferencijos darbai vyks
ta trijose komisijose ir apie 
10 pakomisijų. Ir sovietų 
satelitinių valstybių dele
gacijos pasižymi dideliais 
skaičiais. Lenkija ir Ven
grija atstovaujama po 20 
delegatų, net tokia Bulgari
ja turi 14 atstovų.

★

Šveicarijos lietuvių bend
ruomenės raštas šveicarų 
užsienių politikos vadovui 

Tauriai lietuvei — mokytojai, ak
torei, režisierei, Detroito Lietuvių Kul
tūros Klubo Garbės Narei

A. A.
ZUZANAI

ARLAUSKAITEI MIKŠIENEI 
iškeliavus į amžinybę, gilaus skausmo 
prislėgtus Klubo narę dukrą NIJOLĘ 
ir žentą WILLIAM WARDS ir sūnų 
dailininką ŽIBUNTĄ nuoširdžiai už- 
jaučiam ir kartu liūdim

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo Valdyba 

ir nariai

Mylimai motinai Lietuvoje, mirus,

JUOZUI ČYVUI

su šeima ir

kun. MATUI ČYVUI

nuoširdžią užuojautą reiškiame

A. A.
STANISLOVUI ŠIMULIUI

mirus Lietuvoje, mielą mūsų prietelį KAZIMIE
RĄ ŠIMULĮ su šeima, gyv. Lemonte, gilaus liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

J. Turčinskas 
J. Jurevičius

pateko į vietinę spaudą. Ofi- 
ciozinė šveicarų telegramų 
agentūra paskelbė rašto iš
traukas. Ypač pabrėžta ta 
vieta, kur Europos "saugu
mo” konferencijos dalyviai 
prašomi nepripažinti Sovie
tų Sąjungos užkariavimų 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse. Pranešime spe
cialiai pastebėta toji lietu
vių rašto vieta, kur nurodo
ma, kad nepripažindamos 
Sovietų Sąjungos valdų Lie
tuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse, laisvosios Euri- 
dos valstybės gali pareikšti 
solidarumą engiamoms Eu 
ropos tautoms.

šveicarų telegramų agen
tūros pranešimas įdėtas be
veik visuose Šveicarijos 
laikraščiuose. Tokiu būdu 
sovietų užvaldytosios Lietu
vos reikalavimas gyventi 
savitą, nepriklausomą gy
venimą nuskambėjo po visą 
Šveicariją.

♦- Vilniaus 650 metų su
kakties minėj imas-akademi- 
ja įvyks spalio 28 d., sek
madienį, 4 vai. popiet, 86-22 
85 St., Woodhaven, N. Y., 
Knights of Columbus salė
je. Prof. Puzinas skaitys 
paskaitą apie Vilnių; Pau
lius Jurkus, Rūtenis ir Vėb- 
laitienė papildys. Vaišėse — 
kava su skanumynais.

• Henrikas Kačinskas, 
dramos -aktorius, dirbęs

Eugenija ir Kostas 
Gasparaičiai 

Amerikos Balse Washing- 
tone, išėjo į pensiją ir apsi
gyveno New Yorke.

• Adomo Galdiko memo
rialinė galerija spalio 7 d. 
atidaryta Putnamo seserų 
vienuolyne, kur apsigyveno 
ir velionies žmona Magda
lena Galdikienė.

• Pianistas Andrius Kup
revičius lapkričio 10 d., 5:15 
vai. vak. koncertuos New 
Yorke Town Hali salėje 
Koncertą globoja LMKF 
New Yorko klubas, kuriam 
pirmininkauja dr. M. Žu
kauskienė. Gautas pelnas 
Skiriamas Kultūros židinio 
statybai.

• Balfo seimas įvyks lap
kričio mėn. 10 d. Clevelan
de Naujuosiuose Lietuvių 
Namuose, 877 East 185tn 
St., Cleveland, hio 44119. 
Balfo skyriai prašomi pri
siųsti centro valdybai sei
mo atstovų vardus, pavar
des ir adresus iki spalio 26 
d. Vykdant Balfo statuto 
nurodymus seimo atstovai 
turi būti pristatyti genera
liniam sekretoriui 14 dienų 
prieš seimą. Balfo centro 
valdybos adresas — 2606 
W. 63rd St., Chicago, Illi- 
nois 60629.

Skyriai taip pat prašomi 
pristatyti centro valdybai 
skyrių narių sąrašus.

WELDERS
Produetion Mig Welders needed for 
material handling manufacturer. Piece 

work and overtime.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD. 

wąrren, mich.
(72-78)

PRESS OPERATORS
Needed for material handling manu
facturer. Piece work and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WARREN, MICH.

(72-78)

ELECTRICIAN
Needed for medium sized material 
handling manufacturer for the second 
shift. Licensed preferred būt not es- 

sential.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD. 

VVARREN, MICH.
(72-78)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 

JIG BORE OPERATORS 
Mušt be able’ to sel up work from 
blue prints and close tolerance. Paid 
Blue Cross, paid life insurance, per- 
centage vacation pay, 12 paid holi
days, Overtime.

SCHWARTZ INDUSTRIES 
313-536-1330

(73-77)

MACHINIST EXP. FULL CHARGE 
OF MACHINE SHOP, BE YOUR OWN 
MAN, BU1LD SMALL JIGS & F1X- 
TURĖS, MA1NTAIN PRODUCTION 
TOOLS (SMALL DIES & MO1.DS). 
L1BERAL OVERTIME, CO. PD. 
BNFTS. APPLY P1NL1TES BLDG. 34, 
1 275 BLMFD. AVF... FA1RFIF.LD. N. 
J. OR CALL PHIL SCHNE1DER 201- 
575-8820. (75-81)

ELECTRICIAN
INDUSTRIAL

Mušt be experienced in. A.C. & D.C 
and trouble shooting. This is an in- 
teresting and challenging position. 
Applicant should be vvilling to work 
overtime. Apply in person to

VULCAN MATERIALS CO.
2415 GRAYS RD OFF "W1SE AVĖ." 

BALT1MORE, MD. 21222
E.O.E.

(75-77)

DIE MAKERS
TOOL MAKERS

MILL HANDS 
MACHINISTS 

DIE LEADERS

Top Rate
FULL FRINGE

BENEFITS

CENTURY TOOL
CO.

32201 N. Avis Dr.

Madison Hts., Mich. 48071
(75-82)

OWNER OPERATORS
Immediate openings for late model 3 
axle tractors. Team or single opera
tion acceptable. Permanent lease-no 
slack 3ea8ons-nationwide hauling. New 
rate schedule now in effect to nieet 
the rising cost of operation. Excellent 
benefits. For information call: Bill 
Shepherd (collect) I-8 12-283-075 I.

(75-77)

Maestro Vytautas Marijošius tariasi su Chicagos Lietuvių ope
ros pirmininku Vytautu Radžiu;!). Eug. Būtėno nuotrauka

• PRAĖJUSĮ kartą šioje skil
tyje minėjau, kad Chicagoje lan
kėsi maestro Vytautas Marijo
šius ir čia turėjo pasitarimus 
su Chicagos Lietuvių opera apie 
būsimuosius G. Verdi "Kaukių 
baliaus" spektaklius. Jau žino
me, kad šių pastatymų vyriau
sias meno vadovas bus maest
ro Vyt. Marijošius, o vieną spek
taklį diriguos jaunosios kartos 
muzikas Alvydas Vasaitis. Pasi
taikius progai maestro Vyt. Ma- 
rijošiui pateikiau kelis klausi
mus, kurių atsakymai skiriami 
Dirvos skaitytojams.

-- Kiek kartų didesniems me
niniams užmojams Jums teko at
vykti j Chicagą?

— Jau daug kartų. Pradžią 
davė kun. L Albavičiaus bažny
čioje ruošiamas religinės mu
zikos oncertas. Vėliau A. Olio, 
L. Vanagaitienės ir Margučio 
ruošiami platesnio užmojo sim
foniniai koncertai Chicagos Or
chestra Hali, Lyric operoj kon
certas su Stoška ir Kuprevičiū- 
te, Palmer House reprezentaci- 
nėj salėj koncertas su Lilly 
Pons ir Stasiu Baru. Prieš po
rą metų Ateitininkų ruoštas vėl 
Orchestra Hali koncertas, kur 
buvo pirmą kartą atlikta Čiurlio
nio simfoninė poema Jūra, paga
liau Verdi "Likimo galios" spek
takliai su Chicagos Lietuvių ope
ros kolektyvu.

— Kurie atsiminimai iš mūsų 
miesto Jums patys įspūdingiau
si?

-- Kiekvienas atsiminimas 
man savaip įspūdingas: malo
numas susitikti senus pažįsta
mus, ypač buvusius bendradar
bius Lietuvos valstybinės ope
ros, baleto ir dramos teatre; 
pažintis su naujaisiais tų sričių 
entuziastais; bendri išgyveni
mai repeticijose, scenoje, spek
takliuose; susitikimas su lietu
viškos veiklos "rūpintojėliais" 
vyresniais ir jaunesniais, be to, 
reta proga išgirsti koncertai 
Chicagos simfoninio orkestro ir 
Lyric operos, visa tai buvo ir yra 
įspūdingiausi mano atsiminimai 
iš Chicagos. Su nuobodžiais cha
rakteriais, ačiū Dievui, ten nete
ko susidurti.

— Neseniai grįžote iš Italijos: 
kas Jus ten siuntė, kaip sekėsi 
ir kokie (spūdžiai iš ten?

— Tur būt, maloniausia man 

Du suokalbininkai — meno vakaro "Vilniaus pašvaistė" rengė
jai: Margučio vadovas Petras Petrutis ir komp. Darius Lapinskas. 
Vakaras (vyks spalio 14d. Lietuvių Foto archyvo nuotrauka

buvo, kad aš per penketą savai
čių gyvendamas Taskani jos pro
vincijoj Sienos mieste buvau nor
malus to miesto gyventojas, o ne 
turistas. Buvau (registruotas 
miesto prefektūroj (Questura di 
Siena), gyvenau su savo žmona 
ne viešbuty, bet privačiam bute, 
turėjau padoriai apmokamą už
siėmimą pagal savo profesiją ir 
buvau dalimi tarptautinio vasa
ros semestro, suorganizuoto Šie 
nos universitete, Accademia Chi 
giana ir Convito Tolomei. Tom 
pareigom Italijos institucijom 
buvau pasiūlytas vieno iš mano 
buvusių studentų, kuris Accade 
mia Chigiana yra gavęs magist
rą ir dabar ruošiasi daktaratui. 
Gi mano vykimą Italijon stipriai 
rėmė Hartfordo universiteto 
Hartt muzikos kolegija. Reikia 
pripažinti, vasaros išvykos sve
tur, kaip studentams taip ir pro
fesoriams, yra labai naudingi 
projektai.

— Malonėkite apibūdinti koks 
tikslas šio atvykimo Chicagon?

-- Aptarti lietuviškų operų (J. 
Kačinsko ir J. Gaidelio) pastaty
mą 1975 metų sezone, o šiam 
sezonui statyti Verdi "Kaukių 
balių". Šiai operai turime pajė
gių dainininkų (gaila, kad vienas 
ilgametis Chicagos Lietuvių ope - 
ros ramstis St. Baras sunega
lavo). Choro partijos "Kaukių 
baliui" nepersunkiausios, tad 
tuo pat laiku pradėsime ruoštis 
ir nelengvai choro užduočiai nau 
jose lietuviškose operose. Dėsi
me pastangas kliūtis nugalėti, ge 
rai pasiruošti ir tuo įamžinti 
naujus lietuviškos muzikos kū
rybos pėdsakus svetur.

Mums, chicagiečiams, malo
nu, kad ateinančių dviejų metų 
laikotarpyje maestro Vyt. Mari
jošius bus dažnesnis svečias 
lietuviškoje Chicagoje, kur jo lau
kia du uždaviniai — paruošti bei 
pastatyti G. Verdi "Kaukių balių" 
ir taip pat dvi naujas lietuviškas 
J. Kačinsko ir J. Gaidelio ope
ras. Laukdami dviejų kūrybingų 
sezonų, tiek maestro Vyt. Mari- 
jošiui, tiek ir Chicagos Lietuvių 
operos kolektyvui linkime ištver
mės bei gražaus pasisekimo.

• ĮDOMŲ pamokslą apie aukos 
prasmę jėzuitų koplyčioje rug
sėjo 30 d. pasakė Chicagos liet, 
jėzuitų vyresnysis kun. J. Bo- 
revičius. Manau, kad skaityto
jams bus (domios to pamokslo 
pagrindinės mintys: "Kai mus 

pasiekė žinia apie didžią auką 
mūsų tautos didvyrio Romo Ka
lantos, mus visus apgaubė gi
lus liūdesys pavergtos tėvynės 
skaudaus likimo. Bet kartu mū
sų dvasią palietė galinga audra 
džiaugsmo, kad mūsų tautoje, ir 
pavergtoje, didvyrių dvasia yra 
gyva. Dvasia, iš kurios mes vi
si semiamės stiprybės... Ir štai, 
didžiam nustebimui, skaitau lie
tuviškosios išeivijos laikraštį, 
analizuojantį šio didžio mūsų tau
tos sūnaus auką, kuris po ilges
nio filosofavimo pasisako, kad 
Romo Kalantos auka buvo nerei
kalinga, nenaudinga.net pavojin
ga pavergtai mūsų tautai... Ši 
keista filosofija sukėlė skaudų 
susirūpinimą. Bet ne keista 
minkšto fotelio lietuvio išeivio 
filosofija mane nustebino, bet 
parūpo, ką išgyvena mūsų tau
ta, tenykštis jaunimas... Girdė, 
jome apie vykusias demonstraci 
jas, apie okupantams parsidavė
lių lietuvių mlicininkų žiaurų 
elgesį su demonstruojančiu jau
nimu, be labiausia pradžiugino 
žinia, kuri kartu suniekino vadi 
namą filosofiją, niekinančią Ro 
mo didvyrišką auką... Toji ži
nia yra autentiška, iš pavergtos 
tėvynės autentiškų šaltinių. Ir 
josios turinys yra štai koks: 'Ro
mo Kalantos auka — ui buvo mo
dernios Sekminės pavergtoje Lie 
tuvoje. Tiesa, kad ji privertė oku
pantą būti budresniu, bet Romo 
Kalantos didvyrio auka atgaivino 
visą tautą ir lietuviškąjį jaunimą 
uždegė gaivalingu patriotizmu, 
nauja meile ir ištikimybe sava
jai tautai. Mes laimėjome be ga 
lo daug. Tauta visada liks dėkin
ga Romui...' Kai tokie žodžiai 
lietuviškoje bažnyčioje ar koply 
čioje nuskamba iš gero pamoks 
lininko lūpų, žmogus pasijunti 
ne tik nusilenkęs Dievui, bet pa 
sisėmęs ir tautinės atsparos. 
Kiek teko girdėti iš kitų šalti
nių, tie Romo Kalantos aukos 
prasmę nuskantieji žodžiai at
ėję iš tų žmonių tarpo, kurie 
okup. Lietuvoje net yra partijos 
žmonės . Klausiusieji pamoks
lo darė išvadas, kad tas straips. 
nis, nevertinęs R. Kalantos au
kos, buvęs atspausdintas "Aki
račiuose".

• Dr. Stepas Matas, tiks
liųjų mokslo simpoziumo, 
įvykstančio lapkričio 21-25 
d., pirmininkas kalba Tau
tiniuose Namuose, Chicago
je, inžinierių ir architektų 
pasitarime simpoziumo rei
kalais.

• Lietuvių Tautinių Na
mų metinė vakarienė, mi
nint savos pastogės įsigy
jamų, rengiama š. m. spalio 
13 d. Pradžia 7 vai. vak. Jos 
programoj: dailininkė Van
da Stankienė, Algio Modes
to vedamas neolithuanų or
kestras ir kt. Namų valdy
ba kviečia vakarienėje da
lyvauti visus-as narius-es ir 
jų artimuosius. Vietas re- 
zervuotis pas vald. narę Zi
tą Visockienę. tel. 737-1697,

nenaudinga.net
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