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PAREIŠKIMAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos Linden, N. J. skyriaus 
pirmininkas VI. Tulsa į sa
vo raštų gavo tokį Valsty
bės departamento sekreto
riaus pavaduotojo C. C. 
Laise pareiškimų: "Prezi
dentas Nixonas prašė mane 
atsakyti j Jūsų komentarus 
JAV politikos Baltijos vals
tybių ir Simo Kudirkos 
klausimu . . . JAV niekada 
nėra pripažinusios privers
tino Baltijos valstybių įjun
gimo, įvykdyto Sovietų Sų- 
jungos. Mūsų pažiūros ir 
mūsų veiksmai derinasi su 
šia politine linija ir viešai 
patvirtinamos nuolat pripa
žįstant paskutiniųjų laisvų 
Baltijos valstybių vyriausy
bių diplomatinius ir konsu
latinius atstovus, o taip pat 
ir JAV oficialiuose vyriau
sybės pareigūnų raštuose 
bei įvairiuose viešuose fo
rumuose, kaip Jungtinėse 
Tautose.

Mes esame įsitikinę, kad 
mūsų pastangos pagerinti 
Rytų-Vakarų santykius ir 
pasiekti pastovumo Europo
je bus naudingos Baltijos 
valstybėms. Aš noriu jus 
patikinti, kad šios pastan
gos neįjungia jokių pakei
timų mūši] politikoje nepri
pažinti priverstino Baltijos 
valstybių inkorporavimo į' 
Sovietų Sąjungą ir mūsų 
paramos visų tautų savęs 
apsisprendimo teisei.

JAV vyriausybė bandė 
kreiptis į sovietų pareigū
nus p. Kudirkos reikalu. 
Sovietai mūsų intervencija 
atmetė kaip bandymų kiš
tis j jų vidaus reikalus. Vė
liau darytos vyriausybės 
pastangos padėti p. Kudir
kai per Tarptautinį Raudo
nųjų Kryžių taip pat buvo 
nesėkmingos. Mes kiek tik 
galime rūpestingiau sekėme 
p. Kudirkos kalinimo aplin
kybes. Mūsų informacijos 
rodo, kad jis dabar atlieka 
8 metų bausmę, nuteistas 
už išdavimų, Permės darbo 
stovykloje, Vakarų Sibire. 
Jo motina apie jį nieko tie
sioginiai ar netiesioginiai 
negirdėjo nuo pat 1973 m. 
rugsėjo mėn. Mes tiriame 
pranešimus, kad p. Kudir
kos motina yra gimusi 
JAV-se ir kad todėl nuosek
liai ji gali būti laikoma 
Amerikos piliete. Jeigu bū
tų nustatyta, kad ji yra 
Amerikos piliete ir kad Si
mas Kudirka, dėl savo mo
tinos, gali taip pat reikalau
ti sau Amerikos pilietybės 
pripažinimo, aišku mes į tai 
atkreipsime sovietų vyriau
sybės dėmesį . . .

Mes mano, kad veiksmin
giausia pagalba p. Kudirkai 
šiuo metu būti] suteikta pri
vačių ir įvairių grupių vei
kimu, kas primintų sovietų 
vyriausybės žmonėms, kad 
Amerikos žmonėse yra nuo
latinis susidomėjimas Ku
dirkos likimu”.

Pasiruošimai Amerikos 
Lietuvių kongresui

Amerikos Lietuvių Cent
ro valdyba gegužės 1 d. sa- 

(Nukelta į 2 psl.)

“Man tai reikia viskų iš
gyventi” - skundėsi ne pre
zidentas Nixonas, bet Vaka
rų Vokietijos kancleris Willy 
Brandt Bonnos seime oficia
liai pripažindamas, kad vie
nas iš 3-jų jo asmeninių 
referentų buvo Rytų Vokie-

ŠNIPŲ TINKLE
Jis žinojo visas Bonnos paslaptis

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
lūs pripažinimas! Į partinį 
darbų įsitraukė ir jo žmona 
Christel, kuri, jei kuo išsi
skyrė nuo kitų socialdemo- 
kračių, tai tik savo daugiau 
dešinėm pažiūrom.

Brandtas su šnipu Guillaume, kai šis dar buvo laisvas. 

tijos ir tuo pačiu sovietų 
šnipas. Tai ne pirmas ir ne 
paskutinis atsitikimas, kad 
sovietai šnipai randami ypa
tingai jautriose Bonnos vy
riausybės vietose. 1954 m. į 
Rytų Vokietijų perbėgo pats 
saugumo šefas Otto John, 
1960 m. buvo suimtas social
demokratų seimo atstovas 
Alfred Frenzel, šnipinėjęs 
Čekoslovakijai. 1961 metais 

■suimtas Heinz Felfe, kuris 
buvo departamento direkto
rius šiaip jau labai sėkmin
goje vokiečių špionažo insti
tucijoje - Bundesnachrichten 
dienst.

Dabar suimtas Guenter 
Guillaume, 47 m. amžiaus 
užėmė mažiau svarbių iš pir
mo žvilgsnio vietų, jo titu
las buvo mažiaus skambus, 
kancleriui jis tik referavo 
apie partijų, profesinių sų- 
jungų ir bažnytinius reika
lus, tačiau nepaisant to:

“Guenter Guillaume gir
dėjo viskų, matė viskų ir vi
sur buvo. Rytų Vokietija bu
vo greičiau ir išsamiau pa
informuojama apie kancle
rio mintis, vyriausybės su
manymus ir ginčus negu 
daugumas Bonnos ministe- 
rių ir SPD partijos vadų” - 
liudija vyriausybei artimas 
Der Spiegei.

Kai trečiadienio, balan
džio 24 dienos ryto 6 vai. 32 
m. į jo butų pasibeldė poli
cija, Guillaume jai prisista
tė su savo titulu, tačiau ne 
Vakarų Vokietijos: “Ich bin 
Hauptman der NVA. Ich 
bitte Šie meine Offizier- 
sehre zu respektieren”. (Esu 
tautinės liaudies armijos 
(Rytų Vokietijos) kapitonas. 
Prašau respektuoti mano 
karininko garbę). Jis toliau 
tik pasakė tai, kų pagal Že
nevos konvencijų, į nelaisvę 
patekę karo belaisviai turi 
pasakyti.

Guenter Guillaume į Va
karų Vokietijų atvyko iš Ry
tų Vokietijos su nemaža pa
bėgėlių banga, kurios nie
kas smulkiai netikrino. 
Frankfurte jis pradėjo dirb
ti kaip fotografas ir po trijų 
metų įstojo į socialdemokra
tų partijų.

Čia jis pasirodė toks uo
lus, paslaugus ir draugiš
kas, kad po 7 metų pakilo 
į vieno Frankfurto rajono 
partijos sekretorius. Poli
tiškai jis buvo laikomas de
šinės pakraipos socialde
mokratu, kuris savo kole
gas įspėdavo apie pavojus, 
su kuriais gali būti suriš
tas Rytų Vokietijos oficia-

1969 metais Guillaume la
bai smarkiai dirbo už social
demokrato Georg Leber 
išrinkimų į seimų Frankfur
to rinkiminėje apylinkėje. 
Už tuos patarnavimus Leber 
jį rekomendavo aukščiau. 
Jis buvo paskirtas vyriau
sybės ryšininku prie unijų, 
kurios tada buvo susirūpinu
sios komunistų įtakos didė
jimu darbininų tarpe. Ir to
je vietoje jis taip gerai pa
sirodė, kad netrukus buvo 
pakviestas į paties kanc
lerio aplinkų. Tiesa, jo pa
reigos čia lyg ir neturėjo 
daug reikalų su valstybės 
paslaptimis. Užsienio ir vi
daus reikalams kancleris tu
rėjo kitus referentus, tačiau 
visur pasiruošęs patarnauti 
Guillaume turėjo progos pa
matyti ir ne tik jam skirtus 
raštus ar išgirsti pokalbius.

Tas pareigas Guillaume 
pradėjo eiti pereitų metų 
vasario 1 dienų ir tada juo 
susidomėjo valstybės sau
gumo organai. Ne dėl kokio 
specialaus įtarimo, bet iš ru
tinos. Sekantiems įstrigo, 
kad Guillaume žmona Chris
tel dažnai lankosi viename 
apartmentiniame name. Pa
tikrinus paaiškėjo, kad ji 
lankydavosi pas tūlų Foes- 
ter porų. Vyras, kaip ir Guil
laume buvo atbėgęs iš Rytų 
Vokietijos 1956 metais. Ry
tų Vokietijos kalėjimuose jis 
išsėdėjęs 8 metus, kur iš
mokęs labai gerai prancū
ziškai ir tos kalbos dabar 
mokinęs Christel Guillaume. 
(Foerster su žmona irgi bu
vo balandžio 24 d. suimti, 
bet netrukus paleisti).

Pereitų metų pavasarį 
sekimas buvo sustiprintas, 
nes viena ‘draugiška žvalgy
bos institucija’ įspėjo vokie
čius, kad Rytų Vokietija tu
ri tokias informacijas, ku
rios galėjo kilti tik iš paties 
kanclerio įstaigos. Iš tikro ir 
pačių vokiečių kontražvalgy- 
bos iššifruotos telegramos 
kalbėjo tų patį. Guillaume 
pasidarė taip įtartinas, kad 
apie tai buvo painformuotas 
pats kancleris ir paprašytas 
jį toliau palaikyti savo vie
toje. Mat, žvalgybai rūpė
jo ne tik jį suimti, bet ir 
išaiškinti visų organizacijų. 
Ypatingai norėjosi susekti jo 
tiesioginį viršininkų, iš kurio 
Guillaume gaudavo įsaky
mus ir kuriam raportuodavo 
apie atliktus uždavinius. 
Kancleriui taip pat rūpėjo 
Guillaume suėmimų galimai 
toliau nutęsti, nes socialde
mokratų prestižui paskuti 

niuoju laiku smarkiai kritus, 
Guillaumes afera galėjo pa
kenkti artėjančiuose Žemu
tinės Saksonijos rinkimuo
se.

Už tai, kai Guillaume 
prieš pat Velykas staiga sa
vo mažiuku Opeliu išvažiavo 
į Prancūzijų, jį pasekė 
bent šimtas vokiečių saugu
miečių, kurie su prancūzų 
pareigūnų talka sekė kiek
vienų jo žingsnį. Guillaume 
pagal saugumiečių apskai
čiavimus turėjo susitikti 
su savo * kontaktu’. Guil
laume čia pastebėjo, kad yra 
sekamas. Po trumpos vieš
nagės prie Viduržemio jū
ros pakraščio jis staiga pa
suko namo. Tai buvo ženk
las, kad reikia skaitytis su 
Guillaume pabėgimu ir to
liau delsti nebuvo galima. 
Juo labiau, kad vidaus rei
kalų ministeris Genscher 
yra liberalas ir neturi jo
kio intereso padėti social
demokratams artėjančiuose 
rinkimuose.

Tas pats Genscher pa
reiškė, kad Guillaume ne
gali tikėtis greito iškeiti
mo į Rytuose suimtus šnip- 
pus ar nekaltus žmones. 
Guillaume į tai gali žiūrėti 
kiek skeptiškai. Ligšiolinė 
praktika parodė, kad be
veik visi didesni šnipai yra 
iškeičiami. O Rytų Vokie
tija gali suimti tiek žmonių 
kad Bonnos vyriausybė 
‘žmoniškumo pagrindais’ tu
rėtų sutikti jį paleisti. To ti
kisi ir kiti Rytų Vokietijos 
generolo leitenanto Markus 
Wolf agentai Vakarų Vokie
tijoje, kurių jis ten turi ne
toli 1.000!

*«*
Gegužės 7 d. kancleris 

Brandt, prisiimdamas atsa- 
’ komybę už neapdairumų, 
atsistatydino.

GRIŪVA PRIEŠ KUBĄ STATYTUS
UŽTVANKOS BRONIUS AUŠROTAS

Prieš dešimtmetį dabar
tinis JAV prezidentas Nixo- 
nas buvo prieškomunistinių 
kovotojų eilėse “pirmasis ri
teris”, bet jis labai pasikei
tė tapęs prezidentu. Tiesiog 
negalima atpažinti. Jo va
dovaujamos administracijos 
Valstybės ir Prekybos De
partamentai pradėjo politi
kos ir biznio flirtų su bolševi
kiniais kraštais. Biznio ir 
detente labui, buvo užmirš
ta, kad už geležinės uždan
gos dar nieko nepasikeitė. 
Nebent tik tiek, kad kelio
lika tūkstančių SSSR pilie
čių išleidžiama emigruoti 
į Izraelį. Atrodo, kad to
ksai Sovietijos mostas dau
giau reiškia negu šimtai ko
jomis sutryptų sutarčių, 
apie kurias nenorima kalbė
ti, kad neužgavus sovietų.

H. Kissingeriui perėmus 
Valstybės Departamento 
vairų tas kooperavimas nu
žengė taip toli, kad jį būtų 
tiesiog galima pavadinti ap- 
peasement ar pataikavimu.

Paskutinis appeasement 
labai ryškiai pasireiškė pra
ėjusį mėnesį įvykusiame me
tiniame OAS (Organization 
of American Statės) suvažia
vime Washingtone. Čia, 
JAV nuolankiai sutinkant, 
Argentinai buvo leista par
duoti į Kubų 42,000 įvairaus 
pobūdžio traktorių ir auto
mobilių net už 80,000,000

Šv. Jurgio lietuvių parapijos Clevelande klebonas 
kun. Balys Ivanauskas, nuoširdus Dirvos rėmėjas, šį 
sekmadienį, gegužės 12 d. švenčia 35 metų kunigystės 
sukaktį. Dirva jungiasi prie parapijiečių su nuoširdžiau
siais linkėjimais sėkmingai tęsti lietuvybės ir 
pastoracijos darbą Clevelande.

BRANGIAUSIU PERLU ZVEIYS
Klebono B. Ivanausko 35 m. kunigystės 

sukakties proga
Tžv. Df. Tomas Žiūraitis, O.P.

Jūroje geriausi perlai, at
siradę perlinių austrių vi
daus izoliuotoje žaizdoje, pa
sislėpę giliai vandenyje, kar
tais net nuo 10 iki 15 metrų 
gilumoje. Galima rasti viso
kios rūšies perlų: baltų, gel
tonų, mėlynų, violetinių, 
juodų ir kitokių. Perlų žve
jai gal labiausia pasišvenčia, 

dolerių. Visi šie motorra- 
čiai, žinoma, buvo gamin
ti Fordo ir GM Argentinos 
įmonėse. Būk tai, ne tik Pe
rono valdžia, kaip rašo Ti- 
me, bet ir JAV didieji au
to pramonės magnatai, iš 
Fordo ir GM įmonių, labai 
jau spaudę Amerikos val
džių, kad Argentinai būtų 
leista įvykdyti šį sandėrį. 
Sakoma, kad Argentinos vy
riausybė net pagrųsinusi, 
"jeigu nepritarsite šiam mū
sų bizniui, tada nusavinsime 
jūsų įmones”.

Kissingeris, girdėdamas 
tokių nemalonių gaidų iš Bue. 
nos Aires, atvirai pasakęs: 
"girdi mums yra daug svar
biau geri santykiai su Ar
gentina, negu ten koki nors 
traktoriai".

Time taip pat primena, 
kad nuo 1964 m., kai JAV 

su OAS įvedė ūkinio 
boikoto suvaržymus prieš 
Kubų, septyni, iš dešimties 
OAS narių, prekiavo su 
Kuba ir per 1973 m. preky
binis Kubos balansas su ki
tais L. Amerikos kraštais 
pasiekė net 10,000,000 dole
rių. Tai* nemažai pinigų su
ma tokiai Castro nualintai 
Kubai.

Naujų skersvėjų įsibrovi
mas į OAS anksčiau buvu
sių gan darnių prieš Cast-

(Nukelta į 2 psl.) 

ieškodami tokių perlų, ku
rie savo sidabrinio žvilgesio 
gyvastingumu labiausiai pa
traukia kiekvieno pastabaus 
žmogaus dėmesį, labiau
siai akį veria. Perlų randa
ma ir kai kurių kraštų eže
ruose, upėse. Tai ne perli
nių austrių žaizdoje gimu
sios vertybės, bet tam tikrų 
moliuskų kilmės perliukai.

Vis dėlto jūroje geriausi 
perlai, kurių nepasigausi, 
kaip mūsų Baltijos bangų 
atnešto aukso - gintaro bran 
gaus. Tenka kartais leistis 
į didžius pavojus, ieškant 
jūros gelmėse iš žaizdos iš- 
tryškusios vertybės -- perlo 
nuostabaus.
, Audringiausia jūra -- tai 
šis pasaulis. Brangiausias 
perlas -- žmogiškoji asmeny
bė: gimusi gyvenimo kovo
je, skaidrėjanti ir tobulėjan
ti prasmingos kančios ir kū
rybinio džiaugsmo gelmių 
sutartine.

Asmenybės geriausiai ži
no, kų reiškia toji audrin
giausia jūra, jos atvirybė 
viskam: gyvenimui ir mer
dėjimui, mirčiai ir prisikė
limui. Ir asmenybėms reikia 
talkos ir net pagalbos. Rei
kia Dievo ir Žmogaus pa
švęstųjų. Reikia Kristaus 
įpėdinių, kurie drųsiai leistų
si į tų audringiausių jūrų •- į 
šį tragiškąjį pasaulį, ieško
dami žmogaus tarp žmonių, 
o ypač brangiausio perlo -- 
žmogiškosios asmenybės. 
Tai Dievo ir Žmogaus pa
švęstų pasiryžėlių misija.

Viena? iš tų pasiryžėlių 
yra kun. kleb. Balys Iva
nauskas, "amerikonukas” 
gerai kalbus lietuviškai, ži
nomas lietuvis patriotas, pir
masis Clevelando Lietuvių 
Namų rėmėjas, visada gy
venus ne tik savo parapi
jos, bet iš viso lietuvių reli
giniais ir tautiniais rūpes
čiais. Labiausiai mėgstąs 
Dirvų, nes jos puslapiai esą

(Nukelta į 7 psl.)
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Australijos padangėje

Skautai vyčiai (dešinėje) jubiliejinėje stovykloje 
Sydnėjuje vėliavos pakėlimo iškilmėse...

Skautų vyčių sukaktuvės
Sydnejaus skautų vyčių 

“Geležinio Vilko” būreliui 
suėjo 21-ri metai. Steigia
majame susirinkime 1953 
metais dalyvavo du skautai 
vyčiai: B. Žalys ir T. Rot- 
cas ir trys kandidatai: R. Ja- 
selskis \pereitais metais 
miręs Chicagoje) V. Šlio
geris ir V. Čižauskas. Šių 
metų gale šis būrelis jau tu
rėjo 6 skautus vyčius ir 12 
kandidatų, kuriems vadova
vo dabartinis paskautinin- 
kas B. Žalys. Nuo to laiko 
būrelio veidas ir vadovai 
keitėsi išauginant eilę nau
jų vyčių ir pamažu perlei- 
džiant jiems ne tik vyčių, 
bet ir visų Sydnejaus skau
tų vadovavimą, kas aiškiai 
parodo, kad mūsų senųjų 
skautų pasėta pati pirmoji 
skautiška vyčių sėkla, labai 
gražiai dar ir dabar bujo
ja visame skautiškame gy
venime. Per tuos ištisus me
tus, šiam veikliam būreliui 
yra vadovavę: T. Rotcas, 
V. Deikus, Alg. Vasaris, I. 
Pranulis, V. Šliogeris, V. 
Gaidžionis, A. Gardis, kurio 
vadovavimo metu 1961 me
tais būrelis persitvarko į to 
pačio vardo draugovę, M. 
Rudys, G. Sauka, A. Alčiaus- 
kas (gyvenantis dabar Ame
rikoje), A. Laurinaitis (žu
vęs auto katastrofoje), A. 
Sankauskas, R. Badauskas, 
R. Bukevičius ir šiuo metu 
skautams vyčiams vadovau
ja J. Belkus.

Skautai vyčiai savo veik
la ir darbu yra labai daug 
prisidėję prie viso Sydnė- 
jaus skautiško gyvenimo. 
Paskutiniųjų metų ir visą 
Sydnejaus skautų stovyklą 
tvarkė ir jai vadovavo vieni 
skautai vyčiai, pirmą kartą 
atsiskyrę nuo iki šiol buvu
sių senųjų tradicijų, tai 
vyresniųjų mūsų skautų va
dovavimo. Atrodo, kad ir pa
ti sovykla buvo gerai pasi
sekusi.

***
Velykų švenčių metu teko 

susipažinti net su penkiais 
.mūsų svečiais iš Amerikos. 
Tai buvo Jonas Jasiūnas, 
Gytis Kvedaras, Rimas Ani- 
liauskas, Vincas Štokas ir 
Birutė Pinkutė. Šie keturi 
Amerikos lietuviai ir puiki 
bei linksma jų partnerė 
Birutė, yra universitetų 
graduantai, daugumoje iš 
Kalifornijos. Sugalvoję pa
sivažinėti po puikias Paci- 
fiko salas, jie kuriam laikui 
buvo apsistoję ir Sydnėju- 
jė, kur juos mūsų gražiosios 
mokytojos Violeta Bitinai- 
tė ir Giedrė Gustaitė (at
vykusi iš Los Angeles) su
pažindino su kitais sydnė- 
jiškiais kolegomis, pavaiši
no Lietuvių Klube, aprodė 
Sydnėjų ir vėliau su šird
gėla, išlydėjo. Atsisveiki
nant svečiai iš Amerikos 
prižadėjo labai greitai at
sirasti ir vėl Australijoj ir 
šį kartą pabūti kiek ilgiau, 
nes jų pasisakymais, mes 
jiems gana patikom.

♦**

Nedidelėje Geelongo (apie 
40 mylių nuotolis nuo Mel-

bourno) lietuvių kolonijoje 
labai stipriai yra įsikūręs 
sporto klubas ‘Vytis’. Be sa
vo labai gražios sportinės 
veiklos australų tarpe, kur 
lietuvių vardas yra labai ge
rai žinomas ir gerbiamas, 
dažnai jų puikias pergales 
aprašant vietinėje spaudo
je ir lietuvių visuomenėje 
Geelongo sportininkai at
lieka didelį lietuvišką dar
bą. Klube yra aktyvių 60 
narių, turima 8-nios krepši
nio komandos, dvi tinklinio 
ir stalo teniso, neskaitant 
golfo, šachmatų ir kt. Klu
bas turi didelį rėmėjų ir 
sporto bičiulių avangardą, 
kurie visuomet sportinin
kams padeda. Įvykusiame 
susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba, kurios pirmi
ninku tapo L. Volodka ir 
nariais: V. Breneizeris, L. 
Bungarda, A. Jančiauskai
tė ir L. Šrederytė. Klubo 
kasoje yra apie 1500 dole
rių, kas parodo aktyvų 
sportinį gyvenimą šioje ne
didelėje lietuvių kolonijoje.

♦♦♦

Sydnejaus Lietuvių Klu
be trečiadienių vakarai tapo 
labai populiarūs visų šach
matininkų tarpe. Čia tre
čiadieniais susirenka iki 30 
šachmatininkų, kurie žaidžia 
pirmenybių arba tarpusavio 
rungtynes. Klubo valdyba, 
norėdama kuo daugiau jau
nimo pritraukti prie šach
matų sporto, pakvietė Syd- 
nėjaus lietuvių meisterius 
dr. I. Venclovą ir V. Pa
tašių duoti specialias pamo
kas pradedantiems žaidė
jams, ką jie sutiko padary
ti.

Australijos ir Amerikos 
jaunimui gerai pažįstamas 
Australijos iškilusis sporti
ninkas ir skautas Algis Mil
vydas, metus laiko Sydnė- 
jaus N.S.W. universitete gi
linęs savo studijas, įsigijo 
kelių statybos inžinerijos 
magistro laipsnį. M. Eng. 
Sc. Šiame kurse jis, iš buvu
sių septynių diplomantų bai
gė pačiu pirmuoju su aukš-

piknikas su ligoniais.

Algis, nuo pat savo jaunų 
vaikystės dienų įsijungia į 
skautišką ir sportinį lietu
vių gyvenimą. Skautuose jis 
yra vyr. skiltininkas ir skau
tas vytis, kai sportiniame 
gyvenime jo karjera yra 
daug platesnė. Be Melbour
no “Varpo” Sydnejaus “Ko
vo” ir Australijos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio rinkti
nių, jis trejus metus buvo 
Victorijos jaunių iki 18- 
kos metų rinktinėje. Taip 
pat jis atstovavo Australi
jos lietuvius jų pasisekusio
je išvykoje į Ameriką, kur 
jis buvo vienas iš pagrindi
nių krepšininkų. Tuo pačiu 
jis atstovavo mūsų jaunimą 
ir P.L. Jaunimo Il-me Kon
grese. Be sporto ir skau
tų, jis yra aktyvus Liet. 
Studentų S-gos narys, pri
klauso korporacijai “Romu
vai” ir šoka tautinius šokius 
žinomoje Melbourno “Klum- 
pakojo’ grupėje.

Algis Milvydas.
Australijos lietuvių jauni

mo tarpe inž. Alg. Milvy
das yra tikras pavyzdys tiek 
savo puikiais asmeniniais at- 
siekimais, tiek ir savo visa 
laikysena ir puikia lietuviš
ka galvosena. Todėl nenuo
stabu, kad Australijos lietu
viai šį gabų 24-rių metų inži
nierių skaito savo išskirtinu 
lietuviškuoju jaunimo amba
sadorium. Sveikinant šį, 
savo jaunąjį prietelių aš te
noriu jam palinkėti, kad ir 
ateityje jis nepamirštų savo 
lietuviškųjų pareigų nei kas
dieniniame gyvenime, nei 
sporto aikštėje ir nei savo 
kitų jaunųjų draugų tarpe, 
parodant, kad būnant ir ge
ru lietuviu, gali taip pat 
labai daug atsiekti ir tuo pa
čiu didžiuotis jo puikių tė
vų jam jaunystėje įdiegta 
lietuviškumo meile.

Sostinėje Canberroje lie
tuvišką šeimą sukūrė dan
tistas Gytis Šimkus su 
gailestingąja seserim Nijole 
Gružauskaite. Gytis, baigęs 
Adelaidėje universitetą ir 
savo praktiką pradėjęs sos
tinėje, čia vėl pradėjo šok
ti tautinius šokius ir susipa
žino su kita šokėja Nijole, 
Vestuvės įvyko Canberros 
Lietuvių Klubo salėje, daly
vaujant virš šimtui svečių iš 
visos Australiios. Junetu-

LIETUVOS KLAUSIMU 
(Atkelta iš 1 psl.)

būstinėje Chicagoje tu-

laisvini- 
A. Sta- 
meninę 
kviečia-

vo
rėjo posėdį, kurio metu dau
giausia buvo svarstomi 8-to 
Amerikos lietuvių kongreso 
reikalai. Posėdį pravedė 
pirm. dr. K. Bobelis. Jis 
kongrese padarys praneši
mą apie Altos paskutinių 5 
metų veiklą ir nurodys toli
mesnes veiklos gaires. T. 
Blinstrubas, kun. A. Sta- 
šys, dr. V. Šimaitis ir dr. 
K. Šidlauskas painformavo’ 
apie kongreso numatomas 
paskaitas Lietuvos 
mo reikalais. Kun. 
šys pranešė, kad 
programą išpildyti 
mas jungtinis Dainavos, 
Tėviškės ir Ziono parapijos 
choras. Kun. Stašys, I. 
Blinstrubienė ir banketo 
šeimininkė O. Gradinskienė 
apžiūrėjo Pick - Congress 
viešb. patalpas, kurios kon
gresui patogios. Kun. J. 
Prunskis painformavo, kad 
prieš kongresą bus išleista 
programos knyga, o vėliau 
— kongreso darbų knyga. 
Be suminėtų posėdy dar da
lyvavo J. Skorubskas, pra
nešęs apie kongreso finan
sus, E. Vilimaitė, A. Pakal
niškis, T. Kuzienė, E. Smil- 
gys.
Amerikos Lietuvių Tarybos 
laiškas Turkijos prezidentui

Dr. Kazys Bobelis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, pasiuntė laišką 
Turkijos prezidentui Fabri 
Koruturk. Laiške milijono 
lietuvių kilmės JAV gyven
tojų vardu prašo padaryti 
įtakos, kad būtų išlaisvinti 
Pranas ir Algirdas Bražins
kai. Pažymima, kad jie tik 
stengėsi pasiekti laisvę, iš
trūkdami iš sovietines tiro
nijos, o dabar nuo 1970 m. 
spalio 15 d. laikomi Turki
jos kalėjime. Psichinė ir fi
zinė įtampa neigiamai vei
kia į jų sveikatą. Laiške 
primenama, kad Lietuva 
visada buvo draugiškuose 
santykiuose su Turkija ir 
prašoma, kad Turkijos 50 
m. sukakties proga skel
biant amnestiją ji būtų pri
taikyta ir Bražinskas.

Altos laiškas Turkijos 
teisingumo ir užs. reik, 

ministeriams
Amerikos Lietuvių Tary

bos pirmininkas dr. K. Bo
belis pasiuntė laiškus Tur
kijos teisingumo ministe- 
riui Sevket Kazan ir užsie
nio reikalų ministeriui Tu- 
ran Gunes. Laiškuose pri
menama kaip Bražinskai 
siekė lėktuvu iš sovietų ti
ronijos pabėgti j laisvę ir 

vių apeigas altiko Sydnė- 
jaus klebonas kun. P. But
kus, kuris prieš 25-rius me
tus Sydnėjuje sujungė ir 
jaunosios tėvus, vaišės ir 
vestuvinis balius praėjo 
labai iškilioje nuotaikoje. 
Buvo gautas sveikinimų iš 
įvairių pasaulio kraštų, 
kuriuos prieš vestuves jau
nasis aplankė savo pasau
linėje kelionėje. Nuolati
niam gyvenimui jaunieji 
Šimkai, kaip ir jų tėvai, 
pasirinko sostinės miestą, 
kas šią nedidelę, bet stip
rią lietuvių koloniją padidino 
susipratusia puikia 
lietuviška šeima.

***
Melbourno Soc.

Mot. D-jos išrinktoji 
ba pasiskirstė sekančiomis 
pareigomis: E. Šeikienė -- 
pirm., Br. Bitienė -- sekr., V. 
Baltokienė -- ižd., A. Grike- 
palienė ir M. Sodaitienė - 
ligonių lankytojos, O. Pleč- 
kauskienė ir E. Balčiūnienė 
-- parengimų vadovės.

jauna

Globos 
valdy

•••
nuo to laiko jie yra Turki
jos kalėjime, kur jų sveika
ta yra labai pasunkėjusi. 
Primenami simpatingi lie
tuvių tautos ryšiai su lais
vės pasiekusia turkų tauta, 
primenama Lietuvos vergi
ja ir lietuvių kilmės ameri
kiečių susirūpinimas išlais
vinimu. Bražinskai yra Lie
tuvos laisvės siekimų sim
bolis, o jie jau daugiau kaip 
3 metai laikomi kalėjime, 
kuris labai ardo jų sveika
tą. Prašoma, kad Turkijos 
50 m. sukakties proga skel
biama amnestija atneštų 
laisvę ir Bražinskams.

Lietuvis tarptautiniame 
komitete ginti demokratiją

Venecueloje veikia tarp
tautinis tautybių komitetas 
ginti demokratiją CIPDEM, 
kuris ypač susirūpinęs pasi
priešinti komunistinei tiro
nijai. Balandžio mėnesį bu
vo įvesdinta nauja to ko
miteto vadovybė. Naujoje 
valdyboje yra ir lietuvis 
inž. Vladas Venckus.

Plačiai nuskambėjęs 
lietuvių laimėjimas

Viktorijos Jacobsen-Ja- 
kubėnienės ir kitų lietuvių 
pastangomis įvairių valsti
jų festivalyje St. Peters- 
burg mieste įvykusiame pa
rade buvo vežamas giliai 
įspūdingas dail. A. Rūkšte- 
les su talkininkais sukurtas 
gyvasis paveikslas, pavaiz
duojąs ir kalėjime laikomą 

Griuva prieš Kuba •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

ro nukreiptą liniją pasireiš
kė tuo, kad paskutinėje OAS 
konferencijoje Kuba pa
kviesta dalyvauti 1975 m. 
Buenos Aires, kovo mėnesį 
įvyksiančioje OAS metinėje 
konferencijoje. Šio pakvieti
mo pirmuoju smuiku grojo 
Meksika, kuri, nežiūrint 
prieš Meksiką nukreiptų 
teroristinių aktų iš Kubos 
pusės, neriasi iš kailio, kad 
tik užsitarnautų diktato
riaus Castro malonės... Ir tik 
viena Čilė tepasipriešino šiai 
pataikavimo komedijai. Net 
ir tokia prieškomunistinė 
Brazilija ir ta nepakėlė bal-
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simą Kudirką. Įvykis pla
čiai aprašytas St. Peters- 
burg apylinkių spaudoje ir 
plačiai pagarsėjo Įvairiose 
vietose, iškeldamas lietuvių 
vardą ir Lietuvos laisvės il
gesius vergijoje.

Amerikiečiai neužmiršta 
Kalantos

Laikraštis ”Worcester 
Sunday Telegram” įsidėjo 
Associated Press informa
ciją apie vienos moters pa
stangas Tarptautinės mote
rų dienos proga susidegi
nimo auka Maskvos Raudo
nojoje aikštėje pareikšti 
protestą prieš priespaudą 
Sovietų Sąjungoje-. Infor
macijoje primenama, kad 
1972 metais gegužės mėne
sį Kaune protestuodamas 
prieš bolševikų okupaciją 
liepsnose savo gyvastį pa
aukojo Romas Kalanta, 20 
m., šaukdamas: "Laisvės 
Lietuvai".

Amerikos lietuvių kongreso 
spaudos komisija

Sudaroma Amerikos kon
greso, įvyksiančio rugsėjo 
28-29 d. Chicagoje, Pick- 
Congress viešbuty, spaudos, 
radijo ir TV komisija. Tuo 
reikalu Amerikos Lietuvių 
Taryba išsiuntinėjo raštus 
laikraščių redakcijoms, lie
tuvių radijo ir televizijų 
programų vedėjams, kad 
nurodytų savo atstovus j 
šią komisiją.

ALT Informacija
.1974 m. gegužės 3 d.

so, kuris būtų gana svarus 
Pietų Amerikos reikaluose 
kad Kuba liktų už durų 1975 
m. OAS suvažiavime.

Time toliau komentuoja, 
kad girdi, Nixono admi
nistracija, nuolaidžiaudama 
kitiems OAS nariams, lai
mėjo 11-ka mėnesių laiko; gi 
per šį laikotarpį konserva
tyvūs pietinių JAV valsti
jų senatoriai, kurie yra griež
tai priešingi bet kokiam Ku
bos priėmimui į OAS tau
tų šeimą, turės progą pabal
suoti Watergate byloje. Ir 
nuo jų balso gali priklausy
ti tolimesnis Nixono karje
ros kelias...
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SAUGUMIEČIO KLIEDĖJIMAI 
KAMERINĖS MUZIKOS ŽENKLE

VIENOS KRYPTIES GATVĖS SOVIETINIO KOMPOZITORIAUS 
"KŪRYBINE LAISVE"

MUZIKANTAI STASYS PERMINĄS

Neseniai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse gastrolia
vo sovietinis kamerinės mu
zikos kvartetas. Detentės pa 
laimoje tokios gastrolės nė
ra sensacija. Tai kultūri
nių mainų rutina. Gastro
liavo ir išvažiavo. Juo 
labiau, kad šio kamerinio 
kvarteto sovietai negarsino, 
palankių jam recenzijų neuž- 
pirko. Bet lietuviai išeiviai 
tas gastroles pastebėjo. 
Visi keturi muzikino viene
to dalyviai yra lietuviai. 
“Pažangieji” kvarteto kon
certų beveik nelankė. Jie 
kamerinės muzikos nesuvo
kia. “Pažangioje” spaudoje 
visiškai nebuvo šio daug at
siekusio kvarteto koncertų 
recenzijų. Kvartetas, davęs 
koncertų amerikinėms or
ganizacijoms, sulaukė katu
čių. Bet ir čia ryškesnių 
viešų vertinimų nebūta. 
Tokią nuoskaudą tikrai pa- 
-rūpino koncertantams so
vietinis nerūpestingumas.

Kvarteto dalyviai susiti
ko su savo giminėmis - tad, 
šiuo požiūriu - gastrolės bu
vo “family reunion” ženkle. 
Tai sentimentalu, žmogiška 
ir suprantama.

Kaip visad būna, koncer- 
tantus lydėjo keletas sovie
tinių “patikimųjų”. Ok. Lie
tuvon sugrįžus, šie “patiki
mieji” ėmė groti kitos, ne 
kamerinės muzikos repertu
arą. To repertuaro gaidos 
žvygaujančiai - enkavedisti- 
nės, leitmotyvas - akiplė
šiškas melas. Kalbame apie 
pamišėliškai kvailus Juozo 
Nekrošiaus “reportažus” iš 
kvarteto kelionės, kurie pra
dėjo rodytis “LTSR kūrybi
nių sąjungų savaitraštyje” 
(“Literatūra ir menas”). Tas 
Juozelis ir buvo vienas iš tų 
kvarteto “sputnikų”, kurie 
kelionės metu ganė koncer- 
tantus savo akimis, sekė jų 
susitikimus ir pokalbius. Ap- 
sagstęs savo įspūdžius tie
siog liguisto sovietinio melo 
žiedais, Juozelis pateikė sa
vo “kūrinį” “Kūrybinių są
jungų savaitraščiui”.

Juozas Nekrošius nėra 
koks lenininių šūkių iš svei
ko proto išstumtas “komso- 
molcas”, bet vyras su ūsais. 
Netrukus jam sukaks ketu
riasdešimt! Jo "kūrybinė” 
biografija: satyrikas ir žur
nalistas. Deja, toks jis nė
ra. Žurnalistas privalo pa
žinti medžiagą, apie kurią 
rašo ir nemeluoti. Satyri
kas turėti bent minimalią 
humoro dozę. Juozas Nekro
šius, kiek matome jį iš kame
rinio kvarteto kelionės re
portažų, yra tipingas, trafa
retinis sovietinis duoneliau
tojas. Jis rašo pagal savo 
viršininko direktyvas. Jei
gu toms direktyvoms ryš- 
kingi realios medžiagos nė
ra, Nekrošius nevengia ir 
pameluoti. Ir “melas gali 
būti menu”, bet Nekrošius 
nėra menininkas. Jo melas 
prastas, grubus, atmaskuo- 
jamas. Pav. rašydamas, kad 
tiktai maža dalelytė išeivių 
palinkusi į "vadavimą”, Ne

krošius vaizduoja tuos “va
duotojus”, kaip kažin kokios 
labai pinigingos organizaci
jos tarnautojus. Jie visi ge
rai apmokami, visi jie 
suprantą savo darbo blogy
bę, bet iš “vadavimo” gau
nami doleriai užtemdo jų do
rą. Nekrošius net prasima
no dialogus su “vaduoto
jais”. Štai kaip vertina “va
duotojai” savo, už dolerius 
parduodamą sąžinę:
- Aš tarnauju, - teisinasi 

vienas pašnibždomis. -- Kur 
dabar man dėtis! Išleisiu vai
kus į mokslą ir mesiu vel
niop tą vadavimą...

Ir kitas “vaduotojas” už
gimsta melais patvinusioje 
Nekrošiaus fantazijoje:

- Iki pensijos ištempsiu. 
0 paskui galėsiu ir leng
viau atsidusti... Tada nepri
klausyti jokiai grupuotei...

Sovietinis šių posakių žar
gonas išduoda Juozo Nekro
šiaus kūrybinį “perlą”.

Ir kas čia gyvena “iš 
vadavimo”? Ir kas čia negali 
išeiti iš “grupuotės”? Ir kur 
čia tos pinigingos “vadavi
mo" organizacijos, iš kurių 
dolerių gyventų prie jų pri
siplakę “vaduotojai”? Juozas 
Nekrošius kūrė “reportažą” 
pagal užsakymą. Bet ir tokiu 
atveju, reikėtų susipažinti 
su aplinka, su realybe. “Ar 
verta rašyti, kai pažintis 
su kontinentu tęsėsi vos tris 
savaites?” pats savęs pa
klausė Juozas Nekrošius, sa
vo “reportažus” pradėda
mas. Pastaba buvo teisin
ga. Bet rašyti, duoneliau- 
ti, reikėjo, todėl tą “repor
tažo" dalį, kuri skirta enka- 
vedistinei propagandai, Juo
zas Nekrošius užpildė savo 
piktybiniais melais. “Kūry
binių sąjungų savaitraštis” 
melais klaidina savo skai
tytojus. Enkavedistinės už
mačios nuėjo taip toli, kad, 
dargi, ir “Gimtajame kraš
te” kvarteto dalyvis Jurgis 
Fledžinskas skundžiasi... po
licininku, kuris, esą, “vidur-

Balandžio 8 d. Maskvo
je pasibaigė Penktasis so
vietinių kompozitorių sąjun
gos suvažiavimas.

Visi gerai žino, kad tą 
suvažiavimą organizavo biu
rokratinis valstybės apara
tas. Visi gerai žino, kad į 
kiekvieną kompozitorių, ku
ris sovietų valstybėje nau
dojasi teise kurti, kurio kū
riniai akceptuojami, estra
dose atliekami, net į užsie
nį eksportuojami, biurokra
tai žiūri biurokratiškai. Toks 
kompozitorius yra valdinin
kas. Jo talentas yra priemo
nė, kuria kompozitorius ga
li naudotis tam tikrame, ga
na ribotame lauke, būtinai 
orientuodamas savo kūry
binius siekius į privalomą 
taikinį.

Kalbame apie “socialisti
nio realizmo” dogmą sovieti
nėje muzikoje. Per šį suva
žiavimą, matyti naujai pa
blizginta, į garsenybių lūpas 
įbrukta, ta dogma vėl 
įtvirtinta ant pedestalo.

“Socialistinio realizmo” 
metodas, kurį M. Gorkis 
sutapatino su savo aiš
kiai agitacinio romano ‘Mo
tina’ rašymo metodu, at
skambėjo kompozitorių su
važiavimo orkestre kaip tik
ras sovietinio muzikinio gy
venimo leitmotyvas. Dide
li vardai žengė į suvažiavi
mo tribūną ir turavojo kom- 
parijos leitmotyvui.

Kompozitorius (ir doleri
nis milionierius, nes jo 
plokštelės išleistos ir Ame
rikoje) Dimitrijus Šostako- 
vičius deklaravo šitokį ‘leit
motyvą’:

“Ryšys su liaudimi, su 
laikotarpiu, kuriame gyveni 
-- kiekvieno tikro meninin
ko kūrybos pagrindų pagrin
das. Ištikimi šiam priesa
kui buvo dideli mūsų pirmta
kai, kurių palikimą šiandien 
vadiname klasika. Mes taip 
pat siekiame savo kūryba 
atspindėti liaudies mintis 
ir lūkesčius, tarnauti jos in
teresams. Ir tas, kas neigia 
šį pagrindinį realistinio me
no principą, patenka gyveni
mo ir meno šalikelėm..”

Dmitrijus Šostakovičius 
atstovauja sudrausminto kū
rėjo tipą. 1929 metais tas 
kompozitorius, dar būdamas 
labai jaunas ir todėl drą
sesnis, ėmė rašyti ‘savaran
kiai’. Šitaip parašęs dvi ope
ras Šostakovičius buvo ap
kaltintas ■ dekadentizmu, 
‘nuokrypomis’, ‘pilietiškumo 
išdavimu’. Kompozitorius at-

nakčio valandą pro duris 
įsigriovė”, į jo viešbučio 
numerį. Vargšas sovietinis 
čelistas Amerikos žemėje!

pas vienintelį (j 
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liko viešą atgailą, pasiža
dėjo kurti ‘pilietiškai’. To
liau jis kūrė tikrai ‘pilie
tiškai’, simfonijų leit
motyvai tapo revoliucingi, 
Spalio revoliucijos motyvai 
grindė kūrinius, komparti
jai buvo sugiedotos giesmės. 
Šostakovičius buvo apipil
tas penkiomis Stalino pre
mijomis. Kada Stalinas iš
virto, dingo jo vardo premi
ja. Įvedus Lenino premiją, 
Kremlius suskubo ir vieną 
Lenino premiją primesti 
prie penkių, anksčiau duotų, 
stalininių.

Dmitrijus Šostakovičius 
sovietinėje muzikoje yra 
atatikmuo Michailui Šolo- 
chovui sovietinėje prozoje. 
Tai agitatorius stambaus 
kalibro, bet mums, šilto ir 
šalto mačiusiems lietuviams, 
jis yra tiktai agitacinio teks
to deklamatorius. Šostako
vičius jau gerokai apseno, 
susidrausmino, tapo anti- 
solženicinio tipo susitaikėliu 
su tuo režimu, kuris jį jauną, 
lupo diržu už kūrybinį sava
rankumą.

Kodėl mes vadiname gar
saus kompozitoriaus pareiš
kimą pigiu, agitaciniu plep- 
telėjimu? Dėlto, kad šiame 
pareiškime sutrypta istori
nė tiesa. Šostakovičius su
gretina klasiką su sovietine 
buitimi. Ta muzikinių kūri
nių visuma, kurią jis vadi
na apibendrinančiai ‘klasi
ka’, buvo kurta laisvės są
lygose. Tada režimai, kokie 
jie bebūtų, neprievartavo 
kūrėjo. Nei vienas garsusis 
‘klasikas’ kompozitorius ne- 
dievagojosi režimo biurokra
tams, nesiteisino, neprižadė
jo kurti pagal režimo parti
tūrą. Šostakovičius gi pats 
yra režimo dirželio plaktas 
ir drausmintas. Ta jo ‘kla
sika’, kada kūrėjai reiškė 
savo ir žmonių siekius, buvo 
individualinės kūrybos lai
kotarpis.

‘Pravda’, o paskui ją ir 
lietuviškai leidžiamas ‘Lite
ratūros ir meno’ savaitinu- 
kas, sako: “Tarnavimas liau
džiai, ištikimybė idėji- 
niams-meniniams socialisti
nio meno principams buvo 
ir yra tos gairės, kuriomis 
žymimos tarybinės muzikos 
ateities perspektyvos”. Tai 
yra maršavimas vienos kryp
ties gatve. Šitaip nedarė 
garsieji Šostakovičiaus ‘kla
sikos’ pranokėjai. Ir niekas 
šitaip elgtis jų neprievarta
vo.

Visi tie šostakovičiaus pa
minėti ‘klasikai’ uždustų 
prievartiniame sovietų 
drausminime. Nėra lengva 
suktis tarp individualių sa
vo talento siekių ir režimo 
biurokratų ‘pilietiškumo’ 
abėcėlės.

“Tarnavimu liaudžiai ir 
jos interesams” nelengva 
pridengti siaurų ir speku
liatyvių politinės partijos 
siekių šlovinimu. Todėl gar
sus kompozitorius Dmitrijus 
Šostakovičius kompozitorių 
suvažiavime atliko eilinio 
propagandisto rolę. Kaip 
tiktai laisvame pasaulyje po
puliarūs tie jo kūriniai, 
kur “revoliucinė patetika” 
priblėsta, o prakalba jo sa
vaimingas talentas.

Taip vadinamos sovieti
nės muzikos kryptį režimas 
suka į "suartėjimą su liau
dimi”. “Kompozitoriaus fan
tazija praturtina ryškiais 
komunistinės visuomenės 
statytojų gyvenimo ir kovos 
įspūdžiais...” pareiškė są
jungos sekretorius T. Chre- 
nikovas.

Jam turavoja ‘Pravda’, 
lengvai išsprendusi “suartė
jimo su liaudimi” dilemą: 
“Tarybinė liaudis suintere
suota sukūrimu tokių kūri
nių,. kuriuose būtų teisin-

- Do, re, mi, sol, lia! Partijos valia!

gai atspindima tikrovė, su 
didele menine jėga įtvirti
namos komunizmo idėjos.”

Čia mes galėtumėm pa
statyti tašką. “Socialistinio 
realizmo” metodo prievarta 
niekad nebuvo tokia kūrėją 
įpareigojanti, kaip kad šio 
kompozitorių suvažiavimo 
kalbose.

Keistoka, kad dirstelėję 
į savo, išeiviškąjį daržą, 
regime, nustebę, “socialisti
nio realizmo” nepažinimą; 
ignoranciją, tos ignoranci- 
jos gana akiplėšišką demons
travimą. Tikram mūsų ap
maudui, ši ignorancija su
skambėjo mėnesinio kultū
ros žurnalo ‘Aidai’ pareiški
muose. Knygų recenzijos 
ten yra redakcijos užsako
mos, todėl redakcija pri
ima visą atsakomybę už re
cenzentų tvirtinimus.

‘Aiduose’ drįso primesti 
išeivijos rašytojams artes- 
nį ar atokesnį ryšį su visuo
mene! Recenzentas nepasi
stengė savo įtarinėjimų įro
dyti pavyzdžiais, bet suga
vęs “ryšių su išeiviška vi
suomene” pėdsakus, narsiai 
pareiškė - socialistinis re
alizmas reikalauja ryšių su 
visuomene, reikalauja atsto
vauti visuomenės interesus, 
ergo - išeivių proza parem
ta socialistinio realizmo me
todu.

Niekad dar nebuvo tiek 
daug literatūrinės ignoran- 
cijos pasakyta keliais žo
džiais! Redakcijos adoptuo- 
tas ‘recenzentas’, atrodo, nė 
negirdėjo, kaip skamba so
cialistinio metodo aptarimas 
TSRS rašytojų sąjungos 
statute.

Štai, kaip socialistinis re
alizmas tame statute nusa
kytas:

“Socialistinis realizmas iš 
rašytojo reikalauja tikro 
buities vaidavimo revoliucin 
game jos plėtojimesi ir lei
džia rašytojui naudotis in
dividualiomis jo talento sa
vybėmis”. Kas tai per 
sąvoka "revoliucingasis bui
ties plėtojimasis?”. Tekstas 
paaiškina: “socialistinės vi
suomenės tvėrimasis jos ke
lyje į komunizmą”.

“Socialistinis realizmas 
įkūnija komunistinio par
tiškumo principus mene ir 
vaizduoja tikruosius liau
dies interesus, komunizmo 
idealų šviesoje”, paaiškina 
L. Timofejevas ir N. Veng- 
rovas, akademikai, “Litera
tūros žodyno” (1963 paraštė
je.

Nobelio premininkas emi
grantas rašytojas I. Buni- 
nas nuostabiai vaizdavo tik
rovę savo kūriniuose. Bet 
jis niekino socialistinį rea
lizmą. Todėl M. Gorkis pa
smerkė I. Buniną, sakyda
mas: "Buninas nesugebėjo 
išgaląsti savo talento kaip 
peilį ir durti tuo peiliu kur 
reikia, revoliucijai betalki- 
nant”.

Tas ‘revoliucijos peilis', 
‘socialistinio realizmo’ meto
das, būtinas kiekvienam so
vietiniam kūrėjui. Tai vie

nintelis išraiškos metodas. 
0 ‘Aidų redakcijos patikė
tinis išeivio rašytojo ryšį su 
savo visuomene vadina “iš- 
eivišku socialistiniu realiz
mu“! Priešingai, kelių “pro
fesionalų” klika, norinti pri
versti išeivišką prozą rašy
ti pagal tos klikos partitū
rą, yra “socialistinio realiz
mo” diktato erzatcas išei
vijos, tokio miniatiūrinio, 
literatūrinio gyvenimo apy
vokoje...

Grįždami prie rašinio te
mos, graudžiai matome, kad 
TSRS Kompozitorių sąjun
gos suvažiavime nebuvo lie
tuvių kompozitorių pareiški
mų. Gal būt ir buvo, bet 
merdi tokie kur nors redak
ciniuose ‘čysčiuose’, eretiš
kų nuomonių beieškant, 
pagal ‘socialistinį realizmą’ 
tekstą begryninant.

Tačiau ne tuščiam kalbė
jo Maskvoje kompozito
riai, ne šiaip sau garsusis 
antidisidentas D. Šostakovi
čius adoravo ‘socialistinį re
alizmą’ muzikoje. ‘Pravda’ 
užtikrina, o “Literatūra ir 
menas” ataidi: “suvažiavime 
liesti klausimai bus svarsto
mi ir profesionalioje audito
rijoje, ir klaustyojų tarpe. 
Tai padės įvairiapusiškai 
apžvelgti ir mūsų respubli
kos muzikinį gyvenimą, 
spręsti jo problemas...”

Tad pasinaudoję tuo įpa
reigojimu, dirstelėjome į 
“suvažiavimo klausimų” 
agendą. Matome, kad ‘klau
simų’ kaip ir nebūta. Buvo 
raginimai ir prigąsdinimai 
neprarasti socialistinio kelio 
dėl ... buržuazinio, deka
dentinio takelio. Kompozi
toriai paversti vienos kryp
ties gatvės muzikantais. Ka
žin kur gretomis čia klupi- 
niuoja ir ‘Aidų’ patikėtinis, 
nesusigaudamas vienos 
krypties gatvės trafike, vis 
manydamas, kad ‘socialisti
nio realizmo’ iškaba reiškia 
dviejų krypčių judėjimą.

UTILITY MAN
Needed full time. For East Side 
High Rise Apartment complex. 
Good starting salary, paid vaca- 
tion and other fringe benefits.

Mon. thru Fri. 40 hour work 
week.

(Mušt be able to read & ivrite 
English).

FOR APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

JOURNEYMEN
TRUCK MECHANICS

Starting rate: $5.63 per hour and up. 
Plūs coat of living. 
Unlimited overtime.

Comprchentuve fringe benefits. 
For full detailH write or call

JACK HOAGLIN (517) 629-2141 
Manager of £mployee Services 
Albion Malleable Division

HAYES-ALBION CORP.
ALBION. MICHIGAN

An Equal Opportunity Employer 
(36-39)

MACHIN1STS
Full or part time. Experienced on 
LATHF.S, M1LLING MACHINES etc. 

Overtime, days only and frinues. 
VAN EPPS DESIGN & 

DEVELOPMENT CO. 
4760 VAN EPPS RD. 

BROOKLYN HEIGHTS, OHIO 
216-661-1337

(36-39)
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■ laiškai Dirvai
DAR APIE MOBILIZACIJĄ...

Tariant K. Janutos žo
džiais: “Kaip atsargos kari
ninkas ir aš buvau mobili
zuotas”. Todėl, kaip ką paty
ręs ir žinodamas, noriu pa
tikslinti anksčiau minėtą po
kalbi ir jame esančius ryk- 
tus.

A. ŠOVOS PAKLAIDOS 
(žiūr. Dirvos š.m. Nr.32):

1. “Netvirtinau, kad kal
bamoji mobilizacija netik
ra, pabrėžiau - visuotina”. 
Ne, ne visuotina, bet dalinė, 
nes ne visoje Lietuvoje ir ne 
visi atsarginiai buvo mobili
zuoti:

2. Neteisingas išsireiški
mas: “Valstybės pasirengi
mą karui vykdo skaitlinga 
biurokratija”. Kur kokį dar
bą vykdo biurokratija ir biu
rokratai - ten visada būna 
netvarka, apsileidimas ir ne
sėkmė. Aną mobilizaciją 
vykdant buvo tik vienur ki
tur biurokratizmo ir pavie
nių biurokratų ir tik dėl to
kių atsirado kliuvinių ir klai
dų. Mobilizaciją vykdė ne 
biurokratai, bet sąžiningi ir 
pareigingi valstybės tarnau- 
tojai-kariai;

3. “1919-1920 metais mes 
iš sunkiųjų kulkosvaidžių 
netiesiogiai nešaudėm...” 
Tai tiesa, taip pat tiesa, 
kad tokiam šaudymui nepri
klausomos Lietuvos kariai 
buvo ruošiami - mokomi. 
Lietuvos kariuomenės vado
vybė, neturėdama reikalin
gų išteklių pirktis sunkių
jų ginklų (artilerijos pabūk
lų), ypatingą dėmesį skyrė 
lengviesiems ginklams - 
lengviesiems ir sunkiesiems 
kulkosvaidžiams. Tuo buvo 
labai susirūpinęs kariuome
nės vadas ir pėstininkų da
linių viršininkai, kurių tarpe 
buvo gen. Vitkauskas. (Šį 
teigimą remiu majoro Miku- 
čionio, 1934-36 m. buvusio 
Aukštųjų Kūno Kultūros 
Kursų karinio parengimo 
inspektoriaus tvirtinimu);

4. "... Karo mokyklai 
buvo specialiai priskirtas 
raitelių eskadronas kariū
nams mokyti..” Taip, buvo, 
bet ne atsargos būsimiems 
karininkams. Jojimo ir ark
lio pabalnojimo meno buvo 
mokomi tik busimieji akty
vios tarnybos karininkai, 
bet ne aspirantai;

5. "... K. Janutos (ir šių 
eilučių autoriaus) “karinis, 
korpo atsargos karininko pa
rengimas truko 14 mėnesių 
taikos meto sąlygose, su vi
sais įrengimais ir patogu
mais”. Ne 14, bet 12 mėne
sių - vienerius metus. Tos 
rūšies karininkams karo 
mokslo kursas mūsų Karo 
mokykloje buvo išeinamas 
forsuotai ir sutrumpintai. 
Tam kursui papildyti ir 

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 

NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

praktiškai karui pasiruošti, 
atsargos karininkai - aspi
rantai dažnai būdavo šaukia
mi pakartotiniems užsiėmi
mams, kurie būdavo atlie
kami karo poligonuose.

K. JANUTOS NETEISINGI 
TVIRTINIMAI (žiūr. Dirvos 
š.m. nr. 25):

1. "... Trukdymų” (mobili
zacijai įvykdyti) buvo. 
Trukdymai -- netvarkingi 
mobilizacinio skyriaus dar
bai”. Šį tvirtinimą K. Janu
ta remia kap. P. Tyrulio pa
rodymu, buvusiu 1946 me
tais Laisvosios Lietuvos 
laikraštyje. Ten teigiama, 
kad liudininkas pavėluotai 
į dalinį atvyko dėl to, kad 
"... iš mobilizacinio įsaky
mo nebuvę aišku kur turi 
vykti. Mobilizuojamo pasie
nio apsaugos batalijono ka
rių sąrašas pasenęs - są
raše tebebuvę vyrai, kurie 
jau seniai tame rajone nebe
gyveno”. Taip galėjo būti 
ir tas įrodo biurokratišką 
atitinkamų pareigūnų apsi
leidimą. Bet kuo čia dėtas 
mobilizacinis skyrius? Argi 
atsargos karininkai: kapito
nas P. Tyrulis ir ats. lei
tenantas K. Januta nežino, 
kad ne mobilizacinis kariuo
menės štabo skyrius siun
tinėdavo mobilizacinius šau
kimus atsargos kareiviams 

tas vadovauti kulkosvaidi
ninkų būriui...”

Neteisingas verksmas, 
nes, kaip tos pačios karo 
mokyklos auklėtinis, liudi
ju: kariūnai-aspirantai karo 
mokykloje būdavo platokai 
supažindinami su sunkiuo
ju kulkosvaidžiu, jo sudėti
mi, jo dalimis ir jų paskir
timi, taip pat atlikdavo 
praktinius pavienius ir seri
jinius šaudymus šaudyklo
je. Baigus mokymo kursą, 
reikėdavo išlaikyti egzami
nus. Nė vienam atsargos 
karininkui sunkusis kulko
svaidis nebuvo paslaptinga 
nežinomybė. Kitaip ir nega
lėjo būti, nes tas ginklas bu
vo pėstininkų (A. Šova sa
ko - šaulių) dalinių neat
skiriama dalimi.

Šiek tiek pateisinamas K. 
Januta dėl to, kad nemokė
jo šaudyti netiesioginiu šau
dymu. Bet jis tą trūkumą 
labai lengvai galėjo apei
ti, išmokdamas tos “paslap
ties”, būdamas mobilizuo
tas, kuriai, nors ir trum
pai tęsiantis, buvo vykdo
ma tankinė ir manevrinė ka
rių rikiuotė. Tuo pačiu laiku 
labai patogiai galėjo išmokti 
pasibalnoti arklį, jeigu jis 
jam, kaip būrio vadui, buvo 
duotas.

4. K. Janutos išsapnuotas 
tvirtinimas: "... Jau antrą 
mobilizacijos dieną iš atsar
gos pašauktiems ir tikrosios 
tarnybos karininkams buvo 
išmokėtos algos už tris mė
nesius pirmyn...“ Sumobili
zuoti karininkai ir kareiviai, 
po neilgo laiko buvo demo
bilizuoti -- paleisti vėl į at
sargą. Įdomu, kaip pasiel
gė K. Januta ir kiti (jeigu 
tokių buvo) su tais jiems “iš
mokėtais" pinigais? Grąžino 
valstybei ar pasilaikė sau? 
Aš ir dar trys atsargos 
karininkai, buvę mobilizaci
jos laiku Žemaičių Naumies
tyje stovėjusiam 7 p. pulko 
Rezidavusiam Tauragėje) ba 
talijone, negavome jokio at
lyginimo nei pinigais, nei ki
tokia vertybe. Ir kitoje vie
toje mobilizacinį “stažą” at
likęs pik. G. J., paklaus
tas, patvirtino, negavęs jo
kios algos.

5. Pokalbyje su A. Šova 
K. Januta paliečia ir anuo
met buvusio kariuomenės 
vado gen. Raštikio atsimi
nimus: “Įvykiai ir žmonės”, 
tvirtindamas; kad gen. Vit
kauskas tuose užrašuose 
tempiamas “atpirkimo ožiu”. 
Tuo tarpu tuose atsimini
muose gen. Raštikis labai 
nepatenkintai aptaria to ge
nerolo paskyrimą į Vilniaus 
rinktinės vado poziciją. Ne
sigilinant į gen. Vitkausko 
iškilimą ir paskyrimą į ka
riuomenės vado ir Vilniaus 
rinktinės vado poziciją, ten
ka konstatuoti, kad gen. Vit
kauskas buvo ne “atpirkimo 
“ožys", bet biauriausias 
nepriklausomos Lietuvos ka 
riuomenės likvidatorius, iš
davikas ir komunistinės Ru
sijos valios vykdytojas. Jo 
paties neseniai okupuotoje 
Lietuvoje išleisti atsimini
mai tą patvirtina.

6. Negalima sutikti su K. 
Janutos tvirtinimu: "... Kai 
skaitai gen. Raštikio raštus 
- jis angelas ne žmogus, tik 
kiti visi negerai darė, klai
dų vėlė, bet jis vis gerai”. 
Tuo tarpu gen. Raštikio at-

ir karininkams, bet apskri
čių komendantūros, kurių 
ribose tie atsarginiai gy
vendavo? Argi ir to atsar
gos karininkai nežinojo, kad 
pakeisdami savo gyvenvie
tes, privalėdavo išsiregis
truoti iš buvusios gyvenvie
tės ir įsiregistruoti nau
jos gyvenvietės komendan
tūroje? Ar ne gėda kaltinti 
mobilizacinį skyrių ir viešai 
“didžiuotis” savo neparei
gingumu?

2. Atsargos karininkas K. 
Januta, pagal mobilizacinį 
šaukimą atvykęs į 5 pėsti
ninkų pulką A. Panemunė
je, ir įteikęs pulko adju
tantui paskyrimo šaukimą, 
Vėl kaltina mobilizacinį sky
rių už tai, kad pulko adju
tantas savo užrašu ant 
šaukimo paskyrė jį į kulko
svaidžių kuopą. Prie ko čia 
mobilizacinis skyrius, jeigu 
“Pulko mobilizacinį planą su
daro pulko vadas ir yra jo 
teisė būrio vadus skirs
tyti” (A. Šovos parody
mas)?

3. K. Januta anksčiau 
Naujienose, o dabar Dirvo
je plyšauja dėl jo neteisin
go paskyrimo į kulkosvai
džių kuopą, nes, anot jo: 
"... nė vienos sunkiųjų kul
kosvaidžių rikiuotės bei tak- 
tiko pamokos karo mokyklo
je neturėjęs, tapau paskir

siminimų II tome yra spe
cialus skyrius: “Mano klai
dos”. Galima su jomis su
tikti, galima išniekinti, bet 
jos, klaidos, yra nurody
tos. Neklysta, kas nieko ne
veikia. Iš pokalbio A. Šovos 
ir K. Janutos matome, kiek 
daug ryktų priberiama trum 
puošė išsiaiškinimuose, o 
gen. Raštikio trijų tomų at
siminimai yra išdėstyti tūks
tančiuose puslapių, ir, užtat, 
būtų naivu tvirtinti, kad juo
se nesama neteisingų tvir
tinimu. Nėra atsiminimų be 
klaidingų teigimų. Net ir to
kio politinio milžino - Angli
jos buvusio premjero W. 
Churchilio atsiminimuose jų 
apstu. Tačiau neleistina a- 
siminimus vertinti subjekty- 
viniais teigimais.

7. Daugiau, negu gėdin
gai nuteikia K. Janutos 
“pamokslas" gen. Raštikiui: 
“Geram katalikui uždėta 
pareiga nors kartą metuo
se eiti išpažinties ir surasti 
ką nors negero apie savo ku
nigui pasakyti...”

Nesu katalikas, ir nesu 
dievotas, tačiau drįstu viešai 
paklausti K. Janutą: Iš kur 
Tamsta žinai, ką religingas 
katalikas -- gen. Raštikis 
yra pasakęs į ausį jo ižpa- 
žinties klausiusiam kunigui 
ir ką sąmoningai nuslėpęs?...

Jurgis Jašinskas 
Boston, Mass.

Mielas Redaktoriau:
Dirvos š.m. gegužės mėn. 

1 d. laidoje “laiškai Dir
vai" skyriuje išspausdino
te rašinį,kuriame tūlas B. 
Kulvietis pažeria eilę insinu
acijų ir užgauliojimų mano 
adresu, taipgi neužtarnautai 
paliesdamas ir kitus asme
nis ar institucijas. Tasai 
tariamai visąžinantis “ge- 
radėjas” šitaip sako:

"... ‘Akiračių’ kolektyvo 
nariui Algirdui Titui Anta
naičiui ‘Aidų’ redakcija užsa
kė rašinį. Šiame rašinyje 
‘Akiračių’ redaktorius rašo 
‘Aidų’ žurnale:...” (Seka ilgo
ka citata).

Pirmiausia, vien nenorė
damas prisiimti nepelnytų 
nuopelnų ar titulų, turiu 
patikslinti, kad “Akiračių" 
redaktorium nebuvau ir ne
esu, taipgi šio laikraščio re
dakciniam kolektyvui nepri
klausau, nors jame bendra
darbiauju.

Dėl paties B. Kulviečio 
aptariamo reikalo užtektų 
pasakyti, kad, jeigu Dirvos 
redaktorius būtų žvilgterė
jęs į jo cituojamą “Aidų” 
numerį jis būtų radęs, jog: 
nei ten A.T. Antanaitis ra
šo, nei M. Katiliškio ar J. 
Bačiūno vardai minimi. Pa
kanka vien tik citatą aty- 
džiau perskaityti, kad paaiš
kėtų, jog visi “derglioji- 
mai”, “įžūlūs pareiškimai”, 
“užgauliojimai”, “pašaipos 
šešėliai”, etc. tėra tiktai is
teriškos B. Kulviečio fanta
zijos padariniai. O paskai
čius ir citatą ją supančiam 
kontekste gal būt paaiškė
tų ir ko verti B. Kulvie
čio nušnekėjimai apie roma
nų rašymą...

Velionį Juozą Bačiūną ge
rai pažinojau ir su juo visa
da buvau šiltai draugiškuo
se santykiuose. Neleisiu, 
kad tuos santykius dabar 
juodintų primestinėmis pik-

DIRVOS NOVELĖS 
1974 M. KONKURSAS

Rankraščius įteikti iki 
1974 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams sutelkiama neribojama teisė novelė* 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti date: 1974 metų 
birželio 15 d.

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIŠ.

tybinėmis intencijomis pik
tos valios įtaringi kiršinto
jai.

Savo įvairiems faktų, iš
kraipymams ar prasimany
mams sustiprinti B. Kulvie
tis panaudoja ir Santaros- 
Šviesos vardą. Šiai organi
zacijai priklausau ir esu da
lyvavęs kiekviename suva
žiavime įvykusiame J. Ba
čiūno vasarvietėje per pas
kutiniuosius kelioliką metų. 
B. Kulviečio minimame lai
kotarpyje pora metų esu bu
vęs ir visos federacijos ir 
Čikagos skyriaus revizijos 
komisijos pirmininku. Tai 
iškeliu tik primindamas, jog 
B. Kulviečio apšnekamą rei
kalą pakankamai gerai ži
nau ir jį galiu tik užtik
rinti, jog Santaros-Šviesos 
įvėlimas į šį reikalą yra 
absoliučiai be jokio pagrind- 
do.

Galop jaučiu pareigą ir 
B. Kulvietį ir Dirvą nura
minti, jog tikrąjį patriojo- 
tizmą visada vertinau, tikrų
jų patriojotų niekada nenie
kinau, kaip esu įsitikinęs, 
tokių intencijų niekada ne
turėjo ir neturi nė Aidai, nė 
Akiračiai. Betgi neturiu ge
ro žodžio tiems, kurie "pat
riotizmo” vardan nepagrįs
tai teisia ar niekina kitus. 
Šiuo atveju neturiu gero 
žodžio nė Dirvai, kuri, ma
no supratimu, prieš spaus
dindama kitus asmenis ar 
institucijas grubiai palie

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriausio Amerikoje ir Europoje ’JIB Hoarptlege-Lotion” preparotos sulaiko 
plauku slinkime, naikina pleiskanas, pašalina niež4|imų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JI B var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoi 
JI8 Medione Liq. 8 unciios 16 savaičių 16 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

2498 Dougall Rd., Wlndsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

IUinois 60650, U. S. A. 

čiančius rašinius (tegul ir li
beralesnių nuotaikų “laiškų” 
skyriuje) privalėtų bent fak
tus atydžiau patikrinti. Tad- 
gi ir patarimą “nesišvaisty
ti nekultūringais posakiais” 
grąžinu į tą patį “laiškų 
Dirvai” skyrių, kur jis pri
klauso ir geriausiai tinka.

Su pagarba,
Algirdas Titus Antanaitis

TURRET LATHE 
OPERATOR 
MACHINIST

First and second shift, full and 
part time. Company paid 

benefits.
THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

5201 Richmond Rd. 
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(34-35)

OPPORTUNITY FOR 
FACTORY HELP 

SAW MEN
PUNCH PRESS OPERATORS 

SUB ASSEMBLY 
also 

TRUCK DRIVER 
with Chauffeura License 

For work in a sniall grovving com- 
pany. Permanent work for ųualified 

matu re people.
PLEASE APPLY IN PERSON 

THERMAL-BARRIER 
PRODUCTS, INC.

7230 NORTHFIELD RD. 
3VALTON H1LLS. OHIO 
HOURS 8 TO 4:30' P. M.

<34.371

WE PAY HIGHEST RATES:
7%% — 4 Certificates (Min. $10,000)

Certificates (Min. $1,000.00)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Mtmbtr F.S.I.I.C., Woshington, D.C. Bqual Opportunity lender

aint 
thony

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

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

Ot»n Mon„ 9-8; Tu«»., Thun., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Clot«d W«d.

Savininkai: J. JANUSA1T1S 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.

I
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NUO MAŽVYDO IKI MAIRONIO
Pirmąjį Lietuvių literatūros istorijos tomq pasitinkant 

poskyris turi 37 šaltinius, 
Maironio - 47, etc. Daug 
medžaigos panaudota iš ok. 
Lietuvoje paskelbtų šalti
nių. Daug išeiviškųjų leidi
nių. Bendrame vardyne pri- 
skaitoma iki 800 asmenų, ku
rie pastebėti lietuvių litera
tūros procese iki 1907 metų.

Dėstymas yra puikus, 
lengvas ir gyvas. Tekstą 
lengvai suvoks ir išeiviškų 
mokyklų auklėtiniai. Juk tai 
jų paveldimas turtas.

Literatūros istorijos rašy- 
man neįeina studijinio po
būdžio ekskursijos į muzie
jus ir archyvus su tikslu at
rasti ten dar ką nežinomą. 
Istorija yra turimų šaltinių 
koordinacija, sistematizaci- 
ja, struktūra. Ok. Lietuvoje 
literatūrininkai turi puikias 
galimybes betarpiai susi
liesti su archyvine bei mu
ziejine medžiaga ir išsunkti 
iš jos arba naujus žinomo 
reiškinio aspektus, arba 
naujų žinių. Išeivijos litera- 
tūrininkas, daugumoje, tik
tai paskelbta medžiaga gali 
disponuoti. Yra tačiau, gra
žių išimčių. Užsieniuose išli-

Pirmas Lietuvių literatū
ros tomas išėjo iš spaudos. 
Tai JAV-bių Lietuvių bend
ruomenės Kultūros fondo 
leidinys. Autorius - rašyto
jas ir literatūros istorikas 
Pranas Naujokaitis. Tiražas 
--1000 egz. Tomo kaina -- 10 
dol. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Nu
matyta išleisti keturis to
mus. Tad dar trys suda
rys pilną projektą. Solidus, 
išskirtinai kieto įrišimo to
mas jau nėra pirmoji pasta
to plyta, bet patikimas pa
grindas visam didingam 
pastatui. Akivaizdoje kitų, 
didelių išeivijos projektų re
alizavimo, taip norime tikė
ti.

Dar neseniai, Dirvoje, au
torius Pranas Naujokaitis 
davė platoką pasikalbėjimą 
apie ruošiamą lietuvių lite
ratūros istorijos veikalą, o 
nūn turime prieš save 606 
puslapių knygą. Žalia kny
gos nugarėlė su aukso rai
dėmis turi atrasti savo būti
ną vietą kiekvieno kultūri
ninko knygų lentynoje. Ame 
rikonišku, nors ir gana vul
gariu mastu matuojant, kny
ga turi apie 200,000 žodžių! 
Ir ši, aritmetiŠka aptartis, 
nusako darbo dydį.

Šnekučių ir kritikanų turi
me per akis, trūksta kietų 
darbininkų. Pranas Naujo
kaitis įrodė, kad jis yra di
delės ištvermės vyras. Jis 
veža tą sunkųjį vežimą. 
Tokio ryžto neįsivaizduoja, 
pav. ok. Lietuvos leidiniai, 
apsisagstę tuzinais redakto
rių su kitais tuzinais pagel- 
bininkų. Jeigu literatūros 
ar kultūros premija neteks 
mūsų autoriui, būsime pra
radę vertybių matą. Apie 
1517 metus vienoje lotyniš
koje knygoje buvo įrašytas 
lietuviškas tekstas. Tai ke
lios maldos. Nuostabus lietu
vių tautos gajumas iš tos 
sėklos subrandino didelį 
ir šakotą medį, literatūrą. 
Kas atims ar atplėš dabar iš 
lietuvių tą turtą? Net ir tota
linė tautos eksterminacija 
to neįstengs padaryti.

Literatūros istorija nėra 
pedantiškas faktų ir datų są
vadas, bet tų faktų ir datų 
vertinimas, kultūrinio lygi
namojo svorio atradimas, 
perfekcijos augimo akcenta
vimas ir, visų svarbiausia, 
didžiulio kultūrinio ir visuo
meninio reiškinio pristaty
mas jo visuotinėje, ištisinė
je tėkmėje. Literatūros isto
riją gal tiktų palyginti su 
kelione Nemunu iš jo ištakų 
iki jo vandenų sambėgio su 
Baltijos bangomis. Tokiai 
puikiai kelionei vaizduoti rei 
kia atrasti dėstymo meto
dą, stilių, žodingumą. Rei
kia gerai pažinti ir upės 
farvaterį, povandenines sro
ves, slaptas ir matomas rė
vas. Reikia pažinti upės 
krantų panoramą, turėti bū
tiną pastabumą. Reikia įma- 
tyti, kas yra krante, ato
kiau nuo upės srovės.

Pakrantės krūmynai gali 
užstoti krante išsidėsčiusias 
pilis ir šventoves. Argi vien 
apie pakrantės krūmynus ir 
vinkšnynus kalbėsi Nemunu 
plaukdamas? Tai, aišku, žai
dimas alegorijomis. Bet taip 
nutinka ir mokslinių tyri
mų procese, kada privalo
mas metodas pakerpa moks
lininko sparnus. Keli “Lie
tuvių literatūros istorijos” 
tomai 1957 metais pasiro
dė ok. Lietuvoje. Keli pui
kūs literatūrininkai, žinovai 
par excellence, kai kur tikrai 
atrodė su pakirptais spar
nais. Privalomo vaizdavi-

JURGIS GLIAUDĄ
mo ir vertinimo metodo jie 
privalėjo laikytis kaip ak
las ubagas lazdos. Tai su
darkė kultūrinio lyginamojo 
svorio juslę, paveikė isto
rinę tiesų, iškreipė reiški-

Pranas Naujokaitis 

nio proporacijas. Pakrantės 
krūmokšniai dažnai ėmė už
stoti pilis ir šventyklas. Pro 
krūmokšnius autoriai priva
lėjo neieškoti dekoratyviš- 
kų detalių, lietuviškų piliast
rų, baliustradų, arkadų.

Štai kodėl kilo sumany
mas ir sunkiose laisvos iš
eivijos sąlygose parašyti lie
tuvių literatūros istoriją. Šis 
projektas nėra kokia pastan
ga tapti išeivijai tauta savy
je. Tai yra pastanga išsi
veržti iš išeiviškos padė
ties uždarumo, atiduoti tau
tos kultūrai savo duok
lę, atlikti savo pareigą. To 
tikslo besiekiant atsirado di
džiulis “Lietuvių Enciklope
dijos” projektas. Dabar mes 
sustojame ties LB projektu, 
ties “Lietuvių literatūros 
istorijos” parašymu.
Istorijos fragmentiškumas, 

kuris neišvengiamas bendri
nėje enciklopedijoje, gauna 
čia dėsningą tarpusaviu pa- 
reinamybių ciklo vaizdą. Ne m- Kultūros Fondas išleido 
enciklopediškas glaustumas 
ir lakonizmas, bet tiksli de
talė sudaro veikalo vertin
gumą. Knygos įvade auto
rius tiksliai nusako darbo tū
rį ir gaires:

“Veikale plačiai sustoja
ma prie biografinio, biblio
grafinio elemento, prie kū
rinių analizės. Duodamos 
ir bendros laikotarpių ap
žvalgos, atskleidžiamas kul
tūrinis - visuomeninis fo
nas. Paliečiami ir toki daly
kai, kurie tiesiogiai nepri
klauso literatūros istorijai 
o yra tik bendrosios kultū
ros reiškiniai. Jie liečiami, 
kaip darę vienokios ar kito
kios įtakos literatūrai..."

Autorius suskirstė tu
rinį į tris dalis, kurios, dali
nai, neturi precedento anks- 
tesnioje praktikoje. Atrodo, 
šis, naujas suskirstymas 
turės pirmenybę dėl savo lo
giškumo ir atitkmens isto
riniam perfekcijos išsivys
tymo procesui. Dalys yra 
šios: Senoji lietuvių litera
tūra, Devynioliktasis am
žius iki ‘Aušros’, Lietuvių 
tautinis atgimimas (1882- 
1907). Skyriai turi po kele
tą poskyrių, šieji po kelio
lika padalų.

Pažymėtina šaltinių gau
sa. Tie sąrašai užbaigia po
skyrius. Pav. K. Donelaičio

DVASINIS PAMINKLAS
Besirūpinant prenumera

torių vajum Andriaus No
rimo romanui ‘Miršta tik 
žmonės', tenka išgirsti klau
simus apie faktus, kurie iš 
pažiūros iš tiesų gali atrody
ti keisti arba neaiškūs. 
Dažniausia diskutuojami du 
klausimai: autoriaus pavar
dė - pseudonimas ir kny
gos pavadinimo prasmė.

i. SLAPYVARDIS AR 
PAVARDĖ

Kodėl autorius Andrius 
Mironas nepasirašo tikrąja 
pavarde, o pseudonimu And
rius Norimas? Vos pradė
jęs reikštis spaudoje 1938 
m., leisdamas pirmąją savo 
knygą ‘Birutės turtai’ jis ap
sisprendė vadintis šiuo pseu 
donimu. Nesigilinant į prie
žastis, konstatuosime, jog 
vėliau Chicagoje jis tuo pseu 
donimu išleido novelių rinki
nį ‘Naujas veidas’, laimėjo 
tris novelių premijas vis tuo 
pačiu Norimo vardu, o 1970 

jo premijuotą apysaką ‘Be 
namų’ taip pat pseudonimu 
pasirašytą. Kodėl tat da
bar, leidžiant naują knygą, 
autorius turėtų įprastinį 
pseudonimą keisti į pa
vardę? Kiti mūsų rašytojai 
taip pat garsūs pseudoni
mais, o ne pavardėmis - Mai 
ronis juk buvo Mačiulis, 
Mykolaitis buvo žinomas, 
kaip Putinas, Mickevičius 
-- kaip Krėvė.

Nėra prasmės autoriui 
leisti pakaitomis vieną vei
kalą pseudonimu, o kitą -- 
tikrąja pavarde pasirašant. 
Vienodumas nieko neklaidi
na.

2. PAVADINIMO MĮSLĖ
Yra žmonių, galvojančių 

apie materinę mirtį, kada 
kūnas arba gyvoji substan
cija, miršta. Mūsų inteli
gentija pažįsta ir dvasinę 
mirtį. Kiti tuo tarpu pripa
žįsta tai tik laikiniu nuosmu
kiu. Į klausimą - ką reiškia 
pavadinimas ‘Miršta tik 
žmonės’ galima teigti, jog 
viskas žemėje miršta. Ta
čiau kilnieji filosofai verti
na ne materiją, o sielą, 
protą, dvasią, valią ir tvirti
na, jog žmonėms mirus, pa
silieka labiau abstraktūs da
lykai - kūryba, menas, moks 
las, idėjos. 

kusiose saugyklose, muzie
jinėse, archyvinės, privati
nėse, vis ir vis atrandama 
naujovių, ko tėvynėje dar 
nežino. Literatūros pažini
mo procesas turėtų būti na
tūralus, bendras. Aklojo 
ubago lazda kartais kaip į 
šoną nuveda puikius žinovus 
tėvynėje, kad jie ira maty
dami lietuvišką užsienį, sa
kosi jo nematą! Šis kurjo- 
zas, aišku, bus išgyventas. 
Kada? Mokslas kantrus ir 
laikas atkaklus.

Tenka stebėtis, kad tiek 
šaltinių buvo įtraukta į šio 
pirmojo tomo sąvadus, nely
ginant autorius būtų kur 
nors Vilniuje, ar Kaune, lyg 
turėtų po ranka neapžvel
giamus Kauno ir Vilniaus ar
chyvus ir gausius knygy
nus. Matyti iš medžiagos ir 
šaltinių, kad daugelis senų
jų autorių, kurie verti pla
čių apžvalgų, daugialapių 
studijų, iki šiol tokių neturi. 
Kada Sirvydas, Rėza, Pa
brėža, Praniauskytė, kiti, 
taps įdomių studijų subjek
tais?...

Knygoje yra nuotraukų.
Toks skaitytojo įspūdis 

susitikus su neeiline kny
ga. Žinovai tars savo nuomo
nę, o mes, mažieji, laukia
me sekančių tomų.

Apie ką kalba ‘Miršta 
tik žmonės’ autorius savo 
romane, nesunku atspėti 
tiems, kurie yra susipažinę 
su premijuotąja A. Norimo 
novele ‘Alytis’. Iš jos gi yra 
išplėstas šis romanas. Nesi
gilinant į šios novelės turinį 
mums svarbu parodyti nove
lės, kartu ir romano, pačią 
kibirkštį. 1969 m. premijų 
įteikime Los Angeles mies
te, žurnalistas Alfonsas Gied 
raitis šitaip apibūdino pre
mijuotąją ‘Alyčio’ novelę:

“Novelė parašyta taisyk
linga, vaizdžia kalba, trum
pais, daugiausia vientisiniais 
sakiniais, todėl skaitoma 
lengvai. Autoriaus dėmesys 
kreiptas ne į stilistines puoš
menas, bet daugiau į patį 
turintį, intrigą ir veiksmo 
įtampą, kuri tęsiasi vis stip
rėjančiu laipsniu per visus 
24 puslapius ir baigiasi net 
dviguba atrakcine atomaz
ga; kas tegalima užtikti tik 
labai aukšto literatūrinio ly
gio, pasaulinio masto no- 
velistų kūriniuose, bet ir 
tai retenybė!...

“Tematikos dėstyme pa
triotinė kūrinio linija labai 
sustiprinama legendų, pada
vimų ir poringių priemonė
mis, kurios vyriausią nove
lės veikėją įprasmina kvė
puoti didingos Dainavos 
šalies prabočių dvasia.

“Tenka pastebėti, kad šio
je, patriotiniais motyvais 
grįstoje, novelėje visiškai 
nėrakomiškojo elemento, be 
ko dabar neapseina nė vie
nas mūsų dailiosios prozos 
autorius. Ši novelė savo 
rimtu turiniu duoda ne vieną 
gerą pamokymą. Bet vy
riausia jos vedamoji idėja 
nejučiomis iškelia to pilko
jo didvyrio, sumanaus eili
nio, reikšmę sunkiausiuose 
tautos apsisprendimo mo
mentuose. Todėl ši novelė, 
galima sakyti, yra lyg ir 
dvasinis paminklas Nežino
mojo Kareivio kapui, įeinan
tis mūsų tautos istorijon ir 
bylojantis ateinančioms kar
toms: toksai turėtų būti 
kiekvienas lietuvis didvy
riškoje kovoje už savo tau
tos laisvę!

“Grožinės literatūros my
lėtojams belieka šią nove
lę tik skaityti ir ja gėrėtis...”

Taigi, A. Giedraitis iškė
lė novelės ‘Alytis’ prasmę

Sol. Gina Čapkauskienė

REFLEKSIJOS M
Ginos Čapkauskienės daina dykumose

Atvelykis. Kaip kun. Pa
lubinskas kukliame, bet gi
lių ir teisingų žodžių pamoks 
le sakė -- dar Velykos; gir
di, kas sekmadienį Velykos, 
nes primena mums dižiau- 
sią kūrėją, per kančią ir 
pasiaukojimus - Jo pergalę.

Gaudžia vargonai, galin
gai gieda Budriūno choras. 
Solistė. Maniau, kad Dabšie- 
nė, o būta Čekanauskie- 
nės... Visi pasitempia Atve
lyky.

Po pamaldų žengiame 
per porą gatvių - į ameri
kiečių gimnazijos salę, kur 
Lietuvių Bendruomenės su
ruoštas pokštas! - Sulaiky
ta iš Australijos grįžtanti 
solistė, priprašyta, pakvies
ta... kad padainuotų dyku
mose visada ištroškusiems 
lietuviškų garsų, dainų tėvy
nainiams.

Kodėl taip liūdna einant? 
- Kad reikia glaustis sko
lintame, pirktame kampe, 
kad Parapijos salė jau per 
ankšta, o savos-bendruo- 
meninės nėra. -- Ir žmonių 
suteka nedaug, vos pusė 
gimnazijinės salės prisipil
do.

Koncertas prasidėjo liau
dies daina “Lakštingalėlė” 
(A. Kačanausko). Nutilo sa- 

ligi dvasinio paminklo, o tuo 
pačiu aiškiai pasakė, jog 
laisvės troškimas lietuvių 
tautai yra amžinas. Miršta 
kariai, žmonės, net tautos ir 
valstybės, bet niekad ne
mirs žmonių laisvės siekimo 
idėja!

Žinoma, kiekviena kova 
už laisvę yra žiauri. Neap
seina be žiaurumų ir lietu
viai savanoriai, o vėliau ir 
abiejų okupacijų partizanai, 
pilkieji miško broliai. Tai pa
minklas visiems, puoselėju
siems savo sielose laisvės 
idėją. Šis romanas bus pa
minklas mūsų kovotojams 
už tautinę Lietuvą, laisvą 
nuo bet kokių pavergė
ju-

Romaną ‘Miršta tik žmo
nės’ iš anksto galima už
sisakyti (už $5, vėliau bus 
parduodama po $6) auto
riaus adresu: 4422 Oakwood 
Avė., Los Angeles, Ca. 
90004. Parėmusieji $10 ar 
daugiau bus atžymėti kny
goje, kuri pasirodys 1975 
metais.

Valentinas Aidas 

lė, nuščiuvo, lietuviškos dai
nos ištroškę įsiklausė... Kaip 
tyras šaltinis išsiliejo garsų 
srovės. Prieš save pamatė
me ir išgirdom tikrą dainos 
menininkę. - Ir gal ne vieną 
užplūdo atgailojimo ir tobu
lybės troškimo mintys...

"O, moteriške, nusikirpk 
plaukus, pasibarstyk pele
nais ir pradėk viską iš nau
jo... Pradėk gerai ir pabaik 
gerai...”

Kaip puikiai dainuoja Gi
na Čapkauskienė! Ją matau 
ir girdžiu pirmą kartą. 
Aukšta, apsirėdžiusi balta 
kuklia suknele, mergaitiš
kais šviesiais plaukais. Bal
sas čiurlena, lyg upelio van
duo: lygiai, be įtampos, 
be ryškių kvėpavimo pas
tangų. Rankų judesiai san
tūrūs, graikšti ir kukli lai
kysena. “Vyturėlio daina” 
(H.R. Bishop) ar “Oi tu 
kregždute” (liaudies daina - 
G. Gudauskienės), - ne ran
kų mostais, o balsu išreiškia 
mintį; valsas švelniai kyla, 
kolaratūros garsuose matai į 
saulę kylantį paukščiuką... 
Ir tik džiaugsmas apima 
klausantis, trokšti daugiau 
išgirsti...

“Moteriške, nusikirpk 
plaukus, apsibarstyk galvą 
pelenais ir pradėk viską 
naujo, pradėk gerai..”

B. Budriūno “Dainos gi
mimas” (žodžiai H. Radaus
ko). Negali žodžiais nusaky
ti, bet junti Ginos Čakaus- 
kienės balse, jos interpre
tacijoj, taip vaizdžiai junti 
dainos melodijos gimimą, 
dainos žodžių gimimą, kūry
binės minties gimimą... Ir 
tas pats jausmas grįžta, klau 
sant jos "Mėlynojo Duno
jaus” (J. Strauss) interpre
tacijos. Čiurlena vandenys, 
kyla saulė, bunda džiaugs
mas, suspindi Strauss’o min
ty garsai, išsilieja plačios 
upės vandenų srovė, nuban
guoja žmonių sąmonėmis, 
verčia gėfėtis, ir tiems gar
sams paklust ir suktis val
se...

Mintys klajoja. Aplink vei 
dai ankstyvo pavasario tvan 
ka. Dažni žmonių susibūri
mai, vis nauji meno žmonių 
bandymai. Iškilus buvo dy
kumose dramaturgo Alg. 
Landsbergio pristatymas 
(sumaniu D. Mackialienės 
būdu); G. Gudauskienė pa-

(Nukelta į 6 psl.)



KŪRIMOSI SĄLYGOS FLORIDOIE
Gražus pajūrys prie Palm Beach, kur yra įsikūrę buvę clevelandiečiaz 
Antanas ir Veronika Gamtai.

Prieš kelis metus, dar 
man gyvenant Clevelande, 
visa eilė mano pažįstamų 
mane prašė arčiau susipažin
ti su kūrimosi sąlygomis 
Amerikoje. Tas klausimas 
buvo atktualus senesnio am
žiaus žmonėms, kurie arti-

Refleksijos •••
(Atkelta iš 5 psl.) 

bėre savo transformuotų 
operų arijiį vakarą; su pasi
gėrėjimu klausomės nedaž
nų pianistės R. Apeiky- 
tės solo pasirodymų) - ačių 
Dievui, ji šiame Ginos Čap- 
kauskienės rečitaly akompo- 
navo; klausom Dabšio ir 
Dabšienės, A. Pavasario (iki 
detalių pasiruošęs); bažny
čioj girdim Dabšienę, girdim 
Čekanauskienę (ir kartais 
manom, kad Dabšienė...)...

Ir čia... Gina (Lietuviška 
Lolobridžida, -- kažkas ją 
pavadino; mūsų Gina geres
nė, nes italiukė dainuoti 
taip negali!) "Oi nėra nie
kur’’ - liaudies daina (K.V. 
Banaičio). Suskamba gilesni, 
tamsesni tonai, tobulas gi
laus muziko garsų perdavi
mas. Girdisi liaudiška me
lancholija ir vidinė galia. 
G. Gudauskienės “Meilės 
sapnas”, - daina be žodžių. 
Ginos kolaratūra siekia pa
čią širdį. Pasirodo ašaros, 
ir nesulaikomai rieda... Sap
nas. Nepasiekiamumas. Už- 
lūžimas kažko labai bran
gaus...

“Moterie, nusikirpk plau
kus, pasiberk pelenais ir 
pradėk viską... Gerai...”

Ir jau namie, parsinešus 
Ginos Čapkauskienės nau
ją plokštelę. -

Klausausi “Lakštingalos 
giesmės” (V. Kuprevičiaus 
žodžiai - P. Babicko). “No
riu giedot Lietuvoj”... 0, 
kad Gina galėtų padainuot 
ir pagiedot Lietuvoj! Ten 
mūsų broliai pamatytų ir 
pajustų, kad ir egzilėje yra 
tikrų menininkų. B. Budriū- 
no “Šauksme Ginos perduo
tas ilgesys toks tikras, 
toks rišantis ten ir čia, mo
tiną ir vaikus, brolius ... iš
sklaidytus...

“Moterie, nusikirpk plau
kus...”

Nereikia daugelio žodžių 
apie atsiskleidusi tyrą me- 
mininką, nereikia daugelio 
apie Giną; tik reikia ją iš
girsti...

Ji trečią jau kartą sutei
kė daug džiaugsmo Kalifor
nijos dykumų lietuviams, 
padainuodama savo rečita
liuose. Ir paliko ji čia savo 
plokštelių. Giedriu veidu, 
tautiniais drabužiais, triei
liais gintarais... viršely, o 
plokštelės turiny - jos upe
liu čiurlenantis ir vyturė
liu kylantis balsas, jos 
drausmingom studijom su
kaupta solistės galia, 
kaupta solistės galia, kelian
ti pasigėrėjimą ir pagarbą. 

giau ir žmonės pasiduoda
mi įkalbinėjimams greitai 
nuperka, nes įtaigojami iš ša 
lies, kad doleris krenta, 
reikia investuoti pinigus į 
namus, biznius, sklypus ir 
ne vienas taip agentų pri
kalbėtas nuperka, dažnai 
permokėdamas ar ne toj vie
toje nupirkdamas.

Ypač patarčiau neskubėti 
ir atkreipti dėmesį, prieš 
perkant namus, biznius ar 
sklypus ar jie jau turi mies
to vandenį, o ne iškastus 
šulinius, kurie vėliau suda
ro daug sunkumų. Dažnai 
pardavėjai ar statybinin
kai įkalba, kad turint savo 

nosi arčiau pensijos. Daž
nai tą klausimą diskutuo- 
davom pažįstamų tarpe ir 
buvo daug nuomonių ir pa
siūlymų. Tuomet aš turėda
mas daugiau laiko, nutariau 
pats praktiškai patirti.

Su žmona buvojau keletoj 
valstijų ir arčiau susipaži
nau vietoje ir po to susida
rė įspūdis, kad kompakti
niam lietuvių kūrimuisi tos 
vietos netinkamos ar tai dėl 
tolimos distancijos, persau- 
so oro, per daug dulkių 
ore.

Vėliau norėjau patirti kū
rimosi sąlygas Floridos sri
tyje prie Meksikos įlankos, 
Aplankiau kurortus Clear’ šulinį, vanduo nieko nekai- 
Water, St. Petersburgą, Sa- 
rasotą ir kitus. Ten radau, 
kad vasaros metu šilta, gra
žus oras, graži gamta, bet 
vasara neperilgiausia, o žie
mos metu, beveik negalima 
maudytis. Be to, žemesnė 
vieta, o daugumoj vietų 
prie įlankėlių, kurios pripil
dytos jūros vandeniu, supil
ta žemė vietomis prieš 15-20 
metų, o kitur neperseniau- 
sia ir jau pravedamos gat
vės ir statomi ar pastatyti 
nauji namai. Perkant ten 
naujus namus, reikia gerai 
žiūrėti, nes vietiniai žmo
nės to nesako, slepia. Man 
teko ten išklausinėti vieną 
kitą seniau gyvenančius lie
tuvius, kurie tą patvirtino ir 
pasakė, kad tose vietose že- 
mė naujai supilta.

St. Petersburge gražiai 
įsikūrę keletas šimtų lietu
vių ir atvažiavę naujieji ku
riasi, turi savo nuosavą 
klubą ir gražiai veikia. Ten 
kūrimasis šiek tiek pigesnis, 
negu prie Atlanto Palm 
Beach apylinkėse.

Tuomet aš pradėjau smul
kiau tyrinėti apie lietuvių 
kūrimąsi Palm Beach Apy
linkėse, prie Atlanto pakran 
čių. Visus metus kruop
ščiai stebėjau per televi
ziją, klausinėjau pažįstamus 
tas vietas aplankiusius, se
kiau oro pasikeitimus, tem
peratūrą ir surinkęs pakan
kamai žinių, nusprendžiau, 
kad bus geriausia kurtis 
Palm Beach Apylinkėse.

Vieną dieną pasikrovęs 
savo mantą, su žmona iš
keliavom į Atlanto pakraš
čius ir apsistojom Tomkų 
motelyje. Turėdamas pakan
kamai laiko ir gyvendamas 
vietoje, pirmiausia kruopš
čiai patyrinėjau, kurioj vie
toj geriausia kurtis ir prak
tiškai patyręs, ką galėčiau 
ir kitiems naujai atvyku- 
siems patarti: - niekada ne
skubėti, gerai apžiūrėti vie
tas, kuriose galvoji kurtis, 
susipažinti su aplinkybėmis, 
namų, sklypų kainomis ir tik 
tada bandyti pirkti. Dažnai 
čia naujai atvykusius apsu
pa įvairūs agentai, prikal
ba, kad čia viskas kaip že
mė, namai ir t.t. diena iš die
nos brangsta, šiandien nu
pirksi, rytoj gausi bran-

nuoja, iškasimas nebrangus, 
o pravedus miesto vandenį 
galėsi prisijungti ir t.t. 
Praktiškai yra visai kitaip. 
Bemaž dauguma, tie kurie 
turi iškastus šulinius, ne vie
nas susiduria su įvairiais 
sunkumais ir tas šulinys ne
pigiai apseina. Man teko vi
są eilę savininkų apklausi
nėti ir bemaž visi nepaten
kinti. Kad gauti geresenį 
vandenį ir to vandens var
tojimui pakaktų, tai reikia 
gręžti šulinius 90 pėdų ar 
dar gilesnius, priklauso nuo 
vietovės, tas brangokai ap
seina ir tai nevisada randa 
pakankamai vandens, gi ka
sant nelabai giliai, tai Flori
doj randi blogą, rudą vande
nį su visokiomis priemaišo
mis, kuri gerti, beveik, visai 
neįmanoma. Dažnai reikia 
duoti patikrinti miesto spe
cialistams. Reikia įrengti 
specialius aparatus, kad tą 
vandenį filtruotų, reikia kas 
mėnesį papildyti sušvelni
nančiais vandenį chemika
lais, reikia karts nuo karto 
nudrenuoti ir kitų sunkumų.

(Bus daugiau)

Skulptoriaus P. Raltuo- 
kūrinių paroda įvyksnio

Clevelande gegužės 11 ir 12 
<1. Europa Travel Service 
patalpose. Rengia Korp! 
Giedra. Visa lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama Į 
parodą atsilankyti.
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Artėjant Tragiškojo Bir
želio sukaktims, JAV LB Vi
suomeninių Reikalų Taryba 
ir pereitų metų pabaigoje 
Clevelande jaunimo suvažia-. 
vimo metu įsteigtoji Ameri
kos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Krašto Valdyba yra 
sutarusios sujungti jėgas su
kakčių sekmingesniam atžy- 
mėjimui. Bendras pastangas 
skatina noras dar plačiau 
laisvajam pasauliui priminti 
Lietuvą ištikusią tragediją, 
jos žmonių kančias, ir paro
dyti, kad laisvėje gyvenan
ti išeivija, įskaitant ir jau
nąją kartą, yra veiksminga, 
Lietuvai laisvės trokštan
ti.

LB Visuomeninių Reikalų 
Tarybos ir Amerikos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos cent
rinių vienetų valdybos jung
tinės veiklos reikalą sukak
čių atžymėjimui apsvarstė 
š.m. kovo 23 d. Philadelp 
phijoje įvykusiame pasitari
me. ALJS Krašto Valdybą 
pasitarime atstovavo pirm. 
Vyt. Maciūnas ir valdybos 
nariai G. Buivys, R. Bulvy
tė, A. Dambriūnas, M. 
Dambriūnaitė, A. Norvilas, 
K. Ramanauskas, J. Vaičiu- 
laitytė, J. Vainius, R. Vait
kutė ir A. Vaškys. JAV LB 
Visuomeninių Reikalų Tary
ba buvo atstovaujama pirm. 
Alg. Gečio ir jos narių, 
LB Krašto Valdybos vice
pirmininkų R. Česonio ir 
Aušros Mačiulaitytės - Zerr. 
Kiek vėliau turėtuose valdy
bų atstovų pasitarimuose 
buvę išdirb ti detalūs jung
tinės veiklos planai.

ALJS - LB yra sutarta 
pagrindinę veiklą birželio 
sukakčių paminėjimo reika
lu nukreipti į JAV Kongre
są. Pasitarimų metu jausta 
svarba Kongreso atstovus 
papildomai painformuoti pa
vergtos Lietuvos klausi
mais. Tai atlikti ypač yra 
svarbu birželio mėnesio pra
džioje, prieš prezidentui 
Nixonui mėnesio gale išvyks 
tant pasitarimams į Sovie
tų Sąjungą. JAV Atstovų 
Rūmų ir Senato narių gau
sesnis užsiangažavimas Lie
tuvos nepriklausomybės 
klausime prezidentui su
teiktų tvirtą ranką derybų 
metu atsispirti galimiems 
sovietų reikalavimams Pa
baltijo valstybių statuso at
žvilgiu.

Geresnis Kongreso narių 
supažindinimas su Lietu
vos klausimu šiuo metu yra 
nepaprastai svarbus. Gy
venant detentė laikotarpy, 
kada JAV Administracija 
daranti įvairias nuolaidas 
Sovietų Sąjungai, Kongre-
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sas yra institucija stip
riausiai užsiangažavus Lie
tuvos laisvės reikalu. Deja, 
paskutiniuoju metu tačiau ir 
Kongrese jaučiamas mūsų 
pozicijos silpnėjimas. Tai 
paliudija 1974 m. Vasario 
16-sios sukakties Kongrese 
paminėjimas. Palyginus su 
1973 m. daviniais, šiais me
tais atstovų ir senatorių pa
reiškimų Kongrese skaičius 
kritęs net 10 nuošimčių. 
Tragiškojo Birželio sukakčių 
paminėjimas ir suteiks pro
gą silpnėjančias pozicijas 
atitaisyti ir naujų draugų 
Lietuvos bylai surasti.

LB - ALJS nutarimu stip
ri laiškinė akcija bus išvys
tyta į visus Kongreso na
rius. Į šią akciją įsijungs 
abu centriniai organai, vie
tovėse veikiantieji organiza
ciniai vienetai, ir paskiri 
nariai. Šiuo tikslu bus pa
ruošta ir išsiuntinėta pagal
binė medžiaga -- laiškų pa
vyzdžiai, dokumentacija 
Kongreso narių pareiškimus 
ruošiant panaudoti, laiškų re - 
dakcijoms pavyzdžiai, ir t.t.

Laikinė akcija bus papil
dyta rytinio JAV pakraš
čio LB, ALJS, ir kitų lietu
viškųjų organizacijų atsto
vų apsilankymu Kongrese, 
Washington, D.C., birželio 
mėnesio pradžioje. 1974 m. 
birželio mėn. 5 dieną (ten- 
tatyvi data) į Washingtoną 
suplauks rytinio pakraščio 
LB darbuotojai, organizacijų 
veikėjai, ir ALJS rėmuo
se susibūrusi mūsų jaunes
nioji karta. Jie lankys sep
tynias valstybes atstovau
jančius Atstovų Rūmų - 
Senato narius, jiems asme
niškai Lietuvos reikalą pri
statys, perduos savo pa
geidavimus. Tos septynios 
valstybės tai Pennsylvania, 
New York, New Jersey, Vir- 
ginia, Connecticut, Massa- 
chusets ir Delaware. Pasida
linus į mažas grupes bus ap-

UniPerm
Nauja kaip rytojus pro 

tęsiniai precizinė pusme
tinė sistema Helene Cur- 
tis, kuri paruošta pui
kioms garbanoms, kondi
cijai ir kontrolei kiekvie-’ 
nam kartui.

Užsisakykite datą 
šiandien bepriekaišti- 
niam grožiui, natūra
liai, automatiškai.

Specialios vertės 
mūSŲ populiarus

Puikūs lokaliai išlaikymui 
jūsų mėgiamos šukuosenos su 
maloniu ir švelniu užtikrini
mu. Patyrusiai atlikta taip 
kaip jums patinka pilnai kir
pimu.

Išplovimas ir 
sudėjimas 
Tai iš tikrųjų 
laikosi

$3.45

Kirpimas
Nepaprastos patir
ties kirpimas 

$2-95 Pusmetinės r 
blakstienos 
Pilnos paros 
žavėsi u i

Vakaro užsakymai
Penkt., šeštad. patarnavimo kaina tik 50 c. daugiau

WEST

• Opposlte Southland, 845-3400
• Opposlte Westgate, 333-6648
• North Olmsted, 777-8688
• Parmatown. 884-6300
• Elyrla MJdway Mali, ElyrUr

324-5742, Loraln 233-8080

EAST

• 406 Euclid Avė. 2nd 11. 781-3161
• Southgate. 5399 Warrensville, 663-6346
• Oppo^ite Eastgate, 449-3435
• Scverance Center, 382-2600 , 382-2569
• Shoregate, 944-6700, Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, Next to Zayre's

■ ♦

lankyta virš 120 Kongreso 
narių.

Planuojant buvo svarsty
tos galimybės Kongreso na
rių lankymą įvykdyti dar 
platesniu mastu. Finansinės 
kliūtys, surištos su stam
biomis kelionių išlaidomis, 
privertė sumanymo atsisa
kyti ir bazuotis vien tik ryti
niame pakraštyje, neperto- 
liausiai nuo sostinės, gyve
nančiais tautiečiais. Nėra 
abejonės, kad teks tik 
džiaugtis sulaukus talkinin
kų iš tolimesnių JAV vieto
vių.

LB ir ALJS vadovybės 
yra įvykdžiusios pradinius 
darbo pasidalinimus. Infor
macijos anglų kalba paruo
šimo ir laiškų akcijos dar
bus vykdys LB Krašto Val
dybos Inf. Tarnybos vadovė 
Aušra Zerr ir ALJS vice- 
pirm. Ant. Dambriūnas. 
Kongreso narių vizitavimo 
paruošiamuosius darbus at
liks LB Krašto Valdybos 
vicepirm. R. Česonis ir 
ALJS Krašto Valdybos narė 

' R. Vaitkutė. LB KV vice
pirm. dr. Ant. Novasitis pa
prašytas sudaryti pirminius 
kontaktus Kongrese, pa
ruošiant dirvą apsilanky
mams. Washingtono LB apy 
linkės pirm. dr. J. Genys 
ir ALJS K V narys R. Saka- 
dolskis bus kviečiami teikti 
įvairią globą atvykus į Wa- 
shingtoną. LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirm. A. 
Gečys ir ALJS KV pirm. 
Vyt . Maciūnas koordinuos 
veiklą, palaikys ryšius su 
vienetais vietovėse, ir rūpin
sis lietuviškosios visuome
nės informavimu.

Lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos yra kviečiamos 
remti šį užsimojimą tiek dar
bu, tiek finansine parama, 
kuri bus reikalinga paremti 
iš tolimesnių vietovių at
vykstančiuosius į Washing- 
t0n4, LB- ALJS Inf.

Paskutinis žodis 
plaukų sudėjime

Femme-Fair Perm
NORMALIAI

KAINUOJA
NUO

DABAR

TIK

$1275 $£89

Dažymas ^z.95
Leiskit eksper- v 
tams atlikti tik



DIRVA Nr. 37—71974 m. gegužės 10 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MOTINOS DIENA
Clevelando Šaulių Kar. 

Juozapavičiaus Kuopos Mo
terų Sekcija, š.m. gegužės 
19-tą dieną, 4-tą vai. p.p., 
Lietuvių Namuose (East 185 
gt.) motinoms pagerbti ruo
šia iškilmingą motinos die
ną.

Motinos Dienos progra
moje: Dr. Marijos Žilinskie
nės paskaita. Motinų prista
tymas ir pagerbimas ir me
ninė dalis, kurią atliks šau
lės menininkės ir šv. Kazi
miero Lietuviškosios Mo
kyklos tautinių muzikos ins
trumentų orkestras.

Po programos ~ vaišės.
Šaulės ypatingai kviečia 

visą lietuvių jaunimą atvyk
ti su savo mamytėmis. Taip 
pat visą Clevelando ir apy
linkių visuomenę, iškilmin
gai pagerbti viso pasaulio 
vertinamą taurią motinos 
asmenybę.

Clevelando šaulės

BRANGIAUSIO PERLO ŽVEJYS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jam geriausiai suprantami 
tiek katalikiškumo, tiek lie
tuviškumo klausimais.

Kun. kleb. B. Ivanauskas 
gegužės mėn. 12 d. švenčia 
35 metų savo kunigavimo 
sukaktį. Nesakytum, kad jis 
dabar eina 64 metus, nors 
tiek metų reiškia subrendu
sios jaunystės amžių ar ką 
tai panašaus... Pasižymi 
nuoširdumu ir socialumu 
ypač su tais žmonėmis, ku
riems nuoširdumas ir socia
lumas nėra perdaug sveti
mi dalykai. Mėgsta sąmo
jų tiek prie stalo, tiek sakyk
loje. Baltuosius vienuolius, 
ypač domininkonus, daž
niausia vadina tam tikru 
specialiu vardu - Mr. Clean 
... Prie viso to mūsų sukak
tuvininkas pasižymi gražiu 
balsu, meniškos dvasios jaut
rumu, šeimyniškai skamban
čiu iškalbingumu. Mėgs
ta ypač tokius svečius, iš ku
rių, sakytume, nereikia 
traukti žodį po žodžio, tar
tum mėgintum sieną prakal
binti. Kartais jis gali būti 
ir labai užsidaręs, kai nėra 
kam nuoširdžiai atsiverti.

Sukaktuvininkas kun. 
kleb. B. Ivanauskas viduri
nį mokslą ėjo pas savo ger
biamus tėvus marijonus Ma- 
rianapolio kolegijoje Thomp- 
sone. Filosofiją ir teologi
ją studijavo Hinsdale (Illi- 
nois), Vilkaviškio ir Cleve

lando kunigų seminarijose. 
Mielai prisimena Lietuvą 
ir Vilkaviškio seminariją. 
Kunigu Įšventintas 1939 m. 
gegužės 7 d. Clevelande. 
Vikaravo Akrono liet, para
pijoje ketverius metus.

Clevelando Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos vikaras nuo 
1943 iki 1959 metų ir klebo
nas nuo 1961 metų. Čia jis su 
savo uolių parapijiečių viso
keriopa talka atnaujino ir 
sumodernino bažnyčią, para
pijos salę, vargonus, sese
lių pranciškonių vienuolyną 
ir pačią kleboniją. Nemažai 
išmokėjo parapijos skolų. 
Labai gražios, solidarios ir 
veiklios dvasios Clevelando 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
ja, kaip ir jos sukaktuvinin
kas - kun. kleb. Balys Iva
nauskas.

Bent tiek 
dalinę apie 
mą mūsų
apie to brangiausio perlo 
žvejį, linkime jam ilgiau
sių, našiausių ir dėkingiau
sių metų.

mintimis pasi- 
didžiai gerbia- 
sukaktuvininką

LIETUVIU FONDAS GAIVINA TAUTINĘ GYVYBĘ

Kar. Juozapavičiaus šauliu kuopos vadovybė. Sėdi iš 
kairės: kuopos pirm. dr. K. Pautienis, šaulių moterų 
sekcijos vadovė O. Mikulskienė, ižd. U. Grincienė, muz. 
A. Mikulskis. Stovi: L. Čaplickienė, A. Smelstorienė, M. 
Smelstorius, L. Kazienė ir A. Pinkuvienė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Superior Aviną/
■and lcan ASSOCIADON *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama įf/z°/o — Jx/z°/o

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

• Antanas ir Veronika 
Garniai, buvę clevelandie- 
čiai gražiai įsikūrę Florido
je Juno įsiės, siunčia Dirvai 
linkėjimus.

A. Garmus parašė išsa
mų straipsnį apie kūrimąsi 
Floridoje galimybes, kurį 
spausdiname Dirvoje. V. 
Garmienė yra padariusi iš 
jūros krauklių gražių vazų, 
kurių vieną paskyrė Dirvos 
rudens laimėjimams.

• Baltic Delicatessen 
krautuvę, esančią E. 185 
St., perėmė p. Urbonavičie
nė, kuri žada ją praplėsti ir 
įvesti kai kurių naujovių — 
gatavai paruošto maisto 
pardavimą, kaip tai balan
dėlių, koldūnų ir kt. Urbo
navičienė Nepr. Lietuvoje 
buvo Pieno Centro užkandi
nės vedėja ir šiame biznyje 
turi prityrimo. Be to, jos 
krautuvėje bus galima gau
ti jos pačios keptų tortų.

• U. Grincienė, 
veikėja, šiuo metu 
gauja Floridoje ir 
siunčia linkėjimus.

šaulių 
atosto- 
Dirvai

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių /mokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitas, 

parduodami JAV bonai.
★

ELECTRICIANS
Fully qualified journeyman to 
inspect, repair, install and wire 
AC and DC apparatus, devices, 
circuits, of any voltage for plant 
maintenance.
High hourly rate, rotating shift. 
Many fringe Benefits.

Apply in person 
UNITED STATĖS STEEL 

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadvay 
Lorraine, Ohio 

An Equul Opportunity Employer 
________________________ (36-45)

WANTED AT ONCE 
SURFACE GRINDER HAND 

Mušt be experienced in tool roo:n 
work. Hiuh hourly rate. Paid hospi- 
talization, profit sharing and many 
ofher benefits. Days) < 

MACHINE TOOLING INC.
7 507 EXCHANGE ST.
CLEVELAND. OHIO 

(CANAL INDUSTKIAL PARKi 
(36-42I

Su Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimu Chicagoje (ge
gužės mėn. 4 d.) pradėtas bėje y. laik buv0 gito. 
LF milijono užbaigimo va- Rfe aJs s. Jie tvirtai ti. 

ki tolimų ateities dienų ide
alu. Jie tiki Lietuvos prisi
kėlimu, žinodami, kad kraš
te ir išeivijoje šitam tikslui 
siekti reikia kovoti ir dirbti, 
kad šis kelias grįstas rūpes
čiais, kuriuos lengvinti ir 
atėjo LF.

Per devynis šimtus tūks
tančių dolerių dabartinis LF 
kapitalas yra graži suma, 
bet ji sudėta tik 3406 LF na
rių. Tai tik trupmeninė lais
vajame pasaulyje esančių 
mūsų tautiečių dalis. Ko
kia palaima nušvistų, jeigu 
LF turėtų bent dešimterio
pai didesnį LF narių telki
nį! Tada tai turėtume 
modernias patalpas pasaulio 
lietuvių archyvui, išaugtų 
didžiulė lituanistinė bibliote
ka, klestėtų lietuviškas teat
ras, be vargo į pasaulį ke
liautų knyga, lengvėtų laik
raščio leidimo vargas ir t.t. 

Šiandien, LF tapus realy
be, jo vardu įtikinančiai kal
bėti jau nebėra sunku, kvie
čiant naujus narius. Kasme
tinės pelno paskirstymo su
mos tvirtai byloja, kaip gai
vinančiai laistomi mūsų tau
tinės gyvybės želmenys bei 
kultūrinės apraiškos. Juk 
nuo 1962 m. vien tik litu
anistinio švietimo reikalams 
iš LF buvo paskirta 127,327 
dol. (Mokyklų priemonėm 
bei vadovėliams 53,175 dol., 
Lit. mokykloms remti 27,185 
dol., Aukšt. lit. mokykloms 
46,967 dol.). Liet, knygų lei
dimui buvo skirta 58,000 dol. 
Literatūros premijoms - 12, 
000 dol. Jaunimo literatūrai 
15,000 dol. Ir t.t. Sunku įsi
vaizduoti, koks likimas visus 
šiuos gyvybinius reikalus 
būtų ištikęs, jei neturėtu
me LF

Nors LF yra visų mūsų 
bendrų pastangų vaisius, 
bet, kiek iš LF darbuoto
jų patiriame, pagrindinė LF 
atrama yra vyresniosios 
kartos asmenys, dirbą sun
kesnius fizinius darbus ir ku
rių piniginės įplaukos yra 
gan kuklios. Jaunesnioji kar
ta, čia išsimokslinusi ge
riau įsikūrusi, atokiau laiko
si nuo LF. Į juos ypatin
gesnis žvilgsnis krypsta, kai 
LF milijonui rengiamasi už
dėti pabaigtuvių vainiką.

Bebaigiant LF pirmąjį 
milijoną, tenka visiems nuo- 
širdiesiems LF darbinin
kams bei talkininkams per
žiūrėti visų lietuviškų kolo
nijų lietuvių sąrašus ir, ap- 
sižvalgius, suintensyvinti 
pastangas, kad visi galėtu-

pabaigos. Šiuo reikalu LF 
vadovybė kartu su JAV LB 
K Valdyba paskelbė LF mi
lijono užbaigimo atsišauki
mą, kuriame, tarp kitko, sa
koma: “Dar trūksta 90,000. 
Visi džiaugsimės pirmuoju 
LF laimėjimu j- milijonu.”

Bet LF jau senokai džiau
giamės: džiaugsmas junta
mas kiekvienais metais, kai 
iš LF pelno pabirsta tūks
tantinės mūsų šakoto lietu
viško gyvenimo įvairiom ap
raiškom paremti. Tokiomis 
progomis ypatingiau pajun
tame, kokia palaiminga bu
vo ta mintis, į gyvenimą 
pašaukusi LF, kurio derlius 
tautinę gyvybę maitina, rem 
damas lituanistinį Švietimą, 
finansuodamas lietuvišką 
knygą, skatindamas premi
jomis kūrėją ir t.t.

Milijoninio LF mintis, ta
pusi 1962 metais kūnu, kaip 
iš LF apyskaitinio prane
šimo matyti, iki 1973 m. 
gruodžio mėn. 31 d. iš 3406 
LF narių buvo sukaupta 
895,771 dol. 33 et. Tai ilgų 
12 metų pastangų rezulta
tas.

Šiuo metu pagrindinis ka
pitalas yra padidėjęs ir, ga
limas daiktas, kad su a.a. J. 
Krukonio palikimu yra per
žengta milijoninė riba. Čia 
pažymėtina, kad J. Kruko
nio atvejis yra žaviai efek
tingas. Bet kartu atkreipti
nas dėmesys į tai, kad to
kių Krukonių yra kiekvieno
je Amerikos lietuvių ko. 
lonijoje. Juos tik reikia su
rasti, kaip kad Patersone 
gyvenusį J. Krukonį surado 
tos LB apylinkės vald. pirm. 
A. Rugys, sugebėjęs jį įti
kinti, kad testamentu užra
šydamas savo turtą LF, pa
sistatys gražų, prasmingą ir 
pagarbų paminklą.

LF kapitalo telkimo orga
nizacija buvo atremta į LB 
apylinkes, kurioms buvo nu
statytos kvotos, deja, di
džiąja dalimi labai neati
tikusios apylinkių didumui 
bei pajėgumui, kas turėjo 
įtakos ir į rezultatus.

LF dirbo dešimtys LF 
įgaliotinių, šimtai LB apy
linkių valdybų narių bei tal
kininkų. Vaikščiojimai nuo 
durų prie durų, laiškai ir te
lefonas sukėlė šimtus ir 
tūkstančius dolerių. Kai 
dauguma LF narių yra šim
tininkai, tačiau būta atvejų, 
kai vienos ar kitos specia
liai LF vardu surengtos 
vakarienės metu buvo su
telkta net po 30,000 dol. At
skiri atvejai parodė, kad pas 
lietuvius yra pinigo ir kad jų 
piniginės atsidaro, kai pra
šoma konkrečiam ir aiškiam 
tikslui, susijusiam su Lie
tuvos laisve. Bet gal pats 
svarbiausias laidas yra pats 
vajaus darbininkas, jo idea
listinis nusiteikimas, kai 
jis tiki reikalo svarbumu 
ir kai jis pats ne tiktai 
dirba, bet nesvyruodamas 
pagal savo išgales ir pats au
koja, nes visada ir visur ti- 
-kima tais žodžiais, kuriuos 
lydi darbai.

Pavyzdys visada turi ma
gišką traukos jėgą. LF vado-

BALYS RAUGAS

kie asmenys. Jie tvirtai ti-

mėm džiaugtis sėkminga LF 
vajaus užbaiga. O tada tu
rėtų prasidėti planavimas 
ir kitam milijoniniam fondui: 
Lietuvos Laisvės Fondui, 
kuris galėtų finansuoti mū
sų politinės akcijos pas
tangas.

• Archyvas "LIETUVA” 
prašo Jūsų dėmesio ir pa
galbos. Visi turi daugiau ar 
mažiau senų suvenyrų — 
prisimintinų objektų atvež
tų iš Lietuvos. Vieni juos 
saugiai laiko, kiti laiko iš
mėtytus po namus, arba jau 
visai išmetę. Skaudu kai lie
tuvis miršta ir jo vaikai 
tuos objektus kaip "senelio 
liekanas” išmeta. Laikas su
sirūpinti, kad Jūsų vaikai 
to nepadarytų ir nebūtų 
nuostolio. Lituanistinius ob
jektus, knygas, katalogus, 
laikraščių ir žurnalų kom
plektus ar pavienius nume
rius, nuotraukas, protoko
lus, ir organizacinius raš
tus, dokumentus, lakštus, 
vekselius, loterijos bilietus, 
žymių lietuvių laiškus, že
tonus, medalius, antspau
das, Lietuvos produktų dė
žutes, įpakavimus, etiketes, 
juostas, plakatus, paveiks
lus, plokšteles ir t.t. iki 1944 
metų laikotarpio labai bran
ginkime. Kas turėtų, nors 
vieną "smulkmeną” ar daug 
senų objektų, ar iš Lietu
vos, ar iš Amerikos lietu
vių gyvenimo, prašome at
siųsti mūsų archyvui, kuris 
šiuos objektus saugos atei
nančioms kartoms, tokiu 
būdu jie nežus. Reikalui 
esant, mūsų jaunieji spe
cialistai mokės eksponatus 
restauruoti. Archyvas atvi
ras visiems, ypač mūsų jau
nimui, kuris juo ir naudo
jasi. Prašome objektus siųs
ti adresu: Archyvas "Lie
tuva", 921 Norwood, Mel- 
rose Park, Illinois 60160.

Raimundas Lapas

POLITIKOS
KULTUUOS 
ZUPN.dLJS

naivioji
VILTIS

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reaity, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

WANTED F.XPER1ENCED 
EXTRUDER OPERATORS 

AND
BLOWN POLY OPERATORS 

Steady work. Fringe benefita. 1 lourly 
rate ba.*ed on qunliftcaUom*.

Apply to ROGF.R BACON 
GRĖAT PLA1NS BAG CORP.

P. O. Bos 668 
New Philadelphin. Ohio 44665 

216-364-771I
An Equal OpporUtnitv F.mplover 

129-381

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. 
6712 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

44119 
44103 
44112 
44121

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th 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 balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

TOOL MAKERS
Experienced on gagės & fixtures

LATHE HANDS
DAY SH1FT

No Die makers 
UN.ION CHOP 

8 Years Experience 
ConiĮflete fringe benefits 

ELECTRIC CO.
LANGLOIS
12730 Amold

(Corner uf Glendnle and Arnold) 
Redford Township, Mich. 

313-538-2180
(34-37)

• Naujoji Viltis, kultūros 
ir politikos žurnalas. Nr. 6 
jau išėjo iš spaudos, šiame 
numeryje rašo:

’ E. čekienė — Mūsų bend
rieji sekimai, J. Puzinas — 
Lietuvos universitetų vaid
muo lietuvių tautinei kultū
rai. J. Švoba — Gruodžio 17 
perversmo priežasčių ap
žvalga. A. Budreckis — Vil
niaus Vairas ir jo tautiško
ji linkmė, J. Balys — L. Rė
za ir jo Dainos, A. Budrec
kis — Voldemaras ir Vil
niaus byla. A. Gustaitis — 
Lietuvis prieš tris šimtme
čius išrado raketas, J. Jure
vičius — Dr. Steponas Bie- 
žis.

Be to plati lietuviškos 
veiklos ir spaudos apžvalga, 
knygų recenzijos ir kt. žur
nalą leidžia ALT S-ga ir 
Korp! Neo-Lithuania. Reda
guoja dr. J. Balys, A. Lai
ku nas ir dr. Br. Nemickas. 
žurnalo kaina 3 dol. Gauna
mas pas adm. Br. Kasakai- 
tj, 7150 So. Spaulding Avė., 
Chicago, UI. 60629. Spaudė 
Vilties spaustuvė Clevelan
de.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PARAMA MOSI| 
SPAUSTUVEI
ATNAUJINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė:

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius visuotiniame susi
rinkime, atsižvelgdamas, 
kad Dirva dar turi nebaigu
si skolos mokėjimą už nau
jai įsigytą rinkimo mašiną, 
nutarė padidinti savo įnašą 
Vilties draugijoje, per ižd. 
Praną Damijonaitį atsiųs
dama 100 dol.

• Clevelando šaulių mo
terų sekcija, per savo va
dovę O. Mikulskienę įteikė 
10 dol. spaustuvės atnauji- 
mo reikalams.

• Detroito Lietuvių Kul
tūros Klubas per pirm. A. 
Musteikį atsiuntė 10 dol. 
spaustuvės pagerinimui.

• Petras Matiukas, Ro- 
chester, N. Y., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką 12 dol. įsigytos rinki
mo mašinos skolos sumaži
nimui.

Visiems aukotojams, pri- 
sidėjusiems auka padėti 
mums išmokėti skolą už įsi
gytą naują rinkimo mašinė
lę nuoširdžiai dėkojame.

Mašinėlė su visais prie
dais mums kainavo 8,219.15 
dol. Iki šiam laikui Dirvos 
rėmėjai suaukojo 7,354.65 
dol. Dar lieka mokėti — 
864.50 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skolą išmokėti. Ačiū.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius atsiuntęs 100 dol., 
savo įnašą Vilties draugi
joje padidino iki 900 dol. 
Ačiū.

Los Angeles

PAVASARIO ŽIEDŲ 
BALIUS

Los Angeles Radijo Klu
bas š. m. gegužės 25 d., šeš
tadienį, 8 v. v. parapijos sa
lėj ruošia "Pavasario žiedų” 
balių. Programoje solo ir 
duoetai, arijos ir dainos, ku
rias atliks solistai Stasė 
Pautienienė, Antanas Pava
saris ir pianistė Raimonda 
Apeikytė. Prie to bus vaka
rienė ir eilė kitų paįvairini
mų. šokiams gros Latvalos 
orkestras. Lietuviškoji ra

Los Angeles skautų baliaus programos dalyviai. Iš kairės: sol. A. Pavasaris 
su akordeonu, I. Bužėnaitė, O. Šepikaitė, I. Reivydaitė, V. Irlikytė ir R. Pavasa- 
rytė. P. Jasiukonio nuotrauka

dijo valandėlė savo translia
cijomis atlieka svarbų kul
tūrinį darbą, tad atvykę į 
jos ruošiamą balių, šalia 
malonumo sau, kartu pa
rems lietuvišką reikalą, (k)

• Los Angeles žurnalistų 
ruošiama vakaronė įvyks š. 
m. gegužės mėn. 18 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Karu
žų viloj "TRAKAI”. Dieno
tvarkėje informacijos ir 
diskusijos tema: "Periodinė 
spauda dabar bolševikų val
domoj Lietuvoj”.

SKAUTŲ BALIUS

Los Angeles skautų sto
vyklavietės komiteto sureng 
tas tradicinis balius bal. 27 
d. puikioje Castaway salė
je, praėjo dideliu pasiseki
mu, gal ne tiek piniginiu, 
kiek lietuvišku atžvilgiu. 
Aukų gauta nedaug, bet už
tai surinkta daug lietuviško 
jaunimo, kuris labai retai 
pasirodo kituose lietuviš
kuose parengimuose. Džiu
gu buvo savo tarpe matyti, 
ne tik mūsų draugus ame
rikiečius, bet ir tuos lietu
vius, kurie tik labai nese
niai ėmė didžiuotis savo kil
me ir, nors lietuviškai visiš
kai nemokėdami, vadina 
save lietuviais. Tai mums, 
lietuviams, turi didesnės 
reikšmės, negu keli dole
riai.

Visa restorano aplinka, 
ponių tualetai, maistas ir 
nuotaika, prilygo pašonėje 
esančiam Holyvudui, tik 
skirtumas tas, kad visą va
karą viešpatvo lietuviškai 
skautiška dvasia. Lietuviška 
programa, lietuviškos dai
nos pertraukų metu. Daug 
prie šio baliaus pasisekimo 
prisidėjo Rimas Dabšys, su 
entuziazmu ir humoru pra
vedęs programą ir tradici
nius lietuviškus ratelių šo
kius. Jaunos skautukės, va
dovaujamos solisto A. Pa
vasario, išpildė lietuviškų 
dainų pynę, į paskutinę jų 
biso dainą įsijungė ir visa 
salė. Jų jauni balseliai ir 
jaunatviškas perdavimas įne 
šė šiek tiek naujos dvasios 
į mūsų balių. Programoje 
dainavo: I. Bužėnaitė, O. 
Šepikaitė, I. Reivydaitė, V. 
Irlikytė, R. Pavasarytė, ku
rios prieš tai labai vykusiai 
dainavo radijo valandėlės 
baliuje.
Didelė skautiškai lietuviš

ka padėka priklauso toms 
ponioms, kurios išplatino 
tiek daug bilietų, visiems 
svečiams ir viešnioms, kurie 
savo apsilankymu parėmė 
lietuvių skautų veikimą. P. 
Jasiukonis tą malonų vaka
rą įamžino savo aparatu ir 
tikrai jo puikios nuotraukos 
ilgai dar liks mūsų šaunaus 
baliaus prisiminimu. Šio ba
liaus nuotraukų galima gauti

Iš suruošto pobūvio su rašytoja Birute Pūkelevičiūte. J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
_____ ANTANAS GRINIUS

Literatūros šventė Detroite
•

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas balandžio 28 d. 
Lietuvių Namuose turėjo su- 
ruošęs literatūrinę šventę į 
kurią atsilankė apie 150 sve
čių. Šventė pradėta pirmi
ninko Antano Musteikio tar
tu žodžiu. Pasveikinęs atvy- mijas. 
kusius šventės programai 
pravesti pakvietė Stefą Kau - 
nelienę.

Stefa Kaunelienė prieš 
pradedant programą papra
šė svečius laikytis ramiai 
ir nesikalbėti, nes visa at
liekama programa yra re- 
korduojama.

-- Mes Birutės Pūkelevičiū 
tės laukėme atvykstant į

dieną Birutė Pūkelevičiūte 
netik atvažiavo, bet atsive
žė ir du palydovus - akto
rius Zitą K. Visockienę ir 
Vytautą Juodką. Toliau ji 
pažymėjo, kad B. Pūkele- 
vičiūtė yra laimėjusi 5 pre-

Birutei Pūkelevičiūtei pri
ėjus prie mikrofono, Regi
na Juškaitė ir Kristina Pi- 
kūnaitė papuošė ją puokšte 
gėlių.

Birutė Pūkelevičiūtę pir
miausia mums pasekė pasa
ką apie Rimą ir nikštuką 
barzduką. Ji papasakojo 
kaip jie ant debesėlio per 
Atlantą keliavo . į Lietu

Aktoriai Zita Visockienė ir Vytautas Juodka skaito 
ištrauką iš Birutės Pūkelevičiūtės premijuoto romano 
Naujų Metų istorija. J. Gaižučio nuotrauka.

pas P. Jasiukonį tel. 655- 
3599. V. Iri.

klubo 20 metų sukakties mi
nėjimą, tačiau tada buvo žie
ma ir pasitaikė labai blo
gas oras: sniegas ir pūgos 
neleido lėktuvams skirsti į 
Detroitą. Birutė iš aerodro
mo turėjo grįžti į namus ir 
mes jos nesulaukėme. Šian-

vą ir Trakus. Keliaudami 
giedojo: mudu skrendam 
per Atlantą, greit pasieksi
me kitą krantą. Taip vyku
siai ir meniškai ji perdavė 
šią pasaką, kad jai baigus 
svečiai ilgai, ilgai plojo.

Toliau ji pasakojo apie 
savo literatūrinį kelią, kurį 
kaip ji pati kad pasakė, 
pradėjo poezija ir vėliau 
perėjo į prozą. Jos pa
sakymu, literatūroje visuo
met sukosi du dalykai: mei
lė ir mirtis.

O literatūroje pereiti iš 
vienos šakos į kitą yra tas 
pats kaip nuo vieno darbo 
pereiti prie kito, kuriame 
reikalingi ir kiti įrankiai. 
Daug kas galvoja, kad mote
rų darbas literatūroje yra 
nerimtas. Ir aš savo raštuo
se vengiau vartoti slapyvar
džius moteriškos giminės. 
Nevartojau ir vyriškos gimi
nės, o tenkinausi bendro
sios giminės slapyvardžiais. 
Ji apie save taip išsitarė: -- 
Aš esu kiškis su marga uo
degyte. Ir čia ji padeklama
vo iš savo kūrybos “Rugsė
jo šeštadienis”, kur buvo kai 
bama apie laikrodininką 
Praną Gerulaitį ir jo klijentą 
Morą. Jai baigus vyko ilgi 
plojimai.

Toliau ji pasakojo apie 
savo romaną “Aštuoni lapai”

Rašytoja laureatė Birutė 
Pūkelevičiūtė.

J. Gaižučio nuotrauka

Kaip jį rašė ir kas ten buvo 
aprašyta ir svarbiausia, kad 
romano rankraštį siųsdama 
iš Montrealio vežė į Bostoną. 
Rankraštį pasirašė Ignas 
Fatus slapyvardžiu ir paš
tui įvertinus 500 dol. išsiun
tė, nors pati norėjusi įver
tinti 1,000 dol. Nemiegojus 
visą naktį važiavo į Mon- 
trealį ir kelionėje užmigo. 
Konduktoriui tikrinant bilie
tus ir paklausus kur va

Sopranas Laima Stepaitienė-Smalenskaitė balandžio 
6 d. Chicagos bibliotekos auditorijoje, estų pianistei Re
ginai Vohma akompanuojant, visą valandą dainavo 
Mozarto, Martini, Lotti, Schuberto, Puccini, Banaičio 
ir Gruodžio kūrinius. Angliškai Fosterio ir Benedicto. 
Viso dainavo penkiomis kalbomis. Įvairių tautybių ir 
rasių klausytojai jos dainavimu buvo sužavėti. Rugsė
jo pabaigoje ji maloniai sutiko pakartoti tą koncertą lietu
viams Jaunimo Centre. V. A. Račkausko nuotrauka

žiuoja, atbudusi ir sumišu
si, pasakiusi į Kauną.

To romano ištrauka buvo 
baigiama pirmoji dalis. Stefa 
Kaunelienė padėkojo ir vi
sus pakvietė prie kavutės 
ir gardumynų. Svečiai ka
vą gėrė, o Birutė Pūkelevi- 
čiūtė pasirašinėjo ant jos iš
leistų knygų, kurias Vytau
tas Čižauskas pardavinėjo. 
Norėjau ir aš nusipirkti jos 
paskutiniąją knygą Naujų 
Metų Istorija, gaila jau ne
buvo.

Po pertraukos Birutė Pū- 
kelevičiūtė mums perdavė 
eiliuotą pasaką “Aukso Žą
sis”. Priminė Pilėnus ir pa
sakė, kad tai buvo tikrovė 
ir ne legenda.

Aktoriai Zita K. Visockie
nė ir Vytautas Juodka atli
ko fragmentą iš jos naujo 
romano laimėjusio Draugo 
premiją “Naujųjų Metų Is
torija”. Literatūrinė šventė 
baigiama lietuvių partizanų 
daina (raudos). Birutei Pū- 
kelevičiūtei jas atliekant, 
kanklėmis pritarė Kristina 
Veselkaitė.

Stefa Kaunelienė padėko
jo programos atlikėjams.

Programa tęsėsi apie 4 va
landas ir niekam nenusibo
do.

l

Chicago

• Dail. Jono Rimšos, šiuo 
metu gyvenančio Santa Mo- 
nica, Calif., tapybos darbų 
paroda vyks gegužės 10-19 
d. Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje. Atidarymas gegu
žės 10 d., penktadienį, 8 vai. 
vak. Rengia "Margutis”.
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