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Romiajame Vandenyne
Prieš liūdng prezidento Fordo kelionę 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Seniai numatyta preziden
to Fordo kelionė i Kiniją į- 
vyks gruodžio mėn. gan liūd
nose aplinkybėse. Net pa
prastai labai mandagūs kinie 
čiai elgėsi visai nediplomatiš 
kai, tardamiesi dėl preziden
to viešnagės detalių su Kis- 
singeriu ir jos ilgi drastiškai 
apkirpdami. Jie taip pat vie
šai pareiškė nepasitenkini
mo dėl Gynybos Sekreto
riaus schlessingerio atleidi
mo, kurį jie, atrodo, laikė 
Amerikos karinės stiprybės 
simboliu. Mat, likimo ironija 
šį kartą nori, kad Kinijos sau 
gumas daugiau negu kada 
nors anksčiau priklausytų 
nuo JAV galybės. Palyginti 
neseniai tos pačios Raudono
sios Kinijos propaganda 
JAV vadino popieriniu tigru. 
Dabar, kai tą galima būtų lai 
kyti įrodytu, Kinijos valdo
vai labai supyko ...

Kokios didelės permainos 
įvyko nuo to laiko, kai prezi
dentas Eisenhoweris išpopu
liarino ‘domino’ teoriją. ‘Jūs 
sustatote domino kaulelių ei
lutę,’ -- aiškino prieš 21 me
tus Eisenhoweris -- ‘išversk 
tik pirmą ir nespėsi apsižiū
rėti kaip išvirs ir paskutinis.’ 
Pagal tą teoriją Eisenhowe- 
rio įpėdiniai įsivėlė rlndoki- 
nijos karą, iš pradžių remda
mi Prancūziją, o vėliau per- 
imdami jos rolę. Šių metų 
balandžio mėn. jau atrodė, 
kad teorija buvo teisi. Griu
vus Saigonui, neišsilaikė ir 
Cambodijos vyriausybė, tru
putį lėčiau komunistai perė
mė Laosą, Thailandas papra
šė amerikiečius atšaukti 
savo karius iki ateinančių 
metų kovo mėn., o Filipinai 

Korp! Neo-Lithuania suvažiavime rugsėjo 14 d. naujai išrinktoji Vyr. Valdyba.
Iš kairės: J. Žviny s - ižd., A. Pavilčiūtė - vicepirm., M.A. Šimkus - pirm., B. Augai- 
tienė - sekr. ir inž. V. Mažeika - arbiter elegantiarum. Korp! Neo-Lithuania akty
viai remia Dirvos atsistatymą, įteikdama auka - tūkstantį doleriu.

A. Plaušinaičio nuotr.

tuojau užmezgė santykius 
su Pekinu ir paprašė derybų 
dėl JAV karinių bazių suve
renumo perleidimo. Partiza
nai vėl pakėlė galvą Malajuo 
se. Šiandien padėtis yra 
daug ramesnė ir AP agentū
ra konstatavo, kad domino 
teorija visdėlto dar neper
žengė Indokinijos ribų.

Ieškodami to priežasčių, 
susiduriame su prielaida, 
kad Saigono kritimas buvo 
sovietams netikėtas ir jie ne 
buvo pasirengę jo kaip rei
kiant išnaudoti. Konkrečiai, 
jų laivynas tam dar nebuvo 
pasiruošęs.

Laikant Sovietų Sąjungą 
tik sausumos galybe, užmirš 
tama, kad caro laikais Rusija 
buvo pasistačiusi gana įspū
dingą karo laivyną, kurio di
desnę dalį japonai 1905 me
tais paskandino prie Korėjos 
krantų. Sovietų laivyno atgi 
mimas prasidėjo tik 1943 me 
tais, amerikiečiams jiems do 
vanojus kreiserį Milwaukee, 
o britams -- senstelėjusį ko
vos laivą Royal Suvereign. 
Pirmasis buvo perkrikštytas 
Murmansko, antrasis Ar
changelsko vardais, nes jų 
abiejų uždavinys buvo sau
goti vakariečių tiekimo laivų 
vilkstines, plaukiančias į 
tuos šiaurės uostus.

Šiandien laivų skaičiumi 
sovietų laivynas jau lenkia 
JAV. (Ypač jei atsiminsime, 
kad kariniams tikslams -- ko
munikacijai -- jie naudoja ir 
savo didelį žvejybos laivy
ną.) Teigiama, kad nūdien 
Vladivastoke jie turi sutelkę 
apie 300 laivų, kai tuo tarpu 
amerikiečiai to kaimynystė
je turi 75. Per šių metų va-

Kauno keltuvas į Žaliakalni. Vytauto Čiplio nuotrauka, daryta prieš porą metą.

saros manevrus sovietų 
povandeniniai laivai buvo ap 
supę Japoniją ir amerikiečių

(Nukelta į 2 psl.)

MAO KINIJA IR... LIETUVA
RIMAS DAIGŪNAS

Raudonojo Azijos milžino, 
Mao Kinijos, politinius orien 
tyrus seka laisvasis pasaulis 
Įdėmiai seka ir Sovietų Są
junga. Pekinas yra paslap
tingas sfinksas. Todėl spren 
dimų ir išvadų bazė: kur Pe
kinas suka savo politinę ini
ciatyvą - tampa svarbiųjų vi 
zitininkų priėmimai Mao sos 
tinėje. Neseniai matėme, 
kad JAV Valstybės sekreto
riaus priėmimas vyko labai 
jau atšaldytoje atmosferoje. 
Mao neparodė nė mažiausio 
dėkingumo už niksoninę po
litinę ekvilibristiką, kurios 
pasėkoje Raudonoji (‘liau
dies’) Kinija įsitvirtino Jung 
tinių Tautų dangoraižyje.

Štai Rytų Vokietijos kom- 
partinis leidinys ‘Unsere 
Zeit’ su piktu apmaudu rašo, 
kad buvęs Didžiosios Brita
nijos premjeras Edward 

Heath ir Vakarų Vokietijos 
Socialinės krikščionių sąjun
gos vadas, buvęs vyriausy
bių narys Franz J. Strausas, 
kurie lankėsi Pekine, bu
vo ten priimti išskirtinai iš
kilmingai. Tuo pat sielojasi 
ir Austrijos prokomunistinis 
‘Voksstimme’. Leidiniai ke
lia prokomunistinį aliarmą: 
šitokius Vakarų konservato
rius Pekinas priėmė pagal 
diplomatinį ritualą, kuris 
skirtas valstybių vadams pri 
imti!

Šia proga Sovietų Sąjun
gos leidiniai, pradėjus nuo 
maskvinių ir baigiant jų filia 
lėmis Rygoje, Tbilisi, Sverd- 
lovske ir Vilniuje, gražiai nu 
keikė seną leninistą Mao, jo 
‘pragaištingą’ politiką, ‘Šal
tojo karo nuotaikų* kursty-

(Nukelta į 2 psl.)
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KOMUNISTU
Stebint tik savo pusę, 

dažnai apima nerimas. Ar 
tik nesiartiname prie galo? 
Už tat kartais apsimoka aky
liau pažiūrėti ir į kitą pusę. 
Paskutinę savaitę iš ten atė
jo geros Žinios. Ne jiems, bet 
mums. Taip, pavyzdžiui, an
tradienį iš Romos buvo pa
skelbta, kad ten Prancūzijos 
ir Italijos komunistų vadai 
Georgės Marchais ir Enrico 
Berlinguer po ilgesnio pasita 
rimo nutarė:

‘Kapitalistinės Europos 
kompartijos laiko, kad tarp
tautiniuose santykiuose tau
tos turi teisę nepriklausomai 
pasirinkti sau tinkamą politi 
nį ir socialini režimą.*

Tai būtų lyg Helsinkio ak
to pakartojimas, kuris vė-

RAMIAJAME
VANDENYNE...

(Atkelta Iš 1 psl.) 
bazes Filipinuose. Rytinia
me Sibire sovietai turi taip 
pat sutelkę per 2000 lėktuvų 
t.y. beveik 10 kartų daugiau 
negu amerikiečiai turi lėktu
vų Japonijoje.

Silpna Valdivnstoko bazės 
pusė yra ta, kad nuo lapkri
čio iki kovo mėnesio ją gali
ma naudoti tik su ledlaužių 
pagalba. Užtat sovietams la 
bai praverstų amerikiečių 
Pietų Vietname palikta laivy 
no bazė Cam Rahn įlankoje.

Pilnesniam išnaudojimui 
naujos situacijos sovietams 
reikalingi didesni karo laivai 
lėktuvnešiai. Pirmasis jų 
lėktuvnešis 45,000 tonų ‘Ki- 
ev’ jau yra bandomas Juodo
joje jūroje, antrasis tos pa
čios klasės laivas ‘Minsk* yra 
dar statomas Nikolajeve, Uk 
rainoje, o trečias tos pačios 
rūšies laivas pradedamas 
statyti Leningrade.

Lėktuvnešis yra laikomas 
puolamuoju ginklu, būtinai 
reikalingu, norint praplėsti 
savo politinę įtaką užjūriuo
se. Amerikiečiai turi jų da
bar 15, bet ateinančiais me
tais du jų bus padėti atsar
gom Amerikiečių lėktuvne
šiai yra beveik du kartus di
desni už sovietų dabar stato
mus. Jie turi po 100 didokų 
lėktuvų, kai sovietų lėktuv
nešiai turės tik po 70 helikop 
terių. Tinkamas lėktuvne
šių išnaudojimas reikalauja 
labai aukštos technikos sto
vio ir treningo. Amerikie
čiai šioje srityje turi 50 metų 
patyrimo, už tat sovietams 
dar reikės bent dešimtmečio 
kito, kad pavijus.

Tai, žinoma, maža paguo
da Kinijai, kuriai grąsina ne 
tik sovietų laivai, bet ir tos 
50 ar daugiau sovietų divizi
jų, sutelktų prie jos sienų. 
UŽ tat galima laukti, kad ki
niečiai iš Fordo reikalaus ne 
tik pagalbos sau, bet ir stip
resniu JAV karinių jėgų Ra
miajame Vandenyne. Ko ge
ro galime susilaukti tokio pa 
radokso, kad kongresas, 
pasigailėjęs lėšų Pietų Viet
namo išlaikymui, dabar nesi
gailės daug didesnių sumų 
Raudonosios Kinijos saugu
mui.

PUSĖJE
liau dar daugiau pritaikomas 
vakariečių skoniui: ‘Prancū
zijos ir Italijos komunistai 
pasisako už įvairių partijų 
bendruomenę, už opozicijos 
partijų egziztencijos ir veik
los laisvę ...’ Praktiškai, ita
lų kompartijos organas L’U- 
nita kritikavo Kremlių už ne 
leidimą Sacharovui atsiimti 
premijos ...

Kas tai - atskilimas nuo 
Maskvos, ar tik Helsinkio ap 
gaulės praplėtimas? Gali bū
ti ir vienas ir kitas. Mat poli
tikoje, kaip ir šachmatų loši
me, sekantis ėjimas priklau
so nuo priešo vienokio ar ki
tokio atsakymo.

Italijos komunistams, ku
rie per birželio savivaldybės 
rinkimus gavo 33.4% balsų 
ir turi apie 2,000,000 narių, 
labai norisi įeiti į valdžią ko
alicijoje su kitom partiiom. 
Įvykiai Portugalijoje tam la
bai pakenkė. Lapkričio 9 d. 
prieš tai pasisakė ir pats 
Popiežius šv. Jono Laterano 
Bazilikoje.

Tuo tarpu Prancūzijoje, ku 
rios kompartija turi 600,000 
narių, jų koalicija su socialis
tais, per prezidento rinki
mus surinkusi 49% visų bal
sų, atsidūrė kryžkelėje. So
cialistai, kurie buvo silpnes
nis partneris, dabar labai su
stiprėjo. Skaičiuojama, kad 
dabar socialistai surinktų 
30%, o komunistai tik 19% 
balsų. Dėl to komunistai da
bar norėtų vieni pasiskelbti 
‘darbo klasės’ avangardu, so 
cialistus kaltindami noru su
sidėti su buržuazija.

Kaip matome, abi partijos 
turi nemažu problemų, ku
rių sprendimas reikalauja 
bent viešo atsiribojimo nuo 
Kremliaus priklausomybės.

Ir iš pačios Maskvos atei
na blogos, t.y. geros, žinios. 
Apie greitą Brežnevo pasi
traukimą nuo politinės sce
nos jaukalbama ir pačioje So 
vietijoje. Laukiant permai
nų, visa aukštesnė biurokra
tija (ne tik čia prieš rinki
mus, bet ir ten), yra kaip su- 
paraližuota. Tuo tarpu gyve
nimas reikalauja skubių 
sprendimų. The Wall Street 
Journal penktadienį pranešė 
kad ČIA apskaičiavimu so
vietų šių metų derlius sieks 
tik 155 milijonus tonų, t.y. 
60 milijonų mažiau, negu bu
vo numatyta plane. Nepai
sant importo, vistiek dar 
trūks 20 milijonų tonų. Dėl 
to turėsianti būti pablogin
ta duonos kokybė ir sumažin-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviatadud: J. J ANŲ UITIS ir J. MAiEIKA

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

Kainos temos — Patiri n Hm aę dideliu
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Įtakingi amerikiečiai su JA V LB Krašto Valdybos nariais Philadelphijos Tauty
bių Festivalyje. Iš kairės: Philadelphijos LB apylinkės pirm. Juozas Lukas, Petras 
Mitalas, dr. Antanas Novasitis, Philadelphijos respublikonų partijos pirm. WUliam 
Devlin, Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų komisijos narys kongr. Edward G. Biester, 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Baltųjų Rūmų visuomeninių reikalų direktorius John 
Shlaes, inž. Algimantas Gečys, LB Krašto valdybos pirm. Juozas Gaila ir Antanas 
Gailiušis. V. Balčiūno nuotr.

MAO KINIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mą, etc. Kaip žinoma, nukei- 
kimams nukalti bolševikiniai 
žurnalistai labai išradingi.

Argi tokie vizitai reikšmin 
gi ideologiniu požiūriu? 
Argi senas lenininstas Mao 
konseratyvėja, ‘išduoda’ Le
niną ir ieško kokios nors, 
kad ir visai nekaltos, sangu- 
los su kapitalistais? Netru
kus paaiškėjo, kad Strausas 
svarstė su Mao pareigūnais 
galimybes tiekti Pekinui vo
kiškų koncernų - ‘Messer- 
schmidt’ ir ‘Simens’ - pro
dukciją. Šie koncernai gami
na ginklus. Vizito padarinys: 
Kinija nupirko serijinė ga
mybos sraigtsparnių ‘BO- 
105*. Jų pirks ir daugiau. Bri 
tas sugebėjo savo pasitari
mų padarinius nuslėpti. 
Tad Kinija ginkluojasi. 0 
Kissingeris nuvyko į Pekiną 

tas pašaro kiekis, numatytas 
gyvulių šėrimui, tokiu būdu 
planas padidinti gyventojų 
aprūpinimą mėsa ir pienu tu 
rįs būti atidėtas. Nieko nesa
koma ir apie pirmo reikalin
gumo prekių gamybos padi
dinimą, kuris dar neseniai 
buvo plačiai linksniuojamas. 
JAV analistai teigia, kad so
vietai neturi kito pasirinki
mo,kaip tik gerinti santy
kius su Vakarais ir apstab- 
dyti ginklavimąsi.

(vm) 

tuščiomis rankomis. Iliuzo
rinės detentės šmėklos prak 
tiškasis Pekinas nenori. Su 
detentės filibusteriais nuo 
sovietinių divizijų, kurios 
lyg skėriai aplipo SSSR-Kini 
jos pasienį, Mao gintis nega
li. Ir rėkaudami apie Mao 
‘šaltojo karo’ kurstymą so
vietai ginkluoja Amūro, Pa- 
baikalės ir Nor-Zaisano ka
rines apylinkes moderniau
siais, išradingiausiais gink
lais. Niekas neabejoja, kad 
ten ir branduolinių ginklų 
sandėliai, ir toli nešančios 
atomo galią raketos.

Mao Kinijos ir Brežnevo 
Maskvos konfrontacijos gali
mybė daugeliui primena Her 
berto G. Wells makabriškąjį 
romaną ‘The War of the 
Worlds’, kuris pasirodė dar 
mūsų šimtmečio priešaušry
je, 1898 metais. Prognozės 
tokio susidūrimo, aišku, bai
sios. pasekmos tokio susidū
rimo neįmanoma nuspėti. Ir 
branduolinių ginklų audra 
gali nušluoti milžiniškus plo
tus su jų gyventojais. Karo 
veiksmų terena savavališkai 
atitenka netgi planuose ne
nužiūrėtai vietai. Taip buvo 
išsivystęs Kursko mūšis ir 
Ardėnų kontrofenzyva II-jo 
Pasaulinio karo laikais. Bran 
duolinių ginklų konfrontaci
ja gali rasti vietą prie Amūro 
prie Archangelsko, prie Nan 
kino. Bet branduoliniai spro 
girnai gali rasti vietą ir Pa
baltijo teritorijoje. Kada iš 
milžiniškos tautos, kuri savo 

narius skaičiuoja šimtais mi
lijonų ir karas išrauna dešim 
tis milijonų, tokia tauta ne
būna sunaikinta. Bet tautos, 
kurios savo narius skaičiuo
ja tiktai milijonais (lietuvių 
trys milijonai), branduolinio 
karo siautulį turi laikyti sa
vo eksterminacijos diena.

Vienok, kartais girdėti bal
sų: tegu Mao Kinija susiima 
su Maskva, o tada jau ... Pa 
baltijys bus laisvas! Sancta 
simplicitas! Tokios prielai
dos -- namų statyba ant smė
lio. Karo siautulys, pokari
nė situacija, situacija absoliu 
čiai neįspėjama - viskas tai 
smėlis pamato vietoje. Jei
gu Pabaltijo tautos per 
būsimąjį karą ir nebūtų išnai 
kintos, jeigu karo laimėtojas 
taptų Pekinas, tai jis norės, 
kad nuo Maskvos diktato at
kritusios teritorijos turėtų 
maoistinio tipo režimą. Tad 
nuo vilko bėgdami užbėgtu
me ant meškos!

Pabaltijo perspektyvos tu
rėtų būti bazuotos rusų disi- 
dentizmo judėjimu, vidine 
sovietizmo krize, bolševiki
nės galvos puvimu.

Mao Kinija ir Lietuva yra 
įdomių prielaidų medžiaga. 
Ji įdomi tol, kol nedaromos 
fantastiškos, pasaulio savižu 
dybės reikalaujančios išva
dos.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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ŽVILGSNIS Į DABARTĮ
Pasaulio įvykiai nepraeina 

tyliai ir pro mūsų lietuvišką
jį gyvenimą, įnešdami dau
giau ar mažiau susidomėji
mo jais, diskusijų ir net gin
čų, o kartais ir pykčio vieni 
kitiems. Tokiu neigiamu pa
vyzdžiu buvo Helsinkio kon
ferencija, dėl kurios teigia
mų ar neigiamų pasekmių 
pavergtoms tautoms iki šiol 
tebesitęsia ginčai laisvo pa
saulio ir mūsų lietuviškoje 
spaudoje. Klausimui sky
rėme visų laikraščių ilgiau
sius puslapius, kiek darbo va 
landų savo nuomonės įrodi
nėjimui ir vis iki šiol dar te- 
begalvojam -- geriau ar blo
giau Pabaltijo tautom, kai 
JAV prezidentas Fordas 
tokį dokumentą pasirašė. 
Blogiausia tai, kad ne visi įro 
dinėjimai daromi nuoširdžiai 
tarnaujant lietuviškam rei
kalui, bet kažkokiais įtaigo- 
jimais, tartum kas nors iš to 
gautų kreditą, o ne žiūrint iš 
tautinio lietuviško taško.

Jei atvirai to dokumento 
prasmę panagrinėtume, tai 
būtų aišku, kad didžiausiais 
ir vieninteliais laimėtojais į- 
šėjo sovietai ir tai net nežiū
rint į to dokumento turinį ar 
kaip jis yra vykdomas, bet 
vien jau todėl, kad šitie gin
čai labai suskaldė visą lietu
vių išeiviją ir net Vakarų pa
saulį dėl nuomonių skirtu
mo. Įnešė neapykantos eili 
nių lietuvių tarpe, o dar blo
giau, jog ir organizacijose 
bei veiksniuose, kurių vado
vybėse ir taip jau senai tęsia 
si nesantaika dėl veiklos me
todų, vadovavimo pirmeny
bių ir t.p.

Laisvas pasaulis tokius 
klausimus, savo vadovų 
neapgalvotus sprendimus iš
samiai nagrinėja ir kritikuo
ja. Jie gali tai daryti, leidžia 
daug įvairios periodinės 
spaudos, turi daug bendra
darbių, jie gali sau leisti ir iš 
klaidingų sensacijų pelnyti 
duoną, bet, ar mums tokia 
prabanga yra galima ir pa
teisinama? Nejaugi mūsų 
tarpe yra dar žmonių, kurie 
nepažįsta sovietinio Lietu
vos okupanto, kurie užmiršo 
kad jam negalioja jokios su
tartys. Ar ne mes, pavergtų 
tautų išeiviai, palikę savo tė
vynę, išžudytus artimuosius 
esame geriausi liudininkai, 
kokia to JAV detentės di
džiausio partnerio politika, 
siekimai ir klasta? Ar mums 
gali būti pavyzdžiu kitos ma
žosios valstybės, pasirašiu
sios po tuo aktu ne iš pagar

bos ir tikėjimo ta sutartimi, 
bet iš gelbėjimosi nuo dar 
blogesnės padėties? Mums 
viena yra tikrai aišku, jog 
toji sutartis nėra mūsų nau
dai, bet faktas įvykęs ir per 
daug jam skiriame dėmesio. 
Laikas pamiršti ir rūpintis 
tuo, kas dar nėra įvykdyta. 
Panašiai, kaip ‘Newsweek’ 
žurnalo rugsėjo 1 d. numery
je atvaizduota pasirašiusių 
didžiųjų karikatūra su para
šu: ‘To heli with Helsinki, 
lets toast to a take-over of 
Portugal’

Šiuo metu mes turime ki
tų didelių ir svarbių savo lie
tuviškų organizacinių rūpes
čių, vidaus problemų, kurių 
greitu laiku nepašalinę nu
stosime svaresnio balso ir 
šio krašto mus liečiančių 
klausimų sprendimuose. 
Apie mūsų organizacijų va
dovybėse vykstančius nesu
tarimus, skaldančius tų orga 
nizacijų ar institucijų narius 
vis dažniau pasisako lietuviš 
ka spauda, kuri tačiau taip 
pat ne visuomet stengiasi ob
jektyviai informuoti skaity
tojus.

Dabar, kai vienas po kito 
vyksta mūsų institucijų su
važiavimai, visuomenė lau
kia iš jų ne naujų kokių nors 
rezoliucijų, naujų atsišauki
mų į visuomenė remti jų 
veiklą, bet laukia geros va
lios, taikaus, ne asmeninėm 
ambicijom pagrįsto klausi
mi nagrinėjimo ir, pagaliau, 
galutino jų išsprendimo, kol 
tylioji rėmėjų dauguma nuo 
jų visai nenusisuko. Laukia 
vadovybių sutarimo, vienin
gos veiklos įgyvendinimo ne 
veidmainingais žodžiais, o 
nuoširdžiais darbais. Juk 
laikas aiškiai matyti, kokią 
moralinę žalą ypač jaunimui 
daro tie, kurie tik žodžiais 
pritaria dirbantiems, o veiks 
mais talkina griaunantiems.

Mes visais laikais didžia- 
vomės tautos intelektualais, 
gerbėme jų kietu darbu pa
siektus mokslo srityse laimė 
jimus, valstybė skyrė jiems 
stipendijas, bet kartu tauta 
laukė ir tikėjosi iš jų 
daugiau nei iš kiekvieno eili
nio lietuvio. O dar daugiau 
tautinio darbo ir veiklos iš jų 
tikėjosi išeivija, žinodama, 
jog jų skaičius laiko tėkmėje 
mažės, o naujų tolygių 
lietuvių intelektualinių jėgų 
nedaug priaugs.

Dabartis rodo, jog dauge
lis iš jų nepateisino tautos 
nei išeivijos vilčių. Matyda
mi juos, ypač politinės veik-

Dar dėl
(2)

Visa eilė išvadų, mėginan
čių nepagrįstai iškelti Škir
pos politinę išmonę, išryškin 
ti jo tikrų ar tik menamų pla 
nų tikrumą, pranašišką poli
tinę aiškiaregystę arba kai 
kur be jokio reikalo siekian
čių sumenkinti ir suniekinti 
kitų pastangas -- yra silpnų 
kojų, nes remiasi iš piršto iš
laužtais pramanais ir veikiai 
sprogstančiais muilo burbu
lais. Žvilgterėkime tik į po
rą šios rūšies neįtikimų teigi 
mų.

Škirpa 1940 m. liepos 22 d. 
kaip jis pats rašo, padaręs to 
kį ‘istorinės svarbos diplomą 
tinį aktą’ (įteikęs penkias sa
vaites sugaištą protestą. 
P.K.), kitą dieną siuntęs 
Kaunui (suprask - Užsienio 
Reikalų Ministerijai. P.K.) 
nešifruotą telegramą tyčia, 
kad kiekvienas, pro kurio 
rankas ji praeis, susipažintų 
su jos ‘sensacingu turiniu’, 
papasakotų jį kitiems ir tuo 
būdu tauta būtų pinformuo- 
ta apie protestą Vokietijos 
vyriausybei prieš Sovietų 
Rusijos agresiją. Ir čia Škir
pa neapsirikęs! Žinia apie jo 
žygį tuoj pasklidusi po visą 
Kauną, greitai persimetusi į 
Lietuvos miestus ir mieste
lius ir tuo būdu virtusi žen
klu, kviečiančiu ryžtinguo- 

los priešakyje, turėtume di
džiuotis, kaip tai buvo dar 
prieš keletą metų, bet vargu 
ar taip galėtume dabar. Mes 
renkame vadovybes ar ski
riame organizacijų atstovus 
į jas tikėdami, kad visiems 
yra aišku, jog visos lietuviš
kos veiklos tikslas yra vie
nas -• Lietuvos išlaisvinimas 
ir lietuvybės išlaikymas išei
vijoje, tiktai kelių į tą tikslą 
yra daug, o vadovybių parei
ga pasirinkti patį tinkamiau
sią, kurį demokratiniam 
krašte nubalsuoja dauguma.

Tačiau, šiandien matome 
dvi LB-nes, kas tikrai nieko 
gero nežada ateičiai. Mato
me nesutarimus tarp LB, 
ALTos ir VLIKo. Jų priežas 
tys nėra pateisinamos lygi
nant su tų organizacijų užda
viniais. Tai asmeninių ambi
cijų reikalas ir kaip toks ty
liosios visuomenės daugu
mos yra smerkiamas.

Žmogaus principingumas 
yra taurus charakterio bruo
žas. Tokie gerbiami ir jiems 
visuomenė reiškia pasitikėji
mą. Tačiau keista, ir tai išei
vijos ateičiai pavojingas reiš 
kinys, kada dar nesenai lai
komi su aiškiais principais 
asmenys jų atsisako ir anks
čiau dirbę pozityvų organi
zacinį darbą, staiga pasikei
čia pereidami į griovėjų eiles 
patys nesugebėdami įrodyti 
tam priežasčių ir būdami to
se pačiose pareigose. Galė
tume į tai nekreipti dėmesio, 
jeigu jie būtų eiliniai nariai, 
bet kai šitaip elgiasi buvę ar 
tebesą vadovai, tai neįmano
ma nepastebėti ir nesusirū
pinti.

Emilija Čekienė

Škirpos svaitėjimo
P. Kr jauny s

sius naujon kovon, nes 
laiškanešys pats susipažinęs 
su telegramos turiniu ir pa
sakojęs jį ‘kitiems, ką sutiko 
gatvėje pakeliui į Užsienio 
Reikalų Ministeriją’. Apie 
tai Škirpai sakęs Ernestas 
Galvanauskas, pabėgęs vo
kiečių užimton Klaipėdon. 
Jis pats turėjęs progos tą ‘te 
legramą pasiskaityti iš laiš
kanešio, kurį buvo sutikęs 
Laisvės Alėjoje, eidamas lie
pos 23 d. rytą į Finansų Mi
nisteriją’ (39-40 psl.). Ši, jei 
taip būtų galima pavadinti, 
romantinio istorizmo pažiba 
būtų paranki kai kurioms 
Škirpos išvadoms, privalan
čioms byloti jo ‘istorinės 
reikšmės’ diplomatinius žy
gius, ‘kovos žygių planingą 
paruošimą’, ryžtingųjų ‘nau
jon kovon kvietimą’, jei tas 
teiginys būtų įtikimas. Bet 
gi jis kabo ant pernelyg plo
no tiesos siūlo, kad bet kas į- 
tikėtų. Veltui ir Škirpos 
šauksmas į jau mirusį Ernes- 
tą Galvanauską, patikimą liu
dytoją. Ir į jo lūpas įspraus
ta pasaka negali tapti tikro
ve, stiprinančia romantnio 
istorizmo įtikimybę. Kuriam 
gi krašte laiškanešiai gali pa 
tys susipažinti su gavėjui jų 
nešamų paprastai užklijuotų 
telegramų turiniu, išpasako
ti ji ir dar duoti pasiskaityti 
gatvėje sutiktiems žmonė- 
nėms, skleisti jos turinį po vi 
są Kauną, greitai perduoti į 
provincijos miestus ir mies
telius? Škirpa, kurdamas šį 
teiginį, tikrai nepagalvojo 
apie pašto taisykles, ir ano 
meto bolševikinę priespaudą 
ir žmonių nuotaikas.

Arba ir vėl! Škirpa, dabar 
užtikęs nuo 1934 m. buvusio 
vokiečių nacionalsocialistų 
partijos (NSDAP - National 
socialistische Arbeiter - 
Partei) pasaulėžvalginio auk 
Įėjimo vadovo Alfredo Ro- 
senbergo (1941 m. balandžio 
20 d. Hitlerio paskirto Rytų 
Europos erdvės klausimams 
apdoroti įgaliotiniu ir nuo tų 
pat metų spalio mėn. -- Rei
cho ministeriu užimtiems Ry 
tų Europs kraštams) 1941 m 
instrukcijas, skirtas Euro
pos Rytams valdyti, -tuoj šo 
ka pasigirti, kad tie dalykai 
jam jau labai seniai buvę ži
nomi. Sako, tatai patyręs 
maždaug prieš trisdešimt 
dvejis metus iš kitų šaltinių 
savo būdu. Vienas tokių 
menamų patyrimo atvejų 
yra labai būdingas ir sunkiai 
įtikimas. Škirpa 1941 m. 
apie gegužės vidurį (sic!) nu
vykęs Rosenbergo įstaigon 
pasikalbėti su dr. Leibrandt, 
artimu jo bendradarbiu. Se
kretorė paprašiusi kiek pa
laukti ir išeidama palikusi 
dvejas praviras duris net į 
trečią kambarį, iš kurio gir
dėjęs ilgą laišką mašininkei 
diktuojant. Ir Škirpa, nors 
ir ‘neturėdamas jokio šnipi
nėjimo kėslo’, per praviras 
duris nugirdęs Vokietijos 
politiką Europos Rytuose. 
Tada jam pasidarę ‘aišku, 
jog vokiečiai planuoja pa

verst Sovietų Rusiją papras
ta Vokietijos Reicho koloni
ja’. Tačiau šiuo šuoliu Škir
pai nepasisekė iškilti aukš
čiau savo politinės išmonės. 
Juk jis, išbuvęs dešimt metų 
Vokietijoje atsakingose Lie
tuvos valstybės pareigose, 
privalėjo žymiai anksčiau pa 
žinti vokiečių užmačias nacio 
nalistų politines užmačias 
Rytų Europoje iš 1920 m. pri 
imtosios nacionalsocialistų 
partijos programos, Hitlerio 
‘Main Kampf, Alfredo Ro
senbergo raštų, nacionalso
cialistų vadų oficialiųjų kal
bų ir periodikos. Tada nebū
tų prisėję Vokietijos Rytų 
Europos politikos ‘studijo
mis užsiimti Rosenbergo 
įstaigos laukiamajame kam
baryje per rakto skylutę vo
kiečių su rusais kivirčo išva
karėse 1941 m. ir būtų buvę 
išvengta visos eilės netiks
lingų veiksmų. Taigi dar vie 
ną tenka pridėti prie visų 
Škirpos tikrų ir menamų 
Smetonos klaidų, kad tokį 
vyrą taip ilgai laikė atsakin
gose Lietuvos valstybės pa
reigose.

NEVIENODI VERTINIMO 
STANDARTAI - ŠKIRPA 

VOLDEMARININKŲ 
VEŽIME

Škirpa, vertindamas ano 
meto darbo sąlygas, jį vyk
džiusius asmenis, jų politinį 
nusistatymą ir veiksmus - 
vartoja ne tą patį mastą sau 
ir kitiems. Savo nesusivoki
mą ryžtasi pavaizduoti di
džia išmintimi, savo provo- 
kišką veiklą --Lietuvai palai- 
mingiausiais žygdarbiais, sa
ve piešia ‘tautos sūnumi, sa
vo darbu ir asmeniniu pasi
aukojimu lemiamai paveiku
siu Lietuvos prisikėlimą nau 
jam nepriklausomam valsty
biniam gyvenimui’. (Lietu
vių Aktyvistų fronto Įstatų 
4 str.). Bet gi kitų tos pat rū 
šies nesusigaudymas tuome
tinėse sąlygose yra laikomas 
politine trumparegystė; jų 
tos pačios tolygybės veiks
mai - kenkimu Lietuvai, o jie 
patys -- kuone tautos išdavi
kais bei nusikaltėliais ( 527 
psl.). Ir Škirpa, ir voldemari 
ninkai juk šliejosi į Hitlerio 
politiką ir lošė jo busimosios 
pergalės korta, ryždamiesi 
vokiečiams prisilaižyti ir tuo 
būdu Lietuvai išpešti kokį 
nors valstybinį pavidalą'Nau 
jojoje Europoje’. Škirpa nu
sileido ligi savotiškos okupa
cinės autonomijos, kurioje 
valdžios galią Lietuvoje 
vykdytų jos vyriausybė ir 
Vokietijos ypatingasis pati
kėtinis - Sonderbeauftragter 
(450), o voldemarininkai pasi 
tenkinę tik protektoratu. 
Tarp šių politinės organiza
cijos ir su Vokietija santykio 
(bendradarbiavimo, kaip sa
koma knygoje) formų, esmi
nio skirtumo juk nėra. Abi 
stinga nepriklausomai vals
tybei būtinų dalykų - savos 
užsienio politikos ir savaran
kiškos krašto gynybos, abi 

(Nukelta Į 4 psl.)
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Dar dėl Škirpos
(Atkelta iš 3 psl.) 

eliminuoja tarptautinę asme 
nybę ir Lietuvą išbraukia iš 
tarptautinės bendruomenės. 

Protektoratas (iš lotynų 
kalbos kilęs žodis reiškia ap
saugą, globą, apginti) įstei
giamas tarptautinės sutar
ties, kuria silpnesnė valsty
bė patenka galingesnės ap- 
saugon ir priežiūron. Globo
jamos valstybės užsienio rei
kalų rūpinimasis, ypač diplo
matinis atstovavimas ir gy
nyba (kariniai dalykai), pe
reina galingosios valstybės 
valdysenon. Sutartis, nusta
tydama protektorato priklau 
somumo santykį, dažnais at
vejais ir kai kurias kitas val
džios sritis paveda galinga- 
jai valstybei, kuri kartais iš
vysto tokią kontrolę, kad glo 
bojamoji valstybė praranda 
savo tarptautinę asmenybę 
ir prisiartina prie kolonijinio 
pavaldumo. Ankstyvesnieji 
tarptautinės teisės autorite
tai teigė, kad, nepriklauso
mai valstybei virtus protek- 
toriatu, ji miršta, jos sava
rankiškumas beveik išnyks
ta. Tačiau dabartinė tarp
tautinė teisė atstovauja pa
žiūrai, kad nepriklausomos 
valstybės tapimas protekto
ratu tik laikinai sustabdo (su. 
spenduoja) jos asmenybės 
teisnumą ir pilną veiksnu
mą, bet jų nepanaikina. Jie 
todėl gali atgyti, kaip tatai 
yra atsitikę su buvusiais 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių protektoratais Kuboje, 
Haiti, Nikaraguvoje bei ki
tur ir Prancūzijos -- Moroke 
ir Tunise. Šios valstybės 
yra buvę nepriklausomos, 
vėliau virto protektoratai ir 
pagaliau vėl, susidarius pa
lankioms politinėms sąly
goms, atgavo savo nepriklau 
somybę.

Vokiškasis Sonderbeauf- 
tragter (ypatingasis patikė
tinis) savo turiniu ir reikšme 
yra komisaro bei komisionie- 
riaus išriedėjusių iš viduram 
žinio lotynų kalbos žodžio 
commissarius, atitikmuo, ap 
tariąs aukštą valdininką, 
vykdantį jam patikėtas jo vy 
resnybės pareigas ir jai be 
jokių sąlygų pavaldų. Euro
poje, ypač sovietuose, daž
niau sutinkama pirmoji lytis 
(komisaras), o anglosaksuo
se -- antroji (komisionierius). 
Pav., pirmu atveju -- vidaus 
reikalų liaudies komisaras ir 
antru -- policijos komisionie
rius. Bet gi abi šios lytys 
aptaria tą patį dalyką - aukš 
to valdininko savo vyresny
bės visišką pavaldumą ir jos 
nurodymų be sąlygų klusnu
mą tam tikroje veikmenimės 
o kartais ir teritorinės valdy 
senos srityje, (kai kur Euro
poje komisijonieriaus lytis 
dar turi ir kitonišką prasmę 
- jąja vadinamas tam tikrų 
prekybos sandėrių tarpinin
kas). Ir tarptautinė teisė pa
žįsta abi šias lytis (komisaro 
ir komisionieriaus) pav., 
Aukštasis Klaipėdos Krašto 
komisaras ir Aukštasis pabė 
gėlių komisionierius (buv. 
Tautų Sąjungos pagalbinė 
institucija). Ir čia šie pavadi 
nimai vartojami aptarti vie

nokios ar kitokios tarptauti
nės organizacijos jai be sąly
gų klusnaus aukšto valdinin
ko jam patikėtą teritorinę ar 
veikmeninę pareigybę ir vi
sišką savo vyresnybei paval
dumą.

Visi Hitlerio skirtieji užim 
tųjų kraštų valdovai, -- nežiū 
rinti skirtingo jų pavadini
mo (pav., vietininkas Baldu- 
ar vonSchirach -- Austrijai, 
protektorius Konstantin von 
Neurath -- Bohemijai-Mora 
vijai, generalinis gubernato
rius Hans Frank -- Lenkijai, 
reicho ministeris Alfred Ro- 
senber - užimtiems Rytų 
Europos kraštams, reicho ko 
misaras Arthur Seys-Inqu- 
art -- Olandijai, reicho komi
saras Heinrich Lohse - Pa
baltijui, generalinis komisa
ras Adrian von Renteln -- 
Lietuvai) -- nebuvo išriedėję 
iš tarptautinės sutaries, bet 
neteisėtai (nesilaikant 1907 
metų Haagos konvencijos 
nuostatų) primesti Vokieti
jos valdžios atstovai okupuo
tiems kraštams valdyti. Jie 
išreiškė okupanto politinę 
valią, vykdė jo politiką per 
jiems pavaldžią vietinę admi 
nistraciją, kaip komisarinės 
prigimties Vokietijos vald- 
džios atstovai, agentai, ypa
tingi patikėtiniai, įgaliotiniai 
Tokiu būdu, Škirpos siūly
tasis su vokiečiais ‘santykia
vimo būdas’ per Vokietijos 
‘ypatingą’ atstovą -- Sonder- 
beauftragter’ nebuvo kas 
kita, kaip tik šiokia tokia 
okupacinė autonomija, gal 
kiek daugiau teisių ketanti 
Lietuvos administracijai, ne
gu kad numatė 1907 m. Haa
gos konvencija. Visiškai ne
reikšminga, kuriuo vardu va 
dintųsi okupuoto krašto ad
ministracija, -- vyriausybe 
(Regierung), tarėja (Vertrau 
emrat), direktorija (Direkto
rium), -- ji savo vardu neišsi
vaduotų iš okupanto paval
dumo, vykdomo per jo ypa
tingą patikėtinį. Tokiu būdu 
šis Škirpos kompromisas 
buvo daug nuolaidesnis vo
kiečiams už taip jo peikiamą 
ir smerkiamą voldemarinin- 
kų protektoratą. Kiek vėliau 
(1941 m. liepos 11 d.) Škir
pos siūlytas su Vokietija san 
tykiavimo būdas (454-455 
psl.) yra jau konkretus ir pri 
artėja prie protektorato 
aptarties ta prasme, kad 
tarptautine sutartimi siūlo
mas nustatyti Lietuvos su 
Vokietija santykis. Bet gi 
šiojo protektorato apimtis la 
bai susigūžusi -- prapuola 
Lietuvos išorinis suverenu
mas, susmailėja savarankiš
kas vidaus reikalų tvarky
mas: susisiekimas suglaudi
namas su Vokietijos, su ja 
reiktų tartis dėl ūkio ir net. 
kultūros; Vokietija paskirtų 
savo ‘yptingą įgaliotinį politi 
kos ir ūkio klausimams, kari
nę misiją į pagalbą Lietuvos 
Generaliniam Štabui...’. Ku
riose gi veiklos srityse Lietu 
va begalėtų savarankiškai 
vykdyti savo suverenumą? 
Taigi, Škirpa voldemarinin- 
kus kaltina siekus Lietuvai 
protektorato ‘Naujoje Euro-

KAIP PARANKIAU UŽMUŠTI KNYGĄ?

LIPDĄS DOVYDĖNAS
Istorija pasakoja: gyveno 

toks Belčius Stanislovas. Tu
rėjo pakrūmės rėžį bulvei į- 
kišti ir ožkai paganyti. Taip 
pas jį, vadinasi, Belčių Sta
nislavą, kartą sustojęs knyg
nešys Jurgis Bielinis-Kara- 
lius. Už nakvynę Belčius pa
prašęs kokios knygos, nors 
pats skaityti nemokėjęs.

Puikybė ir velnias niekad 
nemiega. Taip puikybė su
gundė Belčių Stanislovą gir
tis: ‘Broli tu mano, kad jau 
knyga tai jau knyga! Paliko 
toks svieto vandročius.’ Ar 
tai talkoje, ar po šventoriaus 
klevais sekmadienį gyrėsi 

poje’, bet vangstosi prisipa
žinti, kad ir jis pats sėdi jų 
vežime.

‘Sukilime’ rūstaujama, 
kad voldemarininkai bendra 
darbiavę tik su vokiečių slap 
tosios policijos ir nacionalso
cialistų partijos pareigūnais, 
dėl to priekaištaujama, vol
demarininkai piešiami parsi
davėliais, kone Lietuvos iš
davikais, prasikaltėliais, tar
tum, pats Škirpa su kuo ki
tu būtų bendradarbiavęs. 
Jis, vokiečių atimtas diplo
matinį statusą, nebebuvo pri 
iminėjamas nei Vokietijos už 
sienio reikalų ministerio Joa 
chim von Ribbentrop’o, nei 
valstybės sekretoriaus 
Ernst Freiherr von Weiz- 
sacker’io, nei pagaliau kurio 
kito atsakingesnio užsienio 
politikos vairuotojo ar reikš
mingesnio užsienio reikalų 
pareigūno. Ir Škirpai, kaip 
ir voldemarininkams, prisė
jo bendradarbiauti su tos pa
čios rūšies ir net su tais pa
čiais žmonėmis. Jo bendra
darbiais iš vokiečių pusės ta
po karo žvalgybos pareigū
nas pulk. Įeit. Graebe, gesta
pininkas dr. Greffe, nacional 
socialistų partijos ideologi
nio auklėjimo įstaigos (Ro- 
senbergDienstelle) tarnauto 
jai - dr. Leibrandt, dr. Kleist 
ir jo pavaduotojas dr. Schut- 
te. Bene vienintelis vokietis 
turbūt nepriklausęs nei na
cionalistų partijos, nei slap
tosios policijos, su kuriuo 
Škirpa yra šnekėjęs Lietu
vos reikalais -- buvo dr. Ols- 
hansen, pirmasis Vokietijos 
pasiuntinys Lietuvai. Tačiau 
jis buvo jau pensijoje, taigi 
privatus žmogus, ir negalėjo 
oficialiai kalbėti Vokietijos 
valdžios jokios įstaigos var
du.

Škirpos logika labai savo
tiška: voldemarininkų ben
dradarbiavimas su vokiečių 
nacionalsocialistų partija ir 
Vokietijos slaptąja policija 
yra kenksmas Lietuvai, o jo 
paties santykiavimas su tos 
pat kategorijos, ir dažnu at
veju net su tais pat žmonė
mis (vokiečiais) -- jau Lietu
vos gelbėjimas. Tačiau ir ši 
logika jam nepadeda išsike- 
purėti iš voldemarininkų ve
žimo, nes juk abu labu tokiu 
- abu lyg skęsdami griebėsi 
už šiaudo ir todėl ne visada 
pasirinko tinkamas politinės 
veiklos priemones.

(Bus daugiau)

Stanislovas Belčius. Ir, kaip 
tikrą įrodymą, ištraukdavęs 
iš užančio beveik blynu vir
tusi nuo prakaito, nešiojimo 
Kudirkos ‘Varpą’.

Belčiaus Stanislovo pagy
ros pasiekė žandarų ausis. 
Pavakariop, iš krūmų rėžio, 
kur ožka alkana mikeno, iš
lindo žandaras. Čia, netolie
se, būta ir Stanislovo Bel
čiaus. Ir vedasi žandaras po 
pirkios šiaudiniu stogu, va
dinasi, parodyk tą garsią 
knygą? Žandarui paliepus, 
Belčiaus žmona ir atnešusi 
‘Varpą’. Su knyga išsivedę 
ir Stanislovą Belčių. •

Grįžo Belčius po trijų sa
vaičių pabalęs, ant pečių per
simetęs surištus batus ir tuo
jau apkūlęs pačią: Koks vel
nias, girdi, tave, šlapią vištą, 
liepė atnešti ‘Varpą’?

Istorija seka. Eina Stanis
lovas Belčius pas kunigą ir 
tokį sumanymą pasiūlo: kny
gos turi būti labai brangios, 
idant visoki nemokšos ne
pirktų. O jeigu kas perka 
knygą, tai toks yra pirmos 
rūšies kvaišys, - kaipo toks, 
kvaišys turi pusę knygos kai
nos atiduoti ciesoriui ir vie
ną ketvirtadalį kainos turi 
atiduoti šventai bažnyčiai. 
Vadinasi, vieno ketvirtada
lio knygos nešiotojams su 
kaupu gana. O jeigu kuriam 
negana, toks tegu su knygo
mis neprasideds, nes knygos 
iš viso -- gyva bėda. Ir cieso
riui nepatinka ir žmogų bė
don įbruka.

Kiek ilgoka įžanga.
Mūsuose, išeivijoje, saky

kim patylomis, knygų platin
tojai baigia pribaigti knygą. 
Labai paprastai: knygų pla
tintojai gražiai nulupa už pla 
tinimą 45-50%. Ir reikia 
pasiklausyti kai kurių platin
tojų!.. ‘Kas perka knygas? 
Neapsimoka vargas. Berei
kalingas susirašinėjimas, 
siuntinėjimas.’

Ėmėm ir išsigandom 
knygų vargo.

Knygnešių tauta! Plunks
na pabudinta tauta!

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi .tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7^% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.LC.

aint 
tliony 

avlngs
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuee., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; UloMd We£.

Juokas Gribauskas, vedėjas

Taip mes nukalbam smo
kinguoti iš tribūnos, taip nu
kalbam ir sumokėję už bute
lį 8-12 dolerių. Knyga velniš
kai brangi, neparanki. Kaš
tuoja 4-7 dolerius. O ir pa
siekti nelengva -- platintojų 
veislė nyksta, o kurie pasilai
ko, tai tie didelę malonę da
ro, jeigu prašomą knygą pa
ima iš lentynos ir užrašo 
adresą.

Iš tokių aukštybių, kai ku
rie platintojai visai neatsi
skaito, kai kurie pasidarė iš
rankūs: ims tik tokią knygą 
platinti, kuri, jo manymu, 
parsiduos.

Reikia mums biznierių, 
bet toki biznieriai, kurie lu
pa už knygos pardavimą 
45-50 % būtina pavadinti tik 
ruoju vardu: jie yra knygos 
graboriai.

Imkim ir pagalvokim nors 
dabar ir tai išeina iš mados: 
parašo žmogus knygą, gal ge
rą, gal vidutinę, gal net ne vi
dutinę. Sumano išleisti. Lei- 
leidėjo suradimas - pirmoji 
kliūtis. Leidėjas tuoj sako: 
‘Kaip aš galiu leisti knygą, 

jeigu pusę kainos pasiims 
platintojas?’ Rašytojas su
randa mecenatą. Išleidžia. 
Tikisi nors dalį atsirinkti iš
leidimui sukišto pinigo, bet 
kaip tu gali išrinkti, jeigu 
platintojas, nei piršto nepa
judinęs rašymui, išleidimui, 
pasiima pusę.

Teko įsitikinti, kad skai
tantieji knygas prenumeruo
ja ir laikraščius, žurnalus. 
Abi prekės: knyga ir laikraš
tis žengia petis į petį. Keista 
bet laikraščiai kaskart ma
žiau dėmesio skiria knygai. 
Gaila.

Vertėtų iš peties pasikal
bėti apie knygų, laikraščių 
leidimą, platinimą. Tegu pa
sisako leidėjai, redaktoriai, 
platintojai. Ir delsti nebėra 
laiko, nes knyga vos vos vel
ka kojas. Kas nors, kaip 
nors turi susirūpinti -- vesti 
knygą už rankos. Ji pati, 
vargšė, jau nebepaeina.
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Detroito lietuviai žurnalistai pas G. Guobienę. Iš kairės Dirvos atstovas A. Gri
nius, A. Sukauskas, A. Nakas, S. Garliauskas, G. Gobienė ir V. Selenis.

J. Urbono nuotr.

Galina Gobienė apie Tautinių Šokią šventę
Jau 27 metai kaip Detroito 

tautiniu šokių ansamblio ‘Ši
lainė’ vadovė Galina Gobie
nė moko šokti tautinius šo
kius ir vadovauja ansambliui. 
Per jos rankas perėjo apie 
500 jaunuolių, kurie įsijungę 
į ansamblį šoka jame 5-6 me
tus. O kai kurie šoka net 10 
metų. Ir taip ratas sukosi 27 
metus. 17 porų šokdami su
kūrė gražias lietuviškas šei
mas. Ir ši darbščioji ansam
blio vadovė Galina Gobienė 
yra paskirta Lietuvių Penk
tosios Tautinių Šokių Šven
tės programos direktore. 
Šventė įvyks 1976 m. rugsė
jo 5 d. Tarptautinio Teatro 
patalpose Chicagoje.

Lapkričio 16 d., LŽS Det
roito sk. pirm. V. Selenio ini
ciatyva, Detroito lietuviai 
žurnalistai Galinos Gobie- 
nės namuose turėjo progos 
su ja pasikalbėti. Dalyvavo 
Vladas Selenis, Alfonsas 
Nakas, Antanas Sukauskas, 
Antanas Grinius, Statys Gar 
liauskas ir foto reporteris 
Jonas Urbonas.

G. Guobienė, pradėdama 
pokalbį pareiškė: -Aš prane 
Šimų niekuomet nedariau ir 
nežinau, ar aš padarysiu tokį 
koks kad jums reikalingas.

1973 m. lapkričio 23-25 d.d 
Tautinių Šokių Mokytojų 
suvažiavime buvo išrinkta 
nauja Tautinių Šokių Insti
tuto vadovybė: pirmininkė - 
Jadvyga Matulaitienė (New 
Yorko), vicepirmininkė tau
tiniams šokiams - Galina Go 
bienė (Detroito), Vicepirmi
ninkė muzikos reikalams - 
Genovaitė Breichmanienė 

(Hamiltono), sekretorė -- Van 
da Stankienė (Chicagos) ir iž
dininkas -- Vytautas Tarūta 
(Toronto). Suvažiavime daly 
vavo LB Krašto Valdybos 
pirmininkas Juozas Gaila ir 
jame nutarta suruošti Lietu
vių Penktąją Tautinių Šokių 
Šventę 1976 m. rugsėjo 5 d. 
Chicagoje. Paprastai tos 
šventės ruošiamos kas penk
ti metai. Tačiau šį kartą, 
norint įsijungti į JAV 200 
metų nepriklausomybės ruo
šiamą minėjimą, tautinių 

šokių šventė ruošiama po 4 
metų.

Instituto vadovybės posė
dis įvyko 1974 m. kovo 23-24 
dieną mano namuose. Jame 
parinkome tautinius šokius 
ir sustatėme programą. Šia
me posėdyje institutas pa
kvietė mane būti ruošiamos 
V Tautinių Šokių Šventės 
programos direktore. Šven
tėje turėsime visai naują šo
kių programą ir šoksime šo
kius, kurie dar nebuvo šoka
mi. Be abejo, Blezdingėlė ir 
Malūnas, kaip tradiciniai šo
kiai į programą įtraukti. Ka
dangi tai bus Bicentennial 
šventė, šoksime vieną šokį ir 
amerikonišką ‘Kentucky 
Running Sėt’. Šį šokį išmokė 
Vytautas Beliajus. Iš viso 
bus 20 šokių ir juos šoks 4 
grupės. Reguliari grupė 
šoks 11 šokių, jaunių grupė - 
3 šokius, vaikų grupė - 3 šo
kius ir veteranų (buvusių šo
kėjų) grupė -- irgi 3 šokius.

Institutas yra suruošęs 4 
tautinių šokių kursus: 2 Dai
navoje, 1 Chicagoje ir 1 Jo
nyno ūkyje. Šiais metais Dai 
navoje, iš Venęzuelos daly
vavo Aurelija Žalneriūnaitė- 
DiRoss ir Genovaitė Ross.

Tautinių šokių šventei 
ruošti komiteto pirmasis po
sėdis įvyko š.m. kovo 15 d. 
Chicagoje. Dalyvavo J. Cijū- 
nelienė, J. Gaila, G. Gobienė 
B. Juodelis, V. Kamantas, J. 
Matulaitienė, A. Rauchienė 
ir G. Rimkienė. Iš viso turė
jome 6 posėdžius. Be to, dar 
Hamiltone susitikau pasitari 
mams su Zigmu Lapinu iš 
Montrealio ir Juozu Karazie- 
ju iš Toronto, pasitarimams.

Zigmas Lapinas sutiko bū
ti vyr. muzikos vadovas ir jo 
ansamblis ‘Gintaras’ gros 
šventėje.

1975 m. liepos 1 d. buvo 
užbaigta grupių registracija 
šokių šventei. Užsiregistra
vo 103 grupės: 42 reguliarios 
grupės, 30 jaunių, 19 vaikų 
ir 12 veteranų. Iš Detroito 
šventėje dalyvaus 3 grupės. 
Komitetas yra nutaręs vyks
tantiems į šventę šokėjams 
pusę išlaidų apmokėti.

ANTANAS GRINIUS
Šokių repertuaras sustaty 

tas ir šokiai sugrupuoti. Ap
rašiau du naujus šokius: Ber 
neliai apgavikai ir kvadrati
nis šustas.

Lengva ir gera dirbti, kuo 
met komitete turime Bronių 
Juodelį, sakė G. Gobienė. Jis 
yra labai taktiškas ir didelis 
patriotas. Jo vienas tikslas, 
kad Lietuvių Penktoji Tauti
nių Šokių šventė gerai pasi
sektų. Šventės leidinį reda
guoja Danutė Bindokienė.

1976 m. gegužės 1 d., šven 
tės fondui sudaryti, Chicago
je ruošiamas balius. Yra pa
siųsti raštai LB Valdyboms 
prašant talkinti šokėjų, netu 
rinčių lėšų, vykimui į šventę,

Detroito žurnalistų vardu 
skyriaus pirm. V. Selenis pa
dėkoje Galinai Gobienei už 
pranešimą bei visas informa
cijas.

GENERACIJOS MEDIS

Toronto šaulių teatras 
‘Aitvaras’ lapkričio 8 d. 
Lietuvių namuose suvaidino 
dviejų veiksmų komediją 
‘Generacijos medis’. Vaidi
nime buvo parodyta, kaip 
Anastazija Didžiulienė, nore* 
dama būti garsi, stengėsi gy. 
venti gražiai ir ištaigingai ir 
savo kuklų vyrą ponu pada
ryti. Prie viso to dar užsigei
dė ir savo šeimos kilmės ‘Ge
neracijos medį’ turėti.

Vaidino: Stepas Rama
nauskas, Lili Nekrošienė, 
Vita Balčiūnaitė, Dana Joku- 
baitytė, Regina Giniotienė, 
Vidmantas Šilinskas ir Vy
tautas Staškevičius. Režisū
ra ir grimas Aldonos Byške- 
vičienės, teatro administra
torius - Stasys Jokūbaitis.

Vaidintojai susilaukė gau
sių aplodismentų ir jiems bai
gus vaidinti buvo apdovano
ti raudonų rožių puokšte.

Vakarienės metu Švytu
rio kuopos pirm. Alfa Šūkis 
pristatė atvykusius svečius. 
Vakarienės metu taip pat 
buvo pravestas dovanų dali
nimas.

Dovanas ir maistą šiam va 
karui aukojo sesės šaulės ir 

broliai šauliai. Maisto gami
nime ir svečių aprūpinime 
daugiausia darbavosi šaulės: 
S. Vyčienė, P.Televičienė ir 
V. Šiurkienė. Joms talkinin
kavo gražus būrys šaulių.

Vakare dalyvavo apie 200 
svečių. Rengėjams ir sve
čiams padėką pareiškė kuo
pos parengimų vadovas Juo
zas Kinčius. Dirvai svečiai 
suaukojo 48 dolerius.

Vakarą rengė jūrų šaulių 
Švyturio kuopa.

SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopa gruodžio 7 
dieną 12 vai. Lietuvių Na
muose šaukia susirinkimą. 
Jame bus išrinkta 1976 m. 
kuopos valdyba ir nominuoti 
kandidatai į Pildomąją Tary
bą. Po to kavutė ir skanūs 
pyragaičiai.

APDOVANOTI
Juozas Černiauskas, išdir

bęs General Motor - Fisher 
body fabrike 25 metus, fabri
ko vadovybės buvo apdova
notas laikrodžiu ir specialiu 
pažymėjimu. Dirbti pradėjo 
1950 m. spalio 17 d. ir dirba 
Inžinerijos departamente, 
elektros skyriuje.

Bronius Burba, išdirbęs 
Michigano Bell Telefono ben
drovėje 25 metus, gavo gra
žų auksinį laikrodį.

LIETUVIŲ FONDAS
Marija (mirusi) ir Jurgis 

Mikaila savo įnašus Lietuvių 
Fonde padidino iki 1000 dol.

VLADAS MINGĖLA 
SUKAKTUVININKAS
Š.m. spalio 19 d. žurnalis

tas ir rašytojas V. Mingėla 
sulaukė 70 m. amžiaus. Ta 
proga, jo gimtadienio išvaka 
rėse, susirinko gražus būre
lis draugų bei kaimynų, pa
kviestų Lidijos Mingėlienės, 
jų jaukiuose namuose, kurių 
sienas puošia originalūs mū
sų dailininkų meno kūriniai 
ir turtinga biblioteka. Nuo 
Atlanto pakrančių atvyko 
duktė Liucija su vaikučiais 
ir sūnus Šarūnas su šeima. 
Abu baigę aukštuosius moks 
lūs magistro laipsniais, kas 
teikia tėvams pasitenkinimą 
Visi susirinkusieji pasakė 
gražių kalbų, pareiškė jubili
atui įvairiausių linkėjimų ir 
vilčių tolimesnei jo kūrybai.

V. Mingėla nuo 1923 m. 
pradėjo bendradarbiauti 
spaudoje. Jis rašydavo 
Kariui, Kardui, Trimitui, 
Lietuvos Aidui, N. Romuvai, 
XX Amžiui. Dabar bendra
darbiauja Karyje, N. Viltyje 
Dirvoje, Darbininke ir kitur. 
Yra parašęs ir išleidęs 
stambų veikalą - kun. A. Mi
luko monografiją prieš kelis 
metus, o praeitais metais iš 
spaudos išėjo jo novelių rin
kinys ‘Medinis Dievas’.

Mingėlos aktyviai dalyvau 
ja Detroito lietuvių kultūri
nėje ir visuomeninėje veiklo 
je, o Lidija Mingėlienė savo 
darbu dažnai paremia ir De
troito tautininkų parengi
mus. (J. Šv.)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

A.A. ZOFIJĄ 
KILIULIENĘ 
PALAIDOJUS

A.A. Zofija Kiliulienė
Š.m. rugsėjo 27 d. Carney 

ligoninėje, Dorchester, Mass 
mirė Zofija Kiliulienė, iš na
mų Kukolovičaitė. Praeitą 
pavasari, pasijutus blogiau 
su sveikata, jinai buvo pagul 
dyta toje pačioje ligoninėje 
ir kovo mėn. 18 d., bedarant 
operaciją, buvo atrastas vi
durių vėžys.

Velionė buvo gimusi 1911 
metais kovo 9 d. Kybartuose 
Lietuvoje. 1933 ištekėjo už 
Stepono Kiliulio ir susilaukė 
dviejų sūnų. Rusams antru 
kartu Lietuvą užimant, 1944 
metų rugpiūčio mėn. pabai
goje su vyru ir dviem mažais 
sūnumis pasitraukė į Vokieti 
ją. Vokietijoje apsigyveno 
Eichenberg, o vėliau persi
kėlė į Mattenbergą-Kasselį, 
iš kur 1949 m. gegužės 11d. 
su šeima atvyko į Ameriką 
ir apsigyno pas savo pusese- 
rę Dorchesteryje. Vėliau įsi
gijus nuosavus namus, juose 
šeimininkavo, augindama 
per karo audras išsaugotus 
savo vaikus. Abu sūnūs 
užaugo lietuviais ir vienas 
jų, Česlovas, yra šiuo metu 
LSS Vyriausio Skautininko 
pavaduotojas.

Abu sūnūs jau seniai vedę 
augina savo vaikus ir dirba 
projektavimo įstaigose: Čes- 
vas -- International Shoe 
Machine Corp., o Romualdas 

- Raytheon Co. Jais a.a. 
Zofija ir jos vyras Steponas 
Kiliulis gali tikrai didžiuotis.

Velionė, be vyro, dviejų 
sūnų, jų žmonų ir penkių 
anūkų, paliko dar seserį Ak- 
seniją Vyšniauskienę Argen 
tinoje, brolius -- Stasį ir Vla
dą Lietuvoje, ir puseseres - 
Oną Jurgelaitienę ir Marytę 
Zinn čia Amerikoje.

Buvo pašarvota Joseph 
Lubin laidotuvių namuose. 
Palaidota rugsėjo mėn. 30 d. 
iš šv. Petro bažnyčios So. 
Bostone. Mišias atnašavo 
kun. Antanas Jurgelaitis. 
Jam asistavo kun. Antanas 
Baltrašiūnas, kun. Albinas 
Janiūnas ir kun. Jonas Kli
mas. Vargonais grojo komp. 
Julius Gaidelis. Palaidota 
Forest Hills kapinėse. Po lai
dotuvių Lietuvių Piliečių klu
bo užkandinėje So. Bostone, 
buvo židiniečių skoningai su
ruoštos vaišės.

Užuojautą reiškiame velio 
nės vyrui Steponui Kiliuliui, 
jos giminėms ir artimie
siems. Užjaučiame Česlovą 
ir Romą ir drauge liūdime 
jos netekus.

(K.N.)
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A.A. VINCO MAŠALAIČIO NETEKUS FLORIDOJE PAŠVENTINTOS

Nepermaldaujamas visuo- 
tinybės dėsnis tolydžio reti
na nepriklausomos Lietuvos 
pagrindinių puoselėtojų gre
tas. Vinco Mašalaičio nelauk 
ta mirtis nusmelkė jo šeimą, 
gimines ir artimuosius ir iš
vertė vieną pagrindinių ne
priklausomos Lietuvos šulų. 
Visi, kas jį pažino, patyrę jo 
mirtį, su gilia pagarba mini 
tą kuklų, reto sąžiningumo, 
nepaprasto kruopštumo, sa
vo jėgas nepriklausomai Lie
tuvai pašventusį žmogų. Jo 
kūrybinis indėlis atsistačiu- 
sios Lietuvos administraci
jai, ypač viešajai teisei, yra 
neįkainuojamas.

Vincas Mašalaitis gimė 
1892 m. birželio 24 d. Suval
kijos ūkininko šeimoje - Pilo 
tiškių km., Gudelių valsč., 
Marijampolės aps. Baigęs 
Marijampolės gimnaziją, me 
diciną studijavo Maskvos 
universitete. Gimnazijoje ak
tyviai reiškėsi slaptuose auš 
rininkuose (moksleivių orga
nizacija), o universitete -- 
lietuvių studentų draugijoje. 
Išėjęs medicinos mokslus 
(1918 m.) 1919 metų pradžio
je grįžo Lietuvon ir trumpą 
laiką dirbo gydytoju Karo li
goninėje. Iš čia tais pat me
tais perėjo į Ministerių kabi
netą (vėliau pavadintą Minis 
terių taryba) ir su juo jau 
nebesiskyrė visą nepriklau
somos Lietuvos metą, kol 
bolševikai, 1940 metų vasa
rą okupavę Lietuvą, jį atlei
do. Greta atsakingų adminis 
tracinių pareigų, jis studija
vo teisę naujai įsisteigusia
me Lietuvos universitete.

Ministerių taryboje Vin
cas Mašalaitis buvo reikalų 
vedėjas, generalinis sekreto 
rius, redagavo įstatymus ir 
kitus valdžios aktus skelbia
mąjį leidinį -- ‘Vyriausybės 
Žinios’. Dėka jo asmens do
rybių, ypač prie ilgamečio 
ministerio pirmininko Juozo 
Tūbelio, jam buvo patikėti 
patys svarbiausi ir slapčiau
si valstybės dalykai. Jis bu
vo ne tik oficialus Ministerių 
tarybos generalinis sekreto
rius, bet ministerio pirminin 
ko Juozo Tūbelio patikėtinis, 
jo dešinioji ranka, stropiau
sias ryšininkas ir pagrindi
nis ramstis visuose valsty
bės reikaluose. Tur būt, nė 
vienas įstatymas ir šiaip 
svarbesnis administracinis 
aktas neišėjo Mašalaičio ne
peržiūrėtas, neapmąstytas, 
nepataisytas, nepatobulin
tas. Už nuopelnus Lietuvai 
velionis Pespublikos Prezi
dento buvo apdovanotas
D.L.K. Gedimino II-jo laips
nio ordinu. Jo nuopelnus, 
puoselėjant draugiškus Lie
tuvos santykius su kitais 
kraštais, įvertino ir kitos 
valstybės, apdovanodamos 
jį savaisias ordinais.

Bolševikams antrą kartą 
veržiantis į Lietuvą, velionis 
1944 metų vasarą išėjo trem 
tinio keliu. Tremtinio dalią 
nešdamas Vokietijoje, veik
liai dalyvavo Lietuvos vada
vimo darbuose, eidamas iv ai 
rias pareigas Vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tete, kol pagaliau 1949 m. ru 
denį, kartu su savo šeima, at

A.A. Vincas Mašalaitis 

vyko į JAV. Čia jam prisėjo 
prakaitu ir sunkiu darbu pel
nyti duonos kąsnį sau ir šei
mai. Tačiau jis nenutraukė 
ryšio su Lietuvos vadavimo 
institucijomis: jis rėmė savo 
valstybine patirtimi ir sun
kiai uždirbtu pinigu. Man
ding, reikšmingiausia jo pas
lauga Lietuvos laisvei ir sva
rus įnašas istorijai -- tai jo 
parodymas (rašinys), pa
skelbtas JAV Senato Teisių 
Komiteto 1966 metų leidiny
je, vardu ‘Komunistų užgro
bimo anatomijos studija’, 
apie Sovietų Sąjungos klas
tą ir prievartą, okupuojant 
Lietuvą 1940 metų vasarą.

Mašalaičio mylimąją Lietu 
vą, išėjus iš jo dvasią alinu
sio darbo į pelnytą senatvės 

VYT. ALANTAS
(4) ------------------------

— Ims kam buvo žadėta, -- šįkart Gaudimantė kalbėjo 
dalykiškai. -- Aš noriu jums priminti, kad taika su Lietu- 

Iva Mozūrijai kur kas reikalingesnė ir svarbesnė, kaip kad 
Lietuvai su Mozūrija. Nuo jūsų karų ji daugiau kenčia, 

. kaip Lietuva nuo mozūrų: jiems reikia lietuvių bijoti, o ne 
jums mozūrų. Boleslovui susigiminiuoti su jumis didžiai 
naudinga. Tu, tėve, nieko nelaukdamas, liepk šios pilies 
medžiokliams trimituoti medžioklę: tešaukia jie varovus 
ir lakina šunis. Čia bus didelė medžioklė, ji užtruks tris 
dienas, aš medžiosiu su jumis: juk visi žino mane mėgs- 
tant medžioti, ir niekas nesistebės, kodėl aš Šilapilyje.

Traidenis ir jo broliai niūriai tylėjo, tik atsiliepė Sirpu- 
tis šyptelėdamas:

— Mūsų gudragalvė gerai sugalvojo: Boleslovas turės 
gerą patarėją ...

— Kaipgis, gerai sugalvojo! -- aturzgė su patyčia labai 
susirūpinęs Svilkenis. -- Tu viską keli padangėsna, ką tik 
mūsų dukterėčia pasako ar padaro. Užsimetė palaidūnė 
vyro ir spiovė į visus mūsų genties reikalus! Jei Boleslo
vas sužinos, kad mes jam įkišome žmoną nuo kito vyro 
guolio, kas bus? Jis gali mums ją grąžinti ir ko gero kerš
taudamas įsibrauti į mūsų šalį, užuot susitaikę, mes turė
sime dar aršesnį priešą ...

— Jei Boleslovas įsibraus į mūsų šalį, turės atsimokėti 
krauju. Jis pats tai gerai žino ir nedrįs kelti rankos, - at 
žėrė Sirputis, pertraukdamas brolį.

— Žinau ... Tarkime, kad mes karo su Mozūrija nebijo
me, bet vis vien turime kariaunos dalį atitraukti iš šiau
rės ir susilpninti jėgą prieš kryžininkus: juk tam mes su 
Boleslovu ir susitarėme, kad turėtume saugų užnugarį. 
O kur mūsų šeimos garbė? Rainys turi būti pakartas, o 
Gaudimantė turi atkentėti bausmę požemiuose, - kietai 
kalbėjo Svilkenis.

Kilo didelis ginčas tarp Sirpučio ir Svilkenio. Jų balsai 
dusliai dundėjo palubėmis ir Gaudimantės su Rainiu Li
kimas svyravo kaip ant plauko. Nežinia kaip tas jų barnis 
būtų pasibaigęs, jei vėl nebūtų įsiterpusi Gaudimantė. Ji

poilsį, pakeitė kita, mažytė, 
bet velioniui labai brangi Lie 
tuva -- sūnaus Putino šeima. 
Jąja velionis džiaugėsi, rūpi
nosi, jai aukojosi su nuošir
džiausiu atsidėjimu, geleži
ne ryžtimi, Mašalaičio atkak 
lumu ir nuolaidžiausia pakan 
ta nė kiek ne mažiau, kaip ir 
tai Lietuvai, kuriai jis atida
vė daugiau dviejų dešimtme 
čių gražiausio ir našiausio 
savo gyvenimo, kad tik jo 
vaikaičiams būtų pažįstamas 
suvokiamas ir mielas lietu
vio kelias. Deja, nebuvo lem 
ta velioniui pasiekti savo di
džiojo tikslo -- sulaukti vėl 
nepriklausomos Lietuvos 
aušros. Jis atsigulė amžino 
poilsio į svečią Amerikos že
mę Lietuvos laisvės glūdžią 
naktį, tvirtai tikėdamas, kad 
bent jo vaikaičiams likimas 
lems išvysti išbrėškusį Lietu 
vos laisvės rytą.

Vincas Mašalaitis mirė 
1975 m. spalio 25 dieną. Gilia 
me nuliūdime liko velionio 
žmona Bronė, sūnus Putinas 
su šeima, broliai -- Juozas 
(Lietuvoje) ir Petras (Angli
joje). Palaidotas po iškilmin 
gų pamaldų, atlaikytų šv. 
Andriejaus lietuvių bažny
čioje (Philadelphijoje), 1975 
metų spalio 29 d. Pensylva- 
nijos Prisikėlimo (Resurec- 
tion) kapinėse. Šermenyse, 
pamaldose ir laidotuvėse da
lyvavo gausus būrys velio- 
nies ir jo šeimos draugų ir 
pažįstamų. Laidojimu rūpi
nosi M. Bigenio laidotuvių įs 
taiga.

Tenebūnie velioniui perne 
lyg sunki Amerikos žemės 
slėga!

Br. Nemickas

LIETUVIU KAPINES
Spalio 25 d. buvo apvaini

kuotos kapinių įsigijimo ini
ciatorių pastangos įsigyti lie 
tuvių skyrių gražiose Palm 
Beach Memorial Gardens ka 
pinėse. Tą dieną iškilmingo
je programoje, vadovaujant 
B. Aušrotui, kun. A. Senkus 
pašventino ‘Lithuanian Gar- 
den’ - kapinių skyrių, kuria
me ateityje bus laidojami tik 
lietuviai.

Kapų šventinimo iškilmės 
buvo pradėtos šv. mišiomis 
St. Paul of the Cross katalikų 
bažnyčioje; jas atnašavo kun. 
A. Senkus, gi su juo konsele- 
bravo kun. Jonas Borevičius 
SJ iš Chicagos. Per mišias 
giedojo solistė O. Jameikie- 
nė-Blandytė.

Po pamaldų virš gero pus
šimčio tautiečių nuvyko į ka
pines, kuriose šventinimo a- 
peigų koordinatorius B. Auš 
rotas pakvietė susikaupti ir 
keliant trispalvę buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Po 
trumpos B. Aušroto įžangi
nės kalbos, kun. A. Senkus 
paskaitė šventinimo maldas 
ir po to išbarstė kapinių 
plote saują žemės nuo Nemu 
no krantų. Savo žodyje kun. 
A. Senkus priminė susirinku 
siems, kad ‘tuo metu.kai mū
sų Tėvynėje išniekinami kry 
žiai, kai žmonėms neleidžia
ma viešai melstis, šioje lais
voje šalyje mes galėjome pa
šventinti savo kapus.’

Po kun. A. Senkaus žodžių 
sveikinimus Auksinio Flori
dos Kranto apylinkės narių 
vardu perdavė O. Liutermo- 
zienė, buvusio kapinių įsigi
jimo k-to vardu A. Biliūnie

KARALAITĖ
DIRVOS KONKURSE

paprašė dėdes nutilti ir tarė, kreipdamasi į Svilkenį:
— Tu mano dėdė, žinau, turiu tavęs klausyti, kaip savo 

tėvo, tik tu užmiršai, kad aš nesu iškamša, kurią tu gali 
blaškyti, kad ir genties naudos vardan. Aš jums neprieš
taravau, aš sutikau aukotis genties naudai ir tekėti 
už mozūrų kunigaikščio, o tu, dėde Svilkeni, vis vien rei
kalauji mano pražūties tik dėl to, kad iš meilės aš pasirin
kau vienintelę savo laimės naktį. Kaip tu drįsti apšauki- 
nėti mane už tai palaidūne ir grasinti bausme? -- šūktelėjo 
karalaitė pažiūrėdama į jį pilnomis rūstybės akimis. -Jei 
taip, tai ir aš turiu jums ką pasakyti: jei jūs nužudysite 
Rainį ir įmesite mane į kalėjimą, visa Lietuva, ir visi 
mūsų kaimynai sužinos, kas šiąnakt šioje pilyje atsitiko, 
ir ką jūs laimėsite? Kaip bus tada su jūsų šeimos garbe? 
pražudysite mane ir Rainį, jūsų draugystė su Boleslovu 
nutrūks, o gal dar ir mozūrų kerštą užsitrauksite sau ant 
galvos. Aš jums siūlau išeitį ...

— Tu čia nepūsk mums dūmų akysna: Rainys turi būti 
pakartas, - perrėkė ją Svilkenis.

— Dėde, aš tau sakau: Rainiui nenukris nė vienas plau
kas! ~ karalaitė pasakė taip šaltai, kad vyrams lyg šaltelis 
nuvilnijo pagaugais. - Jis nekaltas! Argi jūs tariate, kad 
jis mane per prievartą atsigabeno į savo pilį? Tai buvo 
mano valia, o ne jo! Aš jį myliu ir, jei sutuoktuvės su Bo
leslovu iširs, man bus laimingiausia diena, jei aš ištekėsiu 
už jo.

— Cha, cha, cha! - piktai nusikvatojo Svilkenis. - Ji 
tekės už savoužtūpio! Gerai, tu mūsų dukterėčia, mes ta
ve mylime, bet tu netvarkysi mūsų šeimos reikalų. Tar
kime, tu norėjai naktį atsidaužti į šią pilį, bet Rainys vy
ras, jis turėjo žinoti ką darąs, jis turėjo jausti atsakomy
bę ir atkalbėti tave nuo tokių beprotiškų jaunos mergos 
užgaidų.

nė ir kun. J. Borevičius, SJ. 
PLB CV vicepirmininkas. Iš
kilmės baigtos Marija, Mari
ja giesme, kurią giedant bu
vo nuleista mūsų trispalvė.

Užbaigus iškilmes J. Jaku 
bauskas pakvietė visus susi
rinkusius į netoliese esančią 
svetainę kiek atsigaivinti ir 
pasidalinti įspūdžiais. Vaišių 
metu jis padėkoje visiems 
tautiečiams už atsilankymą į 
šia lietuvių solidarumo šven
tę, kad tuo būdu jie parėmė 
iniciatorių pastangas įsigyti 
‘amžiną miestą’.

Spalio 31 d. susirinkime, 
kapinių savininkų susitari
mu, slaptu balsavimu nutar
ta likviduoti kapinių įsigiji
mo komitetą (80% pasisakė 
už panaikinimą) ir visas arti
mui pagalbos, religinių iškil
mių ir kitas sociališko pobū
džio šventes perduoti LB 
Palm Beach County apylin
kės valdybai. Tuo būdu LB 
PBC apylinkės lietuviai žen
gė dar vieną svarbų žingsnį 
jungtinio darbo kryptimi.

(ba)

• MARIJA ŽUKAUSKIE
NĖ dalyvavo kolektyvinėje 
meno parodoje, šv. Andrie
jaus par. salėje, Philadel
phijoje. Parodoje savo dar
bus taip pat išstatė dail. 
Petraitis iš Elizabeth, skulp. 
Jankauskas iš New Yorko ir 
skulp. Vaškys iš Philadelphi
jos. Parodą aplankė daug 
žmonių ir įsigijo nemažai me 
nininių darbų. Parodą suren
gė lit. mokyklos tėvų komi
tetas.
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• ŠEŠTADIENIO, lapkri
čio 15 d. vakare eilės žmonių 
rinkosi į Jaunimo Centrą, į 
Margučio rengtą koncertą- 
balių. Šalia vyresniosios kar 
tos atstovų daug matėsi jau
nimo, o taip pat ir svetimtau
čių, balerinos V. Karosaitės 
profesijos bendradarbių -- 
baleto šokėjų. Apie 8 v.v. 
scenoje pasirodęs Margučio 
radio programų vedėjas P. 
Petrutis pirmiausia pastebė
jo, kad Margučio įkūrėjui 
komp. Vanagaičiui pasiro
džius scenoje, publika prap
liupdavo juoku. Jis tokios 
magiškos galios neturįs. Bet 
aplamai P. Petručio įžan
ginis žodis buvo gerai apgal
votas, pilnas labai realaus hu 
moro. Pristatydamas prog
ramos dalyvius ir pabrėžęs, 
kad mūsų muzika, dainos ir 
šokis šį vakarą skiriamas ok. 
Lietuvai, P. Petrutis primi
nė, kokiais skirtingais ke
liais iš Lietuvos į laisvę 
pasitraukė visi trys koncer
to atlikėjai. Balerina V. 
Karosaitė buvo iš Lietuvos 
išvežtas 1944 m. dar maža 
mergaitė; Vida Vaitkutė, iš 
Berlyno atvykusi šio vakaro 
koncerto atlikti, į laisvąjį pa
saulį 1971 m. atvyko per 
Maskvą, V. Vokietiją, Izraelį, 
Paskutinis pabėgėlis, muz. 
A. Jurgutis, laisvę pasiekė 
1974 m. per Jugoslaviją ir 
Italiją. Visi tie trys meninin 
kai ir atliko Margučio kon

GAUDIMANTĖ
PREMIJUOTA NOVELĖ

— Cha, cha cha! -- savo rėžtu nusijuokė Gaudimantė. -- 
Gal tu, dėde, manai, kad jis pirma turėjo ateiti pas tave 
paprašyti patariamas? Gal tu manai, dėde, kad jūs ar rai
nys galite mane pūkštyti šen ir ten, kaip pienės pūkelį?

Plati Svilkenio krūtinė kilnojosi iš didelio tūžmo, ir jis 
rėkte suriko, kreipdamasis į valdovą Traidenį:

— Suvaldyk tą neklaužadą ir leisk man jos viliūgui nu
leisti kraują!

— Neleisk jam! -- atrėkė Sirputis.
— Gal tu jį užstosi savo krūtine? Apginsi savo dukte

rėčios užtūpi? -- tyčiojosi Svilkenis.
— Tėte, aš tau sakau, kas bus, jei tu leisi Rainį nužudy

ti! -- labai susijaudinusi Gaudimantė atsigręžė į tėvą.
— Negrąsyk tu man ir nutilkite! -- rūsčiai atsakė 

Traidenis.
Valdovas sėdėjo galvą nuleidęs. Jis niekad nepajėgė 

kaip reikiant savo dukros suprasti, tik jautė jos trapiame 
kūne slypint tvirtą dvasią. Tu gali ją sunaikinti, bet pa
laužti nepalauši. Ar ji tą berną myli, ar tai buvo jos tik 
vienos nakties užgaida, jis nežinojo, bet gana to, ka ji pasi 
elgė, kaip užsimetė, ir čia nieko nebegalėjai padaryti. Da
bar ji sugalvojo ne tokią jau blogą išeitį: surengti me
džioklę karalaitės gimtadieniui atžymėti! Skamba įtikė
tinai, tik nežinia, ar skalikų skalijimas užglušins jos nakti
nės kelionės garsą? Šiaip ar taip, bet pabandyti verta.

— Kur tas tavo bernas? -- Traidenis pakėlė galvą, pa
žvelgdamas į dukrą.

Gaudimantė priėjo prie durų ir šūktelėjo:
— Rainy, ateik!

Jam pasirodžius tarpduryje, į jį susmigo rūstūs Lietu
vos valdovų žvilgsniai, tarsi jie būtų jį pamatę pirmą kar
tą. Gaudimantė atsistojo šalia jo, lyg sakydama: - Nelies • 
kitę jo!

— Liepk tučtuojau trimituoti medžioklę, - tarė valdo
vas, perverdamas jį akimis. - Tesusirenka varovai ir šau
liai: medžiosime po tavo girią.

— Bus padaryta, valdove, -- Rainys išėjo.
Medžioklė užtruko tris dienas. Traidenis piktdžiūgau- 

damas liepė Rainiui atidaryti visus maisto sandėlius ir vy
ninę. Medžiokliai viešėjo tris dienas ir naktis, ir, kai val
dovas su Gaudimantė ir palyda iškeliavo Vilniun, Šilapi- 
lio vyno požemiai ir maisto sandėliai liko tuštutėliai. Ka
ralius net ir Gaudimantei dovanotą žirgą išsivedė.

Valdovui grįžus Vilniun, už dviejų dienų atkeliavo Bo
leslovo pasiuntiniai prašyti Gaudimantės rankos.

Rikis Rainys galutinai užsidarė Šilapilyje. Pilėnai maty 
davo jį mėnesėtomis naktimis rymantį pilies kuore. Nuo 
tų įvykių praėjo metai, gal daugiau. Kartą jis ištraukė į 
karą, pagarsėjo savo narsybe, bet į Šilapilį nebegrįžo ...

AUTORIAUS PRIERAŠAS

Traidenis įsigalėjo Lietuvoje 1270 m. po 7 metų sąmy
šio, kad buvo nužudyti 4 valdovai, ir viešpatavo iki 1282 . 
Istorijos šaltiniuose atžymėta, kad jis turėjęs dukterį 
vardu Gaudimantė, atseit, tas vardas yra istorinis. Taip 
pat šaltiniai mini ir 4 jo brolius: Beržą ( Borzo?), Lesį, S vii 
kėnį ir Sirputį. Beržas, Lesys ir Svilkenis žuvo kovodami 
su Voluine. Sirputis darbavosi su Traideniu: mirus valdo 
vui, dingo ir Sirpučio vardas.

Gaudimantę Traidenis išleido už mozūrų kunigaikščio 
Boleslovo II į Polocką. Ji buvo pakrikštyta Sofijos (t.y. 
‘išminties’) vardu. Kai kurie šaltiniai ją mini lotynišku 
vardu: Gaudemunda Lithuana. Matyt, ją buvus iš tikrųjų 
išmintingą moterį ir didelę savo tėvo gerbėją, nes vieną 
iš pirmujų sūnų pkrikštijo Traidenio vardu. Tai buvo pir
mas ir, turbūt paskutinis atsitikimas, kad mozūrų-lenkų 
karališkon giminėn įsiterpė lietuvių pagoniškas vardas. 
Metraštininkas J. Dlugošas Gaudimantę apibūdina kaip 
‘garbingą, reto mandagumo ir pasišventimo moterį’. 
Boleslovas II, vesdamas Traidenio dukterį, norėjo 
apsaugoti Mozūriją nuo lietuvių puldinėjimų. Ir tikrai, po 
tos santuokos Lietuvos ir Mozūrijos santykiai ilgam 
laikui pagerėjo.

certo-baliaus programą.
• KAI scenoje pasirodė sol. 

Vida Vaitkutė, grakšti kaip 
vijurkas ir turinti neeilinį ne 
tik muzikinį, bet ir vaidybinį 
talentą, scenoje prie pianino 
jau sėdėjo jos akompaniato
rius muz. A. Jurgutis. Tai 
buvo kažkas naujo. Solistė, 
vos pasirodžiusi scenoje, tuo 
jau uždainavo ‘Atskrend 
sakalėlis’, kviesdama ir pub
liką įsijungti. Nuo pirmosios 
akimirkos tarp solistės ir 
publikos užsimezgė šiltas ry
šys iki paskutinės koncerto 
minutės antrojoje progra
mos dalyje, kai solistė uždai
navo ‘Sėk, sesute, žalią rūtą, 
kad Lietuva laisva būtų ...’ 
Ta daina, į kurią įsijungė ir 
banketo dalyviai, ir buvo už
baigta apie pusantros valan
dos užtrukusi koncerto prog
rama. Atlikdama estradinio 
pobūdžio koncertą ir okup. 
Lietuvoje išgyvenusi iki 
1971 m., be abejo, solistė dai
navo daugumoje okup. Lietu 
voje gyvenančių kompozito
rių kūrinius, iš kurių išsisky
rė solistės mėgiamas komp. 
Vaitkevičius. Dainai apie iš 
karo grįžusius kareivius ir iš 
džiaugsmo pravirkusias gė
les, labai nostalgiškai ir savo
tiškai veikiančiai klausyto
jus - bet parašytai sovieti
niams kariams -- solistė, 
prieš pradėdama ją dainuoti, 
davė paaiškinimą, kad kiek
vienas klausytojas tuos žo

džius gali savaip suprasti ir 
savaip interpretuoti. Rašan
čiam buvo labai aišku, bet 
kai kas iš klausytojų turėjo 
ir kitokią nuomonę. Juoba, 
iš Maironio ‘Jūratė ir Kasty
čio’ baladės išleistos tos vie
tos, kur minimas Dievas. 
Aišku, okup. Lietuvos kom
pozitoriai kitokio pasirinki
mo neturėjo. Aplamai, Vidos 
Vaitkutės, mezzoaoprano, 
dabar aktyviai dalyvaujan
čios V. Berlyno muzikiniame 
gyvenime, koncertas didžia
jai daliai publikos labai pati
ko.

• SU akomponiatorium 
muz. A. Jurgučiu solistę riša 
sena pažintis. Antrosios so
vietinės okupacijos metu jie 
abu mokėsi Kauno ir Vil
niaus muzikos mokyklose, 
buvo pažįstami. Todėl akom
panuodamas muz. A. Jurgu
tis atidavė visą savo širdį. 
Muz. A. Jurgutis taip pat pa
skambino jo sukurtą kūrinį 
‘Likimo paukštis’, kurs, anot 
kompozitoriaus žodinio intar 
po, yra mūsų visų likimo sim 
bolis, liudijantis ir tėvynėje 
ir išeivijoje gyvenančių lietu 
vių nepalaužiamą dvasią. 
Muz. A. Jurgutis susilaukė 
nuoširdžių, audringų ploji
mų. Trečiasis programos da 
lyvis -- baleto šokėja Violeta 
Karosaitė -- atliko du baleto 
kūrinius: pagal jos pačios 
choreografiją atliko įspūdin
gą ištrauką iš Čiurlionio ‘Ju
os’ ir spalvingą, aukštam me 
niniam lygyje atliko ‘Sagi- 
tarijų’. Visi, o ypač jaunoji 
karta, gabiai lietuvaitei bale 
rinai sukėlė šiltas ovacijas. 
P. Petrutis, užbaigdamas 
mielus įspūdžius palikusį 
koncertą, prabilo karštu po
litiniu reikalu: muz. A. Jur- 
gučio žmonos ir dukros Dai

nos Lietuvos okupantai dar 
vis neišleidžia pas vyrą ir tė
vą. Koridoiuje esą laiškų ir 
telegramų pavyzdžiai. Kvie
tė siųsti juos prezidentui 
Fordui, prašant prezidentą 
dėti pastangas, kad vieną 
dieną Jurgučiu šeima susi
jungtų laisvėje laimingam 
gyvenimui.

• LAPKRIČIO 5 d. suėjo 
metai, kai Simas Kudirka su 
žmona, vaikais ir motina, pa
leistas iš sovietų kalėjimų at 
vyko į JAV. Amerikiečių ir 
lietuvių spauda, televizija ir 
radijas tą žinią skelbė kaip 
didelę sensaciją. Lietuviai 
ypatingai triumfavo,kad su 
įtakingų laisvojo pasaulio po 
litikų pagalba laimėta ilga ir 
atspari kova prieš sovietinį 
milžiną. Lapkričio 16 d. S. 
Kudirka su žmona, dukra ir 
motina pirmą kartą atvyko į 
Chicagą. Amerikiečių spau
da, televizija ir radijas skel
bė, kad Midway aerodrome 
jį pasitiko iki 10,000 žmonių. 
Kai tą patį vakarą Šarkos 
restorane buvo surengtas Si 
mui priėmimas, susigrūdo 
tiek žmonių, kad ir kai ku
riems spaudos atstovams ne 
bebuvo vietos. Margučio va
dovas P. Petrutis Simo atvy
kimo metines prisiminė Mar 
gučio radijo bangomis. Buvo 
pažadėta paruošti albumą su 
fotografijomis ir dokumenti
ne medžiaga apie Simo gau
sias keliones JAV ir Kanado 
je. Įdomu, kokioje padėtyje 
dabar yra tas albumas. 
Simo Kudirkos (drauge su 
rež. J. Jurašu) gyvas pasiro
dymas ir taiklios, dokumen
tuotos kalbos Sacharovo tri
bunole Kopenhagoje liudija, 
kad S. Kudirka tebėra pilnas 
jėgų ir ryžto skelbti pašau- 

liui apie okupanto daromas 
skriaudas Lietuvje gyvenan
tiems.

• M.K. ČIURLIONIO MI
NĖJIMAS įvyks sekmadienį 
gruodžio 7 dieną 4 vai. p.p. 
Lietuvių Taut. Namuose, 
6422S. Kedzie Avė., Chica
goje. Lietuviškoji visuome
nė kviečiama šioje popietėje 
gausiai dalyvauti.

Popietės programoje dail. 
A. Kurauskas supažindins 
su M.K. Čiurlioniu dailinin
ku, o pianistė Birutė Nasvy- 
tytė-Smetonienė paryškins 
M.K. Čiurlionio muzikinę kū 
rybą ir paskambins jo kūri
nius.

Popietę rengia Lietuvių 
Moterų Federacijos Chica
gos klubas ir Lietuvių Tau
tiniai Namai.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Ohio, Michigano ir Vi 
dūrio Vakarų apygardų apyl. 
pirmininkų suvažiavimas į- 
vyks š.m. lapkričio 29-30 d. 
Chicagoje Jaunimo Centre. 
Dalyvaus PLB pirm. B. Nai
nys, KV pirm. J. Gaila ir kt.

• LIETUVIŲ VETERINA
RIJOS GYDYTOJŲ Draugi
ja išeivijoje rengia metinę 
vakarienę š.m. gruodžio 
mėn. 6 d. 7 v.v. Lietuvių Tau 
tiniuose Namuose, 6422 S. 
Kedzie Avė. Vakarienės 
metu D-jos pirm. dr. K. Kar- 
nauskas padarys metinį 
draugijos veiklos pranešimą

Programą išpildys Spyg
lių ir Dyglių redaktorius dr. 
S. Aliūnas Aloyzas Baro
nas. Taip patTbus rodomos 
skaidrės iš okupuotos Lietu
vos gyvenimo. Ekrane maty 
sime ir veterinarijos Akade
miją Kaune. Šokiams gros 
Ąžuolas Stelmokas.

Visi kolegos su svečiais 
kviečiami dalyvauti. Regis
truotis pas dr. K. Karnauską 
tel. (312) 581-3187.

BUS RODOMI 
DOKUMENT ALINIAI 

FILMAI

Lapkričio 28 d. Tėviškės 
parapijos salėje Chicagoje, 
6639-41 So. Troy St., bus ro
domi du dokumentaliniai fil
mai, kuriuose parodoma nie
kur neskelbiamas rusų kari
nis potencialas, kuris yra 
priežastimi išvarymo Ameri 
kos gynybos sekretoriaus 
Schlesingerio ir ČIA direk
toriaus Colby.

Antrame filme parodoma, 
kaip komunistinis elementas 
siekia nuversti šio krašto vy 
riausybę ir valdžią paimti į 
savo rankas.

Abu filmai tęsiasi 30 minu 
čių. Filmus rodys Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis.

• VITALIS ŽUKAUSKAS 
mūsų visuomenėje populia
rus aktorius, lapkričio 12 d. 
išskrido Australijon ilges
nėm gastrolėm -- pramatyta 
alankyti didesnieji miestai, 
kaip Perth, Adelaide, Mel- 
bourne, Sydney ir kt. Gas
troles globoja Australijos 
LB Krašto Valdyba. Ameri
kon grįžta gruodžio pradžio
je.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

VIENINGUMO KELIU -
PASISEKIMAS IR PAREIGA

gyveno Oldenburgo tremti
nių stovykloje.

Bronius Gražulis, visada 
mėgęs dirbti su jaunimu, jau 
tė gyvą reikalą mokyti jau
nimą tokių būtinų gyvenimo 
dalykų, kaip buhalterijos, 
sąskaitybos bei praktiškų 
prekybos elementų. Tiek 
Lietuvoje, tiek Vokietijoje, 
steigė moksleivių kooperaty 
vus sveikais ekonominiais

(Nukelta į 9 psl.)
Neįprastai šviesi lapkričio 

saulė, tingiai savo spindu
lius atrėmusi į šaligatvį, me
ta akinantį atspindį į ‘Sala- 
mander’ krautuvės iškabą. 
Šoninėse vitrinose pirkėjus 
vilioja dailiai išrikiuotos ele
gantiškos, puikių batukų po
ros. Krautuvė apšviesta ir - 
nežiūrint to, kad ramus 
sekmadienio popietis - pato
giose dėdėse sėdi eilės pir
kėjų, kurių tarpe mikliai su
kasi grakščios pardavėjos ir 
patys tos krautuvės savinin
kai, Bronius ir Akvilina Gra
žuliai.

Jei eiliniam praeiviui ‘Sala 
mander’ avalynės krautuvė 
artimoje Clevelando vakari
nėje pusėje tėra tik viena iš 
daugelio prekybos įmonių, 
tai mums, lietuviams, ana
pus stiklinių krautuvės durų 
randasi dar viena lietuviš
kos emigracijos gyvenimo is
torija.

Bronius Gražulis, Cleve
lando visuomenei pažįsta-

Bronius Gražulis - Salamander firmos atstovas 
Clevelande.

New Yorko Vyrų choro 
PERKŪNO metinis

KONCERTAS
ĮVYKSTA GRUODŽIO 6 D. 7:30 V.V. PUNKTUALIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BOULEVARD 
BROOKLYN, N.Y.

PROGRAMĄ ATLIEKA:
Sol. Genė Antanaitytė-Ugianskienė
Debiutantas — sol. Petras Tutinas

'Vyrų Choras, dirigentas Vytautas Daugirdas

PO KONCERTO
LINKSMAVAKARIS

VEIKS BUFETAS
ŠOKIAMS GROJA "A M O U R” ORKESTRAS
PALYDINT JUOZUI NAKUI

ĮĖJIMAS $5.00 Suaugusl.m 
$ 3.00 Studentam

STALUS IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI PAS:

A. RAZGAITĮ (212) 327-2019
S. KARMAZINĄ (212) 441-1252

IR “PERKŪNO” CHORO NARIUS

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

mas kaip gabus ir sėkmingas 
prekybininkas, visuomeni
ninkas ir lietuviškų kultūri
nių bei socialinių institucijų 
rėmėjas, savo asmenyje jun
gia du įdomius elementus: 
lietuviui retą prekybinį ta
lentą su stipriu lietuviško lo
jalumo ir savo visuomenei 
pareigingumo jausmu.

1934 metais baigęs Vytau
to Didžiojo Univarsiteto hu
manitarinių mokslų fakulte
tą, perėjo studijuoti į Preky
bos Institutą. Savininkas 
dviejų diplomų, jis savo gy
venimo karjeros pradžioj dir 
bo ekonominėje srityje, eida 
mas Lietuvos Banko Valiutų 
Komisijos referento parei
gas. Šalia to, sudarė ‘Gabi
jos’ Importo bendrovę. Bū
damas Kaune, susipažino su 
savo būsima žmona Akvilina 
Jurėnaite, energinga aukš- 
taite, kuri jau tada Kaune tu 
rėjo įsteigusi universalinę 
delikatesų bei smulkių reik
menų krautuvę. Bronius ir 
Akvilina Gražuliai susituokė 
1941 metais. Bolševikų oku
pacija, sugriovusi lietuviško 
ekonominio gyvenimo insti
tucijas, likvidavo ir ‘Gabiją’. 
Kurį laiką Broniui pavyko to 
liau eiti pareigas valiutų ko
misijoje, tačiau į 1941 m. pa
vasarį, patikimų asmenų į- 
spėtas, metė tarnybą ir ėmė 
slapstytis, kad išvengus a- 
rešto bei išvežimo. Vokie
čiams okupavus Lietuvą, 
Bronius pradėjo dėstyti pre
kybos mokslus Kauno Aukš
tesniojoje Prekybos mokyk
loje. Vėliau buvo paskirtas 
istorijos mokytoju Marijam
polės Rygiškių Jono gimna
zijoje. Bolševikams besiarti
nant prie Lietuvos antrą kar 
tą, Bronius ir Akvilina Gra
žuliai pasitraukė į Vakarus 
ir, iki atvykimo į Ameriką,

Kalėdų Senio šventės laimėjimų lošimas!

CONTROL NO.

JAU PARDUODAMI! ADJ153R

DRAVVING DATE

Matcn 
Snovvflakes $100,000

000000
$500$5,000

00000 0000
SEQ CODE

Štai čia yra viskas paruošta. Ekstra lote
rijos lošimas šventėms. Dalyvaujant pa
čiam Ohio nepakeičiamam Kalėdų seniui 
su maišu piniginių dovanų... Iki $1OO, OOO! 
Reikia tik vieno dolerio įsijungti į malonu
mą. Bet skubėkit. Jūs turite penkias savai
tes laimėti šią šventės nuotaiką!
Turėkite keturius dviskaičius ištrauktų 
snaigių numerius ir laimėsite $20, OOO! 
Turėkit kuriuos nors tris ir laimėsite 
$250; ir kuriuos nors du - laimėsite $1O. 
Turėkite 6 skaičių numerį ištrauktą ir 
laimėsite $1OO, OOO! Turėkite 5 skaičių 
ištrauktą numerį ir laimėsite $5,000. 
Turėkit 4 skaičių ištrauktą numerį ir 
laimėsit $500.

DfiL PADĖKOS DIENOS ŠVENTES ŠIOS SAVAITES REGULIARI OHIO TV PROGRAiMA 
IR TRAUKIMAI BUS MATOMI PENKTADIENI TUO PAČIU LAIKU 7:30 V.V. STOTI4 
RASITE SAVO TV PROGRAMOSE.
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CLEVELANDE...
(Atkelta iš 8 psl.)

pagrindais, rodydamas bū
dus, kaip sukelti kad ir nedi
delį pagrindinį kapitalą, ku
riuo būtų galima operuoti 
nedidelio masto kooperaty
vus. Įdomiai pailiustravo se
kančiais pavyzdžiais. Lietu
voje kooperatyvų būdavo 

praktikuojama užpirkti išti
sus operos ar teatro spektak 
liūs, skatinti moksleivius pla 
tinti pilietus ir, iš gauto pel
no, sudaryti pradinį kapitalą 
moksleivių reikmenų koope
ratyvui. Vokietijoje mokslei 
vių kooperatyvai, už 10 mar
kių išsinuomavęs tuo metu 
populiarią filmą ‘Liūtų me
džioklė’, už įėjimą imdamas 
po vieną markę, uždirbo pa
kankamai pinigų, kad galėtų 
finansuoti vertingas mokslei 
vių ekskursijas. Tuo būdu 
Bronius Gražulis bandė pri
traukti jaunimą prie verslo, 
paruošti paktiškai ir teore
tiškai gyvenimui tuos, ku
rie gyvenime planavo vers
tis prekyba ar eiti į sąskaity
bos bei buhalterijos sritis, 
kurios mūsų tautoje buvo ge 
rokai apleistos. Jose, tačiau, 
reiškėsi ir sėkmingai dirbo

ne lietuvių kilmės asmenys.
1952 metais atvykęs į Cle- 

velandą, Bronius Gražulis, 
padirbęs keletą metų Fordo 
įonėje, su savo patyrusia ir 
darbščia žmona, atidarė po
puliarią Baltic delikatesų 
krautuvę, tuo metu tirštai 
apgyventame lietuvių rajo
ne netoli Dirvos, lietuviško 
banko ir šv. Jurgio parapi
jos. Po dešimties sėkmingų 
prekybos metų, vienu metu 
būdami savininkais net ketu 
rių prekybos įmonių Cleve
lande ir Detroite, Gražuliai 
nutarė likviduoti visas kitas 
įmones, kaprizingo likimo 
pastūmėti į aukštos kokybės 
importuotos vokiškos avaly
nės prekybą. Iš vieno vokie
čių tautybės asmens priė
męs didelio kiekio batams 
užsakymą, pristatęs prekes, 
jų negalėjo parduoti. Sala- 
mander agento pasiūlytas, 
Bronius Gražulis nutarė ati
daryti Salamander avalynės 
agentūrą. Vėliau taip pat su
darė sutartį su ‘Komiko’ ben 
drove, gaminančia kambari
nius batus vyresnio amžiaus 
moterims, bei patogią namų 
avalynę.

Šiuo metu Salamander 
krautuvė savo patalpomis ir 

(Nukelta į 10 psl.)

A Z CONSTRUCTION
Tel. (216) 228-3571

IŠ LAUKO / VIDUJE 
TAISYMAS... KEMODELIAVIMAS 

Specialiai įrengiamos iš plytų ir akmenų 
ugniakurai

Painting Gutters-Roofing
Paperhanging Storms-Screens
Plastering Plumbing

Heating and Cooling
BET KOKĮ DARBĄ MAŽĄ.'.. AR DIDELĮ!

Namų savininkai skambinkit A Z... nes mes 
rūpestingai atliekame darbą!

JĄU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks.jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
.152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 4^114

DIRVA 9

Iš praeities šešėlių ... Lietuvos laisvės komiteto pirm. V. Sidzikauskas 1968 m. 
kalbasi su Laisvės Žiburio radijo programos New Yorke direktoriumi P. Keziu, 
komentuojant žygį į Washingtoną, kuris išgarsino lietuvių vardą.

mayco 
budget 

stores

Pasisakykit už patogumą 
su patogiais "Relaxer” batais
Thrallmates® gamybos
Patogūs batai su lengvos dirbtinos odos 
viršum, kuris niekad nereikalauja valymo, 
tik nušluostai švariai su drėgnu skuduru. 
Minkštas irpatogus vidus su pritaikančiais 
crepe padais. Galim a gauti juodos, smėlio 
ar baltos spalvos. Dydžiai 5-10 vidutiniai 
ir nuo 6 iki 1O platūs. Dept. 71 Budget 
Women’s Shoes.
Paštu ir telefonu užsakymai priimami. 
Skambinkit 241-3070 bet kuriuo laiku.

PIRKIT MIESTE
ŠIANDIEN 10-6.

Pirkit mieste pirmadienį 10-8:30, Heights, Parmatown, Great Northern, 
Great Lakęs Mali, Southgate iki 9:30. Sheffield iki 9. Mes duodame ir 
keičiame Eagle Stamps.
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Kar. A. Juozapavičiaus saulių kuopa 
GRUODŽIO 6 D. 7 V.V.

LIETUVIU NAMUOSE, 877 E. 185 St.
ruošia kuopos 5 metų sukakties

MINĖJIMĄ-KONCERTĄ
BUS V. IŠGANAIČIO PASKAITA IR 
PIANISTO ANTANO SMETONOS 
KONCERTAS.
Programoje Scarlatti, Beethoveno, 
Čiurlionio, Ravel, Chopin kompozitorių 
kūriniai.

ĮĖJIMAS Į MINĖJIMĄ-KONCERTĄ $3.00. 
Pensininkams ir moksleiviams $2.00.

PO KONCERTO VEIKS BARAS IR BUFETAS

Skautininkių Draugovės Clevelande iniciatyva š.m. gruodžio 24 d. yra ruošiamos 
bendros Kūčios Naujosios parapijos salėje, kuriose visi yra kviečiami dalyvauti. Re
gistruotis pas ps. Dalią Orantaitę, tel. 944-7438, arba s. Albiną Petukauskienę tel. 
531-3872. Nuotraukoje Dr-vės valdyba: Iš kairės: v.s. Regina Nasvytienė - sekr., 
v.s. Stefa Gedgaudienė - pirm., v.s. Stefanija Radzevičiūtė - ižd. ir ps. Dalia 
Orantaitė - pirm, pavaduotoja.

CLEVELANDE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

inventoriumi yra didžiausia 
avalynės krautuvė Clevelan
de. Didžiąją daugumą klijen- 
tūros (apie 70%) sudaro vo
kiečių tautybės pirkėjai. 
Praktiškus krautuvės dar
bus atlieka darbščioji Akvi- 
lina Gražulienė, kurios ran
kose randasi inventoriaus 
tvarkymas, pardavėjų prie
žiūra, lentynų tvarka ir net 
pati krautuvės išvaizda bei 
švara. Patalpos yra didelės, 
erdvios ir užima visą pastato 
plotą nuo Lorain gatvės iki 
Market Street. Erdvios rū
sio patalpos talpina krautu
vėje netelpančią avalynę vai 
kams, vyrams ir moterims.

Bronius a Akvilina Gražu
liai savo gyvenimo neriboja 
finansiniais pasisekimais, o 
didelę dalį laiko ir pajamų au 
koja lietuviškos visuomenės 
labui. Jie yra žinomi, kaip 
įvairių mūsų institucijų me
cenatai ir rėmėjai. Tame 
skaičiuje yra lituanistinės 
mokyklos, Balfas, Grandinė
lė, Čiurlionio Ansamblis ir 
t.t. Bronius Gražulis, ilga
metis Clevelando LB apylin
kės vicepirmininkas, šiuo 
metu specialiai paskirtas di
džiųjų parengimų reikalams, 
mūsų visuomeninėje veiklo
je pasigenda viduriniosios 
kartos lietuvių. Viename po
sėdyje dalyvavęs aktyvus 
jaunimo atstovas padaręs 
tokią (domią pastabą: ‘Aš čia 
matau garbingus pensinin
kus, žymiai vyresnio am
žiaus asmenis ir jaunimo at
stovus. Kur yra vidurinioji 
karta, kuri mus užaugino, 
kad užpildytų tą spragą tarp 
senosios ir jaunosios kartos?’

Bronius Gražulis su to jau
nuolio pastaba sutinka. Vidu 
rinioji karta atrodo esanti 
apatiška lietuviškam veiki
mui. Ar tai būtų rūpestis 
augančia šeima? Ar tai būtų 
kovos su gyvenimu realybės 
rezultatas? Ar tai būtų tik 
patogaus gyvenimo įtaka, lė
tai malšinanti savo tautai pa 
reigos jausmus?

Gero gyvenimo vaisiais 
laisvame pasaulyje naudoja
si didelė dauguma mūsų vi
suomenės narių. Savo apsuk 
rūmo, talento bei sumanumo 
dėka mes kuriame patogų 
gyvenimą. Tačiau patogus 
gyvenimas tegu neužmigdo

mūsų idealizmo, ir kiekvie
nas naujos dienos saulė spin
dulys teprimena mums mū
sų amžiną pareigą mūsų tau
tai - dalinkimės savo pasise
kimų vaisiais su mūsų tautos 
vaikais, ir būkime vieningi 
mūsų siekimuose -- prekybi
ninkai ir menininkai, rašyto
jai ir skaitytojai, visuomeni
ninkai ir ‘tylioji dauguma’.

• KAR. A. JUOZAPAVI
ČIAUS šaulių kuopa gruo
džio 6 d. 7 v.v. Lietuvių Na

muose, 877 E. 185 St., ruošia 
savo 5 metų šaulių kuopos 
sukakties minėjimą, V. Išga- 
naičio paskaitą ir pianisto 
Antano Smetonos koncertą. 
Muzikas atliks Scarlatti, 
Beethoveno, Čiurlionio, Ra
vel, Chopino -- garsiųjų 
kompozitorių kūrinius.

Gruodžio 7 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje bus atlaikytos pa 
maldos už mirusius ir žuvu
sius šaulius.

Įėjimas į minėjimą-koncer 
tą $3, pensininkams ir moks
leiviams -$2. A. Smetona,

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

baigęs muziką meisterio 
laipsniu, Amerikoje ir Euro
poje turėjo daug koncertų, 
kurie praėjo su geru pasise
kimu. Po koncerto veiks ba
ras ir bufetas.

NAUJA LB APYLINKĖ

Š.m. lapkričio 16 d. Akro- 
ne susiorganizavo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. 
Kaip žinome, savo laiku 
Akrono lietuviai gana gyvai 
veikė. Pastaruoju laiku dau
giau reiškėsi tik pavieniai 
asmens, bet bendro jungian
čio vieneto nebuvo. Į naujos 
apylinkės valdybą išrinkti: 
prof. Jonas Cadzow pirminin 
ku, Viktoras Palūnas sekre

toriumi ir Stasys Lukas 
iždininku. Išrinktoji valdy
ba numato kreiptis laiškais - 
atsišaukimais į visus Akrone 
ir apylinkėse gyvenančius 
lietuvius ir raginti juos jung 
tis į apylinkę bendram lietu
viškam darbui. Steigiamaja
me susirinkime dalyvavo LB 
Ohio apygardos pirmininkas 
K. Žiedonis.

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

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

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

[FREE...SUPER GIFTS AT] 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ponaity >• impotod for fily vithdnotlt

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 514% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Depositi mušt rsmsin st

Also availabte are 7¥» % C.O's for 6-year maturity In $1,000 unite.

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

/uperior /oving/ ANDLCANASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) 4
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Bus daromos nominacijos Pil 
domosios Tarybos nariams. 
Visi prašomi dalyvauti.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ VITALIJA 
TAMULIONIENĖ

Lapkričio 21 d. Clevelande, 
po trumpos ligos, staiga mi
rė Vitalija Tamulionienė.

Velionė, kilusi iš Kybartų, 
studijavo prancūzų kalbą 
V.D. Universitete Kaune ir 
Grenoblio universitete Pran 
cūzijoje. Lietuvoje buvo Ky
bartų gimnazijos mokytoja 
ir inspektore. Gyvendama 
Clevelande, ji mokytojavo 
vysk. Valančiaus lituanisti
nėje mokykloje nuo pat jos 
įsikūrimo.

Velionė buvo pašarvota 
Jakubs laitodiuvių namuose. 
Po gedulingų pamaldų šv. 
Jurgio bažnyčioje, palaidota 
lapkričio 24 d. Visų Sielų ka
pinėse.

• SLA 14 KUOPOS susi
rinkimas įvyks pruodžio 1 d. 
6:30 v.v. Lietuvių Namuose.

Š. M. LAPKRIČIO 28 D. SUKANKA 
METAI NUO MUSU BRANGAUS VYRO 
IR TĖVO

A.A.

JULIAUS SMETONOS

MIRTIES.
ŠV. MIŠIOS UŽ JO VĖLĘ BUS 
ATNAŠAUJAMOS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE ŠĮ 
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 30 D. 
9 VA L. RYTO.

NULIŪDĘ ŽMONA
IR SŪNŪS

BUVUSIAI ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKYTOJAI

A.A.

VITALIJAI TAMULIONIENEI
MIRUS, jos VYRUI ANTANUI, BUVUSIAM 
MŪSŲ MOKYKLOS DIREKTORIUI, DUKRAI 
DR. DANGUOLEI IR KITIEMS GIMINĖMS 
REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
MOKYTOJAI IR MOKINIAI

A.A.

HALINAI JAMONTIENEI
MIRUS, DUKRĄ LILI BLOŽIENĘ SU 
ŠEIMA NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME 
IR KARTU LIŪDIME

GRAŽINA IR RIČARDAS 
PAULIUKONIAI 
JANINA ŪSIENĖ

BIRUTIEČIŲ ŽINIAI
Š.m. lapkričio 30 d. 3 vai. 

p.p. skyriaus narės renkasi 
posėdžiui p. Nagevičienės 
bute - 4430 Center Road, 
Willoughby.

• Į Dirvos Atstatymo Tal
kos Komitetą Clevelande pa
pildomai įsijungė: Vytautas 
Žagarskas -- Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Clevelando 
Sk. pirm., Rasa Petraitytė -- 
Neringos tunto atstovė ir 
Remigijus Belzinskas -- Pilė
nų tunto atstovas.

• PENSININKŲ KLU
BAS gruodžio 4 d. 2 vai. p.p. 
Naujosios parapijos apatinė
je salėje-kavinėje, Padėkos 
Dienos proga, eilinio suėji
mo metu, ruošia klubo narių- 
moterų pagerbimo pietus. 
Klubo nariai-vyrai aukoja po 
$2. Suėjime-pietuose daly
vauja tik klubo nariai.

VYSK. M. VALANČIAUS 
IR M.K. ČIURLIONIO 

MINĖJIMAS
Š.m. lapkričio 29 d. 7 vai. 

Dievo Motinos N.P. parapi-

>

Lietuvių Dienų dailės parodoje. Iš kairės: G. Aras, dail. V.Šiugždaitė-Fitzpatrik, 
inž. R. Kudukis, I. Kijauskienė ir G. Kudukienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

jos salėje įvyks abiejų žymių 
mūsų tautos vyrų 100 m. mi- 
minėjimas. Apie vysk. M. 
Valančių kalbės Darbininko 
redaktorius rašytojas P. Jur 
kus. Numatoma ir Valan
čiaus kūrinių iliustracijos. 
Apie M.K. Čiurlionį kaipo 
muziką kalbės ir jo kūrinių 
paskambins prof. A. Kupre
vičius. Įėjimas į minėjimą 
laisvas. Bus tačiau renka
mos aukos parengimo išlai
doms.

• KĘSTUTIS GAIDŽIŪ- 
NAS, Dirvos bendradarbis, 
atidarė savo draudimo agen
tūrą Richmond Heights.

Turėdamas virš 13 metų 
draudimo pramonės patyri
mą, Kęstutis atstovauja 
Statė Farm Insurance, pa
saulio didžiausią automobi
lių ir namų draudimo bendro 
vę.

Kęstutis Gaidžiūnas tei
kia pilną draudimo patarna
vimą - automobilių, namų, 
gyvybės ir sveikatos, biznio 
ir pramonės visiems Cleve
lando ir apylinkių lietuviams 
Agentūra yra 26726 Sandy 
Hill Drive, Richmond Hts., 
Ohio 44143. Įstaigos telefo
nas 289-2128. Namų telefo
nas 731-1078.

LB OHIO APYGARDOS 
ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS
1976 m. sausio 18 d. 11:30 

vai. Dievo Motinos N.P. 
parapijos mažojoje salėje 
įvyks Ohio apygardos atsto
vu suvažiavimas. Darbų 
tvarka: apygardos valdybos 
pranešimas, apylinkių atsto
vų pranešimai ir naujos val
dybos rinkimas. Apylinkės 
prašomos laiku išrinkti savo 
atstovus į šį suvažiavimą.

DAILĖS PARODA CLEVELANDO 

LIETUVIU DIENOSE
Š.m. lapkričio 9 d. Dievo 

Motinos N.P. parapijos salė
je buvo lietuvių dailės paro
da. Ją organizavo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė ( J. 
Žilionis ir B. Gražulis). Tenk- 
ka pripažinti, kad šių metų 
paroda savo išstatytų dailės 
grožiu ir kiekybe buvo viena 
iš geriausių. Oras pasitaikė 
puikus. Todėl ir lankytojų 
buvo labai daug.

Buvo 12 skyrių arba, kaip 
dabar įprasta vadinti, pavil
jonų. Parodoje dominavo pa
veikslai. Rekordinį skaičių 
jų turėjo Valda Šiugždaitė- 
Fitzpatrick. Įvairaus dydžio 
ir stilių paveikslų ji atsivežė 
95. Šį darbščioji ir labai ta
lentinga menininkė šiuo me
tu dėsto meną ir meno istori
ją OSU universitete Marion 
skyriuje. Be to, ji pati ruo
šiasi aukštesniam mokslo 
laipsniui (Masters degree). 
Jos studijų įtaka matoma ir 
šioje parodoje: keletas mo
dernių paveikslų rodo ją 
esant pirmos eilės pajėga.

Šiai parodai 15 paveikslų, 
sukurtų Lietuvoje, pristatė 
p.p. Steponiai. Daugiausia 
buvo S. Lukošiaus paveikslų.

Dailių darbų išstatė dail. 
E. Muliolienė-Civinskaitė. 
Šalia motinos pirmą kartą 
debiutavo ir jos 13 metų duk
relė Audra. Stebėjomės jos 
nepaprastai kruopščia tech
nika ir gražiu spalvų deriniu.

Mums jau pažįstamas P. 
Lėlys turėjo keliolika pa
veikslų ir turtingą pašto 
ženklų kolekciją. Savamoks
lis menininkas naujų kelių 
neieško, bet piešia gražius, 
darniai spalvomis suderin
tus gamtovaizdžius.

Naujiena šioje parodoje 
buvo Sauliaus Venslausko 
meninės foto nuotraukos, 
vienspalvės ir spalvotos. Jų 
suskaičiau 25. Buvo gražių, 
dėmesio vertų darbų.

Labai turtingą ir tikrai 
gražų taikomosios dailės sky 
riu turėjo Irena ir Juozas Ki- 
jauskai. Ypatingai puikūs 
buvo medžio inkrustacijos 
darbai-paveikslai. Turtinga 
gintaro dirbinių kolekcija ir 
kitoki dailės dirbiniai iš oku
puotos Lietuvos tikrai iškal
bingai liudijo lietuvio kūrybi 
nių galių, neišsenkančių nau
jų idėjų gausumą. Panašus 
Lietuvos dailės darbų sky

rius buvo Majorovų išstaty
tas. Įdomūs medžio inkrus- 
taciniu būdu padaryti por
tretai.

P. Balaišienė ir šiais me
tais demonstravo lietuvaičių 
audėjų talentus. Turtingoje 
jos audinių kolekcijoje su
skaičiau net 28 didžiules štai 
tieses, visą eilę kitokių audi
nių, tautinių juostų ir t.t.

Kalbant apie lietuvaičių 
audėjų talentus, tenka čia 
paminėti ypatingą audinį, iš
statytą parodos priešakyje: 
didžiulis Nukryžiuotojo pa
veikslas iškilęs ant žemės ru 
tūlio. Apačioje parašas įaus
tas raidėm: ‘Pasaulis kinta, 
Kryžius nenugalimas’. Kitoj 
pusėj eksponato taip pat iš
austas didžiulis .šv. .Kazimie
ro paveikslas. Manau, kad au 
dejoms projektą bus pada
ręs labai gabus menininkas. 
Bet kaip jos tuos komplikuo
tus paveikslus perkėlė stak
lėse į drobę -- tiesiog sunku 
įsivaizduoti ir suprasti. (Šie 
eksponatai buvo atsiųsti iš 
Lietuvos ir jie yra šios para
pijos klebonijoje.)

P. Degutis turėjo gausų 
savo medžio drožinių skyrių 
(virš 40 darbų). Jo rinkinyje 
buvo ir keletas medžio in
krustacijų iš Lietuvos. Jo 
darbai labai skoningi, rūpes
tingai išdrožinėti - patrauk- 
kia lankytojų dėmesį.

V. Bacevičius, šalia lietu
viškų gintaro ir medžio dai
lės darbų, turėjo įdomią ko
lekciją laiškų vokų su retais 
pašto ženklais, pašto štam
pais ir vaizdais ant pačių vo
kų. V. Bacevičius plačiai su
sirašinėja su visame pasau
lyje ir ok. Lietuvoje gyve
nančiais draugais ir giminė
mis. Tatai įgalina jį ir šią ko
lekciją nuolat papildyti nau
jais eksponatais.

Šioje parodoje buvo ir du 
knygų paviljonai: F. Eidim- 
to ir J. Žilionio (arba parapi
jos). Nemaža knygų išpirko 
kandiečiai Varpo choristai.

Iš viso, šis dailės parodų 
ruošimas Lietuvių Dienų 
proga yra girtinas mūsų kul
tūrinio gyvenimo įvykis. 
Tenka palinkėti, kad ateity 
je vis daugiau menininkų, 
vis daugiau ir gražesnių dar
bų šios rūšies parodose pa
matytume.

(pk)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ii

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI

Dirvos Atstatymo
Vajaus Komitetas 4,200.00
Chicago, III.

J. Veselka 10.00
Evergreen Park, III.

V. Ramūnas 7.00
Euclid, 0.

J. Kizevičius 7.00
Cleveland, 0.

Z. Obelenis 50.00
Richmond Hts., 0.

M.E. Ignas 10.00
Cleveland, 0.

J. Mačiulis 50.00
Lakewood, 0.

H. Gineitis 7.00
Dorchester, Mass.

K. Žemaitis 10.00
Cleveland. O.

Lietuvos Šaulių S-gos
Centro Valdyba 25.00 
Cicero, III.

E. B. Nainys 10.00
Cleveland, O.

S. Motuzas 2.00
Vechta, Vokietija

S. Bartkus 25.00
Detroit, Mi.

V. Senkus 7.00
Columbia, O.

J. Vadopalas 2.00
Cicero, III.

A. Vaitiekaitis 7.00
Detroit, Mich.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS PHILADELPHIJOS
SKIRIUS RENGIA LIETUVIŲ NAMUOSE - 2715 E. ALLEGHENY AVĖ.,

Philadelphijoje, lapkričio 29 d. 5 v.p.p.
SKYRIAUS 25 METŲ VEIKLOS IR DIRVOS 60 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMĄ - AKADEMIJA
{ MINĖJIMĄ ATVYKSTA ALT S-GOS PIRMININKĖ 
EMILIJA ČEKIENĖ LR DIRVOS REDAKTORIUS 
VYTAUTAS GEDGAUDAS.

APIE SKYRIAUS 25 METŲ VEIKLĄ PRANEŠIMĄ 
PADARYS VIENAS IŠ SKYRIAUS STEIGĖJŲ 
MOTIEJUS VAIŠNYS.

Į MINĖJIMĄ KVIEČIAMI VISI KAIMYNINIAI
SKYRIAI IR PHILADELPHIJOS LIETUVIAI.

PO MINĖJIMO SKYRIAUS PONIOS VISUS DALYVIUS PAVAIŠINS 
ŠILTA VAKARIENE.

ALT S-gos PHILADELPHIJOS SKYRIAUS VALDYBA

LILIJĄ BLOŽIENĘ,

JOS BRANGIAI MAMYTEI MIRUS, 
GILIAI UŽJAUČIAME IR KARTU 
LIŪDIME

CLEVELANDO LIETUVIŲ
GYDYTOJŲ ŽMONOS

DIRVOS ATSTATYMO TALKOS KOMITETO
PIRMININKUI, VILTIES DRAUGIJOS 
ŠIMTININKUI

DR. VLADUI BLOŽEI

IR JO ŽMONAI LILIJAI, MIRUS BRANGIAI 
UOŠVEI IR MOTINAI, REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA 
IR DIRVA

PRANEŠAME VISIEMS JAUNOSIOS
LIETUVOS KORPORACIJOS FILISTERIAMS, 
AGRONOMAM S IR VISIEMS JO BUVUSIEMS 
BIČIULIAMS, KAD SPALIO 31 D. 4 VAL.PO 
PIETŲ, LIETUVOJE, ŠIAULĖNUOSE, STAI
GA MIRĖ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PASKUTINIS JAUNOSIOS LIETUVOS 
KORPORACIJOS FILISTERIŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKAS, BUVĘS JAUNŲJŲ ŪKININKŲ 
RATELIŲ VYRIAUSIAS VADOVAS, ŽEMĖS ‘ 
ŪKIO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS IR 
ILGAMETIS SIBIRO TREMTIES KANKINYS

Dipl. agr. VLADAS TIŠKUS

VELIONIS BUVO GIMĘS 1906 M. BETYGALOS 
VALSČIUJE. PALAIDOTAS LAPKRIČIO 3 D.

PRANEŠA:

DIPL. AGR. JONAS MEILIŪNAS, 
BUV. J. LIETUVOS FILISTERIŲ 
SĄJUNGOS VICEPIRMININKAS, 
AUSTRALIJA
IR
DIPL. AGR. BALYS GAIDŽIŪNAS, 
BUV. J. LIETUVOS FILISTERIŲ 
SĄJUNGOS SEKRETORIUS, JAV.

Z. Juras
Great Neck. NY

B. Aras
Silver Spring, Md.

K. Ralys
Cleveland, O.

R. Liormanas
Rochester, NY

V. Griška
Great Neck, NY

A.J. Weisbecker
Melbourne, Fla.

J. Bartkus
Cleveland, O.

S. Vashkys
Ozone Park, NY

K. A. Atkočaičiai 
Cleveland, O.

J. Bakšys
Chicago, III.

S. Skorupskas 
Bloomfield, Mi.

V. Šamatauskas 
Cleveland, O.
A. Muliolis
Euclid, O.

M. V. Ginčai 
Willoughby, O.

I. Gatautis 
Cleveland, O.

I. A. Sušinskai
Cleveland, O.

S. Kudirka
Bronx, NY

P. Karosienė
Cleveland, O.

O. Kašubienė 
Cleveland, O.

P. Mikoliūnas
Cleveland, 0.

A. Liutkus
Shaker Hts., O.

N. G. Juškėnai
Cleveland, O.

M. Vinclovas
Cleveland, O.

J. Mikužis
Grand Rapids, Mi.

J. Staškus
Yonkers, N Y

P. Šūkis
Cleveland, O.

V. Dautas
Wickliffe, O.

A. Balsys
New York, NY

SLA 4 Apskritis 
Connecticut
I. Belzinskas 
Cleveland, O.

Vytauto D. Šaulių
Kuopa
Chicago, III.

A. Kušlis 
Watertown, Conn.

2.00 ATITAISYMAS
Dirvos nr. 64, klaidingai 

12.00 atspausdinta dviejų aukoto
jų pavardės.

10.00 Turį būti (vietoje P. Pra- 
gulbickas) kun. Juozas Pra- 

7.00

2.00

15.00

3.00

2.00

5.00

7.00

5.00

10.00

15.00

5.00

2.00

10.00

3.00

10.00

5.00

50.00

7.00

100.00

10.00

3.00

2.00

10.00

2.00

20.00

10.00
2.00

30.00

10.00

gulbickas, Elizabeth, N.J. 
$10 ir (vietoje S. Skapkus) 
dr. Stasys Skripkus, Kerny, 
N.J. $10.
Aukojusių dėl klaidos atsi

prašome.

A.A. MONIKAI

JONYNAITEI - BUBNELIENEI

LIETUVOJE MIRUS, JOS BROLIUI 
JONUI JONYNUI IR JO ŠEIMAI GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIAME

KAZYS KUPETYS
JUOZAS LESČINSKAS
ONA IR JURGIS RIBINSKAI 
JOANA IR JONAS ŠVOBOS 
POVILAS VAITEKŪNAS
STASĖ IR STASYS ŠIMOLIŪNAI

MIELAM GIMNAZIJOS SUOLO DRAUGUI

ANGELUI MATUZUI

TAIP ANKSTI ANAPILIN IŠKELIAVUS, 
GILAUS SKAUSMO PRISLĖGTĄ ŽMONĄ 
MILDĄ IR DUKRĄ SABINĄ NUOŠIRDŽIAI 
UŽJAUČIAME IR KARTU LIŪDIME

EDVINAS IR HALINA 
BALCERIAI

A.A.

VYTAUTUI KARAZIJAI

MIRUS, JO ŽMONĄ JADVYGĄ, SŪNŲ 
VYTAUTĄ SU ŽMONA, DUKRĄ GRAŽINĄ 
SU ŠEIMA IR KITUS ARTIMUOSIUS 
LABAI ŠIRDINGAI UŽJAUČIAME IR 
KARTU LIŪDIME.

V. ir M. ŠEŠTOKAI
A. ir M. KIZIAI
P. ir A. SKIRMANTAI 
V. IR LIKIS

Los Angeles, Calif.


	1975 Lapkr.27 0001
	1975 Lapkr.27 0002
	1975 Lapkr.27 0003
	1975 Lapkr.27 0004
	1975 Lapkr.27 0005
	1975 Lapkr.27 0006
	1975 Lapkr.27 0007
	1975 Lapkr.27 0008
	1975 Lapkr.27 0009
	1975 Lapkr.27 0010
	1975 Lapkr.27 0011
	1975 Lapkr.27 0012

