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BERLYNO BŪKLE
PERMAINOS BERLYNO VALDŽIOJE PASAU
LIUI PRIMINĖ APIE TĄ KOMUNISTŲ APSUP
TĄ MIESTĄ. KURIS ILGAINIUI, KAIP PRINO
KĘS OBUOLYS. TURĖTŲ NUKRISTI Į JŲ 
STERBLĘ. — TOLIMESNI KIESINGĖRIO BAN

DYMAI SUSIKALBĖTI SU KOMUNISTAIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Neseniai įvykusi Va
karų Berlyno valdžios 
krizė, kurios pasėkoje 
pasitraukė vyr. burmist
ras (Regierender Buer- 
germeister) Heinrich 
Albertz, 52 m., priminė 
laikraščių skaitytojams 
tą miestą, dėl kurio ką 
tik nekilo trečias pasau
linis karas. Karas, kaip 
žinia, dėl to nekilo, ta
čiau miestas, ar tiksliau 
didesnė jo dalis, liko so
vietų pastatydintos sie
nos apsupta. Iš pradžių 
būta entuziazmo išlai
kyti tą laisvės salą ko
munistinėje jūroje, ta
čiau santykiams tarp Va
karų ir Rytų atlyžtant, 
jos vaidmuo neatrodo 
esąs taip svarbus kaip 
anksčiau. Miestas nusto
jo savo simbolio statu
so ir yirto ne visai pras
minga prabanga.

Šiandien beveik kiek
viena antra markė, kurią 
išleidžia Berlyną val
dantis senatas, ateina iš 
Vakarų Vokietijos kaip 
dovana. Vakarų Vokieti
ja pristato miestui mais
tą. Iš paties miesto gy
ventojai, įmonės ir įstai
gos po truputį keliasi į 
Vakarų Vokietiją. 21% vi
sų Vakarų Berlyno gy
ventojų yra seneliai virš 
65 metų amžiaus. (Vaka
rų Vokietijoje ta amžiaus 
grupė sudaro tik 12%). 
Laisvasis Berlyno Uni
versitetas, kuris turėjo 
būti vakarietiškas at
sakymas Rytų Berlyne li
kusiam Berlyno universi
tetui, po truputį virto 
marksistų ir kitokių eks
tremistų lizdu. Iš čia ki
lo mintis, kad Berlynas 
savo išsilaikymui turi 
būtinai rasti kokią nors 
bendrą kalbą su jį supan
čia Rytų Vokietija.

Studentai buvo vieni iš 
tų, kurie iššaukė dabar
tinę vyriausybės krizę. 
Birželio 2 d. jie suruošė 
sunkiai suprantamą de
monstraciją prieš vie
šintį Persijos šachą, ku
rios metu policija nušo
vė vieną studentą — Ben- 
no Ohnesorg. Savaime 
aišku, prasidėjo klyks
mas dėl policijos brutu- 
alumo. Burmistras Al- 
bertz iš pradžių užstojo 
savo policiją, bet vėliau 
nebuvo toks tikras, kas 
privedė prie vidaus rei
kalų senatoriaus ir poli
cijos vado atsistatydini
mų.Rezultate,jis pats ne
teko savo partijos - 
socialdemokratų - pasi
tikėjimo ir turėjo atsi
statydinti. Galimas daik
tas, kad savo prestižą jis 
būtų dar pakėlęs, jei bū
tų radęs kokią bendrą kal
bą su Rytų Vokietijos ko
munistiniu režimu ir iš
siderėjęs teisę Vakarų 
berlyniečiams aplanky

ti savo gimines Rytų Vo
kietijoje.

Iš Rytų pusės į Vaka
rų Berlyną vokiečiai nė*- 
ra leidžiami dėl tos pap* 
rastos priežasties, kad 
didelė jų dalis nebegrįž
tų. Berlyno mūras Rytų 
Vokietijos valdovams bu
vo gyvybinis reikalas, 
nes per Berlyną Rytų vo
kiečiai masiniai bėgo į 
Vakarus. Tik tos sienos 
dėka, kuri sustabdė spe
cialistų bėgimą, sovieti
nės Vokietijos zonos ūkis 
pradėjo klestėti ir pralen
kė savo pajėgumu visus 
kitus sovietų satelitų 
ūkius.

Turint tą galvoje, ką 
Vakarų Berlynas, kurį 
sovietai yra linkę laikyti 
nepriklausoma trečia Vo
kietijos valstybe, gali iš 
siderėti iš komunistų? 
Praktiškai nieko, tačiau 
vis dar bandoma pasva
joti kad gal Berlynas ga
lėtų susirasti kokį 'sta
tusą', kuris >ūtų lyg til
tas tarp Vakarų ir Rytų 
Vokietijų. Gal toks 'sta
tusas' būtų priimtinas ir 
pageidautinas sovie
tams. Vakarai prieš jį 
irgi neturėtų purkštau
ti, nes jis pašalintų karo 
galimybes. Visa nelai- 
fnė, kad tokio statuso 
stebuklinga formulė dar 
nėra surasta.

Pačiam Vakarų Berly
ne neatsiradus nė vie
nam politikui kuris pa
jėgtų surasti tą papar
čio žiedą, buvęs Berlyno 
burmistras ir dabartinis 
užsienio reikalų minis
teris bei socialdemo
kratų partijos vadas 
Willy Brandt Berlynui 
'paskolino' savo arti
miausią ir intymiausią 
bendradarbį, jo rinkimų 
propagandos vedėją, o 
dabar užsienio reikalų 
ministerijos valstybės 

RYTU VOKIETIJOS GYVENTOJAI: — Kada, pagaliau, bus leista mums 
patiems apsispręsti dėl kambario dekoravimo?

sekretorių Klaus Schutz, 
41 metų, kuris netrukus 
turėtų būti formaliai iš
rinktas valdančiuoju bur
mistru. (Jis yra gimęs ir 
augęs Vakarų Berlyne). 
Be ar Schutzui pasiseks 
surasti magiškų bendra
darbiavimo formulę, lie
ka neaišku. Šiuo metu Ry
tų Vokietijos valdovai 
yra geresnėje derėjimo- 
si pozicijoje negu kada 
nors anksčiau.

Tai rodo ir jų 'dialo
gas' ar greičiau ieškoji
mas bazės bet kokiam dia 
logui su Bonnos vyriausy
be. Kaip žinia, paskutinis 
jų pasiūlymas buvo su
daryti tarp abiejų Vokie
tijų sutartį, kuria būtų 
įteisinta dabartinė būk
lė ir Vakarų Vokietija 
pasitrauktų iš sąjungos 
su Vakarais. Bonnos vy
riausybė taip toli nenori 
eiti, tačiau kalbėtis su 
Rytų Vokietijos valdžios 
pareigūnais sutiko. Kie
singeris paskutiniame 
savo laiške Rytų Vokie
tijos ministeriui pirmi
ninkui pasiūlė užmegsti 
asmeninį kontaktą per že
mesnius pareigūnus, iš 
savo pusės tam siūlyda
mas savo kanceliarijos 
viršininką (Staatssek- 
raetaer dės Bundes- 
kanzleramtes). 'Bend
radarbiavimo’ šalinin
kai nurodo, kad ir Rytų 
Vokietijos valdovai pa
darė kai kurių nuolaidų. 
Būtent, anksčiau jie kal
bėjo apie dvi vokiečių tau
tas su atskirais ’fater- 
landais’, dabar jie kalba 
apie vienos vokiečių tau
tos dvi valstybes.

Gindama savo preten
ziją į visos vokiečių tau
tos atstovavimą, Bonnos 
vyriausybė paskutinį 
laišką sovietinės zonos 
ministeriui pirmininkui 
pasiuntė ne per užsienio 
reikalų ministerijos, 
kaip anksčiau buvo numa
tyta, bet kanclerio įstai' 
gos valdininką, nes už
sienio reikalų ministeri
jos pareigūnas laiška
nešio rolėje galėtų būti 
laikomas Rytų Vokie
tijos pripažinimu ... už 
sieniu.

BALTIJOS TAUTU BENDRA 
VEIKLA LAISVINIMO KOVOJE

\ %
Prel. J. Balkonas, Balty Žygio | Jungtines Tautas (Baltic Appeal 

to the United Nations) komiteto pirmininkas.

Bendros trijų Baltijos 
tautų išeivijos visuome
ninės organizacijos įkū
rimo mintis kilo vykdant 
1965 m. lapkričio 13 d. 
manifestacijos Nevv Yor
ke nutarimų įteikimą 
Jungtinių Tautų misi
joms. Paaiškėjo, kad mi
sijų lankymas užtruks 
žymiai ilgiau negu buvo 
numatyta. Eilė misijų, 
susidūrę su nauja ir 
joms nepatogia proble
ma, išsisukinėjo ir ati
dėliojo delegacijos pri
ėmimą, kitos pačios pa
siūlė antrą audienciją 
vėliau, kai sužinos ir ga
lės painformuoti apie sa
vo vyriausybių nusista
tymą Baltijos valstybių 
klausimu. Komitetas Lie
tuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti buvo įsiparei
gojęs užbaigti savo veik
lą ir likviduotis po ma
nifestacijos. Tiesa, nie
kas neprotestavo, kai be
sitęsiant manifestacijos 
nutarimų įteikimui ko
miteto veikla buvo pra
tęsta tam uždaviniui vyk
dyti. Tačiau tai negalėjo 
ilgai tęstis, nes buvo jau
čiamas mūsų politinių 
veiksnių susirūpinimas, 
kad laikinais- komitetas 
nefšvirsfų "pastoviu, nau- 
/u veiksniu.""

Iš delėga'cijų prane
šimų apie vizitus susida
rė nemažas kiekis svar
bios informacinės me
džiagos ir nebuvo kam 
jos perduoti, kad ji būtų 
panaudota ir pradėtas 
darbas būtų vykdomas 
toliau. Bendrinės baltų 
institucijos, kuri veiktų 
šioje srityje, nebuvo. 
Delegacijoms dalinantis 
savo vizitų patirtimi ir 
įspūdžiais, išryškėjo 
bendra dalyvių nuomonė, 
kad iš vienkartinio misi
jų aplankymo ir apeliaci
jų įteikimo negalima ti
kėtis reikšmingų rezul
tatų. Delegacijų dalyviai 
įsitikino, kad tokių re
zultatų galėtų atnešti tik 
nuolatinės pastangos įvai- tams įvertinti. Šioj kon

ferencijoj, 1966 m. va
sario 12-13 d.d. New Yor
ke, išryškėjus trijų Bal- 
tijos tautų išeivijos bend
ros organizacijosrelka- 
lingumui. buvo įsteigtas 
Baltų Žygio i Jungtines 
Tautas l<omltefas-Batu- 
nas^jBalflc^kppeaftofhe 
ynitedNaflons)?

' 'Konferencija išrinko 
naujos organizacijos va
dovybę — devynis direk
torius, po tris iš kiekvie
nos tautybės. Batuno 
pirmininku buvo išrink
tas prel. J. Balkūnas, 
J. Miklovas, vicepirmi
ninku ir K.P. Žygas, na
riu. Batuno organizaci
ja buvo sudaryta iš trijų 
tautinių sekcijų. Įsteigus 
Batuną baltų konferenci
ja nustatė jo veiklos pa
grindus, paskelbdama 
deklaraciją:

1. Baltų Žygio į Jung
tines Tautas Komitetas 
p a s i sako už visų tautų^ 
apsisprendimo principą 
i r palaiko jo visuotiną 
įgyvendinimą. Todėl Ba
tunas yra priešiškas im-

Balti jos valstybių nepri
klausomybės klausimo 
iškėlimui Jungtinėse 
Tautose. Tokiai veiklai 
tęsti, jai plėsti ir va
dovauti buvo reikalinga 
pastovi lietuvių-latvių- 
ėstų organizacija. Lie
tuvių Jaunimo Antikolo- 
nialinė Lyga, Lietuvių 
Studentų Sąjunga ir lap
kričio 13 d. manifesta
cijos latvių ir estų komi
tetai, kurie nebuvo įsi
pareigoję savo veiklą už
baigti vienkartiniu žy
giu, sukvietė konferen
ciją Jungtinių Tautų mi
sijų lankymo rezulta- 

rlomis priemonėmis kon
taktuojant misijas, jas 
informuojant ir bandant 
jas palankiai nuteikti

perializmui, kolonializ
mui ir bet kurios tautos 
ijnaudojimųį kitos tau
tos naudai visose jų for
mose.

2. Pirminis Batuno 
tikslas yra išgautį apsi-_ 
sprendimo teisės įgyven
dinimą Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai pašalinant so
vietų okupaciją ir atsta
tant jų valstybinę nepri
klausomybę.

3. Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidinių politi- 
nių, socialinių ir ekono
minių sistemų klausimų 
sprendimas priklauso tų 
kraštų žmonėms, išskl- 
riant okupacinės valsty
bės kolonistus.

Pagrindiniu Batuno 
tikslu buvo numatytas 
Jungtinių Tautų narių —
valstybių ir 1u misijų for
mavimas bei įtaigoji
mas, kad Baltijos vals
tybių nepriklausomybės 
klausimas būtų iškeltas 
Jungtinėse Tautose.

Pirmas Batuno užda
vinys buvo baigti Jung
tinių Tautų misijų lan
kymą ir 1965 m. lapkri
čio 13 d. manifestacijos 
nutarimų įteikimą. Ba
tuno įsisteigimo metu 
jungtinės delegacijos jau 
buvo aplankę 80 misijų. 
Liko 34, sunkiausiai pri
einamos. Misijų lanky
mą Batunas atkakliai ve
dė, kol liko 11 neaplan
kytų misijų, kurios vie- 
ria ar kita forma_atsisar 
kė delegacijaspriimti. 
Jor?nrTnanTrėsta^<5s*Yiu- 
tarimai buvo nusiųsti paš
tu. Iš tuo laiku veikusių 
114 misijų (išskiriant So- 
vietų'Sąjungą ir jos ko-

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių parapijos bažnyčia ir lietuviška mokykla Elizabethe, NJ. Kieme Žaidžiai mokiniai.
Vyt. Maželio nuotrauka

BALTIJOS TAUTŲ
BENDRA VEIKLA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
lonijas, Ukrainos ir Gu
dijos sovietines respu
blikas), tik viena Jugosla
vijos misija atsisakė 
priimtTne tik delegaciją, 
beFir mahTfestacijošnu- 
tarimųs. Iš delegacijų 
pranešimų apie vizitus 
Batunas surinko daug 
vertingos medžiagos 
apie įvairių kraštų misi
jų reakcijas, joms susi- 
durue b j © c. Liau
simu.

Baigus misijų lanky
mą, joms buvo siuntinė
jama įvairi informacinė

tracijos pasisekė_Austra- 
Hjoj, atkreipdamos to 
krašto didžiosios spau
dos dėmesį.

Šalia šių veiklos bū
dų buvo bandoma suda
ryti ir plėsti asmeniš-, 
lęus kontaktus su įvairių 
kraštųmisljų pareigū
nais. Pasirodė, kad dip
lomatinius pareigūnus, 
kuriuos neįmanoma pri
sikviesti į aiškiai politi
nes manifestacijas, ga
lima patraukti atvykti 
svečiais į aukšto lygio 
kultūrinius - meniniu s 
parengimus^ Batunui 
kviečiant svečiais į lat-

M/F

SPINNERS
OLD. established teztile firm har 
steady work for woolen frame «oin- 
ners on 2d and 3d shifts. 3 p.m. “11 

p. m. and I I p. m.-7 a. am. Pleasant 
worlc, condilions, many fringe ben
efits. AMES TEXTILE CORP., 47 
Elm St., Norton, Mass. We are an 
equal opportunity employer. Call 617- 
285-7711. (104-107)

jos tautų bendradarbiavi
mą politinėj veikloj greit 
išplėtė į kultūrinio, so
cialinio ir informacinio 
bendravimo sritis.
'^Antrajame Batuno me
tiniame suvažiavime 
1967 m. balandžio 22-23 
d.d. New Yorke išryškė
jo veiklos išplėtimas į > 
naujas sritis — kultūrinę/ 
informaciją svetimie- 
siemš'TfTietuvių,.latvių ) 
bef estų išeivijos bend
radarbiavimo skatinimą \ 
visose srityse. Lietuvių ' 
Jaūnimo Antikolčniatinė 
LygajiorsTr prita/reTto- 
kiam veiklos plėtimui, ta
čiau ji pati, būdama gry
nai politinių uždavinių 
organizacija, nesijautė 
eŠEntTtinkama toliau va
dovauti lietuvių sekcijos 
veiklai ir, todėl, atsisa
kė nuo lietuvių atstovą- , 
vimo Batune. Lietuvių j 
sekcijoj liko grūpė as- į 

iki ančių savo at- 
sakomybe. Savo- atsto- ’ 
vai s į Batuno vadovybę 

i jie išrinko prel. J. Bal- 
kūną, dr. Šimoliūną ir N. 
Umbrazaitę.
~ Estų ir latvių išeivijos 
visuomenėj Batuno tiks
lai ir veikla rado dėme
sio, pritarimo ir para
mos. Estų organizacijų 
JAV VI-sis kongresas 
New Yorke, š.m. sausio 
28-29 d.d. pritarė Batu- 

. no veiklai ir pažadėjo 
jam savo paramą šalia 
Estų Tautinio Komiteto 
ir Kongresinių Rezoliu
cijų Komiteto. Latvių sek 
ei ja jau nuo 1966 m. kovo 
mėn. buvo priimta įbend- 
rinę Amerikos Latvių Są- . 
jungą pilnateisiu nariu, i 
Specialioj latvių organi
zacijų konferencijoj, pa- 
siskirstant veiklos sriti
mis, kad išvengti nerei-

Į kalingos konkurencijos ! 
ir dnhliknni ins. Rfltuno

IS KITOS PUSES
J. Jakšto straipsnis "Principai ir padėtis 

politinėje laikysenoje" (Dirvos 101 Nr.) man su
kėlė nemažą galvosūkį.: ką gi autorius norėjo pa
sakyti. Jis, mat, pažiūrėjo į mūsų ginčus 'bend
radarbiavimo’ su kraštu klausimu iš "amžiny
bės" taško. Girdi, vieni mato "okupuotoje Lietu
voje savaimingai veikiančią ir kuriančią tautą jai 
užbrėžtuose rėmuose. Jos kūrybos vaisiai palai
ko ir stiprina ją išlikti gyvą ir atgauti visišką ne
priklausomybę palankiem laikam atėjus. Su tąja 
tauta verta išeiviam bendrauti ir kartu džiaugtis 
jos kultūriniais laimėjimais. Antrieji temato pir
miausiai žiaurų tautos pavergimo faktą".

Pagaliau J. Jakštas išveda: "Abi pažiūros 
yra gyvenamojo istorinio momento padaras. Ar 
jos kada suartės, parodys ateitis. Pagal istorinio 
vyksmo dėsnį, kur priešingumai turi tendenciją 
išsilyginti, galima tikėtis jų suartėjimu".

Žinia, iš amžinybės ar istorijos taško pa
žiūrėjus, mūsų gyvenama epocha tėra viena se
kundė ar dar mažiau ir jei taip, ko čia jaudintis 
dėl dabarties. Praeis metai, dešimtmečiai ir 
šimtmečiai — visi mūsų ginčai atrodys visai 
menkučiai ir gal beverčiai. Tai dar po vieną, vy
rai ir moterys, ir einam gulti! Galimas daiktas, 
kad taip ir būtų gudriau, tačiau kol dar gyveni, 
šiokia tokia veikla, nors vien ir dėl principo, bū
tų reikalinga ir neišvengiama.

Burkhardtas, kuris irgi šiek tiek nusimanė 
apie istoriją, samprotavo: "Tautų likimas... net 
visų civilizacijų eiga gali priklausyti nuo to, kad 
vienas nepaprastas žmogus tam tikru laiku galė
jo išlaikyti tam tikrą dvasios įtampą ir spaudimą". 
Aš nemanau, kad mes čia ar anapus turėtumėm 
tokį žmogų, tačiau jį galime atstoti kolektyviai 
ir būtent, pasidalindami darbu. Pataikauti so
vietams gali pavergtieji, nes tai vienintėlis jų 
išsilaikymo būdas. Laisvieji turėtų laikyti iškel
tą laisvės vėliavą bent simboliniai. Niekas neuž
ginčija teisės pasidžiaugti pavergtųjų lietuvių 
laimėjimais, tačiau dėl to dar nereikia bėgti pa
spausti ranką ir jų viešpačiams ar pakalikams ir 
pasiūlyti savo patarnavimus veltui. Štai dėl ko 
eina ginčas: ne dėl džiaugimosi, bet talkininkavi
mo. (vm)

medžiaga apie Baltijos 
valstybes — dr. St. Var~ 
džio straipsnis "Foreign 
Affairs" žurnale^TAv 
Senato rezoliucija, Nr.
416 dėl Baltijos valsty
bių laisvės, kongresinių 
rezoliucijų komiteto pa
rengta studija apie sovie
tinį kolonializmą Balti
jos valstybėse. Neturint 
tinkamų misijoms patiek
ti leidinių apie kai ku
riuos Baltijos valstybįu^gių liaudies ansamblio ____ _

koncertą New Yorke, ir dublikacijos, Batuno 
m. vasario mėn., neti
kėtai atsilankė visa ei
lė įvairaus rango Jung
tinių Tautų misijų pa
reigūnų.

Tai buvo akstinas per
svarstyti veiklos meto
du šTTlabar Batunas ėmė 
skirti daugiau dėmesio 
Baltijos Uutųjyūrybinių 
laimėjimų pristatymui.-' 
Pradėjęs nuo 'grynai po- 
litinės veiklos, Batunas 
ryžosi ją plėsti į kultū- 
rinės informacijosiFrne- 
ninių parengimų organi
zavimo sritį.

padėtie®-'-K!am&i*ftus> Ba
tunas ėmėsi rinkti me
džiagą ir ruošti hiulote- 
nius«

Kai iškilo Baltijos

klausimas. Batunas ėmė
si organizuoti demons
tracijas Amerikoj, Ka
nadoj, Australijoj ir ki
tuose kraštuose prieš 
Anglijos susitarimus su 
Sovietų Sąjunga Balti
jos valstybių sąskaiton. 
Itin gerai šios demons-^

— ■ ■ ■ ■ -—i —e

Prie ežerėlio... Vyt. Maželio nuotrauka

y ravimu sritį.
\ Trijų Baltijos tautų iš
eivijos žmonėms pasi
ryžus kartu dirbti Batu- 
ne, greit pasirodė, kaip 
mažai žinome apie vieni 
kitus. Esame iš labai ar
timų tautų, gyvename to
se pačiose sąlygose ir 
susiduriame su pana
šiais uždaviniais, o 
sprendžiame juos atski
rai, nesidalindami savo 
idėjomis irpatirtimi. Ba- 
tuno veikėjai pajuto, kad 
norint sėkmingai dirbti 
bendrą darbą, yra būtina 
geriau^vieni kitus pažlri^ 
ti. Todėl Batunas BaTH-

sritimi buvo, pripažinta 
viea veikla nukreipta i 
Baltijos klausimų kė
limą Jungtinėse Tauto
se. Latvių sekcijai pa- 
sisekė sukelti žymias lė
šas, kurios leido Batunui 
sukurti ir išlaikyti savo 
įstaigą su nuolatine ap- 
mokama još”vedėja.

Batuno estų ir~T3tvių 
sekcijos rado reikšmin
gą atramą savo visuo
menėse. Nors Batuno idė
ja kilo iš lietuvių suor
ganizuotos 1965 m. lap
kričio 13 d. manifesta
cijos, lietuvių sekcijai 
jos platesnės visuomeni
nės atramos klausimas 
lieka dar neišspręstas.

Lietuvių sekcija Batu- 
ne mano, kad Amerikos

turėtu prisiimti atstova- 
vimo pareigą. Todėl nau
jajai LB Tarybai įteik
tas prašymas — skirti 
lietuvius atstovus Batu- 
ne. Kadangi Batunas yra 
politiniai - kultūrinis 
veiksnys, todėl jam ge
riausia atrama yra Lie
tuvių Bendruomenėje.

Prel. J. Balkūnas

k. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph F. Grlbauikoi 
Eiecutive Secrefarv

0N INVESTMENTS 
Unif, of $100 00 
Dividend Checkt 
Mailed ūuarterly

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00 

For 3 Year* 
Oividendi Paid 

Ouorterly 
or Compoundod

60650
1447 5«. 49th Courf

CICERO, IUINOIS • 
Phone (Are* Code 312) 6566330

HOURS-. Mofl. M; Tue*., Thur*. Fri. 9-5; Sėt. M; W«4. Ooaed 
$ovi«9< »• By Tfce 10H Of The WIH f«sw Yla M.

MAROUETTf PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. iti GR 6-2345 6

♦
CICERO IUINOIS

1410 S. 50 Are.. iei TO 3 2108 9

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
I) 1 n 111 1 MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
I I II I Iii I“ 2534 WEST 69th STREET- Telefonas. RE 7-3332
* Savininkai: .1. JA N ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
51 h — $3.35

Bot. —$1.29
1. St. Remy Imp. 3 Str. 

Napoleon Brandy
2. Sunny Rrook 80 proof wiskey
3. Imported Scoth U’iskey
•1. Imported French ('ordinis
5. Liebfraumilch German Wine

5t h — .81.39 
5th — .83.39 
5t h — .83.9.8 
3th — 82.98 
5th — 80.98

6.
7.

Imported French Brendy 
Ricadona Vermouth 30 oz.

Be t<>. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Bostono Lietuviu Dramos Sambūris rugsėjo 23 d. Philadelphijoje suvaidino P. Vaičiūno "Nuodėmingą 
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KIENO BALSAS?
HNUODĖMINGAS ANGELAS" PHILADELPHIJOJE

Tai painus klausimas, į kurį negalima duoti mate
matiškai tikslaus atsakymo. Bet vienokių ar kitokių at
sakymų galima ieškoti, pirmiausia atsižvelgiant, kas laik
raštį leidžia, kas jį redaguoja ir kokiam tikslui leidžiamas.

Ilga Amerikos lietuvių spaudos istorija ir jos pa
tirtis mums teikia įvairių pavyzdžių, iš kurių reikėtų mo
kytis dabarčiai ir ateičiai. Daug čia buvo laikraščių, bet 
dešimtmečiais išsilaikė tik nedaugelis. Ilgai laikėsi tie 
laikraščiai, kurie turėjo sumanius, idealistiškai nusitei
kusius leidėjus ir redaktorius bei jų įpėdinius, ir ypač 
tie, kurių užnugaryje stovėjo ir juos rimtai rėmė stam
bios lietuviškos organizacijos, religinės bendruomenės ar 
giliau visuomenėje šaknis įleidusios ideologinės srovės.

Praeityje būta labai sumanių lietuviškos spaudos 
pavienių leidėjų ir gabių redaktorių, supratusių savo laiko 
ir savo visuomenės reikalavimus. Tik jie nepaliko reikia
mų įpėdinių, ir tie laikraščiai seniai sustojo, šiandien ma
tome, kad stambiausius ir vertingiausius lietuvių laik
raščius Amerikoje ir kitame laisvajame pasaulyje pajėgia 
leisti aukščiau minėtos stambios organizacijos, religinės 
bepdruopjenės ar ideologinės^sroves?

Lietuvių komercinės spaudos, skiriamos pasipelniji- 
mui, leidėjų bizniui ar redaktorių pragyvenimui, šiandien 
beveik nebėra. Ir ateityje tokių sąlygų nematyti. Esamo- 
ji spauda yra daugiausia, taip sakantį, idėjinė. Leidėjai 
žiuri, kad jų leidžiama spauda tenkintų pirmiausia tuos 
tikslus, kuriuos statosi laikraščio užnugaryje stovinti 
organizacija, religinė bendruomenė ar ideologinė-poTitmė 
grupėTšalia to, toks laikrėštis be abejo siekia būti bend- 
rojo lietuviško ir tarptautinio gyvenimo žinių teikėjas, dvasią 
tautinių, kultūrinių, dvasinių savosios visuomenės aki- ' *
račių veidrodis, leidėjų ir laikraščių rėmėjų nuomonių ir 
jšifikinimų Balsas.

Kaip jau niekam nebereikia aiškinti, DIRVA, kitų 
laikraščių tarpe, yra Amerikos ir viso laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinės srovės skaitytojų laikraštis, leidžiama 
pirmiausia skaitytojų prenumeratos pajamomis, leidyk
los bendrovės dalininkų lėšomis ir rėmėjų aukomis. Laik- 
/raščio tikslas — skleisti tautinę mintį, ugdyti lietuvišką 
/sąmonę ir kultūra, pateikti kiek galima platesnį bendrojo 
/ lietuviško gyvenimo vaizdą užsienyje ir pavergtoje Lie- 
I tuVoje. Leidyklos bendrovės dalininkų Nuvažiavime iš

rinktoji valdyba skiria laikraščio redakciją, kuriai bend
rai sutartoje plotmėje ir nuolat pasitariant esminiais 
klausimais yra pavestas laikraščio redagavimas.

Siekdama būti lietuvių tautinės srovės balsu, DIRVA 
tuo pat metu stengiasi būti ir visuomeninio bei kultūrinio 
visų užsienio lietuvių gyvenimo veidrodžiu. Kad to tikslo 
pasiektų, jai nuolat reilda-"daugelio bendradarbių ir ko
respondentų talkos, nes tik tuo būdu yra įmanomas pa
teikti įvairiaspalvis mūsų gyvenimo įvairumas.

ALT S-gos Philadel
phijos skyriaus užmo
jis atsikviesti Bostono 
Lietuvių Dramos Sam
būrį suvaidinti P. Vai
čiūno 5 veiksmų pjesę 
"Nuodėmingas Ange
las", rugsėjo 23 d. bu
vo įgyvendintas tikrovė
je. Vietos visuomenei tai 
buvo tikrai maloni dva
sios atgaiva.

Veikalo vaidyba truko 
kone tris su puse valan
dos ir toje dramatinėje 
įtampoje pynėsi didele 
intriga: meilė, nusivyli
mas, ištikimybė, šanta
žas, žmogžudystė ir 
bausmė, tačiau pati vei- 
kalo atomazga dorai nu* 
šviesėjo. Režisierė Alek
sandra Gustaitienė į kū
rinį pažvelgė naujesniu 
žvilgsniu, priderinda
ma šį bei tą šviežesnio, 
o pasitaikinusi dail. V. 
Vizgirdą, kurs vyku
siai įsijautęs į veikalo 

j sukūrė tikrai 
nuostabius scenovaiz
džius.

Bostono Lietuvių Dra
mos Sambūrio vaidylos 
lankosi Philadelphijoje 
jau antrą kartą ir spren
džiant apie jų vaidybinį 
meno lygį, girdėjosi vi
suotini pagyrimo balsai. 
Mūsų išeivijos kultūri
nis gyvenimas labai plo
nyčiais veiklos siūlais 
susietas su teatraliniu 
menu, o daugiau su tau
tiniais šokiais (lenciūgė
liais), dainininkais (so
listais) chorais, muzi
kais ir kt., tačiau, kaip 
pastebima, plačioje mū
sų visuomenėj netrūksta

tokių, kurie rodo gyvą 
teatrinio meno alkį.

Anot rašytojo St. San- 
tvaro žodžių, jeigu lietu
viai sutartų nors savo 
tautinės kultūros ugdy
mo ir pirmumo klausi
mais, kas kultūringai tau^ 
tai turėtų būti įmanoma, 
tai tuoj kitoj plotmėj iš
kiltų ir teatro problemų 
sprendimai. Bendruo
menė galėtų būti tą at
gimimą nešanti organi
zacija, bet dėl mūsų ap-

kiautimo ir pasyvumo ji 
vis dar tebestovi ant šlei
vų kojų.

Tai prasminga pasta
ba. Bendruomenės vy
riausiems vairuotojams 
verta tą gerai įsidėmė
ti ir susirūpinti, lygiai 
kaip ir lietuviškos Kul
tūros Tarybos nariams.

Grįžtant prie Nuodė
mingojo Angelo pastaty
mo Philadelphi joje, ten
ka apgailestauti, kad 
permažai lietuviškosios

Scena iŠ P, Vaičiūno "Nuodėmingas Angelas" I veiksmo. Vaidina 
G. Margaitis, J. Valiukonis ir J. Jašinskas. v. Gruzdžio nuotrauka

visuomenės atsilankė į 
spektaklį, o jos žvelgiant 
į esamą didelį skaičių, 
turėjo būti žymiai dau
giau. Visų neatsilanky
mo priežasčių nesuskai
čiuosi.

Kai mūsų išeivijoje 
teatralinis menas sau tin
kamos kultūriniame gy
venime vietos neranda 
ir to meno profesionalų 
neužsiauginame, tai re
žisieriui tenka kaip iš 
titnago išskelti kiekvie
ną meninę žiežirbą. Re
žisierė Aleksandra Gus
taitienė yra pažįstama, 
kaipo įžvalgi ir pajėgi 
naujovių išradėja, suge
banti aktoriuose atkurti 
slypinčias galimybes ir 
jas atskleisti, išvystyti, 
scenos šviesoje išryškin
ti, todėl ji savo spektak
liuose sukuria gerus vaid
menis. Betgi teatrui rei
kalinga dar dekoracijos, 
technikinis personalas, 
o ir šitą uždavinį reikė
jo kam atlikti ir atliko: 
dail. V. Vizgirda pada
rė dekoracijas, apšvie
timą ir muzikinę dalį — 
Romas Šležas, grimavo 
rašyt. St. Santvaras. Šim
tus bėdų ir problemų ant 
savo pečių buvo užsikro
vęs rašyt. Ant. Gustai
tis pasiimdamas ir ad
ministracinę darbo pusę 
ir jis tą kantriai iš
vilko.

Dėkingi esame Bosto
no Lietuvių Dramos Sam
būriui už atsilankymą su 
Nuodėminguoju Angelu 
ir nuoširdžiai linkime, 
kad jis dramos teatro ba
re dar daugiau įneštų 
šios rūšies indelio, tuo 
praturtinant lietuvišką
ją kultūrą.

Juozas Bubelis

P. Vaičiūno "Nuodėmingas Angelas" II veiksmo scena. Nuotraukoj aktoriai: G. Margaitis, R. Ausie
jūtė, A. Januška, P. Žičkus, J. Valiukonis ir Z. Zarauskaitė. Dekoracijos dail. V. Vizgirdos.

V. Gruzdžio nuotrauka

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novelė

(5)
Jai atrodė, kad visi linksmi ir patenkinti išskyrus 

jos dukterį, kuri sėdėjo viena ir atsajai sekė šokančiuo
sius. Sereikienei pasirodė keista ir net įtaru, kad Kuni
gunda nė kiek nesijaudina palikta viena, kad gal net 
atvirkščiai, ji jaučiasi laiminga. — O gal ji tik dedasi 
esanti tokia rami? — dingtelėjo jai galvon. — Gal dėl 
savo išdidumo ji nenori parodyti savo nusivylimo? — Ir 
Ievos nuotaika visai ėmė gesti, kai ji sugavo savo vyro ir 
Kunigundos sambaudišką susižvalgymą:-jie nuoširdžiai 
ir kažkaip mįslingai nusišypsojo vienas kitam, kaip šyp
sosi žmones, kuriuos sieja bendra paslaptis.

Ieva staiga atsiminė, kad ji nieko nežinanti ką tėvas 
kalbėjo su dukterimi užsidaręs savo kambaryje*. Labai 
atsargiai, kad laiptai negirgždėtų, ji buvo užlipusi į ant
rą aukštą ir ausį priglaudusi prie durų stengėsi nugirsti 
jų pokalbį, bet nieko nenugirdo. Jai vėl gnybtelėjo pašir
džius jausmas, kad ji palikta viena, kad už jos nugaros 
tikriausiai verdamas kažkoks viralas, kurio neaiškūs 
kvapsniai ją erzina, pykina ir kelia nerimą.

Tuo tarpu patefonas ėmė groti naują šokį, ir Serei- 
kienė maloniai nustebo, kad Danos sužadėtinis išvedė 
šokti jos 'Kunigundą. Ji apsidairė ir pamatė, kad Dana 
padeda šeimininkei ruošti kavą. — Ne tokia jau bloga 
pora iš jų, — ji staiga pagalvojo permesdama kritiniu 
žvilgsniu medicinos studentą. Jis buvo vidutinio ūgio, 
neblogai nuaugęs, simpatingo veido ir linksmų, gal jau 
kiek nuo alkoholio apsvaigusių akių vyriokas, kuris sten
gėsi jos dukterį tvirtai laikyti savo glėbyje ir šoko bemaž 

paskandinęs savo veidą jos plaukuose. Motina negalėjo 
perprasti savo dukters laikysenos: užuot išnaudojusi pro
gą ir glusniai prisišliejusi prie šokėjo, ji stengėsi nuo jo 
atitrūkti. Ji aiškiai matė, kad Kunigundai šokėjo glaudi- 
masis visai nepatinka, kad ji stengiasi kiek įmanydama 
toliau nuo jo atsilošti.

— Kvaila mergiotė! — murmtelėjo motina ir kažkur 
giliai savo pasąmonėje pridūrė: — Kad taip man anais 
laikais būtų pasipainiojęs toks vyriokas . ..

Didelio pasirinkimo, teisingiau sakant, jokio pasirin
kimo ji tada nebeturėjo. Jai, Ievai Sūsnevičiūtei, senos, 
išmirštančios žemaičių bajorų giminės palikuonei, tada 
jau ėjo 26 meteliai, o piršliai neskubėjo nei į senąjį, šimt
mečių medžių parke paskendusį, bet jau visai nualintą 
dvarelį, nei juo labiau jų baltakarčiai ristūnai nestojo 
Plungėje prie jos namelio, prie kurio buvo prikalta iška- 
bėle su parašu: "Akušerė”. Ji turėjo profesiją, jai ne
grėsė nei badas nei gatvė, bet ji bijojo likti senmergė, ji 
ilgėjosi meilės ir troško šeimos. Kai ano pavasario ryt
metį ji pamatė prieangyje tą jauną, sentimentalų aukš
taitį bernelį, ji tuojau sumojo, kad, galbūt, tai jos pasku
tinė priebėga. Jis buvo dviem metais už ją jaunesnis, ir 
ji jau turėjo nemenką patyrimą meilės reikaluose. Ji ta
da prisiminė savo tėvo mėgiamą posakį: jei nori nusikirpti 
aviną, pirma pačiupk jį už ragų. Juk argi galėjai tikėtis, 
kad tas nedrąsus, kuklus bernelis pirmas pradės pulti 
jos pilį ?

Ieva nusprendė veikti. Tą pačią dieną ji parašė laiš
ką savo draugei į Kauną prašydama siųsti jai apdraustus 
laiškus kaip galint dažniau. Tuo būdu Sereikis ėmė ją 
matyti dažnokai. Jei jis laišką atnešdavo rytą, ji išeidavo 
į prieangį gražiai susišukavusi, vilkėdama nesuglamžyta 
ir standžiai po krūtimis pajuosta pižama ir kvepėdama 
šnerves erzinančiais kvepalais. Kartą, kai jis atnešė laiš
ką popiet, ji pakvietė jį užeiti ir pavaišino tokiu puikiu 
krupniku, kokio jis dar nebuvo ragavęs savo gyvenime. 
Ji paaiškino, kad tą krupniką ji gaminanti pati pagal 

seną savo motinos receptą, žodžiu, ji stengėsi jo akyse 
pasirodyti ne tik kaip kupina paslėptų ir gundančių gro
žybių moteris, bet ir kaip gera šeimininkė.

Kai vieną šeštadienį Ieva labai atsidėjusiai pasipuo
šusi ir savo grožį išryškinusi nuėjo į šaulių suruoštą va
karėlį, ji tuojau pamatė jauną paštininką besistumdantį 
prie durų. Ar jis būtų išdrįsęs ją išvesti šokti? Aišku, 
ne! Po vaidinimo eidama pro šalį ji lyg tarp kitko pa
klausė, ar jis nešokąs. Vyriokas plačiai išsišiepė ir jai 
žemai nusilenkė. Miesčioniškų manierų jis jau buvo pra
mokęs. Ji taip glusniai priglaudė jį prie savo krūtinės, 
kad vyras buvo galutinai apžolėtas. Jis ją palydėjo na
mo. Aušo puikus vėlyvo pavasario rytas. Jie atsisėdo ant 
suolelio jos namo prieangyje, bet jai greit tas sėdėjimas 
nusibdo ir, dėdamasi kad jai esą vėsu, ji pakvietė jį vidun 
"sušilti”. Rudenop ji už jo ištekėjo.

Aišku, jos protėvių garbė ir pačios savigarba neleido 
jai amžinai likti laiškanešio žmona. Ji privertė savo vyrą 
išeiti keturių klasių kursą, paskum įstatė jį į paštininkų 
kursus ir galų gale pasiekė savo: jis tapo pašto valdinin
ku. Atostogų metu Sereikis jau pavaduodavo net ir patį 
viršininką.

Tie prisiminimai Sereikienei buvo graudžiai malo
nūs. Aišku, ji nemylėjo to bernelio, bet ji didžiavosi savo 
moteriška išmone ir gudrybe vilioti vyrus. Kodėl jos duk
tė ne tokia? Tiesa, gal ji ne tokia patraukli, kaip kad ji 
buvo tada, bet juk moterys turi tūkstančius būdų vyrams 
apdumti akis. Jei ji, jos motina, būtų jos vietoje, tai 
tikriausiai tą būsimą daktarėlį bežiūrint apsivyniotų ap
link savo mažylį pirštelį...

Sereikienė apsidairė: pobūvis jai labai patiko, čia 
ūžė daktarai, inžinieriai, verslininkai, o jei ir mašėsi koks 
amatininkas ar darbininkas, kaip kad jos vyras, tai ji sten 
gėsi jų nepastebėti. Jai darėsi koktu vien tik pagalvojus, 
kad tektų dalyvauti žento pobūviuose, kur susirinktų tik 
juodadarbiai...

(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

NEMUNO VANDENYS
Savo straipsnio pabai

goje sovietinio agitpropo 
mokslinis bendradarbis 
A. Martinionis lyriškiau 
užgrojo būbneliu.kaip 25 
metus groja visas sovie
tinis orkestras. Jis ra
šo: - "Bet Nemuno van
denys negrįžta. Negrįš, 
ponai "vaduotojai", ir 
jums buvusios labai mie
los dienos. Tiems me
tams ir savo viltims ga
lite pastatyti kryžių vi
siems laikams"...

Tai vieninteliai žo
džiai, kuriuose yra kiek 
teisybės tiesiogine pras
me. Be abejo, tos pačios 
dienos, tie patys metai, 
kaip ir tie patys Nemu
no vandenys niekad ir 
niekam negrįžta. Nuėjo 
metai, nutekėjo vande
nys - ir baigta. Šian
dien kita diena upėm sro
vena kiti vandenys.

Tie vandenys visada 
kiti, tik nebūtinai labai ki
toniški. Patikrinkit Ne
muno vandens sudėtį da
bar, palyginkit, koks van
duo buvo prieš 50 ir 100 
metų, ir pamatysit, kad 
mažai tepasikeitęs. 
Pramonei kylant jis tik 
bus neišvengiamai šian
dien kiek daugiau užterš
tas. Gal prie to bus pri
sidėję ir nauji imigran
tai iš plačiosios tėvy
nės, kurių įpročiai ir 
higienos standartai skir
tingi, - taip sakant, 
"aukštesni" už lietuvių 
kultūrą. Bet vistiek van
duo.

Čia juokaujam. Tary
binio agitpropo gamta
mokslio poezija ir sim
bolių prasmė kita, labai 
aiški. Tai reiškia: - Lie
tuva dabar yra ir liks 
Rusijos provincija "vi
siems laikams". Nepri
klausomos Lietuvos 
valstybės dienos ir me
tai niekada nebegrįš. 
Jiems statykit kryžių. 
Toks istorijos sprendi
mas,

♦♦♦

Truputį keista ir ne
darniai skamba, kai jau 
per dešimtmetį ir rusų 
generolai, ir "Nemunos 

jūros" admirolai užsie
nio lietuvius vis kvietė 
grįžti į Nemuno kraštą, 
leido ir tebeleidžia ilius
truotus sentimentalaus 
turinio laikraštėlius "už 
sugrįžimą į tėvynę", ir 
dabar staiga — statykit 
kryžių! Kryžių visiems 
laikams ir kryžių vilčiai,, 
kad Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma. 
Nebus!

Taip, yra tiesos ir dėl 
vandenų, ir dėl žmonių. 
Į jokią Lietuvą niekada 
nebegrįš tie, kuriem kry
žiai jau pastatyti įvai
riuose žemynuose ir Si
bire. Sniečkaus, Laurin- 
čiuko, Venclovos ar Mar
tinionio nerimui suma
žinti, galima užtikrinti, 
kad ir prezidentas Sme
tona nebegrįš, nes, kaip 
kam bebūtų keista, jis 
mirė Amerikoje dar ant
rojo pasaulinio karo me
tu. Deja, nebegrįš nei 
anie "žymūs lietuviai", 
New Britaine mirę se
neliai, nei dar gyva Ami- 
lija su draugais iš Flo
ridos Miami, nei gal ir 
tas dosnus "likerstoro" 
savininkas iš New Ha- 
ven, Conn. Ir daugelis iš 
mūsų, kuriuos jau nu
galėjo ir nugalės ne is
torija, bet senatvė ar li
gos. Ir daugelis, kurie 
nebenorės grįžti ir nesi
domės jokiais Nemuno 
vandenim, jokiom buvu
siom labai mielom die
nom, - ir jau dabar ne
besidomi.

Tačiau ne individua
line, bet moraline, kai- 
kas ypač iš jaunesniųjų 
ir fizine prasme, - tai 
mes grįšim! Ir kas 
blogiausia, turbūt grį
šim nekviečiami, aiškiai 
prieš Kremliaus Ivano
vų valią. Ir dėl to esam 
ne mažiau tikri, kaip jūs, 
net stambiausi kompar
tijos tūzai, esat vis dėl
to... netikri dėl mūsų ne
grįžimo. Jau tas vienas 
dalykas, kad per 25 me
tus tai švelniai, tai rūs
čiai, moksliškai ir iste
riškai mus ir save vis 
įtikinėjat, kad "statykit
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kryžių savo sugrįžimo 
viltims", statykit "vi
siems laikams", - jau 
tas vienas'" pasąmonio 
bruožas parodo, kiek vi
są laiką tebesat netikri 
dėl mūsų ir nepriklau
somos Lietuvos valsty
bės negrįžimo.

Lietuvos laisvės, tai
gi ir "mūsų", grįžimo 
vilčiai net nereikia per
daug didelio tikėjimo, 
verkšlenančių priesai
kų, įmantrių dialektinių 
"istorijos vyksmo" aiš
kinimų. Užtenka žinoji
mo, kieno pusėje yra 
"istorija", kas yra mū
sų pusėje, kas glūdi lie
tuvių tautos sąmonėje ir 
širdyse. Kremliaus pusė
je, taigi ir "jūsų" pusė
je, tuo tarpu yra per sve
rianti karinė ir fizinė jė
ga. Bet tokios jėgos, kaip 
nuo senovės žinoma, nė
ra amžinos, nei vi
siems laikams".

Jau vien vengrų, len
kų ar čekų ir rumunų ko- 
munistinių intelektualų 
ir rašytojų murmėjimai 
bei maištavimai, kaip 
dabar ir rusų, ir pačių 
lietuvių komunistų tito- 
izmai ir revizionizmai 
rodo, kad raudonojo blo
ko moralinė ir intelek
tualinė armatūra yra žy
miai silpnesnė, taip pat 
graužiama vidinių prieš
taravimų. Istorija yra 
daugiau mūsų pusėje, 
nors kartais laikas dirb
tų ne mūsų naudai, kuo
met pakvaišę žmonės 
nesugeba dirbti savo lai
ko naudai. Bet ilgesnė
je perspektyvoje "isto
rija", tegu ir su dideliais 
iškrypimais, teka lais
vės linkui, nes visi žmo
nės, net dar mažai civi
lizuoti, visada stiepėsi 
ir stiepsis į laisvę, o tau
tos į valstybinę nepri
klausomybę.

Tai tik laiko ir sąlygų 
raidos klausimas.

♦♦♦

Kolkas, kai Sovietija 
geriau pasijuto, jūs vai
dinate, kad jums juokin
ga, ir mus pašiepdami 
vadinate "ponais vaduo-
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Rudens rytas... Vyt. Maželio nuotrauka

tojais", o mane "ponas 
Raila". Tiesa, jei vaduo
tojus rašytumėt ir be ka
bučių, komplimentas vis 
tiek būtų net per didelis, 
nes tas mūsų vadavimo 
darbas vis tik žodinis ir 
popierinis, o aktyvioji 
rezistencija krašte kru
vinai sulaužyta. Bet kai 
draugas agitpropo tar
nautojas ir mane vadi
na ponu, tai ne tik juokin
ga, bet ir smagu. Vien 
dėl to, kad liaudies pra
kaitu mintanti erkė tuo 
parodo šiokį tokį manda
gumą ir išsiauklėjimą, 
ponu pavadinant papras
tą eilinį pramonės dar
bininką, taigi proletarą 
pačia tikriausiąja ta žo
džio marksistine pras
me. Taip seniau nebu
vo įprasta.

Mažiau patiko, kai nau
josios klasės augintinis 
man jau liepia, apie ką 
*aš "privalėčiau kal
bėt". Tai kurgi čia ta
da būtu dialogas, kur 
bendradarbiavimas, kur 
žmogaus su žmogumi 
santykiavimas, kur vie
ni kitų artimesnis susi
pažinimas? Keli mūsiš
kiai iš čia tan šauki- 
man jau rodo pastangų 
atsiliepti, - tai ar jūs 
irgi nepasistengtumėt su
taisyti tikrą dialogą, su
sipažinimą ir bendradar
biavimą? Tai juk turėtų 
būti visai nesunku ir ne
pavojinga, ypač kada da

bar jūs tokie stiprūs, 
saugūs, ramūs, juokau
jantys ir tikri dėl padė
ties nebepakeičlamumo 
ne tik gyvenamuoju lai
kotarpiu, bet "visiems 
laikams"!

Neprašau ir nesiūlau 
perdaug iš karto užsi
šokti, Geriau po trupu
tį, po mažą žingsnelį, 
brangūs draugai. Kai jūs 
taip remiate užsienio lie
tuvių "dialogą su kraš
tu", kai pritariant svei
kai pažiūrai, kad ir mes 
iŠ užsienio turim atsi
stoti "veidu į Lietuvą", 
- tai pirmiausia, pvz., 
savo plačiausiai skai
tomame laikraštyje tiks
liai ir be iškraipymų 
perspausdinkit šiuos ke- 
turius pastaruosius ma
no straipsnius. Ne ko
kiu agitaciniu tikslu, bet 
tik supažindinti kraštą 
ir jo liaudį, kokių yra 
nuomonių - gerų ar prieš 
tvaninių, protingų ar kvai
lų - užsienio lietuvių 
galvose ir širdyse. Tai 
reikalinga žmogaus su 
žmogumi santykiavimui 
pradėti. Negi dėl to dan
gus užgrius?

♦♦♦
Jūsų laikraščiuose ir 

knygose mes kiekvienas 
užsienyje, kas norim ir 
kiek norim, galim paskai
tyti jūsų valdančios par
tijos ir "lietuvių naci
jos" nuomones bei pa

žiūras, visai jų nesibi
jodami ir daugelis su 
jom jau apigeriai susi
pažinę. Kodėl jūs to pat 
su mūsų spauda ir kny
gom negalit ar nenorit 
daryti, jeigu tikrai jau
čiatės, kaip rašot, to
kie saugūs, stiprūs, tik
ri savimi ir ateitimi, - 
Ir jeigu Maskva tokia 
tikra dėl mūsų tautos va
lios amžinai susilieti su 
didžiąja tėvyne?

Tai menkniekis, bet 
jis labai daug pasako, jis 
beveik viską paaiškina 
apie dalykų padėtį. Ir 
toks mano pasiūlymas 
nebe pirmutinis. Dar 
prieš dešimtmetį per 
"Už sugrįžimą į tėvy
nę" laikraštėlius buvau 
kartą jūsų raginamas pa
teikti prisiminimus apie 
draugę Salomėją Nėrį. 
Mielai sutikau ir viešai 
jums pasiūliau: gerai, 
viską "po priesaika4' pa
sakysiu, ką šioje istori
joje žinau, ir kaip buvo, 
ir dėl ko, ir už ką. Tik 
ir man reikia būti tik
ram, kad mano liudiji
mai mažų mažiausia bus 
paskelbti tiksliai ir be 
iškraipymų. Ir koks įtai 
buvo jūsų atbalsis? Nagi, 
tik šunelio atsilojimas, 
vaikigalio vaipymasisuž 
tvoros, kai jam ausį nu
suka.

Rodos, toks mokslinis 
stiprumas, toks idėjinis 

(Nukelta | 5 psl.)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

___ _______ JOHANNES M. S1MMEJ,--------------

(68)
Abelis teisme turėjo didelę laisvę. Jis galėjo pietauti su pri

siekusiais kafeterijoje ir kalbėtis su Žurnalistais. Priešingai, tei
sėjas Byers uždraudė 32 liudininkams įeiti | teismo posėdžių salę 
kol jie neliudijo. Bet sužinoti, kas dėjosi salėje liudininkams nebuvo 
sunku, nes visi laikraščiai smulkmeniškai aprašinėjo teismo eigą.

Saugumo sumetimais buvo numatyta, kad FBI agentai ir asmenys 
kuriems grėsė koks pavojus, galėjo prisidengti veidą. Jie turėjo ant 
galvos užsidėję maišo pavidalo kaukes su skyle burna i ir buvo pana
šūs j Ku-Klux-Klano narius.

Tomas Lievenas išėjo liudyti irgi su kauke, o ant krūtinės turė
jo užkabintą numerį.

štai jo parodymo stenografinis užrašymas.
Byers: — Nr. 17, jūs dalyvavoteareštuojant Abelį. Ar galite nu

sakyti jo nuotaiką.
Nr. 17: -- Abelis buvo labai ramus. Tik darant kratą jis pradėjo 

rodyti isterijos Ženklus.
Byers: — Kodėl?

Nr. 17: -- Nes už sienos, gretimame apartamente, pradėjo 
garsiai groti radijas. Tai Elvis Presley dainavo. Abelis užspaudė 
kumštimis ausis ir pradėjo rėkti: "Tai nuodai mano nervams! 
Vien dėl šio tipo aš noriu grįžti Rusijon!"

Salėje juokas.
Byers: -- Prašau publiką nusiraminti. Nr. 17, jūs turėjote pro

gos išsikalbėti su namo gyventojais. Kokia jų nuomonė apie Abelį?
Nr. 17: -- Puiki visais atžvilgiais. Jie rado jį simpatišku. Me

tų bėgy jis piešė jų portretus. Tarp jųbuvo ir FBI agentų, kurie dir
bo tame pastate.

Byers: -- Jis padarė FBI agentų portretus?
Nr. 17: -- Net dvylikos. Ir reikia pripažinti labai vykusiai.

Byers: — iš bylos matome, kad Abelis savo studijoje turėjo 
trumpų bangų radijo aparatą.

Nr. 17: -- Visai teisingai.
Byers: -- Ir FBI agentai to nepastebėjo?
Nr. 17: — Taip. Kai kurie domėjosi aparato veikimu. Jie manė, 

kad Abelis yra trumpų bangų radijo mėgėjas. Vieną kartą aparatas 
pradėjo veikti, kai Abelis piešė FBI agento portretą. Agentas pa
klausė: "Kas tai?" Abelis atsakė: "Oką mūs manote?. Tai Maskva, 
aišku!"

Salėje juokas.
Byers: -- Jei panašus incidentas pasikartos aš evakuosiu salę, 

Nr. 17, tai jūs radote popierines nosines kuriose Abelis paslėpė mik
rofilmus. Vienas jų turėjo slapto kodo raktą. Ar jums pavyko iššif
ruoti pranešimą, kurį kaltinamasis buvo parašęs prieš areštą.

Nr. 17: - Taip.
Byers: — Koks buvo tas pranešimas?
Nr. 17 (skaitydamas): — Geriausi mano sveikinimai dėl puikių 

triušių. Neužmirškite pasirūpinti Beethoveno partitūra. Rūkykite 
pypkę, bet laikykit raudoną knygą dešinėj rankoj".

Byers: -- Tai nėra aiškus tekstas!
Nr. 17:-Taip. Tai iššifravimo rezultatas. Atrodo, kad Abelis 

visus savo pranešimus šifruodavo du kartu.
Byers: — O antrasis šifro kodas?
Nr. 17: — Nelaimei jo niekad neradome.
Iš naujo salėj juokas ir teisėjas evakuavo publiką.

Byla tęsėsi keturias savaites. Paskui buvo duota prisiekusiems 
pasisakyti. Jie posėdžiavo spalio 23 d. kelias valandas ir grįžę sa- 
lėn pranešė, kad Abelis kaltas.

Abelio veidas nesuvirpėjo.
Lapkričio 15 d. teismas paskelbė sprendimą: 30 metų sunkiųjų 

darbų kalėjimo ir 2000 dolerių pabaudos didžiausiam sovietų šni
pui. Kaip tai galėjo atsitikti. Spauda savo puslapiuose kelias dienas 
svarstė, paskui kaip ir visi dalykai, Abelis buvo užmirštas...

Keistas netikėtumas. 1960 m. gegužės 1 d. amerikiečių žvalgy
binis lėktuvas U-2 buvo rusų numuštas. Lakūnas vadinosi Francis
G.,Powers. Incidentas įvyko kaip tik susirenkant "viršūnių konfe
rencijai" Paryžiuje, kurios metu Eisenhoweris, Chruščiovas, Mac- 
millanas ir de Gaulle turėjo susitarti dėl pasaulio taikos. Sovietai 
tai panaudojo pretekstui sugriauti konferencijai jai dar neprasidė
jus. Lakūnas buvo teisiamas Maskvoje. Jį kaltino generolas Ru- 
denko ir jo paskutinysis žodis buvo: "kaltinamajam apgailestau
jant dėl padaryto nusikaltimo, aš nereikalausiu jam mirties baus

mės." Rudenko prašė nubausti 15 metų kalėjimo. Teismas pasirodė 
dar "gailestingesnis" ir Povvers gavo 10 metų...

Po teismo kaltinamojo tėvas Oliver Powers pareiškė žurnalis
tams: "Aš tikiuos, kad Chruščiovas pasigailės mano sūnaus. O jei 
jis negalės pasigailėti, yra galimybė iškeisti į kokį nors rusų šni
pą, laikomą Amerikos kalėjime. Aš galvoju apie Abelį..."

Ir kas atsitiko jūsų nuomone?
**♦

Po trumpos ekskursijos į ateitį, grįžkime atgal į 1957 metų 
rudenį.

Sovietų šnipas spalio 23 dieną buvo pripažintas kaltu. Spalio 
25 d. du svečiai apsilankė pas Edgar Hooverį. Tai buvo Tomas Lie
venas ir Pamela Faber.

Hooveris buvo puikioj nuotaikoj ir su šypsena juos pasitiko 
savo kabinete.

-- Kuo galiu jums pagelbėti? — paklausė jis.
— Tęsėti duotą pažadą, -- pasakė Tomas. — Jūs atsimenate, 

kad aš prašiau leisti man numirti, kai misija bus baigta.
— Atsimenu, — atsakė Hooveris lėtai.
-- Puiku, — sušuko Pamela. -- Dabar atėjo momentas įvykdy

ti, nes mes norime greičiau susituokti.
Hooveris sukando lūpas.
— Aš laikysiuos žodžio, -- pasakė jis. — Bet nemanykit, kad 

tai malonumas. Tai bus skaudu, labai skaudu.
-- Su viskuo sutinku, kad tik galėčiau numirti! — pasakė To

mas. -- Aš girdėjau, kad jūs turite labai gerus specialistus.
— Gerai, aš sutvarkysiu reikalą su ligonine. Linkiu jums grei

tai numirti ir gyventi ilgai ir laimingai su Pamela. Bet neužmirš
kit, kad jūsų mirimas gali pareikalauti kelių savaičių. Reikia, kad 
mes surastumėme lavoną! O lavoną sursti, kuris būtų į jus pana
šus, atsitinka ne kasdien.

-- Pone Hooveri, aš manau, kad Amerika yra platus kraštas ir 
tokį daiktą nesunku bus surasti,-pastebėjo Tomas.

Spalio 27 d. Pamela Faber palydėjo Tomą į ligoninę, labai izo
liuotą netoli Washingtono, aptvertą aukšta mūro siena, kurios var
tus dieną ir naktį saugojo FBI agentai. Tomas gavo patogų kamba
rį, su langu | parką, o Pamela apsistojo gretimame kambary.

-- Kai aš pagalvoju, kad vieną dieną turėsiu naują veidą, nau
jus dokumentus, naują vardą, naują pilietybę ir būsiu su tavimi, 
jaučiuos laimingas, -- pasakė Tomas apkabindamas Pamelą.

(Bus daugiau)
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VYT. ALANTAS kalba
apie savo novelę, įkvėpimą, 

rašytoįavimą...
Skaitančiai visuome

nei, ypač detroitie- 
Čiams, turintiems savo 
tarpe rašytoją Vyt. Alan
tą, kuris iš 18 konkuren
tų šiemet antrąkart lai
mėjo Dirvos novelės 
konkursą, buvo įdomu 
patirti pačios novelės at
siradimo aplinkybes ir 
todėl buvo kreiptasi į 
rašytoją patiekiant jam 
keletą klausimų.

— Kodėl, pone Alan
tai, nukrypai į novelės 
žanrą, bet ne į stam
besnius veikalus, sa
kysime, į romaną?

— Nepasakyčiau, kad 
tai būtų didelis ''nukry
pimas", teisingiau sa
kant, tai yra tik "tęsi
nys". Savo literatūrinę 
karjerą pradėjau nove
lėmis: pirmas mano no
velių rinkinys "Artisto 
širdis" pasirodė Lietu
voje 1930 m. Paskum dar 
vienas rinkinys išėjo 
krašte o kiti du rinkiniai 
pasirodė Vakarų Vokie
tijoje ir Amerikoje. 
Kaip matote, nuo šio 
žanro aš niekad nebuvau 
nukrypęs, o jei toks "nu
krypimo" įspūdis skaity
tojui susidarė, tai tik dėl 
to, kad po paskutinio ma
no novelių rinkinio "Sve
timos pagairės" 1954 m., 
pasirodymo, daugiau no
velių nebuvau paskelbęs. 
Kad aš vėl grįžau prie 
novelės, tai, be abejo, 
čia bus didžiausias kal- 
tininkaš“Dirv6s novelės 
konkurso mecenatas p. 
Simas Kašelionis. Ne
manau, kad būčiau para
šęs abi "apvainikuotas" 
noveles jei ne Dirvos kas
metinis novelės konkur
sas. Žinoma, Čia būtų ga
lima leistis į aukštas 
spekuliacijas apie pini
go reikšmę literatūros 
puoselėjimui, bet vis dėl 
to reikia pasakyti, kad 
dėl garbės ar kurių ki
tų "dvasinių" sumetimų 
niekas konkursų neskel
bia. Todėl reikia džiaug
tis, kad mūsuose dar at
siranda žmonių, deja, la
bai nedaug, kurie lietu
vių literatūros paskatini-

NEMUNO
VANDENYS...

(Atkelta iš 4 psl.) 

taurumas, toks narsu
mas už NKVD revolve
riais aptvertos tvoros, 
toks laisvumas "išlais
vintoje Lietuvoje"! Bet 
kai tik pasiūloma min
čiai su mintimi susi
tikti, nuomones ar liu
dijimus sugretinti ir pa
lyginti, - ir baigta.

Tad kam siūlot, ko ir 
patys bijot, kad mūsų 
liaudis žinotų ir turėtų 
progos savarankiškai pa 
galvoti? Kam skatinat, 
ko patys negalit ir netu
rit teisės įvykdyti? Nes 
jūs ir mes žinom, kad 
čia yra kitų valia, kad to- 
liau Rytuose yra kitas 
šeimininkas, kuris į lie
tuviško Nemuno ir Ne
ries vandenis žūtbūt už 
simojo pripompuoti ir 
priteršti tik savo drumz
linais skysčiais. 

mui bei puoselėjimui ne
sigaili kartais ir sun
kiai uždirbto cento. I to
kių literatūros rėmėjų 
tarpą, be abejo, reikia 
įrikiuoti ir p. Simą Ka- 
šelionį.

— O kaip romano rei
kalas?

— Matote, "nukrypti" 
į romaną sunkiau, kaip 
kad į novelę. Nors kar
tais ir pareiškiama nuo
monė, kad novelė esan
ti mažas romanas ir kad 
ją gal net esą sunkiau 
parašyti kaip romaną, 
nes novelės autorius tu
rimą medžiagą esąs 
priverstas suspausti į 
siaurus rėmus, o tuo 
tarpu romane jis galįs iš
siplėsti, tačiau su tokiu 
tvirtinimu būtų sunku su
tikti dėl tos paprastos 
priežasties, kad jei tarp 
romano ir novelės yra 
architektoninio panašu
mo, tai romanas vis dėl
to pareikalauja žy
miai daugiau laiko tech
niniam apdirbimui ir to
dėl mūsų sąlygose rašy
tojui sunkiau "nukrypti" 
į tą žanrą. Jei paskuti
niaisiais metais aš para
šiau keletą novelių, tai 
žinoma, tai dar nereiš
kia, kad būčiau "nukry
pęs" nuo romano. Paga
liau, mat, yra visokių po
linkių rašytojų. Sakysi
me, mano kolega, bičiu
lis ir kaimynas iš Flinto 
Balys Gražulis yra pa
mėgęs vien tik novelės 
žanrą, išleidęs keletą rin
kinių ir pasiekęs šio žan
ro kūryboje pasigėrėtinų 
rezultatų, tuo tarpu blo
gam ar geram aš mėgau 
visokius žanrus, jų tarpe 
ir romaną, todėl man ir 
būtų sunku dabar nuo jo 
"nukrypti".

— Per trumpą laiką pa 
sirodė net trys tamstos 
novelės — dvi premijuo
tos i viena be pergalės 
vainiko. Iš kur tamsta se
mies energijos ir įkvė
pimo naujoms idėjoms 
atsirasti kuriant vis skir 
tingą struktūrinę me
džiagą ir skirtingą nove
lės architektoniką?

Matote, ilgas ar 
trumpas laikas literatū
riniame darbe yra labai 

Jaunimo Centro studentų ansamblio šokėjai repeticijos metu ilsisi pievelėje prie Jaunimo Centro Na
mų Chicagoje. Uosio Juodvalkio nuotrauka

reliatyvus dalykas. Per 
metus, t.y. nuo pernykš
čio iki šių metų konkur
so, parašyti porą nove
lių nėra jau toks trum
pas laikas ("Renesansas 
Žemaitijoje" buvo para
šytas prieš porą metų). 
Vadinasi, vienai novelei 
tenka pusė metų. Tai yra 
visai pakankamas laikas 
"pasisemti laiko ir įkvė
pimo". Per tą laikotarpį 
ne taip jau sunku ir "nau
joms idėjoms atsirasti". 
Iš kur jos atsiranda? Man 
rodos, kad ne tiek sunku 
idėjų surasti, kiek sun
ku pasirinkti vieną iš dau
gelio ir ją literatūriš
kai apipavidalinti. Mūsų 
kasdieniame gyvenime 
idėjos knibždėte knibž
da. Joms surasti daug 
laiko nereikia, bet reikia 
daug laiko ir energijos 
įvilkti jas į meninę for
mą. Tikrasis darbas pra
sideda prie rašomojo sta
lo, o ne tada, kai "me- 
džioji" idėjas.

— Ar aš klystu, ar 
tamsta iš tikrųjų vengi 
atsakyti į mano klausi
mą: iš kur semies įkvė
pimo?

— Ne, tamsta neklysti, 
— nusišypsojo rašyto
jas. — Visuotina ir se
na nuomonė yra ta, kad 
rašytojas ir aplamai me
nininkas turįs turėti kaž 
kokius slėpiningus įkvė
pimo šaltinius, tik, deja, 
dar niekas lig šiol neiš
aiškino, kas tas įkvėpi
mas yra. Pagal seną tra
diciją įvkėpimo šaltinė
lyje yra pasislėpusi mū
za, atseit, įkvėpimas tu
pėtų būti dieviškos kil
mės. Mūsų Maironis 
įkvėpimą vadino "šišu". 
Prof. J. Balčikonis "Da
bartinės lietuvių kalbos 
žodyne" šišo reikšmę 
taip aiškina: pirmoji 
reikšmė — kūrybinis 
įkvėpimas, (pav. paju
tęs įkvėpimą, ėmiesi dar 
bo, antroji reikšmė — 
padūkimas, siutas (pav. 
laksto kaip šišo pagau
tas). Ir paaiškina, kad 
tas rytiečių tarmės žo
dis turįs "menkinamąją 
prasmę". Tur būt, nela
bai to žodžio prasmę iš 
kreipsime, jei pasaky-

Dirvos novelės konkurso laureatas Vyt, Alantas.

Sime, kad šišas reiškia 
ne tik kūrybinį įkvėpimą 
bet ir kūrybinįpadūkimą 
bei kūrybinį siutą... Aš 
ir vengiu tuo klausimu 
rimtai kalbėti, nes mano 
nuomone, visa ta dieviš
kos kilmės įkvėpimo ar
ba padūkimo istorija yra 
mitas, Ir ta "įkvėpimo 
dovana" nėra tik meninin
ko privilegija: ją turi 
kiekvienas iš mūsų, ir aš 
tai vadinu nuotaika. Pa
imkime kasdienio gyve
nimo pavyzdį. Sakysime, 
jūsų kiemo gale auga de
koratyvinių medelių tvo
relė, kurią protarpiais 
reikia apkarpyti. Jūs ma
tote, kad medelių viršū
nėlės jau gerokai šokte
lėjusios į viršų ir tar
tum prašyte prašosi ap
karpomos, bet jūs nega
lite prisiversti paimti 
žirklių į rankas. O žiū
rite, praslinkus dienai ki
tai, jums atsiranda nuo
taika, ir jūs su malonu
mu savo tvorelę sutvar
kote. Tokie "įkvėpimo" 
momentai atsitinka kiek
vienam iš mūsų — vis- 
tiek ar jūs būsite rašy
tojas, šaltkalvis ar arto
jas, — tik kažkodėl nie
kam neateina į galvą tvir
tinti, kad kiekvienu atve
ju už mūsų pečių stovi 
mūza ir kad mes savo 
tvoreles karpome "kū
rybinio siuto" pagauti. 
Tas pats ir dirbant lite

ratūrinį darbą: jei nuotai 
ka yra, malonu sėsti prie 
rašomosios mašinėlės, 
o jei nėra — tai nėra ko 
ir bandyti, nes atrodys, 
kad kažkas į mašinėlę 
įpylė saują žvyro. Ar nuo. 
taika yra "dieviškos"kil
mės, ar gero virškinimo 
aparato išdava, tai jau 
kiekvienas apsispren
džia pagal savo filosofi
ją ar kūno struktūrą...

— Kiek tamsta sunau
doji laiko vidutinio il
gumo novelei sukurti ir 
kaip to laiko surandi, 
nes juk žinoma, kad kas. 
dienę duoną tenka pel
nytis fiziniu darbu kaip 
ir Adomui su Ieva?

— Tas klausimas ir 
man pačiam įdomus, tik 
deja, nemokėčiau į jį tiks 
liai atsakyti. Net ir tuo 
atveju, jei, sakysime, ra- 
šytojas tik rašo ir regis
truoja kiek valandų per 
dieną dirbo, tai baigęs 
ir paklaustas kiek laiko 
jam užtruko vidutinio il
gio novelei parašyti, la
bai susvyruotų pasinau
doti savo buhalterijos 
duomenimis. Mat, rašy- 
tojavimas nėra produkci
ja, kurios gaminius bū
tų galima apskaičiuoti 
skaitliuku. Kūrybinis 
procesas, t.y. pats svar 
biausias darbas vyksta 
kažkur pasąmonės "dirb
tuvėlėje", kurios nepa
siekia jokie skaitliukai 
ir buhalterija. Sakysime 
autoriui dingteli galvon 
kokia idėja, atsimini
mas, išgyvenimas, afo
rizmas ir t.t., ir ji nu
sprendžia, kad iš tos me
džiagos būtų galima šis 
tas padaryti. Jam, gal 
būt, švysteli busimojo 
kūrinio apybraižos, cha
rakterių viena kita de
talė, jų apdaro, kalbos 
viena kita smulkmena, 
gal jam praskamba au
syse ir kokia jų dialogo 
nuotrupa ir, gal būt, kas
dienės rutinos aplinko
je jis savo sumanymą ir 
visai pamiršta, tačiau jo 
nepamiršta slėpiningos 
"dirbtuvėlės persona
las" ir darbą pradeda. 
Autorius negali "paskam
binti" į "dirbtuvėlę" ir 
paraginti kad darbas bū
tų greičiau varomas ir ne
gali priekaištauti "už- 
vaizdoms", kad jie nesi
skaito su vienokiais ar 
kitokiais jo pageidavi
mais. Jis tik žino, kad

ten "kūrybinis raugais" 
rūgsta, bet ne nuo to pa
reina, kaip ilgai jis ten 
rūgs. Po tam tikro laiko 
"dirbtuvėlės meistrai" 
pradeda mesti įpaviršių 
sumanyto veikalo atski
ras jau daugiau ar ma
žiau apdirbtas dalis, ir 
tada prasideda jų mon
tavimas, ornamentavi- 
mas, detalių ryškini
mas, žodžiu, kūrinio ap- 
dirbinėjimas, o ypačiai 
atkakli kova vyksta dėl 
kiekvieno sakinio, žo
džio ir net kabliuko, trum 
pai sakant, dėl stiliaus. 
Čia ilgėliau stabtelėjau 
ties kūrybiniu procesu 
mėgindamas paaiškinti, 
kad nėra ir negali būti 
jokių skaičiavimo prie
monių kiek reikia išeik
voti laiko vienam ar ki
tam veikalui parašyti. 
Rašydamas "Ūgly Lithu
anian" aš buvau pasi
ėmęs savaitę atostogų, 
bet, žinoma, būčiau to
li nuo tiesos, jei pasaky
čiau, kad novelę para
šiau per savaitę: tas lai
kotarpis daugiausia buvo 
paskirtas kūriniui šli
fuoti, o parengiamieji 
darbai buvo seniai pra
dėti. Tik, žinoma, vie
nas dalykas yra visai aiš
kus: fizinis, varginantis 
darbas rašytojui yra pei
lis po kaklu. Kai išvargs
ti fiziškai, tada ir slap
tingoji "dirbtuvėlė” jei 
ir nesustreikuoja visai, 
tai darbo tempą labai ir 
labai sulėtina. Tad gali
ma tik viena išvada: sė
dint tik prie rašomojo 
stalo veikalui parašyti 
reikia žymiai mažiau lai
ko, kaip kad dirbant prie 
produkcijos linijos. Ame
rikiečių poetas ir filoso
fas Emersonas, tur būt, 
buvo teisus sakydamas, 
kad rašytojas, kaip kuni
gas, kito darbo nepriva
ląs dirbti...

— Kodėl tamsta savo 
novelę pavadinai "Ūgly 
Lithuanian"?

— Čia vėl būtų ilges
nė kalba, kaip rašytojas 
suranda savo veikalui 
antraštę. Tą antraštę 
uždėjau lygiai tais pa
čiais sumetimais, kaip 
ir pernai Dirvos konkur
są laimėjusiai savo no
velei "Viskas galėjo ir 
kitaip susiklostyti", kaip 
ir aplamai bet kuriam sa
vo veikalui. Paskutiniai
siais metais yra pasiro
džiusios anglų kalba dvi 
knygos: "Ūgly Ameri
can" ir "Ūgly Russian". 
Be abejo, tos antraštės 
mane įtaigojo, bet nepa
sakyčiau, kad būčiau jo
mis aklai pamėgdžiojęs. 
"Ūgly Lithuanian", tur
būt, pavadinau dėl to, 
kad tokia antraštė, ma
no nuomone, labiausiai 
atitinka kūrinio dvasią.

— Ar galima būtų pa- 
siteriauti apie ateities 
darbus: kokius kūrinius 
kuriate ir kada ketina
te išvesti į pasaulį?

— Kiek kartų turėjau 
pašnekesių su spaudos 
žmonėmis, tiek kartų tas 
klausimas būdavo kelia
mas ir tiek kartų atsaky
davau, kad nemėgstu kal
bėti apie savo planus. Kal
bėjimas viešai apie sa
vo sumanymus, mano 
nuomone, jau yra tam tik
ras įsipareigojimas, o 
ką rašytojas gali įsipa
reigoti ir kaip jis savo įsi 
pareigojimus. gali iš
tesėti gyvendamas ir 
dirbdamas tokiose sąly
gose, kuriose gyvena ir 
dirba? Pagaliau jei ir

(Nukelta į 6 psl.)
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PĖSKRY

SNIEČKAUS KĖDĖ BRAŠKA...
Ryšium su "Latvijos 

es-es-ero” diena, Vilnių 
je lankėsi keli svečiai iš 
Rygos* Rugsėjo 23 buvo 
oficialus pasitarimas su 
jais kompartijos respu
blikinio centro įstaigoje. 
Iš vilniškių pusės, anot 
pranešimo laikraščiuo
se, dalyvavo V. Chara- 
zovas, A. Barkauskas ir 
tt.

Rugsėjo 18 Vilniaus 
Vingio parke atidaryta 
"jubiliejinė" žemės ūkio 
gaminių paroda. Prane
šė, kad atidaryme daly
vavo — V. Charazovas,

A. Barkauskas ir tt.
Kita "jubiliejinė" — 

dailės paroda. Į jos ati
darymą atvyko — V. Cha 
rozovas, A. Barkauskas 
ir tt.

Kas — Charazovas? 
Ogi "antrasis sekreto
rius" prie Sniečkaus, 
Maskvos politinis komi
saras Lietuvai. Būdinga, 
kad tris kartus iš eilės 
oficialiose viešose funk
cijose "antrasis" veikė, 
kaip "pirmasis", — nebu
vo Sniečkaus. Jokio pra
nešimo, kur jis: atosto
gauja, serga, ar kur nors

STATŽMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND 
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Maskvoj gelbsti savo pa
dėtį? Vilniuje kalba, kad 
jau prieš pastarąjį par
tijos suvažiavimą Snieč
kui teko gelbėti savo pa
dėtį. Esą, buvęs "antra
sis", Popovas, jau siūlęs 
Sniečkų pastumti kur 
nors į šalįir siūlęs į par
tijos pirmuosius iškelti 
Maniušį, daug ilgiau už 
Sniečkų auklėtą Rusijoj, 
tai turintį tikresnį imu
nitetą prieš "vietininkiš - < 
kūmo ir nacionalizmo ba
cilas" (ir lietuviškai sun-' 
kiauJekalbantį, negu ru
siškai). Bet Sniečkus 
šiuo atveju dar apsigy
nęs: jis dar liko pirmo
je vietoje, o atšauktas 
buvo Popovas. Šio vietoj 
atsirado Charazovas. 
Maniušis pirmą vietą ga 
vo, bet ne partijoj, o ad
ministracijoj, kai Pa
leckis tapo "paspirtas 
aukštyn" į Maskvą, o į 
Paleckio vietą pasilsėti 
įsodintas Šumauskas.
Bet stebėtojai Vilniuje 
dar neįsitikinę, ar pavy 
ko Sniečkui apginti sa
vo padėtį pakankamai 
tvirtai.

Išbuvęs vyriausio ko
munisto Lietuvoje pozi
cijoje per 30 metų (nuo 
pogrindinių laikų, nuo 
1936 metų) — o tai yra 
ilgiau, negu betkoks ki
tas respublikinis "pir
masis" visoj imperijoj 
— Sniečkus daugiau ne
gu reikia turėjo laiko įky 
rėti lietuviams, net ir 
komunistams, savo itin 
uoliu taikstymusi prie 
besikaitaliojančių Mask

vos politinių vėjų, savo 
skelbiama teze "arba su 
rusais, arba žūti, tre
čio kelio nėra!" Bet dar 
labiau už Sniečkų įkyrė 
jo Maskvos nepasitikė
jimas net ir pačiais uo
liausiais prisitaikėliais 
nepripažinimas jiems jo 
kio savarankiškumo ir 
privalomai primesta 
"didžiabroliška globa 
bei priežiūra", teikia
ma, tarp ko kita, ir "ant 
rųjų sekretorių" pavida
lu. Atsiunčia kokį negir 
dėtą-neregėtą rusą, (ko
kį nors Afoniną, Levickį, 
Šarkovą, Popovą ar Cha- 
razovą) ir — "teikitės 
gerbt ir klausyt!", tai 
yra "išsirinkit" jį savo 
vadu, išrinkdinėkit jį 
"Lietuvos darbo žmo
nių" deputatu į "parla
mentus" ir, svarbiausia 
klausykit jo nurodymų.

Apie tuos "kaip Pily
pus iš kanapių" atsiran 
dančius Popovus-Chara 
zovus niekas nieko Lie
tuvoj nesužino, — nei kas 
jie, nei iš kur, nei ką jie 
ligi tol yra nuveikę. Tas 
dar labiau erzina net ir 
Maskvai įtikti besisten
giančius vietinius bolše 
vizmo kovūnus: ir jų am 
biciją užgauna įsakyta 
prievolė meluoti kitiems 
ir sau, kai reikia nuo
lankiai reikšti "besąly
ginį pasitikėjimą" to
kiems svetimiems ne
žinomiems atėjūnams ir 
pripažinti juos savo at
stovais ir vadais. Mask
va laikosi tokios taisyk
lės — nesupažindinti 
žmonių su jiems duoda
mais vadais bei viršinin
kais. Nesupažindinti

bent tol, kol jie gyvi. 
Štai, su vienu tokiu bu
vusiu (1956-1961 m.) Lie
tuvos politiniu komisaru 
Borisu Šarkovu Lietuvoj 
gauta kiek arčiau susi
pažinti tik dabar, kai ta
sai rugsėjo 12-tą staiga 
mirė kažkur Rusijoj ar 
kokioj pakraštinėj Rusi
jos kolonijoj, nors anais 
metais ne kartą teko už jį 
atidavinėti "99.96%" bal 
sų. Tik dabar, išlaikraš 
čiuose paskelbto, 28-nių 
viršūninių Lietuvos bol
ševikų pasirašyto nekro 
logo (yra ten ir Snieč
kaus "parašas") paaiškė 
jo, kad tas anuomet skelb
tasis "geriausias iš ge
riausių Lietuvos darbo 
žmonių" Lietuvą pirmą 
kartą pamatė tik 1956 
metų vasario mėnesį, 
kai vadinamoji "Lietu
vos" kompartija kažko 
dėl staiga "išsirinko" 
savo antruoju sekreto
rium... Prieš tai, dar 
Stalino-Berijos laikų, jo 
darbuotasi rusų kompar
tijos centro įstaigoj. Gi
musio bei augusio būta 
Ukrainoje, bet ir tenai 
būta atėjūno: buvo Zapo
rožėj dirbusio ruso mo
kytojo sūnus.

ELTA

VYT. ALANTAS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ištesėtų, tai jau visai ne 
begali būti tikras kaip 
sakysime, parašytą vei
kalą jis išves į pasau
lį". Juk tai jau visai nebe 
pareina nuo rašytojo, o 
nuo leidėjo. Kaip šian
dien reikalai klostosi su 
leidėjais ir koks liki
mas Ištinka išleistas kny
gas, visi gerai žinome. 
Mūsų literatūra jau yra 
atsidūrusi ant bedugnės 
krašto. Rašytojai dar 
žygiuoja su iškeltomis 
vėliavomis, bet skaityto
jai, užsidarę savo praš
matniose rezidencijose, 
smaguriauja išsikvėpu
siomis amerikoninėmis 
programomis spalvuotų 
televizijų ekranuose, 
girkšnoja papsą, o per 
pertraukėles kalbasi la
bai aktualiomis temo
mis: kur padėti savo la
šinių prieauglį... — bai
gė V. Alantas pokalbį.

A. Musteikis

HELP WANTED MALĖ

SHAPEIį HAND
TO DO MODEL WORK. 

Small shop near West Side. 
BUILDE'RS OF MACHINERY.

Steady work, good hourly rates. Qays 

CAMMANN MFG. CO, 
2700 Henninger Rd., Cleveland, Ohio 

216 — 661-2550 (100-108)

CONSTRUCTION LABORERS
&

CONSTRUCTION MACHINE 
OPERATORS 

Immediate employment.
See Bob Hicks from 8 A.M. to 5 P.M. 

at Hitchin's Post II.
Graniteville Road. CHELMSFORD, ot 

R. M. HICKS, INC. 
124 Main St., Westford, Mass. 

617 — 692-8811 
(104-108)

CHUCKER OPERATOR CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up įtl AC-W&S day 
shift, 58-hr. week, top pay with all 
(ringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 2533 1 Trow- 
bridge, Dearborn, 3 13 — LO 5-6700.

(98-107)

□perate and sėt up AC-W&S day 
shift, 58 hr. week, top pay with all 
fringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co„ 25331 Trow- 
bridge, Dearborn, 313 -— LO 5-6700.

(98-107)

PAULIUS AUGIUS "Petro Kurmelio” iliustracija

publishing corporation. 

Ayerage no copies 
Each issue during 

Preceding 12 
months

Single issue 
nearest to 

filing 
dale

A.. Totai no. copies printed 
(Net Press Run) 6.045 6.030

B. Paid circulation
1. Sales through dealers 

and carriers, street vendors 
and counter sales 2.320 2.320

2. Mail subscriptions 3.233 3.233

C. Totai paid circulation ______ 5.553

D. Free distribution (including 
sample) by mail, carrier 
or other means 250 250

E. Totai distribution (Sum of C 
and D) . 5.803

F. Office ūse, left-over, 
unaccounted, spoiled after 
printing 242 227

G. Totai (Sum of E 4 F—should 
equal net press run »hown in A) /^To45^) 6.030

1 certify that the statements made by me above are correct and complete, 
JONAS ČIUBERKIS, Manager

(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

irisas taupymo sąskaitas.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus ui PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING ^OHN J. KAZANAUSKAS. President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed
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no numeriais pas Jūrą 
Gailiušytę: 481-2164, ar 
Gražiną Kudukienę: 731— 
1681.

ALT S-gos BALTIMORES SKYRIAUS

VEIKLA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Korp! Giedra

* SOL. NATALIJA 
AUKŠTUOLIENE, dai
navusi Dirvos rudens ba
liuje, iš gautojo honora
ro, Dirvai paaukojo 25 
dolerius.

RUOŠKITĖS MADŲ 
PARODAI

Gruodžio 3 d. sekma^ 
dienį, šv. Jurgio parapi
jos salėje, 4 vai. p.p. 
Korp! Giedra ruošia Cle
velando talentų madų pa
rodą. Pačių clevelandie- 
Čių pasiūti rūbai bus mo
deliuojami jų pačių ir ta
lentingų modelių.

Visos, kurios siuvate, 
arba jums pasiuva eilu
tes, kviečiamos parodo
je dalyvauti ir parodyti 
clevelandietėms savo 
darbus, kurie bus vi
siems įdomu pamatyti. 
Norinčios dalyvauti re
gistruojasi šiais telefo-

* VIENOS SIMFONI
NIS ORKESTRAS spa
lio 15 d. 3 v. p.p. Cle
velande, Muslc Hali, 
duos koncertą, kurio pro
gramoj Schuberto Sim
fonija Nr. 5. Orkest
rui diriguoja žymusis di
rigentas Wolfgang Sa- 
wallish. Bilietus galima 
rezervuotis tel. 579- 
3774.

ALT S-gos Baltimorės 
skyriaus ruuenims narių su-

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Nelson’s Barber Shop 
741 East 185 Street 
lietuvis kirpėjas — 

VINCAS GELGOTAS. 
Kirpykla atidara nuo

vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(106-111)

i
8

* BALFO vykdomam 
vajuj labai reikalingi au
kų rinkėjai. Galintieji sa
vo laisvalaikio dalį pa
skirti Šiam reikalui, ma 

Joniai prašomi susisiek
ti su betkuriuo Clevelan
do skyriaus valdybos na
riu, kurių adresai yra nu
rodyti išsiuntinėtuose au
kų vajaus pranešimuose.

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

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

PARDUODAMAS
1119 Ansel Rd.

Dviejų šeimų — mūrinis, 
(Side by side). 3 miegamie_ 
ji kiekviename bute. Nau
jas centralinis šildymas. 
$14,000. Gali būti nupirk
tas dviejų šeimų, kurios 
norėtų mokėti mažesnes 
nuomas. Rodome tik susi
tarus. GA 1-6083.

(105-107)

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Mažiausiai 3 dienom sa
vaitėje. Prie Shaker Hts. 
Rapid transit. Du vaikai 10 
ir 5 metu amžiaus. Telef. 
752-0620. ‘

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje, 

6907 Superior Avė.

sinnkimas, įvykęs rugsėjo 
u., puvo gausus.

Iš paskaityto praeito su
sirinkimo protokoio sužino_ 
ta, kad skyrius įstjo pilna
teisiu narių j Lietuvių Fon
dą. šimto aoi. jnašas suda
rytas pusiau iš skyriaus 
kasos ir Rutkausko aukos, 
kurią jisai sutiko priskirti 
ir įnešti skyriaus vardu. Be 
to į L. F. savo vardu įnešė 
šimtinę V. Gelgudas. šia
me susirinkime tautos Fon
dui paaukojo $25.00 E. Li
žaitis.

Perskaičius ALT S-gos 
Valdybos bendraraščius Nr.~ 
Trr 2 buvo ilgiau apsistota 
dėl įstatų. Atsižvelgiant į 
jau buvusius garbės pažei- 
dimą^atsĮtikimus, skyriaus 
nuomoneTkadįsta tuose bū
tų numatytas Garbės Teis
mas. Jame būtų išspren
džiami ir kilę nesusiprati
mai užuot aiškinusis kitoje 
spaudoje. Be to, jau turi
ma ALT S-gos ir skyrių 
garbės narių, bet įstatuose 
tokie nėra numatyti. Dėl 
kitų papildymų ar pakeiti
mų nusistatyta kiekvienam 
nariui nuodugniai susipa
žinti su įstatais ir savo pa
stabas ar pataisas pranešti 
valdybai.

Skyriaus pirmininkas VI. 
Bačauskas pranešė apie vy
kusį,š. m. S-gos seimą. Sky
rius pareiškė nepasitenki- 

f nimą dėl Amerikos Lietu
vių Tarybos viešo pareiški- 
ifio Amerikos pašto ženklo 
jubiliejiniems Lietuvos Ne.

< priklausomybės metams at- 
jžvmėti reikalu. Skyrius pa- 
'geidauja, kad ALT, S-gos 
Valdyba išsamiau jnformųcH’ 
t^slcyrTOs^ne' tĮkTapie ĮyyT* 
klUs SjoFyĮju j e, beį, ir 
(lalTūs'SdfosTIgmyjjJoto^ 
bencirinėaeZ organįzacijpąe. 
Taip pat skyrius apgailes
tavo, kad Seimo posėdžiams 
ir svarstymams paliekama 
mažai laiko.

Pirmininkas pranešė, kad 
kartu su keliais skyriaus 
nariais dalyvavo Elizabeth 
LT S-gos skyriaus parengi
me rugsėjo 8 d. ir Philadel- 
phijoje rengtame vaidini
me. Toks ryšys su kaimy
nais reikalingas ir palaiky
tinas ateityje.

metų pradžioje suruošti ge
rą parengimą, pakviesti me
nininkus, kurie Baltimorė- 
je dar nėra buvę.

ALT S-gos skyrius Bal- 
tįmorės organizacijų tarpe 
veiklumu ir gyvumu pir
mauja. O tai dėl to, kad visi 
nariai vieningi ir veiklus, 
valdyba rūpestinga ir darb
šti, ypatingai skyriaus pir
mininkas.

Besibaigiant dienotvarkei

buvo pasveikintas 70 metų 
amžiaus sulaukęs Vincas 
Gelgutas. Skyrius ir šį kar
tą vienu nariu padaugėjo.

Po susirinkimo dalyviai 
pasivaišino ponios Auštrie- 
nės paruoštomis skaniomis 
vaišėmis, tarpusavyje ap
tardami smulkmenas ir 
linksmai bei sutartinai pa
dainuodami gražių dainelių.

M. K-a

M ■ %

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem 
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRII DUS 

lntervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

An Equal OpportuHity Employer

STRIPPER 
TRAINING TRIMMER 

AND 
GENERAL- TANNER Y 

HELP
STEADY POSITION 

APPLY TO MR. CRONIN 

RICHARD TANNING CO.
9 WEBB ST.. SALĖM, MASS.

617 — 745-5440 
(104-109)

Po pranešimų priimta 
rugpiūčio 6 d. gegužinės 
apyskaita, kuri davė keletą 
desėtkų pelno. Gegužinėje 
puikiai linksmino profesio
nalas akordionistas Stupu- 
ras ir jam akordeonu prita
riant gegužinės dalyviai 
smagiai padainavo.

Aptarta tolimesnė veikla. 
Nusistatyta dar šiais me
tais suruošti subatvakarj 
su linksma ir įvairia pro
grama. šių metų pavasarį 
skyriaus rengtu parengi
mu dalyviai pareiškė nepa
sitenkinimą dėl meninės 
dalies. Nesklandumai Įvyko 
ne dėl rengėjų kaltės. Tai 
įvykę dėl staigių susirgimų. 
Buvusiems nesklandumams 
išlyginti, susirinkime vie
ningai nutarta ateinančių

Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai
doms.

•vestuvės; spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
•į kitus miestus)

• portretura
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MEHANAN ST. — Ridgewood. N. C. 11237

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Ganykloje... Vyt. Maželio nuotrauka
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJAS 

ARCHITEKTAS

Kęstučiui Nemickui, 
išlaikius paskutiniuo
sius egzaminus, šiomis 
dienomis buvo pripažin
tas architekto diplomas.

Kęstutis Nemickas, 
baigęs Brooklyno aukš
tesniąją technikos mo
kyklą, įstojo į New Yor- 
ko mieste universitetą, 
kuriame studijavo inži
neriją ir architektūrą. 
Prieš dvejis metus iš
laikęs civilinio inžinie
riaus egzaminus Vals
tybės Egzaminų Komi
sijoje (Civil Service Com- 
mission), jis dirba New 
Yorko miesto statybos 
skyriuje, vakarais tęs
damas studijas to pat 
universiteto inžinerijos 
ir architektūros fakul
tete, kurį šiomis dieno
mis baigė, įgydamas ar
chitektūros bakalaurea- 
to laipsnį. Kęstutis ir 
toliau tęsia studijas pro
fesiniam architekto 
laipsniui.

Kęstutis Nemickas ne
sitenkina savo profesi
jos darbu ir studijomis. 
Jis nuo pat pradžios mo
kyklos buvo aktyvus lie
tuvių tautinių šokių gru
pėje ir skautuose. Stu
dijuodamas reiškėsi lie

tuvių studentų veikloje. 
Ir dabar jis, tęsdamas 
studijas ir išlaikydamas 
šeimą, suranda laiko vi
suomeniniam darbui.

Kęstutis yra newyor- 
kiečių Broniaus ir Va
lerijos Nemickų vienas 
sūnų.

Šia proga tenka palin
kėti jaunajam Nemickui 
geriausios kloties jo pro
fesijoje ir lietuviškoje 
veikloje.

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBA PRANEŠA

Ryšium su Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto sudarytos New 
Yorke institucijos, Jung
tinių Finansų Komiteto 
veikimo plotme, Ameri
kos Lietuvių Taryba in
formuoja ir paaiškina sa
vo skyriams ir bendra
darbiaujančioms orga
nizacijoms, kad suren
kamos aukos Vasario 16 
d. minėjimo progomis, 
siunčiamos, senąja tvar
ka Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centrui, taip, 
kaip yra numatyta ALT 
Statute, nurodyta per ei
lę metų Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavi
mų nutarimais ir ALT 
Centro Valdybos aplink
raščiais.

VLIKo Jungtinio Fi
nansų Komiteto įsteigi
mas neturi nei pagrindo 
nei teisės keisti Ameri
kos Lietuvių Tarybos Sta
tute numatytos aukų tel
kimo tvarkos Lietuvos 
laisvės kovai JAV lietu
vių veikloje.

Į Jungtinių Finansų Ko
mitetą Amerikos Lietu
vių Taryba yra paskyru
si savo du atstovu, paties 
to Komiteto prašymu, 
tikslu konsoliduoti Komi
teto veiklą.

Minint Lietuvos Ne
priklausomybės 50 metų 
sukaktį JAV,kaip ir anks
čiau taip ir dabar atitin
kamus parengimus ir 
darbus atlieka Amerikos

Lietuvių Taryba, jos sky. 
riai ir patriotinės lietu
vių bendradarbiaujan
čios organizacijos. Kas 
norės atskirai paremti 
asmeniška auka Jungti
nių Finansų Komiteto 
veiklai už JAV ribų, tą 
galės savo valia atlikti 
tiesiai to Komiteto var
du, kaip nurodyta spau
doje paties to Komiteto 
pasisakymu ir adresu.

ALT

PAVYKUS PKINIKAS

Great Necko Lietuvių 
Bendruomenės apylin
kės tradicinis piknikas 
praėjo su pasisekimu 
spalio 1 dieną, Kings- 
point parke.

LB valdybą sudaro: 
Henrikas Miklas, pir
mininkas, Irena Vilgalie- 
nė, Danutė Alilionienė, 
P. Povilaitis ir J. Vail- 
galys.

6643 So. 
Chicago, 

(Sk.)

• Jurgio Kropo atminties 
įnašą atsiuntė LF Bostono 
Vajaus Kmitetas, įnešda- 
mas 185 dol.

L. F. adresas: 
Mapletvood Avė.,
III. 60629.

RELIGINES 
ORIENTACIJOS 
DIENA

Rugsėjo 30 d,, Chica
goje, grupė jaunų mote
rų ir studenčių dalyvavo 
religinės orientacijos su
sitelkimo dienoje, kurią 
suorganizavo Audronė 
Kubiliūtė su Dalia Staky- 
te. Susitelkimo dienai va
dovavo Kęstutis Trima

kas, S.J. Jam padėjo Jo
nas Kubilius, S.J. Sve
čiu kalbėtoju buvo pa
kviestas evangelikų kun. 
Povilas Dilys.

Tikėjimo dalykus, ne 
kaip pasaką, ne kaip pro
blemą, bet kaip pagrindą 
ir gelmę turinčią paslap
tį, charakterizavo kun.
K. Trimakas. Indiferen
tiškumą ir sekularizmą, 
kaip šių laikų kliūtis ti
kėti, ryškino kun. J. Ku
bilius. Įdomiu pokalbiu 
tarp kun. P. Dilio ir kun.
K. Trimako vystėsi min
tys apie mūsų kalbą Die
vui ir Dievo kalbą mums. 
Vakare buvo parodytas 
giliai prasmingas, savo 
dramatiškumu užimpo
nuojantis filmas "The 
Parable" (Palyginimas). 
Susitelkimas baigėsi Eu
charistine Auka.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

KANADOS
LIETUVIAI

* KANADOS LIETU
VIŲ BENDRUOMENES 
Krašto Tarybos metinis 
posėdis įvyks Toronte 
Šv. Jono Kr. parapijos pa 
talpose spalio 14-15 die
nomis. Pradžia šešta
dienį 11 vai. ryto.

* SLA HAMILTONO 
kuopa spalio 14 d. 
Knights of Columbus sa
lėje ruošia šios organiza 
cijos 80 metų sukakties 
minėjimą, į kurį yra su
tikęs atvykti iš JAV SLA 
pirmininkas p. Dargis.

♦ MAIRONIO vardo 
šeštadieninės mokyklos 
Švietimo Taryba vertin
dama lituanistinio švie
timo reikšmę savo pas
tarajame posėdyje yra 
numačiusi atgaivinti 
prieš kurį laiką veiku
sius lituanistinius kur
sus. Tai girtinas užsi-

--------------- IŠKIRPTI IR PASIŲSTI DIRVAI----------------

Anketą iškirpti ir užpildžius grąžinti Dirvos redak
cijai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103, iki spa
lio 20 d. Pirmieji penki atsakę, gaus po vertingą dova
ną — knygą. Dešimt kitų knygų bus paskirstyta burtų 
keliu visiems kitiems į Šią anketą atsakiusiems.

1. Kiek metų Dirvą prenumeruojate? ..................................
2. Per kelias dienas paprastai laikraštis pasiekia Jus?....
3. Vidutiniškai keli žmonės Jūsų gautą Dirvą skaito?........
4. Ar skaito ją jaunimas: taip □ ne □
5. Kurių nuolatinių bendradarbių straipsniai Jums la

biausiai patinka: ....................................................................

DIRVOS
ANKETA

7. Nurodykite Jūsų specialius pageidavimus dėl Dirvos

6. Ko norėtumėte Dirvoje: Daugiau Mažiau
smulkių informacijų □ □
politinių straipsnių □ □
ekonominių apžvalgų □ □
visuomeniniais klausimais rašinių □ □
kultūriniais reikalais straipsnių □ □
originalių prozos kūrinių □ □
verstinių aktualijų serijų □ □
eilėraščių □ □
reportažų ir lietuviškojo gyvenimo □ □
politinių reportažų iš praeities □ □
korespondencijų iš paskirų vietovių □ □
fotografijų □ □
dailininkų kūrinių reprodukcijų □ □
politinių karikatūrų □ □

turinio ateityje: ......................................................................

VIRŠUJE: spalis yra Balfo 
rinkliavos mėnuo. Chicagoje, 
Pradedant vają, spalio 1 d. {vyko 
Balfo direktorių,apskrities val
dybos narių, skyriaus atstovų ir 
rėmėjų susirinkimas, kuriame 
buvo suaukota 900 dolerių, 

V. Noreikos nuotrauka

mojimas kurį reikia ma 
nyti, lietuvių visuomenė 
sutiks su džiaugsmu.

A. A.

JONUI T R U č I N S K U I
mirus, jo žmonai NATALIJAI, sūnui JONUI , ir

artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Motiejūną Šeima

Brangiam vyrui

inž. JONUI LENKEVIČIUI
mirus, žmoną BARBORĄ skausmo valandoje nuo

širdžiai užjaučia

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

Skulptorius Vytautas Kašubą prie 
Yorke.

vieno savo kūrinio studijoje New 
Vyt. Maželio nuotrauka

8. Jūsų bendra nuomonė apie Dirvos turinį: patenkina
ma, ne. Jeigu ne, tai kodėl? ...............................................

9. Kokiomis priemonėmis būtų galima surasti naujų pre
numeratorių : ...........................................................................

10. Jeigu viskam brangstant, ateityje būtų neišvengia
ma, ką patartumėte (pabraukite):

a) kelti prenumetos kainą, bet leisti Dirvą tris
kart savaitėje;

b) kainos nekelti, bet leisti tik dukart savaitėje;

c) ......................................................................................
11. Jeigu Viltis imtųsi rinktinių knygų leidimo, ar sutik- 

tumei jas iš anksto prenumeruotis: taip □ ne □
12. Tamstos specialūs pageidavimai bei pasiūlymai: ........

13. Ar galima Tamstos sugestijas skelbti Dirvoje: 
taip □ ne □

Pavardė, vardas

Miestas, valstybė

Brangiam Kolegai
A t A

inž. JONUI LENKEVIČIUI
mirus, jo žmoną BARBORĄ liūdesio valandą nuo
širdžiai užjaučia

Lietuvių Tautinis 
Akademinis Sambūris 

Chicagoje


	1967 Spal.09 0001
	1967 Spal.09 0002
	1967 Spal.09 0003
	1967 Spal.09 0004
	1967 Spal.09 0005
	1967 Spal.09 0006
	1967 Spal.09 0007
	1967 Spal.09 0008

