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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PERSPEKTYVOS
NAUJIEMS METAMS PRASIDĖJUS

Metams keičiantis pa
sitaiko gera proga, kiek 
atsitraukus nuo kasdie
ninių rūpesčių, atsiminti 
neseną praeitį ir paspė
lioti apie ateitį. Tokių 
samprotavimų netrūko 
ir šių metų sąvartoje. 
Joe Alsop’as pavyzdžiui 
teigia, kad amerikiečiai 
jau baigia laimingai iš
spręsti Vietnamo prob
lemą ir didžiausias 
jiem s pavojus dabar 
glūdi Artimuosiuose Ry
tuose, kur iš tikro, 
laukiant konkrečių dery
bų pradžios, iš Egipto 
ir sovietų pusės daug 
šnekama ir grasinama 
ginklų panaudojimu. Tai 
dvi tikrai įdomios te
mos, nors pagal Harris 
Survey jos nebejaudina 
amerikiečių: šiame kraš
te rūpestis pirmas yra 
ūkinė būklė, Vietnamas 
atsidūrė trečioje vie
toje, o Artimųjų Rytų te - 
ma amerikiečių visai ne 
jaudina.

Time magazinas savo 
tradiciniu "Man of Year” 
išrinko Vakarų Vokieti
jos kanclerį Willy 
Brandt’ą dėl jo ’Ostpo- 
litik ’, kuri slepianti daug 
pavojų bet ir duodanti 
naujų vilčių. Tos politi
kos siekia ”Wandel 
durch Annaeherung" (pa
sikeitimas per susiarti
nimą) sukėlė daug gin
čų ir pačioje Vokietijo
je. Taip Frarikfuter All- 
gemene Zeitung karinis 
žinovas Brandto Ostpo- 
litik vadina "Kapitula- 
tion ohne Krieg” (Kapi
tuliacija be karo), nuro
dydamas į nepasotinamą 
sovietų apetitą. Der Spie
gei leidėjas Rudolf Augs- 
tein tą bando nuginčyti, 
teigdamas, kad sovietai 
šiuo laiku jau turi tiek 
daug galvosūkių pas sa
ve, kad apie rimtesnius 
naujus užkariavimus ne
turi kada ir pagalvoti. 
Ligšiolinė praktika pa
rodžiusi, kad jie kas du, 
tris metus susiduria su

AMERIKOS EKONOMIJA
Prezidentas Nixonas savo paskutinėje kalboje pareiškė 

optimizmą dėl Amerikos ekonominės padėties.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vis naujom krizėm savo 
dabartinių satelitų tar
pe, ką paliudyjo ir pasku
tinės Lenkijos riaušės, 
apie kurias čia jau pla
čiau kalbėjome.

Anot Augsteino šian
dien sovietai techniškai 
net nėra pajėgūs Egip
tui duoti tiek pagalbos, 
kad tas galėtų kariauti 
su amerikiečių remiamu 
Izraeliu. (Ar čiaAugstei 
nas teisus, ko gero gali 
parodyti artima ateitis 
dėl kurios taip būkštau- 
ja Alsopas.) Augsteinas 
sutinka, kad sovietai 
nors ir turi vidaus sun
kumų, neatsisakys pasi
naudoti pasitaikiusia pro
ga pasiekti laimėjimų už
sienio politikos dirvose, 
kas tačiau dar nereiškia 
kad jie norėtų totalinio 
karo, kurio atveju Vaka
rų Vokietija yra neapgi
nama.

Kalbant apie sovietų 
siekius vertėtų paminė
ti ir londoniškio Econo- 
mist pažiūrą: "Thetroub- 
le with the Russians is 
that they want something 
for nothing and nobody 
has got around to telling 
them they cannot have 
it.” su rusais sly
pi tame, kad jie nori ką 
nors gauti nieko patys 
už tai neduodami ir nie
kas nedrįsta jiems tai 
pasakyti). Tai vestų prie 
minties, kad šiais me
tais stipri ir ryžtinga 
Amerika laisvam pašau, 
liui dar yra labai reika 
linga. Tiesa, Vakarų Eu 
ropa, apjungusi Bendra
jai Rinkai dar nepriklau
sančias valstybes, ūkiš
kai lengvai galėtų ap
lenkti sovietus ir ko 
gero net JAV, tačiau tam 
dar reikalingas gerokas 
laiko tarpas, bent koks 
dešimtmetis, jei viskas 
gerai klotus i. Iki to lai
ko atsakomybė už taiką 
yra Washingtono ranko

se. Dėl to negalima bėg
ti ir iš Vietnamo.

Deja, čia — Jungtinė
se Amerikos Valstybėse 
-- tai nelabai norima su
prasti. Galimi kandida
tai į prezidentus kaip se
natorius Muskie lyg koks 
maldininkas prieš rinki
mus ruošiasi važiuoti į 
Maskvą, kad savo rinki
kams įrodžius, jog gali 
būti priimtinas ir Krem
liui! Čia dauguma vis no 
ri galvoti, kad jei užku
rį kandidatą pasisako, 
sakykim John Birchdrau
gija, tai jis pavojingas, 
bet jei jį ‘paremia’ 
Maskva — jis tikrai ge
ras vyras. Jei kas nuo 
tokios pažiūros galėtų 
išgydyti tai tik turbūt 
karas Artimuosiuose Ry
tuose, kuris tačiau ne
būtų Amerikos intere
suose.

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETAS KUDIRKOS 

REIKALU
Lietuvos Laisvės Komite

to iniciatyva Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas krei
pėsi į prezidentą Nixoną, 
kad Simo Kudirkos byla bū
tų nuodugniai ištirta, kalti
ninkai nubausti ir pašalin
tos visos priežastys, kad 
ateity tokie gėdingi, Ameri
ką žeminą ir laisves g’. 
laužantys atsitikimai nepa
sikartotų.

Gruodžio 30 prezidentas 
Nixonas rašo Pavergtųjų 
Seimo pirmininkui, kad yra 
imtasi veiksmų, kurie už
tikrintų, kad ateity tikrai 
tokie įvykiai nepasikartotų. 
"Esu pasiryžęs, — rašo pre
zidentas Nixonas, — kad 
Amerika būtų verta savo 
kilnios tradicijos, garantuo
jančios bėglių sagumą”.

Kongresmanas Wayne L. 
Hays savo gruodžio 31 laiš
ku LLK pirmininkui dėl šio 
kreipimosi į Hays vadovau
jamą užsienio reikalų pako- 
misį taip pat užtikrina, kad 
tas pakomisis Simo Kudir
kos bylą nuodugniai ištirs.

Lietuvos Laisvės Komite
to pirmininkas Kudirkos

J

MONTREALIO "GINTARAS" KONCERTUOS PHILADELPHIJOJE

Montrealio jaunimo ansamblis "Gintaras", vadovaujamas akt. Zigmo Lapino, sausio 16 d. atvyksta 
koncertuoti į Philadelphiją. Ansamblio repertuarą sudaro lietuvių liaudies dainų, šokių ir dailiojo žodžio 
pynė, palydima liaudies instrumentų orkestro, susidedančio iš beržinių trimitų, rageliu, birbynių, sku
dučių, lumzdelių ir Įvairių rūšių kanklių. Šis ansamblis dar ir tuo Įdomus, kad jo dalyvių, kurių yra 
apie 50, amžius svyruoja tarp 10 ir 20 metų. Tai tikras lietuviškas atžalynas. Koncertas, kurį rengia 
LB Philadelphijos apylinkė, Įvyks Lithuanian Music Hali salėje, 2715 East Allegheny Avė. 7 vai. vaka
ro. Jis bus Įdomus ir suprantamas Įvairaus amžiaus ir įvairių kartų lietuviams.

JAV PAKRANČIŲ SARGYBA NORĖJO 
ŠĮ NUSIKALTIMĄ NUSLĖPTI

JAV Kongreso Atst.
Meojonio x~ox 

kalų pakomisėje darant 
apklausinėjimą Simo Ku
dirkos išdavimo klausi
mu, vienas svarbiausių 
liudininkų, latvis, New 
Bedford miesto jūros 
maisto gamintojų sąjun
gos pirmininkas, Robert 
M. Brieze gruodžio 8 d. 
pareiškė:

"Šiandien norėčiau 
pateikti trumpą pareiš
kimą, ryšium su lietu
vio jūrininko, Simo Ku
dirkos buvusiu bandymu 
pabėgti.

bylos reikalu taip pat krei
pėsi į Jungtinių Tautų Pa
bėgėlių Komisarą princą 
Sadruddin Aga Khaną.

Labai aktyviai į Simo 
Kudirkos bylą laiškais pre
zidentui Nixonui, Valstybės 
D e p a r tamentui, atitinka
miems senatoriams bei kon- 
gresmanams yra įsijungusi 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija New Yorke — be
tarpiškai ir per Amerikos 
bei tarptautines moterų or
ganizacijas. (k)

• Lietuviškasis jaunimas, 
susibūręs į gaivališkai su
darytą grupę "Lietuvių 
Jaunimas Amerikoje" š. m. 
sausio 2 d. demonstravo 
New Yorke, Madison 
Sųuare Garden, kur tuo me
tu vyko Maskvos ledo cirko 
gastrolės. Buvo rodomi už
rašai, padidintos Kudirkos 
nuotraukos. Kaip pažymėjo 
su televizijos atstove kalbė
jusi Daiva Kezienė, šia de- 
montrac-ija kelta mintis, 
kad JAV kultūrinius mai
nus su sovietais turėtų pa
naudoti kaip įrankį Simui 
Kudirkai išgauti. Tą patį 
vakarą jaunimo demonstra
cija parodyta CBS televizi
jos kanale New Yorke.

Sausio 9 d., ties sovietų 
misijos J. Tautose pastatu 
New Yorke, buvo suruošta 
lietuvių motinų su vaikais 
demonstracija.

Lapkričio 23 d., maž- 
clcvtajz- P. O O —<x? . i. jftcį. CT A V 
Pakraščių Sargybos lai
vas ’Vigilant’ išplaukė 
susitikti su Sovietų Są
jungos laivu —■ aprūpin
tojų, ’Sovietskaja Lit- 
va*. ’Vigilant’ laive bu
vo penki civiliniai as
menys — Howard W. 
Nickerson, Jūros mais
to prekybininkų sąjun
gos vykdomasis direk
torius New Bedforde, 
John Burt, New Bedfor- 
do žvejų sąjungos uosto 
pareigūnas, WilliamGor 
don, Tautinės žvejinin- 
kystės tarnybos sritinis 
direktorius, vienas ver
tėjas, kurio pavardė ne
žinoma ir aš.

Mes atsidūrėme ’Vi- 
gilant’ laive apsvarsty
ti žvejybos teisių ir, ypa 
tingai, geltonuodegių 
menkių žvejojimo būdų.

Maždaug apie 10:30 
vai. priešpiet minėti pen
ki asmenys, lydimi ’Vi
gilant’ laivo kapitono 
Eustis, įlipome į sovietų 
laivą — aprūpintoją, nu
leidusį inkarą anapus 
Martha’s Vineyard sa
los, ties Massachussets 
pakraščiais, JAV-bių 
teritoriniuose vandeny
se. Tarp 2 ir 2:30 vai, 
popiet kap. Eustis buvo 
iškviestas grįžti į JAV 
laivą. Jo tikslas grįžti 
į jo laivą mums nebuvo 
žinomas, tačiau aš jau
čiau vykus kažkokiam 
įtartinam dalykui. Apie 
3:45 vai. popiet kap. Eus. 
tis grįžo atgal į ’Soviets
kaja Litva’ laivą ir pie
tavo, tačiau vengė alko
holinių gėrimų. Apie 4 
vai. popiet visi JAV at
stovai ir kap. Eustis, 
drauge su keliais rusais 
pareigūnais bei sve
čiais, grįžo į JAV Pa
kraščių Sargybos laivą 
’Vigilant’.

Apie maždaug 6 vai.

popiet JAV jūrininkas 
jp----
laive yra nv^radęs pa
bėgėlis ir jis prašė po
litinės globos. Man nu
vykus pas kapitoną Eus
tis, šis man pasakė, jog 
pabėgėlis, tai lietuvis ir 
kad jis prašo politinės 
globos.

Aš paaiškinau kapito
nui, kad JAV Valst. de
partamentas nepripažįs
ta sovietų įvykdytos Lie
tuvos okupacijos ir kad 
Departamentas turi spe
cialų skyrių Baltijos 
kraštų klausimams. Aš 
kapitonui Eustis dar nu
rodžiau, kad lietuvį pa
bėgėlį į sovietų laivą 
sugrąžinus, jis arba ne
tektų gyvybės arba būtų 
ištremtas į Sibirą. Aš 
jam paaiškinau, kad aš 
pats 1944 metais pabėgau 
nuo sovietų ir žinojau, 
kai jie elgiasi su pabė
gėliais.

Apie maždaug 11 vai. 
naktį kap. Eustis pra
nešė turįs iš viršininkų 
įsakymus grąžinti lie
tuvį pabėgėlį rusams! 
Tai išgirdęs prašiau ka
pitono Eustis išgelbėti 
pabėgėlio gyvybę ir pa
likti jį ’Vigilant’ laive. 
Kap. Eustis nurodė netu
rįs kito pasirinkimo, nes 
jis yra gavęs įsakymus. 
Tuo metu kap. Eustis 
verkė. Jis prasitarė, kad 
įsakymai - nurodymai 
buvę iš įstaigos Bosto
ne.

Apie 11:30 vai. naktį 
dar trys rusai įlipo į 
’Vigilant’ laivą —jų tiks 
las buvo išsigabenti Si
mą Kudirką. Šešiems ru 
sams buvo leista nuvyk
ti į patalpas, kur Simas 
Kudirka buvo laikomas. 
Kilo susirėmimas ir
mes visi girdėjome
šauksmus- iš patalpos, 
kur rusai buvo nuvykę iš 

(Nukelta į 2 psl.)
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■ Europos lietuviai LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA GENIENĖ

LIUDAS VISMANTAS
NAUJI METAI - NAUJI LAPAI

/

Kas toliau darytina dėl 
Simo Kudirkos

Šis vaizdingas mūsų tautos priežodis kiekvieną 
priverčia pagalvoti, anot poeto A. Miškinio, kokiais 
naujais žiedais šiemet žydėsime Lietuvai.

Europoje gyvenantiems lietuviams šie metai iš
kels naujų problemų, naujų uždavinių. Pvz. Vokie
tijos lietuviams šie metai bus bendruomenės tary
bos rinkimų metai. Čia kiekvienam bendruomenės 
nariui kils klausimas, ką rinkti, o kiekvienam bend- 
ruomenininkui, kaip rinkti.' Tarybos sesijoje iškils 
statuto ir rinkimų nuostatų keitimo klausimas. Juk 
negali Vokietijoje bendruomenė mažėti vien dėl sta
tuto varžtų ir negalima rinkimų pravesti demokra
tiškai teisingai, jei rinkimų nuostatai yra netobuli. 
Be abejo, bus daug ginčijamasi ir kovojama, bet 
dėl teisybės garbinga kovoti.

Anglijos lietuviai praeitais metais gražiai pa
sireiškė politinėje veikloje. Reikia tikėtis, kad jie 
šią veiklą dar labiau išplės anglų visuomenėje ir 
spaudoje, o jų pavyzdžiu paseks ir kitų Europos 
kraštų lietuviai.

Nepamirškime, kad okupuotos tėvynės lietuviai 
laukia iš mūsų laisvės ir šviesesnių laikų, kaip ger
vės pavasario. Jie deda į mus daug vilčių. Dažnai 
jie mumis nusivilia ir vėl tikisi. Tačiau pavasaris 
jiems dar vis neateina Karpatų kalnais... Tą pava
sarį sukliudo Maskvos tankų riedėjimas... Taip įvy
ko Čekoslovakijoje, taip vyksta ir Lietuvoje, jei 
kas pakelia sparnus į laisvę... Tačiau nenutrauki- 
mė tiesioginių ryšių su jais, stiprinkime jų dvasią 
remkime kuo kas galėdami.

Šioje vietoje drįstu pasveikinti šių naujųjų me
tų angoje visus laisvę mylinčius ir dėl jos kovojan
čius lietuvius, nežiūrint, kur jie bebūtų.

Siekdamas šios skilties pagerinimo, kreipiuo
si į visus Europoje gyvenančius lietuvius ir pra
šau bendradarbiauti. Siųskite man medžiagos, kri
tiškų pastabų, sumanymų per šio laikraščio red. 
V. Gedgaudą, o jis man, tikiuosi, oro paštu per
siųs- Iš anksto už bendradarbiavimą dėkoju.

Visiems lietuviams trokštu asmeninės lai
mės, gerovės, pažangos ir tikros, nesuklastotos 
laisvės! ***

• Bad Zwischenahn liet, apylinkė lapkričio pa
baigoje suruošė kariuomenės šventės minėjimą. 
Programą pradėjo apylinkės pirm. P. Kazirskis. 
TtoiuL e kariuomess? • laikė mokyt. R. Baliu
lis. K. Diksaitis, kuris toliau vadovavo minėjimo 
programai, kalbėjo apie lietuvių tautą ir vienybės 
reikalą. Dalyvius sveikino kun. V. Šarka. Buvo pa
gerbti minėjime dalyvavę savanoriai: Ant. Janulis 
ir St. Motuzas. Šiai apylinkei ilgą laiką vadovau
ja pasišventęs pirmininkas Povilas Kazirskis, kuris 
neraginamas nuolat parenka aukų Tautos Fondui.

• Mitlosheime įsisteigė lietuvių jaunimo klu
bas. Į klubą įstojo 33 jaunuoliai nuo 14-21 m. Klu
bo pirmininku jaunimas išsirinko mokytoją A. Pa- 
laviską, kuris rūpinasi užpildyti auklėjimo spra
gas, atsiradusias svetimoje aplinkoje. Be to, A. 
Palavinskas yra aktyvus Saaro krašto lietuvių apy
linkės pirmininkas.

• Lebenstedt-Salzgitter buvo suruošta lietuvių 
diena. Kalbas pasakė K. Masiliūnas ir kun. Šarka. 
Meninę programą atliko dainininkai Izabelė ir Her
bertas Šrederiai ir Baltijos kvintentas. Apylinkei 
vadovauja p. Ališauskienė.

• Lietuvių sąskrydį Wuppertalyje suruošė V. 
Šimkevičius ir L. Vilčinskas. Paskaitą laikė žurn. 
V. Banaitis. Meninę programą atliko Vasario 16 
gimnazijos moksleivės. Pirmą kartą lietuvių publi
kai tautiniais drabužiais pasipuošusios pasirodė 
Nordrhein-Westfalijos šokėjos ir šokėjai..

• Daugelyje lietuvių apylinkių buvo suruoštos 
bendros kūčios ir eglutės.

• Kun. V. Šarka paskirtas VLB Valdybos įgalio
tiniu prie Žem. Saksonijos vyriausybės.

• Kun. Dr. J. Petraičiui iš Memmingeno išvy
kus, Valdyboje beliko: tėvas dr. K. Žalalis—pirm, 
ir A. Dasys — ižd. Pažymėtina, kadkun. J. Petrai
tis pirmininkavo apylinkės valdybai apie 10 m. ir A. 
Dasys ėjo įvairias pareigas apie 20 m. Memminge
no lietuvių bendruomenė egzistuoja apie 25 m. Čia 
buvo gana gyvas visuomeninis, politinis ir kultūri
nis gyvenimas. Dabar, žinoma, smarkiai susilpnė
jo. Memmingene ir apylinkėse dar gyvena apie 250 
lietuvių.

Simo Kudirkos trage
dija atskleidė mūsų jau
nimo patriotinį veidą, 
dėl kurio tautinių jaus
mų mes dažnai suabejo- 
davom. Dabar -matėm, 
kaip lietuviškas jauni
mas per visą Ameriką 
demonstravo, per nak
tis nemiegodamas ruo
šė atsišaukimus, piešė 
plakatus, rašė protesto 
raštus, siuntė telegra
mas ir toliau tebeveikia, 
rūpinasi Kudirkos liki
mu. Nors tariamieji kal
tininkai atleisti į pensi
ją, neva nubausti, tačiau 
visiems aišku, kad jie 
nėra tiesioginiai kalti
ninkai.

Tuo mes negalime pa 
s įtenkinti. Reikia ieško
ti tikrojo kaltininko, ku
ris randasi greičiausiai 
ne kitur, kaip Statė De
partamente. Todėl toli
mesni mūsų žygiai turi 
būti — surasti tą tikrą
jį kaltininką ir reikalau
ti jam užpelnytos baus
mės. Kai veikti toliau?
— klausia ne vienas, no
rėdamas kuo nors pasi
tarnauti.

Tuo tikslu gruodžio 26 
d., Vliko pirmininko dr. 
J.K. Valiūno įstaigoje, 
New Yorke posėdžiavo 
Vliko valdybos, LB Cent
ro valdybos, Bostono ko
miteto, New Yorko or
ganizacinio komiteto ir 
jaunimo atstovai. Buvo 
svarstyta daug pasiūly
mų, iš kurių pminėti- 
nas Daivos Kezienės, 
reikalauti grąžinti Simą 
Kudirką į JAV. Tuo tiks
lu manoma surinkti vie
ną milijoną parašų pe
ticiją.

Tam tikslui siekti rei-

kalinga daug darbo ran
kų ir jėgų, kurių iki šiol 
nestokojome, netruks 
lietuviams ryžto ir au
kos nei tolimesnei veik
lai Simo Kudirkos bylai 
kelti. Pasitarimuosepa- 
prastai būna daug nuo
monių, įvairių pasiūly
mų, bet nelengva suras
ti tinkamiausią kelią.

Rašytojas J. Gliaudą 
siūlo reikalauti Simui to
kio paminklo: "Tambai
siam įvykiui mes priva
lome pastatyti paminklą. 
Tas paminklas yra mū
sų reikalavimas panai
kinti laivyno sąrašuose 
kuterio Vigilant vardą. 
Visame pasaulyje, kiek 
viename susitikime su ki - 
tais Vigilant vardas dės
tys jo komandos ir įgu
los menkumą, gerojo sa- 
marijiečio (amžinos 
evengelinės pasakėčios) 
parodiją, niekšybę ir bu- 
kaprotybę.

Vigilant pavadinimas 
turi būti nutrintas nuo ku 
terio bortų ir naujas, kan 
čia švytintis vardas SI
MONAS KUDIRKA turi 
būti įrašytas, kaipo nau 
jas ir prasmingas var
das" (Dirva, gr. 23 d.)

Pasiūlymas yr rimtas 
ir reiktų skubiai pradė
ti veikti. Tai būtų pamink - 
las stovintis ne viename 
kuriame miesto parke, 
bet plaukiojantis ir skel
biantis visam pasauliui 
Sovietų Sąjungos komu
nistinę niekšybę, iš ku- 

. T*ios žmonės gelbėdamie 
si rizikuoja net savo gy 
vybės netekimu.

Jau skaitėme spaudoje 
iškeltą nuomonę išleis
ti dokumentuotą Simo Ku 
dirkos įvykusios trage-

dijos knygą mūsų atei
nančioms kartoms lie
tuviškai ir pasaulio is
torijai angliškai, nes tai 
istorinio kankinio trage
dija. Tačiau kyla klau
simas, kas visa tai ko
ordinuoja. Vienas komi
tetas kalba, kad jo ini
ciatyva jau yra susitar 
ta su autorium ir pradė 
ta rinkti medžiaga. Ki
tas spontaniškai susida
ręs komitetas sako, kad 
jau pradėta net ir rašy
ti kitame Amerikos kraš 
te. O Vlikas skelbia, kad 
visi siųstų iš savo apy
linkių gavę bet kokią do
kumentinę medžiagą 
Vlikui.

Ar neišeis taip, kad 
bus išleisti net keli apie 
Simą Kudirką leidiniai, 
bet nė vienas vertingas, 
o visuomenės lėšų būtų 
išleista labai daug. Ar 
ne geriau būtų autorius 
iš anksto paskelbti spau
doje, idant nepasikarto
tų darbai, o medžiagą 
siųsti į vieną vietą ir 
rašantiems talkinti.

Jaunimas yra entuzi
astiškai nusiteikęs dėl 
Simo grąžinimo, bet pa
žįstant sovietinę sukty
bę, atrodo, kad tokios 
pastangos gali būti be
reikalingos, nes jie ras 
įvairių atsakymų į tai. 
Sausio 9 d. New Yorke 
susirinko Vliko, ALT ir 
kiti atstovai ir šį klausi 
mą galutinai svarstė.

Dr. J. Stukas, Lietuvos Vyčių pirmininkas, į savo laišką dėl Simo 
Kudirkos, gavo iš prezidento Nixono tokį atsakymą.

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

December 23, 1970

Dear Dr. Stukas:

It was thoughtful of you and a number of other 
members of the Lithuanian National Catholic 
Youth Organization to let me have your views 
concerning Simas Kudirka. Likę you, I was 
shocked and saddened when I learned how the 
defection attempt was handled, and I can assure 
you that I have taken steps to make certain that 
such an incident will not happen again. I am 
determined that America will live up to its 
proud tradition of guaranteeing the safety of 
refugees.

With my best wishes to you and to the members 
of-your organization,

JAV PAKRANČIU 

SARGYBA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sigabeni Simą Kudirką. 
Durys laikinai buvo ati
darytos ir aš išgirdau 
šauksmus 'gelbėkite, gel 
bėkite' ir pastebėjau 
kaip sovietų laivo vado 
padėjėjas mušė Simą Ku
dirką. Jo veidas buvo 
kruvinas ir jo marški
niai suplėšyti.

Simui Kudirkai kažin 
kokiu būdu pavyko pa
sprukti iš minėtos pa
talpos, jis atsidūrė ant 
denio ir vis šaukdamas 
'gelbėkit, gelbėkit' iš
nyko viršutiniame deny
je. Kažkas sušuko 'jis 
nušoko, jis nušoko’ ir 
tuo metu 'Vigilant' mo
torai pradėjo veikti ir 
laivas atsipalaidavo nuo 
virvių, jį pritvirtinusių 
prie 'Sovietskaja Lit- 
va’.

Rusų jūrininkai toliau 
tebeieiškojo Kudirkos 
JAV laive. Jie jį rado 
pasislėpusį, jį sutram
dė, surišo su virvėmis 
bei antklodėmis ir jį 
žiauriai sumušė.

Vidurnaktį kažin kas 
įsakė nuleisti JAV gel-

ATVIRAS LAIŠKAS JAV 
LB CENTRO VALDYBAI

JAV LB Centro Valdy
ba paskelbė spaudoje, 
kad Bronius Nainys yra 
paskirtas atstovu į res
publikonų partiją. Pra
nešime nebuvo pasaky
ta ką p. Nainys toje par
tijoje atstovaus, Centro 
Valdybą, ar visą bend
ruomenę? Nežinau gal 
ir klystu, mano supra
timu, Centro Valdyba pa
simetė logikoje daryda
ma tokį paskyrimą. Ne
jaugi Centro Valdybai 
nėra žinoma, kad Ame
rikoje politinių partijų 
yra daugiau, o ne tik vie
na respublikonų parti
ja, o ką bekalbėti apie 
mus pačius lietuvius. 
Kokiais sumetimais yra 
paskirtas atstovas tik į 
respublikonų partiją? 
Lietuvių Bendruomenė 
nesusideda vien tik iš 
respublikonų.

Peršasi išvada, kad 
naujoji Centro Valdyba 
neturi supratimo kas iš 
tikrųjų yra Lietuvių 
Bendruomenė, kas jai 
(LB) priklauso ir kur ji 
turi būti atstovaujama.

Siūlau Centro Valdy
bai pavartyti seną lietu
vių . periodinę spaudą, 
kurioje daug kartų buvo 
išaiškinta Lietuvių Bend 
ruomenės sąvoka.

Jeigu Centro Valdyba 
ruošiasi atstovauti, tik 
siaurą grupelę LB žmo
nių, ką p. Nainio pasky
rimas aiškiai rodo, tuo 
atveju kitas reikalas. 
Prašau platesnio paaiš
kinimo d*M naujo pasky
rimo.

K. Radvila, LB Chi
cagos Apygardos 
valdybos narys.

bėjimosi valtį ir keli 
JAV jūrininkai nulydėjo 
šešis rusus ir Simą Ku
dirką į sovietų laivą.

Amerikiečių jūrinin
kai sugrįžę pažymėjo, 
kad Simas Kudirka bu
vo žiauriai mušamas ir 
kad jį nugabenus į rusų 
laivą, jis galėjo būti be 
sąmonės arba miręs. Jie 
pridūrė, kad jis kelis kar
tus buvo spardomas.

Sovietų laivui pakėlus 
inkarą, mes jį sekėme, Ii* 
gi jam išplaukiant iš JAV 
teritorinių vandenų. Mū
sų laivui grįžtant atgal į 
uostą, kap. Eustis visų 
mūsų prašė šį įvykį lai
kyti paslapty. Grįžome 
į uostą 3 vai. rytą.

Pakeliui į uostą, kap. 
Eustis mums parodė 
daiktus, kuriuos lietu
vis pabėgėlis paliko, ru
sams jį išsigabenus. Tai 
jo žmonos nuotraukos, 
du žodynai ir kiti daly
kai. (ELTA)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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NĖ VIENOS ŠEIMOS BE 
LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO
Šiame krašte jau taip 

įprasta, kad naujuosius 
metus pradėdamas,daž
nas pats sau pasižada, 
kad ateinančiais metais 
stengsis daryti tai, ko 
praėjusiais nedarė, ar
ba vengti, kas praėju
siais buvo nenaudinga, 
negera ir negražu. Tai 
naujųjų metų pažadai. 
Lengvai duodami, dar 
lengviau pamirštami, ka
da atslūgsta šventiškos 
nuotaikos ir prasideda 
kasdienis gyvenimas.

Mūsų žmonės su paža
dais ar įsipareigojimais 
yra jau daug atsargesni. 
Verčiau nežadėti, negu 
pažadėjus neištesėti. 
Bet naujieji metai iš tik
rųjų ir mus turėtų bent 
šiek tiek sujudinti, pa
stebint kas darytina, bet 
nedaryta, kur turėjome 
būti, bet nebuvome, kur 
mūsų talkos buvo laukia
ma, bet galėdami jos ne
suteikėme. Nedrįstume 
tai pavadinti apsileidi
mu. Daugeliu atveju tai 
buvo papraščiausias ne 
prisiruošimas ir nepa
teisinamas atidėlioji
mas. Ne dabar, bet vė
liau. Ne šiandien, bet 
ryt po ryt. O tas ryt po
ryt prašvilpia kaip vė
jas. Pamažu apsipran
tame, ir ima rodytis, 
kad taip ir reikia.

Bet iš tikrųjų kiekvie
na pareiga, ar tai būtų 
grynai asmeninė ar vi
suomeninė, jeigu ji ne
atlikta, pati savaime ne 
atsilieka, jeigu mes jos 
neatliksime. Viena to
kių pareigų, kuri papras
tai daugely atvejų su
tampa su metų pradžia, 
yra mūsų santykiai su 
savąja spauda. Šiandien 
būtų tuščia ir nereika
linga kalbėti apie savos 
spaudos reikšmę. Kas ja 
naudojasi ir nuolatos ją 
remia, tam priminimas 
ir nereikalingas. Kas jos 
neskaito, to ir gailiausi 
graudenimai nepasiekia. 
Bet apskritai paėmus, 
kaip bešnekėsime ir kaip 
besirūpinsime, turėsi
me sutikti, kad mūsų vi
suomenė savo spaudai 
vis dėlto neparodo tiek 
dėmesio, kiek jo reikė
tų ir kiek jo turėtų pa
rodyti.

Tiesa, daugelio skai
tytojų santykiavimas su 
savo laikraščiu ar laik
raščiais yra toks šil
tas ir tamprus, kad nie
ko nei pridėsi nei dau
giau benorėsi. Jie savo 
laikraščius, kuriems nie
kada nepamiršta prenu
meratos pratęsti ir dar 
aukos ta pačia proga pri
dėti, laiko savo nuolati
niais svečiais, tarsi šei
mos nariais, rišančiais 
su viso pasaulio lietuviš
kąja visuomene. Jie iš 
darbo grįžę pirmiausia 

čiumpa bent akimis per
mesti laikraštį ir tik po 
to imasi ko kita. Jie jau
dinasi ir pyksta, jeigu 
įprastą dieną laiškane
šys laikraščio dėžutėn 
neįdeda, o po keletos die
nų visą surištą pundą at
gabena.

Laikraštis betgi yra 
gyvenimo tikrasis atspin
dys. Judresnis gyveni
mas — įvairesnis ir pats 
laikraštis. Daugiau jo 
skaitytojų — daugiau ir 
bendradarbių, nes iš di
desnės skaitytojų šei
mos atsiranda ir dau
giau tokių asmenų, ku
rie nebesįtenkina tik laik
raščio paskaitymu. Jie 
nebeiškenčia nepasiuntę 
redakcijai savo pastabų 
bei nuomonių laikraštyje 
paskelbtais samprotavi
mais. Jeigu pastebi kurį 
netikslumą, pasistengia 
atitaisyti ar papildyti sa
vo žinomais ir patikrin
tais duomenimis. Nere
tas tampa ir nuolatiniu 
laikraščio bendradar
biu, kurių gausumu ir 
įvairumu kiekvieno re
dakcija tik apsidžiaugia.

Tai vis gražiosios pu
sės. Jos lengvina darbą 
tų, kuriems mūsų spau
dos ugdymas ir išlaiky
mas yra pomėgis, gi kar
tais ir pragyvenimo šal
tinis. Bet kiekvienas me
dalis turi ir savo antrą
ją pusę, nevisada jau to
kią puošnią ir akį džiu
ginančią. Laikraščio 
skaitytojų šeimoje yra 
tai tie, kurie nuo jos nu 
byra ir laikraščio prenu- 
meravimąsi nutraukia. 
Savaime nubyra tie, apie 
kuriuos administracija 
gauna žinią angliškai, 
jog tėvas numirė, ir liku
sioje šeimoje nebeliko, 
kas lietuvišką laikraštį 
beskaitytų. Liūdna daro
si tik tiek, kad tėvas iš
augino šeimą, neretai 
dar ir į aukštuosius 
mokslus išleido, bet ne
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įstengė išmokyti lietuviš
kai tiek, kad galėtu jo 
laikraštį paskaityti.

Bet antra vertus, Re
daktorius apsidžiaugia 
sulaukęs jauno akademi
ko laišką su prenumera
tos čekiu už laikraštį ne 
tik sau, bet ir savo tė
vams, kurie jamketve- 
ris metus laikraštį siun
tinėjo universitetan. Da-’ 
bar, baigęs ir įsikūręs, 
jis tuo pačiu atsilygina 
tėvams, kuriems pensi
jos amžiaus sulaukus ne 
be taip lengva pinigiškai 
verstis. Jautrus sūnus at- 
siteisdamas ateina pagal
bon. Ir tėvui ir laikraš
čiui.

Nereikia didelės iš
minties suprasti, kad 
šiandien visiems lietu
viškiems laikraščiams 
nelengva verstis. Viskas 
brangsta. Vienas kitas 
laikraštis yra privers
tas kelti savo prenume
ratos kainą. Bet tatai 
tik bėdos reikalas. 
Mums atrodytų, kad pa
ti tikroji mūsų spaudos 
išsilaikymo garantija tu
ri ateiti iš plačiosios ir 
šviesiosios mūsų visuo
menės, kuri ta spauda 
naudojasi ir kurios nuo
monę, įsitikinimą, valią 
ir pasiryžimą ta spauda 
viešai reiškia. Toji vi
suomenė neturėtų pasi
tenkinti tuo, kad vienas 
kitas jos narys savo pa
reigą spaudos atžvilgiu 
atlieka. Neturėtų būti ga
na, jeigu paskelbiamas 
spaudos mėnuo, kurio 
metu iš tikrųjų užsimota 
kryptimi nieko nepada
roma. Reikėtų, kad skai
tytojams pradedant, vi
sai organizuotai ir neoi> 
ganizuotai visuomenei 
padedant, užsibrėžtume 
ir nenurimtume tol, 1 u L 
nebeliktų nė vienos šei
mos be lietuviško laik
raščio. Ne tiek jau svar
bu, kurį laikraštį jos 
skaitys. Daug svarbiau, 
kad juo daugiau šeimų 
su laikraščiu susigyven
tų, o tada jau jos pasi
rinks tą, kuris bus joms 
artimesnis ir įdomes
nis.

Gal visų šeimų čia ir 
neįtrauksime. Tai natū
ralu. Bet prisiminę tur
tingas sodybas, kuriose 
mūsiškiai gyvena, puoš
nius automobilius, ku
riais mūsiškiai važinė
ja, apkrautus ir apsta
tytus stalus, kuriuos ap 
sėdę mūsiškiai gaivina
si, sutiksime, jog kietai 
ir sutartinai siekdami 
galėtume savos lietuviš
kos spaudos tiražą padvi
gubinti ar net dar dau
giau pakelti. Ir tai būtų 
labai ir labai didelis mū 
sų kultūrinis laimėji
mas šiais metais.

Dr. Martynas Kavolis, gyvenąs East Dubuque, III., Simo Kudirkos reikalu JAV administracijai ir 
kongreso vadovaujantiems asmenims parašė apie 30 laišką, plačiai ir dokumentuoai išdėstydamas Lie
tuvos pavergimo klausimą. Vietos amerikiečių laikraštis, duodamas su juo ilgą pasikalbėjimą, įsidė
jo šią nuotrauką, skaitant Dirvą.

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA
Žmogaus teisių nėra 

Sovietų Sąjungoj ir trūks
ta joms įgyvendinti nuo
statų (regulations for 
implementation) Jungti
nėse Valstybėse. Vien 
tik tarptautinių konven
cijų ir tautinių deklara
cijų buvimas sakyto trū
kumo neprašalina. Pas
kutiniu laiku paaiškėję 
tragiškieji pabėgimo įvy
kiai tat aiškiausiai paro
dė ir sukrėtė lietuvių ir 
amerikiečių bei pasau
linę spaudą. Tačiau po
litinė žurnalistika liečia 
labiausiai tik sensaci- 
nius faktus. Ji paprastai 
nesirūpina gilesnėmis 
faktų priežastimis ir ne 
daro giliau siekiančių 
iSvadų. TaCiuu jas not ė
ta paliesti šiuo straips
niu.

Kritiškoji žmogaus 
teisių padėtis išryškėjo 
trim paskutinių laikų pa 
bėgimo bylomis. 1) Lie
tuviai Bražinskai žmo
gaus teisių ribose apsi 
sprendė pabėgti iš So
vietų Sąjungos jiems vie 
ninteliai galimu būdu pri
vertus sovietų lėktuvą 
iš Sovietų Armėnijos nu
skristi į Turkiją (by hi- 
jacking an aeroplane) ir 
ten paprašius pabėgėlio 
teisių. Jos jiems ten bu
vo suteiktos, nežiūrint 
Sovietų reikalavimo juos 
jiems grąžinti ir Turki
jos pavojingos saugumo 
padėties. 2) Lietuvis Ku
dirka žmogaus teisių ri
bose apsisprendė pabėg
ti iš Sovietų Sąjungos 
jam vieninteliai pasitai
kiusiu būdu iš Sovietų 
žvejybos laivo Sovietska- 
ja Litva peršokus į Jung 
tinių Valstybių pasienio 
sargybos laivą Vigilant 
ir ten paprašius pabėgė
lio teisių. Bet JAV pasie
nio sargybos vadovybė 
nekompetentingu būdu at
metė jo prašymą ir žiau
riu būdu grąžino Kudirką 
sovietų vergystėnjr mir- 
tin. 3) Žydų grupė Lenin 
grade žmogaus teisių ri
bose apsisprendė pabėg
ti iš Sovietų Sąjungos 
privertus lėktuvą nusi
leisti Suomijon, iš kur 
būtų galima jiems emi
gruoti Izraelin. Bet šis 
pasikėsinimas buvo su
sektas, pasikėsintojai su 
imti ir nubausti mirties 
bausme. Viso pasaulio 
žydai sukruto protestuo. 
ti prieš mirties bausmę 
už žmogaus teisių vyk
dymą, reikalaujant kad 
mirties bausmė būtų pa
keista kalėjimu, kuris 
kaip žinome gali pasida-

MARTYNAS KAVOLIS 

ryti ten besitęsiančia 
mirties bausme.

Žmogaus teisė saky
tiems lietuviams apsi
spręsti pabėgti iš Sovie
tų Sąjungos jiems indi
vidualiai galimu būdu bu 
vo paliesta daugeliu 
straipsnių lietuvių, ame 
rikiečių ir kitų tautų 
spaudoj. Jų tarpe Jur
gis Gliaudą (Dirva XII. 
30) giliu beletristiniu 
jausmingumu siūlo, kad 
Nepriklausomos Lietu
vos Atstovybė Washing- 
tone ir Jungtinėse Vals
tybėse įsipilietinę lietu
viai reikalautų, kad Jung 
tinių Valstybių valdžia 
Sovictvį valdžios reika
lautų grąžinti Kudirką 
Amerikon. Aišku, mes 
norėtume atitaisyti Ku
dirkai padarytą neteisy
bę. Bet jo grąžinimo ar 
ekstradicijos byla turė
tų eiti pagal tarptauti
nius nuostatus, ji nebū
tų tokia paprasta kaip 
sakytame straipsnyje ap
rašyta ir ne tokiais su
metimais tarptautinė 
ekstradicijos byla gali 
būti keliama. Reikia ieš
koti principinių priežas
čių Kudirkos bylai kel
ti ir principinius trūku
mus šalinti principiniu 
būdu.

Žmogaus teisių komp
leksas apima labai pla
čią tautinės ir tarptauti
nės viešosios teisės sri
tį. Visų pirma, politinio 
pabėgėlio teisė, arba asi- 
lio teisė graikišku termi
nu tariant, prasidėjo se
novės metu, buvo pabo- 
jama viduramžių lai
kais, ir mes ją paveldė- 
jome įvairiais pasikei
tusiais pavidalais. Žmo
gaus teisės (human 
rights) yra ryšyj su se
nesnės kilmės piliečių 
teisėmis (civil rights, 
Burgerrechte), kurios 
prasidėjo Amerikos ir 
Prancūzų revoliucijų lai
kais 18 amž. pabaigoj ir 
dabar yra garantuotos 
kultūrinio pasaulio kons. 
titucijomis. Tuo tarpu 
tiesioginės žmogaus tei
sės pradėjo rituliotis tik 
pirmojo pasaulinio karo 
metu, yra garantuotos 
tarptautinėmis sutarti
mis ir yra konstituci
nės reikšmės. Tautų Są 
jungos mažumų teisių 
apsauga buvo privaloma 
ton sąjungon priimamos 
po pirmojo pasaulinio ka
ro susidariusioms vals
tybėms. Lietuva buvo 
priėmusi mažumų tei

sių deklaraciją ir tos 
pačios rūšies Klaipėdos 
statuto apsaugą. Žmo
gaus teisių apsauga vė
liau buvo praplėsta Jung
tinių Tautų Chartos pre
ambule iš 1945 m., geno
cido konvencija ir žmo
gaus teisių apsaugos kon
vencija iš 1948 m. Šios 
tarptautinės sutartys jas 
ratifikavus įgavo tauti
niai konstitucinės reikš
mės. Kaikurios valsty
bės turi dar specialių 
konstitucinių nuostatų 
dėl žmogaus teisės pa
sirinkti savo gyvenamą 
vietą ir darbą bei dėl tei
sės emigruoti. Kai vie
nos valstybės teritorijos 
dalis pereina kiton vals- 
tybdn, tai tarptautiniu su 
sitarimu nustatoma, kad 
piliečiai turi teisę pasi
rinkti senos ar naujos 
valstybės pilietybę ir ne 
bus persekiojami už lai
kyseną ir veiksmus iki 
prijungimo. Vokiečių re 
patriacijos sutartys su 
Sovietų kraštais iš 1939 
m. ir dabar iš 1970 m. 
yra savotiškas "Kuhhan- 
del" — nešvarus susita
rimas nupirkti žmogaus 
teisę repatrijuoti, atlygi
nant sovietus svetimų 
kraštų teritorijomis. 
Jungtinės Valstybės yra 
padariusios keletą dekla
racijų žmogaus teisių ap 
saugos reikalu. Nusikal
tėlių atidavimo ar ekstra 
dicijos teisė iš vienos 
valstybės kitai valsty
bei yra teisėtas žmogaus 
teisių apribavimas. Gali
ma reikalauti tokių as
menų atidavimo, jei tarp 
sakytų valstybių veikia 
atitinkama sutartis, ta
čiau visai priešingomis 
teisinėmis sąlygomis, 
negu pasireiškusiomis 
neteisėto pabėgėlio tei
sių Kudirkai atmetimo 
byloj.

Neįmanoma, kad pap
rastas pasienio sargy
bos ar kuris kitas antra
eilis valstybės adminis
tracijos valdininkėlis ži
notų sudėtingą žmogaus 
teisių kompleksą. Todėl 
neįmanoma palikti spren
dimą šiuo reikalu antra- 
eiliniam valdininkėliui 
be kompetetingos aukš
tesnės valdžios priežiū
ros. Juk tokių žmogaus 
teisių piktnaudojimų pa
kankamai matėm jau oku
pacinės karinės valdžios 
ir IRO skrininguojančių 
valdininkėlių patvarky
muose Vokietijoj, kai 
daugelis mūsų tautiečių 
buvo neteisėtai grąžinti 

(Nukelta į 4 psl.)
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BRADŪNAS IR ROKIENĖ į LIETUVĄ..
Kiekvieną savaitę per 

Vliko išlaikomą Madri
de lietuvišką radijo va
landėlę, kuri specialiai 
transliuojama į Lietuvą, 
perduodamos spaudos ap 
žvalgos iš Chicagos ir ki
tų didesnių lietuvių ko
lonijų, kur ypač akcen
tuojamas laisvųjų lietu
vių kultūrinis bei visuo
meninis gyvenimas, jau
nimo veržimasis į moks
lą, jų nepaprastas akty
vumas ten, kur paliečia
mi lietuvių reikalai 
(pvz. Bražinskų, Kudir
kos), pristatomas svar
besnės naujai išėjusios 
knygos ir t.t. Kalėdinė
je apžvalgoje iš Chica
gos per Madrido radiją 
Lietuvos gyventojams bu
vo pristatytos dvi nau
jai išėjusios knygos: po
eto K. Bradūno "Donelai 
čio kapas” ir S. Rūkie- 
nės atsiminimų iš Sibi
ro tremties II tomas 
"Grįžimas į laisvę”. 
Spausdiname ištrauką iš 
tos apžvalgos, kurią gir
dėjo Lietuva:

***
"Per šventes sustoja 

visuomeninis bei kultu-

Kalvon pakylu, 
Atėjęs vieškeliu nuo šiaurės, 
Palikęs kurpes ant ribos 
Senos lietuviškos parapijos, 
Kurios čia vardo jau nėra, 
Kurios bažnyčios nebėra, 
Kur tavo vietoj tik akmuo 
Ir tas išniekintas perdėm — 
Apspiautas rusiškom raidėm.

Atleiski už pasakytą žodį, 
Išsprūdusį,
Kada širdis neišturi 
Regėdama, 
Kaip amžiais jie norėjo 
Sugrūsti mus į jūrą 
Ir mūsų pėdsakus prie Nemuno nuplauti 
Mūsų pačių krauju.

O, Kristijonai, 
Jei tu žinotum, 
Kas dabar Lazdynėliuos, 
Jeigu matytum, 
Ką jie padarė
Iš tavo krašto, iš tavo parapijos, 
Apsiverstum grabe.

"Tokia tai gaida skam
ba naujasis poeto Kazio 
Bradūno poezijos rinki
nys, kurio, deja, negalė
sit laisvai skaityti jūs, 
broliai ir sesės Lietuvo
je, nes rinkinys per daug 
antirusiškas, kad jįpra- 
leistų tarybiniai cenzo
riai. Bet jį su dideliu 
dėmesiu skaito ir skai
tys laisvieji lietuviai, o 
ypač mūsų jaunimas, ku
ris gerbia K. Bradūno 

Australijos L.B. Adelaidės apylinkės teatras "Vaidila” g&stroliavo Sydney apylinkėje. Nuotraukoje 
trečio veiksmo "scena iš A. Rako "Bubulis ir Dundulis". Iš dešinės V. Baltutis — Bubulis, N. Skidze- 
vičius — Dundulis, A. Gutis-šaltekšnis, A. Mačiukas — piršlys Tarulis, B. Mikužienė — Bubulio duk
tė, J. Baranauskas — Girdžius, V. Opulskis — Dundulio sūnus, J. Neverauskaitė — Bubulio šeimininkė 
įr*A* Miliauskienė -- našlė Agulė. Užpakalyje matome jaunimą — dalį Sydney apylinkės tautinių šokių 
grupės. Veikalo režisierius — J. Neverauskas. Dekoracijos -- dail. S. Neliubšio.

V. Vilkaičio nuotrauka

rinis gyvenimas, o žmo
nes ir šeimas lanko gi
minės ir draugai su do
vanomis. Iš tų dovanų 
ypatingai norisi iškelti 

, dvi pas mus prieš šven
tes išleistas knygas: tai 
žem ininkų kartos poeto 
Kazio Bradūno naują po 
ezijos rinkinį "Donelai
čio kapas" ir 16 metų Si 
bire išvargusios trein- 
tinės Stefanijos Rūkie- 
mės atsiminimų II tomą, 
pavadintą "Grįžimas į 
laisvę".

"K. Bradūnas savo nau 
jausioje, žemės gelmes 
vartančioje poezijos kny
goje "Donelaičio kapas" 
ištisam eilėraščių cik
le, perėjęs Lietuvos gi
rių glūdumas ir palau
kes, kur ilsisi Lietuvos 
laisvės kovotojų kapai, 
nueina į Tolminkiemį ir, 
gyvendamas didžiojo dai 
niaus polėkių bei kūry
bos dvasioje, ieško joka 
po toje istorinės Lietu
vos dalyje, kuri dabar pa 
versta Rusijos teritori
ja.

"Tik paklausykime vie 
no K. Bradūno eilėraš
čio:

poeziją ir kuri daro 
jiems nemažai įtakos.

"16 metų Sibire išvar
gusios ir dabar Ameri
koje gyvenančios Stefani
jos Rokienės atsimini
mų iš Sibiro tremties I 
tomą laisvieji lietuviai 
bematant išpirko, kaip 
pas jus Putiną ar Mairo
nį, nes kam gi iš lais
vėje gyvenančių neįdo
mus tas šiurpus kry
žiaus kelias, kurįperėjo 

dešimtys tūkstančių bro 
lių ir sesių Sibiro trem
tyje. Taip pat ir su II 
atsiminimų tomu. Jis 
graibstomas kaip brangi 
kalėdinė dovana ir greit 
jo nebeliks, nors jūsų 
tarybiniai trubadūrai rė
kia, kad mes esam dva
siniai supuvę ir knygo
mis visai nesidomim.

"Štai viena citata iš 
Stefanijos Rokienės at
siminimų II tomo. Nors 
jūs apie tai patys gerai 
žinote, bet taip pat juk 
jums įdomu, ką kalba 
laisvajam pasauliui bu
vusi Sibiro tremtinė: 
" 'Sovietinis parlamenta
ras J. Paleckis, Austra
lijoje paklaustas apie Si
biro tremtinių likimą, 
greit atsakė, kad visi 
grįžo. Melas ir rafinuo
tas, begėdiškas ir be jo
kio sąžinės krislelio. 
Taip meluoti gali tik ko-

Žmogaus teisių apsauga
(Atkelta iš 3 psl.) 

sovietams po antrojo pa
saulinio karo. Jų taip pat 
matėm J.V. emigracinė
se bylose, kurios papras- 
tiems pabėgėliams tęsė
si metų metais.

Turime principiniai 
ginti žmogaus teises ir 
reikalauti jų praktiškos 
apsaugos:

1) Kad Antrojo Pasau
linio Karo didžiosios 
aliantų valstybės baigtų 
tą karą tarptautiniai pri
imtu Taikos Sutarties bū 
du, kuri būtų paremta 
laisvu tautų apsispren
dimu ir patvirtinta pa
liestųjų tautų įstatymda- 
vystės organų ratifika
cija. Dabartinis laikotar
pis neturėtų baigtis te- 
oretiškais gražiais tau
tų apsisprendimo ir žmo
gaus teisių obalsiais bet 
praktiškais agresorių 
svetimų teritorijų užgro
bimais, kurie dabar at
rodo esą lyg legalizuoti 
slaptais Hitlerio-Stalino 
1939 m. susitarimais ir 
Jaltos bei Potsdamo kon
ferencijų, 1945 m. nuta
rimais. Tiesa, dabarti
nė tarptautinė krizė nė
ra palanki tarptautinei 
neteisybei atitaisyti. Bet 
ar agresorius kada nors 
geruoju būdu buvo lin
kęs atitaisyti sužaloji
mus?

2) Kad Jungtinės Vals
tybės įstatymiškai nusta
tytų instituciją ir proce
są žmogaus teisėms ap-

munistas. Vyrai atskir
ti nuo šeimų beveik visi 
išmirė. Išdraskytų šei
mų vaikai retas kuris už 
augo. Seneliai jau pirmai
siais karo metais išmirė 
badu... Daugiau išliko 
moterų. Ne visiems 
tremtiniams leido grįž 
ti į gimtuosius namus. 
Daugelis jų priversti vi
sam laikui pasilikti Sibi 
re. Kiti dar ir dabar 
vargsta vergų stovyklo
se. Paleistiems išdavė 
sovietinius pasus, juo
se yra slapti ženklai, ku 
rie varžo paso savinin
ko laisvę. Vieniems ne
leidžia Lietuvoje apsi
gyventi, kitiems nelei
džia įsikurti didesniuos- 
se miestuose, tretiems 
tik kolchozininko jungas 
teskirtas...’

"Kai ši knyga bus iš
versta į kitas kalbas, 
laisvasis pasaulis dar 
plačiau sužinos apie jū
sų kančias."

•••

saugoti. Vien laikinų eg- 
zekutyvinių pavarkymų 
nepakanka.

3) Kad Jungtinių Tau
tų Žmogaus Teisių orga
nizacija ištikrųjų gintų 
žmogaus teises.

Kaip praktiškai įgyven
dinti sakytus tris žmo
gaus teisių apsaugos 
punkus? Pasimokykime 
socialinės išminties iš 
žemiau sekančių sociali
nių posakių, kurių ale
gorinė reikšmė nepri
klauso nuo jų esminio 
teisingumo vertės. Se
nas rusų posakis sako, 
kad mužikas nekryžiuo- 
jasi, kol netrenkia perkū
nas. Vienas amerikiečių 
socialinis veikėjas tei
gė, kad socialiniai pasi
keitimai Amerikoj deja, 
neįvykstą be revoliuci
nių prievartos pasireiš
kimų. Amerikiečių revo
liucinio jaunimo vadovas 
teigė, kad reikia revoliu
cijos, kadangi šiaip pre
zidentas neklausąs jų bal
so. Tačiau lietuvių bend
ruomenė yra taikaus 
bendradarbiavimo socia
liniams pasikeitimams 
evoliucijos būdu įgyven
dinti bet ne revoliucinių 
pasireiškimų šalininkė. 
Iš kitos pusės matome, 
kad socialiniai pasireiš
kimai linksta išsigimti 
neveiklumu, kai sociali
nė bėda liečia tik arti
mą, bet ne socialinį vei 
kėją asmeniškai. Ir pa
galiau "biedno niekas 
neklauso".

Todėl būkime ištikrų
jų veikli lietuvių bend
ruomenė ir lietuvių lais
vinimo veiklos dalyviai. 
Bet nebūkime bent kokia 
biednuomenė savo socia
linio susipratimo, socia
linės problemos pažini
mo, ir socialinio parei
gingumo reikaluose. Ne. 
kovokime donkichotiškai 
su savo pačių sociali
niais vėjo malūnais, ati
traukdami savo dėmesį 
nuo tiesioginio lietuvių 
laisvinimo uždavinio. Ne 
būkime socialiniai nai
vūs, priimdami gražius 
bendrus posakius už gry
ną socialinį pinigą. Bet 
reikalaukime praktiškos 
veiklos lietuvių laisvini
me savitarpyj ir tautų ap^ 
sisprendimo teisėj bei 
žmogaus teisių apsaugoj 
tautinėj mūsų gyvenamo 
krašto ir tarptautinėj 
santvarkoj.

M. Kavolis

_____________ 1971 m. sausio 13 d.

J. GRAUDA

Apie mokslo prigimtį
Kas yra mokslas?
Bala žino kas yra. Ka

pitalistinėje visuomenė
je niekad to ir neišsiaiš
kinsite. Čia nieko nėra 
dėsningo. Ir niekas čia 
dialektiniu metodu reiš
kinių nei sistematizuoja, 
nei rūpinasi juos išaiš
kinti. Kas kita yra so
cialistinėje visuomenė
je, kur verbuojamos mū
sų priaugančios atžalė
lės šviestis ir auklin- 
tis.

Kas yra mokslas? pro
blemai išaiškinti mums 
teko kaip tik kreiptis į 
akademiką Slavėną (į tą 
patį, kuris Bražinskų žy
gį pavadino "kruvinpirš- 
čiu piratų banditizmu").

— Mokslo etapai su
tampa su visuomenės 
vystymosi etapais, —pa 
sakė akademikas, pra
dėdamas mūsų indoktri- 
nacinę paskaitą.

— Ikimokslinėje visuo
menėje buvo magijos ir 
mitologijos laikotarpis.

Vergvaldinėje visuo
menėje mokslo pradme
nis buvo apglėbę žyniai 
ir valdovai. Tai buvo 
dangus ir žemė. Viskas 
buvo tvarkinga danguje, 
o netvarka buvo žemė
je. Aišku?

— Taip, mes tuoj pat 
sutikome.

Ir kas čia nesutiks. Ir 
dabar ta pati tvarka.

— Antikiniais laikais,
— tęsė akademikas Sla
vėnas, — mokslo daigai 
praskėlė religijos ir tra
dicijų kiautą. Mokslas 
pasuko į pažinimo teo
riją be praktinių išvadų.

Feodalizmo laikais 
mokslas vėl apsigaubė 
mitologijos kiautu. Kapi
talizmo laikais mokslas 
jau ėmė kratytis dogmų 
ir tradicijų. Mokslas 
ėmė sietis su gamyba. 

Ėmė rodytis technikos pa 
žanga, ir...

Akademikas smagiai 
pliaukšterėjo pirštais.

Ir, — jis linksmai pa 
sakė, — kapitalizmas pa 
gimdė mokslą, o moks
las daro kapitalizmą ne
reikalingą.

— Tai savaime aišku,
— sutiko pašnekovas, 
nes argi buvo prasmė 
ginčytis su akademiku.
— Ir kaip toliau?

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas j nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

ROTA Ine., 3G02 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

STATIONARY ENGINEER
Mušt have City of Detroit first class license. 

Swing shift.
Apply employment office 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT 
965 Clairpointe

ACHRYSLER
iMf CORPORATION

Detroit, Michigan
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER (96-6>

— Toliau? — paklau
sė akademikas.

— Aš turiu galvoj mū
sų epocha.

— Savaime aišku, — 
pasakė akademikas, — 
socializmo sąlygomis 
mokslas tarnauja liau
džiai, mokslas vis la
biau siejamas su gamy
ba ir pamažu virsta ga
mybine jėga.

— Reiškia anksčiau 
mokslas buvo tik šneku
čių lūpose, bet nieko ne 
gamino? — pasitikrino 
pašnekovas.

— Absoliučiai taip,— 
pritarė akademikas. — 
Tik įsijungęs į socialis
tinę gamybą mokslas at
rado save, subrendo, su 
tvirtėjo, ir 'stojo tarnau 
ti liaudžiai.

— Čia glūdi mokslo 
prasmė? — paklausė nai
vusis pašnekovas.

— Absoliučiai taip,-- 
nusišypsojo akademikas 
Slavėnas. — Mokslas tu
rėjo pavyti techniką, su 
sigretinti su ja, o socia
listinio rikiavimo sąly
gomis mokslas net lipa 
technikai ant kulnų. Žiū
rėkite, Vato garo maši
na sėkmingai dirbo ge
rokai anksčiau negu Kar- 
no paskelbė termodina
mikos pradmenis.

— Tai reiškia, — pa
sakė pašnekovas, — kad 
kapitalistinės epochos iš 
radingumas užbėgo už 
akių socialistinės dialek 
tikos epochai. Mašinų 
nauda atsirado anksčiau 
už kabinetines ir dialek
tines teorijas. Ar ne 
taip? Ar mašina netar
navo liaudžiai kapitaliz
me?

Akademikas sukando 
lūpas. Valandėlę jis gau
dėsi, kuo pritrenkti ne
vykusį klausimą. Pašne
kovas ir akademikas 
buvo vienu du, bet kas gi 
žino, kur tūni tretysis 
liudininkas?

— Visai netaip, — su
riko akademikas, — so
cialistinėje epochoje 
mokslas atrado save. Jis 
tarnauja liaudžiai. Jis 
tiktai, vien tiktai, soci
alistinėje epochoje tar
nauja liaudžiai.

Daugiau klausimų ne 
buvo.
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Septyniasdešimt penkeriy me - 
ty sulaukęs Kazys S. Karpius 
buvo šauniai pagerbtas. Lietu
vių visuomenė su dėmesiu ir 
meile atžymėjo gražaus am
žiaus sulaukusio visuomenės vei
kėjo sukaktį.

Tos gražios sukakties fone 
pasirodė straipsnių apie K. Kar
piaus nuopelnus Clevelando 
miestui, tautiniam darželiui, 
respublikonų partijos naudai, 
Dirvai ir Tautinei Sąjungai. Iš 
tikrųjų savo gyvenimą sukaktu
vininkas pripildė našiu ir entu
ziastingu darbu. Bet kuriam lo
kaliniam sąjūdžiui CIevelande 
esant, vis matyti Karpių, sto
vintį pirmoje veikėjų gretoje. 
Bet ir daugeliui visamerikinio 
darbo atvejuose Karpius dirbo 
užmiršęs save ir savo reika
lus. Ypač daug jo prakaito iš
lieta dėl Lietuvos vadavimo rei • 
kalų.

Tačiau visuomenės veikla yra 
praeinamas reiškinys ir žmo
gui dėl tam tikrų priežasčių, 
ar nuovargis, ar amžius, trau
kiantis iš veiklos, kiti stoja jo 
vieton, ir kiti stumia darbą to
liau. K, Karpiaus sukaktis bu
vo tuo skirtinga nuo veikėjų ju
biliejų ir sukakčių, kad K. Kar
pius buvo ir liks rašytojas. Tai
kydamas į šią erudicinę sritį 
savo jėgąs ir talentą, jis susto
ja kitoje sukakties dimensijoje 
ir kita šviesa nutvieskia jo nuo- 
veikius. The Plain Dealer, mi

Kazys S. Karpius prie savo knygų "Juodasis karžygis", "Merūnas" ir kt. V. Pliodžinsko nuotrauka

ISTORIJOS ROMANTIKAS
IŠEIVIJOS REALYBĖJE
Kazys S. Karpius istorinių romanų autorius

Jurgis Gliaudą

nėdamas jubiliato biografinius 
bruožus, pažymi: Karpius para
šė apie keturiasdešimtį kny
gų, įskaitant istorines, roma
nus ir komedijas. Karpius yra 
išskirtinė asmenybė, rašo ame ■ 
rikiečių laikraštis, bet plačiajai 
publikai jis liko nežinomas, nes 
jis apreiškė save lietuvių kalba, 
ir kėlė jaunos generacijos pasi
didžiavimą savo lietuviška pra
eitimi.

šie žodžiai, svetimųjų tarti, 
vykusiai nusakė kitą jubiliejaus 
prasmę. Karpius yra daugelio 
knygų autorius ir ši tema, tar
tum užtemdo jo visuomeninius 
darbus ir jiems paaukotas jė
gas ir sumanumą.

Ir čia pat tenka sustoti nuste
bus, kad taip mažai lietuvių vi
suomenė atkreipė dėmesio į ra- 
šytojiškus Karpiaus gabumus. 
Jo rašytojiška veikla yra kaip ir 
unikalinė išeivijos pasaulyje. Jo 
veržimasis į istoriją, istorijos 
suromantinimas, sėmimas iŠ 
tos erdvės vis naujų ir naujų 
fabulų, pastato prieš mus įdo
miausią mūsų išeivijos erudi
cinio siekio figūrą.

Istorija yra didžiulio povei
kio sfera. Lietuviai visad verti
no savo praeitį. Adomas Micke
vičius atkėlė į tą sferą vartus. 
Lenkų kalba lietuvių istorijos 
adoratorių eilės yra nemažos. 
Pagaliau J. Basanavičius isto
rijos primatą tautos atgimime 
laikė neginčijama ir pagrindine 

vertybe. Nuostabiai šykštus tas 
žanras literatūroje apsireiškė 
kaip tik laisvę atgavus. Atrodė, 
kad rašytojų pasaulis buvo pa
gautas naujų galimybių reikštis 
formaliai, puoselėdamas mo
dernias temas ir modernias iš
raiškos formas. Visa tai vyko 
normalioe sąlygose kūrybi
niam darbui, savo žemėjeir sa
vo laisvėje.

Išeivijos sąlygose to norma
laus suaugimo dabarties su pra 
eit imi, savo visuomenės su ra
šytoju, nėra. Čia visad greta 
tos sandaros stovi kitas, visai 
svetimas lietuvybei pasaulis. 
Lietuvybės erudicinis darbas ir 
tada neturėjo visuomeninės pas ■ 
katos, kaip neturi ir dabar. Ir 
pati visuomenė tada buvo ma
žiau intelektualinė, labiau nuo
širdi, neišprususi literatūrinė
je formalistikoje ir nereikli idė 
jų specifikai. Tačiau ji buvo pa
triotinė. Dar šviežia tėvynės 
nostalgija ją gaivino ir stūmė 
savą prie savojo. Visuomeninė 
patriotinė veikla dengė visus. 
Buitinis chorų, dainų ir paren
gimų elementas netrukus ima 
žėruoti savo praeities prisimi
nimu. Tuose savos praeities 
atradimuose ir buvo jau giles
nis savęs atradimas. Žmogus, 
ar visuomenė, ar tauta, turįs 
savo šaunią praeitį, visad pil
nesnis reiškinys už probėginį, 
tik šios dienos būtybę. Visa tai 
lietuviai instinktyviai suvokė.

M.B. STANKŪNIENE! Rugpiūtis Lietuvoje.

LIETUVOS GAMTOS PASAKA GAILĖS KURINIUOSE
Dail.M.B. Stankūnienės paroda Chicagoje

Lietuvoje išgyventa 
vaikystės pasaka, kuri 
paliko neišdildomus

Tada išeiviškojo gyvenimo są
lygose atsirado Vincas Nagor- 
noskis, davęs visą eilę roman. 
tiškų vaidinimų, kuriems fabu 
lą ėmė iš Lietuvos istorijos. 
Ir truputį vėliau už jį atėjo Ka 
zys Karpius, davęs savo visuo
menei apie dvidešimtį istorinio 
žanro kūrinių. Jis rašė buitinių 
komedijų, buitinių apysakų, bet 
jo istoriniai veikalai sudaro jo 
jėgą ir įnašą į istorinį lietu
vių romaną.

Lietuvių Enciklopedijoje J.
Puzinas aprašydamas K. Kar
pių, sako: Karpius yra vienas iš 
pačių aktyviųjų spaudos darbi
ninkų. 1910 metais jis pradėjo 
rašyti korespondencijas ir ei
lėraščius... Karpius yra vienas 
iš produktyviausiųjų JAV lietu
vių rašytojų. Pirmasis jo lite
ratūrinis bandymas, komedijėlė 
iš studentų gyvenimo "Nenorė
jai duonos, graužk plytas", iš
spausdinta 1915 m.

Šitokioje laiko ertmėje Kar
pius pradėjo rašyti, tame laike 
jis ieškojo, brendo, pilnėjo, ėmė 
rašyti didelės apimties veika
lus, jis rašė istorinį romaną, 
kada lietuvių raštija užsienyje 
dar kaip šviežieną turėjo V. Krė 
vės poetizuotus kunigaikščius, 
kada dar V. Pietario Algiman
tas nevisiems buvo ir žinomas.

(Nukelta į 7 psl.) 

krašto grožio vaizdus, 
pirmieji dailės bandy
mai pasižymint mokyk
loje, po to meno polė
kiai ir studijos Anglijo
je-Londone, Amerikoje 
- Chicagoje dail. Povi
lo Kaupo vedamoje dai
lės studijoje, dail. Vikto 
ro Petravičiaus grafikos 
studijoje, Art Institute 
Fine Art Institute — štai 
nueitas kelias dailinin
kės iMagdalenos Birutės 
Stankūnienės iki rengia
mos antrosios parodos 
Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje sausio 16 d., 
kuri bus atidaryta 7 vai. 
vakare.

Dar prieš pirmąją su
rengtą dailės parodą lie
tuvių galerijoje, ji daly
vavo keliose amerikie
čių parodose, laimėjusi 
už savo kūrinius pirmą
sias vietas. Po to, trijų 
metų laikotarpyje, ji da
lyvavo kitose 4 ameri
kiečių parodose,kuriose 
jos darbai taip pat buvo 
apvainikuoti premijo
mis.

Nenorėdama paskęsti 
suvaržytoje komercinė
je dailėje, ji pasirinko 
laisvos menininkės ke

lią, kurdama sau, eida
ma savitu keliu, klausy
dama lietuviškos širdies 
balso diktato.

Šioje Čiurlionio galeri - 
joje rengiamoje dailės 
parodoje išstatoma 40 
dailės kūrinių.

12 didelio formato gra
fikos darbuose — me
džio raižiniuose vaizduo 
j amas Lietuvos kaimo 
žmonių gyvenimas, dar
bai, aplinkos gamta. Nuo 
sausio mėnesio prade
dant iki gruodžio mėne
sio, lyg tautosakinė gra
ži poezija, tartum Done
laičio metai, plaukiapro 
akis idiliškas laisvosios 
Lietuvos kaimo žmonių 
dienos su rūpesčiais, 
džiaugsmais ir darbais.

Namų apyruošos dar
bai žiemos metu su va
karojimais ir savaitga
lio pasilinksminimais, 
pavasario džiaugsmai su 
pirmaisiais saulės spin
duliais, su artojais ir sė
jėjais, vasaros grožy
bės ir rudens rūpesčiai 
su jaunųjų vestuvėmis, 
žiūrovą paveikia nepap
rastai giliai ir nukelia 
mintimis į gimtąjį kai- 

(Nukelta į 8 psl.)

K. BARĖNAS

Novelė ■■■■■■■■■■m
(2)
Klegesio supami, jie važiavo. Barzdotasis kal

bėjo ir kalbėjo. Po to jis pakvietė Veroniką pašau
dyti įbėgančias anteles. Terkšt, terkšt, terkšt! Jis 
ir pats šaudė. Veronika iš pradžių viską darė neno
rom, prisiversdama, bet pirmoji nuo jos šūvio nu
virtusi antelė pakeitė ją.

— Na, matai, ponia! Keberiokšt, ir nėr antelės! 
— už ją džiaugėsi tas nepažįstamasis. Nuo to aki
mirksnio ji šautuvą jau daug stipriau laikė. Pasku
tinis šovinys nuvertė dar vieną antelę. Tada ji su
sigriebė, kad perdaug įsisiautėta, ir pasakė: gana! 
Bet barzdotasis neatleido jos. Reikia kokosiniais 
riešutais pamėtyti į taikinius po kita palapine, taip 
jis sakė. Nuo tos palapinės jis šoktelėj į šalį ir 
nupirko ledų.

— Palauk, nepabėk, aš tuoj, — atsigrįždamas 
kalbėjo jis. Kol sulaižė ledus, jie stovėjo atsirėmę 
į stulpą. Veronika vėl sugavo save linksmą, kai pati 
kalbėjo su juo apie tą anglų paprotį ir žiemą valgyti 
ledus. Bet prie taikinių ji užmiršo savo linksmumą. 
Ji nieko nelaimėjo, o nepažįstamasis įteikė jai užra
šų knygutę su pietuku ir šokoladinį kiaušinį. Jam se
kėsi numušti taikinius. Tos dovanėlės varžė ją.

— Tamsta laimėjai, tai ir laikyk, — kratėsi 
ji.

— Imk. Tamsta buvai su manim, tai ir laimė
jau. Bent atsiminsi, kad vieną vakarą buvai susi
tikusi seną velnią!

Ji paėmė, ir jie prie įėjimo dar valgė karštas 
dešreles.

— Man jau reikia eiti, — priminė Veronika.
— Aš irgi eisiu.
— Aš norėjau paklausti, iš kur mes pažįstami.
— Ar neatsimeni? Tai pagalvok. Skubu į stotį,

— žvilgterėjęs į laikrodį, tarė jis. — Gerai, kad die
nos metu suspėjau nusipirkti neblogą knygą — turė
siu ką traukiny paskaityti, — ir jis išsitraukė iš ki
šenės pigiąją Sinclair Lewis "Pagrindinės gatvės" 
laidą. — Visada norėjau paskaityti tą knygą. Gera 
knyga. Geras rašytojas.

Gatvėje jie atsisveikino. Judrus nepažįstama
sis šoko į autobusą ir dar mostelėjo Veronikai ran
ka.

O Veronika pastovėjo apstulbusi ir iš lėto pa
suko į namus. Ji praleido visą vakarą su tuo žmo
gum, o .nežino net jo pavardės. Kalbėjo ir juokavo, o 
neišgavo nieko apie jį. Toje užrašų knygutėj jis ga
lėjo juk įrašyti savo pavardę ir adresą. Ji pareis 
namo, papasakos Kostui, kaip praleido vakarą, ir 
abu jie, tur būt, stebėsis: nei šiaip, nei taip atrodo
— žilas aukštas vyras smaila barzdele, kuris pažįs
ta Šventarienę, žino jos pavardę, linksmas pasisu
kiojo ir dingo, tartum būtų iš dangaus nukritęs Ve
ronikos palinksminti! Autobusas nukrypavo tolyn, ir 
liko jai tik vakaro atsiminimų nuotrupos.

Kostas dar nebuvo grįžęs. Užrašų knygutę ir 
šokoladinį kiaušinį ji padėjo ant prieždos. Jau sė
dinčiai namuose ir geriančiai arbatą jai atėjo min
tis, kad visas šio vakaro susitikimas panašus į pa
sakas apie velnią. Tokį velnią ji yra mačiusi fil

muose: pailgas veidas ir smaila barzdelė. Šito vei
das apvalokas, bet žilumas ir smaila barzdelė, ro
dos, tokie vis dėlto su velnio pasirodymu susiję 
įvaizdžiai. Bet ar lygintų ji dabar tą nepažįstamą
jį su velniu, jei jis pats nebūtų užsim inęs? Girdi, 
atsiminsi, kad buvai susitikusi seną velnią!

Kai Veronika galvoja, tai ji gi tik dabar prade
da atsigauti. Susitinka lietuvis lietuvį, tai pirmiau
sia apsiklausinės, kur gyvena ir dirba. Jai nė į gal
vą nebuvo atėję pasisakyti ar pasiklausti. Praėjo va
karas kaip pasakoj, ir išnyko barzdotasis! Išnyko... 
Ji negalėtų pasakyti, kad ėmė ir dingo akyse — čia 
buvo, čia nebėr. Jis gi įšoko įautobusąir dar mos
telėjo jai ranka, nulįsdamas gilyn į priekį ir susi
maišydamas su keleiviais.

Paskui jai iki skausmo įvargino smegenis ta 
nedidelė, bet, rodos, svarbi smulkmena, kad ir ji ir 
nepažįstamasis vienas po kito prisiminė tuos pa
čius "šokim, trypkim, linksmi būkim" žodžius. Kai 
ji atėjo prie karuselės aptvaro, apsidairė dideliame 
plote, kur bus statomi nauji namai, ir iš arti klau
sėsi muzikos ir viso vakaruškinio triukšmo, jai tie 
žodžiai šmėkštelėjo galvoje. Dabar ji prisimena: 
taip, šitie patys žodžiai. Gal būt, karuselės aptva
re skambėjo muzika, kuri turi panašią melodiją, 
gal tai ir atnešė jai tuos žodžius iš pasąmonės gily 
bių. Dėl to ji laužė galvą. Kas iš tikro jai tuos žo
džius ištraukė į paviršių? O tas nepažįstamasis ne 
tik pakartojo tuos pačius žodžius su visais priedi- 
niais tra-lia-lia, tra-lia,lia, bet ir porą kartų jos 
akivazidoje apsisuko. Iš kur čia tas sutapimas? Iš
eitų, kad jis tiesiog pagavo tą pačią mintį, kuri ne
seniai buvo atėjusi Veronikai į galvą. O gal ir jis 
girdėjo tą pačią muziką?

(Bus daugiau)
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Centrai National
Banke

VELTUI

VELTUI

VELTUI

Member Federal Deposit Insurance Corporation,

Taupykit $5000 ar daugiau 
Centrai taupymo sąskaitoje ar pažymėjimuose 
ir gausite vieną iš šią trijų dovanų veltui.

VELTUI NAUJOMS SĄSKAITOMS ARBA 
PAPILDYMAMS

DĖMESIO: kada jūs taupote $500 ar daugiau Centrai banke, 
gaunate nemokamą taupymo sąskaitą taip pat. Indėliai turi būti 
palikti banke mažiausiai šešis mėnesius, kad gauti dovaną veltui. 
Kol yra išteklius, viena dovana asmeniui. Pasiūlymas galioja 
tiktai nuo 1970 m. gruodžio 28 iki 1971 m. sausio 15 d.

Taupykit $1500 arba daugiau
Centrai taupymo sąskaitoje ar pažymėjimuose 
ir gausite šią dovaną veltui.

E GE Iš PRIEKIO KONTROLIUOJAMAS ŽADINTUVAS,
Nustato tiksliai žadinimo stiprumą. Prieky kontroliuojamas 
stiprumas. Riešuto medžio dėžė.

Pirma kartą Clevelande...

Nauja 2 už 1 
pasiūla taupant

Color TV

1

Centrai
National Bank
CLEVELANDE FULL SERVICE BANK

{0 GE SKAITLINIS ŽADINTUVAS. Vienas gražiausių modelių 
tos rūšies žadintuvų. Balti valandų ir minučių skaičiai. Balta dėžė.

E] GE AUTOMATINIS ELEKTRINIS VIRDULYS. Greitai 
užvirina vandenį — 2 kvortas per 10 minučių. Idealus instant 
kavai, arbatai, šokoladui, sriubai, desertui ir padažams. Chromo 
paviršius, didelė rankena. Automatinis išjungiklis.

GD GE M47 DELUXE PORTABLE MIXER. 3-jų greičių. Pirštu 
kontroliuojamas greitis. Lengvai išardomas valymui. Lengvas. 
Patogiai laikomas rankoje. Baltas.

® RCA ”TRIPLE PLAY”. (Juoda-balta TV. FM-AM radijo. 
Skaitlinis laikrodis). Lengvas, nešiojamas. 9” diagonalinis ekranas. 
Pastatytas ant pedestalo. Laikrodis suderinamas su įjungimu TV 
ar radijo. Turi VHF, UHF ir radijo antenas. Ausiniai. Balta dėžė. 
Su certifikatu už vienų metu vertes $5135.
® RCA CASSETTE STEREO RECORDER/RADIO. Rekorduoja 
stereo. Groja Įrekorduotas kasetes. Girdima FM-AM stereo radijo. 
Du 8” garsiakalbiai. Solidus pastiprintuvas. Casetės, mikrofonas, 
jam kojelė ir sujungimo laidas. Riešuto medžio dėžė. Su certifikatu 
už vienų metų vertes $5073.
E RCA NEŠIOJAMAS SPALVOTAS TV. 14” diagonalinis 
ekranas. Komputeris spalvoms. Su VHF ir UHF antena. Riešuto 
medžio dėžė. Su certifikatu už vienų metu vertes $5022.
I® RCA RADIO/PHONOGRAPH. Atrodo kaip skrybėlėms 
dėžutė. Lengvai nešiojamas. AM radijo. Dviejų greičių grojimas 
33 % ir 45rpm. Miglotai baltas. Su certifikatu už vienų metų 
vertes $5250.

Taupykit $500* ar daugiau
Centrai taupymo sąskaitoje ar pažymėjime ir 
gausite viena iš šių dviejų dovanų veltui.

E STALO LEMPA — SUKIOJAMA. Chromu dengta. Ant 12' 
kojos svyruojančios į visas puses. Su lempa ir laidu. Patogi 
siuvimui, rašymui ir skaitymui.

E GE LAIKRODIS ŽADINTUVAS. Ant pedestato. Sidabro 
spalvos metalo ekranas ii- rodyklės. Balta dėžutė.

Taupykite dabar, džiaukitės dabar.
Už $5000 ar daugiau jūs. gausite Centrai procentą nešantį 
taupymo pažymėjimą ir du kitus gražius dalykus.
Pirma, jūs gausite pasirinkimą vienam iš sekančių 
dalykų: RCA ”Triple-Play” kombinaciją, RCA kasetinį 
rekorderį, RCA spalvotą televiziją, arba RCA patefoną, 
kurį tik jūs norėsite ir kada pažymėjimas įsigalios, jūs 
gausite pilną jo sumą, priedu procentus, kaip yra 
pažymėta prie kiekvieno indėlio.
Antra, jūs gausite dovaną VELTUI, vieną iš šešių puikių 
dalykų, kuriuos jūs matote apačioje šio puslapio.
Jūsų pažymėjimas įsigalioja vienų metų laikotarpyje 
Centrai banke.
Per tą laiką jūs naudojatės TV arba stereo, arba ką 
bepasirinktumėte VELTUI gauta dovana. Tai yra nauja 
taupymo idėja Clevelande naujos rūšies banke.
Pasirinkite bet kuriame Centrai banko skyriuje.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Visi svetimšaliai, gyve
ną Amerikoje ir neturį JAV 
pilietybės, nuo 1971 m. sau
sio 1 iki 31 d. turi užpildyti 
registracijos kortelę, kuri 
gaunama pašte.

Neužsiregistravę, gali bū
ti smarkiai nubausti.

• DR. KUN. T. ŽIŪ
RAITIS, pavaduojąs šv. 
Jurgio parapijoje klebo
ną kun. B. Ivanauską, 
dar pasiliks Clevelan
de iki sausio 25 d. Po 
to grįš į savo nuolatinę 
vietą Washingtone, D.C.

• J. STEMPUŽIS, Tė
vynės Garsų Radio Va
landos vedėjas, praves 
Žaibo Klubo akademiją- 
banketą, vasario 6 d., 
Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

CLEVELANDO PARENGIMU I 
_ _ _  KALENDORIUS —I

VASARIO 6 D. Žaibo Klubo 
banketas.

VASARIO 13 D. Jaunimo Va
sario 16 minėjimas Naujoj Pa
rapijos salėj.

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Nauj. para
pijos salėje. Rengia ALT Cle
velando skyrius.

VASARIO 20 D. Pilėnų tunto 
tėvų komiteto tradicinis blynų 
balius.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

BLANDŽIO 17 D. Tradici
nis Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklos balius.

GEGUŽES 2 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos kon
certas Naujosioms Parapijos sa
lėje.

GEGUŽES 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos va
karas. Programoje Toronto jau 
nimo ansamblis "Birbynė". *

GEGUŽES 22 D. Čiurlionio 
ansamblio išvykos P. Amerikon 
koncertas Nauj. parapijos salė
je.

GEGUŽES 23 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
los mokslo metų užbaigimas.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
koncertas šv. Jurgio parapi
jos salėję.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

Skaitykit ir platinki t 
DIRVĄ

Clevelando židiniečių sueigoje, kuri įvyko pas Gr. Kudukienę, skautininkių įžodį davė dvi židinietės: 
G. Kijauskienė (sėdi penktoji iš dešinės) ir R. Tatarūnienė (sėdi ketvirtoji iš dešinės).

V. Bacevičiaus nuotrauka

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REIKIA $120, OOO

Clevelandiečiai šio
mis dienomis gavo laiš
kus - atsišaukimus pa
remti Vasario 16-tos 
Gimnazijos Vokietijoje 
bendrabučio statybą. 
Laiške nurodoma aukas 
siųsti į Superior Savings 
and Loan Assn. 798 E. 
185 Street, Cleveland 
14119. Ten aukų rinkimo 
vajaus komitetas atida
rė sąskaitą Account 3- 
1669. Čekius išrašyti 
vardu: "Vasario 16 Gim
nazijai St."

Vajaus komitetą su
daro virš 30 clevelan- 
diečių: profesionalai,
dvasiškija, organizaci
jų vadai ir veikėjai vy
rai ir moterys.

Vasario 16-tos Gimna
zijos Kuratorijos atsi
šaukime amerikiečiams 
lietuviams buvo praneš
ta, kad nusenęs gimnazi
jos bendrabutis pasidarė 
net pavojingas jaunuolių 
sveikatai.

Pati Vokietijos fede- 
ralė valdžia sutiko rem
ti naujo bendrabučio sta
tybą paskirdama du treč
daliu reikiamos sumos, 
apie $250,000. Vieną 
trečdalį privalo sudėti 
Vokietijos lietuviai.

Žinodami, kaip lab.ai 
jie susirūpinę išauklėti 
savo vaikus lietuviais, 
padėkime jiems tą bend • 
r abu tį pastatyti savo au
komis.

Per visas kolonijas, 
$120,000 suaukoti yra 
mažniekis. Clevelandie
čiai, pavieniai ir orga
nizacijos, prisidėkime 
nešykštėdami.

Tai yra vienintelė lie
tuvių aukštesnioji mokyk
la laisvame pasaulyje.

Clevelande, Vasario 
16-tos Gimnazijos Staty
bos Piniginio vajaus ko
miteto pirmininkas yra 
inž. J. Augustinavičius, 
vicepirmininkai F. Ei- 
dimtas, V. Čyvas, sek
retorė A. Puškoriūtė, iž
dininkė Ona Jokūbaitie- 
nė.

Vajaus KomitetasFOREMAN
Experienced in the man- 
ufacturing of MILLING 
CUTTERS.

Knowledge of MILL- 
ING and GRINDING 
OF CUTTERS neces- 
sary, supervision exper- 
ience reąuired.

216-238-3311
(1-5)

ISTORIJOS ROMANTIKAS...
' (Atkelta iš 5 psl.)

Istoriniai romanai seka vie
nas kitą. Baltijos aras 1928, Kry 
žeivis 1929, Du broliai 1930, Jū
ros merga 1931, Klajūnas 1932, 
Merūnas 1935, Dvi Seserys 1937, 
Alpis 1942.

Apie dvidešimtį knygų sudaro 
įvairaus žanro kūrinius. Tarp jų 
daug linksmų ir įdomių komedi
jų, smarkiai vaidintų ir patenki
nusių žiūrovus. Dar jo knygų, 
ypač istorinio žanro, savo lai
ku buvo bestselleriais išeiviško. 
je knygų rinkoje.

Istorinio romano sferoje Kar
pius ateina į mus tikru praei
ties romantiku. Jo fabula jau ne
palyginamai dinamiškesnė už 
Pietario formą. Kaip Victor Hu 
go prancūzams, taip lietuviams 
išeiviams Karpius pristatė vi
są žėrinčią savo praeities įvy
kių mozaiką. Jis išskirtinai bran 
gina lietuvių seniausią senovę. 
Vikingų era jam kaip vakar die
nos įvykiai. Kryžiuočių siautė
jimai paryškina lietuvių karžy- 
giškumą. Ir visad kova dėl lais
vės, kur geriesiems tenka de
rinti savo asmeniškus intere
sus su patriotika ir auka, suda
ro jo mėgiamiausius siužetus.

Juk savo valstybingumo tra
dicijoms ugdyti ir savo istori
jos meilei žadinti gyviausias aks
tinas yra istoriniai padavimai ir 
populiarios formos istoriniai 
raštai: romanai, apysakos, taip 
man teko rašyti apie K. Kar- 
piaus kūrybą dar 1946 metais. 
Mylinti savo istoriją ir žinanti 
savo istoriją tauta užauga tiktai 
tada kai jos nariai nuo jaunys
tės dienų, kartu su pirmaisiais 
gyvenimo įspūdžiais minta savo 
senos praeities sultimis -- pa
davimais — ir savo istorijos įvy
kius pavaizduojančiais veika
lais. Tai aiškiai įžiūrima kiek
vienos tautos gyvenime. Iš savo 
istorijos pažinimo tauta semia
si stiprybės kurtis savitą dabar 
ties gyvenimą. Gi, pažįstant is
toriją, galima pramatyti ir atei
tį su jos būsimais pavojais ir 
grąsmėmis.

Lietuvių laisvės judėjime šū
kis "iš praeities stiprybės sem
tis”, nuo seniausiy laikų yra to
kio judėjimo kelrodis.

Istorinio romano veikimas vi
suomenei yra skirtingas nuo, gal 
būt, ir tiksliau ir išsamiau dės
tomų istorinių faktų istori-jos va. 
dovėlių puslapiuose. Istorija va
dovėlyje yra dokumentacija, bet 
istorija romane yra atgaivin
tas gyvenimas. Istorinio roma
no veikėjai gyvais asmenimis at. 
eina į mus iš tolimos mūsų pra. 
eities. Jie įtraukia mus į tos 
praeities atgyjantį gyvenimą, 
versdami praeitį pažinti, domė
tis ją ir pamilti ją. Jie lyg per
kelia senas, tautai nemirštan
čias pasaulėžiūras į dabartį, tuo 
sudarydami tautos tęstinę pasau
lėžiūrą, kiek tai liečia ir savo 
laisvės saugojimą ir savo savi
tumo išlaikymą. Tuos istorinio 
romanisto burtus valdė Walter 
Scott ir jo kūriniai suformavo 
tradiciją, romantiką ir savo pra
eities jausmą. Generacijos dings 
ta ir vien vientisumas palieka 
tautoje, kurios skaitybos pomė -

Reikalinga moteris 
patarnauti prie seno am
žiaus vyro. Gali gyventi 
kartu. Skambinkit: 361— 
4277 arba 391-1081. 

gy yra istorinio romano buvi
mas.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpio literatūra negali pasi
girti tuo, kad tas gyvybingas 
tautinei auklybai žanras būtų ir 
puoselėtas, ir stiprinamas. To
kių romanų knygų lentynoje ne
buvo gusu. Tai buvo dažnokai 
verstinė literatūra, svetimųjų 
prirašytos knygos. Veikalai turį 
šiokį tokį ryšį su mūsų istorija.

Tenka galvoti, kad tokiam reiŠ 
kiniui buvo ir tam tikrų priežas
čių. Istoriniam romanui para
šyti neužtenka vien fantazijos ir 
savo buities pažinimo. Reikia 
dar ir plataus pasiruošimo, mu- 
ziejinių ir knyginių studijų, at
sakingumo tinkamai istorinę tik
rovę atkurti. Reikia atkurti ir 
anų laikų žmogaus psichiką. Lie
tuviuose vis nebuvo tokio kalib
ro rašytojų, kaip Henrikas Sen
kevičius ar Kraševskis lenkuo
se. Jiems teko neišvengiamai 
liesti lietuvius, bet visad lietu
viai ten antraeilės figūros. Da
bar vykusiai į avantiuristiniai- 
istorinį žanrą įsiveržė Almė
nas, bet, įsiveržęs, sustojo, lyg 
tuo žanru bodėdamasis.

1942 metais, tautai laisvės ne
tekus, išeivijos literatūroje pa
sirodė paskutinė K. Karpiaus is 
torinė apysaka "Alpis, Kęstu
čio išlaisvintojas". Šiai apysa
kai buvo lemta pasiekti jau pa
sitraukusius lietuvius Vokieti
jos stovyklose. Jeigu apysaka 
patektų Lietuvon nacių metu, vei
kalas būtų persekiojamas ir už
gintas turėti. Šioje apysakoje au
torius atskleidžia permanenti
nius vokiečių siekius viešpatau 
ti Pabaltyje.
"Alpis" parašytas lengva, ma- 
loniai skaitoma kalba. Autorius 
vengė dėstymo įmantrumo. Vyks - 
mas vaizduojamas sumaniai ir 
pakankama dozė dinamikos, pa. 
gauna skaitytoją. Autorius turi 
nemažą sugebėjimą nuo pirmų
jų puslapių patraukti skaityto
jo dėmesį ir iki pat pabaigos iš 
laikyti jį sudomintą. Geros lek
tūros ypatybę autorius puikiai 
supranta: kas puslapis skaity
tojas turi spėti — kas gi toliau?

įvykiai, kaip filme, bėga įkan
din vienas kitą. Aprašomieji 
vaizdai dinamiški, pakankamai 
prisotinti, pakankamas istorinis 
koloritas jaunam skaitytojui at
vers susižavėjimą senlietuvių 
nuotykiais.

Autorius neužsimoja vaizduo
ti ryškias ir sudėtingas asme
nybes, atskleisti gilių psicholo
ginių raizginių arba pedantiš
kai ir skrupulingai atvaizduoti 
senovės gyvenimo autentišku
mą. Tai viskas apsunkintų au
toriaus pasirinktą populiarios, 
lengvai skaitomos apysakos ti
pą, tai būtų netgi stabdančios 
įtakos veikalo dinamikai. Tad 
apysakos fabulos suraizgymo at 
žvilgiu ši apysaka, kurią pa
ėmėm kaip K. Karpiaus istori
nio veikalo tipą, neužsileidžia 
tiems verstiniams veikalams, 
kurių nmažai turime išsivertę 
ir išleidę. Skirtumas gi yra 
toks, kad knygą skaitant jaučia 
me, tai rašyta lietuvio auto
riaus, ir tas savotiškas senti
mentas patikina mums, kad au
torius lietuvis nuoširdus ir sa
vas liesti mūsų istorijos siuže
tą, o tautos vargus ir kančias 
giliau pajusti už kitatautį.

Per visą apysaką autorius ro
do amžiną, nepaliaujamą prie
šo veržimąsi sunaikinti verty
bes, kuriomis laikėsi tauta. Prie • 
šas neša vergovę. Autorius ro
do, kad ir priešui nestokoja iš
radingumo paskleisti kilnių ide
alų skraistes, ir pulti iš pasa
lų. Čia pat ryškūs vaizdai, ko
kį blogį atneša tarpusaviai vai
dai.

ši apysaka mane buvo pasie
kusi 1946 metais, gyvenant švei. 
carijoje. Tai buvo nelauktas 
siuntinėlis iš Dirvos, kur gėry
bės buvo sudėtos ir "materia
listinės" ir dvasinės. Tarp pas
tarųjų "Alpis". Knyga ėjo išran
kų į rankas. Tokia tai buvo įdo
mi ir gyvenimo sąmyšyje neįti
kėtina dovanėlė’. Tur būt mažai 
kas galėtų 1946 metais sulaukti 
iš tada tokios chimeriškos Ame 
rikos lietuvių autoriaus dekla
racijos, kad Amerika nėra ma
terija, kad Amerikoje, štai, iš- 
eiviškosios aplinkos rutinoje au. 
torius lietuvis atkūrė istorinio 
lietuviškojo žanro pasaulį!...

Beveik visi K. Karpiaus raš
tai seniai yra išparduoti. Tas, 
anot J. Puzino "produktyviau
sias JAV lieuvis autorius" be
veik nebeturi savo knygyne savų

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS. Dailinin- 
kas, kopijuodamas piešinį, tyčia padarė septynias klai
das. Ar jūs esate pastabus? Bandykite tuos septynis 
skirtumus atrasti.

knygų. Daug yra atvejų, kad ir 
paskutinį egzempliorių, kas 
nors "pasiskolino", ir negrąži
no. Bet tai, kartu, ir autoriaus 
palaima. Autorius nerašo tam, 
kad jo knygos būtų jo knygyne. 
Todėl tas išpardavimo faktas 
yra tikra ilgo ir našaus darbo 
satisfakcija. Jis sukūrė, ir jis 
viską atidavė.

Savo istorinių veikalų roman
tika ir tų veikalų sėkmė, jis už 
d&jo tam tikrą romantinę skrais
tę ant visos genkartės, kuriai 
jis 1930-1940 rašė ir kūrė. Mes 
imame matyti, kad ta išeivijos 
genkartė nebuvo materialistinė 
masė, bet įdomus kolektyvas, 
kuriam greta kasdienybės ruti
nos rūpėjo įsigyti knygą apie 
Lietuvos prosenovę. Naujoje di
mensijoje, per tai, sustoja lie
tuviškoji išeivija. Jo raštai be
veik nepasiekė Lietuvos. Ano 
laiko sąlygos visa tai veikė. 
Transportas ir sava, išeivijos 
prisiimtoji kalba, K. Karpiaus 
raštus skyrė nuo Lietuvos bui
tinių įpročių. Buvo pastangų 
"įpilietinti" Karpių Lietuvos rin
koje. Jo romanas iš vikingų lai 
kų, parašytas 1934 metais "Me
rūnas", savo medžiagą ima iŠ 
1930-32 metų Apuolės piliakal
nio kasinėjimų. Merūnas yra 
ano vikingų laikotarpio karžy- 
gis. Svetimųjų metrikai minėjo 
tokius karžygius, ir netiesio
giai buvo įmanoma sugauti jų 
žygius ir šiokį tokį individualu
mą. K. Karpius suteikė tiems 
karžygiams vardus ir atbaigtas 
istorijoje roles.

"Merūno" laidą nupirko Lietu, 
vos Švietimo Ministerija pra
džios mokyklų skaitykloms. Au
torius gavo tūkstančio dolerių 
premiją ir Gediminoordiną. Tai 
buvo didžiulis tėvynės respek- 
tas dar jaunam autoriui, kurį 
davė lietuvių literatūrai lietuviš
koji išeivija.

Vikingų tema pagavo K. Kar
pių. Dar tris romanus ta tema
tika jis davė vienas po kito. "Jū
ros merga", "Baltijos Aras". Tų 
veikalų siužetas ir dabar labai 
tinkama medžiaga istorinio fil
mo scenarijui. Lietuvos ekra

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

nas, panaudojęs Karpiaus isto
rinių romanų scenarijus patiek
tų efektingus kinematografinius 
kūrinius.

Istorijos erdvėje jis kuria ro
manus iš Prūsų krikšto eros. 
Jau susiformavusius tautos ir 
valstybės romanai liečia Gedi
mino lakota rpį. Jų tarpe ir jau 
aptartas tipingas jo amplua ro
manas "Alpis". Šio laikotarpio 
koriniuose lietuviai švaistosi 
neaprėpiamuose Ukrainos plo
tuose. "Dvi seserys" liečia jau 
Radvilų kovas dėl Lietuvos Ne
priklausomybės.

Virš Kazio Karpiaus visuo
meninės veiklos, kaip matyti, 
nuostabia aureole skleidžiasi 
lietuvių išeivijos rašytojo ir is 
torinio romantiko žavesys. Net 
nuostabu galvoti, kad Karpius 
Clevelande, kasdienybės kovo
je, vis ir vis, pastoviai ir be 
atotrūkio, gyveno Lietuvos is
torijos žygdarbiais, rašė apie 
juos, kaip koks metraštininkas, 
apdainuodamas seniai nuėju
sias gadynes, seniai nutilusias 
dainas ir karo giesmes, nesu
grįžtamai dingusią pasakiškai- 
spalvingos lietuvių ir prūsų pa
dermės legendą.

Tai buvo nuostabus derinys: 
rašytojas, skelbiąs tą legendą 
ir aplinka, kuri skaitė ir žavė
josi jo kūriniais.

LIETUVOS KANKINIŲ 
PAMINKLAS šv. Petro Ba
zilikoje, Romoje kalbės pa
sauliui ilgus amžius.

Aukodami šiam pamink
lui palikime ateičiai jo kū
rėjų tarpe savo ir savųjų 
vardus.

Laiko liko nedaug, ši pro
ga niekad nepasikartos.

Aukas siųskite: LITHU- 
ANIAN MARTYRS’ CHA- 
PEL FUND, 2701 W. 68 St., 
Chicago, III. 60629.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• LB East Chicagos apy
linkės valdyba, užbaigdama 
1970 metus, Dirvai paremti 
paskyrė 10 dol. auką.

Už prisiminimą lietuviš
ko laikraščio, Dirva nuošir
džiai dėkoja.

yra statoma naujame pa
statyme. Bus įvesta visa ei
lė naujų jėgų, su naujomis 
dekoracijomis, nauja reži
sūra ir kai kuriais kitais 
naujumais. Buvo galvota 
statyti kitą operą, bet, ka
dangi šiais metais yra mi
nima 50 metų nuo Lietuvos 
valstybinės operos įsikūri
mo, tai Lietuvos operos pa
minėjimui ir buvo pasirink
ta Traviata, kuri buvo pir
moji opera pastatyta Lietu
voje ir kurios spektaklis 
tradiciniai buvo statomas 
sutinkant kiekvienus nau
jus metus. Be to, šiais me
tais ir Chicagos Lietuvių 
Operai sueina 15 metų, tad 
su šia opera bus paminėta 
ir mūsiškės Operos penkio
liktieji veiklos metai.

• Sol. Dalia Kučėnienė, 
akomponuojant kompozito
riui Dariui Lapinskui, išpil
dys koncerto programą š. 
m. sausio 24 d. Jaunimo 
Centro Namuose, Chicago
je. Koncertą rengia Litua
nus Fondacija, Ine.

Liet uviškoji visuomenė 
laukiama į koncertą atsilan
kant ir tuo paremiant Li
tuanus žurnalo leidimą.

• Traviata, viena iš lietu
vių mėgstamiausių operų, 
Chicagos Lietuvių Operos

• A. A. Vaclovo Alksni
nio mirties metinės yra sau
sio 16 d. ir tą dieną Maspe- 
tho (N. Y.) lietuvių bažny
čioje 11 vai. bus pamaldos, 
į kurias Alksninių šeima 
kviečia gimines, draugus ir 
pažįstamus.

LOS ANGELES

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖ

Los Angeles mieste 1969 
m. vasario mėn. 16 d. suor
ganizuota lietuvių radijo 
valandėlės programa per
duodama iš KTYM radijo 
stoties kiekvieną šeštadienį 
nuo 12-12:45 dienos metu

LEOPOLDUI JAKUBAUSKUI

ir šeimai, tėvui Lietuvoje mirus, reiš

kiame gilią užuojautą

J. ir E. Matulevičiai,
J. ir R. Palubeckai,
J. ir M. Vidūnai ir
P. Babickas

Brangiai Motinai Lietuvoje mirust

GENOVAITEI MODESTAVIČIENEI

ir jos šeimai reiškiu gilią užuojautą

L. Banis

RITAI GALINYTEI (ELAM)

mirus, jos dukrelei, tėvams, seseriai ir visiems

artimiesiems reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Birutė ir Petras 
Januškai

A. A.

JONUI POVILAIČIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai ir sūnui nuo-
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Genė ir Algimantas 
Marke vi č i a i

(Atkelta iš 5 psl.) 
mą. Ir tada tautosaki
niai kūriniai pavirsta į 
poezijos garsus ir, ro
dos, girdi liaudies dainų 
garsus, piemenėlių ra
liavimus, dalgių kirčius.

Dailininkė šiais grafi
kos darbais prabyla ne
tik į mus, lietuvius, gy
vais gamtos vaizdais, 
Lietuvos žmogaus gyve
namąja aplinka, bet jais

M.B. Stankūnienės kūriniu paroda 
susižavi ir tie žiūrovai 
kurie Lietuvos nepažįs
ta ir nėra jos matę. Ir 
už tai amerikiečių dai
lininkų parodose išsta
tyti tie grafikos darbai 
laimėjo pirmąsias vie
tas.

Išskirtini ir jos stik
lo vitražai. Dailininkė 
Magdalena - Birutė Staru 
kūnienė atkreipė dides
nį dėmesį tais darbais 
pirmosios savo dailės 
parodos metu, ypatingai 
savo natiurmortais, Lie
tuvos kaimo vaizdais, 
mūsų tautosakos ir pa
sakų temomis.

Laiko tėkmėje šie vit 
ražo darbai įgavo dau
giau subtylumo, naujų už
simojimų ir formų. Vit
ražai reikalauja gero 
technikinio įgudimo ir 
tai ryšku naujuose dar
buose.

Nauji užsimojimai ir 
tapybos darbuose. Išsta
tytų paveikslų tarpe yra 
ir tie, kurie kitose ame
rikiečių parodose buvo 
išskirtinai atžymėti pre
mijomis. Tapybos tema 
tika plati. Vyrauja švie
si, optimistinė žmogaus 
nuotaika. Studijinių žmo
gaus figūrų dailininkė ne
mėgsta ir pasirodo tik su 
vienu didesniu darbu.

Dailininkė meno tiks
lais lankėsi Europos ir 
Azijos kraštuose. Jos ne 
paprastas pasišventi
mas menui ir kūrybos 
siekimams, jos darbštu
mas ją veda ir ves į nau
jus laimėjimus. Su su
valkietišku užsispyrimu 
ir meile žmogui, su ne
paprastu nuoširdumu ir 
atsidavimu kitiems pa
dėti, su begaline meile 
ir ilgesiu tėvynei, jai 
menas visose formose 
lietuviškas, savas. 
Vytautas Kasniūnas, Sr.

AM-1460 bangomis. Kali
fornijos lietuvių yra mėgia
ma ir noriai klausoma.

Radijo programai jau 
dveji metai vadovauja veik
li visuomenės veikėja sol. 
Stasė Klimaitė-Pautienienė, 
kuriai padeda redakcinis 
kolektyvas sudarytas iš 
Vlado Gylio, P. Jasiukonio 
ir Stp. Makarevičiaus. Ra
dijo programa yra tautinė 
kultūrinė, ne komercinė 
jungianti be pažiūrų skirtu
mo visus geros valios lietu
vius, žadinanti tėvynės mei
lę lietuvių širdyse, duodan
ti gerų lietuvių kultūros pa- 
vyzdėių ir geros lietuviškos 
kos muzikos. Jos veikla yra 
plati ir įvairi.

Radijo stočiai apmokėti 
lėšomis rūpinasi Kaliforni
jos Lietuvių Radijo Klubas, 
kurio nariai kasmet moka 
ne mažiau 5 dol. metinio 
mokesčio, rengia koncertus, 
parengimus, šaukia meti
nius susirinkimus, renka 
klubo valdybą, kuri tvarko 
visus radijo valandėlės rei
kalus.

Radijo Valandėlės Vado
vybei ypač jos pirmininkei 
Stasei Klimaitei-Pautienie- 
nei ir visam redakciniam 
kolektyvui baigus sėkmin
gai dvejus savo veiklos me
tus įgijusiam patyrimo, lin
kime nepavargti ir toliau 
su pasiryžimo dirbti tą ne
apmokama sunku lietuvy
bės išlaikymo darbą šiame 
krašte.

PAKARTOS VAIDINIMĄ
Sausio 31 d., sekmadienį, 

1 vai. po pietų, tuojau po 
pamaldų, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje bus pakarto
ta komedija ”Ku-kū”, kad 
nemačiusieji galėtų pama
tyti.

Los Angeles lietuviai tu
rėtų nepraleisti progos pa
matyti šią komediją, kur 
daugumas, kaip veidrodyje 
pamatys save.

Vaidinimą rengia SLA 75 
kuopa. (jg)

LITHUANIA 700 YEARS 
stambus veikalas anglų kal
ba apie Lietuvą. 460 psl. 
Redagavo dr. A. Gerutis. 
Išleido Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas. Užsisa
kant tiesiog iš leidėjų 10 
dol. Normali veikalo kaina 
12 dol. čekius rašyti ir už
sakymus siųsti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

LOOK WHAT
$14,550

WILL BUY IN

Citrus Springs
FLORIDA

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Buy this 3 bedroom, 1 bath home 
with screened porch, for as little 
as $14,550 in a designated hous- 
ing area. Full lawn, landscaping, 
sidewalks, paved street; centrai 
svater and sewers provided by 
regulated utiiity. FHA insured 
mortgage available, no age 
limit. You also get recreation 
centers, freshwater lakęs, 
churches, fishing, swimming, 
golf course and country club.
Ask abouth our 14 other model 
homes and low cost inspection 
tour.

MACKI.E BROTHERS 
500 Penn Centcr Blvd. 
Pittsburgh, Pa. 15235 

Phone: 824-3611

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesi — h’ kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

<0%
INSUREDSkambinkit at i

ąteikit pilnom I
smulkmenom nemokamo 

patarnavimo!

Name

Address
City --

Statė __ Zip

Phone.

Savings
AND LOAN COMPANY

4065 Mayfield Rd., South Euclid
1 1623 Buckeye Rd., Clevelond 

30500 Lake Shore Boulevard, Willowick

Adelaidės teatro "Vaidila" aktorius A. Gutis linksmina Sydneyapy 
linkės Kultūros Tarybos pirm. Jūratę Reisgytę. Gilumoje stovi D. 
Skorulienė.

LIETUVOS KANKINIŲ PAMINKLINĖ KOPLYČIA 
ROMOJE

KALBA VISAM PASAULIUI APIE LIETUVĄ. 
KAD KALBĖTŲ IR JŪSŲ VARDU 
JI DAR LAUKIA JŪSŲ AUKOS. 

Nedelskite įrašyti savo ir 
savųjų vardus jos kūrėjais.

Aukoms adresas:
Lithuanian Martyrs’ Chapei Fund 
2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: ‘,NC« ”09
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE 
Cleveland,

o

5'4% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum — 6 monthi maturity

6% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$10,000 minimum — 2 year maturity

5%% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum — 1 year maturity

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
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