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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VLIKO PIRMININKAS DR. J. K. VALIŪNAS PASISAKO AKTUALIAIS 
KLAUSIMAIS DIRVOS BENDRADARBEI E. ČEKIENEI

Spaudoje teko skai-
Eltos pranešimą 

Jūsų tolimų distan- 
keliones. Be asme-

Vilkas ruošiasi Europos 
saugumo konferencijai

tyti 
apie 
cijų 
ninių reikalų ar susiti
kote su kurių nors vals
tybių įtakingais politi
kais Lietuvos laisvini
mo reikalais?

— Paskutinėj kelionėj 
po atostogų aš lankiausi 
Rodezijoj, Kenijoj, Tan
zanijoj Afrikoj, kur turė
jau progos susitikti ir iš
sikalbėti Lietuvos klau
simais su įtakingais tų 
kraštų politikais. Tačiau 
iš Afrikos kontinento žiū
rint, mūsų lietuviškos 
problemos geografiniu 
ir politiniu požiūriu yra 
labai tolimos. Tie kraš
tai į baltuosius, išski
riant Rodeziją, žiūri su 
nepasitikėjimu ir jiems 
nesuprantama, kad bal
tieji, prie kurių odos 
spalvos atžvilgiu reikia 
skaityti ir rusus, yra ko- 
lonialistai, kurie engia 
ir žudo kitus baltuosius.

Afrikos kraštų vyriau
sybės nėra informuotos 
nei apie mūsų padėtį, nei 
apie sovietų kolonializ
mą ir todėl šioje srity
je mes turime ypatingai 
įtaigoti savo akademinį 
jaunimą, kad jisai suras
tų būdų ir priemonių iš
ryškinti mūsų krašto 
strategiją, ypač studen
tams lankantiems JAV 
universitetus, kurie su
grįžę į savo kraštus, be 
abejo, turės nemažos įta

Britų premjeras Heath premijos 
laimėtojas

Hamburgo premijų sky
rimo komitetas, vokiškai 
vadinamas Hamburger F. 
V. S. Stiftung, nutarė skir
ti ”Europos premiją” politi
kams. šios premijos mece
natas, Hamburgo prekybi
ninkas Alfredas C. Toepfe- 
ria, 1969 m. pranešė Nobe
lio komitetui Stockholme, 
kad ši premija būsianti No
belio premijų papildymas. 
Jos dydis yra tolygus No
belio premijoms — 300.000 
DM.

Premijų skyrimo komite
tą sudaro: buvęs Liuksem
burgo min. pirmininkas J. 
Bech, jis yra ir kuratorijos 
pirmininkas, ir nariai: bu
vęs Anglijos turtų kancle
ris Lord Butler, prof. Wal- 
ter Hallstein, prof. Oliver 
Rėverdin ir Prancūzijos 
parlamento narys Paul 
Stehlin. ši premija skiria
ma tiems politikams, kurie 
yra nusipelnę Europos su
vienijimo plotmėje. Komi
tetas, dvejus metus nera
dęs kandidato premijai 
skirti, šiemet ją paskyrė 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Edvardui Heathui. 
Komitetas nustatė, kad la
biausiai nusipelnęs Euro
pos vienybei yra E. Hea
thas, kuris šiemet Angliją 
įvedė į Europos Bendrąją 
Rinką.

E. Heathas yra gimęs 
1916 m. amatininko, staty
bininko šeimoje. Baigęs 

kos savo kraštuose ir 
juos įpareigoti, kad jie, 
nusikratę kolonialinių 
pančių patys, padėtų 
mums išsivaduoi iš ru
siškojo imperializmo. 
Atatinkamai pastačius 
klausimą mes turėtume 
susilaukti nemažos pa
ramos ypač Jungtinėse 
Tautose iš Afrikos kolo
nializmą nusikračiusių 
tautų.

Dr. J. K. Valiūnas

— Ar teko šioje kelio
nėje aplankyti ir Bra
žinskus Turkijoje ir ko 
kia dabar jų bylos situ
acija, nes adv. Yardim- 
ci, lankydamasis New 
Yorke pranešė, kad iki 
teismo gali trukti porą 
mėnesių, kurie šiuo me

pradžios ir gimnazijos 
mokslą, Oksforde studijavo 
filosofiją, politiką ir ekono
miją. 1950 m. jis buvo, kaip 
konservatorių partijos kan
didatas, išrinktas į parla
mentą. 1959 m. Macmillan 
kabinete 
misijai 
Europos 
Jis visą 
ką, kad Anglija turi įstoti 
į EBR. 1963 m. jis buvo pa
skirtas pramonės ir preky
bos ministeriu. 1965 m. 
Konservatorių partija Hea- 
thą išrinko savo vadu. Nuo, 
tada jis pasidarė Wilsono 
vyriausybės opozicijos va
das. 1970 m. Konservatorių 
partija laimėjo parlamento 
rinkimus. Pagal Anglijos 
tradicijas, jis buvo karalie
nės Elžbietos II paskirtas 
ministeriu pirmininku.

E. Heathas yra nuosai
kus, nuoseklus ir atsargus 
politikas. Jis eksperimentų 
politikoje nedaro. Jis yra 
ryžtingas ir atkaklus savo 
siekimuose. Tai įrodė jis du 
kartu: parlamento rinkimų 
metu ir taktiškai gerai su
organizuotoje kovoje prieš 
Wilsoną dėl įstojimo į 
EWG. E. Heathas dar neį
tarė paskutinio politinio 
žodžio. Tikėkime, kad jis 
dar daug naudingų darbų 
atliks ne tik Europos, bet 
ir viso pasaulio demokrati
nei vienybei suorganizuoti, 

(ms)

jis vadovavo ko- 
pasitarimams su 
Bendrąją Rinka, 
laiką vedė politi- 

tu jau liko praeityje?
— Grįždamas iš Af

rikos į JAV aš buvau 
Turkijoje spalio 9 d. ir 
turėjau pasikalbėjimą su 
advokatu Yardimci, o 11 
dieną mačiausi su Bra
žinskais. Adv. Yardim
ci deda visas pastangas 
kad Bražinskų byla bū
tų pradėta galimai grei
čiau, tačiau rusai vilki
na bijodami, kad bylos 
sprendimas Bražins
kams gali būti palankus. 
Gruodžio 2 dieną aš kal
bėjausi iš New Yorko te
lefonu su advokatu ir jo 
nuomone eventualiai by
la gali prasidėti apie 
sausio vidurį. Teismas 
bei jo prokuroras taip 
pat stengiasi nustatyti 
greičiau bylos pradžią.

Bražinskai labai dė
koja visiems lietuviams 
už moralinę ir materi
alinę paramą. Džiaugia
si, kad mūsų pastangos 
išgelbėjo juos nuo grą
žinimo į tikrą mirtį, bet 
ir nusiminę, kad iki šiol 
vis dar negali išvykti į 
kraštą, kur jie galėtų gy
venti ir dirbti kaip lais
vi piliečiai.

— Didžiųjų valstybių 
vadų, ypač sovietų ir 
JAV prezidento Nixono 
vizitai ir laike jų slap
ti pasitarimai kelia dė
mesį daugelyje tautų, o 
pavergtiesiems ir jų iš
eivijai net baimę, kad 
pasitarimai neįvyktų pa 
vergtųjų tautų nenaudai. 
Ar VLIKas imasi inici
atyvos užbėgti įvykiams 
už akių, kad sovietų pas
tangos gauti tarptautinį 
pripažinimą okupacijos 
status quo nepasitvir
tintų?

— Spalio 4 d. aš turė
jau pasitarimus Romoje 
su Diplomatijos Šefu 
min. S. Lozoraičiu ir su 
Lietuvos Atstovybės 
prie Vatikano sekreto
riumi S. Lozoraičiu, jr. 
Mes sutarėme, jog pa
siruošimas artėjančiai 
Europos saugumo konfe
rencijai yra pats svar- 

(Nukelta į 4 psl.)

National Republican Heritage komitetas, kurio egzekutyvinis sekretorius yra dr. Jonas Genys (pirmas 
iš kairės). Ketvirtas iš kairės yra respublikonų partijos pirmininkas šen. Robert Dole.

Grupė lietuvių su respublikonų vadovais konferencijoje Washingtone. 15 kairės: Vytautas Abraitis, Ri
ta Premeneckienė, adv. Kazimieras Oksas, senatorius Robert Dole -- respublikonų partijos pirminin
kas ir Laszlo Pasztor — etninių grupių pirmininkas.

LIETUVIU RESPUBLIKONŲ NAUJA VADOVYBĖ

įvairių tauty-

Lapkričio 19-20 die
nomis Washingtone įvy
ko trečioji Respublikonų 
Tautybių konferencija, 
kurioje dalyvavo trys 
šimtai 
bių atstovų. Iš Cleve
lando į šią konferenci
ją buvo nuvykusi R. Pre
meneckienė, kuri yra pa
skirta į National Re
publican Heritage Coun
cil konstitucijos ir įsta
tymų komisiją ir buvo iš 
rinkta tos komisijos sek 
retore. Advokatas Kazi
mieras Oksas iš Chica
gos, buvo išrinktas ko
misijos pirmininku.

Šios konferencijos da
lyviai išklausė praneši
mus apie ateinančių me
tų rinkimų kompanijos 
organizavimą, Švietimo 
ministerio Elliot Ri- 
chardson pranešimą, se
natoriaus J. Glenn Beall 
iš Maryland kalbą, kurio 
je jis pareiškė, kad buvo 
išrinktas senatorium su 
tautybių žmonių pagalba, 
ir Respublikonų partijos 
pirmininko senatoriaus 
Robert Dole sveikinimą. 
Tautybių egzekutyvinio 
komiteto nariai į kur į įei
na ir dr. Jonas B. Ge
nys, buvo pakviesti penk
tadienį, lapkričio 19die-

~ ~ c
ną į Baltuosius Rūmus, 
kur pasimatė su vicepre
zidentu Spiro Agnew.

Lietuviams ši respu
blikonų konferencija 
svarbi tuo, kad pagal 
pereitų metų nutarimą 
turėjome išrinkti naują 
Lietuvių - Respublikonų 
Federacijos valdybą. 
Bronius Nainys, šios Fe
deracijos laikinas pirmi
ninkas, į konferenciją ne
atvyko ir nieko neprane
šė. Susirinkime dalyva
vo šie lietuviai respubli 
konai: dr. Jonas B. Ge
nys iš Maryland, Euge
nijus Bartkus, dr. Aldo
na Valienė ir adv. Kazi
mieras Oksas iš lllinois, 
Sigitas Leimanas iš Vir- 
ginia, Romas Petraus
kas iš New Jersey, adv. 
Bronius Talutis ir po
nia iš Massachusetts, 
adv. Alex J. Macones ir 
adv. Anthony W. Novosai- 
tis iš Pennsylvania, Gra
žina Krivickienė iš D.C. 
ir Rita Prameneckienė 
iš Ohio. Susirinkimui pir
mininkavo advokatas Ka 
zimieras Oksas. Buvo ap
svarstyta pereitų metų 
Federacijos veikla ir nu
tarta kad reikia Federa
ciją austiprinti ir pradė
ti daugiau ir judriau veik
ti. Latvių ir estų federa- 

ei jos daug stipresnės, 
jie net piniginiai yra pri
sidėję prie respublikonų 
partijos ir su jais labiau 
skaitosi. Svarstyta nusta
tyti lietuvių respubliko
nų klubams nario mokės ~ 
čius, kuriuos turės mo
kėti, jei norės priklausy 
ti Lietuvių Respublikonų 
Federacijai. Toliau sekė 
Valdybos rinkimai. Vi
sos Amerikos Lietuvių- 
Respublikonų Federaci
jos pirmininku vienbal
siai buvo išrinktas dr. 
Jonas Genys, kuris iki 
šiol ėjo specialaus pa
siuntinio pareigas. Vi
cepirmininkais buvo iš
rinkti Vytautas Abraitis, 
Eugenijus Bartkus ir 
adv. Bronius Talutis, 
sekretore — Rita Pre
meneckienė, kasininke 
— dr. Aldona Valienė, 
visuomenės ryšių direk
tore — Aušra Zerr, na 
cionalinio komiteto pir-i 
mininku — adv. Kazi
mieras Oksas, egzeku
tyvinio komiteto pirmi
ninku — Bronius Nainys 
ir konstitucijos ir įsta
tymų komiteto pirminin 
ku Anthony W. Novos ai- 
tis.

Šie išrinkti pareigūnai 
dirbs iki sekančių metų 
lapkričio mėnesio, kada 
vėl susirinks įWashing- 
toną posėdžiauti.

Reikia tikėtis, kad iki 
to laiko jau turėsime 
konstituciją, kurią para
šyti yra pavesta adv. 
Anthony W. Novos aičiui. 
Jei kas iš išrinktų ar 
nebuvusių šiame susi
rinkime asmenų yra ne
patenkinti savo pareigo
mis, gali nuo šių parei
gų atsisakyti, parašyda
mi šios Federacijos pir
mininkui dr. Jonui Ge
niui atsistatydinimo laiš
ką. 1972 m. gegužės 6-7 
dienomis įvyks Respubli
konų Tautybių Konferen 
cija, kurios metu lietu
viai svarstys Federaci
jos Konstitucijos priėmi
mą.

Šios Konferencijos 
linksmoji dalis įvyko šeš 
tadienį, lapkričio 20 die- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
■m ANTANAS LAUKAITIS 
RUOŠIASIJAUNIMAS

Australijos lietuviš
kas jaunimas tikrai su
judo. Adelaidėje ir Mel- 
bourne, jau anksčiau su
siorganizavę, stipriai 
dirba Jaunimo Kongre
so išvykos komitetai. Ir 
kas gi gali pasakyti, kad 
mūsų, jau čia užaugęs 
ir subrendęs jaunimas 
yra atšalęs nuo lietuviš
kų reikalų ir lietuviško 
gyvenimo. Visais būdais 
ir su jaunatviška ener
gija bei užsidegimu iš
naudojama kiekviena pro
ga, kad kaip nors dau
giau surinkus lėšų savų
jų kandidatų pasiuntimui 
į Ameriką. Ir tas viskas 
daroma pačio jaunimo su 
labai maža vyresniųjų pa
rama.

Patys paskutinieji iš 
didžiųjų mūsų kolonijų 
sujudo sydnėjiškiai. 
Energingos Jūratės Reis- 
gytės vadovaujamas ko
mitetas, susidedantis iš 
visų jaunimo organiza
cijų atstovų ir pakvies
tų dviejų "vyresniųjų jau
nuolių”, būtent iždininko 
dantų gydytojo Kosto Bag 
donavičiaus ir spaudos 
atstovo manęs, per savo 
darbo du mėnesius pada
rė tikrai labai daug. Ka
soje jau turima apie 700 
dolerių ir dar tik pra
džia. Pasibaigus gruo
džio mėn. 1-mą dieną 
kandidatų nominacijoms 
Sydnėjuje buvo organi
zacijų ir pavienių asme 
nų nuominuota 28 jaunuo
liai. Gaila tik kad iš šio 
gražaus skaičiaus oficia
liais Sydnėjaus atstovais 
tegalės būti išrinkti tik 
septyni kandidatai, kai ki
ti gali važiuoti į kongre 
są be balsavimo teisės, 
savomis lėšomis. Kan
didatų išrinkimas; yra pa
vestas visų Sydnėjaus 
jaunimo organizacijų pir
mininkams ir Jaunimo 
Kongreso trims atsto
vams.

Savo ateities planuose 
Sydnėjaus jaunimas nu
mato, be eilinių iešmi- 
nių, atnešančių visuo
met nemažai pelno, iš
leisti sekančių metų — 
Jaunimo Metų, pirmąjį 
Australijos bendruome
nės "Mūsų Pastogės" nu
merį, dalyvauti su savo 
programa Vasario 16- 
sios minėjime, pravesti 
tradicinę Wollongong 
mieste ruošiamą "Jūros 
dieną" ir savo visą dar
bą užbaigti atsisveikini
mo baliumi viename iš 
didžiųjų Sydnėjaus hote- 
lių.

Pasaulio Jaunimo Kon
gresas įžiebė jaunimo 
tarpe tą lietuviško dar
bo kibirkštį, kuri išjudi 
no mūsų jaunuolius, su
jungė juos bendram dar
bui ir jau šiandien, su di
deliu džiaugsmu, galima 
stebėti jų pastangas, ne- 
pavargstamą darbą ir no 
rą kuo tinkamiau atsto
vauti mūsų jaunimą ta
me didžiajame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
grese, kuris, reik tikė
tis, dar daugiau juos su
burs ir paruoš tinkamam 
ateities lietuviškajam 
darbui. ***

Pasaulio jaunųjų tarpe 
šiuo metu yra labai po
puliarus keliavimas ir, 
daugiau ar mažiau, įvai
rių kraštų pažinimas. 
Tarp šių keliautojų ne

mažai, tur būt užtiktu
me ir lietuvių iš visų pa
saulio kraštų. Kaip įdo
mų pavyzdį paminėsiu 
kanadiečio lietuvio Ed
žio Danieliūnio iš Lon
dono, Ont., atsitikimą. 
Apvažiavęs kitus Pietų 
Azijos kraštus, jis atsi
dūrė Sydnėjuje. Jis žino 
jo, jog šiame didžiulia
me 4-rių milijonų gyven
tojų mieste yra ir lietu
vių, tačiau, neturėda
mas jokio pažįstamo, ne
žinojo kaip juos surasti. 
Bet, žinoma, būdamas 
lietuvis pagalvojo, kad 
jeigu yra lietuvių, tai tu
ri būti ir krepšinis. Ir 
tikrai, nusipirkęs ryti
nius australų laikraš
čius, krepšinio rezulta
tų žiniose randa lietu
viško "Kovo" vardą. Nu
vykęs į krepšinio stadio
ną, kur lietuvių vardas 
yra labai gerai žinomas 
ir populiarus, jis gauna 
klubo adresus, prisista
to saviesiems ir jau at
einantį savaitgalį daly
vauja krepšinio treni
ruotėje. Pasirodo Edis 
yra mechanikos inžinie
rius, anksčiau žaidęs 
pats krepšinį, todėl, bū
damas aukšto 6’3" ūgio, 
jis tuoj pritampa prie 
vietinių koviečių, susi
randa draugų ir dabar 
yra kaip savas. Norėjęs 
pabūti tik trumpą laiką 
Sydnėjuje, jis savo nuo
monę pakeitė ir galvoja 
čia bent du metus pagy
venti ir tuo tarpu siun
čia savo artimiesiems 
Londone ir Toronte ge
riausius linkėjimus.

***
Retai kada galima bū

tų rasti, kad du broliai 
dvynukai taip naš ingai 
ir gražiai dirbtų lietuviš
kąjį visuomeninį darbą, 
kaip Adelaidėje tai da
ro broliai Jonas ir Vy
tautas Neverauskai. Kai 
Vytautas, būdamas mū
sų Australijos Krašto 
Valdybos pirmininkas, 
jau baigia savo darbu ir 
tolerancija pilnai užgy
dyti buvusias bendruo
menines žaizdas, taip ir 
Jonas, kultūrinėje ir te
atrinėje savo veikloje, 
nedaug ką atsilieka ir 
yra puikus pagelbinin- 
kas. Todėl nenuostabu, 
jog jų 50-ties metų gim
tadienio proga į Adelai
dės lietuvių namų salę 
susirinko apie šimtinė 
kviestinių svečių pasvei
kinti ir kartu pabūti su 
Adelaidėje labai populia
riais broliais visuome
nininkais. Pobūvį gra
žiai pravedė V. Baltu
tis. Broliams Neveraus- 
kams linkėtina ir toliau 
taip puikiai atstovauti lie
tuvius mūsų visuomeni
nėje ir kultūrinėje veiklo 
je. ***

Australijoje jau eilę 
metų veikia Gerųjų Kai
mynų draugija, kuri yra 
valstybės remiama ir ku
rios tikslas yra padėti 
ir draugiškai sujungti vi 
sus čia gyvanančius nau
juosius ateivius ir vieti
nius australus. Tai tik
rai puiki organizacija, 
daug gero padariusi ir 
lietuviams. Hobarte, 
Tasmanijos saloje, įvy
kusiame Gerųjų Kaimy
nų puikiame baliuje, tarp 
visų kitų tautybių daly-

vavo ir lietuviai, iš kurių I 
tautinių šokių grupė 
"Venta" pašoko tautinius 
šokius, labai šiltai pri
imtus visų svečių. Salė
je tarp kitų tautų vėliavų 
buvo ir mūsų trispalvė, 
kaip lietuvių stalai buvo 
papuošti irgi mūsų tauti
nėmis vėliavėlėmis.***

Nors Melbournas ir tu
ri nemažai lietuvių'dak
tarų, tačiau šių metų pa
baigoje pirmasis lietu
vis dr. Bernardas Jara
šius tapo priimtas chi
rurgų kolegijos nariu 
(Fellow of the Royal Aus- 
tralian College of Sur- 
geons). Gimęs Lietuvoje 
1940 metais, jis 1958me
tais baigia Melbourne 
gimnaziją ir 1964metais 
mediciną Melbourno uni
versitete, gaudamas 
valstybinę stipendiją ir 
kiekvienais metais aukš
čiausius pagyrimus, iš 
jų du metus specialias 
premijas už klinikinę 
dermatologiją. Du metus 
buvo karinės aviacijos 
gydytojas su Australijos 
kariniais daliniais Viet
name ir vėliau Monash 
universitete anatominia
me skyriuje iki įsigijo 
šią specialybę. Yra ve
dęs lietuvaitę Vida Kun- 
caitę, baigusią filosofi
ją, augina sūnų ir dukrą.

***
Baigiantis karui Viet

name ir Australijos vi
siems kariniams dali
niams grįžtant namo ir 
mūsų jaunųjų lietuvių, 
kurie buvo pašaukti ka
rinėn tarnybon, atleidi
mas greitėja. Melbour
ne vėl į civilinį gyveni
mą grįžo Jonas Meiliū
nas, buvęs technikos ko 
ledžio mokytojas. Šį 
darbą jis tęsia ir toliau. 
Tai veiklus jaunas lie
tuvis, dalyvaudamas 
skautuose, buvo studen
tų valdybos pirminin
kas, Romuvos korpora
cijos narys, baigęs litu
anistinius kursus ir kt,

Į sostinę Canberrą iš 
Vietnamo grįžo geologas 
E. Labutis, kuris yra la
bai gerai žinomas vieti
niams ir Sydnėjaus lie
tuviams, kaip buvęs spor 
tininkas ir tautinių šokių 
šokėjas.

Jeigu kiti jau grįžta 
namo, tai dabar neseniai 
į Vietnamą išskrido iš 
Sydnėjaus kap. A. And- 
riejūnas. Būdamas Aus
tralijos kariuomenės vy 
resnysis revizorius, jis 
iš civilinio gyvenimo bu
vo pervestas į karinį ir 
su savo personalu dabar 
Vietname atlieka grįžu
sių dalinių turto perda
vimo vietnamiečiams ir 
kt.darbuso Jis rašo, kad 
sunku dabar būtų žinoti, 
kas atsitiks, kai iš čia 
pasitrauks visi ameri
kiečių ir sąjungininkų ka
riniai daliniai.

***
Ir šiais metais Sydnė

jaus skautai turėjo savo 
tradicines skautams ir 
jų bičiuliams kūčias. 
Prie gražios kalėdų eg- 
lutės mūsų jaunieji, ki
ti dar tik pirmą kartą, 
buvo supažindinti su lie
tuviškomis kalėdinėmis 
tradicijomis, valgiais ir 
kita, kas skautiškąsias 
kūčias Sydnėjuje padaro 
labai populiarias mūsų 
jaunimo tarpe. Stalą pa
laiminus kun. P. Mor- 
tūzui, sveikinimo žodįta- 
rė Sydnėjaus Apylinkės 
pirmininkas A. Reisgys 
ir "Aušros" tunto tunti- 
ninkas V. Deikus. Pabai
gai, po išdalintų jaunie-

PRO LIETUVIŠKĄ ŽIŪRONĄ M. SARGĖMIS

KOSYGINAS NELAUKIAMAS SVEČIAS
Aleksandras Kosygi

nas yra antraeilė figūra 
Maskvos valdančiose sfe
rose. Jis aklai vykdo vy
riausio Maskvos boso 
Brežnevo įsakymus. Jei 
jam liepiama važiuoti į 
Kanadą, jis skrenda į 
Ottavą, jei jam įsakoma 
vykti į Daniją, jie skuba 
į Kopenhagą, Juk to rei
kalauja dabartinė Brež
nevo taktika: lįsti komu
nistų politikams ir diplo
matams visur, kur tik ga
lima įlįsti.

Bet, deja, tos diplomą 
tijos kelionės Kosyginui 
nesiseka. Kanadoje jį už 
puolė ukrainiečiai, veng
rai, lietuviai ir visi pa
vergtieji, reikalaudami 
laisvės ir nepriklau
somybės pavergtoms tau
toms. Jei Kanados poli
cija nebūtų apgynusi, gal 
būt, Kosyginui ta kelio
nė būtų pasibaigusi ir tra
giškai. Laimė dar, kad 
liberalinės valdžios po
licija apsaugo diktato
rius nuo laisvės gynėjų 
smūgių.

Kosyginui teko akis de
ginti ir Danijoje, kur jis 
šiomis dienomis lankė
si. Žydų organizacijos 
Kopenhagoje suruošė 
prieš Kosyginą demons
tracijas, kuriose daly
vavo ir kitų tautybių žmo
nės. Žydų atstovai nešė 
gatvėse plakatus, kuriuo
se reikalavo, kad Sovie
tų Rusijoje žydams būtų 
suteiktos visiškos žmo
gaus teisės. Kituose pla 
katuose buvo pažymėta, 
kad Sovietų Rusija netei
sėtai laiko beprotnamiuo
se rašytojus, mokslinin
kus, intelektualus. Vie
name plakate stambiau
siomis raidėmis skelb
ta Aleksandro Solženici- 
no citata: "Laisvųjųžmo
nių internavimas ir už
darymas į beprotnamius 
yra dvasinė žmogžudys
tė, kuri yra žiauresnė, 
negu žmogžudystė gazo 
kamerose". Ar Kosygi
no sąžinė neatbudo, skai
tant tokius plakatus ? Bet 
dr. Vincas Kudirka savo 
raštuose skelbė, kadrus- 
kis sąžinės ir gėdos ne
turi... Todėl jis ir esąs 
ruskis...

Be abejo, socialdemo
krato Jens Otto Krago 
vyriausybė priėmė Kosy
giną su tinkama apsau
ga. Buvo sutelkta Kopen 
hagoje visa danų polici
ja ir saugumas. Pats Ko
syginas atsivežęs 400 en
kavedistų, kurie saugojo 
jo ir kitų jo palydovų gy
vybes. Vargas tiems dik
tatoriams, kada tenka bi
joti ir savo šešėlio! Bet 
juk komunistų pavergtų 
tautų liaudis savo kruvi
nu prakaitu uždirbs 
Maskvai pakankamai pi
nigų, kad Brežnevai, Ko
syginai, Podgorniai, Gro- 
mykai galėtų skraidyti 
specialiais lėktuvais ir 
vežiotis gausius palydo
vus ir dar gausesnius bū
rius enkavedistų.

Kosygino misija Dani
joje buvo paruošti dirvą 
Skandinavų valstybėse 
saugumo konferencijai, 
kuri numatoma ateinan
čiais metais. Bet juokin
ga, kad bolševikų saugu
mas neapsaugo Kosygino 
nuo žydų demonstracijų

siems dovanų, skautai su 
giedojo keletą kalėdinių 
giesmių.

A. Kosyginas

ir nuo pavergtų tautų lais
vės reikalavimų.

VOKIEČIŲ
KOMUNISTAI KELIA
GALVAS

Neseniai vyko Vokie- 
’ tijos socialdemokratų at
stovų suvažiavimas Bon- 
noje. Jis parodė, kad so
cialdemokratų radikalu
sis sparnas yra gana 
tvirta. Tačiau Vokieti
jos socialdemokratai vie
šai atmeta bendradarbia
vimo idėją su komunis
tais. Kiek slaptai yra įsi
brovę komunistai į so
cialdemokratus, sunku 
nustatyti, tačiau, kad jie 
yra įsifiltravę, neabejo
jama. Juk gerai žinome, 
kaip Lietuvoje komunis
tai buvo įlindę net į atsa
kingas tarnybas.

Didžiosios Vokietijos 
demokratinės partijos, 
pasitikėdamos savo jė
gomis, 1968 m. leido veik
ti Vokietijos Komunistų 
Partijai. 1956 m., Ade
nauerio valdymo metu, 
komunistinis veikimas 
buvo uždraustas. Tačiau 
slaptai Vokietijos komu
nistai vis tiek veikė. Da
bar Vokietijos KP turi 
per 33 tūkstančius na
rių. Kiek ji turi simpa- 
tikų, paaiškės per būsi
mus parlamento rinki
mus 1973 m.

Ar tokia maža partija 
yra pavojinga V. Vokie
tijai? Demokratinėje 
santvarkoje, be abejo, ji 
nėra pavojinga. Tačiau 
KP nepripažįsta tikro
sios demokratijos ir da
ro viską, kad ją sugriau
tų. Ji visuomet tyko pro
gų, kad galėtų jėga de
mokratiją panaikinti ir 
komunistinę diktatūrą 
įvesti. Turint galvoje, 
kad Rytų Vokietijoje vieš
patauja komunizmas, pa- 

, grįstas militarine jėga, 
V. Vokietijai ir nedidelė 
komunistų grupė yra pa
vojinga.

Šiomis dienomis vyko 
Vok. KP atstovų suvažia
vimas Duesseldorfe. Čia 
suplaukė ne tik iš visos 
Vokietijos apie 600 dele
gatų, bet atvyko ir svečių 
iš 22 valstybių, jų tarpe 
ir iš JAV. KP pirminin
kas Kurt Bachmann ati
darymo kalboje apeliavo 
į V. Vokietijos socialde
mokratus, kviesdamas 
juos bendradarbiauti su 
komunistais. Jis apgai
lestavo, kad socialde
mokratų jaunimas, pro
fesinės darbininkų sąjun
gos, SPD sluoksniai 
svarsto už ir prieš bend
radarbiavimą su komu
nistais". Didžiausia ko- 
komunistų priešais 
Bachmann laiko CDU ir 
CSU.

Būdinga, kad KP su
važiavime dalyvavo ir V,

Vokietijos kariuomenės 
svečiai delegatai. Jie pa
sirodė uniformuoti, ta
čiau kai kurie iš jų, nesi
laikydami drausmės, ka
rinius švarkus laikė at
sisegioję.

"Pravda" prieš suva
žiavimą rašė, kad "V. 
Vokietijos komunistų ju
dėjimas yra svarbus f ak 
torius pokario Vokieti- 
tijos gyvenime".

KAS TAS PELŠE?

I V. Vok. KP suvažia
vimą Maskva specialiu 
lėktuvu atsiuntė delega
ciją, kurios priešakyje 
yra Arvydas Pelšė. Tai 
Latvijos komunistas, gi
męs 1899 m. Kilęs iš 
valstiečių, buvęs darbi
ninkas Rygoje,-Vitebske, 
Charkove. Nuo 1915 m. 
yra Komunistų Partijos 
narys. 1919 m. bandė į- 
vesti bolševikinę valdžią 
Latvijoje, bet latvių pat
riotai užgniaužė jomask 
vines "raudonąsias gau
jas". Tada jis išsižadė
jo savo tėvynės ir liko 
dirbti rusams. 1919-29 
m. jis buvo Raudonosios 
armijos partinis dar
buotojas, greičiausiai po- 
litrukas. 1931 m. baigė 
bolševikinės profesū
ros institutą. Pasibas- 
tęs po Rusiją, 1941 m. 
Hitlerio ir Stalino sutar
ties dėka, pasidarė Lat
vijos KP CK sekreto
riumi. 1959-1966 m. Lat
vijos KP CK pirmasis 
sekretorius, kitaip ta
riant Latvijos diktato
rius. Nuo 1961 m. jis yra 
Maskvos KP CK narys. 
Jis yra Politbiuro na
rys. Dabar jis eina par
tinės kontrolės komite
to pirmininko pareigas. 
Jis yra vadinamas vy
riausiu komunistų inkvi
zitoriumi.

Pelšės asmenį V. Vo
kietijos komunistai pa
gerbė atsistojimu. Ta- 
čau didesnes ovacijas 
jie sukėlė savo tautos 
smogikui Albert Nor- 
den, kuris suvažiavime 
atstovavo Raudonosios 
armijos okupuotai Rytų 
Vokietijai.

LIETUVIAI

RESPUBLIKONAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

ną, kada buvo iškilmin
gai pagerbtas Respubli
konas Ralph J. Perk,nau
jai išrinktas Clevelando 
miesto burmistras. Su 
juo į Washingtoną atva
žiavo ir inž Raimundas 
Kudukis. Šių iškilmių me - 
tu iš visų pasirodžiusių 
tautybių grupių, daugiau
sia ovacijų buvo sukel
ta lietuvių studentų tau
tinių šokių grupei iš Wa 
shingtono. Tautybių gru
pių pirmininkas Laszlo 
C. Pasztor pasveikino 
naujai išrinktą lietuvių 
respublikonų federaci
jos pirmininką dr. Joną 
Genį ir padėkojo už šim
tą dolerių, kuriuos lie
tuvių respublikonų var
du įteikė federacijos pir
mininkas Eugenijus Bart
kus.

Rita Premeneckienė, 
Federacijos sekretorė

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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KVISLINGlį MOKYKLA

VILNIUJE...
Vilniaus aukštoji ko

munistų partinė mokyk
la šiais metais minėjo 
savo dvidešimt penkerių 
metų sukaktį. Ta proga 
vyko iškilmės, buvo sako
mos pompastiškos kal
bos, apžvelgtas nueitas 
kadrų parengimo kelias 
ir pasižadėta dirbti atei
čiai.

Per dvidešimt penke
rius savo veikimo metus 
ši mokykla paruošė pus
trečio tūkstančio atsakin
giausių partinių veikėjų, 
o iš viso rengė daugiau 
ar mažiau pusdešimto 
tūkstančio komunistų. 
Šios mokyklos reikšmė 
komunistiniam elitui at
rinkti, paruošti ir užgrū 
dinti yra milžiniška. Mo
kykla yra kompartiečių 
kadrų, tai yra, valstybi
nio aparato elito,paren
gimo kalvė. Tokios parti
nės mokyklos kaipo 
standartas, įkurtos ir 
veikia kitose Sovietų Są 
jungos periferijose, Lat
vijoje, Estijoje. Iš šių 
mokyklų auklėtinių rėži
mas ima "lenininiai už
grūdintus partiečius”.

Komunistų partija jau 
pasidarė masinė partija. 
Jos narių bendras lygis 
jau niveliuojasi, artėda
mas prie visados blan
kaus masinės partijos 
lygmens. Čia subėga ne 

. tiktai "liepsningi leni- 
ninkai”, bet daugiausia 
eiliniai žmogeliai, kurių 
vienas grumiasi dėl 
lengvesnės egzistenci
jos, kitas su noru pakil
ti karjeroje, trečias ap
siginti nuo priekaištų.

Okupuotoje Lietuvoje 
Vilniaus aukštoji partinė 
mokykla atlieka ištikimy
bės filtro funkciją. Gre
ta ypatingai rafinuo
tai skiepijamų marksiz
mo-leninizmo dogmų ir 
to lankstumo, su kuriuo 
tos dogmos interpretuo 
jamos vis besikeičiančio
je dienos situacijoje, 
mokykla užsitikrina ir 
kursanto patikimumu.

Bolševikinės Eltos 
pranešimas taip paryški
na mokyklos uždavinius: 
"Pagerinti politinį komu
nistų auklėjimą ir jų idė
jinį grūdinimą reikalavo 
visa pokario metais su
sidariusi respublikoje 
padėtis, kuomet plačiu 
frontu buvo statomas 
socializmas. Išnaudoto
jų klasės buržuaziniai na
cionalistai nenorėjo lais
va valia užleisti kelio 
socializmui. įsiliepsno
jo klasių kova. Nesiskir 
darni su ginklu, komunis
tai išvystė didelį aiški
namąjį darbą, propagan 
dą ir agitaciją masėse, 
vadovavo naujo gyveni
mo kūrimui”.

Šis bolševikinės Eltos 
aiškinimas klaidina sa
vo skaitytojus, "užmirš
tant" pridurti, kad "už-

Tačiau 
kriuomenės 
postūmiais

kariavimas kelio socia
lizmui" įvyko su sveti
mos valstybės kariuome
nės talka, kad pasigai
lėjimo vertas bolševikų 
Skaičius, kuris buvo Lie
tuvos teritorijoje, ne
atstovavo nei "masėms" 
nei "liaudžiai", 
svetimos 
kruvinais
prasidėjo ok. Lietuvoje 
"socializmo ar komuniz 
mo statyba" ir iki šio 
laiko tas procesas tarps 
ta svetimos valstybės 
poveiky.

Tad ir Vilniaus aukšto
sios politinės mokyklos 
funkcijos yra rūpestin
gas parengimas lietuviš
kų kvislingų, dialektinių 
papūgų, prorežiminių iš
gamų. Šitais kadrais ir 
remiasi okupanto val
džia militariniai paverg
toje teritorijoje.

Šios mokyklos sukak
ties minėjimas apytik
riai išduoda kokiu skai
čiumi gerai ištreniruotų 
kvislingų remiasi oku
panto valdžia šalies apa
rate. Šios gerai ištreni
ruotos klikos kontrolėje 
yra spauda, administra
cinis elitas, suklastotos 
viešos opinijos pareiški
mai, masiniai renginiai 
ir kita visuomenės repre
zentacija.

Kiekvieno eilinio ar ne 
eilinio mirusio žmogaus 
gaila. Dažnai ir visai ne- 

' pažįstamo žmogaus pa
laikus aš palydžiu amži
nybėn per bažnyčios 
slenkstį, jei toliau lydė
ti nebegaliu.

Žinia, kad okup. Lie
tuvoj mirė Valentinas 
Gustainis, mane stačiai 
apstulbino, nes jis buvo 
mano didelis bičiulis ir 
korporantiškas kolega. 
30 metų su juo nesimatęs 
ir į kapus, dėl visiems ži
nomų priežasčių, net pa
lydėti negalėjau.

Su velioniu filisteriu 
V. Gustainiu man daug te
ko dirbti Korp! Neo-Li
thuania ir draugauti už 
Korporacijos ribų. Jis vi
sada buvo geroje nuotai
koje, rimtas, darbštus, 
linksmas ir teisingas.

Kaip korp o rantas ir 
kaip filisteris jis visada 
buvo savo vietoje. Kor
poraciją steigiant, jis 
pirmas pirmąjį žodį bal
su ir spaudoje tarė, kad

Komunistinių kadrų 
pretenzijos ryškiausiai 
matomos iš ok. Lietuvos 
spaudos, kur pabrėžtinai 
talpinami linksmi, be
sišypsą komunizmo "sta
tytojų" veidai. Tą links
mų veidų gausa turi pati
kinti, kad masės paten
kintos, ramios, links
mos ir sočios.

Bet tai propagandos 
triukas. Užtenka pavar
tyti sovietinės spaudos, 
žurnalų ir laikraščiųpus- 
lapius iš šiurpulingųjų 
Stalino "čistkų" laiko
tarpio. Ten taip pat spin 
di sovietinių vergų šypse
nos ir "laimė". Kodėl da
bar turėtų būti kitaip?

Kaip priversti sovie
tinį pilietį šypsotis — 
moko Vilniaus aukštoji 
komunistų partinė mo
kykla. (ar)
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J. D A R G I S
Korp! Neo-Lithuania

Filisteris

mentus, kad mirčiai iš
tikus , turėtų būti išimtos 
širdys ir pradėtų namų 
slenkstyje įmūrytos. 
Tiek daug meilės buvo 
reiškiama pradėtam idė
jiniam darbui. Lygiai 
daug skausmo teko išken
tėti, kada šis darbas ne
sisekė ar tai dėl jaunų 
žmonių neprityrimo ir 
nemokėjimo nugalėti su
tinkamas kliūtis, ar,kar
tais, ir dėl to, kad pačių 
bendradarbių tarpe pasi 
taikė vienas kitas, ku
ris savo dvasia, išauklė
jimu ir dorovės suprati
mu buvo daugiau ar ma
žiau svetimas.

Toliau jis rašė —Stei
giant Neo-Lithuania kor
poraciją, svarbiausias 
tikslas buvo ją taip su
organizuoti, kad ji kuo 
labiausiai tiktų atgimu
sios tautos gyvenimui. 
Buvo aišku, kad prieš
kariniai mūsų tautiniai 
idealai nepriklausomo
je valstybėje jau pasiek
ti, kad reikia pradėti 
naujas kūrybos darbo 
etapas. Todėl ir nenorė
ta perdaug atsižvelgti į 
tas lietuvių studentų or
ganizacijas, kurios bu
vo įsikūrusios ir veikė 
prieškario laikais. Tiek 
turinio, tiek formos atž
vilgiu Neo-Lithuania tu
rėjo būti visai nauja, vi 
s ai savaiminga, grynai 
lietuviškoje dirvoje iš
augusi, studentų organi
zacija. Dėl šios priežas
ties jai reikėjo ieškoti 
pavyzdžių svetur. Savo 
turinį ji turėjo pati nu
statyti, atsižvelgdama 
į lietuvių tautos savu
mus ir į valstybinius 
jos idealus. Senovės Ru
sijos laikų pavyzdžiai vi-

reikalinga įsteigti stu
dentų tautininkų korpo
racija.

Lietuvos Universitetą 
Kaune 1922.11.16 dieną įs
teigus, velionis fil. V. 
Gustainis pirmas ėmė
si to sunkaus pirmosios 
korporacijos steigimo 
darbo, žinoma,kartuuž- 
sidėdamas sau ant pe
čių atsakomingumo naš
tą. Kadangi iki tų laikų 
lietuvių studentų korpo
racijos nebuvo kaip pa
vyzdžio, tai pirmūnui V. 
Gustainiui ryžtis tokią 
korporaciją iš nieko or
ganizuoti buvo nelengva 
ir rizikinga. Tačiau vien
minčių studentų padeda
mas viską nugalėjo, kor
poraciją įsteigė sėkmin
gai.

Laikraščio straipsniu 
nėra galimumo jo turė
tus darbus ir vargus iš
ryškinti nuodugniai.

Tad bent suglaustai pa
duodu velionio fil. V. Gus
tainio paties rašytų apie 
tai 1932 metais Korp! 
Neo-Lithuania dešim
ties metų sukaktį apžvel 
giant. Jis taip parašė (iš
trauka).

Kokia žvaigždė 
mums kelią rodė. Link
mė paliko ta pati, tik for
mos ryškiau nusivar- 
savo. Rodos, visa tai at
sitiko tik vakar. O jau 
dešimts metų praėjo vie
sulo greitumu. Jei idė
jos nebūtų prigijusios, 
jei linkmę rodančios 
žvaigždės būtų buvusios 
apgaulingos, tai šiandien 
užmiršimo velėna jau bū
tų užklojusi ir nuo visų 
akių paslėpusi anais me- s ai netiko, nes jie buvo 
tais mūsų pasiimtą tiks
lą. Didelis gajumas tei
singai suprastų tautinių 
idėjų šiandie pat už save 
kalba. Pasėtoji sėkla pa
teko į gerą dirvą ir labai 
gerai sudygo, išaugo. 
Tiesa, buvo netikėtai 
kilusių didelių audrų, bai
sių vėtrų, kurios grėsė 
viską iš šaknų išrauti 
kurios pirmiesiems tau
tinės minties skleidimo 
pionieriams buvo tiek 
daug juodų nusiminimo 
minčių įvarę. Bet štai po 
audros, kuri įkaitusią 
atmosferą atvėsino, vėl 
matome giedrame dangu
je linksmai bespindinčią 
saulę. Dvigubai didesnis 
džiaugsmas ima, kad to
ji audra nepajėgė geros 
sėklos iš šaknų išversti, 
kad štai dešimties metų 
darbas gali būti vainikuo - 
tas tokių didelių pasise
kimų vainiku.

Didelis malonumas 
šiandie imtis plunksnos 
ir atsiminti, kas buvo 
prieš dešimts metų. 
Tiems, kuriems likimas 
yra lėmęs šio kilnaus ir 
galingo judėjimo pra
džios sudaryme uoliau 
dalyvauti, dabar yra dide
lio džiaugsmo metas. 
Tas džiaugsmas iš pa
siektųjų vaisių šiandien 
verčia užmiršti visas 
sunkiausias valandas ir 
pakeltą moralinę bei ma- 
teralinę kovą, kuri vei
kimo pradžioje buvo ne
išvengiama. Koks didis 
buvo ano meto pasiryži
mas ir pasiaukojimas, 
galima numatyti iš to, 
kad kai kurie iš pirmųjų 
pionierių, laikui bėgant, 
sunkiau susirgę, idėjos 
draugų tarpe padarė nuo
širdžius žodiškus testą-

atgyvenę savo laikus, bu
vo mirę. Taip pat neti
ko ir Vakarų valstybių 
studentų organizacijų 
pavyzdžiai, sakysim, vo
kiečių, kurie turi savo 
senas tracicijas tik pa
tiems vokiečiams tesu
prantamas. Todėl kor
poracijos steigėjams te
ko daug galvoti, daug 
dairytis, kad naujoji or
ganizacija tikrai būtų sa 
vaiminga ir lietuviška. 
Žinoma, kai kurių senų 
pavyzdžių įtakos čia ne
buvo galima išvengti. 
Pradžioje Neo-Lithua
nia savo veikimu labiau 
buvo panaši į ideologi
nę draugiją ir daug ma
žiau panaši į studentų 
korporaciją estų, latvių 
arba vokiečių pavyz
džiu. Tik spalvota kor
poracijos kepuraitė ir 
juosta per petį išvirši
ne forma ją priartino 
prie čia suminėtų kraš
tų studentų korporacijų.

Ir vėliau su Neo-Lithu
ania panorėjo užmegsti 
santykius kaimyninių uni
versitetų studentų nacio
nalinės korporacijos. 
Tie santykiai protar
piais buvo gana gyvi. Jų 
dėka neolituanai turėjo 
progų arčiau pažinti už
sienio korporacijų bent 
išviršinį gyvenimą ir šia 
prasme kai kuriuos daly
kus iš užsieniečių per
ėmė. Neo-Lithuania pir
moji Lieuvoje pasiženk- 
lino spalvingą uniformą, 
įsitaisė savo vėliavą. 
Jos pavyzdžiu ėmė sek
ti kitos studentų organi
zacijos, taip pat įsitai- 
sydamos sau pasirink
tas uniformas ir kitus 
viešus ženklus. Net tie, 
kurie pradžioje neolitu

anų išviršinius ženklus 
buvo pajuokę, vėliau 
patys jų pavyzdžiu pase
kė.

Naujosios korporaci
jos steigėjai turėjo tiks
lo sudaryti tokią organi
zaciją, kurioje studentai 
ne tik lavintųsi tautinės 
ideologijos ir tautinės 
kultūros klausimuose, 
kurie sustiprintų savo pa
saulėžiūrą — jie taip 
pat daug dėmesio krei
pė ir asmeninio auklėji
mo reikalui. Norėta, kad 
šios organizacijos mo
kyklą išėję jauni inteli
gentai būtų išauklėti kul
tūringo mandagumo ir 
etiketo prasme, sykiu, 
kad būtų geros optimisti
nės nuotaikos, linksmi, 
ne pikčiurnos, ne nihilis
tai, kurie melancholijon 
paskendę, stengiasi pasi
daryti šio pasaulio vargų 
išpirkėjais ir kentėto
jais, kurie visur mato tik 
tamsiąsias gyvenimo pu
ses ir nori jas taisyti 
įvairių utopistų pasiūly
tomis priemonėmis. To
dėl norėta, kad korpora
cijoje viešpatautų rimta, 
bet optimistinė, sveika, 
linksma nuotąika. Šiam 
tiklui buvo numatomi 
atitinkami bendri susiė
jimai su dainomis,humo
ru ir visai draugišku ben
dravimu.

Daug čia filisterio V. 
Gustainio išvardintų da
lykų yra jo paties kor
poracijoje įvykdyta.

Jis ir grįžęs Lietu
von, kaip Sibiro kanki
nys, neužmiršo net toli 
gyvenančių neolituanų- 
nių. O Kaune mesdavo 
savo žvilgsnį į Korp! 
Neo-Lithuania namus — 
bendrabutį, dabar jau pa 
vadintą "Pionierių rū
mais" mažiems vaikams 
gyventi.

Korporacijos istorija 
amžinai bylos apie savo 
pirmūno fil. Valentino 
Gustainio nuveiktus dar
bus.

Tebūnie jam lengva 
Griškabūdžio kapinių že
melė.

FLORIDA
• Atostogos Floridoje ge

riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr. 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Tel. 
(305) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 . ar
865-2678.

NORINTIEJI ŠVENTES 
PRALEISTI besimaud ant 
jūroje, tai tik Miami Beach. 
Vainų resorte, išnuomoja
mi butai ir kambariai su 
visais patogumais, prie pat 
jūros. 8210 Harding Avė., 
Miami Beach, Fla. 33141. 
Dėl rezervacijų skambinki
te (305) 864-3586.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Vliko pirmininkas aktualiais
klausimais...

(Atkelta iš 1 psl.) 
blausias politinis įvykis, 
kuriam mes turim labai 
rimtai pasiruošti. Suta
rėm, kad VLIKas irmin. 
S. Lozoraitis paruošim 
atatinkamus memorandu 
mus Vakarų vyriausy
bėms, dalyvaujančioms 
saugumo konferencijoj 
ir, kad abiejų instituci
jų paruošti memorandu
mai bus sujungti į vieną. 
Kas svarbiausia, tai nu
tarėm aplankyti Vakarų 
Europos vyriausybes 
asmeniškai tikslu jas pa
informuoti apie rusų no
rimus pasiekti savo nau
dai tikslus bei išryškinti 
kad Pabaltijo valstybės, 
kurios tokioj konferenci
joj turėtų dalyvauti, kaip 
pilnateisiai nariai, deja, 
atrodo, visai nebus atsto
vą jamos.

Būdamas Europoj, 
taip pat lankiausi Švei
carijoj, Vokietijoj, Ispa
nijoj, kur teko susitikti 
ir išsikalbėti su kai ku
riais įtakingesniais tų 
kraštų žmonėmis. Vaka
rų Europoj jaučiasi didė
janti sovietų įtaka bei at 
lyžimas prieš Rusijos 
ekspansiją. Ne tik Vaka
rų Europoj, bet ir arti
muose Rytuose. Mano 
nuomone, Vakarų Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis parlamento bus 
priimta, tačiau reikia ti
kėtis, kad .iš istorinio 
taško žiūrint, pasikeiti
mai Europos kraštų po
litinėj struktūroj Lietu- 

. vai išeis į naudą, nes už 
šaldytas status quo dir
ba prieš mūsų aspiraci
jas. Rusai naudoja laiką 
lietuvių tautos žudymui 
ir Vakarų pasaulio įtaka 
sovietų bloke atneš pozi
tyvių galimybių mūsų 
okupuotam kraštui ir 
greičiausia pravers du
ris Vakarų kultūros įta
kai rusų absoliučiai kon
troliuojamam mūsų kraš
te.

— Kaip žinome, kon- 
grešmano E. Derwinskio 
kalba Jungtinėse Tauto
se sukėlė dėmesio sovie
tinio imperializmo atsto 
vų tarpe ir simpatijų jam 
pabaltiečių išeivijoje. 
Jums teko plačiau su juo 
išsikalbėti, ar VLIKo ini
ciatyva negalima dau
giau pavergtoms tau
toms tokių nuoširdžių ir 
įtakingų draugų surasti, 
ar dedamos pastangos?

— Kongresmaną Der- 
winskį pažįstu ilgesnįlai- 
ką. Turėjau pasikalbėji
mus Chicagoj ir Washing- 
tone, mes turime skatin
ti Illinois valstybės lie
tuvius, kad jie padėtų 
jam vėl būti perrinktam 
ateinančiuose rinkimuo
se. VLIKas deda pastan
gas, kad ne tik JAV, bet 
ir kitų kraštų delegatai 
keltų Pabaltijo klausimą 
Jungtinėse Tautose, bet 
tatai galima pasiekti tik 
tai per asmeniškas pažin
tis su įvairių valstybių 
ambasadoriais bei jų de
legacijom.

Mus visus sukrėtė pa
sibaisėtinai primityvus 
kvislingo Vytauto Zenke 
vičiaus pareiškimas 
Jungtinėse Tautose at
sakant į kongresmano 
Derwinskio reikalavimą 
nepriklausomybės Pabal
tijo kraštams, kuriame 
tarp kitko jis pareiškė, 
būk tai nepriklausomoje

Lietuvoje 50% gyventojų 
buvo bedarbiai, 40% lie
tuvių buvęberaščiai ir vi
sos Lietuvos žemės pri
klausę 600 šeimų. Ačiū 
Dievui jo protas buvo ant 
tiek susimaišęs arba jo 
politrukai tiekpasimetę, 
kad jis pareiškė, jog Lie
tuva buvo "išvaduota” 
1944 m., kas patvirtina, 
jog tas rusų vadinamas 
"laisvas” Lietuvos įsi
jungimas į Sovietų Sąjun
gą 1940 m. pagal jo pa
reiškimą visiškai neeg
zistavo.

— Į kurią veiklos sri
tį VLIKas kreipia dau
giausia dėmesio? Ar ne
apleista informacijos 
svetimiesiems sritis?

— VLIKo pagrindinis 
uždavinys yra politinė 
veikla. VLIKas mielai in. 
formaciją lietuviams ir 
užsieniečiams išplėstų, 
jei turėtų tam tikslui pa
kankamai lėšų. Mums bū 
tinai reiktų turėti infor
macijos centrą-įstaigą, 
tačiau mūsų labai ribo
tos pajamos neleidžia tai 
išvystyti tokiame lygyje, 
kokiame mes norėtume 
matyti. Mes turime įsi
sąmoninti gyvenimo tik
rovę, kad apie Lietuvą 
pasaulis kalba tiktai sen
sacijų atvejais, o mestu 
rėtume pasiekti kaip gali
ma didesnį skaičių sve
timtaučių ir jiems išaiš
kinti Lietuvos istoriją ir 
dabartinę jos padėtį. Pa
baltijo kraštai šiandien 
de jure yra laisvi, ta
čiau, deja, net ir Euro
poj jaunimas nemato nei 
Lietuvos žemėlapių nei 
nežino didingos Lietuvos 
istorijos. Tik paskuti
niais metais buvo at
spausdinti keli veikalai 
svetimomis kalbomis, 
kurių dėka nelietuviai ga
li susipažinti su mūsų 
kraštu ir jo padėtimi.

VLIKas deda pastan
gas išleisti informaci
nių leidinių vokiečių, 
prancūzų, ispanų, italų 
kalbomis tikslu infor
muoti pasaulį apie Lie
tuvą ir yra apgailestauti
na, kad kuomet buvo ir 
materialinės sąlygos ir 
inteektualinių pajėgų 
tam darbui prieš kelis 
dešimtmečius atlikti, į 
tai nebuvo kreipta dėme
sio.

Biuletenių svetimo
mis kalbomis nauda yra 
didelė. Pav., italų spau
da panaudojo kaip me
džiagą per šešis mėne
sius 1200 rašinių. Vokie
čiai mažiausiai naudoja.

— Kuo praeitas VLIKo 
seimas gruodžio 4,5 die
nomis Detroite išisky- 
rė iš kitų seimų?

— Kuomet prieš 5 me
tus man buvo uždėta sun 
ki ir atsakinga VLIKo 
pirmininko pareiga, aš 
pareiškiau, jog mes eisi
me plačiau į tarptautinę 
veiklą ir taip pat skir
sime dar didesnįdėmesį 
suartėjimui su lietu
viais. Tuo tikslu pernai 
mes VLIKo seimą turė
jome Chicagoje ir dabar 
Detroite. VLIKo seimo 
vietovės pakeitimo tiks
las ir buvo duoti progos 
kitų vietovių lietuviams 
asmeniškai susipažinti 
su VLIKo atstovais bei 
valdyba, dalyvauti VLI- 
Ko seimuose bei turėti 
galimybių susipažinti su

mūsų darbais bei pla
nais.

Man malonu pastebė
ti, jog šis sprendimas 
pasirodė teisingu ir šia 
proga noriu per Jūsų 
laikraštį padėkoti Det
roito bei kaimynystėje 
gyvenantiems Kanados 
lietuviams už puikiai su
organizuotą VLIKo sei
mo priėmimą, parodytą 
tikrą lietuvišką vaišin
gumą ir ypač Detroito 
lietuvių jaunimui už su 
ruoštą tokį šaunų VLIKo

seimui pagerbti koncer
tą.

Taip pat dėkoju įvai
riems komitetams kurie 
rūpinosi sėkmingu sei
mo pravedimu, kuriems 
vadovavo p. Veikutis. 
Malonu pastebėti, kad 
šiame seime dalyvavo ir 
aktyviai reiškėsi jaunoji 
karta, kurie VLIKo sei
mą užtikrino, kad mūsų 
pradėtą darbą jaunimas 
tęs tol, kol mūsų brangi 
bočių žemė bus vėl lais
va ir nepriklausoma.

J. GRAUDA

Kalendorių 
gelmėse

VAIZDAI IŠ AMERIKOS LIETUVIU 

TARYBOS SUVAŽIAVIMO

ALT veikėjai suvažiavimo pertraukos metu. Iš kairės: inž. E.
Bartkus, inž. J. Jurkūnas, L. Šimutis, dr. K. Bobelis ir R. Sta- 
niūnas. V. Noreikos nuotrauka

Ilgamečiai ALT veikėjai Alena Devenienė ir dr. Steponas Biežis 
suvažiavimo metu. V. Noreikos nuotrauka

ALT suvažiavime susitikę V. Kasniflnas, dr. H. Brazaitis ir kun. 
A. Stašys. V. Noreikos nuotrauka

ALT Clevelando skyriaus pirm. inž. A. Pautienis suvažiavime 
daro pranešimą apie skyriaus veiklą. Kairėje A. Devenienė ir P. 
Dargis. V. Noreikos nuotrauka

Ponai Petraičiai buvo vedę dešimtį mėnesių ir 
vienuoliktą mėnesį laukė pasidarysią trijo. Tas pa
didėjimo mėnuo buvo sausis ir apytikrė diena buvo 
septynioliktoji.

Petraičiai buvo tautiškai susipratę, prenume
ravo lietuviškus leidinius. Jie gavo ir spaudos prie
dus, kalendorius. Kalendorius jie pasidalino: vienas 
vieną, kitas gi kitą.

— Brangioji, — pasakė Petraitis (būsimas tė
velis), — duokime sūnui lietuvišką vardą. Kokią die
ną jis sau pasirenka ateiti, tos dienos vardą ir duo
kime.

Žmona sutiko.
— Aš pažiūrėsiu savo kalendorių, —jipasakė.
Ir už minutės pasakė:
— Mielasis, sveikinu su Dovainiu.
Petraitis pabučiavo žmoną ir dirstelėjo į savo 

kalendorių.
— Palauk, brangioji, — jis atsiliepė, — sau

sio septynioliktoji yra Kalnius. Ir koks prasmingas 
vardas! Mes duosime sūnui vardą Kalnius.

— Mano kalendorius aiškiai nurodo, kad toks 
vardas turi būti Dovainas, — su ašaromis balse pa
sakė Petraitienė. — Toks gražus ir dainingas var
das. Tai ne koks nors Kalnius, kuris kitaip vadinsis 
paprastu alpinistu.

— Kalbėdamas apie sūnų, — pareiškė Petrai
tis, — tėvas turi kompetenciją pasakyti paskutinį 
sprendimą. Kalnius!

— Dovainas! Dovainas! Dovainas! — suriko 
Petraitienė, — taip rodo mano kalendorius!

Po to būsimieji tėveliai nesikalbėjo bent savai
tę laiko. Laikas bėgo galvotrūkčiais ir sausio sep
tynioliktoji sustojo už durų. Iš pat ryto jie pasibu
čiavo ir pasakė: "Šiandieną?".

Bet, kaip niekodėta, septynioliktoji ramiaipra- 
šlaiužė ligi vakaro ir dingo po vidunakčio. Po to 
kasdieniškai ir blankiai žengė aštuonioliktoji, devy
nioliktoji, dvidešimtoji...

Pasimetęs Petraitis dabar jau nebežinojo ties 
kuria diena apsistoti, kurį skambų tautinį vardą iš 
kalendoriaus pasirinkti?

Staiga, sausio dvidešimt devintąjąprasidėjo vi
sas balius, duetas pasinešė tapti daininguoju trijo.

— Koks gi bus sūnaus vardas? — kankinosi 
Petraitis, žmoną išvežęs ligoninėn, vis nepasitikė
damas data.

Smarkus telefono skambutis iš ligoninės.
— Sveikiname su gražia, riebia dukra, — suki

keno linksmoji slaugė.
— Dukra?
— Yep.
Petraitis stvėrė kalendorių. Sausio dvidešimt 

devintoji buvo Žibutės ženkle. Pakelėj sugriebęs di
džiulę puokštę gėlių, jis prisistatė ligoninėn.

— Brangioji, brangioji, — vebleno jis suglebęs 
ir susijaudinęs, sveikinu tave su Žibute.

Jaunoji mama įnėrė ranką po pagalviu. Ji iš
rovė iš ten Petraičiui gerai pažįstamą "jos" kalen
dorių.

— Sausio dvidešimt devintoji, — pasakė hero
jiškoji mama, — stovi Banguolės ženkle. Sveikinu 
tave su Banguole. Koks dainingas, banguojantis var
das. Jeigu dukra, mama turi kompetenciją tarti pas
kutinį sprendimą...

(Įvykis paremtas nesugriaunamais įrodymais, 
1972 metų lietuviškais kalendoriais).

PAGALVOK
Kada žmogus nusista- 

to ką jis darys — tuo pa
čiu laiku jis turi nusista

tyti ir ką jis gali pada
ryti.

• Yra daug geriau ap
lankyti vedybų konsul
tantą prieš vedybas, ne
gu po vedybų!

ALT centro valdyba suvažiavimo metuChicagoje, 1971 m. lapkričio 13 d. Sėdi iš kairės: K. Kleiva, gar
bės pirm., L. Simutis, pirm. dr. K. Bobelis, P. Dargis, dr. K. Šidlauskas. Stovi: T. Blinstrubas, dr. V. 
Šimaitis, inž. V. Mažeika, J, Skorubskas, dr. J. Valaitis ir ALT įgaliotinis Nashingtone dr. J. Genys. 

V. Noreikos nuotrauka

* Kardas gal ir nėra 
tiek aštrus kiek plunks
na, tačiau kritiškais mo 
mentais jo nereikia pa
pildyti rašalu.

* Jei rašytojas jaučia 
kada jam yra pats ge
riausias laikas rašyti — 
jis turi jausti ir kada 
jam yra pats geriausias 
laikas nerašyti.

* Už teisybę labiau
siai ginčijamasi.

Paruošė V. Š.

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

1NJECTION MOLDING FOREMAN 
For mid night shift 

Mušt handle ten-man shift effectively, 
plūs trouble-shoot, simple circuts, 

hydraulics, etc.
Steady work. Plūs some overtime 

opportunities.
A-LINE PLAST1CS INC.

32347 West 8 Mile, Livona, Mich. 
313-477-5430

(92-94>
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DAIL. ANTANAS RŪKŠTELĖ LAUREATAS
Prieš keletą savaičių 

Chicagos visuomenė tu
rėjo progos gėrėtis tur
tinga ir įdomia Antano 
Rakštelės kurinių paro
da, atžymėta 65 metų am
žiaus sukaktimi, o prieš 
porą savaičių tapo "Lais 
vosios Lietuvos” ir Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vietininkijos valdybos 
skelbto dailininkams 
konkurso, atžymėti Lie
tuvos laisvės kovų su oku 
pantu 30 metų sukaktį, 
laureatu.

Tie du, vienas po kito 
sekę įvykiai, skatina duo
ti vaizdingesnę dail. A.

A. RŪKŠTELS

Rakštelės kūrybos apy
braižą bei jos paryškini
mą. Juk nesuskaitomų 
dailės parodų virtinėje 
ir dar didesniame jų sti
listiniame margume ar
ba forminėje ir beformi- 
nėje • sudėtyje, žiūrovui 
nėra lengva susigaudyti 
kūrybines vertybes sais
tant. Ypač kai kiekviena 
dailės paroda garsinama 
meno vardu. Net ir tada, 
kada labai ir labai daž
nai būna rodoma daugiau 
meninio nesusipratimo 
negu meno arba kūrybi
nio sugebėjimo.

Antanas Rakštelė už
ima pirmaujančią vietą 

ANTANAS ROKŠTELE Lietuvos partizanai nuginkluoja raudonarmiečius.

mūsų dailėje trijų būdin
gų bruožų veiksmingu
me. Pirmiausia jis yra 
realistinės krypties at
stovas (geras* piešinys, 
gera kompozicija, gera 
forma, tematika). Nežiū
rint kad šių dienų naujo
viškumų mene ieškojimo 
svaigulys yra įsigalėjęs 
iki pašaknų, jis lieka 
ištikimas savajai mokyk 
lai ir savo aš.

Kartą paklaustas apie 
galimus išvysti naujoviš
kumus, kad ir abstrakti z 
mą, jo kūryboje, A. Rūkš 
telė atsakė:''Nelaukit, to 
nebus. Aš dešimts metų

Simo Kudirkos tragedija 

pašvenčiau tik meno stu
dijoms ir 40 metų kūry
biniam darbui,—nega
liu išsižadėti nei įgytų ži
nių, nei patyrimo. Antra 
vertus, meno prigimta 
esmė yra kalbėti žmo
gui. Taigi, dailininkas ne
gali būti nebyliu ki
tiems”.

Taip jau yra — A. 
Rakštelės kūryba yra gy 
va kalba, aiški ir supran
tama.

Antras jo bruožas — 
nepamirštas, neišblė- 
sęs, neišdilęs lietuviš
ko gyvenimo ir Lietuvos 
gamtos perdavimas. Mo
tyvų turtingumas, išlai

kytas — darnus spalvi
nis ir saulės šviesos 
žaismingumas, rugiapiū- 
tės, šienapiūtės scenos, 
vaikystės gyvenimiškos 
kompozicijos ir pan. su
daro neišsenkamą kūry
binį įvairumą ir turtin
gumą. Ir čia A. Rakšte
lė yra be konkurencijos 
Lietuvos gamtoje etno
grafinis tikslingumas, 
gamtos bruožų bei for
mų būdingumo pagava ir 
perdavimas, Lietuvos 
spalvinis originalumas 
sudaro visą esmę lietu
viško gamtovaizdžio jo 
kūryboje.

Trečias bruožas yra 
žmogus mene arba jo fi
gūrinės kompozicijos. 
Tikiu nė kiek nebus per
dėta, jeigu pasakysiu, 
kad A. Rūkštelė yra vie
nintelis mūsų tarpe vaiz
duojąs žmogų gyvenamo 
laiko rėmuose. Dažnai 
girdim sakant, kad tas 
ar anas dailininkas nei
na su laiku, nes netapo 
abstraktiškų paveikslų. 
Nes, girdi, abstraktiz- 
mas yra šios epochos ga
minys. Juk mes visi ži
nom, kad žmogus nėra 
abstrakcija, jo gyveni
mas nėra abstrakcija, 
šių dienų fanatikų žudo
mi žmonės ar tragiški 
tautų naikinimai nėra 
abstrakcija. Yra žiauri 
realybė, žiaurus veiks
mas. Viso to centre yra 
žmogus. Visa tai menui 
numarinta, o kūrėjai to 
nemato...

Dail. A. Rūkštelė yra 
humanistas, ryškus šios 
epochos atstovas. Jo kū
ryba yra mūsų gyvena
mojo laiko liudininkas. 
Nepamirštini jo kūriniai 
yra — Taikos konferen
cijos užkulisiuos (są
mokslas prieš laisvąjį 
pasaulį, simbolinis rea
lizmas), Dvidešimtojo 
šimtmečio garbė ir gė
da (naujų valstybių kūri
mas Afrikoje, o senos 
kultūros tautų bei vals
tybių naikinimas Euro
poje), Dialogas (piktojo 
prado įsiviešpatavi
mas), Benamė Madona 
(tremtinių motina), Lie
tuvos partizanai ir kt.

Iš paskutiniosios jo 
kūrinių parodos ypatin
gai tenka atžymėti pa
veikslą Simo Kudirkos 
tragedija. Berods vienas

LAS ir Laisvosios Lietuvos konkurso pirmąją premiją laimėjęs dail. Antano Rakštelės paveikslas 
"Sužeistas partizanas". V. Noreikos nuotrauka

DAILININKU PRIEŽIŪRA
OK. LIETUVOJE

Neseniai ok. Lietuvos 
spaudoje tilpo pasikalbė 
jimas su dailininku Vo 
Ignu, jo vilniškės paro
dos proga. Pasikalbėji
mas pravestas baltų, 
minkštų pirštinių manie - 
roję. Paliestos temos 
buvo apdailintos, apglais- 
tytos ir baltų pirštinių 
etiketas vykusiai nivelia 
vo bet kurį eventualų 
šiurkštumą. Tokios aud
ringos stichijos temos,
— dailė, kūrybinio po- 
ieškio laisvė, siužetas, 
tema ir maniera, — bu
vo praleistas negirdo
mis. Pasikalbėjime do
minavo pamaldus, pietiš 
kas nusistebėjimas dai
lininkui skirta sovietine 
globa.

Emigracinė visuome
nė sutiko tą pasikalbėji
mą su instinktyviu nepa
sitikėjimu. Tačiau visad 
yra teisinamosios aplin
kybės. Tai galėjo apsi
reikšti ir čia. Propagan- 
diškai - įžūlūs sovietinio 
bendrakalbio apsukru
mas, mokėjimas formuo
ti klausimus ir politiškai
- raštingai atpasakoti at
sakymus, gali iki neat- 
pažinimo pakeisti tikrą 
pasikalbėjimo prigimtį.

Naujausiame "Litera
tūra ir Menas" numery
je, lapkričio 20 d. tilpo 
labai įdomus žurnalo 

vienintelis tos tragedi
jos kūrinys mūsų padan
gėje. Neteko girdėti,kad 
kuris kitas dailininkas tą 
didelį istorinį įvykį bū
tų atžymėjęs.

Lietuvos partizanų gy
venimo ir kovų temos 
yra neišsenkamos. A. 
Rūkštelė yra sukūręs ke 
lėtą paveikslų, kurių vie 
nas ir buvo premijuotas
— Sužeistas partizanas
— aųkčiau minėtame 
konkurse.

Sekant dail. A. Rakšte
lės kūrybos eigą, taip ir 
norisi matyti daugiau mū 
sų dailininkų, įsijungu
sių į šios epochos tikrąją 
kūrybą.

J. Vakaris 

bendradarbio pasikalbė
jimas su LTSR Dailinin
kų sąjungos tapybojųsek 
cijos biuro pirmininku 
Leonardu Tuleikiu.

Jaunasis dailininkas 
(gimęs 1939 metais) Le
onardas Tuleikis labai 
greitai iškilo savo ad
ministraciniais laimėji
mais. Jį, dėl tų laimėji
mų, tenka laikyti savo 
sferos produktu, poli
tiškai raštingu dailinin
kų rikiuotoju, kas popu
liariai ir vulgariai vadi
nama "politruko” pošau- 
kiu. Jo suteiktu pasikal
bėjimu sovietiniam žur
nalui tenka pasitikėti ta 
prasme, kad tas pasikal
bėjimas pavaizdavo ne
meluotai ir politiškai - 
raštingai sovietinio dai
lininko santykį su jo kū
rybinį pasaulį rikiuojan
čiais sovietiniais, reži
miniais veiksniais. Iš 
šio pasikalbėjimo seka 
ir išvada, kad pasikalbė
jimas su emigraciniu dai
lininku buvo skubomis iš - 
keptas blynas, neatvaiz
davęs padėties realumo. 
Gi didaktinė tezė čia sly
pi tokia: nėra abejonės, 
kad režimas atidžiai rū
pinasi materialine glo
bai pasiimto dailininko 
gerove, bet nėra abejo
nės ir tuo, kad ta globa 
riboja kūrybinį dailinin
ko pasaulį, stato veto ir 
tabu jo temoms ir tapy
binei manierai. Nėra abe
jonės , kad rūpestingon 
materialėn globon pate
kęs dailininkas net puo
selėjamas režimo. Ta
čiau tam tikras laisvąją 
kūrybą žudantis elemen
tas visad yra tos "glo
bos” prigimtyje.

Tad šitai prielaidai pa
tvirtinti ir tenka įsiklau
syti į Leonardo Tuleikio 
pareiškimus.

"Yra nerimą keliančių 
reiškinių", — sako Tu
leikis, "mes kiek užsibu
vome prie pačių kūrybi
nių problemų, atsirado 
estetizuojančio 'inteli
gentiškumo’ išorinio, 
nors ir skoningo grožio.

"Perdaug nukrypsta

ma į abstrakčius, izoliuo
tus samprotavimus apie 
meną ir kai šitie, daž
nai provincialūs sampro
tavimai užgožia žmoniš
kąsias problemas, visuo
meninius reiškinius — 
kūryboje atsiranda karto
jimasis, daugiau išreiš
kiantis estetizavimo idė 
jas, negu gyvenimiško tu
rinio meninę interpre
taciją". .__

"Reikia stengtis nusi
kratyti estetizavimo slo
gučio ir nesustoti prie 
esamų pasiekimų. Meno 
kūriniuose turi gimti gi
lios ir reikšmingos tie
sos, menine forma įpras
minančios mūsų laikme
čio idėjas, svarbiausių 
gyvenimo reiškinių es
mę".

Savaime aišku, kad Ta
pytojų sekcijos biuro pir
mininkas kalba visai ne
dviprasmiškai, barda
mas "estetizavimo" po- 
ieškius ir rekomenduoda
mas imtis "mūsųlaikme
čio idėjas įprasminan
čių" siužetų. Šitokio ide
ologinio klusnumo sąly
ga ir atneša dailininkui 
šiltą režimo globą, kas 
sužavėjo emigracinį dai
lininką svečią. Dar ne- 
taip seniai laisvesnis dai
lininko domėjimais va
karų daile bei savaimin
gos pastangos išsiverž
ti iš socialistinio realiz
mo slogučio, buvo smer
kiamos "dekadentizmo" 
prakeiksmu. Tuleikio žo- 
dyne tas smerkiamasis 
pavadinimas išvirto į 
"estetizavimo" nusaky
mą. Vienaip ar kitaip, 
"dekadentizmas", "es- 
tetizavimas", reiškia 
meno surogatą, socialis - 
tinio realizmo antitezę, 
ideologinę klaidą. Plačia 
me ir į administracinio 
veikimo detales pasi- 
nešusiame pasikalbėji
me Tuleikis rūpestingai 
išvengė "socialistinio 
realizmo" termino, nors 
visur, už didaktiškai siū
lomų kūrybinių receptų 
socialistinio realizmo

(Nukelta į 6 psl.)
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VINCAS KUDIRKA -
NEPRALENKTAS SATYRIKAS
Kruglodurovų kūrėjas 

Vincas Kudirka savo sa
tyrų sutirštinimę meto
du buvo ir liko nepra
lenktas satyros meist
ras. Taip galvoja ir da
bartinė ok. Lietuvos sa
tyrikų ir humoristų kar
ta. Pasikalbėjimas su Vy 
taute Žilinskaite, pagar
sėjusia humoriste, til— 
pęs "Literatūros ir Me
no" 42-me numeryje, pa
liečia tą įdomią pasily- 
ginimų temą.

Kuo gi Vincas Kudirka 
buvo stiprus ir iki šiol 
nepralenktas? Žilinskai
tė galvoja: kiekviename 
jo (Kudirkos) žodyje jau
ti degančią širdį ir dide
lį rūpestį —.— o tai jaudi
na labiau už sklandžią ir 
šmaikščią siužetinę py
nę.

Savo atsakymu Žilins
kaitė teisi, sakydama, 
kad: satyrikas gimsta iš 
visuomenės įsčių, ir jei
gu joje viešpataus lėkš
ti juokeliai ir pigūs anek 
dotai, jei retai kada ji 
švysteli kaitraus sąmo
jo žiežirbomis, jei daž
no inteligento juokas ne 
pakyla aukščiau buities 
ir erotikos, jei kritikuo
jama pakuždomis ir dai- 
rantis, — ar tai nevei
kia paties satyriko psi
chikos...

Tai, aišku veikia, — 
tenka sutikti su Žilins
kaitės prielaida. Lygiai 
ir okupuotos Lietuvos gy
venimo sąlygos veikia ir 
rikiuoja lietuviškos saty
ros ir net humoro for
mas ir turinį. Toms są 
lygoms esant yra tiek 
tabu ir tiek politinių ve
to, kad dabartinių lietu
vių humoristų reiškimo 
si sąlygds nepavydėtinos 
ir dažnai nuveda į pas
tangų akligatvius. Gar
susis Zoščenko, kaip ant 
slidaus ledo, praskėlė 
sau galvą. Tačiau jis bu
vo gimęs "iš visuome
nės įsčių".

Tarybinio gyvenimo 
sąlygose satyra ir humo
ras negali rikiuoti visuo- 
menės, bet priverstos 
taikytis prie visuome
nės, taikytis, tiksliausia 
tariant, prie jėgų, rįkiuo 
j ančių visuomenę. Tai 
yra politinės diktatūros 
jėga. Ši jėga stovi už 
satyrizavimo ribų. To
dėl įmanoma juoktis tik 
iš trečiaeilių visuome
nės gyvenimo siužetų. 
Tai greitai išsemiama, 
nusibosta ir kvepia kar
tojimosi atrūgomis.

Vincas Kudirka puolė 
didelį objektą ir puola
mojo objekto dydis sa
vaime praplėtė satyros 
skalę, perkėlė ją iš 
smulkiadieninio siuže

to ^visiems rūpimos te
mos rėmus. Dabar,kada 
puolami, lyg pagal leidi
mą iš aukšto, tik smul
kučiai, savi krugloduro- 
vai, puolimo efektas yra 
smulkus, nedraskantis 
rutinos, nedemaskuo
jantis esmės ir stam
bios apgaulės.

Gal būt nevisai gali
ma sutikti su humoris
te, kad: jaunųjų humoris 
sų spraga yra siauroka 
erudicija, o pati didžiau 
šia bėda — didelių ide
alų stoka.

Jaunieji tarybiniai hu
moristai nė neturi ir pas 
katos ieškoti didelių ide
alų. Vienok šis Žilins
kaitės prasitarimas yra 
pirmoji kregždutė, de
maskuojanti padėtį. Pir
mosios kregždės, aišku, 
dar nereiškia pavasario. 
"Dideli idealai" užkon
servuoti, užmarinuoti, 
bet jų poveikio vaisius 
jau turi stagnacijon įmes - 
ta visuomenė. Apie ko
kius didelius idealus ga
li šnekėti jaunas humo
ristas? Jeigu jis, turįs 
pakankamą talento galią 
bent imituoti iki šiol ne 
pralenktą satyriką Vin
cą Kudirką, jis negalės 
reikštis satyroje. Jis ne 
galės nė kaip Zoščenka 
paliesti humoro. Jis bus 
... nuginkluotas, nutildy
tas. Tačiau, pragiedru
liai jau permatomi ir ok. 
Lietuvos danguje. Maty
ti, rusiškųjų disidentų 
nuotaikos vis ryškiau, 
nors ir labai bailiai, 
ataidi atsargiuose posa
kiuose. Tai netik saty
ros ir humoro nepriklau- 
somybės sąlygos. Tai ir 
sau žmogaus galvojimo 
sąlygos. Okupacijos sąly 
gos e politinis klimatas 
bus ir liks nepastovus ir 
pranašavimai rizikinges
ni už meteorologinius 
spėjimus. Reikia džiaug
tis tuo kas yra šią valan 
dąt

Žilinskaitė netiktai ga 
bi satyrikė. Ji puikiai 
valdo ir sarkazmą.

— Jūsų prognozė sa
tyrai? — paklausė jos 
korespondentas.

Žilinskaitė atkirto:
-- Satyra užsimos dar 

didesniu vėzdu, kad tvo
tų dar mažesniam vir- 
šininkėlui...

Tai reiškia, kad okupa
cinio klimato sąlygose 
dar nėra sąlygų lenkty
niauti su Vincu Kudirka. 
Galima pašiepti tik mi
niatiūrinius krugloduro- 
vus. (gd)

Skaitykit ir platinki! 
DIRVĄ

cJ//itiifi rašo
DAR APIE 
"KANIBALUS"...

Pritariu Jono Šepečio 
(lapkr. 24 Dirvoje) pro
testui kam Griauda pava 
dino Afrikos tautų "de
legatus prie UN’o" kani
balais : Griauda neturėjo 
naudoti šio žodžio pilna
teisiams JTO nariams 
apibudinti. Mes gi turi
me gražų ir reikalą aiš 
kiai nusakantį lietuvišką 
žodį — žmogėdros. Pa
vyzdžiui, pilnateisio 
JTO nario Kongo pilie
čiai anąmet SUĖDĖ, o ne 
SUKANIBALINO italų 
Raudonojo Kryžiaus lakū

Iš tikro, bendra suma už elektros jėgą, kuri 
jums teikia visus šiuos dalykus, yra tik 97 c. 
Jūs turite dar papildomų 15 dienų tosterio 
naudojimui, kad išeitų lygiai doleris. 
Ar galite pagalvoti apie geresnį pirkinį už dolerį?

/OO

a bu

* Visos kainos yra apskaičiuotos bazuojantis mėnesiniu naudojimu 
vidurkiu, remiantis The llluminating Company's bendra 
gyventojų darbotvarke.

Z^ILLUMINATINGč^w
Ar lR.R«t»r-«WRRN S.r<ri«| Th. B«st Lncatlan In tkn Natian

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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.

nus ir sanitarus. Lietu
viški terminai naudotini 
ir nekuriems kitiems pa
našiems JTO narių soci
aliniams apsireiški
mams, kurie įrodo, jog 
nebūtinai visi JTO nariai 
užsiima žmogienos ėdi
mu.

Tai neseniai užtikrino 
vienas kaimynų, keletą 
metų su JAV užsienio 
pagelbos tarnyba dirbęs 
Etiopijoje. Jis pasakojo 
tokius dalykus, kuriuos 
lietuviškos spaudos pa
dorumas neleidžia skelb
ti jos skiltyse.

Tad, kaip matome, "ci
vilizacija" ten žengia 
sparčiu žingsniu ir, kaip 
J. Šepetys teisingai ra

Žiūrėkit ką jūs 
galite nupirkti 

už dolerį

šo, nėra ko niekinti UN’o 
delegatų.

Vienok J. Šepetys, vįe 
toj rūpinęsis UN’o narių 
garbės gynimu, gal turė
tų daryti kas galima, kad 
jie neperimtų mūsų na
mų, kaip anuomet Lietu
von įsibrovę sovietų ko
misarai perėmė. Gal ir 
jam būtų neramu, jei 
toks JTO narys apsigy
ventų artimoje kaimynys - 
tėję Detroite (ar net jo 
pastogėje).^

Su Jono Šepečio ir ki
tų panašiai jautrių ameri
kiečių moraline parama 
ir mūsų visų (mokesčių) 
finansine pagelb'a JTO 
dar gali visko sugalvoti.

Vilius Bražėnas

DAILININKU
PRIEŽIŪRA...

(Atkelta iš 5 psl.) 
šešėlis šmėkšo kaip gar
sus vaiduoklis.

Pagaliau, pasikalbėji
mo finale Leonardas Tu- 
leikis prataria taip,kaip 
mes to laukėme pasikal
bėjimo pradžioje:

Reikšmingiausias se
kančių metų renginys — 
sąjunginė paroda 'TSRS 
— mūsų Tėvynė’.

Sovietų Rusija — mū
sų Tėvynė, tai tema, ku
rios interpretavimo va
riantai užtikrina režimo 
globą ir dailininkui ir jo 
politiškai - raštingam kū
riniui. (st)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIRVOS NOVELĖS 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Dirvos šių metų novelės 

konkurso premija 500 dol. 
bus įteikta laureatei rašyto
jai - skautininkei Aurelijai 
Balašaitienei .š. m. gruodžio 
19 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Čiurlionio ansamblio na
muose, Clevelando skauti- 
ninkių draugovės ruošiama
me laureatės pagerbime.

Skautininke prof. Aldona 
Augustinavičienė Clevelan
do visuomenei pristatys 
laureatę.

šios kasmetinės Dirvos 
novelės premijos mecena
tas yra chicagietis Simas 
Kašelionis.

Clevelando lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama į 
šią kultūrinę sekmadienio 
popietę atsilankyti.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI CLEVELANDO 

5 IR 53 NARIŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIAI

Šių būrelių narių rėmėjų 
skaičius iš 40 narių buvo 
nukritęs iki 37 narių, šiais 
metais nariais rėmėjais į 
būrelius įstojo 5 ponios:

Marija Valienė š. m. ge
gužės 23 dieną ir spalio 1 
dieną Felicija Modestavičie- 

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 Street
361-1763 531-7770

nė, Elena žižniauskienė, Bi
rutė A u g u s t i navičiūtė- 
Flynn ir Eglė Augustinavi- 
čiūtė-Biehl. Dabar būreliai 
turi 42 narius rėmėjus. Bū
relis- skaitosi pilnu turėda
mas 20 narių rėmėjų. Būre
lių vadovas Steponas Nas- 
vytis už šiuos metus Lietu
vių Vasario 16 gimnazijai 
pasiuntė 480 dolerių, būre
lių rėmėjų suaukotą para
mą po 12 dolerių nuo kiek
vieno nario rėmėjo.

Steponas Nasvytis būre
liams vadovauja jau 9 me
tus.

Nemažiau 80% narių rė
mėjų iš šių būrelių Vasario 
16 gimnaziją remia daugiau 
kaip 10 metų, yra remian
čių nuo šios gimnazijos įsi- 
steigimo. fsn)

• Superior Savings visi 
trys skyriai Kūčių dieną, 
gruodžio 24 d. ir N. Metų 
išvakarėse gruodžio 31 d. 
bus atidaryti tik iki 2:30 
vai. po pietų.

BALIO SRUOGOS 
MINĖJIMAS

Pedagoginiai lituanistikos 
kursai gruodžio 19 d., 6:30 
vai., Naujosios parapijos 
aukštinėje (mažojoje) sa
lėj i mini Balio Sruogos 75 
metų gimimo sukaktį ir vi
sus kviečia dalyvauti.

PASKAITA APIE VĖŽIO 
LIGĄ

Gruodžio 19 dieną, sek
madienį, 12 vai. šv. Jurgio 
parapijos salėje Clevelando 
šaulių kuopa ruošia paskai
tą apie vėžio atsiradimą 

nuo rūkymo. Paskaitą skai
tys dr. K. Pautienis ir kino 
filmą demonstruos Ameri
kos Vėžio Draugijos Cleve
lando skyrius. Po paskaitos 
svečiai bus pavaišinti kava 
ir užkandžiais.

ŠOKIAI JAUNIMUI
Š. Amerikos Lietuvių 

Studentų S-gos Cleve
lando skyrius rengia 
šokių vakarą, šeštadie
nį, Kalėdų dieną, Cha- 
let Europa, 911 E. 185 
St. Pradžia 8 vai. vak. 
Kaina $1.75. Gros or
kestras.

Visas jaunimas malo
niai kviečiamas daly
vauti.

• NAUJI METAI čia 
pat. Užsisakykite stalus 
— po 10 žmonių — į 
Lietuvių Bendruomenės 
rengiamą naujų metų su
tikimą Šv-. Jurgio para
pijos salėj pas Jurgį 
Malskį telef. 486-9165; 
Teresę Neimanaitę 486- 
4887; Stasį Lazdinį 692- 
1292; Praną Karalių 321- 
2526; Petrą Bielinį 531— 
4111 ir Bronių Gražulį 
741-1782. Kaina 10 dol. 
Jaunimui 5 dol.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

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

ŽAIBO SLIDINĖTOJŲ 
KLUBAS CLEVELANDE

Clevelando žaibo slidinė- 
tojų būrelis jau organizuo
jasi trečiam klubo sezonui. 
Šių metų valdyba sudaro: 
Vytenis Čiurlionis — pir
mininkas, Alis Benas — in
struktorius, Vida Grigony- 
tė — sekretorė, Petras Gai
žutis — iždininkas ir Zita 
Neimanaitė — išvykų vedė
ja.

Klubas, pasirodžius snie
gui, ketina išvykti kaip or
ganizuotas būrys kas sa
vaitę. šiuo laiku daromos 
sueigos vieną kartą į mė
nesį — antrą antradienį. 
Sueigose svarstomos min
tys ir idėjos apie praplėti
mą klubo veiklos, svarsto
mos slidinėjimo saugumo 
ir technikos dalykai, ir pa
sinaudojame proga pažiūrė
ti įdomių slidinėjimo filmų.

Pirmoji išvyka įvyko 
Cockaigne kalne š. m. Pa
dėkos Dieną, kur dalyvavo 
6 klubo nariai. Antroji iš
vyka įvyko š. m. gruodžio 
5 d., kur dalyvavo 10 as
menų. ši išvyka buvo į 
Mansfield kalną (Snow- 
trails).

Šiuo metu klubo lenkty
niavimo sekcija ruošiasi 541-1432.

Žaibo slidinėtojų klubo nariai Mansfield slidinėjimo aikštėje. 
Prieky vaikai: Liza Morkūnaitė, Vykintas Garliauskas ir Andrius 
Morkūnas. Už jų suaugę: V. Čiurlionis, S. Morkūnienė, P. Morkū
nas. C. Garliauskienė, viešnia, Z. Neimanaitė ir A. Garliauskas.

Lietuvos laisvės sukilimo minėjimo Clevelande, lapkr. 12 d. meninės programos išpildyto jau Čiurlio
nio ansamblis ir kanklininkai su vadovu muz. A. Mikulskiu, ir prieky aktoriai Z. Peckus, V. Žilionytė, 
Z. Dučmanas ir I. Gatautis. J. Garlos nuotrauka

Tautos sukilimą prisimenant
Visas gruodžio dvy

liktosios sekmadienis — 
nuo bažnyčių varpų su- 
skambėjimo giedoti
nėms mišioms ligi va
karo sutemų — Cleve
lando lietuviams praėjo 
tautos sukilimo prieš so
vietinį pavergėją prisi
minimų ženkle bei dva
sioje.

Pamaldos abiejose lie
tuvių bažnyčiose, susi
kaupimas ir maldos už 
mirusius laisvės kovo
se, pamokslai, vienur 
klebono kun. B. Ivanaus
ko, kitur iš Chicagos at
vykusio lietuvių jėzuitų 
provinciolo tėvo G. Ki- 
jausko, atskleidžiantie- 
ji pačius juoduosius mū
sų tautos gyvenimo mo
mentus, bažnytinių cho
rų ir Čiurlionio ansamb
lio giesmės — visa jun
gėsi su tai, kas nepraei
na ir kas sudaro nenu
trūkstamą tautos istori
jos grandinę, vingiuojan
čią dramatiniais gied
rios šviesos ir gūdžių 
sutemų keliais.

Pagaliau, artėjant va
karui, minėjimas Nau
josios parapijos salėje. 
Renkasi publika ir, ar
tėdama prie scenos, ku
rios vienoje pusėje par
tizano kapas ir kryžius, 
pamažu skęsta gimto
sios žemės prisimini
muose... Tenai jie kovo 
jo ir mirė. Ten jų kapai. 
Tenai ir mūsų visų že
mė...

Netrukus uždanga at
siskleidžia. Scenoje 
Čiurlionio ansamblis.

1972 metų Pabaltiečių Pir
menybėms, kurios įvyks 
Holiday Valley Kalne — 
Western New York — va
sario mėnesio gale.

Kas domisi klubo veikla, 
skambinkite skretorei Vi
dai Grigonytei, telefonas: 

Minutė susikaupimo. 
Pagerbiami tie, kurie 
didvyriškai kovojo ir žu
vo, kad jų žemė būtų 
laisva. Publika atsisto
ja. Choras, palydimas 
kanklių orkestro, gieda 
Marija, Marija. Gies
mei nutilus, prie simbo
linio partizano kapo pa
dedama gėlių puokštė. 
Ir vėl iškyla ir atsisklei
džia kenčiantis kraštas, 
kur ir žuvusiųjų kapai 
nepaliekami ramybėje.

Po sukilimo dalyvio 
dr. P. Kisieliaus žodžio, 
bendrais bruožais at
skleidusio sukilimo 
reikšmę tautai, B. Braz
džionio poemos Vaidila 
Valiūnas inscenizacija. 
Josios preliude — Lie
tuva brangi mano tėvyne, 
giesmė, giedama an
samblio, kuri savo gel
mėmis pereina religinėn 
plotmėn.

Scenos priekyje — Vai 
dilos Valiūno aktoriai: 
Z. Peckus, I. Gatautis, 
V. Žilionytė ir Z. Duč
manas. Jie — foneCiur 
lionio ansamblio, kuris 
čia nėra tik optinė bei 
dekoracinė inscenizaci
jos dalis, bet aktyvus jos 
dalyvis ir organiškai su 
visa mizanscena — jos 
medžiagine ir dvasine 
harmonija — susijęs 
personažas.

Vaidila Valiūnas, pa
ties poemos autoriaus 
žodžias, gyvos ir kovo- 
jačios lietuvių tautos 
simbolis. Ir scenoje 
prieš žiūrovą atsisklei
džia ramūs Lietuvos 
gamtos vaizdai, kuriuo
se šiurpiu kontrastu iš
kyla ir giliai dramatinės 
tautos gyvenimo scenos. 
Tai tarsi pavergtos tau
tos kryžiaus keliai.

Jį, aidint ansamblio 
Nuliūdo kapai, matome 
guodžiantį nužudyto par
tizano motiną, jį girdi
me prie teismo stalo, 
kur grasinamas atsako:
Esu aš, vaike, vaidila Valiūnas, 
Aš skausmo balsas tėviškės 

skriaudų.
Visi lietuviai -- mano sielos 

sūnūs. 
Kalbu aš amžiųir dangaus vardu'

Jis, tarytum nemirš
tantis dvasinių vertybių 
saugotojas, praeidamas 
mūsų gimtosios žemės 
peizažu, kuriame vyksta 
šiurpi drama, lyriškai 
prabildamas į pavasario 
artoją bei žemės pieme
nėlį, grasinančiais ir 
drauge uždegančiais žo
džiais kalba tiems, ku
rie tolsta nuo tautos ir 
kurie drąsos ima trūk
ti —

Numeskit žemėn kraujo vėliavą, 
o, broliai. 

Pažinot laisvę -- ir nemirkit 
kaip vergai!

Kiekvienas vaidilos, o 
taip pat ir mūsų tautos, 
kelio epizodas palydi
mas vis skirtingos nuo
taikos ir tonų kanklių mu
zikos. Dramatiškai kil
damas ir stiprėdamas, 
atsiskleidžia ir vis stip
rėjančių vaidilos žodžių. 
Prie teismo stalo jis gir
dįs Dievo teismo balsą 
teisiantiesiems —
Ir aš pro klevo kanklių gailią 

raudą
Ir pro kritimą danguje žvaigž

džių 
Jaučiu kaip mūsų žemės širdį 

skauda 
Ir Dievo Teismo balsą jums gir

džiu...

O prie piliakalnio pra
našauja kenčiančios tau
tos prisikėlimą:
Daug tremtinių kelionėj krito. 
Daug kam kovoj atvės kakta. 
Bet tu sulauksi laisvės ryto. 
Kaip rudens lapai išblaškyta, 
Tu kelsies, kenčianti tauta!

Tai paskutiniai vaidi
los Valiūno žodžiai, ku
riuos palydi Čiurlionio 
ansamblio Lietuva bran
gi ir Lietuva, tėvyne mū
sų. Publika skirstosi. 
Jausmas ir mintis — 
buvo kažkas nauja: gim
toji žemė ir tautos kan
čia atsiskleidė galinga
me vaidilos Valiūno žo
dy, palydimame dainos, 
giesmės bei kanklių mu
zikos. (vk)

TOOL AND DIE MAKERS
Preferable experience in diecast 
and trim dies. Excellent oppor- 
tunities for advancement.

LITEMETAL DIECAST 
DIVISION

HAYES-ALBION CORP.
1927 Wildwood Avė.

Jackson, Mich. 517-789-6168
An Equal Opportunity Employer 

(93-94)

MASK MAKF.R — For Plastic Man- 
ufacturing complex, experienced only. 
Excellent opportunity. Apply or send 
resume to:

DETROIT PLASTIC MOLDING
18125 Ę. 10 MILE RD.

E. DETROIT, MICH.
(94-96)

PARDUODAMAS NAMAS
Prie E. 185 St.

Arti Naujosios parapijos 
bažnyčios. Vienas miegama
sis apačioj, du viršuje. Rū
sys. Valgomasis kambarys. 
75 pėdos pločio sklypas, 2 
automobilių garažas. Pui
kus pirkinys, žemiau, že
miau 20.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

481-9300
819 E. 185 St.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Adv. Antanas Lapins
kas, vienas nedaugelio iški
liųjų ankstyvesnės imigra
cijos tautinės srovės veikė
jų, dirbęs kartu su Antanu 
Oliu, Antanu Vanagaičiu, 
Juozu Bačiūnų ir kt., ir bu
vęs ALT S-gos pirmininku, 
viešai sveikino T. Blinstru- 
bą jo pagerbime ir linkėjo 
nekartoti kitų daromos klai
dos, kada jie, sulaukę tam 
tikro amžiaus, per anksti iš 
visuomeninio darbo pasi
traukę į neva atsargų. Vi
suomeninis darbas, kalbėjo 
adv. A. Lapinskas, nepripa
žįsta nei pasitraukimo, nei 
atsargos, nei atostogų.

Aprašyme, apie T. Blins- 
trubo pagerbimą (Dirva, 
Nr. 91), dėstant kalbėtojų 
pareikštus linkėjimus, šie 
pareikšti adv. A. Lapinsko 
žodžiai, laužant laikraštį, 
netyčia buvo praleisti. At
siprašome,

CHICAGO
GAUSUS SUSIRINKIMAS

A.L.T. S-gos Chicagos 
skyrius š. m. gruodžio 12 
d. Lietuvių Tautinių namų 
pastogėje 6422 So. Kedzie 
Avė. turėjo gausų ir gyvą 
narių susirinkimą. Skyriaus 
pirm. O. Biežienė padarė 
platesnį pranešimą apie, 
Valdybos atliktus ir arti
moje ateity numatomus at
likti darbus.

Be visos eilės svarbesnių 
įvykių pirmoje vietoje nu
matyta 1972 m. sausio mėn. 
20 d. tose pačiose patalpose 
ruošiamas šaunus balius su 
menine programėle. Tad vi
sų narių pareiga prie šio 
baliaus prisidėti ir jame da
lyvauti. Jeigu visi skyriaus 
nariai dalyvautų, tai salė 
būtų pilnutėlė, nes salėje 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1971 m. gruodžio 15 d. staiga po trumpos ligos mirė 
mūsų brangi žmona, motina ir močiutė

A. A.
SOPHIA 

RIMVYD-MICKEVIčIŪTĖ-AMBRAZEVIČIENĖ.
Gimė Lietuvoje, Jakubonių dvare, Pušaloto para

pijoj, Panevėžio apskr. Išgyveno Amerikoje 22 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Pranas Ambraze
vičius, duktė Vita Andrašiūnienė, žentas Algis ir anū
kas Edwardas. Lietuvoje brolis Marijonas Rimvyd-Mic- 
kevičius su šeima ir kiti giminės.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 16 d. 
nuo 7-9 vai. vakaro CIevelande, Della Jakubs & Son, 
936 East 185 st. Koplyčioje tel. 531-7770. Penktadienį, 
gruodžio 17 d., 8 vai. vakare rožančius už mirusios sielą. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d., 8:45 vai. iš 
ryto. Išlydima iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po to bus nulydėta į Visų Sielų kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visi gimines, draugai ir pa
žįstami dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
vyras, duktė, žentas, 
anūkas ir giminės

A.L.T. S-gos East Chicagos skyriaus nariui 
A t A

JONUI STEIKŪNUI 
mirus, dideliame skausme likusiems šeimos na
riams ;• žmonai MONIKAI, sūnums ALGIRDUI ir 
VYTAUTUI, dukrai DANUTEI ir kitiems gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškiame

Skyriaus Valdyba ir nariai

MONIKAI STEIKŪNIENEI su. šeima, ELE
NAI POCIENEI ir KAZIMIERIUI POCIUI, dėl 
vyro, brolio ir svainio

A. A.
JONO STEIKŪNO

mirties, gilią užuojautą reiškia

Barbora ir Teodoras Blinstrubai

vietų yra virš dviejų šim
tų. šiam baliui pasiruošti 
prie Valdybos dar sudaryta 
penkių asmenų pagelbinis 
vienetas. Ruošiant didesnio 
masto parengimą yra ir 
daugiau darbų.

Be to ateinančiais metais 
rudeniop Valdyba numato 
suruošti koncertą, kuriame 
dalyvaus dviejų kartų pia
nistai. Sudaryta nominaci
jų komisija, kurios uždavi
nys suformuoti sekančiai 
kadencijai skyriaus valdy
bą.

Br. Kasakaitis parodė 
vaizdus iš buvusių Tautinių 
namų atidarymo iškilmių. 
Dėl techniškų kliūčių ne vi
si vaizdai buvo riškūs. Taip 
besidalinant tarpus avyje 
įspūdžius ir visus einamuo
sius reikalus aptarius sky
riaus ponios pavaišino ska
nia kavute ir užkandėliais. 
Ateinantį sekmadienį tose 
pačiose patalpose turi savo 
sueigą Korp! Neo-Lithua
nia. Tautinių organizacijų 
veikla Chicagoje yra gyva 
ir pozityvi. (jj)

• Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių S-gos 
Vytauto Didžiojo Chicagos 
skyriaus narių metiniame 
susirinkime naujai išrink
toji skyriaus valdyba parei
gomis pasiskirstė: J. Ta
mulis — pirm., Ad. Juod
ka — kasinin., J. Kanišaus
kas — sekretorius.

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO
ĮKURTAS LIETUVIŲ 

RESPUBLIKONŲ 
KLUBAS

Gruodžio 4 d. San Fran
cisco mieste įvyko visuoti
nas steigiamasis CALIFOR-

Rimtautas A. Bikulčius, iš Chicagos, lapkričio 27 d. susituokė 
Los Angeles šv. Kazimiero bažnyčioje su losangeliete Onute Or- 
lovaite. Jaunieji apsigyveno Cicero, III. L. Kanto nuotr.

NIA REPUBLICAN NA- 
TIONALITIES COUNCIL 
suvažiavimas. Jame daly
vavo atstovai iš 21 tautinių 
grupių. Suvažiavimo tiks
las buvo apjungti visų tau
tybių Amerikos piliečius, 
kad tos grupės būtų tinka
mai representuotos Centri- prašome 
niame Respublikonų Parti
jos Komitete. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Laczlo C. 
Pastor, Director of Herit- 
age Groups, Republican Na
tional Committee, Washing-
ton, D. C.

Suvažiavime, ir Miyako 
Hotelyje vykusiame baliu
je, lietuvius reprezentavo 
Mrs. Bronė Kellogg, inž. 
Vytautas Šliūpas, dr. Vik
toras Kaupas ir Frederick 
Korkusas.

Prieš suvažiavimą S. F. 
lietuviai įsteigė LITHUA- 
NIAN - AMERIC A N RE
PUBLICAN CLUB OF S. 
F. BAY AREA. Klubo stei
gėjais, be aukščiau išvar
dintų keturių atstovų, dar 
yra dr. Algirdas ir dr. Bar
bara Monstavičiai ir inž. M. 
Šabanas.

• Inž. Vytautas Šliūpas 
gruodžio 4 d. buvo išrink
tas vicepresidentu į CALI
FORNIA REPUBL I C A N 
NATIONALITIES COUN
CIL.

• Dr. Edvardas Kamins
kas iš Boston, Mass. daly
vavo Amerikos daktarų he- 
matologų suvažiavime vy
kusiame gruodžio mėn. Sir 
Francis Drake Hotelyje.

• Dr. R. Peteris ir žmo
na neseniai persikėlė gy
venti į San Francisco iš Chi
cagos.

• Inž Izidorius špokas 
iš Lietuvos aplankė savo 
klasės draugą inž.*E. Bart
kų gyvenantį San Francis
co mieste.

• Liet. Bendruomenės 
žiemos Balius įvyks Sokol 
salėje, Ban Mateo mieste, 
sausio mėn. 22 d.

DETROIT

PAMINĖS V. GUSTAINĮ
L. ž. S-gos Detroito sky

riaus susirinkimas ir buvu
sio Lietuvos Aido redakto
riaus, Eltos direktoriaus ir 
Sibiro tremtinio V. Gustai
nio paminėjimas įvyks 
gruodžio 26 d., vai. skyriaus 
pirmininko Vlado Selenio 

js parodoje. R. Kisieliaus nuotrauka

namuose, 31532 Groesbeck 
Rd., Fraser, Mich.

Apie V. Gustainį kalbės 
Vytautas Alantas. Susirin
kime bus aptarti planai 
skyriaus veiklos ateinan
tiems metams. Susirinki
mas svarbus ir visi nariai 

į jį su savo žmo
nomis atvykti.

Po susirinkimo kava ir 
užkandžiai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
L. B. Detroito apylinkės 

lituanistinės mokyklos ir 
Pedagoginių kursų Kalėdų 
Eglutė įvyks gruodžio 19 d., 
3 vai. Lietuvių Namuose.

Bus suvaidinta Prano Za- 
rankos parašytas vaizdelis 
”Dovana Kūdikėliui”. Kalė
dų senelis, dovanos ir vai
šes. Tėvai, kurie norėtų, 
kad jų vaikai gautų iš se
nelio dovanų registruojasi 
pas tėvų komiteto pirminin
ką Kazį Gogelį telef. 
535-6683. (ag)

ROCHESTER

JAUNIMAS KVIEČIA
Artėjant II pasaulio 

lietuvių jaunimo kongre
sui, lėšų rinkimo klau
simas darosi vis opes
nis. JAV LB pastango
mis, visame krašte su
daromi jaunimo metų ko
mitetai. Jų tikslas yra 
rinkti pinigus ir para
šus jaunimo peticijai, 
kuri bus įteikta Jungti
nėms Tautoms. Kongre
so finansų komisija New 
Yorke gauna žinių apie 
tokių komitetų įsikūri
mu.

Štai, Jūratė Krokytė 
iš Rochesterio, N.Y. ra
šo, jog tame mieste jau
nimo metų komitetas su 
organizuotas spalio 31d. 
Jau turėti trys susirinki
mai, kuriuos sutarta ko
miteto darbuotė. Kiekvie
ną sekmadienį, po 11 vai. 
mišių, parapijos salėje 
jaunimas pardavinėja ka
vą ir užkandžius. Gruo
džio 19 d. parapijos sa
lėje komitetas rengia ba
landėlių pietus. Bus 
trumpa programa, ir tau
tiečiai bus supažindinti

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ 

su jaunimo kongresu bei 
jaunimo metų veikla. Įei
nant aukojama 5 ar 3 
dol., jaunimas — 1.75, 
Be to, planuojama rink
ti aukas tiesioginiai. Au
kotojai pasirašinės ir pe
ticiją. Taip galvojama pa
siekti daugiausia tautie
čių ir surinkti daugiau
sia pinigų. 1972 m. va
sario mėn. numatoma su
ruošti blynų balių, o vė
liau kultūrinį vakarą.

Taip informuoja Ro
chesterio jaunimo talkos 
komiteto korespondentė 
J. Krokytė. Tai yra džiu
gus pavyzdys, kaip jauni
mas yra gyvai įsijungęs 
į talką kongresui.

R.P.Č.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINISTS 
DIEMAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
None other need apply. And be able 
to work the night shift.

Apply 7:30 to 4:30 Mon. thru Fri.

THE OLOFSSON 
CORPORATION

2727 LYONS AVĖ.
LANSING, MICHIGAN 48910

An Equal Opportunity Employer 
(95-4)

REIKALINGA PRITYRUSI 
SIUVĖJA 

PAVYZDŽIŲ GAMINIMUI 
vyriškų drabužių pilnam išbaigimui. 
Darbas ištisus metus gerose sąlygose. 

WORK WEAR CORP.
1768 E. 25th St.

(South of Payne Avė.) 
Cleveland, Ohio

(91-95)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MONOSET OPERATORS
For leading diamond tool manufac- 

turėr. Mušt have diamond lapping ex- 
perience. Succesful ęįindidate m.ust 
have several years experience. 
Excellent working conditions.

ABRAS1VE DIAMOND TOOL 
3023 1 Stephenson Hwy. 
Madison Heights, Mich.

(87-96)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

Walter’Rask-Rasčiauskas jau 11 metų organi
zuoja ekskursantų grupes į Lietuvą ir jo rengtos 
ekskursijos vyksta sklandžiai ir tvarkingai, šią va
sarą American Travel ^ervice Bureau vežė 6 grupes 
į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistravimo ne visus ga
lėjome prijungti, nes truko vietų. Norėdami paten
kinti didesnį skaičių lietuvių 1972 metais, turime 
užplanavę net 10 ekskursijų. Galėsite pasirinkti pa
togiausią išvykimo datą, kuri geriausiai atitiks Jūsų 
atostogų laikui: ekskursijos bus nuo 17 iki 21 die
nos ilgumo; bus galima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje.

Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
dėl informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilan
kymui Amerikoje; suteikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

ri GERIAUSIA DOVANA
JIF vaistai galvos odos plaukų priežiūrai. Švei

carijos Patentų Instituto garantuoti, geriausia do
vana Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga giminėms, 
pažįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartoji
mui. Užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu. JIB 
LABORATORY, 1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 
60650. JIB atstovybė: 2498 Daugall Rd., Windsor 12, 
Ont., Canada. JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisbur-

gerstr. 7-10, W. Germany. Vaistinės: J & J, 2537 So. 49th St., 
Chicago, III.; 5000 W. 16th St., S. Cicero, III.; 4754 So. Wood 
St., Chicago, III.; 2923 N. Mihvaukee Avė.; 1147 N. Ashland 
Avė., Chicago, III. ir t.t.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR

IST CLASS SKILLED 
PLASTIC MOLD MAKERS 

AND

MACHINISTS
For a tooling department and ma
chine shop. The largest injection 

molding company in the Southeast. 
Wages commensurate with experier>ce 
and ability. Excellent working condi- 
tions in a new facility in middle 

Tennesse. An outstanding opportunity 
with an oustaųding. Growth company

APPLY OR WRITE TO 

PERSONNEL DIRECTOR

KUSAN INC.
666 MASSMAN DRIVE 

NASHV1LLE, TENN.

An Equal Opportunity Employer 
(89-95)

WINDERS 
AC-DC Motors 
Transformers

Large Industrial, utility apparatus 
rebuilding,

Profit sharing, health and life insur
ance, Blue Cross, Blue Shield paid.

NATIONAL 
ELECTRIC COIL

Division of McGraw Eddison Co.
380 FAIR AVĖ. 

FERNDALE (DETROIT), MICH.

An Equal Opportunity Employer
(92-3)

WANTED AT ONCE 

IST CLASS 
EXPER1ENCE 

DIE MAKERS
For Carbide Cold* Heading Dies. 

Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work from Blue 
Prints & Close Tolerance. Full & or 

part time. East Side.

883-6628

(89-95)

PLASTIC MOLD 
DESIGNER

Experienced in small intricate cavi- 
ties. $275 for 50 hour week/to start. 
Many fringe benefits including $250 
moving cost allowance. Steady work 
in rapidly expanding company with 
new plant in proces. Send name, 

address and experience information 
4?05 E. 

to: Security Plastics Ine., 4295 E. 
1 1 th Avė., Hialeah, Florida 33013.

(95-1)
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