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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIETŲ AZIJOJE
TOLIMESNĖS INDIJOS - PAKISTANO KARO PASĖKOS

LIETUVOS BYLA IR EUROPOS 
SAUGUMO KONFERENCIJA

Indijos-Pakistano ka
ras pasibaigė... JAVpra
laimėjimu. Taip bent at
rodo daugeliui ameri
kiečių. Bengia Dash, 
buvusi rytinė Pakistano 
teritorija, liks nepri
klausoma valstybė Indi
jos globoje. Abi jos tu
rės daug problemų, ta
čiau tai nepalengvina 
JAV situacijos. Naujas ' 
jų draugas yra Sovietų 
Sąjunga. Kaip ilgai sun
ku pasakyti. Indijos ide
alas visados buvo netu
rėti per daug glaudžių 
ryšių nei su viena su- 
per-valstybe, tačiau
Amerikos įtakai mažė
jant, sunku įžiūrėti ir 
greito Indijos išsivada
vimo iš sovietų "drau
gystės" galimybes.

Iš Maskvos taško žiū
rint, sovietams reikėtų 
"kalti geležį kol ji dar 
karšta" — baigti Kini
jos apsupimą iš Pietų 
pusės. Tam reikalui jai 
labai praverstų Suezo 
kanalas, per kurį ji ga
lėtų permesti savo karo 
ir prekybos laivynus.

Kliūtis tam yra Izra
elis, kuris turi laukti 
daug didesnio spaudi
mo negu iki šiol. Tel 
Avivo vyriausybės po
zicija iki šiol buvo to
kia, kad jai reikia tik 
ginklų — visa kita ji ga
lės pati išspręsti. Wa- 
shingtonas bandė Izrae
lį paveikti sulaikydamas 
savo lėktuvų 'Phantom' 
tiekimą. Buvo tikimasi, 
kad panašiai elgsis ir so
vietai, prilaikydami sa
vo klijentus - arabus. 
Yra duomenų tikėtis, 
kad jie panašiai ir elgė
si. Kiekvienu atveju, 
Egipto prezidentas Sa
dat, *iškilmingai žadėjęs 
vienaip ar kitaip susi
tvarkyti su Izraeliu dar 
1971 m. stovi vis dar to
je pačioje vietoje. O tai 
reiškia, kad sovietai iki 
šiol jam nedavė tiek 
daug ir tokių ginklų 
kiek jam būtų reikalinga 
pergalei pasiekti.

Žinia, sunku buvo ma
nyti kad prezidentas ga
lėtų ir toliau netiekti 
’Phantom’ų' rinkimi
niais metais. Juo labiau, 
kad ir Amerikai šiuo me * 
tu Suezo kanalo atidary-

— Aš taip pat turiu ugnies!...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
mas ne tik nėra reikalin
gas, bet gali būti ir ža
lingas. Draudimas tiek
ti Phantomus Izraeliui 
buvo pakeistas. Kiek jų 
Izraelis gaus papildo
mai šiuo metu, oficialiai 
nežinoma, tačiau kiek
vienu atveju jie sustip
rins Izraelio’ pozicijas 
greitai vėl prasidėsian
čiose netiesioginėse de
rybose dėl kanalo atida
rymo. Atrodo, kad nei 
Washingtonas nei Mask
va dar nenori tokios si
tuacijos, kurioje reikė
tų susidurti 'akis į akį' 
t.y. kur laimėjimo ar 
pralaimėjimo galimy
bės būtų labai didelės.

Kaip teigiamą Indi
jos - Pakistano karo pa
sėką reikėtų paminėti 
susirūpinimą savo atei
timi tose mahometonų 
valstybėse, kurios turi 
dideles naftos atsargas. 
Yra pavojaus, kad naf
tos tiekimas iš jų į Eu
ropą ir Japoniją gali at-

NESANTAIKOS
Kolūkietis ok. Lietu

voje negali pragyventi iš 
atlyginimo, lturis jam iš
metamas už kolūkietiš
ką lažą. Tos atmokos 
yra tokios skurdžios, 
kad palyginant, visų me
tų kolūkiečio atlygini
mas lygus vieno mėne
sio darbininko atlygini
mui Amerikoje. Norė
dami išvengti bado grės
mės, bolševikai sulau
žę savo ekonominę te
oriją ir prie kolūkiečio 
"atmokų" pradėjo pri
durti tam tikrus žemės 
plotelius, kur kolūkie
tis gali tvarkytis savo 
nuožiūra. Tų plotelių 
naudojimas patvirtina 
faktą, kad kolūkiečio la
žas pakankamai neatmo 
karnas. Jeigu "žemdir
bys" gautų jo pragyve
nimui pakankamą atpil
dą, kaip fabriko darbi
ninkas, argi būtų taip di 
džiai reikšmingi mažie
ji ploteliai, atrėžiami 
kolūkiečiui išdirbti ir 
misti? Juk į darbą tuo
se skurdžiuose ploteliuo 

sidurti sovietų kontro
lėje. Už tat jom reika
lingas JAV laivynas In 
dijos vandenyne. Wa- 
shingtonas į tokį "pa
kvietimą" žiūri palan
kiai, tačiau Amerikos 
viešoji nuomonė yra dau
giau už traukimąsi negu 
plėtimąsi. Tokioje situ
acijoje suprantamas pas 
kutinėm dienom paryš- 
kėjęs likusio Pakistano 
noras susirasti talkinin 
kų ir sąjungininkų Va
karuose — kituose maho
metonų valstybėse. Vi
sų pirma Irane ir Afga
nistane. Atrodo, kad esa
me naujos regionalinės 
sąjungos įsikūrimo išva
karėse.

Baigiant galima būtų 
pastebėti, kad Nixono ad
ministracijai Pakistano 
- Indijos konfliktas kol 
kas nebuvo malonus. 
Daug kas Nixono laiky
senoje negali įžiūrėti 
slypinčios 'Greater Stra- 
tegy'. Ar ji buvo ar ne, 
paaiškės tik per Nixono 
viešnagę Kinijoje.

KOLCHOZUOSE
se kolūkietis priverstas 
investuoti savo darbą i? 
laiką. Tie skurdūs plote
liai įgalina valdžią grob
ti kolūkio produktus už 
juokingai mažą, valdiš
ką, atlyginimą.

Dėl tų "privatiškų" 
plotelių verda nuolatinė 
nesantaika kolūkiuose. 
Vienam skiria dykinę, 
kitam labiau išdirbtąplo- 
tą. Čia vėl nevaisinga 
smiltinė, ten pelkės ga
balas. Skamba įtarinėji
mai, kodėl vienam plo
telis našesnis, kitam 
nederlingas ? Protekci
ja, kyšiai, barniai —tai 
plotelių sistemos paly
dovai. Ir nenuostabu — 
tai žmogaus pragyveni
mo šaltinis.

Toje sistemoje gau
siai reiškiasi visokie 
šnipeliai, kurie ir čia 
ieško, ar nepažeistas "so
vietinis teisingumas"? 
Taip, Sausarių kolūkyje 
Kretingos rajone, kolū
kietis Bronius Motužė 
"susekė", kad "priva- 
tiški" sklypeliai prasi-

Lietuvių tautai išauš 
laisvės rytas, ir nubus 
valstybinė nepriklauso
mybė, tik atitinkamoms 
sąlygoms sąveikaujant. 
Taigi, konkrečiai kal
bant, Lietuvos valstybi

Dr. Bronius Nemielas, JAV LB politinių studijų savaitgaly Phi
ladelphijoje skaitęs paskaitą "Lietuvos byla ir Europos saugumo 
konferencija", kurią pradedame spausdinti Dirvoje.

V. Maželio nuotrauka

nei nepriklausomybei at- 
sisteigti reikia trijų pa
grindinių dalykų; 1) bol
ševikų pavergtos ir so
vietinę priespaudą ne
šančios lietuvių tautos 
valstybingumo patva
ros, 2) laisvųjų lietuvių 
ištvermingos ryžties 
bei sutelktinių pastan
gų ir 3) Lietuvos lais
vės bylai palankios tarp
tautinės padėties.

Mano paękaita, kaip 

lenkia su tarybinėmis 
normomis. Atseit, vie
nur kitur kolūkietis iš 
savo sklypelio įsimeta į 
tarybinę žemę ir iškni- 
sa ten vieną kitą lysvę. 
Šnipelis Motužė atrapor
tavo atradimą rajono 
liaudies kontrolės komi 
tetų. Tuč tuojau atbildė
jo komisija nustatyti 
tarybinės žemės vagys
tę. Kolūkyje yra 85 kie
mai, kuriems leista tu
rėti sodybinius sklypus. 
Nustatyta, kad 69 kie
mai pasisavino tarybi
nės žemės colius ir met
rus. 15 ha tarybinės že
mės buvo išdirbta ir už
sodinta neteisėtai. Arit- 
metiškai, kiekvienas 
"nusikaltėlis" pridūrė 
sau "neteisėtai" po porą 
lysvių! Tuo pasipiktinęs 
"Valstiečių Laikraštis" 
(Nr. 153) ,nerašo, kaip 
bus sudorotas "privati
ninkų" derlius. Netenka 
abejoti, kad bus smar
kos baudos, derlius 
atimtas ir atiduotas vals
tybei.

(Nukelta į 2 psl.)

DR. BRONIUS NEMIČKAS

jos pavadinimas jau iš
duoda, lies vieną Lie
tuvos valstybės atsteigi 
mo sąlygų, būtent, da
bartinę tarptautinę pa

dėtį, tiksliau tariant, tik 
jos, palyginti, mažą 
dalį, būtent, Europos 
saugumo konferenciją ir 
jos galimą poveikį Lie
tuvos laisvės bylai. Da
bar yra labai sunku kal
bėti šiuo klausimu, nes 
kol kas tik apčiuopomis 
galima vaizduotis pačią 
Europos saugumo konfe
renciją ir beveik visiš
kai neįmanoma numany
ti jos jungties su Lietu
vos laisvės byla. Šio 
klausimo nagrinėjimas 
dabartinėje jo būklėje, 
kitaip tariant, mėgini
mas apčiuopti ryšį tarp 
Lietuvos bylos ir Euro
pos saugumo konferen
cijos yra daugių daugiau
sia tik prielaidomis pa
grįstas abstraktinis 
samprotavimas, trūks- 
tąs tikrovės duomenų 
tiesai pasiekti. Tačiau 
ir spekuliacinis protavi 
mas, ypač jei jis grin
džiamas praktika ir pra
eities patyrimu, veda 
prie hipotezių, galinčių 
išaiškinti kuriuos nors 
reiškinius. Taigi kol kas 
tenka eiti tik šiuo keliu, 
kalbant apie Europos 
saugumo konferenciją ir 
jos galimą poveikį Lietu
vos laisvės bylai.

Europos saugumo kon
ferencija, kaip ir visi 
kiti reikšmingesni tarp 
tautiniai įvykiai, buspra 
eities ir dabarties poli
tinių reiškinių sąveikos 
vaisius (padarinys). To
dėl nuo jų, tų reiškinių, 
ir tenka pradėti.

Kiekvieną karą pa
prastai lydi taikos sutar

tis. Nors jos sąlygas 
dažniausiai padiktuoja 
pergalę laimėjusi šalis, 
bet nugalėtojų ir pralai
mėtojų pokario santy
kius formaliai nustato, 
kitonišką tarptautinę pa
dėtį sukuria, labai daž
nai ir teritorines sienas 
pakeičia rūpestingai pa
ruošta taikos konferen
cijoje pasirašoma tai
kos sutartis. Tačiau su 
Vokietija, vienu pagrin
dinių Antrojo, pasaulio 
karo kaltininkų, taikos 
sutartis nėra (reikia ma
nyti, ir nebus) pasirašy
ta, nors tam dalykui są
jungininkai (Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir 
Didžioji Britanija) nfldo 
pasiruošti iš anksto.

Pokarinė taika buvo 
apmesta ir jos pagrindai 
svarstyti bei sutarti vi
soje eilėje sąjungininkų 
konferencijų. Pirmas 
toks žingsnis, atšvie- 
čiąs jų pokarinius tiks
lus ir įsivaizduojamąją 
tarptautinę sąrangą - tai 
buvo Jungtinių Ameri
kos Valstybių preziden
to Roosevelto ir Didžio 
sios Britanijos minist
ro pirmininko Churchil- 
lio susitikimas jūrojepa- 
lei Newfoundlandą, kur 
jie, pamėgdžiodami 
Woodrowo Wilsono Ke
turiolika Punktų, savo 
laiku sudariusių pagrin 
dus 1919 m. Versallos tai 
kos sutarčiai, dar 1941 
m. rugpiūčio 14 d. jaupa- 
skelbė mums gerai ži
nomą Atlanto Chartą. Jo
je numatyti tokie poka
rinės santvarkos pagrin
dai:

1) Nebus teritorinių pa
keitimų, kurių nenorės 
pačios tautos;

2) Tautos pačios pasi
rinks tokią valdžios for
mą, kokios jos norės;

3) Visos valstybės tu
rės teisę vienodomis są
lygomis prekiauti ir nau
dotis pasaulio žaliavo
mis;

4) Bus laisvė nekliu
domai plaukioti jūro
mis;

5) Bus nuginkluotos vi
sos valstybės, kurios 
gresia užpulti kitus kraš
tus.

Atlanto Chartos pa
skelbtieji principai, at
rodo, turėjo įgyti kur 
kas didesnės tarptauti
nės reikšmės, juos-pri
pažinus ir patvirtinus 
Jungtinių Tautų Deklara
cijai, 1942 m. sausio 1 
dieną Washingtone pasi
rašytai 26-šių valsty
bių, tarp jų ir Sovietų Są
jungos k (Greitai signa
tarų skaičius pasiekė 
40).

Antrojo pasaulinio ka
ro metu Casablancoje 
1943 m. sausio mėn. bu
vusi sąjungininkų valsty 
bių galvų (Roosevelto ir 
Churchillio) ir Kaire — 
1943 m. lapkričio mėn. 
(Rossevelto, Churchil
lio ir Ciang-Kai-šeko) 
konferencijos neturėjo 
tiesioginio ryšios su po
karine Europos santvar
ka, nes pirmoji lietė tik

(Nukelta į 3 psl.)
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JAUNIMO TEMOMIS (2)

ŠYDO KRAŠTĄ PAKĖLUS
Besumuojant Antrojo 

jaunimo kongreso biu
džetą, sustota prie im
pozantiškos mūsų sąly
gomis skaitlinės — 160. 
000 dolerių. "Tai kele- 
rių metų Altos, Bendruo 
menės ir Vliko biudže
tas", pareiškė Vliko sei
me, Vliko pirmininkas 
dr. Valiūnas (Draugas, 
12.22.1971).

— Mūsų veikla ne tik
tai nemažės, bet stip
rės, nes mes jaučiam 
jaunimo įsijungimą ir no
rą įsijungti į mūsų veik
lą, — pareiškė dr. Valiū 
nas (cituojama iš to pat 
Draugo).

— Mes kalbame apie 
jaunimo kongresą, 
mums jaunimo reikia. 
Šiandien vienos grupės 
rezoliucijoje pasakyta, 
jo jaunimas jiems pra
nešė, kad jie skeptiškai 
žiūri į antrąjį jaunimo 
kongresą, nes pirmojo 
kongreso dalyviai nebu
vę įleisti atstovais į Vii 
ką, kaip nariai, —dėstė 
Vliko pirmininkas.

Iš tikrųjų, atrodo keis
tas "partinio" Vliko 
užsispyrimas eliminuo
ti iš savo darbo, įbend- 
rąją talką skubančius 
jaunuosius. Tas, vis ne
turįs definicinių kontūrų 
jaunimas, siūlosi bend
radarbiauti, bet nepaten 
ka į talką. No vacancy!

Į politinio vieneto su
dėtį natūralu įžengti at
stovui, turinčiam pasto
vų savo politinio ir ide 
ologinio veido vieneto 
mandatą. Tai lieka su
sitarimo klausimas, ar 
atstovas atstovauja gau
sų ar negausų nariais 
sambūrį. Esminga: sam
būris privalo būti kon
soliduotas.

Efemeriškos organi
zacijos, suabstraktintų 
sąvokų pseudo-junginiai 
niekad nesutaps organiš
kai su griežtų apibrėži
mų .konfederacija, koks 
ir yra savo esmėje Vli
kas . Tokiu titulu ir gau
ti tam tikri nusiskundi
mai po pirmojo jaunimo 
kongreso.

Tačiau, kitaip buvo 
šiame Vliko seime Det
roite. To neapibrėžiamo 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS | LIETUVA

Vyksta: birželio 8, liepos 13, 
rugpiūčio 17 ir gruodžio 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, ga

lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko 
ir Montrealio.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

junginio — jaunimo — 
atstovai reiškėsi posė
džiuose ir vėl kalbėjo ne 
apie Vliko veikimo sfe
rą, bet apie ... jaunimą 
ir jo problemas.

Laimingu esmei ieš
koti avėju, pareiškimuo
se buvo pakeltas iliuzi
nio šydo kraštas. G. Ka
rosas šitaip aptarė tą 
iliuzinio aptarimo gru
pę — jaunimą -- kuriai 
norima suteikti vietą 
Vlike, pavesti politinio 
darbo sprendimus, re
prezentuoti ilgalaikes 
laisvės kovų tradicijas: 
(Iš Draugo, 1971.12.22).

Karosas teigė, kad jaunimui 
daugiau rūpi ne buvusi nepri
klausoma Lietuva, kurios jie ne 
matė, bet dabartinė Lietuva, jos 
vargai ir lietuvių laimėjimai. 
Kas yra naudingiau,— Altą ar 
Bendruomenė, -- jaunimas neži
no. Nežino taip pat, kas iš jų 
dirba naudingesnj darbą. Mes 
dažnai užmirštame, kad mūsų 
pagrindas, siela, yra Lietuvoj, 
ne Amerikoj. Mes turime sekti 
Lietuvos laimėjimus mokslo, 
sporto ar darbo veikloje, nors 
tai lietuviai ir turi atlikti su ne
maloniomis USSR raidėmis. 
Mes turime išryškinti dabartinę 
padėtį ir reikalauti Lietuvai ap
sisprendimo teisės.

Dar vienas dalykas, kuris at
šaldo mūsų jaunimą: jie laisvi
nimo darbe nemato konkrečių 
darbų. Jaunimo dėmesys Vliko 
darbams nėra labai žymus, nes 
daugumas nežinoapieVliko veik
lą. Dar mažiau jaunimas žino 
apie Altą ir ką ji daro.

Ar apie tokią bendra
darbių grupę kalbėjo Vii 
ko pirmininkas, teigda
mas, kad Vlikas ilgisi 
jaunimo paramos?

Savaime aišku, kad 
Karoso pareiškimas iš 
provokavo diskusijas. 
Diskusijose reiškėsi 
tam tikras pragmatiz
mas, sutikti su faktu ir 
naudoti jį tiek, kiek jis 
naudingas. Buvo ir ap
maudingų, bet skubiai 
nuramintų, pareiškimų. 
R. Sakadolskis rūpestin 
gai aušino temperatū
rą:

R. Sakadolskis pacitavo kon
greso prezidiumo priimtą pa
reiškimą: "Neturi būti jokių 
abejonių, kad antras jaunimo 
kongresas vyks patriotinėje 
dvasioje su lietuvių tautos sim
boliais, trispalve, tautos himnu 

ir bus duota proga svarstyti 
Lietuvos laisvinimo klausimus 
bei jaunimo įsijungimą J laisvi
nimo darbą".

Kažkaip fatališkai ne
pastebėta, kad tai nėra 
seimo darbotvarkės te
ma. Tačiau būtų nuosta 
biai tikslu, strategiš
kai briliantiška, jeigu 
jau susiformavęs ideo
loginių jaunimo organi
zacijų sambūris (konfe
deracija) įstotų į Vliko 
sudėtį.

Neorganizuotos jauni
mo grupės iliuzorinįšy- 
dą pakėlus, Karoso nu
pieštas vaizdas sušiurp- 
dė įspūdžius. Tačiau 
mes gi esame tikri, kad 
neolituanai, ateitinin
kai, skautai nėra lietu
viškos istorijos ignoran 
tai. Nėra lietuviškos re
alybės ignorantai šim
tai tų, kurie pripildo 
stovyklas ir simpoziu
mus. Argi masiniai su
grįžta sena dr. J. Basa
navičiaus pratartė į 
"Auszrą": nežinantieji 
savo istorijos yra tam
suoliai?

Ir jeigu yra taip, pa
dėtis kinta. Karoso pa
vaizduota jaunimo masė 
negali turėti pretenzi
jų į kvalifikuotą, politi
nį darbą, bet turi steng
tis p rusti, studijuoti, 
mokytis Lietuvos isto
rijos, politinės išeivi
jos ideologijos ir lietu
viškų visuomeniškų pa
saulėžiūrinių grupių 
programų. Juk dešimtys 
rinktinio jaunimo, me
keno neraginami, eina 
savo prasmingu keliu, 
lanko netgi sistematingo 
mokslinimosi Lituanis
tikos Institutą. Kodėl ma
sės toleruojamos likti 
lietuviško visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo 
ignorantais?

Tai temos, į kurias 
privalo rezonuoti, visų 
pirma, Lietuvių Bend
ruomenė. Iliuzinio šydo 
kraštą pakėlęs, Karosas 
didžiai padėjo problemą 
pastebėti, pajusti jos 
skaudulį, stengtis ieš
koti gyduolių, net pasi
baisėti esama padėtimi? 
Bet ar iš tikro toks vi
sas jaunimas? Organi
zuotai ir inteligentiškai 
jo daliai, kaip ateities 
kadrams, būtina jungtis 
į politinį darbą.

Bet... visos tos temos 
nėra Vliko veikimo te
mos . Xerx

(Mumfi rašo
KAS BUVO
PASKUTINIS?
Š.m. sausio mėn. 7 d. 

Dirvos nr. V. Domeika 
rašydamas apie Šiaulių 
ap. teismą sako: "pir
muoju teismo pirminin - 
ku buvo M. Šurna, po 
jo — Morkvienas ir pas-

DIE MAKERS
Experienced in auto trim ntolding 
die». Overtime, long program, full 
benefits. Openings on daya also 
nights.

CENTURY TOOL CO. 
32201 NORTH AVIS 

MAD1SON HEICHTS, MICH.
(3-6)

automatic screw 
MACHINE 

SĖT UP MAN.
Minimum 5 years experience on Acme 
CriUleys.
Fringle benefits, long program. 

ARMEX CORP.
313-588-6093

(3-9) 

kutinis — F. Bugailiš- 
kis".

Norėčiau p. V. Domei
kos klaidą ištaisyti: N. 
Lietuvos respublikos 
paskutiniu Šiaulių ap- 
teismo pirmininku bu
vo mano brolis a.a. Pra
nas Baronas - Bara
nauskas, suimtas bolše
vikų 1940 m. birželio 
mėn., kalintas Šiaulių 
kalėjime ir iš ten išvež
tas 1941 m. birželio mėn. 
22 ar 23 d.d. Mirė Si
bire 1944 m., eidamas 43 
m.

F. Bugailiškis Šiau
lių ap. teismo pirminin
ku buvo paskirtas vokie
čių okupacijos metu.

K. Baronas 
Hamilton, Canada

IR DAR KART^ APIE 
KALĖDINIUS SVEIKI
NIMUS...

I. Lankysta Dirvoje 
Nr. 2, sausio 7 d. skun
džiasi ir šaukiasi "prie- 
telio" Pumpučio, todėl 
aš, Pumputis ir atsiliep
siu.

Noriu paklausti I. 
Lankys tos, kodėl nepa
sirašėte savo tikros pa 
vardės, jei kito asmens 
(mano) naudojate pavar
dę. Su užuojauta ir gai 
lesčiu pranešu -Jums, 
kad aš, Pumputis para
šiau kalėdinius sveikini
mus, sulig Jūsųišsireiš 
kimu, visiems su ku
riais valgiau iš vieno ka
tilo žirnių sriubą ir ku
rie man rašo, o neauko
jau spaudai nei draugi
jai kalėdinių sveikinimų 
sąskaitom Gaila, kad ir 
"akis" praradai beknai
siodamas po spaudą ieš
kant ten Pumpučio.

Prašau kitą kartą ne
naudoti žmonių pavar
džių savo "žurnalisti
kai", o jeigu iš tikrųjų 
nori parašyti atvirą (per 
spaudą) kalėdinį sveiki
nimą Pumpučiui, tai pa
sirašyk savo pavardę, 
tuomet išsiaiškinsime 
ką Jūs norite manpasa- 
kyti ir kokios "laimės 
ar nelaimės" slegia Jū
sų šeimą.

Pumputis

NESANTAIKOS 

KOLCHOZUOSE
(Atkelta iš 1 psl.)

Įtūžę kolūkiečiai iš
daužė skundiko Motužės 
trobos langus. Motužė 
pasiskundė rajono vi
daus reikalų skyriui. Ga 
vęs stiklų, skundikas 
įstiklino rėmus. Porai 
mėnesiu prabėgus lan
gai ir vėl išbyrėjo. Į, 
sceną jau išėjo liaudies 
teismas, kuris taip pat 
nepajėgė ką nors dėl lan 
gų daužymo apkaltinti. 
Per Motužės ir kitų ko
lūkiečių susitikimus, ne 
išvengiamus bendroje 
gyvenvietėje, prasidėjo 
barniai, tąsynės, susi- 
stumdymai. Motužė įsi
vėlė į muštynes, kurias 
tarybiniam skundikui 
prielankus laikraštis va
dina "provokacija". Ta
čiau kitos nuomonės bu
vo tardytojas. Remdama
sis liudininkų parody
mais, buvo nustatyta 
skundiko Motužės kaltė.

Jis atsidūrė kaltina
mojo rolėje. Liaudies 
teismas nubaudė Motu
žę metams priverstinių 
darbų.

Vienok "Valstiečių 
Laikraštis" užsispyręs 
gina taybinio kolūkio 
šnipelį. Esą, Motužės 
budrumu valstybė atga
vusi 15 ha tarybinės že-

■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

A.A. KAZIMIERAS OLEKA
"Informacijos" pranešė, kad 1971 m. gruodžio 

13 d. Muenchene mirė diplomuotas teisininkas, bu
vęs vidaus reikalų ministeris Kazimieras Oleka. 
Tai nusipelnęs nepriklausomos Lietuvos valstybi
nis darbuotojas, kuris vertas didelės pagarbos.

K. Oleka gimė 1880 m. kovo 4 d. Žardelių kai
me, Kudirkos Naumiesčio valsč. ūkininkų šeimoje. 
Tėvai siekė jį išleisti į kunigus, todėl išsiuntė jį į 
Pilviškių pradžios mokyklą, vėliau į Marijampolės 
gimnaziją, kur, baigęs 5 klases, įstojo į'Seinų dva
sinę seminariją. Matyt, neturėdamas pašaukimo, K. 
Oleka po 9 mėnesių iš seminarijos išstojo. Nebe- 
priimtas atgal į Marijampolės gimnaziją jis išvyko 
į Latviją ir įstojo Liepojuje į VI kl. Kadangi tėvai 
jo neberėmė, tai jis vertėsi privačiomis pamoko
mis. Nežiūrint sunkių mokymosi sąlygų, K. Oleka 
uoliai dalyvavo slaptoje lietuvių moksleivių veiklo
je. Jis skaitė ir platino lietuviškus laikraščius, kė
lė nusistatymą prieš caro režimą. Baigęs Liepo
jos gimnaziją, susitaikęs su tėvais ir gavęs jų pa
ramą, jis įstojo į Tartų u-tą, teisių fakultetą. Vė
liau persikėlė studijuoti į Maskvą. Aktyviai daly
vavo lietuvių studentų veikloje. 1905 m. jis daly
vavo Didžiajame Vilniaus seime, o po to vykdė 
seimo nutarimus Pilviškių apylinkėje.

1907 m., baigęs teisių fakultetą, K. Oleka pra
dėjo dirbti Kauno apygardos teisme. Dirbo ir mo
kytojo darbą: "Saulės" progimnazijoje dėstė lotynų 
kalbą. I pasaulinio karo metu jis gyveno Maskvoje, 
dirbo lietuvių pabėgėlių komitete, 1917 m. dalyva
vo Petrapilio Lietuvių seime, kur bandė sudaryti ne
partinių atstovų grupę, apie 40 asmenų.

1918 m. balandžio mėn. K. Oleka grįžo į Lietu
vą. Čia teko jam nemaža kovoti su vokiečių okupa
cine administracija. Perėmė iš vokiečių teismą, 
kaip taikos teisėjas. Paleido iš kalėjimo daug be 
pagrindo laikomų kalinių. 1918 m. pabaigoje buvo 
išrinktas į pirmąją Kauno mieto tarybą. Čia gynė 
lietuvių teises. Pravedė prieš lenkų frakcijos nu
sistatymą Laisvės alėjos pavadinimą. Kurį laiką 
dirbo Kauno apygardos teisme, buvo vyr. notaru. 
1920.11.2 —1923.VI.28. K. Oleka buvo E. Galva
nausko dviejuose vadovaujamuose ministeriu ka
binetuose vidaus reikalų ministeris. Beministe- 
riaudamas sutvarkė policiją, pakėlė jos svorį. Drau 
ge su žemės ūkio ministeriu J. Aleksa kovojo dėl 
lietuviškos valiutos įvedimo.

Nuo 1923 m. K. Oleka perėjo į advokatūrą. Iki 
1926 m. gruodžio mėn'. jis buvo žemės ūkio minis
terijos juriskonsultas. Gerai pažindamas bolševi
kinius metodus, K. Oleka 1944 m. pabėgo su šeima 
iš Lietuvos į Vokietiją, kad apsisaugotų nuo vergi
jos.

Nežiūrint senyvo amžiaus, K. Oleka ir tremty
je veikė lietuvių organizacijose. Jis buvo Zanavykų 
Klubo narys, čia laikė nemaža paskaitų, dalyvavo 
diskusijose. Jis parašė didoką atsiminimų knygą 
"Taip buvo", kuri bus jo artimųjų draugų rūpesčiu 
išleista.

K. Oleka buvo atkaklus Lietuvos valstybės tei
sių gynėjas. Jis buvo iš prigimties apsigimęs lie
tuvis, kurio lietuviškumo niekas nepalaužė. Jis vi
są savo gyvenimą buvo ištikimas Lietuvai. Jo as
menyje Lietuva neteko pavyzdingo sūnaus. Jo šei
mai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią ir gilią 
užuojautą.

• 1971 m. gruodžio 10.12 d.d. Huettenfeldo ir 
Lorsche vyko Vokietijos lietuvių bendruomenės dar 
buotojų seminaras. Jame dalyvavo 24 apylinkių 
vadovai, 4 vargo mokyklų mokytojos-ai, VLB Ta
rybos 6 referentai, 5 įgaliotiniai, visi VLB Valdy
bos nariai ir kiti. Neaprašinėdamas šio semina
ro smulkmeniškai, tepateiksiu skaitytojams kai 
kuriuos duomenis.

• Dartmundo apylinkės pirm. Ev. Lukošaitis 
painformavo, kad jo vadovaujama apylinkė yra se
niausias lietuvių telkinys Vokietijoje: ji pernai at
šventė 50 m. sukaktį. Pranešė, kad įstojo 5 nauji 
nariai, bet kiek senų buvo, nepasakė. Atrodo, kad 
apylinkė yra negausinga.

• Kaiserslauterno apylinkės pirm. J. Peškai- 
tis pranešė, kad apylinkėje 75 nariai, bet apylinkė 
veikla nepasižymi.

• Burgsteinfurto apyl. pirm, pažymėjo, kad 
apylinkė teturi 12 narių, kurie gyvena išsisklaidę. 
Jokių renginių neįstengiama suruošti.

• Huttenfeldo, vad. Romuvos, apyl. pirm. Sal. 
Antanaitis pranešė, kad apylinkė turi 40 narių. Ji 
siunčia dovanų siuntinius Suvalkų lietuviams, šel
pia savo narius, patekusius į vargą, ruošia kultūri
nes išvykas į teatrą, į baletą, lanko tarptautinę kny
gų mugę Frankfurte. Pernai pirm. S. Antanaitis su 
organizavo didžiulį Vasario 16 d. minėjimą. Tai vie
na iš aktyviausių apylinkių.

• Bocholto apyl. pirm. J. Gulbinas painforma
vo, kad apylinkė turi 28 narius. Apylinkėje veikia 
vargo mokykla, kurią lanko 8 mokiniai. Nariai yra 
dosnūs aukomis įvairiems lietuviškiems reikalams.

mės iš "privatininkiš- 
kai" nusiteikusių kolū
kiečių!

"Tai liaudies kontro
lei pasitarnavęs žmo

gus", pareiškia laikraš
tis, galvą dėdamas už 
šnipinėjimo ir provoka 
cijos sistemą kolūkio gy
venime.
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SOCIALISTINIO LENKTYNIAVIMO 
BĖDOS LIETUVOIE

Laisvame pasauly
je darbui skirtą laiką su
derina su to laiko bėgy
je pagamintų gerybių kie
kiu. Tai yra tam tikros, 
darbo unijų sutartos nor
mos su darbdaviu. Tik
tai naujos derybos ir nau
ja sutartis gali pakeisti 
normos tūrį. Laisvame 
pasaulyje neįmanoma 
vaizduotis vieną darbi
ninką, sustojusį greta ki
to, besistengiantį pra
lenkti savo bendradarbį 
išdirbio kiekiu.

Kitaip yra sovietinėje 
darbo sistemoje. Ten 
yra permanentinė pa
skata, iki prievartos, 
nuolat ir nuolat didinti 
išdirbio normas. Tai at
siekiama falsifikuoto sa
vanoriškumo priedan
ga. Pavienis darbinin
kas, arba cechas, arba 
artelė "iškviečia" bend
radarbius "socialistinių 
lenktynių". Kas daugiau 
nudirbs per tam tikrą 
laiką?

Tą "kylio varymą sa
vo draugui" stebi spau
da, beria komplimentus 
iniciatoriams, skelbia 
"laimėjimus". Palengva 
nusistato nauja, padi
dintoji išdirbio norma. 
Viskas tai seniai pa
smerkta laisvojo darbo 
rinkoje.

Tačiau kasdieniškoje 
buityje nyksta bet kuris 
"socialistinis patosas", 
kuriuo lenktynių iniciato
riai 'norėtų apvynioti tą 
darbininko išnaudojimą. 
Tad netrūksta skambių 
raginimų grumtis "soc- 
lenktynėse". Centrinis 
kompartijos komitetas 
skelbia ir kviečia: "Vys
tant lenktyniavimą svar
bu teisingai taikyti ska
tinimo priemones, ypač 
būtina .sustiprinti dėme
sį moralinėms paska
toms, kurios komuniz
mo statybos sąlygomis 
vis labiau darosi svar
biausiomis skatinamo
siomis mūsų žengimo 
pirmyn jėgomis".

Komunizmo statyba, 
kaip seno dvaro ekono
minis išsilaikymas, pa
remta darbininko išnau
dojimu. Socialistinis 
lenktyniavimas yra ta 
kaukė, kuri pradengia 
darbininko išnaudojimą. 
Už socialistinio lenkty
niavimo išdirbį atmoka
ma premijomis. Tai ta
rytum atmokėjimas už 
akordinį darbą. Taip 
žmonės Ir suprato tų 
"premijų" reikšmę.-

— Tos premijos kaž
kaip nešildo,.— pareiš
kia vienas iš premijuo
tųjų ("Valstiečių Laik
raštis", Nr.147). — Įtei
kia, ir keliauk sveikas. 
Negi kiekvienam prakal
bą sakyt, ranką spaust.

Taip degeneravo "so
cialistinis patosas". So

cialistinio streikbreike- 
rio premija, žmonių aky 
se, yra pripuolamas už
darbis. Jeigu tokie pini
gai išpuola, geriausia 
juos praleisti... prie 
vaišių stalo. Tad spau
da aimanuoja, kad tos 
premijos pavirto tam tik 
ru girtavimo skatinimu.

Kada skubuą darbas 
nudirbamas, darbinin
kai žiūri į rikiuotoją.

— Sausas neišsisuk
si, pabaigtuvių reikią.

Laikraštis aprašo pa
baigtuves :

"Pabaigtuvės įvyko. 
Susirinko "kaltininkai" į 
darbininko B. Balčiūno 
trobą. Susėdo už stalo, 
nustatyto puslitriais. 
Stikliukų skambėjimo 
klausėsi ir pati Genė 
Balaišienė (skyriaus val
dytoja ir komunistė), 
brigadininkas V. Narbu- 
tis.- Paskui su valdyto
jos žinia vyrai "atlygino 
vaišingam šeimininkui - 
B. Balčiūnui. Tamsoje 
vienas kombainininkas 
iš bunkerio atseikėjo 
600 kg. grūdų."

Pagerbimai už dar
bą pavirsta vagystėmis 
iš kolūkio sandėlių.

"Šilaikių skyriaus val
dytojas K. Čepukas su
rengė "banketą" mecha
nizatoriams sėjėjams. 
Pripirko degtinės ir už
kandos. Kad nebūtų 
skriaudos, pasiėmė sau 
kelis maišus žieminių 
kviečių".

"Einorių kolūkio pir
mūnai, pirmininkas A. 
Raškevičiaus ir kolūkio' 
valdybos iniciatyva pa
gerbti puotai paskerdus 
dvimetį veršį, padarė 
alaus".

"Linksmi kaip dūmai 
po ’pagerbimo dienos’ 
šlitinėja Ignalinoje Aukš
takalnio tarybinio ūki- 
takalnio tarybinio ūkio 
mechanizatoriai".

"Geriama tokiomis 
progomis palei Molėtus 
ir Širvintas, Eišiškes 
ir Kaišiadoris".

Kolūkinėje sistemoje 
neišvengiama "užpirk
ti" darbininką, kad neiš 
virstų iš kojų išdirbio 
planas, už kurį savo gal
va atsako pirmininkas. 
Einama mažiausio pasi
priešinimo keliu. Nebe- 
apeliuoja į "socialisti
nę sąžinę", bet pagundo 
geromis vaišėmis dar
bą baigus. Degtinė ima 
vaidinti didelę reikšmę 
"komunizmo statyboje". 
Darbo pirmūnai tampa 
nepralenkiamais pirmū
nais prie vaišių stalo. Iš 
kur gi vaišės? Iš kolū
kio sandėlių.

"Kažkas bais aus !" su - 
šunka "Valstiečių Laik
raščio" koresponden
tas L. Grudzinskas, 
"Tik pagalvokite: pirmū-

Lietuvos byla...
(Atkelta iš 1 psl.) 

grynai karo taktiką — 
Ašies valstybių besąly
ginę kapituliaciją, o ant 
roji Tolimuosius Rytus 
— Japonijos imperijos 
likimą. Tačiau Tehera
no konferencijoje, įvyku
sioje 1943 m. lapkričio 
28 — gruodžio 1 d. (jo
je, kaip žinoma, dalyva
vo Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas 
Rooseveltas, Sovietų Są 
jungos diktatorius Stali
nas ir Didžiosios Bri
tanijos ministras pirmi 
ninkas Chruchillis su sa
vo užsienio reikalų mi
nistrais ir kariuomenės 
štabų viršininkais), jau 
buvo sutarta ne tik de
rinti karo veiksmus ir 
politinę taktiką prieš Vo
kietiją, kad veikiau ji 
parkluptų, bet daug lai
ko skirta svarstymams, 
liečiantiems pokarinę 
santvarką: Sovietų Są
jungos užmačias į neuž
šąlančius Baltijos jū
ros uostus, Lenkijos sie
nas ir kt.

Jaltos konferencijoje, 
įvykusioje 1944 m. vasa
rio 4-11 d. (joje dalyva
vo tie patys "Trys Di
dieji" — Rooseveltas, 
Churchillis ir Stalinas 
su šimtais karinių ir po
litinių patarėjų), jau kur 
kas labiau ryškėja kai 
kurie pokarinės tarp
tautinės santvarkos pa
veikslo bruožai, Ant
rajam pasauliniam ka
rui artinantis prie pabai
gos.

Šios konferencijos 
pradininkas buvo Roose
veltas, panūdęs įtraukti 
į karą prieš Japoniją 
Sovietų Sąjungą. Tačiau 
konferencijos metu pir
moje eilėje atsidūrė ir 
buvo sutarti kiti dalykai, 
pasiūlyti Stalino: Vokie
tijos režimo sužlugdy
mas jos nuginklavimas, 
nunacinimas ir suskal
dymas , jos sunkiosios 
pramonės sunaikini
mas, žemių apkarpymas 
ir iš jų vokiečių išvary
mas, reparacijų sąskai- 
ton vokiečių turto (įmo 
nių įrengimų, mašinų) 
atėmimas ir darbo jė
gos panaudojimas, Vo
kietijos gyvenimo lygio 
nusmukdymas ligi Vidu
rio ir Rytų Europos ly
gio; provizorinės Len
kijos rytinės sienos nu
statymas, išvedant ją 
maždaug Curzono lini
ja ir didelius žemės plo- 

-tus, esančius nuo jos į 
rytus ir priklausiusius 
Lenkijai, perleidžiant 
Sovietų Sąjungai, o Len
kiją kompensuojant ry
tinėmis Vokietijos že
mėmis. Taigi Roose
veltas ir Churchillis už 
Stalino pažadą įstoti į 
karą prieš Japoniją suti
ko patenkinti visus rei
kalavimus. Tačiau Stali
nas delsė ir Japonijai 
karą paskelbė tik vos 
kelias dienas prieš jos 
kapituliaciją. (Japonija 
kapituliavo 1945 m. rug
piūčio 14 d., o Sovietų 
Sąjunga jai paskelbė ka
rą tik rugpiūčio 8 d.).

nas prageria premiją?! 
Bet stebimės, traukia* 
me pečiais, o paskui ir 
patys griebiamės leng
vai, pažabojamo arkliu
ko. Pastatysite, vyrai, 
karvidę iki vainiko-pre
mijos užtikrintos! Šam
pane maudysitės!" 

Praktiškai Sovietų Są
junga kare prieš Japo
niją kaip ir nedalyvavo, 
tačiau gausiai pasinau
dojo nugalėtojo teise — 
atgavo visas teritorijas, 
perleistas Japonijai po 
1904-5 m. karo, ir dar 
gavo Kurilų salyną, ku
ris Rusijai niekados 
anksčiau nėra priklau
sęs.

Vokietijai 1945 m. ge
gužės 8 d. be sąlygų pa 
sidavus, Potsdamo kon
ferencijoje, — įvykusio
je 1945 m. iiepos 17 — 
rugpiūčio 2 d., dalyvau 
jant Stalinui, Chruchil- 
liui (jį po rinkimų pa
keitė naujasis Didžio
sios Britanijos minist
ras pirmininkas Atties) 
ir Trumanui, — buvo 
ruošiamasi taikos sutar
tims su karą pralaimė
jusiomis valstybėmis ir 
svarstomi bei aptariami 
pokario Europos san
tvarkos pagrindai. Pot
sdamo konferencijoje su 
tarti šie esminiai daly
kai: 1) Rytrpūsius pada
lyti į dvi dalis, šiaurinę 
dalį su Karaliaučiumi 
pavedant administruoti 
Sovietų Sąjungai, o pie
tinę — Lenkijai; 2) bu
vusį laisvąjį Dancigo 
miestą atiduoti Lenki
jai; 3) visas Vokietijos 
žemes, esančias Ode
rio ir Neisės upių ryti
nėje pusėje, pavesti Len 
kijai administruoti; 4) 
Vokietijos karinę galią 
visiškai sunaikinti ir 
vokiečių tautą nunacinti;
5) Vokietiją padalyti į 
keturias okupacines zo
nas, jų valdymą pave
dant Sovietų Sąjungai, Di
džiajai Britanijai, Jung
tinėms Amerikos Vals
tybėms ir Prancūzijai;
6) patvirtinant Jaltos su
sitarimą, Lenkijos bu
vusias teritorijas į ry
tus nuo Curzono linijos 
perleisti Sovietų Sąjun
gai; 7) sudaryti užsie
nio reikalų ministrų ta
rybą taikos sutartims 
su Vokietijos kariniais 
satelitais Europoje pa
ruošti. Tačiau nebuvo 
numatyta, kada įvyks su 
Vokietija taikos konfe
rencija, kuri galutinai tu
rėjo nustatyti Vokietijos 
ir jos kaimynų sienas.

Taigi Teherano, Jal
tos ir Potsdamo konfe
rencijų sutarimai aukš
tyn kojom apvertė Atlan
to Chartos iškilmingai 
pareikštus pokario pa
saulio sąrangos pagrin
dus ir tarptautinės san
taikos principus, nes, 
kaip matyti, teritoriniai 
pakeitimai Europoje 
įvykdyti be pačių tautų 
sutikimo (prieš jų valią) 
valdžia primetinėta to
kia, kokios norėjo Stali
nas, bet ne dalijamųjų 
žemių žmonės, tautos.

(Bus daugiau)

ATITAISYMAS
1) Dr. Tomas žiūraitis,

O. P., — PROF. DR. AN
TANO MACEINOS NAU
JAUSIOS KNYGOS; "Dir
va”, 1972 m. sausio 5 d., Nr. 
1, p. 5, trečiosios skilties 
antroji pusė. Čia išspaus
dinta: "Bažnyčios antitau- 
tiškumas — tai Jos katali
kiškumas”; turi būti : Baž
nyčios anttautiškumas — 
tai Jos katalikiškumas. Ten 
pat vietoj žodžių: "antitau- 
t i š k u mu”, "antitautišku- 
mo”, "antitautinė” turi bū
ti: anttautiškumu, anttau- 
tiškumo, anttautinė.

2) Dr. Tomas žiūraitis, 
O. P., — PROF. DR. AN
TANO MACEINOS DIDIE-

A.A. JONAS STEIKŪNAS
Netikėtai ir nelauk

tai 1971 m. gruodžio 11 
d. iš gyvųjų tarpo išsi
skyrė mažos mūsų ko
lonijos narys Jonas Stei- 
kflnas. Velionis Jonas bu 
vo 61 metų amžiaus, 
nors kuris laikas skun
dėsi širdimi, bet buvo 
judrus ir aktyviai daly
vavo lietuvių gyvenime. 
Sekmadieniais vienas iš 
pirmųjų atvykdavo prie 
bažnyčios į lietuviškas 
mišias ir lietuvišku pa
pročiu, dalindavosi nau
jienomis su bičiuliais 
ir kaimynais.

Velionis Jonas Stei- 
kūnas gimė ir augd Taus- 
kūnų dvare, Kaišiadorių 
valsč., Trakųapskr.-kur 
po karo tėvai buvo įsi
giję dvaro centriuką. 
Čia, vietinėse mokyklo
se, Jonas įsigijo pagrin 
dinį išsilavinimą ir ge
rai pasiruošė pažan
gaus ūkininko parei
goms. Mylėjo žemę ir 
su ja buvo suaugęs.

Lietuvoje aktyviai tal
kino savo tėvo pavyz
dingai vedamame ūky
je ir ruošėsi savaran
kiškam ūkininkavimui. 
Buvo aktyvus šaulys ir 
jaunalietuvis. Priklausė 
vietos ūkinėms organiza 
cijoms, o vokiečių okupa
cijos metu buvo Kaišia
dorių valsč. viršaičiu. 
Tai tipiškas Nepriklau
somos Lietuvos auklėti
nis, didelis patriojotas, 
nepalaužiamas lietuvis.

Užėjusi raudonojo ko
munizmo banga, nusavi
no turėtą nuosavybę ir, 
iš pavyzdingo ūkininko 
padarė elgetą. Negalė
jo tokio pažeminimo pa
kelti jautri Jono siela ir 
artėjant antrajai oku
pacijai, ryžosi apleisti 
numylėtą savo tėvynę ir 
trauktis į nežinią. Tuo 
laiku velionis Jonas jau 
buvo sukūręs šeimą. Vi
sa plačioji Steikūnų gi
minė pajudėjo į vaka
rus, o vėliau (1949 m.) 
persikėlė į šį kraštą ir 
įsikūrė sunkiosios pra
monės širdyje — East 
Chicagoje, Ind.

Velionis Jonas dirbo 
plieno fabrike (Inland 
Steel Co.), bet niekaip 
negalėjo priprasti prie 
darbininko sąlygų ir pa
kęsti užteršto oro. Iš 
prigimties ūkininkas, 
kvėpavęs tyriausiu oru, 
negalėjo pakelti darbo
vietės triukšmo ir įvai
riais kvapais, suodžiais 
bei dulkėmis užteršto 
orp. Visą laiką svajojo 
atsipalaiduoti nuo triukš - 
mingos aplinkos ir apsi
gyventi ramesniam ir 
nuošalesniam kampely
je. Deja, kai svajonės 
buvo ranka pasiekiamos 
(nes buvo beišeinąs į 
pensiją), Visagalio pa
tvarkymu, turėjo pasi
tenkinti amžinos ramy
bės vieta.

Gyvendamas East Chi
cagoje, buvo aktyvus 
daugelio organizacijų na
rys, o ne vienus metus 
dirbo ir valdybose. Ve
lionis buvo matomas lie - 
tuvių bendruomenėje, 
tautinėje sąjungoje, Bal- 
fe, meškeriotojų ir me
džiotojų klube.

JI DABARTIES KLAUSI
MAI: "Dirva”, 1972 m. sau
sio 7 d., Nr. 2, p. 6, antro
sios skilties antroji pusė. 
Čia išspausdinta: "...toks 
Eulalio R. Baltazanas”... ; 
turi būti.... toks Eulalio R. 
Baltazaras.

A.A. Juozas SteikOnas

Velionis Jonas paliko 
liūdinčią šeimą: žmoną 
Moniką, sūnus Algirdą 
ir Vytautą, dukrą Danu
tę su vyru John Kline ir 
seseris Eleną Pocienę 
ir Sofiją Steikūnienę su 
šeimomis.

Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse, pagal 
lietuviškus papročius, 
greta savo tėvų. Pasku
tinį atsisveikinimo žo
dį kapinėse pasakė ALT 
S-gos East Chicągos sky
riaus pirm. Antanas 
Juodvalkis.

Tegul Tau, Jonai, bū
na lengva šio krašto že
melė!

A. Juodvalkis

MIRĖ ANTANAS 
GINTNERIS

Chicagoje sausio 13 d. 
mirė Antanas Gintneris, su
laukęs 70 metų amžiaus.

Velionis tarnavo Cook 
apskrities ligoninėje ir pa
snigus bandęs pavalyti 
sniegų, pasijuto blogai ir 
širdies smūgio ištiktas mirė 
toje pačioje ligoninėje.

Antanas Gintneris gimė 
1901 m. vasario 9 d. Meištų 
km., Būblelių vis., šakių 
aps. Baigęs K. Naumiesčio 
progimnaziją kelis metus 
mokėsi Seinų kunigų semi
narijoje, vėliau mokytojavo 
ir dirbo įvairiose Lietuvos 
vietovėse pašto viršininko 
pareigose.

Antanas Gintneris trem
tyje buvo labai veiklus vi
suomenini u o s e darbuose. 
Paskutiniu metu jis buvo 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Čikagos skyriaus pirmi
ninkas, Balfo direktorius. 
Aktyviai dalyvavo šaulių 
sąjungoje, Lietuvių Bend
ruomenėje.

Velionis buvo aktyvus 
spaudos bendradarbis ir 
daug dirbo prie kelių kny- 
gy-

Chicągos lietuviai neteko 
darbštaus, visur suspėjan
čio, visiems padedančio sa
vo kolonijos nario. Lietu
viškoji spauda neteko uo
laus bendradarbio.

MIRĖ KAZYS MOCKUS
Bostone sausio 8 d.’mirė 

kultūrininkas, visuomeni
ninkas, žurnalistas Kazys 
mockus, 60 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1910 
m. liepos 4 d. Rikantų km., 
Kelmės valsč., Raseinių 
apskr. 1949 m. atvyko į 
JAV ir apsigyvenęs Bosto
ne, suorganizavo lituanisti
nę mokyklą ir jai vadova
vo. Veikė Amerikos Lietu
vių Taryboje ir L. Bend
ruomenėje.

Liko žmona Marija, duk
ra Živilė ir sūnūs Valenti
nas su šeima ir Algis.

JOURNEYMAN CUTTER
Mušt be experienced and fa- 
miliar with all kinds of label 
eutting. Union shop, all fringe 
benefits. Call collect (616) 
459-6221.

An Equal Opportunity Employer 
(4-10)
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Jis pats sakėsi esqs lietuvis 

DOSTOJEVSKIS DUKTERS 
PARAŠYTOJ STUDIJOJ ™

Meilė Dostojevskytė 
savo tėvo biografiją ti
kėjosi paskelbti 1921 m. 
Rusijoj, kai ten iš anks
to buvo renigamasi minė 
ti Dostojevskio 100 metų 
gimimo sukaktis. Ta
čiau revoliucija tuos pa
sirengimus paskandino 
chaose, pati studijos au 
torė atsidūrė Vakaruo
se. Ir tada, kai sudrums 
ti vandenys šiek tiek ap
rimo, Stalino tramdomi 
rusai ilgesnį laiką Dos
tojevskį ir jo kūrybą ban
dė nustumti į užmarštį, 
nors jis buvo caro ka
torgininkas, revoliuci
jos pranašas, tik giliai 
tikėjęs Kristaus Žmo
gaus pergalę, o ne apo
kalipsinio žvėries įsi
galėjimą. Dabar jo vei
kalams Rusijoj vėl už
degti žali žiburiai, bet 
kritikai tebebyloja, kad 
marksistinei estetikai 
Dostojevskio kūryba vis 
dar bebesanti sunkiai 
įkertama mįslė.

Nelemtom aplinky
bėm susidėjus, Dosto
jevskytė savo studiją, pa
vadintą Feodoras Dos
tojevskis, paskelbė 1921 
ar 1922 m. Paryžuje,ne 
rusų, o prancūzų kalba. 
Vakarų Europoj ir Ame
rikoj jos darbas labai 
greit susilaukė tikrai gy 
vo atgarsio, buvo teigia
mai ir dalykiškai verti
namas, laikomas to me
to literatūrinio gyveni
mo naujiena, įdomybe, 
sensacija. Netrukus vei
kalas buvo išverstas į 
vokiečių, anglų, ispanų 
ir italų kalbas (jei tei
singai prisimenu, ir į 
japonų ar kinų kalbą), 
Amerikoj Dostojevsky- 
tės studijos vertimu pa
sirūpino Yale universi
tetas, o Anglijoj — Ox- 
fordo’ universitetas. Aš 
turiu Yale University 
Press leidinį, išleistą 
1922'm., spausdintą D. 
Britanijoj, tai, matyt, 
kad anglai ir amerikie
čiai tuo reikalu buvo su
darę sąjungą. Pažymė
tina, kad vertimai į vo
kiečių ir anglų kalbas 
Dostojevskytės buvo au
torizuoti, vadinasi,jais 
galima pasitikėti, kaip 
originaju.

STASYS SANTVARAS

Jei Vakaruose Dosto
jevskytės studija susi
laukė objektyvių vertini
mų, reikšmingo dėme
sio ir šilimos, tai ru
sams, baltiems ir net 
raudoniems, ji buvo di
džiai nemalonus aki
brokštas, įžeidimas, tar
tum pastangos pagrobti 
jų genialų rašytoją. Ir 
jie, kur begalėdami, 
stengėsi Dostojevskytės 
darbą sumenkinti, jos pa
sisakymus suniekinti, vi
są studiją paversti ne
sveiko žmogaus pasaka, 
nors... yra ir daugiau 
Dostojevskio biografų, 
kurie dėl jo kilmės, dėl 
jo lietuviškumo, surašy 
tojo dukterim nesiginči
ja, atvirkščiai — pripa
žįsta, kad ji skelbia tie 
są (Močalskis, Froyatir 
kt.). Be abejonės, rusų 
reakcija vieną kitą net 
ir literatūros žmogų su
klaidino, šį bei tą laimė
jo, tačiau neatrodo, kad 
jų piūtis būtų buvusi la
bai sėkminga. O kaip 
būtų gera, kad į Dosto
jevskytės darbą jie pa
sistengtų pažiūrėti be pa
vydo, be arogancijos, be 
apriorinio neigimo, nes 
tame veikale yra tiesų, 
kurias ne pro šalį bū
tų rusams pažinti ir ap 
mąstyti.

Dabar mėginkim pa
sekti Dostojevskytės pa 
sakojimą, kuris mums 
yra reikšmingas net ke
liais požiūriais: a) kaip 
tiesioginis ir pirminis 
šaltinis Dostojevskio as
menybei pažinti, nes dūk 
terš paliudijamas, b) 
kaip samprotavimai 
apie lietuvius ir Lie
tuvą, c) kaip savo laiko 
steigmena, gal net feno
menas, drąsiai ir atvi
rai prabilęs apie mūsų 
kraštą ir tautą.

Savaime suprantama, 
285 pusi, knygos neįma
noma šitokio pobūdžio 
rašiny atskleisti. Aš pa 
bandysiu duoti, ir tai pa- Maskvoj, 
daręs gana subjektyvią 
atranką, tik vieną kitą
būdingesnį faktą, be abe^- nes 
Jonės, tik Dostojevs
kytės veikalo šešėlius, todoksų

tik vieną kitą jo atspin
dį', kai kur įterpdamas 
ir savo komentarą.

Feodoras Dostojevs
kis gimė 1821 m. lapkri 
čio 11 d. Maskvoj, mirė 
1881 m. vasario 11 d. Pet 
rapily. Jo tėvas Myko
las buvo medicinos dak
taras, žmogus išdidus, 
energingas, veiklus, ne- 
stokojąs rūpesčio savo 
vaikams, kaip lietuvis 
bajoras, Maskvoj ban
dęs gyventi izoliaci
joj nuo rusų, saugojęs 
ir savo vaikus nuo ru
siškų įtakų, savo namų 
kiemą apsitvėręs aukš 
tom tvorom, lyg pilies 
sienom; dėl to būsima- 
sis rašytojas Feodoras 
Maskvoj visai neturė
jęs draugų, net miesto 
gerai nepažinęs, neran
dam Maskvos ir jo kū
ryboj.

Tai toks paveikslas, 
kurį duktė skyrė savo 
tėvo vaikystei ir jo 
ankstybajai jaunatvei.

Dostojauskų pavardė 
Lietuvoj tebėra gyva 
iki šių dienų. Ar kurie 
nors iš tos pavardės sa
vininkų turi kokį nors 
giminystės ryšįsuDos- 
tojevskiais — kas šian
dien galėtų tą mįslę įs
pėti? Dostojevskytė liu
dija, kad jos tėvo seno
liai yra kilę ne iš istori
nės, bet iš etnografinės 
Lietuvos. Jų sodyba, jų 
dvaras, vadinamas Dos- 
tojava, prieš I-jįpasau- 
lio karą buvęs Minsko 
gubernijoj, netoli Pins
ko, apsuptas pelkėm ir 
miško masyvu (Dosto
jevskis, kaip ir kiti lie. 
tuviai, mišką labai my
lėjęs).

Dostojevskiai esą lie
tuvių bajorų sena gimi
nė, kovojusi su savo gink 
lais po Radvanų vėliava. 
Kai kuriuos tų senobinių 
ginklų ir papuošalų Dos
tojevskio šeima išsau
gojusi iki mūsų dienų — 
Dostojevskytės motina 
visa tai atidavusi Dosto
jevskio vardo muziejuj

Dostojevskiai buvę ka
talikai, įtakinga giminė, 

jų priežiūrai kurį 
laiką buvęs atiduotas or- 

vienuolynas; 

esą rasta dokumentų, liu
dijančių, kad katalikai 
Dostojevskiai nebuvę la
bai švelnūs ortodoksų 
vienuolių globėjai. Bet, 
kiek esą žinoma, visi 
Dostojevskiai buvę mo
kyti, išėję Lietuvos jė
zuitų mokyklas, galimas 
dalykas, studijavę Vil
niaus Akademijoj.

XVII a. pabaigoj, kai 
rusai okupavę Lietuvą, 
jie Dostojevkių Dostoja- 
voj jau neberadę — visa 
šeima buvo persikėlusi 
į Ukrainą. Dostojevsky- 
tei nepasisekę.surinkti 
daugiau žinių apie Dos- 
tojevskius Ukrainoj. Gal
vojama, kad arkivysku
pas Steponas Dostojevs
kis šeimą supravoslavi- 
nęs.

Meilė Dostojevskytė 
savo studijoj nemažai 
kalba apie savo tėvo kil
mę, visur pabrėždama 
jo lietuviškumą, kai kur 
romanizuotą ir lotynų 
kultūros paveiktą lietu
viškumą, kalba apie jį 
kaip žmogų ir savo laiko 
kankinį. Įspūdžiai niū
rūs ir skaudūs, anaiptol 
negalėtumėm tarti, kad 
Dostojevskio gyvenimas 
buvo rožių ir lelijų lau
kai. Jis buvo-epilepti
kas, sirgo nuomario li
ga. Duktė teigia, kad ši 
negalia jį prislėgė po
veiky baisios nelaimės, 
kurios rašytojas nega
lėjęs pamiršti visą gy
venimą: tada jis buvo 
Petrapilio Karo inžine
rijos mokyklos studen
tas, tada mirė jo moti
na, tėvas metė gydytojo 
praktiką Maskvoj, išvy
ko į savo dvarą, pradė
jo stipriai gerti, ten su
sivaidijo su savo bau
džiauninkais, kurie ne
trukus, arkliais važiuo
jant į. kitą dvarą, jį už
mušė, o patys plačioj Ru
sijoj nesurandamai pra
dingo. Feodoras taip 
skaudžiai išgyvenęs tą 
nelaimę, jog, neilgai tru
kus, jį ištikę pirmieji 
nuomario priepuoliai.

(Bus daugiau)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• švietimo Gairės. Lietu- 

yiškojo ugdymo žurnalas, 
mokyklai ir šeimai. Nr. 5 
(9). 1971 m. Leidžia JAV 
LB švietimo Taryba. Reda
guoja Petras Maldeikis, 
Juozas Masilionis ir Anta
nas Rinkūnas. žurnalo me
cenatas Lietuvių Fondas. 
Numerio kaina 1 dol. Gau
namas pas JAV LB šv. Ta
rybos ižd. Stasį Rudį, 415 
Plum St., Michigan City, 
Ind. 46361.

1972 m. sausio 19 d.

J. GRAUDA

Apie Seni Šaltį

— Žiūrėk, mama, ui Karolis Marksas!

Metų sąvartoje žmonės trupučiuką sujaudinti. 
Atrodo, jeigu kinta metų skaitmuo, turi į gerą keis
tis ir gyvenimas. Niekas nenori nė žvilgterti į senų 
metų balansus, kur visad daug karų, vaidų, ligų ir 
klaidų. Visi entuziastingai linki vienas kitam šaunių 
dangiškų migdolų. Visi naiviai tiki, kad Kalėdų senis ' 
bus dosnus, malonus ir geras. Gal būt tokios opti
mistinės nuotaikos, kaip ant lengvų sparnų, kyla dėl 
nesuskaitomų taurių rikiuotės.

Kalėdų Senio tema ima skambėti net rimčiau
sių leidinių puslapiuose. Kalėdų Senis! Ir kas neno
rėtų, kad tas senas išdaigininkas būtų jam geras? 
Kas nenorėtų, kad jo kojinė, rūpestingai pakabinta 
prie ugnyno ar lovos, nebūtų pripildyta saldainiais, 
riešutais ir švilpynėmis, reikalingomis Naujuosius 
metus pasitikti?

Tarp naujienų iš Lietuvos randame tarybinės 
Eltos pasirašytus tvirtinimus, kad ten smarkiai 
reiškėsi... Senis Šaltis. Iš dokumentacinės ilius
truotos medžiagos matome, kad Senis Šaltis nepap
rastai panašus į seną mūsų pažįstamą Kalėdų Senį. 
Ilga, kudlota barzda, plati skranda, pursli kepurė, 
maišas su dovanomis ant nugaros — viskas rodo, 
kad Senis Šaltis taškas taškan Kalėdų Senio atatik- 
muo.

Stengdamiesi išaiškinti tą klausimą, kreipė
mės į atitinkamus organus.

— Teko patirti, kad šiais metais kaž koks Se
nis Šaltis, užsigrimavęs kaip Kalėdų Senis, reiš
kėsi Lietuvoje. Detalizuokite įvykį. Ar slypi čia 
koks politinis pamušalas?

Mums atsakė:
— Ne "kaž koks" Senis Šaltis, bet tikras, au

tentiškas Ded Moroz, susijęs su tarybinės santvar
kos dialektika. Tik liguistas emigracinių veiksnių 
fantazavimas čia įžiūri politinį pamušalą. Reikalas 
perdėm tarybiniai - buitinis. Senis Šaltis lankėsi 
mokyklose, komjaunimo rateliuose. Ir užgrimuotas 
jis ne kaip buvęs Kalėdų Senis, bet kaip Karolis 
Marksas!

Mes paklausėm:
— Jeigu tai Ded Moroz, ar vaikai privalo šne

kinti jį rusiškai?
— Senis Šaltis visad lydimas vertėjo. Vaikai 

gali reikšti savo pageidavimus ir lietuviškai. Bet...
— Bet? — pagavome mes klausimo pagilini

mą.
— Jeigu prašnekina rusiškai, rezultatai būna 

geresni.
— Dar vienas klausimas, — sušukome, bijo

dami prarasti kontaktą, — kur dingo senas Kalėdų 
Senis?

— Už atžagareviškas pažiūras ištremtas, tai 
yra, savanoriškai išvyko į Sibirą.

KARALIŪNUI REIKIA 
KRAUJO VYT. ALANTAS

(2} Novelė

— O su daktarais būna dar juokingiau, — ne
delsdamas dygiai atšovė Vytenis. — Kai jie nesu
randa paciento ligos, tai nustato diagnozę, kad jo 
skilvyje burtininkas šnabždūnas trypia fokstrotą su 
raganomis, — Vytenis nusijuokė patenkintas, tar
tum būtų vykusiai atmušęs teniso sviedinį aiškiai 
taikydamas į burtininkų mediciną, apie kurią Sty- 
vas buvo parašęs knygą.

Laima apmetė akimis visą rūsį: viskas buvo 
ramu ir savo vietoje. Vieni svečiai juokavo susi
metę būreliais, kiti gurkšnojo susėdę pasieniais ir 
niekam nebuvo nė galvoje, kad prie baro vyksta ašt
ri žodžių dvikova.

Styvo veide Laima nepastebėjo jokios atmainos: 
regėjos, ta žodžių fechtuotė jam buvus nebuvus, bet 
ji nerimastaudama Žvilgčiojo į Vytenį. Iš paviršiaus 
jis irgi atrodė ramus, tik Jis kartas nuo karto ne
kantriai brūkštelėdavo per plaukus savo ilgais, plo
nais pirštais, o tai buvo ženklas jį nervinantis. Ji 
nebe juokom ėmė nuogąstauti, kad dialogas neįsi- 
siūbuotųper toli ir jos draugai nesusipyktų, bet tuo

metu vėl pasigirdo muzika, ir ji išėjo šokti su Sty- 
vu.

-— Ko tas mūrininkas nori iš manęs? — paklau
sė Styvas lūkterėjęs.

— O ko tu nori iš jo? -- ji šaltai pažiūrėjo 
jam į akis: Styvo tonas jai pasigirdo užgaulus.

Styvas neatsakė nieko, ir kurįlaiką jie šoko ty
lėdami. Laima su malonumu atsidavė šokio ritmui 
tvirto vyro glėbyje. Paskum Styvas paklausė:

— Žinai kokia šiandien diena?
•— Žinau, mano gimtadienis, — ji atsakė at

sainiai.
— Ir dviejų metų sukaktis. Atsimeni, Patri

cija atvedė mane į tavo gimtadienį prieš dvejis 
metus?

— Tikrai? Datas paprastai geriau atsimena 
moterys, — pastebėjo Laima pusiaujuokom.

— Ta data man labai atsimintina... Noriu pa
sakyti, kad šis mano svečiavimasis pas tave bus 
paskutinis, žinoma, jei reikalai nepakryps kitaip.

— Paskutinis? Kodėl paskutinis? — Laima 
labai nustebo.

— Lygiai už savaitės išvažiuoju atostogų į 
Europą. Nežinau gal užsienyje užtruksiu ilgiau, 
tik tiek aišku, kad į šį miestą nebegrįšiu: gavau 
pakvietimą dirbti mokslinį darbą Mayo klinikose.

— Bet, man rodos, tu Čia perėmei iš tėvo di
delę praktiką?

— Nemėgstu čiupinėtis su ligoniais: praktiką 
perleldžiau kitiems. Noriu atsidėti tik moksliniam

darbui.
— Man didelė staigmena: niekad anksčiau ne

kalbėjai apie savo planus.
— Argi? Man jau 28 metai: metas sutvarky

ti savo šeimos reikalus. To savo sumanymo nie
kad nuo tavęs neslėpiau, priešingai, ne kartą apie 
tai kalbėjau. Gaila, turiu prisipažinti, man nusibo
do klabinti duris moters, kuri nenori pasakyti: 
taip ar ne! Tu žinai, Laima, aš tave myliu ir jei 
tik nuo manęs būtų parėję, mes jau seniai būtume 
išvažiavę medaus mėnesio. Tiesą sakant, dar ir 
dabar ne per vėlu: tik tark žodį, ir mes tavo gim
tadienio šventę paversime sužadėtuvėmis ir Euro
pon važiuosime kartu,

— Suprantu, kadangi aš neapsisprendžiu, tai 
tu bėgi iš mūsų miesto.

Tuos jos žodžius jis nuleido negirdomis ir kal
bėjo toliau:

— Čia dar yra kitas dalykas. Aš esu ramaus, 
sėslaus būdo vyras ir noriu, kad mano šeimoje bū
tų ramybė, žodžiu, man reikia rimtos, išsimoksli
nusios žmonos. Man rodos, iš mūsų išeitų ideali 
mokslininkų pora. Tu baigei biologiją ir galėtum 
dirbti kaip mano asistentė. Prisipažinsiu, nemėgs 
tu kautis dėl moters. Gal ir sakoma, kad moteris 
esanti pilis, kurią reikia paimti, bet aš nepriklau
sau prie tokių karžygių veislės: meilė, vedybos 
man ne užkariavimas, o draugiškas ir nuoširdus 
abipusis susitarimas.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKA GĖLĖ 
DIDMIESČIO PAVĖSYJE
Marijos Sims-Cerneckytės poezijos knyga

Mano pažintis su Ma
rija Sims - Cerneckyte 
siekia 1937 m. kada Ame
rikoje lankėsi iš Lietu
vos sportininkų ir poros 
žurnalistų ekskursija. 
Mes tada apkeliavome 
pusę Amerikos ir susto
ję Detroite viešėjome 
vaišinguose ponų Sims 
namuose. Bet tai buvo 
trumpa pažintis, kuri nu 
trūko mums grįžus Lie
tuvon ir vėl atsihaujino 
1948 m. jau mums esant 
vakarų Vokietijoje. Tais 
metais išėjo antras Ma
rijos Sims eilėraščių 
rinkinys "Mano Dainos" 
kurį recenzuodamas 
"Mūsų Kelyje" aš tarp 
kit ko pabrėžiau, kad 
"Marija Sims kaip bu
vo taip ir liko nesvy
ruojanti, šviežia iš Lie 
tuvos kultūrinio podir
vio išaugusi ir didmies
čio pavėsyje nepritapu
si gėlė" (Mūsų Kelias, 
nr. 57, 1948 m.).

Keletą kartų skaityda 
mas Marijos Sims eilė
raščius stebėjaus tuo 
faktu, kad jos poezijo
je nė kiek nejuntamos 
svetimos įtakos, nors ji 
svetimos kultūros kraš
te išgyveno daugiau kaip 
pusę savo gyvenimo. Re
daguodamas pirmąją 
"Ant Kryžkelių Senų" lai
dą ir rašydamas poe
tės biografinę apybrai
žą aš ją paklausiau, 
kaip tat atsitiko, kad ji 
savo kūryboje išvengė 
svetimų įtakų. Ji man 
atsakė:

— Dėl to, kad aš bu
vau per daug pasidavusi 
lietuviškai įtakai.

Tuos žodžius jipatvir 
tino ir savo kūryboje. 
Sakysime eilėraštį "Ne 
palūžus" (62 psl.) ji bai
gia šiais žodžiais:

Mane kūrė, mane ugdė 
Lietuvos siela.

Antroji "Ant Kryžke
lių Senų" laida praside
da skyrių "Gyvenimo Ai
du" ir to paties pavadi
nimo eilėraščiu, kurio

Taigi, kūryba Mari
jai Sims yra vienas

Poetė Marija Sims

VYT. ALANTAS

pirmas posmas skam
ba taip:

Gyvenimo aidu 
Svajodama skrendu, — 
Vien meilėj ir dainoj 
Aš laimę terandu!

Jei čia mums būtų sun
koka paaiškinti, ką poe
tė turi galvoje sakyda
ma, kad ji skrendanti 
"gyvenimo aidu", tai 
mums visai aišku, kad ji 
skrenda svajodama ir 
rasdama laimę "meilė
je ir dainoje". Svajoti 
mes maždaug visi sva
jojame, bet, žinoma, po
etės svajonės yra kito
kios, kaip kad mūsų, ei
linių žmonių, ir mes lai
mę randame toli gražu 
ne vien tik "meilėje ir 
dainoje"...

Apie Marijos Sims 
meilės lyriką kalbėsime 
vėliau, o čia pasisteng
sime suprasti ką ji turi 
galvoje, sakydama, kad 
laimę randanti ir daino
je. Yra žmonių, kurie 
mėgsta dainuoti, tik, 
man rodos, kad dainuo
dami jie randa tik laiki
nį pasismaginimą, kuris 
nedaug ką turi bendro su 
laime. Sakydama, kad ji 
randanti laimę dainoje, 
be abejo, ji nori pas aky. 
ti laimę randanti kūry
boje. Man čia to skirtu
mo nebūtų nereikėję aiš
kinti, jei nebūčiau žino
jęs Mariją Sims buvus 
didelę dainininkę, chorų 
dalyvę ir operečių vai
dintoją. Mums, be abe
jo, būtų neįmanu pasaky
ti, kiek ji laimės rado, 
kaip dainininkė viešuo
se pasirodymuose, bet 
man nėra jokios abejo
nės, kad jos tikroji lai
mė buvo ne viešuose pa
sirodymuose, o kūrybi
niame susikaupime prie 
rašomojo stalo t.y. toje 
dainoje, kurią ji išdai
navo savo knygų pusla
piuose. 

laimės šaltinis. Kitas 
laimės šaltinis yra mei 
lė. Jos meilės lyrika 
daugiausiai tilpo gra
žiai pavadintame skyriu
je "Sielos Miražai". Mei
lės, mirties ir, saky
čiau, gamtos temos am
žinos ir neišsemia
mos. Nėra meilės vien 
tik laimingos ir nėra 
meilės vien tik tragiš
kos. Taigi, ir Marijos 
Sims meilės lyrika blaš
kosi tarp džiaugsmo, 
liūdesio, ilgesio, skaus
mingų ir tragiškų mo
mentų ir žaismingo flir
to kai ji sako:
Žvilgsniais gaudė, flirtais žaidė 
Ir sugavo man akis.
Nusiskubinau į sodą... 
Vyšnios žydi, štai ir jis...

Kalbant aplamai, nors 
kartais poetė ir nori bū
ti nusiteikusi žaismin
gai, bet meilė Marijos 
Sims poezijoje daugiau
sia yra tragiška. Jei po
etė kartais meilės lai
mės pagauta entuzias
tiškai uždainuoja:
"Mums nusilenkė dan
gus, visur spindi meilė 
mūs", tai skaitydamas 
jos knygą skaitytojas 
daug kur ras rašytojos 
išsisakymų apie "tuštu, 
mą ir niūrius, klaikius 
pavėsius", apie atplas- 
nojančią "vienumą" ir 
t.t.

Taigi, meilė yra dide
lis Marijai Sims kūry
bai įkvėpimo šaltinis, 
bet tų šaltinių yra ir 
daugiau. Labai daug vie 
tos Marijos Sims poezi
joje yra paskirta patrio- 
tikai. Taip pat ne pasku 
tinę vietą užima motinos 
kultas, Lietuvos praei
tis ir gyvenimo filosofi
ja (daugiausia pesimis
tinė). Poetė yra kilusi 
iš suvalkiečių ūkininkų 
šeimos, tad ir Lietuvos 
ūkininko tema rado at
balsio jo raštuose, ta
čiau Lietuvos gamtos te
mų nedaug.

Skyriuje "Lietuva ir 
Pasaulis" tilpo Marijos 
Sims patriotika. Čia ji 
išdainuoja savo tėvynės 
ilgesį, mini savo gimtą
ją sodybą, pakartotinai 
liečia partizano ir trem
tinio temą, nuoširdžiais 
posmais apdainuoja sa
vo motiną. Ypačiai norė
čiau Čia paminėti eilė
raštį "Tiesiu rankas" 
(177 psl.) ir pacituoti vie
ną poemą, kur tėvynės 
meilės jausmas prasi
veržia su nepaprasta jė 
ga. Ji sušunka:

Tiesiu rankas j tave Šaukiančią 
ir nelaimingą 

Ir savo širdį siunčiu tau vienai! 
Tėvyne mano, protėvių žemele, 
Tik tau, tik tau aš šiandien 

gyvinu!

Skaitant skyrelįužvar- 
dintą "Gruoblėtais ke
liais" pagalvoji, kad Čia 
poetė kalba apie Lietu
vą, kur "gruoblėtų ke
lių" tikrai netrūko, ta
čiau lengva suvokti, kad 
čia rašytoja kalba apie 
savo asmeninio gyveni
mo "gruoblėtus kelius". 
Eilėraštis užvardintas

(Nukelta į 6 psl.)

Rašytoja Petronėlė Orintaitė tarp Los Angeles lietuvių 1961 metais. Sėdi iš kairės: Petronėlė Orintai- 
tė, Vanda Mažeikienė, Stasė Batkienė. Stovi: Antanas Mažeika, Antanas Batkus ir Kazys Januta. 

L. Briedžio nuotrauka 

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ 
- APYBRAIŽININKĖ

P. ORINTAITĖ yra iš
variusi platų barą mūsų 
literatūroje. Ji yra skai
tytojams žinoma kaip po
etė, beletristė (roma- 
nistė ir novelistė), vai
kų literatūros kūrėja. 
Ji mūsų literatūroje 
reiškiasi nuo 1926 m. 
Jos plunksnai priklauso 
apie 17 poetinių ir pro
zinių veikalų. Ne fiksa
vo raštų gausumu, bet ir 
jų vertingumu ji yra di
džiai nsuipelniusi rašy
toja. Jos raštų yra iš
versta į latvių, švedų, 
suomių, lenkų, vokiečių 
ir anglų kalbas.

1971 m. pabaigoje "Ni
dos" leidykla Londone iš - 
leido P. Orintaitės apy
braižų rinkinį "Liepalo
tų Medynuose". Rinki
nyje išspausdintos šios 
apybraižos: "Vakaras 
Metropoly", "Kalnųgat
vėje", "Kapas dirvoje", 
"O, Gott sei Dank", Vals
tietis nuo Vabalninko", 
"Vieškeliu", "Ilgatro- 
bė", "Tarpušventis" ir 
"Liepalotų medynuose". 
Ilgiausia iš jųyra "Vaka
ras Metropoly", kitos te
turi apie 20 ar mažiau 
puslapių.

Apybraiža yra litera
tūros rūšis, kuri grin
džiama faktine, doku
mentine medžiaga, re
aliais įvykiais, psicho
logiškai ryškiais žmonė
mis. Apybraižų yra vi
sokių: mokslinių, publi
cistinių, grožinių. P. 
Orintaitė yra rašytoja 
menininkė, kuriai knie
ti puoselėti grožinę apy
braižą. Ir ji puoselėja 
šią literatūros rūšį su 
dideliu meniniu įkarš
čiu.

Dvi apybraižos yra 
skirtos mūsų žymie
siems rašytojams psi
chologiškai paanalizuo
ti. Jose autorė, remda
masi faktais ir prisimi
nimais, narplioja sudė
tingus V. Krėvės, V. Pu
tino ir B. Sruogos asme
nis. "Vakaras Metropo
ly" mums pristatydina 
V. Krėvę ir V. Putiną 
paprastoje, gyvenimiš
koje aplinkoje, iš pra
džių kukliame studenčių 
kambarėlyje, Ožeškie
nės gatvėje, o vėliau 
"Metropolyje". Šit kaip 
jų paveikslus nutapė au-

ST'EPAS VYKINTAS 

torė: "Abu toki skirtin
gi, sakytum — Vaižgan
to Rimai ir Nerimai. 
Vienas liaunai aukštas, 
ištekinis grakštuolis, 
dailiai sužėlusią ševeliū
ra ir vyriško patrauklu
mo veidu, gi antrasis — 
mažutis, smulkutis,pil
kutis, kaip eilinis spir
gelis (betgi — karčiai 
kietas tas spirgas, ne 
bet kieno perkanda
mas!)

Putinas — tylus ir pa
syvus, net baugš fokas. 
Uždaru būdu įsigimęs 
ir vienatviškas. Žmonė
se vis besivaržąs, vis 
lyg nejaukiai pasijuntąs 
ir — be paliovos drovu
mu kaistąs.

Ogi Krėvė — toks be
saikis šnekūnas, nuola
tos devynbalsiu strazdu 
čiulbąs ir žodžių sriūti- 
mis be perstojo purš
kius..."

Ir ko tas šnekūnas, 
"nenuorama dekanas", 
nepripurškia! Ir apie sa
vo artimuosius draugus, 
kaip pvz. L. Karsaviną, 
kuriam humoristiškai 
siūlo susilietuvinti pa
vardę į Kars-Aviną! Ir 
apie savo fakulteto profe
sorius: Tumą-Vaižgan
tą, S. Čiurlionienę, Albi
ną Herbačiauską, Vaba
lą - Gudaitį ir kt. Ir net 
apie pašalinius asme
nis, kaippvz. Faustą Kir- 
šą! Kiek tas plepūnas 
paradoksų prižarsto! 
Pvz. apie Herbačiauską: 
"Ne, aš visai neneigiu 
Albino gabumų ir origi
nalumo. Gal būt, jisai 
už mus visus dešimtį 
kartų gabesnis. Bet,de
ja, trūksta vienos smulk
menos... To minimumo, 
kuris kiekvienam, net ir 
aukščiausių dausų poe
tams, privalus: sugebėti 
žemišku žmogum gy
venti. Ne vien padebe
siais bastytis ir dvasio
mis vaidentis". Tačiau 
šalia paradoksų yra ir 
"bobiškų" apkalbų, ku
rios "amžinajam" dėka 
nui netinka. Pvz. apie F. 
Kiršos pomėgį skolintis 
ir už skolintus pinigus 
pas Konradą juodą kavu
tę siurbčioti... Ir dau
giau plepaliukų, dėl ku
rių teisingai jo bičiulis

L. Karsavinas pasipik
tina: "Mūsų dekanui ... 
pravartu būtų pastudi
juoti nors kiek — gal 
pedagogikos? Pas kole
gą Vabalą... kad išmok
tų nusikratyti palinkimo 
— vaizduotės pagun
doms... Perdaug jis 
mėgsta nuslysti į pašne
kas... su nevisai grynais 
prieskoniais. Fakulteto 
viršininkui privalu lai
kytis daugiau padoraus 
orumo..."

Ar taip V. Krėvė tauš
kė "Metropolyje", ar ne, 
mes negalime patikrin
ti. Tai žino tik rašytoja. 
Gal ji į Krėvės lūpas ir 
savo sakinių nemaža 
įmovė. Juk stenografiš- 
kai ji Krėvės Šaipalų 
neužrašė. Bet kaip ten 
bebūtų, V. Krėvė apy
braižoje išėjo įdomiau
sias. Trūko toje draugys
tėje tik Albino Herba- 
čiausko, kuris būtų Krė
vę sutašęs.

Kita literatūrinė apy
braiža apie Balį Sruo
gą, "Valstietį nuo Vabal 
ninko". Čia autorė su 
akademiniu rimtumu 
gvildo Balio Sruogos as, 
menybę. "Viena gabiau
sių fakulteto galvų, sa
vitai mokslingas ir verž
liai pažangą darąs, Ba
lys Sruoga mums prieš 
akis stoja gyvu pavyz
džiu kaip grynakraujis 
valstiečio sūnus nuo Va
balninko. Žymiausiuose 
Rusijos ir Vokietijos iš
minties centruose inte
ligenciją subrandinęs, 
aukščiausius mokslus 
pasiekęs ir talentingu 
rašytoju sušvitęs, jis ta
čiau išsilaikė nieku ne
suklaidinamas nuo gimti
nio kelmo šaknies: vis 
toks pat gryno grūdo 
aukštaitis, tokio pat lie
tuviškai tiesioginio bū
do ir paprastos elgse
nos bei išvaizdos, tokio 
pat nesusukto žodžio, ne 
meluoto mosto asmuo". 
Apoteoziniu stiliumi srū
va visa apybraiža apie 
Sruogą. Trūksta apybrai
žai platesnės sąsiejos 
su tėvais, su aplinka.

Kitos septynios apy
braižos yra skirtos kai
mo ir miesto buičiai pa
vaizduoti. Joms medžia
ga taip pat paimta iš gy- 

(Nukelta į 6 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.) 
venimo, iš tikrovės. Ra
šytoja spalvingai suku
ria savo tėvo portretą 
"Kapas dirvoje". Pap
rastas buvo žmogus ra
šytojos tėtis, nugrubna
gis žemdirbys, mėšla- 
vėžio artojas, bet jau
tėsi išdidus ūkininko suo
le. O kaip mylėjo savo 
gimtąją žemę, iš kurios 
net karo siaubas jo ne- 
išbloškė. Jis ir mirė sa
vo žemėje, kad Lietuvos 
idėja amžinai ten gyven
tų...

Jei kas mane paklaus
tų, kuri P. Orint ai tės 
apybraiža yra geriau
sia, vargiai galėčiau į 
šį klausimą atsakyti, 
nes jos visos yra vie-; 
naip ar kitaip įdomios ir 
vertingos. Nekalbant 
apie turinio įvairumą, 
vaizduojamojo gyveni
mo platybes, apybraižos 
pasižymi originalia sti
liaus kultūra. Rašytoja 
vartoja gausias stilisti
nes priemones vaizdin
gumui sužadinti. Ji ypač 
moka parinkti šūsnis 
tinkamų epitetų. Pvz. 
"Tėvas visuomet stūk
sojo, lyg šerpetotas 
ąžuolas, sodybos velė
noje įsišaknijęs nepaju
dinamai". Be epiteto Čia 
ir vaizdingas palygini
mas. Toliau: vešlios 
viltys, dramblotos ran
kos, šarplotas grindi
nys, šankūs žingsniai, 
tranki baladonė, timsrai 
nusirpusios vyšnios, pa
ilgais ąsotėliais kaban
čios kriaušės, žvalakiai 
kūdikiai, paktadančiai 
molynai, iškiorintas til
telis, pyraginiai kvie
čiai, gludniai šėmi lie- 
menaičiai, keršasparnė 
šarka etc.

Beveik kiekviena apy 
braiža pradedama ei
liuotais posmais, pačios 
rašytojos sukurtais. Ne 
veltui ji poetė. Tenka 
ypatingą dėmesį atkreip. 
ti į tų posmų aliteraci
jų gausį ir grožį. Pvz.: 
Ežero žalio žvilgėji
mai žilkapiams padavą 
seka: siek — nepasiek
si Gilšės gelmės... Žils- 
tantys amžiai milžino 
žingsniais ateina - nu
eina, pilkapio pilko papė
dėj pėdsako anei žy
mės... Tik ežero žalio 
žirbėjimai sakmę tau se
ka... Atsiprašau, kad ei
lėraštį surašiau proziš
kai dėl vietos taupos, bet 
įžvalgus skaitytojas pa
stebės poetinį grožį ir 
aliteracijų skambumą.

P. Orintaitės apybrai
žų kalba pasižymi neap
sakytu žodingumu. Mes, 
aukštaičiai, buvome pra
tę galvoti, kad sūduviai, 
jų tarpe ir zanavykai ne
turi gausaus žodyno. De
ja, P. Orintaitė šį gal
vojimą sugriauna: jos 
apybraižų kalba žodin
gesnė net už didžiausio
jo, dabar Lietuvoje lei
džiamo, žodyno kalbą. 
Mes tokių žodžių, kaip 
dangynas, mandaguolis, 
važeivis, jauniklynas, 
net didžiajama žodyne 
neužtinkame. Tai, ma
tyt, rašytoja pati šiuos 
žodžius, vadovaudamasi 
kalbos dvasia, sukūrė. O 
kiek vaizdingų veiksma
žodinių ir kitokių kal
bos formų! Tai kalbinin
kams bus darbo. Tiesa, 
pasitaiko ir viena kita 
kalbos ar rašybos klai
da, tačiau tai nemažina 
P. Orintaitės apybrai
žų vertingumo. Tik sky-
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į?
LIAUDIES MUZIKOS 

IF INSTRUMENTU 
ANSAMBLIAI 

IR MONTREALIO GINTARAS
Prof. J. Žilevičius

Visi muzikos instru
mentai, kurie giliai įs
megę į tautų sielos gel
mes, reiškiasi įvairio
mis tautos savybėmis. 
Tas priklauso nuo tau
tos kūrybingumo, suge
bėjimo. Beveik visi tie 
instrumentai surišami 
su mitologijos dievais - 
vadais, kurie žmonijai 
teikia daug yisokių gė
rybių sielai pasigrožė 
ti. Pvz. graikų, dievai
tis Hermesas padaręs 
lyrą iš nuskendusio per 
potvynį vėžlio kiauto, pa 
dovanojo ją Apolonui,ku
ris ištobulino ir stebino 
visus tos lyros garsais. 
Ji buvus tokia galinga, 
nors ir penkiastygė, kad 
graikų olimpijadose jos 
skambinimas net kaulus 
drebindavęs, jūroj aud
ras sukeldavęs... Orphė- 
jaus lyra išduodavusi 
taip žavius garsus, kad 
net laukiniai gyvūnai iš 
eidavę iš guolių to ne
paprasto garso paklau
syti. Orphėjus nusilei
dęs į požemių karaliją, 
savo lyros garsais su
žavėjo požemio sargybą 
ir išvadavo savo žmoną 
Euridikę — įvyko dide
lis stebūklas.

Suomių Kalevaloj sa
koma, kad Vainamoinas, 
sugavęs jūroje lydį, da
rė kankles tardamas: 
"Gal vienok iš jų išei
ti žuvų kaulų skambūs 
kankliai, jeigu geras at
sirastų kaulo skambtis". 
Kai pradėjo skambinti, 
rinkosi visi žvėrys ir 
paukščiai to nepaprasto 
garso paklausyti.

Naugarde XII amž. 
Sadko ant Ilmenio eže
ro kranto žavingai kank
liavęs, ir ežero dievai
tis vandenis buvęs su
žavėtas.

Lietuvių, tautos padavi 
muose užtinkama, kad 
kanklės buvo padarytos 
iš skenduolės mergai
tės, ištrauktos iš jūros. 
Kitas — kad iš liepos, 
išaugusios devyniom ša
kom pasidarė kanklės. 
Bekertant liepa prakal
bėjusi... Plačiai žino
mas padavimas, kad me
džiagą pasiruošti ir 
kankles reikėdavę dary
ti, kai kas nors arti
miausias iš šeimos 

rybininkai, manau, bus 
nepatenkinti, kad autorė 
kur reikia ir kur nerei
kia kaišioja brūkšnius. 
Pvz.: "Rodos, kandus vė
žys pikta graužatim iš 
vidaus ėdė kūną ir — 
slopino sielą neapmaldo- 
mai..."

P. Orintaitė eina Va
lančiaus, Žemaitės ir 
Vaižganto pramintu li
teratūriniu keliu. Ir to
dėl ji bando lenktyniau
ti su jais stiliaus ir kai 
bos kūrybos srityse. Sėk
mės šiose lenktynėse 
vis daugiau ir daugiau 
laimėti.

Petronėlė Orintaitė. LIE
PALOTŲ * MEDYNUOSE. 
Nidos Knygų Klubo leidinys 
nr. 82, 216psLKainia:3dol. 

miršta. Laike šerme
nų padarytos kanklės 
yra nepaprastai skam
bios, gūdžios. Šiuose 
padavimuose figūruoja 
gyvybė. Pzv., kr auklės 
savininkas buvo gyvybės 
likutis, žuvis — irgi gy 
vybės dalis. Tuo būdu 
padavimai yra apjungę 
visą eilę tautų ir tamp
riai yra susiję su kiek
vienos tąutos kūryba. 
Žvelgiant į mūsų kank
les reikia pastebėti, kad 
jos yra taip senos, kaip 
mūsų tauta. Yra užsili
kęs senas dainos pada
vimas apie niniklį (linų 
minėją ar kokią mitolo
ginę būtybę):

"Man miniklis labu rytų, 
Aš minikliui nei žodeliai 
Man miniklis per kojelę, 
Subirėjo man kauleliai. 
Susirinkau aš kaulelius 
Ir Įmečiau 1 sodeli, 
Ir išdygo dvi liepelės. 
Trečia sadūlėlia. 
Pasidirbau kunklius..."

Lietuviai kankles la
bai pagarbiai laikydavo. 
Jos kabėdavo visada ant 
sienos pagarbioje vieta-* 
je pakabintos. Vestuvės 
būdavo pradedamos su 
kanklių muzika, namų 
šeimininkams vestuves 
atidarant. Kanklėmis 
pritardavo giesmėms 
namuos e gi ėdamoms,
dainoms švelnaus būdo, 
lyrinio charakterio, 
skambindavo šokius šo
kant, o šokdavo vien tik 
basi ar kojinėmis apsi
avę, nes trankantis švel
nus balsas nebūtų girdi
mas. Kanklėmis skam
bindavo moterys, vyrai 
ir net visa šeima.

Dabartiniu metu prieš 
keletą metų Brooklyno 
Apreiškimo P. Marijos 
bažnyčioje kanklininkių 
būrelis, vadovaujamas 
mokytojos T. Dzykienės 
pritarė giesmei "Pul
kim ant kelių". O. Mi
kulskienės kanklininkės 
taip pat ne kartą bažny
čioje vienur kitur yra 
pritarusios giesmėms. 
Chicagoje A. Kirvaitytė 
turi kanklininkių grupę.

Kanlės dabar taip iš
tobulintos, kad koncer
tuose groja beveik visus 
fortepioninius dalykus. 
Ypač Lietuvoje yra judi 
džiuliai ansambliai, ku
rių pranašesnieji važi
nėja po Vakarų Europą.

Kai kurie suomių 
mokslininkai yra pasisa 
kę, kad kanklių vardą 
yra pasiskolinę iš lie
tuvių. Kur ir kada, ir 
prie kokių aplinkybių kol 
kas dar neištirta. Tad ir 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.

kanklių vardas turėtų bū 
ti baltų kilmės žodis, bet 
ne lotynų, kaip dabar sa
koma, nuo c ant ar e.

Tuo tarpu kaimynai 
lenkai ir rusai turi skir
tingus vardus.

Lenkai gęsli nuo žo
džio gędzič.

Rusai guslinuo žodžio 
gudieti.

Latviai -- kokles.
Sumiai — kantelė 
Estai — kannel 
Lietuvių — kanklės, 

konklės, kunklės, kank
liai, konklis, kunkliai ir 
t.t.

Tad ir šie duomens 
tvirtina, kad žodis kank
lės yra baltų kilmės. 
Kai kur anglų spaudoje 
kanklės vadinamos cit
ra, pagal vokiečius. Tai 
didelė klaida, neš kank
lės daug senesnės, o cit
ra atsirado tik viduram
žiuose, taip kaip neiš ver
čiama lyra.

Kanklės taip įstrigu
sios į lietuvių liaudies 
kūrybą, kad yra suriš
tos su visokiais dievais 
ar mitologinėmis būty
bėmis. Kai kur tautosa
koje užtinkama buvęs Ra
gis ar Ragienė ir kad bu
vusios atliekamos tam 
tikru metų laiku apei
gos, bet tas dar nėraga- 
lutinai išalkinta.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

New 180 bed estended care faclllty 
in the Flint area to be opened aoon 

DIRECTOR OF NUR3ING 
Salary commenaurate with eaperiance 
and ability.

REGISTERED NURSES 
all shift,.

Good salary plūs shift , differenlial 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Salary commensurate arith aaperienca 
and ability.
Ezcellent fringe benefits fc worklng 
conditions.
Apply call or writa to Administrator 

MULTICO
11941 Belaey Rd. 

Grand Blanc, Mich.

(313) 694-1970

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuviška gėlė...

(Atkelta iš 5 psl.) 
"Gruoblėtais keliais" 
sakytume, yra "progra

Gyvenimo kovoj paskendus 
Ieškojau laimės spindulių. -- 
Kaip girioj žūsta aidas -- 
Jo rasti negąliu...

Ir tuo pačiu keliu gruoblėtu 
Vis grjždavau atgalios. 
Kaip jūroj audros mėčiaus 
Neradusi dalios. (184 psl.).

Taigi, čia autorė kal
ba apie gyvenimo per- 
mainingumą. Marija 
Sims negyvena viena ku
ria idėja, aplink kurią 
suktųsi visa jos gyveni
mo filosofija, o priešin-

Likimas man gyvenimą rudeniais nukaišė,
O saldaus pavasario nė vieno vainikan neįpynė. (187 ps.)

Autorė čia šaltai kons 
tatuoja savo nusivylimą 
gyvenimu, tačiau skųs
tis nesiskundžia ir įsak
miai pabrėžia, kad mes 
nesigailėtume jos "liūd
noj kančioj". Poetė išsi 
sako atvirai, bet skųstis

Pavydėkite man, kai aš valse sukuos,
Ir kai tūlio mėlynėj linguoju,
Kada rožių žiedai tartum šypsos plaukuos,
Ir kai meilės dainelę niūniuoju... (197 psl.).

Taigi, gyvenimas nė
ra vien tik "marnasties" 
jūrai

Skyrelyje "Vėliausi 
posmai" tilpo eilėraš
čiai parašyti po pasi
rodymo "Ant Kryžkelių 
Senų" pirmosios laidos,

Aš norėčiau subyrėti l milijonus smulkiausių dulkelių. 
Ko plačiausiai išbarstytų, kai šiaurys vėjas kaukia. 
Kad kiekviena toji dulkė neštų kibirkštis mano jausmų 
Ir uždegtų visą žemę ir skliautus dausų!
Aš norėčiau subyrėti j milijonus smulMausių dulkių
Ir visur gaisru žėrėti...

Šiame eilėraštyje yra 
sukauptas poetės verž
lus minties ir fantazijos 
polėkis. Jis mus sužavi 
ir pagauna savo sūkurin.

Pagalios nereikia už
miršti, kad Marija Sims 
buvo ir žurnalistė. Vie
nu laiku ji net turėjo 
ano meto tysliavinėje 
"Vienybėje" pastovią ko- 
lumną. Tad ji nevengė 
pasisakyti įvairiomis 
progomis ne tik proza, 
bet ir eiliuota forma. 
Skyriuje "Įvairiomis 
progomis" tilpo jos 
eilėraščiai parašyti įvai
rių sukaktuvių bei vardi
nių progomis. Tilpo šia 
me skyriuje ir įdomi Ma
rijos Sims baladė apie 

minis", nes jame auto
rė išreiškia savo gyveni 
mo filosofiją.

gai, sakytume, visokios 
idėjos sukasi aplink ją. 
Aplamai imarit, sakau, 
Marijos Sims lyrika at
austa minoriniais to
nais.

ir aimanuoti nemėgsta
Tačiau niekas negali 

užsidaryti kančių bokš
te visam laikui, negali 
to padaryti ir mūsų 
poetė. Apsigręžus ji 
mums uždainuoja , kaip 
išdaiginga jaunuolė: 

t.y. po 1959 m. Čia dau
giausia kartojasi tie pa 
tys anksčiau liesti moty 
vai. Mano nuomone, tas 
skyrius ypačiai įdomus 
tuo, kad čia tilpo Mari
jos Sims geriausias ei
lėraštis "Aš norėčiau", 
kuris skamba taip:

Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje. Yra čia įdė 
tas ir Fausto Kiršos 
Marijos Sims garbei pa 
rašytas eilėraštis.

Pagaliau pačioje kny
gos pabaigoje yra pa
skelbti Marijos Sims 
anglų kalba parašyti ei
lėraščiai.

Darydami galutinę iš
vadą, kaip mes galėtu
me apibūdinti Marijos 
Sims kūrybą? Jos poe
ziją aš apibūdinau ra
šytojos biografinėje apy
braižoje pastebėdamas, 
kad ji "natūraliai tęsė 
toliau tas mūsų poezi
jos tradicijas, kurios 
buvo gyvos Lietuvoje 
prieš ir po pirmojo pa
saulinio karo ir kurias 
kultyvavo tiek tėvynės, 
tiek išeivijos plačioji 
visuomenė, kuri ieško
jo poezijoje ne minties 
ir fantazijos subtilumų 
bei žūtbūtinio mušimos! 
į naujoves, bet paprastu 
ir nuoširdžių išgyveni
mų bei patriotinių polė
kių, išsakytų eiliuota for 
ma... Marija Sims sklan
džiai įsijungia į tarpą 
tų mūsų poetų, kurie tu
ri prieš akis eilinį poe
zijos mėgėją, kuriam 
reikalinga dainiaus pa
galba susigaudyti nesu- 

(Nukelta į 7 psl.)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Ralph J. Perk, Cleve
lando meras, praeitą trečia
dienį, sausio 12 d. dalyvavo 
Clevelande išeinančių tau
tybių laikraščių redaktorių 
v a k a r i e n ėję Hollęnden 
House, kurią suorganizavo 
Foreign Language News- 
paper Service direktorius 
Sanford Herman.

Meras kalbėjosi su kiek
vienu redaktoriumi ir vė
liau po pranešimo apie da
bartinę Clevelando miesto 
ekonominę padėtį, mielai 
atsakinėjo į redaktorių pa
klausimus.

Ralph J. Perk į vakarie
nę atvyko ką tik grįžęs iš 
Washingtono.

Kaip žinia, federalinė'val- 
džia paskyrė 160 milijonų 
dolerių kovai su kriminalis
tais ir vagimis. Clevelaųdui 
teko 20 milijonų ir dar pa
pildomai gauta 4 milijonai 
pasamdymui daugiau poli
cijos ir teismo tarnautojų.

• Anthony Garofoli, buv. 
Clevelando miesto tarybos 
pirmininkas, šį penktadie
nį, sausio 21 d„ 8:30 v. v. 
Lietuvių Konser v a t o r i ų 
Klubo susirinkime Union 
Savings banko patalpose 
kalbės apie patogumo ar 
principo politiką.

• Nepamirškite, tie ku
rie neturi JAV pilietybės, 
užsiregistruoti iki šio mė
nesio pabaigos. Registraci
jos kortelės gaunamos paš
to įstaigose.

Net jeigu jūs netaupote pas mus, 
mes norėtumėme turėti jūsų atvaizdą.

CLEVELAND TRUST
This C<i>d has besn issued by The Cleve 
land Trust Company nt the reųuosi arid 
pursu.inl to the apphcation of the pe'scn 
nained hereon. svbiect to the temis and 
•conditions cf the catdnoldei ayreęment 
Tho cerd remsies the property of The 
Cleveland Trust Company and ts subiect 
to c.mcellation without riottce ano.'or 
Surremier upon iflouest The person 
named hereon is resnonsiiile for the 
card s ūse and possession end shall 
nnmediately notify the issuer m vrriting 
of its loss or theft

Qc>pc*»««o-< S<Sft8.

It tound pleas* return to
Cleveland Trust. Cleveland. Ohio 44101

SISNATURE

The Cleveland Trust BąnlįAmericard yra 
tokia vertinga kortelė, kad mes norėtumėme, 
jog kiekvienas norįs galėtų ją turėti.

Jūs turėsite kortelėje savo spalvota 
atvaizdą, kaip neginčijamą asmens 
įrodymą.

Jūs gaunate kreditingumo privilegijas 
krautuvėse, benzino stotyse, lėktuvuose ir 
restoranuose visame pasaulyje.

Jūs galite gauti tuojau pat paskolą 
grynais pinigais kiekviename Cleveland Trust 
banko skyriuje ir priede 3,750 kituose 
bankuose visame krašte.

Ir pagaliau, jūs nesate atsakingas už 
neteisėtą kortelės panaudojimą, jei ji buvo 
pavogta ar pamesta.

Taigi, sustokite mūsų banke kada esate 
pakeliui į savąjį. Ir nusifotografuokite ant 
BankAmericard. Tai nieko nekainuoja.

CLEVELAND TRUST

Service Marks Owheo ano Licenseo av BankAmerica Service Corforation

LIETUVIŠKA GĖLĖ
(Atkelta iš 6 psl.) 

dėtinguosc savo dvasios 
išgyvenimuose ar išlie
ti savo patriotiniams nu
siteikimams... Nedaug 
tetrūksta, kad mes Mari
ją Sims galėtume pava
dinti "liaudies poete" ge
riausia to žodžio pras
me... Vietomis jos poe
zija beldžiasi į naiviz- 
mo duris. Nėra abejo
nės, kad jai bus padariu
si nemenkos įtakos mū
sų tautos dainos... Kaip 
kiekvieno rašytojo, taip 
ir Marijos Sims kūrybo
je mes galime rasti šio 
ir to, bet galime nesvy
ruodami pasakyti, kad 
visoje jos poezijoje, 
kaip pagrindinis bruo
žas, tvinksi nuoširdu
mas, paprastumas ir 
kuklumas.

— Poezija man buvo 
ir yra gyvenimo tikslas 
ir vertė, nes kituose ma
no gyvenimo takuose tė
ra maža švelnių dobilė
lių, — sako ji kalbėda
ma apie savo literatūri
nį darbą biografinėje 
apybraižoje.

Mes, be abejo, nesu-r 
tiksime su rašytoja, kad 
kituose jos gyvenimo 
takuose "tėra maža švel
nių dobilėlių" — ji yra 
išvariusi gilią ir.plačią 
vagą kultūriniame ir vi
suomeniniame Detroito 
lietuvių gyvenime — ir 
mes tikime, kad jos 
"švelnūs dobilėliai", 
nors ir išauginti did
miesčio pavėsyje ir to
li nuo tėvynės, ilgai žy
dės ir kvepės lietuviš
kais kvapsniais, nes 
juos sėjo ir laistė dos
ni taurios ir karštai Lie - 
tuvą mylinčios Lietuvės 
ranka. Marija Sims - 
Cerneckytė buvo ir li
ko tikra lietuviška gėlė 
svetimo didmiesčio pa
vėsyje.

Čiurlionio ansamblis, kuris š( šeštadienj, sausio 22 d. 7 v.v. šv. Jurgio parapijos salėje atliks operą 
chorines ištraukas su sol. Irena Grigaliūnaite. j, Garlos nuotrauka

ČIURLIONIO ANSAMBLIO PAGERBIMAS
Banketas ir koncer

tas, skirtas mūsų iški
liajam meno vienetui 
pagerbti, įvyks š.m.sau
sio 22 d. 7 vai. vak. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Programoje: pagerbimo 
akademija, koncertinė 
dalis, kurią išpildys 
pats Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas mu
ziko Alfonso Mikulskio, 
vaišės ir šokiai.

Mes visi gerai prisi
mename su kokiu entu
ziazmu šį meno vienetą 
išleidome į Pietų Ame
riką. Turime pripažinti 
jog jis mūsų neapvylė. 
Dar ir šiandien tiek lie
tuvių, tiek ir amerikie
čių spauda šįdidingąme
no vienetą, o su juo kar
tu ir Lietuvos vardą, gra
žiai prisimena. Daug sa
vo brangaus laiko jie pa
šventė besiruošdami 
šiai išvykai, to jiems 
nieks nesugrąžins ir už 
tai niekas nebeatlygins,

tačiau mes patys jausta
me pareigą atvykti į mi
nėtąjį banketą ir savo 
dalyvavimu pareikšti pa
dėką tiems, kurie taip 
gražiai garsino paverg
tos Lietuvos vardą.

Šį Čiurlionio Ansamb
lio pagerbimą ruošia 
specialiai sudarytas ko
mitetas iš Clevelando 
LB Apylinkės ir Ohio LB 
Apygardos valdybų atsto
vų, kuriam pirminin
kauja K. Žiedonis.

Bilietus, po $10 dole
rių asmeniui, galima įsi
gyti pas rengimo komi
teto iždininką P. Bielinį, 
tel. 531-4111; F. Eidimtą, 
tel. 692-1129 ir O. Jokū- 
baitienę, tel. 681-9143. 
Galima užsisakyti pavie
niai arba atskirais sta
lais ( 10 asmenų stalas).

Turint mintyje, jog 
čiurlioniečių baliai vi
suomet pasižymi gera 
nuotaika ir vaišingumu, 
tad ir publika pasistengs

įsigyti bilietus iš anks
to, nes paskutinėm die
nom gali jų ir pritrūkti. 

Rengimo Komitetas
CLEVELANDO 

LIETUVIAI REMIA 
SALEZIEČIUS

Susidarius Clevelande Sa
leziečiams remti komitetui, 
atrodo, kad veikla saleziečių 
naudai sėkmingai plinta.

Esama vilties, kad Ohio bei 
Clevelande mūsų visuomenė 
pasieks kilnesnių ir dides
nių pasekmių, negu kitų 
vietovių veikėjai. Geros va
lios ir energiios netrūksta.

Amerikos Saleziečių Ry
tų Provincijos Centro dova
nų paskirstymas reikalin
gas ypatingo dėmesio, nes 
gausiai dalyvaudami laimė
tume žymią pelno dali Lie
tuvių saleziečių naudai, 
šiuo tarpu bilietai sklinda 
gana lengvai. Platintojams 
sąlvgos labai patogios.

Pinigų rinkimas aukų la
pais vyksta kiek sunkiau, 
bet pastangas didina nuolat 
augą nuoširdžių globėjų 
skaičiai.

Saleziečių Romoje (Litu- 
ani Don Bosco) išleistos 
knygos, ypač įdomios ir 
naudingos jaunimui bei vai
kams, platinamos įvairių 
pobūvių progomis lygiai 
kaip ir nuolat randamos 
Patria — B. Gaidžiūno ir 
Baltic Delicatessen — F. 
Eidimto krautuvėse. Susi
domėti tikrai verta.

Patvarus saleziečių ke
liautojas, plačiausiu akira
čių kunigas P. Urbaitis, 
SDB, jau baigia savo žygius

CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENĖ 
MALONIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI Į

ANTHONY J. GAROFOLI PASKAITĄ: 
’TOLITICS OF EXPEDIENCY OR 

POLITICS OF PRINCIPLE”
Penktadienį, sausio 21 d., 8:30 v. vakaro, 

Union Savings & Loan Association salėje, 
5106 Wilson Mills Road — kampas 

Richmond ir Monticello.
Paskaitą rerigia

Amerikoj Lietuvių Konservatorių Klubas

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 
$20,000.00.

SUPERIOR 
SAVINGS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

Amerikoje. Vasario 27 d. 
šv. Jurgio parapijos svetai
nėje rengiama tam žymių 
nuopelnų pasišventėliui iš
leistuvės ir pagerbimas, kur 
laukiama apsti dalyviais 
mūsų visuomenė: globėjai, 
rėmėjai ir pritarėjai. Turi
me būti dėkingi ir linkėti 
geros kloties Vytėnams 
(Frascati).

Vladas Braziulis
• Clevelando birutiečių 

vardu dėkoju už malonią 
paslaugą talpinant mūsų 
veiklos žinias Dirvos pusla
piuose. Kartu siunčiu 15 
dol. Dirvai paremti. Su ge
riausiais linkėjimais. Izabe
lė Jonaitienė.

Dirva už auką birutie- 
tėms nuoširdžiai dėkoja.

• Grandinėlė, tautinių 
šokių grupė, intensyviai 
ruošiasi savo koncertui ko
vo 5 d. Euclid gimnazijos 
auditorijoje, 711 E. 222 St.

• Cleveland Trust banko 
centrinio skyriaus įstaiga 
istoriniame banko pastate 
kampas Euclid ir 9 St. nuo 
sausio 19 dėl vidaus per
tvarkymų perkeliama i kitą 
vietą į 9 St. ir Huron Rd. ir 
atidaromi nauji patarnavi
mai naujame pastate iš 9 
St.

• Ieškau pirkti mot. tau
tinių rūbų. Skambinkite 
481-6562. (5-6)

PETRAS KUDUKIS 
PILDO INCOME TAX 

PAREIŠKIMUS
Suinteresuoti skambinki

te: 932-0959; 2958 Hamp- 
shire Rd., Cleveland Hts., 
Ohio 44118. (4-5)

Teiraukitės bet kuriame SUPĖRIOR 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

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

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

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Stasys Lozoraitis jr.:, 
Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto, sausio 10 d.-kartu su 
visu diplomatiniu korpusu, 
buvo priimtas iškilmingoje 
a u d i e n c ijoje Popiežiaus 
Pauliaus VI.

šia proga S. Lozoraitis jr. 
Lietuvos vardu palinkėjo 
Šv. Tėvui pačios didžiausios 
sėkmės jo sunkioje ir kil
nioje užduotyje valdant vi
sos Bažnyčios reikalus ir 
išreiškė labai gilaus dėkin
gumo jausmus už nuolat ro
domą tėvišką palankumą 
lietuvių tautai. S. Lozorai
tis jr. pabrėžė, kad lietu
viai katalikai visuomet bu
vo ir palieka ištikimi šv. 
Sostui.

Popiežius labai nuošir
džiai padėkojo už išreikštus 
Iikėjimus ir pažymėjo, kad 
jis niekad neužmiršta Lie
tuvos reikalų, kuriuos ge
rai pažįsta.

• ALT S-gos Worcesterio 
skyriaus valdyba atsiuntė 
100 dol. savo įnašo Vilties 
draugijoje padidįnimui. J. 
Matulevičius pridėtam laiš
ke rašo: "Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiais, ‘sky
riaus valdyba Vilties drau
gijai savo įnašą padidina 
100 dol. Įžengus j 1972 me
tus, Vilties draugijai, Dir
vos leidėjams ir adminis
tracijai linkime griausios 
sėkmės užsibrėžtuose dar
buose. Tegul Dirva būna iš
eivijoje tuo kelrodžiu už ne- 
pailstomą troškimą laisvės 
mūsų tautai”.

Už paramą ir linkėjimus, 
kurie mus sustiprina darbe, 
nuoširdžiai dėkojame.

• Dr. J. Balys, Naujosios 
Vilties žurnalo redaktorius, 
atsiuntęs Dirvai 30 dolerių, 
rašo:

"Skaitau skelbimą, kad 
Dirvai reikia naujų prenu
meratorių, siunčiu 30 dol. 
ir prašau siuntinėti laikraš
tį tiems, kurie norėtų jį 
skaityti, bet neįstengia už
simokėti (manau, kad tokių 
yra, pirmiausia gyvenančių 
ne JAV ir Kanadoj)”.

Dėkojame tų, nepajėgian
čių užsimokėti prenumera
tą, vardu — jiems bus di
delis džiaugsmas skaityti 
Dirvą,

• Albinas ir Ieva Trečio
kai, iš Orange, N. J., nuo
širdūs Dirvos rėmėjai, at
siuntė 16.50 dol. su trumpu 
laiškeliu:

"Dirvos platinimo vajų 
man sutrukdė žmonos su
sirgimas. Jau 3 savaitės kai 
ligoninėje, širdies operaci
ja buvo sėkminga ir jau ge
rėja. Siunčiu 16.50 dol. dėl 
Dirvos skaitytojų ir prašau 
parinkti du: vieną kuris ne
išgali užsimokėti prenume
ratą ir 1 studentą”.

Dėkojame už paramą Dir
vai ir linkime Ievai kuo 
greičiau pasveikti, kad vėl 
galėtumėme matyti suva
žiavimuose ir seimuose.

• Detroito Lietuvių Kul
tūros Klubas už talpinamus 
to klubo veiklos aprašymus 
1971 metų laikotarpyje, iš 
savo kuklių išteklių pasky
rė Dirvai auką $5.00 ir per 
bendradarbį A. Grinių pri
siuntė Dirvai.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• šaulių IlI-ji Kultūrinė 
Savaitė įvyks šiais metais 
liepos 8-15 d. pas tėvus 
Pranciškonus Maino valsti
joje prie Atlanto vandeny
no, gražios gamtos aplinku
moje.

Šauliai ir šaulės iš anks
to rezervuoja savo atosto
gas ir apie dalyvavimą šio
je kultūrinėje savaitėje 
praneša savo kuopos valdy
boms iki balandžio 30 d.

• ŠALFASS pereitais me-. 
tais išrinkta naujoji valdy
ba pasiskirstė pareigomis 
taip: pirm. Jonas Baris, 
4529 W. 64 Place, Chicago, 
III. 60629, tel. (312) 582- 
5939; I vicepirm. dr. Ed. 
Ringus, II vicepirm. J. Bag
donas, sekr. Z. žiupsnys, 
ižd. A. Grinius, nariai R. 
Korzohas, A. Lauraitis, A. 
Tauginas, V. Umbrazas, R. 
Underys.

Valdyba, vadovaudamasi 
Sąjungos principais ir ve
dama jos tikslų, sieks gai
vinti ir išlaikyti tautinę są
monę lietuvių sportuojan
čiame jaunime bei organi
zuoti lietuvišką sportinį ju
dėjimą, vykdant varžybas, 
steigiant institucijas, nu*- 
statant pagrindines fizinio 
auklėjimo ir sporto gaires.

Sąjunga stengsis ir toliau 
dalyvauti bei reprezentuoti 
šiaurės Amerikos lietuvius 
tarptautinėse varžybose ir 
organizacijose.

Sąjunga, jungdama akty
viuosius sportininkus ir 
sporto darbuotojus draus
mingos organizacijos rė
muose bei rūpindamasi 
sportinio lygio kėlimu, deri
na savo veiksmus ir sporti
nį gyvenimą su kitų lietu
viškų organizacijų tikslais.

• Gen. St. Raštikio atsi
minimų trečią tomą išleisti 
ruošiasi Chicagos skautai.

• ALIAS Bostono sky
riaus susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Bru- 
tenis Veitas, sekr. Dalia 
Ivaškienė, ižd. Leonas Ru- 
džiūnas.

• Dail. V. K. Jonynas su
tiko pirmininkauti komite
tui, kuris tvarkys tradicinę 
LB New Yorko apyg. ren
giamą žiemos didžiąją dai
lės parodą, vasario 19-27 d. 
Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. Dailininkai prašomi 
registruotis LB apygardo
je: A. Vakselis, 84-20 112 
St., Richmond Hill, N. Y. 
11418.

• Lietuvių Fondo naują 
1972 m. valdybą sudaro: 
dr. J. Valaitis — pirm., A. 
Rėklaitis — I vicepirm., J. 
Kučėnas — II vicepirm., St. 
Džiugas — III vicepirm. 
(lietuvių spaudos ir radijo 
informacijos vadovas), K. 
Girvilas — sekretorius, K. 
Barzdukas — iždininkas, P. 
Želvys — iždo globėjas.

DETROITO ŠAULIŲ 
VEIKLA

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos metinis susirinki
mas įvyks vasario 20 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose.

Bus renkamas kuopos 
pirmininkas, valdybos na
riai, sekcijų vadovai, revi
zijos komisija ir garbės 
teisntas.

Stasio Butkaus ir švytu
rio šaulių kuopos užpirko 
prie Dainavos stovyklos ki
toje kelio pusėje 8 akrus že
mės sklypą už $4,000.00.

šis žemės sklypas pagy
vins šaulišką veiklą, suriš 
šaulius glaudžiau ir jie bus 
savo sodybos šeimininkais. 
Ten bus įruošta šaudykla ir 
Įrengta patogi vieta kultū
riniams išvažiavimams. Vy
resniesiems bus poilsio vie
ta, o jaunimui sporto.

Šauliai už užpirktą žemę 
visų pinigų nesumokėjo ir 
prašo lietuvius prie šio že
mės sklypo išpirkimo prisi
dėti.

Kuopos valdyba, ieškoda
ma pajamų, pakvietė Cleve
lando Grandinėlę, kuri su
tiko atvykti ir duoti savo 
koncertą balandžio 9 d., 3 
vai. p. p. 1501 Beech Daly

Kristijono Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje mokiniai suvaidinę V. Vaitkevičienės vaidinimą "Gyvie 
ji žaisliukai". Apačioje publika žiūri vaidinimo. ,-----------------------žiūri vaidinimo, V. Noreikos nuotrauka

K. Donelaičio 
mokyklų 

eglutė

Sunku rasti salę, kuri 
patogiai sutalpintų pus
penkto šimto mokinių, o 
kur dar tėveliai ir sve
čiai? kr. Donelaičio 
mokyklos šią problemą 
sėkmingai išsprendė — 
žemesniosios ir aukštes
niosios mokyklos moki
niai savo Kalėdų Eglutę 
šventė atskirai, nors ir 
tą pačią dieną — gruo
džio 18.

Žemesniosios mokyk
los mokiniai, paruošti 
mokyt. L. Buivydaitės - 
Ambrosini ir Kr. Stan
kutės, suvaidino kalėdi
nį mokyt. V. Vaitkevi
čienės vaizdelį "Gyvie
ji žaisliukai", kuriam 
dekoracijas sukūrė J. 
Jūrkšaitis, talkinamas 
K. Kaminsko. Vaikų 
darželio mažiukai, pasi
puošę gražiais stirniu- 
kų kostiumais, deklama
vo savo mokyt. D. Ge- 
lažiūtės eilėraštį "Stir 
niukai" (ji ir drabužius 
suprojektavo; dar šoko 
I, II ir III sk. mokiniai, 
o jiems vadovavo muzi
kos mokyt. V. Gutaus
kas ir A. Paulikaitis. 
Programa buvo vaizdi, 
trumpa, kruopščiai pa
ruošta, kad net mažiau
sieji žiūrovai ramiai sė
dėjo ir susidomėję sekė 
sceną. Atvykęs Kalėdų 
Senelis —R. Kosmonas, 
Sr., visus apdovanojo.

Aukštesniosios mo
kyklos mokiniai patys 
susiplanavo ir pasiruo
šė kalėdinę programą. 
Pasirodė kiekviena kla
sė atskirai, o po pro
gramos sekė kuklios 
vaišės ir dovanų pasi
skirstymas. Tiek moky
tojai tiek mokiniai jau
tė šiltą draugiškumo ir 
bendradarbiavimo dva
sią, todėl Eglute visi bu
vo patenkinti.

Darbščiųjų Tėvų ko
miteto (ypač V. Kos-

Rd., Dearborn Hts. (ten 
kur buvo Čiurlionio ansam
blio koncertas).

Kuopos valdyba kviečia 
visus lietuvius prisidėti prie 
programos išleidimo, Įde
dant joje savo ir bičiulių 
sveikinimus. Taip pat pra
šoma iš anksto įsigyti bilie
tus ne tik sau. bet ir savo 
kaimynams lietuviams ir 
amerikiečiams.

A. Grinius

Mokyklos vedėjas J. Širka sveikina mokyt, L. Buivydaitę - Ambro- 
sini, režisavusią V. Vaitkevičienės vaidinimėli "Gyvieji žaisliukai". 

V. Noreikos nuotrauka

m* fa®Br J1F i Wi ra

monienės ir R. Chi- 
apettos) narių bei kla
sių globėjų nagingumo 
dėka mokykloje buvo 
pardavinėjami meniški 
šiaudinukai, kuriuos ne 
truko išgraibstyti tėvai 
ir svečiai. (db)

KVIEČIA Į BALIŲ
A. L. T. S-gos Chicagos 

skyrius š. m. sausio mėn. 22 
d., 7 v. v. gražioje Lietuvių 
tautinių namų pastogėje, 
6422 So. Kedzie Avė. ruo
šia nuotaikingą balių su me
nine programėle. Skyriaus 
valdyba kviečia visus na
rius ir plačiąją Chicagos 
lietuvišką visuomenę atsi
lankyti į šį balių, kuriame 
prie geros muzikos bus kul
tūringai praleistas šeštadie
nio vakaras.

Šie metai yra Jaunimo 
Metai, tai šiame baliuje lau
kiamas ir mūsų gražusis 
jaunimas.

Stalai po 10 asmenų. Vie
nam asmeniui su šalta ir 
šilta vakariene kaštuoja 
7.50 dol. Dėl rezervacijos 
galima skambinti pirm. O. 
Biežienei, tel. RE 7-7868 
arba p. E. Matutiėnei — 
PR 8-4236. (jj)

• Kazys ir Antanina ši
muliai, kurie Lemonte, III. 
turi gražią farmą ir vasa
ros metu čia gyvena, perei
tais metais Floridoje, N. 
Palm Beach, netoli Vytauto 
ir Albinos Tomkų, įsigijo 
vienos šeimos namą, kuria
me žiemos metu gyveną, o 
kitą apartamentą iš 10 bu
tų, kuriuos nuomoja vasa
rotojams. Kaip rašo vasa
rotojų netrūksta. K. šimu
lis yra senas tautinės min
ties užsibrėžtų darbų rėmė
jas. Įsigijant Tautinius na
mus Chicagoje p. šimuliai 
prisidėjo su stambią sumą 
pinigų ir darbu. Daug kul
tūriniu darbų p. šimuliai 
yra parėmę. Tad linkėtina 
naujam biznyje geros sėk

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

Eastern Arkansas Progrešsive 
Communly 35 Milės from Memphis. 

MEDICAL TECHNOLOGIST 
REG1STERED ASCP 

Salary commensurate with 
experience & ability. 

REGISTERED NURSES 
For all services and all shifts. Ex- 
cellent salary. Plūs shift differential 

for evening čc night duties.
ALSO 

PHYSICIANS 
GENERAL PRACTIONERS 
Liberal Personnel Policies. 

Apply call or write to Administrator 
FORREST MEMORIAL HOSPITAL 

Box 667
Forrest City, Arkansas 72335 

501-633-2020

mės, o vasarą vėl sugrįžti į 
Lemontą vaisių auginti.

MIAMI BEACH NĖRA 
ŽIEMOS, Vainų resorte 
praleisit žiemą pasimau- 
dant jūroje.

Išnuomojami butai ir 
kambariai su visais patogu
mais. 8210 Harding Avė., 
Miami Beach, Florida, tel. 
(305) 864-3586.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Vaišnys, Waterbury ... 2.00 
J. Nurka, Hartford ........... 7.00
E. Varkojis, Gulfport .... 5.00 
P. Bielskus, Brooklyn ... 2.00
J. Janužis, SterlingHts... 2.00
P. Stankus, Hartford........ 5.00
V. Bražėnas, Ft. Myers .. 2.00
S. Velbasis, Chicago 4.00
K. Vėlyvis, N. Madison ... 2.00
T. Savickas, Monticello ... 2.00
V. Domeika, Fairfield......2.00
K. Stephens, Mentor ..........L 00
K. Daugvydas, Detroit........ 5.00
O. Šarūnas', Hamilton....... 2.00
A. Misiūnas, Chicago 1.00
M. Vitkus, Detroit...............1.00
V. Lozoraitis, Linden.......2.00
B. Tiškus, E. St. Louis ....2.00
I. Budreckas, Chicago ..... 5.00
J. Rugienius, Detroit........ 3.00
V. Petrauskas, N. Chicago 1.00
J. Gelažius, Chicago ..........2.00
F. Andriūnas, VVyncote.... 7.00
K. Bačauskas, VVoodhaven 2.00
J. Babušis, Los Angeles .. 2.00 
S. Pociulis, Kenosha.......2.00
M. Kavolis, E. Dubuąue ... 5.00
A. Lapšys, Dedham..........2.00
B. Burba, Detroit............ 2.00
V. Gilys, Glendale.......... 5.00
L Matusevičius, Evanston 7.00
P. šliteris, Waukegan .... 2.00
P. Kudukis, Cleveland .... 7.00 
A. Drasutis, Oak Park .... 3.00 
J. Laškus, Chicago...........2.00
S. Baniulis, Chicago........ 2.00
A. Krakauskas, Chicago ... 2.00 
P. Pagojus, Detroit ....... 2.00 
J. Vigelis, Collingswood .. 2.00 
P. Mičiulis, Calumet City 2.00
R. Vaišnys, Mt. Carmei.. 2.00 
P. Dagys, Columbus ...... 2,00
J. Kleinaltis, E. St. Lois 2.00
L. Naglius, Chicago........ 2.00
C. Tamšauskas, Phila.... 2.00
A. Rūkas, Chicago .......... 2.00
G. Alksninis, Maspeth •••• 2.00 
P. Si r gėda s, Chicago •••••• 2.00
I. Dilis, Hillside............12.00
P. Pečiulis, Hobart........  7.00
L, Ličkus, Chicago •••••••• 1.00
č. Douvan Cleveland ....... 2.00
K. Ramonas, Chicago ••• 12.00 
K. Miltakis, Detroit ...... 3.00 
K. Bruožis, Cleveland ... 1.00
S. Jonaitis, Edinboro •••• 2.00
M. Barniškis, Cleveland 5.00 
Dr. Tamošaitis, Florida 2.00
G. Juškėnas, Cleveland .. 4.00 
A. Bliūdžius, Detroit...... 3.00 
K. Valiukas, Cleveland ... 2.00 
V. Mileris, Livonia ........ 7.00 
V. Petraitis, Toronto ... 10.00
J. Rekašius, Detroit .....5.00
F. Janonis, Brockton •••• 2.00 
J. Bagdonas, Woodhaven .. 2.00 
V. Bakūnas, Willowick .... 2.00 
J. Šablauskas,San Salvador 5.00 
S. Giedrikis, So. Orange .. 2.00 
J. Rimkūnas, Hammond ... 5.00
M. Aukštaitė Willowdale...2.00 
J. Krištolaitis,Cleveland..7.00 
M. Dausa.Ilsington............. 2.00
A. Nasvytis, Cleveland......5.00
J. Dalbokas, Los Angeles 2.00 
V, Adams, Akron ••••••••••e 2.00 
M. Pruvinas, Chicago ••••• 00
H. Brazaitis,Willoughby„ 10.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

WANT JOURNEYMAN 
or

IST CLASS SKILLED
DIE MAKERS

Progressive die experience necessary. 
Mušt have job shop experience.
Full time, days, fringe benefits and 
overtime.

Z1P TOOL & DIE
15325 Brookpark Rd.

Cleveland, Ohio
(2-8)

(4-13)
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