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BRANDTO SĖKMĖ
BUVO PAGRĮSTA VOKIEČIU PASITENKINIMU SAVIMI 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPorai savaičių po vo
kiečių rinkimų praėjus į 
juos jau galima pažvelg
ti atitrauktai, nepasiduo
dant momento įspūdžiui. 
Taip žiūrint, gali prieiti 
gana įdomių rezultatų. 
Jei, pavyzdžiui, pažiūri

vvilly Brandt — vokieciy pasitikėjimo savimi simbolis..
Eriko Meškausko nuotrauka

į rinkiminį plaktą, skel
biantį: "Deutsche wir
koennen stolz sein auf 
unser Land" (Vokiečiai, 
mes galime didžiuotis sa
vo kraštu) — ir bandysi 
įspėti, kuriai partijai 
toks plakatas priklauso, 
pirma mintis bus, kad 
tai kurios dešiniosios 
partijos šaukimasis. Iš 
tikro, tai buvo vokiečių 
socialdemokratų plaka
tas, kurie daugelyje at
vejų savo partijos raudo
ną spalvą pakeitė tautine 
trispalve.

Atrodo, kad tas plaka
tas atitiko vokiečių nuo
taikom. "Nė vienas vokie
čių politikas nedrįso po 
II Didžiojo karo — rašo 
NEWSWEEK — ta tema 
trimituoti taip garsiai 
ir... su tokiais gerais re
zultatais. Grąžindami 
Brandtą į valdžią su pa
togia dauguma, visų luo
mų vokiečiai pareiškė, 

VLIKo seimo dalyviai klausosi pranešimų. J. Garlos nuotrauka

kad kaltės jausmas, juos 
kankinęs ketvirtį šimtme
čio, galų gale išnyko ir 
kad Vokietija vėl yra iš
didi."

Negali sakyti, kad ne

būtų kuo didžiuotis. Tie
sa, Brandto vyriausybė, 
praktiškai imant, nura
šė visas atimtas terito
rijas ir net Rytų Vokie
tiją, tačiau nė krikščio
nys demokratai nežadė
jo rinkikams atstatyti bu 
vusią Vokietiją, vienin- 
tėlis jų priekaištas buvo 
tas, kad jie, rasit, derė- 
damiesi su sovietais, bū
tų išsiderėję daugiau. Ta
čiau tai nebuvo konkretus 
įrodymas, kad iš tikro ga 
Ii greitai ir drastiškai pa
keisti per 27 metus nu
sistovėjusią padėtį.

Sunku ginčytis dėl kitų 
pasididžiavimo vertųpa- 
sisekimų. Vakarų Vokie
tijos GNP (gross national 
produet) — gaminių bei 
patarnavimų vertė pasie
kė 235 bilijonus dolerių 
ir yra ketvirtoje vietoje 
visame pasaulyje po 
JAV, Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos. Vokiečių mar

kė, nepaisant infliacijos, 
laikoma bene stipriau
sia valiuta pasaulyje. 
Jdomu, kad tokia eiga bu
vo ne tik Vakarų Vokie
tijoje, bet ir sovietų pa
vergtoje Rytų Vokietijo
je, kurios ūkinė situaci
ja yra geriausia visame 
Rytų bloke.

Trumpai, net kukliausi 
vokiečiai šiandien gali 
sakyti esą, jei ne geres
ni, tai bent neblogesniuž 
kitas tautas. Žmonės, ku
rie Hitlerio laikais turė
jo daugiau ar mažiau įta 
kos, kurie ėjo tais laikais 
kokias nors pareigas, jau 
pasiekė pensijos am
žiaus. Nauja karta nejau
čia jokio sąžinės griauži 
mo.

Žinia, kur yra šviesa, 
ten netrūksta ir šešėlių. 
Jaunimas, kaip ir Ame
rikoje, yra kritiškai nu
siteikęs. Daugeliui jų nu
sistovėjusi tvarka, turto 
koncentracija vienose 
rankose (70% visos tau
tos turto priklauso 1,7% 
gyventojų) nepatinka. Ta 
čiau socialdemokratai to 
klausimo visai nekėlė, 
kas įrodo, kad nusistovė
jusi santvarka daugumai 
praktiškai yra visai pa
kenčiama. Antra vertus,. 
negalima užmiršti, kad 
nors socialdemokratai 
aplenkė krikščionis de
mokratus, jiems vistiek 
reikalinga laisvųjų de
mokratų - liberalų tal
ka. Tie yra už laisvą ūkį 
ir priešinsis bet kokiom 
priemonėm kontroliuoti 
ūkinį gyvenimą.

Liberalai greičiausiai 
nebūtų surinkę reikalin
gų visų 5% balsų pasilik
ti seime (jie gavo 8,3%), 
jei jų dabartinis vadas 
Walter Scheel nebūtų už 
sienio reikalų ministeris 
ir tuo būdu gautų kartu 
su Brandu garbės divi- 
dentus už užsienio poli
tiką.

Žodžiu, rinkimai, ku
riuose dalyvavo 91,2% 
rinkikų (JAV tik 55%) pa
rodė, kalbant su Brand- 
tu, Vokiečių naujai at
gautą pasitikėjimą savi
mi. Vokiečiai, sako rašy 
tojas Guenter Grass, už 
miršo nacių praeitį, kuri 
jiems neleido glaudžiau 
sutapti su kuria nors ki
ta partija ir demokrati
ją laiko kaip savo "way 
of life", o ne primestą 
"superstruktūra".

VLIKo seimo posėdžius Clevelande atidarant. Už prezidiumo stalo sėdi: prezidiumo sekretoriai An
tanas Gargasas, Stasys Lazdinis, prez. pirmininkas Marius Blynas ir pavaduotojas Juozas Stempužis. 
Prie mikrofono kalba seimui rengti komiteto pirmininkas Juozas Daugėla. J. Garlos nuotrauka

VLIKO SEIMAS CLEVELANDE
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto Sei 
mas įvyko š.m. lapkričio 
25-26 dienomis Clevelan
de, Hollanden Housevieš
butyje. Seimas buvo gau
sus dalyvių, svečių ir ga
vo daug sveikinimų.

Jonui Daugėlai, Seimui 
ruošti komiteto pirmi
ninkui, lapkričio 25 d. 10 
vai. 20 min. trumpu žo
džiu pasveikinus Seimą, 
buvo pakviestas tarti žo
dį Clevelando burmist
ras Ralph J. Perk. Bur
mistras pasveikino Sei
mą, pasidžiaugė Cleve
lande gyvenančių lietuvių 
gražia veikla ir toliau iš
dėstė savo aiškų suprati
mą apie Lietuvos ir kitų 
okupuotų kraštų nenuils
tamas kovas dėl išlaisvi
nimo iš komunistinės 
priespaudos. Palinkėjo 
Seimui geros sėkmės.

Kun. Kęstučiui Žemai
čiui sukalbėjus maldą, 
oficialiai pradėjo seimo 
sesiją Vliko pirmininkas 
dr. Juozas K. Valiūnas 
savo įžangine kalba.

Dr. Valiūnui pasiūlius, 
pritarimo būdu Seimo pir. 
mininku buvo išrinktas 
Marius Blynas, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio pirmi 
ninkas; jo pavaduotoju — 
Juozas Stempužis, Vieny
bės Sąjūdžio atstovas. 
Seimo sekretoriais buvo 
išrinkti Antanas Garga
sas, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos at
stovas ir Stasys Lazdi
nis, Rytų Lietuvos Re

zistencinio Sąjūdžio at
stovas.

Sudarius Seimo prezi
diumą buvo sudarytos ko
misijos. Į mandatų komi
siją įėjo: J. Daugėla, K, 
Veikutis, A. Pautienius. 
Į nutarimų komisiją įė
jo A. Kasulaitis, T. Blins
trubas, kun. A. Stašys, 
dr. M. Anysas ir dr. B. 
Radzivanas.

Seimą žodžiu sveikino: 
Lietuvos Atstovybės Wa- 
shingtone vardu, jos pata
rėjas dr. Stasys Bačkis, 
Pasaulio Lieuvių Bend
ruomenės vardu — jos 
pirm. Stasys Barzdukas, 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos vardu — 
vicepirmininkas dr. Ed
mundas Lenkauskas, 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu — vicepir
mininkas dr. Jonas Va
laitis. Visi sveikintojai 
linkėjo Seimo darbams 
sėkmės, o Lietuvai — 
savp nepriklausomybės 
greitesnio atstatymo. 
Raštu Seimą sveikino: 
Min. Stasys Lozoraitis 
— Lietuvos Diplomatijos 
Šefas, Anatolis Grišo- 
nas — Lietuvos Atsto
vas Urugvajui, prof. Jur
gis Baltrušaitis — Lietu
vos Atstovas Prancūzi
jai, Vincas BalickEis — 
Lietuvos Atstovas D. Bri
tanijai, Jonas Žmuidzi- 
nas — Lietuvos Gen. Kon
sulas Toronte, Anicetas 
Simutis — Lietuvos Gen. 
Konsulas New Yorke, Ju
zė Daužvardienė — Lie

tuvos Gen, Konsulė Chi
cagoje, JAV LB Tary
bos pirmininkas Vytau
tas Kamantas, Kanados 
LB Krašto Valdybos 
pirm. Eugenijus Cupins- 
kas, Balto Valdybos 
pirm. Marija Rudienė, 
Jaunimo Žygio už Tikė
jimo Laisvę Komiteto 
pirm. Romualdas Bub- 
lys, Batuno pirm. Kęs
tutis Miklas, Argenti
nos Lietuvių Organiza
cijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. Artūras Mičiu
das, Venezuelos Lietu- 
tuvių Savišalpos B-nės 
pirm. Vladas Venckus, 
Argentinos Lietuvių Bal 
so leidėjas Pranas Ožins 
kas ir redaktorius Kons
tantinas Norkus, Lietu
vių Radijo Forumo Chi
cagoje leidėjas Antanas 
Rudis, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje sekreto
rius Algirdas Budrec- 
kis, Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos 
Europos Tarybos pirm. 
A. Venskus, Naujosios 
Anglijos radijo progra
mų vedėjas Bostone Ste
pas Minkus, Čiurlionio 
ansamblio dirigentas ir 
vadovas Alfonsas Mikuls
kis.

Po sveikinimų Seimas 
išklausė dr. St. Bačkio 
paskaitą "Tarptautiniai 
įvykiai ir Lietuva". Pas 
kaitos diskusijose daly
vavo 11 kalbėtojų.

Pasibaigus šioms dis
kusijoms, buvo pradėti 

(Nukelta į 2 psl.)

Clevelando meras lUlPh I. Perk, pasveikinu VLIKo seimą pridaromajame posėdyje, vakaręirrum- 
pain atsilankė J ISkUmlng, vakariene, dar kari, pasveikinti seimo dalyvius .r svedusU plinka. 
mės Lietuvos laisvinimo darbe.
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PRAEITIES ŠEŠĖLIAI (4)

APIE RASEINIŲ MAGDĘ IR 
KITUS DALYKUS K. MA ZONAS

Kas nenuolatos Lietu
voje pasitaiko vasara 
1914 metų buvo giedri, šil
ta ir graži; javai gerai 
užderėjo ir ūkininkų kal
bos, aišku, daugiausiai 
sukosi apie derliaus nu
ėmimą jo realizavimą ir 
kainas. 1906 metų revo
liucijos bangos jau buvo 
aprimusios ir jos teigia
mos mūsų atžvilgiu pasė
kos jautėsi. Gyvenimas 
bent kaikuriais atžvil
giais palengvėjo ir nusi
stovėjo. Atgautoji spauda 
gyvino visuomeninį gy
venimą ir žymiausi ano 
meto laikraščiai Vil
niaus Žinios ir Šaltinis 
ir ne taip jau švelniai 
pasiginčydavo pasaulė
žiūros ir politiniais klau
simais. Priešrjnkiminiu 
metu į rusų "durną" (sei
mą) aistros padidėdavo 
ir ginčai paaštrėdavo. 
Lietuva kuri per visą 
XIX šimtmetį išskyrus 
sukilimą savo žemėje 
rimto karo bei karinių 
veiksmų nepatyrė ir ne
išgyveno, gi XX-jo am
žiaus pradžioje karai vy
kę Balkanuose arba ir ru
sų - japonų karas vykęs 
daugelio tūkstančių kilo
metrų atstumoj rytų Azi-

VLIKO SEIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Vliko veiklos praneši
mai. Tarybos darbų ap -pildomos naujais bėgamo 
žvalgą — Vliko Finan- jo gyvenimo ir progreso 
sų Tvarkytojas Jurgis
Valaitis ir Antanas Raz- da spaudos vargai ir ne- 
gaitis, Tautos Fondo veik- galavimai didėja, gi in- 
los apžvalgą pateikė 
Fondo vicepirmininkas 
Zenonas Jurys ir Kana
dos Tautos Fondo įgalio
tinis Augustinas Kuolas. 
Z. Jurys nurodė, kad š. 
m. sausio 1 d. fonde buvo 
$23,741.41 ligi lapkričio 
20 d. buvo gauta $37, 
437.23. Tad iš viso su
darė — $61,180.64. Iš tos 
sumos Vliko Valdybos 
darbams finansuoti buvo 
duota $47,317.59. Fondo 
veiklos reikalams išleis
ta $1,317.59. Tad lapkri
čio 20 dienai Fonde liko 
$13.863.05. Pažymėtina, 
kad be bendrųjų Vliko iš
laidų, kurios sudaro dau
giausia Eltos biuletenių 
— lietuvių, anglų, italų, 
vokiečių ir prancūzų kal
bomis leidimas bei ra
dijo stočių, iš kurių kal
bama Lietuvai programų 
išlaikymas, buvo dar dvi 
žymesnės išlaidų pozici
jos, būtent: Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos agresi
jos prieš Lietuvą doku
mentų leidimas: $7,500. 
00 ir dar teks mokėti 
$2,500.00, kai knyga 1973 
m. pradžioje pasirodys, 
ir Bražinskų bylos rei
kalams apie $7,000.00.

Pajamos buvo gautos iš 
pasaulio laisvųjų lietuvių 
betarpiai ir per jų orga
nizacijas taip: iš Tautos, 
Fondo atstovybių Aus
tralijos — $2,046,08,
Anglijos —$2,344.40, Ka
nados — $9,975.40, N. Ze
landijos — $53.48, Vene- savo kilmės tėvynę ir jos 
zuelos — $250.00iš Ame- praeitį sužinoti E.L. ras 
rikos Lietuvių Tarybos sau atsakymą. Jų širdy

je dar teberusenantis sa
vo protėvių šaliai senti-

— $9,000.00, iš visuo
menės betarpiai 
$5,572.74, per Fondo įga- mentas .galėtų dar gai- 
liotinius JAV — $2,355.
00, per organizacijas — 
$4,141.56. C

(Bus daugiau)

vingai suliepsnoti. Sve
timoji spauda, kraštų po 

(E) litikai ir aukštųjų įstaigų 
pareigūnai, kurie savo

jos žemyne atrodė taip to
li nuo mūs ir mažai ar ir 
visai mus neliečia, todėl 
ir pati karo sąvoka atro
dė lyg ir nereali. Todėl ir 
jugoslavo (serbo) Prin
cipo teroristinis aktas 
Serajeve, o greit po to 
sekę ultimatumai bei lie
pos 29 dieną I pasaulinio 
karo paskelbimas buvo 
mūsų žmonėms nelauk
tas, netikėtas ir gązdinan- 
tis. Vargiai ar kas iš lie
tuvių tą dieną nujautė, 
kad šitą dieną užsimez
gė nepriklausomos Lie
tuvos reali atgimimo gali
mybė. Rugpiūčio gale ap
leidau Raseinius. Tokius 
palikau anų laikų prieš
karinius Raseinius ir jų 
apylinkes ir jų vaizdai, 
žmonės bei gyvenimas 
stipriai užsiliko mano at
minty. Kiekvienos enci
klopedijos pagrindinis 
tikslas yra tiekti suglaus
toj formoj kiekvienu klau 
simu bešališką objekty
vią ir tik faktiną infor
maciją nepanaudojant 
bent kokios pagražinimo 
kosmetikos. Bet ir šio 
dėsnio besilaikant ir prie 
geriausių norų bei pas
tangų šiokie tokie netiks 
lumai neišvengiami. Di- 
džioios enciklopedijos 
svetimomis kalbomis lai 
kas nuo laiko išeina nau
jomis laidomis kur paša
linamos pastebėtos klai
dos bei netikslumai ir pa 

faktais. Mūsų padėty ka-

telektualų darbuotojų 
gretos greit retėja, apie 
naują L.E. laidą netenka 
ir galvoti. Jau vien nau
jos ar dar nepatekusios 
svarbios medžiagos pa
talpinimas ir prie šios 
progos pastabėlių netiks
lumų atitaisymui išleidi
mas antrojo L.E. papil
domojo tomo yra bergž
džia pageidavimų svajo
nė. Mūsų šios dienos rū
pestis ir pastangos turi 
būti nukreiptos į jau įpu- 
sėjusios Encyclopedia Li
tuanica nedelstiną užbai
gimą.

Jei L.E. yra gausus in 
formacijos šaltinis vien 
tik lietuvių kalbą mokan
tiems tai E.L. leidžiama 
pasauline anglų kalba ski 
riama visam pasauliui, o 
per tai mūsų tautai ir jos 
kovos byloje turi daug 
platesnę visokeriopą 
reikšmę. Dėka mūsų iš
eivijos kultūrinių bei po
litinių organizacijų ener 
gingos ir sėkmingos veik
los Lietuvos vardas ir 
jos byla vis plačiau ir 
dažniau prisimenama bei 
komentuojama svetimų
jų spaudoj. Netenka abe
joti kad vis daugiau atsi 
randa kitataučių kurie su 
sidomi Lietuva ir lietu
viais. Ypatingai tik se
nosios kartos palikonys, 
kurie savo tėvų kalbos 
nebemoka, bet, jausda
miesi esą lietuviškos kil- 

, mės, daug ką norėtų apie

darbe susiduria su Lietu 
vą ar lietuvius liečian
čiais klausimais E.L. su
ras sau reikalingų teisin
gai nušviestų ir neklaidi
nančių žinių koncentruo
toj formoj, nesirausdami 
po svetimus šaltinius kur 
neretai Lietuvą liečian- 
tieji faktai nušviečiami 
tendencingai mums nepa
lankia ir kenksminga 
prasme. Mūsų kovos by
loje dėl Lietuvos atei
ties E.L. greta su kito
mis kovos priemonėmis 
duoda naują rimtą ir veik
lų pagelbinį įrankį ginklą 
ir todėl svarbu kad visų 
aukščiausių bei aukštųjų 
valstybės įstaigų, uni
versitetų bei viešų bib
liotekų lentynose būtų ir 
E.L.

Ir L.E. prenumerato
rių skaičius buvo neper- 
didelis, o E.L. jų suma
žėjo iki tokio laipsnio, 
kad iš šitos prenumera
tos enciklopedijos leidi
mas atsiduria sunkioj 
padėty, todėl ir mūsų vi
sų pagalba yra būtina ir 
nedelstina. Daugelis iš 
turinčiųjų L.E. neprenu
meruoja E. L. argumen 
tuodami, kad turėdami L. 
E. gerai suprantamoj lie
tuvių kalboj ir platesnės 
apimties nei leidžiamoji 
E.L. anglų kalboje ir to
dėl nemato reikalo ją įsi
gyti. Jei neimtume dė
mesin aukščiau minėtos 
E.L. paskirties, tikslo 
bei reikšmės šis argu
mentas gal būtų ir pama
tuotas. Bet, jei neranda
ma reikalo E.L. turėti sa
vo knygų lentynoje tai ar 
negalėtų sponsoriu tap
damas jąja papildyti vie
ną iš aukščiau čia pami
nėtų knygynų lentynų, gal 
net ir su savo dedikaci
jos įrašu kiekvieno tomo 
pirmame lape. Gal nevie
nas šitą pasiūlymą pa
skaitys naiviu, bet, tas 
mane nebaido ir nedrovi- 
na, nes šio pasiūlymo re
alizavimo galimybė yra 
paprasta. Kiekvienam 
geros valios tautiečiui 
prieinama ir neapsunki
nanti. Lyginant su ang
lų kalboj leidžiamomis

KISSINGERIO KARJERA
(4)

Įsitvirtinęs savo poste 
Kissingeris greitai su
darė savo mikro-užsie- 
nių reikalų ministeriją. 
Tiesa, jis nuolat teigia, 
kad nėra nei Nixono už
sienio ar krašto apsau
gos miništeris, bet tiktų 
institucijų pastangų ir 
tikslų koordinatorius - 
derintojas, tačiau jau 
vien tai duoda jam rak
tinę poziciją Baltuosiuo
se Rūmuose.

Nixonas Kissingeriu 
iki šiol buvo labai paten
kintas. Pradžioje jie su
sitikdavo kiekvieną dieną 
pusę dešimtos ryto. 70% 
jų pasikalbėjimo laiko bu
vo skirta 
politikos 
mom.

Abu jie 
— teatrine prasme — tra 
giškos figūros. Jie abu pa
siekė daugiau, negu kada 
nors tikėjosi, tačiau pa
sisekimas nebuvo susi
jęs su džiaugsmu, lai-

istorinėm ir 
principų te-

yra vieniši ir

knygomis E.L. kaina yra 
neaukšta, o beto ir mo
kama dalimis tik nau
jam tomui išėjus. Man 
regisi, kad kaikurių žmo 
nių atrodomas indife
rentiškumas knygai bei 
laikraščiui paeina ne dėl 
tautinės pareigos pajau
timo stokos, nei dėl tau
pumo ar šykštumo, bet 
dažniausiai dėl neprisi- 
rengimo, neprisivertimo 
savęs neatidėliojant para
šyti, užsiprenumeruoti 
ir įsipareigoti. Tai pa
darius visa kita jau se
ka automatiškai.

Atsiranda garbingų tau
tiečių skiriančių ir po 
tūkstantį literatūrinėms 
premijoms, skiria ir po 
daugiau tautos fondai bei 
šiaip noriai aukoja ir ki 
tiems lietuviškiems rei
kalams, turėtų atsirasti 
ir žmonių kurie supran
ta šio svarbaus darbo 
reikšmę bei naudą ir tin
kamai parems. Dar di
desnė priedermė nei pa
vienių tautiečių remti šį 
reikalą yra mūsų visuo
meninių bei politinių or
ganizacijų. Jei atskiri pa
vieniai žmonės remdami 
vieną ar kitą lietuvišką 
darbą vadovaujasi idea
lizmu bei patriotizmu ir 
iš to išplaukiančiu parei
gos pajautimu, tai mūsų 
didžiosios organizacijos 
kurių svarbiausias ir tie
sioginis tikslas yra kova 
dėl Lietuvos ateities ir 
lietuvybės .turėtų be minė
to veiklos akstino (sti
mulo) vadovautis ir prak 
tiško pragmatizmo su
metimais. Savo materi
ale parama patalkinsi
me skubiau užbaigti tą 
didžiai naudingą ir ver
tingą darbą.

Išeivio gyvenimo sąly
gose, nepalankiose bei 
trukdančiose aplinkybė
se rašytojų, redaktorių, 
leidėjų bei kitų kultūri
ninkų darbuotojų darbas 
yra nelengvas ir nedė
kingas. Už mažą, gi daž
niausia ir visai be atly
ginimo jie savo nuo dar
bo fabrike ar įstaigoj 
poilsiui skirtą laisvalai
kį aukoja kūrybai turtin
dami mūsų kultūros loby
ną. Mūsų kultūros istori
joj jie savo plunksna, ku
ri galingesnė už kardą, 
įamžina save, padraug 
suteikdami gerą vardą ir 
garbę visai mūsų išeivi
jai, kurioj pasaulio da
lyje ji bebūtų.

mės pajautimu. Vienas ki 
tą supranta ir atjaučia, ta
čiau paviršutiniai laikosi 
rezervuotai, būkštauda- 
mi nesugebėsią būti tik
rai nuoširdūs draugai.

Kissingeris visados pa 
lieka sprendimą Nixonui, 
jis tik palengvina jo pasie
kimo procesą patiekda
mas visus duomenis,ku
riuos surenka jo štabas, 
bendraudamas su kitom 
žinybom. Praktiškai tai 
privedė prie tų instituci
jų bendravimo vietoje 
iki šiol buvusio šalto ar 
karšto karo dėl savo pla
nų ir idėjų pravedimo.

"Žmonės Kissingeryje 
įžiūri Rasputiną, kuris 
šnabždąs į prezidento au 
sį", — sykį prasitarė 
Valstybės Pasekretorius 
iMarshall Green — "ta
čiau tai netiesa. Jis pa
siūlo prezidentui eilę 
sprendimų, kuo smulkiau
siai juos apibūdindamas 
ir bandydamas numatyti 
jų pasėkas. Jis klausia ki
tų asmenų nuomonės, ieš"

KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ

GARANTIJOS
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

Tuo tarpu kai vakarų Europa svajoja amžinai 
balansuoti auksinėje rytų - vakarų ekonominės var
žybos padėtyje, JAV tikisi rytų - vakarų svarstyk
les palenkti ilgalaikėn savo naudon.

Tuo tarpu kai Europa taikosi naudotis sovie
tais prekybos pagyvinimui, JAV, kaip prancūzų žur
nalas "L'Express" kartą karčiai pastebėjo, "iš 
prigimties yra skirtos tapti veikiau investato- 
riais, negu prekybininkais".

Šiuo metu pasirodžiusios žinios apie Occi- 
dental Petroleum Co. planus investuoti Sovietų Ru
sijoj 3.000.000.000 dolerių, pilnai patvirtina pran
cūzų pranašytes. Komentuodamas tokius Occiden- 
tal Petroleum bendrovės planus, Pietų Amerikos 
ekonomistas D.A. Rangel pastebėjo: "Žibalopasau 
lyje, kuriame yra įprasta kapitalus skaičiuoti tūks
tančiais milijonų dolerių, suma kurią rizikuos ši 
bendrovė paliko be žado visus magnatus. Dar nie
kas, net pats John D. Rockefelleris, nėra buvęs 
toks drąsus".

Berods panašius į Occidental planus šiuo me 
tu turi kiti JAV pramonės milžinai: Tenneco, 
Texas Eastern Transmission, Boeing, ITT ir tu
zinai kitų.

Belieka užklausti: "kokios yra garantijos,kad 
amerikiečių investacijos Rusijoj vieną gražią die
ną nenugarmės į juodą prarają, panašiai kaip jau 
nugrimzdo užsienio kapitalai Kuboje, Irake, ar, 
šiuo metu, Čilėje?"

Negi garantijas sudaro sovietų gera valia? Gal 
amerikiečių karinių pajėgų dydis? (po to kai buvo 
pasirašyta ginklų nelenktyniavimo sutartis?)... Gal 
Kinijos grėsmė? O gal vieną garantijų sudaro pa
vergtų tautų politinė įtampa, kuri sulaikysianti so
vietus nuo bet kokios "svetimo turto nusavinimo" 
akrobatikos, galinčios išjudinti sunkiai palaikomos 
vidaus kontrolės lygsvarą?

Nėra abejonių, kad pažvelgus į tokias žnyp
les, kaip Kiniją Azijoje ir pavergtas tautas Eu
ropoje, ir prie jų eventualiai pridėjus JAV kari
nes pajėgas, gaunasi nemažo spaudimo į rusus 
junginys. Tačiau vargu ar jis yra lemiamas veiks 
nys sovietų elgesiui pateisinti. Visgi tenka prieiti 
išvados, kad stipriausią garantiją šiuo metu suda
ro pačių sovietų interesas gauti iš vakarų kapita
lus, techniškas žinias ir galimybę ilgainiui susi
remti su JAV toje srityje, kuri sudaro JAV pasau
linės įtakos nugarkaulį: susiremti ekonominės 
tarptautinės kontrolės srityje.

JAV tradiciniai siekė ir SIEKIA ekonominės 
ekspansijos. Tuo tarpu Rusijos visa istorinė raida 
tėra TERITORINES ekspansijos siekimas. Tat ar 
yra klaidinga galvoti, jog sovietai bandys ekonomi
niais apskaičiuotais smūgiais sugriauti tą Ameri
kos žemyno ekonominę galybę, kuri du kartu su
stabdė komunizmo teritorinės ekspansijos siekius 
Azijoje? Iš kitos pusės, ar yra klaidinga galvoti, 
jog JAV negalės ilgai pasitenkinti santykiais su ne
patikimu klientu, ir tolimesnėje ateityje stengsis tą 
klientą sutrupinti į keliasdešimtį lengviau kontro
liuojamų valstybėlių?

Ar yra klaidinga galvoti, jog šiuo metu mes re
gime pirmuosius dviejų tradicinių ekspansionistų 
pasiruošimus susiremti ekonominiais ginklais (už 
10-ties — 15-kos metų? O gal net greičiau?) Ar 
yra klaidinga galvoti, jog abi šalys tai žino, abi 
ruošiasi, ir abi tikisi laimėti?

Ar yra klaidinga galvoti, jog atėjus ekonominių 
smūgių laikui, iš abiejų pusių bus tikimasi iššauk
ti oponento valstybėje vidinę suirutę? Ar yra klai
dinga galvoti, jog lygiai kaip sovietai tikisi ilgai
niui JAV vidaus silpnybes panaudoti savo tikslams, 
JAV numato rytų Europos — o gal ypač Pabaltijos 
kraštų? — įtampas išlaikyti ir vartoti savo intere
sų gynybai?

Ar taip galvoti yra klaidinga?

ko prieštaravimo, pralei 
džia per kritikos koštuvą 
jų argumentus, bet jis 
niekados neprimeta pre
zidentui savo asmeninės 
nuomonės".

Vienas iš daugiausiai 
komplikuotų JAV užsie
nio politikos klausimų 
yra Vietnamas. Kissin
geris jau nuo seno galvo
jo, kad JAV yra ten per 
daug įsivėlusios, tačiau 
staigus pasitraukimas ga
lėtų padaryti tik daugiau 
žalos.

1969 m. pradžioje savo 
"Foreign Affairs" žur
nale pasirodžiusiam 
straipsnyje, parašytam 
dar prieš pradėjus eiti 
pareigas Baltuosiuose 
Rūmuose, Kissingeris ra 
šė: "Pasitraukimas (ame 
rikiečių kariuomenės) tu
ri užsitęsti taip ilgai, kad 
leistų susikurti politinei 
sistemai Pietuose, ko

kiai — turi nuspręsti pa
tys vietnamiečiai. Dėl pa 
sitraukimo fazių turėtų 
būti sutarta (su Pietų 
Vietnamu)."

Kissingeris perverti
no JAV pozicijų stipru
mą. Anot jo: "Kadangi Ha
nojus negali mus privers
ti pasitraukti, jis pasi
traukimą tik gali išside
rėti". Iš tikro preziden
tas dėl vidaus politinių 
sumetimų be jo patari
mo jau seniai buvo nuta
ręs pradėti pasitrauki
mą, kas JAV derybų po
zicijas tik susilpnino.

Hanojus norėjo ne pa
liaubų, bet pergalės Pie
tuose. Vienintelė nuolai
da, kurią jis norėjo pada
ryti, buvo tik tos perga
lės užmaskavimas neva 
laisvais rinkimais,prieš 
kuriuos Thieu turėtų at-

(Nukelta į 3 psl.)
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Paskaitykite pirmąjį 
bet kurio sovietinio leidi
nio puslapį ir akys ims 
mirgėti nuo begalinių pa 
dėkų partijai ir vyriau
sybei už laimingą sovie
tinį gyvenimą. Atverski
te antrą, trečią to pat 
leidinio puslapį ir akyse 
ims temti, nuo begalinių 
nusiskundimų sovietinio 
gyvenimo sunkumais.

Imame Komjaunimo 
Tiesą (Nr. 216) ir pir
mame puslapyje matome 
nuotrauką ok. Lietuvos 
darbuotojų, kurie grįžo 
iš Maskvos. Tie "dar
buotojai", partijos pa
rinkti, vyko Maskvon dė
koti Kremliui už "laimin
gą" lietuvių gyvenimą 
maskviniame bučiuje. At
verčiame to pat laikraš
čio antrą puslapį ir mato 
me aliarmuojančias ži
nias iš lietuviškos pro
vincijos. Jų tiek daug, 
kad patiekiame Dirvos 
skaitytojui tik skaudes
nes, tik komiškesnes. 
Bet visos tos žinios ge
rai atestuoja tą baisią 
netvarką, tą piktybinį cha
osą, tą žmonių demora
lizaciją, kurias Maskva 
atvilko Lietuvon ant savo 
Raudonosios armijos dur
tuvų.

Alytuje, skelbia Kom
jaunimo Tiesos korespon
dentas A. Jazdauskas, 
"sunku gauti stiklinę pie
no, kai po langais gano
si karvės".

Alytaus medvilnės 
kombinate trūksta šaltų 
mėsiškų patiekalų, nes 
negauna mėsos. Ten 
krautuvėse nėra daržo
vių, nors už krautuvės 
lango (matyt privačiai) 
auginamos ištisos lys
vės morkų ir burokėlių, 
skundžiasi koresponden
tai.

Ignalinos krautuvėse 
niekas niekad nemato vai
sių ir daržovių, o kopūs
tai, agurkai ir obuoliai, 
atsiradę rudeniop, suvy
tę ir sugedę, netinkami 
valgyti. Rokiškio sūrių 
gamyklos valgykloje net 
vasarą mėsa patiekiama 
su makaronais, nes chro 
niškai trūksta ... daržo
vių! Kuršėnų geležinke
lio stoties parduotuvėje 
nelaiko mėsos gaminių, 
nes nėra... šaldytuvo! Ir 
tai kaimynystėje gigan
tiškos "komunizmo sta^ 
tybos" prie Mažeikių naf
tos rafinerijos. Plačiai 
kursuoja anekdotas: ne
bus sunkumų sovieti
niams kosmonautams 
skristi į mėnulį, nes ame
rikonai aprūpins mėsos 
konservais...

Žadžiūnų, Ginkūnų, 
Lieporių parduotuvėse 
beveik niekad negausite 
žuvies, dešros, netgiduo> 
nos! Gruzdžių žemės 
ūkio technikumo parduo

tuvėje visad galima gau
ti... vodkos ir silkių. Ta
čiau nėra jokių kitų pre
kių. Tokių "kitų" prekių 
pirktis siūloma važiuoti 
... į Vilnių. Nenaujiena 
gruzdiečiui iš Vilniaus 
parvežti apysausės "pik- 
liavotos" duonos ir deš
rų. Tų "skanėstų" negali 
ma Gruzdžiuose gauti.

"Druskos į... Vilnių", 
pasipiktinusiai sušunka 
Komjaunimo Tiesos ko
respondentai V. Vaice
kauskas ir A. Jazdaus
kas, pavažinėję po plačią 
kolūkinę apylinkę ir vi
sur atradę tuščias krau
tuves ir neturinčius ką 
beveikti pardavėjus.

"Kur gaminių asorti
mentas, privaląs, pagal 
planus, gulėti ant krau
tuvių lentynų ir tenkinti 
dirbančiuosius?" pagrįs
tai klausia koresponden
tai. Ir jie skuba apkaltin
ti nerūpestingumu ir "ap
laidumu "centrinius preky
bos vadovus. Bet tai nė
ra teisingas kaltinimas. 
Kalta yra privatinę ini
ciatyvą žudanti sistema. 
Kaltas yra "piatiletki- 
nis" (taip vadina ok. Lie 
tuvoje reklaminius penk
mečio planus) planas. 
Kalta yra "komunizmo 
statyba", demoraliza
vusi žmones ir marinan
ti juos skurdu ir badu.

Štai iš to pat laikraš
čio "naujiena". Alytus 
yra šaldytuvų gaminimo 
miestas. Bet jo krautu
vėse beveik nėra... šal
dytuvų. Šaldytuvų stoka 
riboja maisto parduotu
vių "asortomentus". Ne 
laiko mėsos produktų. Ka
da tie patys koresponden
tai apibėgo, tikrindami 
miesto maisto parduotu
ves, jie surado, kad ... 
"iš trijų šaldytuvų nevei 
kė nė vienas". "Pušies" 
ir "Dzūkijos" valgyklose 
pagamintą maistą (netu
rėdami šaldytuvo) laiko 
"ant vėjelio".

Vai gi, daugelyje val
gyklų korespondentams 
skundėsi valgyklų per
sonalas, neturint nei ... 
peilių, nei keptuvių! Ba
zės tokių prekių neturin
čios, o be peilių, be kep
tuvių kaip gi dirbsi val
gyklos virtuvėje?

"Komunizmo statyba" 
yra tipingas kremlinės 
klikos blefas. Ok. Lietu
vos žmonėms reikia ne 
naftos rafinerijų, bet pie
no, mėsos ir jų produk
tų.

KISSINGERIO...
(Atkelta iš 2 psl.) 

sistatydinti. Kad susilp
ninti Hanojaus pozicijas 
reikėjo pasirausti po jo 
draugystės su Sovietų Są
junga ir Raudonąja Kini-

DIRVA

Gen. prof. S. Dirmanto pagerbimą surengę organizacijų atstovai su Sukaktuvininku. Iš kairės: V. 
Peseckas, J. švedas, K. Dabulevičius, A. Rūgytė,S. Pirmautas, M. Babickienė, K. Milkovaitis, J. Gai- 
^ut^s* P. Malėtos nuotrauka

PAGERRTAS 85 METU AMŽIAUS SULAUKĘS 
GEN. PROF. STASYS DIRMANTAS

Lapkričio 3 d. vakare Lietuvių 
Tautinių namų salė Chicagojebu- 
vo pilnutėlė svečių. Nors buvo 
darbo diena — penktadienis, bet 
nesimatė nuobodulio bei nuovar
gio — iš visų veidų spindėjo di
džios šventės nuotaika. Atėjus 
skirtai valandai, pro duris, ra
movėnų gen. št. pik. ltn. K. Da- 
bulevičiaus ir kpt. J. Gaižučio 
lydimas, salėn įžengė šio susi
būrimo pagrindinis asmuo, gen. 
prof, Stasys Dirmantas. Iš vie
tų mitriai pakilę svečiai jį suti
ko ilgais spontaniškais ploji
mais.

Auditorijos priešaky stovi rau
donai dengtas pailgas garbės sve
čio stalas. Prie jo centre sėdi 
sukaktuvininkas. Priešais jį ant 
stalo stovi nedidelė tautinė vė
liavėlė, o už nugaros ant sienos 
vertikalinėje padėtyje kabo di
džiulė Lietuvos trispalvė. Su
kaktuvininko dešinėje Lietuvos 
gen. garbės konsulė J. Dauž- 
vardienė, kairėje — vysk. V. 
Brizgys. Kiti garbės svečiai: Tė-
vų Jėzuitų provinciolas tėvas G. 
Kijauskas, sukaktuvininko duktė 
A. Šimaitienė su vyru V. Šimai
čiu ir šio pagerbimo rengimo ko
miteto pirmininkas bei pagrindi
nis vakaro kalbėtojas K. Dabu
levičius. Stalas papuoštas rožių 
puokštėmis.

Visų akys nukreiptos į sukak
tuvininką, kuriam suėjo 85 metai 
amžiaus! Jis tvirtas ir žvalus. 
Ir tikriausiai ne vienas juo ste
bėdamasis pagalvojo, jogdidŽio- 
ji dauguma žmonių nuo lopšio iki 
karsto nuskuba dulkės nesukėlė, 
ir kitų beveik nepastebėti. O 
štai žmogus, pasiekęs amžiaus, 
intelekto, garbingos karjeros vir
šūnes ir išlikęs pasisekimų ne
sugadintas, visiems prieinamas. 
Tikrai nuostabus žmogus!

Pirmasis prabyla vakaro pa
grindinis kalbėtojas K. Dabule
vičius. Po įžanginių minčių, jis 
suglaustai nušviečia gen. prof. 
S. Dirmanto gyvenimo kelius, ku
rių būta gerų ir blogų, dienų — 
saulėtų ir audringų. Gimęs 1887 
m. lapkričio 2 d., Raseiniuose, 
pradžios mokslą ėjo Skaudvilė-

ja pagrindais.
Kad supratus Kissin

gerio galvoseną reikia 
prisiminti istorinius pa
vyzdžius, iš kurių jis se 
miasi stiprybę. Jo hero
jai yra Austrijos kanele 
ris kunigaikštis Metter- 
nichas, Vokietijos impe
rijos steigėjas Otto von 
Bismarck, Konradas 
Adenaueris ir Charles de 
Gaulle. Visi jie daug ir il
gai laužė galvas dėl savo 
sprendimų, kurie atrodė 
esą padaryti visai stai
giai ir netikėtai. Atgal 
žiūrint tie visi senesnės 
ir naujesnės praeitiespo- 
litikai turėtų žiūrėti su 
geroku pavydu į Kissin
gerio pasisekimą iš kar
to pagerinti santykius su 
sovietais bei kinais ir 
tuo pačiu sumažinti jų in
teresą Hanojaus likimu.

V. M.
(Bus daugiau)

K. MILKOVAITIS

je. Vidurinio mokslo siekė Šilu
tėje ir Varšuvoje, o 1908m. bai
gia Vilniaus realinę mokyklą. 
Tais pat metais savanoriu išė
jęs rusų karo tarnybon, 1909 m.

Gen. prof. S. Dirmantui adresą įteikia K. Dabulevičius ir 
J. Gaižutis,

išlaiko egzaminus J pirmąjį arti
lerijos karininko laipsnį. Išėjęs 
atsargon įstoja į Maskvos Geo
dezijos Institutą, kurį baigia 1914 
m. inžinieriaus diplomu. Prasi
dėjus I-jam Pasauliniam karui 
mobilizuojamas ir bemaž visą ka
ro metų praleidžia fronte, eida
mas jaun. karininko, būrio vado, 
adjutanto ir kitas pareigas. Bu
vo aktyvus mūšių prie Tannen- 
bergo ir Mozūrų ežerų dalyvis, 
kur patyrė visus karo žiauru
mus bei chaosą. Griūvant fron
tui, 1917 m. pabaigo atsipalai
duoja iš suirusios caro kariuo
menės. 1918 m. grįžta Lietuvon. 
Plačiuose atsikuriančios Lietu
vos valstybės darbo dirvonuose, 
S. Dirmanto aukštos kvalifikaci
jos yra itin reikalingos ir įver
tintos. Truputį atsikvėpęs po lais
vos Tėvynės dangumi, jis tuoj 
pat įsijungia į Lietuvos valsty
bės atkūrimo darbą, pradžioje 
eidamas įvairias aukštas parei
gas civilinėje žinyboje, o 1919 m. 
pereina Lietuvos kariuomenės 
tarnybon. Lietuvos kariuomenė
je jo būta įvairiose pareigose, 
kol, pasiekęs brig. generolo 
laipsnį ir Lietuvos Krašto Ap
saugos ministerio vietą, 1938.IV. 
21 d. atsistatydina iš ministerio 
pareigų ir išeina iš tikrosios ka
ro tarnybos Į atsargą.

į S. Dirmantą reikia žiūrėti 
kaip į karį — mokslininką. Nuo 
pat įsijungimo Į aktyvią karo tar
nybą randame jį lektoriaujant 
Lietuvos Karo Mokykloje,Aukš
tuosiuose Karo Technikos, Vytau
to Didžiojo karininkų ir kituose 
kursuose. Greta karinių moky
mo institucijų, jis taip pat už- 
angažuojamas Lietuvos švieti
mo Ministerijos ir 1921 — 22 m. 
yra Aukštųjų Kursų Kaune geo
dezijos katedros docentu, o nuo 
tų pačių metų X.l. kartu ir geo
dezijos katedros vedėju. Nuo 
1930.VI.1 jis yra Vytauto Didžio
jo universiteto geodezijos kated
ros ekstraordinarinis profeso
rius, o nuo 1934.IX.26. kartu ir 
technikos fakulteto bibliotekos 
vedėjas. 1923-1935 dėsto geode
ziją Kauno Aukštojoje technikos 
mokykloje. 1940 m. rudengĮ ski
riamas topometrijos katedros ve 
dėju, o 1941.XI.1 — statybos fakul

teto dekanu, kuriuo išbuvo iki 
1944.VIL7 dienos.

Sukaktuvininkas parašė visą 
eilę knygų ir vadovėlių, kurių 
paminėtini šie: Patrankos ir ba
terijos nutaikymas. Patrankos 
sviedinys, Topografija, Niveli-

P, Maletos nuotrauka 

rų konstrukcijos, Techeometri- 
jos principai ir instrumentai. Pa
grindinės paklaidų teorijos ži
nios ir jų taikymas matavimo re
zultatų derinimui, Topometri
jos kursas. Be to, ištisa eilė jo 
straipsnių įvairiais techniškais 
klausimais tilpo įvairiuose laik
raščiuose bei žurnaluose.

Išeivijoje jo darbo tempas ne
sumažėjo. Ir todėl prelegentas
K. Dabulevičius rado reikalo pa 
brėžti, kad sulaukti 85 metų 
šiais laikais gal ir nėra toks 
jau retas atsitikimas. Bet sulau
kus tokio amžiaus dirbti taip, 
kaip S. Dirmantas dirba, yra jau 
labai ir labai retas reiškinys.

Apsigyvenęs ChicagojeS. Dir
mantas tuoj pat įsijungė į visą 
eilę draugijų bei organizacijų, 
kurių yra tai pirmininkas, gar
bės narys ar narys. Jo rašytų 
straipsnių užtiksi Dirvoje, Drau
ge, Kary, Naujienose, Techni
kos Žody ir kitur. Jis, kaip L. 
Profesorių D-jos pirmininkas, 
ypač daug triūso ir pastangų Jdė 
jo į tos D-jos neseniai išleistą 
didžiulį leidinį "Lietuvos Uni
versitetai".

Po K. Dabulevičiaus kalbos, 
sekė organizacijų atstovų svei
kinimai, kurių visų, dėl laiko 
stokos, nebuvo galima pro- 
gramon įterpti. Sveikino Lietu
vos gen. garbės konsulė J. Dauž- 
vardienė, vysk. Vincentas Briz
gys, prof. dr. J. Meškauskas —
L. Profesorių dr-jos vardu, J. 
švedas -- Savanorių Kūrėjų s- 
gps vardu, prof. dr. Jakštas,at
vykęs į pagerbimą išClevelando 
-- L. Istorikų d-jos vardu, B. 
Babickienė --LDK Birutės d-jos 
vardu, arch. A. Kerelis -- L, 
Inžinierių ir Architektų vardu, 
K. Milkovaitis — Lietuvos šaulių 
s-gos vardu.

Sveikinimų raštu iš įvairių vie 
tų ir kontinentų buvo arti 50, ku
rių tarpe Lietuvos Dipl. šefo 
min. S. Lozoraičio, Lietuvos at
stovo Mashingtone min. J. Ka- 
jecko, gen. V. Mieželio, prof. 
Žilevičiaus, prof. Rukuižos ir 
kit.

įdomi buvo paties.sukaktuvi
ninko gen. prof. S. Dirmanto kal
ba. Jis prisiminė būdingesnius 
savo ilgo gyvenimo momen
tus, kuriuos, iš dabarties per
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spektyvos vertindamas, aptarė 
objektyviai ir su įsigilinimu, 
nors vietomis jo sąmojis pa
margintas humoru, susilaukė 
plojimų. įdomi buvo jo mažai 
žinoma pastaba, kad didelėmis 
jo pastangomis A. Panemunėje 
1931 m. pastatytas Vytauto,Di
džiojo paminklas, II-jo karo me
tu vokiečių buvo susprogdintas, 
kadangi paminklas simbolizavo 
kryžiuočių nugalėtoją — sutriuš- 
klntoją 1410 m. prie Tannenber- 
go. Baigdamas jis per K. Dabu- 
levičių įteikė Lietuvos Laisvės 
Kovų muziejui 500 dolerių auką.

Organizacijų atstovų komite
tas, surengęs šį pagerbimą, įtei
kė Sukaktuvlniui sekančio turi
nio, meniškai paruoštą, adresą: 
"Lietuvos padangėje brėkštant 
laisvės rytui, Jūs, tauriųjų pat
riotizmo jausmų raginamas,sku
bėjote įsijungti į Tėvynės vaduo
tojų gretas. Padėjęs iškovoti 
Gimtosios Žemės nepriklauso
mybę, Jūs nelaikėte savo parei
gą atlikęs, o toliau dirbote, kū
rėte vadovavote. Kaip garbingas 
karys ir sumanus valstybinin
kas, Jūs pašventėte savo jėgas 
ir gyvenimą laisvos Tėvynės 
tarnybai. Likimo verpetų at
blokštas išeivijon, Jūs nebojo
te žvarbių buities vėjų ir ne
nustojote vilties į šviesesnį lie
tuvių tautos rytojų. Skatinamas 
nepalaužiamo tikėjimo į Lietu
vos laisvės atgavimą, Jūs, aukš
tai iškėlęs nešėte ir tebeneša- 
te šviesiai deganti kultūros ir 
kovos žibintą per išblaškytą lie
tuviškąjį pasaulį. Pagerbdami ir 
minėdami Jūsų 85 metųamžiaus 
sukaktį, nuoširdžiai linkime 
Jums visų brangiausio žmogaus 
turto — sveikatos. Telydi Jus 
Aukščiausiojo Palaima ir te- 
apvainikuoja visus Tamstos žy
gius ir darbus lietuvių tautos 
laisvės ir garbės vainiku". Ad 
reso tekstą svečiams perskai
tė J. Gaižutis.

Meninę dalį vykusiai atliko 
aktorius L. Barauskas. Jo "Že
maičių pasveikinimas" ir But
kų Juzės "Žemaičių stiprybė", 
atlikti gera žemaičių tarme, ne 
tik prajuokino visus, bet taip
gi susilaukė Sukaktuvininko as
meninės padėkos.

Sekė vaišės.
Teduoda Aukščiausiasis di

džiajam mūsų tautos sūnui S, 
Dirmantui dar daugelį darbingų 
metų. O lietuvių tauta te semia
si iš jo šviesios asmenybės pa 
vyzdžio, ryžto ir ištvermės ko
voje už Tėvynės laisvę.

• Lietuvių dailininkų są
jungos 20 metų įsisteigimo 
New Yorke sukaktuvinė pa
roda buvo atidaryta š. m. 
lapkričio 25 dieną, Kultūros 
židinyje, Brooklyne, N. Y.

Parodą atidarė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis. 
Dailininkų S-gos 20 m. veik
los kelią nupasakojo dail. P. 
Lapė, pabrėždamas, jog ši 
sąjunga nebuvo įsteigta 
tam, kad pasižymėtų kokia 
nors veikla, todėl ir negali 
pasigirti nuveiktais per 20 
metų darbais. Tam yra ki
tos organizacijos.

Ta proga sąjungą sveiki
no tėvas dr. L. Andriekus ir 
LB New Yorko apygardos 
pirm. A. Vakselis, kuris pa
žymėjo, jog dailininko pa
vardė ar kilmė automatiš
kai dar nepadaro jo kūrybos 
lietuviška. Mes laukiame ir 
lietuviškos tematikos kūri
nių, kas išskirs jį iš milijo
nų kitų dailininkų. O gal 
mūsų kultūra ir dailė kada 
nors atsistos greta italų, 
prancūzų ir kitų tautų, sa
kė jis.

Atidarymo iškilmėms va
dovavo dail. A. Elskus, są
jungos pirmininkas. Paroda 
tęsėsi visą savaitę. Savo kū
rinius išstatė šie dailinin
kai: G. Dragunevičienė, V. 
Dragunevičius, A. Elskus, I. 
D. Griežė, V. Ignas. R. Inge- 
levičienė, č. Janusas. P. La
pė. A. Kašubienė. V. Kašu
bą, E. Kepalaitė, V. Krišto- 
laitytė. N. Macelytė. A. 
Paškevičius, M. Paškevi
čius, 0. Paškevičienė, E. 
Urbaitytė. R. Viesulas, V. 
Vizgirda ir K. žoromskis. 
Buvo po vieną ir mirusių 
dailininkų kūriniu, kaip tai 
A. Galdiko. P. Puzino ir k.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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NKVD NAGUOSE... (2)

Vienoj kameroj su
Voldemaru ir Indrišiūnu

Prancūzų generolas Pierre Billote neseniai 
išėjusioje knygoje "Le Temps dės armes"pasako- 
ja, kaip 1940-41 m. žiemą, pabėgęs su dviem pran
cūzų karininkais Jean Richemont ir Jean de Per- 
son iš vokiečių belaisvių stovyklos Pomeranijoje, 
Virbalyje buvo rusų kareivių-mongolų sulaikyti, 
kurie atstatę šautuvus liepė jism gulti ant žemės.

Ketvirtasis "Naujosios Vilties” numeris

Tas kurčių dialogas ga 
Įėjo tęstis amžinybę, pa
sakoja Billotte. Mongolai 
atrodė prarandą šaltą 
kraują ir kiekvienu mo
mentu galėjo pradėti šau
dyti. Padėtis darėsi pavo
jinga, kaip staiga pasiro
dė kitas pašliužininkas, 
daug didesnio ūgio ir 
prancūzų džiaugsmui jis 
buvo baltasis. Tai buvo 
karininkas ir vaizdas,ku
rį jis pamatė, jam atrodė 
juokingas. Jis nusišypso 
jo ir, nuraminęs mongo
lus, pradėjo mus rusiš
kai klausinėti. Nežiūrint 
geriausių norų iš mūsų 
pusės, pasikalbėjimas bu
vo be rezultatų. Mes bu
vome paprašyti žestais 
eiti kartu į Virbalio cent
rą ir už dešimties minu
čių buvome uždaryti ka
lėjime.

Nedidelė kamera, ku
rioj visi trys buvom už
rakinti, turėjo tik vieną 
guolį dengtą sumirku
siais šiaudais. Senas vy
ras, kuris tarnavo vertė
ju, vokiškai atsiprašė ad
ministracijos vardu,kad 
neturi geresnės vietos 
mums patalpinti, bet jis 
laimingas mus painfor
muoti, kad mes greit bū
sime išsiųsti Kaunan, tai 
pirmasis etapas į Mask
vą.

Kitą rytą tikrai mus 
išvežė į Kauną su.sargy- 
ba, kuri mums pasirodė 
per daug didelė. Bet tai 
buvo smulkmena, kuri ne 
gadino mūsų nuotaikos. 
Kita smulkmena, mus 
tai labiau sujaudino, kai 
vietoj sustojus Kaune, 
kaip mums sakė, mes 
greit išvykome toliau, 
persėdę į kitą automatri 
cą ir po penkių valandų 
kelionės, mes buvome už 
daryti kalėjime Taura
gėje, kur mus išskyrė 
pirmajam tardymui. Ten 
mes susipažinome su ko
lektyvine kamera, ku
rioje turėjome dalintis 
vieta su dešimčia kri
minalinių kalinių. Jų pa
dėtis atrodė baisi ir jie 
mus pasitiko priešiška 
tyla. Mes greit suprato
me, kad juos viliojo mū 
sų laikrodžiai ir batai, 
tad mes nutarėme miego
ti nenusirengę ir vienas 
iš mūsų pasiliko budėti.

Apie pietus aš buvau 
pakviestas vienas nau
jam apklausinėjimui. Šį 
kartą pasikalbėjimas vy
ko su trim NKVD karinin

kais, kuriems vertėju tar
navo vienas vyras mokąs 
vokiškai. Iš vakarykščio 
apklausinėjimo jie paty
rė, kad aš iš trijų esu vy
riausias amžiumi ir 
laipsniu, tad jie su ma
nim vienu norėjo pasi
kalbėti. Keista pagarba 
hierarchijai tokioje bend 
ruomenėje, kurioje, aš 
buvau įsitikinęs, kad visi 
yra lygūs.

NKVD karininkai davė 
suprasti, kad sovietų vy
riausybė, iš atsargumo 
nuo galimo įsibrovimo 
vokiečių šnipų, privers
ta imtis saugumo prie
monių ir visi turi praei
ti pro jų tardymą, nežiū 
rint kurioj vietoj būtų per 
ėję Lietuvos sieną. Jie at
siprašinėjo, kad dėl tos 
priežasties sukliudė mū
sų projekto įgyvendini
mą, bet svarbiausiai, kad 
aš dėl to nesijaudinčiau, 
nes karas bus ilgas ir aš 
turėsiąs laiko prisijungti 
prie de Gaulle. Pagaliau 
užtikrino, kad mūsų tri
julė rytoj per Kauną iš
vyks į Maskvą.

Bet terminas "rytoj" 
sovietuose nereiškia tą 
pat kas vakaruose. Vė
liau sužinojau, kad "ry
toj" gali taip pat reikšti 
"poryt", arba už dviejų 
ar trijų dienų, arba "nie
kad".

Vietoj iš karto pasie
kus Maskvą, mus dar iš
sodino Kaune. Ten stoty 
mus pasodino į kalėjimo 
sunkvežimį iš kurio mes 
negalėjom matyti miesto 
gatvių vaizdo ir išlipome 
tik kalėjimo kieme, kuris 
buvo daug didesnis už 
ankstyvesniuosius. Mane 
pašaukė pirmąjį ir vie
name gretimame kamba
ry pradėjo apklausinėti. 
Iškratė nuodugniai ir at
ėmė visus asmeniškus . 
daiktus. Po to vėl vieną 
nusivedė koridoriais, ku
rie buvo uždaryti galuose 
geležinėm užtvarom ir 
saugomi ginkluotų sargų, 
iki kameros, kuri man bu 
vo skirta. Veltui aš reika
lavau ir dviejų savo 
draugų. Vietoj atsakymo 
mane grubiai įstūmė ka
merom

Kamera buvo nedidelė 
silpnai apšviesta ir buvo 
trys guoliai. Vėliau suži
nojau, kad tai buvo žymes
nių asmenų kamera. Pus
tamsėje aš pastebėjau 
tris asmenis, aprengtus

kalinių rūbais, nukirp
tais plaukais ir jų kūnas 
atrodė vieni kaulai ap
tempti oda. Jie į mane 
pažiūrėjo, kaip į vai
duoklį.

Po trumpos tylos aš nu
tariau prisistatyti, kad 
neesu joks velnias, o 
prancūzų karininkas. Ag 
pasakiau keletą žodžių 
lenkiškai, paskui pradė
jau vokiškai, paskui ang
liškai ir pagaliau savo 
gimtąja kalba prancūziš 
kai. Rodant savo poliglo- 
tišką sugebėjimą, dviejų 
iš trijų kalinių nustebi
mas atrodė palaipsniui 
didėjo. Atrodė, kad jie 
supranta kiekviena kal
ba kuria aš į juos krei
piausi. Kada aš pabaigiau 
savo prisistatymą, pats 
mažiausias iš trijų, pri
siartino prie manęs ir iš
tiesė ranką gryna pran
cūzų kalba pas akydamas:

— Jūs esate prancūzų 
karininkas ir būkite pa
sveikintas mano krašte 
ir mūsų vargingoje buvei
nėje. Aš vadinuosi Vol
demaras, prieš patekda
mas čia, esu buvęs mi- 
nisteris pirmininkas.

Ir rodydamas į savo du 
draugus pasakė:

— Štai ponas Indrišiū- 
nas, buvęs seimo pirmi
ninkas ir finansų ministe- 
ris. Ir štai čia, kas dar 
labiau paradoksiška, tai 
buvęs policijos departa
mento direktorius.

Voldemaras, jei ne
būtų buvęs kuklus, sako 
Billotte, galėjo dar pri
dėti, kad jis yra buvęs 
Lietuvos užsienių reika
lų ministeris ir Tautų 
Sąjungos asamblėjos pre 
zidentas ir viena iš žy
miausių asmenybių tarp 
tautiniame gyvenime 
tarp dviejų karų. Pir
mam susijaudinimo mo
mentui praėjus, aš tai 
jam priminiau ir jis pa 
juto man simpatiją. Su
sitikti Kauno kalėjime su 
buvusiu Lietuvos premje
ru ir seimo pirmininku, 
po to kai Tauragėje teko 
sėdėti šalia kriminalis
tų, aš buvau apstulbin
tas.

Kitame numeryje: Ri
zikuoju mirtimi.

ASSEMBLYMEN 
(FLOOR AND BENCH) 

Carry oul proper sequence of assem* 
bly and erection procedures wilh a 
minimum of supervision. Fit and align 
paris in accordance vvith drawin«s 
and instructions in a reasonable 
length of lime.
Applicants mušt have own tools and 
be able to read blue prinls. Company 
provides paid hospilalization and’life 
insurance. Good hourly rate and merit 
sy stena.
Apply in person 7 A.M. to 2:30 P.M. 

AMERICAN PACKAGING 
CORP.

St. Rt. 8 and Hines Hill Road 
Boston Heights, Ohio

An Et|ual Opportunity Emp’over 
(91-92)

Šiomis dienomis pre
numeratorius pasiekė 
ketvirtasis "Naujos Vil
ties" numeris. Spren
džiant iš prenumeratos 
kainos, žurnalas ir toliau 
žada rodytis du kart per 
metus. Sis, ketvirtasis, 
numeris priskaito impo
zantišką 120 puslapių kie
kį-

Žurnalas skirtas poli
tikos ir kultūros te
moms. Ir, iš tikrųjų, šios 
dvi didžiosios temos ly
giai balansuojamos šio 
numerio tūryje. Tiktai 
paskutinėms tomo pada
loms atitinka galimybė 
susitikti su dienos aktu
alija.

Žurnalo tūrį atidaro 
principinis (laisvės tema 
ir kovų dėl laisvės ženk
le) įžanginis "Laisvės 
Lietuvai!" Savitu šio 
įžanginio akcentu yra tri
jų lietuvių partizanų, ka
lintų Mordovijos kalinių 
stovykloje, atvaizdai. Ši 
tragiška žinia gauta iš ru
sų kalba Muenchene lei
džiamo žurnalo "Posev". 
Suteikta ir platelesnių ži
nių apie tuos partizanus. 
J. Jurevičius aptaria Auk
sinę Korp! Neo-Lithu
ania sukaktį. Antanas Dir
žys savo įdomiai autenti- 
zuotu rašiniu (Prieš pen
kiasdešimt metų ir šian
dien) atgaivina ryškes
nius Neo-Lithuania kor
poracijos kūrimosi ir ini
ciatyvinės esmės mo
mentus. Vytautas Alan
tas duoda mąslų svarsty
mą (Lietuvio rašytojo mi
sija tremtyje), kuriame 
sutinkame įdomių teigi
nių. Rašytojas netiesio
giai griauna kai kur ža
lingai paplitusį tvirtini
mą, kad tautos laisvės 
idėja pasidariusi "sena
madiška" rašytojui idė
ja. Anaiptol, tvirtina 
Alantas, "rašytojas gali 
susižavėti tautos laisvės 
idealu ir jam pašvęsti 
savo kūrybą".

Poetinį žodį numery
je atstovauja poetė Dalia 
Saukaitytė. Mes nežino
me jaunos poetės poeti
nio kelio duomenų. Ei
lėraštis paimtas iš Len
kijos lietuvių leidinio 
"Varsnos". Jurgis Gliau
dą (Iš "Agonijos" archy
vo) dėsto apie romano 
sumanymą ir apie poeto 
Fausto Kiršos talkininka
vimą, suteikus davinių 
apie Lietuvos atstovybę 
Maskvoje. Fatiekta įdo
mių F. Kiršos laiškų iš
traukų. Dr. Bronius Ne- 
mickas baigia ankstes
niame žurnalo numery
je pradėtą svarstymą 
(Rusijos - Kinijos kivir
čas), kuris, dabar JAV 
plačiai įžengus į pasto
vesnės taikos poieškių 
santykį su tomis valsty
bėmis, ypač aktualus ir 
teikiąs daug informaci
nės medžiagos.

Vladas Mingėla tęsia 

platesnę apžvalgą (Lie
tuvos žurnalistų sąjun
gos bruožai), Algirdas 
Gustaitis, rašydamas bui
tinės kultūros tema 
(Lietuviškų baldų pra
džia), iškelia įdomią, 
kasdienybėje nepastebi
mą temą. Rašinys paly
dėtas iliustracijomis. 
Aleksas Laikūnas, "Mū
sų įžymieji žmonės" rub
rikoje rašo apie pernai 
mirusįjį Kazį S, Karpių. 
Rašiny harmoningai 
skamba dvi didžiosios ve- 
lionies gyvenimo melo
dijos : politinė veikla ir li
teratūrinė kūryba.

Žurnalas stiprus nau
jų knygų apžvalgomis. 
Šiame skyriuje apžvel
giama Leono Sabaliūno 
disertacinis darbas "Li
thuania in Crisis" (dr. J. 
Balys). Įžvalgi knygos 
analizė atskleidžia dau
gybę, kartais iki naivumo 
tuščių, knygos properšų, 
klaidinančių skaitytoją, 
piktinančių istoriką ir tei 
kiančių tikros žalos lietu
viškai laisvės politikai. 
Ko verta ta knyga? Atsa
ko vertintojas: "tipinga 
amerikietiška disertaci
ja", "galima ją vertinti 
trejetuku su minusu". J. 
Gliaudos romaną "Brėkš- 
mės našta" nagrinėja R. 
S. Voldemaras. J. Kra- 
likausko romaną "Vaiš
vilkas" ir Vytauto Alan
to apysaką "Viešpats ieš
ko Viešpaties, suvedęs 
abu veikalus į vieną stu
diją dėl Vaišvilko temos, 
nagrinėja K. Radvilionis.

Platokai apžvelgiama, 
šiaip mūsų apžvalgose 
kaž kaip pasimetusi, 
šiais metais mirusio 
kun. M. Valadkos knyga 
"Už laisvą Lietuvą" (ap
žvelgia J.B.). V. Jonyno 
"pramuštgalviškų" išdai
gų recenzijos laukuose 
įvertinimas. Ta proga ir 
Pr. Visvydas, mėginąs 
sekti V. Jonyno "meto
dus", pastebėtas toje pat 
apžvalgoje (M. Mateika).

Dvidešimt puslapių 
skirta gyvenimo aktualy
bei, gana kritiškiems 
veiklos vertinimams, 
kaip lietuviško, lygiai 
amerikinio politinio lau
ko.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Bendras žurnalo pobū
dis yra kietas užsianga
žavimas bekompromisi- 
nei politikai, kiek tai lie
čia visokius "atlydžius" 
santykiaujant su įvai
riais vėjais iš išeiviško- 
jo oportunistinio sparno. 
Dėl to žurnalas platinti- 
nas tose išeivijos sfero
se, kur oportunizmas ir 
naivus kooperacinis "su 
kraštu" arivizmas ima 
sukti savo gūžteles ir 
skverbtis į menkai poli
tiniai raštingo jaunimo 
tarpą. Tai yra tikras an- 
ti-dotum "apyzmento" 
anemijai.

Šis "Naujosios Vil
ties" numeris, kaip ir 
ankstesnieji pateikia 
skaitytojui daug geros pa
žintinės medžiagos. Ra
šiniai apima plačia pa
žintinę skalę. Visą tą įdo
mų spektrą jungia bend
ras principingumas ir 
bendras, išeivijos išliki
mui sveikas idealas.

Žurnalą redaguoja re
dakcinė kolegija: dr. J. 
Balys (pirm.), A. Laikū
nas ir dr. Br.Nemickas. 
Žurnalo adresas: 7150 
So. Spaulding Avė., Chi
cago, III. 60629. Numerio 
kaina 2.50 dol.

________  (Xx)

* Miami Beach išnuomo
jami butai ir kambariai nu
pigintomis kainomis, su vi
sais patogumais, prie pat 
jūros, Vainų vasarvietėje, 
8210 Harding Avė., Miami 
Beach, Florida. Tel. (305) 
864-3586.

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 

WITH JOB SHOP EXPERIENCE 
HIGH HOURLY RATE 

SUBSTANT1AL OVERTIME. 
EXCELLENT FRINGE BENEF1TS 

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(88-90)

DIEMAKERS 
lnimediate opening for Diemakers 
with experience on mediuni to large 
automalive and appliance dies. High 
hourly rate with substanlial over- 
time. Excellent fringe benefils.

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO

(88-90)

KELLER OPERATOR
JOB SHOP EXPERIENCE 

HIGH HOURLY RATE 
PLENTY OF OVERTIME 

EXCELLENT FRINGE BENEF1TS

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

(88-90)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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I h KŪRYBA IR MOKSLAS
LINDĖ-DOBILAS -RAŠYTOJAS NIJOLĖS JANKUTĖS DOVANA VAIKAMS

Šiemet, lapkričio 17 d. 
sukako šimtas metų, kai 
gimė rašytojas, filoso
fas, kritikas ir pedago
gas Julius (jis rašėsi se 
noviškai — Julijonas) 
Lindė - Dobilas. Jo tėvų 
pavardė buvusi Linda,o 
Dobilas yra slapyvardis. 
Sukaktuvininkas yra išva
ręs platų literatiiros ir ki
tokios kultūros barą, to
dėl privalu jį pagerbti ir 
jo nuopelnus įvertini.

Lindė - Dobilas gimė 
Dovydų k., Joniškėlio 
vis., Biržųaps.,ūkininkų 
šeimoje. Tėvas Juozas 
buvęs puikus pasakoto
jas, neblogas daininin
kas, o motina Ona Bukaus
kaitė — geraširdė lietu
vė darbštuolė. Šeima bu 
vusi didelė — šeši vai
kai. Lindės tėvai, kaip ir 
dauguma anų laikų kai
miečių, troško savo sū
nelį išmokslinti kunigu. 
Taip ir įvyko. Baigęs Jo
niškėlio pradžios mokyk
lą, buvo dėdės kun. T. 
Paltaroko paimtas į Kul- 
dygą (kiti rašo Kuldigą 
ar Kuldingą), kur vokie
čių gimnazijoje baigė 4 
klases. Pasimokęs dar lo
tyniškai, 1893 m. įstojo į 
Kauno kunigų seminari
ją, kurią baigė 1898 m. ir 
buvo įšventintas kunigu. 
Trumpai vikaravo Rasei
niuose, o po to Mintaujo
je, Skaistkalnėje, Pilber 
ge (Latvijoje). Čia jis iš 
gyveno 1905-6 m. revo
liuciją. Patikėjęs caro po
licijos melams, buvo pa
taręs revoliucininkams 
pasiduoti, kurie buvosu- 
šaudj'ti. Dėl to susirgo 
nervais. Vėliau klebona
vo Livenberzene. Čia jis 
pradėjo rašyti. 1910 m. 
nusikėlė į Varnius pas 
savo bičiulį kun. A. Juo
zapavičių. Livenberzene 
ir Varniuose jis sukūrė 
pirmąjį romaną "Blūdą". 
Romane žemaičių kuni
gai įžiūrėjo save ir užsi
gavo. Todėl iš Varnių Lin 
dė vėl išsikėlė Latvijon, 
Alūkšton. Karo pasėkoje 
išvyko Rusijon, Jekate- 
rinoslavan, kur dėstė ti
kybą. 1918 m., grįžęs Lie 
tuvon, kurį laiką tėviškė
je, vėliau vėl Latvijoje, 
Kurmonėje ir Skaistkal
nėje, dirbo kuniginį dar
bą. Bolševikai buvo suė
mę, bet po 8 dienų palei
do. 1922 m. jis atvyko Lie 
tuvon ir Panevėžio gimna
zijoje dėstė lietuvių kal
bą ir literatūrą. Kurį lai
ką buvo gimnazijos vice
direktoriumi, o nuo 1927 
m. iki mirties, 1934 m. 
gruodžio 2 d. direktoriu
mi. "Lietuvos Aido"vyr. 
red. Vyt. Alanto pavedi
mu, man teko dalyvauti 
iškilmingose Lindės - Do 
bilo laidotuvėse ii’ pasa
kyti atsisveikinimo kal
bą.

Lindė-Dobilas, kaipas 
menybė, subrendo lietu
viškų tradicijų poveikyje 
ir lietuviškos kultūros 
bei visuotinės literatū
ros, filosofijos įsravoje. 
Kauno kunigų seminari
ja, kurioje viešpatavo lie
tuviškos dvasios pradai, 
jam įdiegė ir pagilino tau
tinę sąmonę, o rusų carų 
neteisybės sustiprino 
kovos dvasią prieš paver-

girną. Mėtytas ir vėtytas 
po Latviją, tik amžiaus 
gale galėjo ramiai dirbti 
rašytojo, pedagogo darbą 
nepriklausomoje Lietu
voje. Taigi, Lindė - Dobi
las yra carų priespaudos 
užgrūdintas ir Lietuvos 
nepriklausomybės išug
dytas sūnus. Negalėčiau 
sutikti su Vaižgantu, kad 
Lindė buvo jaunatvėje 
tingus žmogus. Jei jis bū
tų buvęs tingus, jis nebū
tų baigęs ir 4 klasių. Lin
dė buvo visą gyvenimą 
mokslo žmogus, nes jis 
nepasitenkino tik teologi 
jos baigimu, bet amžinai 
gilinosi į filosofiją, lite
ratūros teoriją ir moks
lą. Nemaža laiko jis pa
aukojo ir kalboms: gerai 
mokėjo vokiškai, rusiš
kai, lenkiškai ir latviš
kai. Gi labiausiai mylė
jo lietuvių kalbą, kuria ra
šė kūrinius ir juose puo
selėjo šiaurės rytų aukš 
taičių tarmę. Tai buvo 
gili asmenybė, kuri ver
žėsi ne į platumas, bet į 
gelmes.

Kaip rašytojas, Lindė 
-Dobilas mums paliko ne 
daug raštų: pradėjęs ra
šyti 1908 m. Livenberze
ne, jis 1912 m. baigė ro
maną "Blūdą" arba Lie
tuva buvusios Rusijos re
voliucijos mete, dvi dra
mas: "Širdis neištūrėjo" 
ir "Kur laimė?" bei ke
letą spaudoje paskelbtų 
apysakaičių: "Kūčios", 
"Juodnugaris" ir "Saliu- 
tė". Be šių grožinės li
teratūros kūrinių J. Lin
dė — Dobilas parašė ne 
maža literatūrinių stu
dijų: "Ar paseno Te- 
nas?", "Kaip Vydūnas 
suprasti?", apie Viena- 
žinskį, Baranauską, Ku
dirką, Donelaitį, Straz
dą, Vaižgantą, Putiną, 
etc.

"Blūdas" yra vienas iš 
pirmųjų mūsų romanų, o 
gal ir pirmasis, jei "Al
gimanto" nelaikysime ro 
manu. Visiems supranta 
ma, kad pirmieji ledai 
pralaužti yra sunku. To 
dė-ir "Blūdo" kompozi 
cija, anot J. Masilionio, 
yra "gana silpna: min
tys ir vaizdai eina, palai 
dai, neįglaudžiami į 
griežtesnę fabulą, sugau 
siais nykrypimais įatski 
rus epizodus, kurie kar
tais yra labai gražūs ir 
būdingi ano meto gyveni
mo paveikslai". Bet šio
mis blogybėmis pasižy
mi ne vienas ir šių die
nų romanas, tai ko norė
ti iš pirmojo?

"Blūdas" mums pavaiz
duoja 1905 m. Lietuvą 
revoliucijos metu. Tie
sa, ši revoliucija vaiz
duojama mažame šiau
rinės Lietuvos mieste
lyje, bet ji yra būdinga ir 
visai Aukštaitijai. Rašy
tojas, kuris nori susitelk
ti, negali apimti visko, o 
turi susikaupti ties psi
chologiniais momentais. 
Dobilas "Blūde" labiau 
psichologas, negu pavir
šinis pasakotojas. "Blū
do" herojus Petras Ba- 
joriūnas, valsčiaus vir
šaitis yra psichologiškai

giliai atvaizduotas per
sonažas. Tai lietuvis ūki
ninkas, kurie ieško tie
sos, savito originalaus 
kelio. Jis lengvai nepa
tiki kun. fanatikui Kan- 
tičkai ir nepuola naikin
ti priešų, bet svarsto, ar 
kitų pažiūrų žmogus, taip 
pat nėra žmogus? Bajo- 
riūnas svyruoja tarp dan
gaus ir žemės ir pasi
renka sintetinį kelią: su 
derinti dieviškumą su že
miškumu.

Bolševikinė "Lietuvių 
lit. istorija" nors panei
gia "Blūdą", kaip reakci
nių pažiūrų romaną, ta
čiau pripažįsta, jog Do
bilas sukūrė ryškius ir 
tipiškus romano perso
nažus.

VI. Kulbokas "LE", pla
čiai ir išsamiai paana
lizavęs Lindės - Dobilo 
kūrybą, daro tokias išva
das: "Blūdas" savo laiku 
buvo nesuprastas. Atei
tyje jo reikšmė didės. Gi
lia psichologine analize, 
samprotavimų ir jausmo 
persvara akcijos sąskai
ta jis priartėja prie žy
miųjų savo laiko V. Eu
ropos romanistų (kurių? 
St. Vk.), nors pas mus 
jam vis dar tebedaroma 
priekaištų dėl sunkios 
formos, digresijų, veiks
mo stokos". (Žr. "LE" 
XVI tom., 224-25 psl.).

Dobilas buvo ne tik ra
šytojas, bet ir gilaus gal
vojimo filosofas. Jei jis 
būtų studijavęs ne teolo
giją, o filosofiją, neabejo
jame, jog jis būtų buvęs 
ne Panevėžio gimnazijos 
mokytojas, bet Kauno uni
versiteto estetikos ir ki
tų filosofijos šakų profe
sorius. Jis man primena 
mano estetikos prof. V. 
Sezemaną, kuris su dobi- 
liška intuicija dėstė šį 
mokslą. Tiesa, Dobilas 
buvo Taino, Goethes, Dil. 
they, Walzelio ir Bene- 
detto Croces (sk. Kro- 
čės) mokinys. Jis skel
bė: "Menas nesiekia prak
tiškos naudos, bet dėl to 
kaip tik naudingas kultū
rai; menas ne hedoniz
mas, bet dažnai juo pra
lenkia filosofiją". Nevi- 
sur šiandien besutiksime 
su Dobilo meniniais sam
protavimais ir analizė
mis, tačiau ir šiandien 
mums mielas Donelaitis, 
Vienažindys, Strazdas, 
V. Kudirka, kurie Dobilo 
plunksnos buvo suapote- 
zuoti, išgarbinti, o mums 
jie yra lietuviško kraujo 
ir lietuviškos tikrovės 
sruvenimas.
• Lindė - Dobilas savo 
kūryba ir filosofija yra 
lygintinas su Vydūnu ir 
B. Sruoga. Tiesa, jis ne
pasiekė Vydūno platybės 
ir gilybės ir B. Sruogos 
akademizmo, bet jis su
kūrė Dobilo mokyklą, ku 
rią išėjo nemaža Pane
vėžio gimnazijos moki
nių, rašytojų: P. Babic
kas, J. Keliuotis, K. In- 
čiūra, Jonas Graičiūnas 
etc. Tai neo-romantizmo 
ir individualizmo re- 
nesansininkai. O juk Do 
bilas buvo vienas iš pir
mųjų Lietuvos kultūrinio 
renesanso pionierių.

IR MENO FILOSOFAS
STEPAS VYKINTAS

Nijolę Jankutę Dirvos skaity
tojai pažįsta iš neseniai ėjusios 
atkarpoje jos novelės, kur be
viltiškas įvykio koloritas pri
statytas puikaus dėstymo bodu, 

Į šias kalėdas Nijolė Jankutė 
ateina su nauja savo knyga vai
kams. Tai gali boti viena iš pa
traukliausiu kalėdinių dovanėlių 
po kalėdine eglute, vaikų knygy
nėlyje ir mažo skaitytojo ran
kose.

Po "Žebriuko nuotykių miš
ke", "Algiukas ieškojo vėjo" ir 
"Danutė stovyklauja". Jankutė 
parašė "Šamo ežero sekliai".

Jau iš pirmųjų jos knygų vai
kams recenzentai pastebėjo 
sklandų ir lengvą autorės saki
nį, naudingą vaiko skaitybai po
linkį į pagaulios intrigos pini- 
mą, į paviršutiniškai nepaste
bimas, bet ryškias autorės ten
dencijas, dorinti savo skaityto
ją. Jankutė ištikima nuotykiui, 
bet ji neima nuotykio dėl nuo
tykio. Nuotykis jai yra pakopa 
į situacijų pynę, kurių baigmė
je visad ryškios, skaitytoją pa
tenkinančios išvados.

Jankutė valdo didelę vaikų skai
tybos dorybę: lengvą, dailų,vaiz 
dų pasakojimo meną. Pirmas 
knygos puslapis atskleidžia 
duris į įdomią kelionę per visą 
knygą. Personažai bematant įsi
velia į intrigą. Intriga, dialogo 
trumpas ir išsamus aiškumas, 
personažų reljefas, įvykių vis 
bręstanti, pripildanti smalsu
mu atmazga — tai elementai, 
kurie ypač reikšmingai apspren
džia vaikų skaitybos pasaulį.

"Šamo ežero sekliai" knygo
je Jankutė ir vėl parodė, kad 
minimus gero vaikų veikalo ele
mentus ji gerai valdo, vykusiai 
jais operuoja ir moka įtalpinti 
juos j jaukaus kolorito rėmus. 
Šios knygos koloritą autorė su
kūrė plačiais "marktveniško" 
dažo potėpiais. Čia yra nuoty
kiui ir nuotaikai reikalingas eže
ras ir, per tai, betarpiškas sąly 
tis su gamta. Miestiečiai vaikai 
ypatingai jautriai pergyvena su
sitikimą su "nemiestiškais" su - 
pančios juos buities atributais. 
Į ramią atostogų idilę negailes 
tingai įsiveržia "stambūs" vai
kiško pasaulio įvykiai. Tų įvy
kių sukūryje iškyla nauji tipai, 
kurių kuklūs ir taikūs vaikai dar 
nebuvo sutikę. Intriga praplin- 
ta plačiau. Konfliktas veja kon
fliktą ir tai komplikuoja intri
gą. Pagaliau, paskutinieji kny_ 
gos puslapiai, tenkina supran
tamą skaitytojo smalsumą gan 
puošnia bendros intrigos atmaz 
ga, kurie yra net nežymių pom
pastikos žymių.

Atsargūs ir rūpestingai pa
dėti bendro dėstymo štrichai 
palengva sukuria personažus ir 
šiems nestokoja individualumo 
žymių. Vaikai labai ryškūs, tė 
vai tradiciniai schematiški. 
Juk jie nėra knygos herojai. 
Jaunas skaitytojas turės baigti 
savo margą kelionę per knygą 
įsisąmoninęs personažų asme
nybes, logišką jų veikimo būdą, 
netgi jų pašnekesio ypatybes. 
Jauną skaitytoją turės patenkin 
ti bendro knygos plano prista
tymo aiškumą, scenų reljefiš 
kūmas, gamtos vaizdų ryšku
mas, bevilnijančios intrigos 
komplikacijos ir atmazga. Pa
gaulios vaikų skaitybos dory
bės, kaip ir ankstesniuose Jan 
kūtės veikaluose, atremtos jos 
pomėgiu kurti nuotykį. Tas nuo 
tykis įsiveržia į gyvenimo ruti 
ną, kėsinasi tą rutiną sudrumsti. 

bet gerų personažų poveikyje su
tramdomas ir gerasis status 
quo, visų pasitenkinimui, su
grįžta. Iš to nuotykio pasimoko 
ma ir gaunamas platesnis san
doris su gyvenimu.

Nuotykis įtraukia į savo sratt 
tą personažus, ir nuotykis tal
kina atskleisti detales ir visu
mą.

Geros pasakotojos talentas di 
džiai talkina autorei. Jankutė 
mėgsta ryškią detalę, bet ji ne- 
piktnaudoja to pomėgio. Saikin
gas, neskubus, bet ryškus dės
tymas, su dažnu lengvučio hu
moro priedu, kaž kaip suartina 
skaitytoją su bet kuriuo perso
nažu, su bet kuria jos piešiama 
scena.

Vaikų knyga išeivijoje stato 
autoriui gan žiaurias sąlygas. 
Vaikai neturi plataus žodyno, 
kuris natūralus savo krašte. Čia 
autorė atsargiai bando aiškinti 
kai kuriuos, jos nuomone, vai
kams nežinomus žodžius, anglų 
kalbos atatikmenimis išnašose. 
Tai palengva įtraukia mažąjį- 
skaitytoją į savo kalbos studi
jas. Tai patalkina vaikui betar
piškai atrasti žodžius ir juos stt 
vokti. Net ir knygos pavadinimo 
žodį "šamas" tenka atrasti skai
tytoją informuojančioje išnašo
je. Ta eskperimentika praturtina 
vaiko leksiką, gal būt talkins jam

B. Pūkelevičiūtė Chicagoj 
sekmadienio popietėje

Septintoji sekmadienio popie
tė Lietuvių tautiniuose namuose 
buvo skirta rašytojai, aktorei - 
režisierei Birutei Pūkelevičiu- 
tei. Popietė sutraukė rekordinį 
skaičių publikos. Jos eilėse ma
tėsi rašytojai: Antanas Vaičiu
laitis, kurio kūrybos vakaras bu
vo dieną prieš tai, Kazys Bra- 
donas, Julija švabaitė ir kiti, o 
taip pat eilė kitų plunksnos dar
buotojų, aktorių ir kitų meno dar
buotojų.

Popietės dalyviai buvo paten
kinti jos slinktimi, turėdami ma
lonią atgaivą, gražioje nuotaiko
je susitikę suBirutePūkelevičiū- 
te, patyrę iš jos pačios apie jo
sios kūrybą, polėkius ir jiems su
tiktas ar sutinkamas kliūtis.

Birutė Pūkelevičiūtė pasisa
kė, atėjusi į šią popietę "susi
pažinti". O kad tai pasiekti, ji 
"chronologine tvarka" šiltu žo
džiu pasakojo apie save, savąjį 
kūrybinį kelią, jojo užmačias. 
Pasakojimą iliustravo, skaity
dama savos kūrybos ištraukas. 
Auditoriją domino Birutės gra
žiai pinami vaizdai apie drama- 
tiškesnius susikirtimus josios 
santykiuose su kitais, ar tai bū
tų rašytojai, aktoriai, kultūrinin 
kai, ar knygų, filmų leidėjai, ga
mintojai, ar dar kitokių pašauki
mų asmenys.

įdomu buvo išgirsti autorės 
lūpomis deklamuojamą josios 
pirmąjį eilėraštį išspausdintą 
Stepo Zobarsko redaguotame, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
leistame "Žiburėlyje".., Dar 
daugiau klausytojus pagavo au
torės skaitoma eiliuota pasaka, 
kurioje pasakojama kaipšiokraš. 
to lietuviukas su nykštuku -barz- 
duku keliavo i Trakus... Tačiau 
šios pasakos priede,Birutės pa
reiškimas šaukiasi papildomo pa
aiškinimo. Birutė pareiškė: "Pa
saka tebėra, kai ireilė kitų jos 
sukurtų pa sakų, tebeesant i rank
raštyje, paruoštos spaudai. Dau
giau valkams neberašysiu". Ko
dėl?

Toliau autorė paskaitė keletą 
ištraukų iš jos eilėraščių rinki
nio "Mėtūgės", iš premijuoto ro- 
mano-”Aštuoni lapai”, iš eiliuo
tos pasdkos "Aukso žąsis”. Pas
taroji pasaka esanti autorės "my
limiausias kūdikis". Kaip žinia, 
ši pasaka Birutės didelėmis pas
tangomis, sutraukus S. Ameri
kos ir Kanados lietuvių pajėgas, 
buvo perteikta spalvotu filmu,di
deliu pasisekimu apkeliavusiu 
daugelį lietuvių kolonijų...

Po to išgirstama konkursą lai 
mėjusio romano "Rugsėjo šeš

JURGIS GLIAUDĄ

įsiminti posakius ir žodžius. Tė
vų talka, be abejo, čia labai daug 
reiškia.

Savotišką siužeto plėtros hi
pertrofiją galima įžiūrėti baig
mėje, įtraukus į nuotykį ir brili
antinę apyrankę, ir ekrano 
žvaigždės laišką, ir plačios spau
dos tekstus. Atrodo, be tų 
"stambmenų" knyga kaip tik lai
mėtų savo kasdieniškumu, kuk
lių, eilinių personažųvaizdavi- 
mu. Mes visi, maži ir dideli, 
nuo pat šunelio vagystės pra
džios jautriai rūpinsimės sim- 
patiškiausio kiniško šunelio liki
mu. To šunelio dingimas mus la
biau jaudins ir neramins, kaip 
kad siužetinė hipertrofija su bri
liantinės ekrano žvaigždės apy
rankės atsiradimu.

"Šamo ežero seklius" ilius
travo Nijolė Palubinskienė. Tad, 
knyga, nelyginant, yra dviejų Ni- 
jolių talka. Piešinių ir užsklan
dų bus knygoje bene per 25! 
Piešinio pobūdis elegantiškas, 
trapus ir lengvas. Skiciniai pie
šiniai, pristatantieji gamtos iš- 
karpėlę, figūrinę sceną ar por
tretą organiškai papildo Janku
tės dėstymo manierą ir, tary
tum, atskamba autorės sakiniui.

Nijolė Jankutė. ŠAMO 
EŽERO SEKLIAI. Liet. 
Knygos Klubo leidinys. 
Kaina $4,00.

tadienį" ištrauka. Pabaigoje au
torė perskaitė iš rankraščio 
"Raudą". Pastaroji skiriama Si
mo Kudirkos, Romo Kalantos ir 
kitų lietuvių laisvės herojų gar
bei, "ydant juos neumžirštu- 
me”.

Popietę įvado žodžiu, padėka 
Birutei Pūkelevičiūtei už malo
nų susitikimą, pradėjojonasjur- 
kūnas, Lietuvių Tautinių Namų 
vald. pirmininkas. K. Leonaitie- 
nė, LMKF Chicagos klubo pir
mininkė Šia proga prisegė Bi
rutei Pūkelevičiūtei orchidėją. 
Aktorius ir režisierius Algiman
tas Dikinis trumpai, bet taikliai 
pasekė Birutės, dramos bei fil
mo aktorės ir režisierės, o taip 
pat rašytojos kūrybos kelią. Al
gimantas baigė savą žodį teigi
mu: "mes, lietuvių teatro bend
rakeleiviai, visad stebėjomės Bi
rutės talentais, neišsenkama 
energija ir nei laiko, nei pastan 
gų, nei nuovargio nežinančiu pa 
siimtam darbui pasišventimu". 
Publika palydėjo ŠĮ teigimą plo
jimų audra.

Birutė Pūkelevičiūtė, padėko
jusi popietės organizatoriams už 
sudarymą galimybėsčia susitik
ti, pirmuoju sakiniu pastebėjo, 
kad ką Algimantas Dikinis pa
sakojo esanti teisybė, bet šian
dien ji prisistatysianti, kaip ra 
šytoja, kitos jos menų šakos btt 
šią liečiamos tik tiek, kiek rei
kalinga "rašytojos koncertui”. 
Artimiausioje ateityje ji trokš
tanti atsidėti rašytojos kūrybai.

Baigiu savo įspūdžiais. Gėrė
jausi, kaip vienaš auditorijos da- 

, lyvių, Birutės Pūkelevičiūtės 
giedriu pasakojimu, jos sąmo
jumi išpintu įvykių vaizdavimu, 
savų polėkių ryškinimu, sutiktų 
kliūčių šalinimu. Jei prieš tat 
B. Pūkelevičiūtė tebuvo Šalta kū
rėja, tai nūn ji pasidarė didi 
kūrybinga, kelių meno šakų puo
selėtoja ir ugdytoja, tiek savo 
įnašu tiek gebėjimu organizuoti 
kultūrinį darbą. Ir vistik kai 
sėdausi visą tai perteikti kitiems 
jaučiu, kad mano potroškis,, pri
segti dar vieną orchidėją Biru
tei Pūkelevičiūtei, kaip šio jos 
rečitalio aukšto lygio meninin
kei, blanksta. Atrodo, kad man, 
lygiai kaip ir anam Birutės at
pasakotam tėvynainiui, pasigy- 
rūsiam skaičius jos romaną "Sep
tyni lapai", liekasi iš apybrai
žos keletas lapų išplėštų...

M. Valiukėnas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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DETROITE PAGERBĖ VINCĄ ŠARKĄ

ALTS-gos Detroito skyr. pirm. Jonas Švoba {teikia skyriaus 
vardu dovaną 75 metus sulaukusiam skyriaus nariui Vincui Šar
kai. Salia sėdi sukaktuvininko žmona Vaclava.

Vincas Šarka gimė 1897m. lap
kričio mėn. 1 d.Barboriškiųkm, 
Veprių vals. Ukmergės ap. 1918 
m. baigė M. Yčo gimnaziją, Vo
roneže. 1918 m. vasarą gr{žo Lie
tuvon ir nuo tų pat metų tarna
vo Ukmergės ir Jurbarko Miškų 
urėdijose. 1921 m. perėjo dirbti 
į Teisingumo ministeriją. Nuo 
1929 m. Panevėžio Apygardos 
Teismo Teisėjas, o nuo 1939 m. 
iki pat pasitraukimo iš Lietuvos 
Apeliacinių Rūmų Teisėjas. Vo
kiečių okupacijos metu trumpą 
laiką Vyriausiojo Tribunolo Tei
sėjas, gi okupacinei valdžiai Vy
riausiojo Tribunolo veiklai su
spendavus grįžo {Apeliacinius 
Rūmus. Iš Lietuvos pasitraukė 
1944 metais. Amerikon atvyko 
kartu su žmona ir dviem duk
rom 1950 m. ir apsigyveno Det
roite. Pensininkas. Lietuvoje ir 
čia Amerikoje priklauso Tauti
nei Sąjungai ir daug metų buvo 
tos sąjungos Detroito skyriaus 
valdyboje. Veiklus šaulys, visuo

Štai tau, moterėlė, ir pyragai
--Moterims vis dar nelengva 

pasiekti didesnių aukštumų žur
nalistikoje ir aplamai, spaudoje. 
Tik žvilgterėkim į mūsų vyrus, 
pamatysime, kad sutais spaudos 
darbais jie niekad neskuba. Il
gesnį straipsnį periodikai jie ruo
šia kad ir kelis mėnesius, pus
mečius ar metus, geresnis daly
kas greit neparašomas. O ir pa
rašytą nereikia skubėti duoti at
spausdinti. Jis turi pagulėti, "pa- 
sipermentuoti"...

O mes moterys? Dažnai vis
ką "kepame ant greitųjų”, nes 
reikia virti, kepti, reikia skalb
ti, reikia grindis vaškuoti, rei
kia bėgioti po krautuves. Jei pa- 
sižvalgysime ir pasiklausysime 
vyro — kritiko žodžių -- tai 
nors mirk iš išgąsčio. Moterų kū 
riniai, ypač romanai, daugiau
sia yra parašyti anoje, aukščiau 
minėtoje, virtuvinio susmulkėji
mo atmosferoje. Jie pakankamai 
neišmąstyti, stiliškai neišlygin
ti, veiksmo atžvilgiu neišbaigti, 
perkrauti moterišku sentimentu. 
Už tai vyrai - kritikai, rankovę 
atsiraitoję, iš visos jėgos plieka 
tokių kūriniųautorėms įausį.ant 
jų veikalu uždrėbę riebų neigi
nį. Štai tau, moterėle, ir pyra
gai... rašo žurnalas "Moteris š. 
m. 5 nr. pasirašytas M.M. ini
cialais.

Nejaugi to straipsnelio autorė 
yra moteris? O jei vyras taip 
išdidžiai jaučiasi, tai tos kelios 
padrikos mintys tikrai ne išmąs
tytos, ne kelis mėnesius ruoš
tos ir negavusios pagulėti, nes 
per ilgesnį laiką autorius-rėbū
tų įsitikinę savo minčių klaidin
gumu.

Mes, moterys visai tur būt, 
be išimties visos sutinkame* 
kad viską "kepame ant greitųjų" 
nes mums reikia, esame įparei
gotos ne vien tiktai kepti,-bet ir 
virti, skalbti, valyti, pirkinėti, 
tvarkyti ir t.t. Jei visa tai atlik
tume pamažu, pagalvodamos, 
darbus palikdamos palaukti, 
šiukšles pagulėti, kol daugiau at
siras, virimą atidėti, kol šei
ma labiau išalks ir t.t., tai mūsų 
mylimi vyrai ir vaikai badu iš
mirs, per šiukšles nebeperlips 
ir nešvariais drabužiais dė
vės. Kadangi mes turime atlik
ti tiek daug darbų, tai matyt Aukš. 
čiausias ir apdovanojo mus ta

J. Gaižučio nuotrauka 

menininkas, vienas iš iniciato
rių įsigyti lietuviams Lietuvių 
Namus, tos draugijos pirmasis 
pirmininkas, tuo laiku teko telk
ti lėšas ir pačius namus pirkti.

Lapkričio 18 d. vienminčių bū - 
relis Tautinės Sąjungos Detroito 
skyriaus pirmininko J. Švobos 
namuose surengė sukaktuvinin
kui Vincui šarkai ir jo poniai 
vaišes, šeimininkas J. Švoba sky
riaus valdybos ir susirinkusių
jų vardu pasveikino V. Šarką 
palinkėdamas sveikatos ir dar 
daug daug našių darbingų metų 
asmeniniame gyvenime, sky
riaus apimtyje bei visuomeni
niame bare. Tą pat proga visų 
jų vardu įteikė mažą dovanėlę, 
šiai dienai prisiminti. J. Švo
bos vaikaitė Rasa sukaktuvinin
kui ir poniai prisegė gėlių.

Dar kartą jų visų vardu mie
las kolega linkiu daug ir daug 
gražių giedrių metų.

Stasys Šimoliūnas

lentu viską "kepti ant greitųjų" 
net ir spaudoj ir literatūroj.

Pažvelgus į moters kasdie
ninę paskirtį reikia tik stebėtis 
kokiu tempu ji dirba, kad viską 
suspėtų laiku atlikti ir po aukš. 
čiau minėtų būtinos kasdieny
bės darbų dar sugeba iškilti 
virš kasdienybės dalyvaujant vi
suomeninėj veikloj, spaudoj ar 
kokioj kitoj profesinėj srityje.

Pirmiausia to rašinėlio auto- 
rius-ė apsilenkia su logika žur
nalistikos atveju siūlant neskubė
ti. Tai sritis, kur ypač reikia 
skubėti ir parašius nėra laiko 
"pamarinuoti", kol reportažas 
pasens. JAV reporteriams griež
tai nustatytas žinių prisiuntimo 
laikas, o mūsų spaudoje ir sku
biai perteikiamos žinios vėluoja, 
kol pasiekia skaitytojus ne dėl 
mūsų pačių priežasčių. Publicis
tinį straipsnį, žinoma, tenka il
giau rašyti, bet per ilgai mąs
tyti taip pat nėra laiko, kuris vie
toje nestovi, o bėga nepaprastu 
tempu. Kartu su laiku keičiasi 
gyvenimo problemos ir jų nag
rinėjimo būdai, todėl kiekvienu 
metu tenka mąstyti, o tik tada 
užfiksuoti popieriuje, kad nebe
reiktų padėjus ilgai laikyti, ki
taip mes liksime amžini mąsty
tojai ir niekas nežinos apie ką 
mūsų generacija mąstė.

Dar didesnio susikaupimo ir 
temos išmąstymo, aišku, reika
lauja literatūriniai kūriniai ir 
moterų esą niekam verti, nes 
parašyti "virtuvinio susmulkėji
mo atmosferoje".

Na, žinoma, kai mes atlieka
me daugybę gyvybinių smulkių 
namų darbų ir darbelių grįžu
sios iš kasdieninės duonos pel
nymo darbų, tai vyrai tuo laiku 
jau sėdi ir mąsto, savo parašy
tą kūrinėlį taiso, brauko ir vėl 
deda pagulėti. Rytoj vėl tas pat 
kartojasi, o moterys tuo laiku 
ne tik mąsto, bet ir sukasi po 
virtuvę, verda, kepa, plauna.

Kokios gi kritikos sulauktume 
iš savo vyrų ir vaikų, jei pietų 
laikų atsakytume, jog aš dar te- 
bemąstau, kaip gardžiau paga
minti valgį. Tačiau, kaip vyrai 
- kritikai tas moteris bekritikuo 
tų, vistiek jos nuo vyrų neatsilie 
ka savo sugebėjimaisnei vienoje 
srityje, o jei mažiau pasireiškia 
tai tik dėl to, kad amžių bėgyje

LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALAI
(2) Iš JAV LB Tarybos sesijos CIevelande š.m. spalio 28-29 d.

MOKSLO PRIEMONIŲ 
IR SKAITINIŲ LEIDI
MAS - PASKIRSTYMAS

(Švietimo Tarybos narys
L. Raslavičius)

Iki 1971 m. šiais rei
kalais rūpinosi Kultūros 
Fondas. Iš jo pareigas 
perėmė Švietimo Tary
ba, kurios veikla, pra
nešėjo pripažinimu, da
ranti stiprų įspūdį: ji 
esanti "be pompos", ty
liai ir kantriai verčianti 
plačiausią ir giliausią 
lietuviškos veiklos vagą.

Kaip pavyzdį L.R, duo 
da 1972 metų produkciją. 
Išleista 3 reprezentaci
niai vadovėliai, 3 prati
mų sąsiuviniai (knygos) 
3 o gal net 4 skaitinių 
knygos. Baigtas ruošti 
ir netrukus sulauksime 
svarbaus leidinio "Dai
nuojanti Mokykla". Tuoj 
po Naujų Metų Salezie
čių spaustuvė pradės 
spausdinti didžiulį, ilius
truotą Lietuvių Kalbos 
Žodyną mokyklai ir na
mams (paruošė prof. A. 
Klimas ir St. Barzdu
kas). Ruošiami spaudai 
kitų skyrių vadovėliai ir 
pratimų sąsiuviniai. Jie 
bus sumoderninti ir gra
žiai išleisti. Taip pat 
ruošiami Lietuvos že
mėlapiai (geografinis ir 
istorinis). Rūpinamasi ir 
tinkamų skaitinių leidi
mu. Ruošiami 5 nauji lei
diniai.

Švietimo Taryba, norė
dama padaryti leidinius 
kuo prieinamiausius ir 
pigiausius, nemenkinant 
jų kokybės, pelno nesie
kianti. Pažymėtina, kad 
mūsų vadovėliai yra 33- 
50% pigesni už panašios 
kokybės amerikoniškuo
sius, nors šių tiražai sie
kia milijonus. Kaip pa
vyzdžius Šv. Tarybos lei
dinių finansinės kalkulia
cijos pranešėjas duoda 
A. Giedriaus Tėvų Pasa
kos II kn. Leidimo kaštai 
$2469.00, o visą leidinį 
pardavus su 25% nuolai
da platintojams, numa
toma gauti $2362.50 (at
siradęs 107 dol. trūku
mas tikimasi išlyginti 
pardavinėjant leidinį be 
tarpininkų, pavyzdžiui 
mokykloms, kurioms duo
dama tik 15% nuolaidos). 
Kitas pavyzdys: Tyruolio 
VI sk. vadovėlis "Ten, 
kur Nemunas banguoja", 
kuris yra vienas gražiau-

daug daugiau talentų žūna dėl ne
palankių gyvenimo sąlygų, negu 
iškyla. O kalbant vien apie mūsų 
išeivijos moteris, tai nežiūrint 
visų jų darbų ir darbelių, ar ma
ža pasirodė su vertingais, ge
rai išmąstytais kūriniais, nors 
jos mąstė gal ne prie rašomo
jo stalo, o virtuvėj ar prie vai
kų lopšio.

štai prisiminki vien tik pre
mijuotųjų kūrinių autores mo
teris: Alė Rūta, Birutė Pūkele
vičiūtė, Kotryna Grigaitytė, ta
me pat žurnalo numery vyras 
kritikas gražiai recenzuoja P. 
Orintaitės naują leidinį. O kiek 
yra iškilių moterų dailėje, me
ne, muzikos pasaulyje ir k. Tam 
reiktų ilgos studijos, faktais 
pagrįstos, kurių netrūksta.

Jeigu vyrai kritikai "ranko
vę atsiraitoję iš visos jėgos 
pliekia autorėms moterims J au
sį, ant jų veikalų drėbę riebų 
neiginį", tai tau, moterėle ir py 
ragai", tai verčiau tokie kriti
kai patys keptų pyragą, virtų ir 
skalbtų, o moterims leistų sė
dėti prie rašomo stalo, kurti, 
taisyti ir mąstyti, tai jos toli 
pralenktų ir tokius kritikus.

Emilija Čekienė 

šių vadovėlių, kokius mū 
sų mokyklos iš viso yra 
turėjusios. Leidimo kaš 
tai — $9050.00 Tikima
si visą leidinį pardavus 
$9235.00.

Kaip leidimo, taip ir 
ekspedijavimo, sandėlių 
tvarkymo darbai yra ga
na sunkūs neturint pakan
kamai gelbstinčių darbo 
rankų. Pasitaiko mokyk
lų, kur mokytojai užsako 
knygas kiekvienas savo 
skyriams, tuo būdu vie
nai mokyklai tenka siųs
ti net 8 ar daugiau siun
tų vietoj vienos siuntos 
visai mokyklai. Taip pat 
labai apsunkina darbą 
daugybė vienu metu gau
tų užsakymų (tatai būna 
prasidedant mokslo me
tams). Būtų žymiai leng
viau tvarkytis, jeigu už
sakymus gautume kiek 
anksčiau, sakysime, bent 
vieną mėnesį prieš moks
lo pradžią.

Savo pranešimo pabai
goj L. Raslavičius šaukia 
SOS į bendruomenę ir jos 
vadovybę ir skatina, kad 
bendruomenė savo verty
bių skalėje lietuviškąjį 
švietimą pastatytų pir
moje vietoje ir pradėtų 
milžiniško masto propa- 

KOMBINACUI-I
Caristinės Rusijos 

anekdotas tvirtino, kad 
vogti iš valdžios nėra nuo 
dėmė. Anaip tol, vogti iš 
valdžios būtina, tai dory
bė, tai proto turėjimo įro 
dymas. Tik kvailys neva
gia iš valdžios.

Kas yra valdžia? Tai 
(rusiškai) "kazna". Ir mū
sų satyrikas Vincas Ku
dirka, puikiai pagavęs ru
siškosios "kaznos" są
voką, paliko neblėstantį 
caristinio pareigūno at
vaizdą savo kūriniuose.

Dabar, sovietinės oku
pacijos varguose, "kaz
nos" sąvoka praplėsta. 
Dabar viskas "kazna". 
Todėl vagysčių dar dau
giau. Progų vogti dar dau
giau. O skurdus gyveni
mas ir skatina vogti, 
sukčiauti, sukti iš sovie
tiškos "kaznos" dar dau
giau. Visos tos machina
cijos dabar, lietuviuose, 
gavo komiško atspalvio 
terminą. Vogti ir sukti — 
"kombinuoti". "Nekom
binuosi — negyvensi".

Kolūkyje kolūkietis - 
žemdirbis gyvena iš savo 
mažyčio sklypelio, nes 
pajamų šaltinis, prisi
dengus savo sklypelio vai 

AUTOMOTIVE MECHANIC
JOURNEYMAN OR 8 YEARS EXPERIENCE 

Experienced in all phases of equipment repair on industrial 
trucks, mobile eranes and highway tractors.

Apply Employment Office
7 A. M. to 4:30 P. M.

DANA CORPORATION
Midwest Frame Division 

Ft. of Great Lake Avė. 
ECORSE, MICHIGAN

An Equal Opportunity Employer
(92-96)

We have Severai GM Tech-Center local 160 UAW Members 
on Lay-off. They represent some of the most highly skilled 
people in this company. If You have a need for any of the 
following tradesmen call Jerry Brady, President of Local 
160 at 751-4474.

AUTOMOTIVE TRIMMERS 
(SEATS, LINERS, CARPETING, ETC.) 

AUTOMOTIVE PAINTERS 
MACHINISTS 

TEMPLATE MAKERS 
W00D CRATERS 

W00D MODEI, MAKERS 
MILL HANDS—W00D 

METAI, MODEL MAKERS 
PLASTER—PLASTICS MEN

gandą už lietuviukų atliė- 
tuvinimą.
LITUANISTINIO ŠVIE
TIMO FINANSAI
(Šv. T. vicepirm-kas ir 
iždininkas St. Rudys).

Šv. Tarybos iždas ligi 
1970 m. gruodžio 5d. bu
vo bendras su JAV LB 
Centro Valdyba. Kadan
gi tatai sudarė nemaža 
nepatogumų, tat iždas te. 
ko atskirti. Didžiausias 
Šv. Tarybos darbų finan
suotojas yra Lietuvių 
Fondas. Iš to fondo lig 
šiol gauta $69,435.

1972 m. pajamų turėta 
$32,126.92, o išleista 
$28,382.23.

Paaiškėjo, kad šv. Ta
ryba savo leidinius siun
tinėja viso pasaulio lietu
viškoms mokykloms. 
Daugumai jų siunčia kny 
gas dovanai. Į Pietų Ame
riką neseniai išsiųsta 
knygų už $2500.00. Beto, 
Šv. Taryba paremia mo
kyklas įsigyjančias rei
kalingiausių mokslo prie
monių, teikdama mokyk
loms 50% įsigytų prie
monių kainos. Lig šiol 
tiems reikalams išleista 
$2323.20.

(Bus daugiau)

siais, gali būti platūs ko
lūkiniai laukai. Gyvulių 
farmose kartojami tie-, 
patys triukai. Žmonės 
priversti "kombinuoti", 
nes gyvenimo sąlygospri 
verčia juos gintis nuo ba
do.

Kaip intelektualai (me
nininkai, mokslininkai) 
"kombinuoja", nuolatos 
prisitaikydami prie reži
mo reikalavimų. Rašo 
veikalus, kurie praeina 
pro agitpropo cenzūrą. 
Giria režimą užsienio 
išvykose. Piešia paveiks
lus šlovinančius sovieti
nę buitį... Visa tai yra 
aukštesnio kalibro "kom
binacija". Tokius "kom
binatorius" kelia į balną 
gerai jiems atmoka, skel
bia netgi genijais.Lietu
viuose tokio "sovietinio 
donkichoto" titulo (pagal 
sovietinio anekdoto po
sakį), sulaukę rašytojas 
Avyžius ir poetas Mieže
laitis. Yra visa plėjada 
smulkių paukštelių. Tai 
vis privilegijuotieji 
"kombinatoriai". Tai 
yra, pagal sovietinįsaty- 
riką Ilfą "didieji kombi
natoriai".

Tuo tarpu smulkiuo

sius "kombinatorius" 
persekioja. Ir šie, besi
gindami nuo skurdo ir ba 
do, priversti "kombinuo
ti". Bet juos persekioja, 
nors veiklos principas ir 
ten (aukštuomenėje.) ir 
Čia (arti prie skurdo) 
tas pat.

Sovietinė spauda rėk
te rėkia, kad Klaipėdos 
miesto maisto parduo
tuvės Nr. 97 kasininkė 
Antanavičiūtė nusuko iš 
klijento... 8 kapeikas! 
Jurbarko krautuvės par
davėja komjaunuolė I. 
Bartkutė keliomis kapei
komis apsuko savo kli- 
jentą. Prienuose atrado 
net 17 apsuktų per "kom
binacijas" klijentų. 
Jiems nedavė pilnos, ka- 
peikinės grąžos!

"Apsirikau!" atkirto 
Jurbarko restorano pa
davėja D. Vitkutė, ne
grąžinusi pilnos grąžos 
savo klijentui.

"Nekombinuosi - ne
gyvensi!" yra naujas, 
žiaurus, sunkaus gyveni
mo įteisintas principas. 
Pavyzdžiai rodo, kad tas 
sukčiavimo ar vagystės 
principas nėra kai kurių 
individų nusikalstamas 
aktas, bet visuotinis reiš
kinys, žalojančiai iškrei 
pęs šiaip sveikos ir 
darbščios mūsų tautos 
veidą.

Tai sovietinės siste
mos produktas, kaip ca
rų laikais, taip ir sovie
tų sunkmetį, atneštas Lie
tuvon iš rusiškojo biuro
kratizmo ir utopinių 
svaisčioįimų. Jeigu vie
na okupanto ranka rodo į 
dangų ir kviečia į utopi
nę idėją, į "komunizmo 
statybą", kita komuniz
mo ranka mikliai siekia 
lietuvio kišenės ir su ki
šenvagio mitrumu išva
gia paskutines kapeikė
les.

"Kombinacija" yra bai
sus valdinio demoraliza
vimo metodas, kuris,lyg 
sunki epidemija, siautė
ja ok. Lietuvos visuome
nėje. "Kombinacijos" (ir 
prasčiokuose, ir sovieti
nėje aristokratijoje) pa
sibaigs tiktai tada, kada 
gyvenimas bus paremtas 
laisvos visuomenės tvar
kymosi principais, (sp)

HEAD NORE--Menlal Health Inpa- 
lient Unit. Full-time, daylight posi
tion. Two years experience as Hend 
Nurse, three years experience in a 
psychlatric setting required. 265-bed 
community hospilal near Pitlsburgh. 
Send resume to: Personnel Dept.

HOMESTEAD HOSPITAL 
1800 Vest Street 

Homestead', Pa. 15120
(9394)

VANTED 
IST CLASS SKILLED 

F.NGINE OR TURRET LATHE 
MILLINC MACHINE 

DRILL PRESS 
OD & ID GR1NDER 

OPERATORS
Mušt have sel up experience N toojs. 

LUNDBF.RG MANUFACTUR1NG 
CO.. INC.

950 S. Roberte 
Jackson, Mich.

(91-94)

WANTED AT ONCF. 
EXPERIENCED 

STEEL BLATE FITTERS 
ARC VELDF.RS 

Experienced only. Paid benefits. Exlra 
overtime, tcood vvorking conditions. 

Apply in Person
ACUTUS 1NDUSTRIF.S

45 1 E. Wilson 
Pontiac, Mich.

An Equal Opportunity l.mplover 
(93-99)

F.XPERIENCED
INSPECTOR

FOR
PREC1SION AND A1RCRAFT PARTS. 

STEADY WORK FRINGE 
BENEFITS

SHIELD TOOL
2326 1 FENKELL 

DETROIT, MICH.
(93-97)

PRINTING I’RESSMEN
For nighl shift on Miehle 36 and 
Harris LXD offsets. Mušt know 
color and have ability to do pusl
ity prinling. Union shop with ull 
premiums paid for Blue Cross and 
Blue Shield for employees and fa- 
mily. Siek and accident insurance 
Vacations .and holidays paid. Fu' 
time plūs overtime.

Cotlie to work for a company tha 
husn't laid off a man in 45 years.

KALAMAZOO LABEL COMPANY
321 W. Ransom St. 

Kalamazoo, Mich. 49006 
Phone '616-381-5620 
ask for Mr. Holmes.

(88-94-



1972 m. gruodžio 6 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ B. RĖKUS
Praeitą savaitę po pakar

totinos širdies operacijos 
Clevelande mirė skautinin
kas Balys Rėkus.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko Jokubauskienės 
laidotuvių namuose. Po ge
dulingų pamaldų šv. Jurgio 
bažnyčioje, palaidotas ant
radieni, gruodžio 5 d. Visų 
Sielų kapinėse.

• LB Clevelando apylin
kės svarbus susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., penk
tadienį, 7 vai. vakaro, Nau
josios parapijos viršutinėje 
mažojoje salėje. Bus ren
kami atstovai į LB Ohio 
Apygardos suvažiavimą ir 
diskusijos jaunimo klausi
mais. Apylinkės valdyba 
kviečia visus lietuvius daly
vauti.

• Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando skyriaus metinė 
šventė ir Korp! 50 metų su
kakties paminėjimas su me
nine programa įvyks sausio 
21 d.

PIRMĄ KARTĄ 
CLEVELANDE

Clevelando lietuviškoji vi
suomenė š. m. gruodžio 9 d. 
turės retą progą išgirsti ža
vaus koloratūrinio soprano 
koncertą. Tai plačiai pagar
sėjusios mūsų dainininkės 
Ginos čapkauskienės rečita
lis, kuris įvyks Naujos pa
rapijos salėje 7:30 vai. va
karo. Solistė yra žinoma 
nuo Montrealio iki Los An
geles ir savo gražiu balsu, 
muzikine koloratūra bei 
meistriškai valdoma daina
vimo technika, taip paver
gė publiką, jog neveltui 
dažnai vadinama Lakštin
gala iš Montrealio. (s)

ĮSIGIJO AKCIJAS
Lapkričio mėn. Naujų 

Namų akcijas įsigijo:
Richardas Pivoriūnas — 

2 akcijas, Balys Žiugžda — 
10, Petras Vaiginis — 5, 
Feliksas Eidimtas — 10, Jo
nas Citulis — 10, Jonas ir 
Anelė Velykis — 4, Charles 
ir Nelda Machutas (Vyčių 
veikėjai) — 5, Andrius ir 
Eugenija Mackevičius — 5, 
Ritas ir Aušra Babickai — 
40, Stasys Mikalauskas — 
papildomai — 2, Stefa Ry- 
delienė — savo 2 anūkams 
— 10, Adolfas Masilionis — 
papildomai — 6, Kotryna 
Kazlauskienė — 6-siems sa
vo proanūkams — 6 (dr. 
Juškienienės ir Natkevi
čienės mama), Juozas ir 
Jadvyga Naujokaičiai — 8, 
Telesforas Duleba — 20, 
Moterų Sąjungas — 26 kuo
pa per Teofiliją Pauliukevi
čienę senas Lietuvių Salės 
akcijas iškeitė j naujas — 5.

Vienos akcijos kaina — 
27 dol.

Ant namų stogo jau iš
keltas vainikas. Dar turi 
augti ir Namų Fondas. 
Trūksta $36,000. Pasigen
dama akcininkų tarpe jau
nos, čia mokslus baigusios, 
kartos lietuvių.

Kas dar myli savo žemę 
tas Lietuvių Namus remia.

Ačiū visiems.
E. Stepas

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

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

DIRVA

Muz, Onos Mikulskienės kanklininkės, išpildžiusios meninę programą Vliko iškilmingoje vakarienė
je J. Garlos nuotrauka

Buvo savo rūšies at
gaiva VLIKo Seimo daly
viams po ilgokų posėdžių 
pranešimų, kalbų ir dis
kusijų praleisti keletą 
valandų jaukiame pobū
vyje su Clevelando lietu
vių visuomenės atstovais 
(ne rinktais, bet savano
riškai susirinkusiais!)

Šv. Jurgio parapijos 
salė,-švari ir jauki, kuk
liai bet skoningai išde- 
koruota. Prie gražiai pa
dengtų stalų susėdo gar
bingi svečiai ir apie 100 
clevelandiečių. Prie pir
mojo stalo sėdėjo: VLIK 
pirm. Dr. K. Valiūnas, 
PLB pirm. St. Barzdu
kas , ALT atstovas Dr. Va - 
laitis, neseniai iš ok. Lie
tuvos atvykę Dr. Danutė 
ir Zigmas Butkai, J. ir 
J. Daugėlai. Kiti seimo 
dalyviai buvo pasiskirstę 
tarp clevelandiečių gi
minių, pažįstamų bei 
draugų. Vis'ą pobūvio 
programą tvarkyti, sei
mo rengimo komisijos 
pirmininkas J. Daugėla 
pakvietė inž. Pr. Raz- 
gaitį, kuris savo parei
gą atliko gražiai, paįvai 
rindamas pobūvį links
mais anekdotais ir dai
nomis. Viena svarbiau
sių šio pobūvio progra
mos dalių buvo adv. Z. 
Butkaus pranešimas. Jis 
buvo neilgas, bet sva
rus. Pradėdamas savo 
kalbą, Z. Butkus pirmiau- LB Clevelando Apylinkės 
šia išreiškė padėką Dir
vai už gražų jo šeimos 
pristatymą skaityto
jams. Savo pranešime 
Z. Butkus plačiau išryš
kino rusų užmačias ir ko
lonizavimo planus Lietu
voje. Lietuvos žmonės 
tačiau gyvena laisvės vil
timis. Jaunimas labai su 
sipratęs. Pranešėjo tei
gimu, Lietuvos žmonės 
labai susidomėję ir su
sirūpinę seka laisvėje gy
venančių lietuvių politi
nę veiklą. VLIKas yra la
bai vertinamas. Abiem 
svečiam pobūvio daly
viai pagiedojo "ilgiausių 
metų".

Buvo ir trumpa meni
nė programa, kurią atli
ko Čiurlionio ansamblio 
kanklininkės vadovaujant 
O. Mikulskienei. Kankli
ninkė - virtuozė Bankai-

paskambinusi muz. 
Mikulskio kompozi- 

pademonstravo, 
toli jau yra pažen- 
kanklių muzika, kai

VLIKo Seimo iškilminga vakarienė 
tytė
Alf. 
dją. 
kaip 
gusi
palygini ją su seniau Lie
tuvoje girdėta senųjų kan
klininkų Puskunigio, Stri
maičio ir kitų kankliavi 
mu. Abi sesutės Snieč
kutės gražiai paskambi
no duetą. Visa grupė, iš
pildžiusi keletą kūrinių, 
pelnė pobūvio dalyvių pa
sigerėjimą. Iš tikrųjų, 
Clevelandas gali didžiuo
tis savo kanklininkėmis 
ir kanklininkais. Jie ver 
ti, kad juos ir kitose lie
tuvių kolonijose išgirs
tų.

Pradžioje ir pabaigo
je programos Vilija Nas - 
vytytė jautriai ir artis
tiškai padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraščių. 
Paskutinysis "Saukiu aš 
tautą GPU užguitą" bu
vo tarytum jaunos šir
dies šauksmas visiems, 
seniems ir jauniems kel
tis ir jungtis į kovą ir 
darbą už mylimą šalį...

Programai įpusėjus 
atvyko Clevelando me
ras R. Perk. Pasakęs ke
letą jautrių žodžių, jis 
vėl išskubėjo.

Vaišės, kurias suorga
nizavo p. Urbonavičien'* 
ir jos labai sėkmingai pa
sirinktos talkininkės, bu 
vo aukštos kokybės. O 

pirm. J. Malskis ir Z. 
Peckus rūpestingai tvar
kė kitas pobūvio sritis.

D. Mašiotas buvo įren
gęs garsiakalbius, iš ku
rių girdėjome labai gra
žių melodijų.

Drabužinėje pavyzdin-

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND. OHIO 14114

Dalis svečių Vliko iškilmingoje vakarienėje. J, Garlos nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimėą valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

iU c 1■ f■ •

gai tvarkėsi Sv. Kazimie
ro lituanistinės mokyk
los mokiniai Rem. Bei- 
zinskas ir J. Ežerskis.

Vakarienė ir pobūvis 
laikomas gerai pavyku
siu. Clevelandiečiai ir 
šį kartą pademonstravo 
savo svetingumą, nuošir 
durną ir gerai, vieningai 
visų organizacijų ir visų 
grupių suorganizuotą 
veiklą. Tatai pripažino 
ir VLIKo pirmininkas dr.
K. Valiūnas savo kalboj.

(pk)
LABAI ŽEMA KAINA 

parduodame ”01ympia” fir
mos, liet, raidynu nauja ra
šoma mašinėlė. Teirautis 
telefonu: 486-2111.

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS_ _

GRUODŽIO 9 D. Koncertas 
Naujos parapijos salėje. Rengia 
Saleziečiams remti komitetas.

GRUODŽIO 10 D. Šaulių meti
nė šventė šv. Jurgio parapijos 
salėje.

GRUODŽIO 17 d. Šv. Kazimie
ro litaunistinės mokyklos Kalė
dų Eglutė.

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus me
tinė šventė ir Korp! 50 metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 8 vai. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va

lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius,

KOVO 3 D. ČiurlionioAnsamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M, 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

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

APARTMENTS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartments. $125 and 
up. Well furnished. No 
children or pets. 486-0050.

(91-7)

CUSTODIAN NEEDED
Our Lady of Perpetual 

Help area. Husband and 
wife. Can be retired. No 
children or pets. 486-2030. 

(91-94)

MACHINE 
OPERATORS 

Experienced in performins sėt ups 
from blue prints.

HORIZONTAL TURRET 
LATHE 

VERTICAL TURRET LATHE 
W&S — AC 

2nd shift 3:15 p. m. to 11:45 p. m.
Good Wage8 and Benefits 

THE GORMAN RUPP CO.
305 BOVMAN ST. 

MANSF1ELD, OHIO 44902 
An Equal Opportunity Employer

MACHINIST
(PROTOTYPE)

Openings .for qualified machinists. 
Mušt be able to n?ake own set-ups 
for machining automotive prololypes. 
Mušt be versatile shop man and be 
able to operete all machine shop 
equipment. Interesting work in auto 
safety field. Afternoon shift with 
overtime.

AUTOMOTIVE PRODUCTS D1V. 
Allied Chemical Corp.

322 Cass Avė., Mt. Cleniens. Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(88-89)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20.000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

Nr. 93 — 7

VERTICAL
BORING MILL 
OPERATORS

TOP WAGES 
AND 

BENEFITS

THE AKRON 
EQUIPMENT CO.

633 E. Exchanve St.
Akron, Ohio
216-762-9361

<93-963

PUMP HOUSE 
OPERATOR 

3RD CLASS LICEN5E REOUIRED 
ROTATING SHIFT, 

H1GH HOURLY RATE. 
AND MANY FRINGE BENEFITS. 

APPLY IN PERSON 
UNITED STATĖS STEEL

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(93-98)

SECURITY GUARDS 
BOILER OPERATORS 

LOW PRESSURE—Liceneet. For m- 
curity gunrds. Can be retired. Full 
and part time positions availoble. 
Complete uniforma furnished ai com
pany expenac in addition to other 
benefits. Join the nation’s third laru- 
esl security cuard co. Apply in per- 
son Mon. thru Frl. bet. 10 a. m.-4 p.m.

THE WACKENHUT CORP. 
19411 W. McNichols 

Detroit. Mich. 
313-538-9050 

An Equal Opportunity Employer 
(93-95)

MACHINISTS
Excellent working condi- 

tions and good rates.
216-464-2313

(9*2-98)

WANTF.D AT ONCE 
JOURNEYMEN 

PLASTIC MOLD MAKERS 
OR 

EXPERIENCED MACHINIST 
& DIE MAKERS 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up, work from blue 
Srints fic close tolerance. 

alary conimensurale with experiencc. 
excellent company paid benefits. 
NORTHERN DIE & MOLD CO. 

3804 E. WILDER RD. 
BAY CITY. MICH. 

517-684-5573 
(90-96)

MACHINISTS
Steady work for men with ex- 
perience; day shift; overtime.

Apply at:
HYTROL MFG.

18335 Weaver 
Detroit, Mich. 

Phone: 313-272-7330 
(90-94)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

B. PŪKELEVICIŪTė 
LAUREATĖ

Lietuvių Gydytojų Korp. 
Fraternitas Lituanica New 
Yorko skyriaus skelbtam 
konkursam eilėraščiui su
kurti į Sibirą ištremtiems 
lietuviams pagerbti buvo 
atsiųsti 34 eilėraščiai. Jury 
komisija, kurią sudarė Tėv. 
Leonardas Andriekus, Pau
lius Jurkus, Pranas Naujo
kaitis, Algirdas Kačanaus- 
kas ir dr. Vaclovas Paproc- 
kas, 500 dol. premiją pasky
rė už eilėraštį "Paskutinis 
birželis’’ kurio autorė pasi
rodė esanti Birutė Pūkelevi- 
čiūtė.

ADV. Z. BUTKUS 
PADARYS PRANEŠIMĄ 

PHILADELPHIJOJE
Neseniai atvykęs iš Lie

tuvos adv. Z. Butkus pada
rys pranešimą Philadelphi
jos lietuviams apie dabarti
nę padėtį okup. Lietuvoje.

Pranešimas įvyks gruo
džio 10 d., sekmadienį, tuoj 
po lietuviškų pamaldų apie

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėvui ir uošyiui

Majorui KOSTUI LIAUDANSKUI 
mirus, gerb. klebonui prel. J. Kučingiui atlikusiam 
visus paskutinius patarnavimus, visiems pareiš- 
kuriems užuojautą spaudoje, laiškais ir gyvais 
žodžiais, užprašusiems šv. Mišias, nupirkusiems 
gėlių vainikus, aukojusiems Lietuvių Fondui ve
lionio sąskaiton, giedojusiems bažnyčioje, grab- 
nešiams, giminėms, organizacijoms ir visiems 
brangiems bičiuliams bent kuo prisidėjusiems 
mums palengvinti mūsų gilaus skausmo valan
dose, širdingai dėkojame

Juzė Liaudanskienė 
Alė ir Pranas Skirmantai

Šviesios atminties brangiai sesutei

BRONEI JANUŠKEVIČIŪTEI

Lietuvoje mirus, STASĘ ŠIMOLIŪ- 

NIENĘ ir jos mielą šeimą, skausmo ir 

liūdesio valandose nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

Joana ir Jonas Švobos 
Antanina ir Jonas Jonynai
Juozas Leščinskas

DR. ALFONSĄ M ARTŲ

ir jo šeimą, jo dėdei kun. J. MARTUSEVICIUI

Lietuvoje mirus, giliai užjaučiu

Jonas P. Vaičaitis

Netekus brangios motinos
A. A.

PAULINOS JOKŪBAITIENĖS, 
sūnui VYTAUTUI ir šeimai reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą

F. Eidimtas ir šeima

12 vai. šv. Andriejaus pa
rapijos salėje.

Pranešimą rengia ALT 
S-gos Philadelphijos sky
rius. Philadelphijos ir apy
linkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti.

• ALT S-gos I skyriaus 
New Yorke narių susirinki
mas šaukiamas gruodžio 8 
d., 7 v. vak. (Penktadienį), 
buv. čekavičiaus restor. 
svetainėje 94-25 Jamaica 
Avė., Woodhavene.

PADĖKA
Baigdami ponų Jazbučių 

vasarvietėje laimėtas per 
Dirvą atostogas ir padėko
ję asmeniškai ponams Jaz- 
bučiams už malonų priėmi
mą, siunčiame Dirvos re
dakcijai ir Vilties draugijos 
valdybai padėką už jos "ge
rą ranką”. Ir priedo Dirvai 
10 dol. auką.

Vytautas ir Jada 
Girniai 

Chicago, III.
• Stepo Zabarsko apysa

ka "The Actress" atspaus

dinta JAV leidžiamam The 
Literaty Review žurnale, š. 
m. nr. 16/1. Taip pat jame 
randame Mariios Saulaity- 
tės poezijos anglų kalba.

CHICAGO
ALT S-GOS CHICAGOS 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

K. Petrauskui pirminin
kaujant, Veronikai Lenke- 
vičienei s e k r e toriaujant, 
lapkričio 26 d., Lietuvių 
Tautiniuose Namuose įvyko 
ALT S-gos Chicagos skyr. 
narių susirinkimas. Daly
vavo 32 nariai. Be škyr. rei
kalų dienotvarkės, įdomias 
paskaitas skaitė kviesti pre
legentai: teis, buvęs valst. 
tarybos narys P. Stravins
kas ir Naujienų redaktorius 
A. Pužauskas. Pirmojo te
ma: "Politinė etika ir lietu
vių vienybė", antrojo — 
"Lietuviškos spaudos klau
simu”. Prelegentai, laiko 
varžtais ribojami, negalėjo 
savo minčių reikiamai iš
plėsti. Disponuodami tik po 
10-15 minučių pareiškė tik 
pagrindines bendras temų 
mintis, būtent, pirmasis, 
kad: Politikuojąs žmogus, 
turi būti aukštos moralės, 
tolerantas kiekvienam ir ki
taip manančiam visuomeni- 
ninkui-politikui. Lietuvybė 
gi, ir kova dėl Lietuvos iš
laisvinimo visų srovių ir 
įvairių pažiūrų politikierių, 
privalo būti visų lietuvių 
aukščiausias idealas. Antra
sis kalbėjo dėl spaudos —- 
ypač visuomenės organiza
cijos ir jų vadovybės iŠ 
spaudos reikalauja daug ir 
spauda, pagal išgales ten
kina tuos reikalavimus, bet 
spaudai iš tų veikėjų, ten
ka labai apverktinai maža. 
Pastaruoju metu, kai spau
dos technika, popieris, dar
bo jėga ir visa kita pabran
go nuo 15-50%, kai kurių 
organizacijų vadovybės, iš 
savo kartais stambių (tur
tingų) fondų-biudžetų, spau 
dos reikalams metams te- 
skyria tik "trupinius nuo 
ponų stalo”. Viena įstaiga 
Chicagoje, turėjusi metinio 
pelno apie 75 tūkstančius 
dolerių ir neretai pasinau
dojusi Naujienų patarnavi
mu, dienraščiui tedavė tik 
15 dol. O tokių, nevardinant 
jų yra daug. Iš kur tat, tam 
spaudos organui semti lė
šas, kaip jam gyvuoti?... 
Nevisi laikraščiai juk turi 
milijoninės vertės turtus 
bei armijas "amžinų” rėmė
jų ir aukotojų ... Visuome
nė turėtų rimčiau susirū
pinti savąja lietuviška spau 
da, jos rėmimu ...

Po paskaitų buvo aptarta 
1973 m. gegužės mėn. buv. 
Detroite ALT S-gos Seimo 
reikalai, nario mokesčio, 
skyriaus būsimo parengi
mo ir kiti būtinieji savieji 
reikalai.

Baigiant susirinkimą, pir
mininkaujantis visų vardu 
padėkojo prelegentams už 
įdomias paskaitas ir apgai
lestavo kitų dviejų žadėju
sių dalyvauti paskaitinin
kų neatvykimą ir, baigus 
oficialią dalį, mielų sky
riaus ponių Budreckienės, 
Lenkevičienės ir Juškienės, 
triūsu ir rūpesčiu visi buvo 
pavaišinti kava ir skaniais 
pyragaičiais. (kp)

DIEMAKERS 
”experienced” 

PROGRESSIVE AND 
COMPOUND DIES 
High precision Work 

EXCELLENT STARTING
SALARY/BEMEF1TS 

POSITIONS AVAILABLE NOW 
Relocation expenses negoliable. 
Personai interviews will be ar- 
rangęd Submit coniplete back- 
Rround including salary desired 
to:

V. PIDGEON. Personnel Dept.

BULOVĄ
WATCH COMPANY 

75-20 ASTORIA BLVD. 
JACKSON HEIGHTS, N. Y. 11370 
An Equal Apporlunily Employer— 

MF 
 (93-94»

VLADAS BŪTĖNAS
• DVIEM KONCERTAIS Chi

cagoje buvo atžymėtas lapkri
čio 25-26 d.d. savaitgalis. Mc 
Auley amerikiečių salėje ofici
aliai (bent mūsų patriotinėje 
spaudoje ir išsiuntinėtuose as
meniniuose kvietimuose) nepa
siskelbę žmonės surengė iš 
okup. Lietuvos atvykusios solis
tės G. Kaukaitės ir muz. G, 
Trinkūno koncertą. Man iki šiol 
tokiuose koncertuose dar nėra 
tekę būti. Bet iš kai kurių rim
tų žmonių pareiškimų, kurie kon
certo klausėsi, susidaro {spū
dis, kad tai buvusi viena iš pa
čių gražiausių vokalinio meno 
švenčių. Kiek žmonių G. Kau
kaitės koncerto klausėsi, jame 
nebuvus sunku spręsti. Vieni sa
ko, kad buvo trys šimtai, kiti 
— kad daugiau. Bet G. Kaukai
tės koncertas jokiu būdu nepa
kenkė rytojaus dieną Jaunimo 
centro didžiojoj salėj Margu
čio ruošiamam prieš du metus 
iš okup. Lietuvos {laisvąją Ame
riką persikėlusio solisto Vidi- 
minto Valatkos koncertui. Iš 
anksto buvo bijomasi, kad antra
sis koncertas liks tik šešėlyje 
ir visuomenė juo mažiau domė
sis. Bet tikrovė parodė visai ką 
kitą: j V. Valatkos koncertą pri
gūžėjo pilna Jaunimo centro di
džioji salė. Sako, kad ir Čia bu
vo daug tų pačiųveidų, kurie klau
sėsi ir G. Kaukaitės koncerto. 
Antra vertus, Chicagoje plačiai 
kalbama, kad sol. V. Valatkos 
koncertą paskutinėmis dienomis 
labai išreklamavęs jo viešas laiš
kas, paskelbtas Dirvoje, kur at
veriama tikrovė, kad j okup. Lie 
tuvą grjžęs žurn. V. Alseika bu
vęs senas komunistų agentas. Ly
rinio tenoro V. Valatkos pasiro
dymas lapkričio 26 d. Margučio 
rengtame koncerte buvo pirma
sis Chicagoje. Buvo žmonių, ku
rie jo dainavimu nemeluotai 
džiaugėsi, buvo ir tokių, kurie j{ 
laiko dar labai mėgėjiškos kla
sės dainininku. Mūsuose esant 
dideliam tenorų trūkumui, reikia 
tikėti, kad sol. V. Valatka, rim
tai studijuodamas dainavimą pas 
gerus muzikos pedagogus, atei
tyje bent kiek užpildys bauginan
tį tenorų trūkumą. O solistui 
{kvėpimą ruoštis ateičiai turė
jo duoti Chicagos lietuvių vi
suomenė, taip gausiai dalyvavu
si jo koncerte. Margučiui šis 
koncertas taip pat nebuvo nuosto
lingas. Solistui akompanavo 
komp. Darius Lapinskas.

♦KAI CHICAGOJE sudldelin 
entuziazmu steigiasi nauji cho
rai (a la Jaunimo centro choras, 
kuris, spaudos pranešimu, jau 
turi per 50 jaunų choristų) kar
tas nuo karto valia pažvelgti ir 
{ lietuviško dainos veteranų vie
netus. S{ kartą žvilgsniai kryps
ta Į Dainavą, praėjusiais metais 
pavėluotais naujos A. Kairio - 
B. Budriflno operetės "Sidabri
nė diena" spektakliais paminėju
sią ansamblio 25 m. sukaktį Kai 
kas manė, kad po sukakties pa
minėjimo ši operetė, kuri gimė 
specialiai Dainavos vadovybės 
užsakyta, nueis { archvą. Bet {vy
ko atvirkščiai. Tuojau atsirado

Balys Sruoga su savo vedamo Teatro Seminaro dalyviais (apie 1931-32 m.). Iš kairės 1-je eilėje: 
Stonkus (rodos, Stasys), Aleksandras Ronkus,Balys Sruoga, Arvydas Vaitiekaitis, Aleksandras Budrys, 
2-je eilėje: Leonas Kalvelis, Vacys Baravykas (anglų kalbos žodyno sudarytojas), Daumantas Cibas, 
Dzidas Stankaitis, Juozas Raustis, Henrikas Radauskas, 3-jei eilėje: (pavardė nežinoma), Benys Bab- 
rauskas, Kazys Jankauskas, Radžius (susilietuvinęs iš Račinsko), Antanas (?) Kiznis.

Jaunesnės kartos dailininkai Vyt. Virkau, Andr. Balukas ir D. 
Rėklytė-Aleknienė dalyvaują LŽ.S cv rengiamose trečiadienių kul
tūrinėse diskusijose. Šie trys dailininkai per du trečiadienius kal
bėjo apie šių dienų Amerikos meną. Z. Degučio nuotrauka

kvietimų { Detroitą, Clevelandą, 
Torontą. Besitariant dėl datų 
bei lyginant labai aukštas kelio
nės bei pastatymo išlaidų sąma
tas, kai kurie kvietimai nubyrė
jo. Kartu priartėjo laikas ruoš
tis IV Taut. šokių Šventei, kur 
dainaviečiai ant savo pečių iš
nešė didžiąją muzikinės dalies 
naštą, nes šventės rengėjų pir
mininkas buvo ir ilgametis Dai 
navos ansamblio globėjas. Taip 
prabėgo pavasaris ir vasara. Š{ 
lapkritj u. inaviečiai "Sidabrinę, 
dieną" nuvežė { Detroitą. Nors 
ir be simfoninio orkestro, o tik 
pianinais palydint, spektaklį ste
bėjusių žiniomis bei laikraščių 
pranešimais, "Sidabrinė diena” 
Detroite nuskambėjo su gražiu 
pasisekimu; esą ji Detroite vi
suomenei suteikusi dar daugiau 
džiaugsmo, negu kai kurie pa
skirų solistų koncertai. Detroi
te amerikiečiai laikraštininkai 
net padarę specialius interview 
su "Sidabrinės dienos" libre
to autorium dramaturgu Anato
lijum Kairiu. Po ankstyvesnių pa
sisekimų ir paskutinio pasirody
mo Detroite Chicagos lietuviųvl" 
suomenėje kilo nemažaipagei- 
davimų, kad "Sidabrinė diena" 
dar kartą būtų pakartota Chica
goje. Ir štai ji kartojama gruo
džio 10 d. Marijos aukšt. mokyk
los salėje vėl su simfoniniu 
orkestru. Kiek teko patirti, su
sidomėjimas trečiuoju opere
tės spektakliu yra nemažas ir 
bilietai iš anksto gerai perkami. 
Kalbama, kad Dainava irateičiai 
turinti Jdomiųplanų. Bet juos už- 
girsime tik po "Sidabrinės die
nos".

♦ 1947 M. VILNIUJE, okup. 
Lietuvoje, mirė vienas iš pir
maujančių Lietuvos rašytojų bei 
dramaturgų, taip pat neeilinis 
kritikas ir lietuviško teatro no
vatorius Balys Sruoga. Mirė vie
nišas, nes tuo metu, kai tarybi
niai pareigūnai j{ išvaduotą iš 
Stutthofo nacių koncentracijos 
stovyklos parvežė { okup. Lie
tuvą, B. Sruogos šeimos nariai 
buvo pasitraukę { laisvuosius 
Vakarus. B. Sruogai, kaip nacių 
kankiniui ir tautos masėse turin
čiam didelj, nesuteptą vardą, nau
ji pareigūnai sudarė sąlygas gy
venti ir kurti. Ilgainiui jo raš
tai, neturintieji jokių tarybinės 

ideologijos Žymių, pasidarė tar
si jungiančiu tiltu tarp laisvo
sios išeivijos ir pavergtos tau
tos. B. Sruogos vardas likoaukš 
tai iškeltas okup. Lietuvoje,nors 
ne visus jo raštus okupantas lei
do išleisti. Tąspragą turėjo už
pildyti jo artimieji, gyvenantys 
laisvojoje išeivijoje. Išeivijos 
lietuviams B. Sruoga yra ne
mažiau savas, kaip ir gyvajai 
tautai namuose. Nors jo palai
kai jau 25 m. kaip ilsisi Vilniaus 
Rasų kapinėse, bet jis {vairio
mis progomis prisimenamas 
laisvėje gyvenančių lietuvių,ku
rių tarpe yra velionio žmona, 
dukra, broliai ir daug j{ pažino
jusių bei nepažinojusių gerbėjų. 
Lietuvos nematęs jaunimas jj 
pažjsta iš veikalų, ypač iš 
dramų, kuhių retkarčiais neuž
miršta ir mūsų teatras. Ir štai 
gruodžio 17 d. Jaunimo centro 
didžiojoj salėj, minint rašytojo 
B. Sruogos 25-tąslas mirties 
metines. Lietuvių Scenos Dar
buotojų sąjunga rengia Balio 
Sruogos kūrybos vakarą su sve 
Člais iš kitų miestų, su velio
nio dramos veikalų ištraukomis. 
Apie rašyt. B. Sruogą bei jo kfl- 

*rybą kalbės rašyt. Antanas Gus
taitis, gyvenantis Bostone, ge
rai asmeniškai velionį pažinęs. 
Rež. Dalia Juknevičiūtė scenai 
ruošia ištraukas iš šių B. Sruo 
gos veikalų: "Barboros Radvi
laitės", "Milžino paunksmės" ir 
"Kazimiero Sapiegos". Aišku, 
kad didelė atrakcija čia bus sve
tys iš Washingtono, publikos ne
pamirštamas dailiojo žodžio me
nininkas bei personažų kūrėjas 
akt. Henrikas Kačinskas, kuris 
atliks Jogailos vaidmenį Salia 
jo, { tris sceninius spektaklius 
dar {jungti šie teatro žmonės: 
K. Baltrušaitytė, M. Lemešy- 
tė, Z. Kevalaitytė, N. Linkevi
čiūtė. E. Vilutienė, J. Balutis, 
St. Bernatavičius, L. Baraus
kas, A. Brinką, A. Dikinis, J. 
Kaunas, J. Lintakas, Vyt. Na
kas, B, Prapuolenis, J. Raudo
nis ir gal dar vienas kitas. Kai 
su tokiu gražiu entuziazmu Chi
cagoje visuomenės buvo sutikti 
Vyt. Alanto ir Ant. Vaičiulaičio 
minėjimai ar kūrybos vakarai, 
B. Sruogos kūrybos vakaro mi
nint 25-tąsias jo mirties meti
nes laukiam su dideliu įdomu
mu.
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