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ŽIBURIAI TAMSOJE
Nėra to blogio, kuris neišeitų į gerq

Nuo paties prezidento že
myn visi sutinka, kad Jung
tinės Amerikos valstybės 
nūdien pergyvena sutemas. 
Net atrodo, kad jei taip tę
sis toliau, jų balsas tarptau
tinėje politikoje nebus daug 
stipresnis kaip kaimynės 
Kanados. Tai, žinoma, perdė* 
jimas, tačiau nuotaikos šia
me krašte iš tikro yra to
kios, kad Washingtono ad
ministracija negali vesti dau 
giau energingesnės politikos 
negu Ottawos vyriausybė. • 
Prezidentas Fordas, tiesa, 
savo pereito ketvirtadienio 
spaudos konferencijoje tei
gė, kad JAV nepaliks savo 
sąjungininkų bėdoje, bet di
džiausia tos konferencijos da 
lis buvo skirta klausimams 
apie Vietnamą, kur JAV 
kaip tik tai padarė.

Vienintelė paguoda šioje 
tamsioje situacijoje yra tai,

SUVAŽIUOJAMA IŠKELTI NAŠAUS 
DARBO VAINIKĄ ll,li,ITIi

Lietuvių fondo vadovybė 
skelbia džiugią žinią: tikslas 
pasiektas. Fondas užbaigė 
pirmąjį milijoną. Pradėtas 
antras milijonas. Jau plau
kia nauji įnašai. Ryžto, ge
ros valios ir aukos taurių
jų lietuvių tarpe netrūksta.

Žinia tikrai džiuginanti. 
Galime pasidžiaugti, kad po 
didelių pastangų, kiek lėto
kai, tačiau neatlaidžiai ir ryž 
tingai siekėme kilnaus tiks
lo, suklojome milijoną dole
rių ir dabar turime gyvąją 
finansinę versmę, kuri, kaip 
tyruose oazė, išeivijoje gai
vins, ugdys lietuvybę.

Pirmąjį milijoną užbai
gus, Lietuvių fondo vadovy
bė šių metų balandžio mėn. 
12 d. Chicagoje, Jaunimo 
centre šaukia LF narių suva
žiavimą. Informacija, dar
botvarkė ir kiti pranešimai 
jau yra išsiuntinėti LF na
riams asmeniškai ir kiekvie
nas turi progos su suvažia
vimo tvarka iš anksto susi
pažinti.

Dabar labai svarbu, kad 
pats suvažiavimas būtų gau
sus. Svarbu, kad LF nariai, 
kad ir toliau gyvenantie
ji, ryžtųsi į sūvažiavimą 
atvykti. Prieš vykstant, rei
kia gerai išmąstyti LF veik
los ir darbų nueitą kelią. 
Juk spaudoje buvo dažnai 
ir plačiai rašoma apie Lie
tuvių fondo veiklą, sėkmės 
ir nesekmes. Buvo kritiškų (Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių Fondo vadovybė su banketui ruošti komitetu ir spaudos atstovais. 
Sėdi iš kairės: LF valdybos I-asis vicepirmininkas reikalų ir vajų vedėjas Anta
nas Rėklaitis, M. Grėbliūnienė, LF Valdybos pirmininkas dr. Antanas Razma, ban
keto komiteto pirmininkė Marija Rėmienė, Dočkienė. Stovi: VI. Būtėnas, K. A. Gir- 
vilas, Kazys Barzdukas, S. Endrijonienė, Jurgis Janušaitis ir Stasys Baras. _ _

V. Noreikos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kad JAV nuosmukis buvo 
nemaža staigmena ne tik jos 
draugams, bet ir... prie
šams. Kaip charakteringą 
smulkmeną čia galima būtų 
paminėti Raudonosios Kini
jos pareigūnų susirūpinimą 
padėtimi Portugalijoje ir jų 
privačius įtaigojimus, kad 
JAV ir NATO turėtų kaip 
nors ‘sutvarkyti’ Maskvos ša 
lininkus tame krašte. O pati 
Maskva iš įsibėgėjimo vis 
dar kalba apie Europos Sau
gumo konferenciją, kurios 
tikslas yra legalizuoti dabar
tinę būklę, o ne sudaryti 
pretekstą tolimesniam ver- 
žimuisi į Vakarus. Kitaip 
sakant, sovietų politika tu
rėjo daugiau defenzyvinį po
būdį negu ofenzyvinį. Pas
kutinių dienų įvykiai buvo

r

pastabų, kartais net pikto
kų.

Tad dabar yra gera pro
ga, visiems, kurie savo įna
šu ugdė LF, suvažiuoti į 
suvažiavimą, patiekti savo 
samprotavimus, žinoma rea
lius ir gyvenimiškus, kad 
Lietuvių fondo vairuotojai 
galėtų kuo geriausia atlik
ti jiems patikėtus darbus bei 
vykdyti uždavinius.

Šis suvažiavimas -- tai 
savotiška šaunių pabaigtu
vių šventė. Juk LF ėjo 
gana erškėčiuotą kelią, bet 
savo idėja ir tikslu įtikino 
rietuvių visuomenę, o sutelk
tais ištekliais vien palūka
nų kapitalu stipriai parėmė 
mūsų lituanistinį švietimą ir 
daugelio institucijų užmo
jus.

Suvažiavę, išdiskutavę, su 
planavę naujus darbus, ryž
kimės naujam uždaviniui - 
siekti antrojo milijono už
baigimo. Tai, žinoma, toli
mas kelias, bet jis realus, at
simenant ir LF gimtadienio 
sunkumus.

Po LF narių suvažiavimo, 
po įtemptų posėdžių, atei
na atvanga. Tai milijono už- 
baigtuvių šventės banketas 
Martinique restorano poky
lių salėje. Banketas įvyksta 
balandžio mėn. 12 d., vaka
re. Tokie banketai reti. Jie 
būna nuotaikingi. Tokio ti
kimas ir šiuo atveju. 

netikėti ir Kremliaus polit- 
biūrui, kurio nariai, kaip ir 
visi seni žmonės, nori dau
giau ramybės negu naujų 
galvosūkių.

Ne visai blogos žinios at
eina ir iš arabų pasaulio. 
Egipto nutarimas atidaryti 
Suezo kanalą, nelaukiant to
limesnio Izraelio pasitrauki
mo Sinajaus dykumoje, kal
ba už tai, kad Egiptas ir 
kiti arabų kraštai nesiver
žia į šventąjį karą. Ara
bai taip pat suprato, kad jų 
gerbūvis daugiau priklauso 
nuo JAV gerovės negu nuo 
ko nors kito. Vaizdžiai kal
bant, Amerika yra ta karve, 
kurios pienu jie dabar maiti
nasi. Net toks Irakas, kuris 
buvo patekęs stipresnėn so
vietų įtakon, šiandien jos 
kratosi. Jis neturi diploma
tinių santykių su JAV, tų 
interesus tačiau atstovauja 
amerikiečių diplomatai Bel
gijos atstovybėje. Šiandien 
Irakas stengiasi palaikyti 
glaudesnius prekybinius ry
šius su Vakarais negu sovie
tų bloku, net ginklus prade
da pirkti čia.

Ta pačia proga atrodo, 
kad naftos embargo buvo 
blefas, kurio pasisekimas 
daugiausiai nustebino pačius 
arabus. Mat, šaltai galvo
jant arabai negali sustabdy
ti savo naftos eksporto ne
sunaikindami savo pačių eg
zistencijos. Jau nekalbant 
apie pajamas jų apsirūpi
nimas elektros energija ir 
vandeniu priklauso nuo šalu
tinio naftos produkto dujų. 
Naftos produkcijos sustab
dymas ilgesniam paliks pa
čius arabus be elektros ir 
vandens, kas reikštų savi- 
žudystę. Bet tas blefas pri
vedė prie naftos kartelės su
sidarymo, kuris pakėlė naf
tos kainas ir nepaprastai 
pasunkino jau prieš tai pra
sidėjusį ūkinį atoslūgį, kas 
savo keliu sumažino naftos 
pareikalavimą ir veda prie 
kainų... kritimo.

Žodžiu, ir tamsoje gali 
įžiūrėti vilties žiburėlių. Blo
giau, kad visokie nuotaikų ir 
politikos pasikeitimai di
džiuose centruose dažnai 
reiškia pražūtį ar bent ne
apsakomą vargą kitom tau
tom. Pagalvokime tik apie 
nelaimes, kurios užgriuvo 
dabar vietnamiečius ar kur
dus, apie kuriuos daug ma
žiau žinome! Kas gi liečia 
mus pačius, tai mūsų likimas 
jau seniai buvo daugiau su
sijęs su nuotaikom Rusijoje 
negu Washingtone.

Lietuvių Operos meno vadovai, solistai, valdybos nariai susitikę su spaudos ir 
radijo atstovais Jaunimo centro kavinėje. Sėdi iš kairės: muz. A. Stelphens, 
sol. S. Wicik, sol. M. Momkienė, maestro Vyt. Marijošius, mūsų muzikos vetera
nas prof. J. Žilevičius, sulaukęs 8l-to gimtadienio, sol. G. Čapkauskienė ir* sol. 
A. Voketaitis. Stovi: Vyt. Rodžius, VI. Būtėnas, J. Mockaitis, V. Momkus, R. 
Graužinienė, A. Pužauskas, muz. Alv. Vasaitis, Vyt. Kasniūnas, J. Janušaitis, J. 
Vidžiūnas. Plačiau apie operos pastatymus (štm. gegužės 19,20 ir 26 d.d.) skai
tykite V. Būtėno skiltyje 8 psl. y. Noreikos nuotrauka

Italijos komunistai ruošiasi
valdyti kraštą BRONIUS AUŠROTAS

Italijos Komunistų Parti
ja yra viena iš gausingiau
sių narių skaičiumi po So
vietų S-gos kompartijos. 
Dėl labai dažnai parody
to santūrumo, sprendžiant 
opius Italijos liaudies klau
simus, jos narių skaičius 
visą laiką augo ir šiuo metu 
IKP priskaito 1,601,000 pa
sekėjų! Ir tas reiškia, kad 
per pastaruosius tris metus 
IKP prisižvejojo 135,000 
jaunų rėmėjų.

Kaip rašo ”Time” savait
raštis, viename iš redakci
nių vedamųjų, savo III. 31. 
laidoje, IKP, antroji savo 
svarumu partija demokra
tiškoje Italijoje, deda rim
tas pastangas įeiti į koalici
nį vyriausybės kabinetą. 
Kadangi Italijos komunistai 
valdosi ir sprendžia "demo
kratiškai”, tad toki nuta
rimai, kaip dalyvavimas vy
riausybėje, nepriklauso vien 
nuo daug galinčio dabarti
nio KP sekretoriaus Enrico 
Belinguer.

š. m. kovo pabaigoje, 
prieš pat Velykas, IKP su
šaukė 14-tą visuotinį kraš
to susirinkimą, į kurį suva
žiavo 1,124 delegatai iš Ita
lijos ir svečiai-komunistai 
iš 70-ties valstybių. Pagal 
IKP vadovybės pareikštą 
nuomonę, "tai gal būt yra 
buvęs vienas svarbiausii} 
komunistų kongresų Apeni
nų pusiasalyje”. Pirmasis 
KP sekretorius E. Belin
guer, Sardinijos stambaus 
žemvaldžio sūnus, paeinąs 
iš garbingos šeimos ir vado
vaująs šiai diktatūrinei par
tijai nuo 1972 m., pasakė 
suvažiavusiems delegatams 
pusketvirtos valandos už
trukusią kalbą, siūlydamas 
priimti jo receptą ”compro- 
messo storico ar istorišką 
kompromisą”. Jau prieš du 
metus Belinguer savo par
tiečiams patarė įeiti į Itali
jos vyriausybės kabinetą; 
bet jis buvo nugalėtas savo 
Politbiuro kolegų. Belin
guer jau tada samprotavo, 
kad ”geriau pozicijoje, negu 
opozicijoje, kuriant detente

Italų kompartijos vadovas 
Berlinguer.

kaimynystės pagrindu”.
Paskutinėje, priešvelyki- 

nėje programinėje kalboje 
Belinguer siūlė (patenkini
mui vidurio kelio ieškoto
jų), kad Italijos komunistai 
įėję į valdžią ir toliau tęs 
Europai ir Italijai naudingą 
užsienio politiką, nesiblo- 
kuodami nei su vienu "di
džiųjų priešų”. Jis taip pat 
žadėjo, kad "Italija neišsto
sianti iš NATO tautų sam
būrio”. Norėdamas patikti 
katalikams, nes Vatikanas 
griežtai priešingas Belin
guer užmačioms, jis taip 
pat priesaikavo, kad "komu
nistai bus visiškai pakantūs 
ir gerbs visų tikinčiųjų įsi
tikinimus”.

Tačiau kaip ir visose dide
lėse partijose, taip ir IKP 
esama dviejų sparnų: deši
niojo ir kairiojo. Kairieji, 
"kietos linijos” šalininkai, 
visiškai atmeta savo aristo
kratiško sekretoriaus teori
jas. Jie tiki j nesibaigian
čią revoliucinę klasių kovą, 
kuri anksčiau ar vėliau 
kompartijai privalanti at
nešti totališką laimėjimą. 
Tačiau "kietųjų” šalininkų 
dabartiniame suvažiavime 
tik mažuma, ir kaip tiki 
"Time” savaitraščio redak
toriai nuosaikieji KP dele
gatai privalėtų pritarti sa
vo generalinio sekretoriaus 
"istoriškam kompromisui”.

Vienok dar ir šis partiečių 

pritarimas nereiškia, kad 
KP bus greitai pakviesta 
prie Italijos valdžios stalo. 
Italijoje be Krikščionių De
mokratų dar esama ir dau
giau partijų, kurios su di
deliu nepasitikėjimu žiūri į 
savo kolegas, dažnai finan
suojamus iŠ Maskvos iždo. 
KDP gen. sekretorius Amin- 
tore Fanfani yra griežtai 
priešingas bet kokiam ben
dradarbiavimui su komnis- 
tais. Fanfani teigia, kad 
"jeigu KDP norinti išveng
ti savižudystės, tai ji nie
kuomet neprivalanti bičiu
liautis su LKP”. Tačiau 
KDP kairysis sparnas ir ga
na palankios komunistams. 
Mat vidurinio luomo italai 
galvoja, kad komunistai 
šiuo metu Italijai nesudaro 
tos grėsmės, kaip kad prieš 
keliolika metų. Taip patv. 
pagal Milano dienraščio 
"Corriere della Serą” savo 
skaitytojų atsiklausimą ar 
įsileisti komunistus į vy
riausybę, net 38% pasisakė 
teigiamai; ir tik 34.9% bu
vo priešingi komunistų įsi
leidimui į Kvirinalą. Gi li
kusieji 27.1% negalėjo nei 
pritarti nei pasipriešinti: 
jie visiškai nesuprato Be- 
languer "kompromiso” pras
mės.

Reikia tikėti, kad kom
promiso galimybės bus daug 
ryškesnės po Italijoje įvyk
siančių š. m. birželį savi
valdybių rinkimų. Laukia
ma, kad pastaruosiuose rin
kimuose 'Italijos komunistai 
užkariaus daug naujų pozi
cijų. Ir tai vien tik dėl to, 
kad Italijos parlamentas š. 
m. kovo pradžioje pravedė 
įstatymą, kuriuo buvo su
mažintas balsuotojų am
žius: vietoj 21-rių metų bus 
leidžiama balsuoti 18-čiams. 
Gi Italijoje siaučiant didžiu
lei bedarbei, jaunųjų karta 
yra tų bedarbių pirmose ei
lėse ir linkusi sukti į kairę, 
bet ne į dešinę. Mat komu
nistai, kaip ir visame pa
saulyje, taip ir Italijoje, 
žada rojų žemėje ligi paten-

(Nukelta į 2 psl.)
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Palm Beach Lietuvių Klubo nariai įteikia savo dovaną - jūros kriauklių 
vazą Kudirkų šeimai. Iš kairės pirmoje eilėje: Kudir kaitė, Kudirkos motina, Ku
dirkienė, Kudirka. Antroje eilėje: Mikšys, Daugėla, Biliūnienė, Aušrotienė, 
Jokūbaitis, Daugėlienė, Kun. Bielskis, Biliūnas, Mikšienė, Kraniauskienė, Jo- 
kubaitienė ir Mozoliauskas.

SIMAS KUDIRKA FLORIDOJE
Mūsų legendarinis tau

tietis Simas Kudirka ir vi
sa jo šeima iki šiol jau be
veik turbūt, apkeliavo visas 
netik didesniasias, bet ir ma
žesnes lietuvių kolonijas. 
Tad džiugu, kad, galbūt, 
šios odisėjos užbaigai pasi
rinko vieną tolimesnių šio 
krašto vietovių ir ryžosi pa
vasario šventes -- Velykas -- 
atšvęsti saulėtoje Florido
je.

Į šį saulės palaimintą 
Amerikos kampelį Kudirkų 
šeima atvyko ir pirmiau
sia apsistojo St. Petersbur- 
go kolonijoje, tačiau jau po 
kelių dienų -- kovo m. 26 d. 
-- buvo Floridos turizmo ir 
džiaugsmo centre Miami. 
Čia šalia milžiniškų vieš
bučių, gigantiškų pramogi
nių pastatų yra ir labai

Suvažiuojama 
iškelti...

(Atkelta iš 1 psl.)
Banketo komitetas, vado

vaujamas pasišventusios vi- 
suomenininkės Marijos Re
inienės, jau senokai suka sau 
galvas, daro planus ir deda 
visas pastangas, kad banke
tas būtų įspūdingas, įdo
mios programos, nevargi
nantis, o daugiau teikiantis 
malonumų.

Meninės programos rū
pesčiais gyvena sol. Stasys 
Baras. 1 rograma jau numa
tyta. Ją atliks rašytojas 
Aloyzas Baronas ir pramo
ginių dainų sol. Vanda Stan- 
kienė. Abu žodžio ir dainos 
menininkai svečiams pado
vanos nuotaikino humoro ir 
maloniai skambančių dainų 
pynę.

Pokylyje, tikimasi, daly
vaus ne vien tik chicagiš- 
kiai, bet laukiama ir iš to
limesnių vietovių svečių, ku
rie kaip tik dalyvaus ir suva
žiavime.

O užsitikrinti pokylyje vie 
tas skambinkite į Lietuvių 
Fondo būstinę telef. 312- 
925-6897, arba rašant adre
su LF, 2422 West Marąuette 
Rd., Chicago, III. 60629

Tad ir linkėtina, kad LF 
suvažiavimas būtų nariais 
gausus, darbingas, pokylis 
jaukus ir mielas, svečiai už
pildytų didžiąją Martiniąue 
pokylių salę, nes ši šventė 
yra didžiojo lietuvių ryžto 
šventė.

ITALIJOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ka į valdžią. O jaunieji, vi
sada lengviau patiki paža
dams, negu kad anksčiau su
viliotieji.

Mums, stebintiems pa
skutinių mėnesių politiškus 
įvykius, kaip pietryčių Azi
joje taip ir Viduržemio pa
krantėse, su nerimu tenka 
dažnai pagalvoti: kur suka 
pasaulis ? 

graži, gyvastinga lietuviš
ka kolonija, kuri turi įsigi
jusi gražias patalpas ir jose 
buria net kelis tūkstančius 
mūsų tautiečių. Visi čia Si
mo nekantriai laukė, visi 
džiaugėsi jo laimingai su
laukę... Todėl visa kelių die
nų Simo Kudirkos ir jo šei
mos narių viešnagė liks at
mintina ilgoms dienoms ne
tik tiems, kurie juos taip 
širdingai pasitiko, bet ir 
jiems patiems.

Trečiadienį įvykusios de
monstracijos miesto centre, 
kurios metu Miami meras 
įteikė Kudirkai miesto rak
tus, kevirtadienį į Lietu
vių Klubo salę sugūžėjo keli 
šimtai mūsų tautiečių sve
čio pagerbimui. Visą šio 
pagerbimo programą labai 
gabiai, širdingai ir, saky
čiau, išmoningai vadovavo 
Paulius Leonas. Jis neabejo
tinai yra vienas geriausių 
‘MC’ šioje lietuviškoje pa
dangėje.

Buvo pasakytos kelios 
sveikinimo kalbos, įteiktos 
dovanos ir adresai. Kadan
gi Kudirkos dėl laiko sto
kos nebegalėjo aplankyti ki
tų lietuviškų Floridos kolo
nijų, tad šiame pagerbime 
matėsi ir daugelis mūsų 
tautiečių iš kitų vietovių.

Gausiausią Floridos lietu
vių delegaciją neabejotinai 
sudarė Palm Beach Lietu
vių atstovai. Jų išvyką orga
nizavo Palm Beach Lietuvių 
Klubo Valdyba.

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla labai trumpu, bet 
jautriu žodžiu pasveikino Si
mą ir jo šeimą pabrėžda
mas, kad visas Kudirkos 
tragedijos epizodas vaizdžiai 
rodo, kad brangiausia žmo
nijos gyvenimo vertybė - 
laisvė -- negali būti išmal
dauta, ji gali būti tik iškovo
ta. Kudirka yra laisvas, nes 
jis nenusilenkė pavergėjams 
ir jų budeliams, o tie kurie 
dar ir šiandien jiems lanks
tosi ir laižo dulkes nuo jų 
purvinu batų, yra vergai. 
Tas tragiškas epizodas dar 
mums rodo, kad lietuvių tau
toje buvo yra ir amžiams 
bus taurių sūnų, kurie ryšis 
kovoti ir net mirti už tą di
džiąją mūsų tautos, o tuo 
pačiu ir visos žmonijos ver
tybę...

Valdybos vicepirm. Aldo
na Biliūnienė paskaitė jos 
pačios paruoštą menišką ad
resą, o vald. sekr. V. Aušro
tienė Klubo vardu įteikė Ku
dirkų šeimai menišką jū
ros kriauklių vazą. V. Auš
rotienė, įteikdama šią dova
ną, pažymėjo savo tikėjimą, 
kad Kudirkai po tokių ilgų 
ir vargingų savo gyvenimo 
kelionių turbūt, pagaliau įsi
kurs šiame krašte ir nuosa
voje pastogėje ir ši šio Atlan 
to pakraščio lietuviams bū
dinga meniška dovana netik 
puoš jų namus, bet taip pat 
ilgas dienas primins ir jų 
viešnagę Floridoje.

DIRVA

Palm Beach Lietuvių Klu
bo narių gausus dalyvavi
mas, to klubo graži meniš
ka dovana ir širdinga visų 
nuotaika labai daug prisidė
jo prie šios lietuviškos puo
tos didingumo ir paliko gilų 
įspūdį tiek visiems sve
čiams, tiek ir patiems tos 
puotos kaltininkams.

Pabaigai Simas Kudirka 
pasakė ilgoką kalbą, kurio
je prisiminė savo išgyveni- 
mbs, išgyventas kančias ir 
ragino visus ir visomis prie
monėmis kovoti už mūsų tau 
tos ir visų pavergtų tautų 
laisvę.

Velykų dieną Miami Lie
tuvių Klubas surengė tra
dicinius velykinius pietus, 
kuriuose dalyvavo ypatingai 
daug svečių ir visa Kudir
kų šeima. Programą išpildė 
jauniausias lietuviškas atža
lynas, pademonstruodamas, 
kad šioje tradicinėje pensi
ninkų šalyje dar yra tokio 
gausu. Programai vadovavo. 
Kunigunda Kodatienė.

J. Dgl.

CO-OP FOR SALE 
CHALMERS AVENUE 

betvveen Harper and Ouiter Drive. I 
and 2 Bedroom Co-Op» now available, 
with carpet, drapes & appliances. 
ldeal for widow or Retire. from 
»12,000.

C. W. BABCOCK & SONS 
313-777-3310

'(28-30)

DIRVOS NOVELĖS 1975 METU 
KONKURSAS 

Premija $600.00 
Rankraščius Įteikti iki 
1975 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1975 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland. Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina. premija tais metais neskiriama ir. 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

MASKVA STAIGA PRISIMINĖ KAZĮ BORUTA
Kas nežino Kazio Boru

tos neramios, nuolatos į su- 
kilimišką dvasią panirusios 
prigimties. Sutapęs su rusiš
kojo revoliucinio pasaulio 
išmara, su Socialrevoliuci- 
onierių partijos programa, 
Kazys Boruta įsivėlė į kon- 
fiktą su Nepriklausomos 
Lietuvos teisėtvarka. 1933 
metais K, Boruta pateko į 
Kauno kalėjimą. Už prieš
valstybinę veiklą jis gavo 
ketverius metus kalėti. Vė
liau sovietinei okupacijai 
siautėjant, K. Boruta buvo 
laikomas pavojingas ir nai- 
kintinos social-revoliucionie- 
rių partijos žmogumi. Jis 
buvo suimtas, už akių nu
teistas, ištremtas į Sibirą. 
Į Lietuvą jis grįžo su palauž
ta sveikata. Jis mirė 1965 
metais. Dabar, atrodo, so
vietinė valdžia stengiasi 
reabilituoti ilgai Sibire ka
lintą lietuvį rašytoją: mini
ma jo septyniasdešimt metų 
amžiaus sukaktis.

Stengdamiesi nukankinto 
rašytojo vardui suteikti tam 
tikrą sudėtingesnę aureolę, 
bolševikai rašo apie K. Bo
rutą Maskvoje leidžiamame 
Sovietinių rašytojų organe 
Literaturnaja Gazeta (nr.2).

Specialus to leidinio ko
respondentas, Petras Kei- 
došius, rašo apie Kazio Bo
rutos susirašinėjimą su pran 
cūzų rašytoju nobelininku 
Romain Rollandu. Tuo laiku
K. Boruta kalėjo Kauno ka
lėjime. 1973 metais K. Boru
ta parašė laišką garsiam 
prancūzų rašytojui, prašy
damas leidimo versti į lie
tuvių kalbą romaną ‘Jean 
Christophe’. R. Rollando ver 
timai nebuvo lietuviams 
naujiena. Net trys jo vei
kalai pasirodė kitų vertė
jų vertimuose. K. Boru
ta, kažin kodėl, galvojęs, 
kad ‘Jean Christophe’ vei
kalas sukels skaitytojams 
revoliucines nuotaikas.

Sekė poros laiškų kores- 
ondavimas. R. Rollandas pa
siūlė K. Borutai, dėl ‘copy- 
right’ teisių vertimui, kreip
tis į jo literatūrinį agentą.

Iš šio epizodinio dalyko 
bolševikinis leidinys sten
giasi padaryti didelį įvykį. Į 
tą istoriją įveltas ir Juozas 
Baltušis, kuris, dabar išduo
da puikią partietišką ates
taciją socialrevoliucionieriui 

rašytojui, Kaziui Borutai. 
Ši komiška reabilitacija ver
čia mus prisiminti, kad Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais bolševikinis pogrindis 
žiūrėjo į socialrevoliucionie- 
rius, kaip į savo aršiausius 
priešus. Socialrevoliucionie- 
rius, kaip ir socialdemokra
tus, bolševikai (Kauno po
grindyje ir Minske leidžia
mame Priekale, vadino ‘so- 
cial-išdavikais’, ‘kapitalistų 
batų valytojais’).

Sugrįžęs iš Sibiro, Kazys 
Boruta buvo ideologiniai 
prievartaujamas. Jis nubėgo 
į pasakininko žanrą. Vertė
si vertimais. Kada jis gavo 
rašyti skulptoriaus V. Gry
bo subeletristintą biografi
ją, Juozas Batušis buvo pa
skirtas K. Borutos rašymo 
prievaizda.

Rašydamas apie K. Boru
tos tokį epizodinį dviem 
laiškais apsikeitimą su Ro
main Rollandu, Petras Kei- 
došius stengiasi iš tos me
džiagos išspausti maksimu
mą ‘kryptingumo’.

Petras Keidošius sako, 
kad Kazys Boruta neturė
jęs ryškios ideologinės kryp 
ties, švaistęsis ir neradęs 
ideologinių gairių, smerkęs 
iliuzijas ir laikęsis realiz
mo. Kaip ir tinka bolševi
kiniam ‘kritikui’, Petras Kei
došius nė iš tolo nedrįsta 
Kazio Borutos politiniai-ide- 
ologinės orientacijos pava
dinti tikruoju jos vardu. Ka
zys Boruta visą gyvenimą 
buvo, toks ir mirė: social- 
revoliucionierius. Tai yra se
nos rusiškos politinės parti
jos išmara Nepriklausomos 
Lietuvos visuomenėje. Tai 
partijai priklausė liūdnos at
minties A. Kerenskis ir (kai
riojo partijos sparno) pasi- 
kesintoja prieš Leniną. To
kios partijos atlaikai priklau 
sė Kazys Boruta.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

American Travel Service Bureau šiais metais 
organizuoja sekančias keliones j Lietuvą:

GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ:
#7A — Rugpiūčio 10 d. rugpiūčio 25 d. iš NEVV YOR

KO — $1150.00; iš CHICAGOS — $1269.00; 
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 
Romoje.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS.

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE). 
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.
DAR YRA VIETŲ SEKANČIUOSE GRUPĖSE:

#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEVV YORKO 
— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 Talline; 2 
Maskvoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEVV YORKO — 
$929.00; iš CHICAGO — $1018.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

?11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

EKSKUSIJOS I HAVAJUS — Lapkričio 22 d. — 
gruodžio 6 d. 4 salos, iš CHICAGOS — $599.00.

Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų į 
Europą, kuriais galite pasinaudoti ir nebūdami klubų 
nariais. Chicago — Miunchenas tiktai $435.00 (Ten 
ir atgal).

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

BUREAU
9727 South VVestern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos pa
darome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip 
pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduddame lėk
tuvų bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR I ARI.S AND (OMINIS OF THIS ANNOUNCEMENT ARE 
St BJI CT 1O CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.
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Todėl labai suprantamas 
K. Borutos dėmesys Romain 
Rollando idėjoms. Pastaro
jo savo kūrybos periodo 
prancūzas nobelininkas skel
bė tezes, kurios visiškai su
sikryžiuoja su marksistinė
mis tezėmis. R. Rollandas 
tikėjo, kad į žmonijos isto
riją, į kultūrą, didžiai veikia 
didelės asmenybės, genijai. 
Ta tezė artima socialrevoliu- 
cionierių ideologijai, visiš
kai skirtinga nuo marksisti
nės masių adoracijos. Tik
tai iš savo ideologijos taš
ko ir savaip suprasdamas 
revoliuciją, Kazys Boruta 
rinkosi prancūzų nobelinin- 
ko veikalą.

Dabar bolševikinis šurmu
lys ties Kazio Borutos lite
ratūriniu bei ideologiniu pa
likimu visiškai iškraipo isto
rinę tiesą. Perskaičius ilgo
ką Petro Keidošiaus repor
tažą maskvinėje ‘Literatur- 
noje gazetoje’, susidaro įs
pūdis, kad Kazys Boruta nė 
nesuvokęs, koks skirtumas 
tarp jo sampratos revoliu
cijos ir sovietinės, spalinės 
revoliucijos! Bolševikai sten
giasi pristatyti Kazį Borutą 
naivuoliu, nesubrendėliu, po 
litiniu avinėliu.

Komiška ir tai, kad savo 
rašinyje Petras Keidošius, 
stengdamasis graudenti skai 
tytojus buv. Kauno kalėji
mo režimu, nurodo, kad 
kalėjimo kameroje Kazys 
Boruta studijavo kalbas, in
tensyviai skaitė, vertė ir tu
rėjo aktyvų bendravimą su 
laisvėje esančiais bendra
minčiais. Koks tai skirtumas 
su sovietinių kalėjimų reži
mais!

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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KULTŪRINE sekluma
Artėjant pavasariui lietu

viška veikla stiprėja, nes vi
sos organizacijos, draugijos, 
klubai skuba atlikti sezono 
pradžioje užsibrėžtus užda
vinius, įgyvendinti savo nu
tarimus. Iš to skubėjimo vi
sų veikėjų tradicija virto pa
miršti pagrindinius dalykus, 
būtent: kas nulemia mūsų 
fondų pripildymą lėšomis ir 
parengimų sales žmonėmis? 
Aišku, spauda.

Tačiau deja, kaip visi laik
raščiai paskutiniu laiku nu
siskundžia, ji yra labiausiai 
skriaudžiama. Kiekvieno va
jaus metu į bet kokį fondą 
spaudos dėka suplaukia keli 
tūkstančiai dolerių. Po sėk
mingų vajų ar didesnių ren
ginių daromos vaišės pasi
darbavusiems rengėjams, o 
spaudai daugiausia prie to 
pasisekimo pasitarnavusiai, 
o vėliau nuotraukų, aukoto
jų pavardes spausdinusiai, 
nutariama pasiųsti dešimtį 
dol., o dažniausiai nieko. Be 
to, visuomenė gauna kvieti
mus į renginius, o spauda 
ir šiuo atveju, kaip dažnai 
skaitome spaudos darbuoto
jų nusiskundimus, yra igno
ruojama. Pažvalgę į spaudą 
remiančių sąrašus gėrimės 
paskirų asmenų aukomis, 
kurių suma didėja kartu su 
kylančiom spaudos leidimo 
išlaidom, kai tuo tarpu or
ganizacijos tokiu supratimu 
nepasižymi. Kai pavartai 
mūšų visos spaudos pusla
pius, pamatai, kad išeivijos 
lietuvių gyvenimas virte 
verda, pajunti laisvos lietu
vių tautos dalies gyvybe al
suojantį pulsą. Kultūri
niams, politiniams rengi
niams neužtenka savaitgalių 
dienų ir salių. Gi jei toji 
mūsų spauda, visuose kraš
tuose pripažinta pačiu galin
guoju ginklu, vieną kartą 
nutiltų, pasaulis manytų, jog 
mūsų išeivija išmirė, ar iš vi
so tokios ir nebūta.

TALENTAI

Kalbant apie spaudą ir mū 
sų renginius man prisiminė 
Naujienose š.m. kovo 3 d. 
aprašytas Los Angeles žur
nalistų skyrius, kur baigia
ma šiais žodžiais: “Bet kaip 
taisyklė, pas mus talentai 
nustumiami į pašalius, o dip
lomuoti tradicininkai net per 
radiją veblena paskaitėles 
apie paukščius, gintarus, 
kiaušinius, pieną ir kitokius 
jau seniai visiems žinomus 
ir neįdomius kasdieniškus 
daiktus, kol nuplūduriuoja- 
na į visišką seklumą...”

Kad tikrieji talentai nu
stumiami patvirtina ir kiti 
mūsų gyvenimo faktai. Di
desnių renginių progomis 
kviečiami kalbėtojai, daini
ninkai ar kiti meno progra
mų dalyviai. Bet kaip taisyk
lė meninės dalies atlikėjams 
apmokama ne Liktai kelio
nės, nakvynės išlaidos, bet 
ir honoraras, kartais už tre
jetą dainelių, kurioms nerei
kalinga jokio pasiruošimo. 
Tačiau aš nenoriu jų nuver
tinti reikšmės, bet stebėda
mas lietuviškąjį mūsų kultū
rinio gyvenimo sektorių, 
negaliu suprasti, kodėl ren
gėjai nuvertina ir kitus 
talentus, renginių paskaiti
ninkus, kurie dažnai yra ir 
pagrindiniai programų daly
viai, ypač rengiant specia
lių progų kultūrinius minė

jimus. Juk mokslinei, kul
tūrinei ar kitokiai paskai
tai pasiruošti reikia daug lai- 
k ., pasišventimo, ypač kai 
eikalaujama trumpai kalbė

ti ir daug pasakyti.
O dar didesnį nusistebė

jimą man kelia tai, kad pa
našiai elgiamasi net su kul
tūros premijų laureatais, 
kada specialiai jų garbei 
ruošiamos tų premijų įteiki
mo iškilmės reprezentuo
jant mūsų kultūrą. Toji šven 
tė skiriama pagerbti išeivi
jos sunkiose sąlygose ku
riantį lietuvį rašytoją. Ir ne 
tą vieną, kuris būna to va
karo ‘spiritus movens’, bet 
kartu ir visus mūsų kūrė
jus, kurie atstovauja laisvą 
literatūros žanrą, kurie kas
dien gyvena kurdami, galvo
dami, bendraudami su žmo
nėmis, daug poilsio naktų 
atsižadėdami, norėdami at
sverti ir išlaikyti lietuvių 
tautos dvasinį laisvos kūry
binės minties atsparumą, 
taip žiauriai žlugdomą sovie
tų pavergtoj mūsų tėvynėj.

Paskirta premija yra įver
tinimas kūrėjo pastangų, 
paskatinimas jam pačiam ir 
jaunesnėms kartoms. Bet 
neteko girdėti, kad kuriam 
nors laureatui būtų apmo
kama kelionė į tą iškilmin
gą šventę, kurioje mecena
tai daugiausia išplatina kny
gų, daugiausia publikos su
traukia nei į kitą kokį ren
ginį. Tuo tarpu laureatas tą 
sumą turi išleisti kelionės 
išlaidoms. Kitaip sakant, kul 
tūros bei literatūros puose
lėtojai viena ranka kūrė
jus remia, o kita atsiima 
su procentais. Tai jau pana
šu į kultūrinę seklumą.

MOTERŲ METAI

Pavarčius kovo 28 d. Dir
vą seklumos tikrovė vėl pa
sitvirtina Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos veiklos 
paskaitoje Chicagoje, kur 
prelegentė išvadina eilę mo
terų “lig šiol daugiau pasi
reiškusias veikloje, jų cha
rakterį ir darbo metodus”. 
Deja, nenurodė, kokiais dar
bais pasižymėjusios. Iš 17 
pavardžių tiktai tris galima 
laikyti kadaise pasidarbavu
sias moterų klubo veikloje, 
o visos kitos priskirtinos 
Naujienose minėtai plūdu
riuojančiai seklumai. Būda
mas moterų gerbėjas jų vis
pusišką veiklą seku ir pa
laikau, taigi esu gerai susi
pažinęs. Todėl tikrai ver
tų, jei ne platesne prasme, 
tai bent vien moterų klubų 
veikloje nusipelniusių mote
rų prelegentė nepaminėjo. 
0 tokių mūsų visuomenėje 
apstu.

Tai dar daugiau parodo 
veiklos seklumą, kad tokios 
paskaitos vyksta garbingais 
Moters Metais ir kaip tyčia 
tame pat Dirvos numery 
Skirpstas savo kolumnoje 
primena moterims, kaip 
šiuos metus jos turėtų atžy
mėti, būtent: “ryškiau kul
tūros baruose švystelti... 
Atžymėti mūsų kūrėjas, ra
šytojas, dailininkes, dainos, 
muzikos, šokio atstoves...” 
Moterų metai dar tik prasi
dėjo, todėl yra laiko apie tai 
pagalvoti ir pasidarbuoti.

Kazys Areima

Okupuotoje Lietuvoje

Mobilizacija darbams Sibire
ST. PERMINĄS

Sovietinė diktatūra, ku
rios vyriausių bašibuzukų 
centras Maskvoje, į savo 
periferijas, į vadinamas res
publikas, žiūri kaip į savo 
valdas. Taip senas dvaro po
nas žiūrėjo į savo kaimus. 
Kaip užeis ant seilės, taip ir 
pasielgsiu!

Kai Maskvai reikėjo dar
bo rankų visokiems, dažnai 
nerealiems projektams, žmo 
nės buvo areštuojami, kuo 
nors apkaltinami ir gabena
mi į statybų vietas. Ten 
steigė vergų lagerius. Mili
jonai žmonių žuvo Volgos 
kanalą bekasdami, kasyklo
se anglį ar metalo rūdas 
bekasdami, plentus per tund 
ras tiesdami... Volgos kana
las dabar neturi ekonomi
nės vertės. Kanalu pasiva- 
žinėja režimo dykūnai. Per 
tundras ištiesti plentai pa- 
biuro. Milžiniški medžio 
transportai nebuvo laiku iš
vežti iš kirtimų ir supuvo 
vietoje...

Daug sovietinių valstybi
nės reikšmės projektų parei
kalavo milijonų gyvybių ir 
net minimalios naudos ver
gų valstybei neatnešė. Toks 
jau tų sovietinių utopijų 
likimas.

Nuo dabar iki 1980 metų 
sovietinė propagandinė ma
šinerija springte užsprings
ta šūkaudama apie naują, 
grandiozinį statybos pro
jektą, apie BAM.

BAM yra “Baikalo-Amūro 
magistralė”. Tai statoma 
3200 kilometrų geležinkelio 
linija. Šį geležinkelį statys 
300-400 kilometrų į šiaurę 
nuo dabar veikiančio Sibiro 
geležinkelio ‘Omsk-Irkutsk- 
Cita-Vladivostok”. Šis gele
žinkelis caro laikais nuties
tas netoli SSSR-Kinijos sie
nos. Dabar, be abejonės, mi- 
litariniai-strateginiais sume
timais per 3000 kilometrų 
nori nutiesti naują liniją. 
Kartu, ta linija tarnaus 
srities eksploatacijai: me
džių kirtimas, kasyklos. 
Įsivėlusi į projekto vykdy
mą, valdžia apie jį rėkia, 
jį reklamuoja. Statyba ne
maža! Kasmet čia dirbs ne
mažiau kaip 20,000 darbinin
kų. Tūkstančiai buldoze
rių, ekskavatorių, įvairių 
kranų. Statyba pareikalaus 
didžiulių masių įvairios sta
tybinės medžiagos: cemen
to, metalo, akmens, plytų. 
Darbo sąlygos sunkios, o kli
mato sąlygos pasibaisėtinos. 
Vasaros metu žmones puola 
debesynai sibiriškų muselių. 
Žiemą šalčiai siekia 40-50 
laipsnių celzijaus. Statybą 
numato baigti 1982 metais.

"Baikalo-Amūro magistra
lės” statyba, Maskvos va
lia, surišta su lietuvių dar
bo jėga. Pabaltiečiams įsa
kyta įsijungti į BAM projek
tą. Estai privalo pastatyti 
Kičeros gyvenvietę, latviai 
-Taksimo ir lietuviai -- Uoja- 
no miestuką. Šios vietovės, 
kaip ir kitos, bus išdėsty
tos prie BAM linijos; ten, 
kur dar nepereinama taiga, 
pagal projektą atsiguls ge
ležinkelis ir prie jo prisi
šlies greitosiomis pastatyti 
miestukai. Uojanas, kurio 
projektavimą ir statybą pa
vedė lietuviams, bus 2270 
žmonių miestukas. Lietuviai 
privalo suprojektuoti ir pa
statyti gyvenamuosius na
mus, mokyklą, valgyklą, 
buitinio aptarnavimo įmonę, 
geležinkelio stotį. Staty
bos įpareigojimą iš Mask
vos gavo Kauno pramoni
nės statybos projektavimo 
institutas. Mums, aišku, at
rodo, kad įpareigojimas nu
kreiptas neracionaliai. Ko
dėl pramoninės statybos spe 
cialistai turi statyti ir pro
jektuoti gyvenamuosius na
mus ir mokyklas? Bet ta 
keistenybė nestebina žmo
nių Sovietijoje. Pavedė, 
įsakė ir... dirbk!

Prie Uojano miestuko pro
jekto Kaune jau dirba sta
tybos vadovai: Songaila, Sa
vickis, inž. Jonas Šokas, 
arch. Zigfridas Žumbakis 
ir Algirdas Pučas. Šiuos vy
rus nuskraidino į Buriati- 
ją, kurios žemėje lietuviai 
statys Uojano miestuką. 
Tuo pat būdu, ir skubiais 
tempais, įtraukti darban lat
viai ir estai.

Lietuviai statybininkai 
pradės statyti Uojaną 1978 
metais. Tai reiškia, kad tais 
metais prasidės intensyvus 
darbo jėgos iš Lietuvos 
gabenimas į Baškiriją. Sku
biais tempais pastatyti be
maž trijų tūkstančių gyven
tojų miestuką laukinės gam
tos terenoje, dirbant per si
birišką žiemą, uždavinys ne
lengvas. Pirmieji darbininkų 
ešalonai galės pasiekti sta
tybos vietą tiktai helikopte
riais. Geežinkleio magistra
lė ir gyvenvietės, pilna žo

džio prasme, bus padėti ne
gyvenamoje taigoje. Vietos 
terena pareikalaus 142 til
tų, keturių tunelių, 3136 
pastatų. Darbo jėgos mobi
lizuojamos per visą Sovietų 
valstybę. Gi Uojano mies
tuko statyba Maskvos pave-

POKALBIS APIE POEZIJĄ 
...KAUNE

Daugtaškis prieš žodį 
‘Kaune’ šio rašinio pavadi
nime nereiškia, kad mums 
tektų stebėtis: ana va, ir 
Kaune kalbama apie poeziją! 
Ne taip reikia suprasti tą 
daugtaškį. Kaunas suvaidi
no lietuvių poezijos atgimi
mo ir jos brendimo centro 
funkcijas. Tai buvo Kau
nas kurio ženkle iškilo Nepri 
klausomojo periodo Parna
so didieji. Jų takais dabar 
eina lietuviškoji išeivija ir, 
juo ištikimiau, poezija sovie
tinėje buityje.

Daugtaškis įgauna svorį 
ir prasmę, kada apie poeziją 
kalba Kaune Valdimiras So
lovjovas, Jurijus Riašence- 
vas, Aleksandras Kušneris 
ir Levas Ozerovas. Visi jie 
sovietiniai literatūros kriti
kai. Prie jų Dmitrijus Su- 
charevas, Natanas Zlotniko- 
vas ir Belą Zaleskaja. Jie 
maskviečiai ir leningradie
čiai. Jie atvyko Kaunan pa
kalbėti apie poeziją su lie
tuviais: Vitu Areška, Vladu 
Vyšniausku, Vyteniu Guba- 
vičium, Sigitu Renčiu, Alfre
du Gusčiumi, Algimantu Mi
kita.

Jungtinį pokalbį suorgani
zavo Kaune leidžiamas žur
nalas "Nemunas, kuri leidžia 
Komjaunimo centro komite
tas ir Sovietinių rašytoju są
jungą. Žurnalas skiriamas 
jaunimui.

Jungtinius pokalbius su 
kitų sovietinių respublikų 
kūrybininkais ne Nemunas 
išgalvojo. 1974 metais anks
tyvą pavasarį aktyviausieji 
lietuvių rašytojų darbuoto
jai, kurie yra neabejoti
ni rašto žmonių varovai, 
buvo atvežti į Maskvą. Čia 
juos atitinkamai dresiravo, 
indoktrinavo, mokė ir, aiš
ku, .prigrąsino. Jie privalą 
kurti ‘kryptingai’ ir sekti sa
vo kolegų darbą. Šie lietu
vių literatūros ‘atstovai’, ta
da, Maskvoje, gavo dovanų. 
Tai buvo kailinės, tipingai 
rusiškos kepurės, simboli
zuojančios mąstymo suta
pimą su maskvinėmis dog
momis.

Dabar, Nemuno žurnalo 
rūpesčiu, maskvinio kryp
tingumo revizoriai atvyko 
Kaunan, patikrinti, pamoky
ti, uždegti entuziazmu.

Numatytas pokalbis pra- 
plito į daugelį šalutinių te
mų. Svečiai pasakė nema
žai puošnių frazių, patapno
jo kolegas lietuvius per pe- 

dama LTSRespublikai. Ši
taip okupuotos Lietuvos 
technologai priversti dirbti 
‘visasąjunginiam’ projektui, 
statyti Baškirijoje pagele- 
žinkelio miestuką, atidėję 
šalin savo šalies reikalus! 
Lietuvių specialistų (techno
logų) kadrai metami už kraš
to ribų, nors jų žinios ir 
darbas labai reikalingas nuo 
savam kraštui, lietuvių vi
suomenei buities sąlygas ge
rinti. Greta specialistų, apie 
1978 metus prasidės vi
sokių kitų darbininkų mo
bilizacija. Tai bus jaunas ele
mentas ir tuo bus didžiai 
nualinta jaunoji lietuvių kar
ta tėvynėje. Kolūkyje ir 
dabar dieną su žvake ieško 
jaunųjų žmonių. BAM pro
jektas dar daugiau jaunimo 
išraus iš Lietuvos. Kasžin 
ar jie visi begrįš atgal, kele
tą metų praleidę svetimy
bėje? Į akis žiūri tautinis 
nusvetimėjimas, mišrios san 
tuokos, ir kt.

Stalino gulagų laikais dar
bo jėgos problemų sovietuo
se nebuvo. Žmonės buvo me
tami į darbą vergų discip
linos būdu. Dabar tai yra sa
votiškai užmaskuotas mums 
lietuviams, genocidas. Išrau
na iš visuomenės energin
giausią jos dalį ir siunčia 
juos dirbti svetur.

“Baikalo-Amūro magistra
lės” propaganda gausi vi
liojimais pasidžiaugti taigos 
romantika ir pažadais -- už
dirbti daug rublių. Esmėje 
tai lietuvių mobilizacija dirb
ti Sibire.

tį ir drąsino kurti visaip 
turtinti socialistinę poeziją. 
Įdomu pastebėti, kad mas
kviečiai parodė didelį libera
lizmą, minėdami Mandelšta
mu ir Pasternako vardus. 
Prieš dešimtmetį šie vardai 
dar buvo laikomi pavojin
gais, neminėtinais. Šie poe
tai, kurie dabar laikomi vie
nais iš stambiausių savo 
gyvenamame periode, buvo 
laikomi klasiniais priešais, 
socialistinio realizmo išda
vikais.

Tačiau, šis suėjimas neiš- 
simušė iš tipingos literatū
rinės šnekyklos, apie kurias 
dabar rašo ir juokiasi į užsie
nį patekę buv. sovietiniai 
rašytojai. Skambėjimas po
sakių, kaip šis “marksizmas 
teigia, kad menas yra ypa
tinga visuomenės mąstymo 
forma”, ir pan. uždėjo stip
rų bolševikinį doktrinieriš- 
kumą.

Todėl, atrodo, buvo itin 
drąsu šaukti vilką iš miško, 
kaip prasitarė vienas lietu
vis poetas, tvirtindamas 
“poezijos pilietiškumas nė
ra duoklė kam nors, o širdies 
kalba apie visiems svar
bius dalykus”. Poetas norė
jo sukilninti bolševikų įsa
komo ‘pilietiškumo’ esmę. 
Tačiau poetas išplepėjo apie
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bendrą nuomonę: ‘pilietišku
mas’ kaip tiktai yra duoklė 
doktrinai, bolševikinei bui
ties sampratai. Be ‘pilietiš
kumo’ toli nenuvažiuosi, to
dėl ir stambiausieji kūrė
jai klusniai atnašauja tam, 
kūrybos laisvę žudančiam 
‘pilietiškumui’.

Itin palaižūniškai suskam
bėjo Vito Areškos verksmai 
ir atgailavimai: esą, vis ir 
vis lietuviai poetai neturi 
gilesnio rusų poezijos paži
nimo.

Išeivijai sunkokai supran
tamos problemos, kurias so
vietiniai kūrybos žmonės 
svarsto ir nagrinėja valan
dų valandomis. Matyti, kad 
tų skaudžių problemų pa
grinde glūdi asmeniškos kū
rybinės laisvės nebuvimas. 
Poetas visad privaląs rū
pintis, kad per klaidą ne
įžengtų į draudžiamą terito
riją. Ši tragiška situacija ir 
yra esminė poeto nelaisvės 
sąlygose būklė. Jo temos ga
na ribotos, todėl jis turi rū
pintis leidžiamos temos or
namentu ir forma. Turinys 
gi, kaip pastebi užsienis, iš
lieka bendrinis, uniforminis, 
susišaukiąs su bolševiki
niais ‘ukazais’ apie literatū
rą ir meną (“Apie litera
tūros ir meno kritiką”, 1971 
mt.)

Vienok esamose jų sąly
gose, ir šitoks pasikalbėji
mas atidengia skaudulius, 
kuriuos matome. Matydami 
skaudulius, ryškiau matome 
ir bendrą liga—--------------

(Nemunas, nr. 2) a
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LEOPOLDINOS MIRTIS IR TĖVO SKAUSMAS
VACYS KAVALIŪNAS

Viktoras Hugo - vienas iš pačių didžiųjų pran
cūzų romanistų, poetų ir dramaturgų, nuo kurio 
mirties šįmet sueina 90 metų. Šios sukakties 
proga - trumpas žvilgsnis į tėvo skausmą jo 
‘Kontempliacijose ’.

Kai susitelkus žiūrėdavai į šią gražią Seną, 
Niekas tau nesakydavo: “Tai bus tavo kapas”.

Viktoras Hugo

Žmonės gimsta ir miršta. Tai gamtos dėsnis ir kas
dieninis mūsų gyvenimo reiškinys. 0 tačiau mirtis nėra 
toks jau paprastas daiktas. Mes visada ir visomis 
priemonėmis kovojame su fiziniu skausmu, už kurio, vo
kiečių filosofo Jasperso žodžiais, yra mirtis.

Mirties šešėlis ir grasinanti nebūties bedugnė mus 
lydi nuo pat lopšio. 0 kai išgirstame drėgną smėli 
krentant net ir ant nepažįstamojo karsto, sudrebame, 
tarsi pūstelti vėjo, padvelkusio iš anapus. Tada 
susimąstome gyvenimo kelio trapumu ir žemiškos 
laimės efemeriškumu. Tada juodos ir sunkios mintys 
persmelkia mūsų būties gelmes.

Tad gal todėl ir mirties tema tokia dažna literatū
roje apskritai, o ypač lyrikoje, kurioje atsiskleidžia 
patys gilieji ir patys intymieji kūrėjo minties ir jo sielos 
virpesių aspektai. Ją mes randame Homero ‘Odisė
joje’, antikinės Graikijos tragedijose, Šekspyro dramo
se, klasikinėje ir romantinėje literatūroje, o ypač di
džiojo prancūzų rašytojo ir poeto Viktoro Hugo ‘Kon
templiacijose’, gimusiose po tragiškos jo dukteris Leo- 
poldinos mirties.

Hugo labai mylėjo savo vaikus ir jaukų bei intymų 
šeimos židinį. Tai, kas jame yra geriausio, sako žymus 
prancūzų literatūros istorikas Lansonas, tai jo sugebė
jimas džiaugtis šeima, jo meilės savo vaikam bei vai
kaičiam. Deja, šiam tėvui, taip nuoširdžiai mylėjusiam 
savo vaikus, buvo lemta patirti ir tėviško skausmo gel
mes.

Hugo drama prasidėjo 1843 metais. Tada jis vyko iš 
Aucho į Ageną, pasakoja R. Escholier ‘Leopoldinos 
šešėly’, būdingame savo knygos ‘Viktoras Hugo ir mo
terys’ (‘Victor Hugo et les femmes’) skyrely:

“Naktį rieda diližanas. Jo skyrelio gilumoje miega ke
leivis. Mėnulis kada-ne-kada apšviečia didelę jo kaktą. 
Staigus ratų trinktelėjimas, keleivis išbunda, pašoka 
ir trinasi akis. Dešinėje -- praraja, o kelio pakraštys vos 
teįžiūrimas. Horizonte kyla rūkas, kuriame plūduriuo
ja rudų debesų gabalai. Mėnulis jau leidžiasi ir pradeda 
aušti... Keista toji šviesa. Jau trečia savaitė jis ke
liauja per Ispaniją ir Pirėnus, tačiau dar niekas jo taip 
nenustebino, kaip ši antgamtinė vizija...

Tai buvo tarsi dekoracijos skausmingos Hugo dra
mos, apie kurią jis tada dar nieko nežinojo. Tačiau toji 
keista ir gūdi vizija sukėlė jo sieloje nerimą. -- Jis savo 
dvasia ir savo būties gelmėm nujautė tai, kas buvo įvykę: 
po trijų dienų, aplankęs Olerono salą, savo užrašų 
knygelėje pažymi: “Mano sieloje mirtis... Man atrodo, 
kad ši sala - didelis karstas, padėtas jūroje...”

Pagaliau Hugo, užėjęs į vieną kavinę, paima 
laikraštį, jį atskleidžia, skaito ir -- mėgina atsistoti. Ta
čiau susvyruoja ir vėl krenta į kėdę: rugsėjo ketvirtą, tą 
pačią dieną, kai Agene taip gūdžiai aušo, Senoje prigė
rė jo duktė Leopoldina drauge su savo vyru 
Charles Vacąuerie...

Nuo šio momento poetas paskęsta giliame skausme 
ir savo mintimis ir siela gyvena daugiau su savo įni
rusiąja dukrele nei su gyvaisiais. Ji visada ir visada iš
kyla jo prisiminimuose, visada jis ją mato ir girdi... Pra
bėgusios laimingos dienos, kai Leopoldina buvo mažytė, 
sugrįžta: ji guli lenktu gulbės kaklu lopšely, ji mažais 
savo pirščiukais mėgina atmerkti motinos akių blaks
tienas. 0 vėliau, mato jis ją, abu vaikščioja po laukus... 
Ir ji bėgiodama skina aguonas ir rugiagėles. Atsi
skleidžia ir kaimo bažnyčios vaizdas, kur jo “douce endor- 
mie” -- jo užmigusioji ėjo Pirmosios Komunijos.

0 kokie gilūs, kokie nuoširdūs ir intymūs buvo 
tėvo ir dukters meilės ryšiai! Ryšiai, kuriuos nutraukė 
mirtis... Ir kokia neperžengiama praraja, kokios gel
mės dabar atskyrė jį nuo tų laimingų ir šviesių gyvenimo 
dienų ir valandų -- nuo jo mylimos Leopoldinos!

Ir kaip sunku mylinčiai ir kenčiančiai tėvo sielai 
prileisti, kad jos jau nebėra! Tai, atrodo jam, neįmano
ma. Ir vienam ‘Kontempliacijų’ eilėrašty sako, kad 
visa tai tebuvęs tik baisus sapnas, kad ji negalėjusi taip 
jo palikti ir kad jis šaukęs: Ne!

Didelės kančios ir dvasinės įtampos momentais 
Hugo girdi savo dukrelės juoką. Sustoja ir laukia, kada 
atsidarys durys ir ji įeis. “0 kiek kartų aš esu sakęs: 
Tylos! Ji kalbėjo. Klausykit! Aš girdžiu jos ranką ant 
durų rakto. Palaukit! Ji ateina!...” -- su gilia širdgėla 
kalba poetas.

Hugo meilė Leopoldinai tokia nuoširdi ir gili, o 
kančia, jos netekus, tokia didelė, kad jis visomis savo 
mintimis ir visa savo siela nukrypsta į anapus ir nori 
peržengti juos skiriančią uždangą. C. Grillet savo 
knygoje “Viktoras Hugo ir spiritizmas” (“Victor Hugo 
Spirit”) pasakoja, kaip vieną 1853 metų vakarą buvo 
iššaukta Leopoldinos dvasia:

“Jaudinantis laukimas. Ir dešimt aiškiai išmuštų 
raidžių: L-e-o-p-o-l-d-i-n-e. Momentas neįmanomas nei 
atpasakoti, nei antrąsyk pergyventi. Visi seanso daly
viai apimti nepaprastos baimės ir antgamtinio siaubo... 
Viktoras Hugo susijaudinęs. Ponia Hugo balsu verkia. 
Karolis Hugo klausia savo seserį:

-- Kur tu esi? Ar tu mus tebemyli? Ar tu esi lai
minga? 0 ji atsako į visus klausimus arba pasako, kad 
atsakyti jai uždrausta".

Kiek vėliau Hugo Leopoldiną matyte pamato. Tai 
buvo vieną naktį, kai jis vienų vienas gulėjo savo kam
bary ir kai kilusi didelė audra jį prižadino. Žaibai rai
žė dangų, ir daužėsi perkūnija. Staiga Hugo sudreba: 
netoli jo stovi Leopoldina, visa šlapia, išbalusi ir 
plaukais, prilipusiais prie pečių. Hugo, atpažinęs savo 
dukrelę daugiau širdim nei akimis, ištiesia rankas ir 
nori ją apkabinti.

Tačiau -- tik tuščia erdvė.

-- Mano dukrele, mano brangi Leopoldina! - kalba 
jis susijaudinęs. -- Ar tu čia?

-- Taip, tėti, -- atsako ji... -- Pasigailėk mamos!...
-- Leopoldina, mano mylimas kūdiki, kur tu esi?
- Laimingoje buveinėje... Pasigailėk, tėti, mamos, - at

sako Leopoldina, vėl pabrėždama, kad jis pasigailėtų 
jos motinos, su kuria Hugo, paaiškėjus jos santykiams 
su literatūros kritiku Sainte-Bueve, buvo ne tik negai
lestingas, bet ir žiaurus.

Čia tačiau neturime jokios intencijos nei sustoti 
prie spiritizmo problemos, nei juo labiau ką nors teigti 
apie Leopoldinos dvasios realumą. Tuo tenorėta paro
dyti, kad ji visada buvo gyva Hugo mintyse ir sieloje, 
įvairiais tėvo kančios niuansais atsiskleidusioje ‘Kon- 
tempoliacijose’, lyriniame jo kūrybos šedevre.

‘Kontempliacijos’, sako A. Bellessort savo knygoje 
‘Viktoras Hugo’, yra pats reikšmingiausias ir pats žy
miausias didžiojo poeto lyrinis kūrinys. Tai, paties auto
riaus žodžiais, knyga, kurią reikėtų skaityti taip, kaip 
skaitoma mirusiojo knyga. Tai, Lansono teigimu, poe
tinis Hugo Aš dienoraštis.

Šioje lyrinėje Hugo išpažintyje, išaidėjusioje iš ken
čiančios tėvo širdies gyvų mirusios dukrelės prisimini
mų fone atsiskleidžia įvairūs poeto minties ir sielos vir
pesių aspektai. Kartais jis sustoja prie žmogiško
sios egzistencijos mįslės, ar, skųsdamasis savo likimu, 
kaltina Dievą, o kartais nusižeminęs nusilenkia Kūrėjo 
begalybei, atsiduoda jo valiai ir paskęsta švelniuose 
laimingų dienų vaizduose.

Tačiau visur ir visada dvasiniame poeto horizon
te iškyla Leopoldinos šešėlis. Ji visada jam gyva, jis 
niekad jos neužmiršta. Jis ir šią savo lyrinės išpažinties 
knygą jai skiria: “Išskleisk savo rankas ir imk šią 
knygą: ji tau”.

Visa ketvirtoji ‘Kontempliacijų’ knyga, lotyniška ant
rašte ‘Pauca meae’ -- keletas žodžių mano dukrelei, 
ir tėra skirta tik Leopoldinai. Tačiau šie visi eilėraš
čiai --jų yra septyniolika -- nėra nei tos pačios inspiraci
jos, nei savo mintim bei nuotaika to pat pobūdžio.

Pačiame pirmajame šio ciklo eilėrašty horizonte iš
kyla ir atsiskleidžia vaizdas. 0 jame -- du neatskiriami 
ir fatališkai susieti žmogaus egzistencijos momentai -- 
karstas ir lopšys, tarp kurių telpa visas jo žemiško gyve
nimo kelias, pasibaigiąs gilia mirties tyla - “profond 
silence de la mort".

Kitame eilėrašty, parašytame grįžtant iš kapinių -- 
“en revenant du cimetiere”, Hugo atskleidžia saulėtus 
gyvenimo momentus, kai myli ir esi mylimas, kai ma
tai dangų ir debesis, kai džiaugiesi paukščių giesmėmis, 
kai tave rytą pasitinka ir bučiuoja tavo motina, se
suo, duktė, kai tu esi laimingesnis negu karaliai.

Deja, visa ateina ir praeina: “Tout vient et passe”. 
Ir visa baigiasi mirtimi, kurios gūdaus skeleto šešė
lis atsiskleidžia ir praslenka eilėraštyje ‘Mors’ (‘Mirtis’). 
Šiame simbolinio realizmo vaizde ji žengia dideliais 
žingsniais, visa aptemdydama, Babiloniją paversdama 
dykuma, rožes trąšomis, o motinų akis -- upeliais.

Čia, šiame kūrinėly, pasigirsta ir moterų šauksmas: 
“Grąžink mums šią mažą būtybę! Jei ji turėjo mirti, kam 
reikėjo, kad ji gimtų?” Tai šauksmas, kilęs iš skausmo, 
palietusio poeto būties gelmes, ir primenantis Jobą, 
savo nedalioje keikusį dieną, kuri matė jį gimstant -- 
“Perisse le jour qui me vit naitre” (La sainte 
bible), ir kaltinusį Dievą.

Kaltina Dievą ir Hugo: “0 Dieve, kam tu atėmei iš ma
nęs šviesą”? “Pagalvok, ką tu padarei!” ... “Gal būt jai 
šalta josios kape...” Tačiau dažnai eilėraščių mintis ir 
tomas keičiasi, ir Hugo, kaip ir biblinis patriarchas, 
nurimsta ir nusižemina savo nežinojime: “Aš sutinku, 
kad tu vienas težinai, ką darai”. 0 kartais, kontempliuo- 
damas gamtą, pajunta jis savo menkumą bei mažumą 
ir Kūrėjo begalybę.

Pagaliau jo kančia sujungia jį su anapus: ‘Kapas, 
kuris užsklendžia mirusiuosius, atidaro dangaus skliau
tą’. Gi žmogus tematąs tik vieną daiktų pusę. Ir “rei
kia, kad žolė augtų, o vaikai mirtų”. Tačiau visa tai 
nesumažina kenčiančios tėvo sielos liūdesio bei skausmo. 
Ir Hugo, liovęsis kaltinti ir keikti, teprašo leisti jam 
verkti: “Je cesse d'accuser, je cesse maudire, 
Mais laissez-moi pleurer”.

Verkti! Verkti, nes tėvas savo mirusios dukrelės 
nėra užmiršęs. Nėra sumžėjęs nei jo skausmas -- jis 
giliai ir neišdildomai įsirėžęs jo būties gelmėse. 0 tai, 
kad, vieno eilėraščio žodžiais, žmogaus skausmas yra 
visatos kūrybos elementas -- “la douleur de l’home 
entre comme element dans la creation de l’univers", 
maža tepaguodžia.

Maža paguoda tėra ir tai, kad kančia yra blogis, kuris 
teorinėje plotmėje neegzistuoja, kuris, Sartre knygos 
‘Būtis ir nebūtis’ (L’etre et le neant) žodžiais, teturi 
gramatinę būties formą. Tačiau gyvenimiškoje plot
mėje jis triumfuoja -- su juo susidūrė biblinis Jobas, 
jį savo būties gelmėse pajuto ir ‘Kontempliacijų’ 
autorius...

Bene patys gražiausieji šios lyrinės Hugo išpažinties 
eilėraščiai yra tie, kuriuose atsiskleidžia laimin
gos poeto dienos, praleistos drauge su Leopoldina, 
iškylančia laiko horizonto tolumose. Poetas teberauda, 
ir jo ašaros, tarsi krisdamos jau ant sukietėjusios 
kančios lavos, įsirėžia gyvais prisiminimų vaizdais ir virs
ta žėrinčiais jo poezijos perlais.

Palaiminti ir šviesūs prabėgusių dienų rytai, kai 
Leopoldina, būdama mažytė, atbėgdavo į jo kambarį. 
Laukdavo jis jos kaip saulės spindulio. 0 ji, pasakiusi 
‘Labas rytas, tėtyti’, atsisėsdavo ant jo lovos, var
tydavo jo knygas, juokdavosi, paskui kaip pralekiantis 
paukščiukas vėl išbėgdavo.

Hugo ryškiai mato ir save, ir visus keturis 
savo vaikus, susėdusius ant jo kelių ir kalbančius prie 
besikūrenančio židinio. Visa tai iškyla vidiniame jo 
dvasios horizonte, kuriame atsiskleidžia ir Leopoldinos 
kapas, jį atskyręs nuo tų saulėtų dienų.

Nematoma, o tačiau giliai jaučiama jo liūdesio bei 
skausmo uždanga nusileidžia tarp jo ir gamtos gro
žio. Dabar poetas žino, kad jis jau niekad nematys “nei 
auksinio saulėleidžio, nei burių tolumoje”, kad jau visa 
praėjo kaip šešėlis ir vėjas: “Comme l’ombre et comme 
le vent".

Vienas iš pačių gražiausiųjų, tikras jo ašarų perlas, 
yra keturioliktasis ‘Pauca meae’ kūrinėlis. Čia poetas 
mato pats save ir fizinę bei dvasinę savo laikyseną tam 
tikroje laiko distancijoje -- rytoj, enantį aplankyti Le
opoldinos kapo ir nešantį puokštę gėlių:

Rytoj, auštant, kai tiktai pradės balti kaimas, 
Aš išeisiu. Matai, aš žinau, kad tu manęs lauki.

Eisiu nieko nematydamas ir nieko negirdėdamas, 
Vienas, nepažįstamas, palinkęs, sukryžiavęs rankas, 
Liūdnas; ir diena man bus kaip naktis.

Kiek iš tikrųjų nuoširdumo šios pilgriminės kenčian
čio tėvo kelionės vaizduose! Tačiau nei šio, nei kitų 
‘Kontempliacijų’ eilėraščių fragmentai, išversti prozos 
kalba, neatskleidžia poetinio jų grožio. -- Poezija, para
frazuojant Maritain knygos ‘Situation de la poesie’ 
mintis, gimsta kūrėjo būties gelmėse ir yra estetinis 
vienetas, kurio forma neatskiriamai susijusi su turiniu 
bei mintim. Tad ir verčiant dažnu atveju ji nustoja savo 
gyvybės bei sielos.

Čia tačiau ne tai -- ne šios Hugo lyrinės išpažinties 
grožis -- ir rūpėjo. Tenorėta atskleisti poeto skausmo 
gelmes, o ir jo sielą, kurioje visada buvo gyva 
Leopoldina ir iš kurios tarsi iš vandenyno dugne pa
skendusio vulkano nesulaikomai veržėsi tėvo liūdesys, 
virsdamas gyvais ir nuoširdžiais poezijos perlais.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For a 74 bed General Hospital to 
work in beautiful sunny Florida. 
General duty nurses for all shifts. 
Good starting salary. Differential for 
evening and night duties. Liberal per- 
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply call or write to: Administrator 

FISHERMEN’S HOSPITAL 
INC.

P. O. BOX 68 
MARATHON, FLORIDA 33050 

305-743-5533
(28-35)

• Nijolės Vedegytės-Palu- 
binskienės dailės kūrinių 
paroda įvyks š. m. balandžio 
26-27 d. Detroito Kultūri
niame Centre Southfield, 
Mich. Parodoje bus išstaty
ta 25 kūriniai. Parodą ren
gia Detroito ir Windsoro L. 
Fronto Bičiuliai.

APPOMATTOX CO.—81 Acs. timber- 
land, streams, nr. good employment. 
$28,000, terma.

PRINCE EDWARD COUNTY — 86 
Acs. on U.S. Hwy. 15. Long creek 
frontage, 15 open. Only $33.000.

HIGHLAND CO —821 Acs. cattle farm 
in Big Valley. Long hwy. Irontage, 2 
houses, stream. several springs. 
About 500 Acs. in pasture, fenced. A 
real beauty, only $275 per Ac.

BUCK1NGHAM CO.—26 wooded Acs. 
on statė road w/nice creek flowing 
through. Excel. hunting. Eiec. $16,500. 
terma,

BASIL ATKINS
STATĖ AVIDE REALTY CO.

408A E 3RD ST.
FARMV1LLE, VA. 23901 

804-392-5190 Res. or 
804-392-6163 Office

(28-30)

JANITORIAL PEOPLE
We are now accepting applica- 
tions for full and part time work 
in the greater Hartford areas.
All applicants mušt bring 2 
written references on letterhead 
at the time they come in to fili 
out an application.
Ali applicants mušt apply in 
person only on Monday and 
Wednesday.

BUILDING 
MANTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 325-2112

(26-30)

1975 TOUR TO LITHIJA1VI4 OD 
GERMANY W1TH 

EUROPA TRAVEL SERV1CE
911 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Telephone: (216) 692-1700

ON KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE

Departure: May 29, 1975 
Return: June 12,1975

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921.00

ITINERARY: 5 nights in Vilnius with a full day excursion 
to Kaunas,
(Possibility of extra night in Vilnius),
4 nights in Riga, Latvia,
4 nights in West Germany.

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, 

respectively from New York
• Air transportation Leningrad, Vilnius, Riga, 

Leningrad
• First class Hotel Accommodations, double 

occupancy
• Pension accommodations in West Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage handling

For departure from other cities and the fo)lowing 
f arės to the New York rate

Chicago: $119.00 Detroit: $81.00 
Buffalo: $ 68.00 Toronto: $86.00

Single Supplement: $95.00
Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM
EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th Street, 

Cleveland, Ohio 14119. Telephone (216) 692-1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $---- •------------- as deposit for this Tour.

(Make checks payable to Europa Travel Service) . Minimum 
deposit $100.00 per person. Finai payment due 30 days prior 
to the departure <late.

Mr’./Mrs.......................................... ........... Number in Party....
Address ......................................................................................

City ........................................................... Statė .....................
Telephone Number..................... Single Accommodations.......
I will be travelling with .......................................
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KŪRYBA IR
Pabaltijys be Lietuvos

1URGIS GLIAUŪ*

CVIRKA, JUC1ŪTĖ IR LENKAUSKO 
'NETIKĖTŲ IŠSIPILDYMŲ VALANDA

Makabriškas šio rašinio 
pavadinimas neskirtas neri
mui sukelti. Lietuva, kaip 
buvo, tebėra integralinė Pa
baltijo dalis. Visokeriopų 
Lietuvos problemų aptari
mų nėra praeitų metų ‘Jour- 
nal of Baltic studies’ nume
ryje. Tiktai apžvalgų sky
riuje atrandame vieno, kito 
leidinio anotacija, review, 
susijusias su lietuviška te
matika.

‘Journal of Baltic Studies’ 
yra Pabaltijo tyrinėjimų 
draugijos (AABS) leidinys. 
Draugija susikūrė 1968 me
tais. Draugijos veikimo lau
kas: Pabaltijo problemati
kos nagrinėjimas, ir kuo pla
čiausia tos sąvokos prasme. 
Tam reikalui gausūs leidinio 
bendradarbiai naudoja įvai
rius dėstymo metodus. Čia 
pastebime scholastiką, eks
kursus į etnografiją, susilie
timą su moderniu politiniu 
status quo -- visa tai suda
ro leidinio turinį, jo pusią 
pių temas. Dėstymo metodi
ka: ji nutysta iki disputo 
knygų apžvalgose.

Draugijos nariai aukštųjų 
mokyklų dėstytojų kadrai. 
Ir tai yra naši iniciatyva 
apjungti antros imigracinės 
kartos prieauglį, kuris, daž
niausiai tėvų atkaklumu ir 
pastangomis, buvo pribran
dintas aukštosios mokyk
los dėstytojo statusą pa
siekti. Apie draugiją ir, da
linai, apie jo leidinį, susibū
rė gražus atžalynas, kurio 
pastangomis pabaltiškosios 
studijos deda naujus ir įdo
mius niuansus ant amžinos 
ir universalinės aneksuo
tų, nusuverenintų valstybių 
temos. Savo laiku, profeso
riumi tapęs Adomas Micke
vičius, ex catedra, Paryžiu
je kalbėjo ‘Journal of Bal
tic studies’ motyvais. Dabar 
mes girdime šimtabalsį ant
rosios, prinokusios imigraci
nės kartos pareiškimus be
veik ex catedra, beveik po
litinio išsamumo rėmuose. 
Reikia tikėti, kad pavojin
gasis selekcijos narcizizmas 
neapglobs temų tolėjimą 
nuo pagrindo, nuo proble
mos esmės, nuo ideologinio 
militantiškumo dėl pajung
tų tėvynių suverenumo. Ne- 
visad pagal gyvenamąjį mo
mentą akademinis scholas- 
tiškumas yra dorybė. Kar
tais ta savybė tampa sal
džiu sapnu ir iliuzija, kurios 
griebėsi kacete Balys Sruo
ga, kurdamas komediją šalia 
kacetinių krematorijų.

Taip, vasariniame aptaria
mo žurnalo numeryje nėra 
puslapių, skirtų lituanisti
kai, bet tai nereiškia, kad 
jau kam kam, bet mums, lai
da nėra įdomi, kad jau mums 
dėl to vasarinio numerio pa
sirodymo nei šilta, anei šal
ta. Numerio medžiaga įdo
mi, patraukli ir verta paži
nimo. Ji verta skaitymo 
jau vien dėl to, kad tai 
mims, lietuviams, teikia ži
nių apie kaimynus latvius, 
apie estus. Vis ir vis tos trys 
tautos gyvena fatališkame 
vieni kitų nepažinime. Ko
miška tarti, kad estų arba 
latvių kultūrine , etnografi
nė ir net politinė tematika 
lietuviams yra terra incog- 
nita! Mes nežinome tų tautų 
įsimintinų istorinių datų, 
vardyno. Šitą tragikomišką 
faktą lengvai konstatuoju 
suėjęs su estais, su latviais, 
su pakankamos erudicijos as 
menimis, kurie tačiau nieko 
nežino apie mus. Net to pat 
miesto literatai, atrodo, ele
mentas susižinojimui jaut
rus, tarpsta savo kevale, be 
jokio dėmesio kaimynystė
je esančiam literatui pabal- 
tiečiui. Ir kurjozui padidinti, 

kaip aš, taip ir jie, gerai nu
simano apie kitas, prancūzų 
anglų, rusų literatūras, ne
kalbant jau apie gana be
spalvę amerikietiškąją. Lie
tuvių kultūriniai faktai 
jiems dėmesio nekelianti 
smulkmena!

Ta prasme ‘Journal of 
Baltic studies’ dvelkia švie
žiu tarpusavio pažinimo vė
ju. Leidinys provokuoja 
žinojimą. Leidinys suveda 
pabaltiečius scholastikus, 
kas gali tapti įvadu į plates
nę pažintį, gali intriguoti ir 
tokius nepajudinamus savo 
stagnacijoje kalnus, kokie, 
iki šiol buvo pabaltiečiai kū- 
rybininkai. Karta, atradusi 
medijumą, anglų kalbą, su
stoja palankioje vertybėmis 
keitimosi padėtyje. Sustoja, 
gal būt, per vėlai, nes kūry
binis išeivijos elementas, be
naudojęs savo kalbas, netru
kus dings, ir sekančios kar
tos talentai atskils nuo ka
mieno, nelyginant W. Saro- 
yanas, kurio niekas nepava
dins armėnų literatu...

Įdomus aptariamame nu
meryje yra Valters Nollen- 
dorfs’o rašinys “Ryga po
karinės latvių generacijos 
lyrinėje poezijoje”. Nors ra
šinys liečia tolimą nuo bui
tinių politinių negandų te
mą, stiprus akcentas guli 

Alice Stephens

Gina Čapkauskienė

kaip tik ant šios dienos 
bendravimo bei nebendravi
mo su kraštu teorijų.

Ryga yra didelė tema lat
vių poetikoje, traukli, epinė 
ir lyrinė, perauganti iki ero- 
tiškumo. Ir tas momentas 
ar nebus tiktai unikalus 
reiškinys visuotinėje poe
zijoje? Poetas Ojars Va
dėtis pareiškia (angį, verti
mas;: And scatter the sad- 
ness of a long parting; In 

the embraces of your flam- 
ing avenues...

Poeto meilė miestui susi
šaukia su Baudlaire Lotynų 
kvartalo impersonizacija.

1965 metais susidarė jau
nųjų latvių literatų grupė 
‘Mes’. Tas pat žodis ir lie
tuviškai ‘Mes’ (We). Bendra
vimą su sovietiniais latvių 
literatais jie sumanė parem
ti tautiniai-meniška koncep
cija. Paėmė ir sudarė eilių 
antologiją ‘Ryga’. Į rinkinį 
sudėjo latviškąją ‘rygianą’, 
kas poezijoje tarta apie Ry
gą. Čia buvo liūto dalis da
bar esančių sovietinėje dis
pozicijoje poetų, daug išei
vijos poetų. Pagal duotus 
šiame rašinyje fragmentų 
vertimus rinkinys buvo tik
rai įdomus, efektingas, per- 
veriąs poetinės manieros

(Nukelta į 6 psl.)

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

D o n i z e 11 i

opera

MEILĖS ELIKSYRAS
1975 m- ”
1975 m. ”
1975 m. ”

19 d., 8:00 vai. vak.
20 d., 6:00 vai. vak.
26 d., 8:00 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Diriguoja — VYTAUTAS MMIJOŠIUS

(Balandžio 19 ir 20)
Alvydas Vasailis
(Balandžio 26)

Akompaniatorius - ALOYZAS JURGUTIS Režisuoja - HERBERT BEATTIE

Margarita Momkienė Algirdas Brazis Arnoldas Voketaitis Stefan Wicik

Bilietai — MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III.

Parteryje — $12.50, $10.00, $8.00 ir $6.00; balkone — $11.00, $7.50 ir $5.00.

Paštu užsakomi, kartu su čekiu; LITHUANIAN OPERA, 6905 So. Artesian Avė., Chicago, III. 60629.

Studentas būdamas, per
skaitęs, kad Cvirka gavo 
premiją už ‘Kasdienes is
torijas’, Putino Mykolaičio 
literatūros seminare, pasi
siūliau parašyti referatą 
apie tas istorijas.

Knygą, laimėjusią premi
ją, atverčiau su pagarba ir 
malonumu, bet, verčiant pus
lapius, tas džiaugsmas pra
dėjo nykti. Jutau, kad kū
rybinė kibirkštis buvo paau
kota komunistinei propagan
dai. Iš tikrųjų tai buvo is
torijos apie ‘kapitalistinio’ 
žmogaus bankrotą. Piršosi 
išvada, kad tik kita san
tvarka galinti išauginti tobu
lesnį, laimingesnį žmogų. 
Taigi komunistinė.

Suprantama, mano refe
ratas nepagerbė tos kny
gos. Tuometinis Akademiko 
redaktorius B. Tiškus, tą 
sutrumpintą referatą įdėjo į 
recenzijų skyrių. Vėliau jis 
man sakė, Cvirka tvirtinęs, 
kad recenziją parašęs jo as
meninis priešas.

Cvirkos svajotas rusiš
kas komunizmas jau 30 me
tų ‘auklėja, laisvina, kuria 
rojų’ Lietuvoje ir po tiek 
metų tų pastangų rezultatai 
atsidūrė ant mano stalo.

Dvi knygos, du autoriai 
atskleidžia tikrovę. Ji nu
šviečiama iš dviejų prie
šingų polių. Pirmos kny
gos autorė -- Sibiro vergė, 
antros autorius išėjęs komu-, 
nistinę mokyklą.

Elena Juciūtė, inteligen
tiška gyvenimo stebėtoja, 
vedžioja mus ne vien po 
Sibiro vergų stovyklas, bet 
ir po dabartinę Lietuvą. 
Jos vaizdas tragiškai liūd
nas.

Romualdas . Lankauskas 
(romanas mažiau ar daugiau 
skirtam jaunimui, studenti
jai) tik patvirtina, paliudi
ja, kad Juciūtė nieko nepa
gražino, nepridėjo.

Tačiau tarp tų dviejų au
torių yra ir pagrindinis skir
tumas. Ne tai, kad E. Ju
ciūtė nepretenduojanti į 
skambų rašytojos vardą, o 
Lankauskas jau pripažintas 
švietalas ir kad, tarp memu- 
aro ir romano yra esminis 
skirtumas.

Skirtumas kitur. Juciūtė 
mato tą sužalotą žmogų 
Lietuvoje ir ji jam atlai
desnė. Laisva būdama, ji 
pateisina jį, paaiškina prie
žastį, parodo eilinio žmogaus 
beviltišką padėtį prie dabar-

Alfonsas Gečas

R. SPAUS

tinės struktūros.
Tuo tarpu Lankauskas 

yra suvaržytas. Jis stebi tą 
veik visuotiną išsigimimą, 
bet jis bejėgis durti pirštu, 
nurodyti negerovės šaltinį. 
Jis nesušvelnina įspūdžio ir 
todėl jo puslapių vaizdas net 
graudesnis, žiauresnis.

Juciūtės aprašytas suk
čiavimas, randa atgarsį ir 
romane: pagrindinio veikė
jo tėvas pardavinėjo pažįs
tamiems aukštesne kaina 
deficitines prekes, kurių nė 
su žiburiu nerasi parduotu
vėse. Vos neįkliuvo, bet ge
rai ‘patepė’; motina, būdama 
krautuvės vedėja, į raugin
tus kopūstus pripildavo van
dens, parduodavo apgedu- 
sius, nurašytus, vaisius ir 
t.t.

“Svarbu gerai gyventi. 
Tėvynė? Tauta? Ateitis? 
Kultūra? Prašom nekvaršin
ti tokiais klausimais gal
vos” (45 pus.)

(Labai naudingas sakinys 
ir mums tremtyje paskaity
ti. Nusikaltę savajai tautai, 
negali pakęsti tokių temų iš
eivijoje, pasipila chamizmas, 
o vienas rašytojas susilau
kė net rasisto vardo.) 

(Nukelta į 6 psl.)
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CVIRKA...
(Atkelta iš 5 psl.)

Kolchozuose žmonės suva
ryti į mūrines trobeles, jos 
vienodos lyg kareivinės. Kai 
kas negali pakelti tokio gy
venimo. Prisiminkime tik 
mūsų viensėdžius, kurie ir 
papuošė ir pakėlė Lietuvą. 
Iš pažangos i atžangą.

Mieste negeriau: ligoniai 
guli koridoriuje, prastas 
maistas ligoninėje (200 p)

“Grubumas, chamizmas, 
storžieviškumas ir apskri
tai kultūros stoka mūsų gy
venime, įvairiose jo srity
se" (201) Tvirtina romano 
veikėjas.

Tačiau ir to dar negana. 
Teatleidžia man skaitytojai, 
jei įdėsiu kiek ilgesnę ištrau
ką.

“Senelė savo budrumu ga
lėjo lygintis tik su vienu mū
sų kaimynu, dabar pensinin
ku, o anksčiau kažkokiu 
smarkiu veikėju, kuris ne
paprastai domėjosi, kas ką 
veikia, ką kalba, su kuo 
draugauja, kokias mintis 
dėsto ir taip toliau. Pasau
lis nežus, kol yra tokių 
budrių žmonių; jis laikosi 
ant jų uolaus budrumo, 
nelyginant žemės rutulys 
ant Atlanto pečių. Stovėda
mi viena koja karste, jie vis 
tiek kiurkso atsukę ausį: o 
gal Ką hors svarbaus dar su
spės išgirsti... Riekitės dėl 
pinigų ir daiktų, šnibždė- 
kit virpančiomis lūpomis Ma 
ihonai šventas maldas, ap- 
gaudinėkit, pataikaukit, ky- 
šininkaukit, sukčiaukit, veid 
mainiaukit, saugokit raktus, 
slapta klausykit svetimų 
šnekų, braukitės į kito žmo
gaus širdį ir sielą su nešva
riais savo batais, bet man 
nelįskit į akis; užsidarysiu 
kambary, įsijungsiu patefo
ną ir klausysiuos Listo 
Sonatos b-minor, kad būčiau 
toliau nuo jūsų." (207 p.)

Man atrodo, kad komen
tarų čia nereikia.

Knygos pagrindinis veikė
jas užtinka prieškarinius 
laikraščius, žurnalus, nupū
tęs dulkes jis pradėjo juos 
skaityti: “Tuose pageltu
siuose leidiniuose buvo tokių 
dalykų, kokių aš niekad ne
įsivaizdavau. Tiesiog sunku 
patikėti. Aš tarsi pažvel
giau į pro miglą į kelias
dešimties metų senumo pra
eitį, į tai, ką ten pama
čiau, kėlė didžiausią nuo
stabą, šimtus įvairiausių 
klausimų ir vertė susimąsty
ti. Nejaugi taip buvo, nejau
gi taip galėjo būti? (138p)

Senelis pasakoja, apie Hit
lerio ultimatumą, kad teko 
trauktis iš Klaipėdos neiš
šovus nė vieno šūvio, su aša
romis akyse, su širdgėla, 
neapykanta.

Į tai knygos herojus at
sako: “Vis dėl to reikėjo 
priešintis".

"Žvirblis negali kariauti 
su vanagu, -- tarė jis, prisi- 
kimšdamas pypkę? - Mums 
daugiau nieko nebeliko tik 
trauktis. Nėr blogiau, kai esi 
mažas ir silpnas. Stipresnis 
juk su tavimi nesiskaito. 
Kas tu jam? Jėgos ir 
godumo jis daug turi, o 
sąžinės ne. Užtai per amžius 
visokios sumaišos, grobimai, 
karai”.

Ar tai nėra priekaištas 
mums, mūsų kartai, kuri ne
išdrįso, kad ir maža būdama, 
žvirbliška, šokti vanagui į 
akis? Tikiu, kad tai autorius 
norėjo pasakyti.

Nėra ramybės prie ežero. 
Atvažiavo su automobiliais, 
su palapinėmis, dega lau
žai, sklinda girtų dainos, gir
dėti keiksmai. Vienas iš 
vyrų kas antras žodis sako 
kekšė. Tikras balaganas, 
tvarkos nėra ir vietiniai ne
gali apsiginti nuo to amaro, 
nors teršia, viską gadina, o 
gamtos apsaugos inspekto
rius amžinai girtas, jam ne- 
praneši. Peršasi vėliau išva
da, kad jis todėl girtas, kad 
tie atvykę rusai. Jis jų ne
gali sudrausti, taigi geriau 
pasigerti, nenueiti, nematy
ti, mažiau bėdos.

Patys vietiniai irgi bijo, 
nes juos primuš. Visi beje-

PABALTIJYS BE LIETUVOS...
(Atkelta iš 5 psl.) reikšti tiek daug skausmo

variantais, jausmo ekspresi
ja, nuostabia meile miestui 
kuris yra latvių kultūros 
širdis. Greta idiliškų, epiš
kų, lyrinių aspektų, virp- 
dančiu apmaudu žvanga 
sovietinėje Latvijoje gyve
nančios poetės Vizma Belše- 
vica eilės (angį, vertime): 
Winds rage. Winds howl. 
Riga is mum ; The nude sto
ne vvomen ar mum; Thye 
heraldic beasts are mum; 
The steeples ar mum. The 
roosters; On the steeples 
are mum.

Šis simbolizuojantis pa
sažas rodo mums letarge 
sustingusią Rygą. Kupinas 
kažin kokios įtaigios ir par- 
bloškiančios jėgos eilėraštis 
tampa deklaracija. Ir ką 
deklaruoja tos eilutės, tuoj 
pat atšifravo oficialūs eilia- 
dariai. Atsiliepė oficialus ‘pi
lietiškumo’ pareigūnai, ku
rie atsakė poetei Vizmai 
Belševicai eiliuotais priešta
ravimais: “Ryga nėra tyli, 
Ryga visad palinkus į Rytus, 
Ryga nėra tyli...”

Sovietinės orientacijos po
etai, skubomis, tvirtino, kad 
Ryga yra dinamiška, etc. 
etc. Tai buvo latvių liaudies 
poetės Mirdzos Kempe ofi
cialusis džiaugsmas sovieti
ne Ryga.

Istorija pasibaigė papras
tai, sovietiškai, pagal stan 
dartinį receptą. Poetė Viz
ma Belševica, apraudojusi 
tylinčias Rygos vėtrunges, 
tylinčią Rygą, buvo nutildy
ta. Sovietinės Latvijos lei
dyklos nebepriima poetės 
Vizmos Belševicos kūrinių. 
Ant jos kūrybos eilių padė
tas sunkus, nepakeliamas 
cenzūrinis veto.

Šį rašinį plačiau aptarti 
priverčia jo polėkiška fak
tūra. Jis reprezentuoja au
toriaus talentą gebėti iš- 

giai. Autorius nedrįsta tie
siai pasakyti, kad tai rusai. 
Jis rašo: “atvažiavo į šitą 
nuošalų kaimą iš labai toli
mo didelio miesto" (Tur 
būt turimas galvoje Lenin
gradas).

Nepamiršta autorius ir 
mūsų. Gal net turi mums 
daug šilumos, kartu pasigai
lėjimo.

Mongirdienė, neseniai grį
žusi iš Amerikos, pasakoja 
apie savo sūnų gydytoją, ku
ris puikiai gyvena: dvi maši
nos garaže, namas, vila, bal
dai liuksusas. Po to seka 
dialogas:

-- Klausykit, gerbiamoji,-- 
sakau Mongirdienei, - o jūsų 
sūnus ar perka lietuviškas 
knygas?

-- Nežinau. Tiesa, prisi
menu, pasakojo, kad tų kny
gų leidimui penkiasdešimt 
dolerių paaukojo.

-- Oho, didelės sumos ne
pagailėjo.

Mongirdienė nepajunta 
mano ironijos.

-- Jis, Dariau, patriotas.
-- Reikėtų sudeginti tokio 

patrioto namą ir vilą ant 
vandenyno kranto. Gal tada 
jis suprastų ką nors.

Knygoje pasitaiko ir hu
moro, kad ir pro ašaras. 
Autorius mini ūkinių prekių 
parduotuvę: "... ant jos sto
go vakarais degdavo raudo
nas neoninis užrašas: Vis
kas Šeimininkėms. Kartą 
dalis neoninių raidžių suge
do ir tada, pažvelgęs pro lan
gą, pamatydavau tik pirmąjį 
žodį ir raidę Š.” (234)

Prisimenant autoriaus mi
nimą sukčiavimą ir defici
tines prekes, toji raidė ‘Š’ 
įgauna tam tikrą prasmę.

Knyga palieka sunkų, 
liūdną Lietuvos vaizdą, už
vertus paskutinį puslapį. At
skiri individai blaškosi ago
nijoje, mėgindami išlaikyti 
ir orumą ir pagarbą sau. Ta
čiau sąlygos sunkios, nepa
lankios. Stebina knygos nuo
širdus atvirumas.

Ir tremtyje yra eilė skau
dulių, įdomių individų, kurie 
irgi prašosi į romano pusla
pius.

studijinėje apybraižoje.
Žurnalo laidoje susitinka

me, ir tai džiugina mūsų 
ignorancijos apmažinimu su 
Jaan Puhvel’io studija: ‘Mi
tiniai elementai estųpoezijo- 
je’. Victor Terras rašo apie 
estų poetą Aleksį Rannitą, 
kuris mums, lietuviams yra 
savas ir mylimas. Tiek daug 
dėmesio skyręs mūsų poe
zijai, naujų kūrybinių aspek
tų radęs Čiurlionio pasau
lyje -- Aleksis Rannitas 
parbloškia savo poliglotiz- 
mu ir erudicija kūrybiniuo
se kitų tautų sūkuriuose. 
Mes, nustebę sutinkame 
Rannito eilių išeiviškose ru
sų poezijos antalogijose. 
Kaip estų Ivaška, Rannitas 
nesutelpa estų literatūros 
rėmuose. Čia matyti įdomi 
paralelė su Nabokovo kūry
biniu dualizmu. Deja, Vic- 
toro Terras rašinys trum
pas, keturių puslapių, pa
tiekęs tiktai temos karka
są.

Pekka K. Hamalainen 
savo studijoje “Revoliucija, 
pilietinis karas ir etniniai 
santykiai Suomijoje”, liečia 
Suomijos visuomenės atlie- 
pius į Rusijos 1917 metų, ir 
vėliau, revoliucijas, Jeigu pa 
saulinėje spaudoje Sovietų 
Rusijos-Suomijos karas ge
rai išnaudota tema, Suomi
jos visuomeninių kluodų 
formacija ir jų padėtis vals
tybės nepriklausomybės 
priešaušryje vis ir vis buvo 
lokalinio pobūdžio istorija, 
vargais negalais sužinoma iš 
enciklopedinių žodynų; šis 
Pekka K. Hamalainen aš- 
tuonių puslapių rašinys, su 
bibliografinės medžiagos 
priedu, jau gana reikšminga 
pastanga išnešti lokalinės 
istorijos detales į tarptau
tinę areną.

Emma S. Richards rašo 
apie poeto Janio Rainio ryšį 
arba jo įtakojimą, kurį poe
tas juto anglų romantizmui. 
Tai darbas par excellence 
studijiniai-literatūrinis, kiek 
atsiribojęs nuo žurnalo ko
lorito. Ir tai dėl laikotarpio, 
kuris liečiamas rašinyje, sa
vybių. Autorė daugiau su- 
gestijuoja, kaip kad įrodo, 
J. Rainio ir anglų roman
tizmo sąlytį. Tam ji naudoja 
paralelizmo pėdsakus, san- 
tapas, kai kur aptikdama pa
našumus.

Aštrus, kaip ir poleminis 
rašinys “Estija tarp dvie
jų galybių”. Jo autorius To
nu Parming. Rašinys skirtas 
William Toming knygai 
“The Soviet Colonization of 
Estonia" kritikai. Toming 
griežtai smerkiamas už tai, 
kad savo knygoje jis neak
centavęs paskutiniojo Esti
jos prezidento Pats režimo 
autikratiškumo. T. Parming 
daro gana rizikingas išva
das, kad ir Estija dalinai bu
vo kalta ir provokavusi So
vietų elgesį, Estijos okupa
ciją, etc.! Šie tvirtinimai 
labai susišaukia su mūsų 
užpernai pasirodžiusia anglų 
kalba studija, kurioje pasta
rieji Lietuvos metai buvo 
pavaizduoti kaipo autikrati- 
nio režimo metai. Tokiu pat 
metodu T. Parming verti
na jo nagrinėjamos knygos 
požiūrį į Estijos suverenu
mo praradimo ištakas. Šis 
metodas mumyse surado 
dvejopą pažiūrą. Jeigu stra
tegiškai, šios dienos intere
suose, kai kas dabar nekel-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Pabaltijo Draugijos Bostone tretysis koncertas
Kovo 21 dieną įvyko tre

tysis Pabaltijos Draugijos 
ruoštas koncertas, kurio 
programą išpildė lietuviai -- 
Gina Čapkauskienė, kolora
tūrinis sopranas, o jai akom
panavo Saulius Cibas. Pa
baltijos draugija ruošia tris 
koncertus metuose: estų, 
latvių ir lietuvių.

Gina Čapkauskienė ir Sau
lius Cibas buvo šio vakaro 
susidomėjimo centre, kada 
jie pasirodė Langy muzikos 
mokyklos nedidelėje kon
certinėje salėje. Pirmą kar
tą lietuviai menininkai pa
sirodo šitoje nedidelėje, su 
gera akustika salėje.

Gina Čapkauskienė yra 
gerai žinoma lietuvių visuo
menei. Ji turi aukštą kolora
tūrinį sopraną, kuris labiau 
primena tobulą instrumen
tą, kaip balsą, taip to
bulai jis yra išvystytas, iš
lygintas, kas liečia kvėpa
vimą, ritmą ir spalvą. Jos 
programa buvo sudėtinga, 
ilga ir sunki. Gina išpildė: 
J.S. Bach -- “Bist du bei 
mir”, G. F. Handel - 
“Let the bright Seraphim" 
iš Samson, Klovos -- ‘Rūta 
žalioji” (liaudies daina), ir 
Močiutės dvarely (liaudies 
daina), K.V. Banaičio --“Oi 
nėra niekur” (liaudies dai
na), A. Kačanausko -- “Kad 
aš našlaitėlė (liaudies daina, 
W. A. Mozart -- “O zittre 
nicht iš “Die Zauberfloete” 
ir “Der Hoelle Rache" iš 
“Die Zauberfloete”. Po per
traukos solistė dainavo: G. 
Bizet -- “Ouvre ton coeur”, 
G. Faure “Les roses D’Ispa- 
han”, H. Duparc “Chanson 
Triste”, C. Debussy “Pier- 
rot”, B. Budriūno “Mano 
protėvių žemė”, J. Gruo
džio “Rugiagėlės” ir “Aguo
nėles” -- žodžiai K. Binkio, 
J. Gaidelio -- “Džiaugsmas” 
--žodžiai St. Santvaro, ku 
ris buvo čia pat salėje ir 
buvo solistės iškviestas pa
silenkti, Verdi -- Rečitaty
vas ir arija iš Estrano 
estrano... Sempre libera 
iš “La Traviata”, ir bisui V. 
Kuprevičiaus “Lakštingalos 
giesmė”.

Nors tai nėra įprasta, bet 
norėtųsi sustoti ties Ginos 
akompaniatorium Šauliu Ci
bu. Iš plačios lietuvių ko
lonijos Bostone, iš daugelio 
vaikų jau gimusių čia Ameri
koje (čia gi gyvenama jau 
25 metus), kurie baigė šeš
tadieninę mokyklą ir mokė
si privačiai fortepijonu skam 
bint, tik vienintelis Saulius 
išeina kaip savistovus pia
nistas ir akompaniatorius. 
Šis išėjimas vertas dėmesio 
ir pagarbos: kada kiti vaikai, 
o dabar jau kolegijos jau
nuoliai, lakstė ir sviediniu 
žaidė, o dabar važinėja ir 
šoka, Saulius skambino ir 
dabar skambina. Jis dabar 
yra lieknas, gražus jauni
kaitis, randąs laiko fortepio- 

tina, akademizmo paraštė
je, neigiant bet kokį ‘stra- 
tegiškumą’, iškyla sena pa
tarlė “pereat mundus, fiat 
iustitia”.

Plati yra knygų apžvalgų 
sekcija. Čia bibliografinė 
medžiaga nustebina Pabalti
jo temomis pasirodžiusių lei 
dinių gausa. Tai puikus, di
delio darbo ir atsidavimo 
reikalaująs žurnalo skyrius.

no mokytojui ir praktikai. 
Čia ne tik Sauliaus nuo
pelnas, bet ir jo tėvų, ypač 
jo tėvelio inžinieriaus Cibo, 
kurį turėjau progos stebė
ti ne vieną kartą, kaip jis 
savo sūneliu rūpinasi. Girdė
jau Saulių pirmą kartą 
akompanuojant rimtai ir su
brendusiai dainininkei, su 
nelengva programa. Saulius 
turi gerą techniką, techninį 
paruošimą, jo rankos pasta
tymas yra tikslus (pirštai 
vienoje linijoje, nėra mažojo 
piršto nusileidimo, kas daž
nai pasitaiko) jo klavišų 
užgavimas yra lengvas ir 
grakštus, jo technika leidžia 
jam skambinti sunkius pasa
žus su pilnu lengvumu. Sau

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkg 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, 111. 60601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

lius yra ritmiškas ir tikslus. 
Saulius gražiai paskambino 
savo ‘solo’ ir buvo puikus 
‘tuti’ vietose. Linkime jam ir 
toliau kopti sunkia pianisto 
pakopa. Nesvarbios yra sce
nos šviesos (gal tėveliams), 
bet svarbus yra sunkusis 
darbas, užsidarius skambin
ti, ir skambinti. Abudu - 
daininininkė ir akompania
torius buvo puikūs. Jie abu 
turi daug draugų Bostono vi
suomenėje, kurie savo drau
giškumą parodė atsilanky
mu, gražiu šampano taurės 
iškėlimu ir savo prielankia 
nuotaika.

Elena Vasyliūnienė
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

JAUNIMO PASISEKIMAI

ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 20 

d. 2 vai. p. p. Lietuvių 
namuose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje Valdybos 
ir Revizijos komisijos pra
nešimai, diskusijos dėl pra
nešimų ir Valdybos bei Re
vizijos komisijos rinkimai 
ir kt.

Maloniai prašome visus 
skyriaus narius susirinkime 
dalyvauti. Susirinkimą nori
me pradėti punktualiai, nes 
tose pačiose patalpose vyks 
25 metų skyriaus veiklos 
paminėjimas.

į

Dailininkių M. B. STANKŪNIENĖS ir V. BALUKIENĖS
KŪRINIŲ

I1
1
8I

Roma Jasinemčiūtė
Smagu pastebėti, kad lie

tuviškas jaunimas reiškiasi 
moksle. Clevelandietė Roma 
Jasinevičiūtė yra pakviesta 
dalyvauti International As- 
sociation of Dental Re- 
search suvažiavime, kuris 
įvyksta Londone, Anglijoje 
balandžio 11-19 dienomis.

Roma nuo pat mažens yra 
aktyvi lietuvaitė. Ji priklau
so ateitininkams ir taip pat 
šoko Grandinėlėje. Roma 
mokėsi John Carroll Univer
sitete. Ji yra dirbus Cleve- 
Konferencijoj nebūtų pri- 
Butkų. šiam darbui buvo 
gavus American Heart As- 
sociation stipendiją.

šiuo laiku Roma studi
juoja trečius metus odonto
logiją Case Western Re- 
serve School of Dentistry. 
Linkime Romai geros kelio
nės.

ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS
Sekmadienį, balandžio 20 

d. 4 vai. p. p. Lietuvių Na
mų Čiurlionio Ansamblio 
patalpose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus 25 me
tų veiklos paminėjimas.

Programoje trumpa aka
deminė ir meninė dalis. Po 
to prie kavutes pasikalbėji
mas apie artėjanti Sąjun
gos sukaktuvinį seimą Cle
velande.

Maloniai kviečiame visus 
šiame paminėjime dalyvau
ti.

SIUNTĖ TELEGRAMAS 
PREZIDENTUI

LB SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 13 d. 12 
vai. mažojoj N. parapijos 
salėje šaukiamas Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinkės susirinkimas. Dar
bų tvarka: ataskaitiniai val
dybos pranešimai, kontrolės 
komisijos pranešimas, val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimas. Kiti einamieji rei
kalai, klausimai ir sumany
mai.

Praeitą sekmadienį, ba
landžio 6 d. tuoj po pamal
dų, abiejose lietuvių para
pijose, jaunimas talkino 
ALTai rašant laiškus ir te
legramas prezidentui For
dui ir Kongreso atstovams, 
prašant, kad Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių oku
pacijos nepripažinimo ir to
liau būtų laikomasi. Per vie
ną dieną prezidentui pasiųs
ta iš Clevelando keli šimtai 
telegramų.

Prieš tai savaitės bėgyje, 
lietuvių jaunimas su lat
viais ir estais Arcadoje rin
ko parašus iš amerikiečių 
po peticija, prašant JAV vy
riausybės nepripažinti Bal
tijos valstybių okupacijos.

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

1975 m. balandžio 12-13 d.d., Clevelando Lietuvių Namuose
Atidarymas ŠEŠTADIENĮ, 7:30 V. V., kuriame dalyvaus poetė J. ŠVABAITĖ-GY- 

LIENĖ. Jos knygas pristatys ST. BARZDUKAS. Taip pat programoje — RITA ČYVAI- 
TĖ, pianinas; MAXINE SCHINDLER, fleita; ŽIVILĖ KLIORYTĖ, dailininkių pristatymas.

MALONUI KVIEČIAME ATSILANKYTI.

Rengia CLEVELANDO LSK ŽAIBO MOTERŲ TINKLINIO KOMANDA

S

Grandinėlės baliaus jaunoji - Dalia Rydelytė.
J. Garlos nuotrauka

GRANDINĖLES BALIAUS
PROGRAMA

Su metų tėkmė keičiasi 
Grandinėlė. Ateina nauji šo
kėjai, muzikantai, atsiranda 
kita grupės jaunoji. Šių me
tų grupės jaunoji yra Dalia 
Rydelytė, C.S. Universiteto 
studentė. Ji dalyvaus ba
landžio ,19 grupės Aplinki
nio baliuje. Ir ne tik ji 
viena, bet visa eilė esamų 
ir buvusių Grandinėlės šokė
jų atliks nuotaikingą šokių 
muzikos programą.

Dalia Motiejūnienė, Irena 
Lalak, Raminta Vaitėnaitė, 
Danutė Grigaliūnienė, Vita-

lija Butkienė, Živilė Sulli- 
van, Elenutė Razgaitytė, 
Dalia Juodėnaitė -- vienos iš 
geriausių šokėjų ir vėl šoka, 
atlikdamos dalį baliaus pro
gramos šokių. Lygiai taip 
pat baliaus programai ir ki
tiems grupės pasirodymams 
jungiasi Živilė Kliorytė, Vik
tutė Lenkauskaitė ir Irena 
Bakūnaitė. Nijolė Balčiū
nienė ir Valdonė Žiedonie- 
nė Aplinkinio šokyje šoks 
svočią ir jaunosios mamą.

Programos vedėjas (ir šo
kėjas) -- Arūnas Čiuberkis --

FREE...SUPER GIRS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Pvnttty impotid for wty wi!hdrtt*$lt

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Deposits mušt ramain at least one year.

Irvinvvare’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Also available are 7 U % C.D's for 6-year maturity In $1,000 units.

/uperior Avint)/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
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C.S. universiteto studentas, 
oficialių asmenų sveikinto
jas, kalbėtojas, šokių aiškin
tojas. Jonas Pažemis -- 
Grandinėlės sceninių šokių 
kapelos vedėjas, visai pro
gramai duos muzikinį rėmą, 
tempą. O kur dar visos kitos 
linksmybės-vaišės, šokiai, 
skaidrės, loterija, visa ba
liaus kompanija.

žodžiu Grandinėlės ba
lius bus jaunas, nuotaikin
gas, programa įdomi ne tik 
šokiais, muzika, rūbais, bet 
ir šokėjais. Scenoje susi
tiks dabartiniai šokėjai, bu
vusieji ir busimieji, kurie 
tęs Grandinėlės lietuviškų 
sceninių šokių darbą sekan
čių metų eilėje.

Vyriausia baliaus virtuvės 
šeimininkė -- Bronė Maine- 
lienė. Baliniams šokiams 
gros Slobodos orkestras. Ba
lius įvyksta balandžio 19, 
7:00 v. vakaro, Slovėnų au
ditorijoje 6417 St. Clair 
Avė., Cleveland. Mašinoms 
parkinti čia pat prie salės 
yra dvi aikštės, kurias nuo
latos saugos policija.

Baliui pakvietimai gauna
mi pas Grandinėlės narių 
tėvus arba L.A. Sagius - 
442-8674. Asmeniui -- auka 
Grandinėlei 10.00 dol. Balius 
ruošiamas Grandinėlės la
bui.

LITERATŪROS 
VAKARAS IR PARODA

Clevelando LSK žaibo 
moterų tinklinio komandos 
rengiamos dailininkių Mag
dalenos B. Stankūnienės ir 
Vandos Balukienės paveiks
lų parodos atidarymas įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 12 
d., 7:30 vai. vakare, Cleve
lando Lietuvių Namų di
džiojoje salėje. Atidaryme 
ištraukas iš savo kūrybos 
skaitys poetė Julija švabai- 
tė-Gylienė, o jos naujausias 
knygas "Gabriuko užrašai” 
ir "Septyni saulės patekėji
mai” pristatys PLB garbės 
pirmininkas St. Barzdukas.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
35-RIŲ METŲ 
SUKAKTIES 
KONCERTAS

Didysis Čiurlionio 
samblio sukaktuvinis 
certas įvyks š. m. balandžio 
26 d. (šeštadienį) Cleve
lande Simfonijos Orkestro 
koncertinėje salėje — Seve
rance Hali, 11001 Euclid 
Avė., Cleveland, Ohio. Tai 
bus 1,002-sis čiurlioniečių 
koncertas. Turėtume iš ank
sto rezervuotis vietas, įsigy
dami bilietus sau, savo vieš
nioms ir svečiams, o taip 
pat paskatindami ir visus 
kitus šiame įspūdingame 
koncerte dalyvauti.

An- 
kon-

Bilietų kainos: 6 dol., 5 
dol. ir 4 dol. asmeniui, stu
dentams 2 dol. Bilietų užsa
kymus paštu ar telefonu pri
ima: H. Bankaitis, 4320 W. 
211th St., Fairview Park, 
Ohio 44126, tel. 333-3780.

Bilietus galima įsigyti ir 
Patria prekyboje pas p. Gai- 
džiūną, Baltic Delicatessen, 
pas p. Urbonavičienę arba 
Lietuvių Namuose, kurių te
lefonas yra 531-2131.

Gražiausiai pagerbsime 
čiurlioniečius ir jų vadovy
bę, jeigu koncerto dieną erd
vi Severance Hali bus užpil
dyta lietuvių ir amerikiečių 
publikos. .0 tai galime pa
siekti, jeigu stengsimės visi 
kartu ir kiekvienas atskirai.

Įsidėmėkite koncerto da
tą ir įsigykime bilietus iš 
anksto — geriausia jau da
bar!

• Amerikos laisvės trau
kinys, iš 25 vagonų, su ke
liaujančia paroda JAV 200 
metų istorijos j Clevelandą 
atvyksta gegužės 13 d. ir 
čia pasiliks 9 dienas prie 
miesto stadijono, kad pub
lika galėtų apžiūrėti ekspo
natus.

• Income Tax pildo Bro
nius Taoras, Lietuvių Na
muose 877 East 185th St. 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais 5-8:30 v; v. šešta
dieniais 10:00-2:30 v. p. p. 
Kitom valandos pagal susi
tarimą. Tel. 531-8687.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willo,wick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS _
• BALANDŽIO 12-13 D. 

Dailininkių Balukienės ir 
Stankūnienės kūrinių paro
da ir poetės J. Švabaitės- 
Gilienės naujų knygų pri
statymas Lietuvių Namuo
se. Rengia Žaibo klubas.

• BALANDŽIO 19 
Grandinėlės šventinis 1 
karas-balius.

• BALANDŽIO 20 
ALTS-gos Clevelando sky
riaus 25 m. sukakties minė
jimas.

• BALANDŽIO 26 
Čiurlionio ansamblio 35 
sukakties koncertas.
• BALANDŽIO 27 

Vysk. Valančiaus mokyklos 
25 metų sukaktis.

• GEGUŽĖS 3-4 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 11 D. Moti
nos diena. Ruošia Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sek
cija.

• GEGUŽĖS 16-18 D. Li
tuanistinio instituto suvažia
vimas.
• GEGUŽĖS 24 D. ALTS- 

gos sukaktuvinio seimo ban- 
kd&s.
• GEGUŽĖS 24-25 D. 

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 25 m. sukak
tuvinis seimas.

• BIRŽELIO 1 d. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos moks
lo metų pabaigtuvių aktas 
N. parap. salėje.
• BIRŽELIO 22 D. Pen

sininkų klubo Joninių gegu
žinė.

D. 
va-

D.

D. 
m.

D.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus Wil!iam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Emilija Čekienė, ALT 
S-gos pirmininkė, šį šešta
dienį, balandžio 12 d. pa
kviesta į Baltimorę, kur 
ALT S-gos skyriaus sukak
tuvinėje šventėje pasakys 
pagrindinę kalbą.

• Dr. Jonas Balys, žurna
lo Naujosios Vilties redak
torius, ALT S-gos sukaktu
viniame seime Clevelande, 
gegužės 24-25 d. skaitys pa
skaitą apie lietuvių tautinę 
spaudą.

New York

MINĖS 25 M. SUKAKTĮ

ALT S-gos I-as skyrius 
New Yorke š. m. balandžio 
13 d. rengia 25 metų sky
riaus sukakties minėjimą.

11 vai. ryto Kultūros ži
dinyje Brooklyne įvyks pa
maldos už mirusius skyriaus 
narius.

3 vai. p. p. Congressional 
Bažnyčios salėje (91 St. ir 
85 Rd. kampas, Woodhave- 
ne) įvyks akademija, kurio
je prof. dr. Bronius Nemic- 
kas pristatys naujai išleis
tą Antano Smetonos raštų 
ir kalbų rinkinį "Pasakyta 
parašyta" II t..

Ištraukas iš knygos skai
tys Irena Veblaitienė.

Poetas L. Žitkevičius 
skaitys savo humoristinę 
poeziją.

Po to prie kavutės bus tę
siami pokalbiai.

Visi nariai ir prijaučian
tieji maloniai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir akade
mijoje.

BUTCHERS AND HAM PUMPERS. 
PROCRESS1VE PROCESS1NG PLANT 
LOCATED IN PENNSAUKEN, N. J. 
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR 
HAM BONERS. TR1MMERS. PUM
PERS AND BUTCHERS. PRODUC- 
T1ON LINE OPERATION. UNION 
SHOP WITH FULL BENEFITS. CALL. 
609 663-3240. (28-29)

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGISTS 

RIA
REGISTERED PREFERRED 

Looklng for (ometinR other than the 
usual Med Tech job! Come & join our 
esciting, progregeive, rapidly grow- 
ing company. lf you are an M.P. or 
have tome RIA exp., don't waste your 
time any more an the humdrum. Call 
& find out about the vast possibilities 
available with:

ENDOCRINE CENTER
11001 Cedar Avė. 

Cleveland, Ohio 44106 
Call Personnel Dept. Collect at 

216-721-0300
(27-30

A. A.

Kūrėjui-savanoriui

POVILUI LELEIKAI 
mirus, jo žmonai URŠULEI, dukrai 

STASEI ir žentui MEČIUI NARBU

TAMS, anūkams KĘSTUČIUI ir ED

MUNDUI ir giminėms gilią užuojautą 

reiškiame

L. K. Kūrėjų-Savanoriu S-gos 
Detroito Skyrius

BRONISLAVUI NEIMANUI

mirus, jo dukrai ZITAI, žaibo slidinėtojų klubo

narei, ir visai šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą

žaibo Slidinėtojų Klubas

ANTANAS SMETONA

Jo visuomeninė, kultūrinė 
ir politinė veikla. Parašė 
Aleksandras Merkelis, išlei
do Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga. 710 psl. Ilius
truota. Spaudė Vilties 
spaustuvė. Kaina $12.50. 
Dar galima įsigyti krei
piantis i K. Pocių. 3908 Fir 
St., E. Chicago, Ind. 16312.

GYVIEJI DEGLAI 
NEMUNO SLĖNYJE

Rašytojas Vytautas Alan
tas parašė Knygą "Romas 
Kalanta — Gyvieji Deglai 
Nemuno Slėnyje”, kurioje 
atkuria iš surinktos medžia
gos nuo įvykio pradžios 
1972 m. gegužės, Romo Ka
lantos paveikslą ir lietuviii 
rezistenciją' prieš Lietuvos 
okupantą. Knyga bus ilius
truota ir jau pradėta rinkti. 
Leidžia Vilties leidykla.

• Vytas Miceika, gyv. 
Hickory Hills, III., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
laikraščiui paremti, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• A. Kiršonis, Rancho Pa
los, Calif., atnaujindamas 
prenumeratą, Dirvai parem
ti pridėjo auką 12 dol. Ačiū.

• Edvardas J. H. Karve
lius, gyv. Mount Carrol, III., 
apsilankęs Margučio patal
pose Chicagoje ir susipaži
nęs su Dirva, užsiprenume
ravo metams. Sveikiname.

• Margutyje, Chicagoje, 
veikusi telegramų siuntimo 
tarnyba, kovo 17-27 d. į 
Washingtoną išsiuntė 2732 
telegramas.

IEŠKOMAS LEIDĖJAS

Prieš dvidešimt metų iš
leistos mano knygos "Buria
vimas ir jūrininkystė” jau 
nebegalima gauti.

Naujai paruoštai knygai 
"Burės ir varikliai", skiria
mai buriuotojams, motor- 
valčių ir kreiserių savinin
kams bei sportiniui žvejui, 
ieškomas leidėjas. Rašyti 
šiuo adresu: B. Stundžia, 53 
Yorkleigh Avė., Weston, 
Ont., Canada M9P-IY3 arba 
skambinti (416) 247-5634.

G. Čekas. Warwick ....$10.00
J. Pipiras. Worcester .... 4.00 
Petras Lanys.

Asbury Park .................. 7.00
P. Pusdešris. Australia . . 2.84
V. Skirmuntas. Kenosha 2.00 
Ateities Klubas. Cleve. 10.00
VI. Matulionis, Cleveland 1.00
V. Čerškus. Windsor .... 2.00
VI. Venckus. Venezuela .. 2.00 
L. Stonys. Southfield .... 2.00 
L. Kezenius. Willowick .. 2.00
L. K.V.S. Ramovė Cleve.

Skyrius. Cleveland ....25.00 
S. Šmaižys, Chicago .... 2.00 
S. Pabrinkis. Cleveland .. 2.00 
J. Žmuidzinas, Glendale 12.00 
F. Tallat-Kelpša,

Evergreen Park ...........15.00
Ant. Šalkauskas, Omaha 2.00 
J. Kalnietis, Catonsville .. 2.00 
A. Daunys. Syosset.......... 7.00
Skautų ir Skaučių Tėvų

Komitetas, Detroit ....15.00 
P. Nevulienė, Eastlake .. 5.00 
V. Lukavičius, Cleveland 2.00
M. Smelstorius, Euclid .. 7.00 
Ona Ivaškienė, So. Boston 10.00 
J. Miglinas. Chicago .... 2.00 
M. Rumbaitis, Lakewood 2.00 
LB New Britain Apyl.

V-ba ir ALT New 
Britain Skyrius,
New Britain ................. 10.00

V. Kazlas, Los Angeles .. 2.00 
A. Šimkus, Chicago......... 10.00
JAV LB Baltimorės

Skyrius, Baltimorę .... 50.00 
A. Lapinas, Chomedey .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Vytautas Alantas, ra
šytojas, apmokėjo Dirvos 
oro pašto išlaidas siunčiant 
Bražinskams į Turkiją. To
kiu būdu laikraštis Bražins
kus pasiekia per kelias die
nas, vietoj ėjęs mėnesius. 
Pranas ir Algirdas Bražins
kai pasiekiami šiuo adresu: 
P. A. Bražinskas, Multeciler 
Kampi, Yozgat, Turkey.

Los Angeles

METINIS SUSIRINKIMAS

Tautinės Sąjungos Los 
Angeles Skyriaus metinis 
visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas š. m. balan
džio 20 dieną, sekmadienį, 
12 vai. 30 min. p. p., Tauti
niuose Namuose, 3356 Glen
dale Blvd.

Bus renkama nauja Val
dyba ir Kontrolės Komisija 
bei 2 atstovai į Tautinės Są
jungos Sukaktuvinį Seimą, 
kuris įvyks š. m. gegužės 
24-25 dienomis Clevelande, 
ir 2 atstovai į ALTą Los 
Angeles.

Po susirinkimo kavutė.

Toronto

• Dail. Alfonso Dargio, 
gyv. Rochestery, N. Y., nau
jausių kūrinių paroda įvyks 
Toronto Prisikėlimo Parodų 
salėje balandžio 19-20 ir 26- 
27 d.d. Parodą ir dailininką 
A. Dargį pristatys jo arti
mas bičiulis dail. T. Valius.

CLERK TYPIST
CLIFTON, N. J. PURCH. DEPT. 
3110 START. $120.-3 MO. TYPE 
PURCH. ORDERS, 3HIPMENT RE- 
PORTS CANCELL. FILE CORRES. 
MISC. CLERICAL DUTIES.

201-772-3200
(28-34)

BUSINESS OF YOUR 
0WN FOR $1,985 

lf you are ambitious, self-motivated. 
looking for that one opportunity to 
get you off and running, inveitigate 
this Unusual Business (Credit Card). 
A Small Investment and a Willing- 
ness to Work can provide you with 
Unlimited Earnings. Perfect Business 
for men, women & partners, whalever 
your background. This Business is 
designed to Generate a Good Cash 
Return immediately. For details: 

Call G. P. S. Cbrp.
Toli Free — 800-241-3124

(26-32)

AUKOS
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

• CHICAGOS Lietuvių 
Opera devynioliktąjį darbo 
sezoną atžymi ‘Meilės elek
syro’ spektakliais, įvykstan
čiais balandžio 19, 20 ir 26 
d.d. Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Pirmuosius du 
spektaklius diriguos maest
ro Vyt. Marijošius, o tretį
jį -- išeivijoje išaugęs muz. 
Alvydas Vasaitis. Pagrindi
nes partijas atliks solistai 
Gina Čapkauskienė, Marga
rita Momkienė, Algirdas 
Brazis, Stefan Wicik, Ar
noldas Voketaitis. Tai asme
nys, surinkti kuone iš viso 
šiaurės Amerikos Žemyno. 
G. Čapkauskienė į dainos 
meno viršūnes iškilo Mon- 
trealyje, Kanadoje, ir jau 
nebe pirmą kartą atvyksta 
į talką Chicagos Lietuvių 
Operai. Margarita Momkie
nė yra Chicagos Lietuvių 
Operos augintinė, nes nuo 
pat pirmosios moterų choro 
įsikūrimo dienos įsijungė į 
jį ir taip įsiliejo į operos vie
netą, ilgainiui parodžiusi to
kius gabumus, kad, berods, 
maestro A. Kučiūnas ją pa
sirinko kai kurioms solo 
partijoms. Ją taip pat gerai 
vertina maestro Vyt. Mari
jošius ir Alv. Vasaitis. Alg. 
Brazis su mūsų opera ne
siskiria nuo pat pirmųjų jos 
įsikūrimo dienų. Nedainavo 
tik ‘Jūratės ir Kastyčio’ 
operoje, nes ten nebuvo jam 
partijos. Stefan Wicik, mū
sų didžiojo tenoro St. Baro 
pasirinktas kaip jo pakaita
las lyrinio tenoro partijoms, 
buvo sukėlęs nemažai rū
pesčio su rimta liga, kuriai 
buvo klaidingai nustatyta 
diagnozė ir vaistai. Bet, ačiū 
Dievui, S. Wicik pasveiko 
ir, nors netekęs kiek svo
rio, bet atgavęs pilną pajė
gumą ir nepraleidžia nei 
vienos repeticijos. Kai ope
ros vadovybės susitikimo su 
spaudos bei radijo žmonė
mis maestro Vyt. Marijo
šius darė įdomų ir spalvin
gą pranešimą apie busi
muosius spektalius, S. Wicik 
beveik viską suprato lietu
viškai ir teprašė tik retas fra 
zes išversti į anglų kalbą. 
Profesionalas solistas Arnol
das Voketaitis bus pati di
džioji ‘Meilės eleksyro’ at
rakcija. Nors solistas kartu 
su žmona Nijole gyvena Chi
cagoje, Jaunimo centro kai
mynystėje, bet profesiniais 
reikalais nuolat keliauja, nes 
jo pagrindinis darbas yra 
dainavimas New Yorko ir 
kitose operose. Todėl Chica
goje jis retesnis svečias. 
Laimingu sutapimu šiemet 
reikalai taip susiklostė, kad 
sol. A. Voketaičiui susidarė 
palankios sąlygos patalki
ninkauti ir savajai Chicagos 
Lietuvių Operai, nes sol. A. 
Voketaitis, nors ir JAV gi
męs bei užaugęs, save lai
ko lietuviu ir neblogai kal
ba lietuviškai. Trumpesniuo- 
se epizoduose sol. A. Voke- 
taitį jau matėm J. Karna- 
vičiaus ‘Gražinoje’. Šį kartą 
jo partija jau kito kalibro. 
Prie šių žmonių prijungus 
jau deramą profesinį lygį pa
siekusį Operos chorą, gauna
me visą vienetą, kuris į 
sceną išves ‘Meilės eleksy
rą’.

• MAESTRO Vyt. Mari
jošius kovo 25 d. vakare į 
Jaunimo centro kavinę susi
rinkusiems spaudos bei ra
dijo atstovams kalbėjo: Ope
ros valdyba padarė išmin
tingą sprendimą, pasirink
dama Meilės eleksyrą. Šis 
kūrinys lengvesnio charak
terio, bet statytojams nau
jas egzaminas. Ją reikia pa
kelti nuo žemės, atseit nuo 
realistinio pastatymo, aukš
čiau, ją reikia pervesti į

Solistai ‘Meilės eleksyro’ repeticijos metu: A. Voke
taitis, M. Momkienė, Alg. Brazis, S. Wicik, G. Čapkaus
kienė.

prancūzišką stilių, į per
matomumą. Pats operos tu
rinys įdomus, atitinkantis 
Amerikos žmonių mentalite
tui, bet pastatymo vado
vams ir atlikėjams tenka 
ypač gerokai techniškai pa
dirbėti, nes šioje operoje 
nebebus verdiško dramatiš
kumo, bet žymiai links
mesnis pobūdis... Todėl ma
estro Vyt. Marijošius gal ne
be reikalo tiki, kad ‘Mei
lės eleksyras’ meninėje plot
mėje atsistos šalia iki šiol 
gal geriausio Chicagos Lie
tuvių Operos pastatymo -- 
‘Fidelio’, kurį Vyt. Marijo
šius gerai vertina. Jis taip 
pat su malonumu paminėjo 
J. Karnavičiaus ‘Gražiną’ ir 
J. Gaidelio ‘Daną’, bet nieko 
neužsiminė apie K.V. Banai
čio ‘Jūratę ir Kastytį’, nes 
to pastatymo jis nematė. 
Paklaustas, kiek darbo ‘Mei
lės eleksyre’ turės publi
kos labai mėgiamas operos 
choras, maestro Vyt. Mari
jošius nedvejodamas atsa
kė: “Niekas kitas taip cho
ro teisių negina, kaip mūsų 
operos valdyba. Choras šio
je operoje bus labai reikš
minga dalis...’ O kaip su ki
tais metais, kurie žymės 
mūsų operos dvidešimtme
tį? Taip, numatytos pasta
tyti net trys nedidelės lie
tuvių kompozitorių operos. 
Tai J. Kačinsko ir J. .Gaide
lio (libretai A. Landsber
gio ir A. Kairio). Trečio
sios nei maestro Vyt. Mari
jošius, nei valdybos pirm. 
Vyt. Radžius neatskleidė. 
Ji laikoma dar paslaptyje, 
nes, matomai, galutinai ne
baigta. Pirmųjų dviejų ope
rų kūrybinį darbą finansavo 
LB. Toji pati institucija jau 
atsiuntė 1,000 dol. ir gaidų 
perrašymui finansuoti. Kol 
kas tokia suma dar tik la
šas jūroje prieš didžiulį 
darbą. Lietuviškas operas 
diriguotų gal net trys atskiri 
dirigentai ir jas apipavida
lintų taip pat trys dailinin
kai. Kad tos trys operos 
tikrai ateitų į scenos rampą, 
visuomenė turi išlaikyti pir
mąjį bandymą -- išpirkti vi
sus bilietus į ‘Meilės elek
syro’ spektaklius, nes jau 
girdėti neoficialių užuominų, 
kad ateityje gal užteksią 
tik dviejų spektaklių, kai ne
tolimoje praeityje jų būdavo 
net po keturis. Bet, antra 
vertus, įdomi yra kita žinia: 
operos mecenatų bei rėmė
jų skaičius kasmet didėja 
ir sumos auga. Reiškia, 
kad mums garbę kelianti 
Chicagos Lietuvių opera pa
grinde laikosi ant pačių di
džiųjų entuziastų pečių. Į tų 
entuziastų skaičių pirmoje 
vietoje reikia įrikiuoti ir ope 
ros valdybą. Ją šiemet su
daro: Vyt. Radžius (pirm.), 
V. Momkus, I, Navickaitė, 
J. Vidžiūnas, R. Grauži
nienė, VI. Stropus ir J. Moc- 
kaitis.

• MŪSŲ opera kai kuriais 
atvejais susilaukia net ir am
žinų rėmėjų. Štai neseniai 
mirė finansininkas J. Mac

VLADAS BŪTĖNAS

kevičius, Standard Federal 
bendrovės prezidentas, kas
met aukodavęs operai po 
500 dol., o taip pat be pro
centų paskolinęs pinigų 
centų paskolinęs pinigų ‘Jū
ratės ir Kastyčio’ operos 
plokštelei išleisti. Kai J. 
Mackevičius mirė, į laidotu
vių mišias giedoti nuskubė
jo Operos choras ir solis
tai. Giedojimas buvęs tikrai 
įspūdingas. Kai vėliau įvyko 
bendrovės direktorių posė
dis, dabartinis prezidentas 
M. Mackevičius, Jr. visiems 
direktoriams pasakė, kad 
Chicagos Lietuvių Operai vi
sada būtų duodamos aukos 
tol, kok ji gyvuos. “Jei ma
nęs nebebus gyvųjų tarpe, 
o Lietuvių opera dar gy
vuos, jūs turėsit vykdyti šį 
mano prašymą”. Tai girdėjo 
ir man papasakojo ne kas ki
tas, bet tos pačios bendro
vės vienas iš vicepreziden
tų -- sol. Stasys Baras. Tai 
žinia, kaip Chicgos Lietuvių 
operą pamilo tas žmogus, 
kuris lietuviškai gal nekal
ba, bet jo gyslose dar teka 
ir lietuviško kraujo. Štai 
dar ir kitas pavyzdys: buvu
si gana lietuviška Brighton 
Parko kolonija pamažu vis 
mažėja, bet energingas ope
ros valdybos narys J. Vidžių 
nas ten kasmet surenka vis 
daugiau aukų. Tikėkime, 
kad šviesieji reiškiniai dar 
ilgai išlaikys Chicagos Lie
tuvių operą gyvą ir kūry
bingą, jei, svarbiausia, už
teks solistų. Maestro Vyt. 
Marijošius daug vilčių deda į 
muz. Alv. Vasaitį. Alv. Va- 
saičio paruošimas operos di
rigento postui yra kartu 
ir Vyt. Marijošiaus atsidė
kojimas nepriklausomai Lie
tuvai, kuri valstybinėmis 
stipendijomis rėmė jo stu
dijas ir pasiruošimą muzi
kiniam darbui. Tai pabrėžė 
pats maestro spaudos kon- 
.ferencijoje.

AUDRONĖS 
SIMONAITYTĖS 

REČITALIS
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagoje rengia filisterės Au-, 
dronės Simonaitytės dainų 
rečitalį, gegužės 4 d. (sek
madienį), Jaunimo Namų 
didžiojoje salėje. Solistė 
Audronė Simonaitytė, šį se
mestrą studijuojanti, siek
dama masterio laipsnio, ran
da laiko ir galimybių tiek 
vietoje, tiek kitose koloni
jose dalyvauti lietuvių pa
rengimuose ir savo daina 
teikti pasigerėjimą ir atgai
vą meno mylėtojams. Lau
kiama, kad Audronės reči
talis bus gausus dalyviais, 
kaip tai buvo josios koncer
tuose, bebaigiant konserva
torijos studijas. Bilietai į 
rečitalį gaunami "Margi
niuose", 2511 W._ 69th St., 
Chicagoje.
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