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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINIS POSŪKIS
DRASTIŠKOS PRIEMONĖS ŪKIO ATKUTINIMUI

LITERATŪROS IR MENO
PREMIJOS LIETUVOJE

"Blogas ūkines žinias 
gali rasti ne tik laikraš- 
čiuose" — aiškino mili
jonams savo skaitytojų 
Life žurnalas rugpiūčio 
13 d. numeryje: "Jos ta
ve pasitinka daržovių 
krautuvėje ir gydytojų 
priėmimo kambariuose. 
Daugumai amerikiečių 
prieš jas nubluko rūpes
čiai dėl Raudonosios Ki-

DEŠIMT METŲ

Šiemet rugpiūčio 13 d. 
suėjo dešimt metų, kai 
Ulbrichtas savo ver
gams įsakė pastatydinti 
spygliuotų vielų ir minų 
sieną. Tai buvo padaryta 
pagal Maskvos bolševi
kinį modelį, nes kur tik 
įsigali komunizmas, ten 
jis uždaro sienas nuo 
laisvojo pasaulio. Ko
munistinė Rytų Vokieti
ja ir privalėjo tai įvyk
dyti, nes kitaip ji nebūtų 
komunistinė. Tokios šie 
nos užtvėrimą pagreiti
no ir tas faktas kad lais - 
vę mylintieji yokiečiai 
bėgo masėmis iš Rytų į 
Vakarų Vokietiją. Iki 
1961 m. apie 3 milijonus 
vokiečių pabėgo iš UI- 
brichto rojaus. Be abe
jo, Ulbrichtas nemažiau 
bijojo ir demokratinės 
įtakos, kuri veržėsi iš 
V. Vokietijos. Baimė ne
tekti prievartinių pilie
čių ar susilaukti demo
kratinės kontrarevoliuci- 
jos ir privertė Ulbrichtą 
aklinai užsidaryti nuo Va
karų Vokietijos.

Dešimties metų šios 
nežmoniškumo sienos ba
lansas yrą gana liūdnas. 
Per 10 m. su didžiausia 
rizika ir pavojais pasi
sekė tik 140.000 Ulbrich- 
to pavergtiems vokie
čiams pabėgti į Vakarus. 
Tai 20.000 mažiau, negu 
1961 m. per aštuonius mė
nesius prieš sienos už- 
mūrijimą. Apie 65 lais
vę mylintiems vokie
čiams, bebėgant per šią 
sieną, teko’paaukoti gyvy
bę. O kiek sužeistų buvo 
grąžinta atgal ir kiek pa
teko į kalėjimus už ban
dymą pabėgti, net vokie
čių statistika nenustatė. 
Tai visiškos laisvės atė
mimo ir žiaurumo siena, 
kuri yra aplaistyta ne
kaltų, laisvę mylinčių 
žmonių krauju.

Tačiau ši Ulbrichto 
siena uždarė ne tik Rytų
vokiečius, bet ir lietu
vius, latvius, estus nuo 
Vakarų. Jei 1941 m. lietu
viai dar sugebėdavo pra
siveržti pro bolševikinę 
Lietuvos - Vokietijos šie 
ną, tai šiandien joks lie
tuvis neišdrįsta rizikuo 
ti per Rytų Vokietiją bėg
ti į Vakarus, nes tai pa
sidarė neįmanoma. To
dėl drąsiausiems lietu
viams šiandien teliko 
sunkiausi būdai pabėgti 
iš bolševikinės Lietu
vos. Tai liudija S. Ku
dirkos ir Bražinskų pa
bėgimo istorijos. Taigi, 
Ulbrichtas yra nusikal
tęs ne tik vokiečiams,
bet ir visiems bolševr

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

nijos ar Pentagono po
pierių. Įniršę atlyginimo 
pakėlimo reikalavimai 
ir desperatiškas kainų 
kėlimas rodo netikrumo 
ir baimės padidėjimą. 
Bet tie, kurie laukia iš 
Richardo Nixono pagal
bos, mato jį sėdint ir šyp-

GĖDOS SIENAI

kų pavergtiems žmo
nėms, nes jis, įvesda
mas spygliuotų vielų ir 
minų sieną, dvigubai ar 
trigubai apsunkino Lie
tuvos, Latvijos, Estijos 
Ukrainos žmonių būklę.

Suskaldyta vokiečių 
tauta nevienodai mini 
šias gėdingas sukaktu
ves. Tuo tarpu kai lais
vieji vokiečiai su dide
liu .atsargumu ir savotiš
ka baime kalba apie šią 
gėdos sieną, naujojo R. 
Vokietijos varovo E. Ho- 
neckerio prievartiniai pi 
liečiai demonstruojami 
litarinę galių, Būdinga, 
kad šioje karinėje R.Vo- 
kietijos demonstracijoje 
šalia Honeckerio stovi 
Maskvos politrukas Ab- 
rasimovas, kuris, ma
tyt, nori įvairyti baimę 
sąjungininkų atstovams 
derybose dėl V. Berlyno.

Vokiečių laisvoji spau
da ir televizija bando ieš
koti kaltininkų dėl Ul
brichto įvestos mūrinės 
sienos. Socialdemokra

tai nori suversti kaltę 
buvusiam kancleriui Ad
enaueriui ir JAV prez. 
J. Kennedy, o krikščio- - 
nys demokratai — buvu
siam V. Berlyno bur
mistrui, dabartiniam 
kancleriui Brandtui. Gal 
būt, ir vieni, ir antri tu
ri šiek tiek tiesos, ta
čiau pagrindiniai kalti
ninkai yra Hitleris, Sta
linas, o iš dalies Roose- 
veltas ir Churchillis. Jei 
Hitleris nebūtų pradėjęs 
II pasaulinio karo, tai ne 
tik Vokietija, bet ir Lie
tuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Rumunija, Čeko 
Slovakija ir k. Balkanų 
valstybės šiandien būtų 
nepriklausomos. Juk Sta
linas nubrėžė dabartines 
sienas, kurias sąjungi
ninkų vadai patvirtino. 
Šit kur glūdi dabartinės 
vokiečių mūro sienos tra
gedija. (ms) 

VAIDUOKLIS BALTUOSE RŪMUOSE... -

"H-H-Herbert Hoover!" WRIGHT—THE MIAMI NEWS

santis, Baltųjų Rūmų as
meniškai apsaugotą nuo 
ūkinės audros, ir nuolat 
aiškinant, kad geresni 
laikai jau už kampo.

Už dviejų dienų tas 
pats prezidentas 'už
šaldė’visas algas ir kai
nas, atpalaidavo dole
rį nuo aukso ir paskelbė 
kitus patvarkymus, ku
rie laikomi didžiausia 
JAV valdžios intervenci
ja per paskutinius 40 me
tų. Žinia, tai jis padarė 
ne Life pasiskaitęs. (Tei
giama, kad jis iš viso 
laikraščių neskaito ir 
apie pasaulio įvykius yra 
painformuojamas spe
cialia žinių santrauka.) 
Tokios programos nesu
darysi per pora dienų ar 
net porą savaičių. Pagal 
tą patį Life straipsnį, ku
rio pradžią čia pacitavo
me, prezidentą ir jo ap
linką jau seniai labai jau
dino mažėjąs amerikie
čių vaidmuo pasaulio 
ūkiniam gyvenime. Ame
rikiečiai. anot preziden
to, turi vėl persiimti kon
kurencijos dvasia ir no
ru, "Visa tai, rašė Life, 
reikalauja naujos įsta- 
tymdavystės ir naujo 
įkvėpimo. Trumpai, tai 
reikalaua "The greatest 
sales job in history".

Tas ’sales job’ ir bu
vo pradėtas ’užšaldant’ 
algas ir kainas. Niekas 
negali rimtai tikėti, kad 
tuo bus sustabdyta kainų 
spiralė. Atvirkščiai, po 
užšaldymo reikią laukti 
didesnio šuolio net ir tuo 
atveju, jei būtų įvesta al
gų ir kainų kontrolė, ku
ri pakėlimus bandytų iš
laikyti 'normaliam’ly
gyje. Iš to tačiau JAV 
plačioji visuomenė, kuri 
bankuose turi per 50 
bilijonų laisvų dolerių, 
turėtų pasidaryti išva
dą, kad jai apsimoka per 
ateinančius 3 mėn. ga
limai daugiau investuoti 
savo santaupų į automo
bilius, namus ir kitokius 
ne kasdien perkamus 
įrengimus bei daiktus • 
Jei taip bus padaryta, 
JAV pramonė staiga bus 
pažadinta naujai gamy
bai, kas savo keliu pri
ves ir prie bedarbių su
mažėjimo. Kad sumaži
nus konkurenciją, iš kitų 
kraštų uždėti 10% vertės 
muitai, o atpiginus JAV 
prekes užsieniuose, do
leris atpalaiduotas nuo 
bet kokio sąryšio su auk

su, kas lygu jo nuverti
nimui.

Dėl to iš dalies galima 
sutikti su prezidento 
kritikų aiškinimu, kad 
nauji patvarkymai, ypač
mokestinės lengvatos, 
yra "kalėdų dovana", ’bo- 
nanza’ pramonei. Iš ki
tos pusės, pramonės at
kutimas tuoj pat pajau- 
čiamas visame ūkiniame 
gyvenime. Vadinamame 
laisvame, kapitalistinia
me ūkyje staiga padidė
jęs gaminių pareikalavi
mas, kuris gali būti pa
tenkintas, yra pats ge
riausias akstinas, pade
dąs ūkiškai visiems gy
ventojų sluoksniams.

Bet 90 dienų nėra il
gas laikas, kas bus jam 
praėjus? Dėl to yra daug 
nuomonių. Ekonomistas 
John Kenneth Galbraith 
jau seniai aiškina, kad iš
augusi pramonės koncer 
nų ir unijų galia panaiki
no tarp jų konkurenciją 
ir duoda monopolines tei
ses kainų ir algų nusta
tymui. Todėl šioje srity
je būtinai reikalingas vy 
riausybės įsikišimas. 
Tai jau išaiškėję per 
paskutinius 15 metų, bet 
daugelis amerikiečių į 
kainų ir algų kontrolę 
žiūri kaip kunigas į ęro. 
tišką statulą. Jis žinąs, 
kad ir jam reikia pažiū
rėti, bet nenori, kad ki
ti matytų jį taip darant.

Nixonas ir jo aplinku
ma, kaip žinia, ir toliau 
nenori tikėti kainų ir al
gų kontrole, nes iš tikro 
ji ilgainiui niekur neda
vė rezultatų, bet taip ma
nant reikia būtinai nepri
leisti ne tik prie pramo
nės, bet ir unijų mono
polio. Geriausią pavyzdį 
davė plieno darbininkų 
algų pakėlimas iki tokio 
laipsnio, kad plieno pra
monė pasidarė nepajėgi 
kovoti su užsienio konku
rencija, kas savo keliu 
privedė prie masinio dar
bininkų atleidimo. Bet 
koks politikas galėjo iš
drįsti pasisakyti prieš 
unijų galią?

Šiame klausime tur
būt ir glūdi atsakymas, 
kodėl prezidentas iki 
šiol nieko nedarė. Vi
siems turėjo paaiškėti, 
kad kas nors, ir tai la
bai drastiško, turi būti 
padaryta. Nuo įspūdžio, 
kurį padarys dabartinės 
priemonės, priklausys 
ir ateitis.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Jonas šedis — "O mes vis 
tolstam”, Sardonicus — 
"Įkvėpimas” ir Elena — 
"Asmenybės profilis".

Vilniuje paskelbta 
apie 1971 metų Lietuvos 
respublikinių mokslo ir 
technikos, literatūros ir 
meno premijų paskyri
mą. Premijų komitetas 
paskyrė 24 premijas 
mokslo ir technikos ir 6 
premijas literatūros ir 
meno srityse. Būdinga, 
kad mokslo ir technikos 
srity pomirtinė premi
ja paskirta pernai pas
laptingai žuvusiam kalbi
ninkui prof. J. Kazlaus
kui už jo monografiją 
"Lietuvių kalbos istori
nė gramatika". Kita pre
mija paskirta G. Juod- 
palytei, N.T. Kišūnienei, 
J. Rimantui, M. Ročkai- 
ir A. Ulpiui už darbą 
"Lietuvos TSR biblidgra 
fija, A serija, 1547-1861" 
Dar kitos premijos moks
lo ir technikos srityje pa 
skirtos broliams A. ir V. 
Nasvyčiams (užvisuome 
ninių pastatų rekonstruk
cijų ir interjerų projek
tus 1956-1969 m.) ir dar 
visai eilei kitų moksli
ninkų, inžinierių.

Tragiškai žuvęs ar 
nužudytas prof. J. Kaz
lauskas buvo tiek pasi
žymėjęs kalbotyroje, 
kad net ir prof. J. Ma
tulis, premijų komiteto

SLA prez. P. Dargio svarbus 

vizitas Chicagoje

Šių metų rugpiūčio 13-16 
savaitgaly Susivien i j i m o 
Lietuvių Amerikoje prezi
dentas Povilas Dargis at
vykęs Chicagon turėjo gau
sią rugiapiūtę, nes kiekvie
na jo čia buvimo minute 
buvo užimta reikalais, ne 
savo asmeniniais, o tartis ir 
spręsti įvairius mūsų lietu
viškus reikalus, nes jis vi- 
są savo energiją, gabumus 
ir praktiškus patyrimus 
atiduoda lietuvių tautai, 
kuriai dirba visu atsidavi
mu.

P i r m i a u šia dalyvavo 
ALTos valdybos posėdyje, 
kaip SLA atstovas eidamas 
toje valdyboje vicepirmi
ninko pareigas, šia proga 
reikia pastebėti, kad SLA 
pirmutinis įsijungė finan
siniai įkurti ALTą, kuria 
visą laiką stambiai ir viso
keriopai remia.

Kitą dieną iš pat ryto jis 
turėjo asmeninius pasitari
mus lietuvių reikalais, o po 
pietų dalyvavo SLA 63 kuo
pos susirinkime, kur jo kal
ba ir asmeninis pašnekesys 
su nariais labai daug su
stiprino tos kuopos ištver
mingumą ir ryžtą stipriau 
veikti.

Rugp. 14 d. vakare Chi- 
cago Savings and Associa- 
tion patalpose gausioje 
SLA valdybų ir veikėjų 
konferencijoje pasakė labai 
reikšmingą kalbą, pabrėž
damas SLA svarbesnius at
liktus lietuviškus darbus, 
kurie stiprina lietuvybės iš
laikymą ir prisideda prie 
neatlaidžios kovos lietuvių 
tautos išlaisvinimą iš sovie
tų vergovės. Savo nuosek
lioje kalboje p. Dargis aiš
kiai išdėstė, kad SLA yra 
ne tik stambi ir stipri ap- 
draudos fraternalinė orga
nizacija, bet ir per savo 85 
metus gyvavimo nepaliau

pirmininkas ir Lietuvos 
Mokslų Akademijos pre
zidentas, rugp. 5 "Tie
soje" ypatingai teigia
mai iškėlė prof. Kaz
lausko nuopelnus. Esą, 
jo parašyta "Lietuvių 
kalbos istorinė grama
tika" — tai pirmasis šio 
je srityje pačių lietuvių 
parašytas veikalas. Kaz
lausko padarytos išva
dos reikšmingos įvairių 
kalbų istorijos tyrinėto
jams. Matulis teigia, kad 
Kazlausko darbas turįs, 
neabejotinai, tarptautinę 
mokslinę reikšmę.

Literatūros ir meno 
srity premijos pripažin
tos: rašytojui J. Avyžiui 
už romaną "Sodybų tuš
tėjimo metas", V. Dau
tartui už vaikų literatū
ros kūrinius, solistei E. 
Čiudakovai už sukurtus 
1965-1970 m. vaidmenis 
operoje, muzikui S.Son- 
deckiui, kamerinio or
kestro vadovui, už kon
certines programas 1968 
-1970 metais, skulpt. N. 
Petruliui — už ... pa
minklo N. Leninui Kau
no mieste sukūrimą ir 
B. Žilytei už iliustraci
jas A. Liobytės ir J. RaL 
nio vaikų knygoms. (E)

jamai dirbo lietuvių tautos 
sargyboje ir gerovėje. Po 
jo kalbos sekė rimtos dis
kusijos, kurioms išsisėmus, 
p. Mačiukienė, SLA 6 aps
krities pirmininko K. Ma
čiuko žmona, visus dalyvius 
pakvietė prie kavutės ir už
kandų. čia jau ir pats ger
biamas svetys rado progą 
atsikvėpti ir asmeniniai pa
sikalbėti.

Tačiau tuo P. Dargio vi
zito Chiragoje reikšmė 
anaiptol neužsibaigė. Jam 
kiek pirmiau buvo parodyti 
jau nupirkti Lietuvių Tau
tiniai Namai 6422 So. Ke- 
dzie Avė., Chicagoje, ku
riuos apžiūrėjęs jis rimtai 
susižavėjo ir tuojau savo 
įnašu įsigyjo tų namų ak
ciją. Pašnekesiuose buvo 
plačiai linksniuojama Lie
tuvių Tautinių Namų svar
ba Chicagos lietuviams, kas 
daugelį gana rimtai sudo
mino ir palankiai nuteikė. 
Tuoj SLA 6 apskrities pir
mininkas Kazys Mačiukas, 
Petras Vilkelis ir kiti paža
dėjo šią lietuvišką naują 
įstaigą remti įsigydami ak
cijas. Tai labai svarbu ir 
džiugu.

šia proga, man kaip ko
miteto lėšų telkimui Lietu
vių Tautiniams Namams, 
tenka malonumas tarti ke
letą, papildomų žodžių. Jau 
stambi lėšų suma sukelta 
gerų lietuvių įnašais, t. y. 
pirkimų akcijų arba kaip 
dažnai sakome šėrų. Kiek
vienas šimtas dolerių įna
šas duoda vieną akciją, ku
rios savininkas dalyvauja 
šių Namų valdyme — di
rektorių ir valdybos rinki
me. Taigi akcininkas tikru
moje yra dalinis šių namų 
savininkas, kas reiškia, kad 
šios patalpos yra lietuvių 

(Nukelta į 2 psl.)
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Aldona Morkūnaitė

kuo Australjos lietuviai tik di
džiuotis tegali.

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Australijos lietuviai, ypatingai sportininkai ir paskiri sporto 
darbuotojai, su dideliu džiaugsmu sutiko savo draugo ir priete- 
liaus V.aldo Adamkaus tokį aukštą pakėlimą savo svarbiose darbo 
pareigose.

Atsimename jį mes visi, ypatingai aš, bevažinėjant kartu su 
amerikiečiais lietuviais krepšininkais Australijoje. Jeigu puikūs 
sportininkai imponavo ir pagavo ne tik lietuvius, bet ir svetimtau
čius savo puikiu krepšinio žaidimu, tai tur būt nemažiau nuo jy at
siliko ir buvęs jų vadovas Valdas, kuris savo taktišku džentelme
niškumu ir ypatingai savo puikia iškalba, iškeliant tėvynės ilgesio 
jausmą ir tinkamą Lietuvos reprezentavimą, privačiuose ir oficia
liuose pobūviuose ir priėmimuose ne vienam jautresniam tautiečiui 
ir ašarą iš akių išspaudė.

Sekdamas ir toliau savo pirmtakflno J. Bačiūno pėdomis, V. 
Adamkus nepamiršta ir dabar Australijos lietuvių ir, nors ir labai 
paskendęs savo kasdieniniuose darbuose, jis atidžiai seka Austra
lijos lietuvių gyvenimą, pergyvendamas ir džiaugdamasis mūsų var
gais ir džiaugsmais. V. Adamkaus nutarimu mirusio J. Bačiūno 
biusto originalas, iš kurio buvo nulietas žalvarinis biustas pa
minklui tautinėse kapinėse, perduodamas Adelaidės J. Bačiūno var
do bibliotekai, kur, be muziejuje esančių kitų prisiminimo ekspo
natų* šis didysis mūsų tautos žmogus yra, turbūt, tinkamiausiai iki 
šiol pagerbtas, ko jis iš Australijos lietuvių yra tikrai nusipelnęs.

Sveikinant mums brangų Valdą Adamkų jo naujose žymiose pa
reigose ir linkint jam geriausios sėkmės jo visuose darbuose, Aus
tralijos lietuviai, kartu ir aš, tikimės ir ateityje gerbiamą Valdą tu
rėti savo vienu iš geriausių draugų Amerikoje, karts nuo karto pri
menant ir parodant platesniai Amerikos lietuvių visuomenei, jog 
Australijos lietuviai dar yra gyvi ir judrūs, nors ir gyvendami gana 
tolokai.

• Viena iš iškiliausiųAustra- 
lijos lietuvių sportininkių yra 
adelaidiškė Aldona Morkūnaitė, 
kuri šiais metais buvo pakvies 
ta žaisti į Australijos moterų 
tinklinio rinktinę ir turi labai 
daug galimybių 1973 metais su 
Australijos rinktine važiuoti į 
Uragvajuje būsimas pasaulio pir
menybes. Be tinklinio Aldona 
yra jau eilę metųAustralijos lie
tuvių lauko teniso čempionė. Šia- 
me sporte jai gerą pradžią da
vė jos krikšto tėvas, buvęs daug
kartinis Lietuvos teniso meis
teris, ne vieną kartą ir Austra
lijoje šį titulą laimėjęs lietuvių 
tarpe — A. Remeikis. Lankyda
ma universitetą ir studijuodama 
pritaikomąją daįlę, ji randa lai
ko sportui ir visam lietuviškam, 
gyvenimui, Adelaidės klubo 
"Vyties” valdyboje eidama pa
rengimų vadovės pareigas. Pui
kus lietuvių kalbos mokėjimas ir 
buvimas gera sportininke, jai 
netrukdo būti gerai ir moksle,

• Australijos lietuvių bendruomenėje yra prigijęs paprotys karts 
nuo karto, ypatingai svarbesnėmis progomis, paskiroms apylinkėms 
arba didesnėms organizacijoms išleisti atskirą savo bendruomenės 
laikraščio "Mūsų Pastogės" numerį. Sekantis toks specialus numeris 
bus išleistas Adelaidės Apylinkės Valdybos ir jam suredaguoti yra pa
kviestas J. Mockflnas su kitais savo pagelbininkais. Toks specialus 
numeris labai palengvina finansinius laikraščio reikalus ir duoda pro - 
gos paskirai apylinkei daugiau apie save parašyti.

• Paruošiamieji darbai į Jaunimo Kongresą eina pilnu tempu. 
Adelaidėje jau yra surinkta kelionės pinigai vienam asmeniui, kai 
Melbourne daroma įvairūs pinigų rinkimo parengimai. Sydnėjuje pa- 
čioje jaunimo valdyboje įvyko mažas persigrupavimas, pasikviečiant 
daugiau vyresniųjų pagelbos, kas ir darbą labai pagyvins.

• Rugpiūčio mėnesio viduryje, grįždamas iš Pasaulinės Skautų 
Jamboree Japonijoje, Australijoje lankėsi Amerikos lietuvių skau
tų vienas iš vyriausių vadovų vyr. skautininkas Petras Molis, kuris 
nors ir nedaug laiko turėdamas, aplankė Sydnėjaus lietuvius, domė
damasis vietiniu skautų gyvenimu ir kartu su Australijos skautų va
deiva inž. A. Jakštu lankėsi Sydnėjaus skautų turimoje savo stovyk
lavietėje Ingleburne. Be Sydnėjaus, v.s. P. Molis lankėsiMelbourne 
ir Adelaidėje, plačiai domėdamasis ne vien tik skautiškaisiais, bet 
ir kitais Australijos lietuvių gyvenimo reiškiniais, sutikdamas savo 
artimų prietelių ir įdomiai papasakodamas apie buvusią pasaulinę 
Jamobree ir Amerikos lietuvių skautų gyvenimą ir veiklą.

• Adelaidės lietuvių parapija rugsėjo mėnesį ruošia iškilmingas 
primicijas lietuviui kunigui J. Vildžiui, baigusiam Adelaidės kunigų 
seminariją. Vietos lietuviai nori iškilmingai atžymėti šio pirmojo 
Adelaidėje baigusio lietuvio kunigo primicijas.

Adelaidėje Šv. Kazimiero vardo lietuvių mokykla vadovaujama 
kun. A. Spurgio, MIC savo mokyklos kursą praplėtė septintu ir aš
tuntu skyriumi, įvesdami į mokyklos programą naują dalyką — Lie 
tuvos tautos kultūrą, kuriam dėstyti pakviesta pedagogė A. Stepai- 
tienė.

• Australijos didžiausioje lietuvių kolonijoje Sydnėjuje tautiečiai 
jau apie 15-ka metų turi dvejus Lietuvių Namus Lidcombe ir Banks- 
town priemiesčiuose. Pirmieji namai buvo nupirkta geroje vietoje, 
prie pat lietuvių bažnyčios, su tikslu toje vietoje pastatyti licenzi- 
juotą klubą (N.S.W. valstija yra tik viena Australijoje, kur yra lei
džiama oficialiai pokerio mašinos, Amerikoje esančios "Slot ma- 
chines") Viskas būtų buvę gerai, jeigu po nupirkimo šios vietos, ne
būtų buvęs išleistas įstatymas jog joks klubas negali rubežiuotis .su 
bent kuria mokykla. Šiuo atveju kaip tik lietuvių namų kaimynai buvo 
privati katalikų mokykla, kas ir sutrukdė gauti leidimą.

šiuo metu, po ilgų metų derybų abu namai susijungė, Lidcombe 
namus parduodant ir statant didžiulį lietuvių klubą Bankstowne, kur 
yra susispietę gąna daug lietuvių. Norint padaryti klubą didesniu, 
yra nupirkta šalia esantis pastatas su lauko teniso aikštelėmis ir, 
jeigu tik pasiseks gauti leidimą, ko visi Sydnėjaus lieuviai jau taip 
ilgai laukia, tai pagaliau ir čia bus padarytas puikus vienintelis 
lietuvių klubas, su visais moderniaisiais įrengimais, į .kurį bus ne
gėda ir pačiam ateiti ir svečią atsivesti, jau neskaitant, kad klubo 
pelnas bus panaudotas mūsų kultūriniams ir visuomeniniams reika
lams.

• Rugpiūčio 15 dieną Sydnėjaus Plunksnos Klubas surengė Pul- 
gio Andriušio minėjimą, kurio metu Sydnėjaus lietuviai pareiškė pa
garbą anksčiau šiame mieste gyvenusiam šiam didžiam mūsų rašy
tojui.

Plunksnos Klubo pirmininkui Vincui Kazokui minėjimą atidarius 
ir mirusį rašytoją pagerbus minutės susikaupimo tyla, programą 
pradėjo jaunoji studentė Liuda Apinytė įspūdingai padeklamuodama V. 
Mačernio sonetą "Poetui". V. Kazoko paruoštą P. Andriušioasmens 
kūrybos apybraižą puikiai perdavė St. Skorulis, ją paįvairinant P. 
Andriušio kūrybos ištraukomis, kurias skaitė: K. Intas, D. Labuty- 
tė-Bieri, G. Kazokienė ir svečias P. Rūtenis, klausytojus supažindi-

KAIP RUSAI PLANAVO
UŽGROBTI EUROPĄ m

Buvęs Čekoslovakijos kompartijos pirmasis 
sekretorius ir krašto apsaugos ministeris gen. Sej- 
na, 1968 m. vasario 28 d. Trieste pasiprašęs JAV 
konsulato politinės prieglaudos, dabar štai ką pa
sakoja apie Sovietų ofenzyvos planus, kuriuos Var
šuvos pakto štabas buvo parengęs užgrobti Vakarų 
Europai.

Kai gen. Oldrich Bur- 
da, Čekoslovakijos žval
gybos viršininkas per
skaitė ištraukas iš gen. 
de Gaulle labai slapto 
laiško, rašyto kancleriui 
Adenaueriui, kuriame 
jis dėstė Prancūzijos ap
sisprendimą pasitraukti 
iš NATO, tarp susirinku
siųjų įsiviešpatavo tam 
tikro pasididžiavimo ty
la. Aš niekad nesužino
jau, pasakoja gen. Sejna, 
ar šis laiškas buvo nuko
pijuotas Prancūzijoje ar 
Vokietijoje. Bet tas tik 
parodo kaip rusai ir če
kai sugeba prieiti prie la
bai slaptų informacijų.

Kaip kiekvieną penk
tadienį, 1966 m. kovo mė
nesio, 9 valandą ryto, če
kų žvalgybos viršininkas 
skaitė savo savaitinį ra
portą apie pasaulinius 
įvykius aukštiesiems re
žimo pareigūnams. Ša
lia buvo ir jo "patarė
jas” rusas. Mes susi
rinkdavome vyriausiojo 
štabo antrame aukšte, 
kurio dideli langai buvo į 
Spalio Revoliucijos aikš 
tę Prahoje. Tuo metu aš 
buvau kompartijos pir
muoju sekretoriumi 
krašto apsaugos minis-

SLA PREZ. P. DARGIO 
SVARBUS VIZITAS 

CHICAGOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuosavybė ir visada pasi
liks lietuvių rankose, šie 
Lietuvių Tautiniai Namai 
tarnaus lietuvių reikalams, 
kaip tai: lietuvių kultūrinei 
veiklai, organizacijų susi
rinkimams - pobūviams ir 
socialinėms iškyloms. Taip
gi bus teikiama palankios 
sąlygos mūsų jaunimo su
buvimams, jų veiklai. Jau 
ir dabar yra planuojama 
kaip suteikti palankiausias 
sąlygas SLA kuopoms po
sėdžiauti, ruošti įvairius po
būvius ir t.t. šiose patalpo
se visos organizacijos jau
sis. kaip savoje pastogėje, 
nes tai mūsų lietuvių ir yra 
ta pastogė.

Perkant šiuos namus rei
kėjo užtraukti paskolą, o 
juos atitinkamai pertvar
kant ši skola dar gerokai 
padidėjo. Kad tą sunkią 
naštą palengvinus ir galu
tinai jos visiškai atsikra
čius prašome SLA kuopų, 
pavienių narių ir visų ge
ros valios lietuvių įsijungti 
savo įnašais įsigyjant dau
giau akcijų. Visi kas tik iš
gali prisidėkime prie šio 
lietuvių kultūrinio centro. 
Čekius ar perlaidas išrašy
kite : Lietuvių Tautiniai Na-, 
mai arba Lithuanian Na
tional Hali, ir pasiuskit tų 
Namų valdybos pirminin
kui inž. Jonui Jurkūnui, 
3259 W. 66 St., Chicago, 
III. 60629. Kiekvienam pa
kvitavimai ir akcijos bus 
tuoj pasiųsta.

Dr. Stp. Biežis

terijoje, parlamento pre 
zidiumo nariu ir turėjau 
čekų armijos generolo 
laipsnį.

Tuose penktadienio po 
sėdžiuose taip pat daly
vaudavo: čekų armijos 
vyriausiojo štabo virši
ninkas, krašto apsaugos 
ministeris, vidaus rei
kalų ministeris ir dauge
lis aukštų parijos parei
gūnų. Tai aš išskaičiuo
ju tam, kad pabrėžus 
žvalgybos svarbumą Ry
tų Europos valstybėse. 
Žvalgybos viršininkas 
ten niekad nevyksta pas 
ministerius juos infor
muoti, bet tie ateina pas 
jį pasiinformuoti.

Kiekvienas svarbes
nis agentas, arba žval
gybos vyresnis karinin
kas, privalo atlikti ma
žiausiai dviejų metų sta
žą rusų špionažo mokyk 
loję. Prieš tai jis ketu
ris ar penkis metus mo
kosi čekų karo mokyklo
je, kur normaliai gauna 
inžinieriaus diplomą. 
Po to, prieš vykdamas į 
Sovietų Rusiją, pralei
džia dvejus metus čekų 
špionažo mokykloje. Jis 
būtinai išmoksta rusų 
kalbą. Šalia to jis moko
si, pagal būsimą užda
vinį, anglų, vokiečių, 
prancūzų ar kitas kal
bas. Štai kodėl čekų žval
gyba po rusų yra geriau
sia Rytų Europoje. Rusai 
labai gerbia Izraelio, 
anglų, prancūzų, vokie
čių ir amerikiečių žval
gybas. "Anglai, sako jie, 
dirba su pirštinėmis, o 
amerikiečiai su revol
veriais".

Iki 1963 m. Rytų Eu
ropos kraštų armijos ap
mokymas buvo defenzy- 
vinis, kaip ir sovietų ar
mijos. Tuo metu ameri
kiečiai turėjo persvarą 
atominiais ginklais. Va
kariečių "lankstaus at
kirčio" strategija dar ne 
buvo pakeitusi "masinės 
represijos" ir karas bū 
tų reiškęs viską arba nie
ko. Sovietai tada karui 
nebuvo pasiruošę. Dar 
jie nebuvo įsitaisę Vi
duržemio jūroje ir Ar
timuose- Rytuose. Jų stra
teginės jėgos nebuvo to
kios didelės kaip šian
dieną. Kaip pavyzdį ga
liu duoti, kad prieš 1963 
metus, Varšuvos pakto 
tik 20% jėgų buvo ofen- 
zyvinės, o 80% defenzy- 
vinės. Aš dirbau prie tų 
planų ir žinau ką sakau, 
— tęsia savo pasakoji
mą gen. Sejna.

1963 m. rudenį Praho
je aš dalyvavau Var
šuvos pakto vyriausiojo 
štabo konferencijoje, ku 
riai pirmininkavo mar
šalas Malinovski, sovie
tų gynybos ministeris. 
Tą dieną jis mums pasa

kė didelę naujieną: "Mū
sų strategija keičiama, 
pasakė jis. Aš suorgani
zavau specialią vadovy
bę strateginiams viene
tams. Karo atveju mes tu 
rime būti pasiruošę 
prieš tris situacijas: Pir
moji: Vakarai mus neti
kėtai puola visomis savo 
jėgomis. Kad to išven
gus, mes turime sustip
rinti špionažą. Antroji: 
— mes puolame pirmie
ji, šis sprendimas nela
bai mums palankus. 
Trečioji: mes pradeda
me puolimus iš abiejų 
pusių kartu ir tai geriau
sia. Varšuvos pakto jė
gos yra geriausiai pa
ruoštos dėka totalitari
nės sistemos, jos yra 
nuolatinėj karo padėty. 
Priešingai vakarams, 
Maskva gali pradėti puo
limą per dešimt minu
čių.

Kautynių planas buvo 
kontroliuojamas Mask
vos. Mes gi, čekai, len
kai, vengrai ir rytų vokie
čiai nevaidinome jokio 
vaidmens. Tie strage- 
giniai vienetai, apie ku
riuos Malinovski kalbė
jo, greit tapo realybe.

Pirmasis strateginis 
vienetas kaip misiją tu
rėjo per tris dienas pa
siekti Reiną. Tuo pačiu 
metu tarpkontinentinėm 
raketom būtų apšaudy
tos vakariečių pozicijos. 
Antrasis vienetas turėjo 
užimti teritoriją iki Rei
no tiktai. Nuo čia, Pran
cūzijai ir Anglijai užim
ti skirtos jėgos, sudary
tos grynai iš rusų dali
nių, pereitų į akciją.

Pirmąjį strateginį vie
netą sudarė rusų tarp- 
kontinentinės raketos, 
sovietų strateginė avi
acija, čekų ir rytų vokie 
čių armijos, lenkų pa
rašiutininkai ir visos ru 
sų karinės jėgos stovin
čios Rytų Vokietijoje ir 
Čekoslovakijoje, viso 
virš milijono karių, iš ku 
rių apie 600,000 rusų.

Antrąjį strateginįvie- 
netą sudarė vengrų ir 
lenkų armijos ir keletas 
rumunų dalinių (rusaine
rodė jiems didelio pasi
tikėjimo) ir raudonoji ar
mija iš bazių Lenkijoje, 
Vengrijoje ir Sovietų Ru
sijoje.

Pagal Malinovskį, dau 
giausiai mums nuostolių

iflSpaud^je® 
IpasidairiusB

BOLŠEVIKINĖ 
DEMAGOGIJA

"Gimtasis kraštas" 
siekia ne tik suskaldyti, 
sukiršinti laisvuosius 
lietuvius, bet ir juos įtai 
goti, kad jie neremtų lie
tuviškų organizacijų, 
spaudos etc. Šit "Gk" 32 
numeryje kažkos Juo
zas Lukys užsipuola 
"Naujienas", kad jos pa
siūlė aukoti ne tik 
"Draugo" krypties, bet 
ir apskritai laisvajai lie
tuviškajai spaudai. Tai 
žinoma, nepatiko Lukiui, 
ir jis apšaukė "Naujie
nas" melo tribūna ir ego
istų lizdu, nes siūlo auko 
ti tik jiems. Jei jau kalbė
ti apie melą ir egoizmą, 
tai nėra šioje srityje di
desnių specialistų nie
kur kitur, o tik "Gk." ko
lektyve.

Taip pat, žinoma, J. 
Lukiui bado akis ir J. 
Gliaudos antibolševiki- 
niai raštai. Todėl jis ra
šytoją vadina grafoma
nu, nors jis pats yra ne 
tik bolševikinis grafo
manas, bet ir didžiau
sias intrigininkas. Norė
damas sukiršinti trem
ties rašytojus, jis,nie
kindamas J. Gliaudą, pa
siremia "Draugo" recem 
žento įžodžiais apie J. 
Gliaudos romanų kalbą. 
Lukio išvada, be abejo, 
atgręžtina į jį patį: jei at
siranda naivių bolševi
kinių propagandos šefų, 
kurie moka Lukiui už jo
valą rublinįhonorarą, ko
dėl jo neimti? Juk kol
choze ar fabrike sun
kiau uždirbti kapeikas.

(ms)

galėjo padaryti Vakarų 
Vokietijos armija. Tai 
patys kiečiausi kariai, 
dėl šios priežasties ru
sai davė čekams ir ry
tų vokiečiams tris die
nas pasiekti Reiną. 
Priešingai rusų štabas 
neturi gero įvertinimo 
prancūzų armijai "Ji yra 
minkšta, sakė jie, ir be 
mažų rezistencijos išim - 
čių, subyrės kaip ir 1940 
metais". Invazija į Pran
cūziją būtų vykdoma rau
donosios armijos irturė 
tų tęstis dvi dienas.

(Bus daugiau)

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N.Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR

nant su paskirų rašytojo veikalų ištraukomis, juos menišku žodžiu 
nukeliant į tą spalvingąjį P. Andriušio gimtinės kaimą,tą puikiai ap
rašytą jo ežerą ir kt.

Pabaigai buvo išklausyta paties P. Andriušio skaitytas feljeto
nas, jam būnant Amerikoje ir solisto P. RŪtenio sudainuotos trys 
liaudies dainos jų primityvioje ir originalioje formoje.

Minėjimas laikytinas labai gerai pasisekusiu ir davusiu Sydnė
jaus lietuviams, kurių gražus skaičius į jį atsilankė, progą prisimin 
ti šį mūsų rašytoją, kultūringai pasigėrint jo kūryba, už ką padėka 
priklauso Plunksnos Klubui, ypatingai jo pirmininkui V. Kazokui ir vi 
siems taip meniškai programą išpildžiusiems jos dalyviams.

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys —• irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 myliu. IS New York Thruway Exit 24, į 
Northvvay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. i šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE VVATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071
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KAS STOVI UŽ LIETUVIŠKŲ
KVISLINGU C

Okupuotos Lietuvos 
sovietinimas vis dar ne
pavedamas komunis
tams lietuviams. Kom
partija, be abejo, po Če
koslovakijos, Vengrijos 
ir Lenkijos didesnių lais
vių demonstracijų, ypa
tingai atsargi su Pabal
tijo valstybėmi, kurios 
neturi nė miražinės sa
vo nepriklausomybės.

Pabaltijo valstybėse 
net "satelitinės” nuomo
nės yra valstybės išda
vimo ženkle. Todėl Kom
partija (Maskva) inves
tavo didžiulius būrius ko
munistų rusų, prižiūrė
ti, rikiuoti, sekti komu
nistus lietuvius. Didysis 
brolis visad vaidina ga
lutinės instancijos spren
dėją, tačiau labai prama 
tančiai susislėpęs visad 
po pavaduotojo ar padėjė
jo titulu. Į. pirmą vietą 
visad sodinamas komu
nistas su lietuviška pa
varde, bet jo sprendžia
moji funkcija visad pa
jungta jo ”padėjėjui" ar- 
ja ”pavaduotojui".

Gerą šio tvarkymosi 
iliustraciją galima pa
matyti iš tų "padėjėjų”, 
"pavaduotojų” veiklos 
kronikos, kartais prabė
gančios tarybinėje spau 
doje. Vienur tai šitokių 
pareigūnų atkaktu vės, ki
tur išleistuvės, tai vie
tų pakeitimai, tai, kar
tais ir... mirtys.

"Valstiečių laikraš
tis" (Nr. 93) patalpino 
Dimitrijaus Kazancevo 
nekrologą.

Kas tai per pareigū
nas?

D. Kazancevas gimė 
1923 m. Tomsko srityje, 
— dėsto laikraštis. Nuo 
1944 mėtų jis kompar- 
tios narys. 1941 metais 
D. Kazancevas išėjo į 
frontą. Sužeistas mūšy
je, jis grįžta į savo Si
birą, kur dirba iki 1947 
metų. 1947 metais, — 
rašo "V.L." — D. Ka
zancevas pasiunčiamas 
dirbti į Lietuvos TSR. 
Pradžioje jis dirbo parti" 
jos Švenčionių apskri
ties komiteto instrukto
riumi propagandistu, 
paskui jaunimo apskri
ties komiteto antruoju 
sekretoriumi, Lietuvos 
LKJS CK komjaunimo 
organizacijų skyriaus ve
dėjo pavaduotoju, kom
jaunimo Klaipėdos sri
ties komiteto antruoju 
sekretoriumi.

1956 metais D. Kazan
cevas dirba atsakingą 
partinį darbą Klaipėdo
je. Nuo 1965 metų jis dir 
ba Lietuvos KP CK Uk
mergės rajono komiteto 
antruoju sekretoriumi, o 
1968 metais buvo paskir
tas Lietuvos KP CK sky
riaus vedėjo pavaduoto
ju.

"V.L." rašo, kad —D.

HUGAROS?
Kaz ancevas buvo puikus 
organizatorius, apdova
notas ordinais ir meda
liais...

Nekrologą pasirašė 
kompartijos elitas, net 
dvidešimt pareigūnų, įs
kaitant A. Sniečkų, A. 
Ferensą ir V. Chaza- 
rovą...

Šis D. Kazancevo ne
krologas yra būdingas do
kumentas, kuris liudija, 
kaip iš užkulisų veda
mas lietuviškojo komu
nistinio aktyvo prižiūrė
jimas. Reikia pašėlusios 
partinės iniciatyvos at
gabenti rusą komunistą 
iš Sibiro ir pavesti jam 
... Švenčionių rajono 
partinę priežiūrą. Jis be
matant kyla pareigose. 
Jo "instrukcijų" sritis 
platėja. Švenčionis jau 
pakeičia Ukmergė, jau ir 
Klaipėda. Bet niekur jis 
nepasirodo pirmoje pa
reigūnų rikiuotėje. Vi
sur jis "antrasis sekre
torius", "pavaduotojas", 
nors, kaip brangus par
tinis deimantas atrastas 
Lietuvos partiniam dar
bui toli už Uralo.

Lietuviškųjų pavar
džių labai daug adminis
tracinio ar partinio dar
bo hierarchijoje. Bet šie 
pareigūnai faktinai' yra 
tiktai iškamšos. Kiekvie
nas turi "sekretorių" ar
ba "pavaduotoją", kuris 
veda ir seka ne darbo 
reprezentaciją (tai lie
tuvio komunisto rolė), 
bet esminį darbo pobū
dį, "atsidavimą" parti
jos potvarkiams, veiklos 
suderinimą su Maskvos 
interesais.

Niekas tiksliai nežino 
kiek yra Lietuvoje tokių 
reikšmingų "kazance- 
vų"? Be abejo, jų yra 
daug. Nuo pat pirmos oku
pacijos dienos rusai vadi' 
no lietuvius įprastu so
vietiniame žargone var
du "nacmen", kas reiš 
kia "nacionalnaja men- 
šinstvo" (tautinė mažu
ma). Nuolatiniai rusųįta’ 
rinėjimai, labai pateisi
nami satelitinių valsty
bių įvykiais, visad tal
kins "kazancevų" impor
tui į okupuotos Lietuvos 
administraciją.

— Tavo atminimas, 
partijos sūnau, ilgam iš
liks mūsų širdyse, užtik
rino, nekrologą pasirašę 
kvislingai lietuviai.

Liūdėti, laišku, ilgai 
neteks. Naujas "kazance- 
vas" bematant atsiras 
mirusioje vietoje, (ar)

(Mtuiiįi rašo
KAIP PADĖTI 

SIMUI KUDIRKAI
Dar nepervėlu išgelbėt 

Simą Kudirką bet reikia 
veikti greitai ir akiplėšiš-

IAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS UŽDAVINIAI
Per dvidešimtį mėtų 

JAV Lietuvių bendruo
menės vadovybės dau
giau ar mažiau laikėsi 
Lietuvių chartos dėsnių 
ir didesnį dėmesį bei 
energiją skyrė lietuvy
bės išlaikymui. Nors ne
tiesiogiai, bet jų vado
vybėje, išaugo lituanis
tinių mokyklų tinklas, pa
ruošti bei išleisti vado
vėliai, pratimai ir kt. 
Nors lituanistinių mokyk
lų išlaikymas ir admi
nistravimas yra vienų tė
vų komitetų ir mokytojų 
vežamas, bet planavi
mas bei moralinė iy sim
bolinė materialinė para
ma yra neabejotinas Lie
tuvių bendruomenės va
dovybės įnašas.

Šio straipsnio paskir
tis nėra įvertinti LB va
dovybių nuveiktus dar
bus ir iškelti jų reikš
mę Jietuvių kultūrinia
me, švietimo ir visuome
niniame gyvenime, bet 
paieškoti naujų kelių ir 
apleistų dirvonų.

DRAUGO 1971 m. lie
pos 31 d. vedamasis: Tau
tinis išlaikymas — da
barties rūpestis, pasi
rašytas Pr. Gr., iškelia 
labai rimtą problemą, 
laukiančią greito spren
dimo. Šita problema turė
tų susidomėti LB vado
vybė ir visą energiją nu
kreipti jai spręsti. Tei
singai rašoma, kad mies
tų veidas keičiasi, o su 
jais ir lietuvių kaita eina 
kartu. Kur prieš kelioli
ka metų buvo gausios ir 
gyvos lietuvių parapijos, 
dabar daug kur paliko tik 
pastatai su lietuviškais 
užrašais vitražuose. Kai

kai. Kudirkos likimas pri
klauso nuo mūsų.

Amerikos • spauda vėl at
siliepė apie Kudirką. Bet 
žmonių atmintis yra trum
pa ir dėlto reikia veikt ko 
greičiausiai.

Kudirką gali išlaisvinti 
tik Amerikos Prezidentas ir 
Popiežius. Jeigu jie viešai 
kreiptųsi j Sovietų valdžią 
ir reikalautų Kudirkos 
bausmę panaikinti, Sovietai 
nusileistų. Tai visa spaudi
mą reikia daryti jiems.

Nuoširdžiai prašau stoti į 
kovą. Bombarduokit laiš
kais Prezidentą ir Vatika
ną neprašydami, bet reika
laudami jų, kad jie prakal
bėtų dėl Kudirkos. Taip pat 
raginkit Vliką ir Altą, kad 
jie pasiųstų oficialų laišką 
Prezidentui p a b r ėždami, 
kad rinkimai ateina ir jeigu 
jis nutilęs dėl Kudirkos, 
mūsų balsų nebegaus. Ant
ras oficialus laiškas tegu 
eina Popiežiui, kuriame bū
tų išaiškinta lietuvių pozi
cija. Jeigu Popiežius nuty
lės dėl Kudirkos, tai tegu 
nesitiki piniginių aukų atei
tyje.

Gaila, bet žmonija man
dagumo ir švelnumo ir kul
tūringumo nebe supranta. 
Tik reikalavimai ir grasini
mai dabartiniam pasaulyj 
gauna rezultatų. Dalinai lie
tuviams nesiseka dėlto, kad 
jie yra per daug minkšti ir 
nuolaidūs.

Kudirkos byloj laikas yra 
kritiškas faktorius, kai jis 
jau bus išsiųstas į koncenL 
racijos stovyklą, bus per 
vėlu.

Dėl Kudirkos mes turim 
padėt į šalį savo tradicinį 
minkštumą ir mandagumą 
ir reikalauti, kad Preziden
tas ir Popiežius pasijudin
tų. Mes esam gerai praeity 
davė jiem abiem mūsų pa
laikymą, laikas jiems yra 
mums pagelbėti.

R. Janavičiūtė

ANTANAS JUODVALKIS 

kur pradedama ir tuos 
pastatus sulyginti su že
me. Kad priduoti šiam 
judėjimui (lieuvių trau
kimuisi) planingesnį 
vaizdą, kaž kas turi im
tis planavimo ir kreipti 
besitraukiančius į vieną 
vietą. Šiam darbui, pagal 
savo paskirtį ir struktū
rą tinka Lietuvių Bend
ruomenė. LB vadovybės 
jau dabar turi studijuoti 
vietose susidarančią si
tuaciją ir ją spręsti. 
Detroitas ir Clevelan- 
das, atrodo, jau eina ta 
kryptimi.

Chicagai neabejotinai 
reikia gero ir greito pla
no, kad besitraukiantieji 
būtų nukreipti į vieną vie
tą ir ten vėl kompaktiš
kai galėtų įsikurti.

Jei pavyktų vienoje vie
tovėje sukoncentruoti 
bent 500 šeimų, tai gali
ma būtų steigti lietuviš
ką centrą: savo parapi
ją, mokyklą, jaunimo 
centrą, salę ir t.t. Chica - 
ga turi pajėgių finansinin
kų, kontraktorių, archi
tektų, tik reikia LB vado
vybės pritarimo ir atitin
kamos propagandos. Da
bar yra dar nevėlu, nors 
prieš penketą metų pra
dėtas darbas, šiandien 
jau neštų vaisius. Delsi
mas ir šios srities ne- 
tvarkymas yra akivaiz
dus lietuvybės žlugdy
mas.

SENOSIOS PARAPIJOS
Kitas LB vadovybėms 

darbo baras būtų arti
mesnio, sakyčiau, glau
daus bendradarbiavimo 
užmezgimas su taip va
dinamų lietuviškų para
pijų vadovais — klebo
nais. Visiems yra aišku, 
kad nuo parapijų klebonų 
vienokios ar kitokios 
laikysenos lietuvybės iš
laikymo darbe, daug pri
klauso. Reikia visu rim
tumu ir sumanumu kon
taktuoti parapijos kle
bonus ir bandyti įtrauk
ti į lietuvybės išlaikymo 
aktyvų darbą. Visi mato
me, kad vienos LB vado
vybės neįstengia lietu
viškumo išugdyti ir palai
kyti jaunimo tarpe. Jei 
parapijų vadovai akty
viai įsijungtų į lietuvy
bės išlaikymo darbą, pro
paguotų lietuvių kalbą pa
maldų metu, kalbėtų tar
pusavyje lietuviškai, bū
tų didelis paskatas jau
niesiems mokytis lietu
viškai.

Suprantama, šie žy
giai ir pastangos reika
laus daug takto ir kantry
bės. Tai pasiekiama ne 
viena diena, bet nuolati
niu dialogu ir abipusiu 
pagarbos pajautimu. Ne
galima klebonų nei moky 
ti, nei nurodymus duoti, 
bet prašyti ir tartis kaip 
lygiųjų su lygiais. Reikia 
įtikinti abejingus klebo
nus, kad jie yra tokie pa
tys lietuviai, kaip ir 
mes, kad jiems lygiai tu
ri rūpėti lietuviškumo iš
laikymas, kaip ir mums.

Įtraukus lietuvius kle
bonus ir visus kunigus 
į lietuvybės išlaikymo 
darbą, dar gyvose lietu
viškose parapijose, lie
tuvybė sužydės pavasa
rio žiedais.

Lietuviškų parapijų va
dovams neužtenka sto
vėti nuošalyje ir abejin 
gai žiūrėti į mūsų des
peratiškas pastangas iš 

laikyti lietuvybę jaunųjų 
tarpe, bet reikia akty
viai įsijungti ir paremti 
LBendruomenės pastan
gas. Bendras darbas at
neš gražius vaisius.

MASKVOS FILMU FESTIVALIS
Septintame Filmų fes

tivalyje, kuris vyko 
Maskvoje, Jungtinės 
valstybės oficialiai ne
dalyvavo. Valstybės de
partamentas pranešė, 
kad Jungtinės valstybės 
nesiųs savo delegacijos 
protesto ženklan. Mat, 
Sovietai noriai įsileido 
festivalin JAV dergian
čius filmus, kuriuos pa
gamino Šiaurės Vietna
mas.

Tačiau ir šiaip festi
valyje netruko Ameri
ką dergiančių filmų. 
Tuos filmus festivaliui 
parūpino... amerikiniai 
gamintojai. Kiekvienai 
scenai, kur amerikiniam 
pomėgiui demonstruoja
mos žudynės, sovietai 
moka suteikti propagan
dinį pamušalą. Ameri
kiniai filmai rodomi už 
festivalio ribų, be gali
mybės. būti įvertintais 
festivalio atžymėjimais.

"Pravda" net pasi- 
gaikščiodama džiaugė-

, Si* Ui
Simas Kudirka antru kartumus sujaudino ir — išbudino iš tauti

nio sustingimo, paragino pertikrinti savo sąžines bei darbus. Jau 
daugelio manyta, kad didvyriški žygiai galėjo įvykti tik seniau, ro
mantinėj praeity, o dabar — realizmo laikai, visi žmonės yra pa
prasti, grynas idealizmas ir bekompromisinė auka ja u atgyvenę, iš
ėję iš mados, neįtikimi. O štai, kaip kadaise Adomo Mickevičiaus 
Vėlinių herojus Konradas šaukė kenčiąs už visą tautą, taip S. Ku
dirka -- iškilo Šviesiu atstovu visų trijų milijonų lietuvių, prislėg
tų fizinėm ir dvasinėm kančiom po Maskvos komunizmo letena! 
Jis iš tikrųjų atstovauja--savo asmenybės tiesumu ir žmogiškos są
žinės grynumu — kiekvienam doram lietuviui anapus geležinės už
dangos !

• S. Kudirkos žodžiai ir elgesys bolševikinėje byloje (ten nėra 
:eisės nei teisybės) primena mums, materializme ir savanaudišku
me susmulkėjusiems, kad — visai ne tuščias yra mūsų himne Vin
co Kudirkos įrašytas posakis: "Lietuva — didvyrių žemė!". Ir da
bar antrojo Kudirkos ištarti žodžiai, ant gyvenimo ir mirties svars
tyklių stovint, žodžiai skaudžiai kieti ir gryno tiesumo, kaip dei
mantas — ilgai spindės mūsų širdyse karžygiškumo liepsna ir net 
ateities kartose gaivins lieuvybės dvasią!

• S. Kudirkos drąsa ir atvirumas bekompromisiškai stojant 
už savo tautą — mus moko irgi tiesaus žvilgsnio bei kieto princi- 
piškumo santykyje su okupantu. Ir liekame sugėdinti tie, kurie mė
ginome jau gretintis prie Maskvos taktikos bei nuolaidžiauti, susi
taikyti su status quo, nes pritrūkome kantrybės ir jau nebematėme 
prasmės ilgiau ištvermingai kovoti už tikrąją laisvę Lietuvai. S. 
Kudirka parodė, kad — laisvės negalima išsižadėti, kad nepridera 
tenkintis vien trupiniais nuo svetimo stalo... Jis visus mūsų ginčus 
dėl bendravimo su okupantu išrišo ir — kraujo auka įrodė be
prasmybę Maskvai nuolankauti. Nes jis yra išaugęs Sovietų reži
me ir jį puikiai pažįsta — jo patyrimams šičia mes niekas negali
me prilgyti. Juk materialiai jis, gal būt, ten galėjo pakenčiamai gy
venti, savo gabumais ir darbštumu neblogai įsitaisyti. Tačiau jo do
ra siela negalėjo pakelti dvasinės priespaudos ir bolševikinio nu
žmoginimo! Žmogui tikru žmogumi gyventi -- negana vien duonos 
ir pastogės. O nuolatinė vergija, dvasinė prievarta ir akiplėšiška 
veidmainystė žmogų ir tautą žudo skaudžiau, kaip plieno kalavijas!

• Taigi, mūsų politikams ir visuomeninkams čia naujas atra
dimas ir pavyzdys: dar yra mūsų tautoje tikrų herojų, grynų idealis
tų, kurie už dorą principą ir tiesą — nebijo net savo gyvybę pa
sverti! O mes jau įpratinti galvoti, kad tokių didingų asmenybių 
vaizdai tik knygose aprašomi, tik pasakose ar legendose sekami, 
bet gyvenimo tikrovėje to nėra ir negali būti. Pvz. literatūros vei
kaluose jau kritikų išsyk nurašomi į nuostolius visi gryno idealiz
mo personažai, kaip -- "nerealūs, neįtikimi, dirbtiniai”. Irgi mo
dernūs psichologai mus baigia įtikinti, kad tikrovinis žmogus yra bū
tinai silpnas ir savim nepasitikįs, dvasiškai suskilęs ir viskuo abe
jojąs, be tvirtų principų, vis ieškąs savojo identiteto, vis neran
dąs tikrojo kelio... Bet S.K. parodė, kad net sunkioj svetimųjų ver
gijoj išaugęs lietuvis — dar gali būti sveikos dvasios ir grynų 
principų ir nebijąs heroiškai kovoti už tiesą, savo žmonių, bro
lių tautiečių, laisvę! Tai mums — lietuviško genijaus žvaigždė, ku
ri neišges per ilgus amžius, kuri ugdys ateities kartas!

• šiuo atveju dar vienas išminties grūdas mums atskleistas. 
Būtent: didžiu tautos kovūnu ir karžygiu tapti — nėra būtinas nei 
aukštas mokslas su doktoratais, nei kilni profesija, nei visuomenėje 
ypatingos garbės vieta. Kiekvienas žmogus, jei doros sąžinės ir 
šviesaus idealizmo bei valingo veržlumo vedamas — kiekvienas as
muo gali pakilti į heroizmo žygį... Todėl ir mums tarpusavy paga
liau suprastina, kad ne mokslo titulai arba aukštos visuomeninės po
zicijos. o tik dvasinė skaidruma ir užmojų kilnumas nulemia kiek
vieno mūsų žmogišką vertę. Ir niekada nelaidykime strėlėm į kuk
lesnio luomo ar tautinių - visuomeninių pareigų eilinius tautiečius: 
gal jie už mane dešimt karty grynesnį kaip asmenys ir gal tautai 
daugiau širdies aukoja, nors scenos švieson kolei kas nepatenka ir 
garbės laurų neturi. Kiekvienas savaip reiškiasi ir kiekvieno auka 
turi prasmę. Kaip S. Kudirka mus visus daug, daug ko pamokė.

L. Bendruomenės va
dovybei nereika klaben
ti tolimų Valstybės De
partamento durų,nes jas 
jau 30 metų klabena 
ALTos vyrai, bet pasi
dairyti arčiau ir dažniau 
užsukti į daug artimes
nes klebonijas.

si filmu "Little Big 
Man". Šis filmas taip pa
tiko sovietams, kad buvo 
demonstruotas Krem
liaus rūmuose, priskai- 
tant 6000 rinktinių žiūro 
vų.

Kas taip džiugina so
vietus, šį filmą stebint?

Filmas rodo generolo 
George Custer’io kovas 
prieš indėnus. Ir "Prav
da" skuba pravesti para
lelę: "filme rodomos in
dėnų žudynės primena, 
ką Hitlerio barbarai da
rė ir ką amerikiniai mi- 
litaristai dabar daro In
dokinijoje".

Kitas amerikinis fil
mas "They Shoot Hor- 
ses, Don’t They" netgi 
nupirktas sovietinės įs
taigos rodyti visoje So- 
vietijoje. Tvirtinama, 
kad filmas nupirktas dėl 
to, kad jame dalyvauja 
Jane Fondą, pagarsėju
si savo antiamerikine 
veikla. "Easy Rider",

(Nukelta į 5 psl.)
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Dirvos spec. korespondentė Venezueloje JOratė Statkutė-de Rosales kalba čiurlioniečimas pagerbti 
suruoštame pobūvyje. Gale šulo sėdi čiurlioniečių išvykos P. Amerikon organizatorius Jurgis Bieliū
nas. Salia stovi p. Gavorskas ir dešinėje sėdi p. Kukanauza. J. Garlos nuotrauka

ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ VENEZUELOJE (3)

JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS
JAV politikos plonybių 

Venezueloje mes neiš
manome. Tačiau dvide
šimtį metų čia išgyvenę, 
vietinių žmonių psicholo
giją mes pažįstame ge
rai. Kai skaitome Vene
zueloje leidžiamame žur
nale "Bohemia” kelis vie
šai ištartus JAV amba
sadoriaus juokus apie Ca- 
rabobo šventės organiza
vimą, mes puikiai žino
me, kad kiekvienam vene 
zueliečiui Carabobo mū
šis yra tabu pobūdžio 
šventas dalykas. Pašai
pa, net tais atvejais jei 
ją pateisintų politinio kli
mato išskaičiavimai, 
žiauriai kenkia JAV-ių 
vadinamai "image”. 
Priešingai, lietuvių iš
reikšta pagarba Carabo- 
bo mūšiui kontrastiniu 
būdu dar labiau palenkė 
venezueliečių draugišku
mą į mūsų pusę.

IŠSIVERTUSI ATSTOVĖ

Maždaug prieš metus 
laiko viename Venezu
elos mieste buvo organi
zuotas tarptautinis dainų 
festivalis. JAV-bes ten 
atstovavo viena moteris, 
negrė.

Jos klasiškai negriški 
veido bruožai ir lyg nulie
tas puikus kūnas tikrai 
būtų patraukę venezuelie 
čių simpatijas. Bet...die
vuliau mano, kas iš tos 
moters buvo padaryta! 
Susivėlę plaukai šiaušė
si per pusę metro, rū
bai buvo mandriai apdris -

JŪRATĖ DE ROSALES
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

kę ir iškarpyti, judesiai 
vulgarūs. Ji kratėsi, 
purtėsi, kraipėsi, kažką 
springdama prie mikro
fono stenėjo, o paskui tai 
lojo, tai žviegė, tai vėl iš 
stvertųsi orą gaudė.

Sekančią dieną aš pa
klausiau kelių mūsų bend 
rovės tamsiaodžių dar
bininkų — juodadarbių 
— ką jie apie tą mergi
ną galvoja. Maniau, kad 
jie pasijuoks, gal ką ne
švankaus drebtels. Jie 
nesijuokė. Mane nuste
bino jų panieka moteriai 
ir kraštui kurį ta kūtvė
la atstovavo.

SVARBU NE SPALVA, 
O KOKYBE

Tokie JAV "atstovai” 
pas mus atvažiuoja ne 
JAV valdžios lėšomis. 
Tačiau jų atvažiuoja ne
mažai, ir visoje Pietų 
Amerikoj pamažu prigi
jo galvosena, kad JAV 
jaunimas yra perdėm 
svaigalais persunktų kud- 
lių gauja. Kai prieš me
tus laiko į Venezuelą at
vyko padoriai išrodanti 
Grandinėlė, žmonės pa
kartotinai mūsų klausinė
jo, ar toks žvalus jauni
mas tikrai yra iš Ameri
kos atvažiavęs.

Iš kitos pusės, jei ame
rikiečiai mano, kad at
siųsdami juodaodžius ar

tistus sau susidarys ge
rą vardą, jie klysta. Pie
tų amerikiečiai rasės 
skirtumų nepažįsta ir jie 
yra pilna to žodžio pras
me "color blind”. Jie žiū
ri į žmogų, ne į rasę. 
Pav. Marian Anderson 
buvo mėgiama ne todėl, 
kad ji yra juoda, o todėl, 
kad ji gerai dainavo.

Čiurlionio Ansamblis 
buvo šiltai priimtas ne to
dėl, kad jis baltas (nors 
nergaičių gelsvos kasos 
aiškiai patiko), o todėl 
kad jis gerai dainuoja.
AR JAV ETNINES 
MAŽUMOS TURI
ĮTAKOS?

Po Grandinėlės gast
rolių Venezueloje,buvęs 
Venezuelos Prezidento 
įgaliotinis ir žinomas 
žurnalistas F. Martinez 
Suarez Dirvai duotame 
pasikalbėjime nurodė, 
kad iš JAV-bių atvykę pa
vergtų tautų artistai gali 
atlikti vertingą antiko
munistinės propagandos 
darbą Pietų Amerikoje. 
Deja, nežiūrint Clevelan
de darytų pastangų iš lie
tuvių pusės, Čiurlionio 
Ansdmliui JAV Ambasa
da Venezueloje tinkamos 
paramos nesuteikė.

Ar gali tie lietuviai, ku
rie Clevelande darė žy
gius, kad JAV Ambasada 
paremtų čiurlioniečių 
išvyką, iškelti atatinka
muose sluoksniuose atei
čiai skirtą esminį repre 
zentacijos ir paramos 
klausimą?

AUKŠTI _ VENEZUELOS 
PAREIGŪNAI KĖLĖSI 
NAKTIES METU DĖL 
CiurlinieCių

Ryškų kontrastą su 
JAV Ambasada sudarė 
venezueliečių elgesys 
mūsų atžvilgiu. Štai 
vienas konkretus pavyz
dys.

Čiurlionio Ansambly
je buvo apie 10 asmenų 
neturinčių JAV piliety
bės . Atvykus Columbi- 
jon, jie sužinojo, kad 
jiems bus reikalingos Ve
nezuelos vizos. JAV-ėse 
lėktuvų bendrovė jiems 
buvo sakiusi, kad užtek
sią jų Identity Card, bet 
Columbijoje kita bendro - 
vė jų nepriėmė be vizų į 
Caracas skrendantį lėk
tuvą.

Kadangi jau buvo sa
vaitgalis, vizos buvo iš
duotos šeštadienio rytą, 
specialiai tam reikalui 
atidarius konsulatą. Jur
gis Bieliūnas, nemigęs, 
nakties metu, gaudė te
lefonu valdžios pareigū
nus. Pats konsulas Bo
gotoj buvo prikeltas iš 
lovos 6 vai. ryto, telefo
no skamučio iš Caraca- 
so. Minėtų pastangų 
dėka, pirmas koncertas 
Caracase įvyko su pilnu 
Ansamblio sąstatu.

Štai kitas pavyzdys. 
Venezuelos tautinės 
šventės dieną, kai visa
me krašte vyksta įvai
rios oficialios iškilmės, 
Aragua valstijos guber 
natorius su žmona ir 
svarbiausios krašto ka
rinės bazės vyriausias 
vadas su žmona išbuvo 
tris su puse valandos 
grynai lietuviams skir
tuose pietuose. Jų buvi
mas mūsų tarpę tokią 
dieną, buvo išimtino 
draugiškumo ir, abišalės 
pagarbos ženklas.

Tautos šventės dienos 
gubernatūros baliaus pa
kvietimuose, buvo atžy
mėta, kad gubernatorius 
kviečia svečius į Tautos 
šventės, Čiurlionio An
samblio garbei ruošia
mą, balių.

Tiek karo vadovybė, 
tiek gubernatūra aukštai 
vertino Čiurlionio An
samblio propagandinį po 
tencialą. Drauge, jie vie 
šai įvertino lietuvių mos
tą, atvykstant savo noru 
į venezueliečiams bran
gios šventės minėjimą.

(Bus daugiau)

J. GRAUDA

Kaip mažinti bedarbę?
Šituo gyvai plakančiu klausimu'mums teko įsi

leisti į platoką pašnekesį su asmeniu, turinčiu gerą 
nuovoką apie ekonominį tarybinį susitvarkymą.

— Ar jūs kenčiate dėl bedarbės? — buvo mūsų 
provokatyvus klausimas.

— Socialistinėje santvarkoje tai išgyventa atgy
vena, — užtikrino bendrakalbis.

— Bet gi jūs savo industrija jau prilygote bet 
kuriai kapitalistinei valstybei, ergo, jūs privalote 
turėti visus ekonominio gyvenimo negalavimus,ku
riuos turi kapitalistinės valstybės.

— Šitas tvirtinimas pas mus sukelia juoką.
— O pas mus jūsų sugebėjimas išvengti bedar

bės sukelia nusistebėjimą, — mandagiai pasakėme 
bendrakalbiui. — Pas mus milijonai bedarbių prašo 
darbo, ekspertai tiria bedarbės pašalinimo proble
mas. Ir...

— Ir? — nuolaidžiai ir pašaipi ai p aki aus ė eks
pertas.

— Ir nepajėgia bedarbės problemos išspręsti. 
Sprendžiame tąproblemąperiodiškaispažadais,kad 
kitais metais bus daugiau darbų.

— Tai tipingas kapitalistinis išnaudotojišku- 
mas, — pasakė bendrakalbis^— Mes žinome kaip 
pažaboti bedarbės šmėklą.

— Tai ir sakyk, susimildamas, kaip tą šmėklą 
žabo j ate?

— Dialektiniu metodu.
— Nesuprantame. Nestudijavome marksistinės 

dialektikos.
— Dėl to kad nestudijavote, dėl to ir esate vėp

los. O dėžutė, pagal pasakų rašytoją, atsidaro nesu
dėtingai.

— Tai patalkinkit čia Amerikai, už tai duosime 
akmenų iš mėnulio.

— Ranka ranką plauna. Receptas toks: reikia 
įsteigti dvidešimt penkias ministerijas. Kiekvienas 
ministras turi turėti po penkis pavaduotojus, kiek
vienas pavaduotojas vėl po penkis pavaduotojus. Jūs 
matote, kiek darbų atsiranda? Kiekviena ministeri
ja turi kadrų skyrių. Skyriuje vidutiniškai dirba 250 
tarnautojų. Jūs matote kiek darbų ir tokioje mažoje 
respublikoje, kokia yra Lietuva? Kiekviena ministe
rija turi po pustrečio tūkstančio inspektorių, kurie 
tikrina kadrų tarnautojų darbą. Inspektorius gi tik
rina inspektorių kadrų skyriai. Jūs matote kas daro
si? Ima pritrūkti žmonių. Tai viskas tik centras. 
Periferija dar gausesnė kadrų skyriais, inspekto
riais, švietimo vadovais, politabecėlės prižiūrėto
jais.

— Bet gi viskas tai nėra industrija.
— Čia ir glūdi dialektikos paslaptis: kiekvie

nam asmeniui, dirbančiam kolūkyje ar industrijoje 
skirti iki penkių jo darbo inspektorių. Jie tikrina jo 
darbo kokybę ir jo politinį pilietiškumą.

— Bet gi tenka atrasti lėšas mokėti inspekto
riams?

— Lėšas parūpina savo darbu kolūkiečiai ir 
fabrikų darbininkai. Pagaliau...

— Pagaliau? — šokome su nekantriu klausi
mu.

— Pagaliau, jeigu būna aštrus darbų deficitas, 
siunčiame jėgos perteklių tundrą kasinėti. Ten nie
kad bedarbės problemos nebus, — visiškai užtikrin
tai baigė pasikalbėjimą bedarbės problemų žinovas 
iš anapus.

• Jauni lietuviai medici
nos gydytojai ir bebaigią 
medicinos mokslus studen
tai kviečiami įsirašyti į lie-

tuvių gydytojų šeimą — į 
Lietuvių Gydytojų draugi
jas, kurios yra kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolonijo
je. Centro Valdyba kviečia 
jaunuosius gydytojus daly
vauti PLGS ir ALGS suva
žiavime š. m. rugsėjo 4-5

dienomis The Pierre viešbu
tyje Fifth Avė. ir 61st St., 
New Yorke. Įstojimo na
riais ir suvažiavimo reika
lais rašome kreiptis į CV 
sekr. dr. B. Radzivaną 84-16 
llOth St., New York 11418. 
Tel.: (212) 441-9720.
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SIMO KUDIRKOS 

BYLA (3)

Netekęs, matyti, savo teisėjiško neutralumo, 
kaip ir tinka tarybiniam teismui, teisėjas ėmė ba
dyti kaltinamąjį sarkastiškomis pastabomis.

— Norėjai atrasti laisvę Jungtinėse Valstybė
se, nes tavo požiūryje nėra laisvės Sovietų Sąjun
goje. Kaip gi paaiškinsi, kad jie tave sugrąžino?

Teisėjas turėjo išklausyti ilgą Kudirkos paaiš
kinimą:

— Eiliniai amerikiečiai sutiko mane labai ge
rai. Matydami, kad man šalta, jie davė man šiltus 
rūbus, tuo tarpu rusai jūreiviai, vėliau, mušė mane 
iki mano sąmonės netekimo ir jie sužeidė mano ke
lį kuomet aš gulėjau kalėjime keletą mėnesių. Aš 
nelaikau tragedija, Jcad amerikiečiai sugrąžino ma
ne. Pagal Teherano, Jaltos ir Postdamo konferenci
jas daugelis tautų (valstybių) pateko vergi jon. Kariš
kos amerikiečių administracijos akyse aš, kaipo 
lietuvis, esu legalinis Stalino įpėdinio Brežnevo tur
tas ir todėl turiu būti jam sugrąžintas.

Politinis "Sovietskaja Litva" laivo komisaras 
įsikišo su savo klausimu:

— Ar tu bėgtum į Jungtines Valstybes, jeigu ži
notum, kad jie neras tau darbo, arba jeigu duotų tau 

tualetų valymo darbą?
Kudirka atsakė:
— Darbas neturi svarbos. Nėra negarbingų dar

bų, ir jeigu aš valyčiau tualetus, aš turėčiau tyrą 
sąžinę.

NELEIDŽIA KALBĖTI LIUDININKAMS

Gegužės 18 d. buvo kelių liudininkų apklausinė
jimas. Jūreiviai, kuriuos, matyti, "Sovietskaja Lit
va" administracija naudojo kaipo budelius,prisipa
žino, kad jie mušė Kudirką.

Klausdamas liudininką, kuris gerai žinojo Ku
dirką, teisėjas paklausė, kodėl Kudirka siekė pa
bėgti iš Sovietų Sąjungos.

Liudininkas pradėjo dėstyti, kad Kudirka buvo 
priverstas taip elgtis. Teisėjas tuč tuojau sustab
dė tolesnį to liudininko parodymą.

Teisėjas sustabdė liudininką, matyti, todėl, kad 
iš jo parodymo paaiškėtų švelninančios mėginimą pa 
bėgti aplinkybės.

PROKURORAS

Prokuroras kalbėjo gegužės 19 d. Jis piktinosi 
tariama Kudirkos išdavyste. Prokuroras pareikala
vo nubausti. Simą Kudirką penkiolika metų griežto 
režimo darbo stovykla ir taip pat konfiskuoti visą 
jo asmenišką turtą.

Taip, pagal tarybinius baudžiamuosius nuosta
tus pasiryžimas realizuoti pagal savo apsisprendi
mą asmenišką laisvę, vadinamas valstybės išdavi
mu! Laisvojo pasaulio valstybėse valstybės išdavi
mų vadnama šnipinėjimas ir valstybės paslapčių 
išdavimas. Pav. N.Y. Times slaptų ir vogtų doku
mentų atspausdinimas bei jų vagystės faktas turi bū- 
ti normaliai vadinami valstybės išdavimu. Bet net 
ir tas faktas nerado tikro termino. Jis buvo pikty
biniai užmaskuotas riksmais, kad žmonės turi teisę 
viską žinoti!

Palyginant tai su Simo Kudirkos kaltinimu 
"valstybės išdavimu" matyti barbariškų sovietinės 
valstybės įstatymų prigimtį. Į. tos barbarybės sru
tas tarybinio teismo buvo įstumtas eilinis jūreivis 
Simas Kudirka!

ESU VISIŠKAI NEKALTAS!

Savo apsigynimo kalboje Kudirka citavo Her- 
zeną, didelį caristinės Rusijos demokratą, taip pat 
Marksą ir Leniną. Jis aiškino koks didžiulis yra 
skirtumas tarp socialistų teorijos ir jos taikymo 
Lietuvoje.

— Tarptautinės teisės požiūriu, aš nesu krimi
nalistas, — pasakė Kudirka. — Mano apsisprendi
mas pasišalinti užsienin neprieštarauja Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių deklaracijai, netgi ir Sovietų 
konstitucijai. Todėl aš laikau save visiškai nekaltu.

(Bus daugiau)
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KNYGA KRYŽKELĖJE
Poetės M, Mala- 

kūnienės įvedamie
ji žodžiai tarti ati-: 
darant pirmąjį lie
tuviškos knygos pri
statymą Melbourne, 
1971 m. rugpiūčio 1 
d.

ŽODIS IR KNYGA

... Pradžioje buvo žo
dis...

MASKVOS FILMU 

FESTIVALIS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

pasirodo pageidaujamas 
sovietų žiūrovams, nes 
amerikinį gyvenimą pri
stato iš blogiausio taš
ko.

Tuo tarpu "Love Sto
ry” neturėjo sėkmės. Pa- 
ramount gamykla siūlė
si tą Amerikoje populia
rų filmą pademonstruo
ti, bet negavo leidimo. 
Mat, šis filmas simpatiš 
kai pavaizduoja ameri
kinį gyvenimą.

"Izvestija" su dideliu 
respektu mini ”Little 
Big Man”. Sovietams pa 
tiko istorinės alegori
jos, kurias galima taiky 
ti šiai dienai. Generolo 
Custer’io kariai žudė in 
dėnus, amerikiniai mili- 
taristai žudo vietkongus.

Taip rašo "Izvestija”: 
"atkurtoji istorija rodo 
tikrus amerikinių ’ civi
lizuoto jų’ veidus".

Savo esme Septintasis 
filmų festivalis turėjo de 
monstruoti filmavimo 
technikos meną, režisū
ros bei vaidybos atsie- 
kimus. Mūsų sąlygose 
daug ir su pasigardžiavi
mu kalbama apie "nepo
litinius" mokslą ir me
ną. Tačiau Maskva kitaip 
supranta "nepolitišku- 
mo" sąvoką. Savo apsuk
ria ranka sovietai iš vie
nos pusės leidžia Viet- 
kongui demonstruoti 
prieš amerikinius fil
mus ir tuo pat laiku ne
leidžia Amerikai rodyti 
filmų, kurie sustoja ar
ti teisingo amerikinio gy 
venimo Vaizdavimo. Gre
ta festivalio programos 
leidžiama rodyti ameri
kinius "apsispiaudymo" 
filmus. Net iš istorinės 
temos priskaldomi nie
kinimai Jungtinėms 
Valstybėms. Toks tai bu
vo filmų festivalis Mask
voje. Jis paverstas sovie
tinės propagandos ekra
nu!

ATŽYMĖTAS LIETUVIS 
AKTORIUS

Rugpiūčio 3 d. Mak- 
voje pasibaigusiame 7- 
me tarptautiniame kino 
festivalyje buvo paskelb
ti rezultatai — filmų ap 
dovanojimai.

Aukso prizus gavo ita
lų, japonų ir sovietų fil
mai. Specialus prizas bu
vo paskirtas, be kitų, ir 
Rytų Vokietijoje paga
mintam filmui apie is
panų menininką Goyąbei 
atžymėtas to filmo svar 
blausias vaidmuo, atite
kęs lietuviui aktoriui, 
Panevėžio J. Miltinio te
atro dalyviui — Donatui 
Banioniui.

— Tesiranda! — tarė 
Viešpats.

— Tesiranda! — van
duo, žemė, dangus ir jo 
skliautai.

— Tesiranda šviesa!
— Tesiranda! — kar

tojo Viešpats ir kūrė pa
saulius, jo augmeniją, gy
vūnus ir visą regimą ir 
neregimą dulkę...

Ir sukūrė Dievas žmo
gų, į savo veidą panašų, 
ir įkvėpė jam dvasią. 
Ir leido jam gyventi že
mėje ir naudotis ir pa
žinti ir ištirti viską, kas 
žemėje, kas po žeme, 
kas vandenyse ir dan
gaus erdvėse vyksta. 
Žmogus pamėgo Dievo 
kūrinius ir panoro pats 
kurti. Ne vien materia
lines gėrybes ir kūnus 
— žmogus norėjo išlik
ti pats. Jis turėjo pa
likti ženklus tiems, ku
rie ateis po jo, kad jie 
igirstų ir suprastų žmo
gaus dvasinį palikimą.

Žmogus išmoko nau
doti žodį.

"Žodis ne žvirblis — 
išlėkė ir nesugausi", sa
koma priežodyje — nuo 
kurių amžių? Niekas ne 
žino.

Reikėjo tą žodį stabi
lizuoti, pakinkyti, reikė
jo jam duoti kūną, kad 
per jį gyventų žmogaus 
dvasia!

Žmogus ėmė kurti ne
mirštamą pasaulį iš žo
džių.

Buvo amžiai —kai kie
tame akmenyje tokiu pat 
kietu akmeniu, įrankiu 
žmogus kalė, brėžė sim
bolius — savo mintis.

Buvo...
Buvo metai, — kada 

jis pagerinęs ir įrankius 
ir medžiagą kalė, brai
žė, piešė ieroglifus, 
ženklus, vaizdus lentelė
se, papyruso pergamen
tuose — slėpė juos, sau
gojo neprieinamose vie
tose, kad dvasinis turtas 
išliktų ilgiau, negu me
džiaginis.

Laikas bėgo ir bėgo...
Atėjo metai, kada pa

metęs plaktukus, teptu
kus — žmogus griebėsi 
plunksnos. Rašė raštų ži
novai, rašė samdomi, ra
šė savanoriai. Rašė pa
linkę pasišventėliai, vie
nuoliai — uždaryti už 
aukštų mūrų, prie men
kos šviesos... Rašė ir 
rašė.

Gimė knyga. Su Gut- 
tenbergo išradimu žodis 
galėjo sustingti spaudos 
raidžių ženkluose. Leng

V. KAVALIŪNAS

NUSIKALTAU ? ! . .

SIMUI KUDIRKAI

Tamsoj vergijos miškas šlama, 
Tamsoj iš kapo šaukia: — Mama!
Ir motina parklupus verkia — 
Plėšikas veržiasi j pirkią, 
Ginkluotas piautuvu ir kūju!
Duris ir langus jau apstojo!..

Pabėgt norėjau. — Nusikaltau?! 
Pykčiu teisėjų lūpos juda,
Grasina piautuvu ir kūju ...
Tėvyne, aš viską šiandien tau —
Ir baisų išdavimą Judo,
Ir kančią Sibire — aukoju!

vai galėjo būti renka
mas, pakartojamas, pa
dauginamas ir daugeliui 
rankų pasiekiamas. Ne- 
nykstančios mintys ta
po atviros, panešamos, ir 
daugumai prieinamos.

Žodžiai augo. Žodžiai 
tapo duona kasdienine — 
kaip poetai šiandien sa
ko:

"... Augo žodžiai.
Jie prasimušė pro us

nį ir pro svėrę
Jie prasimušė pro ak

menį ir plieną -
Niekas neįveiks, 
Nebeišmindžios jų!"

LIETUVIŠKAS ŽODIS, 
LIETUVIŠKA KNYGA

Baltos pievos, juo
dos avys - 

Kas išmano, tas pa
gano".

Nelengvas buvo lietu
viškos knygos kelias. Žo
dis keliavo iš lūpų į lū
pas — dainose, pasako
se, padavimuose, patar
lėse, mįslėse... Spaus
dintą rūbą jis įgijo (1547 
m) suMažvydo "Katechiz 
mo prastais žodžiais", 
kada gimė pirmoji lietu
viška knyga.

Ligi tol bajorai, dva
rininkai, kunigaikščiai, 
dvasiškiai naudodami 
lenkų, lotynų, prancūzų 
ar gudų bei rusų kalbas
— naudojosi jų raštais.

Kaimietis, baudžiau
ninkas savo grubiomis 
nuo sunkaus darbo ran
komis ir vargo prislėg
tom blakstienom — tik 
šventadieniais slebizuo- 
damas "ba-be-bo-bu" te
paganė tas aveles".

O tačiau lietuviškas 
žodis nestovėjo vietoje. 
Jis rinkosi atkakliai į 
knygas. Augo jaunoji 
karta — vis daugiau va
žiavo mokslų ieškoti že
mesniojo bei vidutinio 
luomo vaikų. Vis daugiau 
atsirado kunigų, dakta
rų, "daraktorių", moky
tojų, o su jais augo ir 
kūrėjų skaičius.

Be "Šventųjų Živatai" 
bei "kantičkų", malda
knygių, šventraščių, 
šimtmetinių kalendorių, 
bei "sapnų išguldymų" 
ir "Magelano kelionių”
— gimė vis naujos kny 
gos. Atėjo Donelaitis, 
Daukantas, Baranaus
kas, Maironis, Kudirka, 
Putinas, Krėvė, Braz
džionis ir t.t. ir t.t.

Gimė periodinė spau-

Melbourne, Australijoje rugpiūčio 1 d. buvo suruoštas trijų lietuvišką knygų pristatymas visuomenei:
J. Gliaudos — Simas, E. Čeki enis — Kad ji būtų gyva ir S. Rokienės — Vergijos kryžkelėse ir Grįžimas 
į laisvę. Nuotraukoje kalbėję apie šias knygas: M. Malakūnienė, A. Zubras ir A. Baltrukonienė.

da — "Aušra", "Varpas" 
... ir visi kiti, kurie at
ėjo jų pėdomis. Atsira
do žmonių vis geriau ir 
vis dažniau galinčių "to
se baltose pievose tas 
aveles paganyti".

Augo poezija, augo p r o^ 
za.

O per tuos kelis Nepri
klausomybės dešimtme
čius, galėtume sakyti — 
Lietuva knygomis pra
žydo. Raštyojas jau galė 
jo pakelti galvą — jis 
buvo išskiriamas, įver 
tinamas premijomis, pa 
minėjimais šventėse.

Knyga tapo nuolatinis 
ir pageidaujamas sve
čias lietuvio namuose.

Reikia atsiminti, kad 
lietuvis buvo išmokęs 
knygą gerbti ir vertinti. 
Su dideliu pasišventimu 
ir rizika gabeno knygas 
iš Prūsų spaudos drau
dimo laikais; slėpė nuo 
žandarų, dali josi su savo 
kaimynais. Net mano se 
nelis, atsimenu, tik ant 
švarios baltos staltiesės 
pasidėjęs atsargiai at- 
versdavo šventas mišių 
knygas bei giesmynus, o 
pabaigus — užvertęs pa
bučiuodavo ir vėl užkel- 
davo jas aukštai po bal
kiais pritaisyton lenty- 
nėlėn, kad mūsų vaikiš
kos rankos jų niekad ne 
pasiektų. Knyga jam bu
vo turtas, sunkiai įgyja
ma brangenybė, kurią jis 
didžiai gerbė ir to paties 
mokė savo vaikus bei anū
kus.

IŠEIVIJOS KŪRĖJAS IR 
JO DARBAI

"Idėjos, jei didžios, 
Nemiršta kaip žmo

nės..."

Kas rašo, sakome, ma 
tyt mėgsta rašyti. Mes 
vyresnieji priimame tai 
kaip taktą: rašė, kad tu
rėjo rašyti, — tam juk 
jis ir rašytojas, tam po
etas... Kaip lakštingala, 
negi galėtų negiedoti?

Kiek laiko jis tam ra
šymui sugaišta, iš ko 
duoną valgo, kiek uždir 
ba — atrodo neaktualu ir 
nesvarbu.

Girdėjom apie retkar- 
čiais duotas premijas se
niau Lietuvoje; skaitėme 
kad ir Amerikoj vienam 
kitam pavyksta gauti ge
radarių paaukotas kelių 
šimtų dolerių premijas 
už savo kūrinį — tai ir 
viskas. Ir tai ne regu
liariai — tik laimingu 
atveju. Daugelis ir šito 
nesulaukia.

Turbūt retas pagalvo
ja, kad ir rašytojas turi 
valgyti, turi turėti pašto 
gę, ifaikyti savo šeimą 
ir t.t.

Jeigu jau vietinis šio 
krašto rašytojas retas 
pragyvena vien "iš ra
šymo", nors jo knygos 
yra skaitomos tūkstan
čių žmonių ir perkamos 
bibliotekoms, mokyk
loms , skaitykloms ir ver 
čiamos į svetimas kal
bas — tai ką besakyti 
apie rašantį lietuvį, ku
rių darbus vien saujelė 
žmonių nuperka.

Skaitome, kad palikto
je Tėvynėje nei rašan
čių, nei skaitančiu ne
trūksta. Lietuviškas žo 
dis, nors spaudžiamas 
prie žemės, nors rusi
namas, vis kelia galvą į 
saulę. Kiekviena geres
nė grožinė knyga yra iš
perkama vos pasirodžiu
si.

Tik čia mums "lais
viems tarp laisvų" tos 
vertybės ir pirmenybės 
sąvokos susimaišė. Te
levizija, radio, plokšte
lės, laikraščiai, teatrai 
bombarduoja akis, ausis 
pojūčius — daromės at
bukę, tingūs — skęsta
me vakarų pseudo-kul- 
tūroje savąją užmiršda
mi.

Vakaruose lietuvis ra
šytojas varžtų neturi ir 
nejaučia. Jis laisvai ga
lėtų skelbti savo idėjas, 
savo mintis, tačiau jam 
trūksta leidėjų! Ir nėra 
vilties, kad tos sąlygos 
pagerėtų. O tos knygos, 
kurios surado leidėjus, 
kurios gimė per auto
riaus didelį pasiaukoji
mą ir darbą — ir iš tų 
didžioji dalis kur nors 
"trūnija" leidėjų sandė
liuose, platintojų dėžė
se. Mūsų žmogus, užsi- 
ėmęs materialinių gė
rybių kaupimu, norėji
mu pasirodyti geriau už 
Joną.—

Nebeprisiruošia jų 
nusipirkti, nes, girdi, 
neturįs laiko skaityti...

Ir taip sukas tas am
žinas ratas. Knyga yra 
tapusi, lyg ta "marti už 
vartų", kurios mes ne
pageidaujam — todėl ne 
beįsileidžiam į savo na
mus.

Anot a.a. A.Krausopa- 
sakymo: — Turi žmonės 
gražius namus turi dar 
gražesnes lentynas, o lie
tuviškai knygai vietos 
kaip nebuvo, taip ir nė
ra..."

Knyga pati dar beldžia
si į mūsų paradines — 

didžiąsias duris. Nejau
gi esame ‘tiek užsiėmę 
(busy in the backyard), 
kaip anglai sako, kad ne 
begirdime spaudžiamo 
skambučio?

ATSIDURIAM 
KRYŽKELĖJ

— I vieną pusę pir
myn eina rašytojas 

O skaitytojas žengia 
atbulas. -

Kiek jau išbarstyta, pa
likta pakelėse gerų kūrė
jų, dvasinių jėgų, kiek fi
ziniai pakirstų jau užklo
jome žeme ir kiek beli
ko? Kiek nutilo, nutyla 
ir dar nutils už geleži
nės uždangos? Kas su
skaitys; kas, kaip toje 
dainoje "surokuos"?

Kryžkelėse šakojasi 
keliai. Mes patys juos 
pasirenkam, mes patys 
ir eisime.

Nejau tik už geležinės 
uždangos lietuviškas žo
dis teišliks ateičiai gy
vas, o mumyse tik mer
dėjantis — nei skaito
mas, nei pergyvenamas.

Žodis yra kaip kūdi
kis — jam reikia nuola
tinio dėmesio, globos ir 
meilės.

Argi lietuviška knyga 
nesidaro panaši į tą pa
sakų karalaitę Sniegulę 
— tik dvigubai mari
nama:

Ten — Tėvynėje ji kas 
dien springsta

Maitinama rusiškuoju 
komunizmo obuoliu

O čia — mūsų pačių 
kasdien guldoma

Vis į gilesnį grabą ir 
užklojama 

Užmiršimo dulkėmis.
(Nukelta į 6 psl.)

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

• Aloyzas Baronas. VĖ
JAS LEKIA LYGUMA. Ro
manas. 178 psl. Išleido Lais
vosios Lietuvos knygų lei
dykla. Spaudė Draugo 
spaustuvė. Mecenatai M. ir 
B. Macianskai. Kaina 4 dol.
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O. Matukevičienė, Mūsų Pastogės motery skyriaus redaktorė, 
tęsia a.a. A. Krauso lietuviškų knygų platinimą Melbourne.

ETNINIU GRUPIŲ PARAMOS PROJEKTAS 
GALĖS TAPTI ĮSTATYMU Dr- JONAS GENYS

KNYGA KRYŽKELĖJE...
(Atkelta iš 5 psl.)

Tačiau, kaip ir toje 
pasakoje Lietuviškoji Žo 
džio Karalaitė nemiršta! 
Ji tik miega. Guli grabe 
ir negali pati prakalbėti, 
negali atsikelti. Reikia 
ją paliesti, paimti į gy
vas rankas — reikia to 
meilės pabučiavimo!

Kur tie karalaičiai?
Amžinos atminties di

dysis mūsų Melbourne 
knygnešys Antanas Krau
sas visą savo gyvenimą 
buvo Knygos Riteriu. Jis 
jas globojo, jis rinko, 
saugojo, išrašinėjo, siū
lė, siuntinėjo ir kur tik 
ėjo — vis nešėsi savo 
knygų maišelį. Jam už
teko noro, energijos ir 
pasiaukojimo lietuviš
kam žodžiui, jis buvo pa_ 
siryžęs gyvybę atiduo
ti.

Ir atidavė. Kai staiga 
mirtis jį paguldė neiaiku 
— jo ryšelis liko ant vie
šojo kelio, kelelio. Tuti- 
me, tiesa, dar vieną tik

rą knygnešį Melbourne
— tai p. N. Butkūnas,ku
ris jau ilgus metus savo 
stalą knygomis apkrau
na ir nukrauna sekma
dieniais prie bažnyčios 
mažojoje parapijos sa
likėje — bet negu uždė
si žmogui dvigubą naš
tą?

Ne vienas su nerimu 
dūsavome: kas stos į a. 
Krauso pėdas, kas per
ims jo pareigas ir jo 
vargą? Kas pakels jo 
paliktą knygą nuo viešo
jo kelio?

Ir štai, žiūrėk, paki
lo viena iš mūsų pačių
— taip pat kaip ir mes 
dirbanti, taip pat'"užsi
ėmusi”, taip pat, kaip ir 
mes pavargstanti. At
ėjo p. A. Matukevičie
nė ir savo kad ir silpno
mis moteriškomis ranko
mis, susirišo p. Krau
so paliktą knygų pundelį 
ir užsidėjusi ant savo pe
čių jau stovi prie mūsų 
sąžinės durų. Knyga vėl

Šiemet Amerikos kon
greso komisijoms buvo 
pristatyti du panašūs įs
tatymų projektai kurie 
nurodo, kad Amerikoje 
gyvenančioms tautybėms 
reikia suteikti paramą, 
išlaikyti jų kultūriniam 
palikimui. Atstovų Rū
muose, tokį įstatymo pro
jektą įnešė kongresma- 
nas R.C. Pucinski, ir jo 
projektas yra žinomas 
kaip ”House Resolution 
1499, The Ethnic Heri- 
tage Studies Acto of 
1971". Senate panašų įs- 
tatymo projektą įnešė 
senatorius R.S. Schwei- 
ker, ir šis bilius buvo 
žinomas kaip "S. 23, The 
Ethnic Heritage Studies 
Center 
Abu 
būtų 
tinti.
ną, 
prie mūsų lietuvių kul
tūros išlaikymo. Man ir 
kitiems lietuvių visuo
menininkams buvo proga 
gauti šių projektų kopi
jas ir su jais gerai su
sipažinti.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas dr. K. 
Bobelis, kuris taip pat 
yra Jungtinio Baltijos 
komiteto pirmininkas, 
ėmėsi rimtos akcijos 
šiuos įstatymų projek
tus paremti. Washingto_ 
ne buvo sudaryta specia-

Act of 1971”. 
šie projektai, jei 
įstatymais patvir_ 
būtų sujungti į vie- 
ir daug prisidėtų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

eina ieškoti savojo Prin
co — skaitytojo.

Todėl šiandieną, kol 
dar turime idealistų ra
šančių, kol dar turime 
pasišventėlių knygnešių 
— palengvinkime jų naš 
tą, palengvinkime nau
jai pradėjusiai p. Ma- 
tukevičienei, pagerbki
me senuosius knygne
šius Melbourne, Sydnė
juje, Adelaidėje ir kiek 
viename kampely — kur 
knyga eina ieškoti savo 
skaitytojo taurių rankų 
nešama.

Eikime visi vienu 
keliu!

Neškime knygą į sa
vo namus.

Ii šioms rezoliucijoms 
remti komisija: G. A. 
Buschman (estas), G. 
Meierovics (latvis) ir 
šių eilučių autorius (J. 
Genys). Š.m. balandžio 
mėn.'5 dieną ši komisija 
įteikė senatoriui Schwei- 
keriui ir kongresmanui 
Pucinskiui specialius 
raštus, kuriuos pasirašė 
visų trijų tautų atstovai. 
Abiejuose pareiškimuo
se buvo nurodyta, kad 
Jungtinis Baltijos Tautų 
Komitetas, reprezentuo
jąs virš milijono lietuvių 
latvių ir estų tautybės 
amerikiečių, remia šias 
rezoliucijas. Buvo pa
brėžta, kad "mes esam 
lojalūs šiam kraštui. Mū
sų įnašas yra platus, pra
dedant nuo mokslinių dar
bų iki aukščiausio pasi
aukojimo karo laukuose. 
Etninių studijų projek
tas žada mums užpelnytą 
pripažinimą..." Komisi
jos atstovas B. Albats 
taip pat padarė keletą 
specialių vizitų į senato
riaus Schweikerio, ir 
kongresmano Pucinski 
įstaigas.

Šių metų birželio 4 d. 
Senatorius Schweiker 
parašė man specialų as 
meninį laišką kuriame 
dėkoja už paramą jo pro
jektui. To paties mėne
sio 15 dieną, šis įstaty
mo projektas buvo apro
buotas Senato Darbo ir 
Viešosios Gerovės Ko
mitete ir prijungtas 
prie visuotino projekto, 
kuris vadinasi "Higher 
Education Amendments 
of 1971, bill S. 659". Šis 
jungtinis projektas tuoj 
buvo pristatytas s* a- 
toriams. Balsavimo dar 
nebuvo. Tad rašykime ir

• prašykime savo valsty
bių senatoriaus,.kad bal
suotų už šį bilių.

Apie šio projekto ge
rą eigą Senatorius 
Schweiker tuoj painfor
mavo Jungtinį Baltijos 
Tautų Komitetą ir atsiun
tė man visus kongreso 
darbų rekordus, kur taip 
pat yra patalpintas Jung 
tinio Baltijos Tautų Ko
miteto raštas, ir kitų tau
tų bei organizacijų raš-

tai. Ten pat yra vertin
gas pareiškimas, kurį 
padarė Dr. A. W. Novo- 
sitis, kaip JAV LB Cent 
ro valdybos vicepirmi
ninkas irlPhiladelphijos 
Miesto Respublikonų 
Tautybių divizijos co- 
pirmininkas. Š.m. rug
piūčio mėn. 6 d. senate

šis įstatymas (Bill S. 
659 — "Higher Educa- 
tion Amendments of 
1971") -* priimtas 51-0 
balsais.

Šios Amerikos Lietu
vių Tarybos, ir kitų or
ganizacijų pastangos ga
li ateity daug prisidėti 
prie mūsų kultūros ir mo
kyklų išlaikymo. Tikėki
mės, kad mūsų pastan
gos nenueis veltui, ir kad 
šis projektas ateity taps 
įstatymu.

IR SENOVIŠKAI, IR NE...

i Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE:

Šiandien žvelgiant į 
bendrą situaciją tarp rau 
donųjų Rytų ir demokra
tinių Vakarų, gal dau
gelis pasakys, kad ten 
yra viskas "senoviškai”, 
kaip buvo prieš ketvirtį 
šimtmečio: senutė Eu
ropa tebėra padalinta El
bės upe, kaip buvo 1945 
metais, vos tik karui pa
sibaigus. Taigi, tarytum 
niekas nepasikeitė nei 
"blogojon", nei "gero- 
jon" pusėn...

O visdėlto padėtis tru
putį keičiasi. Sovietai 
atstatė diktatūrinį rėži
mą Vengrijoj, žymiai vė 
liau — ir Čekoslovaki
joj. Spėliojama, kad slap
tai ruošiamasi "atstaty
ti", o gal tik kiek "patai
syti" ir Rumunijos reži
mą. Visko gali būti. Pa
gyvensim — pamatysim.

Tačiau, nežiūrint to 
visko, atrodo, sovietams 
jau nebevyksta taip akli
nai užtaisyti "geležinę 
uždangą", kaip ji buvo 
seniau, ypač Stalino lai
kais.

įMetę žvilgsnįvientikį 
Lenkiją, pamatysime 
daug,, ir gana svarbių, pa
sikeitimų, ligi vėlesnių
jų laikų — sunkiai besu- 
derinamų su komunis
tine doktrina, o tuo la
biau — su Kremliaus nu
rodymais.

Kodėl tie pasikeitimai 
įvyko — čia daug neaiš
kins im, tik priminsim du 
svarbius faktorius. Tie 
faktoriai — tai du lenkų 
sukilimai prieš komunis
tinę valdžią ir kardinolo 
Višinskio stiprus katali
kiškų vadžių laikymas sa
vo rankose. O kadangi 
kraštas perdėm katali
kiškas, su tuo turi skai
tytis ir komunistinė dik
tatūra.

Žvilgterėkime kiek 
smulkiau į faktus. At
kreipkime dėmesį į Len
kijos ir Vakarų Vokie
tijos santykius. Jie vis
dėlto eina į gerąją pusę. 
Nūdien Lenkijos žurna
listai gali laisvai atvyk
ti į Vakarų Vokietiją, 
prekybiniai ryšiai tarp 
tų dviejų kraštų irgi vys
tosi itin palankia krypti
mi. Vienas dalykas, ko 
tie du kraštai dar neturi 
— tai oficialių diploma
tinių santykių. Tačiau ir 
šis reikalas, tenka ma
nyti, bus išspręstas grei
tai.

Iš spaudos ir radijo 
matyti, kad Lenkija ta
rytum visiškai yra atsi
sakiusi staliniškųjų tarp
valstybinių "tradicijų", 
kurios jos santykiavimą 
ir prekybinėj srity leis
davo tik tarp Varšuvos 
ir Maskvos arba kitų So - 
vietų satelitinių kraštų.

Šiandien Varšuvos vy
riausybė, galima sakyti, 
prekyboje nusisuko nuo 
raudonųjų partnerių. 
Lenkijos anglis jau ne
beplaukia į Rytų Vokie
tiją. Šioji transakcija bu
vusi drastiškai nukirsta 
ir nebegavimas anglies

iš Lenkijos Rytų Vokie
tijos vyriausybei suda
rąs didelį galvosūkį. No
rėdama gauti lenkiškos 
anglies, ji nebegali kreip. 
tis į Maskvą ir paprašy
ti, kad iš tenai būtų pada
rytas spaudimas į Varšu
vą. Šiandien rytų vokie
čiai turi kalbėtis ne su 
Kosyginu ar Brežnevu, 
bet su Giereku.

Taigi, Lenkijos preky 
biniai ryšiai šiuo metu 
rišasi su visu pasauliu 
ir tai auga gana sparčiu 
tempu. O su prekyba, be 
abejonės, importuoja
mos į kraštą ir idėjos. 
Dėl paskolos ir preky
bos Lenkija šiuo metu 
tariasi ir su JAV.

Vokietijos suvieniji
mo klausimas yra gana 
sunkus šiandien. Vienok, 
jeigu tik JAV ir Sovietų 
Sąjunga — atitrauktų sa
vo kariuomenes iš abie
jų Vokietijų, tai gana 
greitai būtų suvienyta 
Vokietija. Tačiau ko1 to- 
kio kariuomenių atitrau
kimo, bent šiuo metu dar 
nesimato, Vokietija 
bus padalinta į dvi da?1" 
bent kuriam laikui... ls

Šiandien padėtis *Eų_ 
ropoj truputį kinta. 
kitimo * svarbiausiuoju 
"ledlaužiu", pripažinki
me, yra Lenkija. Jos pra
laužti "pirmieji ledai” 
Eurooje bus ryškiausiu 
pavyzdžiu ir kitoms vals
tybėms , kurios nešė ir te 
benešą nepakitėjusįso
vietinį jungą. Iš Lenkijos 
pavyzdžio, be abejonės, 
Europoje susidarė nau
ja, ligi tol negirdėta for
mulė, jog kiekviena Eu
ropos valsybė gali būti 
pirmiausia, daugiau ar 
mažiau, europietiška, 
bet ne azijatiška — so
vietiniu pavyzdžiu...

Lenkijoj esančioj 
Maskvos orbitoj, vien 
kolchozų panaikinimas, 
jau milžiniškas žingsnis 
pirmyn. Nors lenkams 
tai daug kraujo ir gyvy
bių kainavo (turint gal
voj 1957 ir 1971 m. suki
limus), bet jie — nuplo
vė tą komunistinę vergo - 
vės gėdą, ir tai jau bega
liniai daug laimėta...

Taigi, nūdien pasaulis 
gyvena neįprastų pasikei
timų atmosferoj.

Pranys Alšėnas

Kaina 3 doleriai. Gauna* 
ma Dirvoje ir pas platinto" 
jus.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Blossom muzikos centre 
garsusis Clevelando Pops 
orkestras, vadovau j a m a s 
Louis -Lane, penktadienį ir 
šeštadienį, rugpiūčio 27 ir 
28 d., 8:30 vai. vak. duos 
vertingą programą iš įvai
rių Broadway statytų ope
rečių. Dalyvauja solistai 
Bonnie Murray, Anita Da- 
rian, Tim Molen, Christo- 
pher Lachonas.

■ filatelijos kampelis
(8) ANTANAS BERNOTAS
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VIEŠNIA Iš FLORIDOS
Ona Josiukienė, iš St. Pe- 

tersburg, Floridos, atvyko 
aplankyti savo sponserę, p. 
Stefaniją Douvan, jos apsi
lankymu, esant moteriškai 
priežiūrai p. Douvan galėjo 
iš tų sveikatos namų su
grįžti į savo butą.

Ona Josiukienė giminiuo- 
jasi su čiurlioniais. Stefani
ja Douvan, gyvendama dar 
Detroite, tarp daugelio kitų 
tremtinių parkvietė p. Jo- 
siukienę iš Anglijos 1951 
metais. Metų vėliau, par- 
kviesta buvo ir jos duktė 
Dana su vyru Alfonsu Ar
lausku ir dukrele Aida.

Ponia S. Douvan, eilę me
tų tarnavus Detroito polici
joje, išėjus į pensiją atvy
ko gyventi Clevelande, savo 
brolio Tomo apartamente. 
Tomas prieš kelis metus iš
važiavo į Floridą, jo apar
tamentus tvarko jo sūnus 
Jurgis. Sesuo Stefanija pre
numeruoja sau ir Tomui 
Dirvą.

Ponia O. Josiukienė iš 
Detroito persikėlė į St. Pe- 
tersburgą, ten darbuojasi 
Lietuvių Klube, dainuoja 
chore. Jos vyras, Petras, 
ištremtas į Sibirą. (ks)

• Stefanija Douvan (Čiur
lionytė), SLA 14 kuopos na
rė, grįžo į savo butą 3219 
Rocky River Drive, Apt. 13, 
Cleveland 11, vakarinėje 
miesto dalyje. Ten ją gali
ma aplankyti, pasiųsti laiš
ką, ar pakalbėti telefonu: 
CL 2-2918.

Jos gydytojas yra dr. Al
fonsas Martus.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
KALENDORIUS

JAV išleido, be paprastų ir 
oro p. ženklų, dar šiuos naujus 
pašto ženklus: L Birželio 23 d. 
— 8 centų paminėjimui 10 m. 
sukakties nuo Antarktikos su
tarties pasirašymo. Piešinys— 
Antarktikos žemynas.

RUGSĖJO 12 D. 2 vaL p.p. 
Šaulių kuopos piknikas Dr. Pau 
tieniaus gyvenvietėje, 2733 East 
Overlook Rd.

2. Liepos 1 d. — 8 ę. Pašto 
Tarnybos Amerikoje įvedimo 
proga. Piešinys — tos tarnybos 
ženklas.

3. Liepos 4 d. — 8 c. pirmas 
serijos pašto ženklas paminėti 
Amerikos revoliucijos 200 metų 
sukakčiai. Simbolinis piešinys.

gė keliolika ir keliavo iš vieno 
Ispanijos galo į kitą. Kanonizuo 
ta 1622 m. ir laikoma Ispanijos 
patrone. Jos raštai išversti į 
daugelį kalbų.

###
SOV. SĄJUNGA išleido 10ka

peikų pašto ženklą Feodosijos 
miesto įkūrimo 2500 metų su
kakčiai paminėtL

RUGSĖJO 25 D. Tradięinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei- 
tininkųkoneertas.

SPALIO 9 D. Trečiasis abi
turientų pristatymas rudens ba
liuje.

SPALIO 17 D. Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos vėliavos 
šventinimas ir šventė.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
"Iškilmingojo Trejinio" balius 
šv. Jurgio parapijos salėje.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

pakviestas į Prahą, Čekijoje, 
kur buvo kito garsaus matemati 
ko Tycho Brahe asistentu. 1601 
m., Brahei mirus, Kepleris per 
ėmė jo vietą ir buvo imperato
riaus Rudolfo II dvaro astrono
mu. 1626 m. persikėlė į Ulmą, 
kur baigė savo mokslinius tyri
nėjimus. Mirė Regensburge. 
Kepleris apskaičiavo ir nusta
tė planetų judėjimo kelius apie 
saulę ir paskelbė kitus aukšto
sios matematikos dėsnius, pa
vadintus jo vardu. Turėjo įta
kos po jo sekusiems astro
nomams ir matematikams. Pa 
rašė keletą veikalų iš astrono
mijos ir matematikos sričių.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS vakarinėje Cleve
lando dalyje. Dėl sąlygų 
prašom skambinti telefonu 
941-7758.

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

ISPANIJA išleido naują ke
turių p. ženklų seriją su žy
miais ispanais. Čia dedame dvie
jų pezetų p. ženklą su šv. Tere
se Aviliete.

REIKALINGA ŠEIMI
NINKĖ našliui su 9 metų 
amž. vaiku, gyv. Naujosios 
parapijos rajone. Galės gau
ti butą ir maistą. Skambin
ti. vakarais po 7 vai. vak. 
481-1148. . (60-62)

• Norman P. Svvanson, 
buvęs All-American ir Pro- 
fessional Basketball žvaigž
dė, paskirtas Stroh alaus 
bravaro pardavimo sky
riaus vedėju Detroite.

Swanson pradėjo dirbti 
Stroh 1954 metais.

Stroh bendrovė savo skel
bimais remia Dirvą.

• Kelionė į šventą žemę 
ir Romą planuojama 1972 
metų vasario mėn. pabai
goj. Jai žada vadovauti — 
jau porą kartų ten buvęs — 
kun. Petras M. Urbaitis.

Suinteresuotieji ir norin
tieji pilnesnės informacijos 
terašo ar telefonuoja: Rev. 
P. M. Urbaitis, 6800 So. 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629. Phone: PR 8-2126, 
arba Clevelande kreiptis į 
Petrą Zigmantą, 381 Royal 
Oak Blvd., Richmond Hts., 
Ohio 44143, tel. 481-9055 
(skambinti vakarais).

• Arenoje ši ketvirtadie
nį, rugpiūčio 26 d., 8 v. v. 
Lord Layton ir Waldo von 
Erich turės sensacines im
tynes. Taip pat bus ir kitų 
imtininkų. Bilietai nuo 4 iki 
2 dol. gaunami Arenoje, 
3717 Euclid Avė.

NAMAI PARDUODAMI
Dviejų butų 67 St. South 

prie St. Clair. Pečius. 5 
kambariai viršuj e Jr 6 apa
čioje. Skambinti 391-5569.

(63-65)

šventoji Teresė Avilietė (pa
saulietinė pavardė: Teresa de 

;Cepeda y Ahumada, 1515-1582) 
bažnyčios mokslų daktarė ir kar- 
meličių vienuolių ordeno refor
matorė, į Avilos vienuolyną įsto
jo 1535 m. Po metų ji padarė 
vienuolės įžadus. Būdama vie
nuolyne turėjo vizijas, dvasinius 
pergyvenimus ir ekstazes, ku
riuos vėliau aprašė savo knygo
se. Savo aukšto stiliaus teologi
nes knygas ji surašė.kastiliečių 
tarme. Ne visiems jos knygos ir 
raštai patiko, netgi katalikų nūn - 
cijus Sega ją persekiojo, buvo 
įskųsta inkvizicijai, ir viena jos 
knyga netgi uždrausta platinti. 
Popiežiaus Pijaus IV leidimu ji 
surašė naujus įstatus karmelie - 
čių vienuolynams, pati jų įstei-

Feodosijos miestas guli Kry
mo pusiasalio rytiniame pakraš 
tyje prie Juodosios jūros ir yra 
neužšąlantis uostas bei kuror
tas. Archeologiniai radiniai ro
do, kad miestą įkūrė graikai VI 
amž. pr. Kristų ir tada jis vadi
nosi Theodosia. Graikai išThe- 
odosijos IV-I amž. pr. Kristų 
veždavosi į savo kraštą kvie
čius. Apie 1266 m. mieste įsiktl 
rė genoviečiai italai, kurie jį 
vadino Kaffa ar Kefe. 1475 m. 
miestą ir visą Krymo pusiasa
lį užėmė turkai, o 1774 m. rusai 
kurie tebėra ir iki šiol. Antro
jo karo metu miestą trumpai bu 
vo užėmę vokiečiai. Miesto apy
linkėse gausūs vynuogynai ir so 
dai. Yra ir pramonės. Gyvena 
apie 30,000 gyventojų, daugelis 
jų totorių kilmės.

**•
R. VOKIETIJA išleido 6 paš

to ženklų seriją su žymiais žmo • 
nėmis, kuriems 1971 m. sueina 
gimimo ar mirimo sukaktys. Čia 
dedame šios serijos 50 pfenin- 
gių p. ženklą su astronomu Jo
hannes Kepler iu.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Visais gyvybės, sveikatas 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
' INDĖLIUS.

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

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Johannes Kepler (1571-1630) 
gimė Weil, Wuerttemberge. 
Nors ir būdamas fiziniai ne
sveikas (luošų rankų ir menko 
matymo), jis pasiekė garsaus 
mokslininko vardą. Studijavo te
ologiją ir klasikinius mokslus 
Tuebingeno universitete, kur su
sipažino su Koperniko teori
jomis. Nuo 1594 iki 1600 m. dės
tė matematiką ir astronomiją 
Grąže, Austrijoje. 1600 m. buvo

GERIAUSIAS VEIKA
LAS APIE LIETUVĄ AN
GLŲ KALBA, redaguotas 
dr. Alberto Geručio, 460 
psl. Kaina 12 dol. Užsisa
kant per LNF '— 10 dol. 
čekius rašyti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., VVoodhaven, 
N. Y. 11421.

SIŪLOME ĮSIGYTI SIUOS 

VILTIES LEIDINIUS
J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.

160 psl.................................... :....................$3.00
E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl............. $5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į. LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. Kietais viršeliais. 526 psl.............$6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 

žlugimo. 408 psl.......................................... $5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje. 
216 psl. $3.00

DIRVA -
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu
egz.
egz.
egz.
egz.
egz.

- egz.

.... dol. ir prašau atsiųsti
SIMAS
KAD JI BŪTŲ GYVA
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ
AGONIJA
REZISTENCIJA

man:

DRAUGAS DON CAMILLO

Mano adresas: ................................. .. ..................................•_.

(pavardė ir vardas)

adresas:

adresas:
(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PLG S-gos SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Lietuvių Gy

dytojų Sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos suvažiavimas 
įvyks š.m. rugsėjo mėn, 
4-5 dienomis The Pier- 
re viešbutyje Fifth Avė. 
ir 61st St. New Yorke.

Suvažiavimo darbo
tvarkėje pirmą dieną, 
šeštadienį, dr. B. Matu
lionis (Wallum Lake, R. 
I.) kalbės tema "Lietu
vos gydytojo vaidmuo ko 
voje už savąją kultūrą 
ir ' laisvę". Ramūnas 
Kondrotas (Harvard Un- 
tas, Cambridge, Mass.) 
— "Keli bruožai iš Vik 
niaus Medicinos Drau
gijos vystymosi Lietu
voje 19-me amžiuje". Po 
paskaitų organizacinio 
darbo posėdžio pirmoji 
dalis.

Vakare tame pat vieš
butyje gydytojų ir svečių 
pabendravimas bankete.

Sekmadienį pasidalina 
žiniomis dr. Ed. Kamins
kas (Harvard u-tas, C am 
bridge, Mass.) tema — 
"Ląstelių auginimo re
guliavimas". Vet. dr. 
Petras Radvila (Bern, 
Šveicarija) tema — "Te 
tanuso profilaksė pas 
žmones ir gyvulius po 
sužeidimų". Dr. Rimgau
das Nemickas (Loyola 
u-tas, Maywood, III.)kal
ba tema "Myokardo re- 
vaskuliarizacija"; dr, 
Irena Giedrikienė (So. 
Orange, N.J.) —"Dešim
ties metų Phenylketonu- 
rijos apžvalga New Jer
sey valstijoje"; dr. Vyt. 
Damijonaitis (Pough- 
keepsie, N.Y.) — "Psi
chiatrijos evoliucija 
JAV po antrojo pasauli
nio karo". Po to seka 
organizacinio darbo po
sėdžio II-ji dalis, vaka
re — korporacijų ir kur
sų pobūviai.

Lietuviai gydytojai 
rengia savo suvažiavi
mus kas dveji metai, 
renkama Centro Valdy
ba, aptariami bendri rei
kalai, pasidalina nauj -a- 
siomis medicinos žir. 
mis bei išradimais.

Lietuvių profes h • ai 
suvažiavimai mūsų gy- 
venime turi didelę reikš
mę, ypatingai gydytojų 
suvažiavimai, nes lietu
vis gydytojas laisva
jame pasaulyje aptarnau 
ja 95% lietuviškos visuo
menės. Lietuvį gydytoją 
mes sutinkame visos lie 
tuviškose organizacijo
se, parengimuose, dau
gumas jų yra stambūs 
rėmėjai mūsų politinių 
bei kultūrinių reikalų.

Dabartinę PLGS ir 
ALGS Centro valdybą su 
daro dr. Vaclovas Pa- 
prockas1, pirm., dr. Vy
tautas Avižonis, vice
pirm.; dr. Bronius Ra- 
dzivanas, sekret. ir iž- 
din. Suvažiavimo komi
tetą sudaro dr. Marija 
Žukauskienė, pirm.; na

jos broliui 

JUOZUI ŽEMAIČIUI
širdingą užuojautą reiškiame

rės — dr. Aldona Skrip- 
kutė, dr. Anastazija Goel- 
nerienė ir dantų gyd. Re
gina Saldaitienė. (br)

PASIRUOŠIMAI IV-TAI 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTEI
I V-toj i Tautinių šokių 

Šventė įvyks 1972 m. liepos 
mėn. 2 d. Chicagos Amfite
atro patalpose, šiai šventei 
jau ruošiamasi smarkiu 
tempu. Repertuarai ir šokių 
aprašymų knygos jau iš
siuntinėtos visiems iki šiol 
užsiregistravusiems tauti
nių šokių vienetams.

1971 m. liepos 5-12 d.d., 
p. Jonyno soduose įvyko 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizuoti ir Tautinių šokių 
Instituto pravesti naujiems 
tautinių šokių mokytojams, 
paruošti kursai. Kursų pro
gramoms vadovavo Irena 
Šilingienė ir Ringailė Zoto- 
vienė, talkininkaujant visai 
eilei patyrusiems tautinių 
šokių mokytojams. Techniš
kai kursams talkininkavo 
IV-tos Tautinių šokių šven
tės Rengimo Komiteto pir
mininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. Diplomai buvo 
įteikti 37 kursus baigusiems 
tautinių šokių mokytojams.

Šių metų rugpiūčio mėn. 
15-22 d.d. Dainavos stovyk
loje, vykstant mokytojų 
studijų savaitei, Jadvyga 
Matulaitienė, buvusi 3-čios 
Tautinių šokių šventės me= 
minės dalies vadovė, ir Ga
lina Guobienė, pravedė Tau
tinių šokių mokytojams 
kursus.

Į Tautinių šokių šventę 
atvyksta šokėjų grupės ne 
tik iš Kanados, bet iš ketu
rių Pietų Amerikos valsty
bių ir Europos.

Registracija vis dar ve
dama pas Birutę Vindasie- 
nę, 6435 South Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629, 
USA, tel. (312) 925-5612. 
Registruojami ir visai nau
jai įkurti vienetai ar gru
pės.

I V-tos Tautinių šokių 
Šventės repertuarą sudaro 
sekantieji šokiai:

Jaunimo šokiai (amžius 
nuo 12 m. aukštyn): šus- 
tas, Gyvataras, Subatėlė, 
Audėjėlė, Rugučiai, Malū
nas ir Kubilas. Du paskuti
nieji turės šiek tiek pakei
timo pabaigai. Aštuonytis 
ir Ketvirtainis imami iš 
žalių sąsiuviniu, gi pirmieji 
iš knygos "Mūsų šokiai". 
Jaunystės šokis bus atsiųs
tas kiek vėliau.

Vyrams skiriamas tik 
vienas "Oželis" iš knygos 
"Mūsų šokiai”.

Mergaičių šokiai: Blez
dingėlė ir Sadutė — iš kny
gos "Mūsų šokiai”, o Line
lis — iš sąsiuvinio.

Vaikų šokiai (amžius 
8-12 m.): Suktinis, Noriu 
miego, Kalvelis — iš kny
gos ”Mūsų šokiai”, gi žil
vytis — iš sąsiuvinio.

IV-tos Tautinių šokių 
Šventės meninės dalies va
dovė yra Genovaitė Breich- 
manienė, 104 Bertram Dr., 
Dundas, Ontario, Canada, 
Tel. (416) 627-1420. Visais 
šokių išpildymo klausimais 

K. ir J. Karaliai

Mylimai seseriai BRONEI Lietuvoje mirus,

prašoma kreiptis pas ją. Gi, 
registracijos ir repertuaro 
knygas gauti — pas T. š. š. 
Rengimo Komiteto sekreto
rę Birutę Vindašienę.

Visoms jau egzistuojan
čioms ir naujai besikurian
čioms tautinių šokių gru
pėms linkime geros sėkmės.

PADĖKA

Korp! Neo - Lithuania 
Klestėjimo ir Stovyklos 
Fondui atsiuntė aukų šie 
kolegos:

Vytautas Abraitis $50.00; 
Stasys švedas $10.00; Da
nutė Senikas $10.00; dr. Jo
nas Maurukas $50.00; J. 
Lendraitis $5.00; dr. A. 
Skripkus $15.00; Petras Mi
talas $10.00; J. Butkus 
$5.00; dr. Step. Biežis 
$25.00; Mečys Šimkus 
$10.00; čes. Tamašauskas 
$10.00; Vaclovas Mažeiką 
$10.00; Juozas Matulevičius 
$15.00; Jonas Gaižutis 
$10.00; Vincas Gruzdys 
$25.00; dr. J. Bartkus 
$50.00; P. Kvedaras $10.00; 
St. K. Balys $6.00; Juozas 
Andrašiūnas $10.00.

Ta pačia proga primena
ma, kad stovykla įvyks 
rugpiūčio 29 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 6 d., į stovyklą gali 
atvykti ir neužsiregistravę.

Visiems aukojusiems ir 
kurie dar aukos Korp! var
du nuoširdus ačiū.

L. S. T.
Korp! Neo-Lithuania 

Vyr. Valdyba

• P. Stravinskas, eilės 
laikraščių bendradarbis, pa
skutiniuoju laiku gydyto
jams patariant gyvenęs 
Denvery Colorado, dabar 
ruošiasi persikelti į Chica- 
gą, ir apsigyventi kur Mar- 
ųuette Parko rajone, arčiau 
savo vaikų.

JAUNIMO GYVOJI DVASIA
Šių metų SAS CV-bos 

ruošiama studentų ateiti
ninkų stovykla vyks ryti
niame pakraštyje: Nerin
goje, Vermonte.

Stovyklos ideologinė te
ma yra: "Jaunimas ir gy
voji dvasia". Devynių dienų 
bėgyje diskutuosime gyvo
sios dvasios sąjūdžio idėją, 
jos ypatybes; kaip jinai iš- 
sireiškia jaunatvėje, kaip 
ją konservuoti ir priemo
nės, kurios padėtų dvasinei 
jaunatvei tobulėti.

N u m atytų pasaulėžiūri
nių paskaitų temos yra: 
"Dvasios atkūrimo būdai". 
Lietuviškosios dvasios mer
dėjimas, atsidavimas ame
rikoniškai "middle class" 
kultūrai. Temą pristatys 
dr. Elona Vaišnienė. "Kon
krečios Gyvenimo Tikrovės 
Teologija". Teologinės in
terpretacijos darbo, istori
jos, mirties, meilės ir lais
vės atžvilgiais. Prelegentas 
kun. V. Cukuras.

Paskaitos, kurios teiktų
informaciją yra sekančios: 
"Tautinės mažumos klausi
mas JAV-se". Šia tema kal
bės Mgr. Baroni, vadovau
jąs Ethnic Minorities Com- 
mission ir kun. Pugevičius. 
"Kas yra ateitininkas?" At
sižvelgiant į Antano Macei
nos parašytą straipsnį šia 
tema, Gintarė Ivaškienė 
teiks savo interpretaciją. 
"Amerikos ir Kinijos bend
radarbiavimo klausimas” ir 
kokią įtaką tai gali turėti 
Lietuvos ateičiai diskutuos 
Kęstutis čižiūnas. "1941 
metų sukilimas", šio istori
nio įvykio įvairius aspektus 
mums duos dr. A. Budrec- 
kis. "Lietuvių literatūros 
apžvalga 1968-1971". Kiek 
ir kokios knygos čia ir ten; 
kvalitetas, lygis ir t.t. teiks 
dr. Kęstutis Keblys. "Kaip 
sukelti revoliuciją”. Pax 
Romana suvažiavimą 1971 
apibūdins Jurgis Oniūnas.

Be paskaitų, turėsim lai
ko ^pabendrauti, padraugau
ti ir susipažinti su JAV-bių 
ir Kanados studentija. Ga-

Tverdamas tolimus žemynus, 

Viešpatie, atminki Lietuvą 
DAUMANTO CIBO SODYBOJE KALIFORNIJOJE
Viena įdomiausių vie

tovių pietinėje Kalifor
nijoje, matuojant lietu
viškuoju požiūriu, yra Ci
bų sodyba netoli mieste
lio Vista, į pietus nuo 
Los Angeles, arčiau San 
Diego.

Retu supuolimu visa 
Cibų šeima myli ne tik 
gamtą, bet, kas dar 
svarbiau, triūsą, darbą, 
plušimąsi joje. Beveik 
visi myli tiek gamtą, kad 
nori išvažiuoti prie eže
ro, pasimaudyti upėje ar 
jūroje, pagulėti medžių 
šešėlyje, pagrybauti, 
užlipti ant kalno, pasi
važinėti ir pasidžiaug
ti, kaip gražu, kokie nau
ji vaizdai.

Cibai tąjį grožį ku
ria. Dar nuostabiau, net 
gi tolimoje Kalifornijoje 
savo nedideliame ūkely
je kuria lietuvišką kultū
rą.

Sodyboje, kurią prieš 
eilę metų nupirko beveik 
pliką, dabar yra apie ke
turi šimtai skirtingų au
galų, medžių, eglių. Iš- 
piaustytas didelis lietu
viškas kryžius, kaip spin 
dūlys šviečiantis vidu
ryje. Metaliniai stiebai 
Lietuvos ir Amerikos vė
liavoms. Gausybė kaktų 
sų rūšių, net žydinčių 
pamatėme, o kaktusai žy 
di labai trumpai. Vis
kas tvarkingiausiai pri
žiūrima.

Beveik viską užsiaugi 
na namuose. Perka tik

lėsim pasidalinti mintimis, 
idėjomis, pažiūromis, pasi
ginčyti ir prieiti prie konk- 
krečių išvadų. Turėsim ir 
gana laiko dainoms ir spor
tui ir įvairiems pasilinks
minimams.

Stovykla prasideda sek
madienį, rugpiūčio 29 d., 2 
vai. p. p. ir baigiasi pirma
dienį, rugsėjo 6. Stovyklos 
kaina asmeniui: $40.00.
Stovyklavietės administra
cija parūpins kiekvienam 
stovyklautojui po čiužinį ir 
pagalvę. Patalynę reikia pa
tiems atsivežti.

Stovyklos vadovybę šiuo 
metu sudaro: Komendante: 
dr. Elona Vaišnienė, ber
niukų vadovas: Rimas Pet
rauskas, mergaičių vadovė: 
Birutė Balčiūnaitė, sporto 
vadovai: Regina Kryžinaus- 
kaitė ir R. Petrauskas. Sto
vyklos dvasios vadas: tėv. 
Tadas Degutis.

Prašom iš anksto užsire
gistruoti pas SAS-SIS se- 

GERIAUSIAI PA1LSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD . OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS >

druskos ir .miltų, iš ku
rių gaminasi puikiausią 
juodą, baltą duoną ir py 
ragaičius. Duoną kepa 
ąžuoliniame indelyje, 
dėl to turi nuostabiai ma
lonų skonį. Pagrindinės 
Cibų pajamos yra iš bi
čių. Cibas tikras specia
listas bitininkas, sodinin
kas.

Turėjome laimės būti 
pavaišinti. Tokio ska
naus maisto, ir tokio 
įvairaus, taip sveikai pa
gaminto kažin ar kitur 
gausi. Čia šeimininkų 
nuopelnas: Adelės Cibie- 
nės ir jos sesutės. Abi 
jaučia malonumą pradė
ti lauke darbuotis nuo 
penktos valandos ryto, 
iki vėlumos. Panašiai ir 
vyrai, tėvas Daumantas 
ir sūnus Kantrimas.

Maždaug prieš metus 
ten buvau. Šiemet jie 
turi dar naujų kūrinių. 
Iš lauko didelė, sieksniu 
vos apglobiama išpiova 
medyje, viršuje puošia
ma lietuviškų ornamem 
tų, apačioje įrašas: Tver

Cibų sodyboje. Iš kairės: Kantrimas Cibas, rašytojas Jurgis 
Gliaudą ir Daumantas Cibas. Toliau matyti plevėsuojanti Lietuvos 
vėliava. Alg. Gustaičio nuotrauka

kretorę: Bernadetą Tuti- 
naitę, 223 Lincoln Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11208. Tel. 
212-647-1406.

A t v a žiuokit. Įrodykite, 
<ad gyvoji dvasia egzistuo
ja mūsų tarpe ir mes ja ak
tyviai domimės. (m) 

damas tolimus žvaigž
dynus išgirsk, Viešpatie 
mane. Aš ūkauju Tavo 
pagalbos kasdieną.

Tai Daumanto malda. 
Jisai savita asmenybė, 
savą ir maldelįsugalvo
jo. Mintinga.

Prieangyje, tarp durų 
ir lango, išpiaustytas di
džiulis Vytis. Nudažytas 
atrodo kaip žalvarinis.

Įdėtos storos durys, 
išpiaustytos lietuviškais 
ornamentais, apkausty
tos geležimi. Masyvios.

Svečių kambaryje iš
pjaustyti lietuviška orna 
mentika snaigynai. Jais 
išpuoštos visos lubos. 
Vakare iš vidaus spinksi 
geltona, žalia, raudona 
šviesa — elektros lem
putės .

Kambariai išpuošti lie
tuviškais meniškais 
drožiniais — Daumanto 
Cibo kūryba.

Lentynos pilnos lietu
viškos spaudos.

Cibai turi 44 kalaku
tus, jau trijų mėnesių. 
Dar už dviejų-trijų mė 
nėšių jie užaugs iki 35 
svarų, tada eis į konser 
vavimo įtaisus, jų pačių 
namuose. Turės dviem 
metam kalakutienos. Ne- 
pardavinėję, nes tadarei-

kėtų mokėti mokesčius. 
Jei augina kalakutus , ne
galima auginti vištų, nes 
kalakutai gauna nuo viš
tų parazitų, ir išgaišta. 
Kitais metais augins kito
kių paukščių. Dvi ožkos 
duoda po galoną pieno į 
dieną. Sau pilnai užten
ka.

Vienas mūsų atvežė 
šeimininkams medelį, 
tuo prisidėdamas žalu
mynais išpuošti lietuviš
ką sodybą.

Alg. Gustaitis

• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl. 
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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