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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJAS BERLYNAS
SUSITARIMO DĖL VAKARINĖS DALIES IŠVAKARĖSE

Nors, kai šios eilutės 
buvo rašomos, susitari
mas dėl Vakarų Berlyno 
dar nebuvo galutinai pa
siektas, visi ženklai kal
bėjo už tai, kad žinios 
apie susitarimą aplenks 
šias eilutes. Maž daug 
prieš dvi savaites sovie
tų ambasadorius keturių 
valstybių derybose Piotr 
Abrasimov pradėjo 
spausti savo kolegas Ken 
neth Rush (JAV), Roger 
Jackling (D. Britanija) 
ir Jean Sauvagnargues 
(Prancūzija) paskubėti 
susitarti. Pirmą kartą 
po 22 metų trys Vakarų 
ambasadoriai galėjo kal
bėti ir derėtis nejausda
mi jokio spaudimo. At
virkščiai, jiems net at
rodė, kad dabar sovietai 
buvo prašytojo rolėje.

Faktinai, spaudimas 
buvo ne iš Vakarų pus ės, 
bet... Tolimųjų Rytų pu-

MASKVA STIPRINA KOVĄ 
PRIEŠ RELIGIJĄ

Kas mano ir skelbia, 
kad komunistinis reži
mas religijų atžvilgiu 
yra sušvelnėjęs, tas pats 
klysta ir kitus klaidina. 
Jei propagandiniais su
metimais bolševikai iš
leidžia vieną kitą katali
kų kunigą į Romą, ar iš
spausdina kokią propa
gandinę brošiūrą sveti
momis kalbomis, kur me 
lagingai įrodinėjama, 
kad Sovietų Rusijoje vieš
patauja religinė laisvė, 
tai daroma užsienio skai
tytojams mulkinti.

Štai šią savaitę Mask
vos "Pravda" paskelbė 
straipsnį, kuriame reika
laujama didesnės ateis
tinės propagandos ir sku
besnės kovos su religinė
mis atliekomis. Sociolo
ginė įvairių sovietų kraš
tų tyryba parodžiusi, kad 
"tam tikros žmonių ma
sės tiki į Dievą". Tai 
reikią šias religines at
liekas išnaikinti. Todėl 
"Pravda" kviečia visus 
agitatorius, mokytojus, 
rašytojus, dailininkus ir 
žurnalistus daugiau lai
ko pašvęsti kovai su tikin
čiaisiais.

Kadangi administra
cinis kovos metodas ne
davė gerų vaisių, bet iš
šaukė “dar didesnį pasi
priešinimą, tai dabar siū
lomas psichologinis me
todas. Reikią individu
aliai su kiekvienu tikin
čiuoju kalbėtis, įeiti į jo 
vidų, palenkti jo galvoji
mą ateizmo kryptimi.

Esą pastebėta, kad pi
liečiai vis daugiau nau
dojasi bažnyčių apeigo
mis ir papročiais. Vai
kai krikštyjami, sutuok
tuvės daromos bažnyčio
se. Šitom religinėm at- 
liekanom reikią aktyves
nių kovos metodų. Civi
linė metrikacija, gimi
mo pažymėjimų išdavi-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sės. Paskutinį kartą čia 
sustodami prie Maskvos 
ir Bonnos santykių (rug
piūčio 11 d. Nr.) pastebė
jome, kad iš derybų dėl 
Berlyno galėsime su
prasti kokį įspūdį sovie
tams padarė numatomas 
prezidento Nixono vizi
tas į Pekiną. Dabar tu
rime atsakymą: sovietai 
skuba susitvarkyti su 
savo vakarinėm sienom, 
kad turėtų laisvesnes 
rankas Tolimuose Rytuo
se.

Sovietų interesai rei
kalauja galima greičiau 
susitarti dėl Berlyno, 
kad tuo būdu privesti 
prie ratifaikacijos jų ne
puolimo sutarties su Va
karų Vokietija. Kaip ži
nia, Brandto vyriausybė 
susiejo jos ratifikaciją 

mas turįs būti susietas 
su šventine nuotaika. Rei
kalinga įvesti į apeigas 
”socialistines” tradici
jas, kurios atitiktų komu
nistinę pasaulėžiūrą.

Ypatingai ateistinis 
auklėjimas sustiprintas 
mokyklos e, uni ver s ite- 
tuose ir agitatorių kadrų 
eilėse.

Taip pat "Pravda” rei
kalauja griežtesnės 
antireliginių įstatymų 
vykdymo kontrolės. At
eistinis auklėjimas sieti
nas su "buržuazinės re
liginės propagandos" kri
tika, kad "kapitalistinių 
kraštų" reakcinis kleri
kalizmas būtų išaiškin
tas ir sukliudytas religi
jos pagalba" socialisti
nei ideologijai kenkti.

Iš šio "Pravdos" ve
damojo aiškiai matome, 
kad komunistinė Rusi
ja yra pasiryžusi pa
laipsniui išnaikinti vi
sas religijas. Jei orto
doksų bažnyčiai sutei
kiama dar šiokių tokių 
privilegijų, tai ne iš mei
lės, bet dėl intereso .‘to
ji bažnyčia dabar ištiki
mai talkininkauja komu
nistinės valstybės tiks
lams.

KVIEČIA TALKON 
SOCIALDEMOKRATUS

Maskva kaip įmany
dama stengiasi V. Euro 
pos socialistines parti
jas, prisivilioti savo pu
sėn. Ypatingai jiems rū 
pi V. Vokietijos SPD (so 
cialdemokratai) ir Ang
lijos Labour Party (dar 
biečiai). Be abejo, Mašk 
va džaugtųsi, jei Itali
jos ir Prancūzijos soci
alistinės partijos padė
tų tų valstybių komunis
tams paimti valdžią į sa
vo rankas. Todėl "Prav-
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su susitarimu dėl Vaka
rų Berlyno. (Lygiai kaip 
ir tolygios sutarties su 
Lenkija, kur pripažįs
tama Oderio-Neisės li
nija teisėta siena.)

Toji ratifikacija so
vietams reikalinga toli
mesniems jų siekiams 
įgalinti:

A. Sušaukti Europos 
saugumo konferenciją; 
ir

B. pradėti derybas 
dėl Rytų - Vakarų kariuo- 
menių sumažinimo Vi
durio Europoje.

Tąja konferencija ir 
derybomis Maskva norė
tų sustiprinti savo va
karinį užnugarįkonflikto 
su Kinija atveju.

Derybose dėl naujo Va
karų Berlyno statuso di
džiausią galvosūkįsuda
rė sovietų noras prok
lamuoti, kad Vakarų Ber
lynas yra trečia vokiečių 
valstybė. Bonnos vyriau
sybė (ir trys Vakarų di
dieji) su ta pažiūra 
tylom sutiktų, jei kartu 
būtų pripažinta ir Vaka
rų Berlyno teisė turėti 
specialius santykius su 
Vakarų Vokietija. Prak
tiškai tai reikštų, kad 
Bonnos seimas daugiau 
nerinktų Vakarų Vokie
tijos prezidento Vakarų 
Berlyne, jame neposė
džiautų Bonnos vyriau
sybė, o prezidentas ne
atliktų jokių oficialių pa
reigų, tačiau kartu Va
karų Vokietijos vyriau - 
sybė, Vakarų Berlyno 
prašoma, turėtų teisę jį 
atstovauti užsieniuose, 
įskaitant ir Rytų Euro
pą. Vakarų Berlyniečiai 
turėtų tokią pat teisę lan
kytis Rytų Vokietijoje ir 
Rytų Berlyne kaip ir Va
karų Vokietijos gyvento
jai. Dėl susisiekimo tarp 
Vakarų Berlyno ir Vaka
rų Vokietijos, atrodo, 
bus sutarta kad prekės 
bus gabenamos užplom
buotuose vagonuose, tas 
Vakarų pusėje uždėtas 
plombas nuimti galės tik 
adresatas, taip pat jokių 
kliūčių nebus daroma ke
leivių susisiekimui, jei 
jie turės galiojančius Va
karų Vokietijos ar Vaka
rų Berlyno liudijimus.

Galų gale daugiausiai 
ginčų sukėlė tik klausi
mas, kas atstovaus Va
karų Berlyną tarptautinė
se organizacijose — 
paskutinio karo sąjungi
ninkai ar Vakarų Vokie
tija ir kas leis sovie
tams atidaryti savo ge
neralinį konsulatą Vaka
rų Berlyne: sąjunginin 
kai, t.y. trys Vakarų ko
mendantai ar Vakarų 
Berlyno senatas.

Kaip matome, susi
tarimas praktiškai daug 
ko nepakeis, tačiau eili
nių žmonių gyvenimo ir 
susisiekimo sąlygas 
kiek palengvins, o to kaip 
tik ir reikalavo Bonnos 
vyriausybė.

Vilniaus katedra, statyta 1387 m. Jogailos rūpesčiu, turėjo eilę koplyčią, tarp kurių žymiausia ir 
gražiausia buvo šv. Kazimiero koplyčia, įrengta 1636 m. karaliaus Zigmanto Vazos rūpesčiu ir lėšo
mis. 1945 m. komunistinė valdžia katedrą paėmė savo žinion, uždraudė joje laikyti pamaldas, pašalino 
nuo viršaus šventųjų statulas ir kryžių, o 1953 m. šv. Kazimiero karstą perkėlė į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje. Katedra buvo paversta meno galerija ir koncertų sale. Komunistinė valdžia Vil
niuje uždarė 28 bažnyčias, paversdamas jas muziejais, kino ir šokių salėmis, sandėliais ir sporto salė
mis.

SVETIMI KORESPONDENTAI IR LIETUVA
Dažnai tenka skaityti 

svetimoje ir savoje spau 
doje apie dabartinę Lie
tuvą. Apie ją rašo sveti
mi ir savi žurnalistai, 
įvairūs pr op agandis tai, 
komunistų pareigūnai, vi
sokie pataikūnai ir Gru
šo "karjeristai". Iš ko
munistinių pareigūnų, pa- 
taikūnų ir karjeristų, ži
noma, su žiburiu tiesos 
nesulauksi. Jie tarnau
ja ištikimai Maskvai ir 
meluoja susirietę. Šiek 
tiek tiesos prasiskver
bia svetimų kraštų žur
nalistų aprašymuose 
apie Lietuvą. Bet ir šie 
nėra visai laisvi. Neuž
mirškime, kad į Sovietų 
Rusiją įsileidžia ne kiek 
vieną žurnalistą. Jei žur
nalistas yra leidžiamas į 
Maskvą kaip svetimos 
valstybės koresponden
tas, tai jis pirmiausia ge
rai apuostomas, ar jis 
yra patikimas bolševiki
nei ideologijai, ar jis 
nekenks sovietų intere
sams, ar jį galima bus 
palenkti savo naudai ko
kiomis nors lengvato
mis, ar jis turi kokių as 
meninių silpnybių, ku
rias galma panaudoti 
bolševikinės propagan
dos labui. Taigi, šie. sve
timi žurnalistai, kaip jie 
besistengtų būti objekty
vūs, vis tiek jie turi ati
duoti tam tikrą duoklę ko. 
munistinės santvarkos 
naudai. Todėl šių sveti
mų žurnalistų aprašy
mai nėra visiškai pati
kimi. Juos tenka skaity
ti labai kritiškai, atsi- 
jojant tiesą nuo melo.

Kaip pavyzdį norėčiau 
panagrinėti anglų "The 
Times" dienraščio ko
respondento Maskvoje 
David Bonavia straips
nį apie Vilnių. Jis būdin
gai pavaizduoja Vilniaus 
bažnyčių gausumą, jo 
žmonių pamaldumą, ta
čiau jis daro kai kurias 
klaidingas išvadas. Ar 
bolševikų valdžia jaučia-

M. SARGENIS

si nepatogiai, kad Vilnių* 
je daugybė bažnyčių netu 
ri kunigų, tenka labai abe 
joti. Juk bolševikai sie
kia Lietuvoje išnaikin
ti kunigus, kad galėtų ir 
likusias bažnyčias pa
versti "technikos labora 
tori ja, mžno galerija, su 
venyrų ir svaigalų krau
tuve ar ateizmo muzie
jumi", D,. Bonavia žo
džiais betariant.

Tuo mes tikime, kad 
"katalikų bažnyčios yra 
gausiai lankomos, nes 
Lietuva tebėra pagrin
dinė katalikiškoji tvir
tovė Sovietų Sąjungoje". 
Tačiau naivu skelbti, kad 
"Lietuvos valdžia išlei
džia net prabangią kny
gą anglų ir italų kalbo
mis apie bažnyčios pa
dėtį respublikoje. Tai 
ženklas, kad Baltijos 

valstybėse yra šiek tiek 
laisvesnė kultūrinė at
mosfera, kaip kitose So 
vietų Sąjungos dalyse". 
Šios propagandinės kny
gos išleidimas nėra joks 
laisvės ženklas, o yra 
paprastas propagandi
nis mulkinimo įrankis. 
Jei bažnyčios yra paver
čiamos svaigalų krau
tuvėmis ir ateizmo mu
ziejais, o kunigai už re
ligines apeigas kišami į 
kalėjimus, tai kokia ten 
yra "kultūrinė" laisvė?

Reportažo autorius ne 
tiksliai aiškina ir prie
žastis, kodėl Lietuvoje 
rusinimas vyksta lėčiau, 
negu Latvijoje ir Estijo
je. Jis mano, kad .Lietu
va strategiškai nėra to
kia svarbi Sovietų Sąjun 
gai, kaip Latvija ir Esti
ja. Tai neteisingas aiški
nimas. Lietuva Rusijai 
visuomet buvo svarbiau
sias strateginis punktas, 
nes per ją eina tiesiogi
nis kelias į V. Europą. 
Rusinimas Lietuvoje 
vyksta lėtesniu tempu

dėl psichologinių
priežasčių. Lietuviai vi
sais amžiais buvo at
kaklesni kovotojai dėl 
savo gimtosios kalbos, 
savos religijos ir kultū
ros.

Pagirtinas korespon
dento tvirtinimas, kad ••is visų oarujos tautų 
lietuviai turi gražiausią 
istoriją — jie patys pra
eity yra buvę nemenka 
jėga ir daug kartų ka
riavę su rusais, kaip ly
gūs su lygiais. Kultūrinė 
įtaka yra daugiau ėjusi 
iš lenkų ir vokiečių, ne 
gu iš rusų". Toliau vėl 
nušnekama, kad yra kaž 
kokie Sovietų Sąjungos 
nepagydomi priešai. 
Leiskite paklausti p. Da
vid Bonavia, ar galima 
anglą pagydyti taip, kad 
jis norėtų būti rusų ver
gu?

Korespondentas ban
do mus, lietuvius, prie 
dabartinės padėties pri
pratinti, kai jis skelbia: 
"Lietuva pirmą kartą pa, 
sidarė Rusijos provinci
ja 1795 m., po Lenkijos 
padalijimo ir išbuvo to
kia iki I pasaulinio ka
ro. Todėl vis tiek, kaip 
skaudu lietviams būtų 
prisiminti trumpą nepri
klausomybės laikotarpį, 
dabartinė padėtis jiems 
nėra visiškai naujas da
lykas". Korespondentas 
užmiršo ar nežinojo, kad 
lietuviai nuo 1795 m. iki 
1918 m. atkakliai kovojo 
prieš carinės Rusijos 
jėga primestą Lietuvos 
okupaciją, kaip lygiai ir 
šiandien tie "nepagydo
mi Sovietų Sąjungos prie 
šai" kovoja dėl visiškos 
Lietuvos nepriklausomy 
bė, o ne dėl trupinio bol 
ševikų propagandos su
falsifikuotos "laisvės".

Po visų žiaurumų, ku 
riuos esame patyrę Sta
lino žvėriško sadizmo 
metais, po Simo Kudir- 
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LEISKIME VAIKUS LIETUVIŠKON MOKYKLON!
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B Europos lietuviai KAIP RUSAI PLANAVO
/

LIUDAS VISMANTAS
UŽGROBTI EUROPĄ m

PAVERGTŲJŲ TA'JTIĮ SAVAITĖ ANGLIJOJE
Šiemet Pavergtųjų Tautų savaitė vyko daugelyje 

D. Britanijos miestų, bet reikšmingiausia buvo Lon
done. Ją suorganizavo British League for European 
Freedom. Talkininkavo visos bolševikų pavergtos 
tautos. Lietuviams atstovavo DBLS sekretorius A. 
Pranckūnas.

Liepos 19 d. Howard Hotel buvo spaudos konfe
rencija, kuriai pirmininkavo lady Birdwood, Ji iš
samiai supažindino anglų, ir egzilų žurnalistus su 
šios savaitės reikšme. Buvo išdalinta gausi me
džiaga apie pavergtąsias tautas.

Liepos 20 d. Parlmento rūmuose buvo suruoš
tas priėmimas, kurio rėmėjai buvo parlamento na
rys John Bigs-Davison ir Lord Branby. į priėmimą 
atsilankė nemaža parlamento narių ir pavergtų tau
tų 'atstovai. Parlamento nariai buvo supažindinti 
su pavergtų tautų dabartine būkle.

Liepos 22 d. egzilų atstovai pasimatė su dviem 
aukštais D. Britanjos užsienio reikalų ministerijos 
valdininkais. Jiems buvo įteiktas memorandumas. 
Šis oficialus egzilų atstovų priėmimas užsienio rei 
kalų ministerijoje yra tam tikras Pavergtųjų Tautų 
Savaitės pripažinimas D. Britanijoje.

Liepos 23 d. Ukrainiečių sąjunga surengė priė
mimą, kuriame dalyvavo nemaža anglų politikų ir eg 
žilų atstovų. Ukrainiečių jaunimas atliko meninę pro
gramą.

Liepos 25 d. įvyko masinis viešas susirinki
mas Fulham miesto salėje. Susirinkimą atidarė La
dy Birdwood. Scenoje plevėsavo pavergtų tautų vė
liavos, jų tarpe ir lietuviškoji trispalvė. Lietuvių 
vardu susirinkime kalbėjo jaunosios kartos atsto
vas A. Gasiūnas. Pagrindinę kalbą pasakė leidėjas, 
žurnalistas, trijų knygų autorius Tom Stacey. Jis 
pabrėžė, kad net ir britų laisvei gresia raudonasis 
pavojus. xMums atrodo, kad šita tiesa jau nebe šian
dien yra aiški, tik kažkodėl laisvųjų tautų vėluojama 
tai suprasti.

Susirinkimo pabaigoje buvo priimta bendra re
zoliucija, kurioje pasmerkiamas rusiškasis komu
nistinis imperializmas ir kviečiamos visos tautos 
solidariai jungtis į bendrą kovą prieš bendrą prie
šą — sovietinę Rusiją, už pavergtųjų tautų laisvę.

Anglijos lietuviai šioje savaitėje yra vieni iš 
v.;.--Pagarba jiems!*** s

• Šią vasarą Lugane, Šveicarijoje, mirė Ma- 
falda Šaulienė, Lieuvos nepriklausomybės akto 
signataro ir diplomato dr. Jurgio Šaulio našlė. Ve
lionė buvo gimusi 1888 m. Neapolyje, Salvatini šei
moje. Ji buvo išgarsėjusi Vokietijoje kaip pirma
eilė operos dainininkė. Ji daug metų dainavo Ber
lyno operose.

Dr. Jurgis Šaulys mirė 1948 m. Jis buvo palai
dotas netoli Lugano, San Giorgio parapijos kapinė
se. Ant jo antkapio yra užrašai lietuvių ir italų kal
bomis, kurie pažymi, jog čia palaidotas Lietuvos 
ministeris, nepriklausomybės akto signataras.

• Žentą Tenisonaitė-Hellemans išvertė į ne- 
derlandų kalbą pluoštą lietuvių poezijos, kuri dabar 
pasirodė atskiru leidiniu, pavadintu "Eensteenheef- 
tgeenhardt". Tai 88 puslapių knygelė, kurioje yra po 
du ar tris eilėraščius: Maironio, J. Baltrušąičio, F. 
Kiršos, A. Giedriaus, Putino, B. Sruogos, S.Santva. 
ro, J. Tysliavos, J. Aisčio, A. Miškinio, B. Braz
džionio, G. Tulauskaitės, K. Grigaitytės, L. Andrie, 
kaus, V. Mačernio, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, V. 
Šlaito, L. Sutemos, A. Mackaus ir kt. Iš viso per 40 
poetų, beveik išimtinai laisvajame pasaulyje gyve
nančių.

Šiai knygai įžangą apie Lietuvą parašė vertėja 
Z. Tenisonaitė. Ją lietuvių kultūros klausimais pa
pildė rašyt. A. Vaičiulaitis.

Ši antologija kaštuoja 110 belgų frankų ( priedo 
dar pašto išlaidų apie 10 frankų). Gaunama šiuo ad
resu: Ultgeverij Orion - Desclee De Brouwer NV, 
De Eladen voer de Poezie (Een steen heeft geen 
hart), Wijngaardplein 15, 8000 - Brugge, Belgium, 
Europoe.

• Buvę "Pienocentro" bendradarbiai yra pasi
ryžę išleisti informacinį leidinį "Žemės ūkio garny, 
binė kooperacija nepriklausomoje Lietuvoje 1920 - 
1940". Šio leidinio iniciatorius ir pagrindinis ruo
šėjas yr.a Jonas Glemža, buvęs ilgametis "Pieno
centro" valdybos pirmininkas ir vyriausias direkto
rius. Visa knygos medžiaga jau paruošta ir atiduo
ta "Nidos" leidyklai Londone išleisti. Knyga leidžia
ma lietuvių kalba, bet bus paruošti anglų ir vokiečių 
kalbomis platūs pagrindinių žinių ir statistinių duo
menų konspektai. Ji kainuos 10 dol. Pageidaujamos 
aukos. Siųsti: J. Glemža, 7262 Hirsau, Conventrain 
33, W. Germany, Bankkonto Nr. 5890428, Staedt. 
Girokasse Stuttgart.

Čekų generolas Sejna, 
1968 metais JAV konsula
te Trieste pasiprašęs po- 
litinės prielgaudos, štai 
ką pasakoja toliau apie 
sovietų planus užgrobti 
visą Europą.

— Pirmasis puolimas 
būtų pats sunkiausias. 
Bet tai įeina į sovietų 
apskaičiavimus. Pasie
kus Reiną, iš čekoslova
kų armijos nebeliktų be
veik nė vieno kareivio, 
tas pats atsitiktų ir su 
rytų vokiečių armija. 
Lenkų parašiutininkai, 
kurie šiuo metu yra skait. 
lingesni, skirti pulti va
karų vokiečių užnugario 
pozicijas. Rusai laimė
tų visuose planuose, nes 
jų kariuomenė mažai ka
riautų per tas tris dienas 
ir abiejų Vokietijų armi-

I
guma lietuvių yra tokie 
naivūs, jog jie tikisi ”kO' 
munizmą padaryti žmo
niškesnį”. Iš vilko kaip 
bedarysi lapę, vis tiek 
jis liks vilkas, ir iš la
pės kaip bedarysi vilką, 
vis tiek ji liks lapė.

Labai dėkingi esame 
korespondentui D. Bona- 
via už tiesą ir pagyrimus 
bet negalime dėkoti už jo 
norą pripratinti lietu
vius komunistinei vergi' 
jai ir pasitenkinti lais
vės trupiniais.

Korespondentai ir Lietuva

> (Atkelta iš 1 psl.) 
kos tragedijos ir jo teis
mo mes nesame linkę ti- 
kėti, kad "Lietuvos ko
munizmas yra švelnes
nės rūšies". Betkoks ko-

• ••

munizmas visur skelbia 
priešams mirtį, o laisvę 
tik komunistams, tole
ranciją jų pataikūnams 
ir bendradarbiams.

Nemanome, kad dau

čekų generolas Sejna, 1968 metais vakaruose pasiprašęs politinės 
globos, kalbasi su laikraštininku.

Maskva...
(Atkelta iš 1 psl.) 

da" vėl pasiūlė V. Eu
ropos socialdemokra
tams bendradarbiauti su 
komunistais. "Ideologi
niai skirtumai nesą kliū
tys politiniam bendra
darbiavimui konkrečiais 
klausimais".

Kadangi Maskva žino, 
kad nesuvilios V. Euro
pos socialistų, tai ji iš
kiša ant savo meškerės 
"taikos 
gurno" 
nenori 
nenori 
komunistų "taika' 
pagrįsta Grečko patran
komis ir komunistų "sau
gumas" yra pagrįstas 
NKVD teroru, priverčia
mojo darbo stovyklomis 
ir sveikų žmonių depre- 
savimu beprotnamiuose.

V. Europos socialde
mokratai prieš penkioli
ka metų yra nutarę su ko 
munistais nebendradar
biauti ir šio nutarimo šių 
metų Helsinkio kongre
sas nepakeitė.

Be abejo, Maskva įky
riai ieškos plyšių social
demokratuose. Ypač ji 
veržiasi į socialdemo
kratinio jaunimo eiles. 
Ir V. Vokietijoje yra ne
maža aklų socialdemo
kratinių jaunuolių, kurie 
bendradarbiauja su vo
kiečių komunistais. Ta
čiau SPD stengiasi tuos 
jaunuolius arba sudraus
minti arba išmeta iš par
tijos.

Demokratiškai galvo- 
jantiems socialistams 
komunizmas yra peilis 
po kaklu. Todėl numa
nus socialistas nenori 
kabintis ant komunisti
nės meškerės, su kuria 
siekiama žuvų žiaunas 
sudraskyti.

Tačiau pasitaiko nai
vių socialistų, kurie pa
sikabina ant šios meške - 
rėš. (ms)

ir tautų sau- 
masalą. Kas gi 
taikos ir kas gi 

saugumo? Deja, 
" yra

jos, įskaitant ir čekų, lik
tų beveik visiškai sunai
kintos.

Antroji puolimo ban
ga okupuoja ir išvalo te
ritoriją, paruošdama in
vazijai į Prancūziją, Be- 
nelux ir Angliją. Jei ru
sai sau vieniems pasilie
ka užimti Prancūziją, tai 
dėl paprastos priežas
ties. Jokiu atveju jie ne
nori rizikuoti, kadnepra 
sidėtų "fraternizacija" 
tarp prancūzų, čekų, len
kų, vengrų ir rumunų. 
Prancūzijos okupacijos 
vyriausybė jau sudaryta 
popieriuje. Vyriausiu 
viršininku paskirtas Kar 
patinio fronto rusas ko
mendantas. Miestų bur 
mistrai, civiliai adminis
tratoriai, politiniai komi 
sarai, policijos valdinin
kai jau yra iš anksto nu
matyti, parenkant ne iš 
prancūzų komunistų t bet 
iš rusų, kurie atvyks kar- 
tu su armija.

Viskas iki detalių pa
ruošta. Yra atspausdin
ta milijonai atsišauki
mų, maisto kortelių, 
skelbimų, kurie skirti 
Vokietijos ir Prancūzi
jos okupuotiems mies- 

■ tams. Yra sudarytas 10, 
000 asmenų sąrašas, ku. 
rie bus areštuoti Vokie
tijoje pirmąją okupaci
jos dieną. Kiekviename 
rusų padalinyje Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje ir Ry 
tų Vokietijoje jau suda
ryti kariniai tribunolai, 
turį užduotį vietoje teis
ti "karo nusikaltėlius". 
Prancūzų likvidavimo są^ 
rašas irgi sudarytas. 
Jame yra keliasdešimt 
tūkstančių politikų, sa
vivaldybių atstovų, bur
mistrų, kariškių, profe 
sinių sąjungų vadovų ir 
aktyvesnių narių, žurna_ 
listų ir visų tų kurie 
daugiau ar mažiau remia 
dabartinį režimą. Aiš
ku jų teisėjais bus tik 
rusai.

Tarp rusų kariuome
nės, kuri šiuo metu sto
vi Rytų Vokietijoje, yra 
"8-ji elito armija". Du 
šios armijos korpai, 28 
ir 57, turi po parašiuti
ninkų divizijas iš 10,000 
asmenų.

29-toji parašiutininkų 
divizija esanti Naum- 
berge ir 39-toji Ordru- 
fe, turi misiją nusileisti 
Prancūzijoje. Didžiuma 
politinių komisarų ir 
žvalgybos karininkų kal
ba gerai prancūziškai ir 
angliškai. Jie supažindin 
ti su prancūzų įstaty
mais ir papročiais. Jų 
vaidmuo pirmąją karo 
dieną sunaikinti ryšio 
mazgus (telefono, radi
jo, geležinkelių, tiltus) 
ir padedant esantiems 
Prancūzijoje agentams, 
susprogdinti fabrikus, 
elektros centrines, kai 
kuriuos karinius įrengi
mus ir sukliudyti mobili 
zaciją.

Rusai, kaip anais lai
kais Hitleris, tikisi, kad 
Prancūzija nekariaus ir 
pasiduos be mūšio raudo
najai armijai. Kad tai pa 
skubinti vedama tikra 
nuodijimo kampanija, 
šnipinėjimas, kursty
mas prieš vyriausybę, 
nesutarimų įnešimas ir 
sabotavimas. Šį darbądi 
džiumoje atlieka čekų 
žvalgyba. Apie trečdalis 
Čekoslovakijos prekybi
nės misijos Prancūzijoj 
narių priklauso čekų spe
cialioms tarnyboms. Jos 
vadinasi Chemapol (che
minė industrija), Kovo 
( sunkioji industrija ), 
Stroi Export (specialios 
mašinos), Artia (me
nas), Keramika (kera
mika) ir Omnipol (mais 
to gamyba). Tų agentų 
vaidmuo paprastas: gau
ti kuo daugiau informaci
jų iš kiekvieno šio pran
cūzų sektoriaus, kad rei 
kiamu momentu galima 
būtų įvykdyti sabotažą. 
Tie agentai nėra pavojin
gi. Dauguma jų net neži
no kuriam tikslui renka 
šias informacijas.

Panašiai daroma Ang
lijoje, Italijoje, Vokieti
joje, Kanadoje ir kitur. 
Pavojingiausi yra "mie
gantieji" agentai, kurie 
yra įsikūrę tuose kraš
tuose ir į paviršių iš
kils kai bus reikalinga. 
Bendrai paėmus yra 60% 
aktyvių ir 40% miegan
čių agentų.

1963 metais aš žino
jau, tęsia toliau savo pa-
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sakojimą gen. Sejna, kad 
Prancūzijoje yra devy
ni čekų špionažo tinklo 
rezidentai, kurių 6 bu
vo aktyvūs. Lengviausiai 
veikti agentams yra Ame 
rikoje ir Kanadoje, kur 
nėra suvaržymų ir kon
trolės ginklams ir 
sprogstamai medžiagai 
įsigyti.
Praha šiuo metu, po 

Leningrado ir Maskvos, 
yra pasidariusi centru, 
kur veikia didelis skai
čius špionažo mokyklų. 
Viena iš pagrindinių mo
kyklų yra "Sovietų pre
kybinėje misijoje" Pra
hoje. Vyriausiu kontra- 
špionažo viršininku yra 
gen. Josef Stavinoha. 
Tas, kuris rūpinasi spe 
cialia propaganda (nuodi 
jimu) yra pulk. Bucek. 
Ir Sejna išvardino visą 
eilę auktų kariškių, ku 
riems skirtos didesnės 
ar mažesnės misijos va~ 
karuose.

• Pedagoginiame Litua
nistikos Institute darbas 
pradedamas rugsėjo 11. 
Studentais priimami baigu
sieji aukštesniąsias litua
nistines mokyklas. Ligi šiol 
jau yra užsirašę 26 nauji 
klausytojai. Naujų studen
tų registracija tęsis ligi 
mokslo metų pradžios. Da
bar turimais duomenimis, 
ateinančiais mokslo metais 
Institutą lankys 63 studen
tai. Instituto tikslas — 
ruošti mokytojus lituanisti
nėms mokykloms. Instituto 
programa yra dvejų ir tre
jų metų. Išėję dvejų metų 
programą įsigyja pradinių 
lit. mokyklų mokytojo cen
zą, o išėjusiems trejų metų 
programą suteikiamas auk
štesniosios lit. mokyklos 
mokytojo cenzas. Ta pati 
programa yra einama ir ne
akivaizdiniu (koresponden
tiniu) būdu, šiuo dėstymo 
būdu gali pasinaudoti bet 
kame gyvenantieji. Į neaki
vaizdinį skyrių priimami ir 
mažesnio išsilavinimo as
menys. Su jais einama že
mesnio lygio programa. In
formacijos reikalu kreiptis 
šiuo adresu: P. L. Institu
tas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. 
Tel.: 737-9134 (kasdien 
tarp 10 ir 12 vai. ryto).

MAROUEHE PARĮ CHICAGO
2533 U. 71 St. hi GR 6 2345-6
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KUO VERČIASI 
'GIMTASIS KRAŠTAS’?
Kelių mažų puslapiu

kų leidinėlis ''Gimtasis 
kraštas” skirtas eks
portui. Jis siunčiamas 
daugeliui lietuvių užsie
niuose, kur tik sugriebia 
adresą. Fiktyvė numerio 
kaina, 5 kop., skirta pri
gauti skaitytoją dėl lei
dimo vietos. Tiktai laik
raščio adresas, kaipo su 
s įrašinėj imo punktas
nurodytas: Vilnius, Le
nino aikštė 15.

Iš savo puslapių dvel
kia jis a.aJ’Tėvynės Bal
so"- modifikacija. Idiliš
ki lietuviškos gamtos 
vaizdai skirti išeiviškai 
nostalgijai padirginti. 
"Valstiečių laikraštis” 
ir "Tieša”, netgi "Kom
jaunimo tiesa" užversti 
darbų neatlikimo aliar
mais, raginimais, gra
symais, skundais ir sa
vitarpiniais apsišmeiži- 
mais, bet "Gimtojo kraš
to” puslapiuose ok. Lietu
vos gyvenimas yra ro
jaus gyvenimas. Tik, bro
liai lietuviai, atvažiuo
kite, grožėkitės ir s te
bėki tės !

Todėl ir groja "Gim
tojo krašto" turinyje pir
muoju smuiku ok. Lietu
vos lankytojų skyrius. 
Pagal savo partinę už
duotį, redakcija priva
lo iš kiekvieno užsienie
čio vizito sudaryti mitą, 
kad lankytojas dėl to ir 
lanko ok. Lietuvą, kad jis 
toleruoja okupacinį re
žimą, džiaugiasi tuo re
žimu, pripažįsta okupa
ciją ir netgi patikina re
žimui savo ištikimybe.

Todėl su itin didesniu 
dėmesiu laikraštukas 
linksniuoja tuos vardus, 
kurie plačiau žinomi už
sienio lietuvijai. Paste
bėtina, kad "Gimtasis 
kraštas” nedaug dėme
sio skiria "Vilnies" ar 
"Laisvės” žmonėms, ku
rių ištikimybe okupaci
niam režimui neabejo
ja. Bet sugriebęs išei
vijoj plačiau žinomą var
dą, laikraštis netenka ir 
galvos.

Iš reportažų atrodo, 
kad šie lankytojai, išau
gę užsienyje, gerai žiną 
vakarų visuomeninę 
struktūrą ir laisves, pri
šneka tokių absurdų, kad 
net ausys leipsta. Šie as
menys, dažnai patys 
stveriasi už galvos, pas 
kaitę savo "susižavėji
mo tarybine santvarka" 
pareiškimus.

Neturėję interview su 
"Gimtojo krašto" kores
pondentu, jie atranda 
laikraštuke ne tiktai sa
vo "interview", bet savo 
politinės ideologijos "iš
pažintis". Taip, dažnai, 
ant auksinės lėkštės pri
statomi redakcijos su
fabrikuoti spiūviai Ame
rikai, arba Nepriklauso
mai Lietuvai.

Suprantama, čia vei-

kia abipusio atsakomin- 
gumo teorija: neik su vel
niu riešutauti.

Tarpusaviai išeivijos 
ginčai yra geležėlė, ku
rią vis nori atrasti 
"Gimtojo krašto" poli- 
trukai. Čia tuoj ima 
skambėti dar iš a. a. 
"Tėvynės balso" pažįsta
ma kakofonija: vadeivos, 
žmogžudžiai, kraujuotos 
rankos, amerikinių dole
rių vagys, etc. Komiška 
atrodo, kad dažnai, ne
tiesiogiai, šie "tarybi
niai epitetai" taikomi tė
vams tų lankytojų, kurie 
apdovanoja ok. Lietuvą 
ir jos režimą propagan- 
diškais komplimentais! 
Tarybinei tikrovei tai 
nenaujiena. Ministerio 

j A. Merkio sūnus smer
kė savo tėvą. Tą pat pa
darė dail. Savickas, ra
šyt. Dovydaitis. Kodėl 
dypukų atžalos čia bus 
išimtis? Ir kaip keista, 
kad laisvojo gyvenimo 
sąlygos kai kuriems ne 
išugdė paprasto apdai
rumo. Nostalginės nuo
taikos paralyžuoja poli
tinę orientaciją. Tokie 
ok. Lietuvos lankytojai 
iš laisvojo pasaulio at
stovų pavirsta į režimo 
propagandos aukas.

Suprantama, kad 
"Gimtasis kraštas” eis 
tol, kol bus išsemtas 
tam tikras propagandi
nis etapas. Taip buvo su 
"Tėvynės Balsu" ir ki

tais tada režimui popu
liariais leidinukais "už 
sugrįžimą".

Dabar tema už "su
grįžimą" visiškai išblu
ko. Liko "simpatijos 
kraštui melodijos". To
se melodijose ok. Lie
tuva pristatoma, kaip 
"suvereninė valstybė", 
aplink turistą zują pa
reigūnai, kaip "laisvi, 
kūrybingi lietuviai". Bet 
ir entuziastiškiausi (la-

Š.m. rugpiūčio 5 d., 
ketvirtadienį, 5 vai. p.p. 
(Europos laiku) Austri
joje, Salzburgo ligoninė
je mirė Jurgis Bieliū
nas. Palaidotas rugpiū
čio 9 d. 3:30 vai. p.p. ta
me pačiame mieste ko
munaliniuose kapuose.

Tokia žinia skrido Lie
tuvon, Venezuelon ir 
Amerikon, nešdama ve
lionio giminėms, drau
gams, pažįstamiems 
graudumą ir liūdesį.

Paskutiniuos eius 25- 
rius metus Jurgis Bie
liūnas gyveno Venezuelo
je, Maracay mieste, čia 
įsistiprinęs kaip preky
bininkas, tarp lietuvių 
stipriausias, o su kita
taučiais įdomiai rungty
niavęs, turėdamas kai 
kurias išimtinas impor
to teises iš Vokietijos 
ir Japonijos firmų. Bū
damas tvirtas pinigu, bu
vo | didelis ir visuome
nininkas, dirbęs su atsi
dėjimu svarbius mažus 
ir skambius didelius dar
bus. Šiandien galima aiš
kiai matyti Jurgio Bieliū
no dvejopą ir paritetinę 
savybę: žvalgų-sumanų 
prekyboj ir dosnų-pasi- 
šventusį lietuvių visuo
meniniame gyvenime.

Prieš metus Venezu
elos lietuvių bendruome - 
nėję buvo išleistas ’Ve- 
nezuelos Lietuvis ’ — 
gražus periodinis leidi
nys, kurio viršelyje bu
vo velionio Bieliūno at
vaizdas, ir viduryje lei
dinio redaktoriaus pasi
kalbėjimas su juo. Tai 
buvo. Venezuelos lietu
vių pagarba, išreikšta 
Bieliūnui už jo piniginį 
dosnumą, už neišsemia
mą gerą norą, už gra
žiai pastovų dalyvavimą 
lietuviškame gyvenime, 
už tą ryškų pabrėžimą 
visur ir visada lietuvy
bei pirmenybės prieš vi
sa kita.

Tuo būdu, J. Bieliū
nas tapo sunkiai pamai
nomu Venezuelos lietu
vių bendruomenėj, ku
rios organizatoriumi jis 
buvo nuo pat atvykimo į 
š.į kraštą 1947 metais. 
Labai pasiges jo lietu
vių kapelionas kun. A. 
Perkumas, tvarkydamas

ANTANAS DIRŽYS matiškiausi yra šie me
tai, kai tik neseniai cle- 
velandiškis Čiurlionio An
samblis buvo kviečia-

ir ganydamas, išsisklai
džiusią po visą plačią

A.a. Jurgis Bieliūnas ir sirgdamas rūpinosi čiurlioniečių priėmi
mu Venezueloje. Nuotraukoje iš kairės: muz. A. Mikulskis, Vanda 
Bieliūnienė, Ona Mikulskienė ir Jurgis Bieliūnas.

J. Garlos nuotrauka 

mas gastrolėms Colom- 
bijon ir Venezuelon. Ve-

biausiai propagandos ap 
mautieji) turistai skuba 
namo, į "kapitalistinį 
pragarą". Ir šis faktas 
niekais paverčia "Gim
tojo krašto" partines už
duotis. (va)

GERIAUSIAI PAilSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD, OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
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JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

'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 •

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

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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Venezuelą, savo parapi
ją. Pasiges jo daugelis 
paskirų bičiulių su ku
riais jis bendravo rim
tame darbe ir pramogo
se, kur jo širdingumas 
spinduliavo, ir jei jau 
kas kur kokią bendro rei
kalo sąskaitą mokėjo — 
tai buvo vis tas pats pla~ 
taus mosto žmogus — 
Jurgis Bieliūnas.

Velionio visuomeniš
kumas buvo prigimtas. 
Kiek jį pažinau, atrodo, 
J. Bieliūnas be lietuvių 
gyventi negalėjo. Būda
mas vienas pirmųjų lie
tuvių imigrantų Venezu
eloje ir matydamas kad 
lietuvių čia maža, juos 
kvietė iš Europos ir at
važiavusiems vėliau tie
sė pagelbos ranką reko
mendacijomis, suradi
mu darbų, net laikinais 
priglaudimais pas save.

Jo visuomeniški pa
linkimai ryškėjo nuo jo 
jaunatvės, nuo jo 5kla
sės Aukštosios komerci 
nės mokyklos Kaune die
nų, kai jis veikė pavasa
rininkuos e, šaulių gre
tose, Vilniaus Vadavimo 
S-gos darbuose. Anot 
paties Bieliūno: "suvai
dinimais, vakarais, cho
rų koncertais esu dauge
lio scenų dulkių iššluos
tęs; reikėjo gi lietuvinti 
aplenkėjusius Kauno Šan
čius, Žaliakalnį, Aukš
tąją Panemunę".

Jei anuose darbuose 
jis buvo tik artistas,cho
ristas, ir tik retkarčiais 
bėdų atvejais tapdavo ir 
"režisierium", tai jau 
Venezueloje 25-rių metų 
gyvenime jis buvo drą
sus ir paveikus organi
zatorius, beveik gatavas 
lietuvinti net venezuelie - 
Čius jų pačių žemėje...

Tik jo pečiams pare
miant galėjo savu laiku 
būti skambiai priimti Ve- 
nezūeloje lietuviai spor
tininkai iš JAV, tada 
skraidinti į pas aulį Juo
zo Bačiūno. Tik Bieliū
nui stovint organizacijos 
užnugaryje, šaunią sėk
mę turėjo 
gastrolė 
pernai.

Prie to 
miršti ir 
kai šeši Venezuelos lie
tuviai - geradariai su
metė 1500 dolerių pirmą
ją premiją Lietuvių Ra
šytojų Dr-jai. Juk jų pen
kis, prie kurių jis pats 
buvo šeštasis, jie rado, 
pakalbino ir "įtikino" 
premijos rekalingumu. 
J. Bieliūnas įtikinti mo
kėjo duodamas pavyzdį 
pirma pats.

Pagaliau, patys vaiz
dingiausi, kartu ir dra-

nezuelos lietuviams bu
vo kietas priėmimo už
davinys, bet nepaprastai 
naudingas, įvykis labai 
šaunus, kurį sumanė ir 
rėmė vėlgi velionis.

Šiuo kartu ruošos įtam
pa ypač padidėjo Vene
zueloje, kai pats Bieliū
nas rimtai sunegalavo. 
Net nuostabu buvo, kai 
svečių priėmimo komi
tetas posėdžiavo ligoni
nėje, kai Bieliūnas ne- 
beapsiėjo be oxigeno. Ir 
kai Čiurlioniečiai jau bu 
vo ant slenksčio Vene
zuelos, Bieliūnas iš ligo
ninės išėjo sauvališkai, 
kad būt kartu su sve
čiais.

Kai Čiurlionio An
samblis grįžo į Clevelan
dą, J. Bieliūnas, lydimas 
savo žmonos Vandos, ir 
jau sunkioje sveikatos 
būklėje, skubėjo į Salz- 
burgą, Austrijon — ieš
kojo daktarų pagelbos 
ten. Tačiau ligoninės dak-

(Nukelta į 4 psl.)
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Bolševikinis G. Kraštas saldžiai išgiria tuos retus "paklydusius 

paukščius", kurie iš laisvų šalių grįžta į Maskvos valdomą Lietuvą. 
Iš jų nevienas būna priverstas biauriai supeikti mūsų žygius tėvy
nei išlaisvinti. Lietuviški maskolių tarnai net nusikalė tariamai pa
niekinamą vardą mums pravardžiuoti: vaduotojai! Gaila, net kai ku
rie iš mūsų spaudos žmonių šiapus uždangos ima šį žodį ta bloga 
prasme kartoti.

Bet mes to'vardo visai nebijome, nes tikrai žinome, kad Lietu
va dabar yra žiaurioje nelaisvėje ir kad jos gyventojai labai laukia 
išvadavimo iš Maskvos jungo, o ypatingai tikisi iš mūsų, laisvėje 
gyvenančių, visokeriopos pagalbos, gal labiausiai — politinio vei
kimo, kovojimo su komunizmo melais, siekimo tautai nepriklauso
mybės. Savą Žemę ir brolius išvaduoti iš Kremliaus satrapų nagų — 
doras siekinys ir garbės pareiga mums! Tai nėra lengva — visas 
pasaulis dabar žino, kaip sunku kovoti su bolševizmo slibinu. Bet 
nė viena vergija nėra amžina, ir Nemuno šalis bus išvaduota!

W Ks.ip kadaise atgimstu iuui'jo j/muiuiuč KuVOCOjUS I1U13.U"

tėliai ir svetimieji pravardžiavo litvomanais, bet Vincas Kudirka 
ar Vaižgantas ir kiti nepabūgo to vardo, taip dabar — mums garbė 
vadintis tėvynės vaduotojais! Vien tik neišmanėliai arba komuniz
mo suklaidintieji (tokių, ačiū Dievui, nedaug turim) griebiasi tuo 
žodžiu tartum tyčiotis iš kovų dėl tautos laisvės. Kiti daro tai dėl 
menkos dvasios, dėl vaikiško nekantrumo: jiems sunku suprasti, 
kad Lietuva gali net ilgus metus ištverti laukdama laisvės ir nepa
siduoti pavergėjo viliojimams. Jie sako: dabar nėra vilties greitai 
laimėti, todėl būtina apsiprasti ir susitaikyti su padėtimi. Tai pi
gi ir paviršutiniška pažiūra. Tautos gyvybė --neviendienė vertybė, 
ji šimtmečius ir kančioj išlieka.Dar anuomet Biliūnas rašė, kad 
tik per begalinį tikėjimą ir ilgą ištvermę, per gausias aukas ir kan
čias, ilgus nesėkmės žygius ir nusivylimus — galop būna pasiektas 
Laimės Žiburys... Svarbu nepamesti vilties, nepasiduoti viliojimams 
iš šalies. Tėvynės vaduotojo vardas teliks mums šventas ir — joki 
pasalkandžiai savo pašaipom nuo didžio tikslo mūsų neatitrauks. 
Tiktai silpnadvasiai pasiduoda gundymams.

♦ Kai kas pas mus ima įtaigoti, kad — galima būti geru lietuviu 
ir nemokant savos kalbos, šitai nuosmukio tezei sąmoningas lietu
vis dar negali pritarti. Juk dabar nėra jokių kliūčių išmokti: veikia 
savos mokyklos, net universitetuose kursai, yra begalės įvairiųva- 
dovėlių, taip pat labai patogi neakivaizdinio kurso lietuviškoji mokyk
la. O nemokant kalbos jau negalima gyvai dalyvauti lietuviškoje kul
tūroje, naudotis sava spauda, įsigyventi i šiandieninius tautos rei
kalus. Gali tik vadintis lietuviu, bet nei sau iš to turėsi dvasinio 
džiaugsmo, nei tautai pats būsi vertingas narys, jei nemokėsi kal
bos. Tai tik žodinis žaidimas, tik prilipdytas vardas.be vidaus pras
mės.

Graindinėlės
Venezueloje

reikia neuž-
1951-jų metų,

♦ Antra, čia daugiausia eina kalba apie mūšy jaunimą, nepajė
giantį išmokti lietuviškai. Prisipažinkime: tai tik didelio apsileidi- 
iTio arba permenko tautybės supratimo pateisinimas. Žinoma, tėvai 
daro mirtiną tautinę nuodėmę, jei iŠ mažens su vaikais nesikalba 
lietuviškai ir tuo būdu juos nuskriaudžia, tartum apvagia, neišmo
kydami savos kalbos. Ypač kad jaunam be galo lengva kalbas moky
tis! Tik jei nėra noro nei tautinės savigarbos — tuomet sunku, nėra 
laiko, neįdomu. Bet tai jau reiškia dvasinį nuosmūkį. O net svetim
taučiai, kurie pamilsta lietuvybę -- išmoksta puikiai ir nedejuoja 
dėl sunkumo, nors suaugusiam kalbos mokytis dešimtsyk sunkiau. 
Bet pasirodo dar vis yra pas mus suklaidintų tėvų, kurie mano — 
angliškai mokantis negera dar sykiu maišyti kitą kalbą... O kaip tik 
yra priešingai: juo daugiau kalbų iš mažens vaikas mokosi, juo jam 
lengviau jas įsisavinti, sykiu išsiugdo gabumai dar vėliau ir kitoms 
kalboms išmokti.

• įdomus faktas, kad caro laikais pasienio miesteliuose (Ky
bartai, Naumiestis ir kt.) lietuvių vaikai išmokdavo penkias kalbas 
be jokių pastangų, vien žaisdami ir draugaudami su kitais vienaam
žiais. Jie mokėjo savo lietuvių k., paskui — lenkų k. (tai buvo visų 
miestiškų katalikų būtina šneka); dar žydų, nes ui gausiausias gy
ventojų kiekis miestę; rusų — visur oficiali ir būtinai žinotina val
džios kalba; na, dar ir vokiečių, kadangi ėjo labai gyva prekyba per 
sieną su Vokietija, nuolatinė kontrabanda smulkiom ir sumbiom pre- 
kėm (daug šeimų vien iš to gyveno), o ir šiaip buvo mada pvz. sek
madieniais vaikams saldainių ar ko nupirkti — būtinai iš anapus 
tilto, lyg vokiška prekė jau ypatingesnė, įdomesnė. Galbūt, tuo iš ma
žens keleto kalbų mokėjimu anuomet lietuviai ir išsiugdė nemažą ga» 
bumą kalboms. Palyginkime dabar čia amerikiečius: jiems daugelio 
svetimų kalbų mokėjimas yra ne toks dažnas dalykas. Išgelbti tik tą 
aplinkybė, kad pagal kilmę ir savo tėvus — dar nevienas šiaip taip 
išmoksta ir savo protėvių kalbą.

Reikia tikėtis, kad nuo šio rudens kiekviena lietuviška šeima 
pasiryš su savo priaugančia karta namuose tik lietuviškai kalbėtis. 
Tuo būdu vaikai tapos dvasiškai turtingesni, o sykiu išsiugdys dides
nius gabumus lengvai ir daugiau svetimų kalbų išmokti.

vardas.be
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JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS 14
Čiurlionio Ansamblio 

belaukiant, Caracaso lie
tuvių tarpe kaupėsi tam 
tikras įtempimas. Dau
guma mūsų, Ansamblio 
niekad nebuvome matę, 
ir jo meninį pajėgumą 
įvertinti mums buvo ne
įmanoma. Drauge žino
jome, kad atvykus Vene 
zuelon, čiurlioniečiams 
teks koncertuoti miesto 
aikštėje, bulių kovų are
noje, sporto stadijone, di 
džiajam miesto parke...

Mes žinojme, kad spek
takliai turės įvykti be te
atro salei būdingų įren
gimų,. t.y. be artistams 
įprastų lengvatų. Žinojo
me, kad išlaikyti padri
kusios tūkstantinės mi
nios dėmesį būsią kur 
kas sunkiau, negu paten
kinti teatro salės akusti- 
kon įrėmintą publiką. Žb 
nojome... t.y. bijojome, 
kad iškviesdami Čiurlio
nio Ansamblį su tokiauž-

J.Bieliūnas...
(Atkelta iš 3 psl.) 

tarai mažai ką begalėjo 
pagelbėti. Jų žodžiai: 
”gaila, kad atvyko trupu
tį per vėlai.”

Jurgis Bieliūnas vėla
vo su atida savo sveika
tai, vėlavo su atida pa
čiam sau. Tikriausia, 
tuo vėlavimu pagreitino 
jo išėjimą iš šio pasau
lio vaizdo.

Sulaukęs 76-rių metų 
amžiaus jis mirė mies
te, kuriame yrapalaido- 

_  .ląs jo sūnus tuoj po bu
vusio II pasaulinio karo. 
Šalia jo atgulė dabar ir 
tėvas Jurgis Bieliūnas.

Jis Venezuelon negrį
žo ir nebegrįš. Ir Vene 
zuelos lietuvių bendruo
menė neteko savo vieno 
svarbaus spiritus mo- 
vnes ir mecenato. Su 
šia mirtimi nustoja ir 
VLIKas. Jis neteko tvir
to ir naudingo savo at
stovo Venezueloje.

**♦
Kur tik Jurgis Bieliū

nas yra buvęs dabar stai
ga išdygo atminimų at
žalos. Teauga jos su 
kiekvieno pavasario at
sinaujinančius šviežumų, 
tebūna jo atminimas il
gas, kaip kad ilgas yra 
laikas.

BALYS AUGINĄS

PAGONIŠKAS SAULĖLYDIS

SENTĖVIŲ padangės 
Pagoniškam liūne 
Grimsta raudono 
žalvario šarvai — 
Švysteli
Kalavijo
Liepsnojantys ašmenys — 
Ir perveria
žiedais alsuojančią
Klonio krūtinę----------

Ant. Diržys
(Iš naujo poezijos rinkinio)

* ... —

DIRVA

JŪRATĖ DE ROSALES
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

duotim, mes čiurlionie- 
čiams būsime padarę 
meškos patarnavimą.

Mes jaudinomės ir 
švariai viens kitą kalti
nome neapdairumu. Te
lefonai nesustojo valan
domis. Kiek išsigandu
si', ir aš skambinau LB 
Centro Valdybos Pirmi
ninkui, inž. VI. Venckui, 
į Maracay miestą. Sa
kau, žinai, pirmininke, 
reikalai bus prasti.

Inž. Vladas Venckus 
yra mažlietuvis. Kaip 
tas ąžuolas prie Nemu
nėlio, jis nieko neboja. 
Iš lėto skanduodamas žo
džius, jis man įrodinėjo, 
kad čiurlioniečiai yra 
pajėgūs, Mikulskis įgu
dęs, ir, kad mes nė ne
pajusime, kai viskas ge
rai praeis.

Ateitis parodė, kad 
inž. Venckus buvo tei
sus.

QUE ES "GRINDYS”?

R. Natera Moncada. Jis 
asmeniškai rūpinosi vi
sais mūsų reikalais.

Netrukus sužinojau, 
, kad koncertų vieta ir lai
kas buvo paskirti aukš
čiausiose Ministerijos 
instancijose, su tikslu, 
kad čiurlioniečius pama
tytų kiek galint didesnis 
žmonių skaičius. Komi
sijos nariai džiaugėsi, 
kad . jiems pavyks pri
traukti tiek publikos...

Beliko nuslėpti savas 
abejones, tuo labiau,kad 
karininkų gerai valiai ir 
rūpesčiui nebuvo galo. 
Jų elgesys mūsų atžvil
giu buvo be priekaištų. 
Jie dirbo tiksliai ir efek
tyviai. Matėsi, kad jie 
stengėsi viską taip at
likti, kad čiurlioniečių 
pasisekimas būtų užtik
rintas.

Inž. Venckus atsiun
tė Komisijai berods pa
ties Mikulskio nupaišy
tą planuką, kuriame bu
vo nurodyti chorui rei
kalingi (laipteliai ir sce
nos apimtis. Brėžiny bu
vo atžymėtos grindys, 
kiek aukščiau scena, o 
ant scenos trys pakopos 
chorui.

Kai sekančią dieną nu
ėjau į Kar. Ramovę, pa
sitiko mane vienas majo
ras su Mikulskio plane
liu rankoje ir išgąstingu 
balsu paklausė ispaniš
kai: ”Quė es grindys”? 
Kai paaiškinau, ką šis 
plane lietuviškai įrašy
tas žodis reiškė, majo
ras regimai pradžiugo: 
jis buvo manęs, kad tos 
grindys, tai kažkoks že
mesnis scenos prapla
tinimas, ir dargi neap
rėpiamo dydžio!

Nekreipdamas dėme
sio į mano pesimizmą, 
inž. Venckus man užkro
vė ryšininko pareigas 
tarp Maracay miesto LB 
Centro Valdybos irCara- 
case veikiančios Krašto 
Apsaugos Ministerijos 
Komisijos Carabobo 
švenčių organizavimui. 

Kelių savaičių bėgy
je, teko lankytis ištaigin
goje Caracaso karininkų 
Ramovėj, kur minėta 
Komisija buvo įtaisiusi 
laikiną raštinę. Kalbė
jau visada su pulkininku, 
Carabobo mūšio švenčių 
komisijos galva, Clnel.

Lietuviai norėjo, kad 
Ansamblio nuolatiniu pa 
lydovu būtų paskirtas Ve 
nezuelos IV-tos Pėstinin
kų Divizijos leitenantas, 
lietuvis ' B. Petraševi- 
čius. Čia dalykai kiek pa
sunkėjo, nes ltn. Petra
ševičius tuo metu turėjo 
gauti atostogas. Bendru 
sutarimu, Petraševičius 
nevažiavo toli, tam, kad 
reikalui esant, jį galėtų 
lengvai surasti.

Paskyrimas buvo gau
tas tą dieną, kai Petra
ševičius su draugais iš
vyko medžioti. Sužinoję 
apie paskyrimą, patys 
lietuviai į mašiną susė
dę Petraševičių "sume
džiojo” ir parsivežė.

Per visą Ansamblio 
buvimą Petraševičius ta
po čiurlioniečių mama, 
tėtis, auklė, vertėjas, 
vadovas, gydytojas, pa
mestų daiktų ieškotojas, 
ir kelionių biuras.Išleis
tuvių dieną, čiurlionie
čiai susidėję jam įteikė 
auksinį įrašytą žiebtu
vėlį ir jį palydėjo tokiu 
karštu plojimu, kad net 
Maracay karinės bazės 
komendantas vėliau, sa
vo kalboje, specifiniai at
siliepė apie Petraševi- 
čiui skirtas ovacijas.

BŪTŲ REIKĖJŲ 
ŠIMTO TŪKSTANČIŲ

Mes apskaičiavome, 
kad jei mums būtų rei
kėję padengti Čiurlionio 
Ansamblio išlaidas 8 die
nų bėgyje Venezueloje, 
įskaitant šimtui žmonių 
viešbučio ir maisto kai
ną, transportą, ir septy
niems koncertams paren 
gimus, bendra suma bū
tų prašokusi šimtą tūks - 
tančių bolivarų. (Uš $1 
— 4.50) Tokios sumos
mes niekad neturėjome 
ir neturėsime.

Kariuomenės tokių iš 
laidų toli gražu neturė
jo, nes jie vartojo savo 
nuolatines instaliacijas, 
savo autobusus ir 1.1. Ta
čiau šiokių tokių išlai
dų visgi susidarė, ir 
joms padengti kariuome
nė paskyrė specialią 
asignaciją iš biudžeto.

Patys lietuviai sudėjo 
arti dešimties tūkstan
čių bolivarų. Ši suma, 
kuri mums išrodė labai 
didelė, buvo skirta pa
dengti "smulkias bend
ruomenės išlaidas an
samblio buvimo metu”. 
Ataskaita bus patiekta 
Venezuelos Lietuvyje ir 
bendruomenės susirin-
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J. GRAUDA

Prie atvirų ir uždarų durų
Vilniuje buvo toks įvykis ir apie jį skubame 

papasakoti.
Senos statybos salėje, naujai tam reikalui pa

dažytoje, vyko dailės paroda. Paroda skyrėsi nuo 
kasdieniškųjų. Šioje parodoje savo dekadentiškus po
lėkius prezentavo buržuazinio pasaulio auklėtinis. 
Bet tas auklėtinis buvo lietuvių kilmės, paslankus 
įsisavinti "Gimtojo Krašto" rašinėlių tezes, todėl 
egzotiško įnamio teisėmis gavo naujai padažytą se
nos statybos salę.

Buvo parodos atidarymas. Gėlės. Auditorija. 
Parengtų kalbų teksto kalbėtojai. Tai buvo broliai 
lietuviai dailėje. Viskas ėjo sacharinininių suartė
jimo nuotaikų ženkle.

— Užsienio lietuviai menininkai, — kalbėjo 
vienas iš vietinių iš jam įteikto teksto. — Jūs pa
siilgote tėvynės. Be tėvynės jūs esate pasimetę ir 
praradę orientyrus. Mūsų parodų durys visad jums 
atviros...

Greta, kitoje senos statybos salėje, naujai tam 
reikalui padažytoje, vyko koncertas. Koncertas sky
rėsi nuo kasdieniškųjų. Šiame koncerte savo bur
žuazinių mokyklų bei cant’us prezentavo buržuazi
nio pasaulio auklėtinė. Bet ta auklėtinė buvo lietu
vių kilmės, paslanki įsisavinti "Gimtojo Krašto” ra
šinėlių tezes, todėl egzotiškos įnamės teisėmis ga
vo naujai padažytą senos statybos salę.

Buvo koncerto pristatymas. Gėlės. Auditorija. 
Parengtų kalbų teksto kalbėtojai. Tai buvo broliai 
lietuviai estradiniame mene. Viskas ėjo sacharini- 
nių suartėjimo nuotaikų ženkle.

— Užsienio lietuviai dainininkai, — kalbėjo 
vienas iš vietinių iš jam įteikto teksto, — jūs pa
siilgote tėvynės. Be tėvynės jūs esate pasimetę ir 
praradę orientyrus. Mūsų koncertinių salių durys 
visad jums atviros...

Po parodos ir koncerto visi, rengėjai ir sve
čiai, pakilo eiti į tradicines vaišes. Užkandinė bu
vo netoli. Oras gražus. Nuotaikos — kaip danguj. 
Pagaliau, pagaliau, atrasta valstybė, tėvynė, kuri 
kaip savo akį saugoja net svetur išdygus į lietuvišką 
talentą!

Svečiai pylė komplimentus rengėjams. Jie gy
rė valdžios paramą savo menininkų poreikiams. 
Ryt poryt, tie liepsningi komplimentai sužiburiuos 
"Gimtojo Krašto" puslapiuose...

Už kelių namų jie turėjo praeiti pro senos sta
tybos pastatą. Prie durų buvo iškabėlė: "Aukščiau
siasis LTSR Teismas".

Išaugę buržuazinės santvarkos sąlygose, sve
čiai staiga panūdo kištelti nosįįteismopatalpą. Pa
keliui, patogu, pažintinė proga, iškilminga užkanda 
nepabėgs.

Vos pradarę duris, jie, nosis nosin, susidūrė su 
ginkluotu sargybiniu.

— Pašol von! — žvėriškai sukriokė kareivis.
Svečiai menininkai iššoko gatvėn.
— Kas gi čia?- — teiravosi naivieji svečiai, 

buržuazinės santvarkos auklėtiniai.
— Politinė byla, — paslaugiai atsakė vienas 

iš rengėjų, kuris kalbėjo iš parengto teksto, — kaip 
visad, prie sandariai uždarų durų. Teisia kaž kokį 
jūreivį, mėginusį išduoti Tarybų Sąjungą prie Ame
rikos krantų.

kimuose. Kalbėdamas 
apie išlaidas, inž. Venc
kus man pasakojo: "Ma
tai , kad jų yra beveik šim 
tas žmonių. Jei vieną 
apelsinų sunką nu- 
pirkt, tai kaštuoja vie
ną bolivarą. O šimtas 

sunkų — jau ir klok šim 
tinę". Pinigus rinko va
žinėdami po namus inž. 
Venckus, ponia Vaisiū- 
nienė, Dras. Dambra- 
va ir kiti lietuviai. Tai 
buvo didelis darbas.

(Bus daugiau)

SIMO KUDIRKOS
BYLA (4)

Kudirka papasakojo, kas specialūs žmonės,kai 
kurie ir iš Maskvos, lankė jį kalėjime ir stengėsi 
perauklėti. Jie ragino jį prakeikti "buržuazinį na
cionalizmą" ir Lietuvoje, ir užsienyje, kurie, esą, 
ideologiniai paruošė jo išdavystę. Jam žadėta leng 
vesnė bausmė, jeigu jis bendradarbiaus.

Tačiau per pusmetį, praleistą vienutėje, Ku
dirka turėjęs pakankamai laiko giliai apmąstyti sa
vo nusistatymą.

— Aš atsimenu, — dėstė Kudirka, — kada aš 
studijavau Vilniuje, čia vieton buvusių dviejų kalė
jimų, kurie buvo vokiečiams esant, atsirado so
vietams valdant, septyni ir kiekviename buvo apie 
20,000 kalinių. Iki 1955 metų jie buvo perpildyti. 
Jau 1950 metais minios lietuvių su savo vaikais žen
gė į koncentracijos stovyklas. Tik Stalino mirtis iš
gelbėjo mano tautą nuo fizinio išnaikinimo.

SULĖTINTAS IŠNAIKINIMAS
— Dabar mes esame nuskirti lėtai mirčiai, — 

pasakė Simas. — Tai asimiliacija. Bet mes nenori
me mirti. Per dešimtį metų mūsų miško broliai ko
vojo ir tikėjo, kad Vakarai žino mūsų kovas ir palai
ko, bent moraliai. Tie, kas žuvo kovoj ar koncentra
cijos stovykloje, tuo tikėjo. Juk valstybės saugumas 

oficialiai pripažįsta, kad žuvo 50,000 lietuvių parti
zanų. Atlanto charta, kuri pažadėjo pavergtoms tau
toms laisvę, buvo tuščias pažadas, kainavęs mano 
žmonėms 50,000 žuvusiųjų ir 400,000 deportuotųjų, 
iš kurių 150,000 rado sau kapus Sibiro žemėje...

Narsiausieji ir labiausiai apsisprendę Lietu
vos patriotai buvo visiškai išnaikinti. Bet nauja jau
noji karta paaugo ir ketina eiti savo tėvų keliu.

PALIETUS SAVO ASMENŲ

— Aš esu atsidavęs katalikas, — pareiškė Ku
dirka, ir jeigu Aukščiausias teismas nuteis mane 
mirti, aš norėčiau pareikalauti pakviesti kunigą su
teikti man paskutinį Katalikų Bažnyčios patarnavi
mą.

— Nesuprantu, apie ką kalbi? — Teisėjas nu
traukė Kudirką,

Kudirka pasakė:
— Prašau Aukščiausio teismo nepersekioti 

mano motinos, mano žmonos ir mano vaikų. Pra
šau neskriausti jų.

— Tavo elgesys atnešė žalą tavo šeimai — 
pareiškė teisėjas.

(Ar tai nebuvo aiškus pareigūno prasitarimas, 
kad už kaltinamąjį atsako ir persekiojami jo šeimos 
nariai?)

Kudirka drąsiai atsakė:
— Ne aš, bet jūs. Aš tikėjausi šelpti mano šeimą 

iš Amerikosdr geriau, kaip su vergo atlyginimu, kurį 
gaunu Čia. Aš taip pat tikėjausi nuvežti šeimą užsie
nin.

Tada teisėjas stvėrė laikraštį ir perskaitė:
— Amerikoje sudarytas komitetas gelbėti Ku

dirkos šeimą.
Iš kito laikraščio provokuojantis teisėjas per

skaitė kitą sakinį: Amerika ryžtasi gelbėti Kudir
kos šeimą, tuo tarpu daugelio amerikinių šeimų 
matitintojai žuvo Vietname ir paliko savo šeimas 
likimui.

Atsakė Kudirka:
— Aiškiai matyti, kad komitetas tvarkomas tų, 

kurie nori taikos.

NUOSTABAUS PATRIOTIZMO PAREIŠKIMAI

Prieš sprendimo skelbimą, gegužės 20 dieną, Ku
dirka pareiškė:

— Aš neturiu ką bepridėti prie to, ką pasakiau, 
vien tiktai mano pageidavimą, tikriau mano reika
lavimą, nukreiptą Aukščiausiam teismui ir Sovietų 
Sąjungai: aš prašau, kad jūs suteiktumėte mano tė
vynei, Lietuvai, nepriklausomybę.

— Kaip tu vaizduojiesi Lietuvos nepriklauso
mybę? — pasiteiravo teisėjas.

— Nepriklausomoji Lietuva, — pasakė Kudir
ka, — mano nuomone turi suverenę vyriausybę ir 
jokios okupacinės armijos. Kitos šalies įstatymai 
neturi būti šiai vyriausybei privaomi, kaip dabar 
yra Rusijos įstatymai. Nepriklausoma Lietuva ne
turi būti valdoma rusų kalbos, kaip yra dabar.

Ir neturėtų būti tokių teismų, kaip šis, Lietu
voje.

(Bus daugiau)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

APOLITINIS MOKSLAS
uictum sapienti sat ėst, tarė romėnų satyri

kas Terencijus. Tai aisčių kalba reiškia: išmintin
gieji tarp savęs susikalba. Užtenka žodį tarti, ne
tenka burnos aušinti. Kaip tarė, taip padarė.

Kas gali būti išmintingiau už išmintingųjų nu
tarimą?

Todėl, pagal Pr. Skardžių (Draugas Nr. 172) 
priimtas Lituanistikos Instituto statuto pakeitimas. 
Išmintingųjų sinedrionas taip pakeitė statutą: atei
tyje iš narių nebus reikalaujama atlikti "išpažin
tį”, kad jie nėra priešingi Lietuvos nepriklausomy
bės j dėjai.

Res ipsa loąuitur — dalykas pats už save šne
ka. Lietuvos nepriklausomybės principas tampa res 
derelicta (nustumtas dalykėlis) arba dar tiksliau 
res domesticas noli tangere (savo tarpe nėra ko 
galvos sukti).

Tas istorinis statuto pakeitimas atidaro naujus 
akiračius apolitiniam mokslui. Juk, ištikrųjų, Litu
anistikos Institutas nėra koks nors patriotikos ins
titutas. Tegu Congregatio de Propaganda Fide (tikė
jimo kongregacija prie Romos kurijos) suka galvą 
ar reikalinga išpažintis? Patriotika stabdo mokslo 
pažangą. Patriotikos išpažintis toks jau nusenęs 
mokslo metodas, kad reikia logiško atsimetimo nuo 
patriotinių išpažinčių. Kas kad Horatius savo Odė
je giedojo: Patriae quis exsul se quoque fugit? 
(Kuris pabėgėlis iš savo tėvynės gali pabėgti nuo 
savęs?). Tai yra senas sentimentas! Tie patys 
romėnai pasakė Secundum vitae (seku gyvenimą).

Dabar bet kuris patriotinis sentimentas yra 
anachronizmas. Išpažintis -- baika! Patriotinė iš
pažintis — Siecle dės tenebres (tamsios eros at
gyvena).

Lituanistinis Institutas pasuko į tikrą taką, į 
nepolitinio mokslo praktiką...

Žaibo greitumu tas istoriškas nutarimas, at
simetimas mokslo vardu nuo patriotinės atgyve
nos, pasiekė Kapsuko universitetą.

Ruošdamasis naujam tripui į Ameriką, Kapsuko 
matematikas Statulevičius skubiai krauna savo rū
belius į daiktadėtes.

— Koks kelialapis? —paklausė korespondentai 
matematiko.

— Vykstu Amerikon įrodyti, kad greta Gauso, 
Lobačevskio ir Euclido matematikos sėkmingiau
sia ir šlovingiausia’ yra tarybinė matematika.

ORO BIULETENIS
Tarybinėje Lietuvoje vi

si laikraščiai buvo patvynę 
šauksmais sukubėti į šiena- 
piūtę. "Tiesa”, "Komjauni
mo Tiesa” ir "Valstiečių 
laikraštis” šienapiūtės šū
kiuose patvyno iki ausų. 
Galvojama, kad 'tą audrą 
sukėlė K. Almeno pramogi
nis romanas "Šienapiūtė", 
kurį išleido vilniškė Vaga. 
Tikros nepramoginės šiena
piūtės prakaito tvane nesi
matė kaltininko Almeno. Ar 
tik vyras nesėdėjo erkondi- 
šoned kambary, kai jo pra
moginio romano prisiskaitę 

Amerikonas — Mes jums aukso saują, 
Jūs mums žiurkių gaują

kolūkiečiai liejo prakaitą 
upėmis ? Karštosios besi
baigiančios vasaros dienos 
atžymėtos prakaitu ir čiau
duliais "Metmenyse". Ten 
Kęstas Reikalas, tarsi "bed- 
gai" ristikas "karati čia- 
pais” išdaužė fizionomijas 
visai eilei rašėjų. Lituanis
tikos instituto erdvėj su
švito apolitinio mokslo 
šiaurės pašvaistė, vienu sa
vo kraštu įsirėmusi kur tai 
prie Vorkutos. Čikagoje 
ima kilti lengvi vėjeliai nuo 
būsimų šokių šventės daly
vių puspadžių. Skautų sto
vyklose šviečia skaisti sau
lutė ir šiepiasi mėnulis, ku

riame įžvelgiamos astro
nautų pėdos. Taikos trąšų 
"Ping-pong” kvapsniai pa
plito po visą Ameriką ir vi
sas lietuviškas kolonijas. 
Tai sukėlė gerklės peršu
lius, apmaudingas atraugas 
ir vidurių nusiliuosavimus. 
Su oro biuleteniu tai turi 
tik tiek ryšių, kad ne visur 
galima atsikvėpti pilna 
krūtine.

PRIĖJO KADŽIULIS IR 
TARĖ

— Pirkite ružavus viš
čiukus, — siūlė keistas žmo
gėnas.

— Ar jie iš Kairio "Viš
čiukų ūkio" ? - kažkas pa
klausė.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Visai ne. Tie viščiukai 
auginti pagal Kubiliaus- 
Akiračių kapsukinį metodą.

★
— Matai, astronautai pa

liko pėdsakus ant Mėnulio, 
— kalbėjo tautiečiai.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— O tarybiniai solistai 
paliko pėdsakus išeiviškose 
svarstybose bei simpoziu
muose.

SPAUDOS PERLAI

NUOMONĖ APIE 
BANKETUS

Mokėti pustrylikto dole
rio už nevykusį patiekalą ir 
dar saugotis, kad padavėjas 
už kalnieriaus neužverstų 
padažo, nelabai kas nori.

B. Nainys
Draugas Nr. 172

MALONIOS MOTERYS
Daug užeina į jo namus. 

Ir su ilgu plauku besilan
kančių nestokoja. Užeina 
pas jį Keidutė Kotryna, Ri- 
belienė, Rutkienė, ateina 
nors rečiau ir Aleksandra 
Vičienė. Visos jos doros 
moterys ir nepletkininkės.

A. Vilainis
Naujienos Nr. 173

ESTETIKA
Ryškūs kontrastai, kai 

ant cementinių grindų, tarp 
metalinių kėdžių, po darži
nės stikliaus skliautu suki
nėjosi frakuoti dirigentai ir 
nesisekė jiems įsilieti į 
tautiniais rūbais pasipuo
šusių pranešėjų ir choristų 
foną.

B. Nainys 
Draugas Nr. 172

KANTATINIS 
ŽVIEGIMAS

Mezanine, kuriame sėdė
jau, amfiteatro kairėje pu
sėje ... solo kantatos metu 
buvo ištisas žviegimas, nors 
ausį užkišk.

A. Nakas
Naujienos Nr. 167

TAUTINIS AUKLĖJIMAS
Niujorke žinomo visuo

menininko ir garsaus gydy
tojo suhipėjęs sūnus iškil
mingą vietinio aktyvo balių 
šlaksto iš balkono.

A. Baltušis
Naujienos Nr. 170

LTSR teismo darbuotojai Petrauskas, Misiūnas ir Gavronskis unisonu: — Teisiam ir baudžiam kaip 
Kremlius nori — pakarti, nušauti ar galvą nukirsti?

AUŠRELĖ LIČKŪTĖ

KOVA — GALYBE
Pennsylvanijos gubernatorius Milton Shapp 
tol neišleido Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
klamacijos, kol jo nepaspaudė vieši pro
testai.

Shapp Cuts proclamation
The Philadelphia Inąuirer

Ir kas man tos pavergtos nacijos?
Ir kas man riksmai dėl tironų? 
Aš neskelbsiu jokios proklamacijos, 
Man užtenka ir laisvės ir duonos!

x
Taip mėgino išvengti "politikos"
Milton Shapp, Pensilvanijos bosas ...
Bet neišvengė smerkiančios kritikos, 
Neprasmuko "politikos" šposas.

Novasaitis pasakė visuomenei: 
Gubernatorių žudo idėją!
Tarė laikraščiai šiepiančią nuomonę — 
Ėmė pūsti "prieš-shapp’inis” vėjas.

Ir palūžo ponulio stagnacija
Prieš visuomenės protestų tašymą: 
Milton Shapp šoko skelbt proklamaciją 
Ir pridėjo prie jos atsiprašymą.

KUR? KAS? KAIP?
TĖVYNĖJE — Gedimino 

kalne naktimis viešpatauja 
"dvasios". Rytais randame 
išvarstytų ir sudaužytų suo
lų, po visą kalną išmėtytos 
šiukšlių dėžės, vis naujos 
krūvos tuščių butelių, kas 
kart nudraskomi skelbimai 
ir išdaužomi muziejaus lan
gai.

Literatūra ir Menas, 
J. .Puipienė

Jo žmona yra smarki veikėja...

IŠEIVIJOJE — mūsų kai 
kurie jaunuoliai užsiaugina 
plaukus, dažnu atveju juos 
suvelia, kažkaip keistai ap
sirengia, apsikarsto viso
kiais bambaliukais, kaip kad 
darydavo laukiniai negrai 
Afrikos džiunglėse. Ir tada 
skundžiasi, kad tėvai ir ki
ti lietuviai jų nesupranta.

Europos Lietuvis, Nr. 9

STUDENTIJOJE — Pa
ieškojimas. Pradingo didelė

AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS ĮSAKO 

PROJEKTAS
Aukščiausiojo LTSR teis

mo darbuotojai Misiūnas, 
Petrauskas ir Gavronskis 
didžiai nusipelnė tarybi
niam teisingumui ir tarybi
nei teisdarystei lengvai at
radę LTSR baudžiamajame 
statute straipsnius, kalti
nančius ir sunkiai bau
džiančius už asmeninės 
laisvės siekimo veiksmus ir 
šlovingai panaudoję tuos 
tarybinio teisingumo straip
snius Simo Kudirkos bylo
je, šiuo įsaku pristatomi 
apdovanoti MURAVJOVO 
KORIKO ordinais.

dalis rašančios studentijos. 
Jei kas prie progos kur ją 
užtiktų, prašytumėm pra
nešti Akademinių prošvais
čių redakcijai.

Draugas, Nr. 114
KULTŪRINĖS VEIKLOS 

MALDELĖ
Viešpatie, negi mes tik

rai nebegalime vieni kitų 
išdergti be svetimšalių pa
galbos? Negi mes nebesu
gebame patys išsivanoti — 
padoriai, tautiškai ir krikš
čioniškai. H. Nagys, Tėv. 
Žiburiai Nr. 27.

NUOMONĖ RELIGINE 
TEMA

Vasaros karščių metų pa
mokslai pamaldose turėtų 
būti trumpinami. Pamoks
lininkai, ypač prastieji ar 
vidutinieji, dažnai nieko 
naujo ar įsidėmėtino nepa
sako, o tik klaidžioja pasi
kartojimuose, nežinod a m i 
kur ir kada sustoti.

Pr. Alšėnas
Tėv. žiburiai Nr. 27

EREZIJOS SKELBIMAS
N u š ventintas šventasis 

Jurgis, tarp kita ko, mergy
tę gelbėjo ne nuo svetimo 
smako, bet nuo jos pačios 
palinkimo į nuodėmę.

Vincas Trumpa
Metmenys Nr. 3

SPAUDOS 
SUPER-PERLAI

Šūviai į Magdutės kelnai
tes.

Taip savo rašinį pavadi
no Vyt. Vaičiulis, Naujie
nos, Nr. 172.
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Net jeigu jūs netaupote pas mus, 
mes norėtumėme turėti jūsų atvaizdą.

CLEVELAND TRUST

Service Marks.Owned and Licensed by BankAmerica Service Corporation

Tarybinė 'Šluota’ 

nešvariai šluoja...

Laisvos spaudos šaly
se humoro leidiniai turi 
savo specifines proble
mas. Reikia atrasti — 
iš ko juoktis, ką patrauk
ti per dantį ir kiek įma
nomas sarkazmas, jeigu 
dienos įvykių rutina ne
teikia medžiagos sarkaz
mui?

Iš tikrųjų, taip ir nu
tinka! Dienos rutina ne
teikia dėkingos .medžia
gos sarkazmui. Jautrio
sios ir dramatiškiausios 
politinės temos visad 
skubios ir visad iki kraš
tutinumo išsemtos perio 
dikos karikatūroje. Poli
tinė karikatūra nuolati
nė palydovė laisvosios 
spaudos puslapių. Lais
voji politinė karikatūra 
nepripažįsta politinio gy
venimo autoritetų. Aukš 
čiausieji valstybės apa
rato pareigūnai pavirsta 
politinių karikatūristų 
plunksnų taikiniais. To
dėl labai negausių humo
ro leidinių šaltiniais tam 
pa buities niekai. Čia. 
ateina pagelbon buities 
scenų ar posakių ilius
tracijos. Amerika visiš
kai neturi satyros laik
raščio, kuris plačiai įsi
rėžtų į visuomenę savo 
reiškiama nuomone.

Tarybinėje santvarkOL 
je būtinas humoro leidi
nys. Šitokio leidinio bu
vimą kaž kaip propagan - 
diniai įtvirtina tezę, kad 
kritikai bei savikritikai 
"sveikoje” tarybinėje vi
suomenėje atviri visi ke
liai.

Bet Tarybų Sąjungoje 
nėra aštrios politinės ka
rikatūros ; ta karikatūra 
traktuojama kaip liau
dies priešų naikinihio 
ginklas. Tad humoro laik - 
raščiams lieka pastum- 
dėliška rolė šieptis iš 
anekdotiškų buities prie 
tykių.

Palikdami "Krokodi
lą” rusams, imame lietu
višką ”Šluotą”.

CLEVELAND TRUST
This Card has.be6n issued by The Cteve- 
isnd Trust Ccmpar.y at the request and 
pufsuant to the applicatron of the perscn 
natned hereon, subject.to the ternts and 
conditions oi the cardnoidet ayreement. 
The card remattvs the property of The 
Cleveland '{rust Company and is subjeet 
to cancelfatior; v/ithout notice ancizor 
surrende? upėn repuest. The person 
named heteon is responsihle lar the 
card's ūse and possesston end shall 
anmediatelv n&tify the •■ssuer <n wriiing 
of its loss or theft

it found please retu r n to
Cleveland Trust, Cleveland. Ohio 44101

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

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

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

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

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

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

Šiame leidinyje bend
radarbiauja apie kelias
dešimt nuolatinių piešė
jų. Jų tematikai palieka
ma plakti apsileidimą 
darbe, girtuokliavimą, 
anekdotų (ne politinių) 
iliustravimą, šeimos te
mos, net nusikaltimai. 
Politinė satyra, politinė 
karikatūra visiškai išgui
ti iš turinio. Ta apgailė
tina valdiško humoro mo
notonija kaž kaip sumo- 
notonino ir vaizdavimą. 
Visi piešiniai, nors dau 
gelis piešėjų, tartum vie
nos rankos darbas. Vei
dų profilis, figūros pro
porcijos, brėžio storis 
— viskas tai žudančiai 
monotoniška. Tartum 
tam paneigti po kiekvie
nu piešiniu stambesnė
mis už turinį raidėmis 
rūpestingai spaudžiama 
piešinio autoriaus pavar
dė. Dėl to visa "Šluota” 
yra margut margutėlė 
karikatūrų autorių pavar
dėmis (plius ir vardai).

"Šluotos" technika su
stojo netoli garsios savo 
laiku "Spaktyvos". 
"Vapsva” buvo smarkes
nė už "Šluotą”. Šie senie
ji lietuviško humoro lei
diniai neturėjo unifor

"ŠLUOTOS" HUMORO PAVYZDYS...

mos dėl įvairaus savo 
bendradarbių braižo. Ka
rikatūros buvo estetiš
kai atliktos. Kiekvienas 
karikatūristas turėjo sa
vo stilių. Nereikėjo nė 
pavardžių dėti po pieši
niu, kada pats piešinys 
atestavo autorių. Tebuvo 
jų smulkūs inicialai.

"Spaktyva" ir "Vaps
va" drąsiai atakavo pa
grindines temas: kaimo 
vargas, miestiečių verži
masis į prabangą, bedar
bė, bekonų politika, poli 
tinės nesėkmės..', viskas 
tai rado savo vietą pus
lapiuose, meistriškai ap 
einant ir raudonus cenzo
rių pieštukus. Ar tolygia 
vertės medžiagos temas 
drįsta liesti "Šluota"? 
Ne, ji nemato kolūkio 
problemų, miestiečių 
vargų, aukštuomenės at
siribojimo nuo mažųjų. 
Metų metais "Šluota" pa
siskyrė "savikritikai". 
Jai užteko mažų problė- 
mėlių. "Šluota" nedrįs 
prabilti apie butų krizę, 
bet ji išdrįs išjuokti pi
lietį, kuris "iškombina- 
vo" atliekamus gyvena
muosius metrus. Ji ne
drįs šyptelti iš siste
mos, varančios miestie
čius į kolūkio darbus 
dirbti už "Ačiū". Bet 
"Šluota“ sukapos kolūkie
tį, kuris dėl galvos skaus 
mo pavėlavo pusvalandį 
į darbą...

Humoro leidinys sovie 
tinėje sistemoje atlieka 
baudžiavinio darbo va
rovo rolę. Toks leidinys 
budi ir seka, kad pilietis 
nepastebėtų režimo kari- 
katūriškumo, ir tą reži
mo karikatūriškumą 
stengiasi nustelbti kari- 
katūrindamas režimo 
vergus.

Savo turinin "Šluota" 
noriai įjungia "Užsienio 
humorą". Kai kada čia 
sužvilga gana kandžios 
politinės karikatūros, til- 
pusios laisvosios spau
dos puslapiuose. Čia lie
čiamos skaudžios prob
lemos. Humoras visiš
kai perauga į sarkazmą. 
Tos karikatūros, savo 
piešiniu ir tūriu, kaip 
dangus ir žemė, lyginant 
su impotentišku "Šluo
tos" turiniu. Ar tos ka
rikatūros, pasivogtos iš 
užsienio su tikslu dis
kredituoti kapitalistinį 
užsienį, nesako skaityto
jui, kad užsienis kitaip 
žiūri į humoro visuome
ninę prigimtį? Ar skai
tytojas nesupranta, kad 
užgintos tarybinėje san
tvarkoje temos klesti nę 
užgintos užsieniuose? Ir 
pagaliau, skaitytojas ar 
nedaro išvados — kad 
spauda užsienyje yra 
laisva? Tokie maži fak
tai, kaip kandžios politi
nės karikatūros buvimas 
užsienyje ar nedemas
kuoja tarybinio humoro 
išsigimimą įpataikūniš- 
ką prorežiminį kikento- 
Ją?

Mes žinome, kad lietu
viai karikatūristai gali 
būti stiprūs ir tolygūs 
vakarams. Tai jie įro
dė "Spaktyvos" ir "Vaps
vos" metais. Bet baudžia
vinis režimas degradavo 
juos į prorežiminių ki
kento jų rolę. Tiktai anti- 
režiminis anekdotas iš
liko aštrus, aižus ir kan
dus. Jis, tur būt, ilgam 
dar reprezentuos nesu
naikinamą ir su režimu 
nesutaikomą lietuvišką 
humorą.

Dirvos puslapiuose 
esąs "Pogrindis", kaip 
tik angažuojasi visuome-

TARĖSI LIETUVIŲ 

NAMU REIKALU
Lithuanian Village, 

Ine., bendrovės metinis 
susir inkim as, tur ė j ęs
įvykti senoje Lietuvių sa
lėje, gaisrui ją sunaiki
nus, įvyko rugp. 22, kaip 
anksčiau buvo numatyta, 
Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, po pamaldų.

Pradėdamas susirin
kimą, pirmininkas Juo
zas Stempužis paminėjo 
Simo’ Kudirkos drąsius 
pareiškimus Sovietų tar
dytojams, kad jo tėvynė 
yra Lietuva, ne Rusija, 
Simo pagerbimui papra
šė dalyvius atsistoti. Ki
toje kalbos dalyje pirmi
ninkas paminėjo ir kad 
renkama aukos Bražins
kų bylos Turkijoje vedi
mui.

Greta metinių apys
kaitų, raportų ir painfor 
m avimų apie sudegusią 
salę ir planus naujo Lie 
tuvių Namo statydini
mui naujoje parapijoje, 
877 East 185 gatvėje,pra- 

ninei humoro prigim
čiai: būti kandus, visuo
meniškas, nesusmulkėti 
buities niekučių prista
tyme. Visuomeniško hu
moro viršūnė — susilie 
jimas su demaskuojan 
čiu sarkazmu.

Pristatydami, kaip ir 
nurengtą "Šluotą" reiš
kiame tikrą užuojautą 
žurnalui dėl sąlygų, ku 
rios supa šitokios pas
kirties žurnalą ir dusina 
jį savo nešvariame, ta- 

į rybiniame glėbyje. (s) 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

vesta rinkimas keturių 
direktorių į Village val
dybą.

Lithuanian Village me
tinių susirinkimų laikas 
pakeista nuo rudens įme
tu pradžią; kitas metinis 
susirinkimas bus 1973 
metų pradžioje.

Susirinkime dalyvavo 
ne taip gausus narių skai* 
čius, tačiau direktorių 
rinkimams dalyvavusie
ji turėjo kitų narių Prox- 
ies, kas sudarė didelį 
skaičių balsų: pav., Juo
zas Stempužis į direkto
rius išrinktas 1434 bal
sais. Kiti trys direkto
riai išrinkti: Pranas 
Stempužis, Ernestas Ša
mas, Jurgis Malskis.

Bendrovės direkcija 
rugpiūčio 23 susirinko 
posėdžiui ir trečiajam 
terminui bendrovės pir
mininku i išrinko Juozą 
Stempužį. Vykd. vicepir
mininku išrinktas Ze
nonas Dučmanas, vice
pirmininkas klubui ir 
akcijoms — Stasys Ma
čys, Planavimo komisi
jos pirmininkas inž. Va
cys Vinclovas, Planavi
mo komisijos narys inž. 
Raimundas Kudukis, na
mų valdytojas Linas 
Staškūnas, namų valdy
tojo pav. Stasys Lukas, 
Finansų komisijos pir
mininkas Jurgis Mals
kis, finansų sekretorius 
Jonas Apanavičius, iž
dininkas Jonas Švar
cas, protokolų sekreto
rius ir parengimų va
dovas Pranas Stempu
žis, Finansų komisijos 
narys Ernestas Šamas.

Direkcija nutarė turi
mus apie 40,000 dolerių 
pasižadėjimus naujųjų 
namų statybai kuo grei
čiau realizuoti ir tuojau 
vykdyti tolimesnius sta
tybinius planus. Toje 
vietoje, kur bus stato
mas naujasis pastatas, 
877 East 185 St., Lithu
anian Village Ine. atida
rė savo raštinę ir įvedė 
naują telefoną - 531-2131. 
Nuo 5 vai. vak. raštinė
je visada yra keli direk
cijos nariai, kurie tvar
ko akcijų vajaus ir ki
tus bendrovės reikalus.

(k)

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

NAMAI PARDUODAMI
Dviejų butų 67 St. South 

prie St. Clair. Pečius. 5 
kambariai viršuje ir 6 apa
čioje. Skambinti 391-5569.

(63-65)

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual fundi>) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.
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Clevelando skautų, skaučių ir jūrų skautų vadovai Tėvų Pranciškonų stovyklavietėje, Wasaga Beach, 
Kanadoje, paskutinį kartą nuleidžiant vėliavą, gieda Lietuvos himną. Iš kairės: V. Klimas, H. TatarŪ- 
nas, D, Kižys, V. Staškus,N.Karsnauskaitė,M. Puškorienė, R. Tatarflnienė, D. Kavaliūnaitė, J. Petrai
tytė, G. Kijauskienė, A. Muliolienė, M. Kižienė, A. Miškinienė. V. Bacevičiaus nuotrauka
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SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
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• VYSK. M. VAI.AN- 
ClAUS lituanistinė mo
kykla mokslo metus pra
deda šeštadienį, rugsė
jo 11 d. 9:15 vai. ryto. 
Veiks vaikų darželis ir 
visi skyriai. Taip pat 
planuojama sudaryti at
skirą grupę visai nemo
kantiems lietuvių kalbos 
vaikams. Toje grupėje 
bus specialiai mokoma 
kalbos, kad vėliau vaikai 
galėtų įsijungti į norma
lius skyrius. Pamokos 
vyks Šv. Jurgio parapi
jos mokyklos patalpose.
SPORTO PIRMENYBES

Pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pir-
menybės įvyks š.m. rug
sėjį 11 d., Clevelande, Cu 
yahoga Community Col
lege stadione, 2900 Com
munity College Avė. Pra
džia 11 vai. ryto.

Varžybas vykdo LSK 
Žaibas per organizacinį 
komitetą, kurio pirminin
kų yra Vladas Gyvas.

• Algima ir Leonas Dau
tartai įsikūrė savo naujai 
įsigytame name, 5311 Wil- 
son Mills, Richmond Hts., 
Ohio, apie dešimtį sodybų į 
rytus nuo Richmond Mali. 
Jų įsikūrimu apsidžiaugė ir 
gretimas kaimynas, kuriuo 
yra dr. Alg. J. Blaskevičius, 
sulaukęs apsigyvenant lie
tuvių šeimą jo kaimynystė
je. Daugiamečiams Dirvos 
skaitytojams ir rėmėjams
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Taip
Taip eisiu į Clevel.mdo 

įdomiausią Darbo Dienos 
savaitgalio programą ...

OKTOBERFEST
kuri įvyks Berea Fair- 
grounds, rugsėjo 4, 5 ir 6 d.
400 PROGRAMOS IŠPILDV- 

TOJŲ — 10 ORKESTRŲ.

Skraidymai helikopteriu — 
Puikūs malonumai.

Įėjimas $1.75 padengia Jūsų 
be pertraukos pasilinksminimų 
nuo vidurdienio iki 11 vai. va
karo. Geriausias "senojo pasau
lio" maistas prieinama kaina.

OKTOBERFEST
... jaukumo nuotaikoje.

Jauniems ir seniems ir tarpe jų, 
vaikai jaunesni 14 metų įleidžia
mi veltui.

A. ir L. Dautartams linki
me sėkmės naujoje vietoje-.

• Vincas Gelgotas, lietu
vis kirpėjas, atidarė savo 
kirpyklą 687 E. 185 gatvė
je. Visi maloniai kviečiami 
pasinaudoti lietuvio kirpėjo 
patarnavimu.

• Viktoras Rutkauskas 
su žmona automobiliu važi
nėjo Floridoje, lankydami 
ir viešėdami pas draugus 
St. Petersburge ir Miami; 
Kelionėje išbuvo dvi savai
tes.

• Lietuvos Vyčių seime iš 
Clevelando Vyčių kuopos 
dalyvavo delegatai Stella 
Sankalaitė ir Juozas Sa
dauskas. Seimas vyksta 
rugp. 25-28 dienomis, žino
moje Pranciškonų Tėvų vie
tovėje, K e n n e b unkport, 
Maine.

Tėvai Pranciškonai, pasi
šalinę ig Lietuvos, šįmet 
švenčia 25 metus savo trem
ties gyvenimo šiame laisva
me krašte.

PARDUODAMI NAMAI 
IR ŪKIAI

• East 185 gatvės rajone, 
didelis ir gražiai įregtas 6 
kambarių namas. Naujai 
apdengtas aluminium, dvie
jų automobilių garažas. 
Įkainuotas greitam parda
vimui.

• 23 akrai žemės, geras 
investavimas, prašoma kai
na $10,500.

• Perry, O. 15i/2 akrų, 
penkių kambarių namas ir 
kiti pastatai. Daug vaisme
džių. Nepaprastai graži 
apylinkė, netoli Clevelando.

Turime didelį pasirinki
mą visokio stiliaus namų ir 
ūkių. Taip pat turime pirkė
jų visose miesto dalyse. Jei 
norit namą parduoti ar 
pirkti, visuomet kreipkitės 
pas:

CIPKUS REALTY 
943-0910 

31601 Vine Street, 
Willowick, Ohio 44994

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DIDŽIAUSIAS 
ŠEIMYNIŠKAS 

PIKNIKAS
Darbo Dienos savaitgaly 

Berea parodų aikštėje vyks 
tris dienas didžiausias Ohio 
"šeimyniškas piknikas" — 
oktoberfest.

Tai tradicinė nuo 1810 
Muenchene švenčiamos 
šventės pakartojimas. Pub
lika tikrai maloniai praleis 
laiką linksminama 10 orkes
trų ir 4000 programos išpil
dytoj ų.

Taip pat galėsite smagu
riauti valgydami tikrą eu- 
ropietišką maistą, užsiger
dami alumi, kuri jums pa
tarnaus bavariškuose kos
tiumuose merginos.

Apie 30,000 žmonių lau
kiama šiame piknike atsi
lankant.

Nr. 64 — 7

CLEVELANDO PARENGIMU
I_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

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

RUGSĖJO 25 D. Tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų -koncertas.

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.
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AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖS

SUVAŽIAVIMAS
ASD Centro Valdyba 

šaukia visuotiną Akademi- 
kių Skaučių Draugovės su
važiavimą spalio 9-10 dieno
mis, Maironio Salėje, 52 So. 
Quinsigamond Av., Shrews- 
bury, Mass. 01545.

Visos ASD narės, taip 
pat ir vyresnės skautės 
kviečiamos dalyvauti.

Suvažiavimo tikslas kom
petencijoje esančių klausi
mų sprendimas, vienetų 
veiklos išvystymas ir tar- 
pusa'vio ryšių suaktyvini
mas.

ASD narės, negalinčios 
suvažiavime dalyvauti as
meniškai, gali raštu įgalio
ti kitą, pilnateisę ASD narę 
ją atstovauti ir balsuoti vi
suose suvažiavime spren
džiamuose klausimuose.

Registracijos mokestis — 
$1.00, maistas ir šeštadie
nio pobūvis (norintiems 
taip pat galės būti parūpin
ta ir nakvynė) — $8.00.

Registracija iki š. m. spa
lio 1 d. siunčiama fil. R. 
Kubiliūnaitei, 8218 Eagle 
Road, Kirtland, Ohio 44094.

Registraciją tvarko Sky
rių Valdybos, kartu praneš
damos kam bus reikalinga 
nakvynė.. Pavienės narės 
registruojasi tiesioginiai.

Suvažiavimą globoja ASS 
Worcester skyrius.

• Varpas nr. 10 jau bai
giamas spausdinti ir netru
kus bus išsiuntinėtas skai
tytojams bei platintojams. 
Be studijinio pobūdžio 
straipsnių, plačiame jo pub
licistikos skyriuje pasisako
ma JAV LB ir ALTos san
tykių, PLB-nės Valdybos, 
Jaunimo kongreso rengimo, 
supolitintų paskaitų mūsų 
moksliniuose suvažiavimuo
se, religijų persekiojimo 
Lietuvoje ir kitais aktua
liais klausimais. Be to, šia
me 220 puslapių leidinyje 
bus grožinės literatūros, 
dailės darbų ir naujų kny
gų bei žurnalų recenzijos.

Varpą leidžia Varpininkų 
Filisterių draugija. Reda
guoja A. Kučys.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
SUVAŽIAVIMO

1971 M. RUGSĖJO 4 IR 5 DIENOMIS 
DAINAVOJE, MANCHESTER, MICHIGAN

DARBOTVARKĖ

RUGSĖJO 4 D. (ŠEŠTADIENI)
3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.

5 vai. Suvažiavimo atidarymas — himnas, pirmi
ninko žodis; paskaita; sveikinimai.

6 vai. Vakarienė.
7 vai. Pirmas darbo posėdis.

Darbo prezidiumo sudarymas.
Komisijų sudarymas: mandatų, nominacijų, 
rezoliucijų, ir spaudos.
Pranešimai: pirmininko, vicepirmininko, se
kretoriaus, iždininko, arbitro ir nario kul
tūros ir spaudos reikalams, garbės teismo, 
stipendijų ir šalpos fondo ir revizijos komi
sijos.
Diskusijos dėl pranešimų.

RUGSĖJO 5 D. (SEKMADIENĮ)
10 vai. Pamaldos.
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas. 

12:30 vai. Pietūs.
2 vai. Antras darbo posėdis.

Korp! padalinių pranešimai.
Diskusijos?dėl bendros Korp! veiklos.

6 vai. Vakarienė.
7 vai. Trečias darbo posėdis.

Mandatų ir nominacijų komisijų pranešimai. 
Rinkimai: Vyr. Valdybos, Kontrolės Komisi
jos, Stipendijij ir šalpos Fondo, Garbės Teis
mo ir Tarybos.
Rezoliucijų ir spaudos komisijų pranešimai. 
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas.

• Antano Šeniko mirties 
metinių paminėjimui už jo 
vėlę bus atlaikytos gedulin
gos šv. Mišios Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259
N. 5 St., Brooklyne, rugsė
jo 11 dieną, 10 vai. ryto.

Po mišių bus šventina
mas paminklas Holly Rood 
kapinėse, Westbury, L. I. 
Šv. Mišias atnašaus ir pa
minklą šventins BALFo 
reikalų vedėjas kun. P. 
Geisčiūnas.

Draugai ir pažįstami ma
loniai kviečiami pamaldose 
dalyvauti;

• Prel. Juozas Končius, 
Balfo garbės pirmininkas, 
rugsėjo mėn. 2 d. išskrenda 
iš New Yorko pastoviai ap
sigyventi Ramoje. New 
Yorko Balfo skyrius ir Bal
fo centro valdyba ruošia 
prel. Končiui atsisveikini
mą rugpiūčio 28 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro Kultū
ros židinio patalpose (361 
Highland Boulevard, Brook
lyn). Į atsisveikinimą ren
gėjai kviečia atsilankyti 
New Yorko lietuvių organi
zacijų atstovus, visuomenę 
bei buvusius prel. Končiaus 
bendradarbius ir su juo as
meniškai šiame pobūvyje 
pabendrauti.

NIJOLĖ GRYBAUSKAITĖ 
BAIGĖ TEISĖS 

MOKYKLĄ

Š. m. rugpiūčio mėn. 27 
d. Cleveland Marshall Col- 
legė of Law suteikė Nijolei 
Grybauskaitei Juris Doctor- 
ate laipsnį, ši jauna advo-

katė pasižymėjo savo gabu
mais moksle, juridinių klau
simų moksliniais straips
niais, ir Law Review 
redagavime. Nijolė yra 
išrinkta Kapa Beta Pi 
Legal Sorority narė ir 
priklauso Clevelando Uni
versiteto Pehtelicus gar
bės korporacijai. Juridinį 
internatą atliko Clevelando 
Legal Aid Society. Ji yra 
baigusi Ohio Statė Univer
sitetą, kur įsigijo laipsnį 
sociologijoje. Ji visada bu
vo aktyvi tiek amerikiečių 
tiek lietuvių tarpe ir buvo 
išrinkta Miss Eastlake, 
Ohio. Per Pirmą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
są Chicagoje atstovavo Cle
velando jaunimą kaipo gro
žio karalaitė. Nijolė reiškė
si aktyviai neolituanų veik
loje ir kiek mokslas l?ido 
dalyvavo jaunimo veikloje.

Ši jauna ir ryžtinga lie
tuvaitė ateityje planuoja 
verstis privačia praktika 
teisės srityje Clevelando 
apylinkėje.

• Natalijos Jasiukynaitės 
tapybos darbų paroda ati
daroma rugsėjo 26 d. The 
Pen and Brush galerijoje, 
16 E. lOth St., New Yorke. 
Paroda bus atidaryta iki 
spalio 7 d. kasdien nuo 1 iki 
5 v. p. p.

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., Woodhaven,
N. Y. 11421.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

KASDIENINIAM TARYBINIAM

STALUI
Vilniuje išeinančio 

žurnalo "Švyturio" ko
respondento pasikalbėji
mas su LTSR Mėsos ir 
pieno pramonės minist
ru M. Bukliu suteikia da
linę sampratą apie ok. 
Lietuvos mėsos ir pieno 
produkcijos bėdas ir bū
tinas viltis.

Sakome "būtinas vil
tis", nes visados opti
mistiniai tikima, kad 
penkmetis pataisys "de
ficitą". Tačiau, kasdie
nos problemos visad 
opesnės už bailias ir kar 
tais fiktyvines ateities vi 
zijas. Todėl labiau ir įsi 
klausome į tuos minist
ro pareiškimus, kurie 
liečia dabar esančią pa
dėtį.

Lyginant su 1965 me
tais, tai yra su pereito 
penkmečio periodu, tvir
tina M. Buklys, mėsos 
ir pieno pramonės pro
dukcija padidėjo 53 nuo. 
šimčiais. Savo didėji
mo nuošimčiais ok. Lie 
tuvos produkcija pralen
kusi ok. Latvijos ir ok. 
Estijos produkcijos vi
durkį.

"Šiuo metu per pamaL 
ną galime pagaminti 475 
tonas mėsos", — patiki
na Buklys.

Tai, esą, dėlto, kad 
per praėjusį penkmetį 
pradėjo veikti Klaipėdos 
kombinatas, Tauragėje 
— paukščių perdirbimo

• Sol. Dana Stankaitytė, 
nuvykusi Lietuvon su turis
tų grupe, š. m. liepos 28 d., 
Kompozitorių sąjungos sa
lėje koncertavo. Jos koncer
to pasiklausyti buvo susi
rinkę kompozitoriai, keli 
visuomenės atstovai bei tuo 
metu Lietuvoje buvę turis
tai iš JAV ir Kanados. So
listė atlikusi V. Klovos, A. 
Račiūno, E. Laumenskienės, 
V. Jakubėno dainas ir ari
jas iš operų. Po koncerto 
turėjo pasikalbėjimą su 
"Gimtojo Krašto’’ kores
pondentu.

VIRŠUJE: Clevelando skau
tės, skautai ir jūrą skautai sto 
zyklavę Tėvą Pranciškonę sto- 
zyklavietėje Wasaga Beach, Ka
nadoje.

V. Bacevičiaus nuotrauka
cechas, Šiaulių dešrų ce
chas ir įrengti šaldytu
vai Kauno ir Alytaus mė - biau matomas esamos pa 
sos kombinatuose.

Pagal ministro žo
džius, atrodo, kad Kaune 
ir Alytaus mėsos kombi 
natai veikė be savo šal
dytuvų, tol, kol šaldytu
vai nebuvo įtraukti įpenk- 
mečio statybų planą!

Tačiau, atsiminus, 
kad Lietuvoje yra 3 mi
lijonai gyventojų ir, kad 
būtinas mėsos ekspor
tas į "draugiškas" res
publikas, matyti, kad 
kiekvienai burnai neten
ka sočių mėsiškų pie
tų. Mėsos pramonė ir 
po kelių penkmečių sto
vi deficito ženkle. Juo 
labiau padėtis rimtėja, 
kad ministras prisipa
žįsta: "turimi įrengimai 
susidėvėję, pasenę".

— Bloga pakrovimo ir 
iškrovimo padėtis: me
chanizuota tik 55 procen 
tai šių darbų. Todėl čia 
dirba neleistinai daug — 
apie 18 procentų darbinin
kų. Daugelis darbų (mė
sos pramonėje 60 procen
tų, pieno 45 procentai) 
vis dar atliekami ranko
mis. Dėl to kenčia darbo 
našumas, be to negali
me apdoroti visų žalia
vų, kurias mums tiekia 
respublikos ūkis.

Toliau skundžiasi M.
Buklys:

— Vidutiniškai per me
tus atnaujiname tik 10-12 
procentų pasenusių įren
gimų. Tai aiškiai per- 
maža...

"Švyturio" korespon
dento pašnekesys su M. 
Bukliu įneša trupinėlį 
šviesos į labai painų re
alybės ir fantazavimo mi
šinį, kuo pasižymi dek- 
laratyviniai tarybiniai 
pranešimai apie bet ku
rios šakos industriją. 
Dažnas maskavimasis 
pasilyginimais su praei 
tų metų gamybos nuošim 
Čiais, nesuteikia realaus 
gamybinio vaizdo. Juo la-

dėties stelbimas būsian
čiojo penkmečio atsieki- 
mais. Čia jau tarybiniai 
pareigūnai drąsūs ir aro
gantiški skelbti savo vi
suomenei "kas bus, kas 
bus pastatyta, kas bus at* 
siekta".

Tai jau primena seną 
anekdotą, skambėjusį so
vietams įsiveržus į Lie
tuvą:

"Ar jūs turite apelsi
nų" — klausia ruso.

"Trys fabrikai apelsi
nus gamina, ir dar trys 
nauji statomi" — buvo 
gautas atsakymas.

Kada mėsos ir pieno 
pramonės ministras M. 
Buklys pagavo pasikal
bėjime ateinančiojo pen 
bėjime ateinančiojo 
penkmečio laimėjimų 
žirgelį, ir jis tuoj pa* 
susigundė kalbėti apie 
... tris apelsinų fabri
kus. (st)

Kaina 3 doleriai. Gau
nama Dirvoje ir pas pla
tintojus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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