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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIAI IR KINAI
Paskutiniųjų didžiųjų ivykiu paraštėje

"žinote, ponas Scheel, ru
sai dažnai pasekdavo vokie
čius. Leninas mokėsi iš 
Markso, Chruščiovas iš kai
zerio Wilhelmo II” — aiški
no Raudonosios Kinijos mi
nisteris pirmininkas čiu 
Enlai Pekine neseniai apsi- 
lankusiam V. Vokietijos už
sienio reikalų ministeriui. 
Mat, Chruščiovas sekė kai
zerio Wilhelmo mintimis 
apie 'geltonąjį pavojų’, aiš
kindamas kancleriui Ade
naueriui naują sovietų poli
tiką po susipykimo su kinie
čiais. Ta nauja politika pri
vertė sovietus atsisakyti 
nuo tolimesnės ekspansijos 
į Vakarus ir pasitenkinti 
tuo, ką buvo anksčiau pa
grobę.

Savaime aišku, kad tuo 
pačiu vokiečiai ir kiniečiai 
įgavo bendrų interesų prieš 
rusus, čia reikia pastebėti, 
kad abiejų tautų santykia
vimas turi senoką istoriją.

Centrinis Amerikos Lie
tuvių Komitetas Už Prezi
dento Perrinkimą buvo su
organizuotas iš rimčiausių 
ir žinomiausių vyrų tarp 
virš milijono lietuvių šiame 
krašte. Pirmininkas yra dr. 
Jonas Genys, tyrimų profe
sorius Marylando Universi
tete; kopirmininkas — inž. 
Antanas Rudis, žinomas 
Chicagos pramoninkas ir 
trys vicepirmininkai — dr. 
Kazys Bobelis, pulk. K. Ok
sas ir inž. Vytautas Voler
tas. Kaipo organizacinis vie
netas šis komitetas įjungia 
mums geriausiai žinomus 
žmones dirbančius centrinė
se lietuvių respublikonų, de
mokratų ir civilinėse orga
nizacijose.

Laszlo Pasztor, Tautinių 
Grupių Už Prezidento Per
rinkimą direktorius sako, 
kad ”šio komiteto sudary
mas parodo, kad lietuviai 
eina vieningai už Preziden
tą Nixoną ir jų rinkiminiai 
balsai bus labiausiai veiks
mingi Illinois, Ohio, Penn
sylvanijos, Massachusetto, 
Connecticuto, Marylando, 
Wisconsino ir kitose šiauri
nėse valstijose”.

Dr. Genys, Amerikos Lie
tuvių Komiteto Už Prezi
dento Perrinkimą, pirminin
kas sako, kad lietuviai dali
nasi kančiomis ir vargais su 
savo broliais ir seserimis so
vietų okupuotoje Lietuvoje, 
ir visada bus prieš tokius 
kandidatus, kurie yra per 
minkšti sustabdyti komu
nistų agresiją. Tuo klausi
mu lietuviai yra vieningi, 
šiemet, demokratų prezi
dentinis kandidatas lietu
viams yra nepriimtinas, — 
sako inž. Rudis, kuris yra 
vienas ir žymiausių lietuvių 
demokratų vadų Chicagoje 
ir visoje Amerikoje.

Amerikos Lietuvių Ko
mitetas Už Prezidento Nixo- 
no Perrinkimą koordinuos 
pagelbinius komitetus tris
dešimtyje miestų, ir šiuo 
metu jau veda vajų suras
ti 10,000 lietuvių savanorių 
už Prezidento Perrinkimą.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Britų, prancūzų, rusų,japo
nų, portugalų ir amerikie
čių pavyzdžiu ir kaizerio 
Wilhelmo II Vokietija ’išsi 
nuomavo’ 99 metams Tsing 
Tau uostą ir apylinkę (515 
kv. km.). Kai per vadina
mų 'boksininkų’ riaušes (or
ganizacija vadinosi "Kumš- 
tys teisingumui ir brolišku
mui”) prieš svetimšalius 
1900 metais buvo nužudytas 
Vokietijos pasiuntinys von 
Ketteler, didžiosios valsty
bės suorganizavo pirmą 
tarptautinę kariuomenę, ku
riai vadovavo Vokietijos ge- 
neralfeldmarschall Walder- 
see. Toji užėmė Pekiną, jį 
apiplėšė, išreikalavo 1,3 mi
lijardus aukso markių re
paracijų, o Kinijos impera
torius buvo priverstas pa
siųsti vieną savo sūnų atsi
prašyti kaizerio. I-jo pasau
linio karo išvakarėse Vo-

Neoficialiais duomenimis, 
šiuo metu, 9 iš 10 lietuvių 
yra už Nixoną. Mes kaip ir 
kiti amerikiečiai pripažįs
tam, kad mums reikia pati
kimo prezidento — dabar 
labiau negu bet kada. Au
kas šiam vajui (dėl spaus- 
dinių išlaidų) prašom siųsti 
čekiu: "Lithuanian Amer
icans for the Re-Election of 
the President”, adresu: 
LAREP, Finance Commit- 
tee, 10520 So. Hamilton 
Avė., Chicago, III. 60643. Fi
nansų tvarkytojas yra nuo
širdus Lietuvos reikalų gy
nėjas, Amerikoje gimęs lie
tuvis, Kazys Oksas.

« « «

šiemet bus neeiliniai rin
kimai. šiemet skirtumas 
tarp prezidentinių kandida
tų yra toks didelis, kad pa
sirinkimas yra tik vienas — 
lietuviai gali balsuoti tik už 
Prezidentą Nixoną.

Opozicinės partijos kan
didatas atmetė visus rimtų 

(Nukelta į 3 psl.)

Dr. Jonas Genys, Centrinio Amerikos Lietuvių Komiteto už pre
zidento Nixono perrinkimą pirmininkas, su žmona.

kietija Kinijoje turėjo 18 
konsulatų su atskirom iš
vietėm kiniečiams.

Karą pralaimėjusi Vokie
tiją neteko koncesijų Kini
joje, tačiau vokiečių įtaka 
liko nemaža. Vokiečių gene
rolai von Falckenhausen, 
VVetzell ir von Seeckt buvo 
Čiang Kaišeko patarėjais, 
bet ir Kinijos komunistų 
traukimosi 'ilgojo žygio’ 
Strategas buvo Stalino į Ki
niją pasiųstas vokiečių ko
munistas Otto Braun, kuris 
Kinijoje vadinosi Li Teh, 
kas reiškė 'uolusis*.

Pats čiu Enlai mokėsi ir 
dirbo Vokietijoje. Jis stu
dijavo Goettingene, dirbo 
Ruhro kasyklose ir jo sugy
ventas su vokiete sūnus žu
vo Hitlerio žygyje prieš So
vietų Sąjungą. Pagaliau 
pats Mao Cetungas sakosi 
buvęs paveiktas vokiečių 
k o m u n i stinio, manifesto 
von Kautsky "Klasių ko
vos” ir Thomo Kirkupo 
"Socializmo istorijos”. O 
kiniečių komunistų biblijos 
— "žodžiai pirmininko 
Mao” pagrindines mintis 
jau galima išskaityti vokie
čių buržuazinio filosofo 
Friedricho Paulsen 1899 
metais išleistoje knygoje 
"System der Ethik”.

Gerų santykių su sovie
tais epochoje Pekinas buvo nimo už Tikėjimo Laisvę są- 
už Rytų Vokietijos nepri
klausomybę ir Vakarų Ber
lyno jai priskirimą, nūdien 
jam reikalinga galimai ga
lingesne Vokietija, vis tiek 
kurio režimo. Oficialiai Pe
kino ambasadorius Jungti
nėse Tautose kalba už visų 
svetimų kariuomenių pasi
traukimą. Neoficialiai ta
čiau Pekinas, kaip Bonna 
yra už amerikiečių pasili
kimą Vakarų Europoje. Dėl 
to, kad ir 80 milijonų vokie
čių ir 800 milijonų kiniečių 
dar nesudaro lygsvaros so
vietų galybei. Kol kas ir vo
kiečiams, kaip ir amerikie
čiams santykiai su sovie
tais yra daug svarbesni ne
gu su kiniečiais, žinoma, 
būklė gali kada nors pasi
keisti, bet kol kas nei vo
kiečiai nei kiniečiai dar ne
griežia pirmaisiais smui
kais tarptautiniame orkes
tre, jų vieta dar yra didžių
jų Įvykių paraštėje.

Lietuvių Bendruomenės delegacija spalio 13 d. lankėsi pas šventojo Sosto apaštališkąjj delegatą Wa- 
shingtone arkivyskupą Luigi Raimondi, prašant okupuotai Lietuvai pagalbos. Nuotraukoje iš kairės: inž. 
Romualdas Bublys, prel. Jonas Balktlnas, arkivyskupas Luigi Raimondi, kun. Kazimieras POgevičius ir 
Algimantas Gečys. K. Čikoto nuotrauka

JAV LB IEŠKO UŽTARIMO
LIETUVOS TIKINTIESIEMS

švento Sosto Apaštališ
kasis Delegatas JAValsty- 
bėms arkivyskupas Luigi 
Raimondi, Washingtone De- 
legatūros rūmuose, spalio 
13 d. priėmė Lietuvių Bend
ruomenės delegaciją, kurią 
sudarė LB garbės pirminin
kas prel. J. Balkūnas, LB 
Centro Valdybos vicepirm. 
Alg. Gečys, Ateitininkų Fe
deracijos Valdybos delega
tas kun. K. Pugevičius, Jau- 

jūdžio pirm. R. Bublys ir 
lietuvių spaudos atstovas
K. čikotas. Audiencijoje tu
rėję dalyvauti JAV LB 
Centro Valdybos pirm. V. 
Volertas ir buvęs Lietuvos

VALSTYBES DEPARTAMENTAS 
AIŠKINA JAV GEN. KONSULO 

LANKYMĄSI VILNIUJE
Valstybės Departamente 

rūgs. 14 d. lankėsi JAV LB 
Centro Valdybos atstovai 
Algimantas P. Gureckas ir 
arch. Arvydas Barzdukas, 
išreikšti gilų JAV LB susi
rūpinimą JAV generalinio 
konsulo Leningrade Culver 
Gleysteen vizitu Vilniuje 
1972 m. rugpiūčio 22-24 d.d. 
ir šios viešnagės galimą įta
ką į JAV valdžios nusista
tymą dėl teisinės Lietuvos 
valstybės padėties. Tuo rei
kalu, per naujai paskirtą 
Baltijos valstybių skyriaus 
viršininką Edward Hur- 
witz, buvo Įteiktas Valsty
bės sekretoriui William P. 
Rogers adresuotas memo
randumas, kuriame išreikš
tas nepasitenkinimas kon
sulo Gleysteen elgesiu.

Į įteiktą memorandumą 
rugsėjo 28 d. laišku atsakė 
R. T. Davies, Deputy Assis- 
tant Secretary for Euro- 
pean Affairs Valstybės De
partamente.

JAV LB Centro Valdybos 
pirm. V. Volertui adresuo
tame laiške rašoma:

"Valstybės Sekretoriaus 
pavedimu, aš atsakau į Jū
sų rugsėjo 12 d. laišką lie
čiantį nuominuoto genera
linio konsulo pareigoms 
(consul general — desig- 
nate) Culver Gleysteen ap
silankymą Vilniuje”.

"Jūs galite būti užtikrin
tas, kad šis apsilankymas 
nežymi jokio pasikeitimo 
JAValstybių nusistat y m e 
nepripažinti jėga įvykdytos 
Lietuvos inkorporacijos į 

Vyčių Centro Valdybos pir
mininkas dr. J. Stukas, 
įvykus susitrukdymams ke
lionėje, neatvyko.

Audiencijos pagrindiniu 
tikslu buvo paprašyti šv. 
Sosto užtarimo pavergtos 
Lietuvos tikintiesiems. LB 
delegacija įteikė išsamų me
morandumą nušvieč i a n t į 
paskutiniuoju metu ypač 
pasiunkėjusią Katalikų Baž
nyčios padėtį Lietuvoje.

Memorandume prašoma 
šv. Tėvo dėmesiui pristatyti 
sekančius JAV lietuvių pra
šymus :

1. Artimiausiu laiku vi
same pasaulyje • pa
skelbti Maldos Dieną

PonoSovietų Sąjungą.
Gleysteen apsilankymas įvy 
ko todėl, kad būsimo Lenin
grado generalinio konsulato 
teritorijon įeis Vilniaus 
miestas, lygiai kaip Ryga ir 
Talinas. Jo apsilankymu 
siekta susipažinti su miestu 
ir susitikti su tais miesto 
pareigūnais su kuriais jam 
reikės bendradarbiauti sie
kiant palengvinti ryšius 
tarp amerikiečių ir lietuvių. 
Apsilankymas tad neprasi
lenkia su JAV valdžios noru 
palaikyti ryšius su lietu
viais tuo pačiu tebeatsisa- 
kant pripažinti jėga įvyk
dytą Lietuvos inkorporavi
mą į Sovietų Sąjungą”.

Įteiktame JAV LB me
morandume buvę užsimin
ta, kad Pagrindiniai Santy
kiavimo Principai tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos, kurie 
prez. Nixono buvo Maskvo
je sutarti ir pasirašyti š. m. 
gegužės 29 d., įtartinai ne
miki laisvo apsisprendimo 
principo. Užklausta, ar tai 
nereiškia, kad JAV vyriau
sybė yra atsisakiusi šio pa
grindinio principo kiek tai 
liečia sovietų dominuoja
mas tautas Įskaitant ir Bal
tijos valstybes?

R. T. Davies į šj klausi
mą atsako sekančiai:

"Jūsų laiške Jūs taip pat 
palietėt Pagrindinius San
tykiavimo Principus tarp 
JAV ir S.S.S.R. šis doku
mentas jokiu būdu nepakei
čia mūsų nepripažinimo jė
ga įvykdytos Lietuvos in
korporacijos į S.S.S.R.” 

už Tyliąją Lietuvos 
Katalikų Bažnyčią.

2. Oficialiu šv. Sosto pa
reiškimu pasmerkti So
vietų Sąjungos vykdo
mą pavergtosios Lie
tuvos tikinčiųjų perse
kiojimą.

3. Šv. Sostas prašomas 
tarpininkauti ir įtaigo
ti katalikiškas valsty
bes, kad žmogaus tei
sių pažeidimo klausi
mas pavergtoje Lietu
je būtų pristatytas 
Jungtinių Tautų žmo
gaus Teisių Komisijai.

Audiencija truko 1 vai. 
15 min. Apaštališkas Dele
gatas pažadėjo LB memo
randumą perduoti šv. Tė
vui, j kurį, jis manąs, bus 
suteiktas raštiškas atsaky
mas. Pokalbis vykęs oficia
lioje nuotaikoje, LB delega
cijos nariams, kiek tai lie
čia Apaštališko Delegato 
pareiškimus, jaučiant jo ne
visai tikslų Lietuvos kata
likų persekiojimo padėties 
supratimą.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba šiais metais remia pre
zidentą Richard Nixoną ir 
viceprezidentą Spiro Ag
nevv ir ragina visus Ameri
kos lietuvius balsuoti už jų 
perrinkimą. Prezi d e n t a s 
Nixonas yra priimtiniau
sias lietuviams ir jo per
rinkimas yra svarbus lie
tuvių ir Lietuvos reikalams.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos 32-sis metinis suva
žiavimas įvyks š. m. lapkri
čio mėn. 11 d., šeštadienį, 
8:30 vai. ryto, Sheraton- 
Midway Motor Inn patalpo
se, 5400 South Cicero Avė., 
Chicago, III. 60638.

Suvažiavimo išvakarėse, 
lapkričio mėn. 10 d. nuo 7 
vai. vakaro iki 10 vai. va
karo, įvyks atstovų ir sve
čių priėmimas ir susipaži
nimas, ALT patalpose, 2606 
West 63rd Street, Chicago
je.

Iškilmingos šv. mišios 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 
12 d., 10 vai. ryto šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje, 
4557 South Wood Street ir 
Lietuvių Evangelikų para
pijos bažnyčioje, 6641 So. 
Troy Street, Chicagoje.

Suvažiavime adv. Z. But
kus, neseniai atvykęs iŠ 
Lietuvos, padarys praneši
mą apie dabartinę padėtį 
ok. Lietuvoje.
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a Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

PETRAS VARKALA - MUSU 
LITERATŪROS MECENATAS

Petras Bazilijus Var- 
kala, gimęs 1908 m. yra 
žinomas lietuvių veikė
jas ir prekybininkas, gy
venąs Londone. Jo kelios 
vadovaujamos biznio 
bendrovės yra žinomos 
ne tik Europoje, bet ir 
plačiame pasaulyje. Ta
čiau jis nekala pinigų tik 
bendrovėms ‘ir sau, bet 
dažnai ir gausiai remia 
lietuvišką spaudą, kny
gas ir grožinę literatū
rą. Savu laiku jis yra 
parėmęs "Europos Lietu
vį" 100 svarų, 1946 m. jis 
savo lėšomis išleido la
bai gerą ir naudingą E. J. 
Harrisono politinę knygą 
"Figth for Freedom", 
kuri ir dabar nėra pase
nusi. Rugsėjo 3 d. jispa- 
rašė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkui 
kun. L. Andriekui tokio tu
rinio laišką: "Stebėda
mas ir aukštai vertinda
mas mūsų rašytojų kū
rybingą darbą emigraci
joje, dažnai pagalvoju, 
kad jų nuopelnai mūsų 
tautai būtų dar didesni, 
jeigu jų kūryba būtų pri
einama platesnei pasau
lio visuomenei. Iki šiol 
aš labai mažai girdėjau 
apie lietuviškų knygų ver
timus į anglų, prancūzų 
ar vokiečių kalbas. No
rėdamas šį reikalą paska
tinti, aš paskirčiau 1.000 
anglų svarų (apie 2.500 
dolerių) premijai. Jeigu 
Jūsų draugija šiai min.- 
čiai pritartų, tada būtų 
galima pasvarstyti, ko
kiomis sąlygomis, kada 
ir kam tokia premija bū
tų paskirta".

LRD pirm. kun. L. And- 
riekus, dėkodamas P.B, 
Varkalai už numatomą 
premijos skyrimą, rašo: 
"Mėnesio bėgyje sukvie
siu LRD valdybą posė
džio, ir mes iš visųpusių 
svarstysime, kaip pras
mingiau įgyvendinti Jūsų 
pasiūlymą. Taip pat per

GENEROLO STASIO RAŠTIKIO ATSIMINIMŲ 
TREČIAS TOMAS

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS
SKAITYTOJUS PASIEKS LAPKRIČIO MĖN.

To paties autoriaus atsiminimų pirmieji du 
tomai susilaukė nepaprasto susidomėjimo ir buvo 
greitai išpirkti. Trečias tomas yra nemažiau ak
tualus, apima 616 psl., iliustruotas, kietais virše
liais, skoningai išleistas.

Leidžia Akademinės Skautijos Leidykla, 
c/o A. V. Dundzila, 4339 W. 83 Street 
Chicago, III. 60652 USA
Kaina: $15.00. Prenumeratoriai, atsiuntę pi

nigus iki š. m. lapkričio 10 moka $12.00.

------ -------- PRENUMERATOS ATKARPA---------------

Užsisakau ..........  egz. Gen. St. Raštikio atsiminimų
trečią tomą po $12.00/egz.:

Vardas, pavardė

Adresas 

ZIP

Siunčiu $.............. čekį arba perlaidą "Filisterių
Skautų Sąjunga” vardu.

tą laiką ir paskirai pasi
tarsiu su žymesniais lie
tuvių rašytojais, kas, jų 
nuomone, šiuo atžvilgiu 
geriausia padarytina. 
Tada Jums duosiu atsa
kymą".

Mus šiek tiek stebina 
LRD pirm. kun. L. And- 
riekaus santūrumas. Jis 
galėjo P.B. Varkalos pa
siūlymą iš karto priimti 
su entuziazmu (tiesa, dė
kingumą jis išreiškė) ir 
tada svarstyti valdybos 
posėdyje, kokiomis sąly
gomis ir būdu premija 
skirtina. Pasitarimas su 
"žymiaisiais rašytojais" 
man rodos, nereikalin
gas, nes kas gi nustatys, 
koks rašytojas yra žy
mus ir koks nežymus. 
Tai pažeidžiamas demo
kratinis principas.

Mes iš savo pusės ne 
tik džiaugiamės šiuo gra
žiu mūsų literatūros me
cenato P.B. Varkalos žy 
giu, bet kartu ir trokš
tame, kad šiuo naudingu 
žygiu pasektų ir kiti pre
kybininkai ar lietuviai 
turtuoliai, kurie pra
skintų kelią mūsų groži
nei literatūrai į pasaulio 
rinką. Stepas Zobarskas 
mūsų literatūros anglų 
kalba leidėjas N.Y., jau 
praskynė pirmuosius ta
kus, dabar tenka bendro
mis jėgomis plėsti šįdar- 
bą.

Pagarba ir nuošir
džiausia padėka mecena
tui P. B. Varkalai. Duok, 
Dieve daugiau tokių me
cenatų!

• Š.m. lapkričio 17-19 
kviečiamas Vokietijos 
lietuvių bendruomenės 
darbuotojų suvažiavimas 
- seminaras. Jame bus 
svarstomi VLB Valdy
bos, apylinkių, vargo mo
kyklų ir kitų Vokietijos 
institucijų reikalai.

• Hageno apylinkė, ku
riai vadovauja energin-

VILNIAUS UNIVERSITETAS BOLŠEVIKINIU 
PENKMEČIO PERSPEKTYVOJE

Vilniaus universitetui 
vadovauja "socialistinio 
darbo didvyris" akademi
kas Jonas Kubilius. Šių 
mokslo metų pradžioje 
Vilniuje leidžiamo savait
raščio "Literatūra ir Me
nas" bendradarbis aplan
kė universiteto rektorių 
ir paprašė suteikti įdo
mesnių naujovių iš uni
versiteto tvarkymosi.

Pasikalbėjimas dau
giau lietė universiteto 
statybas, prezervacijos 
darbus, studentų bendra
bučių, fizikų korpuso, 
etc. konstrukcijas. Rek
torius J. Kubilius papy
lė ilgas padėkų tiradas. 
Jis dėkoja "Partijai ir 
Vyriausybei" už didelį 
dėmesį universiteto rei
kalui. J. Kubilius džiau
giasi, kad "Partija ir Vy 
riausybė" suprato, kokią 
didelę reikšmę ateities

gas pirmininkas L. Vil
činskas, suruošė įspū
dingą Tautos šventės mi
nėjimą, Į minėjimą atsi
lankė ir mišias atlaikė 
vysk. dr. A. L. Deksnys. 
Jis pamoksle pabrėžė, 
kad "išlikti lietuviais yra 
ne vien tautinė, bet ir 
žmogiška išeivių parei
ga". Paskaitą laikė VLB 
valdybos vicepirm. kun.
L. Liubinas. Živilė Vil- 
činskaitė, buvusi Vasa
rio 16 gimnazijos moki
nė, meniškai padeklama
vo B. Brazdžionio ir L. 
Švalkaus eilėraščius. Bu
vo atlikta ir platesnė me
ninė programa.

• Stuttgarto apylinkė 
atšventė Bendruomenės 
mėnesį ir kartu Tautos 
šventę rugsėjo 3 d. Apy
linkės pirm. Z. Glemžie- 
nė pasidžiaugė "Grandi
nėlės" gastrolėmis. K. 
Šimanauskas laikė pas
kaitą apie Rugsėjo 8 d. 
reikšmę. A. Lucas ir P. 
LMačionis padeklamavo 
patriotinių eilėraščių.

• Šiemet Vasario 16 
gimnazija mokslo metus 
pradėjo su 78 mokiniais. 
Naujų mokinių įstojo 16, 
iš jų 9 iš užjūrių. Iš JAV 
dabar jau yra 12 mokinių.

• Poetė lM. Saulaitytė 
atvyko iš JAV ir dėsto 
gimnazijoje lietuvių ir 
anglų kalbas mokiniams 
iš Amerikos. E. Kačių - 
cevičius pakviestas ma
žųjų berniukų bendra
bučio vedėju ir kūno kul
tūros mokytoju. Nuo spa
lio 1 d. mokytojo darbą 
gimnazijoje pradeda mu
zikas ir žurnalistas Val
teris Banaitis. Jis dės
tys Lietuvos istoriją, o 
vėliau ir muziką. Dirbs 
ir bendrabutyje.

• įMokyt. E. Pauliuko- 
nytės vadovaujama Va
sario 16 gimnazijos tau
tinių šokių grupė dalyva
vo Leutershauseno, ne
toli Weinhelmo, įvairių 
tautų folkloro vakare. 
Pranešėja buvo Aur. Kri- 
vickaitė.

• Romana Žutautaitė, 
šiemet baigusi Vasario 
16 gimnaziją, studijuoja 
Muensterio ut-e lituanis 
tiką, visuotinę literatūrą 
ir pedagogiką. Ji žada ten 
atgaivinti bendruomenės 
apylinkę.

• Gloucesteryje, Angli 
joje, mirė bendruome
nės skyriaus pirminin
kas Kazys Stonaitis, 59 
m. amžiaus. Jis buvo ge 
ras organizatorius ir nuo 
širdus patriotas. 

kadrų formavimui turi 
aukštojo mokslo įstaiga. 
Reveransinė politika vi
sad buvo vadovaujančiųjų 
menas. Netepsi ir nepa
važiuosi. Todėl, nenuos
tabu, kad iki šiol J. Ku
bilius nepastebėjo, kad 
"Partijos ir Vyriausy
bės" dėmesingas univer
siteto reikalų suprati
mas atsilieka gerus pen- 
kioliką metų.

Jeigu pastatų konstruk 
cijai ir studentų didėjimo 
nuošimčiams paimti ba
ze Nepriklausomybės lai 
kotarpį, matyti, kad nuo
šimčiai, kaip tik rodo, 
kad "Partija ir Vyriau
sybė" atkištinai žiūri į 
Vilniaus universiteto pro 
blemas. Juk Nepriklauso
mybės periode viskas bu
vo sukurta iš nieko. Tuo 
tarpu sovietinė okupaci
ja paveldėjo Universiteto 
struktūrą, jo profesorių 
ir studentų masę, knygy
nus, laboratorijas, pa
status, studijinę tradi
ciją.

Sovietinė okupacija 
dargi uždarė Vytauto Di
džiojo Universitetą ir iš
draskė jo palikimą tarp 
kitų, naujai suformuotų 
mokslo įstaigų. Žemės 
ūkio akademija dingo 
kaipo autonomiška moks* 
lo įstaiga. Ir tada, aukš
tojo mokslo įstaigos 
skausmingai išgyveno 
"reformas", tai yra, jų 
struktūros tempimą į so
vietinio tipo struktūrą. 
Ta reforma ilgam sustab
dė lietuviškojo mokslo 
įstaigos evoliucijų.

Tiktai 1965 metais, tai 
yra dvidešimtmečiu! pra
ėjus nuo okupacijos, kaip 
sako J. Kubilius, "1965 
metais LKP Centro Ko
mitetas bei LTSR Mi
nistrų Taryba priėmė nu 
tarimą dėl VU materiali
nės bazės sustiprinimo. 
Jame buvo įvertintas uni
versiteto vaidmuo, pri
pažinta, kad mūsų bazė 
neatitinka reikalavimų, 
ir nutarta pradėti naujojo 
akademinio miestelio 
statybą".

Šio pareiškimo poteks 
tė tvirtina, kad iki 1965 
metų okupacinė valdžia 
galvos sau dėl Vilniaus 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ŽIEMOS EKSKURSIJA J 

LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną —

— grįžta 1973 m. sausio 4 dieną.
LIETUVOJE ši GRUPĖ PRALEIS 11 DIENŲ.

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

KAINA TIK $619.00
VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS $719.00 
IR Iš CLEVELANDO $685.00
GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTĄS.

NESIVĖLUOKITE !

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

TRA1VS-ATUHTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 

South Boston, Massachusetts 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė : Aldona Adomonienė.

universiteto problemų ne
kvaršino. Akademikai ir 
studentai vargo ir aikvo- 
josi senuose, šimtmečių 
prislėgtuose pastatuose.

Norėdamas sumažinti 
potekstės įspūdį, J. Ku
bilius skuba pridurti, kad 
"galime pasidžiaugti, 
kad partijos ir vyriausy
bės rūpinimosi dėka mo
kymosi bei mokslo darbo 
sąlygos tolydžio gerė
ja..."

Universiteto rektorius 
plačiai pasakoja, kad 
buv. Šv, Jono bažnyčioje 
įsteigtas "mokslo istori
jos muziejus". Kaip ži
nia, ta įstaiga nuspalvin
ta "religinių prietarų de
maskavimo" reikalavi
mais. Tad toks muziejus 
ir kišamas į bažnytinįpa- 
statą. Šiaip, kitos paskir
ties muziejams steigti, 
atranda kitas patalpas, 
arba tokias naujas pasta
to. Net keista atrodo pa
tirti, kad universiteto ka
tilinei pastatyti atranda 
lėšų, bet "mokslo istori 
jos musiejui" sekvestruo
ja bažnytinį pastatą ir mi
nia mūrininkų bei daili
džių perstato naujam 
reikalui bažnyčios vidų, 
vandališkai elgdamiesi 
su pastato architektūrinė
mis vertybėmis.

1965 metai yra lemtin
go posūkio data, kada 
"partija ir vyriausybė" 
paėmė globon universi
teto vystymąsi. Taip tvir
tina rektorius J. Kubilius 
Atsigrįždami į istoriją, 
matome kad Nepriklau
somos Lietuvos valdo
mieji organai ir legisla- 
tūra, sutvėrė savo aukš
tojo mokslo įstaigą abso- 
liūčiai iš nieko, globojo 
universitetą nuo pat pir
mųjų jo veikimo dienų.

Ši globa buvo natūra
lus valstybinio ir tautos 
gyvenimo reiškinys. Uni
versitetas nėra režimo 
dekoracija arba reiki a- 
mavimosi priemonė, bet 
esminė tautos kultflrėji- 
mo sąlyga. Aukštojo 
mokslo įstaiga yra virš 
politikos. Tą principą 
respektavo Lietuva. Uni
versitetas turėjo autono* 
miją. Bet kitaip yra J. 

Kubiliaus tvarkomame 
universitete. Jis negali 
didžiuotis turįs bent ko
kį autonomijos laipsnį. 
Dėl to nestebina ir rek
toriaus reverensai "par
tijos ir vyriausybės" ad
resu.

Vilniaus universitetas 
bolševikinio penkmečio 
perspektyvoje, atrodo, 
pirmą kartą pastebėtas 
ir jam asignuotos ribo
tos lėšos pastatydinti 
vieną kitą žūt būt reika
lingą pastatą. (sp)

TURRET LATHE
First class only job shop 

experience 
ALSO 

WORKING 
FOREMAN

To sėt up, supervise, operete 
W&S Turret Lathe. Days. 

Salary. 
MCM 

1432 E. 47 St.
216-881-1280 

Clevelapd, Ohio

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

MACHINISTS
For the followings positions: 

HORIZONTAL BORING MILL 
N/C DeVLIEG JIG MILL 

M1LL1NG MACHINE 
ENGINE LATHE 

Mušt be experienced in short run 
work. Full time, overtime, high Itourly 
rate, and good fringe benefits 

VC/F8TS1DF
PRIME INDUSTR1ES INC.

4820 W. l30th Si. 
Cleveland, Ohio 

216-267-1393 (80-82)

EXPERIENCED
ALL AROUND 

MACHINIST 
Mušt be able to sėt up own work. 
and be experienced vvith jig and 
f beturės.

Only experienced need apply. 
Also

TOOL GRINDER
EXPER1ENCED or TRA1NEE 

Full time, day shift, overtime. Excel- 
lent rates & benefits.
OHrO BROACH & MACHINE 

CO.
399 EAST 131 ST. (Off St. Clair) 

CLEVELAND, OHIO 
116-681-2626

•(80-82)

DEVELOPMENT 
MACHINIST

If you are on experienced machinist 
with R&D experience, please call:

Mr. Hinman 
216-451-5200, ext. 213 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer M-F 

(80-82

EXPER1ENCED 
COLDHEADER SETUP 

AND OPERATORS 
ROLLER MEN 

For second shift. Need full screw. 
Top wages & benefits 

INTERNATIONAL SCREW 
9444 ROSELAWN 
DETROIT. MICH. 

313-933-4700
(80-87)

PRODUCTION 
FOREMAN

Need an experienced produetion line 
supervisor interesled in future 
growth possibilities. Mušt have 
prior experience supervising union- 
ized personnel.

HOOVER
CHEMICAL PRODUCTS DIV. 

HOOVER 
BALL & BEARING CO.

435 W. 8 MILE RD. 
AVH1TMORE LAKE, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(80-83)

MAINTENANCE MEN
3 years experience as industrial mill- 

right or industrial eleetronies.
Excellent wages and fringe benefits.

HOOVER
CHEMICAL PRODUCTS DIV. 

HOOVER 
BALL & BEARING CO.

435 W. 8 MILE RD. 
WHITMORE LAKE, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(80-871

MACHINIST
HORIZONTAL BORING MILLS 

IST SHIFT
Job shop experience or equivalent 
with ability to perform operations, 
read prints, and make own set-ups. 
Good hourly rate and fringe benefits. 
Apply

THE HILL ACME CO.
1201 W. 65 ST. 

CLEVELAND. OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(80-82)

VANTED 
EXPERIENCED FOULDRY HELP 
FOUNDRY SAND MOLDER 

F.xperienced in aluminum job shop. 
Squeezer and loose work.

Also 
GENERAL FOUNDRY HELP 

Apply call or wrlte—lo Mr. McMurray 
GEMCO FOUNDRY INC.

2469 E. Maumee 
Adrlan, Mich.

(80-82)



1972 m. spalio 25 d. DIRVA Nr. 82 — 3

DIRVA THE LITHUANIAN
•NEVVSPAPER

6007 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OįilO 44103
Telephone: (216) 431-6344

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO « 
PUBLISHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY AND 
FRIDAY BY AMERICAN UTHUANIAN PRESS RADIO ASS’N. VILTIS, 
INC. • SUBSCRIPTION PER YEAR »13.00 • SINGLE COPY IS CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 

PRENUMERATA MEAMS S13.00, PUSEI METŲ S7.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA IS CENTŲ • STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA « NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRĄŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIKASYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONĘ • UŽ 
SKELBIMŲ TURINI IR KALBĄ REDAKCIJA NEATSAKO.

Bėda su sovietiniu 
gerbūviu

leidiniais,
"carų Ru-

Pusšimtį metų statė bol
ševikai komunizmą turtin
giausioje pasaulio šalyje. 
Statė, statė ir pastatė: iš 
Amerikos ir Kanados mili
jonai tonų grūdų plaukia 
Rusijon badaujančius kol
ūkiečius (ir Kremliaus kli
ką) sotinti, nuo bado va
duoti.

Kodėl taip? Stebisi visas 
pasaulis. Stebisi, kartu su 
naiviuoju pasauliu ir "pa
žangieji” lietuviai. Nesutel
pa ir jiems galvoj: tiek so
vietinių "laimėjimų” Vilny 
ir Laisvėj, o, va, badauja, 
grūdų iš Amerikos išprašė. 
Ima pokštininkai liežuviais 
maskatuoti: Amerika Rusi
joje komunizmą stato!

"Pažangiųjų” nerimui ra
minti išjojo S. J. Jokubka 
ant Vilnies kuino. Vilnies 
179 numeryje S. J. Jokubka 
paskelbė savo "teoriją", ko
dėl Sovietijoje, o kartu ir 
ok. Lietuvoje, vis prekių nė
ra, vis duonos trūksta, vis 
krautuvių lentynos tuščios. 
Jokubkos teorija, aišku nė
ra Karolio Markso tezių aiš
kinimas. Markso tezes jam 
negalima nei aiškinti, nepa
ranku ir suprasti. Susirūpi
nusiems Vilnies karšin
čiams "pažangiečiams” Jo
kubka stengiasi ne. Marksą 
su Leninu išaiškinti, bet tik 
nuotaikas pataisyti: kad ko
munizmo statyba tikėtų, 
kad Vilnį dosniau remtų.

Neva polemizuodamas su 
"buržuaziniais” 
Jokubka porina: 
sijoje ir buržuazinėje Lie
tuvoje valstiečiai mažaže
miai gyveno pusbadžiu, 
skurdžių duona būdavo bul
vių ir pelų mišinys, štai ko
dėl carų Rusija turėjo rū
pesčio su grūdų derliaus 
pertekliumi.”

O dabar, girdi, sovietinė 
valstybė praturtino dirban
čiuosius. Jie prisirinko rub
lių pilnas kišenes, ir, būda
mi pinigingi, viską išperka 
iš krautuvių. Esą, bėda yra 
ne ta, kad prekių trūksta, 
bet bėda yra ta, kad žmo
nės pinigingi. Ką bepaga- 
mins valstybė, ką beužau- 
gins kolūkis, šie, pinigingi 
nevyduonai, viską išperka, 
ir vėl krautuvė tuščia!

Pagal Vilnies bosą krau
tuvių Sovietijoje didžiau
sios bėdos nėra prekių de
ficitas, bet piniginis "ger
būvis”. Jei dirbantieji tu
rėtų mažiau pinigų, nepri
trūktų krautuvėse prekių!

Tokios ekonominės teori
jos nė pats sovietinės vals
tybės steigėjas, V. I. Leni- 
nas-Uljanovas nebuvo pa
skelbęs. Kaip išsinerti iš to
kio akligatvio? Neduoti dir
bantiesiems pinigų ? Pa
branginti prekes? Apie tai 
Jokubka nekalba. Jis davė 
tiktai pačius žaliuosius sa
vo ekonominės teorijos ap
matus. Tačiau, sukūręs tą 
teoriją, jis jaučiasi nema
žai nuveikęs. Savo taria
mam oponentui Jokubka ši
taip atrėžia: "sapaliojimas 
žmogaus, kuris galvodamas 
susipainioja kaip vyščiukas 
siūluose”. (Jokubka rašo

viščiuką su y, matyti gal
vodamas apie stambų tary
binį viščiuką). Bet sukūręs 
savo ekonominę teoriją, jis 
siūlo Vilnies karšinčiams 
stambią žurnalistinę antį. 
Perdaug pinigų sovietinia
me krašte! Išperka pinigin
gieji darbininkai grūdus ir 
bulves. Reikia, tad, impor
tuoti iš kapitalistinių kraš
tų ...

Bet iš kur grūdų atsar
gos kapitalistiniuose kraš
tuose? Vėl ima veikti ap
dairi Jokubkos teorija. Ka
pitalistiniuose kraštuose 
darbininkai neturi pinigų, 
neišperka iš krautuvių grū
dų ir bulvių. Todėl ir susi
daro grūdų ir bulvių atsar
gos ...

Tame pat "editoriale” Jo
kubka džiaugiasi, kad tūli 
"pažangieji” karšinčiai vyk
sta j ok. Lietuvą "pamatyti 
kaip ten vyksta didingojo 
socializmo statyba”.

Juk šiems ekskursantams 
tikrai neteks krašte para
gauti lietuviškos duonytės 
dėl pinigingų dirbančių, iš
pirkusių lietuviškus miltus. 
Teks valgyti įprastą ameri
konišką duoną iš ameriko
niškų miltų.

Lietuviai remia 

prez. Nixonq
(Atkelta iš 1 psl.) 

demokratų pasiūlymus ir 
remiamas tik kairiųjų eks
tremistų, pasirinko progra
mą, kuri mums lietuviams 
yra nepriimtina. Užsienio 
politikoje jis laikosi "grįž
kim namo” principo kuo bū
tų atidarytos durys mūsų

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytoją!

Nauj ICmS skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie, universitetu — 
$6.50.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
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P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

"BURŽUAZINĖS" LAISVĖS IR
SUVIETINĖS

Sovietinė spauda lietu
vių ir rusų kalbomis, lei
džiama ok. Lietuvoje, su 
ypatingu pasimėgavimu 
dažnai linksniuoja, kad 
Nepriklausomoje Lietu
voje esą buvusios už
gniaužtos visokios ten 
laisvės.

Sovietinė spauda nori 
vaizduoti Nepriklauso
mos Lietuvos periodą 
tamsų, sunkų, beviltiš
ką. Dviejų dešimtmečių 
valstybinį ir ekonominį 
kūrybingumą koks nors 
sovietinis "specas" mo
ka nubraukti vienu 
plunksnos kilstelėjimu. 
Nesirūpinama konkre
čiais savo teiginių įrody
mais. Sovietinio "speco" 
teiginiai priimami už gry
ną pinigą, nors tai jokio
mis vertybėmis nepagrįs
tas sovietinis rublis.

Kartais stengiasi to-

priešams į pasaulio domina- 
ciją. Jis nori sumažinti mū
sų karines pajėgas iki tokio 
laipsnio, kad jo paties pasi
siūlytu reikėtų maldauti 
pasigailėjimo iš Šiaurės 
Vietnamo ir kitų agresorių. 
Jis nenori kalbėti apie pa
vergtas tautas ir apie 
skriaudas, kurios yra daro
mos žmonijai vardan komu
nizmo. Su ironija jis prana
šauja kaip Pietų Vietnamo 
žmonės bėgs iš savo krašto 
po to kai jis bus išrinktas 
JAV prezidentu. Atseit, po 
to kai jis leis ten įsigalėti 
komunistams.

Mes turim jam atsaky
mą. šis žmogus turėtų ne
gauti nė vieno lietuvio bal
so. Kartais vien balsų neuž
tenka'. Tad remkime orga
nizacijas, kurios tvarkingai 
veikia ir koordinuoja veiklą 
už Prezidento Nixono išrin
kimą. Tokia rimta organi
zacija yra American Herit
age Groups for the Re-Elec- 
tion of the President. Pa- 
dėkim jai.sukelti reikiamus 
fondus. Pasistenkim pada
ryti visus savo draugus ir 
visus rimtus lietuvius sava
noriais už Prezidento Nixo- 
no išrinkimą. Jo išrinkimas 
yra svarbus mums, mūsų 
šeimai ir visai Amerikos 
ateičiai.

Dr. Jonas Genys

"LAISVĖS”
kius "teiginius" paremti.. 
Pritempia faktų ir "fak
tų". Tai gana rizikingas 
metodas. Tokio metodo 
fiasco atrandame "Lite
ratūra ir Menas" (Nr. 38) 
savaitraštyje.

Rima Dulkinienė (LT 
SR Centrinio valstybinių 
archyvų vyr. mokslinė 
bendradarbė) dulkina 
"buržuazinį" palikimą. 
Mokslinė bendradarbė at
sisuko į sovietinių filmų 
rodymą Nepriklausomos 
Lietuvos kinoteatruose. 
Tai tikrai įdomi tema. Pa
sirodo, kad Nepriklauso
mos Lietuvos laikais tik
rai buvo rodyti Sovkino 
filmai (dabar, pagal so
vietinį įsaką filmus va
dina rusiškai: filmą). Tai 
buvo stipriai propagan
diniai filmai, kuriuose ko
munistinė arba, tikriau 
tariant, prosovietinė pro
paganda buvo dengiama 
po tariamu psichologiz- 
mu, po humanistiniais 
siekiais, po tarptautiniu 
"broliškumu". Tačiau 
sovietiniai oponentai tuo
se filmuose visad buvo 
pristatomi neigiamai, 
šmeižiančiai, netikrai. 
"Trylika", "Čapajevas", 
"Traktoristai", "Maksi
mo sugrįžimas" irkt. tai 
buvo grynai propagandi
niai filmai, rodyti Kauno 
"Forume". Buvo ir Sov
kino gamybos filmų, ku
riuose nebuvo propagan
dos. Tai "Cirkas", "Du- 
brovskis"... Tačiau Ri
mos Dulkinienės svars
tymų centre dunda preten
zingas tvirtinimas, kad 
propagandiniems sovie- 
tiniems filmams audito
rija "protarpiais sušuk
davo ura!". Taip tvirtina 
mokslinė bendradarbė ir 
mes neturime stebėtis. 
Propagandinius sovieti
nius filmus Kaune lanky
davo išskirtinai didžioji 
Kauno tautinė mažuma. 
Ta pati, kuri su gėlė
mis sutiko okupacinius 
tankus. Nenuostabu, kad 
jų išrėktas "ura!" moks
linės bendradarbės Dul
kinienės patetiškai nau
dojamas kaip įrodymas: 
"buržuazinės Lietuvos 
visuomenė kėlė ovaci
jas tarybiniam kinui!"

Pagauta susižavėjimo 
šišo Dulkinienė sumai
šo netgi "kino" ir "filmo" 
sąvokas. Nepriklauso
moje Lietuvoje visi kino 
teatrai buvo privatūs.Ne 
buvo "tarybinio kino". 
Privačiuose kino teat
ruose, tačiau, rodė ir 
Sovkino gamybą. Dulki
nienė tvirtina, kad tie fil
mai "tiesė sau kelius į 
Lietuvos liaudį". Bet ji 
kaltina "buržuazinės 
Lietuvos kariuomenės šu
lus, kurie pageidavo ka
ro cenzūros, sovietinių 
filmų apkarpymo, dali
nės jų ekspozicijos...

Tačiau draugė Dulki
nienė pramirksėjo esmi. 
nį momentą: sovietiniai 
propagandiniai filmai bu
vo rodomi Nepriklauso
mos Lietuvos kinoteat
ruose. Iš filmų teišim- 
davo neetiškus kursty
mus vienos visuomenės 
dalies prieš kitą dalį, ar
ba tiesioginius paskirų 
tautų laisvės idėjos nie
kinimus. Nepriklausomo
je Lietuvoje filmai buvo 
rodomi ir džiūgavo tais 
rodymais tik rėksninga 
tautinė mažuma. Lietu
viai juk nerėks kino s a-

R. Kisieliaus nuotrauką montažas

Gyvybės žiedai
Romualdas Kisielius

Tiktai jaunimo širdyse 
išliks gyva tautos dvasia.
Ant jų pečių mūs ateitis, 
ant jų pečių visa viltis.

Jei Lietuvą ir jie mylės, 
tai viltys degs, žiedai žydės...
Žydės širdy, žydės plaukuos, 
žydės ir Nemuno laukuos...

Klausyk, jaunime, ar girdi!
Mes degam ugnį jūs širdy, 
kad mūsų žemė Lietuva 
jūsų kartoj liktų gyva.

O kraujas kai pavargs ir jūs, 
ieškokite širdies jaunos, 
uždekit ją. ugnim sava, 
kad amžiams liktų Lietuva 
širdy gyva...

lėse "ura!"! Jie turi 
savo žodį "valio!"

Tame pat to savait
raščio numeryje Rytis 
Trimonis porina apie po
mirtinį T. Tilvyčio eilių 
tomelį, kurį "Vagos" lei
dykla išleido "Trejos de- 
vynerios" pavadinimu, 
lyg susišaukdama su iš
eivijoje populiariuoju dr. 
S. Aliūno "Trejos devy- 
nerios" rinkiniu.

Kaip ir Dulkinienė apie 
sovietinių filmų karpy
mus , Trimonis kalba 
apie T. Tilvyčio satyri
nių išdaigų cenzūravimą 
"buržuazinės" Lietuvos 
laikais. Deja, autorius 
konkrečiai nenurodo,ko
kie Tilvyčio eilių ar po
emų posmai buvo cenzū
ruoti. Nežinia, ar tai bu
vo neetiški "išpuoliai" 
prieš asmenis, ar prieš 
valdymo sistemą? Ta
čiau, reikia žinoti, kad 
"spaudos cenzūra" tada 
buvo beveik visoje Euro
poje. Buvo tam tikri įsta
tymai, kuriuos vykdė tam 
tikri pareigūnai. Spaudos 
cenzūra yra blogis. Bet 
tai nebuvo "buržuazinės" 
Lietuvos išradimas. Tai 
buvo laikmečio blogis... 
O kaip dabar? — kyla na
tūralus klausimas. Jeigu 
taip griežtai smerkiama 
"buržuazinės" Lietuvos 
spaudos cenzūra —kaip 
yra dabar? Ar yra spau
dos laisvė ok. Lietuvo
je? Ar vilnietis, kaunie
tis, bet kuris kolūkietis 
gali laisvai, pašte ar ki
taip, užsisakyti Dirvą, 

Naująją Viltį, bet kurį 
kitą užsieninį laikraš* 
tį? Ar jis gali užsakyti 
bet kurią knygą iš už
sienio?

Tiktai šitą prielaidą 
teigiamai išsprendus Ry
tis Trimonis gali apgai
lestaujančiu ar smerkia
mu tonu prabilti apie 
"buržuazinę spaudos cen 
zūrą". Kalbėdamas apie
T. Tilvytį, kentėjusį "fa
šistinės diktatūros" lai
kais, Trimonis žabalai 
nemato jau klasiška vir
tusios Solženicino dra
mos, Pasternako trage
dijos, Mtandelštaino žū
ties... Jis nemato, gal ir 
daugelio lietuviško "sa- 
mizdato" poetų ir rašyto 
jų. Trimonis nemato žiau
riausiojo kūrėjų prievar
tavimo per literatūros ir 
tavimo per "literatūros 
ir meno kritikos" po
tvarkį...

Jeigu jis to nemato, 
tai kaip gi jis įžūliai 
drįsta vaidinti laisvos 
spaudos šalininką? Jis 
yra "sovietinės cenzū
ros" cerberis.

Šitoks mažytis Rimos 
Dulkinienės ir Ryčio Tri- 
monio spekuliacijų sujun
gimas parodo, kad tikros 
mokslinės precizijos dar 
vis nėra, ir vis nėra,pri
augančioje sovietinių 
"mokslinių" darbuotojų 
kartoje. Esant sovietinei 
prievartai, propaganda 
ir klaidinimai sudaro ir 
sudarys tokių prorežl- 
minių spekuliacijų pa
grindą. (ar)
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Suklastota Tėviškės Garso laida

Tąryt ilgiau pamigusį 
prikėlė stiprus beldimas 
į kambario duris. Nesu
skubus jų atidaryti, beldi 
mas pasikartojo.

— Kam gi čia velnias 
blauzdą laužia? — sušu
kau pyktelėjęs. — Tuoj 
atidarysiu.

Koridoriuje stovėjo 
Simas ir šalia jo.lygnuo 
šalčio gūždamasis, del
nus trynė Medardas. Iš
kart nesupratau, ką jie 
vienu metu prabilo, bet 
jau iš jų išraiškų buvo 
aišku: esame pakliuvę bė
don.

Ir ta bėda pasirodė iš
tįsusi į pavojingas dimen
sijas, kai, atsiradus ir ad
ministratoriui Juozui Šla
jui, susėdome būklės pa
nagrinėti: vėlai vakare at
siradęs stovyklos direk
torius liejo kažkokios 
savo nesėkmės tūžmą, 
braukydamas - sulaiky
damas laikraščio nume
rį, kai gal tą pačią minu
tę pašto valdininkai skirs
tė į vagonus jau išsiunčia
mo to paties numerio ry
šulius. Jautrioje ano me
to būklėje buvome įvykdę 
didelį nusikaltimą: su
laužydami didelių ir ma
žų valdžių griežtus drau
dimus, išleidę nelegalų 
laikraštį. Faktą iš dalies 
buvo galima laikinai nu
slėpti, likviduojant dar 
nespėtą išsiųsti tiražą, 
kuris buvo likęs dviem 
stovyklom: savai Sch-
weinfurto ir kaimyninei 
Seligenstadto, kurios at
siimdavo tiesiog iš ad
ministracijos. Tos iš tik 
rųjų dėl savo artumo ir 
kėlė didžiausią pavojų ne
legalia tapusiai laidai iš
ryškėti.

Sprendimas buvo grei
tas ir drastiškas: sunai
kinti visą administraci
joje likusį tiražą, suren- vykstančią 
kant ir tuos egzemplio
rius, kuriuos galėjo iš
sinešti ekspedicijos tal
kininkai, o pastaruosius 
prigrasinti, kad niekam 
apie tai nekalbėtų. Sto
vykloje skelbti, kad nu
meris vėluoja dėl spaus
tuvės mašinų gedimo, ir 
ko greičiausiai išleisti 
suklastotą laidą.

s

Tėviškės Garso faktiškieji leidėjai po 1946 gegužės 26 persi
tvarkymo: redaktoriai Jonas Pranas Palukaitis, Simas Urbonas, 
Medardas Bavarskas ir administratorius Juozas Šlajus. Nuotrau
ka daryta 1948 vasarą, prieš Schweinfurto stovyklą išsklaidant.

Simas Urbonas, ilgametis Kaune ėjusio Kario redaktorius.at
kūręs tą laikraštį 1941 gruodžio (ar ne lapkričio?) 23 Vilniuje, 1944 
lapkričio 23 Berlyne ir 1950 lapkričio 23 .Brooklyne, N.Y., žuvo 
Worcester, Mass., tokiomis aplinkybėmis: vakare eidamas per gat
vę nusipirkti laikraščio, buvo jaunamečio vairuotojo labai sunkiai 
sužeistas; pasikankinęs kelias dienas ligoninėje, mirė 1958lapkri
čio 18 d. Lietuvių periodikos istorija jį vertins, kaip pagrindinį 
uomet dar lėto giliaspaudės proceso pritaikymo savaitraščiui pio

nierių.

Juozui išbėgus vykdyti 
jį lietusios sprendimo da. 
iies, redaktoriai pradė
jome doroti naujos lai
dos problemą. Pasitie- 
sus atspaustą numerį, pa
sirodė, kad išbraukymai 
buvo didesni, nei Medar
das pradžioje iš santrau 
kų buvo spėjęs: užkliuvę 
nemaži gabalai trijose 
vietose ir keistino teks
to susidaro apie du treč 
daliai puslapio. Išbrauk
tos iš Amerikos lietuvių 
spaudos, kelių Keleivio 
numerių, paimtos infor
macijos apie ALTos pro
testus dėl Kremliaus pas 
tangų įšmugeliuoti "Lie
tuvos užsienių reikalų 
ministerį" į Paryžiuje 

tarptautinę 
konferenciją, apie Lietu
vos įstaigoms vadovauti 
būriais siunčiamus ru
sus, dideliu tiražu išleis 
tą rusų kalbos vadovėlį 
ir panašiai. Štai, kuo 
mes griauname sąjungi
ninkų vienybę.

Bet nebuvo laiko cen
zoriaus išmintimi gėrė
tis : turėjome skubinti

suklastotą - legaliąją lai
dą. Žmogus iš prigim
ties yra optimistas — ir 
didžiausioje bėdoje ieš
ko prošvaisčių. Taip ir 
mes dabar rėmėmės leng
viausia prielaida: tebe- 
stovinčiose puslapių for
mose pakelsim išbrauk
tuosius straipsnius ir iš 
naujo atspausdinsim ke
lis šimtus egzempliorių. 
Kad puslapiai turėtų būti 
dar neišbarstyti, mus 
skatino tikėti ankstes

nioji patirtis: nekartą bu
vo tekę matyti dar ir ant
ros dienos popietę tebe- 
stovinčias atspausto nu
merio formas.

Papildymai? Vakar 
rinkyklai atiduota me
džiaga negalėjom pasi
naudoti, jei jau ir būtų 
kas iš jos surinkta — ne 
turėjome tekstų angliš
koms santraukoms pa
ruošti. Bet va, tos dvi Si
mo vakar apginos skil
tys I Ketvirto ir penkto 
puslapių išbraukymai 
greta — įlaušim ten tą 
kalorijų istoriją; kiek 
per ilga ji, bet aš jau su
gebėsiu paakėti. Prie jos 
likusi ir korespondenci
ja iš Bambergo — ant- 
ran puslapini Stinga dar 
trečdalio skilties.

— Duosiu porą eilė
raščių, — pasiūlė įMedar. 
das. — Jų versti nerei
kia.

— Gerai. Tik pasku
bėk gauti belgo parašą.

Kol jis gavo cenzo
riaus aprobatą, kol nu- 
skuodžiau spaustuven, 
jau ir priešpiečių metas. 
Spaustuvės vedėjo nera
dau kontoroje — šokau į 
rinkyklą, Metrompažas 
po nakties darbo dar ne
grįžęs, bet mūsų pusla
pių formų niekur nematy
ti — ar tik nebus išbars 
tytos? Atsiradęs spaus
tuvės vedėjas patvirtino: 
vokiečių laikraščio spau
džiamos trys laidos, tai 
Senis, belūkuriuodamas 
pakeitimų, užsiiminėjo 
išbarstymu... Dainuok, 
broleli, aleliują.... Nes 
tai reiškė viso numerio 
atstatymą: ir perrinki
mą, ir perlaužymą, ir 
... savaitės laiką...

Galvon kalėsi keisto
ka mintis: rinkinys pap
rastai iš formų išiminė- 

(Nukelta į 6 psl.)

J. GRAUDA

Pieno 
upės teka 
į Vilnių

Kiekvienas 
konservatorius, nuoširdžiai džiaugiasi, sužinojęs, 
kad gerėja mūsų mielam krašte mitybos sąlygos. 
Daugėja pieno ir jau drąsiai kalbama apie... pieno 
upes. Štai I. Jasilionis Gimtojo Krašto pašiūrėje 
tvirtina, kad "Pieno upės pačios teka". Kas čia gin
čysis dėl entuziastiško tvirtinimo "pačios teka", 
lyg dar galėtų ir "ne pačios tekėti". Pienas, kaip 
vanduo teka ten, kur nuolaidu.

I. Jasilionis gabiai aprašo Mažeikių pieninę. 
Tai iš jos ir teka pieno upės. (O į Mažeikius, iš 
Uralo teka naftos upės. Bet nesumaišykite naftos 
su pienu).

Nafta sau, o pienas sau. Mat,pienas iš Mažei
kių teka į Vilnių. Taip skatina galvoti ne Gimtasis 
kraštas, bet žinių agentūra Šluota.

Šluota mums tvirtina, kad: iš Kaišiadorių, Šir
vintų, Eišiškių, Trakų rajonų pienas vežamas iš
fasuoti į Vilnių, o atgal pieno produktai dažnai pri
statomi pavėluotai, nebe švieži. Tai daroma, sie
kiant pilnai išnaudoti techniką, didesniam efektui. 
Panašiai daroma ir kitose respublikos zonose...

Kiekvienas išeivis, įskaitant net nenaudėlius 
konservatorius, nuoširdžiai džiaugiasi, kad pieno 
upėms "pačioms patekėjus", gerėja darbo liaudies 
mityba. Kūdikiai džiaugiasi varvančiu iš čiulptukų 
pienuku (nors čiulptukai kol kas deficitinė prekė). 
Pagiriojantieji atsigauna kefyru...

Rimtas klausimas aptemdo nuotaikas. Ar Ma
žeikių pienas, "išfasuotas" Vilniuje, parvežtas 
atgal į Mažeikius turi dar savy visus reikalingus 
vitaminus? Ar negalima pagerinti pieno kokybę, 
vežant jį "išfasuoti" į Maskvą? Juk tai natūrali 
kiekvienos problemos, ekonominės ir ideologinės, 
pagerinimo technika.

*
išeivis, įskaitant net nenaudėlius

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ROMUALDAS SPALIS
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"Matydamas, kad pasikalbėjimas nėra labai 
malonus ir liudininkai nepageidaujami, pasisu
kęs grįžau į savo buveinę. Kuris jų privirė košės, 
kas juos įkando? Laukiau gan ilgai."

"Pagaliau artėjama. Buzokienė. Viena... Vos 
nepaklausiau, kur vyrą dėjusi. Nemačiau jos veido 
prietemoje, bet gilus alsavimas rodė susijaudini
mą. Tylai spaudžiant, pertraukiau ją".

— Gavot vyrui eiluįę?
— Gavau.
"Jei ne naktis, tur būt, jinai pastebėtų mano 

staigų krustelėjimą, bet tamsa viską padengė".
— Štai duona, bulvės, margarinas.
"Padėkojęs siūliau tartis dėl rytojaus. Kad ir 

neturėdamas laikrodžio, jutau vėlų laiką ir rūpinau
si, kad jinai nepavėluotų grįžti. Atsakiusi, kad jau 
vėlu, turėsianti čia nakvoti. Vyras nesirūpinsiąs 
nes perspėjusi jį dėl tos galimybės. Melavo lygiu 
balsu lyg kokiame transe".

"Tas melas neteikė malonumo, bet nenorėjau 
kištis į vedusiųjų nesusipratimą. Buvau tikras, kad 
ir jos vyras susiraitęs tūno kur griuvėsiuose, lauk
damas ryto, nes ir jam vėlu sukti į baraką".

"Palikau jai savo išlygintą vietą kamputyje, o 
pats pasitraukiau toliau. Žemė nėra minkšti pata
lai, bet besivartydamas, besitaisydamas žmogus 
tiek įvargsta, kad ir ant akmens prasideda sapnai. 
Jau švintant, keisdamas padėtį, net neatgavęs pil
nos sąmonės, pajutau, kad kažkas netvarkoje. Pra
plėšiau akis ir pasigedau eilutės. Pašokęs moviau 
už vieno kito kampo. Tuščia. Jokio ženklo. Pašė
lęs įtūžimas sprogo viduje. Galėjau smaugti, žu
dyti. Virtau į gatvę ir, netekęs proto, pradėjau 
lakstyti, ieškoti už kiekvieno kampo, sienos. Ne
žinau kiek laiko dūkau, kol staiga išgirdau žvirgž
do girgždesį . Mečiaus į tą garsą, patekau į pir
mą kiek apvalytą gatvę ir susidūriau su dviem 
amerikiečių patruliais".

— You, stop, haltl — riktelėjo keldami šau
tuvus.

Sustingau vietoje, iškėliau aukštyn rankas. 
Jie lėtai artėjo su pirštais ant gaidukų. Vienas jų 
įrėmė vamzdį į nugarą, kitas pradėjo visą čiupinė
ti. Ar todėl, kad nieko nerado, ar dėl kitų priežas
čių, bet įsiuto nejuokais. Pajutau kumštį į dantis. 
Dar neįvertinęs savo padėties,padariau nedovano
tiną klaidą, drįsau parodyti pasipiktinimą, užgau
tos vertybės jausmą. Kitas smūgis parvertė mane 
ant žemės. Batas pakėlė vėl ant ko jų ir tik tam, kad 
vėl būčiau perblokštas. Nežinau, kiek truko tas 
sportas, bet pasijutau esąs kažkokiame pastate. Vie
na mano akis buvo jau užtinusi, iš dantų sunkėsi 
kraujas, burna buvo pilna šlykščių gleivių,galvoje 
ūžė lyg avily. Vis apsvaigęs, po valandos ar trečios, 
kas ten galėtų pasakyti, tapau įstumtas į tualetą ir 
įsakytas apsivalyti. Veidrodyje nebepažinau savęs. 
Į mane žiūrėjo patinusi baidyklė. Šiaip taip pra
ploviau sveikesnę akį, išvaliau kiek burną, bet ty-

I

čiomis palikau kraują ant medžiagos. Tačiau jie 
tai pastebėjo ir vėl grąžino, liepdami išvalyti dė
mes. Nevaliau. Keikdamiesi jie patys tai padarė. 
Dviejų kareivių lydimas, netvirtas ant kojų, šliti
niuodamas gatve, šiaip taip slinkau pirmyn, kai 
siauras ant greitųjų sukaltas medinis tiltelis pašto 
jo kelią. Pastačiau koją ant jo, bet vienas sargy
binių timptelėjo mane atgal. Priešais artėjo kaž
kokia pora. Reikėjo juos praleisti".

"Apsidžiaugiau galįs prisiglausti prie me
džio ir pailsinti virpančias, vos belaikančias kojas. 
Abejingai žiūrėjau į artėjančius. Staiga išplėčiau 
savo sveikesnę akį. Jiems esant per metrą, per 
jėgą apverčiau liežuvį".

— Buzokai... mano eilutė... vagys...
"Nustebę Jie akimirkai stabtelėjo, atidžiai 

žvilgterėjo į mane ir lyg žaizda ištempė jų veido 
raumenis į tokią dvasinę konvulsiją, į tokį pra
radimą, savęs išsižadėjimą, kad kaip jau sakiau, 
joks dailininkas to dar nepagavo ir nepajėgė atkur
ti drobėje".

Jiedu praslinko nuleistom akim, apmirusiais 
Judošiškais vaidais, kurių, man rodos, negalima 
nuplauti, kurie liks sužaloti iki gyvenimo pabai
gos".

"Jei būčiau mokėjęs kalbą ir galėčiau be pas
tangų vartyti liežuvį,galnurodyčiausargybiniams, 
kad tai irgi bėgąs kareivis, bet abejoju, ar suge
bėčiau išduoti, nes susitikimas apstulbino mane 
tiek, jog nustojo veikti galva."

Kiekvienas Grušausko žodis dabar skaudėjo 
man ir neištvėriau paklausęs:

— Ar jūs atleidot jiems?
(Bus daugiau)
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K. Šimonis Broliuko ir sesutės kelionė (Tempera) 1929 m.

K. ŠIMONIS - LAKIOS 
FANTAZIJOS KŪRĖJAS

M. Sargenis

Kazys Šimonis š. m. 
rugpiūčio 25 d. atšventė 
85 m. sukaktuves. Jis jas 
atšventė kukliai okupuo
toje Lietuvoje. Nors jis 
yra didžiai nusipelnęs ir 
plačiai žinomas dailinin
kas, tačiau bolševikinė 
spauda apie jį rašė labai 
nedaug ir labai santūriai. 
"Gimtasis Kraštas" kro
nikinėje žinutėje tik pa
sigyrė, kad K, Šimoniui 
už didelius nuopelnus dai 
lės baruose 85 m. sukak 
ties proga suteiktas gar
bingas Lietuvos TSRliau. 
dies dailininko vaidas. Ši 
bolševikinė garbė K. Ši
moniui tereikalinga kaip 
šuniui penktoji koja. Jis 
ir be šio bolševikinio gar
bės vardo yra garbingas 
lietuvis, meno kūrėjas, 
savaimingas dailininkas, 
nenubėgęs į kompartiją 
parduoti savo sielos ir li
kęs ištikimas savitai 
meninei pasaulėjautai ir 
kūrybiniam individualu
mui. Dėl to bolševikai 
jam ir tesuteikė tik "liau 
dies dailininko vardą", 
kai tuo tarpu K. Šimonis 
yra visos lietuvių tautos 
ir visų grožį mylinčių 
žmonių dailininkas.

K. Šimonis gimė 1887

K. ŠIMONIS Mergelė su gėlėmis (1930)

m. Starkonių km., Šimo
nių vis., Panevėžio apsk. 
dabar Kupiškio rajone. 
Jo tėvai buvo ūkininkai. 
Kupiškėnai ūkininkai bu
vo dar prieš I pasaulinį

K. ŠIMONIS Troškulys (1926)

karą gana pažangūs ir sa
vo vaikus leido į moks
lus. Kazys Šimonis mokė 
si iš pradžių privačiai 
Šiauliuose, vėliau "Sau
lės" kursuose Kaune. Pa- 

imtas į rusų kariuome
nę, jis Kieve suartėjo su 
ukrainiečių dailininku T. 
Ševčenka, iš kurio išmo
ko piešti, susidomėjo me
nu. Vėliau Petrapilyje 
lankė vakarinius pieši
mo kursus. 1918 m., grį
žęs į nepriklausomą Lie
tuvą, jis mokėsi pas Ado
mą Varną ir T. Daugir
dą. 1919-24 m. jis dėstė 
piešimą Kauno "Aušros" 
gimnazijoje ir J. Dami
jonaičio vedamuose mo
kytojų kursuose. Labai 
domėjosi liaudies kūry
ba, rinko liaudies audi
nius, architektūrinius pa
puošimus, liaudies dirbi 
nius, skulptūras. Visą 
šią medžiagą jis atsidė
jęs studijavo. Ji padarė 
jaunam dailininkui nepap
rastą įtaką. 1920 m. indi 
vidualinėje parodoje Kau
ne ši įtaka ypatingai at
sispindėjo. 1927 m. jis 
surengė parodą Paryžiu
je, kurioje jo darbų nusi
pirko Liuksemburgo ir

Paryžiaus muziejai. Ne
priklausomybės laikais 
K. Šimonis buvo vienas iš 
kūrybingiausių dailinin
kų, kurio darbai kasmet 
pasirodydavo apžvalgi
nėse parodose ar užsie
nyje, Jo parodų buvo su
ruošta JAV, Latvijoje 
(Rygoje) ir kt. Gausybę 
jo kūrinių yra nusipirkę 
privatūs meno mėgėjai: 
lietuviai ir svetimtau
čiai.

K. Šimonio dailinė kū
ryba pasižymi mintingu
mu, fantazijos lakumu, 
romantiškumu, pasakin- 
gumu ir vaizdų poetišku
mu. Iš dalies jis prime
na M.K. Čiurlionį, kurio 
minties ir fantazijos laku
mas artimas ir K. Šimo
niui. Tačiau K, Šimonis 
nėra pamėgdžiotojas, jis 
ieško savitų išreiškimo 
formų.

Kaip grafikas K. Šimo
nis iliustravo labai daug 
lietuviškų knygų. Jo ilius
tracijos taip pat pasižy
mi liaudiškais motyvais. 
Jis iliustravo elemento
rius, liaudies pasakų rin
kinius ir individualines 
knygas: "Eglė žalčių ka
ralienė", "Mūsų pasa
kos" 1934 m., P. Vaičiū
no ręd. "Aukštaičių pa
sakos", S. Daukanto "Že
maičių pasakos", V. Krė
vės "Aitvarą liaudies pa 
davimuose" etc. Jis taip 
pat parašė savo kūrybos 
"Girių giesmę", kurią 
iliustravo savo meno kū 
riniais.

K. Šimonis kūrė ir por
tretus. Iš jo portretų yra 
žinomi M.K. Čiurlionio, 
artistės O. Rymaitės ir 
kt. portretai.

Sukaktuvininkas 1959 
m. parašė ir išleido sa
vo "Gyvenimo nuotru
pas" ir atsiminimus. Jie 
yra pakartoti 1966 m. ant
ruoju leidimu. Čia gau
su ne tik biografinės me
džiagos, bet ir K. Šimo
nio paveikslų iliustraci
jų. Keletas yra ir spal
votų reprodukcijų.

Nors K. Šimonis yra 
sukūręs labai daug kūri
nių, tačiau bolševikinė en
ciklopedija tepažymi 
šiuos kūrinius: "Lau
mę", "Vėją", "Akmenį", 
"Vilniaus gatvę", "Paukš
čiai skrenda", "Rytme
tį", "Atžalyną", " J kos
mosą", "Taikos šviesą" 
ir aukščiau minėtus por
tretus.

Brangindami K. Šimo
nio asmenį, kaip savaran
kią individualybę, ir jo 
tautinės dvasios kūrybą, 
iš širdies linkime Sukak
tuvininkui ilgiausių ir 
kūrybingų metų, lenkty
niauti su savo buvusiu 
mokytoju Adomu Varnu, 
kuris, būdamas 93 m., 
Chicagoje sukūrė poetės 
Vaičiūnienės portretą, 
saulėto gyvenimo ir kū
rybos polėkiuose.

JADVYGOS PAUKŠTIENĖS 

PARODA CHICAGOJE

JADVYGA PAUKŠTIENE

Dail. Jadvyga Paukštienė 
ruošia savo individualią ta
pybos parodą Tautiniuose 
Namuose. Tapytoja Paukš
tienė yra baigusi Kauno Me
no Mokyklą, gilinosi mene 
Paryžiuje. Nuo pat baigimo 
meno mokyklos dalyvauja 
bendrose taip lietuvių, taip 
amerikiečių dailės parodose 
ir yra suruošusi asmeninių 
visą eilę parodų Amerikos 
liet, kolonijose, Bostono, 
Los Angeles, Philadelphijo- 
je, Hartforde, Clevelande, 
Detroite ir Kanados Toron
te. Chicagoje tai būsianti 
penktoji individuali J. 
Paukštienės paroda.

Dailininkė tapyboje reiš
kiasi ekspresingai nuo neo- 
impresionizmo pereinant j 
abstrakčias formas. Jos ta
pyba charakteringa spalvin
gumu. Pamėgimas vaikų, 
motiniškumo, žmogaus bū
senos temos. Gėlės, vaizdai, 
savitai vystomi. Dažnai pa-

JADVYGA PAUKŠTIENE RV§7S

J udėsys 

liustruoja vaikams piešinė
liais.

Kadangi dailininkai nau
doja įvairias priemones sa
vo kūrybai atlikti, taip pat 
ir Paukštienė mėgsta nuo 
aliejaus kartais pereiti į 
acrilicą, vandeninius dažus, 
pastelę, tušą ir kitas dailei 
naudojamas priemones.

Dailininkės darbų yra 
Vilniaus meno muziejuje, 
Čiurlionio galerijoje Chica
goje, liet. Franciškonų ga
lerijoje Maine, o taip pat 
daug yra lietuvių visuome
nės pastogėse, o taip pat ir 
pas amerikiečius.

Visuomenė kviečiama at
silankyti ir į šą dailininkės 
ruošiamos parodos atidary
mą spalio 29 d., 3 v. p. p., 
sekmadienį, Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje. Pa
roda bus atidaryta visą sa
vaitę.

Detroito lituanistinei mokyklai paremti, spalio 7 d. buvo suruoštas koncertas, kuriame programą 
išpildė solistė Aldona Stempužienė. f koncertą atsilankė ir senatorius Robert P. Griffin su žmona. 
Senatorius Griffin yra respublikonų mažumos vadas senate, bandęs pravesti (statymą, kuriuo būtų 
sustabdytas mokyklų vaikų vežiojimas dėl rasinio išbalansavimo. Nuotraukoje: Loreta Petersonaitė 
(akompanavusi sol. Stempužienei), inž. Kęstutis Černis, senatorius Robert P. Griffin, Lydija Peter
sonienė, sol. Aldona Stempužienė ir Izolda Černienė. Juozo Vaičiūno nuotrauka
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Suklastota
Tėviškės Garso 

laida...
(Atkelta iš 4 psl.) 

jamas gabalais — po ke
liolika eilučių iš karto. 
Atsekant tuos gabalus pa
gal atspaustą tekstą ir 
sudėliojant atgal į skil
tis , gal būtų išvengta ar 
ba bent stipriai supažin- 
tas perrinkimas. Spaus
tuvės vedėjas nė iš tolo 
nesileido tokios minties, 
nors ir pats siūliausi tai 
atlikti, vokiečiui neįker
tant mūsų rašto.

— Bet pagalvokite: nu 
meris išsiųstas nelega
liai, ir tą faktą nuslėpti 
galim, tik skubiai suor
ganizavę numerio pakai
talą. O cenzoriui pakišti 
kitą numerį negalime: įs
taigoje kas nors paste
bės ir prasižios... Ar ga
lite iki ryt vakaro viską 
perrinkti ir atspausti?

— Ausgeshlossen! Ne
įmanoma!

— Tai visi esam bė
doj. Valdžios draudimas 
griebia ir spaustuves.

Nuvedė tada jis mane 
į stereotipo kambarį, kur 
šalia tirpymo katilo sto
vėjo dėžė, eilėmis pri
krauta išardyto rinkinio. 
Paėmiau grupę eilučių 
vienąkart, antrąkart, tre 
čią... Tiesą jis buvo kal
bėjęs: metrompažas nak 
tį tikrai "užsiiminėjo 
barstymu". Dainuok, bro 
leli, aleliują...

Tylėdami stovėjome 
ten kelias minutes, lyg 
avinai prieš naujus var
tus, ir jau pasisukau iš
eiti, bet tą minutę akis 
užkliuvo už rotacinei at
lietų formų ir sąmonėje 
plykstelėjo dar laisvos 
Lietuvos spaudoje maty
tų iškapojimų lopeliai.

— Ar jau baigėte re
montuoti plokštųjį pre
są? — atsisukau į spaus 
tuvės vedėją. — Ar dar 
neištirpdytos rotacinės 
puslapių formos? Ar ga
lite iš jų išpiauti nubrauk 
tuosius tekstus?

Atsakymai buvo tei
giami, bet vokiečiui ne
buvo aiški jų logika:

— Visvien rotacinės 
formų negalima plokš- 
čiąja spausti. Kad turė-

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI
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laiškai Dirvai DETROITO 
LIETUVIU ŽINIOS

GIMTOJO REIMERINIO 
KRAŠTO KURJOZAI 
ARBA DON PANČO 
R EI MERIS

Propagandinis, terlio- 
niškos išvaizdos lapelis 
Gimtasis Kraštas savo 
išvaizda simbolizuoja 
savo purvinus siekius. 
Tendencija yra aiški. Iš
sijoti išeivijos masėje 
tokius, kuriems kiekvie
nas lietuviško gamto- 

tume įrengimus plokš
čioms formoms iš mat
ricų atlieti...

— Ne, planas sudėtin
gesnis. Iškapoję formas 
atspausime rotacine. 
Paskui puslapius atlanks 
tysim ir į tuščias vietas 
plokščiąja įspausim nau
ją tekstą...

Vokiečių jau būrys su 
sirinkęs svarstė: įmano
ma ar ne? Pagaliau ma
šinistas nulėmė:

— Manau, kad išeis. 
Reikia pabandyti.

Po poros valandų, pra
dėjus įspaudas plokščiuo- 
ju presu, jis gal ir pa
sigailėjo bandymą pra
dėjęs. Tas jų presas bu
vo senas,popieriaus lakš
tus į jį reikėjo leisti ran 
komis, o atlankstytieji 
puslapiai šiaušėsi per su
lenkimus, kliuvo, mašiną 
reikėjo nuolat stabdinėti. 
Man gi graužė tai, kad įs- 
paudos skyrėsi nuo liku
sio teksto, šriftų riebu
mu, kiekvienas akylesnis 
skaitytojas galėjo leng
vai pastebėti dvigubą 
spausdinimą — ar neat
pažins to cenzorius.

Bet ir jis atspaudė, ir 
cenzorius neatpažino. 
Tik vėlią popietę, ma
tant stovyklos gyvento
jus besinešiojančius ne
mažu rūpesčiu suklasto
tą laidą, nebuvo nuotai
kos didžiuotis: va, laimin
gai apgavom, kad jie ži
notų paslaptį... Greičiau 
slopino prisiminimas, 
kad fatališkoji lietuvių 
spaudos globėja, tik 
spalvą tekeičianti cen
zūra, gal dar ilgai spok
sos kartais ir labai žvai
riu žvilgsniu. 

vaizdžio vaizdelis suke
lia karčią nostalgiją. To
kiems pilk apie "džiaugs
mus ir linksmybes", ly
dinčius pavergtosios Lie 
tuvos lietuvius! Sugauk 
asmenis, kurie skeptiš
kai arba sarkastiškai ste
bi Reimerinio (pagal Po
grindį) krašto veiklą; 
stverkis tada už sovieti
nės gamybos smalos, ir 
terliok tokiems durų 
"klemkas"! Uždarbis ne 
sunkus ir gerai apmoka
mas.

Tokia yra Reimerinio 
krašto "ideologija".

Ir gerai kad tiktai to
kia! Gal netrukus ateis 
laikai, kada Reimerinis 
kraštas pradės "buržu
azinės išeivijos" veikė
jams siuntinėti amster- 
daminio pobūdžio laiš
kelius, kuriuos dabar pa 
lestiniečiai siuntinėja žy
dų veikėjams. Gavai laiš
ką, atplėšei voką, įtai
sas sprogo ir... nebėra 
"buržuazinio veikėjo"!.

Mes suprantame, kad 
poetas Vacys Reimeris 
kuris redaguoja lapuką, 
nori gerai gyventi. Jis 
nori pasilepinti gyveni
mu bent taip, kaip tuo le 
pinasi laimingesnieji už 
jį, į sovietinius rublinius 
milijonierius prasimu
šę, Tai natūralus
kiekvieno karjeristo šie 
kis. Bet redaguoti poe
tui politiškai - bulvari
nį geltonlapį nėra este
tiška; nėra tai gero sko
nio profesija; nėra tai įna
šas į savo kūrybinę bio
grafiją. Palikime tai bim 
boms, jokubkoms, palec- 
kiams, maniušiams... Da
bar Vacys Reimeris lan
kosi Amerikoje. Į vieną 
ausį jam kuždą "informa
cijas" Edmundas Juška. 
J kitą ausį "gieda" Vil
nis ir Laisvė. Bet... pa
gal jo eiles: "žmogus 
yra protingas padaras". 
Rašto žmogus, turi būti 
skeptikas, atsargus 
sprendimais, įžvalgus 
žvilgsniais.

Dabar Vacys Reime
ris lankosi Amerikoje ir 
primename jam jo eilė
raščio nuotrupą:
Sutvėręs luomus ir kastas, 
Rodęno granite mąstąs. 
Žmogus protingas padaras.

Ir tikime — ir aš, ir tu 
nevystančiu žmogaus protu: 
žmogus protingas padarasl

Ar pats Vacys Reime
ris "protingas padaras"? 
Bet... juk jis rašosi pro
pagandinio geltoniapio 
"vyr. redaktoriumi"?

Žmogus, kuriam 
dykai ir atkakliai 
siunčia Reimerinį 
Gimtąjį kraštą.

J. TRUŠKAUSKAS GAVO 
LAIŠKĄ Iš VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTO
Juozas Truškauskas vei

kia The Writers Club of 
Trojan. šis klubas išrinko 
J. Truškauską savo pirmi
ninku. Prezidentui vykstant 
i Sovietinę Rusiją J. Truš- 
kausko iniciatyva klubas 
pasiuntė Prezidentui laišką, 
prašant užtarti pavergtas 
tautas. Dabar Valstybės De
partamentas atsakė j klubo 
laišką. Departamentas pa
tikina.- kad Pabaltijo tautos 
ir Simas Kudirka priklauso 
Prezidento dėmesiui.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Grandinėlės pasirodyme New Yorke lapkričio 4 d. dalyvaus daug 
aukštų amerikiečių svečių, jų tarpe New Yorko miesto tarybos pre- 

traukoje Laisvės Žiburio radijo programos direktorius R. Kezys, Ga- 
relick ištaigoje miesto rotušėje, įteikia jam bilietus į koncertą.

RUSIFIKACIJA 
OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE
Tai labai opus ir skaudus 

reikalas šių dienų mūsų 
brangioje Tėvynėje, oku
puotoje Lietuvoje. Vis dau
giau ir dažniau girdime ir 
skaitome apie rusinimą Lie
tuvos. Mažoji Lietuva vo
kiečių okupuota išsilaikė 
kelis šimtmečius ir dar da
vė lietuvių tautai žymių 
žmonių, kaip Donelaitis. Ru
sams dabar okupavus Ma
žąją Lietuvą, joje per vos 
kelerius metus ne tik kad 
neliko lietuvių, bet neliko 
nei jokio ženklo, kad čia yra 
Lietuva, lietuvių žemė. To
dėl mus labai gazdina oku
pantų rusų dabartinė vyk
doma okupuotoje Lietuvoje 
rusinimo politika, nes vyk
doma plačiu ir greitu tem
pu ir visokiomis ir žiaurio
mis priemonėmis: rusų ba
tų mindomos lietuviškos rū
tos nežaliuos.

šis labai opus klausimas aUnOtų UUlk/l J? — • —  j «" * ** _ , , , f f
zidentas, buvęs N.Y. policijos komisijonierius Sanford Garelick. Nuo- rupi visiems, ir visur esan-

NEW YORKAS JAU GODUS
MATYTI GRANDINĖLĘ

New Yorko lietuviškasis 
sekmadienių radijas 'Lais
vės žiburys’ sutapo su Cle
velando šokių ansambliu 
Grandinėle tokiu glaudumų, 
tartum būtų giminės. Taigi, 
vienas kito ir neužmiršta.

O kai neužmiršta, tai tuo 
turi progos pasidžiaugti ir 
visa lietuviškoji visuomenė 
New Yorko, New Jersey ir 
Connecticut valstijose esan
ti. Tokia smagi proga žada 
būti lapkričio 4 d., šeštadie
nį, 6 vai. p. p.

Grandinėlė duos spektak
lį visai nauja programa, tu
rėjusią šaunų įvertinimą 
net Europoje, kurioje šią 
vasarą Grartdinėlė keliavo 
nuo Londono iki Romos, 
daug kur grojo, šoko, vis 
buvo giriama, kad ir be 
laipsnių bet, vis labai gerai 
ir įvertinama. Tad jau ir 
dabar Grandinėlės busimoji 
viešnagė New Yorke aidi 
oro bangomis, pamažu da
rosi įtampa: bilietai į spek
taklį jau siūlomi ir ieškomi, 
kai šiuo kartu vietos bus 
numeruotos ir jų pasirin-

New Yorke imigrantų muziejaus dedikavimo proga rugsėjo 26 d., 
kur kalbėjo prez. Nixonas, lietuviams buvo proga painformuoti žur
nalistus apie pavergtosios Lietuvos likimą. Čia matyti Birutė Ra- 
dzivanienė (kairėje) ir Helen Kulber lietuvių veikėja (dešinėje) su 
buvusia garsia dainininke Jane Pickens Langley, kuri Manhattan 
distrikte, N.Y., kandidatuoja J Kongresą. Binkins nuotrauka
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sa-kimas išsisprendžia ne 
lėj prieš spektaklį, o bilietą 
įsigyjant. Ir visi yra įspė
jami būti punktualiais.

Spektakliui yra parinkta 
naujai pastatytoj mokykloj 
moderni teatralinė salė, tal
pinanti per 1000 žiūrovų. 
Tai yra: B1SHOP REILLY 
HIGH SCHOOL, Francis 
Lewis Blvd. & Long Island 
Expressway, Queens, N. Y.

Bilietų kainos: 4, 5, 6 do
leriai, užsakomi ir gaunami 
adresu Lithuanian Radio 
Club, 62-15 69th Place, 
Middle Village, N. Y. 11379, 
ar tel.: (212) 894-1288.

Pakartoju ir pabrėžiu — 
spektaklis prasidės 6 vai. 
p. p. punktualiai.

Po spektaklio — 9 vai. 
vakare — yra numatytas 
linksmavakaris su visais 
ansamblio dalyviais Atsi
mainymo parapijos salėje, 
Mespethe.

Visi yra kviečiami į spek
taklį ir linksmavakarį. Tai 
pranešu visiems Dirvos 
skaitytojams L. ž. Klubo 
V-bos vardu.

A. Diržys 

tiems lietuviams. Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Detroito 
skyriaus valdyba pakvietė 
tos srities tyrinėtoją ir ge
rą žinovą Bronių Kvikli pa
skaityt paskaitą tema: "Ru
sifikacija okupuotoje Lietu
voje".

Bronius Kviklys yra dipl. 
ekonomistas ir teisininkas, 
žinomas žurnalistas, buvęs 
ne vienb laikraščio bei žur
nalo redaktorius ir bendra
darbis daugelio laikraščių 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jis 
yra aūtoriūs didelio ir labai 
vertingo keturių tomų vei
kalo "Mūsų Lietuva" ir vie
nas iš dienraščio Draugas 
redaktorių. Savo ilgu ir 
kropščiu darbu turi suda
ręs įdomius ir vertingus 
rinkinius iš spaudos drau
dimo laikų, iš rusų carų 
okupacijos ir rusų komunis
tų okupacijos Lietuvoje, iš 
1863 m. sukilimo, šalia pa
skaitos jis atveža ir savo 
rinkinių paroda, kurioje ga
lėsime pamatyti Aušrą, 
Varpą, Tėvynės Sargą, oku
pacinių pinigų, ženklų ir ki
tos įvairios medžiagos.

Bronio Kviklio paskaita 
ir paroda "Rusifikacija oku
puotoje Lietuvoje" įvyks š. 
m. spalio 29 d., sekmadienį, 
Lietuvių Namuose. Paroda 
bus atidaryta nuo 12 vai. li
gi 3 vai. po pietų. Paskaita 
— 12 vai. 15 min.

Rengėjai kviečia visus lie
tuvius ir lietuves atvykti 
pasiklausyti šiuo laiku labai 
aktualios Br. Kviklio pa
skaitos ir pažiūrėti jo rin
kinių parodos.

TORCH
DRIVE

• Dr. Vytenis Vasyliūnas, 
dažnai akompanavęs savo 
tėvui smuikininkui Izidoriui 
Vasyliūnui, pradėjo dirbti 
Los Alamos mokslinėje la
boratorijoje ir vėliau Berk- 
ley universitete Kaliforni
joje.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠEŠTOSIOS T-BOS 
KETVIRTOSIOS SESIJOS
SPALIO 28-29 CLEVELANDE 
Inn-Hopkins, 5300 Riverside Drive, 
Cleveland, Ohio 44135) 
telefonas 216-267-1500

1972 
(Sheraton

A R B O TVARKĖ

LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB
JOHN T. DERIGHTER, President

ENDORSE
COUNTY COMMISSIONERS

• JAV LB Tarybos sesija 
Įvyks š. m. spalio mėn. 28- 
29 dienomis Cheraton Inn 
— Hopkins, 5300 Riverside 
Drive, Cleveland Hopkins 
International Airport, Cle
veland, Ohio 44135, telef. 
216-267-1500 (viešbutis yra 
prie pat Hopkins aerodro
mo ir netoli Interstate 71).

D
ŠEŠTADIENIS, 1972 SPALIO 28
9:00-10:00 Registracija.

Pirmas posėdis, 10:00 vai. ryto — 12:30 vai. po pietų.
10:00-10:15

GORRIGAN & POKORNY
C. Carl, Chmn., 18103 Norwell Avė.

1. Atidarymas:
a)
b)

C)

PIRMĄ KARTĄ 
CLEVELANDE

"AUŠROS” merga ičių 
kvartetas iš Windsoro at
vyksta į Clevelandą ir čia 
pirmą kartą pasirodys lap
kričio 11 d. Akademikų 
skaučių ir skautų metinės 
šventės proga ruošiamame 
parengime.

10:15-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

• Z. Dučmanui, Lithua
nian Village bendrovės vi
cepirmininkui, praeitą sa
vaitę buvo padaryta nuga
ros operacija ir dabai* jis 
sveiksta Lake County Me- 
morial ligoninėje dr. D. De
gėsio priežiūroje.

12:00-12:30

12:30- 2:00

• Nora ir Vytautas Bra
ziuliui, gyv. Clevelande, pra
eitą savaitę atšventė 40 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_  KALENDORIUS
SPALIO 29 D. 12 va), šv. Jur

gio parapijos salėje Clevelando 
Sauliai demonstruos filmą apie 
širdies ligas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren- 
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 5 D. Dr. K.Keb- 
lio paskaita apie Lietuvos prozą. 
Rengia Ateities Klubas.

LAPKRIČIO 11 D. Akademiką 
SKautų ir skaučių metinė šven
tė.

LAPKRIČIO 12 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 25 ir 26 D. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis suvažiavimas. 
Posėdžiai Įvyks HollendenHousc 
viešbučio patalpose.

GRUODŽIO 3 D. Clevelando 
miesto viešųjų {monių departa
mento direktoriaus Raimundo 
Kudukio pagerbimas.

GRUODŽIO 3 D. Rodomi du 
filmai: "Į septintąjį dešimtme
ti" ir "Dvylika didžiųjų". Ren
gia Ateities Klubas.

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

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

Hugh A. CorriganFrank R. Pokorny

Invokacija — kun. Juozas Vaišnys, SJ 
LB Ohio apygardos pirmininko Kazio 
žiedonio žodis
Tarybos Prezidiumo pirmininko Vy
tauto Kamanto žodis
Svečių pristatymas
Darbotvarkės priėmimas.

2.

3.

4.

d)
e)
JAV LB Centro Valdybos Vytauto Vo- 
lerto žodis.
Priešmokyklinis lituanistinis auklėjimas 
— JAV LB švietimo Tarybos narė Domi
cėlė Petrutytė.
Parama Lituanistiniam švietimui iš ”Eth- 
nic Heritage” įstatymo — JAV LB ŠT na
rys kun. Kazimieras Pugevičius.

5. Jaunimo skaitiniai — JAV LB ŠT narys 
kun. Juozas Vaišnys, SJ.

6. Švietimo Tarybos leidiniai — JAV LB ŠT 
narys Leonas Raslavičius.
Pietų pertrauka.

Antras posėdis, 2:00 vai. po pietų — 6:00 vai. vakaro
2:00- 2:30 7. Lituanistinio švietimo finansai — JAV 

LB švietimo Tarybos vicepirmininkas ir 
iždininkas Stasys Rudys.

2:30- 3:00 8. Bendrinės lituanistinio švietimo proble
mos — JAV LB švietimo Tarybos pirmi
ninkas Jonas Kavaliūnas.

3:00- 600 9. Diskusijos ir nutarimai lituanistinio švie
timo reikalais.

6:00- 8:00 Vakarienės pertrauka. — Bendra vaka
rienė LB Tarybos nariams ir svečiams. 
Vakarienės metu ypatingo svečio trum
pas žodis.

Trečias posėdis, 8:00 vai. vakaro — 10:00 vai. vakaro 
8:00-10:00 10. JAV LB Tarybos rinkimų klausimai: 

JAV LB Tarybos Rinkimų Nuostatų 
svarstymas ir priėmimas
JAV LB Vlllsios Tarybos narių skai
čiaus nustatymas
JAV LB Centro Valdybos pranešimas 
ateinačių rinkimų reikalu.

SEKMADIENIS, 1972 SPALIO 29
9:00

a)

b)

c)

Privačios šv. Mišios Tarybos nariams ir 
svečiams viešbutyje — atnašauja kun. 
Jonas Borevičius, SJ.

Ketvirtas posėdis, 10:00 vai. ryto — 2:00 vai. po pietų 
10:00-11:00 11. JAV LB kultūriniai darbai dabar ir atei

tyje:
a)

b)

11:00-11:15

11:15-12:00

12:00-12:15

12:15- 1:00

1:00- 1:50

1:50- 2:00

JAV LB Kultūros Fondo pirmininkas 
Anatolijus Kairys
JAV LB Centro Valdybos vicepirm. 
Aleksas Vaškelis
Diskusijos.c)

12. PLB Valdybos Pirmininko Stasio Barz
duko žodis

13. PLB Seimo atstovų rinkimo tvarkos nu
statymas.

14. JAV LB Kontrolės Komisijos pranešimas 
— pirm. Eligijus Sužiedėlis.

15. Įvairūs einamieji reikalai:
a) JAV LB Centro Valdybos narių pra- 

nešimai-informacijos
b) JAV LB Tarybos Prezidiumo infor- 

cijos.
16. Kiti nauji Tarybos narių siūlymai, klau

simai, nutarimai:
a) JAV Prezidento rinkimų klausimu — 

Valerijonas Balčiūnas
b) Kiti.

17. Uždarymas.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
M. Gllvydis,Farmington.„. 2.00 
B, Garlauskas, Cleveland .. 5.00
K. Nausėdas, Venezuela .. 10.00 
J. Januševlčius, London ... 11.00 
Akademinis Skautų Sąjūdis

Worcester ..............  15.00
II PLJK Finansų K-ja

New York .............  100.00
L. Barmus, Chicago ....... 3.00
A. Ruigys, Los Angeles ... 2.00 
J. Kleinaitis, Mendota..... 2.00
A. Makarskas, W. Germany2.00 
V. Leskaitienė, Santa

Barbara........................ 7.00
M. Premeheckas, Westlake 2.00
J. Misevičius, Baltimore... 2.00 
A. ščiuka, Rochester......... 3.00
J. Trojanas, Maspeth 7.00 
Liet. K-tas gub. R. B.

Ogilvie, Chicago .... 25.00 
J. Merkys, Hartford ....... 1.00
J. Kizevičius, Cleveland .. 2.00 
E. Antanaitis, Hamilton ... 2.00 
G. Petersonas, Dearborn .. 2.00 
S. Vaičius, Chicago........... 1.00
A. Dziakonas, Rochester ., 2.00 
G. Žukauskas, Chicago......2.00
J. Stoškus, New Port

Richey.........................2.00
R. Kašuba, Lyndhurst.......10,00
S. Malinauskas, Detroit.... 2.00
J. Telksnys, Great Neck ... 2.00 
J. Puikūnas, Los Angeles „2.00 
A. Gaidelis, New Quinea .. 5.00 
P.. Beleckas, Longuenil.... 2.00 
J. Kasčiukas, Chicago.......2,00
G. Lorenz, Chicago............3.00
V. Česnavičius,Brooklyn...2,00
A. Andriušis, Dorchester... 2.00
B. Ūsas,Chicago.................. 5.00
E. Grantas, VVindsor......... 7.00
M. Boguta, Detroit.............. 2.00
E. Rašytinis, Detroit......... 10.00

Visiems už auką dė
kojame.
• Perkant ar parduodant 

namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 3160.1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

• Hugh A. Corrigan ir 
Frank R. Pokorny, Cuyaho
ga apskrities komisijonie- 
riai siekia perrinkimo de-

mokratų sąraše.
Per paskutiniuosius ketu- 

rius metus jie įrodė, kad 
tinkamai atliko jiems pa
vestą darbą, įgyvendinami 
keletą projektų, kaip tei
singumo centro išvystymą, 
automatinių rinkimo maši
nų parūpinimą rinkiminėms 
būstinėms, apskrities ir 
miesto kanalizacijos admi
nistracijos suorganizavimą, 
Clevelando uosto išvystimą, 
kad Clevelando pramonei 
būtų daugiau darbų ir kt.

Rinkimuose jie dalyvau
ja su pozityvia programa 
apskrities gyventojų nau
dai, tad turėtų būti perrink
ti lapkričio 7 d. (pr)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS | AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka /O
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

Pirmą kartą Amerikoje ir Clevelande Rajko vengrų čigonų orkestras, 
šokėjai ir dainininkai pasirodys šeštadienĮ, lapkričio 4 d. 3 vai. p.p. ir 
8:30 v.v.JMusic Hali spalvingojer programoje. Dalyvauja 35 artistai. 
Bilietai jau parduodami Burrows krautuvėje, 419 Euclid Avė.

k ■ w|
>
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CLEVELAND OPERA ASSN. 
S. HUROK Present

HUNGARIAN GYPSY ORCHESTRA, 
DANCERS AND SINGERS

Hali,

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

.4•»
MATINEI,3:00 P.M. TICKETS 5.50, 4.50, 2.50
EVENING—8:30 P.M. TICKETS 6.50, 5.50, 3.50

AT BURROWS, 419 EUCLID AVĖ. and thru all 
BURROWS STORES

Mali ordart ancla** *atf-addra*>«d, įtampoj onvolopo.

ARC WELDERS—- 
Maintenance Electrician

Al! position ARC WELDERS to fašricate concrete mixer components 
for a new operation being sėt up in Indianapolis. Hourly rates with 
full line of benefits plans. Testing and inlerviewing Monday thru 
Friday.

At Challenge-Cook Bros. Ine.
4717 Massachusetts Avė Indianapolis, Ind.
Vogei Construction Location Phone 317-547-3572

Equal Opportunity Employer
(00-86)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIS INŽINIERIUS 
PASIPRAŠĖ POLITINĖS 

GLOBOS
Italijoje iš sovietų misi

jos pabėgo ir pasiprašė italų 
politinės globos elektroni
kos inžinierius Lionginas 
Morkūnas, 55 metų, am
žiaus.

šiuo metu jis yra prie 
Triesto esančioj pabėgėlių 
iš už geležinės uždangos 
stovykloj, kur paprastai 
bėgliai yra apklausinėjami 
ir jiems parūpinami doku
mentai apsigyventi.

STASYS MICHELSONAS 
GYVAS

Pasitikėdami kitų laik
raščių informacija, Dirvoje 
Nr. 78 paskelbėme, kad mi
rė buv. Keleivio redaktorius 
Stasys Michelsonas.

Dabar iš Keleivio sužino
me, kad S. Michelsonas te
bėra gyvas ir sveikas ir 
gruodžio 1 d. jam sukaks 
91 metai amžiaus.

Iš savo pusės jam linki
me sulaukti šimtą metų.

• Tėv. Kazimieras žvirb
lis, O.P., liepos 16 d. para
lyžiaus ištiktas, gydosi spe
cialios priežiūros namuose. 
Adresas: Rev. Casimir
Žvirblis, O.P., — The Ran- 
dolph Hills Nursing Home, 
4011 Randolph Road, Whea- 
ton, Md. 20902. Telefonas: 
933-2500.

• Pulk. R. Liormanas, 
gyv. Rochestery, kuriam 
rugsėjo 9 d. sukako 80 metų 
amžiaus, gavo daug sveiki
nimų, tarp jų ir Lietuvos 
atstovo Washingtone J. Ra
jecko, kuriame jis prisime
na iš savo kelionių Klaipė- 
don su svetimšaliais žurna
listais, kai buvo susitikęs su 
sukaktuvininku.

• J. Pupinskas su šeima 
iš Rochesterio persikėlė gy
venti j Floridą. Ta proga 
ALT S-gos Rochesterio sky

Brangiai sesutei mirus Lietuvoje,

SOFIJĄ ŠEPUTIENĘ

ir jos šeimą giliai užjaučiame ir liūdime 

kartu

Juozas Leščinskas
Stasė ir Stasys 

š i m o I i ū n a i
Joana ir Jonas

Švobos

Šviesos atminties

A. A.

JUZEFAI ŽILEVIČIENEI

mirus, dukrą ALICIJĄ ir sūnų RAI

MONDĄ bei kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

A. Br. Dūdai
R. J. Jurkūnai
V. A. Mažeikai
G. J. Raibiai
E. P. Skirmantai

riaus pirm. Aloyzas Joncys, 
savo namuose suruošė atsi
sveikinimą, sukviesdamas 
skyriaus narius. J. Pupinin- 
kas buvo ilgametis skyriaus 
narys. Ta pačia proga atei
tininkai suruošė išleistuves 
Onai Pupininkienei p.p. Lit
vinų namuose.

• Dr. Elena Armanienė 
grįžo iš Turkijos, kur ji 
lankėsi ir turėjo pasimaty
mus su Pranu ir Algiu Bra
žinskais. Dalyvavo spalio 12 
dieną įvykusiame jų teis
me, kuris ir vėl buvo atidė
tas sekančiai sesijai lapkri
čio 27 dieną.

Bražinskų prašymu ji su
rado vertėją lietuvį, bet 
teismas atmetė jų prašymą, 
motyvuojant, kad jie pa
kankamai moka susikalbėti 
rusiškai.

• BALFo centro patalpo
se Brooklyne, N. Y. spalio 
17 d. įvyko BALFo centro 
valdybos paskutinis posė
dis baigiant kadenciją. Da
lyvavo visi valdybos nariai, 
išskyrus dr. Domą Jasaitį, 
kuris po operacijos sveikatą 
taiso namie.

Posėdyje svarstyti artė
jančio seimo reikalai, pa
skirta eilė pašalpų ir kiti 
o r g a nizaciniai klausimai. 
BALFo reikalų vedėjas dail. 
J. Bagdonas pranešė, kad 
lankėsi BALFo direktorius 
p. Baliūna3 iš Chicagos.

CHICAGO

NEOLITHUANŲ 
DĖMESIUI

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio metinė su
eiga įvyks 1972 m. lapkri
čio 5 d., 3 vai. p. p. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Sueigoje bus patiekta me
tinė valdybos darbų apy
skaita, junjorai pristatyti 
kėlimui į senjorus, aptarta 
korporacijos 50 metų minė-

PARAMA 
DIRVAI
Atsiliepdami $ prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
J. Kancevičius, Lawrence 20.00 
S. Thomas, Miami Beach 100.00 
J. Žvirblis, Grand Rapids 10.00
J. Kybartas, Brooklyn .... 2.00
S. Matas, Independence .. 10.00 
P. Budinikas, Cicero..... 10.00
A. Sumakaris, Cleveland 5.00 
A. Macys, Downers Grove 5.00
K. Ramonas, Chicago •••• 10.00 
P. Povilaitis, Great Neck 10.00
M. BačiOnienė, Chicago 100.00 
A. Tamulis, Cleveland ... 10.00 
J. Krištolaitis, Cleveland 10.#0 
V. Kasniūnas, Chicago ... 5.00
A. Januška, Milton •••••••• • 2.00 
V. Karalius, Baltimore ... 5.00
D. Liepienė, Cicero ........ 5.00
V. Mieželis, Phoenix....... 5.00
B. Kasakaitis, Chicago .... 10.00
E. Mazys, Stanton..............5.00
A. Baltrukėnas, Akron .... 10.00 
P. Švarcas, Mascoutah ... 10.00 
J. Svelnys, Danielson.....  2.00
H. Brazaitis, Willoughby.. 10.00 
V. Gruzdys, Euclid..........10.00
J. Briedis, Detroit..............5.00
V. Abraitis, Fords..........10.00
P. Molis, Shrewsbury...... 10.00
J. Ramanauskas, Elizabeth 4.00 
H. Bagdonienė, Chicago ... 10.00
J. Kučingis, Los Angeles.. 10.00
S. Douvan, Cleveland...... . 5.00
K. Balys, Dearborn Hgts. 5,00 
V. Bacevičius, Cleveland .. 4.00 
A. Martus, Cleveland •••••• 10.00 
J. Kuncaitis, Cleveland ... 10.00
J. Juodis, Woodhaven........5.00
K. Pautienis, Cleveland ... 10.00 j
B. Motušis, Cicero..........3.00 į
F. Mickevičius, Solon ...... 3.00 S
D. Kregždė, Cinclnnati..... 2.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 10.00
X.Y. Cleveland ............. 10.00
B. Garlauskas, Euclid..... 5.00
V. Račkauskas, Cicero..... 10,00
P. Mitalas, South Euclid .. 15,00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

j imas ir renkama nauja val
dyba.

Visi korporantai kviečia
mi sueigoje dalyvauti

• L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania šiais, Jaunimo Me
tais, lapkričio 11 d. švenčia 
50 metų veiklos sukaktį. Ta 
proga Chicagos neolithua- 
nai rengia minėjimą. Lap
kričio 11 d., 7:30 vai. vak. 
bus metinė šventė, junjorų 
pakėlimas ir banketas, lap
kričio 12 d. (sekmadienį), 
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje pamaldos. Po pa
maldų vainiko padėjimas 
prie Laisvės Kovų Pamink
lo. Vėliau kapinėse miru
siųjų lankymas. Gi 3 vai. 
p. p. minėjimas-akademija. 
Pora paskaitų, sveikinimai 
ir meninė dalis, kurią atliks 
jaunos Korporacijos jėgos. 
Minėjimas bus Lietuvių 
Tautinių namų salėje, 6422 
So. Kedzie Avė. Minėjime 
kviečiami dalyvauti drau
giškos korporacijos bei lie
tuviška visuomenė.

• Inž. Ksaveras Kaunas, 
tarnavęs Chicagos susisie
kimo įstaigoje, spalio 10 d. 
su grupe matininkų ir inži
nierių tirdamas pavojingą 
geležinklio posūkį prie 
Evanstono, buvo greitojo 
traukinio užmuštas.

FLORIDOS PAJŪRIAIS 
ATEINA RUDUO 

Juno Beach, Florida
žiemą Florida tinka tik 

turtuoliams. Norį aplanky
ti ir pailsėti Floridoje, at
važiuokite rudenį arba vė
lyvą pavasarį. Kainos Flo
ridoje tos pačios iki gruo
džio 1 d. kaip vidurvasarį.

Kodėl nepasinaudoti?
V. ir A. Tomkų vasarvie

tė Saphire Sea, 700 Ocean 
Drive Juno Beach, North 
Palm Beach, Fla. 33408. Tel. 
(305) 844-3388.

WANTED EXPER1ENCED 
BOAT MECHANIC— 

W1TH TOOLS 
SHIP’S CARPENTER— 

W1TH TOOLS 
Mušt be experienced 

Apply in person 
See KEN DAHLKA 

DETROIT BOAT BASIN INC. 
9666 E. JEFFERSON 

DETROIT.
(78-84)

VLADAS BUTtNAS

• MŪSŲ SPAUDOJE bu- 
vo trumpų užuominų apie 
naujo Operos kolektyvo bu
simuosius operos spektak
lius Chicagoje. Kas tą nau
ją operos kolektyvą, visai 
neturintį jokios giminystės 
su Chicagos Lietuvių Ope
ra, sudaro, paaiškės netoli
moje ateityje. Bet faktas, 
kad naujasis Operos kolek
tyvas ruošiasi lietuvių kal
ba pastatyti Puccini operą 
"La Bohema”. Iš neoficia
lių šaltinių teko sužinoti, 
kad ”La Bohemos” repeti
cijos vyksta Lyric operos 
rūmuose Chicagos vidur- 
miestyje, kad į chorą dau
gumoj įjungti Chicagos Ly
ric operos choro nariai — 
amerikiečiai. Kad jie geriau 
lietuviškai ištartų žodžius, 
išleistas net specialus fone
tinis raktas. Esą, naujasis 
Operos kolektyvas, kuriame 
yra ir lietuvių solistų, turi 
stambų mecenatą vieno 
Amerikos lietuvio asmeny
je. Plačiau apie tai spaudos 
atstovus žadama painfor
muoti specialioje spaudos 
konferencijoje, kuri numa
tyta šio mėnesio pabaigoje, 
šis faktas įdomus tuo, kad 
Chicagos Lietuvių Operai 
atsiranda konkurentai. Kiek 
toji konkurencija bus pras
minga, parodys ateitis. Chi
cagos Lietuvių Opera jau 
turi savo ryškų bei gerai 
žinomą vardą. Yra gandų, 
kad su naujosios Operos ko
lektyvu ryšius palaikanti ir 
į tarptautinius vandens pla
čiai išplaukusi Metropolitan 
operos solistė Lilija šukytė.

• SU GRAŽIU pasiseki
mu Chicagoje praėjus ra
šyt. Vyt. Alanto 70 m. am
žiaus sukakties minėjimui, 
kur ypač sužibėjo mūsų 
rinktiniai aktoriai, suvaidi
nę "Buhalterijos klaidos” 
fragmentus, vis dažniau ky
la balsai, prašantys, kad to
ji pati aktorių grupė duotų 
pilną "Buhalterijos klaidos” 
spektaklį. Esą žmonės pa
siilgę gyvenimiškų linksmų 
komedijų, parašytų gabių 
dramaturgų, kur išvengta 
abstraktizmo ar per didelio 
simbolizmo, o į meninę for
mą įvilkta pilkoji gyvenimo 
realybė. Tokią komediją 
kaip tik ir atstovauja ne- 
pasenstanti Vyt. Alanto 
"Buhalterijos klaida”. Juo
ba, kai į sceną išveda rink
tiniai aktoriai, puikiai su- 
prantantieji aktoriaus atsa
komybę menui. Kai maž
daug pusė komedijos frag
mentų jau buvo paruošta 
scenai, atrodo, nesunku ją 
būtų atbaigti iki galo. O 
publika yra uždegta ir jos 
laukia. Ar šiuo atveju ne
galėtų administracinės at
sakomybės imtis Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos cv? 
Juk jų iniciatyva, subūrus 
puikius aktorius, sceną iš
vydo šio įdomaus veikalo 
fragmentai. Regis, santy
kiai tarp aktorių ir žurna
listų taip pat visuomet buvo 
geri. Pamatyti "Buhalteri
jos klaidą”, chicagiškio ak
torių kolektyvo pilnai iš
vestą į sceną, šalia kitų la
bai pageidauja pats veikalo 
autorius Vyt. Alantas, 
"Draugo” kultūrinio priedo 
red. K. Bradūnas ir eilė ki
tų.

• PER PASKUTINES dvi 
savaites Chicagoje gyveno
me kun. dr. J. Kubiliaus iš
leistuvių ženkle. Atskirose 
išleistuvėse su juo atsisvei

kino įvairios organizacijos 
bei šeimos. Spalio 11 d., tre
čiadienį, kun. J. Kubiliaus 
draugai, vadovaujant Onai 
Gradinskienei, Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje suruo
šė jam viešas išleistuves, į 
kurias susirinko apie 300 
įvairių įsitikinimų bėi am
žiaus lietuvių. Vakarienės 
metu atsisveikinimo pro
gramą pravedė Marija Ru
dienė. Maldą sukalbėti buvo 
pakviestas ne kartu daly
vavęs vyskupas ar kuris iš 
kunigų, bet pasaulietis prof. 
B. Vitkus. Jautrią psalmę 
perskaitė skaut. Br. Varia- 
kojienė (berods, evangeli
ke) , skaučių oktetas su gra
žiu pasisekimu padainavo 
eilę lietuviškų dainų, o pen
kiametė Aušra Jasaitytė ke
liais jautriais žodžiais su 
kun. J. Kubilium atsisveiki
no pačių jauniausių draugų 
vardu. Dar kalbėjo naujasis 
Jaunimo centro direktorius 
kun.'G. Kijauskas, o pasku
tinis giliai išvyventą atsi
sveikinimo žodį pasakė pats 
kun. J. Kubilius. Jam bai
gus kalbėti, visi spontaniš
kai sustojo ir sugiedojo "Il
giausių metų”. Dideliame 
svečių būryje matėsi nese
niai atbėgę iš okup. Lietu
vos dr. Danutė ir Adv. Zig
mas Butkai, o šalia kitų ir 
eilė tautinės srovės atsto
vų — dr. S. Biežis, T. Blins
trubas, buvęs Paryžiuje ar
timas kun. J. Kubiliaus bi- 
šiulis adv. J. Našliūnas ir 
kiti. Kun. J. Kubilius Chi
cagoje buvo labai populiari 
ir visus jungianti asmeny
bė. Todėl jo netekimas- dide
lis nuostolis. Mums neuž
teks tik kun. J. Kubiliaus 
pastatytų ir paliktų mūrų, 
mes ilgėsimės ir jo paties. 
Apie kun. J. Kubiliaus veik
lą galima daug kalbėti bei 
rašyti nieko neperdedant, 
nes jo veikla buvo labai ša
kota. Todėl gaila, kad iš
leistuvių vakarienėje kai 
kas buvo ii- perdėta, pabrė
žiant, kad jis pastatęs abu 
Jaunimo centro rūmus Chi
cagos lietuviams. Tuo tarpu 
tiesa yra kitokia: senąjį 
Jaunimo centrą pastatė tuo
metinis provinciolas kun. 
Br. Krištanavičius su lietu
vių jėzuitų bei visuomenės 
parama. Tuo metu kun. J. 
Kubilius gyveno Montrealy- 
je jo paties sukurtoje bei 
pastatytoje parapijoje. Į ją 
jis savo noru vėl sugrįžo, 
Chicagos lietuviams pasta
tęs naują, modernų Jauni
mo centro priestatą, o prieš 
tai ilgesnį laiką buvęs Jau
nimo centro direktorium, 
kur išaugo jo plačios pažin
tys su įvairių pasaulėžiūrų 
lietuviais.

• PASKUTINĮ vakarą 
kun. J. Kubilius praleido 
draugų būrelyje vaišingoje 
Gradinskų šeimoje, čia buv. 
JAV LB cv pirm. J. Jasaitis 

Seselė Anueiata Kraučūnaitė, kuri vadovaus įvairių tautų cho
rams Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. J. Kasakaičio nuotr.

pasakė prasmingą kalbą pa
brėždamas, ”kada didžioji 
Lietuvių Bendruomenė lie
tuvybės ir jaunimo labui 
įvykdys tiek įsipareigojimų, 
kiek jų jau įvykdė dvylikos 
lietuvių jėzuitų bendruome
nė?” Kiek daug tiesos tuose 
žodžiuose. Savo laiku "Dir
voje” kun. K. Trimakas, pa
sitraukęs iš lietuvių jėzuitų 
tarpo, buvo atvėręs tam tik
ro kartėlio. Bet į šias iš
leistuves, kun. J. Kubiliaus 
asmeniškai paprašytas, at
vyko, kaip kad pasirodo ir 
kituose Jaunimo centro pa
rengimuose. Jų atsisveikini
mas su buv. viršininku bu
vo nuoširdus bei draugiš
kas. čia rašantysis pasigęs- 
ta kun. K. Trimako pamoks
lų lietuvių jėzuitų koplyčio
je. Kai tai jam asmeniškai 
pabrėžiau, kun. K. Trima
kas pastebėjo: ”Jei mane 
tik kas kviestų, mielai vėl 
laikyčiau mišias bei saky
čiau pamokslus lietuvių jė
zuitų koplyčioje”. Miela, kai 
tiek taikos, o ne pykčio, 
ženklų matosi mūsų lietu
viškoje padangėje.

* VIENA Iš lietuviškų 
įstaigų, apie kurią daugiau
sia rašo amerikiečių spauda 
ir kurios' vardą šviesesni 
amerikiečiai dažnai links
niuoja savo lūpose, yra Bal
zeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejus Chicagoje. Tai lietu
vių istorijos bei veiklos lo
bius saugojanti įstaiga, ku
ri vis auga bei plečiasi. Ne
seniai atidarytas ir Lietu
vos Nepriklausomybės kovų 
skyrius, kur saugojami Lie
tuvos savanorių-kūrėjų por
tretai, jų biografijos bei ki
tos anų dienų relikvijos. 
Taip pat sparčiai auga kny
gynas, mirusiųjų lietuvių 
kartotekos bei kiti skyriai, 
šiomis dienomis Balzeko 
muziejuje repeticijas pra
deda ir įvairių tautinių gru
pių chorai, kurių kiekvie
nas atstovaus savųjų tautų 
kultūrą, šiems chorams va
dovauti pakviesta seselė 
muzikė Anunciata Kraučū- 
naitė. Įdomu, kad Balzeko 
muziejus pamažu žengia jau 
ir į tarptautinę plotmę, nors 
pagrinde čia saugojamos tik 
lietuviškos vertybės. Apie 
tas vertybes teks kada pa
kalbėti atskirame straips
nyje, kur bus galima iškelti 
nemaža įdomių ir mažai 
kam žinomų faktų.

UNITEDw 
TORCH J 
DRIVE
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