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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATSITIKTINUMAS AR SĄMOKSLAS?
Klausimas paskutiniųjų įvykių šviesoje

CLEVELANDO LIETUVIU SVAJONĖ TAMPA REALYBE

Laukiant žinių iš Pa
ryžiaus derybų Vietnamo 
byloje sunku atsikratyti 
klausimo, ar istorija ne
sikartoja. Suprastintai 
žiūrint, ten reikalas su
kasi apie tai, ar amerikie
čiai gali atgauti savo be
laisvius, neišduodami 
Pietų Vietnamo, ar ne. 
Žodis "išdavimas" yra 
mums artimas. Juk atro
do, kad JAV, turėdamos 
atominės bombos mono
polį ir milijoninę armi
ją išdavė mus ir daugelį 
kitų tautų sovietiniam im
perializmui savo pačių 
nenaudai. Nerandant ant 
greitųjų kito paaiškini
mo, lengva buvo čia iš
žiūrėti sąmokslą, tačiau 
visos jo teorijos anks
čiau ar vėliau sugriūna, 
įrodydamos, kad pasauly
je daugiau nulemia atsi
tiktinumas negu planavi
mas.

Marksas galvojo, kad 
proletariato diktatūra 
yra įmanoma tik pramo
ningose valstybėse, kaip 
jo laikų D. Britanijoje ir 
Vokietijoje. Gyvenimo 
praktika parodė, kad to
kios diktatūros buvo sėk
mingai įvestos kaip tik 
ūkiškai atsilikusiuose 
kraštuose. Sovietus iki 
Elbos atvedė nesumoks
iąs, bet... Hitleris, kurio 
niekas neįtarė esant so
vietų agentu, Vienintėlis

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
būdas jam laimėti karą 
Rytuose buvo koalicija su 
laisvės norinčioms tau
tomis, bet jis jos iki pat 
galo, kaip teigiagen. Geh
lenas, nenorėjo.

Hitlerio imperijai su
griuvus, Europos centre 
susidarė jėgos tuštuma, 
kuri traukė sovietus. Te
oriškai galvojant, juos ga
lėtų sulaikyti amerikie
čiai, bet su tokiom au
kom, kurios nebūtųpriim- 
tinos JAV rinkikams. Ži
noma, čia galima būtų pa
sakyti, kad amerikiečiai 
nebuvo tam paruošti psi
chologiškai ir įžiūrėti 
komunistų sąmokslą.

Negali sakyti, kad so
vietai nebūtų darę jokių 
pastangų vienaip ar ki
taip pakreipti Amerikos 
viešąją nuomonę, bet čia 
daugiau nulėmė ne Mask
vos noras ar pastangos, 
o amerikiečių nenoras 
dar toliau kariauti.

Neseniai miręs prezi
dentas Trumanas savo at
siminimuose pasakoja, 
kad vos tik jam užėmus 
Baltuosius Rūmus pas jį 
atskubėjo ambasadorius 
Maskvoje Harrimanas, 
paaiškindamas: "viena 
priežasčių, kuri mane pa
skatino skubėti įWashing- 
toną buvo baimė, kad Jūs 
dar nesuprasite, ką jau

POMPIDOU PAS BREŽNEVĄ
šiandien turistinė diplo

matija yra labai naudinga. 
Ir valstybės pinigais malo
nu ne tik diplomatams, bet 
ir valstybės galvoms, o daž
nai dar ir su savo poniutė
mis pasivažinėti. Ir valia 
važinėti kas kur nori. Ar 
tos kelionės naudingos val
stybei ir tautai, kitas rei
kalas.

Šiomis dienomis Prancū
zijos prezidentas vieši pas 
Brežnevą. Būdinga, kad ši 
viešnagė yra neoficiali. 
Prez. Pompidou nuvyko ne 
į Kremlių, bet į Maskvą, 
faktinai į Zaslavlį, 25 km. 
nuo Minsko. Ten Brežnevas 
yra įsitaisęs "dačius” (vi
las). Kodėl Brežnevas pasi
matymui parinko šitą, o ne 
kitą vietą, galima suprasti, 
jog Brežnevui rūpi pasau
liui parodyti, kad Vakarų 
vadai pripažįsta kitų tautų 
įjungimą į Sovietų "respub
liką”. Ačiū Dievui, kad 
Brežnevas nepaskyrė Pom
pidou pasimatymo Vilniuje 
ar kurioje kitoje Lietuvos 
vietovėje.

Vokiečių spauda skelbia, 
kad Pompidou buvo Brež
nevo ir jo svitos sutiktas 
d e m o n s tratyviai nuošir
džiai. Tiesa, televizijoje ma
tėme abu valstybių vadus 
besišypsančius. Bet šių die
nų politikų ir diplomatų 
šypsena yra labai apgaulin
ga. Tą pačią dieną vokiečių 
televizijoje matėme žymaus 
.austrų komiko Fritz Muliar 
vaidybinį renginį. To ren
ginio tema buvo draugišku
mas. Ir kaip tik parodė du 
draugu, kurie apsikabinę 
bučiavosi, bet vienas iš jų 
kitam įsmeigė durklą į nu
garą. Ar nepanaši ir šių die
nų politikų draugystė?

Ko Pompidou nuskubėjo 
į Minską? Viešai skelbiama, 

suprato Rooseveltas,bū
tent, kad Stalinas nesilai
ko susitarimų".

Trumano administra
cija turėjo pakeisti poli
tiką, vaizduojančią so
vietus kaip gerus sąjun
gininkus. Sovietus reikė
jo pristatyti kaip prie
šus ir sąmokslininkus, 
bet šioje paskutinėje sri
tyje ją aplenkė, pasinau
dojęs proga, senatorius 
McCarthy. Jo pastangos 
tačiau galų gale sukomp 
romitavo tą teoriją. Tie 
sa, Amerikoje, kaip ir ki
tur, net ir pačioje Lietu
voje, netrūko sovietams 
simpatizuojančių, tačiau 
jų tarpe tikrų sąmoksli
ninkų prieš savo valsty
bę, nebuvo daug.

Sovietų pastangos įsi
viešpatauti susidariu
sioje jėgos tuštumoje pri
vedė prie Trumano dokt
rinos, išreikštoje jo pra
nešime kongresui: "Ag 
manau, kad JAV turi lai
kytis politikos paremti 
laisvas tautas, kurios 
priešinasi ginkluotų ma
žumų norui jas pavergti 
arba išorės spaudimui". 
Čia reikia atkreipti į žo
dį "turi" — tai paties Tru 
mano redakcija. Valsty-. 
bės Departamentas jam 
rekomendavo vartoti ma
žiau griežtą žodį "turė
tų".

Likimo ironija norėjo, 
kad Trumano doktrinos 
kuri padėjo Graikijai, 
Turkijai ir Pietų Korėjai 
atsiginti nuo sovietų už
mačių, griežtumą oficia
liai susilpnintų ne kas ki
tas kaip prezidentas Nixo- 
nas, kuris už savo politi
nę karjerą turi būti dė
kingas kaip tik karingam 
antikomunizmui! Jo sie
kimas atsipalaiduoti nuo 
ideologijos politikoje iš
plaukė iš susidariusios 
padėties: komunistinis
blokas nebėra monoliti
nis.

Į Vietnamą amerikie
čiai įsikišo taip sakant iš 
įsibėgėjimo. Atrodė, kad 
be tokio įsikišimo komu
nistai būtų įsigalėję vi
soje pietryčių Azijoje, įs
kaitant ir Indoneziją. 
Tam reikėjo užkristi ke
lią, juo labiau, kad tai pa 
daryti atrodė būsią įma
noma be didesnių pastan
gų. Šiandien, kai palygin
ti taikiai sugyvenama ir. 
su Sovietų Sąjunga ir su 
Kinija, o Thailandas bei 
Indonezija nėra tiesiogi
niam pavojuje, manoma, 
kad nepriklausomos Indo
kinijos vidaus santvarka 
neturi reikšmės. Jei ta 
pažiūra teisinga, Vietna
mo karas lyg ir neteko 
prasmės. Kovojama ne 
dėl interesų, bet užsie
nio politikoje labai svar
baus prestižo klausimo. 
Jei JAV į karą įsikišo, 
norėdamos išlaikyti Sai
gono režimą, jos negali 
pačios jį likviduoti.

Kaip tai pasiseks pa
daryti, matysime ateity
je. Šiandien ta trumpa 
apžvalgėlė yra skirta ki
tam uždaviniui. Ligšio
linėje istorijoje daugiau 
nulėmė atsitiktinumas, 
kaip sąmokslai.

kam jam rūpėjo su Brežne
vu išsiaiškinti Saugumo 
konferencijos, kariuomenių 
sumažinimo ir Rytų politi
kos problemos. Mums, mir
tingiesiems, nėra ir nebus 
žinomi slapti dalykai, ku
riuos Pompidou ir Brežne
vas aptars, ši Pompidou ke
lionė yra svarbi labiau psi
chologiniu, negu politiniu 
atžvilgiu. Pompidou norėjo 
užbėgti už akių JAV, kad 
pastaroji viena nesusitartų 
su Maskva dėl Europos atei
ties. Tai de Gaulle ambici- 
nis palikimas, jog Prancū
zija vaidina didelį vaidmenį 
Europoje. Bet ar ši Prancū
zijos politikų taktika ne
patarnauja Maskvos intere
sams, tai gana opus ir rim
tas klausimas. Europos sau
gumas priklausys ne vien 
nuo Prancūzijos. Jis pri
klausys nuo visų Europos 
demokratinių valstybių su
sitarimo, kaip apsisaugoti 
nuo raudonosios meškos. Ir 
tai dar nepakanka. Europos 
saugumas priklausys ir nuo 
JAV. Kas iš Europos politi
kų bandys išstumti JAV iš 
Europos, tas pirmas paklius 
į Kremliaus bučių.

Brežnevo psichologinis 
šios kelionės motyvas yra 
gana aiškus. Brežnevas su 
Pompidou žaidžia dvigubą 
politinį žaidimą. Iš vienos 
pusės jis "liaupsina” Pom
pidou (pirmoj eilėj, žinoma, 
de Gaulle), kad jis pasitar
navo "taikai”, padėjo Mask
vai pasiekti V. Vokietijos 
sutarčių pasirašymo, page
rino sovietų ir prancūzų 
bendradarbiavimą. Kai lapė 
giria varną, tai ji žino, kad 
ji išvilios'iš varnos sūrį... 
šis "liapsinimas” yra tik 
masalas. Tikrumoje, Brež-

(Nukelta į 2 psl.)

Clevelando lietuvių naujųjų namų statybos planuotojai ir vykdytojai. Sėdi iš kairės: statybos genera
linis kontraktorius, Lee-Mar statybos b-vės prezidentas Linas Staškūnas; Lithuanian Village Ine. b-vės 
viceprezidentas, naujųjų namų statybos planavimo komisijos pirmininkas, Pipe Machinery Co. inžinie- 
rius-konstruktorius Vacys Vinclovas. Stovi iš kairės: b-vės ilgametis direktorius, protokolų sekreto
rius, daug statybos akcijų išplatinęs Pranas Stempužis; Finansų sekretorius Jonas Apanavičius, profe
sionalas buhalteris, gimęs JAV, dirba daugel} metų Lietuvių klubo ir Lithuanian Village Ine. adminis
tracijoje, norįs savo lietuviškos veiklos palikimą perduoti vaikams toliau krauti; Vykd. vicepreziden
tas Zenonas Dučmanas, Lithuanian VillageIne. steigėjas, vienas energingiausių b-vės direktorių, dabar 
yra atsakingas už bendruosius administracinius reikalus ir akcijų atskaitomybę; naujai į talką atėjęs b- 
vės direktorius inž. Edv. Stepas, energingai vadovaująs Finansų komisijai ir akcijų platinimo vajams; 
Stasys Astrauskas, b-vės kontrolės k-jos pirmininkas, mokytojas, prekybininkas, visuomenininkas, 
nuoširdžiai talkinąs visuose darbuose; Jurgis Malskis, yra buvęs b-vės prezidentas, dabar rūpinasi 
b-vės konstitucijos peržiūros reikalais ir yra LBClevelandoapylinkės pirmininkas. Nuotraukoje trūks
ta Lithuanian Village Ine. prezidento Juozo Stempužio. Ant sienos kabo naujųjų namų paveikslas. Na
mų išorės darbai jau baigti ir dabar intensyviai dirbama prie vidaus {rengimų.

Praėjo penkeri mėnesiai 
■nuo kertinio akmens pa
šventinimo, ir štai stovi dai
lūs Clevelando lietuvių nau
jieji namai. Idėjiškai jie 
statomi lietuvių kolonijos 
įsteigimo šimtmečiui at
minti, praktiškai skiriami 
lietuviškai veiklai stiprinti. 
Po kertinio akmens pašven
tinimo 1972 rugpiūčio 11 
šioje skiltyje Dirvos bend
radarbis gražiai pastebėjo: 
"Tai jau ženklas, kaip visa 
lietuvių kolonija, išsibars
čiusi plačiose didmiesčio ri
bose, jaučia reikalą turėti 
jaukius ir patogius savo na
mus, kuriuose vyks lietu
viškas tarpusavio bendravi
mas ir iš kurių sklis tauti
nis veikimas, gaivinąs ir 
daugeliu atžvilgiu stiprinąs 
visos Clevelando lietuvių 
kolonijos gyvenimą”.

Taigi, viltys pagrįstos, 
nes jos tampa realybe. Nau
juose namuose jau rengiami 
susirinkimams ir posė
džiams kambariai, klubas ir 
valgykla, salė ir kt. patal
pos. Stengiamasi kiekvieną 
kampelį ne tik išnaudoti 
praktiškai ir ekonomiškai, 
bet padaryti visa taip, kad 
būtų jauku ir skoninga, o 
kur galima, kad jaustųsi ir 
lietuvišką dvasia. Lithua
nian Village Ine. bendrovės 
vadovybė, kuri yra pasi
ėmusi namų statybos ir ad
ministravimo atsakomybę, 
dirba labai rūpestingai, 
kantriai, visai nesibodama 
naštos didumo. Su genera
liniu kontraktorium Linu 
Staškūnu posėdžiu ujama 
kas vakarą, dažnokai taria
masi su dailininkais — A. 
Vaikšnoru, dr. M. Nasvyčiu,
N. Palubinskiene ir J. Pivo
riūnu. Talkon pakviesti ar
chitektas G. Neimanas, de
koratorius P. Maželis ir 
elektros specialistas inž. 
Arėjas Natkus. Įvairų ad
ministracinį, technišką ir 
šiaip raštinės darbą atlikti 
talkina apie dvidešimt ben
drovės narių.

žinoma, pagrindą sėk
mingai statybai sudarė gau
si visų Clevelando lietuviij 
finansinė parama. Nuo sta
tybos pradžios 360 šeimų 
tapo dalininkais, nupirkda

mi akcijų už $96,000. Tai la
bai šviesus clevelandiečių 
pavyzdys. Parama plaukia 
ir toliau, nes dar reikalinga 
sutelkti apie $30,000, kad 
paskola neslėgti} tolimesnių 
lietuvių centro plėtimosi 
darbų. Pastaruoju laiku, re
aliai pamatę sėkmingai vyk
stančią statybą, talkon jun
giasi jau Amerikoj gimu
sios lietuvių kartos, o se
nieji lietuviai, kolonijos pio
nieriai kaip Feliksas Bara
nauskas su žmona, atiduo
da visas akcijas naujų na
mų fondui kaip auką. Ma
loniai stebina tas faktas, 
kad jaunosios kartos žmo
nės yra padarę stabiausius 
įnašus. Tokiais yra Vikto
ras čeičys, j r. ir Arėjas 
Natkus, Tokių gražių pa
vyzdžių bus ir daugiau ir 
apie juos teks atskirai pa
rašyti. Asmenys ar šeimos,

BRAŽINSKU BYLA ATIDĖTA
Turkijos žinių agentūra 

”Anatolia” 1972 m. gruo
džio 30 d. paskleidė Turki
jos spaudoje pranešimą apie 
tą dieną įvykusį Bražinskų 
bylos nagrinėjimą, štai da
lis iš turkų kalbos išversto 
pranešimo:

"Šiandien įvykusiame 
teismo posėdyje dalyvavo 
kaltinamųjų advokatai, Sii- 
lib Sari, Iįvas Gūrbūrzer ir 
Arif čavdar ir taip pat So
vietų Ambasadą atstovau
jantis advokatas kartu su 
dviem tos ambasados valdi
ninkais. Kaltinamuosius gi
nantis advokatas Arif čav
dar kreipė dėmesį į rusų 
delsimą pristatyti teismui 
keleivių ir įgulos narių pa
reiškimus pastebėd amas: 
"šis delsimas aiškiai daro
mas su tikslu. Komunisti
nėje santvarkoje pakanka 
vienos dienos surasti liudi- 
ninkuą ir gauti jų pareiški
mus. Rusai deda nepapras
tai dideles pastangas tėvo 
ir sūnaus ekstradicijai”.

Toliau advokatas primi
nė, kad avantiūristai, kurie 
užgrobė Turkijos orlaivį ir 
privertė jį skrist į Bulga
riją, ten buvo sutikti su 
sveikinimo šūkiais ir yra 
vaišinami puikiausiose vilo

kurių lėšomis bus įrengta 
salė ar kambariai yra lai
komi namų fundatoriais, 
kurie įsigyja akcijų už 
$2500 ar daugiau bus atžy
mėti namų aukso lentoje, 
kurie įsigyja akcijų už 
$1000 iki $2500, bus atžy
mėti sidabro lentoje ir ku
rie įsigyja nuo $500 iki 
$1000, bus atžymėti bron
zoje.

Jeigu kitose lietuvių ko
lonijose yra kiek susmulkė
jimo ir tuščiavidurio pasi
dalinimo, tai Clevelando lie
tuviai tos ydos neturi. Visi 
vieningai remia bendruo
sius darbus. Daug'rankų di
džią naštą kelia ir todėl 
sparčiau eina darbai, todėl 
kyla j viršų naujieji mūsų 
namai, kurių oficialus ati
darymas tikimasi galėsiąs 
įvykti gegužės mėnesio pa
baigoje.

se, tuo tarpu kai jo klijen- 
tai, tėvas ir sūnus, laikomi 
kalėjime jau trečius metus.

Į tai atsiliepdamas Sovie
tų Ambasados advokatas 
Tevfik Arasli pasakė, kad 
"Nėra taip lengva gaut 
penkiasdešimts vieno liudi
ninko pareiškimus ir kad 
yra dedamos pastangos jų 
gavimą paskubinti”. Į gy
nėjo tvirtinimą, kad kalti
namieji esą nekalba rusiš
kai pakankamai gerai So
vietų Ambasados advokatas 
atsakė:

"Aš moku rusiškai. Kal
tinamieji kalba rusiškai la
bai gerai”.

Gynėjui reikalaujant bu
vo paklaustas rusų kalbos 
vertėjas, ar kaltinamieji 
kalba rusiškai labai gerai. 
Vertėjas atsakė, kad "Kal
tinamųjų rusų kalbos mo
kėjimas yra labai silpnas ir 
kad jie nemoka išsireikšti, 
kad juos būtų galima tin
kamai suprasti ir kad jie 
turi sunkumų bandydami 
savo mintis išreikšti”.

Gynėjo prašymas, kad jo 
klijentai būtų paleisti, buvo 
atmestas, o bylos svarsty
mas atidėtas kitai datai”.

(r)
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Australija palikus

APLEIDŽIANT AMERIKĄ

ANTANAS LAUKAITIS

Perskridus visą vidu
rio Ameriką, prieš tai pa 
mačius raketinius, įmė- 
nulį skrendančių raketų 
laukus ir pabuvojus At
lanta mieste, atsiradau 
Kalifornijoje, Los Ange
les mieste, kur manęs 
jau laukė senas mano 
draugas, buvęs tautinių 
šokių partneris Sydnėju
je Algis Žaliūnas. Gana 
greitai atpažinome vie
nas kitą, nes nuo jo sma
gių vestuvių Sdynėjuje, 
dar ne taip daug ir tų ap
valių metelių prabėgo. 
Įmetęs mano čemodanus 
ir mane patį į savo didį
jį Cadilacą, jis pravežė 
pro šį auksinį vakarų 
miestą, kur ir pats gyve
nimas, jau neskaitant 
gamtos, yra kitoks negu 
visoje Amerikoje ir dau
giau panašus į Austra
liją, išskyrus, žinoma, jų 
uždarbius, didžiules ma 
šinas ir didesnius na
mus, bei kainas. Liuksu
siniuose Algio namuose, 
iš kurių vakarais taip pui
kiai matosi visa praban-

Pompidou pas 
Brežnevą...

(Atkelta iš 1 psl.) 
nevas širdies gilumoje 
trokšta, kad degaullizmas 
(sk. degolizmas) Prancūzi
joje, lygiai kaip ir visos 
"buržuazinės” partijos, bū
tų aulikviduotas ir įsigalėtų 
Prancūzijos komunistų par
tija. Tiesa, šio tikslo ir 
prancūzų komunistai, ir 
Brežnevas siekia labai at
sargiai, apramindami pran
cūzų tautą, tačiau jie siekia 
atkakliai ir su didžiausiu 
gudrumu. Tai rodo ii- Brež
nevo — Georgee Marchais, 
Prancūzijos Komunistų par
tijos šefo, pasitarimai Mas
kvoje ir tų pasitarimų ko
munikatas. Jame skaitome, 
jog Brežnevas ir Marchais 
"visus klausimus broliškoje 
draugystėje ir sutartinai 
diskutavo” ii' sutarė bendrą 
"demokratinių” partijų ak
ciją ... Nėra abejonės, kad 
šios akcijos vaisius turėtų 
būti "liaudies fronto”, kurį 
pernai birželio mėn. gale su
darė Prancūzijos komunis
tai ir socialistai tikslu nu
šalinti Pompidou režimą, 
laimėjimas.

Vokiečių televizija pa
skelbė, kad Pompidou savo 
kelione norįs parodyti, jog 
ne vien Prancūzijos komu
nistai gali su Brežnevu su
sitarti. Tai labai naivus žy
gis. Jau Stalinas Kremliu
je tą madą įvedė, jog viso 
pasaulio politikai turi lan
kytis į Kremlių ir nusilenk
ti Maskvos bosams. Kalbė
tis ir Stalinas, ir Brežnevas 
kalbasi su visais, bet ką jie 
po pasikalbėjimų ir susita
rimų daro, tai jų komunis
tinės taktikos ir strategijos 
reikalas. Per pasikalbėji
mus paglosto, pagiria, o po 
pasikalbėjimų vykdo savo 
slaptos "buržuazijos” sunai
kinimo planus. Nėra abejo
nės, kad tuoj po šios Pom
pidou kelionės Brežnevas 
pasiųs j Paryžių slaptą kur
jerį pas Georgės Marchais 
su direktyvomis, kaip vesti 
agitaciją prieš Pompidou...

Kas iš šios Pompidou ke
lionės didesnės naudos susi
lauks, paaiškės kovo 11 d., 
po Prancūzijos parlamento 
rinkimų.

Alg. Tolvydis 

giškai apšviesta Los An
geles, mūsų jau laukė jo 
žmona ir mane sena (ži
noma tik ne amžiumi) 
draugė Genė ir puikios, 
dukros viena "australie
tė" ir kita "amerikoniu- 
kė" lietuvaitės. Tiek daug 
bendrų draugų, pažįsta
mų Australijoje, tiek 
daug kalbų, pasakojimų, 
jog ir stalo žvakės baigė 
išdegti, kol mes dar ir 
įpusėti neįstengėme.

Džiugu buvo apžiūrėti 
savo draugo Algio dar
bus. Jis čia yra didžiu
lės "REA Enterprises" 
bendrovės planavimo di
rektorius ir jo firma jau 
šiais metais buvo pasta
čiusi už 55 milijonus do
lerių gyvenamų butų, ku
rie yra labai gražūs, tu
rintieji visus liuksusi
nius reikalavimus, ko pas 
mus Australijoje galima 
tik retai kur didižiuo- 
siuose butų pastatuose 
rasti. Algis čia yra visa 
planavimo galva ir su s a 
vo firma jis visoje Ame
rikoje yra laimėjęs pla
navimo "Auksinį Raktą".

Lankiausi ir "Lietuvių 
Dienų" leidykloje, kur 
labai maloniai mane pri
ėmė šio populiaraus žur
nalo leidėjas Antanas Ski- 
rius, supažindindamas ir 
su naująja redaktore, 
buv. australiete Dalila 
Mackialienė, kuri, atro
do ir mane su savo malo 
niu šypsniu, užverbavo į 
savo bendradarbių eiles 
Australijoje. Susipažinau 
ir su buv. redaktorium, 
mūsų žymiuoju poetu Ber
nardu Brazdžioniu. Bū
nant čia, aplankiau ir sa
vo gerą pažįstamą senjo
rą Zaliūną, kuris su savo 
ponia mus labai gražiai 
pavaišino viename iš pui 
ki'ųjų Hollywoodo resto
ranų, siųsdamas visiems 
prieteliams Australijoje 
geriausius linkėjimus. 
Po daug metų Los Ange
les sutikau ir savo seną 
draugą Stasį Ilgūną ir jo 
linksmą žmoną, buvusią 
gerą sportininkę Uršulę 
Labanauskaitę, kuri nie
kur kitur nenori važiuoti 
atostogauti, kaip tik i Ha
vajus. Stasio globoje ap
žiūrime didžiąją ir gar
siąją Universal filmų stu
diją, kuri man padarė la
bai gerą įspūdį, parodant 
ir daug tų filminių triu
kų, bei vietų, kur buvo pa 
statyta tiek daug garsių 
filmų.

Vienas iš įdomiausių 
mano buvimo momentų 
Kalifornijoje, buvo apsi
lankymas garsiame azar
tinių, lošimų mieste Las 
Vegas. Atskridus į čia, 
buvau maloniai sutiktas 
buvusio irgi australiečio 
kolegos krepšininko ir 
stalo tenisininko Algio Šė 
ko, kuris netoli nuo Čia 
šiuo metu prižiūri jų fir
mos daromus darbus. 
Šis, visiškai dykumose 
pastatytas lošimų ir mo
telių miestas, yra visai 
kas kita ką aš iki šiol bu 
vau matęs. Kur tik nepa
žvelgsi visur reklamos, 
daugiausiai apšviesta pa
saulyje pagrindinė mote
lių gatvė, tiesiog traukia 
tave užsukti į bent kurį 
didesnį ar mažesnįpasta- 
tą, kur jau viduje rasi 
šimtus, kitur gal ir tūks 
■tančius "slot, australiš

kai vadinamų poker" ma
šinų ir visokiausių azar
tinių kortų, kauliukų, ru
letės, laimės ratų ir kt. 
lošimų, kur matosi arba 
didelių sumų pinigai, ar
ba pinigus pakeičiu plas
tikiniai rutuliukai. Nie
kur čia nepamatysi nei 
langų, nei laikrodžių, nes 
nieks nenori čia žinoti 
ar yra diena, ar naktis, 
kaip lygiai nieks nenori 
matyti prieš save didžiu
lį laikrodį, kuris taupri- 
mintų, kad jau laikas eiti 
namo ar į darbą. Žai
džiantiems prie azar
tinių žaidimų stalų, gra
žios ir seksualiniai pa
trauklios merginos be už
mokesčio atneša bent ku
riuos gėrimus, nes visi 
gerai žino, kad alkoholis 
labai greitai suminkština 
širdį ir plačiau atidaro 
piniginį kišenių. Žmonės 
didžiuosiuose moteliuo
se, ypatingai moterys, 
yra labai gražiai apsiren
gę ir prie gėrimo barų 
matosi gana nemažai ba
ro damų, iš kurių viena 
ir man savo grožį buvo 
pasiūliusi, už gana apva
lią dolerių sumą, tačiau 
pasakius, jog aš esu 
"poor Australian" tuoj 
pat kaina per pusę nukri
to, kas ir tai nei mano 
piniginei, nei mano prin
cipams nebuvo priimti
na.

Algio pakviestas, ap
lankiau ir garsųjį "Star- 
dust" hotelį, kur be visų 
kitų lošimo grožybių, res
torane, bevalgydami pui
kią vakarienę, pamatėme 
ir garsiąją prancūzų ka
baretinę programą "Le 
Lido de Paris". Šis pran
cūziškasis pasirodymas 
yra ypatingai puikus ir 
programa su savo gražio
siomis šokėjomis yra 
viena iš geriausių pasau
lyje, kai pati šio restora
no scena irgi neturi pa
saulyj e sau lygių, nes 
minučių laikotarpyje žiū
rovas scenoje pamato 
plaukimo baseiną, čiuo
žyklą, skraidančius ore 
malūnsparnius, jodinė
jančius arklius, puikiau 
sius šviesų efektus irkt. 
Kur tik beeisi čia, ma
tysi tik pinigus ir pini
gus ir, atrodo, tas pini
gas jokios vertės neturi, 
žinoma, kas jo daugturi, 
kai norint pamatyti mili
joną dolerių pinigais ir
gi gali tai padaryti, nes 
hotelio vienoje vitrinoje 
yra išdėta milijonas dole 
rių, kas irgi atrodo visiš 
kai nedaug. Prasilošus 
savo pinigus, arba gerai 
išlošus, kas jau rečiau 
galėtų pasitaikyti, čia 
pat gali nueiti visą laiką 
per 24-rias valandas ir 
apsivesti, arba kadžmo 
na nepyktų, su ja ir išsi
skirti, nes ir šie biurai, 
kaip ir visa Las Vegas, 
niekada savaitėje neužsL 
daro.

Grįžus į Los Angeles 
paskutinę dieną pasivai
šinęs draugo įstaigos ka
lėdiniame subuvime, kur 
ir čia, panašiai kaip ir 
Australijoje, specialios 
hostesės prižiūri biznie
rius svečius ir sekreto- 
rėš savo bosus ir jųdrau 
gus, pagaliau, labai 
gražiai išlydėtas savo ar
timųjų, pakilau Australi
jos link ir per Havajus, 
kur ypatingai yra gražu 
ir dar ypatingiau bran
gu, vėliau per Fi ji salą, 
grįžau atgal įSydnėjų, 
kur be savo artimųjų lau
kė manęs ir labai liūdna 
žinia, tai mano vieno iš 
geriausių draugų kau
niečio sportininko Vy-

VĖL GRAŽINAMI "IIDARNIKIĮ” LAIKAI...
Stalininio sunkmečio laikais 

sovietinė sistema stengėsi pa
glemžti darbui visą žmogų. Tu
rėjo būti ignoruojami bet kurie 
asmeniško gyvenimo aspektai. 
Žmogus turi būti mašina, kolū
kio kuinas! Žmogus, esą, neturi 
turėti savo asmeniško gyveni
mo, bet turi "degti" norais ir 
mintimis duoti sovietinei šaliai 
daugiau išdirbio, daugiau pri
milžio, daugiau viršvalandžių. 
Visa tai privalo būti duota už 
garbės raštą, už metalini ordi- 
nuką ant krūtinės, už aukštes
nio darbuotojo "ačių!" Tokiam 
robotui sukurti buvo pajungta 
net raštija kurios grafomaniją, 
ir dabar, sovietiniai "akademi
kai" vadina ždanovo periodo li
teratūra.

Rašantieji pradėjo vaizduoti 
darbininkus, kurie atsižada nuo 
asmeninio savo gyvenimo, nuo 
šeimos pasaulio, nuo meilės ir 
dvasinių poreikių. Jų pasaulis 
buvo sudėtas į "pilietiškumą", į 
atsidavimą sovietiniam išdirbiui 
l mašininį našumą. Tos rašlia
vos puslapiuose darbo žmogus 
tapo kolūkinio kuino padaru, ar
ba pilnas perekšlės vištos inte
resų. Tai buvo laikai iki Lietu
vos okupacijos, ir lietuviams, lai 
mei, neteko viso to pergyventi. 
Neteko tada lietuviams šiukšlin. 
ti ir niekinti savo literatūros 
politinės policijos {sakytų siu
žetų vaizdavimais. Tuo laiku lie
tuviai gyveno savo literatūros po
kylį. Tai buvo auksinis lietuvių 
literatūros periodas. Rašytojas 
ir poetas buvo laisvi. O Sovieti
nės Rusijos literatai, kaip ir jų 
darbo žmonės, juto virš savo 
sprando žiaurų prievartos vėz
dą. Tik pamėgink elgtis kitaip, 
kaip kad įsako partija, tavo gy
vybės siūlas nutrūks politinės po
licijos patalpose!...

Postalininis "atlydis" buvo ga
na klaidingos paskirties perio
das. Tai buvo nesusigaudymo me
tas, per kurį prasiveržė vienas 
kitas kūrinys,kurie, tačiau, to
li gražu, nebuvo režimo smer
kimo įrankiai. Tai buvo, paly
ginamai santūri žiauriausiojo 
režimo kritika, beveik užgesusi 
su pirmu viešai atspaustu Solže- 
nycino kūriniu. "Tvarka" ir vėl 
atstatyta. Literatus pradeda vis 
vikriau pažaboti. Literatai ima 
"suprasti" kaip reikia rašyti. 
Net lietuviai rašytojai, "supra
tę", kaip reikia rašyti, gauna 
Maskvines premijas ir gausius 
rublinius honorarus...

Gyvenimo praktikoje aiškiai 
jaučiama, kad atgaivinami seni, 
stalininiai prototipai. Žmogus 
— mašina ir kolūkio kuinas pra 
dedamas vis garsiau reklamuo
ti, vis labiau siūlytis literato dė
mesiui. Politiniai sovietinės bui 
ties rikiuotojai jau visiškai atsi
gavo iš to laikinio "atlydžio",ku. 
rin gyvenimą neatsargiai įstū
mė Nikita. Sovietinis gyvenimas 
reikalingas darbininko - roboto 
vaizdavimų. Skubiai buvo įsteigta 
kurjozinė premija "už darbinin
ko vaizdavimą". Tarytum darbo 
žmogui vaizduoti, "darbininkų 
valstybėje” reikia specifinės 
premijos. Iš veikalėlio, už kurį 
ta premija suteikta, matyti, kad 
pavaizduotas darbininkas - ro
botas, sovietinis kuinas, bema
tąs aplink save išdirbius, išmil- 
žius ir dykai aukojamus vals
tybei viršlaikius.

Periodikoje vis dažniau maty
ti grubius raginimus primiršti 
savo asmenišką gyvenimą ir gal
voti apie "piatiletkos" planą. 
"Komjaunimo Tiesa" (nr. 235) 
jau rėkte rėkia "Apie pareigą, 
pašaukimą ir jaunojo specialisto 
pilietiškumą". Žodis "pilietiš
kumas" sovietiniame žargone 
reiškia stalininio periodo reika
lavimą užmiršti savo asmenišką 
gyvenimą, gyventi savo įmonės 
planais, atsiekimais, arba, tai 
dažniau, bėdomis. "Pilietišku
mas" reiškia ir bendrų draugų, 
bendradarbių prievaizdavimą, jų 
raginimą greičiau dirbti, mažiau 
kalbėti. "Pilietiškumas", aišku, 
reiškia ir bendradarbiavimą su 
milicija.

Minimo "Komjaunimo Tiesos” 
numerio korespondentai Klimas

tauto Koženiausko mir
tis. Jis, saugojęs mano 
namą kelionės metu, ne 
sulaukė manęs, ir gavęs 
širdies priepuolį, prieš 
savaitę mirė. Tikrai gai 
la netekus savo artimo 
ir gero draugo. 

ir Vėbra, spekuliaciniai apklau- 
sinėja darbininkus ir "iškelia" 
tuos, kas juos įtikina turį "pilie
tiškumo" daugiau už savo bend
radarbį. Šitie, "pilietiškieji", 
atiduoda savo nerimą, ieškoji
mus, erdviems savo cecho rū
mams", pasigardžiuoja kores
pondentai...

O kaip su tais, kurie nesuge
ba šitaip garsintis?

Korespondentai mini darbo

■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

Pasikeitimas Europos Lietuvyje

"Europos Lietuvis" 
yra vienintelis lietuvių 
savaitraštis, skirtas Eu
ropoje likusiems lietu
viams. Jis yra leidžia
mas Lietuvių Namų Ak
cinės bendrovės Londo
ne. Jis eina jau nuo 1947 
m. liepos 25 d., iš pra
džių kaip rotatorinis lei
dinys, vėliau kaip spau
dinys. Pirmąją jo redak
ciją sudarė: M. Bajorū
nas, B. Daumantas, M. 
Šilkaitis ir J. Vilčinskas, 
nuo 1947 m. gruodžio 12 
d. iki 1949 m. rugsėjo 30 
d. jį redagavo a.a. A. J. 
Kaulėnas. Vėliau jįreda- 
gavo K. Obolėnas, redak
cinė kolegija iš M. Bajo- 
rino, Br. Daunoros ir J. 
Senkaus, paskui Br. Dau
noras ir nuo 1957 m. per 
ėmė redaguoti Kazys Ba
rėnas. Pastarasis šį laik
raštį redagavo per 15 me
tų. Tuo būdu K. Barėnas 
išvarė plačiausią barą 
"EL" redagavimo srity
je. Laikraštis išsilaikė 
per 25 m. ir susilaukė 
51 (1140) numerio. Nuo š. 
m. pradžios K. Barėnas 
išėjo įpensijąirpasitrau- 
kė iš redaktoriaus parei
gų. Jo vieton yra pakvies
tas J. Lūža.

K. Barėną palydint iš 
redaktoriaus pareigų, 
tenka įvertinti jo didelius 
nuopelnus mūsų spaudai 
ir lietuvybei. K. Barėnas 
"EL" redagavo taip, kad 
jis būtų visiems lietu
viams įdomus ir paslau
gus.Todėl jis išvengė sub
jektyvumo ir partišku
mo. Laikraštyje galėjo 
reikštis visos politinės 
srovės ir visi tremties 
spaudos darbuotojai bei 
mylėtojai. Gal kai kam 
atrodė, kad laikraštis ne 
turi tam tikro veido, bet 
laikraščio veidas buvo 
ryškiai lietuviškas. Ir tai 
buvo K. Barėno, kaip re
daktoriaus, stiprybė.

K. Barėnas, kaip rašy
tojas, kultūrininkas, 
daug vietos "EL" skyrė 
literatūros, platesne 
prasme kultūros temoms 
Jis pats kruopščiai sekė 
mūsų tremties kūrybi
nius laimėjimus ir re
cenzavo naujuosius leidi
nius. Nemaža "EL" buvo 
spausdinama poezijos, 
beletristikos ir net dra
mos veikalų.

Politinė ir informaci
nė laikraščio dalis taip 
pat buvo redaktoriaus ga
biai redaguojama.

Pasitraukęs iš kon
kretaus žurnalistinio dar 
bo, K; Barėnas, be abe
jo, nepasitrauks iš lite
ratūros baro. Jis ir to
liau bus "Pradalgės" re
daktorius ir savo supla 
nuotų literatūrinių veika
lų kūrėjas. Jo 65 m. su
kakties proga linkime 
jam iš širdies ilgiausių 
ir kūrybingiausių metų!

žmogaus paklusnumą "autorite
tui". Autoritetas moko ir ragi
na! Mes žinome: "autoritetas" 
turi vėzdą. Ok. Lietuvon mėgi
na grąžinti sovietinių "udarnin 
kų" ir "stachanoviečių" struk
tūrą. Tas žiaurus bandymas at
neš žmonėms daug vargo, pa
reikalaus aukų, genocido ban
gų... Ir naujo nuosmukio rašti
joje... (sp)

Naujasis "EL" redak
torius Juozas Lūža yra gi 
męs 1911 m. spalio 17 d. 
Kupšių km., Kartenos 
vis., Kretingos aps. Jis 
yra diplomuotas agrono
mas, baigęs Dotnuvos ŽŪ 
akademiją. Nepriklauso
moje Lietuvoje yra buvęs 
Lietuvos Cukraus akc. b- 
vės vyr. agronomas. Jis 
yra aktyviai veikęs eko
nominėse ir ideologinėse 
organizacijose: ateiti
ninkuose, JUR. Tremty
je: Vokietijoje mokyto ja
vo Greveno prekybos mo 
kykloje, Anglijoje akty
viai veikė ir tebeveikia 
bendruomenėje, užimda
mas atsakingas parei
gas. Spaudoje jis rašė 
J. Ūkininke, Ūkininko Pa
tarėjuje,Ūkininke, Žemės 
Ūkyje, XX Amžiuje, Dar
bininke, Europos Lietu
vyje. Naujajam redakto
riui linkime laikraštį ir 
toliau vesti visapusišku
mo, objektyvumo ir bend- 
ratautiniu keliu.

***
• Belgijos lietuviai 

praeitųjų metų gale pa
minėjo 25 m. Lietuvių 
Bendruomenės Belgijoje 
egzistavimo sukaktį. Mi
nėjimas įvyko Lieže. Jau 
nimas padainavo ir pašo
ko, o senimas apžvelgė 
25 m. veiklą. Nors Bel
gijoje lietuvių nedaug, ta
čiau kelių lietuvių pasiry
žėlių ir užsispyrėlių dė
ka stebuklingai išsilaiko 
organizuota lietuvių bend 
ruomenė. Jai vadovauja 
pirmininkė St. Baltuvie- 
nė. Pagarba ir padėka vi
siems Belgijos lieuvių 
veikėjams ir bendruome
nės nariams.

• Koelne, Vokietijoje 
susiorganizavo L, Mote
rų Klubas. Klubo vadovy- 
bėn išrinktos: E. Kuhnie- 
nė — pirmininkė, P. Ivins 
kienė — vicepirmininkė, 
St. Baltuvienė —sekreto
rius, K. Pikšnederienė 
— iždininkė. Revizijos 
komisijon: M. Andrijonai- 
tienė ir B. Bučanskienė.

• Nottinghame, Angli
joje, mirė savanoris-kū 
rėjas Juozas Cibauskas. 
Jis buvo nuoširdus lietu
vis patriotas ir aktyvus 
nepriklausomybės kovų 
dalyvis.
• Schwetzinge, Vokieti

joje, darbo kuopoje buvo 
paminėta L. Kariuome
nės šventė.

• Italijoje, Romoje, 
dailininkė Irena Pacevi- 
čiūtė organizuoja meno 
muziejų. iMuziejuje bus 
sutelkti jos ir motinos 
dail. Sofijos Pacevičie- 
nės bei kit. lietuvių dai
lininkų kūriniai. Prašo 
aukų. Adr: Dail. Irena 
Pacevičifltė, Via Dei Tor 
riani 23, 00165 Roma.Ita- 
lia.
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TIES SOVIETINE REALYBE
SUSTOJUS

gaminius spiečiais ata
kuoja vabzdžiai ir net... 
žvirbliai, kurie įskrenda 
pro atviras angas lubose 
ir virėjų draugijoje jau
čiasi visai neblogai".

Gal būt tai išimtis?
Visai ne! Tai nerūpes

tingumu, aplaidumu ir tin
gumu persmelktos siste
mos esminė žymė. "Ro
kiškio rajono Kamajų 
ir Bajorų maisto prekių 
parduotuvėse vasarą šei
mininkauja musės. Ko
voti su ligų platintojais 
prekybininkai nesisten
gia. Nejaugi apsiprato?" 
dejuoja korespondentas 
iš Rokiškio.

"Beveik visose Aly
taus visuomeninio mai
tinimo įmonėse nešva
riai plaunami indai",pa
pildo korespondentas "ap
tarnavimo kultūros" tech
niką.

"Daug netvarkos pa
talpose, į kurias klien
tai paprastai nepatenka 
ir pretenzijų pareikšti 
negali. Bet argi dėl tos 
priežasties galima neva
lyti sandėlių, auginti 
graužikus, ilgai saugoti 
gendančius produktus?" 
dūsauja sovietinės kas
dienybės aprašinėtojai.

Visiškai teisingai! 
Kiekvienas privalo dirb
ti sąžiningai. Bet žudan
čioji sovietinės kasdie
nybės realybė nėra "grau
žikų auginimas valgyklų 
sandėliuose", bet reži
minių graužikų tukimas 
valstybės rikiavimo cent
ruose. Čia yra esminis ir 
pirminis visų blogybių 
šaltinis. Tarp skambių ir 
pamišėliškų šūkių ir "lo
zungų" žmonės savotiš- 

Rokiškyje vis nėra ir nė-kai apkvaišo. Nei naftos 
"vamzdynų", nei rafineri
jos kolonų į sriubą nepa
dėsi! Bekurdamas chime
rišką komunizmą, reži
mas užmiršo žmogų. Ko- 

pierio nėra! (Komjauni- lūkietis minta iš savo "in- 
mo Tiesa, Nr. 216). dividualių" darželių, 

miestietis - tarnautojas 
minta iš "kombinacijų". 
Žmonės, dėl tokios tvar
kymosi sistemos, demo
ralizuojami. Vieton "nau
jo, sovietinio žmogaus", 
sovietinė diktatūra, atsi
davusi militarizmo stip
rinimui, išaugino labai 
mizeriškai galvojantį 
žmogelį. Ir toks sovieti
nės santvarkos produk
tas "sovietiškai" tvarko
si jo veiklai pavestame 
rajone. Visi nedatekliai, 
tokie smulkūs ir komiš
kai - tragiški, atsiranda 

stambios priežas-

jokubkinė

Kiekvienas sovietinis 
leidinys yra neišsenka
mas pompastiškų šūkių 
šaltinis. Laikraščiai rėk 
te rėkia: kovojame už 
aukštą darbo našumą, už 
taiką žemėje, už didvyriš
kojo Vietnamo laisvę, už 
pergales kosmoso paslap
tyse...

Visur kovojama ir vi
sur laimima! Šitokiose 
nuotaikose ir bimbinė 
"Laisvė" ir 
"Vilnis", verčiasi tiktai 
ypatingai "geromis" nau
jienomis iš ok. Lietuvos. 
Pro jokubkinį-bimbinį 
filtrą į jų leidinius ne
prasisunkia sovietinio gy
venimo realybė. Jų laik
raščiuose sovietinis gy
venimas panašus į gerai 
išbalzamuotą lavoną, ku
riam paskirtas "lavono 
kosmetikos" menas.

Iš tikrųjų gi (kaip ir 
kiekviename gyvenime, 
ir sovietų gyvenime) re
alybė susideda iš teigia
mų ir neigiamų požymių. 
Ir čia sovietinis gyveni
mas turi daugpranašumo 
būti karikatūriškai - juo
kingas, vargingai - liūd
nas ir graudžiai - apgai
lėtinas. Mat, sovietiniai 
žmonės gyvena nenatū
raliai besitvarkančioje 
santvarkoje. Kiekvienam 
individui priskiriami ide
alai, kova dėl utopijos ir 
pasiaukojimas...

Bet žmonės yra žmo
nės. Komiškoji "kova dėl 
komunizmo" eilinėje bui
tyje išvirsta į "kombina
cijas dėl išlikimo". Ka
da spauda, užspringda
ma dėl pigaus patoso, rė
kia apie Mažeikių naf
tos rafinerijos statybą, 

ra... vyniojamojo popie
rio. į aliarmuojančius 
parduotuvių reikalavi
mus tiekimo bazės nuo
širdžiai "atsirašo": po-

mo Tiesa, Nr. 216).
Padėtį šitaip vaizduo

ja korespondentas iš Ro
kiškio:

"Eina keliu vyriškis,o 
pavymui — pulkas šunų. 
Mat, žmogus nešė gaba
lą... mėsos, pirktos par
duotuvėje. Pavogė? Pa
sirodo, krautuvė neturė
jo vyniojamo popieriaus, 
todėl pirkėjui karbona
dą teko neštis rankoje. 
Štai tau ir kova už sani
tariją, už aptarnavimo 
kultūrą!"

Taip vadinamoji "ap
tarnavimo kultūra" pil
na properšų ant kiekvie-dėl 
no žingsnio, ant kiekvie- ties. Ta priežastis: reži- 
no posūkio. Štai jums, iš mas, užmiršęs žmogų ir 
to pat laikraščio Ignali- nuožmiai atsidavęs mi
nos kavinės vaizdelis:

"Virėjos dirba be kepu
raičių, 
plaukais, stalai nešiuos- pagatorįai (juos vis ir vis 
tomi, grindys nešvarios, veža eksponuoti į laisvus 
salėje mėtosi tuščios dė-kraštus), bet visi šie 
žės... virtuvėjekulinari- "kombinatoriai", smul- 
jos ir ypač konditerijos kūs (iš vargo) vagišiu-

litarizmui.
Ne režimo tukinami ir 

nesutvarkytais šeriami santvarkos pro-

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA ČEKIENĖ

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ |NASAS KULTŪRINIAME 
IR VISUOMENINIAME GYVENIME

Kalbant apie ne eilinių asme
nų kultūrinius bendravimus ir 
bendradarbiavimus pravartu pri
siminti a.a. prof. Z. Ivinskio įs
pėjančius žodžius: “Mane tiesiog 
nervina faktas: dail. Alf. Krivic
kas šią vasarą buvo oficialus 
okup. Lietuvos dailininkų sve
čias, ten buvo paroda etc., etc. 
Grįžo, kiek girdėjau, didelei pa
tenkintas. Pagal Lenino tezę, 
menininkai lengvai paperkami. 
Vakar jau patyriau, kad Krivic
kas yra jau išrinktas StudijųSa- 
vaitės meninių parengimų komi
sijom Vėl jis organizuos knygų 
parodą, kuri tebus sovietinių kny
gų paroda..." (Į Laisvę, 1972 m. 
rugsėjo mėn. nr. 55).

O mūsų JAV menininkai yra 
išdidūs. Neseniai įvykusiame 
New Yorke dailininkų sąjungos 
20 m. minėjime kilo ginčų su lie
tuvių visuomene, kurią mūsų dai
lininkai apibūdino kaip žemos 
dvasios, nesugebančia suprasti 
jų dabartinės kūrybos. Ypač bu
vo pasisakyta prieš medicinos 
gydytojus, būtent: "daktarai tur
tingi pinigais, o dailininkai dva
sia".

Bet publikos daugumai atrodė, 
kad prie medicinos daktarų rei
kėtų ilgiau sustoti, reikėtų dide
lės studijos jų darbams ir dva
siai charakterizuoti, tikiu, jog 
ateities istorikai tai padarys. Ar 
ne jų profesijos žmoniųbuvodau 
giausia Lietuvos atgimimo sklei
dėjų ir darbuotojų tarpe? Pav., 
Basanavičių, Kudirką, Šliūpą dar 
gerai žino senieji ir jaunieji lie 
tuviai, o po jų eilė visą laiką 
tęsiasi iki pat šių dienų.

Ar ne med. daktarai suorgani
zavo milijoninį fondą, kuris iš 
procentų per 10 metų lietuvių kul
tūriniams reikalams jau išmo
kėjo 226.000 dol. Leidžiant "Li
thuania 700 Years" anglų kalba, 
veikalą apie Lietuvą taip pat mū
sų gydytojai suaukojo didžią ją da
lį sumos, itin daug pasidarbavo 
aukomis ir platinimu dr. V. Pap
rockas ir a.a. dr. V. Ramanaus
kas. To veikalo reikalingumą ir 
naudingumą parodo tai, kad rei
kėjo išleisti net trečiąją laidą, ku
ri šiomis dienomis grįš jau iš ry 
šyklos. New Yorko lietuvių gydy
tojų draugija įgalino išleisti A. 
Budreckio studiją 1941 m. sukili
mas anglų kalba. Taip pat new- 
yorkiečiai gydytojai išleido stu
diją apie I-jį New Yorko miesto 
mokytoją, kuris buvo lietuvis, 
med, gydytojas Karolius Kur
šius.

O kiek tūkstantinių premijų iš 
dalino vien Ohio daktarai lietu
vių kultūros srityje pasidarba
vusiems asmenims. Vieną iš pas
kutiniųjų premijų New Yorke LG 
Korporacija Fraternitas Lituani 
ca buvo paskyrusi 500 dol. pre
miją, kurią laimėjo B. Pūkelevi- 
čiūtė už eilėraštį tautiniais mo
tyvais, o dabar jau paskirta 500

kai, girtuoklėliai (iš ap
maudo), pasidaro tikrais 
režimo produktais.Šiuos 
žmones sovietinis reži
mas demoralizavo. Ta
čiau sovietinė spauda, 
kaip tik šiuos nelaimin
guosius vadina "sandėlių 
graužikais", o ne parti
nius galiūnus, suėmusius 
savo saujon politinę ir mi- 
litarinę šalies vienval
dystę.

Nemirtingasis Vincas 
Kudirka, savo satyrose 
palietė vietos Kruglodu- 
rovus, bet palietė ir ca
rizmą, siunčiantį Lietu
von kruglodurovus. Šitos 
dorybės nėraprorežimi- 
nėje spaudoje lietuvių kal
ba. Bijo kudirkinės drą
sos ir užsieniniai bimbos 
ir jokubkos. Jiems, dėl 
rublio, parankiau su krug- 
lodurovais...

Ties sovietine realybe 
sustojus, regima tikra so- 
vietinė pelkė, kurion pa
lengva grimsta deformuo
ti, demoralizuoti žmo
nės. Tai sovietinio reži
mo "nuopelnai".

4I0I. už muzikos kompoziciją to 
eilėraščio žodžiams.

Čia pravartu pacituoti B. PŪ- 
kelevičiūtės ką tik pasakytus 
žodžius lietuvių gydytojų kor
poracijai:

L Gydytojų Franternitas Li
tuanica korporacija per 65-rius 
metus telkė aplink save lietuvių 
šviesuomenę ir yra tikrai užsi
grūdinusi organizacija kovoje su 
rusiškuoju imperializmu. Oku
pantas neliko Tamstoms skolin
gas: daug šviesios atminties gy 
dytojų iš Jūsų tarpo buvo išplėš 
ta, paliekant Jūsų brolijai gi
lias, skaudžias žaizdas.

"Idant nepamirštumėm —lest 
we forget": dažnai rašoma ant 
vainikų žuvusiems už tėvynę, per
pinant juos fioletiniais kaspinais 
ir raudonom aguonom. Todėl gi
liai jaudinanti yra ir Jūsų pas
tanga -- kalbėti apie mūsų tau
tos skriaudas, idant niekas jų 
nepamirštų.

Lietuvių tauta, jos liaudis, kai 
mas -- visados buvo savo žemei 
ištikimi.

Lietuvos nelaimė yra jos "ne
va šviesuoliai", anot poeto Pran 
ciškaus Vaičaičio "vyrai puse 
apšviesti". Kaip ir Vaičaičio lai 
kais, lygiai taip ir dabar, oku
pantas stengiasi palenkti savo 
pusėn šviesuomenę. Ir dažnai 
pasitaiko, kad "puse apšvies
tam" — neberūpi Lietuvos var
gai, nors jis būtų —

... tikras mūs tėvynės vaikas
Pabaigęs aukštus mokslus, jau 

nepaikas.
Išreiškiantis kosmopolitiz

mus.

Stačiai paradokslau, kad rusai 
ir tais laikais, ir dabar skelbia 
... kosmopolitizmą. Nes, tur būt, 
nėra pasaulyje tautos, mažiau 
kosmpolitiškai nusiteikusios už 
rusus...
Mano supratimu, tikras švie

suolis negali nesuprasti, kas vy
ko Vaičaičio laikais ir kas vyks
ta nūnai Lietuvoje. Tiktai "puse 
apšviestas", tiktai “pusinteligen
tis" -- pasimeta ruso pinklių 
raizgynėje.

Salia viso to prabėgom pami
nėtų gydytojų įnašų, ar ne jų 
rezidencijas daugiausia puošia 
ir lietuvių dailininkų kūriniai? 
Žinau, dailininkai pasakys, ka
dangi daktarai turtingi, tai ir 
dalina pinigus, bet į tai yra ir 
atsakymas, jog tiktai taurios ir 
kilnios dvasios žmonės rūpina
si savo tautinės kultūros puose
lėjimu ir išlaikymu, o žemos 
dvasios visuomenė kiekviena pro. 
ga greit paperkama ne tik ma
terialinėm gėrybėm, bet net ir 
komplimentais.

Kodėl tokios diskusijos tarp 
visuomenės ir dailininkų kilo? 
Tikriausiai todėl, kad dailinin
kai įrodinėjo, jog lietuvių visuo
menė jų modernistinių kūrinių 
nesupranta, parodų nelanko, ne
nori pripažinti lietuvio dailinin
ko pilnutiniam ir laisvam išsi
skleidimui, varžo jį savo pagei 
davimais kurti tautiniais moty 
vais, kad menas nėra vien tik 
gyvenimo pagražinimui, bet ir 
jo tikrovės atskleidimui.

Manau, visuomenė sutinka, jog 
dailininkas savo kūryboje siekia 
ne vien grožio, gėrio, šviesos, no
rėdamas gyvenimą padaryti gra
žesniu, bet stengiasi taip pat at
skleisti ir gyvenamo laikotarpio 
kasdienybę, paliekant kūrybinius 
pėdsakus ateinančioms kartoms, 
kad jie žinotų, jog ne viskas bu
vo taip gražu ir didinga mūsųge 
iteracijos amžiuje. Tačiau, tą at
virą pilką gyvenimo tikrovę ma
tome savo kasdieniniam gyveni
me kiekviename žingsnyje ir vi 
somis jėgomis stengiamės iš jos 
pabėgti, pakilti aukščiau, taigi ir 
savo rezidencijas puošdami 
stengiamės tą kasdienybę pa
grąžinti. Jei bandome įsigyti me 
no kūrinj, tai ieškome jameaukš 
tesnio gyvenmo momentų at
skleidimo, anaiptol, ne baronkų 
turgaus, kaip vieno dailininko 
simpoziume buvo ironiškai pa
reikšta.

Vienoje parodoje girdėjau to
kį dailininko aiškinimą lankyto
jams: "tai vaizduoja piktų dva
sių kovą užvaldyti žmogaus sie
lą", Kitas dailininkas kolegos 
kūrinj parodoj taip apibūdino: 
"Aš čia matau tikrą karvės pil

vą". Dar kitas sako: čia Brook- 
lyno šiukšlyno tvora. Dar kito 
kūrinio savininką paklausus, ga
vau atsakymą: "Reiškia tą, ką 
jūs matote". O aš mačiau tik 
rašalo buteliuką smarkiai tėkš 
tą | sienoje kabanti baltą popie
rių.

Na, žinote, nei vienas žmogus 
negali visur ir visko suprasti, 
mes labai gerbiame savo daili
ninkus, bet... nei karvės pilvų 
nei piktų dvasių, nei šiukšlynų į 
savo namus nešti nenorim, nes 
nuo tokių "vertybių" ir taip sun
ku apsiginti. Jei pačių dailinin
kų akys kolegų ar savo kūriniuo 
se toj grožį temato, tad kokio 
įvertinimo galima tikėtis iš eili
nio žmogelio akių ir supratimo, 
kuris ateina į parodas ieškoda
mas grožio ir gėrio, tikėdamas 
bent porai valandų pakilti aukš
čiau kasdienybės.

Dėmesio vertas ir kitas daili
ninkų išdidumo pažimys prieš 
visuomenę, tai dažnas kartoji
mas, jog mes kuriame ne parda
vimui. Ir tai gilina tarp abiejų 
pusių skilimą, nes atvirai kal
bant, vieni be kitų gyventi nega-

DIDŽIOJI KLAIPĖDOS KRAŠTO
SUKAKTIS

Šio sausio mėnesio 15 dieną 
sukanka 50 metų nuo mažos Ma
žosios Lietuvos dalies -- Klai
pėdos Krašto išsilaisvinimo iš 
I-jo pasaulinio karo sąjunginin
kų "globos“ ir susijungimo su 
Didžiąja Lietuva, nuo kurios jis 
ilgus amžius buvo atskirtas.

Tai labai svarbus ir brangus 
mums istorinis įvykis. Nekal
bant jau apie giminystės jaus
mus, kai nuo amžių lietuvių gy
venamų žemių broliai ir sesės 
suėjo j vieną šeimą, tų dviejų 
kr’.štų sujungimas turėjo didžiu - 
lės reikšmės abiem pusėm. Vo
kietijos imperijos užkampy mer- 
dėjęs Klaipėdos Kraštas įėjęs 
į Didžiosios Lietuvos lietuvių 
šeimą tapo pirmaeiliu Lietuvos 
avanpostu susisiekiant su pla
čiuoju pasauliu, greit išaugo ir 
praturtėjo.

Klaipėdos Krašto reikšmė Lie
tuvai neįkainuojama. Jis atida
rė mums jūrų kelią į pasaulį, 
praplėtė Lietuvos žemių ribas, 
prijungė prie lietuvių kamieno 
vargusias svetimųjų globoje mū
sų tautiečius ir per jūrų preky
bą sustiprino Lietuvą ekonomi
niai ir padarė ją jūrų valstybe.

Šią svarbią lietuvių tautai aukr- 
sinio jubiliejaus sukaktį reikia 
itin iškilmingai ir plačiai pami
nėti. Visos organizacijos ir visi 
tautiečiai turime prie šio įvykio 
prisidėti. Ne kiekvienais metais 
galime tokio jubiliejaus sulauk
ti. Teisybė, laiko kaip ir nebeli
ko tokiai didelei sukakčiai gerai 
pasiruošti. Bet nebūtinai minėji 
mas turi būti sutapatinamas su 
įvykio data. Galime ištisus šiuos 
metus laikyti Klaipėdos Krašto 
metais, kaip 1930 metai buvo pa
vadinti Vytauto Didžiojo metais 
ir visus metus vyko minėjimai.

Paprastai svarbių įvykių mi
nėjimuose daroma savo žygių 
apžvalga ir savo darbų ataskai
ta. Svarbu, kad apie įvykį suži
notų ne tik minėjimo dalyviai, 
bet ir lietuvių gyvenamų kraštų 
plačioji visuomenė, tam tikslui 
pasinaudojant visomis susižino 
jimo priemonėmis.

šio minėjimo proga neturime 
užmiršti ir didžiosios dalies 
Mažosios Lietuvos žemių tebe
sančių už dabartinu Lietuvos 
sienų. Karą laimėję 2-jo pasau
linio karo sąjungininkai, pripa
žindami, kad Mažoji Lietuva tu
ri lietuvišką etnografinį pagrin
dą, bet šiaurinę jos dalį atsky
rė ir laikinai pavedė valdyti So
vietų Sąjungai. Kaip už Lietuvos 
ribų likusių etnografinių lietu
viškų žemių taip ir pačios Lie
tuvos likimo klausimas laukia 
sprendimo. Kol tas laikas ateis 
reikia tam sprendimui ruoštis. 
Minėjimai svarbių tautos įvy
kių yra viena iš to pasiruoši
mo priemonių.

Neseniai apie Mažąją Lietu
vą keliais atvejais buvo prisimin
ta mūsų spaudoje. Spalio31 die
nos Drauge Eltos buvo rašoma 

lime. Nei vieno kūrėjo nuotai
kos nei kūrybinių polėkių nepa
kelia kūriniai neiškeliavę iš stų 
dijos i platų pasaulį.

Neseniai buvo New Yorke pa
minėta dail. P. Puzino mirties 
sukaktis ir jo kūryba. Kalbėto
jas užakcentavo, kad tiktai me
no žinovai tegali vertinti meno 
kūrinius. Mes gerai žinome, kad 
įvairius darbus kritiškai bei 
moksliškai vertinti gali tik tų 
sričių profesionalai. Visuome
nė, parodų lankytojai turi tačiau 
pilną teisę vertinti savo akimis. 
Štai New Yorko Broadway teat
re naujai pastatė veikalą “Ly- 
sistrata" pagal graikų Aristo- 
phanes su garsiais artistais ir 
režisieriais. Profesionalai kri
tikai puikiai įvertino, bet publika 
nesidomėjo ir po trijų pastatymų 
iš repertuaro buvo išimtas, negi 
vaidins tuščioms sienoms, tiktai 
tam, kad menas tarnautų menui, 
o ne žmonėms.

Kalbant apie vertinimo teisę, 
išeitų taip, kad negalėtume pa
gal savo skonj pasirinkti per
kant sau drabuži, jeigu nesame 
madų kūrėjai ar siuvėjai, o tik 
vartotojai. Taip pat neturėtume 
teisės restorane užsisakyti mė
giamą pateiaklą. Jeigu tau nepa 
tinka, tai reiškia neišmanai, nes 
nesi profesionalas virėjas. Ką 
padėjo, tą ir valgyk, ką užvilko, 
tą ir dėvėk. Liktume profesio
nalų vergai.

K. Pažemėnas

apie Mažosios Lietuvos pietines 
ribas prieš 1709-11 metų marą 
ir po jo. Ten rašoma, kad Lie
tuvos Tyrinėjimo Instituto ir oku • 
puotos Lietuvos MokslųAkademi- 
jos duomenys šiuo klausimu maž
daug sutinka.
. Taip pat-pereitų metų lapkri
čio mėnesio Kary A. Budreckis 
rašė apie Prūsijos karaliaus nuo 
18 am. vidurio iki 19 am. pra
džios leistus Prūsų kariuome-; 
nei įsakus vokiečių ir lietuvių 
kalbomis, nes tuo laiku Prūsi
jos kariuomenėje nuolat buvo 
apie 30,000 pašauktų lietuvių ka
rių. Mažoji Lietuva įsakuose ir 
valstybiniuose raštuose ir buvo 
vadinama Litauen.

Yra aibės duomenų įrodančių 
Mažosios Lietuvos žemių lietu
viškumą. Trys senprūsių gen
tys: Nadruviai, Skalviai su Ra
gaine, Sambai su Karaliaučium. 
Upės: Žeimena, Alna, Ungura. 
Gyvenvietės: Labguva, Vėluva, 
Girduva, Pamaris, Gembos pu
siasalis ir kiti mūsų giminių 
senprūsių duoti vardai.

Mūsų uždavinys kiekviena pro 
ga informuoti pasaulį apie mū
sų etnografines žemes ir ruošti 
dokumentuotą medžiagą. Gal at
eis laikas, kuomet galėsime pa
reikšti pretenzijas į mūsų etno
grafines žemes, Šiuo metu kai
mynų išgrobstytas.

LOS ANGELES

KLAIPĖDOS
ATVADAVIMO 50 METŲ 

SUKAKTIS
Los Angeles mažlietuviai 

ruošia minėjimą, kuris 
įvyks sausio 21 d., 1:30 vai. 
Tautinių namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les. Mažosios Lietuvos, kaip 
Klaipėdos kraštas taip ir 
Karaliaučiaus sritis ir da
bar yra ypatingoje padėty
je. Tuos klausimus nagri
nės prof. J. Kuprionis, o pa
skutinysis Klaipėdos ko
mendantas pulk. J. Andra- 
šiūnas papasakos, kaip Hit
leris užėmė Klaipėdą 1939 
m. Bus Klaipėdos krašto 
parodėlė ir trumpa meninė 
dalis.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMAN

DIE MAKERS
ON PROGRESSIVE and SHEET 

METAL DIES.
Mušt be able read blue prints. 

IST & 2ND SHIFTS.
DEARBORN, MICH. LOCAT1ON 

Call 5I3-58I-75OO ask for Mr. RAY 
<4-10 >

PUNCH PRESS SĖT UP 
Need s qualified applicants, capablc 
of readin« prints. to sėt up large and 
small presses for shorl run vvork.

AUTO CITY DIV. OF LS1 
4600 Nancy. (Off Ryan near 6 Mile) 

Detroit, Mich. 
313-893-3000

An Equal Opportunity Employer 
(4-6)
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KODĖL VOKIEČIAI PRALAIMĖJO RYTUOSEw
1942 metų ankstyvą va

sarą vokiečiams pasitai
kė puiki proga pakeisti sa
vo politiką. Į jų rankas 
pateko generolas leite
nantas Andrėjus Vlaso- 
vas. Jo vadovaujama 20- 
ji sovietų armija bendro
je maršalo Žukovo vado
vybėje sėkmingai sustab
dė vokiečių dalis prie 
Maskvos ir už tai jis bu
vo sovietų propagandos 
labai išgarsintas.

Mes greitai sužinojo
me, — rašo generolas 
Gehlenas, — kad Vlaso- 
vo svajonė buvo vadovau
ti rusų išsivadavimo ar
mijai. Dar tebebūdamas 
nelaisvėje jis pasirašė 
atsišaukimą į rusų ka
rius bėgti vokiečių pu
sėn. Dešimtys tūkstan
čių jo šaukimosi paklau
sė. Visa tai tik patvirti
no Gehleno ekspertų anks
tyvesnes pažiūras. Jų pa
siūlymai tas nuotaikas iš 
naudoti rado atgarsio 
aukštesnių viršininkų tar
pe. Vlasovo garbei reikia 
pasakyti, kad jis nė vie
ną momentą neslėpė, kad 
savo talka jis nenorįs pa
tarnauti vokiečiams, bet 
turįs galvoje tik pačių ru
sų interesus, progą išsi
vaduoti iš komunizmo.

Hitleris sutiko Vlaso- 
vą išnaudoti tik propa
gandai, bet neleido laiky
tis pažadų duotų perbė
gantiems rusams į vo
kiečių pusę.

Vokiečių karininkai, 
kurie derėjosi su Vlaso- 
vu, jam pranešė Hitlerio 
nusistatymą, bet savo pa 
siryžimo paversti jį są
jungininku neatsisakė. 
Jie įtikinėjo VIasovą, kad 
esamoje situacijoje grei
čiausias kelias nugalėji
mui ir Stalino ir nacių va
dų kvailumo yra jo, Vla
sovo, prisidėjimas. Po 
ilgo dvejojimo Vlasovas 
sutiko. Prasidėjo vadi
namas "Vlasovo sąjūdis" 
Tas sąjūdis buvo tik vie
nas tragiškas akmuo 
karo mozaikoje ir galima 
ginčytis, ar jis būtų ką 
padėjęs, jei ir būtų pa
sisekęs, nes tuo laiku 
JAV jau buvo pasiruošu
sios į karą įsimaišyti vi
sa savo galybe.

Vlasovas buvo atkel
tas į Vyriausią Kariuo
menės Vadovybę (OKW), 
paleistas iš nelaisvės ir 
jam duota galimybė suda
ryti savo štabą. Hitleris 
nedarė tam jokių kliūčių, 
bet tik propagandos su
metimais. Faktinai jau 
nuo pat karo pradžios bu
vo skelbiama, kad karas 
vedamas išvadavimui iš 
komunistinio jungo. Iki 
1943 m. tam tikėjo ne tik 
pavergtos tautos, bet ir 
patys vokiečių kariai 
fronte. Tik 1943metųpra- 
džioje visiems paaiškė
jo, kad ta propaganda 
neturi nieko bendro su 
tikrove.

Vlasovas buvo pasku
tinė' viltis rusams šia
pus ir anapus’ fronto lini
jų. Gehleno šnipai suži
nojo, kad maršalas Roko- 
sovskis tik laukia progos 
pereiti vokiečių pusėn. 
Ta proga Gehleno pastan
gos privesti prie vokiečių 
politikos pakeitimo sulau
kė daugparamos iš buvu
sio vokiečių ambasado
riaus Maskvoje von der 
Schulenburg, bet negavo 
pritarimo iš Ribbentro- 
po.

Lygiai taip pat nepra
ėjo ir Gehleno pasiūly
mai griebtis naujų medo - 
dų kovoje su partizanais. 
Hitleris juos įsakė šau
dyti, nepaisant to ar jie 
nori pasiduoti ar ne.

Iš visų didžiųjų nacių 
vadų tik iš Pabaltijo ki
lęs Rytų Ministeris Ro-

PASADENOS ROZIU PARADAS

Algirdas Gustaitis

Pasadena, visiškai greta Los 
Angeles, sausio 1 d. kasmet su
rengia didžiuli, nepaprasto gro
žio pasirodymą, Rožių paradą. 
Įvairios bendrovės, miestai, 
valstijos parengia didžiulius va
žiuojančius daiktus, juos įvai
riausiai išdekoruodami, skirtin
giausiomis figūromis, žmonė
mis, augalais, paukščiais, lėk
tuvais, traukiniais, automobi
liais, drambliais, žuvimis ir t.
t.

Kiekviena tokio pašuto dalis 
privalo būti išklota tikromis gė 
lėmis, ir juose turi būti tikrų 
rožių. Ir sausio 1 d. ryte tie 
važiuojantys puošmenų vežimai, 
pajuda Pasadenos mietelio gat
vėmis. Ant kiekvieno jų yra žmo 
nių, dažniausiai gražių, jaunų 
merginų, puikiai pasipuošusių.

Dalyvauja daug didelių orkesc. 
rų, kuriuos, dažniausiai, sudaro 
gimnazijų, universitetų grupės. 
Tokie orkestrai, šauniai, spal
votai papuošti, vadovaujami mik
lių, patraukliai, spalvingai apsi
rėdžiusių merginų, turi po šim
tą, du šimtu ir net tris šimtus 
muzikantų.

Tarpuose joja gerai apmoky
ti raiteliai su puikiais žirgais, 
apdengtais puošmenimis, pada
rytais iš tikro sidabro ir kt., 
kainuojantieji daug tūkstančių 
dolerių.

Neįmanoma pilnai aprašyti Pa 
sadenos Rožių parado dekoraty
vumo, spalvingumo, grožio. Apie 
tuos Rožių paradus žino ne tik 
visos JAV-ės. Ir šiemet buvo at
stovai, su puikiais vežimais, or
kestrais, raiteliais iš Meksikos, 
Kanados, Virginijos salų.

Rožių paradui vadovauti pa
renkamas koks labai žinomas 
asmuo. Šiemet parado didžiuoju 
maršalu buvo filmų žvaigždė 
John Wayne. Jis su žmona ir tri
mis vaikais važiavo puošniu 
automobiliu.

1973 m. sausio 1 d. Pasade- 
noje įvykęs 84-tas Rožių para
das buvo skirtas filmų atsimi
nimui, atiduodant garbęJAV-bių 
filmų pramonei už jos padarytą 
dideli įnašą žmonių pramogai.

Nemaža didžiųjų vežimų buvo 
padaryti garsių filmų ar filmi
nių scenų, charakterių, artis
tų garbei.

Visi puošnūs vežimai, ilgi, 
aukšti ir platūs, buvo išpuošti 
tikrom gėlėm (jokių gėlių imi
tacijų neleidžiama naudoti, ir 

senbergas buvo įtikintas 
reikalu pakeisti politiką, 
tačiau jis greitai buvonu- 
tildintas paties Hitlerio 
kuris 1943 metų birželio 
8 d. Berchtesgadene, kal
bėdamas tuo reikalu su 
generolais Keiteliu ir 
Zeitzeriu, aiškiai pasa
kė: "Vieno dalyko turime 
išvengti, būtent, kad kas 
nors mūsų pusėje negau
tų neteisingos idėjos. 
Mes turime pravesti aiš
kią liniją tarp priešui nu
kreiptos propagandos ir 
to, ką mes pasiryžę pa
daryti".

Be jo palaiminimo bu
vo sudaryti 1.76 pagel- 
biniai batalijonai, kurių 
tarpe, Gehleno duomeni
mis, lietuvių buvo 3. Be 
to, dar buvo 6 lietuvių 
sargybų kuopos.

(Bus daugiau)

tai atitinkami tikrintojai stro
piai prižiūri). Vienas tokių Ro
žių parado vežimų buvo pa
puoštas daugiau negu 10.000 ro
žių, apie 1.500 orchidėjų ir dau
gybe kitokių gėlių, visas me
niškai sudėstant, tarsi išsiu
vinėjant kokiame gobelene.

Rožių paradui renkamos gra
žuolės ir jų šių metų karalienė 
Salli Ann Norem, lydima šešių 
gražuolių, tam momentui pava
dintų princesėmis, puošė pa
rinktą vežimą. Kitur spindėjo 
1973 m. Miss America Terry 
Anne Meeuwsen, iš Wisconsin.

Dalyvavo 22 orkestrai, su virš 
3.500 muzikantų. Rožių parade 
pravažiavo 59 tokie didžiuliai, 
gėlėmis išpuošti, vežimai. Jo
jo 230 raitelių. Iš Kanados da
lyvavo karinis orkestras, pasi
puošęs ištaiginga kilts ir tunics 
uniforma, grodami škotiškas me
lodijas.
Pasadenos gatvėse Rožių pa

radą stebėjo apie milijonas žmo
nių, kurių uolesnieji šaligatvius 
buvo nusėdę jau iš gruodžio 31 
d., tenai kap įmanydami šildėsi 
Kelios televizijos stotys spal
votai rodė, ir vien JAV-se tą 
nuostabiai spalvotą ir gražią 
programą stebėjo, spėjama, ne 
toli šimto milijono žmonių. Tą 
programą televizijos aparatuo
se galėjo matyti ir kai kurios 
Kanados, Meksikos vietos, bei 
kai kurios salos vandenynuose. 
Gal davė ir toliau į užjūrius.

Rožių parade atskirame auto 
mobilyje važiavo ir JAV-ių pre
zidento žmona Mrs. Nixon.

Ar negalėtų ir lietuviai pada
ryti savo puošnų vežimą Rožių 
paradui? Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė ar ALT galėtų to
kią galimybę pasvarstyti. Pini
giniai būtų sunku, bet galatsiras 
tų stiprių rėmėjų.

Sumanymų, ypač didelių, labai 
lengva atsižadėti, kaip ir labai 
sunku juos įvykdyti.

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

FITTER—LAYOUT MEN 
FABRICATORS 

Experienced, excellent fringe 
benefits, high hourly rate. East 
Side. Day shift.

Apply in Person 
NON — FERROUS 

METALS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio
(99-8)

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Detroito skyriaus nariai metiniame susirinkime 1972 m. gruodžio 17 d. 
Sėdi iš kairės: Antanas Grinius, Alfonsas Nakas, Vytautas Alantas, Marija Sims ir Kazys Karvelis. 
Stovi: Alfonsas Žiedas, Petras Januška, Vytautas Kutkus, Viktoras Perminąs, Robertas Selenis ir Jo
nas Kriščiūnas. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

• SLA 352 kuopos susi
rinkimas, Įvyks sausio 7 d. 
Lietuvių Namuose, atsilan- 
kusiųjų narių skaičiumi ne
buvo gausus, bet labai gy
vas. Susirinkimą pravedė 
kuopos pirmininkas Petras 
Januška, sekretoriavo Hen
rikas Dūda. Finansų sekre
torės E. Jodinskienės, iždi
ninko A. Noraus ir iždo glo
bėjų metiniai raportai ne
buvo patiekti, nes buvęs iž
dininkas E. Trimeris sergąs 
ir dar tebesąs ligoninėje.- 
Dėl jo ligos iždo globėjai 
negalėjo patikrinti knygų ir 
sudaryti metinių raportų. 
Raportai bus patiekti atei
nančiame susirinkime, va
sario 4 d., 12 vai. Lietuvių 
Namuose.

Šiame susirinkime buvo 
Įvesdinta nauja kuopos val
dyba ir išrinkti į Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
rą atstovai: Petras Januš
ka, Birutė Januškienė, Fe
liksas Motuzas ir .Antanas 
Grinius.

Amerikos Lietuvių Tary
bai vasario 16 d. minėjimo 
proga paskirta auka $20.00 
ir Lietuvių Radijo savaitės 
proga, radijo valandėlėms 
"Lietuviškos Meliodijos” ir 
"Lietuvių Balsas" po $10.00

Susirinkimas po aptartų 
kuopos reikalų buvo užda
rytas 1:35 vai. Susirinkime 
dalyvavusius kuopos narius 
kuopos narė sesė Birutė Ja
nuškienė pavaišino kava.

• Meno parodos miesto 
centrinėj bibliotekoj "Lie
tuvių Kultūros Lobiai” ren
gėjai, Lietuvių Kultūros 
Klubo, Stasio Butkaus šau
lių kuopos ir Lietuvių Ben
druomenės — atstovai sau
sio 7 d. — šv. Antano para
pijos patalpose turėjo posė
dį ir nutarė duoti šiai bib
liotekai $100.00, kad ji pa
gal jų pristatytą sąrašą nu
pirktų šiai bibliotekai ang
lų kalba lietuviškų knygų. 
Pinigai ir tų knygų sąrašas 
bus įteikti sausio 10 d. bib
liotekos vadovybei.

Paroda "Lietuvių Kultū
ros Lobiai” turi didelį pasi
sekimą. Ją lanko ne tik pa
vieni asmenys, bet ir eks
kursijų daug atvažiuoja.

• Chicagos "Aidučių” an
samblis atvyksta Detroitan 

ir vasario 16 minėjime, ku
ris įvyks vasario 18 d. Mer
cy kolegijos patalpose išpil
dys meninę dalį. Ansamb
liui vadovauja muz. Alice 
Stephen.

A. Grinius

BOSTON

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Į tradicinį 1973-jų metų 
sutikimą Tautinės Sąjun
gos nuosavuose namuose, 
kaip kasmet, susirinko gra
žus būrelis skyriaus narių 
su šeimom, jų prietelių ir 
bičiulių. Ponios daugumoje 
buvo pasipuošę balinėmis 
sukniomis, vyrai smokin
gais, kas suteikė šventišką 
nuotaiką. Salė buvo skonin
gai dekoruota, grojo Juozo 
Bakšio, namų prižiūrėtojo, 
tvarkoma muzika iš magne
tofono juostų.

Vaišių stalai tarp gyvų 
gėlių buvo apkrauti užkan
džiais, paruoštais skyriaus 
ponių: O. Vilėniškienės, M. 
Lendraitienės, Dačienės, R. 
Griauzdienės ir kitų. Po 
kokteilio, kurį meistriškai 
paruošė ir pilstė svečiams 
į taures Gediminas Ambra
ziejus, visi persikėlė į vir
šutinę salę prie vaišių sta
lų. čia skyriaus pirminin
kas inž. J. Dačys visus pa
sveikino ir paprašė komp. 
Julių Gaidelį ir solistą Be
nediktą Povilavičių atlikti 
meninę programą, šventiš
koje nuotaikoje besivaiši- 
nant, solistas, akomponuo- 

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

A

jant J. Gaideliui, padainavo 
keletą lietuviškų kompozi
cijų bei operų arijų, tuo su
keldamas svečių nuotaiką.

Peržengiant Naujųjų Me
tų slenkstį, buvo pakeltos 
šampano taurės. Pirm. inž. 
J. Dačys trumpu žodžiu vi
sus pasveikino, palinkėda
mas kiekvienam asmeninės 
laimės 1973 metų eigoje, o 
mūsų pavergtai Tėvynei su
silaukti laisvės ryto. Po to 
visų buvo sugiedotas tau
tos Himnas. Oficialiai pro
gramos daliai pasibaigus, 
visi pasklido po salę, pa
reikšti savo artimiesiems
N. Metų linkėjimus, smar
kesnieji pradėjo suktis val
so sūkuryje. Ir taip ligi ank
styvo rytmečio salė suposi 
muzikos ir lietuviškos su
tartinės aiduose. Visų nuo
taika buvo pakili, retas ku
ris leidosi link namų, juo 
labiau, kad oras Bostone 
sausio 1 d. pasitaikė nepa
prastai šiltas, apie šešias
dešimt laipsnių šilimos ir 
saulėtas. Taip buvo sutikti 
1973-ji metai, surengti Tau
tinės Sąjungos narių, sa
vuose namuose, kurie pali
ko gražų prisiminimą vi
siems dalyvavusiems atei
čiai.

J. V. Sūduvas
WANTED AT ONCE 

JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

ENGINE LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE HANDS 

JOB SHOP MACHINIST 
O. D. GRINDER

For 2nd & 3rd shift. Mušt have 5 
years experience. Benefits & overtime, 

SUPERIOR ALLOY MACHINE 
14500 South Industrial 

Maple Heights, Ohio 
(3-7)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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.
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Detroito Centrinėje Bibliotekoje nuo lapkričio 29 d. iki šią metą sausio 14 d. buvo surengta lietuvių 
kultūros lobių paroda, kurioj buvo išstatyta virš 210 eksponatų. Nuotraukoje viena iš parodos vitrinų, 
kurioj buvo iškabintas senas Lietuvos žemėlapis.

- P-

LIETUVIŲ KULTŪROS LOBIŲ
PARODA Naujas detroitieči^ kultūros žygis

Detroito lietuviai vi
suomenininkai bei kul
tūrininkai suorganizavo 
Centrinėje Bibliotekoje 
parodą šūkiu: Lithuanian 
treasures of culture — 
lietuviškai — Lietuvos 
kultūriniai lobiai (manro
dos, būtų buvę tiksliau 
versti: Iš Lietuvos kultū
ros lobių). Mintįtokiai pa
rodai suorganizuoti iš-

ŽVILGNIS ATGAL
J. S.

Jaunystė tolimu sapnu patapo, 
Jaunystės metai pienėm nužydėjo. 
Gyvenimą, kaip prirašytą lapą, 
Nešuos pavargęs dulkina alėja.

O, rodos, vakar mažą baltaplaukį 
Nešiojo, supo tėviškės laukai 
Nerūpestingos dienos pienu plaukė, 
žaismu žėrėjo būsimi takai.

Juk, rodos, vakar bėgau paieškoti, 
Kur leidos saulė, kaip ugnies kepurė, 
Ir pamatyt, kaip debesys sparnuoti 
Sumigs prie vakaro auksinių durų.

Tėvų dirvonuos valios iki valiai! 
Ar matėte ant kelio smėlio pilį? — 
Ten mėnesienoj vaikščiojo karaliai, 
žyniai ten mąstė sidabru pražilę.

Ar nematei, kaip tėvo pūdymais 
Kasmet pavasaris sugrįžta vėliai, 
Kaip gandras ratą rašo ties namais, 
O karkluos supas švelnūs katinėliai?

Kai vakare į girią saulė gula,
Išeina mėnuo pasiskint žibuoklių, 
Medum pakvipęs kvapas gręžia sulą, 
Ant stogo septynių žvaigždžių supuoklė.

Upelis šaukė, saulėmis patvinęs. 
Išleidome laivus i patį tolio kraštą.
Ir išvažiavo burės popierinės,
Ir išvežė jos mūsų džiaugsmo naštą.

Negrįš laivai, negrįš, iš vandenų. 
Bet kiek mėnulių danguje sudilo, 
Kiek nukeliavo kloniais rudenų, 
Kiek kartų gandrai išlėkė per šilą!

Prasmenga tyliai metai i bedugnę, 
Kaip sudaužytos laimės brangios šukės. 
Tik atminimą, it Velykų ugnį,
Vis dar nešuos, vis dar šypšausi atsisukęs.

Šis eilėraštis, paimtas* iš autoriaus, 
gyvenančio okupuotoje Lietuvoje, nie
kur nespausdinamų raštų rinkinio ...

VYT. ALANTAS

kėlė Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubo pirmi
ninkas Antanas Mustei
kis. Jis yra nuolatinis ir 
nepailstamas kultūrinių 
renginių organizatorius. 
Jis jau buvo prieš keletą 
metų suruošęs toje pa
čioje bibliotekoje lietu
vių tautodailės parodą, 

jis, galima sakyti, kas
met suorganizuoja Lietu
vių Namuose vienos ar ki
tos profesijos žmonių pa
gerbimą, pav., lietuvio 
mokytojo, lietuvio ūki
ninko, lietuvio rašytojo, 
pernai buvo suorganiza
vęs Lietuvos universite
to sukaktuvių minėjimą ir 
t.t.

Aš labai apsidžiau
giau, kad šįkart Centri
nėje Bibliotekoje suruoš
ta paroda nebebuvo pava
dinta "lietuvių liaudies 
kūrybos" ar panašiai, o 
jai buvo duotas naujas ir 
impozantiškas vardas: 
Lietuvių kultūros lobiai. 
Kalbant aplamai, man 
rodos, būtų pats metas 
baigti garsintis tik savo 
"liaudies" menu ne dėl to 
kad jis būtų nevertingas, 
bet dėl to, kad publikai su
sidaro įspūdis, jog mes, 
be "liaudies meno" nesu
gebame sukurti individu
alinių meno ir kultūros 
paminklų. Naujaip paro
dos pavadinimas ir pats 
eksponatų - parinkimas 
nauju pagrindu yra svei
kintinas faktas, ir aš nė 
kiek neabejoju, kad det- 
roitiečių iniciatyva ir pa
vyzdys bus sektinas ir ki
toms mūsų kolonijoms.

Parodos organizatoriai. Iš kairės: V. Selenis, parodų specialistė Dorothy Manty, Š. Kaunelienė, V. 
TamoSitlnas ir A. Musteikis.

Kultūros Klubo vado
vybė nutarė parodyti ame
rikiečių visuomenei įvai
rių sričių eksponatus, lie
čiančius Lietuvos praei
tį, muziką, tautinius šo
kius, lietuvišką knygą, 
medžio drožinius, ginta
rą, pašto ženklus ir lie
tuvių kalbą. Eksponatų bu
vo surinkta kur kas dau- 
diau (210), kaip kad galė
jo tilpti devyniuose lan
guose — maždaug trečda
liui surinktų eksponatų 
pritrūko vietos.

Lietuvių kultūros lo
bius į vitrinas sudėstė pa
rodų specialistė jauna, 
simpatinga mergina Do- 
rothy Manty. Reikia pa
sakyti, kad išdėstė labai 
skoningai ir patraukliai 
akiai. Iš pačių ekspona
tų bei jų išdėstymo lan
kytojams iš tikrųjų susi
darė įspūdis, kad lietu
viai drąsiai gali pasirody
ti kad ir išlepusiai pub
likai su savo kultūriniais 
lobiais. Reikia ir tai pa
stebėti, kad Detroito vi
suomenei' gerai pažįsta
ma Centrinės Bibliote
kos didžioji Adams 
Strohm'o meniškai ir 
meistriškai išpuošta sa
lė sudarė labai tinkamą 
foną mūsų kultūros lo
biams išryškinti: meno 
nuotaika sklido iš išde- 
koruotų salės sienų ir lu
bų, meno ir kultūros nuo
taika lankytojams sklido 
ir iš lietuvių kultūros lo
biais išpuoštų vitrinų. 
Tad šią parodą aš kitaip 
nemokėčiau pavadinti, 
kaip kad lietuvių kultūros 
žygiu į Detroito ameri
kiečių visuomenę, saky
čiau, į kultūringą visuo
menę, nes Centrinėje Bib
liotekoje visada knibžda 
aibės studentų, kurių ne
maža, be abejo, užkliūva 
ir Adams Strohm’osalė
je.

A. Musteikis, aišku, ne
būtų pajėgęs tokios paro
dos suorganizuoti, jei 
nebūtų turėjęs energingų 
ir pareigingų talkininkų. 
Sakysime, didžiulį eks
ponatų rinkimo darbą at
liko nepailstama visuo
menės veikėja ir kultū
rininkė Stefa Kaunelie
nė ir taip pat pirmose 
visuomeninio, organiza
cinio bei tautinio darbo 
eilėse nuolat besidar
buojąs Vincas Tamošiū
nas, kuris, rinkdamas 
eksponatus, buvo, net ir

- . ................. Parodos vitrinos

Chicagą pasiekęs. Aišku, 
parodą ruošiant dirbo ir 
daugiau talkininkų: žo
džiu, tai buvo darnios tai 
kos darbas, kuriuo mes, 
detroitiečiai, labai di
džiuojamės. Mūsų kul

tūros lobių parodymas 
amerikiečių visuomenei 
labai pasitarnavo lietu
viškam reikalui, juo la
biau kad ji susilaukė at
balsio ir amerikiečių 
spaudoje: Detroito didy-
sis dienraštis Detroit 
News įdėjo su lietuvai
čių nuotrauka gražų pa
rodos aprašymą ir kele 
tą kartų dėjo žinias apie 
parodą kultūrinių įvykių 
skyriuje.

Pastebėta kad detrol- 
tiečių susidomėjimas pa
roda buvo nemenkas. Pub
lika ypačiai domėjosi gin
taro dirbiniais, medžių 
drožiniais, o jaunimas 
daugiausia stovinėjo prie 
šokių vitrinos.

Oficialiai parodą orga
nizavo Kultūros Klubas, 
Detroito Lietuvių Bend
ruomenė ir Stasio But
kaus šaulių kuopa. Visos 
tos trys organizacijos su 
sidėjusios įteikė Biblio
tekos direkcijai 100 dol. 
lietuviškoms knygoms 
pirkti.

Paroda užtruko nuo 
praėjusių metų lapkričio 
29 d. iki šių metų sausio 
14 d.



Nr. 4 — 6 DIRVA 1973 m. sausio 17 d.

BALTIJOS KVINTETO, 
PAGARSĖJUSIO VAKARŲ EUROPOJE, 

ir rašyt. ANTANO GUSTAIČIO 
SATYRINĖS KŪRYBOS

VAKARAI - KONCERTAI
ĮVYKS MARIJOS AUKš. MOKYKLOS 

AUDITORIJOJE, CHICAGOJE, 
sausio 20 d., šeštadienį, 8 vai. vak. ir 
21 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St.,
Chicago. III. 60629, telef. (312) I’R 8-4585.

Jaunimui ir studentams tik 2 dol. Koncertus-vakarus 
rengia GRANDIES šokių išvykai j Pietų Ameriką 

globoti komitetas.

1972 METU "RESPUBLIKINĖS”

PREMIJOS OK. LIETUVOJE
Faktinai ok. Lietuva yra ka

riniai aneksuota provincija, pri
jungta prie Maskvos valdomų plo j 

tų. Propagandos sumetimais 
Maskva vadina ok. Lietuvą sovie
tines respublikos vardu. Faktas 
lieka faktu, kad ok. Lietuvos biu
džetas priklauso Maskvos juris
dikcijai. Kokias išlaidų pozici
jas Maskva leis Vilniui turėti, 
tokios ir tebus biudžetinėje są
matoje.

Tarp tokių "investacijų" yra 
"respublikinės" premijos. Jos 
teikiamos pagal tą pačią sche
mą, kuri įteisinta ir kitose so
vietinėse, Maskvai pavaldžiose, 
"respublikose". Premijos tei
kiamos už literatūros, meno ir 
•mokslo kūrinius. Nors tokia yra 
premijų specifika, jas skiria 
ne tų kultūros sričių žinovai, 
bet centrinis kompartijos komi- 
tetas, susitaręs su ministrų ta
ryba. Esą, kandidatus premi
joms pasiūlo "literatūros ir me
no premijų komitetas".

Kiekviena premija už kultūrinį 
nuoveikį yra teigiamas reiški
nys. Tos premijos ir ok. Lietu
voje talkina premijuotiesiems 
ekonomiškai atsigauti. Prestižo 
požiūriu, pasijunti reikšminges
niu sovietinėje visuomenėje. Čia 
neišvengiama prorežiminė pro
paganda, svarbu susikurti 
tišką", tai yra, lojalų savo veidą. 
Svarbu ir neišsiduoti kuriuo nors 
disidentiniu sakiniu, arba kritiš
ku žodžiu kuriam nors komparti
jos dekretui, brutaliai tramdan
čiam kūrybinę laisvę. Neseniai 
ok. Lietuvoje literatūros kriti
kas Kubilius gavo barti už "ne 
marksistinį talento atribojimą 
nuo klasinės pareinamybės".

Nežinome tų biudžetiniai tvar
komų "respublikinių” premijų su
mų, tačiau, tenka galvoti, kad ir 
jos leis premininkams pasijusti 
kiek turtingesniais "beklasėje" 
sovietinėje visuomenėje.

Dailininkas Stasys Ušinskas 
gavo premiją už savo darbus, 
kurie pateko { garsią iš caro 
laikų Tretjakovo galerją, ir ki
tus kūrinius. Kai kurie jo pa
veikslai, minima, puošia Polta
vos restoraną?!

Dailininkė Domicėlė Tarabil- 
dienė gavo premiją už estampus. 
Jos darbai susumuoti nuo 1947 
metų. Premija paskirta už knygų 
iliustravimą.

Kompozitorius Juozas Karo
sas apdovanotas premija už voka
linius kūrinius. Tai dainos miš
riam chorui harmonizuotos, ar 
kompozitoriaus sukurtos pagal 
poetų libretus.

Kompozitorius Vytautas Bar
kauskas užsitarnavo premiją sa 
vo kantata "Žodis revoliucijai". 
Žinant labai jau "pilietišką po
etą A. Drilingą, pagal kurio lib
retą sukurta simfonija, nesunku 
atspėti ir kantatos "pilietišku
mą".

Dramaturgas Kazys Saja — 
negavo premijos už savo scenos 
kūrinius, kuriuose nemažai at
spindi vakarinės dramaturgijos 
naujovės, bet už prozos kūrinė
li, už dviejų dalių apysaką "Ei, 
slėpkitės!" Apysaka parašyta 
.1971 metais. Ar šitoks drama
turgo veikalų ignoravimas ir bū 
dingas pabrėžimas ne jo kūrybi
nio braižo, nėra netiesiogis jo 
sceninio naujoviškumo smerki
mas? Partija nurodo, jau gero
kai pagarsėjusiam dramaturgui, 
kur link kreiptinas jo talentas: 
didaktika ir pilietiškumu atsiduo
danti proza.

Gabus vertėjas, poetas, bet 
nevengiąs ir prozos, Aleksys 

Churginas apdovanotas tikrai 
vertai. Premiją jis gavo už Dan
tės veikalų vertimą, kuriuos at
liko 1968 ir 1971 metais. Taip 
pat už Goethes "Fausto" verti
mą 1968 metais. Net nuostabu, 
kad už tuos milžiniškus darbus 
Churginas turėjo laukti premijos 
iki šiol.

Humoristė Vytautė Žilinskai
tė, kurios trumpučius dalykėlius 
ir išeiviai jau atranda savo leidi
niuose, (horribile dietų), gavo 
premiją už šimtaprocentiniai "pi. 
lietinę" apysaką. Humoristė pa 
rašė knygą apie komjaunuolių ko
vas prieš "fašistinius grobikus". 
Reikalas atsiduoda tikru paka
ruoklišku humoru. Režimo tram
domas rusų humoristas M. Zoš- 
čenka nepasidavė. Jis, ragina
mas rašyti "pilietiškai", nutilo. 
Vytautė Žilinskaitė, atrodo, pa
suko J žanrą, kuris sovietuose 
neliks be premijų!

Mūsų skaitytojas gal būt neži
no, kad sovietiniu žargonu ta
riant, žodis "pilietiškai" reiš
kia "prorežiminiai, protarybi- 
niai”. Tai dažnas terminas, vie, 
naip ar kitaip vertinant autorių 
siužetus.

šios premijos ok. Lietuvoje su
daro tam tikrą laisvojo pasaulio 
kultūrinio gyvenimo spraksėji-

Pilie- mo fikciją. Ypač tada, kada sten
giesi pamiršti, kad premijos su 
teiktos kompartijos iniciatyva.

- (n.š.)

POSITIONS AVAILABLE L0CAL1.Y 

MACHINE REPAIR FOREMEN 
(experienced in machine repnir, 3-5 

years.

MACHINE SHOP -FOREMAN 
(3-5 yrs. supervisory expericnce) 

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. experience, dcgrce)1 

TOOL DESIGNER 
(experience in design of jigs and 

fixlures)

PATTERN FOREMAN 
(2 yrs. supervisory experience) 

CLEANING ROOM FOREMAN 
(experience in cleaning roorn 

practice)

FOUNDRY FOREMAN 
(experience in foundry and 

supervisian)

Steady employment and liberal fringe 
benefits.

FOR APPOINTMF.NT CALL

294-0701 Ext. 350
DAYTON WALTHER 

CORP.
(DAYTON DIVISION) 

1366 Miami Chapel Rd. 
Dayton, Ohio 45408 

An Equal Opportunity Employer 
(96-7)

MACHINE TOOL
BUILDERS

N/C MACHINING 
CENTER OPERATOR

Above positions available on our sec- 
ond shift to quaiified individuals 
who possess a journeyman’s card 
or proof of equivalent expcricncc in 
the appropriale skilled trade. Ex- 
cellent fringe benefit program and 
competitive' wages. Apply:

BENDIX
BUHR MACHINE
TOOL CORPORATION
839 GREEN ST.
ANN ARBOR, MICH. 48104 
PHONE 313-662-5646

An Equal Opporlunily 1 .mplovrr 
(2-5)

WANTED EXPERIENCED 

HYDRAULIC FITTERS 
DAY «nd NGHT SHIFTS. 

58 HOUR WEEK MINIMUM.
ALL FRINCE BENEFITS. 

WELDMATION, INC. 
31720 STEPHENSON 1IWY 
MADISON HEIGHTS. MICH.

(95-5)

Klauskite — atsakysime Dr. Antanas Butkus

DIETA SERGANTIEMS
ŠIRDIES LIGA

mg. cholesterolio. Taip 
vadinama "širdžiai svei
ka" dieta rekomenduoja
ma American Heart As- 
sociation nesiūlo drąsti- 
nių pakeitimų, bet siūlo 
ją palengva prisitaikyti. 
Cholesterolio ir pasotin
tųjų rūgščių iš dietos 
pašalinti visai yra ne tik 
nepatartina, bet ir neįma
noma, kadangi šios rūgš
tys ir cholesterolis ran
dasi daugelyje žmogui 
reikalingų maisto pro
duktų. Tačiau yra patar
tina sumažinti riebalų 
sunaudojimą bendrai ir 
didesnę dalįpasotintų rie 
balinių rūgščių pakeisti 
nepasotintomis, varto
jant augalinius riebalus. 
Kaip minėjau, pasotintų 
rūgščių kiekio sumažini
mas jau savaime suma
žins ir cholesterolio kie
kį. Iš tiesų koks turėtų 
būti suvartojamų riebali
nių medžiagų kiekis,sun
ku apibendrinti kiekvie
nam žmogui atskirai. 
Tačiau labai patartina 
vartoti rieoaių mažiau ne 
gu 40% visų kalorijų skai 
čiaus. Šiame kiekyje ne
pasotintos riebalinės 
rūgštys turėtų užimti di 
desnę pusę visų riebalų.

— Kaip svarbu yra kon 
troliuoti kūno svorį no
rint išvengti širdies prie- 
puolio?

— Labai svarbu sure
guliuoti kalorijų kiekį 
taip, kad kūno svoris pa
sidarytų normalus ir jis 
nebekiltų. Yra įrodyta, 
kad nutukimas yra tamp
riai susijęs su aukšto 
kraujo spaudimu ir cuk
raus liga ir dėlto ir su 
širdies liga. Labai nutu
kęs vidutinio amžiaus 
žmogus turi daug daugiau 
šansų gauti širdies prie
puolį, negu jo amžiaus 
bendrininkas, kuris yra

— Kas yra choleste
rolis ir pasotintieji rie
balai ir kokią įtaką jie 
turi į širdies ir kraujo 
indų ligas?

— Tai balta, minkšta 
ir limpanti medžiaga, ku 
rios gana daug įvairių or. 
ganų ląstelėse. Jo taip 
pat apstu gyvuliniuose 
riebaluose, kiaušinio try
nyje bei pieno produktuo
se. Cholesterolis yra la
bai komplikuota chemi
nė molekulė, kurios pa
gaminimui reikia net 36 
cheminių reakcijų. Dau
giausia jo žmogaus kūne 
pagamina kepenys. Cho
lesterolis žmogaus kūnui 
yra labai reikalingas. Jo 
reikia tulžies gamybai, 
riebalų .ištirpinimui, hor
monų gamybai ir kt. Ypa
tingai jo reikia ląsteli
nių membranų statybai 
nes be jo membrana ne
išlaikytų savo formos ir 
neatliktų svarbių chemi
nių reakcijų — nesure
guliuotų reikalingų me
džiagų pakeitimą.

Šalia cholesterolio, ce 
lių membranoje yra dvie
jų rūšių riebalinės rūgš 
tys. Pasotintos rūgštys, 
kuriose anglies atomas 
turi vandenilio atomus ir 
nepasotintos rūgštys ku
riose dviejų ar daugiau 
vandenilio atomų trūks
ta. Membranos tinka
mam funkcionavimui bū
tinai reikia, kad dalis tų 
rūgščių būtų nepasotin
tos (poliunsaturated) ku
rios suteikia membros po 
rūmą, įgalinantį reika
lingų medžiagų pralei- 
džiamumą (permeabili- 
ty). Membranos, kuriose 
pasilieka vien pasotintos 
rūgštys sujungtos su cho
lesteroliu ar kitais lipi
dais neturi pakankamai 
purumo bei lankstumo ir 
tuo sulėtina ar visai su
stabdo medžiagų pasi
keitimą. Dėl to membra
nos net sprogsta tuo iš- 
kraudamos didelį kiekį 
riebalų kas sudaro pavo
jų ir kitoms ląstelėms. 
Pasotintąsias rūgštis 
pats žmogaus kūnas gali 
pasigaminti bet iš carbo 
hydratų, cukraus ir kt. 
Nepasotintas rūgštis 
pats žmogaus kūnas ne
gali pasigaminti. Ne vi
sos maisto rūšys turi jų 
pakankamai. Žmogaus kū
nas jų pakankamai negau
damas iš maisto, yra pri
verstas naudoti pasotintą
sias. Šios turi didesnįpa- 
traukimą susijungti su 
cholesteroliu ir tokiu bū
du cholesterolio kiekį 
kraujuje labai pakelia - 
padaugina.

Daugelis mokslininkų 
studijų įrodė, kad širdies 
ir kraujo indų ligos žy
miai dažniau sutinkamos 
tarp asmenų turinčių 
aukštą kraujo choleste
rolį ir pasotintų riebali
nių rūgščių koncentra
ciją, negu tarp tų, kurių 
kraujuje tas lipidų kie
kis yra žymiai mažes
nis.

— Kokia dieta reko
menduojama Širdies 
Draugijos kaip "širdžiai 
sveika" dieta?

— Smarkiai sumažinti 
cholesterolio kiekį dieto
je. JAV-se žmogus kas
dien suvartoja apie 600 

normalaus svorio. Nutu
kimą pašalinus, kai ku
riuose asmenyse gali sa 
vaime sumažėti ir rieba
linių medžiagų kiekis 
kraujuje.

— Jeigu nutukęs žmo
gus sumažintų savo kūno 
svorį ar tas savaime ap
saugotų jį nuo širdies 
priepuolio?

— Deja, nebūtinai. Iš 
dalies pareitų ir nuo to 
kiek toli jo širdies krau
jo indų sužalojimas yra 
paėjęs ir antra ar drau
ge su nutukimu bus sure
guliuoti ir kiti nenormalu
mai. Svorio sumažini
mas drauge sumažins ir 
širdies ligos pavojų 
tiems individams, kurie 
turi taip vadinama car- 
bohydratų iššaukiamą 
riebalų perviršių, arba 
exogenous hyperlipemia.

— Ar yra paruošti 
maisto planavimo patari
mai žmonėms kurie nori 
sumažinti pasotintuosius 
riebalus savo dietoje?

— Taip yra. Ameri
can Heart Association 
yra paruošusi keletą ge
rų brošiūrų anglų kalba. 
Jos dalinamos veltui. 
Tuo reikalu kreipkitės į 
Heart Association of 
Northeast Ohio, 16889 E. 
115 St., Cleveland, Ohio 
44106.

SINGLE & DOUBLE
NEEDLE SEWING

MACHINE
OPERATORS.

Exp. on leather work.
Call 215 GA 5-1020

____ _______________ 0-7)
OWNER OPERATORS

Tandetn Ašie Disels, minimum 250 H P, 
10 Statė authority, 62 per cent gross 
revenue. Mu»t pnss DOT and 1CC and 
company regulations.

Apply •
\VOLVERINE TRUCK1NG CO. 

18615 Dix 
Mclvindale, Mich. 

313-386-3981
(4-6)

DIRVOS NOVELES
1973 M. KONKURSAS

Rankraščius įteikti iki 
1973 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Reikalinga moteris — ka
sininkė, mokanti lietuvių ir 
anglų kalbas. Kreiptis dar
bo valandomis i viceprez. K. 
Šukį, Superior Savings and 
Loan Assn.. 798 E. 185 St. 
Tel. 481-8552.

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

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Oiiio 
44094. Tel. 943-0910.

IŠNUOMOJAMI BUTAI
Naujosios parapijos ra

jone. Vieno ar dviejų mie
gamųjų butai. $125 ir virš. 
Duodame baldus. Be vaikų 
ir naminiu gyvulių. 486- 
0050. ' (3-7)

APARTMENS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartmens. $125 and 
up. Will furnish. No child- 
ren or pets. 486-0050.

(91-7)

namų sargas
Reikalingas namams Nau

jos parapijos rajone. Vyras 
ir žmona. Gali būti pensi
ninkas. Be vaikų ir naminių 
gyvulių. 486-2030.

MACHINE OPERATORS
MILLING
LATHE
BORING 

GRINDING
SĖT UP AND OPERATE FROM 
BLUE PRINTS AND CLOSI. IOLER- 
ANCE. SOME OVF.R TIME.

FOOTBURT REYNOLDS
1313 Chardon Rd.

Euclid, Ohio
An F.qual Opportunity Emplover 

(3-4)

VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

TOOLMAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints Ac elose Tolerance. 
Painesville area nianufaclurer. Mušt 
be exp. in the manufacture of eutting 
tool holdrrs, good opportunity for 
advancement. Good working condi
tions. good wages, f ringes. Call direct 
to employer for interview. —-

216-946-3224 
216-357-7595

(l-7>

MILLWRIGIITS
Immediate opening for 3 Mill- 
wrights with 5 years experi- 

ence.
MUŠT HAVF. PRIOR EXPF.RIENCE 
ON POWER CONTROL. INDUSTRI- 
AL MACHINE AND GENERAL FAC- 
TORY MAINTENANCE. EXCELLF.NT 
STARTING RATE AND COMPANY 
PAID FRINGE BENEFITS. APPLY 
F.MPLOYMENT OFFICE.

E. F. HAUSERMAN
6551 Grant Avė. 
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer
(4-6)

OPPORTUNITY IOR 
CHIEF PHYSICAL 

THERAPIST
Mušt be registered and be willing to 
assume full responsibihty for depart- 
menini netivities. Lxcellenl sulary. 
fringe benefits and working condi
tions. Contact Adminislralor.
SCHOOLCRAFT MEMORIAL 

HOSP1TAL
Manistique. Mich. 906-341-2163

(2-4»

REINFORC1NG STEEL 
DETAILER

Experienced on all types slructures. 
Minimum 2 years expcrience rcquired. 
Excellent opportunity with well estab- 
lished company. Salary opeli. Profit 
sharing and other excellenl fringe 
benefits. If you quality and are in- 
tersted

Call Florida 305-922-6771 
Call collect and ask for

J. T. VOKAC
(2-8)

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

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Minėjimas įvyks sekma

dienį, š. m. vasario mėn. 11 
d., 4 vai. p. p. Naujos lietu
vių parapijos salėje.

Pagrindinę kalbą pasakys 
Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis iš New 
Yorko. Meninėje dalyje, su 
nauja programa pasirodys 
Čiurlionio Ansamblis, vado
vaujamas muz. Alfonso Mi
kulskio.

• Inž. Raimundas ir Gra
žina Kudukiai, drauge su 
Clevelando meru Ralph 
Perk, gavę kvietimą, sausio 
17 d. išvyksta į Washingto- 
ną dalyvauti prezidento 
Nixono inauguracijoje. Į 
Clevelandą grįš sausio 20 d.

• The Nationalities Serv- 
ices Center Clevelande, 1001 
Huron Rd. sausio 29 d. kiek
vieną pirmadienį pradeda 
JAV pilietybės kursus. Dėl 
smulkesnių i n f o r m acijų 
skambinkite tel. 781-4560.

• Lithuanian Village, Ine. 
bendrovės akcininkų susi
rinkimas įvyksta sekmadie
nį, sausio 28 d., 12 vai. jau 
naujuose namuose, 877 E. 
185 St., Clevelande.

PROF. Z. IVINSKIO 
MINĖJIMAS

Sausio 21 d., sekmadienį, 
Clevelando lietuviai prisi
mins a. + a. prof. dr. Zenoną 
Ivinskį, žymųjį Lietuvos is
torijos tyrinėtoją ir moks
lininką pamaldomis ir aka
demija jo mirties metinių 
proga,.

Pamaldos bus Nepaliau
jamos Pagalbos Šv. Merge
les Marijos bažnyčioje 10 v.

Tuojau po pamaldų — 
akademija Naujosios para

Maloniai kviečiame visus sausio 21 d. atsilankyti į
Korp! Neo-Lithuania 50 gyvavimo metų

SUKAKTIES MINĖJMĄ

pijos salėje. Kalbės prof. dr. 
A. Damušis ir prof. dr. J. 
Jakštas. Bus trumpa meni
nė programa.

Minėjimą rengia LFB 
Clevelando sambūris, talki
namas LB Clevelando apy
linkės ir Ateities klubo.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami dalyvauti pamal
dose ir akademijoje.

"VAKARAS 
HAVAJUOSE”

Vasario mėn. 3 d., 7:30 
vai. vak., Naujosios parapi
jos salėje bus šokiai, vaka
rienė, dovanos ir kitokios 
įdomybės.

Motinų klubas kviečia vi
sus į šį nuotaikingą vakarą. 
Bilietus galima gauti per 
mokyklos motinas, auka 
$10.00 porai. Pelnas mokyk
lai išlaikyti. (531-8429).

PARDUODAMAS 1970 
metų Oldsmobile Delta ge
ram stovyje. Kaina 1,700. 
Skambinti 921-0320 nuo
8-10 vai. vakaro.

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 taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO 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. Nelaimėj valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Minėjimo programa:
1.1973 m. sausio mėn. 21 d., 10:30 vai. Šv. Jur

gio Bažnyčioje Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius 
korporacijos Garbes narius ir korporantus.

2. Tuoj po pamaldų vainiko padėjimas prie 
a. a. Prez. A. Smetonos kapo, Knollwood Mauzo
liejuje, 1678 SOM Center Rd., Mayfield Heights.

3. 1973 m. sausio mėn. 21 d., 4 vai. p. p. Iškil
mingas Posėdis ir vaišės Europa Travel Service 
salėje, 911 East 185 St.

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando Skyriaus Valdyba

LIETUVIU KALĖDINE EGLĖ CHICAGOJE 

SUSILAUKĖ PLATAUS ATGARSIO
Praėjusiame švenčių lai

kotarpy, lietuviškos eglu
tės, Kalėdų papročiai ir pa
tiekalai, susilaukė nepa
prastai plataus atgarsio 
Chicagos spaudoje, televizi
jos ir radijo programose.

Mokslo ir Pramonės Mu
ziejuje kalėdinę lietuvišką 
eglutę (20 pėdų aukščio), 
kaip ir kiekvienais metais, 
papuošė būrelis savanorių 
moterų ir merginų — "Eg
lyno Snieguolės”, savo lėšo
mis ir talentingais pirštais 
pagaminusios virš 400 šiau
dinių papuošalų. Eglutės 
puošimui talkino jų vyrai, 
broliai ir sūnūs. Eglutė, pa
puošta vien meniškais šiau
dinukais, išsiskyrė iš visų 
kitų blizgučiais ir šviesomis 
papuoštų eglučių. Eglutės 
nuotraukos ir papuošalų de
talės pasirodė didžioje ir ra
joninėje Chicagos spaudoje. 
Televizijos kronikoje irgi 
buvo dažnai rodoma. Mu
ziejaus vicepirmininkas iš
skirtinai apibūdiso tik vo
kiečių ir lietuvių egles, pa
aiškindamas, kaip šiaudinu
kų menas buvo atgaivintas 
Chicagoje.

26 tautų kalėdinių eglu
čių parodą visą gruodžio 
mėnesį aplankė arti 200,000 
žmonių. Ekskursinės gru
pės autobusais atvyko iš to
limų JAV vietovių pasigro
žėti paroda ir programo
mis.

"Kalėdos visame pasau
lyje” Muziejuje buvo oficia
liai atidarytas lapkričio 30 
d. iškilmingais priešpiečiais 
ir specialia programa Chi
cagos Konsularinio Korpu
so nariams, ir parodoje da
lyvaujančių komitetams bei 
nariams. Auditorijoje pro
gramą atliko 2 tautų atsto
vai: japonė paskambino se
noviškomis japonų "kank
lėmis” — koto, o lietuviai 
— Jaunieji Vyčiai pašoko 
ketvirtainį ir dzūkų šokį. 
Puikiai dainavo Kelly Aukš
tesniosios Mokyklos choras, 
kuriame dalyvauja nemaža 
lietuvių.

Lietuvių Dieną Muziejuje, 
gruodžio 1, restoranuose 
buvo patiekiami lietuviški 
valgiai. Visą dieną ir vaka
rą per garsiakalbius, toli
miausiuose milžiniško Mu
ziejaus kampuose girdėjosi 
lietuviškos muzikos garsai.

Vakare, Muziejaus audi
torijoje, talpinančioje virš 
1,000 žiūrovų, Jaunieji Lie
tuvos Vyčiai, vadovaujami 
Pr. Zapolio, Elenos Pius ir 
Cecilijos Matulytės, suvai
dino Gen. Konsulės J. Dauž- 
vardienės montažėlį, atvaiz
duojantį lietuvių Kūčių ir 
Kalėdų tradicijas ir papro
čius. Kalėdų nuotaikai per
duoti, jaunuoliai gyvai at
liko šokių, dainų ir giesmių

pynę, įjungiant solistes, 
Ateitininkių kanklininkes, 
B. Pakštą su rageliu, ir ba
leto šokėją Juditą Barlytę.

Milijoninio tiražo Chica
go Tribūne sekmadienio 
priede pasirodė vaizdus, 
puikiai iliustruotas Br. Sra- 
vinskienės ir jos dukrelių 
Kūčių pasiruošimas. Buvo 
pailiustruoti 6 patiekalai ir 
duoti jų receptai, vartojant 
lietuvišką ortografiją — 
tinkamus ženklelius visuose 
lietuviškuose pavadinimuo
se. Kitose Chicago Tribūne 
laidose buvo iliustruotos 
šiaudinuku detalsė.

Gruodžio 20 d. populiaru
sis Chicago Sun-Times at
spausdino pusantro pusla
pio gausiai iliustruotą 
straipsnį ”The Younger Ge- 
neration Builds up Okl 
Ways”: pasikalbėjimai su 
Liet. Generaline Konsule J. 
Daužvardiene, kun. A. Ke- 
ziu, Kernavės Skaučių Kū
čių dalyvėmis ir k, Atskirai, 
valgių skyriuje, redaktorė 
Camille Jilke apibūdino 12 
patiekalų lietuvišką Kūčių 
vakarienę, ir iš "Popular 
Lithuanian Recipes” persi- 
spaudino preskučių (šliži- 
kų) ir aguonų pieno recep
tus.

Rajoninė spauda — South 
town Economist, Southwest 
News-Herald, Homewood- 
Flossmour Star, Calumet 
News ir k. po keletą sykių 
minėjo lietuviškus šiaudi
nukus, papročius, receptus. 
Hilton viešbučių žurnalas 
"Promenade” ir Chicagos 
turizmo biuro leidžiamas 
”This Week in Chicago” iš
skirtinai minėjo lietuvišką 
Muziejaus eglutę ir talpino 
jos nuotrauką.

Vietos radijo stotys ir 
Amerikos Balsas įrašė po
kalbius su "Eglyno Snie
guolėmis” ir Lietuvos Ge
neraline Konsule.

Balzeko Muziejaus ir Pr. 
Zapolio organizuotas šiau
dinukų pamokas lankė šim
tai. Pastarojo klasės vyko 
didžiuliame Ford City 
Shopping Center. Ten buvo 
išstatyta ir liet, eglutė.

Alice Stephens vadovau
jamos "Aldutės” atliko lie
tuviškų giesmių ir dainų 
programą miesto Civic cen
ter prieš pat Kalėdas. Deja, 
kažkodėl apie šią programą 
nesimatė nei vieno žodžio 
lietuviškoje bei angliškoje 
spaudoje.

Sumanios lietuviškų pa
rodėlių rengėjos Marytė 
Kraučiūnienė ir dr. P. Vai- 
taitienė užsipelnė daug 
komplimentų jų įrengtomis 
2 lietuviškų eksponatų pa
rodomis Chicagos viešųjų 
knygynų skyriuose — Bel- 
mont ir Narragansett. Jų ir

jų talkininkių pastangomis, 
antri metai, šv. Kryžiaus 
ligoninės foję nušvietė reto 
grožio šiaudinukais papuoš
ta lietuviška eglutė.

Taigi, tenka džiaugtis 
Kalėdų sezono suteiktomis 
Lietuvai ir lietuviams gra
žiomis publicistinėmis do
vanomis.

Liet. Gen. Kons.

MUMS RAŠO

"PRALAIMĖJIMO” 
ATRŪGOS

Kazakevičinis "bendra - 
darbiavimo" komitetas 
būna labai patenkintas, 
kada į jo bučių patenka 
bent kiek stambesnė žu
velė. Tokiai žuvelai komi
tetas rodo propagandinį 
dėmesį. Sodina žuvelę 
prie bendro stalo su 
"Gimtojo Krašto" redak
toriais, veda pietums į 
restoraną, organizuoja 
"erudicinius" pokalbius 
(uždarame ratelyje) apie 
... menus ir mokslus.

Laikraštukas spausdi
na nuotraukas ir, pagal 
žuvelės rangą, įdeda ati
tinkamo kalibro inter- 
view. Į vizitininko posa
kius prirašo tarybinių iš
sireiškimų. Ratelį propa- 
gandiškai pavadina "audi
torija, labai ribotos ap
imties dailės paroda pa
virsta "impozantišku ren
giniu", mažame kambarė
lyje padainuotos arijos 
tampa "koncertu", pa- 
skaičiusi savo eiles po
etė tampa "sovietinės li
teratūros drauge", o be
raščiai "pažangieji" pa
virsta "liepsningais ko
votojais už proletariato 
išsilaisvinimą".

Tie paliaupsinimai pa
tinka ambicingiems vizi
tininkams. Aplankęs ka- 
zakevičinę įstaigą kiek
vienas kilstelėja savo 
svarba. Pagal Interna
cionalo posakį "kas buvo 
niekas, bus viskuo".

Šitoks "kilstelėjimas" 
atrodo, vilioja ambicin
gus vizitininkus iš "bur
žuazinės" išeivijos, ku
rie nuneigia savo tėvų iš- 
sitrėmimo prasmę. Tė
vai bėgo nuo sovietinės 
vergijos ir veržėsi augin
ti savo vaikus laisvėje. 
Vaikai gi važiuoja dek
laruoti savo pagarbą tam 
rimbui, nuo kuriobėgo jų 
tėvai! Mat, vaikai jau
čiasi "pakilę virš tėvų 
politikavimo". Vaikai net 
nesuvokia, kad hamletiš 
koje padėtyje "bendrauti

ar nebendrauti" yra Lie
tuvos valstybingumo 
problema.

Vizitininkai, kurie Vil
niuje stengiasi pademons 
truoti savo šiokius ar ki
tokius talentus, tikisi, 
kad juos išgirs "kraštas 
ir tauta".

Paikos viltys! Apie to
kius tik "Gimtasis Kraš
tas" berašo. Kiti sovieti
niai leidiniai tokių žuve
lių nepastebi. Kitiems so
vietiniams leidiniams 
"buržuazinės" išeivijos 
žuvelės nėra "kosher". 
Pav. "Literatūra ir Me
nas" niekad nemato,kaip 
reiškiasi išeivijos talen
tai kazakevičinėje įstai
goje. Plačioji sovietinė 
spauda pastebi tik parti
jos pasirinktus asmenis. 
Tarp jų dabar yra keli 
prosovietiniai "bruzdel- 
ninkai" iš pablūdusio iš
eivijos kairiasparnio, ke
li knygų autoriai, kurių 
raštus (partijai įsakius) 
išleido "Vaga" ir ryškūs 
"pažangieji", kuriuos so
vietai pristato "kultūri
ninkais".

Į šią kompaniją vis dar 
nepatenka buvusių dypu- 
kų vaikai, kurie, lyg pili
grimai į Romą, vyksta į 
Vilnių parodyti "Gimta
jam Kraštui" savo talen
tus. Žmonės tikėjosi sa
vo prašmatniais talen
tais sudrebinti sovietų vi 
suomenę, o "Gimtasis 
Kraštas" įdėjo juos,kaip 
nuskintus obuoliukus į sa
vo maišą ir su savo fir
mos etikete perpardavė 
nustebusiai "buržuazi
nei" išeiyijai!

Patekusios į "Gimtojo 
Krašto" publikacijos ma
lūną, talentingosios žu
velės patenka ir į "Gim
tojo Krašto" tvenkinį. 
Tai komiška, tragiška ir 
... donkichotiška!

T. Nagas

LIETUVOS ISTORIJOS 
PROBLEMA

Prof. Z. Ivinskiui mi- 
.rus, atsidurta neaiškio
je būklėje Lietuvos isto
rijos išleidime. Atrodė 
jog istorijos reikalas bus 
pakankamai gerai sutvar 
kytas. Bet dabar vėl iš
kyla problema. Kadangi 
tą reikalą buvo pasiėmu
si į savo rankas Lietuvių 
Fondo vadovybė, tai da
bar visų akys, kurie dar 
neužsnūdo abejingumu 
lietuviškumui, nukrypo į 
L. Fondą ir laukia paaiš
kinimų, kas ir kaip bus 
daroma, t. y. kada bus 
spausdinamas pirmasis 
Lietuvos Istorijos tomas 
ir kas rūpinsis tolimes
niu istorijos parengimu 
ir leidimu.

Kiek prisimenu, prieš 
tai buvo, berods, pasisiū
lęs mūsų tautinių pamink
lų statytojas J. Kapočius, 
istorijos rašymo ir spaus 
dinimo reikalus imtis 
pats organizuoti, kaip 
organizavo Lietuvių En
ciklopedijos darbą.

Lietuvių istorikų turi
me nedaug ir jie visi ne 
bejauni, tai istorijos rei
kalu reikia skubios akci 
jos. Nieks nėra užtikrin 
tas ilgu gyvenimu. Gal 
vertėtų pavesti ar isto
rikų draugijai, ar J. Ka
počiui, jei nieko nedaro
ma, kad pasiimtų nešti 
sunkią naštą.

Gerbiama L F vadovy
bė prašoma painformuo
ti visuomenę, kaip yra su 
istorijos rašymu ir spaus 
dinimu.

A. Musteikis 
Detroit



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PADARĖ DIRVOS 
INVENTORIZACIJĄ

Sausio 14 d. Vilties drau
gijos valdybos pirmininkas 
A. Laikūnas, sekretorius S. 
Lazdinis ir sąskaitybos ve
dėjas J. Kazlauskas, daly
vaujant red. V. Gedgaudui, 
padarė Dirvos turto inven
torizaciją.

• Adv. Z. Butkus prašo 
atitaisyti žinią, kuri buvo 
paskelbta Dirvoje sausio 10 
d., kad jis kalbėsiąs Los An
geles Vasario 16 minėjime. 
Tikrumoje jis Los Angeles 
minėjime nedalyvaus, o pa

Mielam Broliui

EDMUNDUI LAUCEVIČIUI

mirus Lietuvoje, BAGDONUI LAUCE

VIČIUI, jo šeimai, draugams ir arti

miesiems, reiškiame gilią užuojautą

Eugenija ir Bronius 
Vigelis

A. A.

JONUI SAKALUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI, sūnui dr.

ROMUI, marčiai DANUTEI ir anūkei

RIMAI reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime

Giedrė ir Jonas 
Stankūnai

Mūsų mielam prieteliui

JONUI SAKALUI
mirus, žmonai KAZIMIERAI, sūnui ROMUI su
šeima, gilią užuojautą reiškia

Aldona ir Stepas 
Mackevičiai

A. A.

JONUI SAKALUI
mirus, jo žmoną KAZIMIERĄ ir sūnų dr. ROMĄ 
giliai užjaučiame

Kavaliūnų šeima
ir

A. Mikalonienė

Brangiai Motinai

MARIJAI KUPREVIČIENEI
mirus, ELENĄ BERGIENŲ, ANDRIŲ KUPRE

VIČIŲ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Juozas
S k r i n s k a i

skaitą skaitys Toronte, Ka
nadoje.

• Prez. Nixono inaugura
cijoje Washingtone sausio 
20 d. dalyvauti pakviesti 
Clevelando Grandinėlės ir 
Chicagos lietuvių studentų 
tautinių šokių ansambliai.

• Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas ruošia links
ma vakarį vasario 17 d. Jau
nimo Centro rūmų didžio
joje salėje, šokiams gros p.
L. Bichnevičiaus orkestras. 
Kviečiame visus tautiečius 
atsilankyti, o tuo pačiu pa
remti šio instituto veiklą.

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. gegužės 12 d. Chi
cagoje kviečiamas Lietuvių 
Fondo narių metinis visuo
tinis suvažiavimas. Balan
džio pradžioje bus išsiųsti 
LF nariams pakvietimai da
lyvauti suvažiavime. Daug 
narių metų bėgyje savo ad
resus pakeičia, nepranešda
mi savo naujo adreso LF 
valdybai. Jiems siunčiami 
laiškai grįžta atgal. LF vai 
dyba prašo visus LF na
rius, kurie yra pakeitę sa
vo adresus ir apie tai nėra 
pranešę LF valdybai, tą pa
daryti galimai greičiau, t. 
y. pranešti savo naują ad
resą šiuo adresu: Lietuvių 
Fondas, 2422 W. Marąuette 
Road, Chicago, III. 60629. 
Kartu pranešti, kas žino, ir 
apie mirusius LF narius. 
Juos reikia įrašyti į miru
siųjų LF narių albumą — 
knygą.

Lietuvių Fondo Valdyba

S. FRANCISCO

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

VEIKLA
•San Francisco Lietuvių 

Amerikiečių Respublikonų 
Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyko gruodžio 6 d. Ja
ninos ir inž. Antano Mačiu
lių namuose San Jose mies
te.

Susirinkusiųjų dėmesys 
buvo sutelktas į Menlo Park 
policijos viršininką Victor 
I. Cizancką, svečią-prele- 
gentą.

V. Zizanckas yra trečios 
kartos Amerikos lietuvis, 
žinomas visoje Amerikoje 
savą naujais organizaci
niais ir administraciniais 
policijos metodais. Neseniai 
San Francisco dienraštis 
Sunday Examiner pašventė 
gerą dalį puslapio teigia
mam aprašymui Cizancko 
darbų ir jo asmeniui. Kaip 
pavyzdžiui Cizancko parė
dymu Menlo Park policinin
kai nebenešioja uniformų 
(turi civilinius švarkus su 
skydeliais ant kišenių), ne
turi standartinės organiza
cinės struktūros pagrįstos 
ant kariškų pagrindų (eili
nių — seržantų — leitenan
tų — kapitonų), ir visi po
licininkai gauna dykai sti
pendijas studijuoti vaka
rais universitetuose ar siek
ti aukštesnių diplomų (95% 
jo personalo lanko univer
sitetus). Bet Cizanckas yra 
griežtas ir nenuilstantis 
kriminalistų gaudytojas ir 
tvarkos prižiūrėtojas. Ci
zanckas savo pareigose yra 
tik 4 metai — per tą laiką 
San Francisco apylinkėje 
kriminaliniai nusikaltimai 
beveik padvigubėjo, tačiau 
Menlo Parke, ypač ten esan
čiame juodukų rajone, jie 
smarkiai sumažėjo. Tai ge
rai įrodo efektyvumą Ci
zancko naujų metodų.

Po paskaitos Klubo nariai 
ilgai klausinėjo prelegentą, 
o šeimininkė visus skaniai 
vaišino su užkandžiais.

S.F.L.R. Klubui sumaniai 
ir energingai vadovauja 
Bronė Kellogg. (š)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Muz. Balys Pakštas su jaunosiomis kanklininkėmis atlieka programą Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje praėjusio gruodžio 10 d. J. Kasakaičio nuotrauka

• MOŠŲ SPAUDA karus 
nuo karto savo skaitytojams ar 
Ui vedamuosiuose ar kituose 
straipsniuose primena, kaip svar 
bu yra sudaryti testamentus iš 
anksto. Šia progą noriu atskleis
ti vieną faktą, kas neseniai įvy
ko Chicagoje, Prieš kurį laiką 
mūsų mieste mirė daugeliui sa
vo pavarde gerai žinomas Jonas 
Rimašauskas. Okupacijų metais 
jam teko kentėti kalėjimuose, to
dėl pokaryje, pasiekęs laisvę, pa 
siryžo surinkti galimai daugiau 
medžiagos, liečiančios lietuvių 
uutos genocidą. Tam reikalui 
skolinosi medžiagą bei įvairius 
leidinius iš Vliko, Br. Kviklio, 
a.a. L. Prapuolenio ir kitų. Vė
liau kažkaip reikalai susipynė 
ir J. Rimašauskas visai dingo 
iš gyvosios lietuviųvisuomenės, 
negrąžindamas tų, ypač istori
nių vertybių, kurias pasiskolino 
iš kitų. Atsitiko taip, kad J. Ri
mašauskas staiga mirė, nepali
kęs jokio testamento. Jo turtas, 
kurį daugumoje sudarė dėžių dė
žės archyvinio kraičio, pateko į 
viešą valdžios varžytinių san
dėlį. Laimė, kad laiku sukruto 
Lietuvos gen. konsulė Chicago
je J. Daužvardienė. Jos dėka 
buvo gautas advokatas J. Zuris, 
kuris apsiėmė bylą ginti, kad 
archyvinė medžiaga, ypač lie
čianti lietuvių tautos genocidą, 
paliktų lietuvių rankose. Taip 
pat teismas, greičiausia konsu 
lės dėka, oficialiu turto įvertin 
toju paskyrė lietuvį archyva
rą K, Baltramaitį, daugeliui pa_ 
žįstamą iš Vokietijos laikų sto
vyklose, kai jis pas mus lanky
davosi atvykęs iš JAV kaip 
NCWC įgaliotinis.

Praėjusią vasarą su K. Bal- 
tramaičiu ir St. Balzeku Jr. čia 
rašančiam teko aplankyti viešą 
varžytinių sandėlį Chicagos šiau
rinėje dalyje, kur, tarp įvairių 
kjtų žmonių palikimų, buvo žiau - 
riai sumestos ir J. Rimašausko 
paliktos dėžės su archyvine me - 
džiaga, o ant tų dėžių užkartas 
dar vienas kitas kostiumas, ra
šomoji mašinėlė ir daili spinte
lė, pilna įvairiausios kartotekos. 
Tą vaizdą, kurio, deja, tuo metu 
neturėjom-su kuo nufotografuoti, 
norėjau tuojau aprašyti lietuvių 
spaudoje -- parodyti skaityto
jams, kas atsitinka su tų miru
siųjų lietuvių turtu, kurie nepa
lieka testamento. J. Rimašausko 
atveju, tokiu turtu* kuris yra 
svarbus visai mūsų tautai ir is
torijai. Bet Lietuvos gen. konsu
lė Chicagoje, taip pat K. Baltra- 
maitis ir St. Balzekas J r. man 
griežtai uždraudė apie tai rašy
ti, nes pribijojo, kad viešai rei
kalą prieš teismą iškėlus, archy
vinė medžiaga gali patekti į 
mums nepageidaujamas rankas.

Kai mirė adv. J. Zuris, o prieš 
tai ir L. Prapuolenis, ne kartą 
pagalvojau apie J. Rimašausko 
palikimo bylą. Bet K. Baltramai- 
tis ir St. Balzekas Jr. patarė 
dar kantriai palaukti, nes gal 
reikalai išsispręs teigiama kryp 
timi. Sausio 4 d. paskambino K. 
Baltramaitis, o po jo ir St. Bal
zekas Jr. pranešdami, kad teis
mas J. Rimašausko palikimo by
lą jau išsprendė ir kad visą ar
chyvinę medžiagą už 275 dol. 

nupirko St. Balzekas Jr. jo va
dovaujamam Lietuvių Kultūros 
muziejui. Teisėjas pastatė ir są
lygą: kad archyvinė medžiaga ne
būtų pardavinėjama ir kad prie 
jos galėtų prieiti kiekvienas, ja 
besidomintis. Taip šį kartą, ati
tinkamiems asmenims laiku įsi
terpus ir smarkiai pasistengus, 
visiems brangi lietuvių tautos 
žudymą liečianti medžiaga iš
gelbėta iš šiukšlyno ar Maskvos 
rankų. Ji pasilieka mūsų tarpe, 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje.

• SAUSIO 9 d. kartu su K. Bai- 
tramaičiu ir St. Balzeku Jr. ap
žiūrėjome J. Rimašausko paliki
mą, dar tebesantį dėžėse mu
ziejaus rūsyje. Tokioje padėty
je, kokioje dabar medžiaga sto
vi, ji yra visai nenaudinga. Ma
tomai policija, perkraustydama 
viską iš J. Rimašausko buto į 
varžytinių vietą, visus dokumen
tus vertė į dėžes taip, kaip pa
puola ir kaip lengviau. IŠ to pa
sidarė baisus kratinys. Bet St. 
Balzekas Jr. supranta padėtį. 
Turėdamas neblogus archyva
rus K. Baltramaičio, K. Pet
rausko, J. Kasakaičio ir kitų as
menyse, jis tikisi ilgainiui me
džiagą sutvarkyti bei suklasifi
kuoti taip, kad ja jau galėtų nau
dotis savo darbams mūsų stu
dentija if kiti ja besidomintie
ji. Tik vieno, ko labai reikia 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejui, tai naujų patalpų. Dabar 
tinės yra labai perkrautos ir tie - 
siog nebėra kur plėstis. Tame 
pat muziejaus rūsyje, kur dabar 
laikinai sukrautas J5. Rimašaus
ko archyvas, taip pat stovi su
dėta jau dalinai suklasifikuota 
K. Karpiaus, J. Bačiūno, dr. A. 
Račkaus, J. Bertulio, prel. L 
Albavičiaus, Ružancovo, prel. 
M. Krupavičiaus ir kitų mūsų 
žinomų asmenų palikimo dalis. 
Pvz. yra prel M. Krupavičiaus 
piniginė, jo rožančius ir t.t. ir 
t.t. Kaip žinia, St. Balzekas 
yra sudaręs fondą naujojo mu
ziejaus statybai ir iš plačiosios 
visuomenės prašo daugiau para 
mos tam tikslui. Kokios verty
bės yra muziejuje saugomos, 
sunku aprašyti, bet reikia as
meniškai ateiti ir pamatyti.

♦ Tarp KITŲ naujų dalykų, pa 
matytų Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, mane nustebino

Kovo 11 d. Balzeko Lietuvių Kultūros muziejus ruošia banketą, ku
rio metu bus pagerbtas metų žmogus daugiausiai nusipelnęs lietu
viams. Šiuo ypatingu išskyrimu šiemet bus pagerbta Lietuvos gen. 
konsulė Chicagoje J. Daužvardienė. Banketo rengimo pirmininkė 
yra dr. Vida Tumasonienė. Čia ją matome su vyru dr. Tumasoniu 
ir su Mrs. and Mr. Harry Hali, Anglijos konsulato atstovais.

VLIOIS BŪTEHUS

naujutėlis brangus pianinas. Pa 
sirodo, kad tą pianiną muzie
jui nupirko žinomas milijonie
rius ir daugelio užmojų rėmė
jas Clement Stone.

• SU ĮDOMUMU seku, mū
sų matematiko bei šachmatinin
ko A. Zujaus straipsnius "Nau
jienose" apie visokias kalbines 
nesąmones, nuolat pasitaikan
čias lietuvių spaudoje. Kruopš- 
tusis A. Zujus tokių detalių pri 
renka daug ir moka įdomiai 
jas perteikti skaitytojams. Jo 
pastabas ne, kartą paima į šir
dį (nors gal ir vėl greit už
miršta) ir čia rašantysis. Bet 
kai "Naujienų" 1972.XII.26 ir 27 
d.d. nr. A. Zujus užpuolė vieną 
jauną daktarą dėl kalbos prajo
vę, pasidarė net baisu. A. Zu
jus rašo: "Perskaičiau neseniai 
vieno mūsų tikiuosi, jauno — dak 
taro straipsnį apie nervinę depre
siją ir pasibaisėjau! Norint nu
rodyti visus prajovus šiame 
straipsnyje, tektų jį visą per
spausdini..." Man regis, kad jau
nas, čia jau mokslus baigęs dak
taras drįsta rašyti lietuvių spau 
dai, mums reikia tik džiaugtis ir 
jį sveikinti, o neužpulti su prie
kaištais, nes galim jį greit įs
kaudinti ir jo nebetekti. Dešimt 
metų išdirbus lietuvių spaustu
vėse, per mano rankas praėjo 
tūkstančiai lapų įvairių rank
raščių ir juos berinkdamas pa
mačiau kiek daug dar Lietuvoje 
gimnazijas ar universitetus bai
gusių inteligentų taisyklingai lie
tuviškai rašyti nemokėjo. Mano 
įsitikinimu, geriausiai lietu
viškai rašo tie, kurie gimnazi
jas baigė Vokietijos stovyklose. 
7’ad ko belaukti iš JAV gimna
zijas bei universitetus baigu
sių mūsų intelektualų, jei ir pa 
tys kalbininkai dažnai susikerta 
dėl įvairių kalbos bei rašybos 
plonybių. Mes turim tik svei
kinti tuos, kurie dar bando lie
tuviškai rašyti, o ne juos kriti
kuotu Bendrai mūsų rašyba iš
eivijoje yra tiek supainiota, kad, 
rašydamas porai skirtingų laik
raščių, žmogus bematant susi
maišai. Pvz, rašant "Dirvai" rei 
kia laikytis jablonskinės rašy
bos, gi kanadiškiams "Tėviš
kės Žiburiams" -- jau vadovi- 
nės, kurią nustatė prof. Skar
džius, St. Barzdukas ir Lauri
naitis.
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