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'OSTPOLITIK' EIGA
BONNOS KOALICIJA
"Jei mes dabar pralai mėtumėm, tai būtų di
džiausia šio pasaulio ne
teisybė", pareiškė Va
karų Vokietijos užsienio
reikalų ministeris Walter Scheel, laukdamas
praėjusio sekmadienio
rinkimų Hesseno pro
vincijoje. "Neteisybė"
būtų todėl, kad į tuos rin
kimus buvo žiūrima kaip
į tautos dalies pasisaky
mą dėl kanclerio Brandto OSTPOLITIK eigos.
Kaip žinia, Brandtas,
tąja nauja Ostpolitik sie
kė atlydžio santykiuose
su sovietais ir jų sate
litais, aiškindamas kri
tikams, kad vokiečiai
praktiškai neturi jokio

IŠ VISO PASAULIO

• RYTŲ PAKISTANO kran
tus nusiautė uraganas, Benga
lijos įlankoje sukeldamas ban
gas iki 20 pėdų aukščio. Sako
ma, kad nuo audros žuvo virš
100,000 žmonių ir nelaimės vie
tose trūksta žuvusiems palaido
ti vietos.
• SIRIJOJE
įvykdytas ka
rinis perversmas. Gen. AlAssad laikąs arešte prezidentą
Nureddin al-Attasi ir kitus val
dančius Booth socialistų parti
jos lyderius.
• POPIEŽIUS priėmė sovietų
užs. reikalų ministrą Gromyko
ir su juo turėjo ilgą pasikalbė
jimą. Tame pasitarime buvo
svarstomas Europos saugumo
konferencijos sušaukimo klau
simas ir popiežius prašęs Gro
myko, kad Lietuvos, bažnyčios
atstovams būtų leista laisvai su
sisiekti su Vatikanu.
• AMERIKOJE įvyko antra
milžiniška aviacijos katastrofa.
Marshall universiteto futbolo ko.
mandos pasamdytas lėktuvas atsimušė Vak. Virginijoje t kalnus
ir -sprogo. Žuvo visi skridę 75
keleiviai ir lėktuvo |gula.
• SOVIETŲ istorikas Andrei
Amalrik, kurio naujos knygos,
slaptai pasiekusios vakarus, iš
traukas spausdiname Dirvoje,
Sverdlovskio teismo nuteistas
3 metams | darbo stovyklą už
šmeižimą sovietų valstybės ir
komunistinės santvarkos. Savo
paskutiniajame žodyje Amalrik
pasakė, kad tokio bylos, kaip
jo, tegali būti aiškinamos reži
mo bailumu, režimo — kuris iš
vengia sau pavojų skelbime jam
svetimų minčių. Tokiom bylom
mėginama Įbauginti žmones, ta
čiau kiek tai j{liečia,sakėAmalrik, jis nenusigandęs.
• PREZ.. NIXONAS šį trečia
dieni atsilankydamas | Fordo te
atrą Washingtone sulaužys tra
diciją ir bus pirmasis JAV pre
zidentas atsilankęs |š| teatrą po
Abraomo Linkolno nužudymo
1865 metais. Teatras restauruo
tas ir atrodo taip kaip buvo tą
tragiškąją dieną.
• VIDURŽEMIO jūroje susi
dūrė sovietų karo laivas su ang
lų lėktuvnešiu "Ark Royal”. So
vietų laivas nesilaikė navigaci
jos taisyklių ir per arti prisi
artino prie lėktuvnešio.

PO HESSENO RINKIMŲ

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kito pasirinkimo. Pagėrėję santykiai su Rytų
kaim ynais galėtų atnešti
visų pirma ūkinės nau
dos, o vėliau ir politi
nės. Daugiau ar mažiau
formalus susidariusios
būklės, įskaitant ir sie
nas, pripažinimas yra
tam sąlyga ir už tai pi r
ma politinė nuolaida iš
sovietų pusės būtų Va
karų Berlyno laisvės ir
susisiekimo su Vakarų
Vokietija pakartotinas
užtikrinimas. Tačiau kai
Bonna iš savopusėspada
rė pirmą žingsnį ir pasi
rašė ’atsisakymo nuo
prievartos pavartojimo*
sutartį, sovietai su Ber
lyno statuso pertvarky
mu nesiskubino. Iki šiol
tuo reikalu įvykę aštuoni sovietų, amerikiečių,
britų ir prancūzų amba
sadorių pašnekesiai dar
nedavė nieko konkre
taus, o ūkinėje srityje
sovietai nori tik kredi
tų geresnėm sąlygom ne
gu laisvojo pasaulio rin
koje. Dėl viso to vokie
čių tarpe nauja Ostpo
litik sulaukė šiokio tokio
nusivylimo, nauda iš jos
aiški tik sovietams, oėt
ne Vokietijai. Kaip tofi
toks nusivylimas nužen
gė, būtų galima spręsti
iš Hesseno provincijos
rinkimų.
Tiesa, Hessenas lai
komas socialdemokratų
tvirtovė ir jų pralaimėjo
mo nebuvo laukiama, ten
tačiau turėjo išryškėti
Brandto koalicijos part
neris — laisvųjų demo
kratų (liberalų} partijos
likimas.

Iš viso Vokietijos po
litinė raida veda- prie
dviejų partijų sistemos.
Kad neprileidus prie
smulkių partijų įsigalė
jimo, ten veikia nuosta
tas, kad į seimą negali
pravesti savo atstovų
partija, nesurinkusi 5%
visų balsų. Jei liberalų
partija perrinkimus Hessene patirtų naują pra
laimėjimą, jos dar esą
federaliniame seime at
stovai, matydami neiš
vengiamą savo partijos
galą, bandytų prisišlieti
prie socialdemokratų ir
krikščionių demokratų
ir tokiu būdu privestų
prie dabartinės koalici
jos sugriovimo. Tuo pa
čiu ir ’Ostpolitik* gautų
smūgį.
Tokioje
situacijoje
Maskva nutarė kiek pa
keisti savo laikyseną.
Jos vasalai Rytų Vokie
tijoje staiga gavo įsaky
mą vėl pradėti derybas
dėl santykių pagerinimo
su Bonna, nestatant jokių
sąlygų. Jie pranešė tuo
jau Bonnai (10 dienų
prieš Hesseno rinki
mus), kad sutinka kalbė
tis bet kokiomis temo
mis, nelaukiant 'atsisa
kymo nuo prievartos’
sutarties ratifikacijos,
ir pašnekesiai gali būti
vedami tokių pareigūnų,
kokie patiktų Bonnai. At.
seit, jie atsisakė nuorei
kalavimo, kad tokie pa
šnekesiai būtų vedami
tik tarp pačių vyriausy
bių galvų. Sekančią die
ną po to Rytų Vokietijos
pasiūlymo Bonnojesusto
jo pats sovietų užsienio
reikalų ministeris Gro(Nukelta į 2 psl.)

Gen. konsului dr. P. Daužvardžiui
75 metai amžiaus

Lietuvos generalinio konsulo dr. Petro Daužvardžio 75 metų am
žiaus ir 45 konsularinės tarnybos sukaktis buvo privačiai paminėta
lapkričio 11 d. Chicagoje Beverly CountryClubpatalpose. Sukaktuvi
ninkui atsisakius nuo viešo pagerbimo, grupė iniciatorių -- kun. A.
Stasys, O. Gradinskienė, dr. L. KriaučeliŪnas ir J, Evans, sukvietė
virš šimto konsulo giminių ir Chicagos lietuviųprivačiubūdų šia su
kakt| atžymėti.

Valstybių galvos ir delegacijų nariai, prieš apleisdami Paryžių, penktadienj buvo nuvykę | Colombey padėti gėles ant gen. de. Gaulle kapo ir pareikšti našlei užuojautą. Po penkiolikos Afrikos valsty
bių delegacijų, sovietų maršalo Čuikovo, Rumunijos viceprezidento ir Lichtenšteino princo, Irano šahas
irgi padėjo vainiką. Nuotraukoje dešinėje stovi de Gaullesūnus Philippe, Prie paminklo Irano šahas su
savo palyda.

VISO PASAULIO ATSTOVAI
ATSISVEIKINO SU DE GAULLE
"Generolas de Gaulle
mirė. Prancūzija tapo
našle". Tokiais žodžiais
p7 ezidentąs Pompidou
a įtradienį pranešė pran
cūzams ir visam pasau
liui žinią, kad mirė žmo
gus, kuris 1940 metais
išgelbėjo Prancūzijos
garbę, 1944 vedė ją į iš
silaisvinimą ir pergalę,
o 1958 m. išgelbėjo Pran
cūziją nuo civilinio karo
ir davė jai dabartines ins
titucijas ir nepriklauso
mą vietą pasaulyje.
De Gaulle numirė ten,
kur jis norėjo mirti, bū
tent Colombey, savo
Boisserie sodyboje, po
savo paskutiniojo pasi
vaikščiojimo parke ir jis
ilsisi per keletą šimtų pė
dų mažose miestelio ka
pinaitėse šalia savo duk
ters, išreiškęs pagei
davimą, kad paminkle
nebūtų jokio kito įrašo,
kaip Charles de Gaulle,
1890...
Normaliai, jis turėjo
būti laidojamas didžiau
siom iškilmėm, betpagal jo valią jis buvo pa
laidotas kukliai paprasta
me kareivio karste paly
dint tik artimiesiems ir
Prancūzijos išlaisvini
mo kompanijonams, ku
rių iš 1036 liko tik 541.
Savo testamente jis ra
šė, kad jo laidotuvės e ne
dalyvautų prezidentas,
vyriausybės nariai ir nie
kas nesakytų kalbų. Iš
anksto jis atsisakė nuo
bet kokių atžymėjimo
ženklų. Jei kas drįs ki
taip padaryti tas laužys
jo paskutinį norą.
Ir tas jo noras buvo
išpildytas.
Lapkričio 12 diena bu
vo paskelbta tautine ge
dulą diena ir vėliavos pa
siliks pusiau nuleistos
iki lapkričio pabaigos.
Per visą savo gyveni
mą de Gaulle Prancū
zijai stengėsi duoti pasto
vumą, pasitikėjimą, auto
ritetą ir didingumą. Ar
tai jam pasisekė — isto
rija pasakys.
Persekiojamas Jal
tos komplekso, jis nepa-

smūgių, rytų blokas pa
siliko monolitinis.
Notre Dame katedra
Paryžiuje,
kur vyko ofi
sitikėjo sąjungininkais
cialioji
dalis,
nuo pat sa
užsienio politikoje. Nega
vo
pastatymo
nematė
lėdamas £»’• anglo saktiek
vienu
metu
valsty
sais pasidalinti pasaulio
bių
valdovų,
Kiek
šį kar
vadovavimu, lygiai kaip
tą.
Čia
buvo
impera

Europą su vokiečiais, jis
torius,
šahas,
karalienė,
galvojo apie trečiąją jė
gą. Ir tam atsiekti pasi karalius, princas, prezi
skubino sureguliuoti Al- dentai ir valstybių gal
žiro problemą ir atitolo vos. Čia buvo visi didie
nuo Izraelio, kad tuo už ji, kurie net tarpusavy
tikrinus arabų pasaulio nesugyvena, bet šį kartą
jie sėdėjo vienas šalia
simpatiją.
Norėdamas sukurti Eu kito kaip kokioj taikos
ropą nuo Atlanto iki Ura konferencijoj. Raudono
lo jis sustabdė Vakarų sios Rusijos prezidentas
Europos kūrimąsi, bet Podgorny ir kapitalisti
nės Amerikos preziden
nesukliudė sovietiniam
tas
Nixonas, Izraelio galblokui stiprėti. Kai vaka
rų blokas silpnėjo nuo jo
(Nukelta į 2 psl.)
Dirvos korespondentas
Paryžiuje

LIETUVIAI,
Bražinskų pabėgimas iš bolševikinio tautų ka
lėjimo yra dalis didžiausios lietuvių laisvės kovos.
Jų žygis yra įrodymas, kad pavergtųjų sovietų tautų
laisvės kova įgyja naujas formas. Bražinskai yra tos
kovos pirmūnai. Tačiau jų likimas dar nėra išspręs
tas. Jų byla dar tebėra Turkijos teisme.
Sovietų Sąjunga, nelaimėjusi Bražinskų sugrą
žinimo politiniu spaudimu į Turkijos vyriausybę, da
bar bando paveikti jos teismą, pristatydama neva
juos inkriminuojančius įrodymus.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas jau
yra susitaręs su Turkijos advokatais ir pavedęs
jiems Bražinskų bylą ginti. Jei bus reikalo, vėl bus
pasiųstas į Turkiją lietuvis ryšininkas.
Lietuviai! Bražinskų byla mums įsakmiaiprimena, kad turime būti pasiruošę didesniems ir ne
numatytiems įvykiams. Todėl visi laisvojo pasaulio
lietuviai turi sutelkti jėgas ir be svyravimų moraliai
ir materialiai remti VLIKo vykdomus darbus. Tu
rime labai skubiai sutelkti Bražinskų laisvei ginti
stambią pinigų sumą. O tr kitiems ateities įvykiams
turime būti pasiruošę.
Tad šiuo rimtu momentu Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas prašo visus lietuvius specia
liai Bražinskų laisvei ginti tuojau pat paaukoti bent
vienos dienos uždarbį, arba atsisakyti kalėdinių svei
kinimo laiškelių ir jiems numatytas išlaidas skirti
šiam tikslui. Visi gi, kas tik gali, yra kviečiami au
koti ir stambesnėmis sumomis. VLIKas taip pat pra
šo kolonijose sudaryti šioms aukoms rinkti komite
tus.
Visas aukas siųsti betarpiškai Tautos Fondui,
64-14 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.
Lietuviai! Pasaulio viešoji nuomonė seka Bra
žinskų bylos eigą. Jie savo šuoliu mus suartino su
pavergta ir laisvės siekiančia tauta.‘Aukokime sku
biai ir gausiai jų laisvės žygiui sėkmingai užbaigti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

■ laiškai Dirvai
LIETUVOS KOPLYČIOS ATGARSIAI
Kas kas teigia, kad barelje
Šių metų liepos 6-7-9 dieno
fų įrašuose esantieji penkis
mis, Romoje, Lietuvių Koply
kartus užrašyti žodžiai "Litučios šventinimo iškilmės sukė
ania" jau pasako kieno yra kop
lė lietuvių visuomenėje dideli
lyčia. Na, jei jauatskiri žodžiai
susidomėjimą ir tuo pačiu susi
gali suteikti koplyčiai vardą,
darė {vairių komentarų, kurių
atgarsiai ir šiandien tebėra ak
tai lenkas irgi bent dalį koply
tualūs lietuvių tarpe.
čios gali palaikyti lenkiška, nes
Pirmiausiai komentuojama ir
yra žodis "Polonia Rex" su ka
įvairiai pasisakoma dėl paties
raliumi Jogaila, nekalbant apie
koplyčios vardo, kuris dar nė
reiškiamas jų pretenzijas į šv.
ra galutinai ir oficialiai nusta
Kazimierą, Aušros Vartus ir
tytas - pavadintas, kas yra bū Vilnių.
tina teisinių, gyvenimiškų ir vi
Kiek tiesos, bet sako, kad iš
suomeninių požiūriu. Dabar gi
lankytojų tarpo yra buvę pana
vadina, kaip kam patinka pagal
šiu užupminų. Todėl visais at
savo nuožiūrą, taikinantis prie
žvilgiais neatidėliojant būtina,
esamų nuotaikų bei interesų
jei jau nėra galimybės užrašy
vienos ar kitos visuomenės gru ti - pavadinti Lietuvių Kankinių
pės.
koplyčia, tai bent parašyti "Lištai keletas pavyzdžių, kaip
tuania", kaip yra Washingtone
Iškilmių Ruošimo Komitetas ofi  Šiluvos koplyčioje. Esant tokiam
cialiai Romoje-Vatikane vadi
užrašui, koplyčia turėtų vaizdi
na koplyčią.
nei dokumentinę metriką, pa
L Savo kvietimuose I priėmi ties Vatikano pripažintą ir tuomą-banketą rašo: "Lietuvių Kop mi būtų užbaigti visi nesusipra
lyčios šv. Petro bazilikos krip. timai bei kalbos savaime attoje šventinimo iškilmių pro
pultų.
ga,... turi garbės kviesti į pri
Esant Romoje tuo reikalu bu
ėmimą..."
vo teirautasi pas atsakomingą
2. ' Atspausdinos religinės
koplyčios komiteto narį, kuris
programps viršelyje užrašy
pasisakė už reikalingumą tokio
ta: "Lietuvių Koplyčios šv. Pet užrašo, bet nesant kitų tautybių
ro Bazilikoje šventinimas".
koplyčiose užrašų ir lietuviai ne
3. Mišių knygelė, kuri spe
dėjo. Gal tikriau būtų pasakyta
cialiai išleista, kad maldininkai
neleido dėti. Mums nereikėtų
galėtų bendroje maldoje daly
žiūrėti į kitus, tai jų reikalas ką
vauti popiežiaus atnašaujamo
jie daro, bet mes darykime pa
se Mišiose, užvardinta: "Messa
gal savo bei tautiečių norą ir pa
Per La Dedicazione Della Capgeidavimą. Gal pirmiau ir ne
pella Lituana". (Mišios, šventi
galėjo ar nenorėjo, bet šiandien
nant Lietuvių Koplyčią).
Vatikano II suvažiavimas daug
4. Oficialioje Vatikano at
ką pakeitė ir kas buvo negalima
spausdintoje kortelėje -- leidi
-- šiandien jau galima. Tik rei
mas {ėjimui į bazilikos kriptą,
kia mums norėti, prašyti ir net
kur poiežius liepos 7 dieną at
reikalauti.
našavo šv. Mišias, parašyta:
Reikėtų vykdyti V. Ramojaus
"Prefektūra Dėl Plazzo Aposiškeltą mintį Dirvoje Nr. 62,
tolico... Della Cappella Litu
kur rašoma: "Laisvoji lietuvių
ana
Mater Misericordiae...”
bendruomenė turi apipilti Vati
(Prefektūra Apaštališkos aikš
kaną laiškais ir skundais, kad
tės... Lietuvių Koplyčia Gailes koplyčioje nieko nelaukiant bū
tingumo Motina). Visi ekskųrtų įamžinti Liejas kankiniai.
santai-maldininkai tik su iminė
Atrodo, ka<f pasakyta labai aiš
tu 'leidimu uįgaiėjdTįeiti į krip
kiai ir gerai. Tuo reikalu turė
tos vidų.
tų rimtai susirūpinti ir tinka
Tai taip koplyčia buvo vadina
mai akciją pravesti Pasaulio Lie •
ma oficialiuose spausdiniuose,
tuvių Katalikų Bendrija, nes jos
kurie reikia manyti buvo išleis - darbų plane turėtų būi tikybi
ti su Vatikano žinia ir pritari
nių ir tautinių reikalų derini
mu. Visai nestebėtina, kad taip
mas. Reikia manyti, kad ji tuo
rašoma ir vadinama, nes ir pa
reikalu tars savo teigiamą žo
čioje koplyčioje niekur nėra pa
dį ir darbu parodys tautinę sa
rašyta bei kas nors atžymėta
vigarbą.
apie Lietuvių kankinius, išsky
Bendrai paėmus, koplyčios pa
rus vieną įrašą šv. Jazapato
vadinimo klausimas, kaip mes
besakytumėm ir bedailintumėm,
Kuncevičiaus bareljefe — "Epis
copus et Martyr A.D. 1580-1623"
nėra tvarkoje. Todėl ir V, Ramo
jus, galima sakyti gražiai dip
Bet šis įrašas Lietuvių kanki
lomatišku ėjimu, tame pačiame
nius neprimena ir juos negali
savo rašinyje patiekia įdomią
atstovauti. Pirmiausiai minėtas
šventasis nelietuvis, jis yra balt- žinią. Rašo: "Aplankiaujįfvysk.
V. Brizgį) ne koplyčios reikalu,
gudžių kilmės, tik buvo rytų apei
bet visai kitu, nes yra stato
gų Polęcko arkivayskupas, mo
mas dar vienas paminklas Lie
kęsis ir gyvenęs Vilniuje. Tai ir
tuvos kankiniams vyskupams,
viskas. Todėl įdomu būtų žinoti,
kunigams ir tikintiesiems. Už tą
kokie tikrumoje yra jo nuopel
paminklą iš visuomenės nebus
nai Lietuvai, kad pateko J Lie
renkama pinigų, bet jis nebus ir
tuvių koplyčią?
toks monumentalus bei tarptau
Panašiai ir su Jogaila ”Potinis, kaip koplyčia šv. Petro ba
lonia Rex", kurio buvimas tik
zilikoje. Tik tiek, kad tuo pamink
tiek pateisinamas, kad yra Vy
tauto pusbrolis, bet daugiau nie lu visuomenė tikrai nebus apvil
ta..." Tai tikrai labai svarbus
ko. Gi jo buvimas lietuviams
ir daug ką pasakanrts praneši
primena nelemtą praeities is
mas, kad daugiau visuomenė ne.
toriją, o lenkams sukelia malo
bus apvilta, atsiet, ji buvo apvil
nų prisiminimą buvusia Unija,
kurios šešėlį ir šioje koplyčio - ta. Daugiau jokių komentarųnebereikia.
je jie įžiūri.
Dar dėl paties Lietuvių Kanki
Ir štai, dėka minėtų "mozaiki
nių vardo. Labai būdinga, kad
nių priedų”, nesant koplyčioje
koplyčios statytojai - komite
oficialaus pavadinimo, kaip Wa.
tas, kaip jau buvo minėta, niekur
shingtone Šiluvos koplučioje"Linevartoja to vardo oficialiuose
tbuania", svetimtautis sunkiai
spausdiniuose, kurie bent kiek
susigaudo kieno toji koplyčia ir
surišti su Vatikano aplinkos įta
kokiam tikslui ji yra įrengta.
ka, bet šiaip rašant spaudoje,
ypatingai prašant aukų, visuo
met vadina Lietuvių Kankinių
koplyčia. Tokiam pavadinimui
neva imamas pagrindas iš de
(Atkelta iš 1 psl.)
dikacijos teksto, bet tikrumoje
va Zalman Shazar ir jame to pagrindo nėra, štai ver
Egipto galva musulmo timo ištraukos iš lotyniško teks
to: 1) "... viso pasaulio lietu
nas Mahomoud Fawzi, viai
šią koplyčia dedikavo šven
Anglijos karalienės mi- čiausial
Mergelei Gailestingu
nisteris pirmininkas ang mo Motinai prisiminimui tų sa
likonas Edward Heath ir vo vadų, kurie buvo katalikiško
Fed. Vokieti jos preziden tikėjimo gynėjai ir liudytojai..."
tas protestantas Gustav 2) "... viso pasaulio lietuviai šią
Heinemann, priešai iš koplyčią aukojo švenčiausiai
Šiaurės ir Pietų Vietna Mergelei Gailestingumo Moti

DE GAULLE...

mo ir net Mao atstovas.
Miręs de Gaulle juos
surinko vienon vieton,
ko nepajėgė padaryti net
Jungtinės Tautos minėdamos savo 25 metų su
kaktį.
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nai, norėdami įamžinti atmini
mą tų savo bYolių, kurie liko iš
tikimi katalikiškojo tikėjimo
liudytojai... " Ar čia yra paminė
ti kankiniai mirę už Lietuvą, o
taip pat ir už tikėjimą?
Nors dedikacijos lotyniškame
tekste - įraše yra žodis Tes-

LIETUVOS UNIVERSITETAS
Lietuvių Profesorių Draugi
ja Amerikoje leidžia stambų
apie 700 puslapių veikalą ant
rašte "Lietuvos Universitetas",
šio veikalo redakcinę komisiją
sudaro: Redakcinės komisijos
pirmininkas Vysk. V. Brizgys,
leidinio redaktorius Pranas Če
pėnas, kalbos taisytojas prof.
dr. P. Jonikas ir komisijos na
riai — prof. St.Dirmantas, prof.
med. dr. J. Meškauskas ir kun.
P. Dilys. Vienas redakcinės ko
misijos narys Inž. J. Rugls yra
miręs.
Šiame veikale informuojama
apie mokyklų pradžią Lietuvo
je, o nuo 1579 m., t.y. nuo Vil
niaus Jėzuitų Akademijos įstei
gimo, aprašoma beveik 400 me
tų Lietuvos aukštojo mokslo isto rija: Vilniaus Jėzuitų Akademi
ja, Vyriausioji Lietuvos Mokyk la. Senasis Vilniaus Universi
tetas. Po Senojo Vilniaus Univer
siteto uždarymo (1832 m.) —
Dvasinės ir Medicinos - Chi
rurgijos Akademijų darbai, Lie
tuvos nepriklausomybės meto
Lietuvos Universitetas, kuris
vėliau buvo pavadintas Vytauto
Didžiojo Universitetu ir Vil
niaus Universitetas ligi 1944 m.
Tai bus pirmas tokios pla
čios apimties moksliškai para
šytas ir objektyvus veikalas apie
Lietuvos aukštojo mokslo mokyk
las — universitetus.
Dažnam gali kilti klausimas
kodėl toks veikalas leidžiamas
Amerikoje, o nelaukiama pana
šų veikalą išleisiant Lietuvoje.
Tik vienu pavyzdžiu paryškin
siu, kad dabar okupuotoje Lie
tuvoje dar negalima išspausdin
ti objektyvaus, net ir moksli
nio veikalo. 1966 m. Vilniuje
išspausdino stambų veikalą —
"Vilniaus Universitetas". Toje
knygoje yra skyrius -- Vilniaus
Universitetas pirmaisiais tary
biniais santvarkos metais", —
kur daugiau rašoma apie Sovietų
Rusijos mokslą ir komjaunimo
organizacijos veiklą, negu apie
Vilniaus Universiteto darbą. Ta
me veikale profesorių, pasitraukusių iš Lietuvos, pavardės vi
sai neminimos, išskyrus rekto
rių M. Biržišką, bet ir apie jį
rašoma, kad jis nepateisinęs ko
munistų partijos ir tarybų val
džios parodyto senajai inteligen
tijai pasitikėjimo. Panašiųpavyzdžių jų išleidžiamuose moks
lo veikaluose apstu.

tis, kuris lietuviškai reikštų —
liudytojas, gynėjas, kankinys ir
panašiai, bet kai matome spau
doje patalpintuose vertimuose
kankiniai neminimi. Gal nemi
nima todėl, kad ir originaliame
tekste esančiam žodžiui Tęs
tis -- kankinys, norint galima
jam pritaikinti mažiau kaltes
nę reikšmę, kas savaime sušvel
nėja įrašas — teksto parašymas
ir išvengiama tiesaus bei tei
singo pasakymo skriaudėjams.
Dar kai kas mėgina tvirtinti,
kad esantis dedikacijos įrašas
pasako kam koplyčia skirta. Vi
sai tieisingai, iš esamų duomenų
- užrašų, be didelio galvojimo
matosi, kad ji skirta vien tik gy
nėjams ir liudytojams už katali
kišką tikėjimą. Bet čia ir yra vi
sas nesusipratimas ir apvyli
mas, nes visą laiką buvo rašo
ma ir kalbama, kad ji skiriama
visiems be skirtumo lietuviams,
kurie paaukojo gyvybę už tėvynę
Lietuvą bei tikėjimą.
Todėl gaila ir nesuprantama,
kodėl prie padarytų klaidų neno
rima prisipažinti ir tuo labiau
jas atitaisyti? Visi džiaugiamės
kad koplyčia įrengta gražiam ir
kilniam tikslui, bet nesmagu ir
liūdna matyti negarbingą patai
kavimą tiems, kurie nori ir to
liau mus laikyti paklusniomis
savo avelėmis.
Tuo pačiu tenka pasisakyti ir
dėl priekaištavimo, kad visi tie
asmenys, kurie neaukavo koply
čios įrengimui neturi teisės tuo
klausimu kalbėi ir tais reika
lais rūpintis. Atrodo, kad taip
galvoti
ir sakyti negalimą,
nes koplyčia statyta visų lietuvių
vardu ir ji reprezentuoja Lie
tuvą. Daleiskim paskira organi
zacija ar asmuo pastato kokį mo
numentalų paminklą Lietuvai
prisiminti-pagerbti, bet jis ne
tiktų savo paskirčiai, ui tuo at
veju visuomenė turi pilną teisę
reaguoti. Lygiai ir mūsų koply
čios reikalu visi lietuviai turi
teisę savo nuomonę pareikšti,
nes lietuviai kankiniai ir Lietu
va visiems vienodai brangi, .
J. Tijūnas

Manau, jog šio pavyzdžio pa
kanka paremti tvirtinimą, jog
okupuotoje Lietuvoje negalima
išspausdinti objektyvios moks
linės knygos.
Mūsų spausdinamoje knygoje
plačiai apžvelgiama Lietuvos
visuomenės pasungos atsteigti
aukštąją mokyklą Lietuvoje,
aprašoma ir įvertinama Lietu
vos aukštųjų mokyklų veikla,
jų atliktieji mokslo srityje dar
bai palyginami su kaimyninių
kraštų aukštųjų mokyklų dar
bais. Tik iš netendencingų pa
lyginimų, paremtų patikimais
duomenimis, galima sudaryti tik
rą tų kraštų civilizacinį ir kul
tūrinį lygį.
Šio veikalo pirmąją istorinę
dalį parašė dr. A. Rukša, o Ne
priklausomos Lietuvos Univer
sitetų fakultetų’veiklos aprašy
mus, biblioteką, studentų orga
nizacijas, atsiminimus ir kitą
medžiagą Šiam veikalui patei
kė redaktoriui 45 bendradar
biai.
Kiekvienas besidomįs Lietu
vos mokslo praeitimi ir švieti
mu, šiame veikale atras daug
įdomios medžiagos ir galės su
sidaryti pilnutinį vaizdą apie
Lietuvos aukštųjų mokyklų veik lą bei jų įnašą tautos švietimui
ir kultūrai. Gi kiekvienos moks lo srities specialistas - teolo
gas ar filosofas, filologas ir is torikas, medikas ar gamti
ninkas, matematikas ir fizikas,
inžinierius, teisininkas ir eko
nomistas ir kiti tikrai suras šia me leidinyje visą jo mokslo sri ties istoriją nuo pat pirmosios
aukštosios mokyklos įsteigimo
Lietuvoje.
Šiuo leidiniu, mano manymu,
turėtų susidomėti ir jaunoji lie
tuvių akademikų karta Ameri
koje ir kitur, kad šį veikalą
paskaitę galėtų lyginti Lietuvos
Universiteto santvarką, darbo
sąlygas, dėstomus mokslo da
lykus, studentų mokymosi sąly
gas ir jų organizacinę veiklą su
dabartinėmis Amerikos ar kitų
kraštų aukštosiomis mokyklo
mis.

Šis pranešimas buvo
prof. Prano Čepėno Chi- ,
cagoje skaitytas per Lietu •
vių Radijo Forumą spalio
31 d.
Lietuvos Universitetas
iš spaudos išeis ateinančių
metų pradžioje. Knyga kaš
tuos 15 dol. Garbės prenu
meratorius įrašomas kas
aukoja 100, mecenatas kas
aukoja 500 doL Užsakymus,
mokėjimus ir aukas pra
šoma siųsti leidėjui, Lie
tuvių Profesorių Draugijai
Amerikoje, rašant prof.
St. Dirmantui, 6616 So.
Washtenaw, Chicago, I1L
60629, USA.

OSTPOLITIK’
EIGA...
(Atkelta iš 1 psl.)
myko, kuris davė Scheeliui suprasti, kad ne
paisant pažiūrų į Vaka
rų Berlyno statusą skir
tumo, dėl jų galima ir
tartis ir susitarti.
Šešios dienos prieš
Hesseno rinkimus prasi
dėjo ir vokiečių - lenkų
derybos dėl ’atsisakymo
nuo prievartos ’ pakto su 
darymo ir Oderio-Neisės linijos sienos pri
pažinimo. Varšuva atsi
sakė nuo savo ankstyves
nio savo reikalavimo į
sutarties įžangą įtrauk
ti vokiečių kaltės dėl ka
ro pradėjimo prisipa
žinimą. Jai dabar pakak
tų konstatavimo, kad Len
kija buvusi pirma Hitle
rio agresijos auka. Bonna iš savo pusės, pripa
žindama Oderio Neisės
liniją siena, nerezer
vuos sau teisės dėl jos
derėtis taikos konferen
cijoje, nors tokios teisės
egzistenciją konstatuos
notose JAV, D. Britani
jos ir Prancūzijos vy
riausybėm, pranešdama
apie savo sutartį su Len
kija. (Galimybė, kad to
kia taikos konferencija

PRO LIETUVIO ŽIŪRONU
ISTERIKĄ DĖL BRAŽINSKU
Pranas Bražinskas ir jo sūnus Algirdas, nepakęsdami bolše
vikinės vergijos Lietuvoje, ištroškę laisvės, pasiryžo rizikuoti sa
vo gyvybėmis ir išsprukti iš bolševikinės teritorijos, priversdami
sovietų lėktuvą pakeisti kryptį ir nusileisti Turkijos žemėje. Dėl
šio įvykio kilo didžiausias triukšmas bolševikų rusų ir lietuvių spau
doje. "Tiesa" paskyrė kelių dienų dienraščio puslapius vien šiam
įvykiui nagrinėtų
Maskvos "Pravda" ir Lietuvos "Tiesa” yra visam pasauliui ži
nomi melo skelbėjai. Net pačių rusų yra sukurtas anekdotas, kad
"Izvestijoje” nėra žinių, o "Pravdoje" nėra tiesos. Taigi, ir Lietu
vos "Tiesa” Maskvos įsakymu išgalvoja tokių melų, kuriais ir ji
pati netiki.
Kol Bražinskai gyveno ir dirbo okupuotoje Lietuvoje, "Tiesa"
apie juos nieko blogo nerašė. Vos spėjo jie pabėgti iš rusiškai bol
ševikinės santvarkos, jie pasidarė "banditai", "žmogžudžiai", "va
gys" etc. Žiūrėkite, koks tas Pranas Bražinskas "niekšas", jis net
savo motiną apgavo! Jis prikalbino motiną parduoti savo namelį kai
me, paėmė iš jos pinigus, o vėliau atsisakė ją išlaikyti. Tokie fak
tai terodo, kokia baisi yra bolševikinė santvarka. Jei sūnui tenka
kombinuoti, kaip iš motinos gyventi, tai yra ryškiausias krašto
skurdo ženklas. Galimas dalykas, kad motina gera valia atidavė
tuos pinigus sūnui, mums neįmanoma tai patikrinti, o bolševikai tu
ri gerų priemonių priversti motiną, kad viešai liudytų prieš sū
nų.
Juokingi atrodo ir tardytojo E. Buroko tauŠkalaiapieBrazinsko
nusikaltimą, kad jis tardymo metu norėjęs smogti kėde tarnautojai,
pagrobti dokumentus. Jei Bražinskas būtų tai padaręs, neabejoja
me, kad E. Burokas būtų jį atidavęs teismui ir pareikalavęs ilgų
metų kalėjimo. Bet Pr. Bražinskas nebuvo nuteistas. Tik dabar, ka
da jis pabėgo, tai visokie maskolberniai su žiburiu ėmė ieškoti jo
kriminalinių nusikaltimų.
Kuriam tikslui visa tai daroma? Aišku, kuriam tikslui. Bolše
vikai gerai žino, kad Turkijos vyriausybė, vadovaudamasi teisingu
mu ir humaniškumu, neišduos jiems politinių pabėgėlių, nežiūrint
kokiomis aplinkybėmis jie pabėgo. Tada Maskvos politrukai sugal
vojo sukelti lietuvių bolševikinėje spaudoje triukšmą, kad Bražins
kai yra kriminaliniai nusikaltėliai ir todėl jie turi būti Turkijos
valdžios išduoti Lietuvos teismui.
Mes nesistebime, jei šiai isterikai pasidavė išprievartauti val
dininkai, mokytojai, maskollaižiai žurnalistai, nes jie nori gyventi,
iš to duoną valgo. Bet mes labai stebimės Lietuvos Mokslų Akade
mijos nariu prof. P. Slavėnu, kuris, kaip mokslininkas, turėtų va
dovautis tiesa, o ne NKVD suteiktais daviniais.
Visa ši dėl Bražinskų sukelta isteriką Lietuvoje terodo, kad ir
dabar mūsų tėvynėje, rusų bolševikų okupuotoje, viešpatauja Stali
no laikų režimas: NKVD (ir dar rusų!) įsako, diktuoja, o lietuviai,
iš baimės netekti tarnybų, pasirašo visokius Maskvos padiktuotus
melus.

O IŠ KOKIO KELMO TU, VIDUOLI, IŠSPIRTAS?

"Gimtajame krašte" Česlovas Viduolis komentuoja "Dirvos"
kritiką, parašytą V. Vaitiekūno knygos "Lithuania" pasirodymo
proga. Komentarai, žinoma, visiškai bolševikiniai. Kadangi V. Vai
tiekūnas išpeikė tautininkų valdymo laikotarpį, tai Č. Viduolis pa
tvirtina, jog V. Vaitiekūnas parašė teisybę.
Papildydamas V. Vaitiekūną, Česlovas Viduolis dar labiau juo
dina laisvosios Lietuvos laikotarpį: girdi, tada ir beraščių buvo
gausybė, ir bedarbių — masės, antstoliai suprakaitavę triūsė iš
peties, ir kultūrinės laisvės nebuvo etc. Deja, Č. Viduolis užmiršo,
kad tais laikais išaugo tokie "beraščiai" rašytojai, kaip P. Cvirka, S.
Neris, K. Korsakas, A. Venclova... Kad šitie rašytojai ne tik turėjo
valdžios tarnybas, bet net stipendijas į Paryžių... Kiti apsivainikavo
literatūros laurais: S. Nėris, Ieva Simonaitytė...
Žinoma, už Maskvos iščiulptus iš Lietuvos kolchozininkų ir dar
bininkų pinigus galima viską pagal Kremliaus komunistų partijos rei
kalavimus iškraipyti, meluoti, bet kas šiam melui patikės?Nebent iš
Maskvos kelmo išspirtas Česlovas Viduolis.
MIKUCKIO PANAUDOJIMAS...
Dėl visai mums suprantamų psichologinių priežasčių Juozas Mi
kuckis prieš keletą metų iš JAVgrįžo į Lietuvą. Jis buvo jau susenęs,
kaip poetas tremtyje išgarsėti nepajėgė, ui apsisprendė numirti sa
voje žemėje. Ir tai natūralu! Bet bolševikai, kaip viską išnaudoja sa
vo interesams, uip ir Juozo Mikuckio sugrįžimą panaudojo kitiems
'tremtiniams vilioti ir apgaudinėti.
Neseniai Mikuckis mirė. Jo neatėjo pagerbti nei Sniečkus, nei
Korsakas, nei Venclova. Jį pagerbė tik kelintaeiliai bolševikiniai
maskollaižiai: V. Kazakevičius. J. Lukoševičius... Dabar Mikuckis
bolševikams jau bus nebereikalingas...
M SARGENIS

galėtų
būti sušaukta,
šiuo metu laikoma lygia
nuliui. Sovietų norima
Europos saugumo konfe
rencija nebūtų lygi tai
kos konferencijai ). Bonnos vyriausybė už tą su
tartį nori išsiderėti tei
sę išvykti iš Lenkijos į
Vakarų Vokietiją vi
siems vokiečiams, kurie
dar liko Lenkijoje.
Tokioje naujai suža
dintų lūkesčių atmosfe
roje įvyko Heseno rinki
mai. Kaip galima buvo ti
kėtis, socialdemokratai
ir toliau bus didžiausia
partija Hesseno seime
( 53 atstovai iš 110), ta
čiau jie prarado netoli
5% balsų, palyginus su
rinkimais prieš 4 me
tus. Krikščionys demo
kratai, kurie su nepasi
tikėjimu žiūri į OSTPOLITIK, susirinko beveik
trečdaliu daugiau balsų
negu per paskutinius rin
kimus, o užsienio reika
lų ministerio Scheel par
tija — liberalai — savo
turėtas pozicijas išlai

kė: — jie turės 11 atsto
vų. Rinkimų rezultatai,
laikomi pritarimu Brand
to užsienio politikai.
Scheelio partijai padė
jo ne tik Gromyko su Ry
tų Berlyno ir Varšuvos
vyriausybėm, bet ir
Brandto socialdemokra
tai. Paties Hesseno mi
nisterio pirmininko so
cialdemokrato
Albert
Osswald
pareiškimu,
bent trys nuošimčiai so
cialdemokratų rinkikų šį
kartą ’pasiaukojo’ bal
suodami už liberalus,
tuo būdu iš gelbėdami tą
partiją nuo pralaimėji
mo ir eventualaus Bonnos koalicijos subyrėji
mo.
CLUF. MACHINF.
SET-UP MAN
For folding cartons. Experienced on
ntraight line and right angle gluera.
And
OFFSET PRESSMAN
F.xperienced in running quality printing on 25x38 and 36x49 2 eolor preabcs. Steady wo*k. Overlhne for quali*
fied men.
ACME CARTON CORP.
6470 Miller Rd.
Dearborn, Mich.
313 — 581-4820

Nr. 86 — 3

DIRVA

1970 m. lapkričio 18 d.

paskelbimas yra propa
gandos veiksnys. O pro
THE LITHUANIAN
paganda negali būti mie
guista, ji turi būti įti
NEV/SPAPER
kinanti ir atkakliai veik
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND. OHIO 44103
ti į žmogų, skatinant jį
VLIKO PIRMININKAS DR. J. VALIŪNAS DIRVOS BENDRADARBEI
Telephone: (216) 431-6344
galvoti, sielotis siūloma
SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO •
problema ir remti nepap
EMILIJAI ČEKIENEI ATSAKO Į KLAUSIMUS
PUBLISHED TWO T1MES A WEEK EVERY WEDNESDAY AND
rastai atsakingą darbą.
FRIDAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS’N. VILTIS,
— Iš sovietinės ver darėm viską, kad ta veik ir jau pradėjo aukoti Bra1NC. • SUBSCR1PTION PER YEAR »13.00 • SINGLE COPY 15 CENTS.
Dirva sveikina ir re
gijos
į laisvę prasiver la būtų koordinuota. R. zinskų gelbėjimui. Pini
mia Spaudos mėnesio pa
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
žusių
lietuvių
Bražinskų Kezys kasdien infor gų reikės daug ir dabar
skelbimą, kaip gerą su
DIRVA
IŠEINA
TREČIADIENIAIS
IR
PENKTADIENIAIS
•
PRENUMERATA MEAMS $13.00, PUSEI METŲ $7.00 • ATSKIRO
byla
yra
susidomėjęs
vi muodavo apie padėtį Tur iš lietuvių visuomenės
manymą.
NUMERIO KAINA 15 CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR
sas
laisvasis
pasaulis,
kijoj telefonu ir, kad mū laukiama susiklausymo
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA • NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI
GRĄŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIRAŠYTI
o itin lietuviai. Daugelis sų veikla buvo jaučiama ir aukų Tautos Fondui.
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONE • UŽ
savo iniciatyva siuntė Turkijoj, geriausias įro
SKELBIMŲ TURINĮ LR KALBĄ REDAKCIJA NEATSAKO.
telegramas
Turkijos pre dymas yra pikti Tasso
— Ką laikote VLIKo
Atsiliepdami į prašymą,
zidentui,
Turkijos
amba puolimai. Taip pat mums šių metų laimėjimais ir
savo auka Dirvą parėmė šie
sadoriui Washingtone. padėjo pasaulio didžio kokias teko šių metų bė
skaitytojai:
Spaudoje
skaitėme ir di sios spaudos susidomėji gyje sutikti darbo kliū
A. Butkus, Cleveland....... 10.00
desnių
žygių
atliktų iš
mas šiuo įvykiu ir mūsų tis?
O. Dailidienė, Syracuse ... 5.00
asmeninės
iniciatyvos,
pareiškimai,
kurie tilpo
J. Rinkus, Cleveland ......... 5.00
— Bene didžiausiu šių
gal
malonėtumėte
pain

K.
Mažonas,
Parma
..........
10.00
spaudoje,
kad
Bražins
LAPKRITIS — spau karių. Tad, atnaujindami
dos mėnuo. Taip paskel savo prenumeratą, pa J, Švarcas, Wickliffe ...... 10.00 formuoti skaitytojus, ką kai yra politiniai pabė metų laimėjimu skaitau
Bražinskų bylos ir tuo pa
Paplėnienė, Chicago..... 5.00 VLIKas atliko sąryšy su
gėliai.
bė Lietuvių Bendruome dėkit mums surasti nau B.
V. Mažeikienė, Lk Zurich 10.00 šiuo įvykiu?
čiu
Lietuvos išgarsini
nės Chicagos apygarda, ją skaitytoją. Naujųjų Me M. Karaša, Baltimore....... L00
mą
plačiajam
pasaulyje.
—
Ką,
Jūsų
nuomone,
norėdama atkreipti lietu tų proga užsakykite laik j. Jasiflnas, Evanston ..... 5.00
— Bražinskų žygis, nu lietuvių visuomenė dar Pažymėtina, kad morali
vių visuomenės dėmesį į raštį savo bičiuliui, arba A. Trečiokas, Orange......10.00 kreipiant sovietų lėktuvą
nę Bražinskų dvasią tik
mūsų spaudos reikalus. kokiam jaunuoliui, arba J. Krygeris, Cleveland ... 2.00 iš Sovietų Sąjungos į Tur turėtų atlikti?
rai labai pakėlė adv. dr.
L.
Almario,
Lakewood
...
2.00
Toks spaudos mėnesio sunkiai besiverčiančiam
kiją, buvo sutiktas viso
—
Rusai
yra
išvystę
Elenos Armanienės pa
P.
Sideravičius,
Cicero
..
2.00
paskelbimas yra visad lietuviui. Tai bus geriau
A. Mažeika, L.A............... 5.00 pasaulio spaudos sudide
nepaprastą
spaudimą
į
simatymas
su jais ir už
naudingas. Tai branginti sia dovana, kuri bus ne D. Kalėda, Pittsburgh ... 3.00 Ii u nustebimu, nes tai
Turkijos
vyriausybę
ir
tikrinimas,
kad laisvojo
nas būdas artinti mūsų vienkartinė ir labai pras A. Stankūnas, Cleveland .. 2.00 pirmas atsitikimas isto
buvo
didelis
pavojus,
pasaulio
lietuviai
jų ne
spaudą prie skaitytojo. minga. Įsivaizduokite sa J. Juodis, Brooklyn......... 5.00 rijoj, kad sovietų lėktu
kad
Bražinskai
gali
būti
apleis.
Spaudos mėnuo išeivi vo artimą, kuris gaus A. Veliuona, Baltimore ... 2.00 vas buvo įveltas. Kaip ži sugrąžinti Sovietų SąjunDideliu laimėjimu yra
joje turėtų būti savotiš Dirvą, jūsų dovaną išti S. Pakauskas, VVindsor .... 10.00 note, bandymų buvo da
gon
kartu
su
visais
kelei

radijo
programų siunti
D.
Slivynas,
Diamont
Pt.
50.00
ku savo spaudos propa- sus metus ir kiekvieną
ryta, bet jie vis nepavyk viais. Mes turime būt dė mas į Sibirą. Jau turime
J.
Vaičaitis,
Akron
.........
10.00
gados laikotarpiu. Bet
kartą jis imdamas laik K. Stundžia, St. Catharines 5.00 davo. Savaime supranta kingi turkų vyriausybei, žinių, jog tų programų
vien tik nutarimas, be vi raštį į rankas, prisimins J.
Merkys, Hartford........... 1.00
ma, kad mes, lietuviai
suomenės atsako, pasi jus, džiaugdamasis infor A. Garka, Cleveland........... 2.00 nudžiugom sužinoję, kad kad ji to nepadarė, kad yra klausomasi ir jos
Bražinskai yra laisva gerai girdimos.
liktų popieriniu nutari macijomis iš lietuviško M. Sketerytė,Woodhaven...3.00 tėvas ir sūnus Bražins
me
krašte.
Viena iš didžiausių
mu. O aktyviai visiems jo pasaulio, pasiskaity J. Žmuidzinas, L.A.............10.00 kai buvo tie pirmieji po
iMūsų
visuomenė
turė

kliūčių
laikau darbo jė
sukrutus, lietuvių spau mais ir įvykių vertini A. Vitkus, Harrison............ 5.00 litiniai pabėgėliai, ku
tų
naudoti
kiekvieną
pro

gų
ir
lėšų
stoką veiklos
A.
Miliauskas,
Eastlake....
5.00
dos skaitytojų skaičius mais. Ir jūsų krūtinę už
riems
tas
žygis
pavyko.
gą
informuojant
užsienio
J.
Vinciflnas,
Chicago.
.......
5.00
stiprinimui.
bent ketvirtadaliu leng lies šiltas jausmas ži
Deja, šį bėgimą vykdant spaudą apie politinę pa
Motušis, Chicago..........5.00
vai paaugtų ir tada mūsų nant, kad jūsų pažįsta B.
A. Grinius, Detroit............. 5.00 nebuvo apsieita be aukos,
— Kodėl VLIKo sei
spauda pasidarytų stip mas arba artimasis gy S. Petrauskas, Elizabeth 10.00 bet, kaip mums žinoma, dėtį Lietuvoje ir paaiš
kinti,
kodėl
žmonės
iš
to
mas
šiemet ruošiamas
resniu ginklu.
vena tais pat įspūdžiais E. Stepas, Euclid............... 7.00 tai buvo nelaimingas at kalėjimo bėga.
Chicagoje,
kai pagal se
Labai daug puikių savo Dirvą gavęs, kaip ir jūs. K. Starinskas, Wickliffe ... 3.00 sitikimas, o ne Bražins
Mes
esame
painfor

ną
tradiciją
būdavo vi
spaudos mylėtojų nuolat
Lietuviškų leidinių kai J. Preibys, Detroit...........5.00 kų noras įgulos naręnu- muoti teisininkų iš Tur
sada
tiktai
New
Yorke?
A.
Musteikis,
Detroit
.......
7.00
ir nuolat, greta prenume nos yra nepaprastai pi
ša iti.
kijos,
jog
rusai
stengia

J.
Skrinska,
Eastlake
......
10.00
ratos dar prideda keletą gios. Nors viskas ap
Lėktuvo pagrobimas si įvairiais būdais įrody
Mažeika, Chicago ......... 5.00
— VLIKas gali būti
dolerių laikraščio para linkui brangsta šuoliais, V.
įvyko ketvirtadienį ir ti, kad Bražinskai yra stiprus tik bendradar
S. Malinauskas .......
5.00
mai, nes jie supranta, prenumeratos kaina pa S. Pladys, Cleveland .........5.00 penktadienį jau turėjom
galimai glau
kad iš prenumeratos silieka ta pati. Lyginant P. Stanionis, Detroit .........5.00 patvirtintas žmk^, kad- kriminaliniai nusikaltė biaudamas
džiau
su
visuomene.
liai.
Tas,
Žinoma,
juo

mokesčio mūsų spauda su kitų išeivių spaudi K. Matutis, Chicago .......... 5.00 politiniai pabėgėliai yra
VLIKo
atstovai
suvažia
kinga
žinant,
kad
Bra

sunkiai gali išsiversti, niais, lietuviškieji yra A. Miciulis, RichmondHilllO.OO lietuviai ir VLIKas tuč
vę
į
New
Yorką
praeitų
žinskas
1947
m.
su
žmo

J.
Vadopalas,
Cicero
......
10.00
nebūdama didelio tiražo patys pigiausi, o turiniu
tuojau ėmėsi gelbėjimo na buvo ištremtas iš Lie ■ metų gruodžio mėnesį
K. Cicėnas, Hot Springs... 10.00
ir neturėdama brangiai, neatsilieka nuo ameriki V. Krisciunevičius, Detroit 5.00 akcijos. Penktadienį jau
tuvos už tai, kad pagel prašė valdybą sekantį
kaip amerikiniuose laik nių.
V. Poškus, Detroit ............. 1.00
buvo pasiųsta pirmoji bėjo partizanams. Jo sū seimą ruošti neNew Yor
raščiuose, apmokamų
Bet amerikiniuose lei C, Pocius, Columbus.........5.00 telegrama Turkijos pre
skelbimų. Toks skaityto diniuose nerasite mūsų, A. Saulis, Chicago..............5.00 zidentui, o šeštadienį nus dabar tėra tik 15 me ke. Tuo būdu VLIKas su
jų supratimas savo spau lietuviškų problemų, kas V. Bacevičius, Cleveland ..2.00 VLIKo valdybos narys tų, ne 18-ka, kaip buvo eis į artimesnį kontak
dos reikalų geriausias dieniško gyvenimo įvy S. Trinka, Chicagp........ 1.00 Romas Kezys išskrido skelbta. Jų bylos spren tą su daugiau žmonių ir
dimas gali būt ilgas ir dar kartą parodys norą
pavyzdys yra Dirvoj kių ir rūpesčių savo tau V. Miškinis, Trotonto....... 3.00
Turkijos sostinėn. Vil brangus. Mes džiaugia turėti su mūsų visuome
V. Zdanys, VVethersfield ..10.00
spausdinami rėmėjų są tos reikalais. Pav. dabar V. Petraitis, Toronto......10.00
kas tuojau susirišo su
rašai. Visiems jiems Bražinskų istorija, pla S. Nasvytis, Cleveland .... 5.00 Diplomatine Tarnyba, mės, kad lietuviai su ne galimai tampresnius
Dirva ir jos leidėjai nuo čiausiai nušviesta mūsų A. Kalvaitis, Chicago .... 10.00 Amerikos Lietuvių Ta pranta reikalo svarbą ryšius.
širdžiai dėkoja, nes tai spaudoje, kitataučiams J. Šimonis, Santa Barbara 2.00 ryba, Lietuvių Bendruo
labai palengvina lietuviš • visa tai gal atrodo tiktai S. Radzys, Chicago........... 2.00
mene ir Lietuvos Lais
Drasutienė, Oak Park .. 5.00
kam laikraščiui išsilai įdomus
nuotykis, o A.
vės Komitetu, buvo su
V. Bulota, Chicago •••••••••• 5.00
kyti.
mums visa tai arti šir M. Vaišnys, Philadelphia 2.00 sitarta, jog šiai Brazins
Bet šalia pinigo reika dies, kaip įvykis su ar K. Čepas, Elon College ... 2.00 kų gelbėjimo akcijai tu
linga ir naujų skaitytojų. timiausiu žmogumi. Tad O. Mironaitė, Chicago .... 10.00 ri būti įjungti visi lie
Daugelis senųjų miršta. štai čia ir yra tas skir V. Vitkus, Rochester.......2,00
tuviai, visos mūsų orga
Būtų sveikintinas daly tumas net informacinėje V. Kavaliūnas, Cleveland .. 5.00 nizacijos ir tą veiklą ko
V. Juodvalkis, Panorama
kas, jei į jų vietą įsijung spausdinių sferoje.
ordinuos VLIKas.
City......................... 10.00
tų nauji skaitytojai. Laik
Organizacijos ir pa
Spaudos mėnuo turėtų
raštis be skaitytojų, tai
Visiems aukojusiems Dir vieniai asmenys pasiun
kaip armijos vėliava be vykti akcijos ženkle. Jo’ va nuoširdžiai dėkoja.
SIBIRO
tė, kiek VLIKui dabar ži
noma, virš tūkstančio
telegramų ir Turkijos vy
TREMTINĖS
riausybė aiškiai matė,
jog Bražinskai nėra vie
UŽRAŠAI
SKAITYTOJAMS PAGEIDAUJANT, RĖMĖJU VAJUS PRATĘSIAMAS
ni. Lietuviai parodė, kad
reikalui esant gali dirb
IKI Š. M. GRUODŽIO 1 DIENOS
ti vieningai ir efektin
gai.
ALT pilnai pritarė val
dybos nario kelionei į
DIRVA
Turkiją ir laikė jį mūsų
6907 Superior Avė.
veiksnių atstovu. Aš su
Cleveland, Ohio 44103
ALT pirmininku inž. E.
Bartkum lydimi Lietu
Siunčiu........ dol. ir prašau atsiųsti
vos atstovo Washingtone
Stefanijos Rūkienės atsiminimų H dalį
p. J. Kajecko pirmadie
"Grįžimas Į laisvę".
nį, spalio 26 d. lankė
mės valstybės Departa
........ egz. kietais viršeliais, kaina
mente prašydami para
6 doleriai;
mos. Tą paCią dieną lan
.... egz. paprastais viršeliais su
kėmės turkų ambasado
je.
aplanku, kaina 5 doleriai

BRAŽINSKŲ BYLOS SPRENDIMAS
GALI ILGAI UŽSITĘSTI

DIRVA

OIRVOS^ĖMĖJAI

SPAUDOS MĖNUO

JAU IŠĖJO IŠ
SPAUDOS

KURIS DIRVOS SKAITYTOJU BUS LAIMINGASIS?

— Ar tokiais netikė
tais atvejais yra naudin
ga asmeninė nekoordi
nuota iniciatyva?
KURIS DIRVOS SKAITYTOJŲ bus laimingasis? Vieną savaitę atostogų dviems asmenims Jazbučių
vasarvietėje 8910Collins Avė. MiamiBeach, Floridoje, pasirenkant nuo 1971 m. gegužės mėn. iki 1971 m.
gruodžio mėn. galės laimėti Dirvos rėmėjas, šias atostogas Mary Annette Vilias savininkai p. Jazbučiai
paaukojo Dirvos rėmėjams. Jos bus paskirtos burtų keliu. Ponams Jazbučiams už auką nuoširdžiai dė
kojame.

— Kiekviena asmeni
nė veikla, jeigu ji pasi
tarnauja lietuvių reika
lams, yra sveikintina,
bet mes, VLIKo valdyba

Mano adresas: ......................................................................
• (pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

1970 m. lapkričio 18 d.

DIRVA

Nr. 86 —

Ar taip leistina elgtis su
Donelaičio palaikais?
Sušlykštinto pavadini
mo vietovėje Cistyje
Prudy Kaliningrado sri
ties rajone, kuri anks
čiau švietė lietuviams
savo poetišku Tolminkiemo pavadinimu, atra
do Kristijono Donelaičio
palaikus. Neteko patir
ti, kokiais įrodymais

procese, kada irgi suge
bama iš sugedusio že
mėje išbuvusio veido, ar
ba iš sutinusio vande
nyje skenduolio veido,
per kosmetiką ir foto
grafiją, atgauti gyvojo
veido identitetą.
Kokiais savo būrų žo
džiais, kokiu jų posa
kiu atsilieptų Donelaitis
į tą V. Urbonavičiaus

remtasi patvirtinti, kad
atrastieji palaikai yra
tikri, autentiški didžio
jo būrų gyvenimo homero Donelaičio palaikai.
Tarybinė spauda neabe
joja autentiškumu. Gal
būt buvo kapas, antka
pis, užrašas.
Kapas buvo atkastas,
palaikų kaulai buvo ati
dengti ir smalsios tyri
nėtojų rankos ėmė var
tyti kaulus, keisti jų am
žinam poilsiui atsidavu
sią poziciją. Tolminkie
mio žepielė globojo būrų
dainiaus žemiškąjįkūną.
Palengva jis tirpo toje
žemėje, jungėsi su ja ir
atidavė save jai. Bet Cis V. Urbanavičiaus rekonstruo
tyje Prudy dvasia nelei tas K. Donelaičio portretas.
do Donelaičiui užtarnau darbą ir K. Korsako pri
tai ilsėtis, kad ir didžiu tarimą? Bet, štai vei
lio poilsio jis vertas, su dą atstatė, gavo "portre
kūręs šimtmečiams sa tą", ir visi dailininkai,
vo Metus. Tutanchamono kurie piešė intuityviai
liekanas padėjo į muzie Donelaičio atvaizdą (P.
jų. Faraonų mumijos ten - Kalpokas, V. Grybas, P.
kiną smalsuolių žvilgs Rimša, V. Jonynas, V.
nius. Kas kad prieš tūks - Jurkūnas, K. Bogdanas,
tančius metų, geisdami A. Aleksandravičius, S.
praamžino poilsio, jie slė Ušinskas, ir kt.jbuvoeli
pė savo palaikus pira minuoti iš K. Donelai
midžių įsčiose. Dabar čio portreto improviza
jie, kaip prekės, išstą.Prieš mus dabar
tyti..po muziejinių stik . vimo.
V. Urbonavičiaus por
lų dangčiais.
tretas. Įkvėpto ir kieto
Su tuo pat principu ei - žvilgsnio, kiek nedrą
ta atkasti Donelaičio ka siai skeptiško veido, dar
pą. Smalsumas stumte nesenas (Donelaitis mi
stūmė atsiekti tikslą: pa rė peržengęs per 65 me
gal kaž kokius veido bruo
vyras, dailiai sušu
žų atkūrimo metodus iš tus)
kuotas,
ir gana vėšlių,
kaukuolės atrasti gyvo bet tvarkingai
apkirptų
veido atvaizdą. Tūlas V. antakių.
Urbonavičius įsižadėjo
Mokslinis veido re
tai padaryti. "Socialisti konstrukcijos
nio realizmo" nuotaiko buvo, neva, procesas
atrastas
se Kostas Korsakas ta prof. M. Gerasimovo.
rė: iškyla naujas užda Tad Gerasimovo gabu
vinys kuo plačiau išpo mai atstatyti veidą iš
puliarinti tikrąjį K. Do kaukuolės ir buvo pade
nelaičio portretą, pakei monstruoti Cistyje Pru
čiant juo ligišiolinius ta dy vietovėje, atkasus Do
riamuosius poeto portre - nelaičio kapą. Gal apsi
tus. Šiuo atveju mūsų dai • verks dėl to- naujo tulininkų vėl laukia didelis tanchamono prietykio po
kūrybinis darbas — re etas K. Bradūnas savo
miantis dabar jau turima naujame rinkinyje, ku
autentiška veido rekons riam jis davė Donelai
trukcija, sukurti įvai čio kapo titulą?
rios rūšies, pakirties
Nežinome Gėrasimobei interpretacijos jo me vo veido ar kaukių kos
ninius portretus. (Švy metikos metodo. Bet ar
turys, Nr. 13).
įmanoma iš kaukuolės
Koks džiūgavimas, ko atstatyti žvilgsnio savy
kia atradimo ekstazė! bę, būdinga veido struk
Kodėl šia proga nepa- tūros detalę šukuoseną,
kišti, kam reikia, min lūpų liniją, manerą iš
ties ir Tolminkiemiui reikšti save lūpų jude
grąžinti jo gražųjį vei siais, nosies forma (nes
dą, j° gražųjį vardą? nosies kremzlė nepatva
Juk sunku ir išniekin ri), ausų formą, esmi
tiems Donelaičio palai nes raukšles veide, net
kams ilsėtis "Kalinin skruostų iškilimas arba
grado" srity.
įdubimas žemiau žandi
Tad, tam smalsumui kaulių linijos yra visiš
patenkinti, turėti būrų kai problematiškas da
dainiaus ir lietuvių ho- lykas, atstatant veido iš
mero "portretą", spevaizdą. Tuo tarpu šios
cas V. Urbonavičius at detalės, kaip daugelis ir
skiria Donelaičio kau- kitų čia nesuminėtų su
kuolę nuo jo skeleto, var daro pilnutinį autentiš
to ją vienaip ir kitaip ką veidą.
matuodamas, išgauda
Beaiškinant veido at
mas veido esminių bruo statymo iš kaukuolės me žų iliuziją, taškų santy todą, mums teko patirti,
kį, proporcijas. Jis atlie kad čia, kaip lavono kos
ka su Donelaičio kaukuo - metikoje, viskas yra tik
le daug komplikuotes- priartėjimas, bet ne aunius triukus, kurie at- tentika. Daug ką pasako
liekami taip vadinamo lavono identifikacijoje
lavono "kosmetikos" dantys, dantisto darbas,

protezai. Tai yra beveik
neklaidinga lavono, kad
ir visiškai sutrūnijusio
kosmetikoje svarbu tam
tikri dažai užkloti su
gedusio veido bruožus,
taip atstatytą veidą foto
grafuoti, ir fotografiją di
dinant arba ir mažinant,
sugauti gyvo veido pri
gimtį. Senų lavonų indentifikacijai greta kaukuo
lės savybių naudojama
daug specifinių griaučių
kaulų. Kalbant apie kaukuolę, tenka pabrėžti,
kad ji dalinai atstato vei
do savybes. Yra visa sis
tema taškų, kurie nuro
do atstumus nosies dau
bos nuo dantų linijos,
veido plotį, akių daubos
nuo žandikaulio. Kaktos
aukštį ir plotį. Ausų nuo
tolis nuo akių, nosies
arba dantų linijos pažy
mėto matavimui taško.
Gerai nustatoma smakro
forma...
Bet visa tai nesuteikia
davinių apie veido audi
nius. Ir jeigu Pompėjos
mirusiųjų veidai išliko
net su kančios įspaudu
veide, tai buvo dėl to,
kad jie buvo prezervuoti karštuose pelenuose ir
lavoje. Donelaičio lavo
nas trūnijo ir kito natū
ralioje dekompozicijos
padėtyje. Jo kaukuolė,
talpinusi genialius jo
smegenis, kišdama že
mėje turėjo prarasti vei
do audinius. Jos išliku
si forma gali patenkinti
atsakymus į smalsius
klausimus: kokio didu
mo, kokios esminės for
mos, koks veido platu
mas , koks, pagaliau, bu
vo jo smakras, ar aukš
ti buvo jo žandikauliai,
ar buvo nosis plati ir
nosies daubos iki dantų
linijos...
Bet jau nosies forma,
šnervių angos, kremzlinė pertvara, viskas kas
teikia veidui individualu
mą sugenda ir išnyksta.
Visiškai nyksta lūpos,
kurios viena iš ryškiau
sių veido dalių. O ką jau
kalbėti apie veido odos
raukšles, įgulusias lini
jas tarp nosies ir burnos
kraštų. Ką jau kalbėti
apie akių ir žvilgsnio iš
raišką. Amerikos kny
gynuose mums neteko at
rasti M. Gerasimovo me
todo, kaip stebuklingai
įmanoma iš kaukuolėsiš
gauti gyvojo veido portre
tą. Ar nebus tik tai "iš
radimas", panašus į pir
muosius elektros, lėktu
vo ir atomo atradimus,
kuo taip ima garsintis
propagandiniai rusų lei
diniai?
Esame tikri, kad Do
nelaitis, žvilgterėjęs į
"autentišką" V. Urbona
vičiaus sukurtą portre
tą, ištartų savo Seimo

lūpomis:
— Ak, tarė Seimas,
— bengi paliauk su paša,
ka savo!
Jau per daug dyvųl
Jau ausys mūsų pra
skudo.
Autentiško
Donelai
čio portreto ieškojimu
pagal M. Gerasimovo me
todą V. Urbonavičius įsi
jungė į visą lietuvių dai
lininkų Donelaičio atvaiz
dų grandinę. Lietuviams
dailininkams pavaizduo'
ti Donelaitį reiškė pa
vaizduoti dvasią, slypin
čią Donelaičio rašte.
"Socialistinio realizmo"
eroje Donelaitį vaizduo
ti užtenka jo kaukuolės f
masės. Prie šio "meto^
do" bet gi reikia veido
sugestijonuojančių bruo
žų. Todėl į "socialisti
nį realizmą" įnešamas
romantiškas elementas
— portrete atgimsta pa
lyginamai jaunas vei
das. Bet kiekviename lie
tuvių dailininkų portrete
jau buvo beveik autentiš
kai išlaikytos veido pro
porcijos-, nes tai atremta
į etninį lietuvio galvos
ir veido tipą. Kito tiktai
veido dvasia. Bet ar spin dinčią veide dvasią gali
ma atstatyti iš kaukuo
lės? Tai blefas. Tai ga
lima atstatyti tiktai iš
rašytojo raštų. Todėl me
todas, su .kuriuo lietu
viai dailininkai atstatė
mums multi-platų Do
nelaičio veidą yra tik
resnis už GerasimovoUrbonavičiaus quasimokslines pastangas.
J. GI.
DAIL. ANTANO
RŪKŠTELĖS KORINIŲ
PARODA NEW YORKE
Dail. A. Rūkštelės paroda
įvyko š. m. spalio 31 ir lap
kričio 1 d. Kolumbo Vyčių
salėj, Woodhaven, N. Y.
globojama Lietuvių Moterų
Klubų Federacijos, kuriai
vadovauja Vincė Jonuškaite-Leskaitienė.
Oficialus parodos atida
rymas buvo sekmadienį, ku
rį atliko Lietuvos Generali
nis Konsulas A. Simutis.
Dailininko kūrybą apibudi
no dr. Genovaitė Vebrienė,
iš New Haven, Conn., kuri
tarp kitko kalbėjo:
"Šiandien turime retą
progą pažinti, pasigrožėti
grynai lietuviška dail. A.
Rūkštelės kūryba, mums
primenančia matytus, bet
nepasiekiamus vaizdus. Mū
sų žemės, gimtojo krašto
gamtos grožis yra neatsie
jama mūsų lietuviškos sie
los dalis. Argi galim įsivaiz
duoti Lietuvą be jos spal
vingų siūbuojančių javų
laukų, be jos ošiančių pušy
nų, be mielų Nemuno pa
krančių. Mūsų akyse slenka
soduose paskendusios ūki
ninkų sodybos, rūtų darže
liai, į dangų tartum strėlės
kylantys bažnyčių bokštai,
pakelių kryžiai, rūpintojė
liai, laukų artojai, šieno
grėbėjos. Tai gal iliuzijos ir
svajonės. Tos svajonės ieš
kom visur, taipgi ir daili
ninko drobėse."
"Dail. A. Rūkštelė yra iš-

J. GRAUDA

Apie bėdas su pornografija
Prieš kurį laiką mums teko informuoti gerbia
muosius skaitytojus, kur nuvažiavo milijonas dole
rių, paimtas iš visų mūsų mokesčių. Tas milijonas
dolerių, mes sakėme, nuvažiavo atmokėti darbą ir
medžiagą prezidento Johnsono paskirtai komisijai
išaiškinti, pagaliau, amerikinei publikai: kas yra
pornografija ir kokį poveikį į visuomenę ir jos pas
kirą narį turi ta neišaiškinama pornografija.
Komisijos nariai krutėjo ir spurdėjo porą metų
kol išperėjo begalvį viščiuką iš didelio ir labai pur
vino kiaušinio.
Ir čia mes pasijutome gana apgailėtinoje padė
tyje: mes neturėjome pakankamai gabaus "researcher’io", koks buvo mūsų bronzinio Cvirkos-Railos
kazuse Pr. Narušonis iš OueenFalls. Cvirkos-Rai
los kazuse Narušonis mums tarė: taip, nekitaip. Por
nografijos kazuse mes suklydome. Mes kalbėjome
kad iš tamstų, gerbiamieji skaitytojai kišenių por
nografijos definicijai iškepti paimta milijonas dole
rių. Paimta, gerbiamieji du milijonai dolerių. Štai
kur mums trūko Pr. Narušonio talkos! Nevisai lai
ku jis atsiliepė į mūsų spurdėjimą iš tolimojo Idaho (Gal būt per bobų vasarą kasinėja sau, vyras.,
Idaho bulves).
(Šš... kalbant konfidencialiai, mūsų detektyvai
ieškojo Idaho valstijos telefonyne Pr. Narušonio var
do ir neatrado. Vyras neturi ten telefono...)
Tad, išleidę mūsų porą šimtų milijonų dolerių
tie niekadėjai vis dėl to šį bei tą atrado. Jie atra
do, kad pornografija yra šiaip nekaltas reiškinėlis
visuomenėje, kaip panašiai vietos vaizdinių atviru
kų prekyba. Pravažiuoja turistai ir nuperka atviru
ką. Atrado dar, kad pornografijos klientai yra bal
tieji, vedę vyrai, maždaug viduramžiai, gerai pasi
turį. Nešioja klientai, esą, biznio eilutes, seka ma
das, turi kaklaryšius be priekaišto (o mes, nesusi
pratėliai, galvojome kad tai praščiausiojo vaizdo
hipiai).
Ir kad pornografijos biznio pajamos nėra du
biliionai dolerių, bet tik 574 milijonai!
Taip tarė ta komisija, kuri sužėrė savo tyri
mams atmokėti du milijonus mūsų pinigo, susaigstė 1053 puslapius savo tyrimo medžiagos. Argi bu
vo bet kur protingiau investuotas žmonių pinigas?
Dabar žinome: pornografija nekenkia, pornografi
ja ne visuomenės yra, bet pomėgis, biznelis tas ma
žytis (574,000,000 doleriai), nuo aštuoniolikos metų
amžiaus kiekvienas gali pradėti rinkti pornografinių
knygelių bibliotekas ir apkabinti savo buto ar kam
bario sienas hot-hot-hot ir art-art-art fotonuotrau
komis.
Pats William B. Lockhart, Minnesotos univer
siteto teisių mokyklos dekanas pasirašė tuos, mus
taip ramininačius tvirtinimus. Staiga iškilo projek
tas patikrinti tyrinėtojus. Ar jų gyvenimo būdas,
"gyvenimo filosofijos praktika", atitinka eilinio do
ro amerikiečio morales supratimo standartą? Ar
komisijos nariai neiškreipė esmės, ir vieton stan
dartinės doro ir natūralaus žmogaus moralės kiša
mums savo "naujos moralės" dėsnius?.
Kad projektas tikrintų pranešimą, o komisijos
"integrity" išliktų aukštumoje, kad senos moralės
ir "naujos moralės" sankryža praeitų pakankama
me moksliniame standarte reikia... pinigų. Todėl
du milijonai dolerių dabar eis tikrinti senos por
nografijai nustatyti komisijos asmeniškos mo
ralės klausimus. Tiktai, kada paaiškės, kas per
paukšteliai buvo komisija, galima bus suvokti, ko
vertas ir jos darbas.
Gal būt čia mes ir sužinosime tokį gyvybingą
mums klausimą, ar galima greta laikraščių siūly
ti pirkti ir pornografinius atvirukus. Juk tai pomė
gis, ir turistams skirta medžiaga. Pr. Narušonio
talka Čia ir mums gyvybinės reikšmės.
ugdytas Zarasų krašto, kur
tyvuliuoja žavingi ežerai,
stebėtino grožio pievos ir
laukai. Tremtyje turėjo
progos pažinti svetimas va
karų kultūras, šių madų
dail. Rūkštelė nesekė, nors
jas stebėjo ir vertino, bet
kaip menininkas jis liko sa
vitas, nepriklausomas. Jo
kūrybos pasaulis apsiribojo
Lietuva, kurios praradimas
tik dar padidino jautrioje

jo sieloje jos meilę. Tą vaiz
džiai rodo jo kūrybos gau
sumas ir spalvingumas. Jo
kūryboje mūsų paliktoji
Lietuva tebėra gyva, —
kalbėjo dr. G. Vebrienė. Be
to, ji supažindino su daili
ninko biografija.
I atidarymą atsilankė
gausus būrys nevvyorkiečių,
kurie po oficialios dalies
LMKF moterų iniciatyva
buvo pavaišinti kavute. (Eč)
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ANDREI AMALRIK

KAMBARIO KAIMYNAI
MANE ŠNIPINĖJA
Vienas atėjusių buvo Jūsų kaimynai dėl to
policijos uniformoje, kiT skundžiasi. Atrodo, kad
ti trys buvo civiliai. Pas jūs nedirbate ir organi
mane buvę svečiai susi zuojate pas save įtarti
jaudino. Uniformuotąjį nus susirinkimus.
aš gerai pažinojau, tai
— Aš nedirbu pilnu lai
buvo kapitonas Kisele- ku, nes mano tėvas ser
vas. Du iš trijų civilių ga ir jo invalidiškumas
buvo dar labai jauni ir oficialiai pripažintas,
dar neturėjo veide tos jis reikalingas mano
ekspresijos, kurią įpras priežiūros.
ta matyti pas aparači— Tad reikia, kad jūs
kus. Tretysis, vyresnio padėtumėte, — pertrau
amžiaus, buvo užsi kė jis mane.
maukšlinęs kailinę ke
— Visai teisingai, aš
purę ir turėjo daugiau padedu, — atsakiau.
profesinį žvilgsnį ir,
Aš stengiausi būti pre
kaip aš greit supratau, ciziškas savo atsakymuo
buvo tos grupės vyresny se, kad nebūčiau pertrau
sis.
kiamas.
Dalinai aš buvau pasi
— Viskas ką jums pa
ruošęs tokiam vizitui, sakojo apie susirinki
nors jaučiau nemalonų mus čia, tai melas. Aš
jausmą. Seniai žinojau, priimu mažiau svečių ne
kad esu sekamas vien dėl gu mano kaimynai ir vi
to, kad pažįstu daug sve sad tai būna mano drau
timšalių ir sovietinių ra gai.
šytojų. Jiems galėjo atro
— Tai jūsų draugai?
dyti, kad aš bandau už- — paklausė civilis su kai
megsti kontaktą tarp tų line kepure nurodyda
dviejų grupių.
mas į Plavinskį, CorenAš nežinau, kokie kal goldą ir diplomatą.
tinimai prieš m ane tada
— Taip, — atsakiau.
buvo surinkti, bet matyt
— Prašau parodyti s a
dėl mano nesvarbumo, vo asmens doumentus,
anketa nebuvo vedama už — paprašė jis ofici
tenkamai smarkiai. Jau aliu balsu.
1963 m. pavasarį vienas
— Parodykit pradžioj
iš saugumo narių teiravo man savo pažymėjimą.
si apie mane žurnale
— Štai, — pasipikti
"Sportas užsienyje", kur nęs dėl scenos kurią aš
aš dirbau kaip archyvis- jam padariau, pasakė jis
tas. Aš abejoju, kad jie atkišdamas savo pažymė
ką nors apie mane suži jimą, bet neišleisdamas
nojo.
iš rankų. Tai buvo teisin
Kiek vėliau sekimą gumo policijos leitenan
pavedė mano kaimynei I. to pažymėjimas. — Jūs
Kogan, pagyvenusiai mo galite pasižymėti mano
teriškei. Ir greit po toji pavardę.
gavo darbą policijoje pa Bet aš nepasižymėjau
sų skyriuje. Kadangi su pavardės, nes tas nieko
ja aš nesikalbėdavau, tai
jos vienintelis uždavinys
buvo pranešinėti saugu
mui, kas pas mane lanko
si ir su kuo aš kalbu te
lefonu. Bet ji buvo silp
na žinių rinkime ir vė
liau sekti buvo pavesta
Kai praeitą pavasarį, Lee
kitam mano kaimynui N. Pierce ir aš, pradėjome or
Jakhovski, su kuriuo aš ganizuoti krašto vieningu
buvau pažįstamas iš jau mo motorkadą ir atitinka
nystės laikų, dar vaikais mą peticiją, tai niekad ne
būdami kartu žaizdavom tikėjome, kad šiuo reikalu
švino kareivėliais. Jam kada nors teks važiuoti į
buvo pavesta arčiau ma Baltuosius Rūmus ir net tu
nęs laikytis ir pažinti ma rėsime progos šu preziden
no draugus. Tokiu būdu tu Nixonu pasisveikinti.
mėnesį gavome laiš
jis gaudavo kvietimus į Praeitą
ką
iš
Baltųjų
Rūmų, kvie
visas dailės parodas ir čiant mus atvažiuoti
į Wastengdavosi būti visur shingtoną ir asmeniškai
kur tik aš dalyvaudavau. įteikti virš 10,000 parašų,
Be jų dar buvo sumo kurių rinkimą mums teko
bilizuoti inspektoriai se koordinuoti.
kimui ir nuo 1964 m. la
Surinktos peticijos buvo
bai dažnai pradėjo pas gražiai įrištos specialiame
mane lankytis kvartalo medžio viršelyje su meniš
policijos atstovas, kad kai išdeginta lietuviška
sužinojus kur ir ką aš juosta ir žodžiais, ”United
we stand ...”, "Vienybėje
dirbu.
Nežiūrint to aš ir to ištversime”. Viršelį paruo
liau susitikdavau su sve šė dailininkė Alona Pesytė.
timšaliais draugais, nes Visi kurie šį viršelį matė,
mano požiūriu, tai nebu labai gyrė jo skoningą orvo nieko nusikalstamo ir ginalumą.
Kai nuvažiavome į Bal
aš nemačiau kokį blogį
tuosius
Rūmus, tai mus la
man gali padaryti mano bai mielai
ir vaišingai pri
kaimynė, kuri buvo vi ėmė prezidento
štabo narys
sai neraštinga, perduoda Michael J. Farrell,
pareikš
ma pranešimą, kad pas damas, kad jis specialiai
mane apsilankė svetim mus šiai dienai ir šiai va
šalis.
landai pakvietė, kad turėtu
Ir dabar aš turėjau vi me progos dalyvauti, kaip
sa tai pasiaiškinti žmo Baltųjų Rūmų viešnios, Ru
gui su kailine kepure. munijos prezidento Ceau— Vadinasi duodatein- sescu priėmime. Ta proga
terview? — pasakė jis teko mums pamatyti visas
vos peržengęs slenkstį. didingas iškilmes ir pasi
— Kokį interview? — sveikinti su prezidentu
paklausiau aš nustebęs. Nixonu.
Po iškilmių Michael Far
— Laikas pasidaryti
protingu, — pasakė jis rell pareiškė, kad preziden
balsu, kuris atrodė lyg tui buvo pranešta apie mū
nuoširdus patarimas. — sų žygį ir jis labai įvertin

nepadės. Iš pat pradžių
aš atspėjau, kad prieš
mane yra svarbus iš
Maskvos saugumo tarny
bos asmuo.
— Tokiu būdu jūs nie
kur nedirbate? — tęsė
jis toliau tikrindamas
mano pasą.
Aš pabrėžiau, kad ne
turiu pastovaus darbo,
bet uždirbu pragyveni
mą iš laikinų darbų.
— O jūs kur dirbate?
— paklausė jis Plavinskio.
— Aš dirbau televi
zijoje.
— O jūs kur dirbate?
— toliau griežtu balsu
paklausė abiejų ameri
kiečių, lyg ir jie niekur
nedirbtų.
Bet priešingai Plavins
kiui ir man, abu ameri
kiečiai dirbo, vienas
amerikiečių ambasado
je, kitas Newsweek agen
tflroje.
— Ir tai jūsų draugai?
— pasakė jis grąžinda
mas jiems dokumentus.
Ar jau seniai esate susi
rišę?
— Susirišę? Kodėl su
sirišę? Mes pasižįsta
me, bet nesame susiri
ši.
— Ko jie čia atėjo?
— Jie nori pažiūrėti
paveikslų.
• — Taip, mes atėjome
pasižiūrėti paveikslų, —
kartu atsakė diplomatas
ir žurnalistas.
Abu jie buvo išgąsdin
ti ir bijojo, kad jų išėji
mas nebūtų nukreipas į
Kutuzovski arLubiankos
kalėjimą.
(Bus daugiau)

0. KEZIENE ĮTEIKE PREZIDENTUI
10,000 PARAŠU PETICIJĄ
damas mūsų įdėtas pastan
gas, pats asmeniškai nega
lėdamas dėl savo labai daug
priešrinkiminių įsipareigo
jimų priimti šias peticijas,
delegavo jį, Michael Farrell,
priimti ir jo vardu padėkoti
už darbą krašto vieningu
mo naudai.
Kalbėdama su M. Farrell
ypatingai pabrėžiau, kad
mes buvome tik koordenatorės šių peticijų ir lietu
viai, ypatingai "Laisvės žiburoi” klausytojai ir klubo
nariai, nepaprastai uoliai
rinko šiuos parašus.
Šiuo oficialiu peticijų pri
ėmimu, nesibaigė mūsų
nuoširdus Baltųjų Rūmų
priėmimas. M. Farrell pa
skyrė vieną savo labai ma
lonią
padėjėją,
Cindy
Brumback, asmeniškai pa
rodyti tik mums vienoms
visus Baltuosius Rūmus.
Teko artimai pamatyti visą
ruošimąsi tam vakarui, ka
da turėjo būti priėmimas ir
koncertas Rumunijos prezi
dentui.
Užbaigiant savo įspū
džius, noriu pasakyti, kad
ši diena niekad neišdils iš
mano atminties. 10,000 pa
rašų iš tikro nėra toks di
delis skaičius ir todėl Bal
tuose Rūmuose parodytas
nuoširdumas ir pastangos
atlyginti mums už palygi
nus, šį kuklų žygį, yra tik
rai džiuginantys. Malonus
yra jausmas, kad tokiam
galingam krašte kaip Ame
rikoje, dvi paprastos mote
ris, savo pastangomis gali
pasiekti tokius aukštus val
džios organus, be jokių or-

Rašytojas Vytautas Alantas, kurio novelių rinkinys "Nemunas te
ka per Atlantą" neseniai išėjo iš spaudos.
A. Noraus nuotrauka

VIEŠPATS IEŠKO VIEŠPATIES
Jonas Švoba
Neseniai Nidos Knygų Klubas
išleido Vytauto Alanto "Nemu
nas Teka Per Atlantą" penkių no.
vėlių rinkinį. Dvi iš jų: "Viskas
galėjo ir kitaip susiklostyti" ir
"Ūgly Lithuanian" buvo Dirvos
prenijuotos 1966 ir 67 m., "Re.
ne__nsas Žemaitijoje" taip pat
Dirvoje buvo spausdinu. Tik
"Nemunas teka per Atlantą" ir
"Viešpats ieško Vešpaties" be
rods pirmą kartą viešai pasiro
do. Kaip paprastai Vytauto Alan
to novelės yra sodrios, giliai tu
riningos ir įdomios.
Vytautas Alanus parodo, kad
gero literato plunksna gali labai
gražiai įvilkti {dailiosios lite
ratūros formą skaudžias ir aktu
alias mūsų tautines problemas.
Tokios novelės, dramos ar ro
manai yra įdomiau ir maloniau
skaityti, negu tuščiaviduris, be
prasmis veikaliukas.
Čia norėčiau kiek platėliau
paliesti novelę "Viešpats ieško
Viešpaties", kurioje gvildenama
Mindaugo sūnaus Vaišvilko gyve
nimo drama ir tragedija. Vaišvil
ko asmenybė nebuvo populiari ir
plačiau nušviesu mūsų istorijo
je. Autoriaus pasiryžimas iš
kelti mūsų dailioje lieratūroje
Vaišvilko asmenybę, išryškinti
jį, o kartu ir visos lietuvių tau
tos Xni a. religinę ir politinę
krizę yra nuoširdžiai sveikinti
nas. Šiuo mūsų tautos gyvenimo
laikotarpiu Vytautas Alantas
stipriai domisi, jį tyrinėja ir pa
žįsta. Jau kelinta graži ištrauka
pasirodo literatūros laukuose
iš jo rašomo romano "Šventara
gis" iš VIII a. Novelė apie Vaiš
vilką grindžiama istoriniais duo
menimis ir rimtomis prielaido
mis.
Vaišvilkas buvo Lietuvos ka
raliaus Mindaugo sūnus, Lietu
vos valdovas 1264-67, rytų krikš 
čionių vienuolis, bandęs įtrauk
ti Lietuvą Volinijos -Haličoku
nigaikščių įtakon. Pavestas tėvo
valdė gretimas ir rytų krikščio
nių gyvenamas .sritis, todėl pats
priėmė rytų krikščionybę, kada
beveik tuo pačiu laiku jo tėvas
Mindaugas su savo šeima irdaugeliu kitų lietuvių krikštijosi
Romos krikščionybės apeigo
mis. Jis vadovavo karui prieš
Volinijos kunigaikštį Danielių, jį
nugalėjo ir privertė taikintis su
Lietuva. Taikai sustiprinti Min
daugo duktė, Vaišvilko sesuo,
ištekėjo už Danieliaus sūnaus
švarno. Vaišvilkas, tapęs vie
nuoliu, vykdamas J Graikiją ap
lankyti šv. Atoso kalno, savo

ganizacijų ar institucijų už
nugario. šiame krašte tik
rai kiekvienas individas yra
svarbus, — baigė pasakoji
mą Daiva Kezienė.

valdytas žemes pavedė vienam
Danieliaus sūnui, kaip Lietuvos
vasalui. Atgailaudamas už savo
ir šeimos nuodėmes, pastatė
vienuolyną ant Nemuno kranto.
Treniotą nužudžius, Vaišvilkas
atsisėdo savo tėvo karaliaus
Mindaugo sostan ir įsigalėjo
Lietuvoje padedamas Volinijos Haličo kunigaikščių ir valdymo
reikaluose pasidavė jų įtakai. O
1267 m. visą Lietuvos vyriausią
valdžią atidavė savo sesers vy
rui švarnui, svetimšaliui, ir
pats grįžo vienuolynam 1268 m.
Švarno brolis Levas, keršyda
mas, kad ne jam paliko, valdyti
Lietuvą, Vaišvilką nužudė.
Novelė prasideda Vilniaus pi
lyje puota ir Vaišvilko, kaipLie ■
tuvos valdovo, pirmuoju įsaky
mu, kad visi vyrai stotų po jo
vėliava ir būtų užgesinti pago
nybės aukurai, ir pažadu įves
ti Lietuvoje krikščionybę, ši jo
pažadą lietuviai sutiko tylomis,
gi dalyvaujantieji puotoje Voli
nijos didžiūnai ir šventikai
triukšmingu pritarimu. Tėvas
Mindaugas, spaudžiamas prie
šų, mėgino įvesti Lietuvoje
krikščionybę, ateinančią iš va
karų į aisčių žemes; sūnus Vaiš
vilkas bando krikštyti Lietuvą
rytų krikščionybe, kuri lietu
viams taip pat nebuvo svetima.
Ne vienas Vaišvilkas iŠ lietuvių
buvo ją pasekęs. Mindaugo bro
lio, Vaišvliko dėdės, Dausprun
go viena duktė buvo ištekėjusi
už Aleksandro Neviškio, kita už
Volinijos Danieliaus, Mindaugai tė už Danieliaus sūnaus Švarno.
Aišku, jos tekėdamos turėjo tap
ti rytų kunigaikštienėmis. Dau
sprungo sūnus Tautvilas dar
anksčiau už dėdę Mindaugą ap
sikrikštijo pas Rygos arkivysku •
pą. Daumantas, Vaišvilko išvy
tas, pabėgo J Pskovą, ten krikš rijosi rytų apeigomis ir valdė,
Lietuvai priklausė nemaža že
mių, kuriose gyveno rytų krikš činybės išpažintojai. Lietuviai,
nuvykę jų valdyti, priimdavo ir
jų tikėjimą. Iš vakarų ir šiau
rės kryžiuočiai nešė kardu ir
ugnimi vakarų krikščionybę J
aisčių žemes. Taip kad į Lietu •
vą veržėsi dvi krikščionybės
-- vakarų ir rytų, kurios viena
kitą keikė. Lietuviams ir ki
tiems aiščiams negalėjo pasi
rodyti, kad jų gobšiųjų priešų
krikščionybės būtų pranašes
nės, geresnės ir tobulesnės už
nuo amžių amžių pamiltus jų
protėvių dievus. Jie išgyveno
savo giminaičių vakarinių ir
šiaurinių aisčių likimą po kry
žiuočių krikščionybės letena Ir
taip pat tik su skaudančiomis
širdimis galėjo žiūrėti į kitos
krikščionybės teriojimą broliš
kų jotvingių. Ar galėjo lietuviai
ir kiti aisčiai lengvai atsižadė
ti savo protėvių dievų ir pasi

duoti jų priešų religijoms? To
dėl tiek Mindaugo mėginimas
įvesti vakarų krikščionybę, tiek
Vaišvilko — rytų baigėsi lygiai
tragiškai. Mindaugas turėjo už
krikštą aiduoti daug žemių Li
vonijos kalavijuočiams;, o Vaiš
vilkas -- pasiduoti Volinijos įta
kon. Tai gerai supranta V. Alan
to Vaišvilkas: ”... Nežinau, ar
ji (t.y. Lietuva) bus laiminges
nė su altoriais, kaip kad su sa
vo aukurais?... Dėl Lietuvos
vyksta didelės, varžytinės: Ro
ma tempia sau, Konstantinopolis
— sau. Kas laimės?.... Tada už
karališką karūną Livonijos kala
vijuočiai laimėjo daug žemaičių
žemių... dabar Voluinė už suteik
tą man paramą irgi tikisi įsiga
lėti Lietuvoje".
Kada maždaug po 56 metų vėl
pagalvojo apie krikštą Gedimi
nas, turėjo atsisakyti nuo to su
manymo, nes tam buvo priešin
ga Lietuva ir Lietuvos valdomi
rytų krikščionys. Kada Algirdas
su Kęstučiu sutiko krikštytis su
sąlygomis, apdraudžiamomis
Lietuvos gyvybinius interesus,
tada krikščionys atsimetė, nes
jiems reikėjo apkrikštytos ir
kartu pavergtos Lietuvos. Tik
Jogaila, padedamas brolių irVy
tauto, įvedė krikščionybę, bet
tuo neišgelbėjo Lietuvos, kurią
lenkai už padovanotą šventą
krikštą per šimtmečius čiulpė,
kol sučiulpė.
Rašytojas Vytautas Alantas
savo gražia novele "Viešpats
ieško Viešpaties" mėgina išryš
kinti lietuvių tautos XIII a. tą
religinę ir politinę krizę, pasi
gaudamas charakteringą to laiko
asmenybę — Vaišvilką. Vaišvil
kas buvęs pamaldus savo senie
siems dievams, aplankęs gal vi
sas Lietuvos ramoves, o tapęs
krikščioniu pasišventė naujam
Dievui, kurio ieškojęs visą gy
venimą. Tegul pats Alanto Vaiš
vilkas kalba: "Aš Dievo ieško
jau. Jaunas būdamas aš Jo ieš
kojau mūsų ramovėse, tapęs
krikščioniu -- tarp vienuolyno
sienų. Tam aš keliavau į Grai
kiją... Ten, ant Atoso kalno, jie
turėjo senų raštų, pargamentų ir
knygų... Iš jų aš sužinojau, kad
Egipto faraonai ir Romos impe
ratoriai laikė save dievais... O
galop kiek žydų karalių susidur
davo pirštais su Dievu... Ir tada
mano protą kaip žaibas apšvietė
mintis: karalių sostai stovi ar
čiau dievų, kaip vargšų lūšne
lės. šis pilies bokštas bus pas
kutinė man stebėjimo vieta: jei
ir nuo šio kalno aš nepamaty
siu jokių ženklų, mano klaidžio 
jimai baigsis, ir aš galutinai
užsidarysiu savo vienuolyne..."
Taip ir įvyko. Ir iš Vilniaus pi
lies bokšto Vaišvilkas nepama
tęs Dievo. Per trejus metus val
dymo paseno, pavargo, atsisa
kė nuo Lietuvos karaliaus sos
to ir užsidarė vienuolyne. Maž
daug po metų švarno brolis Le
vas pasikvietė Vaišvilką į Vla
dimirą vienos puotos metu iš
plūdo ir nužudė. Vaišvilkas pir mą kartą pamatęs skirtumą tarp
lietuvio ir ruso. Bet jau buvo
pervėlu. Jo tėvas Mindaugas
krikštijosi gelbėdamas Lietu
vą, o Vaišvilkas priėmė naują
tikėjimą, atgailaudamas ir ieš
kodamas dangaus, bet abiejų li
kimas tas pats. Novelės pava
dinimas "Viešpats ieško Vieš
paties" Vaišvilko atžvilgiu yra
visiškai vykęs. To laiko Lie
tuvos valdovai turėjo ieškoti
išeities iš tos religinės kri
zės ir painiavos.
Pati novelė neiškrypsta nuo
istorinės esmės. Vaišvilko pa
sodinimas Vilniaus pilyje ir
Traidenio Kernavėje atrodo, kad
taip pat nenusižengiama Lietu
vos istorijai, nes tai galėjo bū
ti. Novelę vietomis skaitai kaip
istorinę kroniką, vietomis kaip
dramą, ir ji užbaigiama tikra
lietuvio krikščionio idealisto val
dovo tragedija, kuris žūsta nuo
ruso krikščionio, kerštingo, re
alisto kunigaikščio žiaurios ran.
kos.
Mažokai mūsų dailiosios li
teratūros kūrėjai susidomi mū
sų tautos praeities temomis. O
mūsų tautos praeitis yra tur
tinga, ir jos gelmėmis naudojo
si savo kūrybai svetimšaliai.
Tędėl labai malonu, kad Vytau
tas Alantas savo miklia plunks
na dažnai užgauna mūsų tautos
senesnę ir vėlyvesnę praeitį lie
tuvių dailioje literatūroje. Bet
ir šiam novelių rinkiniui iš
leisti V. Alantas turėjo ieškoti
mecenatų. Ką ui reiškia? Nė
ra knygos pirkėjų Ir ;k. ittojų. Tai yra dar baisesnis reį kalas, kad mūsų literatų šauks
mai neliktų balsas tyruose.
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SOVIETŲ LĖKTUVŲ GROBIKAI IŠKELIA MORALĖS
DILEMĄ LAISVAJAM PASAULIUI
Los Angeles Times
rašytojas Ernest Conine, spalio 25 d. numery
je labai įžvalgiai pri
statė šio straipsniopava
dinime nusakytą dilemą.
Žemiau duodame sutrum
pintą straipsnio vertimą
savo skaitytojams maty
ti, kad Laisvasis pasau
lis nesutinka su Sovieti
niais tvirtinimais.

žinoma, tačiau, nė vie
nas lėktuvas nebuvo nu
varytas per Sovietinę šie
ną, iki pastarojo įvykio
(Bražinskų — Red.).
Rusų pareigūnai, aiš
ku, gerokai erzlus, kad
turkai neseka danųpavyz
džio, kurie įkalino lėktu
vo grobiką, privertusį
lenkų lėktuvą pasukti į
Kopenhagą, tačiau atsi
sakė jį išduoti lenkams.
***
Šiuo gi atveju Maskva
Vakarų
žurnalistai reikalauja netiktai lie
praneša iš Maskvos,kad tuvių tėvo ir sūnaus ati
rusai rodo stiprų susi duoti teisman, bet Mask
domėjimą tėvo ir sūnaus va reikalauja teisti juos
likimu, kurie papildėpir Sovietų valstybėje. So
mąjį žinomą sovietinio vietinis režimas gerai
žino, kad kelių metų ka
lėktuvo grobimą.
Šio jų smalsumo aukš linimas Vakarų kalėji
čiausias punktas yra me nėr a pakankama baus
klausimas, kurį vienas mė Sovietų piliečiui, des
teletipo mechanikas taip peratiškai siekiančiam
išreiškė: ar turkai nuta pabėgti iš savo krašto.
Maskvos
požiūriu
rė suteikti jiems politi
svarbiausia yra įrodyti,
nę egzilę?
Nesuklydus, tenka tar kad būsimas lėktuvo gro
ti, kad ir Kremliaus bikas tikrai žinotų, kad
žmonės to pat klausimo nėra galimybės išvengti
apimti. Jie stengiasi pa tikro ir sunkaus sovie
garsinti tai per vyriau tinio teisingumo.
Viskas tai Amerikoje
sybinį dienraštį Izvesti
ja, ir kitaip, kad pabėgė ir kitose civilizuotose
lių neišdavimas turės valstybėse surišta su mo
numesti "šešėlius" ant raline dilema.
Sovietijos - Turkijos san JAV ir daugis kitų vals tybių priguli prie Tokijo
tykių.
Sovietų režimas tie konvencijos kuri reika
siog neprileidžia min lauja sugrąžinti įgulą,
ties, kad priverstinis keleivius ir lėktuvą. So
lėktuvų nulėkdinimas ga vietų Sąjunga prie to ne
priklauso.
lėtų tapti įprastas.
Washingtonas taip pat
Turi būti -įtvirtintas
remia
pasiūlymą sukur
principas, kad obalsis
ti
tarptautinį
sandėrį,
"Mylėk Rusiją, arba iškur
pasirašiusios
valsty
sinešdinkt', nėra tas pa
būtų
įpareigotos
ar
bės
sirinkimas, kuris atvi
ba
bausti
grobiką,
nusi

ras Rusijos piliečiui.
leidusį
jų
jurisdikcijos
Juk Rusijos piliečiai
privalo turėti galiojan teritorijoje, arba išduoti
čius vidaus pasus nuke jįTačiau toks sandėris
liauti iš vieno savo rajo
nebus
vertas ir popierio
no į kitą Sovietinės Ru
ant
kurio
tas parašyta,
sijos ribose. Šioks toks
kol
Kuba,
Sovietų
Sąjun
turizmas
leidžiamas,
ga
ir
kitos
komunistinės
kaipo atlyginimas už ge
rą ir lojalią tarnybą. Ke šalys sutiks būti tuo su
lionės į Vakarus gi dau rištos, įskaitant čia ir
giausia paskirtos biznio, arabų kraštus.
Kuba jau sutinka do
mokslo ar kultūrinėms
delegacijoms.
Senieji žmonės arba
merginos, kurios teka
už svetimų piliečių dar
turi progų emigruoti.
Bet, jeigu esi žydas, no
rįs vykti į Izraelį, arba
paprastas, eilinis rusas,
kuris tikisi, kad kitur
bus geriau gyventi, gali
mybės emigruoti tampa
minimalės.
Pagunda pagrobti lėk
tuvą prie tokių sąlygų
yra ypatingai stipri —
bet galimybė ir taip pa
bėgti darosi dar mažes
nė, kaip Vakaruose, nes
bausmės yra labai žiau
rios.
Lėktuvų aptarnautojai
Aeroflote, didelėje sovie
tų lėktuvų linijoje, aiš
kiai įpareigoti priešintis
grobimui, kad tai turėtų
grėsmę keleiviams. Iki
šiol neatrasta ir atvejų,
kaip elgtųsi pilotas, kada
jam grąsina ginklu.
Ir pastarajame atvejy
je, kada lėktuvas buvo nu
varytas Turkijon, prie
šinimasis grobimo pas
tangoms nesiliovė, kol
patarnautoja buvo mirti ELENA KEPA LAITE
nai peršauta, abu pilotai
sužeisti, ir dar sužeis
Šiuo metu New Yorke
tas vienas iš keleivių. vyksta skulptorės Ele
Nežiūrint tokių apsau nos Kepalaitės kūrinių
gos px amonių, žinomos paroda Phoenix galerijo
kelios lėktuvų grobimo je. Išstatyta 19 skulptū
pastangos Sovietų terito rų, atliktų bronzoje, ir
rijoje per keletą pasta keletą piešinių.
Ši paroda atidaryta lap
rųjų metų. Bet gi, kiek

mėtis bent kiek tuo klau
simu, ir galvojama kad
nervingi dėl pastarųjų
dienų grobimų rusai įsi
jungs į pasitarimus.
Tačiau visa tai yra ab
soliučiai tik spėjimas,
kad Maskva prisiims vie
ną ar kitą formulę, kad
šalis, kur nusileido gro
bikas bus įgaliota teisti
grobiką, ar išduoti jį.
Komunistų kraštai gei
džia grobiko išdavimo.
Net gi atvejuose, ka
da pabėgėliai veržiasi iš
komunistinio krašto,abe
jotina kad vienas lėktuvo
keleivis turi teisę sta
tyti kitų keleivių gyvy
bes pavojun. Nors jis bė
ga nuo režimo ar socia
linės sistemos kuri jam
nepakenčiama, jis stato
pavojun gyvybes žmonių,
kurie jam nieko nepada
rė.
Jeigu įgulos narys bū
na sužeistas ar užmuš
tas , kaip buvo šiuo atve
ju, Aerofloto lėktuvo nulėkdinime Turkijon, sa
vaime aišku, kad nusi
žengėlis supranta, kas jo
laukia sugrąžinus jį at
gal sutikti jo šalies teis
mą ir bausmes.
Bet jeigu joks žmo
gus nėra sužeistas, mo
ralinė dilema aštrėja.
Grobimo
nusižengi
mas šiuo atveju turėtų
būtų baustinas. Bet kas
gali bausti? Argi mes,
ir kitos demokratinės
valstybės galim sueiti į
tokią sutartį su komunis tais, kad atmes tumėm po
litinę priebėgą kiekvie
name atvejyje ir siųsti
bėglius atgal?
Jeigu čia atsakymas
būtų taip, mes nugrimztumėm į stiprų sa
vo kaltės pajutimą. Jei
gu atsakymas yra ne,
mes galime gal būt pa
miršti apie komunistų
kooperavimą tarptauti
nėje sutartyje, kuri mė
gins sustabdyti lėktuvų
grobimus.

Lietuvių Šaulių Sąjungos Tremtyje centro valdybos pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas,kurio šauliškos veiklos 50 metų sukaktis bus atžymė
ta gruodžio 12 d. Detroite.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvos Kariuome
nės Šventė lapkričio 22
d. bus paminėta sekan
čia tvarka: Lietuvių ra
dijo valandėlės duos
šventei pritaikintą pro
gramą. Pamaldos už žu
vusius ir mirusius ka
rius ir šaulius 10:30 vai.
šv. Antano bažnyčioje.
Pamaldose organizaci
jos dalyvauja su savo vė
liavomis.
Minėjimas ir meninė
dalis įvyks 12:30 Lietu
vių Namuose. Pagrindi
nis kalbėtojas gen. Jonas
Černius. Po to iškilmin
gi pietūs. Norį dalyvauti
pietuose iš anksto regis
truojasi pas M. Vitkų
tel. 826-6312. Minėjimą
rengia: buvę kariai, šau
liai ir birutininkės.
ŠAULIAI PAGERBS
VINCĄ TAMOŠIŪNĄ

Stasio Butkaus šaulių
kuopa ilgą laiką buvu
siam kuopos, o dabar šau
lių sąjungos pirmininkui
Vincui Tamošiūnui jo
šauliškos veiklos 50 me
tų sukakčiai atžymėti
gruodžio 12 d. 7 v.v. Lie
tuvių Namuose rengia
pagerbimą - banketą su
menine dalimi. Norin
tieji pagerbime ir banke
te dalyvauti iš anksto
vietas užsisako pas
šiuos šaulius: L. Šulcas
tel. VE 8-5254, S. Kaunelienė tel. TA 6-7187 ir
A. Petrauskas tel. 8342039.

narių pavardėmis. Di
džioji salė papuošta vi
sų trijų Lietuvos pre
zidentų portretais. Por
tretus padarė ir į gra
žius rėmus įdėjo Edvar
das Vasiliauskas.
A. Grinius
C LEVE LAND

TRUMPA VIETINĖ
RINKIMU APŽVALGA

Kandidatas į US Sena
tą, Robert Taft Jr. lai
mėjo, tačiau nelengvai.
Tik dėka tautinių grupių,
kurios jį palaikė beveik
100%.
Taip pat džiugu, kad
respublikonas Seth Taft
buvo išrinktas į apskri
ties
komisijonierius.
Seth Taft padarys daug
gerų pakeitimų apskri
ties valdyboje.

• LIETUVIŲ NAMAI
atremontuoti ir išdažy
ti tinka visokiems paren
gimams. Justo Pusdešrio ir Edavardo Vasi
liausko padaryta graži
lenta su visų L.N.D-jos

Rita Premeneckienė
Lietuvių Respubliko
nų Klubo Pirmininkė

DĖMESIO CLEVELANDO IR APYLINKĖS
LIETUVIAI
Prašome pasiklausyti mūsų redaguojamos pro
gramos iš švento Rašto per radijo stotį W.P.I.T. iš
Pittsburgh, Pa., tuojau po Povilo Dargio programos,
kiekvieną sekmadienį, nuo 12:45 v. p. p. iki 1 vai..
Kiekvieną kartą skirtinga tema, išgirsit tokių
dalykų, kurie palinksmins jūsų širdį. Visi lietuviai
kviečiami pasiklausyti tų linksmų žinių. Jūs tikrai
būsit patenkinti mūsų programa, kada ją išgirsite.
(85-87)

• RASOS ARBAITĖS
meno paroda rengiama
lapkričio 28 Lietuvių
Namuose ir tęsis iki
gruodžio 6 d. Rasa Arbaitė nors tik 15 metų,
bet yra talentinga daili
ninkė. Parodą ruošia gy
dytojų žmonų komitetas.
• REIKALINGAS PRI
ŽIŪRĖTOJAS Lietuvių Na
mams nuo gruodžio 1 d.
Kreiptis L.N.D-jos pir
mininką V. Milerį.

Ralph Perk didele bal
sų persvara buvo per
rinktas į apskrities kontrolierius jau trečiam
terminui.
Respublikonai pralai
mėjo Ohio valstijos pro
kuroro, iždininko, ir
valstijos kontrolieriaus
vietas, dėl paskolų skan
dalo.
Lietuvių
remiamas
George Voinovich vėl bu
vo perrinktas į valstijos
atstovus.
Šiuose rinkimuose Cle
velando Lietuvių Respu
blikonų Klubas daug pa
sidarbavo. Klubo nariai
dirbo dėl įvairių kandi
datų išrinkimo.
Lietuvių Respublikonų
Klubo spaudos atstovas
Kazys Karpius buvo Ro
bert Taft Jr. į senatą iš
rinkti Ohio valstijos pir
mininku. Jam talkinin
kavo R. Premeneckienė.
Klubo narys Jurgis Mals kis dirbo George Voino
vich išrinkti komitete.
Respublikonų klubo na
rė Ingrida Bublienė bu
vo Roger Claud komite
to pirmininkė. Visos Lie
tuvių respublikonų klubo
moterys vienur ar kitur
talkininkavo įvairiems
respublikonų kandida
tams.
Lietuvių Respublikonų
Klubas dar tik vienų me
tų senumo, bet šiuose rin
kimuose jau smarkiai pa
sidarbavo. Jis bus dar
reikalingesnis, kada vėl
bus renkamas preziden
tas. Tai bus 1972metais.

SUPERIOR
SAVINGS
Main Office: *'MC‘ ”0’
798 EAST 185th STREET

k

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

*

Cleveland, O.^r

5'/.% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$5,000 mlnlmum - 6 month, moturity

5W% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$5,000 minimum - 1 year maturity

6% CERTIFICATE OF DEPOSIT
$10,000 minimum - 2 y.or malurify

OPPORTUNITY for PROFESS1ONAL
HF.LP FOR 450 BF.D
MEDICAL CF.NTER
REGISTERED NURSES
for all services & all shifts. Good

Galimumas (bronza).

kričio 3, uždaroma lap
kričio 21. Ją galima lan
kyti nuo 11 iki 5 v. kas
dien, išskyrus sekmadie
nius ir pirmadienius. Ga
lerija yra: 939 Madison
Avė., Manhattene, prie
74 St.

starting salary. Plūs shift diffęrential
for evening & night duties.
REGISTERED D1ETIT1AN ADA
THERAPEUTIC
MALĖ OR FEMALE
X-RAY TECHNICIAN REGISTERED
Salary comensuratc with experience
A ability.
EXCELLENT FRINGE BENEF1TS.
Such as: 100% paid Health & Life
Insurance and Retirement.
Apply call or wrile to
Personel Direclor
MF.MORIAL MEDICAL CENTF.R
P. O. Box 6688 Station C
Savannah, Ga. 314Q5
(78-92)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
936 East 185th Street
361-1763
531-7770

-L.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS
XX-TASIS SUVAŽIAVIMAS

^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
AKADEMIKŲ SKAUTŲ
SĄJŪDIS RENGIA
BENDRAS KŪČIAS
Amerikoje gyvendami, išsivystėme j visiškai naują
ir skirtingą rūšį lietuvių.
Jau esame didmiesčių susi
pratę gyventojai, jau virtu
vinei kalbai prieskonį pri
duoda ”kitcheniški” žo
džiai, vaikų lituanistinę mo
kyklą papildo televizija,
persitvarko šeimų valdžios
ir darbo skirstymas, gyve
name dvylipį gyvenimą ir,
galvas susiėmę, apraudojam neišvengiamą mirtį se
no gyvenimo būdo, rūpina
mės apie mūsų ir lietuviš
kumo ateitį.
Bet vis dėl to, kai kas ne
sikeičia. šeima, kuri yra lie
tuviška, yra stipri — net
stipresnė, negu anksčiau
buvo, nes dabar didžiausia
dalis lietuviško gyvenimo
yra tik'šeimoje. Keičiamės,
vystomės, bet namuose lie
kame lietuviais. Kartais net
atrodo, kad niekas nepasi
keitė, ypač kai susirenkame
apie papročių kupiną Kūčių
stalą. Tada kažkaip net vė
jas kamine lietuviškai švil
pia, net snaigės klijuojasi
prie lango lietuvišku raštu,
net susimeta žvaigždės dan
guje, kaip susimesdavo virš
Kauno. Ir nors Holiday Inn
steikai skanūs, nors šaldyti
pietūs yra moderniško pa
saulio aštuntasis stebuklas,
visi širdyse jaučiame, kad
niekas neprilygo Mamytės
silkėm ir šližikam.
Kūčios yra toks pagrindi
nis mūsų paprotys, kad rei
kia jį išnaudoti kuo pilniau.
Tad Clevelando Akademikai
Skautai ir Skautės ruošia
bendras Kūčias visiems: ir
šeimoms, kurios nori sueiti
su kitomis šeimomis šią
ypatingai mūsų naktį, ir
tiems, kurie nagali dėl ko
kios nors priežasties valgy
ti su savo šeimomis. Tad
p a g a lvokite, rezervuokite
laiką ir atvažiuokite į bend
ras Kūčias, kurios įvyks
gruodžio 24 d., 9 vai. vaka
ro šv. Jurgio parapijos sa
lėje.
Norintieji Kūčiose daly
vauti praneša iki gruodžio
9 d. Reginai Nasvytienei
tel. 486-9877, arba Marytei
Puškorienėi tel. 486-8613.
Rasa šilėnaitė
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SUVAŽIAVIMO UŽBAIGIMO VAKARAS
PROGRAMĄ IŠPILDYS

HAMILTONO TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPĖ

"GYVATARAS
ŠOKIAMS GROS M. SERAFINI ORKESTRAS
Naujoji Grandinėlės valdyba. Iš kairės: E. Giedraitytė, A.Narbutaitis, I. Raulinaitytė, E. Čepas, D. Kavaliūnaitė. J. Garlos nuotrauka

GARBINGAS SVEČIAS CLEVELANDE

Kun. Mykolas Tamo
šiūnas, Kolumbijos lie
tuvių sielos ir tautinės
kultūros puoselėtojas,
grįždamas iš Romos,
keletai dienų buvo susto
jęs Clevelande. Jo inicia
tyva Kolumbijos visuo
menė metai iš metų su
pažindinama su pasaulio
RODYS FILMUS
DAYTONE
Daytono lietuviai pakvie
tė K. S. Karpių parodyti
filmus prezidento A. Sme
tonos, 1941 metais atvyku
sio į Ameriką, jo laidotuvių
Clevelande 1944 metais,
jam netikėtai čia mirus.
Antras filmas — vaizdai
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio, su visomis iškilmėmis
pastatant paminklus darže
lyje: Basanavičiaus, Kudir
kos, Maironio. Rodymas
bus šeštadienio vakare, lap
kričio 28 d., lietuvių parapi
jos salėje, 1922 Leo Street;
pradžia 8:15 vai. vak.
• Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavime, kuris
įvyksta Clevelande lapkričio
27-28 d. Pick-Carter viešbu
tyje, lapkr. 27 d. poezijos
vakare savo kūrybą skaitys
I. Damušytė, A. Garliauskas, E. Juodvalkytė, A.
Slapšys ir A. Pečiūraitė.
Lapkr. 28 d., 1:30 vai.
Alg. Rukšėnas padarys is
torinę apžvalgą bendradar
biavimo klausimu, prof. A.
Salys papasakos įspūdžius
iš okup. Lietuvos ir įvyks
s i m p oziumas: "Santykiai
su dabartine Lietuva”. Va
kare Kanados liet, tautinių
šokių grupė "Gyvataras"
duos spektaklį.
Lietuvių visuomenė mamaloniai kviečiama daly
vauti.

Pigiausias būdas
aplankyti savo
kilmės kraštą.
Jeigu jūs turite draugus ar gimines Eu
ropoje, ar nebūtų malonu nustebinti juos ap
lankymu.
Tik pakelkite telefono ragelj ir tuojau
pat jūs galite kalbėtis su giminėmis namuose.
Savaitinė kaina ”person-to-person” pirmas
tris minutes su dauguma Europos kraštų yra
tik 12 dol. (pridėkit federal tax). Ir nužemin
tos kainos pritaikomos daugeliui vietų specia
liomis nakties valandomis ir sekmadieniais.
Telefono operatorė gali jums duoti visas
smulkmenas.
Skambinti į užsienį yra labai lengva, tik
pasukit ”OPERATOR” ir ji sutvarkys visa
kita.
Linkime malonaus apsilankymo su gimi
nėmis savo namuose.

lietuviais, jų siekimais,
lietuviškos kultūros lai
mėjimais.
Kun. M. Tamošiūnas,
apsistojęs pas savo dar
bo talkininkus A. ir J.
Stempužius, aplankė kle
boną kun. B.Ivanauską,
eilę Grandinėlės šokė
jų tėvų, čiurlioniečius,
kalbėjosi su PLB pir
mininku St. Barzduku,
dalyvavo Lietuvių Die
noje, tarė žodį Tėvynės
Garsų radijo programo
je ir t.t.
Lapkričio 8 d. apsilan
kė į Grandinėlės repeti
ciją, kur vėl susitiko su
šokėjais ir muzikantais,
kurie jo iniciatyva pra
ėjusį birželį lankėsi P.
Amerikoje. Dalyvaujant
labai gausiam šokėjų bū
riui, grupės tėvų komi
tetui ir kitiems sve
čiams, kun. M. Tamošiū
nas visų Medellino lietu
vių vardu Grandinėlei
įteikė puikią, Kolumbi
jos miestų herbais pa
puoštą, sidabrinę lėkš
tę: GRANDINĖLEI, sa
vo neužmirštamo apsi
lankymo Medelline 1970
m. birželio 16-17 atsi
minimui. Medellino lie
tuviai.
Vizito metu Grandi
nėlė šoko, dainavo, iš
rinko naują valdybą (E.
Giedraitytė, D. Kavaliū
naitė, Ig. Raulinaitytė,
E. Čapas, Al. Narbutaitis), džiaugėsi savo sve
čiu ir jo pasakyta min
timi — ir vėl po 2-3 me
tų pasimatyti nekasdie
niškai gražioje Kolum
bijos žemėje.
Pirmadienį kun. M. Ta
mošiūnas iškeliavo Detroitan, Chicagonirišten
Kolumbijon, kur jo lau
kia Medellino Lietuvių
Centras, lietuviai, visa
krašto visuomenė ir nau
ji darbai. Laimingos ke
lionės.
Grandinėlės narys
PARDUODAMAS NAMAS

East 185 St. Lake Shore
apylinkė. Prie Nauj. parapi
jos. 3 miegamieji. Vienos
šeimos. Įrengtas recreation
kambarys ir skiepas. Gara
žas 2 automobiliams. Par
duoda savininkas. $21,500.
Tel. 531-3894.
(85-86)

Lapkr. 28 d., šeštadieni,
8 vai. vak.
MEZZ. BALL ROOM

PICK-CARTER HOTEL
CLEVELAND, OHIO

SUAUGUSIEMS BILIETAI $5.00
STUDENTAMS BILIETAI
PRIE REGISTRACIJOS STALO

Bilietai gaunami pas A. Kalvaitį 692-1766
T. Neimanaitę 486-4887

Lietuvių dienoje Clevelande lietuviškos spaudos stalas kėlė lankytojų susidomėjimą. Spaudos parodą
surengė LB I apyl. pirm. F. Eidimtas. Nuotraukoje iš dešinės: Zigmas ir Bronė Taručiai, Zigmas Peckus, V. Rutkauskas, A. Puškoriūtė, pianistas V. Puškorius ir kiti.
J. Garlos nuotrauka

LIETUVIŲ DIENA IR MENO PARODA
LB Clevelando I ir II
Irena Grigaliūnaitė.
Apylinkės šiemet Lietu
Paskutinę programos
vių Dieną šventė dvi die dalį išpildė Clevelando
nas — lapkr. 7 ir 8. Pro vyrų oktetas, šį kartą
grama buvo pravesta dainavo tik septyni, R.
Naujos parapijos salėje. Babickui pianu akompaIškilmingas Lietuvių Die • panuojant. Pirmutinės
nos atidarymas, kaip pro okteto keturios dainos bu gramoj e skelbta, įvyko vo lietuvių kompozito
šeštadienį 7 vai. vak. rių, keturios paskutinės
Programą pradėjo LB — svetimų.
II apylinkės pirmininkas
Programos dalyviai
V. Gyvas, sveikinimo žo buvo apdovanoti gėlė
dį tarė LB Apygardos mis.
pirmininkas K. ZiedoDalyvių kaip tokiai me nis, ir sekė Lietuvos tinei tautos šventei buvo
himnas.
nedaug.
Programos pirmoje
Antroji diena, sekma
dalyje pianistas A. Kup
revičius išpildė penkių dienį, lapkričio 8, pradė
skirtingų kompozitorių ta apie 1:30 valandą po
pietų, dailininkės dr. M.
muzikos kūrinius.
Po 10 minučių pertrau Žukauskienės dailės kū
kos, toliau programoje rinių, parodos atidary
sekė Vysk, M. Valan mu. Atidarė I Apylinkės
čiaus lituanistinės mo pirmininkas F. Eidim
kyklos kanklių orkestras tas. Sąryšyje su dailės
vadovaujamas Onos Mi paroda žodį tarė Petras
kulskienės. Kanklėmis Maželis, po jo pati dai
solo skambino Ramona lininkė trumpu sakiniu
Sniečkutė ir Vytautas padėkojo publikai už at
silankymą.
Bankaltis.
Meninę programą po
Kanklių orkestras iš
pietėje
išpildė tik du vy
pilė ketvertą kūrinių,
rai
—
svečias iš New
poroje Jų solo dainavo

Yorko, aktorius Vitalis
Žukauskas, išėjęs pro
gramos pradžioje, savo
žinomais, publikos mė
giamais komiškais apipasakojimais dalyvius
prijuokinęs iki gausiau
sių plojimų. Aktorius Žu
kauskas savo antro je da
lyje, programos gale,
taipgi patiekė gausybę
komiškų vaizdų, maišy
tų su padainavimu,kurių
dalyviams rodos neuž
teks, nors jis tikrai gau
siai nešykštėdamas tei
kė.
Muzikinę dalį, tarp Žu
kausko išėjimų išpildė
jaunas pianistas, muzi
kos studentas Vytautas
Puškorius. Jo pasirinkti
buvo trys svetimų kom
pozitorių klasiški kūri
niai.
Dalyvių atsilankė ma
žiau negu pirmą dieną.
Jeigu abiejų dienų pro
gramos būtų sujungtos į
vieną dieną, abiejų die
nų publika būtų sudarius
tikrai įspūdingą skaičių.
(ks)

LAPKRIČIO 20-28 D. Lietu
vių Studentų Sąjungos XXvlsuo*
suvažiavimas Pic Carter
viešbutyje.
LAPKRIČIO 28'29 D. Gabija
rengia lietuvių grafikų parodą
Nauj parapijos salėje.

GRUODŽIO 12 D. Baro, Kučiūno, Vaznelio koncertas Nau
jos Parapijos salėje. Rengia Ra
Ilginė Šalpa.
GRUODŽIO 13 D. Lietuvos
Steigiamojo Seimo 50 metų su
kakties minėjimas Šv. Jurgio
parapijos saloje.

(S)OhioBell
Grandinėlė su svečiu if Kolumbijos kun. M. Tamošiūnu.

GRUODŽIO 24 D. Be.jdro*’
Kūčios šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Rengia akademikai skau
tai ir skautės.
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komas Kauno sunkiųjų
darbų ir IX forto kalėji
muose. Iš Lietuvos
juos išvijus, išsivadavo
bet grįžo į laisvę palauž
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS tos sveikatos, kas prisi
dėjo prie jo gyvenimo su
trumpinimo.
Amerikoj velionis pri
klausė Amerikos Lietu
vių Tautinei Sąjungai,
Balfui, Lietuvių Bendruo
menei, Lietuvių Žurna
listų Sąjungai, Pabalti
jui vaduoti rezoliuci
joms remti komitetui,
Susivienijimui Lietuvių
Amerikoj ir kitoms or
ganizacijoms. Kelis kar
tus buvo Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos Los
Angeles skyriaus ir Tau
tinių namų pirmininkas
bei LB apylinkės, LŽS
skyriaus, Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus
ir SLA kuopos valdybo
se. Bendradarbiavo Dir
voj, Drauge, Naujieno
se ir Tėvynėj.
Didžiame nuliūdime li
ko žmona Ona ir sūnus
inžinierius Rimas, ku
riems reiškiame visų
giliausią užuojautą.
(sjp)

POSĖDŽIAVO JAV LB TARYBOS PREZIDIUMAS
JAV LB Tarybos prezidiumo
posėdyje lapkričio 8 dieną daly
vavo pirmininkas inž, Vytautas
Kama nta s, sekretorius Vaclo
vas Kleiza, vicepirmininkai dr.
Edmundas Lenkauskas, dr. Ste
pas Matas ir dr. Antanas Raz
ma.
Posėdyje svarstyta LB tary
bos Clevelande įvykusios sesi
jos nutarimų vykdymas, gauti
tarybos narių siūlymai, tary
bos ir jos prezidiumo darbo
techniški reikalai bei įvairūs
ateities darbai.
Naujasis JAV LB centro val
dybos pirmininkas inž. Vytau
tas Volertas pristatė tarybai
tvirtinti jo sudarytą centro val
dybą. Tvirtinimas bus praves
tas korespondenciniu būdu.
Vykdydamas tarybos nutari
mą, prezidiumas sudaro 5 as
menų LB įstatų keitimo komi
siją, kuri per metus laiko tu
rės peržiūrėti iki šiol buvusių

p. M-

A.A. Alfonsas Latvėnas

Alfonsas
Latvėnas, Gyvendamas Kaune, stu
vienas ryškiausių tauti dijavo ekonomiją Vytau
nės srovės ir kitų lietu to Didžiojo universitete.
vių organizacijų Cal?- Buvo aktyvus Liet. Tau
fornijoj veikėjas, stip tininkų Sąjungoj, LT J
raus širdies smūgio pa Jaunosios Lietuvos Są
kirstas, staiga mirė š. jungoj, Dr. Basanavi
m. lapkričio 9 d. rytą čiaus mokytojų sąjungoj,
savo namuose, Culver Vilniui Vaduoti Sąjungoj,
Lietuviams
City, Los Angeles prie Užsienio
mi es ty.
_
_
> Remti Draugijoj ir dau
Velionis/ nilęs iš Ku gely sporto organizaci
piškio, baigęs Kupiškio jų. Bendradarbiavo Jau
progimnaziją ir Panevė nojoj Kartoj, Lietuvos Ai
žio mokytojų seminari de, Šviesos Keliuose ir
ją, buvo mokyto jas, pra Vaire. Bolševikams įsi
džios mokyklų inspekto veržus į Lietuvą, buvo
rius ir vėliau Kūno kul areštuotas NKVD tardo
tūros rūmų referentas. mas, kankinamas ir lai

Tautinės srovės veikėjui, buv. A.L.,
T. S-gos Los Angeles Skyriaus ir Lie

tuvių Tautinių Namų pirmininkui bei
veikliam visuomenininkui

ALFAI

LATVĖNUI

• Jonas Vaičiūnas, LB
Chicagos apygardos valdy
bos vicepirm. spaudos-informacijos reikalams, yra
Spaudos mėnesio darbų de
rintojas. Visais Spaudos
mėnesio reikalais LB chicagiškės apylinkės, organiza
cijos ir privatūs asmenys
prašomos kreiptis jo telefo
nu: WA 5-6979. Vaičiūnas
prašo pranešti, kad Spau
dos mėnuo skelbiamas Chi
cagos apygardos ribose, ta
čiau nieko nepakenks, jei ir
iš kitur lietuviai susidomės
skelbiamu Spaudos mėne
siu.
• Antanas Pocius, iš Elizabeth, N. J., įsijungė į
skaitytojų šeimą, užsipre
numeruodamas Dirvą me
tams.
• Chicagos Lietuvių Ope
ra išsirinko naują valdy
bą. Pirmininkas Gediminas
Kazėnas, vicepirmininkai—
Sofija Džiugienė, Vytautas
Kadžius, Jurgis Vidžiūnas,
sekretorė Gražina Bičiūnaitė, iždininkas Vaclovas
Momkus, turto globėjas Vy
tas Marčiukaitis. Visais
operos reikalais prašoma
kreiptis šiuo adresu: Chica
gos Lietuvių Opera, 7118
South Paulding Avenue,
Chicago, Illinois 60629. Te
lefonas HE 4-7165.

• Naujoji Viltis. Politi
kos ir kultūros žurnalas.
Nr. 1. Leidžia LTS Korp!
Neo-Lithuania ir Amerikos
Lietuvių Tautinė Sąjunga.
Redaguoja; dr. J. Balys, A.
Laikūnas ir dr. Br. Nemickas. Redakcijos adresas:
1105 Chiswell Lane, Silver
Spring, Md. 20901. Admi
nistratorius B. Kasakaitis,
7150 So. Spaulding Avenue,
Chicago, III. 60629. Šio nu
merio mecenatas dr. L.
Kriaučeliūnas. Viršelį ir
vinjetes raižė Marija Žy
mantienė. 148 psl. Spaudė
Viltis Clevelande. Kaina 2
dol.
Šiame numeryje: Dr. B.
Jonaitis — Paskutinės ne
priklausomos Lietuvos die
nos; J. Gliaudą — Bandy
mas atrasti mūsų prozos
esmę; A. Lapšys — Eilė
raščiai; V. Alantas — Dei
mančiukų sėjėjas ir rinkė
jas; J. Jurevičius — Juozas
Tūbelis valstybininkas ir
visuomenininkas ir kt. įdo
mūs straipsniai.

mirus, jo mielai žmonai p. ONAI, sūnui

komisijų atliktus darbus bei pa
ruoštus projektus, atsiklausti
visų tarybos narių, centro val
dybos, apygardų ir apylinkiųvaldybų bei paskirų asmenų nuo
monių. Vėliau bus paruoštas
vienas ar keli projektai, kurie
po pakartotinų diskusijų apylin
kėse, suvažiavimuose ar spau
doje, juos teisininkams perlžiūrėjus, būtų patelkti galutiniam
svarstymui tarybos sesijoje
1971-72 metų žiemą. Į komisiją
pakviesti visi trys tarybos na
riai iš Detroito: dr. Kęstutis
Keblys, inž. Algis Rugienius ir
Nijolė Šlapelytė. Vėliau komisi
ja bus papildyta kitais dviem na
riais.
Taryba yra nutarusi dirbti
susiskirsčiusi į darbo-studijų
komisijas, kurios tarybos sesi
jų metu galės atskirai posė
džiauti ir giliau specifinius rei
kalus svarstyti mažesnėse gru
pėse. Clevelando sesija pavedė
prezidiumui tokias komisijas su
daryti bei narius suskirstyti.
Tai vykdydamas prezidiumas ne
užilgo kreipsis į kiekvieną ta
rybos narj, smulkiau paaiškinda
mas komisijos darbų pobodį,
technišką vykdymą ir atsiklaus
kiekvieno kokioje komisijoje pa
geidauja dirbti. Komisijoms pri
klausys visi tarybos nariai (neiš
skiriant nei prezidiumd, centro
valdybos narių ar. apygardų pir
mininkų). • Veiks 6 komisijos:
švietimo reikalų, kultūrinių rei
kalų, ekonominių-finansinių rei
kalų, jaunimo reikalų, politiniųinformacinių reikalų ir organizacinių-administracinių reika
lų.
Naujas JAV LB centro valdy
bos pirmininkas inž. Vytautas

Volertas prašė sekančią tary
bos sesiją Šaukti galimai grei
čiau, pasllūlydamas 1971 sausio
16-17 Phlladelphijoj. Prezidiu
mas siūlymui pritarė ir Jį per
duos visiems tarybos nariams,
atsiklausdamas jų dėl laiko ir
vietos patogumo bei pageidavi
mų darbotvarkei.
Posėdyje susipažinta su gau
tais laiškais ir aptarti įvairūs
techniški reikalai.
Sekantis prezidiumo posėdis
numatytas gruodžio mėnesio
pradžioje Chicagoje kartu su
nauja centro valdyba kuri atvyks
perimti pareigų ir knygų iš bu
vusios centro valdybos.

LIETUVOS KANKINIŲ
PAMINKLAS šv. Petro Ba
zilikoje, Romoje kalbės pa
sauliui ilgus amžius.
Aukodami šiam pamink
lui palikime ateičiai jo kū
rėjų tarpe savo ir savųjų
vardus.

Laiko liko nedaug, ši pro
ga niekad nepasikartos.
Aukas siųskite: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND, 2701 W. 68 St.,
Chicago, III. 60629.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Mašinoms vieta

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

fll
8
Z

inž. RIMUI ir kitiems artimiesiems di
A. A.

džio skausmo valandoje nuoširdžių

PRANO

užuojautą reiškia

LEMBERTO

3 m. mirties sukaktis, 1970 m. lapkričio 29 d.

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Los Angeles
Skyriaus Valdyba ir nariai

Tą dieną pamaldos už velionį bus at
laikytos šv. Kazimiero bažnyčioje, Los An
geles, Calif. 9:30 ir 10:30.

Visų prašome pasimelti už jo sielą.
Praėjo trys ilgesio ir skausmo metai,
vienišos kančios.
Vilties Draugijos šimtininkui, tau

Liko tiktai gražūs prisiminimai ir Vil
tis susitikti amžinybėje ...

tinės srovės veikėjui

Giliam ilgesy

ALFONSUI

LATVĖNUI

’

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (1/ž metų) šiuo adresu

Žmona ir sūnus su šeima

mirus, žmonai ONAI, sūnui RIMUI ir
artimiesiems, gilią užuojautą reiškia

STASIUI BARZDAIČIUI
tragiškai žuvus, reiškiame užuojautą jo žmonai

Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirva

Dirvos prenumerata 1 metama — 13 dol., Vi mėty
7 dol.
Ta proga jungiu Dirvai auką.............. dol.
Parašas.......................................... ...........

JADVYGAI ir giminėms

Adresas ............................................

Meiliūnai
V. Pazukaitė

—

