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Numatomas preziden
to Nixono vizitas (Peki
ną ir ką tik pasirašyta 
Indijos - Sovietų Sąjun
gos draugystės ir savi
tarpio pagalbos sutartis 
ryškiai parodo, kad di
desnių pasikeitimų lauk
tina greičiau Azijoje ne
gu kur kitur. Tam tikra 
prasme su tais pasikei
timais yra susijęs ir Ar. 
timųjų Rytų konfliktas, 
nes sovietams labai rū
pi Suezo kanalo atidary
mas, leidžiąs greičiau 
permesti į Indijos van
denyną karines- ir ūki
nes pajėgas. Jie, atro
do, spaudžia Egiptą pri
imti amerikiečių pasiū
lymus, numatančius Iz
raelio pasitraukimą iš 
rytinio Suezo kanalo pa
kraščio,. tačiau neperke- 
liant pačių egiptiečių ka 
rinių pajėgų. Egipto su
verenumas į Rytus nuo 
kanalo būtų tik simboli
nis. Su tą idėja kol kas 
nesutinka nei Egiptas, 
nei Izraelis, tačiau jie 
gal priimtų keturiu di
džiųjų valstybių ‘dikta
tą’. Už tat jau kalbama 
apie Valstybės Departa
mento sumanymą sušauk
ti tokią Suezo kanalu su 
interesuotų valstybių 
konferenciją.

Kovoje dėl įtakos In
dijos vandenyne sovie
tai, atrodo, laimėjo vie 
ną punktą paskubėję In
dijai į talką jos konflik 
te su Pakistanu. To kon. 
flikto šaltinis yraneKaš- 
miro klausimas kaip 
anksčiau, bet centrinės 
Pakistano vyriausybės 
labai žiaurus Rytinio Pa
kistano bandymo atsi
skirti numalšinimas, su 
kėlęs 6 ar 7 milijonų pa 
bėgėlių bangą į Indiją. 
Tų pabėgėlių aprūpini
mas sukėlė dielę proble
mą, kurios sprendimą 
pasunkino atviros Indi
jos simpatijos atsiski- 
rimo šalininkams. Pakis
tano pusėje yra Raudono
ji Kinija ir netiesiogiai 
JAV, kurios Pakistaną 
šelpia kiek ginklais ir ne- 
diele ūkine parama. Nu
traukimas tos paramos 
būtų tik Pakistano atida
vimas visiškai Raudono
sios Kinijos globai. Iš 
kitos pusės rėmimas tik
rai kruvinos karinės dik
tatūros negali būti labai 
populiarus ir atrodo, kad 
tai ras atgarsio atei
nančioje priešrinkiminė
je kovoje. Sovietų Sąjun
ga, tarpininkavusi Indi
jos - Pakistano konflik
te dėl Kašmiro, naujai 
susidariusia situacija 
pasinaudojo sustiprinti 
savo ryšius su Indija, 
kas padėtų jos įtakos In- 
dijo vandenyno ir net 
pietryčių Azijoje sustip
rinimui ir... eventua
liam Kinijos apsupimui 
iš pietų pusės.

Indijos - Pakistano 
konfliktas tačiau vargiai 
ar pakeis situaciją Azi
joje. New York Times 
James Reston iš ilgo 
pokalbio su Cu Enlai pa
sidarė išvadą, kad Peki
nas daugiausiai bijo so-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
vietų grėsmės ir Japoni
jos apsiginklavimo. Šiuo 
metu Japonija išnaudojo 
’Pax Americana’ Ramia
jame Vandenyne ūkiniam 
sustiprėjimui. Tačiau 
JAV traukiantis iš Viet
namo, pradedant dialogą 
su Pekinu ir pergyvenant 
moralinę krizę namuo
se, Japonija gali nepasi
tikėti JAV globa ir pr adė- 
ti pati ginkluotis. Nors 
Japonija gyventojų skai
čiumi yra beveik 10 kar
tų mažesnė už Kiniją, jos 
ūkinis pajėgumas yra 
bent 2,5 kartų didesnis.
Žodžiu, ji lengvai gali pa
sidaryti karinė galybė 
ir net vietoje amerikie
čių pasiimti globoti Tai- 
vaną ir Pietinę Korėją. 
Tiesa, tam reikia dar 
kiek ilgesnio laiko tarpo 
ir kol kas Japonija dar 
laikosi JAV skverno, ta 
čiau, kaip įrodė Hitleris 
pramoningam kraštui

LAISVAJAME PASAULYJE YRA 

1000 LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

PASIKALBĖJIMAS SU PLGS PIRMININKU UR. V. PRPROCKU
Pasaulio Lietuvių Gy

dytojų Sąjungos aštunta
sis suvažiavimas įvyks 
š.m. Darbo Dienos sa
vaitgalyje New Yorke, 
Hotel Pierre, rugsėjo 4 
-5 dienomis. Ta proga 
ir lietuvių visuomenei 
įdomu plačiau susipažin
ti su mūsų med. gydytojų 
rūpesčiais, darbais ir 
įnašu įbendrąjįišeivijos 
lietuvių politinį bei kul
tūrinį gyvenimą ir suva
žiavime numatomais 
svarstyti klausimais. 
PLGS-gos pirmininkas 
dr. Vaclovas Paprockas 
atsako (Dirvospateiktus 
klausimus.

— Ką lietuviai gydy
tojai veikia apsijungę Pa
saulio Lietuvių Gydyto
jų sąjungoje?

— 1913 metai laikomi 
Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos įsteigimo 
metais. Vadinasi, nuo or
ganizacijos užuomazgos 
iki šios dienos praėjo 58 
metai. Per tą laiką buvo 
organizacijos pakilimo 
ir smukimo laikotarpiai. 
Tačiau nuo 1957 metų pa 
dėtis stabilizavosi ir 
veikla įėjo į pastovias vė- 
žias.

Šiandieną mes turime 
skyrius įvairiuose pasau
lio laisvuose kraštuose, 
leidžiame lietuvių kalba 
savo žurnalą, dalyvauja
me visuomeninėje veiklo
je. Mūsų organizacijai 
priklauso arti 500 narių. 
Mano apskaičiavimu lais
vajame pasaulyje gyvena 
virš 1000 lietuvių gydy
tojų.

— Daug medicinos gy
dytojų yra aktyvūs nariai 
ar net vadovai ir kitose 
organizacijose, ar PLGS 
-ga pati savaime daly
vauja ir bendrųjų išeivi
jos lietuvių rūpesčiuose 
ir kokiu būdu? 

ginklais pralenkti savo 
kaimynus nėra sunku.

Už tat, toliau žiūrint, 
JAV - Japonijos santy
kiai yra daugiausia nu 
lemiantis faktorius Azi 
jos politinėje plėtotėje. 
Dėl to, kaip jau čia ne
kartą pastebėjome, Pe
kinas iki tam tikro laips 
nio yra suinteresuotas 
JAV stiprumu. Jis gali, 
nors ir ne viešai, prisi 
dėti prie palankesnio 
JAV-bėm Vietnamo kon
flikto išsprendimo. Peki 
nas gali sutikti ir su 
Taivano praktiška nepri 
klausomybe amerikiečių 
globoje, jei, pavyzdžiui, 
būtų pripažintas jo suve 
renumas iš principo. 
Yra ir daugiau galimy
bių, jei JAV prezidentas 
galėtų nekliudomas ves
ti slaptą politiką, paisy 
damas tik JAV intere
sus. Deja, JAV yra per 
daug įvairiausių "spaudi
mo grupių", kurios kliu
do drąsesnei iniciatyvai.

— Be pagrindinių pro
fesinių tikslumus, lietu
vius gydytojus, riša dar 
specifiniai uždaviniai: 
savo tarpe palaikyti lietu
višką dvasią, ir ją puose
lėti kasdieniniame gyve
nime; budėti lietuvių tau
tos sargyboj ir kovoti už 
Lietuvos laisvę.

PLG Sąjungos pirmininkas 
d r. Vaclovas Paprockas.

— Ką PLGS-ga atliko 
Jūsų vadovavimo dviejų 
metų kadencijoje?

— Atsiminus, kad su
sirašinėjimui vesti netu 
rime samdomo persona
lo, ir organizacinis dar
bas atliekamas laisvu 
nuo profesinio darbo lai
ku, per šiuos dveius me
tus padaryta gana daug. 
Viską būtų sunku išvar
dinti. Paminėsiu tik kai 
kuriuos svarbesnius dar 
bus nesilaikant chrono
loginės tvarkos.

1. 1970 metais vasario 
16 proga organizacijos 
vardu buvo parašyti ir iš 
siuntinėti laiškai vi
siems JAV kongr esma-

(Nukelta į 2 psl.)

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba intensyviai ruošiasi korporacijos stovyklai ir suvažiavimui. Nuo
traukoje sėdi iš kairės: pirmininkas Agis Modestas ir sekretorė L. Virpšaitė-Hofmanienė, Stovi: vice
pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas, iždininkas Bronius Kasakaitis ir arbiter elegantiarum J. Valkiūnas.

NEOLITUANŲ STOVYKLAI BAIGIAMA PASIRUOŠTI
Laikas greitai bėga, ar

tindamasis į Korp! Neo-Li
thuania stovyklavimą. Gal 
nereiktų nė daug kalbėti, 
savaime, darosi aišku, jog 
kiekvienas o r g a n izacinis 
p a j u d ė j imas, reikalauja 
darbo, pasiruošimo. Taip ir 
įvairias stovyklas ruošiant, 
tenka ne tik rengėjams, bet 
ir stovyklautojams, prie 
bendro judėjimo prisidėti.

Mūsų išeivijos, jaunimo 
stovyklos, turi atlikti dau
gelį uždavinių, kurie turi 
padėti kiekvienai organiza
cijai artintis į siekiamus 
tikslus. Daugumos tikslai 
— siekti lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos laisvės. Ta 
linkme ir stovyklų progra
mos grįstos, ta linkme vi
sas stovyklinis ratas suka
si. Kiekvienos stovyklos 
ruošėjas stengiasi tą ratą 
paįvairinti, tuo jauną žmo
gų patraukiant, sudomi
nant, sudarant tas įdomes
nes sąlygas stipriau prie 
bendrojo darbo prisidėti.

Taip ir šiuometinė Korp! 
Neo-Lithuania stovykla bai
giama paruošti. Sudaryta 
visa stovyklinė programa, 
kuri susideda iš: paskaitų, 
simpoziumų, literatūros va
karo, vasarojimų, sporto. 
Kaip jau ir anksčiau buvo 
minėta, ten pat įvyks ir 
Ko r po r a c i j o.s Suvažiavimas 
(rugsėjo 4-5 d.d.).

Kasdieninė stovyklos die
notvarkė, savo laiku, labai 
panašiai išdėstyta, kaip 
kiekvienais metais. Kelia- 
masi aštuntą valandą ryto 
ir tyla — dvyliktą nakties. 
Visa stovyklinė diena 16 
valandų, čia darbas, valgy
mas, poilsis, sportas ir va
karojimai sutelpa. Visa sto
vykline programa išdėstyta 
šia tvarka:

Sekmadieni — (rugpiūčio 
29 d., 12 vai.) įvyks stovyk
los atidaromoji akademija, 
kurią praves Vyr. Valdy
bos pirmininkas filist. Al
gis Modestas. Prie vėliavų 
pakėlimo žodi tars stovyk
los vadovas filist. inž. Jonas 
Jurkūnas. Vakare įvyks su
sipažinimo vakaras.

Pirmadienį — filist. dr. 
E. Noako ir Arūno Vaitie- 
kaičio paskaitos; sportas; 
vakarojime — atskirų gru

pių pasirodymai ir dainos. ■
Antradienį — filist. arch. 

S. Muloko paskaita; jumo
ro referataf; sportas; lau
žas.

Trečiadienį — simpoziu
mas — Jaunimas ir lietu
viška daina; Vyt. Kasniū- 
no, jr. paskaita; junioro re
feratas; sportas; fuksų va
karas.

Ketvirtadienį — filiste
rių A. Stelmoko ir J. Gruz
džio paskaitos; sportas; va
karojimas — šiupinys.

Penktadienį — Tėvo J. 
Kubiliaus ir filist. E. Mo
desto paskaitos; sportas; 
kaukių vakaras.

šeštadienį — Mišios; iš
kilminga sueiga, suvažiavi
mo atidarymas; filist. dr. 
L. Kriaučeliūno paskaita; 
golfo turnyras; literatūros 
vakaras — programoje — 
rašytojo J. Gliaudos kūry
ba, vakarą praves filist. 
Vyt. Kasniūnas, šen. — fil
mą demonstruos K. S. Kar
pius.

Sekmadienį —- suvažiavi-

NEPAMIRŠKITE BALTIJOS TAUTŲ
Rytų ir vidurio Euro

pos kraštų atstovai lais
vajame pasauly, — Stock- 
holme veikiančios baltų 
ir kitų kraštų išeivių or
ganizacijos paskelbė at
sišaukimą — kreipimą
si, išvežimų sukakties 
proga. Jį, pavadintą "Ne
pamirškite Baltijos tau
tų", pasirašė estų, lat
vių, lietuvių, lenkų ir 
vengrų organizacijų at
stovai, be to, Baltų Ko
miteto Stockholme sek
retorius A. Horn irPET 
Delegacijos Švedijoje 
pirmininkas W. Patek. 
Lietuvių sąjungos vardu 
pasirašė jos pirminin
kas J. Pajaujis.

Atsišaukime nurodyta 
jog Sovietų Sąjunga, tai 
vienintelis kraštas ant
rojo pasaulinio karo me
tu padidinęs savo teri
toriją. Ji šiuo metu yra 
vienintelė kolonijinė im
perija pasauly. Pasauli
niam karui prasidėjus

mo darbo posėdžiai; stovyk
los uždaromoji akademija; 
suvažiavimo uždą rymas; 
vakarojimas — šiupinys.

Tai ir visa stovyklinė 
programa. Gal surašyti ją 
gana lengva, bet kiekvienos 
stovyklinės valandos prave- 
dimas, pareikalauja darbo, 
budrumo ir gražaus atsine- 
šimo. žinoma, be darbo nie
ko nėra, tam ir dirbama, 
kad būtų atsiekta geresnių 
rezultatų lietuviškuose ke
liuose.

Neolituanų s t o v ykloje 
laukiami visi korporantai 
su šeimomis ir draugais. 
Gražu, kai vyresniuosius ir 
jaunesniuosius riša viena 
mintis, daina ir viltis. Sto
vykla vyksta Dainavoj, nuo 
rugpiūčio 29 d. iki rugsė
jo d.

Dėmesio; visi neolituanai 
— golfininkai, norį daly
vauti turnyre, registruojasi 
pas filist. Romą šiaudikį, 
7125 So. Mozart, Chicago, 
III. 60629, telefonas (312) 
434-2754.

Baltijos valstybės vir
to pirmomis sovietų im
perializmo aukomis. Vė
liau į sovietų vergiją pa
teko kiti kraštai.

Nors nuo Stalino laik
mečio Sovietų Sąjungoje 
buvo pasikeitimų, tačiau 
vergų darbo stovyklos 
vis tebeveikia. Nesudaro 
didelio skirtumo tai,kad 
pats ilgiausias darbo sto
vykloje kalinimo laikas 
vietoje Stalino metais bu
vusių 25 metų, dabar su 
mažintas iki 15-kos.

Stockholme paskelb
tame atsišaukime pažy
mėta, kad Baltijos kraš
tai sovietų teroro buvo 
ypatingai paliesti. Per 
30 metų tik Baltijos vals
tybėse sunaikinta ma
žiausiai 600.000 gyven
tojų, Kremlius yra aiš
kiai kaltas dėl genocido.

Atsišaukimą pasirašę 
kreipėsi į laisvojo pašau 
lio vyriausybes, laisvą- 

(Nukelta į 2 psl.)
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■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

TARPKONTINENTINIS LIETUVIU 

BENDRADARBIAVIMAS

Toronto tautinių šokių ansamblis Gintaras išpildant programą
Anglijos lietuviams Londone. V. Bacevičiaus nuotrauka

Vasarą, kada prasideda turizmo sezonas, daug 
JAV ir Kanados lietuvių važinėja po pasaulį. Vie
ni keliauja asmeniniais tikslais, kiti — visuomeni
niais ir politiniais, treti — gal visai be tikslo, kad 
tik keliautų, iš smalsumo. Vieni aplanko pažįstamus 
ir gimines, kiti — visuomeninius ir kultūrinius 
centrus, treti — pasaulio įdomybes.

Mums čia labiausiai rūpi tie lietuviai turistai, 
kurie atvyksta į laisvąją Europą, pas laisvuosius 
lietuvius. Jie ne tik palaiko ryšius, bet ir atgaivina 
lietuviška dvasia. Štai Kanados lietuvių jaunimas, 
apie 180 asmenų, vykdamas į skautų stovyklą Vokie
tijoje, užsuko į Londoną ir ten jų šokių ir kankli
ninkų grupė Anglijos lietuviams atliko puikią meni
nę programą. Čia tautinių šokių "Gintaro” grupė 
sušoko Pasiutpolkę, Kepurinę, Tabalą, Landytinį, Mi- 
kitienę, Pakeltko jį ir Sadutę, o kanklininkės paskam
bino populiarių liaudies dainų ir mūsų kompozitorių 
kūrinių. Anglijos lietuvių bendruomenės veikėjas A. 
Vilčinkas, ”Europos Lietuvyje” rašydamas apie šį 
meninį Kanados lietuvių pasirodymą, taip atsi
liepia: "Gintaras ir kanklininkės sulaukė labai ge
ro publikos įvertinimo. Programai pasibaigus, žiū
rovai ilgai plojo ir prašė kartoti. Tačiau nuvargępo 
ilgos kelionės per Atlantą ir likusias jėgas išeik
voję bešokdmi, šokėjai turėjo tos garbės atsisa
kyti. Žiūrovų reakcija visai nestebina, kadangi Ang
lijos lietuviai jau seniai nebuvo matę tokio aukšto 
lygio grupės. Labai gaila, kad rengėjai nespėjo gau
ti didesnės salės ir parengimo išreklamuoti kita
taučių tarpe. Toks pasirodymas vertas platesnio 
dėmesio”.

"Gintaras” ir kanklininkės programą dar atli
ko Lietuvių sodyboje, Londone, studijų dienose, 
Stuttgarte, ir skautų stovykloje, Schwetzingene.

A. Vilčinskas kelia gana sveiką mintį, kad ver
tėtų surengti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šo
kių grupės gastroles Europoje. Tos gastrolės turė
tų būti plačiu mastu vykdomos ne tik Europos lietu
viams, bet ir kitataučiams.

Kartu kyla dar ir kita mintis. Ar nevertėtų mū
sų tremties dailininkams, gyvenantiems JAV, 
Kanadoje ir visame laisvajame pasaulyje, organi
zuoti tarptautinių parodų, kur lietuvių dailininkų 
darbai iškiltų tarptautinėje plotmėje.

Apskritai, visose srityse, yra reikalingas di
desnis lietuvių tarpkontinentinis bendradarbiavi
mas, kad mūsų kultūrą keltume ne tik savo tarpe, 
bet su ja supažindintume ir visų laisvųjų tautų žmo
nes. Juk ne vien tik mūsų tautiniai šokiai yra mūsų 
kultūros pažiba.

Lietuvos atstovas Anglijoje V. Balickas sveikina šokėjus ir vado
vą A. Karasieją. šalia stovi D.B. LB vicepirm. Z. Jūras.

V. Bacevičiaus nuotrauka

LIETUVIAI
GYDYTOJAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
nams, senatoriams, gu
bernatoriams, o taip pat 
prezidentui bei valsty
bės sekretoriui, prime
nant jiems, kad Lietuva 
tebėra Kremliaus pa
vergta, ir prašant jų pa 
remti mus kovoje su oku
pantu. Nekalbant apie 
tai, kad buvo gauta daug 
p ai ankių ats akymų, no
riu paminėti tik tiek, 
kad tais metais trijų vals
tijų (Delevare, Kansas ir 
Indiana) gubernatorių 
proklamacijos buvo pa
skelbtos tik mūsų akci
jos dėka.

2. Šiais metais taip pat 
Vasario 16 proga buvo 
nusiųsti laiškai JAV pre 
zidentui ir Valstybės sek
retoriui, prašant jų kel
ti Lietuvos pavergimo 
klausimą suvienytose 
Tautose, į kuriuos gauti 
atsakymai.

3. Pirmiesiems astro 
nautams, pasiekusiems 
su Apollo 11 mėnulį, nu- 
siuntėm statinaitę su lie
tuviška žeme, primenant 
jiems, kad Lietuva tebė
ra rusų pavergta. Tiki
mės, kai bus įsteigtas 
astronautams skirtas 
muziejus mūsų siųstas 
suvenyras bus irgi padė 
tas atatinkamoje vietoje 
ir kartų kartoms bylos 
Lietuvos vardą.

4. 400.000 tiražu išlei
dome (man asmeniškai 
finansuojant) spalvotus 
lipdomus ant vokų ženk
liukus , primenančius pla - 
čiajam pasauliui, kad 
nuo antrojo pasaulinio ka 
ro Lietuva neša sovietų 
jungą.

5. Bražinskų reikalu 
Turkijos prezidentui bu
vo nusiųsta telegrama ir 
be to, mano dėka buvo 
išgauta iš- Park-Davis 
kompanijos 27.500 kap
sulių Chloromycetino 
(rinkos kaina būtų virš 
$9.000) ir ad hoc Chi
cagoje susidaręs lietu
vių moterų komitetas 
tuos medikamentus nu
siuntė Turkijos Raudo
najam Pusmėnuliui kai
po pagalbą kovoje su gre 
siančių choleros epide
mijos pavojumi.

6. Simo Kudirkos rei
kalu mes vieni iš pačių 
pirmųjų viešai reaga- 
vom nusiųsdami Metro- 
media televizijos komen 
tatoriui dr. Martin Ab- 
end padėką už jo lapkri
čio 29 dieną per 5-tą ka
nalą griežtą pasisakymą 
prieš pakrančių sargy
bos su Simu Kudirka el
gesį. Iš . jo esame gavę 
laišką ir kalbos tekstą.

— Kokie lietuvio gydy 
tojo santykiai su paverg
tos Lietuvos kolegomis?

— Individualiai - nuo
širdūs, geri. Jie yra re
žimo ir svetimos jėgos 

***
• Kanadiečių lietuvių ekskursijos dalis, vado

vaujama Augustino Kuolo ir Al. Jucys su ponia aplan
kė Vasario 16 gimnaziją.

• VLB Tarybos Rinkimų komisija išleido aplink
raštį, kuriame yra paskelbti šie terminai. Apylinkė
se rinkikų sąrašai privalo būti atskleisti nuo 1971 
m. rugpiūčio 15 d. septynių dienų tikrinimui. Į Vokie
tijos lietuvių bendruomenės tarybą siūlomų kandi
datų sąrašai privalo būti Rinkimų komisijai atsiųs
ti ne vėliau, kaip iki š.m. rugsėjo 16 d. Patys rin
kimai įvyks lapkričio 23 d. korespondenciniu būdu.

• Bradforde, Anglijoje, Bolling Hali muziejuje 
nuo rugpiūčio 1 d. iki spalio 1 d. vyksta Vakarų Eu
ropos egzilų liaudies tautinio meno paroda. Paro
dai surinkta gražių lietuviškų tautinių rankdarbių, 
audinių, gintaro ir medžio darbų.

• Dr. St. Kuzminskas Nottinghame laikė pas
kaitą birželio išvežimų proga.

• Derby, Anglijoje, lietuviai suruošė ekskursi
ją į Londoną. Čia jie aplankė Lietuvos atstovybę, 
pasiuntinį V. Balicką su ponia, Lietuvių Namus, liet, 
katalikų bažnyčią ir Kanados lietuvių jaunimo kon
certą. Ypatingą įspūdį ekskursantams padarė Kana
dos lietuvių jaunimo tautiniai šokiai ir kankliavi
mas.

• Stp. Vykintas Tautos Fondo reikalais lankėsi 
Darmstadto • ir Schwetzingeno lietuvių kuopų dali
niuose. Ta proga jis dalyvavo ir skautų stovykos 
iškilmėse.

vergai. Kaip organizaci
ja — ryšių nepalaikome, 
nes "bebendradarbiauda 
mi” Kremliaus diktuoja 
mom sąlygom, galėtume 
juos įklampinti, o be to 
ir patys nejučiomis pa
tekti į okupanto užtai
sytas žabangas. Tarp 
kitko, pavergtoje Lietu
voje gydytojų organi
zacijos, kaip tokios — 
nėra; okupantui tas ne
priimtina.

NEPAMIRŠKITE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ją spaudą, pasaulio vie
šąja nuomonę bei tarp
tautines organizacijas, 
jų prašydami:

• palaikyti Baltijos tau 
tas, joms kovojant už 
laisvę ir pripažinti jų 
istorinę, politinę bei 
moralinę teisę į nepri
klausomybę ir laisvą ap
sisprendimą;

• reikalauti, kad So
vietų Sąjunga laikytųsi J. 
Tautų Chartos 13 str., ku
riuo ”... teikiama para
ma įgyvendinant žmo
gaus teises bei pagrindi
nes laisves visiems, be 
rasės, lyties, kalbos ar 
religijos skirtumo”;

•reikalauti, kad Sovie
tų Sąjungos ir kitų ko
munistinių kraštų politi
niai vadai gerbtų žmo
gaus teises ir nustotų 
nuolat pažeidinėjętas tei
ses bei tautų laisvo ap
sisprendimo teisę ir su
teiktų amnestiją politi
niams kaliniams;

• įgalinti visas oku
puotas tautas pačioms 
nustatyti savo ateitį, vyk 
dant laisvus rinkimus 
Jungt. Tautų priežiūro
je. ____ (E)

PAGALVOK
Geriausia priemonė 

sutrumpinti laikui yra 
darbas, o sumažinti gy
venimo smūgiams — 
juokas!

• Užrašas ant kaimyno 
automobilio! Jei nekenti 
policijos, reikalui esant, 
pagalbon šauk hippius.

• Gyvenk taip, kad tavo 
laidotuvėse kalbėtojams 
nereiktų meluoti!

• Lietuvis gydytojas 
buvo pakviestas į mažą 
miestelį skaityti paskai
tos aktualiais medici
nos klausimais. Baigęs 
paskaitą jis paprašė vie
tos savaitraščio repor
terio paskaitos turinio 
laikraštyje neskelbti, 
kadangi tą pačią pas
kaitą jis turėjo kiek vė 
liau kartoti kitoje neto
limoje vietovėje.

Už kelių dienų gavęs 
laikraštį jis buvo pri
trenktas trumpa žinu
te: Dr. X.Y mums pa
teikė puikiausią paskai 
tą. Išgirdome daug įdo
mių istorijų ir gana ge 
rų juokų. Gaila, paskai 
tos turinio negalime 
spausdinti!

Paruošė V.Š.

a laiškai Dirvai
LIETUVIŠKA GIESME
IR DAINA

Dirvoje liepos 30 d. buvo at
spausdinti Antano Nako IV Dai
nų Šventės Atgarsiai.

Ten pasakyta: "po įvykusios 
bažnytinės reformos, kuri be
veik visiškai nustūmė organi
zuotą bažnytinį giedojimą į ša
lį. Dabar, jei ir gaunama vieta 
mišių metu chorui pasireikšti 
tai retai kada daugiau kaip du 
kartus: pradžioje mišių ir pa
čioje nepatogiausioje mišių vie - 
toje — per Šv. Komuniją".

Bažnyčia duoda atsaką. II Va
tikano susirinkimo dokumente 
"Šventoji Liturigija" sako: "cho. 
ras atlieka tikrą liturginį veiks
mą (Nr. 28); žmonės tebūnie ra
ginami įsijungti giesmėmis prie 
aktyvaus dalyvavimo Šv. Mišio 
se (Nr. 30); liturginis veiksmas 
įgauna kilmingumo, kai apeigos 
atliekamos giedant (Nr. 113).

Apie muziką kalba Nr. 120. 
-- Romos Bažnyčioje tebūnie 
aukštai vertinami vargonai, ku
rių garsai pajėgia įstabiai pa
didinti Bažnyčios apeigų žavu
mą. Ten sakoma, kad leidžia
ma naudoti ir kitus muzikos ins • 
trumentus, kiek jie derinasi su 
šventovės kilnumu, kelia ti
kinčiųjų dvasią.

Nr. 121 kviečia kompozitorius 
plėtoti bažnytinę muziką ir ją 
praturtinti. Tebūna bažnytinės 
muzikos savybėmis pasižymiu 
čios melodijos, tinkančios ne tik 
dideliems, bet ir mažesniems 
chorams, padedančios visai 
bendruomenei dalyvauti pamal
dose.

Taigi Bažnyčia chorų nenai
kina.

"Ordo Missae" —Mišių tvar
kos knygoje N r. 19 kalba apie gie- 
dojimą Šv. Mišiose. Ten pakar
tota Šv. Povilo žodžiai: himnais 
ir dvasinėmis giesmėmis, gie
dodami Dievui (3:16); pakartota 
posakis: "kas gieda -- du kartu 
meldžiasi".

N r. 21 kalba, kad giedot ina, ka
da kunigas eina prie altoriaus, 
giedotina Tikiu Dievą. Pabaigoje 
knygos yra Šv. Mišių giedojimai 
su gaidomis, šios knygos įžangą 
sudaro 8 puslapiai šv. TėvoPau* 
liaus VI žodžiai—dekretas,pa
tvirtinąs "ordo Missae" -- Mi> 
šių Eigą.

Taigi, Bažnyčia "nenustūmė" 
bažnyčiose giedojimo, bet jį ska 
tina.

Lietuviškose šv. Mišiose ne
giedama tik "du kartus", bet net 
keletą kartų:

pradžioje "Pulkim ant kelių" 
aukos metu "Prieš Tavo alto
rių", "Priimk, o Tėve Visa
gali"; artėjant prie Dangiško
jo Stalo "Jėzau pas mane at
eiki" ar kitos giesmės ir pa
baigoje Šv. Mišių: "štai jau bai 
gėm auką gausią", giesmės šv. 
Marijos, "Apsaugok Aukščiau 
sias", Lietuvos himnas. Gali
ma būtų giedoti "Švėnas, šven
tas" prieš svarbiausią šv. 
Mišių dalį, Tėve mūsų.

Ačiū p. Nakui už iškeltą
sias mintis. Tebūnie šauksmas 
į organizavimą chorų, kurie va
dovautų lietuvių pamaldų paki
limui. Chorus galėtų sudaryti 
lietuviškų mokyklų mokiniai ir 
suaugusieji, nors jau ir pažilę 
lyg obelis lietuviškuose soduo
se.

Garbingieji, lietuviški kompo
zitoriai — muzikos talentais 
apdovanotieji, kurkite melodi
jas bažnytinėms giesmėms, at
austas lietuviškomis spalvo
mis.

"Dainos, sukurtos ir išlai
kytos šimtmečių bėgyje lietuviš
ko kaimo žmonių. Jos dainuo

L
S

D
as a Marianite means LOVE, 
SERVICE and DEDICATION in 
serving God and His people by 
praying, and teaching, ancillary 
or sočiai work, and foreign mis- 
sions.

FOR FURTHER INFORMATION 
PLEASE CONTACT:

Formation Director 
Marianites of Holy Cross 
Our Lady of Princeton 
Princeton, New Jersey 08549
Tel.: 609-924-1236

tos per šventes ir vaišes, 
džiaugsmo valandomis ir skaus
mui ar nusivylimui suspaudus 
širdį” (rašo Dr. J. Balys Neo- 
Lithuania 165 p.).

Giesmėmis, dainomis pavers - 
ti lietuviškus tautinius skaus
mus į didžiąsias viltis. Lopši
nės dainos "žaliam berže ge
gutė kukavo, kai mane mažą 
močiutė liūliavo", mes, lietu
viai "Be laisvės nenurimsim". 
Lietuviuose pamaldose: "Pul
kim ant kelių, Viltį padėjom au 
koje Tavo"; kad Dangus žvelg
tų į lietuvių tautines ašaras; "Ap 
saugok Aukščiausias" kad komu 
nistinis rusas nenužudytų lietu
vių tautos, Lietuvos, kur mūsų 
sodybos, kur bočių kapai";

Lietuvos himnas, kuris da
bartinėje Lietuvoje pavadintas 
Tautiška giesme (Lietuvių poe
zija I 222p), kad visi atsimintų, 
o ypač lietuviškas jaunimas, 
kad "Lietuva -- Tėvynė mūsų".

Lietuviška giesmė, daina te
būna "mūsų tautinis savitumas" 
kaip kad išsireiškė Antanas Na
kas Dainų Šventės Atgarsiuose.

Kun. Jonas Žvirblis

ATSARGIAI SU GRYBAIS
Grybų vaisiakūniuose, ke

purėlėse susikaupia daug ir 
vertingų maisto medžiagų. 
Tačiau grybų ląstelių siene
lės ne iš baltyminės, o chi- 
tinės medžiagos it vabz
džių šarvai, chitimo neįvei
kia virškinamosios sultys, 
ir grybai keliauja žarnynu 
beveik nepakitę ir nieko 
mums neatidavę. Jaunesni 
grybai susivirškina kiek 
gerėliau, negu seni, rūgščiai 
paruošti — geriau, negu 
prėski. Kuo labiau grybai 
smulkinami, tuo daugiau 
juos suvirškiname. Jei ma
rinuotų sveikų grybų skran
džio sultyse ištirpsta 25 
proc., tai iš grybų miltelių 
pagaminto rūgštaus pada
žo — net 42 proc. Visų rū
šių grybai didina kraujo
spūdį.

Kad ir rūgščiai paruošti, 
kad ir gerai susmulkinti, 
grybai virškinami sunkiai. 
Grybuose daug vitaminui D 
giminingų medžiagų. Dėl to 
grybų atsargų bei paruoštų 
patiekalų nereikia laikyti 
šviesoje.

Nereikia vartoti grybų 
kartu su alkoholiniais gėri
mais. Nuo tokių vaišių pa- 
giriojama žymiai sunkiau. 
Be to. tiek grybais, tiek al
koholiu apsinuodyti žymiai 
lengviau. Grybų patiekalų 
neturėtų būti ne tik vaišė
se. kur vartojami laipsniuo
ji skysčiai, bet. ir besiruo
šiant vaišėms, neturėtume 
grybu valgyti bei dieną jo, 
nors būtume gėrę tik leng
vą alų.

Tokį patarimą duoda bio
logijos mokslu daktarė E. 
Šimkūnaitė ”Valstiečių lai
krašty” liepos 31 d. nume 
ryje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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VAIKAMS ŽADA

DANGU...
Vaikai yra didžiausias 

pasaulio turtas. Tėvams 
jie kartu yra ir didelis 
gyvenimo rūpestis no- 
•rint suteikti kuo geriau
sias augimo ir brendi
mo sąlygas idant užaug
tą geri žmonės. Vaikai 
ne vien tėvų, bet ir tau
tos bei valstybės rūpes
tis ir turtas, nes tai yra 
žmonijos ateitis. Todėl 
ne vien tėvai, bet ir tau
tų vyriausybės vaikais 
rūpinasi, o prie to auklė
jimo dar prisideda reli
ginės ir kitokios organi
zacijos. Visi tie rūpes
čiai skiriami tautos ir 
žmonijos labui, o tėvų 
senatvės' džiaugsmui.

Mokyklinio amžiaus 
vaikams paprastai birže
lio mėnuo yra maloniau
sias, nes baigiasi egza
minai ir visi mokslo dar 
bų rūpesčiai, prasideda 
atostogos. Tačiau koktu 
darosi, kada Lietuvos 
okupantas pavergtiems 
vaikams žada net "gied
rą dangų” skelbdamas 
tarptautinę vaikų dieną 
ir tai tartum p asityčioda 
mas iš Lietuvos vaikų, ją 
skelbia birželio mėnesį! 
Apie tai okupantas birže 
lio 1 dienos Vilniaus Tie 
soje taip rašo:

"Kiekvieną kartą,
džiaugdamiesi mažy
liais, nejučia sakom: 
Kad tik nebūtų karo! At- 
sidūstame, tarsi regė
dami Pirčiupiu muzieju
je 119 žuvusių žmonių, 
kurių tarpe buvo nema
ža vaikų, nuotraukas... 
Žiūrint į laimingus vai
kus, ne vienam vyresnės 
kartos žmogui trykšta 
ašaros stebint pionie
rius žygiuose, ne iš pa
vydo, kad- jų vaikystė ne
buvo tokia, o iš džiaugs 
mo, kad jų vaikai ir anū 
kai nemato buvusio skur 
do ir vargo. Nėra naš
laičių — netekusius tė
vų vaikus augina ir glo
boja valstybė. Kartu mes 
rūpinamės, kad jie išaug
tų sąmoningi socialisti
nės tėvynės piliečiai, to
dėl tokįdidelįdėmesįski - 
riame internacionali
niam auklėjimui".

įžanginis baigiamas 
žodžiais:- "Šiandien mi
nėdami Tarptautinę vai
kų gynimo dieną, ne tik 
prisimename mūsų ma
žuosius, bet ir, savo 
darbu stiprindami soci
alistinę Tėvynę — Tary
bų Sąjungą — taikos tvir
tovę visame pasaulyje, 
griežtai tariame:Užkirs
ti kelią karui! Neleisti, 
kad vaikystės pasaulį 
temdytų karo dūmai, kū
dikišką juoką užgožtų 
bombų sprogimas!...”

Lietuvos okupantą pa 
žįstančiam, tai aukščiau 
minėti žodžiai yra vardo 
lietuviškam žodyne sau 
nerandanti biauriu melu 

persunkta sovietinė pro
paganda, kurios žodžiais 
negali patikėti net savo 
tėvų anie netekę vaikai. 
Tėvų, kuriuos nužudė ne 
karo bombos, bet jų gim
tojo krašto okupantas tai
kiu būdu, tylomis, juk 
daug lengviau žudyti be
ginklius, negu lygiam su 
lygiu kariauti. Kitus iš
vežė ir tebeveža į Sibi
rą be karo, "savano
riais”.

Bent trumpai pažvel
gę į tuos "laiminguo
sius" tėvų netekusius vai
kus nors ir be karo, be 
Pirčiupio tragedijos, 
skaitome, ką rašo iš to 
komunistinio rojaus pa
bėgęs Jefim Sevela, bū
tent: "Man buvo 9 metai. 
Mano klasėje, Gudijoje 
pusė mokinių prarado sa
vo tėvus. Jie buvo depor
tuoti ar sušaudyti".

Kas iš mūsų ar mūsų 
kartos vaikų neprisime
na ano birželio, kada oku 
pantas tėvus be vaikų ir 
vaikus be tėvų globos su
krovę vežė įbadą ir mir
tį? O kas pamiršo, ne
matė ar net negirdėjo, 
tam būtina pasiskaity
ti tų žiauriųjų įvykių, vai
kams teikiamo "giedro 
dangaus" gyvos liudinin
kės Sibiro tremtinės Ste
fanijos Rūkienės atsimi
nimus "Vergijos kryž- 
keliuose" ir "Grįžimas 
į laisvę”, kur apie rusiš 
ko imperialisto meilę už 
grobtų tautų vaikams 
taip rašoma:

"Vaikų verksmas man 
giliai paliesdavo širdį. 
Mūsų vagone nuolat ser
ga ir verkia vaikai. To
kių išdraskytų šeimų mū
sų ešalone tūkstančiai, o 
likusių našlaičių klyks
mas sugraudentų ir kie
čiausias širdis (85). Tai 
didžiausia žmonių gyve
nimo tragedija. Vaikai 
netenka tėvų, tėvai vi
sam gyvenimui praranda 
vaikus... Liūdnai žvelgia- 
me į mūsų vagono ma
žuosius. Visi serga, iš
blyškę ir labai sumenkę. 
Motinos dar labiau susi
gūžė ir stipriai spaudė 
savo mažuosius prie iš
vargusių krūtinių, lyg 
mėgindamos savo jėgo
mis su jais pasidalyti. 
Visas mūsų trėmimo ke
lias nuo Minsko iki No
vosibirsko nuklotas mū
sų tautos mažųjų tremti- 
nėlių kaulais, kurie am
žiais bylos žmonėms 
apie komunizmo bestia- 
liŠkumą (93)".

Nuvažiavę į Rusijos gi
lumą štai vėl kokį "dan
gų" vaikams tremtiniai 
pamatė vietinių gyvento
jų tarpe: "Vaikai labai ap
driskę, apvilkti suaugu
sių nuplyšusiais vati
niais, kurie sulopyti, per- 
lopyti ir jau pamesta lo-

KANAUNINKO FELIKSO KAPOČIAUS NETEKUS
Kol žinia pasiekė laikraščių 

skaitytojus, kad kan. F. Kapo
čius, po kraujo išsiliejimo sme 
genyse ir Įvykusios auto nelai
mės, guli ligoninėje, jo jau ne
buvo gyvųjų tarpe.

Antradienį (liepos 20 d.), tu
rėdamas reikalų Chicagoje, te
lefonu iššaukė auto taisymo ga
ražą ir paprašė pristatyti jo ne 
baigtą dažyti mašiną. Auto ga
ražo darbininkas atvairavo ma
šiną, o kanauninkas sėdęs prie 
vairo grąžino jį atgal į garažą. 
Grįžtant Į kleboniją (Riverdale 
III) pakeliui atsitiko nelaimė. 
Kaip gydytojai vėliau nustatė, 
įvyko kraujo išsiliejimas sme
genyse, o to pasėkoje, nekon
troliuojama mašina atsitrenkė 
į stovinčią tuščią mašiną. Dide
lių sužalojimų nebuvo rasta ir 
dėl to kan. F. Kapočius nebū
tų miręs. Keli nubraižymai,per 
skelta lūpa ir įlenktas šonkau
lis. Garažas ir klebonija tėra ke
lių blokų atstu. Nelaimė įvyko 
maždaug pusiaukelėje. Taip at
rodo nelaimės vaizdas iš liudi
ninkų pasakojimų. Gyventojų 
iššaukta greitoji pagalba nuve
žė Į vietinę ligoninę, o suteikus 
pirmąją pagalbą, buvo perkel
tas į kazimeriečių laikomą šv. 
Kryžiaus ligoninę Marąuette 
Parke. Turėjo sąmonę ir valdė 
galūnes, bet neteko kalbos. Ban - 
dė rašyti, bet ir iš to nieko ne
išėjo. Atrodė, kad dar viskas 
susitvarkys gerai, bet kitą die
ną (trečiadienį, liepos 21 d.) 
Įvyko naujas kraujo išsiliejimas 
ir keletos gydytojų konsiliju- 
mas nieko negalėjo padėti. Tos 
pat dienos vakare 5 vai. 30min. 
kan. Felikso Kapočiaus gyvybė 
užgęso.

LAIDOTUVES

Testamento vykdytoju, o taip 
pat ir laidotuvėmis rūpintis 
velionis kan. Feliksas Kapočius 
laišku Įgaliojo dailininką Kazi
mierą Varnelį. K. Varnelis lai^ 
dotuvėmis rūpintis pavedė Ma
žeika - Evans laidotuvių biu
rui.

pyti, apauti dideliais nu
dėvėtais batais. Jų tėvai 
plėšosi, kad apgintų vai 
kus nuo bado" (135)

Tai praeitis, gal kai 
kas bandys ramintis. Ta
čiau, vienas klausimas 
iškelia kitą, į kokį "gied
rą dangų" dabar išsiųsti 
Simo Kudirkos mažame
čiai vaikai, nuo kurių tė
vas 10-čiai metų atskir
tas ir už ką? Už laisvės 
troškimą. Arba štai di
delį okupanto tremties 
stažą atlikęs V. Svilas ne
seniai savo patirtuose įs 
pūdžiuose tarp kitko ra
šo: "Ir mokytoja Juškai- 
tytė iškeliavo "plačion 
tėvynėn", kur "taip lais 
vai kvėpuoja žmogus" su 
trim mažamečiais vai
kais". Taip pat naujus 
įvykius apie vaikų laisvę 
paminėjo Darbininkas 
liepos 28 d., kaip vaikai 
Varėnos rajone, Kabelių 
parapijoje kartą pradėjo 
giedoti šventovėje. Vai
kai, tėvai ir klebonas bu
vo žandariškai saugumo 
tardomi. Mokytojai taip
gi tardė.

Žodžiu, komunistinėj 
santvarkoj vaikai nuo pat 
mažens auklėjami meluo
ti, išdavinėti, varžoma 
jų net vaikiška be jokių 
pretenzijų laisvė. Tai tik 
toks raudonojo okupanto 
pavergtų tautų vaikams 
propaguojamas "giedras 
dangus", o skaitytoją 
ima siaubas pamačius 
"Vilniaus Tiesoje" to
kią skambią ir apgaulin - 
gą antraštę "Vaikams 
Giedrą Dangų". O ne tik 
duonos, vandens, bet ir 
dangaus jie nei skliauste
lio vaikams nerodė užkal 
tuose vagonuose, o vaikų 
tėvams net kalėjimų lan
gus užkalę.

E. Čekienė

ANTANAS JUODVALKIS

Informacija apie laidotuvių 
laiką ir tvarką, lietuvių visuo
menę pasiekė tik penktadienį, 
išnešiojus paštą. Dirbantieji ži
nią paskaityti galėjo tik po dar
bo. Radio bangomis paskleisto
ji informacija ne visų būna nu
girsta. Taigi, dauguma lietuvių 

A. A. Kan. Feliksas Kapočius
apie kan. F. Kapočiaus mirtį ir 
laidojimo tvarką sužinojo tik 
penktadienį 5-6vai. vakaro, grį
žę iš darbo.

Kan. F. Kapočiaus palaikai bu
vo pašarvoti ketvirtadienio va
kare šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parap. bažnyčioje, o penk
tadienio rytą — 9 vai. buvo at
laikytos gedulingos mišios (kan. 
V. Zakarauskas), po kurių tuo
jau velionies karstą išsivežė lai 
dotuvių direktorius Evans.

Tik vakare apie 4 vai. p.p. 
kan. F. Kapočiaus palaikai bu
vo pašarvoti jo parapijos Queen 
of Apostles, Riverdale bažny
čioje. Parapijiečiai visą vaka
rą eilėmis ėjo atsisveikinti sa
vo sielos vadą. Šeštadienio ry
tą 11 vai. penki kunigai atnaša
vo gedulingas mišias, dalyvau
jant pačiam diocezijos arkivys
kupui kardinolui Cody ir kelio
likai kunigų. Kardinolo dalyva
vimas paskutiniame kan. F. Ka 
počiaus šios žemiškos kelionės 
tarpsnyje pridavė tam tikro iš
kilmingumo ir pagarbos pareiš
kimo.

Parapijos klebonas kun. Ch. 
J. Burnike ir visi parapijiečiai, 
kurių prisirinko pilnutėlė didžiu
lė bažnyčia, dalyvaujant Colum- 
bo vyčiams, gražiai pagerbė ve
lionį. Mišių metu atsisveikini
mo žodį pasakė kan. F. Kapo
čiaus buvęs bendradarbis kun. 
A. Dillon, kartu su juo keletą 
metų toje bažnučioje vikara
vęs. Pamokslas buvo gyvas ir 
būdingas kan. F. Kapočiui, nes 
išreiškė velionies būdą ir pas
tangas Įterpti lietuviškumą. Net 
pakartojo keletą išmoktų ir dar 
neužmirštų lietuviškų žodžių. 
Šiuo metu kun. A. Dillon yra 
klebonu kitoje parapijoje. Lie
tuviškai atsisveikino kan. V. 
Zakarauskas. Žodis buvo ati- 
trauktinis ir neišreiškė nei ve 
lionies būdo, nei jo siekių, nei 
jo atliktų darbų. Vien pažymėji
mo, kad kan. F. Kapočius buvo 
didelis kunigas ir didelis tautos 
vyras -- neužteko.

Paskutinį patarnavimą ir žo
dį pasakė kardinolas Cody. Mi
šių metu gražia i giedojo parapi
jos choras ir mūsų solistas Ba
ras. Gerbiant vyčiams, karstas 
išnešamas iš bažnyčios ir nuly- 
dimas į šv.Kazimiero lietuviš
kas kapines. Kapinėse karstas 
nunešamas tiesiog prie duobės 
ir visų akivaizdoje nuleidžia
mas į duobę. Maldas kapinėse 
atkalbėjo jo parapijos kunigai. 
Kan. V. Zakarauskui pakvietus, 
nedidelis lietuvių būrelis sugie
dojo Marija, Marija giesmę ir 
Lietuvos himną.

Kaip iškilmingai ir didingai 
atsisveikino airių parapija ir 
bažnytinė vadovybė, taip skur
džiai, sakyčiau, vogčiomis bu
vo atsisveikinu lietuviškos vi
suomenės. Graudu ir apmaudu 
buvo penktadienio rytą šv. Mer 
gėlės Marijos Gimimo bažny
čioje per 9 vai. mišias. Susi

rinko nepilna kapa moterėlių ir 
pensininkų. Mišias atnašavo 
kan. V. Zakarauskas, šonuose 
sėdėjo daugiau tuzino kunigų. 
Jokio pamokslo, jokio žodelio, 
kad čia atsisveikinama Prisikė
limo bažnyčios statytojas, Tau 
tinis popiežiaus misijos dele
gatas ir Sielovados tvarkyto
jas tremtyje. Užgęsusi žvakė ir 
ta nesugebama pakeisti nauja.

Tokia mizerija, tokia nykuma, 
lyg būtų laidojamas neatpažintas 
kažkur atrastas asmuo. Kuklus 
buvo asmuo, vengė viešumos, 
bet tam tikrais momentais rei
kia ir viešumos ir tam tikro pa
garbos pareiškimo.

MOKSLAS IR GYVENIMAS

Kan. Feliksas Kapočius kili
mo aukštaitis. Gimė 1895 m. ge
gužės 31 d. Voltflnų kaime, Že
maitkiemio valsč., Ukmergės 
apskr., kalvio - Ūkininko šei
moje. Užaugo 4 vaikai, gyva 
beliko tik jauniausioji sesuo 
Emiliutė, gyvenanti Lietuvoje. 
Mokėsi Ukmergėje ir Kauno ku
nigų seminarijoje. Kunigu įšven 
tintas 1918 m. birželio 3 d. Tai 
vienas jauniausių kunigų, buvo 
vos 23 m. Pirmuosius kunigo 
žingsnius pradėjo Šėtos parapi
joje vikaru ir vidurinės mokyk 
los mokytoju. Pačiais nera
miausiais Lietuvos prisikėli
mo metais (1918-1920), jaunas 
kunigėlis parodė daug ištver
mės ir pasiaukojimo.

1920 metais perkeliamas Į 
Kauną Katedros vikaru. Gy
vendamas Kaune, Šalia tiesio
ginių pareigų, buvo ir Profe
sinės mokytojų sąjungos suau
gusiųjų gimnazijos kapelionas. 
Tuo pačiu laiku gilino studijas 
Lietuvos Universitete, filoso
fijoje ir teologijoje, specialiai 
apologetikoje. 1927 m. paskiria 
mas Prisikėlimo parapijos 
(Žaliakalnyje) klebonu, o nuo 
1929 m. Kauno dekanu ir 1944 
m. pakeliamas į Kauno Kapitu
los kanauninkus. Už nuopelnus 
tėvynei, Lietuvos vyriausybės 
buvo apdovanotas Gedimino or
dinu.

Beklebonaudamas savoje pa
rapijoje parodė didelių organi
zacinių ir administracinių su
gebėjimų. Suorganizavo ir pa
statė (kun. Morkūnui talkinant) 
modernišką 3-jų aukštų sene
lių prieglaudą. Neįprastą mūsų 
krašto mastui, suplanavo ir pa 
statė paminklinę Prisikėlimo 
bažnyčią — Tautos šventovę. 
Tokį objektą įgyvendinti, netur
tingiems Lietuvos žmonėms bu 
vo sunkiai pakeliama, tad teko 
ieškoti ir amerikiečių paramos. 
Tuo tikslu 1937-8 metais lankė
si Amerikoje ir rinko aukas. 
Prisikėlimo bažnyčia buvo už
baigta 1940 m., prieš pat rusų 
komunistinę okupaciją. Kaip ži
nia, šiuo metu komunistinė val
džia yra bažnyčią nusavinusi ir 
joje įrengusi fabriką.

Antrai komunistinei bangai už
liejant kraštą, kan. F. Kapočius 
1944. VIII. 1 d. pasitraukė Į vaka
rus. Karui pasibaigus ir trem
tiniams susikoncentravus į sto
vyklas, jų dvasinius reikalus ap
rūpinti, buvo įsteigta vadinama 
Tautinė popiežiaus misija, o jos 
delegatu 1946-48 m. buvo kan. 
F. Kapočius. Perorganizavus De- 
legatūrą į Sielovadą, jos vyr. 

tvarkytoju buvo paliktas kan. F. 
Kapočius.

Tautinės popiežiaus misijos 
delegatūrai suorganizuoti kan. 
F. Kapočius įdėjo daug darbo ir 
parodė didelius organizacinius 
sugebėjimus. Iš nieko sukūrė įs
taigą, kuri aptarnavo religinius 
reikalus visų lietuvių tremti
niu. gyvenusių Vokietijoje ir 
Austrijoje. Būdamas delegatu 
turėjo pilnas vyskupo ordinaro 
teises, tad yra suteikęs ir Su
tvirtinimo sakramentą ne vie
nam šimtui jaunųjų tremtinu- 
kų.

1950 m. pabaigoje atvyko Į 
Ameriką ir čia ketvertą metų 
padirbėjęs prie lietuviškų 
klebonijų ir nepritapęs, turėjo 
įsijungti Į amerikietišką parapi
ją. Turėdamas administrato
riaus patyrimą, nors ir nebūda
mas klebonu, daug prisidėjo prie 
naujai organizuojamos Apaštalų 
Karalienės parapijos Riverdale, 
I1L sukūrimo ir išugdymo. Šioje 
parapijoje išbuvo iki mirties. 
Prieš porą metų buvo išėjęs į 
pensiją, bet gyveno klebonijoje. 
Senatvė buvo pilnai aprūpinta ir 
reikėjo tik džiaugtis paskutinėm 
gyvenimo dienomis.

VISUOMENINE VEIKLA IR 
ASMUO

Baigęs seminariją kun. F, Ka 
počius, kaip ir daugelis jaunų 
idealistų, kibo į darbą su visa 
energija ir užsidegimu. Redaga
vo pavasarininkų žurnalą Pava
sarį, bendradarbiavo bemaž vi
suose katalikiškuose laikraš
čiuose Lietuvoje ir tremtyje. Ak
tyviai veikė Katalikų Veikimo 
Centre zitiečių draugijoje, pa
vasarininkuose. Nemėgo viešu
mos ir vengė visokių pagerbimų 
ar pagyrimų. Net savo kunigys
tės 50 metų sukaktį minėti pa
geidavo tik draugų ir pažįstamų 
tarpe, o ne ruošti iškilmingą aka - 
iemiją, nors to pilnai užsitarna
vęs buvo. Airišių parapija jam 
suruošė labai iškilmingą ir šil
tą minėjimą.

Anot velionies, žmogaus ilgas 
amžius ar ilga tarnyba, kad ir 
pačiam Dievui, nėra joks žmo
giškas nuopelnas, o tik aplinky
bių dėka pasiektas laimėjimas.

Buvo didelis lietuvių kalbos 
kultūros mylėtojas ir ugdyto
jas. Kalbėjo ir rašė gryna jab- 
lonskine rašyba. Piktinosi ir 
priekaištavo žurnalistams už 
lietuvių kalbos darkymą ir už- 
griozdinimą svetimybėmis. 
Draugų būrelyje nevengdavo 
klaidingai kirčiuotą žodį patai
syti.

Kaip asmuo kan. F. Kapočius 
buvo kuklus, draugiškas ir 
linksmas. Draugijoje kiekvie
nam surasdavo atitinkamą žodį. 
Su kuriais suartėdavo, palaiky
davo nuolatinį ryšį. Nelaimėjo 
ar ligoje esančius draugus iš 
savo kuklių išteklių rėmė ir pa
dėjo.

Daugelis kan. F. Kapočių lai
kė liberaliu kunigu. Ištikrųjų 
taip nebuvo. Kan. F, Kapočius 
buvo pažangus ir gyvenimiš
kas. Bet tikėjimo dalykuose bu
vo kietas kaip uola. Džiaugėsi 
Vatikano II susirinkimo įves
tom naujovėm ir uoliai jas tai
kė gyvenime.

Nors pastaruosius keliolika 
metų gyveno toliau nuo lietuvių, 
bet aktyviai dalyvavo lietuvių 
parengimuose, koncertuose Ir 
suvažiavimuose. Teko patirti, 
kad paskutiniame ateitininkų su
važiavime prie garbės stalo bu
vo susodinti jauni ir mažai ži
nomi asmenys, o senas katalikų 
veikėjas, buvęs Tautinis popie
žiaus delegatas liko nepastebė
tas ir paliktas minioje sėdėti!

VIETOJ PABAIGOS
Nedaug mes turime tokių nuo

širdžių patrijotų kunigų, koks 
buvo kan. Feliksas Kapočius.Sa
vo gyvenimu ir darbais paliko 
neišdildomus pėdsakus jauno
joje tėvynėje, o taip pat ir trem
tyje. Nesinorėtų, kad ir kiti lie
tuviai veteranai, dabar neturin
tieji lietuviškos atramos, būtų 
taip vogčiomis iš lietuvių visuo • 
menės išplėšti, kaip kad buvo pa
sielgta su kan. F. Kapočium. 
Reikėjo sudaryti progą plates
nei lietuvių visuomenei su juo 
atsisveikinti ir paskutinĮ žiups. 
nį žemės ant jo karsto užberti.

Tegu būna jam lengva šio 
krašto svetingi žemelė.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Jurgis Bieliūnas, nors ir žinojo, kad jo dienos suskaitytos, nekreipė daug dėmesio į gydytojų patari
mus ir didelio valios įtempimo dėka, stengėsi išbūti iki Čiurlionio ansamblio gastrolių galo. Nuotrau
koje a.a. J. Bieliūnas stebi spektakį sėdėdamas vežimėlyje. J. Garlos nuotrauka

ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ VENEZUELOJE 11)

JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS
Š.m. rugpiūčio 5 die

ną, Austrijoje, ligoninė
je, mirė buvęs Venezu
elos LB Centro Valdy
bos Pirmininkas Jurgis 
Bieliūnas.

Iš Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybos 
Pirmininko pareigų J. 
Bieliūnas pasitraukė jau 
senokai, sveikatos sume
timais. Tačiau Bendruo 
menės gyvenime jis da
lyvavo aktyviai iki mir
ties. Paskutiniu metu, 
jis daugiausiai veikė kai
po VLIKo atstovas Vene- 
zueloje.

PASKUTINIS DARBAS

Paskutinis velionies 
darbas lietuviškoje bend 
ruomenėje buvo Čiurlio
nio Ansamblio iškvieti
mas į Venezuelą.

Simbolinės iškilmės 
su Čiurlionio Ansamb
liu, Venezuelos Tautos 
Šventės dieną, padedant 
prie Tautų Išlaisvintojo 
Bolivaro paminklo tri
spalvę, kariuomenės,

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JŪRATĖ DE ROSALES
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

aukštų valdžios pareigū
nų ir didelės minios aki
vaizdoje giedant Lietu
vos himną ir žuvusiems 
už laisvę giesmę, buvo 
Jurgio Bieliūno testa
mentas .

Jis asmeniškai išga
vo iš valdžios reikalin
gus leidimus. Jis asme
niškai, drauge su aukš
tais pareigūnais, nusta
tė kiekvieną iškilmių de
talę. Jo rūpesčiu buvo iš 
verstas į ispanų kalbą 
lietuviškos giesmės teks
tas (Žuvusiems už lais
vę) ir išdalintas susirin
kusiai miniai.

Šias iškilmes jis ruo
šė sukaupęs paskutines 
savo jėgas. Paeiti vos be
galėdamas jis gulėjo lo
voje ar sėdėjo vežioja
moj kėdėj ir rašė, tvar
kė, kalbėjo. Sudarant 
čiurlioniečių priėmiman 
kviečiamų svečių sąra
šą, jam iškrisdavo 
plunksna iš rankų. Kar
tais vėlgi nebepajėgdavo 
išlaikyti telefono ragelio 
ir pasikalbėjimai su juo 
nutrūkdavo. Kalbėdavo 
sunkiai, gaudydamas 
orą, nuolat pasistiprin
damas greta stovinčiu 
deguoniu.

Jis žinojo, kad jo die
nos buvo suskaitytos. Į 
gydytojų patarimus daug 
dėmesio jau nebekreipė. 
Didelio valios įtempimo 
dėka, jis tiktai stengėsi 
išlaikyti iki Ansamblio 
gastrolių galo. Jo fizinis 
nepajėgumas kontrasta
vo su ypatingai blaiviu 
protu, ir pas jį viskas 
— net gyvybės išlaiky
mas — vyko pagal iš 
anksto nustatytą tvar
ką.
Čiurlionio 
ANSAMBLIO MISTIKA

Kadaise, Austrijoje, 
Jurgis Bieliūnas įstojo 
į Čiurlionio Ansamblį. 
Kai jis vėliau atsidūrė 
Venezueloje, pas jį išli
ko gyva Čiurlionio An
samblio mistika. Salio- 
ne nuolatiniai stovėjo an
samblio ir Alfonso Mi
kulskio nuotraukos. Per 
dvidešimtį gyvenimo me
tų Venezueloje, Jurgis 
Bieliūnas skaitė, kad jis 
tebepriklauso Čiurlionio 
Ansambliui.

Jo atsidavimas An
sambliui buvo tiktai vie
nas iš daugelio jo gilaus 
patriotizmo pasireiški
mų. Kaipo Venezuelos 
gyventojas, Bieliūnas bu
vo iškilus, nemažą ka
pitalą sukrovęs, preky

bininkas. Kaipo lietuvis 
-- jis buvo visų pirma 
praktiškas idealistas. Jo 
veikla visada susivedė į 
kovą dėl Lietuvos lais
vės.
PASKUTINĖ KALBA

Paskutiniai vieši Jur
gio Bieliūno žodžiai bu
vo ištarti Čiurlionio An 
samblio išleistuvių me
tu. Jis kalbėjo lietuviš
kai, čiurlioniečiams, ir 
jo kalba tuoj pat buvo 
verčiama į ispanų kal
bą vietiniems sve
čiams : gubernatoriui, 
Maracay kariškos ba
zės vadui Generolui, ir 
kitiems karininkams bei 
valdžios pareigūnams.

Bieliūno žodžiuose 
ryškiai atsispindėjo jo 
įprastas nuoširdumas, 
taktas ir diplomatiniai 
sugebėjimai. Štai tikslus 
kalbos tekstas, paimtas 
iš jo paties ranka rašyto 
juodraščio:

"Brangūs sesės ir bro
liai Čiurlionį ečiai.

"Jums yra didelė gar
bė, kad Jūs galite daly
vauti ir prisidėti savo 
koncertais prie Venezu
elos tautos švenčiamos 
istorinės šventės, 150 
metų Carabobo mūšio 
pergalės proga. Jums pa 
rodė didelį nuoširdumą 
ne tik Venezuelos lietu
viai, bet taip pat civilinė 
Venezuelos valdžia ir ka
rinė vadovybė. Jūs į sa 
vo Aukso Knygą, kuri 
jus lydi visose kelionė
se įrašykite auksinėmis 
raidėmis jūsų viešnagę 
Venezueloj, nes ji paliks 
jums nepamirštamus pri
siminimus apie šį puikų 
kraštą. Grįžę į savo kraš
tą, padėkokite savo ma
mytėms ir tėveliams ir 
'tiems lietuviams kurie 
jums suteikė progą ap
lankyti mūsų gražų Ve
nezuelos kraštą.

"Sudiev ir laimingos 
kelionės".

Šiais žodžiais jis iš
reiškė lietuvišką lojalu
mą jį priglaudusiam 
kraštui. Tebūnie jam 
lengva svetima žemė,ku 
rią jis pamilo ir kurios 
žmones jis įtraukė į lie
tuvišką veiklą.

Ansambliui išvykus, 
Bieliūnas skubiai buvo iš 
vežtas į ligoninę Austri- 
jon. Savaitę vėliau, įvyk
dęs su Čiurlionio An
samblio atvažiavimu į 
Venezuelą dvidešimties 
metų svajonę, buvęs čiur 
lionietis Jurgis Bieliū
nas amžinai užmerkė 
akis.

J. GRAUDA

Ping-pong politika m
Ping pong partija, kaip ir proferanso ar poke- 

riuko partija visad vienąpaliksprakišusiojo padėty
je. Kada žmogus stveriasi už kortų kaladės ar ima 
saujon teniso raketę, vis viliasi išeiti iš lošimo lai
mėtoju.

Taip Nixonas stveriasi teniso raketės. Taip 
Mao palengva graibo pirštais raketės rankeną. 
Kompolikuotas politinis žaidimas — kuris kurį ap
maus ?

— Kokia jūsų nuomonė dėl Washington-Peking 
partijos?, — paklausėme lietuvio, kurio veidą švy
tėjo susirūpinimas. Atrodė, staigus dantų skausmas 
susuko tautiečio veido bruožus.

— Tragiškai bloga, — atkirto jis pesimistišku 
balsu. — Tai Amerikos galo pradžia.

— Kodėl gi taip? — lengvapėdiškai pasiteira
vo bendrakalbis.

— Ar jums tai dar neaišku? — suriko lietuvis 
pesimistas. — Argi tamstai istorijos pamokos nie
ko nereiškia?

— Kaip tai? — paklausė sumišęs bendrakalbis.
— Kokią istorijos pamoką turite galvoj?

— Chamberlaino įr jo kvailo skėčio istoriją 
turiu, tamsta, galvoj! Chamberlainas respektavo 
nacių Vokietiją. Parėmė ją savo prielankumu. Pie
tavo su Fiureriu. Dabar Nixonas skuba papietauti 
su Mao. Pietauti su tokiais tipeliais reiškia juos 
stiprinti. Tada Fiureris susijungė su Benito ir puo
lė Angliją. Ergo...

— Kas ergo?
— Ergo, dabar Mao susijungs su Kosyginu ir 

puls Ameriką. Ir galas visiems buvusiems dypu- 
kams. Išpiaus juos maotsetungai su enkavedis
tais.

— Reiškia ping-pong manevras mums reiškia 
kapus.

— Teisingai, tai mūsų galo pradžia. Dabar pats 
laikas rūpintis masine erdvėlaivių produkcija.

— Erdvėlaivių produkcija?
— Kiekvienas turės kur nors bėgti. Jeigu Ame

rikos nebebus, kur gi bėgsi? Į Mėnulį! Reikia, kad 
masinė erdvėlaivių produkcija atpigintų jų kainą. 
Tada, pavojaus valandą iš savo back-yardo, užsvi- 
lini raketą ir į mėnulį! Juk tai kaip antroji Ameri
ka! Teritorija apsaugota prikaišiotomis Amerikos 
vėliavomis. Kursimės, tautieti, kaip ir čia kūrė- 
mės, pradėdami nuo šaukšto.

— Tėvai, — pasakė priėjusi žmona, — už
miršk apie erdvėlaivius ir galvok žmoniškai.

— Kaip tai žmoniškai? — atsisuko lietuvis pe
simistas į savo žmoną.

— Pagalvok, ar negalima prisitaikyti prie 
maocetungų? Ar bent prie kosygininkų.

— O kaip gi prisitaikysi?
— Užsakyk anketas į Kapsuko universitetą per 

Akiračius. Tada matys, kad nesi liaudies priešas, 
nes siunti savo vaikus leninizmą studijuoti. Nepa- 
piaus enkavedistai. Gal ir mūsų namų nuo mūsų ne- 

■ atims?
— Niekuomet! — suriko lietuvis pesimistas.

— Niekuomet į Kapsuką! Geriau aš nusiųsiu vaikus 
į Pekingą. Tik reikia juos gerai ištreniruoti lošti 
ping - pong ir žinoti Mao raštus.

Jis atsisuko į bendrakalbį ir pasakė:
— xMatai, tamsta, tas ping-pong žada mums di

lemą: arba erdvėlaivis back-yarde, arba vaikai Pe- 
kinge, prie ping-pong stalo.

***
Dešimties straipsnių 

ciklu, tolimesniuose Dir 
vos numeriuose, bandy
siu aprašyti kai kuriuos 
asmeniškus įspūdžius iš 
Čiurlionio Ansamblio

viešnagės Venezueloje. 
Manau, kad skaitytojai 
man pritars, jei šį 
straipsnių ciklą užvar 
dinsime: "Jurgio Bieliū 
no Testamentas".

(Bus daugiau)

SIMO KUDIRKOS 

BYLA m

Apie tarybinius politinius teismus pasaulis ge
rai žino nuo Stalino parodomųjų bylų. Tada kaltina
mieji patys mezgė pakaruoklio kilpas ant savo kak
lo. Mes tiktai galime nujausti, kokie baisūs buvo ta
rybiniai teismai Lietuvos laisvės kovotojus juose 
teisiant.

Bet ar pakeitė tų teismų metodus ir principus 
kelios vėlesnės dekados? Ar tuose teismuose res
pektuojamos brangiausios žmogui asmeninės lais
vės, vardan kurių vyko ir Rusijos revoliucijos? De
ja, nepasikeitė! Ir dabar kaltinamasis laikomas vie
nutėje ir specialūs žvalgai bei budeliai visaip sten
giasi palenkti jį prisipažinti pagal nehumaniškus ta
rybinius įstatymus nebūtais savo nusikaltimais. 
Teismas vykdo režimo jam uždėtas pareigas, nepai
sydamas asmens teisių į savo laisvąjį apsispren
dimą.

Neseniai lietuvių visuomenę sukrėtė žvėriškos 
teismo represijos, taikytos kunigui Šeškevičiui už 
kunigo pareigas. Svetimųjų kalbų versijoje, kunigo 
Šeškevičiaus apsigynimo kalba sukrėtė kitataučių 
pasaulį.

Tarybinio teismo sistemoje neteko atrasti poli

tinių bylų, kur kaltinamasis būtų išteisintas. Reabi
litacija įmanoma po ilgo laiko ir po mirties. Nomi
nalus gynėjas nedrįsta pareikšti teismui, kad jo kli- 
jentas yra nekaltas. Gynėjas dirba kartu su proku
roru. Tokio politinių bylų gynėjo laisvasis pasaulis 
nežino. Taip pat ir jury metodo vengiama politinė
se tarybinėse bylose. Teisėjų paskelbta bausmė ne
turi apeliacijos, netgi bylos peržiūrėjimo grynai 
procesualiniu atveju! Tad į tokį teismą (Aukščiausį 
teismą) pateko Simo Kudirkos byla ir buvo ten svars
toma gegužės 17-20 dienomis Vilniuje.

Procesas vyko lietuvių kalba. Teismo pareigūnų 
vardai skamba lietuviškai: teisėjas Misiūnas, pro
kuroras Petrauskas, gynėjas Gavronskis. Bylos bė
gyje kaltinamasis buvo apkaltintas mėginimu pabėg
ti iš Tarybų Sąjungos. Simas Kudirka gavo teismo 
leidimą pasakyti paskutinįjį savo žodį.

ANATOLE SHUB

Amerikos spaudos sindikatų tarpe yra galingas 
The V ashington Post sindikatas, iš kurio medžiagos 
ima sau rašinius daugelis milijoninių leidinių. Ana- 
tole Shub yra vienas iš kremnologistų, tai yra Krem
liaus ir Sovietijos reikalu žinovas. Stiprūs ryšiai 
su sovietiniu pogrindžiu, be abejo, labai talkina gauti 
tas žinias,, kurių neduoda oficialusis TASS. Ši lais
vojo pasaulio sindikatų ryšį su tik jiems žinomais 
šaltiniais, sovietai seka, persekioja, slegia.Tačiau 

tiesos proveržių jie neįstengia visiškai sutramdyti. 
Taip buvo šį kartą su Simo Kudirkos kalba. Ji pa
siekė The V ashington Post agentūrą, o per čia pasie
kė dšimtįs milijonų skaitytojų. Kunigo Šeškevičiaus 
kalba, nuostabiai konstruktyvi ir netgi pedantiška, 
tik lietuvių platinama, palengva sunkėsi į laisvąją 
spaudą. Visiškai kontrastingai, Simo Kudirkos kal
ba sukrėtė ir globaliai sukrės laisvąjį pasaulį. Jo 
kalba esmine dalimi įeina į jo tragedijos dienas, 
lapkričio 23, kada aštuonias valandas išbuvęs Vigi- 
lante, sumuštas iki sąmonės netekimo, per Valsty
bės departamento sabotažą, jis buvo grąžintas bude
liams. Puikus žurnalistas Anatole Shub, įtaigojan
čiai ir dramatiškai pateikė Simo pareiškimus, su
sumavo teismo darbą, davė puikius ekskursus į šo
ną, stengdamasis skaitytojui suteikti aplinkos vaiz
dą, palietė netolimą Lietuvos laisvės kovotojų isto
riją, ir su skambančiais antgalviais atgaivino mili jo - 
nams Simo Kudirkos tragediją, dabar, kaip niekad 
surišdamas Simo atvejį su Lietuvos pavergimu, lie
tuvių tautos genocidu. Jis suteikė tvirtą tikėjimą, 
kad lietuvių tauta tebealsuoja laisvės troškimu ir 
tęsia pasyvią kovą dėl Lietuvos laisvės ir valsty
bės suverenumo. Sis Anatole Shub reportažas pa
rašytas puikia įžvalga į dėstomus įvykius ir giliai 
humaniška dvasia, tokia reta amerikinės spaudos 
reportažuose. Anatole Shub turi būti ypatingai res
pektuotas mūsų veiksnių.

(Bus daugiau)
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Į Laisvę” gegužės numeris
Lietuvių politikos žur

nalas "į Laisvę" turi 
praeitį. Šis, gegužės 
mėnesio numeris yra aš 
tuoniasdešimt aštuntas. 
Tuo tarpu žurnalas pasi
rodo nedažniau kaip 
tris-keturis kart per me
tus. Praeitis natūraliai 
kuria savo tradicijas ir 
veikimo metodus. Politi 
kos žurnalui, gal būt yra 
tam tikra dorybė išlaiky
ti tono ir metodo nuosek 
lumą. Ir dabar, atėjus 
žurnalą redaguoti nau
jam redaktoriui Juozui 
Kojeliui, matyti atidus 
dėmesys, kaip anksčiau, 
žurnalo turiniu reprezen 
tuoti rezistencijos temų 
permanentiškumą. Tai 
ir yra žurnalo ilgoji tra
dicija. Per tą laiką tik
tai kito tos esminės te
mos dėstymo intensy
vumas. Viename nume
ryje, gal būt, silpda- 
mas, kitame gi stipriau 
supulsuodamas. Naujas 
reaktorius įnešė techniš
kų pakeitimų, sumažinęs 
vedamųjų kiekį ir veda
muosius nukėlęs į nume
rio pabaigą. Gal būt tai 
padaryta norint paskuti
niu skaitymo akordu re
ziumuoti žurnalo turinį.

Žurnalą leidžia Lietu
vių Fronto Bičiuliai — 
rezistencinių siekių or
ganizacija. Žurnalas yra 
išimtinai politinis, be 
nuokrypų į bet kurią kul
tūrinio gyvenimo šaką. O 
jeigu tos temos ir tenka 
liesti, pristatymo meto
das riša jas su politine 
žurnalo linija.

Žurnalas labai geras 
temų pristatymo būdu — 
tai lakoniškumas irkon- 
densuotumas. Šiuo metu 
ir amerikinio skubotumo 
ženkle tai yra geras žur
nalistinio meno pavyz
dys. Labai gausus savo 
įvairiomis nuomonėmis, 
dažnai užginčijamomis 
vieną kitą rašinį, yra 
laiškų (Skaitytojo žodis) 
skyrius. Savo gyvumu jis 
panašus į "Time" ar 
"Newsweek", ir kt. žur
nalų skyrius.

Šis numeris eina 1941 
metų sukilimo memuarų 
ir vertinimo ženkle. Ta 
tema šiame numeryje 
kalba Kazys Škirpa, My
kolas Naujokaitis ir nu
merio vedamasis. Nėra 
kalbos, kad artimos ar 
tolimos ateities istorijai 
bus sukaupta daug davi
nių, kurie talkins atvaiz
duoti 1941 metų sukilimą 
visoje jo milžiniškoje įta
koje. To sukilimo ba
lanse glūdi Lietuvos vals
tybės suverenumo atsta
tymas — daugis tvirtina. 
Sukilimo sukūriuose gi
musi vyriausybė deklara
vo tai savo atsiradimu ir 
savo darbais. Tam tikrą 
interegnumo periodą Lie
tuva egzistavo kaipo su
vereni valstybė.

Tačiau, mano nuomo-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos suverenu- 
atstatymo aktas buvo 
metodo nuoveikis.

ne, 
mo 
tik 
Lietuva nebuvo nustoju
si suverenumo pirmo
sios okupacijos metu. 
Nors savo teritorijoje 
valstybė nebevykdė savo 
funkcijų, valstybės atsto
vybių užsienyje suvere
numas nebuvo pažeistas. 
Jis nepažeistas ir iki 
šiol. Joks rimtas tyrinė
tojas niekad nelaikys ver 
tu dėmesio Lietuvos liau
dies seimo aktų, nes tai 
nėra suverenumo prara
dimas. Tai okupacinės 
valdžios propagandos ak
tai.

Savo rašiniuose Myko
las Naujokaitis ir Kazys 
Škirpa kai kur yra kon- 
tradiktiški. Ir tai natū
ralu, objektas dėstomas 
iš visiškai skirtingų 
punktų. Tai suteikia lie
čiamam objektui daugiau 
spektrų. Ir čia tenka pa
geidauti, kad daugiau ro
dytųsi 1941 metų sukili
mo memuarų. Ši medžią 
ga, iki šiol, vis dar nėšio 
jama atsiminimuose. O 
šie sukaktuviniai metai 
ar neprovokuoja sukili
mo dalyvių, kurių tūks
tančiai atsirado išeivijo 
je, pilnu balsu prabilti — 
kaip buvo, kaip vyko suki 
limas?

Žurnalo skyriai: Soli
darumas su tauta, Lais
vinimo veiksniuose — 
sklidini neišblėstančių 
rezistencinių nuotaikų 
surišant tragiškus įvy
kius už geležinės uždan
gos ir pastangas atrasti 
laisvinimo veiklos har
moniją šiapus geležinės 
uždangos.

A. Maceinos svarsty
mas: Nuo ko mes bėgom? 
sustojo atokiau nuo pa
grindinių šio numerio 
temų. Į klausimų sumą- 
ar mes apleidome tėvy
nę dėl rusų ar dėl ko-

KNYGOS PADĖTIS

OKUP. LIETUVOJE
Oficialiai knygos rin

ka ok. Lietuvoje klesti. 
Tarybinė spauda nurodo 
į knygos tiražus. Esą, 
vidutinis knygos tiražas 
siekia penkiolika kart di
desnius skaičius, kaip 
kad buvo Nepriklausomo
je Lietuvoje. Tai ir lai
koma "kultūrinio indika
toriaus" įrodymu. Jeigu 
dideli knygos tiražai, 
turi būti ir dėmesys kny
gai ir pakankamai aukš
tas skaitytojo lygmuo, ir 
didėją knygynai.

Ok. Lietuvos teritori
joje veikia tiktai val
džios išlaikomos leidyk
los. Šios leidyklos ver
čiasi biudžeto sumomis. 

munistų baimės, tenka 
atsakyti ir trečia prie
laida. Tai būtų atviras 
mūsų prisipažinimas, 
kad mes apleidome Lie
tuvą dėl okupacinio re
žimo teroro baimės. 
Gi režimo komponentai 
buvo režimo rėmėjai. 
Tai jie vykdė ir talkino 
terorui. Jų tarpe buvo 
nemažai lietuvių tautos 
narių, kurie savo tero
ro praktika nesiskyrė 
nuo importo. Savo teroro 
talkininkai buvo pavojin
gesni už importuotus bu 
delius. Ir dabar neatitin 
ka istorinei tiesai nuo
monės, kad tik rusai, tik 
importuoti komunistai, 
kalti dėl tautos nelaimių. 
Jeigu nebūtų lietuviškų 
kvislingų ir ši okupacija 
būtų paviršutiniška, kaip 
tai buvo su carine oku
pacija, kuri ir per šimt
metį neįsismelkė į tau
tos sąmonę. Šitą istorinį 
faktą privalėtų įžvelgti 
kiekvienas, kas skubo- 
mis, dėl tariamos padė
ties realybės anksčiau 
puoselėjo satelitinės Lie
tuvos sampratą, dabar 
puoselėja utopišką ryšių 
su kraštu teoriją.

Tuo atveju ir visi pra
žydę lituanistiniai lai
mėjimai prilygintini 
puošniam žiedui, nuskin
tam ir tarpstančiam va
zoj, kur maža vandens. 
Išdžius vanduo, nuvys 
ir puošnus žiedas. Es
mė glūdi ne utopinėje 
santalkoje, bet ryškioje 
rezistencijoje. Kitaip at
sigrįžta į mus vulgarus 
posakis, nukaltas prieš 
dešimtmetį Anglijoje: ge
riau raudonas kaip lavo
nas!

Naujas žurnalo redak 
torius davė šį numerį 
šviežią ir kai kur aštrų 
definicijomis, bet san
tūrų išvadomis, atsargų 
įsi stebėjimu į Lietuvių 
Bendruomenės angažavi
mąsi politiniam frontui.

Leidykla nesuka sau gal
vos, ar laida bus išpar
duota, ar investaci ja su
grįš? Periodiškai inves
taci ja sugrįžta... per biu
džeto kelius. Todėl kny
gos laida gali turėti šim
tą ėmėjų, būti išleista 
15000 egz. ir keletą me
tų dūlėti lentynose. Lei
dykla seka savo įsiparei 
gojimųs — ji parūpino 
skaitytojams tiek ir tiek 
knygų su tiek tiražo.

Todėl politiniai arba 
indoktrinaciniai - poli
tiniai leidiniai pasiima 
savo laidoms liūto dalį. 
Daugiatiražiniai leidi
niai, kurie dažnai visai 
užstoja literatūrinės kny

Dainavos stovykloje jaunos stovyklautojos rugpiūčio 1 d. atliko programą. K. Sragausko nuotrauka

gos tiražus, yra "politi
nės literatūros" knygos. 
Tokios laidos skubiai 
prasistumia į skaityto
ją, nes jų pirkimas už
slėptai privalomas.

Tačiau, nežiūrint skaid
rių optimistinių praneši
mų suvažiavimuose ir ata
skaitose, knygos platini
mo frontas braška ir 
verkšlena. "Komjauni
mo Tiesos" (Liepos 18 
d.) numeryje Vilniaus 
Centrinio knygyno direk 
torius R. Bagdanavičius 
nusiskundžia "knygos si
tuacija".

Per birželio mėnesį, 
nors buvo gan aktyvus 
knygų platinimas, Vilniu
je išplatinta knygų už 10, 
000 rublių. Tai maždaug 
5,000 knygų. Skaitant, 
kad tarp tų knygų buvo 
daug tokių, nuo kurių pir
kimo "nepatogu" atsi
sakyti, skaičius toli gra
žu neimponuoja. Tuo 
tarpu mėnuo buVo kny
gos platinimo mėnesio 
tąsa.

— Nemalonu konsta
tuoti, — rašo R. Bagdo
navičius, — kad Vilniaus 
miesto komjaunimo or
ganizatoriai labai pasy
viai dalyvauja knygų pla 
tinime. Komjaunuoliai 
metai iš metų neįvykdo 
knygų platinimo užduo
čių. 1971 metų penkių mė
nesių užduotis įvykdyta 
tik septyniasdešimčia 
procentų..."

Nurodymas, kad Kom
jaunimas platina knygas, 
išduoda oficialiai neskel
biamą realybę, kad tai 
platinamos agitaciniai 
politinės knygos. Tai yra 
tos daugtiražinės kny
gos, dažnai pasirodan
čios ir būtinos išpirkti. 
Panašių knygų pirkimas 
yra lojalumo pareiški
mas režimui. Tačiau ir 
šioje srityje jaučiamas 
tam tikras pasipriešini
mas, slaptas ir gana pa 
vojingas.

R. Bagdonavičius ne
sako, kurie leidyklų žan
rai turi didesnį ar mažės 
nį pasisekimą. Taip pat 
jis nenurodo kurios kal
bos leidiniai užsiguli kny
gų lentynose? Iš dažnų

A

KOKIE YRA TARYBINIAI LAUKAI

atskleidus 
laikraštį’’

Pripuolamai pastebė
ta, kad į ok. Lietuvą ne
noriai įsileidžiami turis
tai, kurie profesijos rub 
rikoje pažymi: agrono
mas. Kodėl taip? Ar tai 
paslėptas nenoras leis
ti žemės ūkio specialis
tui žvilgterti į dainomis, 
eilėraščiais ir paveiks
lais išgarsintus "plačiuo
sius tarybinių ūkių bei 
kolūkių laukus"?

Tačiau, 
"Valstiečių 
(š.m. liepos 20 d.) at
randame apytikrį tary
binio lauko vaizdą.

Iliustracijai duodame 
ilgesnį rašinio - nusi
skundimo tekstą:

"Tuo metu, kai važia
vau iš Kauno į Vilnių, bu
vo gražus oras. Vieni šie
ną grėbė, kiti vežė į dar
žines. Mano akimis 
žiūrint apie 80% šieno 
buvo išdžiovinta pradal
gėse.

Taip džiovino mūsų 
proseneliai ir tokios ko
kybės turėdavo šieną. 
Žaiginiai, kurių savo lai
ku Lietuvoje buvo nema
žiau kaip Švedijoje, dau-

kitų šaltinių matyti, kad 
rusų ir lenkų knygos da
lyvauja bendriniuose ok. 
Lietuvos knygų sąvaduo
se.

— Kaime knygynai dar 
reti, — prisipažįsta R. 
Bagdanavičius, kaip ir 
reikėjo laukti, savo ko
respondencijos įvade iš 
plūdęs Nepriklausomos 
Lietuvos visuomenę už 
tariamą jos nesidomėji- 
mą knyga ir literatūra.

Savo puolimą prieš Ne
priklausomos Lietuvos 
visuomenę jis parėmė 
kukliais ano meto knygos 
tiražais. Tačiau, tada lei
dyklos veikė savo inicia
tyva ir vertėsi privačiu 
investavimu. Valstybės 
biudžetas nefinansavo 
leidyklų. Nepriklausoma 
Lietuva gali pasigirti, 
kad ano meto leidiniuose 
nėra valstybės lėšomis 
finansuotų makulatūri- 
nių leidinių, kuriais da
bar užversta ok. Lietu
vos knygų rinka.

Tenka netgi manyti, 
kad Lietuvai ekonomiš
kai ir kultūriniai besivys 
tant evoliucijos keliu ir 
likus nepriklausomai, ar 
nebūtų dabar lietuviškos 
knygos tiražai didesni? 
Šitaip verčia galvoti 
procentiniai palygini
mai. Apie tai visad "pa
miršta" sovietiniai pro
pagandistai, sustodami 
ties 1939 metais, tartum 
vėliau, vis greitėjan
čiais tempais, Lietuva 
nepažangėtų? (st) 

gelyje ūkių jau supuvo. 
Naujų nėra kam bedary
ti. Nėra kam ir ant jų žo
les krauti. O jei ir krau
na, tai pavėluotai, nerū
pestingai. Aktyvioji ven
tiliacija — geras daly
kas. Tačiau, kai lietus ly
ja, ant ventiliacijos žo
lės negalima krauti. Ir 
taip šienas genda pra
dalgėse..."

Apžiūrime ’pavyzdin- 
gą’ tarybinį lauką. Ir jei
gu jis toks,koks aprašy
tas, kaip atrodo paprasto 
kolūkio laukai, užmesti 
kur nors atokiau nuo ofi
cialios 'apžiūros’? Ra
šo "Valstiečių laikraš
čio" bendradarbis P. 
Vasinauskas:

"Paprašiau Žemės 
ūkio akademijos žem
dirbystės katedros dar
buotojus, kad jie padary
tų mažytę apskaitą viena
me miežių lauke. Lau
kas sukultūrintas, žemė 
gerai dirbama, dar ge
riau tręšiama. Rodos, 
miežiai turi būti vienodi. 
Iš tolo, padarius 600 met
rų ilgio brydę, rasta net 
40 pasikeitimų. Kokie 
tie pasikeitimai? Paguli' 
mai, praretėjimai, paže
mėjimai, pageltimai, 
piktžolių lizdai. Viduti
nis miežių ūgis 90 cm., 
o svyruoja jis nuo 57 iki 
107 cm.

Yra tekę praeiti ir 
įbristi į Danijos javus. 
Tenai javai visur vieno
di, kaip sukirpti. Mums 
iki tokių laukų dar toli".

P. Vasinauskas meta 
ilgesingą žvilgsnį į Da
niją. Būtų pravartu žvilg
terti į Laisvosios Lietu 
vos gerųjų ūkių pavyz
džius. Nereikėtų semtis 
pavyzdžių iš kapitalisti
nės Danijos, kada jau 
1939 metais lietuviški 
ūkiai buvo išgyvendinę 
"pagulimus, pageltimus, 
pažemėjimus ir piktožo- 
lių lizdus".

"Viskas gerai atrodo 
važiuojant plentais", 
graudenasi "Valstiečių 
laikraščio" koresponden
tas. "Tačiau agronomas 
prie pasėlių negali nesu
stoti. O kai sustoji, tai ir 
bėdų pamatai".

Peršokant iš žemės 
ūkio apraudojimų temos 
į turistinę temą, galima 
suprasti, kodėl turis
tams, juo labiau agrono
mams, neleidžiama lan
kytis už Vilniaus ar Kau 
no ribų. Katastrofišką že - 
mės ūkio padėtį sovietai 
stengiasi paslėpti nuo 
svetimų ir patyrusių 
akių. (st)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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VYTAUTAS MINIOTAS DEMAGOGAS TEISĖS STUDIJOS SIMO KUDIRKOS TEMA

Norėdamas pasisemti daugiau 
medžiagos savo provokacinei 
veiklai; Miniotas pradėjo ati
džiai skaityti visus iš užsienio 
ateinančius laiškus. Kadangi 
Miniotas beveik kiekvieną die
ną bodavo komandiruotėse, tai
gi tų laiškų patikrinimas kartais 
užtrukdavo labai ilgai. Žmonės 
gaudavo, kartais, tuos laiškus 
tik po 2-3 savaičių. Kadangi tie 
laiškai būdavo rašomi lietuvių 
kalboje ir jo viršininkai jų turi
nio nesuprasdavo, taigi Minio
tas pats juos versdavo iš lietu
vių į rusų kalbą, taip, kad jam 
iš to būtų didžiausia nauda: gau
tų premiją už demaskavimą liau
dies priešų, gautų komandiruo
tes važiuoti pas tuos žmones, ku
riems tie laiškai buvo skirtojo 
viršininkai nereikalaudavo tų 
laiškų išversti ištisai ir Minio
tas išrinkęs iš tų laiškų paski
rus žodžius, Įtikinėjo savo vir
šininkus KGB aparate, kad tas 
žmogus yra liaudies priešas! Ir 
jeigu liaudies priešas rašo laiš
kus savo giminėms, tai ir tos gi 
minės yra liaudies priešai! Už
tat ir tas gimines reikia "patar
kuoti". Ir vėl Miniotui atsivers 
galimybė diktuoti atvirą laišką! 
Ir vėl Miniotas gaus pinigų iš 
valstybinio iždo už komandiruo
tes, ir už eilutes "Tiesos" re
dakcijoj!

Tačiau tas Miniotui dar ne
davė pilno moralinio pasitenki
nimo. Už tuos sukombinuotus 
rublius Miniotas negalėjo paten
kinti visų savo poreikių, nega
lėjo nusipirkti to, ko geidė, to 
ką jis matydavo amerikoniškų 
siuntinių aprašymuose! Ir čia 
didysis kombinatorius Miniotas 
sugalvojo dar vieną, dar geres
nį pasipelnijimo šaltinį!

Jeigu tarybiniai žmonės, ge
rai gyvendami, gerai įsisavinę 
"leninizmo idėjas" nenori pri
imti iš savo giminių (liaudies 
priešų) siųstus siuntinius, neno
ri padaryti gėdos tarybinių žmo 
nių orumui ir nuo tų siuntinių 
atsisako, kodėl nepadaryti ge
rą darbą Ryšių Skyriui, kodėl 
nesutaupyti valstybinių pinigų 
siunčiant atgal siuntinius. Mi
niotas nusprendė kad tuos siun
tinius galima pačiam pasiimti! 
Turėdamas dar iš Raseinių gim
nazijos praktiką (padirbinėti pa
rašus) jis ir pradėjo ta linkme 
veikti. Jis buvo įsitikinęs, kad 
tos mažos kortelės, patvirtinan. 
čios siuntinio gavimą, yra ma
žai reikšmingos ir tie parašai 
retai būna išskaitomi. Ir užsie
nyje gyvenantieji giminės ir pa
žįstami, nenorėdami pakenkti sa
vo artimiesiems, nesistengs tų 
parašų tikrumu abejoti!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

IR PROVOKATORIUS m
VYTAUTAS SVILAS

V. Vokietija

Tačiau vienas laiškas pasiekė 
Lietuvą iš Vakarų ne per Minio - 
to kontrolę.

šiai intencijai Miniotas pasky
rė vieną penktadalį visos "Tie
sos" 1970 metų gruodžio 27 d. 
nekreipdamas dėmesio, kad ta
da mirė vienas įžymiųjų Tary
bų Sąjungos veikėjų Nikalojus 
Švernikas ir gruodžio 26 d. 
Maskvoje buvo iškilmingos lai 
dotuvės. "Tiesos" laikraščio re
daktorius šiai mirčiai paskyrė 
tik trečdalį to, ką Miniotas pa
skyrė amerikoniškų siuntinių 
reikalams! Miniotas, būdamas 
"Tiesos" laikraščio redakto
riaus patarėjas iš KGB pusės nu
tarė kad N. šverniko mirtis yra 
ne toks jau ypatingas Įvykis, pa
lyginus su be Minioto kontrolės 
prėjusiu vienu laišku!

Aišku, jis būtų tą viską nu
slėpęs, tačiau tas komunistas 
Kukarskas pradėjo apie tai vi
siems kalbėti! Dargi neslėpda
mas, kad Svilas prašė priregis
truoti savo sužadėtinę Maskvo
je! Ir ten prisiregistravusi Ma
rija gali Miniotą visai demas
kuoti.

Jam apie tai pagalvojus dar ir 
dabar paširdžius kutena:kaip jis 
galėjo padaryti tokį neapsižiūrė
jimą ir nepagalvoti, kad kiekvie
nas atvažiavęs iš Vakarų Vokie
tijos savo čemodanuose gali tu
rėti Svilo laišką!

Ir Miniotas, norėdamas ati
taisyti savo klaidą ir parašė sa
vo straipsnį "Tiesoje" 1970 m. 
gruodžio 29 d. pavadinimu "Svi 
las nenurimsta".

Pradedant skaityti šį straips
nį darosi ir šlykštu ir koktu, 
kaip Miniotas aprašo Stasį Zai
kauską, tą patį Zaikauską, kuris 
Minioto diktuojamas rašė atvi
rą laišką į "Tiesą", tą patį Zai
kauską, kuris rašė tą atvirą 
laišką galvodamas tuom išgel
bėti savo šeimą, savo skurdų 
gerbūvį. Tikėdamas, kad su tuo 
savo laišku jis išpirks savo "nu - 
sikaltimą" priėmęs amerikoniš 
ką siuntinį!

Miniotas nenori prisipažinti, 
kad Zaikauską pažįsta jau se
niai. Jis labai jau greit užmiršo 
kad 1970 m. rugpiūčio 29 d. Zai
kauską tardė ir diktavo atvirą 
laišką. Jis jau užmiršo, kad jis 
jį pratardė 7 vai. be pertraukos 
Kam gi jam atsiminti, juk pini
gai jau seniai paimti ir prager
ti.

Norėdamas surasti daugiau 
tokių aukų, Miniotas savo 

straipsnyje "Balfo emisaras", 
įdėjo Zaikausko adresą, žino
damas, kad tuo adresu pasipils 
laiškai iš visų Lietuvos kampe 
lių! Tie visi laiškai tiesioginiai 
iš Vilniaus Ryšių Skyriaus 
buvo persiunčiami jam, ir ka
dangi jam buvo nepatogu per 
spaudą tai pasakyti, taigi jis ir 
taip niekišiškai aprašė Zaikaus
ką, kad būk pats Zaikauskas tuos 
laiškus jam atnešęs!

Kas nepažįsta dar tikrovės, 
kuri šiuo metu siaučia Lietuvo
je,’tas gal būt dar ir gali patikė
ti šiems Minioto aprašymams!

Nespėjo Miniotas gauti Stasio 
Zaikausko vardu Onos Kazlaus
kaitės laišką iš Telšių, jis jau 
pats atsidūrė Telšiuose! Viską 
išsiaiškino, kad Kazlauskaitė 
jau ne visai normali, kad už jos 
nugaros pasislėpęs koks tai liau
dies priešas! Pinigus tai, aiš
ku, Miniotas neuždelsė pasiim
ti už šią komandiruotę. Neuž
delsė juos ir pragerti! Tačiau 
to žmogaus pasislėpusio už tos 
nenormalios moteriškės nuga
ros jam ir nepavyko išaiškinti.

Savo straipsnį Miniotas pra
dėjo rašyti ištraukomis iš XXII 
partijos suvažiavimo: "Mes, ko
munistai, mūsų partija visada 
sakė liaudžiai gryną tiesą, nors 
ji kartais būdavo ir labai skaudi, 
ir labai rūsti, ir labai karti".

Po tokių didingų žodžių Minio ■> 
tas prilipdė: "Tad kodėl mes ne - 
galime atvirai pasakyti, atvirai 
pasmerkti tų, kurie dar gauna iš 
Amerikos kandžių suėstų kel
nių".

Sujungti du nesujungiamus da
lykus, sujungti kulto pasmerki
mo rezoliucijas su amerikoniš
kom kelnėm, normaliam žmogui 
atrodytų, kad turima reikalą su 
kvailiu. Tačiau ne, Miniotas ne
kvailas. Jis tikras demagogas! 
Iš visų paskutiniųjų partijos su 
važiavimų Makvoje nutarimų, 
jis tik tiek ir tesuprato, kad vi
sus tuos nutarimus galima pri
taikyti jo taip nekenčiamoms 
amerikoniškoms kelnėms!

Pasigailėjimo Miniotas jokio 
nepripažįsta. Jis nepasigailėjo 
motinos turinčios kelių mėne
sių dukrelę.

Sužinojęs, kad Danutė Valai
tienė yra ką tai gavusi iš užsie
nio, tuoj nulėkė tą motiną te
rorizuoti! Ant rankų laikydama 
savo kūdikį Danutė' Valaitienė 
drebėjo atsakinėdama į šlykš
čiausius Minioto klausimus, bi- 
jodama dėl savo vaiko, dėl savo 
likimo, dėl savo šeimos! Minio
tas, dargi, drįso ją du kartus ap 
rašyti savo niekšiškuose stralps - 
niuose "Tiesoje". Ir vien tik už 
tai, kad D. Valaitienė buvo gavu
si užsienietišką nertinį ir Vaka
rų Vokietijos madų žurnalą.

Nebaigia Miniotas teoririzuo- 
ti iki šiol ir savo pagrindinės au - 
kos, Marijos Prialgauskaitės. 
pas Mariją jau rankos dreba, 
nebegali puoduko arbatos beišlai- 
kyti. Kiekvienas pasibledimas į 
duris, pas ją iššaukia krūpčioji
mus. Naktimis negali užmigti. 
Šantažuoja ją Miniotas, kaip tik 
besugalvodamas. Savo teroriza
vimais, šantažais Miniotas pri
vedė iki to, kad ji visą gegužės 
mėnesį prasirgo ir gulėjo ligo
ninėje. Štai ištrauka iš Marijos 
laiško š.m. gegužės 23 dienos:

"Kokia liga? O svarbiausia, vi 
sai pairę nervai ir kraujas. Ži
nau kraujo eritrocitųnusėdimas 
roe -- 58. Laikocitų skaičius 
16.000. Kas sako, esą per daug. 
Už tat ir laiko mane ligoninėje. 
Ir neišleidžia. Na, bet visa tai

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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

ROTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

Simo Kudirkos tema 
perėjo demonstracinių 
emocijų žaizdrą ir poli
tinių investigacijų lau
kus, kur buvo aiškiai pa
rodytas nuolankumas nu
sikaltėliškiems išdavi
mo veiksmams.

Nenuostabu, kad azi- 
lio reikalavimo atmeti
mo tema turėjo patraukti 
teisininkų dėmesį. Šioje 
temoje susinarpliojo 
valstybės įsipareigoji
mai, tarptautiniai pasiža
dėjimai ir nusikalsta
mas pareigūnų aktas. Ši 
teisiniu požiūriu įdomio
ji byla, kad lokalinės ir 
tarptautinės teisės prob 
lemos susikryžiuoja, gal 
būt ilgam bus tam tikras 
galvosūkis teisininkų dė
mesiui.

Žurnale Navai War 
College Review gegužės 
mėn. numeryje tilpo net 
du rašiniai, skirti atmes 
to azilio reikalavimo te
mai. Postūmiu tokioms 
studijoms buvo Simo Ku
dirkos byla.

Minimas žurnalas 
skirtas tarptautinei ir jū
rų teisės problemoms 
svarstyti. Žurnalą lei
džia Navai War College 
Newporte. Žurnalas skir
tas laivyno, marinų ir 
kranto apsaugos teisinin
kams, ir šiaip pareigū
nams, kurie privalo pa
žinti teisės problemas. 
Navai War College yra 
aukštoji teisės discip
linų ir karo mokslų mo
kykla.

Pulkininkas Clyde R. 
Mann ilgame, 27 pusla
pių rašinyje nagrinėja 
Nuneigto azilio (Ąsylum 
denied: The Vigilant in- 
cident) problemą. Auto
rius yra teisių daktaras 
ir dėsto minimoje mokyk
loje.

Savo studijoje pulk. 
Mann išsamiai atpasa
koja įvykio chronologiją, 
naudodamasis Transpor-

nieko. Kad tik pagydytų mano 
galvą ir tuos vargšus nervelius. 
Šaip viskas nusibodo iki gyvo 
kaulo. Ne, ne, ne tik liga, iš viso 
visas gyvenimas, o vpač tie pas
kutiniai metai. Nesinorėtų pergy 
venti iš naujo. Tikriausiai nebe
turėčiau tiek drąsos rizikuoti 
viskuo. Beviliškai rizikuoti. Ir 
kas iš to? Sugriautas gyveni
mas, sveikatos nebėr,ateities 
nėra. Ne, nekaltinu nieko. Čia 
likimas, o nuo jo nepabėgsi. O 
ką toliau daryti? Bet visų blo
giausia, kad neaiški liga. Ligo
ninės galutinė diagnozė -- poli- 
artritas. Tačiau poliklinikoje 
mano gydytoja tuomi abejoja. Ži 
nai, jau tikrino ir tyrė mane ko 
kie 5 ar net 6 gydytojai, ir tik 
2-jų diagnozė -- poliartritas. 
Kiti sugalvoja kitką. Ir vis kito 
kius vaistus kiekvienas liepia 
gerti".

štai pasekmės, kuriomis Mi
niotas galėtų didžiuotis!

(Pabaiga kitame numeryje) 

to departamento tardy
mų ir Kongresinių inves
tigacijų knyga. Nemažai 
reiškia studijai ir plačio
sios periodikos rašiniai. 
Autorius sąžiningai- ir 
nuodugniai įveda skaity
toją į incidento esmę. 
Įdomus yra skyrius, ku
riame autorius pavaiz
duoja oficialią ir viešą
ją reakciją į incidentą. 
Labai įdomus studijos už 
baigimas, kur pulk. 
Mann suregistruoja kele
tą precedentų, egzistuo
jančią tuo klausimu poli
tiką ir veikiančios teisės 
nuostatus, tvarkančius 
perbėgimus. Autorius ap 
žvelgia suteikto arba pa
neigto azilio atvejus nuo 
1894 metų.

•Nevisuomet, tačiau, 
galima sutikti su visais 
autoriaus tvirtinimais ir 
atsargiomis jo prielaido
mis. Atrodo, kad kai ku
riais atvejais pulk. Mann 
linkęs suteikti laivų va
dams tam tikras teises 
spręsti ar perbėgimas 
yra bonafide veiksmas. 
Tai yra — ar perbėgėlis 
tikrai yra asmuo vertas 
politinio azilio teisių? 
Kaip tiktai tos pažiū
ros katastrofą ir paro
dė Simo Kudirkos atve
jis. Laivų vadovai ir jų 
kranto viršininkai visiš
kai nesugebėjo atrišti to 
mazgo. Ir tai todėl, kad 
problema nėra jų kompe
tencijos dalykas. Tai pa
liktina spręsti Valstybės 
departamentui, nes šioje 
srityje susikerta įveltų 
valstybių principingoji 
arba humanistinė politi
ka.

Negalima pritarti au
toriui ir prabėgomis pra- 
slydusioje pastaboje, 
kad išduodant Simą Ku
dirką beveik išvengta 
brutalumo, nes koman- 
deris Eustis "nematęs” 
kraujo ant Simo veido! 
Atrodo, čia respektuota 
teisę komanderiui Eus
tis pareikšti savo nuo
monę, užginčijant teisę 
keliems jūrininkams ir 
Briezei (civiliam) atvi
rai pareikšti savo betar 
piškus įspūdžius. O šie 
liudininkai Transporto 
departamento tardyme 
ir Kongresinio pakomite
čio investigacijoje po 
priesaika tvirtino, kad 
Simas Kudirka buvo bru
taliai mušamas.

Pagaliau, Simo Kudir
kos nuteisimas dešim
čiai metų naikinimo sto
vykloje nuneigia pulk. 
Mann nuomonę, kad ne
būta brutalumo Simą iš 
duodant sovietams.

Daug santūresnis ir 
dėlto objektyvesnis raši
nys, tilpęs šiame žurna
lo numeryje yra profe
soriaus Louis F.E. Gol 
die studija "Legaliniai 
azilio atmetimo aspek
tai" (Legal Aspects of 
the Refusal of Asylumby 
U.S. Coast Guard on 23 
November 1970).

Autorius yra jūros ir 
erdvės teisių klausimų 
autoritetas. Baigęs tei
sės mokslus Australijo
je, prof. Goldie dėstė tei
sės mokslus keliuose 
Amerikos universitetuo
se. Dabar jis profeso
rius Navai War kolegi 
joje.

Kiekvienam lietuvių 
veiksniui būtų ypatingai 
naudinga susipažinti su 
gausia bibliografine me
džiaga, kuria prof. Gol
die remia savo studiją. 
Savo puikiame rašinyje 

prof. Goldie duoda su
prasti, kad valstybiųjei- 
sės brutaliai susikirto, 
nes Simas savo aktu sa
vaime pademonstravo sa
vo nelojalumą Sovietų Są
jungai. Tas jo nelojalu
mas automatiškai perkė
lė jo bylą į politinę sfe
rą. Jo pabėgimo aktas 
kaip tik ir buvo globoja
mas Tarptautinių, gana 
gausių, sutarčių ir kon
vencijų. Autorius paro
do, kad modernios su
tartys gerokai skiriasi 
nuo konservatyviųjų nuo
statų, tebeveikiančių 
amerikiniame laivyne 
(Navai Regulation). Tuo
se reguliaminuose kaip 
tik patariama labai san
tūriai žiūrėti įaziliopra 
šymo atvejus. Autorius 
siūlo modernizuoti tą re- 
guliaminą ir pasivyti 
tarptautinius Amerikos 
įsipareigojimus. Negali- 
būti dvigubumo: iš vie
nos pusės azilio suteiki
mas Stalino dukrai Svet
lanai, iš kitos pusės azi
lio nuneigimas lietuviui 
jūrininkui Simui Kudir
kai!

Galutinį azilio teikimo 
ar nuneigimo aktą auto
rius nori respektuoti 
"executive tribūnai", įs
taigai kuri užbaigia by- 
lą.

Netiesiogiai autorius 
kritikuoja Valstybės de
partamento išsisukimą, 
kada į pasiteiravimą, 
kaip pasielgti, buvo atsa 
kyta: neprovokuoti per
bėgimo. Tai neatrodo 
praktiškas patarimas, 
sarkastiškai pažymi 
prof. Goldie, kada nusi
statęs perbėgti jau apsi
sprendė perbėgti.

Kaip atrodo, dr. Clyde 
R. Mann ir prof. Louis
F.E. Goldie studijos yra 
pirmieji darbai, parem
ti sudėtinga teisiniu po
žiūriu asmeniška Simo 
Kudirkos drama.

Juk ir lietuviai, teisi
ninkai diplomantai, sėk
mingai galėtų analizuoti 
šį nuneigto azilio atvejį 
ir už tą temą gauti dok
toratus. (jg)

• REZISTENCIJA. R.
Spalis. Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
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J. Garlos nuotrauka

APIE SUDEGUSIĄ LIETUVIU SALĘ

O

Lietuvių Namų Clevelande statybos paruošiamieji darbai žengia pirmyn. Jau surinkta apie 40,000 dol. 
pinigais ir pasižadėjimais. Piliečių Klubo gegužinėje K. S. Karpius įteikė p. J. Malskiui 1000 dolerių 
čekį. Nuotraukoje stovi iš kairės: St. Mačys, Lithuanian Village bendrovės pirm. J. Stempužis, ponia 
Malskienė, J. Malskis, K. S, Karpius ir L. Staškūnas. J. Garlos nuotrauka
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Pabaltiečiy ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirme- 

, nybės įvyks š. m. rugsėjo 
11 d., Clevelande. Varžybas 
vykdo Clevelando LSK žai
bas.

P r i e a ūglio pirmenybės 
vyks D, C ir B berniukų ir 
mergaičių klasėse.

Varžybos vyks Čuyahoga 
Community College stadio
ne, 2900 Cummunity Col
lege Avė., Cleveland, Ohio. 
Pradžia: 11:00 AM. šis 
naujas stadionas turi tarta- 
no bėgimo ir šuolių takus, 
tinkamus vartoti ir lietin
game ore.

Klubai ir pavieniai spor
tininkai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Suinteresuoti pa
vieniai sportininkai prašo
mi kreiptis į rengėjus, šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 
30207 Regent Rd., Wick- 
liffe, Ohio 44092. Telefo
nas: (216) 944-3390.
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• Blossom Muzikos Cent
re šią savaitę, rugpiūčio 19, 
20, 21 22 d.d. Vienos Operos 
baletas duos keturis pasta
tymus su Clevelando or
kestru. Ketvirtadienį bus 
”The Miraculous Mandarin” 
— Bartok ir ”Therese” — 
Prokofieff, penkta dienį 
”Ein kleine nachtmusik” — 
Mozart, ”Therese” ir ”The 
Blue Danube” Strauss, šeš
tadienį ”Paquita” — Min- 
kus, ”The Miraculous Man
darin” ir ”Vienna Divertis- 
sement” — Strauss. Vienos 
Operos Baletas yra vienas 
garsiausių pasaulyje ir yra 
reta progą pamatyti Cleve
lande. Bilietai nuo 3 iki 7 
dol. į kiekvieną pastatymą 
gaunami Blossom Music 
Center, Severance Hali ir 
Burrows krautuvėse.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, rugpiūčio 19 d., 8 v. v. 
Lord Athol Layton rungsis 
su Waldo von Erich dėl 
čempijono titulo. Bus ir 
daugiau imtininkų.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje, 3717 Eu
clid Avė.

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

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimui gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.
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Rugp. 2 d. gaisrui sunaikinus 
Lietuvių Salės pastatą, 6835 Su
perior Avė., paplito žinios būk 
tas pastatas veikęs nuo 1902 me
tų. Šiuo antrašu Lietuvių Salė 
pradėjo veikti po I pasaulinio 
karo, 1919-1920 metais, taigi tik 
prieš 50 metų.

Pranešimai apie gaisrą su
maišyti su 1900 metais pastaty 
ta pirmutine lietuvių Šv. Jur-

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS_ _

RUGPIŪČIO 22 D. SLA 136 
kuopos gegužinė.

RUGSĖJO 25 D. Tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų koncertas.

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

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

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

REIKALINGA ŠEIMI- 
N1NKĖ našliui su 9 metų 
amž. vaiku, gyv. Naujosios 
parapijos rajone. Galės gau
ti butą ir maistą. Skambin
ti vakarais po 7 vai. vak. 
481-1148. (60-62)

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

gio parapijos bažnytėle, buvu
sia 21-je gatvėje tarp Superior 
ir St.Clair gatvių, ankstyvoje 
lietuvių kolonijoje. Tada, turint 
medinę bažnyčią, su rūsiu, jį 
įrengus susirinkimams, 1902me - 
tais pradėjo draugijos joje reng 
ti savo susirinkimus. Nieko dau
giau, nes nebuvo jokia salė.

Dabar sudegusi salė yra vi
sai kitoje vietoje, 6835 Supe
rior Avė. antrašu, ir tik salės 
pastatas. Ta salė buvo įrengta 
po I karo, 1919-1920 metais, ir 
tik salė su jai reikalingomis pa
talpomis.

Tais ankstyvais laikais, po 
1900 metų, toje senoje kolonijo 
je veikiančios organizacijos jei 
rengė vakarus, naudojosi sale 
miesto centre, East 9th gatvė
je. Ten dar 1907 metais buvo 
SLA seimas ir kiti rengimai ke 
lėtu metų po to.

Kai vokiečiai pasistatė savo 
Turnverein salę East 55-toje 
gatvėje apie 1915 metus, savo 
vaidinimams, koncertams lie
tuviai pradėjo naudotis ta sa
le.

Dar po I karo, kai tik pradė
jo atvažiuoti iš Lietuvos artis
tai koncertuoti, jiems koncer
tus rengdavom toje vokiečių sa
lėje.

Taigi nuo 1902 ir 1920 metų 
yra didelis laikotarpis.

Apie savo reikalams salę 
draugijos pradėjo kalbėti 1908 
metais. Lietuvių Salės Bendro
vė įsteigta 1914 metais, bet ir 
tada dar salės turėjimas buvo 
toli tikrenybės. Draugijoms 
pradėjus įsigyti salės bendro
vės akcijas, kitoms davus bend
rovei paskolas, 1915 metais prie 
East 60-tos gatvės ant Superior 
Avė., buvo nupirkti trys namai, 
kur buvo pakankamai žemės sa
lei pastatyti. Bet 1916 metais 
tie namai parduoti. 1917 metais 
pagaminti salei planai, s ūmo kė-

ta $1,000; numatytas salei pas
tatas turėjo kaštuoti per šimtą 
tūkstančių dolerių. Tai buvo da. 
romą tuo pačiu laikotarpiu kai 
ir rengtasi statyti nauja, didelė 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kuri stovi ir dabar.

Karui prasidėjus, 1917 metais 
Amerikai įstojus į karą.pasikei- 

' tė dalykai. Nei bažnyčios nega- 
i Įėjo statydinti, nors pinigus jau 
turėjo, nei salės negalėjo pra- 

i dėti, nes pinigų stokavo.
Nauja bažnyčia pastatydinta 

dabartinėje vietoje 1921 metais.
Lietuvių salės klausimą iš

sprendė kai karui pasibaigus, 
paaiškėjo kad 6835 Superior 
Avė. antrašu esanti sena protes 
tantų medinė bažnyčia parduo
dama. Ją savo ištekliais Lietu
vių Salės Benerovė pajėgė nu
pirkti.

Per remontavus, įrengus sce
ną, šokiams grindis ir tt., lie
tuviai jau turėjo savo dides
niems rengimams pastogę.

tinkamas šviesas, sustiprino 
sienas, sudėjo kitus langus, nau
jas geras grindis šokiams. įren
gė didelę sceną tinkamą vaidi
nimams, koncertams ir t..

Apatinę dalį atremontavo kad 
draugijos rengdamos vakarus 
turėtų savo bizniui barą. Kitą 
pusę apatinės vietos užėmė Ame 
rikos Lietuvių Piliečių Klubas. 
Tokią salę radote kurie atvyko
te į Glevelandą 1949 metais.

Klubas turėjo leidimą svaigi
nantiems gėrimams. Salė nega
lėjo gauti. Salės reikalams ei
nant prastyn, kadangi salės 
bendrovės nariai veik visi bu
vom ir klubo nariais, nutarėm 
tada mažai naudingą klubą pa
versti labai naudingu salei, per 
vedant klubo biznio pelną salės 
išlaikymui.

Lietuvių Klubas savo naudin
gą darbą vykdo ir po šiai dienai, 
remdamas naujo Lietuvių Na
mo statybą su sena Lietuvių 
Salės Bendrove ir nauja Li
thuanian Village, Ine.

Naujam Lietuvių Namui ir 
salei vieta yra visiems žino
moje Naujos parapijos kaimy
nystėje, 877 East 185 gatvėje, 
kur jau yra ir naujas lietuvių 
cehtras.

Per 50 metų, nuo 1920 metų, 
toje senoje salėje vyko didelis 
lietuvių kultūrinis judėjimas. 
Koncertavo, kalbėjo svečiai iŠ 
Lietuvos. Rinkta aukos Lietu
vos ginklų fondui, Šaulių Są
jungai, Lietuvos našlaičiams 
šelpti, na ir Lietuvos politiš
koms partijoms remti.

Joje vyko įvairūs rengimai 
jau ir naujakuriams pradėjus 
suvažiuoti į Clevelandą, nors 
pasikeitusios sąlygos toje Cle
velando dalyje 
džiai atsiliepti 
lūs.

Dabar mums
rūpintis ir remti Naujų Lietu
vių Namų pastatymas -- naujo 
labai reikalingo lietuvių cent
ro įrengimas. Parodykime sa
vo duosnumą!

Kazys S. Karpius

pradėjo skau- 
į salės reika-

atiteko pareiga

t

GAISRAS! SALE SUDEGA

Po keliolikos metų, betgi, ki
lęs gaisras ją gerokai sugadino. 
Vėl rūpestingai dirbant, pasta
tas modernizuotas: priešakinę 
sieną išstatė mūrinę; uždengė 
naują stogą, sudėjo lubas, įvedė

• Emilija čekįenė, KAD 
JI BŪTŲ GYVA. Išleido 
Vilties leidykla. Aplankas 
ir vinjetės puslapiuose — 
Pauliaus Jurkaus. Leidinys 
iliustruotas ir nuotrauko
mis. 420 psl. Kaina —‘ 5 
dol. Gaunama Dirvoje ir 
pas platintojus.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

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

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

didžiausias palūkanas.

b jL V SUPERIOR SAVINGS skyriai:

pvL
Jį

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

Vitalija Mekešaitė ir Raimundas Benediktas Butkus po sutuoktuvių prie šv. Jurgio pa r. bažnyčios. 
Pirmoje eilėje jaunieji tarp pamergių ir pabrolių. Stovi iš kairės: N. Pintis, R. Mekešaitė, J. Balašai- 
tytė, jaunieji Vitalija ir Raimundas Butkai, A. Vedegys,R. Zylė ir A. Stempužis. Antroje eilėje: A. Stem- 
pužienė, A. Mekešienė, P. Butkienė, J. Mekeša ir J. Stempužis. J. Garlos nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar dvi novelės: 
A. Šventaragio ”Capri” ir 
A. Bcdef ”Mįslė”.

Primename, kad paskuti
nis terminas rankraščiams 
atsiųsti yra 1971 m. rugsė
jo 1 d. Premija 500 dol. Jos 
mecenatas yra Simas Ka- 
šelionis.

• Msgr. Audrys Bačkis, 
iki šiol ėjęs pirmojo Nun
ciatūros sekretoriaus parei
gas, nuo š. m. liepos mėn. 1 
dienos yra pakeltas į Nun
ciatūros Patarėjo (Audi- 
teur) rangą.

Nuo š. m. rugpiūčio mėn. 
12 jdienos jis pavaduoja 
Apaštališkąjį Delegatą La- 
gos, Nigerijoje, išvykusį 
atostogų.

• Pranešama, kad IV Dai
nė šventės Vykd. Komiteto 
iždininkas visas sąskaitas 
bei pageidavimus surištus 
su dainų švente, jas turi 
gauti iki 1971 m. rugpiūčio 
31 d. Vėliau bent kokie rei
kalavimai nebus svarstomi.

JURGIUI BIELIŪNUI

mirus, reiškiame nuošir

džią užuojautą žmonai Ve

nezueloje, seserims ir bro

liui Lietuvoje, giminėms ir 

jo draugams visame pa

saulyje

• Dr. Antanas W. Nova- 
sitis, JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos 
vicepirmininkas visuotinu
mo klausimams, įvertinda
mas Dirvos rodomą dėmesį 
jo veiklai ir kandidatūrai j 
Philadelphijos Miesto Tary
bą, atsiuntė auka 25 dol.

Už paramą spaudai, Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVIU PARODA 
HARVARDO 

UNIVERSITETE
Nuo pereitos savaitės dai

lininkų šeimos Jurgio ir 
Ivonos Laurinaičių paveiks
lų paroda vyksta Harvardo 
U n i v e r s i t eto ”Faculty 
Club” patalpose, Bostone, 
Mass. Paveikslių išstatyta 
virš dvidešimt.

Fakultetų klubo adminis
tracija prašo dailininkus 
paveikslus palikti išstaty-
tus bent pusei metų.

• Lietuvių šachmatų Pir
menybės įvyks rugpiūčio 
28-29 dienomis Chicagoje. Į 
jas jau užsiregistravo: P. 
Tautvaišas, A. Jasaitis, K. 
Jankauskas, A. Zujus, A. ir- 
P. Šalkauskai, V. Karpuška,
M. Rimkus, V. Kizlaitis, M. 
Mikutaitis ir kiti. Regis
truotis prašoma pas R. Fa
bijoną, 7744 So. Troy, Chi
cago, III. 60652. Tel. 737- 
0770.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis. ( 
lukojo šie Dirvos skaityto

jai :
V. Leigh, Rome................. 7.00
R. česonis, Grand Rapids 2.00 
j. Žilevičius, Chicago..... 3.00
N. Stelmokas, Chicago......5.00 '
J. Liutkenis, Chicago......... 2.00
M. Manomaitis, Boston .... 3.00 
A. Bortkevičienė,

Woodhaven................... 5.00
K. Statkus, Los Angeles ... 2.00
V. Kaveckas, Chicago..... 2.00
J. Povilaitis, Omaha ...... 2.00
J. Šostakas, Detroit ..........3.00
j. Neverauskas, Munster ..2.00 
J. Briedis, Lemont............2.00
LVS Ramovė Clevelande.. 20.00 
Santa Monikos Liet.

Klubas ......  5.00
J. SmulskiS, Lima ............ 2.00
DLO Centro V-ba Detroite 5.00 
A. Rimavičius, Chicago ... 2.00 
A. Petravičius, Lansing ... 5.00
J. Gepneris, Chicago.......2.00
E. Stepas, Parma........ .  2.00
K. Morkūnas, Meriden......2.00
Rūta Ine., Los Angeles....20.00 
M. Jasėnas,Binghamton.... 2.00 
J. Butkus, Woodhaven.......10.00
A. Hahn, Philadelphia..... 2.00
č. Rukuiža, Berwyn......... 2.00
A. Ratkelis, WoodlandHills 5.00
J. Šidagis, Detroit.............. 2.00
J. PetkUnas, Chicago......... 5.00
M. Baliutavičius,

Venezuela.................... 5.00
Pedagoginiai Lit. Kursai

Clevelande................ 36.75
G. Žilionis, New York .... 2.00
K, Žilėnas, Cicero .......... 2.00
K. Musteikis, Chicago .... 2.00
B. Zabiela, Victoria ..........1.30
V. Janukaitis, Detroit......5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

Detroito jūrų šauliai vienų iškilmių metu.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
DETROITO ŠAULIAI 

PIRKS SKLYPĄ
Detroito šauliai nutarė 

išsiaiškinti: ar parduoda
mame prie Dainavos sto
vyklos žemės sklype bus 
leidžiama įrengti sportinio 
šaudymo šaudyklą ir ten 
atlikti šaudymus, ar bus ga
rantuotas prie jo privažia
vimas (nes reikia važiuoti 
per kitą sklypą) ? Gavus 
šiuos du užtikrinimus, nu
tarta pirkti šaulių reika
lams šį 8 akrų žemės skly
pą.

• SLA 200 kuopos 50 ju
biliejiniame bankete spalio 
3 d., 1 vai. Lietuvių Namuo
se meninę programą išpil
dys - muzikės A. Stephens 
vadovaujamas trio aktetas. 
Bus dainuojama: solo, due
tas ir trio ... šiame banke
te bus paminėta ir Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
85 metų sukaktis.

Jubiliejaus proga bus iš
leistas SLA 200 kuopos vei
klos leidinėlis. Organizacijų 
ir pavienių asmenų 50 metų 
jubiliejaus proga sveikini
mus priima Jubiliejaus Ko
mitetas 2002 Ferdinand St. 
Tel. TA 6-5678.

• Dariaus ir Girėno klubo 
iniaciatyva liepos 25 d. bu
vo paminėti pirmieji lakū
nai — lietuviai perskridę 
Atlanto vandenyną S. Da
rius ir S. Girėnas.

Jų intencija šv. Antano 
bažnyčioje 10:30 kun. K. 
Simaitis atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė tam momentui 
pritaikytą pamokslą. Po 
mišių Dariaus ir Girėno 
svetainėje buvo suruoštos 
užkandžiai, kuriose dalyva
vo netoli šimto svečių.

• Pavergtų tautų festiva
lio metu lieops 16, 17 ir 18 
d. Detroite, dvi atstovės 
buvo priimtos laikraščio 
”Detroito News” patalpose 
ir ten parodė savo pagamin
tus tortus:

Ukrainietė Maria Droho- 
myreski atgabeno iškeptą 
Ukrainian Wedding Bread 
ir Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro pirmininko 
adv. R. Šakio žmona — lie
tuvišką riešutų tortą. Tų 
tortų receptai ir nuotrau
kos buvo įdėtos Detroito 
laikraštyje ”Detroit News”.

• šv. Antano parapijoje 
šį. pavasarį uždarius pra
džios mokyklą, vienoje kla
sėje įrengiama koplyčia, 
kurioje paprastomis dieno
mis ir mažesnioms laidotu
vėms bus laikomos mišios ir 
tokiu būdu nereiks žmo
nėms lipti į antrąjį aukštą.

A. Grinius

JAUNIMO CHORAS 
DETROITE

Į Jaunimo chorą Detroite 
bus priimamos mergaitės, 
baigusios lituanistines mo- 

, kyklas. Taip pat bus priima
mos ir mergaitės, kurios šį 
rudenį lankys aštuntąjį 
skyrių ir yra dalyvavusios 
I V-toj e Dainų šventėje Chi
cagoje. Balsų tikmnimui 
reikia pasiruošti iš pilno 
Dainų šventės repertuaro. 
Bus duodami ir vokalizo 
pratimai, kurie bus paaiš
kinti balsų tikrinimo metu.

Berniukai bus priimami 

GERIAUSIAI PATLŠĖS1T I‘ER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD r OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

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

VILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 

IR PRIIMA SVEČIUS
Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER

VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

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

ne jaunesni 16-kos metų ir 
sugebą atlikti paaiškintus 
vokalizo pratimus ir galį 
padainuoti pasirinktą dai
ną.

Instrumentalistai irgi pa
geidaujami. Jų įstojimo są
lygos bus žinomos tik užsi
registravusiems iš anksto. 
Registracijos laikas visiems 
yra nuo rugpiūčio 23 d. iki 
rugsėjo 1 d. Pavėlavę užsi
registruoti ir mėginą teisin
tis nežinojimu nebus tole
ruojami, nes pranešimai be 
spaudos yra garsinami per 
a"bi lietuviškas radijo va
landas, kurios pabrėždamos 
Jaunimo choro reikalus bei 
pranešimus skelbia net ke
letą kartų.

St. Sližys

• BALFo 76 skyrius ruo
šia šeimyninį išvažiavimą 
č. ir O. šadeikų sodyboje, 
28975 Wellington Rd., Far- 
mington, Michigan, telef.: 
626-8478, rugpiūčio 22 d. 
1 v. p. p. Vaišių kaina 3 dol. 
asmeniui.

Valdyba prašo norinčius 
dalyvauti registruotis pas 
valdybos narius arba dir. E. 
Paurazienę.

| Važiuoti Middle Beit Rd. 
į šiaurę. Wellington Rd. yra 
dešinėj pusėj tarp 12-tos ir 
13-tos mylios. Pasukus va
žiuoti apie >/i< mylios.

Luisą, Henrikas, 
Jurgis, Eduardas ir 

Robertas 
Govarskai

JURGIUI BIELIŪNUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, sese
rims ir broliui Lietuvoje. Giminėms ir velionies 
draugams Venezueloje, Lietuvoje ir J.A.V.-bėse.

Maracay Apylinkės lietuvių vardu
Maracay Apylinkės Valdyba Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 

Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N.Y.

A. A.

JURGIUI BIELIŪNUI
mirus, jo žmonai poniai VANDAI ir visiems ar
timiesiems Venezueloje, Lietuvoje ir JAV-se reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

VLIKo Atstovybė Venezueloje

A. A.

JURGIUI BIELIŪNUI
mirus, jo žmonai poniai VANDAI ir visiems gi
minėms Venezueloje. bei seseriai Lietuvoje reiš
kiame gilią užuojautą

Venezuelos LB Centro Valdyba

A. A.
JURGIUI BIELIŪNUI 

mirus, jo žmonai poniai VANDAI ir visiems ar
timiesiems gilaus skausmo valandoje reiškiu nuo
širdžią užuojautą

Inž. Vladas Venckus 
Venezuelos LB Centro Valdybos 

Pirmininkas
ir

C I P I) E M Valdybos Įgaliotinis

Mylimai motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame

STASEI KEŽE NIEN EI

ir jos vyrui

Jonė ir Kazimieras 
Zaronskiai

lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
t ienoje pirmaujančių eitame Lake George rajone

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

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071
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