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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAIRĖS ATEITIS
KRAŠTU PARTIJOMS NEBETENKANT BENDRO TIKSLO

Paskutinės žinios iš 
Vietnamo patvirtina 
būkštavimus, kad ame
rikiečių pasitraukimas 
iš to krašto yraper sku
bus ir visos aukos padė
tos to krašto pietinės da
lies išgelbėjimui iš ko
munizmo ko gero bus nu
ėjusios niekais. Tai dėl 
to, kad pietinio Vietnamo 
režimas nesugebėjo su
organizuoti tokios vi
daus santvarkos, kuri 
būtų atspari komuniz
mui. Pagrindinė priežas
tis, atrodo, bus tokia, 
kad demokratinė san
tvarka, JAV ir Vakarų 
Europos pavyzdžiu, ne
tiko pietiniam Vietna- 
mui. Lygiai taip pat kaip 
ji netiko daugeliui kitų 
Azijos, Pietų Amerikos, 
Afrikos ir net Rytų ir Vi
durio Europos kraš
tams. Ilgesnį ar trum
pesnį laiką pagyvenusi 
demokratinė santvarka 
ten buvo pakeista deši
niųjų ar kairiųjų dikta
tūrom. Esminis skirtu
mas tarp jų yra toks, 
kad dešiniosios diktatu-

KYLANTI ŽVAIGŽDĖ
Vokiečių televizijos pro

gramoj ”Hitparade” vėl bu
vo pristatyta liepos 17 d. ir 
”Drehscheibe” liepos 22 d. 
jaunoji lietuvaitė Anelė-Le- 
na Valaitytė. Ji jau yra pa
sirodžiusi vienųoliką kartų 
Vokietijos televizijoj, o taip 
pat įdainavusi savo trečią 
estradinių dainų plokštelę. 
Paruošė dvi dainas: "Ob es 
so oder so oder anders 
kommt” ir ”Die andese Sei- 
te".

Vokiečių spauda dažnai 
rašo apie Anelę-Leną ir ją 
teigiamai įvertina. Jos nuo
trauką ir informaciją iš
spausdino ”TV — Hoeren 
und Sehen” ir "Bęrliner 
Zeitung” liepos 19 d. ir 22 
d. Leną pristatė kaip "ta
lentingą jauną dainininkę 
iš Lietuvos". Ji, gimusi Lie
tuvoj, niekad nepaneigė sa
vo lietuviškumo.

Lietuvaitė Lena Valaitytė Vokietijoje pramoginėje muzikoje turin
ti pasisekimą, dabar ruošiasi ir filmą artistės karjerai.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ros pakenčia laisvę ūki
niam sektoriuje, gi kai
riosios yra absoliučios.

Įdomu, kad vadina
mam laisvame pasaulyje 
kairiųjų diktatūros yra 
daugiau pakenčiamos 
negu dešiniųjų. Teigia
ma, kad dešiniųjų diktatū
ros pasitarnauja korup
cijai, leidžia vienai kla
sei išnaudoti kitas, ta
čiau bandoma užmerkti 
akis prieš faktą, kad kai
riųjų diktatūroje yra irgi 
valdanti pareigūnų, "apa- 
račikų’ klasė, kuri nau
dojasi privilegijom, ne
žinomom piliečių daugu
mai. Dėl to bet kokios 
pažiūros diktatoriams 
patartina prie savo rėži 
mų pavadinimo pridėti 
'socializmo’ žodį. Kad 
ir kaip tvarkytus i savo 
viduje, socializmą links
niuoją diktatoriai turi ge
resnę ’markę’ užsie
niuose. Palyginkim, pvz. 
Castro ir Graikiją vai- 
dančius pulkininkus.

Vokietijoj žinomas kom
pozitorius, jos plokštelių 
produceris Hans Heinz Hen- 
ning, labai domisi lietuviš
komis liaudies dainomis. 
Jis nori išleisti lietuviškų 
liaudies dainų ilgo grojimo 
plokštelę ir šiuo metu ren
giasi paruošti vertimus, dėl 
komercinių priežasčių pa
gaminti dainų rinkinį vo
kiečių kalba.

Prieš kurį laiką filmų 
bendrovė "Constantin Film 
— Verleih” pasikvietė Va
laitytę bandymui į filmų 
studiją. Planuoja susukti 
muzikinį dalykėlį, kur Va
laitytė vaidins ir dainuos. 
Ateity galima bus matyti 
ir girdėti Valaitytę rugsėjo 
4 d. antroj vokiečių televi
zijos programoj "Hitpara- 
de”, kur tikime gaus vieną 
geriausių vietų. (g) 

Amerikos spaudos dau
gumoje Castro vadina
mas patriotu, o Graiki
jos pulkininkai išnaudo
tojais ir prispaudėjais, 
kuriems kongresas nes e 
niai nutraukė visą pagal
bą (prezidentas gali tą 
nutarimą apeiti). Tas 
pats kongresas tačiau ne
prieštarauja tiesiogiai 
ar netiesiogiai pagalbai 
Jugoslavijai ar kitam 
komunistiniam ar žen
giančiam į komunizmą 
kraštui kaip Čilė.

Tokios nuotaikos siū
lo išvadą, kad ateitis 
priklauso tik kairei, nes 
beveik visame pasaulyje 
valstybės aparatas yra 
priverstas daugiau ir 
daugiau kištis įūkinįsek
torių, kas anksčiau ar vė - 
liau veda prie socializ
mo. Net ir JAV-bėse gir
dis stiprėjančių reikala
vimų nustatinėti algas ir 
kainas, suvalstybinti ge
ležinkelius, o tą pada
rius, bus einama ir to
liau. Bet jei sykį .gali 
tvarkyti iki smulkmenų 
ūkinį gyvenimą, automa
tiškai suvaržomos ir ki
tos teisės iki pat laisvės 
pareikšti savo nuomonę. 
Ką gali išgalvoti, jau pa 
sakyta Markso, Lenino 
ar Mao Cetungo!

Bet nepaisant tokios 
gyvenimo praktikos,vi
same p šaulyje netrūks
ta kairiųjų, kurie trokš
ta padėti 'skriaudžia
miems' ir 'prispaus
tiems' ir kartu atsisako 
pasmerkti komunistinę 
ir socialistinę priespau
dą, nors širdies gilumo
je turbūt sutinka, kad so
cialistinis ar komunisti
nis 'išvadavimas' yra pa
rankus tik valdantiems, 
bet ne pavaldiniams.

Blaivesnių balsų pasi
girsta iš tų, kurie savo 
kailiu pergyvenę kairių
jų idealų išspildymą, ne
gali atsistebėti vadina
mos 'naujosios kairės’ 
naivumu. Vienas iš tokių 
yra palyginti jaunas (43 
m.) lenkų filosofas Les- 
zek Kolakowski, iki 1968 
metų buvęs Varšuvos 
universiteto profeso
rius, o dabar dėstąs Ox- 
fordo ir Bremeno univer
sitetuose.

Pasak jo, Marksas pri
leido, kad visas pasau
lis yra padalintas į dvi 
klases: buržuaziją ir pro 
letariatą. Paskutinioji 
buvo skriaudžiama ir iš 
naudojama. Jos išvada
vime slypėjo viso blo
gio pašalinimas. Leni
nas buržuazijos - prole
tariato interesų priešta
ravimus papildė tautiniu 
klausimu, kas paaiškin
ta specifine būkle Rusi
joje. Toje imperijoje bu
vo daug pavergtų tautų, 
kurių noras išsivaduoti 
turėtų sutapti su tokiu 
pat proletariato noru. 
'Išsivadavus', tautinis 
klausimas automatiškai 
turėtų išnykti.

Praktikoje Sovietų Są
junga greitai įstojo į Ru
si jos imperijos vėžes, ta
čiau savo užsienio poli
tiką stengėsi pateisinti

Vasario 16 gimnazijos evangeliką ratelio nariai su vadovu mokyt. F r. Skėriu šią vasarą padarė gražia 
kelionę aplankydami Wormsą, Ludwigshafeną, Speyer, Trifels ir kt. miestus. Nuotraukoje Wormse prie 
Martyno Liuterio paminklo. Dešinėje stovi ekskursijos vadovas mokyt. Fr. Skėrys ir kairėje viršuje T R 
Vokietijos krašto valdybos reikalą vedėjas J. Lukošius.

SOVIETIJOJ NERVU LIGONINES
PRILYGSTA

Du latvių piliečiai, nors ir 
ne latvių kilmės, šių metų 
gegužės mėn. buvo paleisti 
iš Rygos nervų klinikos. 
Tai Ivan Jachimovič ir Iii j a 
Rips.

Abiejų žygiai savo metu 
kėlė dėmesį ir tik neseniai 
latviai Vakaruose paskelbė 
daugiau žinių apie buvusį

marksistine frazeolo
gija. Socializmas esąs 
darbininkų klasės viešpa
tavimas, kuriam vado
vauja komunistų partija. 
Stalinas iš to padarė iš
vadą, kad kas gerai So
vietų Sąjungai, tas ge
rai iiLvisam kairiam są
jūdžiui. Sovietų Sąjungos 
užkariavimai iš tikro 
esą kitų tautų išvadavi
mas iž buržuazijos prie 
spaudos.

Anot Kolakowskio, kai
rysis sąjūdis kiekvie
name Vakarų krašte tol 
nevertas to vardo, kol 
nesupranta ir nekonsta-
tuoj a, kad sovietinis ko
munizmas yra didžiau
sias tautinės ir sociali
nės priespaudos cent
ras.' Tai nors nujaučia
ma, bet viešai nenorima 
pasakyti ir kartojami šū
kiai iš sovietinės valsty
binės ideologijos loby
no, visai rimtai neišsi
aiškinus, kodėl tie šū
kiai pagaliau privedė 
prie brutališkiausios ti
ronijos.

Kadangi Markso šū
kiai nebeveikia darbinin
kų masių, kurios Vakarų 
kraštuose pasiekė dau
giau negu pakenčiamą 
pragyvenimo lygį, nau
jieji kairieji "susirūpi
no" kitų prispaustųjų iš 
vadavimu, bet tik ūkiniai 
atsilikusių tautų ir kai 
kurių tautinių mažumų, 
specifiniai — JAV neg
rų. Už tat į Čilės soci
alizmo bandymus žiūri
ma su didoka simpati
ja, o pastangos išlaikyti 
kapitalistinę santvarką 
Graikijoje ar Ispanijo
je ir net Vietname iš vi
sos širdies smerkia
mos.

(Nukelta į 2 psl.)

KALĖJIMUI
kolchozo pirmininką ir apie 
buvusį gabų Rygos studen
tą.

Iii ja Rips, žydo gydytojo 
sūnus, Rygos universitete 
studijavęs m a t e m a tiką, 
1969 m. balandžio 13 d. bu
vo pasiryžęs viešai suside
ginti, sekdamas čeko Jan 
Pallach pavyzdį. Tai jis 
Paminklu Rygoje, savo žy
giu protestavęs prieš sovie
tų trukdymą žydams emi
gruoti į Izraelį ir prieš Če
koslovakijos invaziją.

žygis pilnumoje nepavy
ko, nes kilusias liepsnas už
gesino praeiviai — jūrinin
kai, gi vienas milicininkas 
Ripsą pristatė į ligoninę ir 
joje kelioms savaitėms pra
slinkus, jis pagijo. Studen
tas, aišku, buvo atkreipęs 
KGB dėmesį ir tik jam pa
gijus, 1969 m. gegužės 
mėn., jis buvo pasiųstas į 
Rygos psichiatrinę ligoni
nę. Dvi savaites prieš Rip
są, toje pačioje klinikoje 
buvo atsidūręs kitas "maiš
tininkas", Ivan Jachimovi- 
čius.

Praeitą savaitgalį Clevelando neolituanai buvo susirinkę sueigon 
pas p.p. Maurukus, į kurią atsilankė ir korporacijos vadovai iš Chi
cagos. Pa proga jie lankėsi ir Dirvoje. Nuotraukoje prie Dirvos 
pastato Bronius ir Kazys Kasakaičiai, Raimundas Gierštikas ir 
Korp! Neo-Lithuania pirmininkas Algis Modestas.

šis, 41 m. amžiaus lenkų 
kilmės, bet Latvijoje išau
gęs -ir išsimokslinęs, vedęs 
ir trijų vaikų tėvas, visą 
dešimtmetį buvo pavyzdin
gu komunistų partijos na
riu. Nors būdamas filologu, 
jis 1960 m. tapo kolchozo* 
rytinėje. Latvijoje, pirmi
ninku. Bet jau 1968 m. Ja- 
chimovičius nusivylė parti
ja, su kitais protesto reiš
kėjais dalyvaudavo demon
stracijose, ypač ryšium su 
invazija čeko Slovakijoje. 
1959 m. pradžioje jis, nu
jausdamas suėmimo grėsmę, pasKeme atvirą laisKą 
Sovietų Sąjungos tautoms, 
p a s m e r kdamas žmogaus 
teisių pažeidimus ir reika
laudamas žodžio laisvės.

Jis neklydo, nes netru
kus, 1969 m. kovo 25 d. bu
vo suimtas ir pasiųstas į 
minėtą kliniką Rygoje. Po 
dviejų metų ir dviejų mė
nesių jį paleido. Nieko ne
žinoma apie dabartinę jo 
fizinę ar protinę padėtį, nė
ra žinių ir apie šeimą.

Toje pačioje ligoninėje 
buvo tyrinėjamas ir pasižy
mėjęs rusų karys, karo me
tu apdovanotas daugybe 
medalių, žydų kilmės — 
maj. Griša Feigin. šių metų 
vaęario mėn. sovietų įstai
gos visai nelauktai jam lei
do emigruoti į Izraelį, (E)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS 

STUDENTIJA
Jeigu prieš 10-15-ka metų Australijos universitetuose, metų 

bėgyje, pasitaikydavo vienas kitas studentiškas išsišokimas jų tra
dicinėje dienoje, tai, apie didesnes demonstracijas, surištas su pa
skirais politiniais sąjūdžiais, Australijoje buvo labai mažai kas ži
noma. Paskutiniųjų kelių metų bėgyje, su išoriniu jaunų žmonių, ypa
tingai daugumos studentų, pasikeitimu, liečiančiu jų apsirengimą, 
plaukus ir kita, keičiasi čia ir jų vidujinis gyvenimo bei veiklos bū
das. Savaime aišku tas, daugiau ar mažiau pastebima visame pasau
lyje ir to jaunam žmogui niekas negalėtų uždrausti ar sustabdyti, ta
čiau kai šių žmonių, ypatingai studentijos užnugaryje yra pastebimas 
ir aiškiai matomas politinis sąjūdis ir iš to gaunama vienašališka 
nors ir demokratijos vardu prisidengusi, inspiracija, tada jau tik 
yra pastebima įtakos žala jaunam žmogui ir, šiuo atžvilgiu, būsi
ma jam akademikui.

Liepos mėnesio pradžioje per visą Australiją buvo nuskrieju
sį Vietnamo karo moratoriumų banga. Pagrindiniu kalbėtoju, važi
nėjusiu po visus didesniuosius Australijos miestus, buvo gerai žino, 
mas amerikietis dr. Benjamin Spock. Didesniuose miestuose vyko 
eisenos, vienur pasibaigę ramiau, kitur karščiau. Įvyko didesnių 
ar mažesnių susikirtimų su policija, neleidžiant protestuotojams da
ryti ką jie norėjo. Didesniuose universitetuose buvo masiniai susi
rinkimai, kalbant vienam ar kitam kviestiniam svečiui. Įvykę išsi
šokimai buvo gana griežtomis spalvomis apibudintikasdieninėjeaus- 
•tralų spaudoje. Radikalios studentų organizacijos ir paskiri jų šo
vinistiniai vadovai, pasivadinę gana gražiai skambančiais demokra
tiniais vardais, bandė iš didesniųjų studentų grupių išgauti sutikimą 
moratoriumo dienomis visiškai uždaryti universitetus, juos paver
čiant demonstracinėmis būstinėmis. Tačiau tas padaryti jiems ne
pavyko ir pav.- Melbourno universitete 750 balsų prieš400 nuspren
dė paskaitų nenutraukti. Lygiai panašūs rezultatai įvyko ir Sydnė
jaus trijuose universitetuose, kai iš paskirų universitetų buvo su
rinkta virš 200 mokojomojo personalo parašų, daugiausiai profeso
rių, pasmerkiančių studentijos ir universitetų bandymą įkišti į poli
tines manifestacijas. Šis mokojomo personalo parašų skaičius tik 
per kelias dienas buvo asmeniškai surinktas Melbourno universi
teto filosofijos dėstytojo L. Chipman. Ir jeigu tas būtų buvę daroma 
bent truputį organizuotai, tai skaičius būtų kur kas didesnis ne vien 
tik mokomojo personalo, bet ir pačių studentų.

Kaip tik vakar pasibaigė, šešias savaites Australijoje viešėjusių 
Pietų Afrikos rugby komandos gastrolės, sukėlusios Australijos spor
tinėje istorijoje ne tik didžiausią susidomėjimą, bet ir didžiausias 
riaušes. Ir^vėl pagal policijos pareigūnų pasisakymus, neskaitant ei
linių protestuotojų, iš kurių per visą laiką virš 500 buvo policijos 
suimti, daugumoje pasisakydami esą studentai, vadovai buvo tie pa-* 
tys, įsigydami ne tik spaudoje, bet ir eilinių žmonių tarpe — profe
sionalų vardą.

Visi gerai žino, jog PietųAfrikoje yra rasinis žmonių skirtumas, 
už ką jie, daugumoje, išskirti išviso netik politinio, bet ir sportinio 
gyvenimo. Bet argi jie yra tik vieni, turintieji tokią rasinę ir politi
nę diskriminaciją? Tikrai ne irtą visi, net patys didieji profesiona
lai demonstrantai, ne tik čia Australijoje, bet ir kitur žino, bet būda
mi gerai apmokami vadovai ir organizatoriai, savo tikslų jie turi 
svarbesnį tikslą negu vien tik eilinį demonstravimą, gyvendami 
šūkiu, kas galima vieniems, tas jokiu būdu nėra leidžiama kitiems. !

Šios ir kitos mažesnės studentų politinės demonstracijos, ne
skaitant kraštutiniųjų studentų, paskutiniuoju laiku iššaukė gana di
delį nepasitenkinimą pačių studentų tarpe. Sydnėjaus universitete 
radikalioji studentų organizacija Studentų Demokratinė S-ga visiš
kai suiro, nes, negaudami jiems reikalingos ne tik materialinės, bet 
ir moralinės studentų paramos, jie savo veiklą sustabdė, nes jų va
dovai nusprendė ir ne viešai pareiškė, kad revoliucijai dar laikas 
neatėjo. Sydnėjaus, kuris yra pirmasis ir pats didžiausias Austra
lijos univeristetas, studentų tarpe reiškiasi vis didesnis ir dides
nis sąjūdis bent kokią politiką visai išimti iš studentų kasdieninio 
gyvenimo, universitetus paliekant tik mokslo židiniais ir politinį 
studentų gyvenimą nesugrupuojant į bendras šovinistines grupes, bet 
paliekant jį paskirose studentų politinėse, universitetuose esan
čios, partijų grupėse. Šis studentų nepasitenkinimas buvo gana 
aštriai pareikštas Sydnėjaus Studentų Atstovų Komitetui, kuris Syd
nėjuje reprezentuoja apie 15.000 Sydnėjaus universiteto studentų, 
gaudamas per metus privalomo studentų mokesčio apie 80.000 dole
rių, iš kurių paskutiniais metais, vietoj pašalpų ir kitos socialinės 
paramos studentams, didžioji dalis buvo išleista politinėms demons
tracijoms, teismams ir pabaudų už demonstravimą apmokėjimui, 
kas gana smarkiai įkiršino visą studentų masę, išnešant ateities 
rezoliuciją ir, reik tikėtis ji bus įgyvendinta, jog studentų atstovų 
komitetas turi rūpintis tik studentų mokslo, sveikatos ir sociali
niais klausimais.

Žiūrint iš lietuviškojo taško, džiugu yra pastebėti, jog lietu
viai studentai, studijuoją tur būt visuose Australijos universitetuo
se ir kuriu bendras skaičius būtų apie porą šimtų, politinėse vie
nokiose ar kitokiose demonstracijose nedalyvauja. Iki šiol dar ne
teko viešai skelbtose suimtųjų ir baudžiamųjų studentų už demons
tracijose ar riaušėse vartojamus jėgos pasireiškimus, matyti bent 
vienos lietuviškos pavardės, kas rodo, jog lietuviams studentams 
šios vienašališkos demonstracijos yra nepriimtinos ir nepakeliui.

Per paskutiniuosius dešimtį metų Australijoje labai pakilo be
simokančių skaičius ne tik universitetuose, bet ir visose vidurinėse 
bei technikinėse mokyklose. Jeigu anksčiau į aukštąjį mokslą, dėl 
gero ir aukšto gyvenimo standarto Čia, buvo žiūrima gana skeptiš
kai, tai per paskutinius 10-tį metų visas vaizdas labai keičiasi. Iš 
esamų Australijoje 14 milijonų gyventojų šiandien universitetuose 
studijuoja apie 120.000 studentų, kai prieš dešimt metų buvo tik 
54,000, neskaitant labai padidėjusio skaičiaus vidurinėe mokyklo
se ir koledžiuose. Neskaitant dabar esančio Australijoje didelio mo 
komo jo personalo trūkumo, mokytojų skaičius per šį dešimtmetį nė 
ra sumažėjęs, bet proporcingai padidėjęs. Jeigu 1958 m, valstybi
nėse pradžios mokyklose vienam mokytojui teko 32.5 mokiniai, tai

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

DIRVA 1971 m. rugpiūčio 20 d.

a laiškai Dirvai

pamaldų programos. 
Bažnyčia tada buvo pil
na: visų mokyklų ir ko
legijos vokiečių kalbos 
mokytojai atsivesdavo vi - 
sas klases

O paprastą sekmadie
nį giedodavo bažnyčios 
choras. Pamaldų laiky
mo metu buvo padaro
mos pertraukos, kuni
gas sėdėjo altoriaus šo
ne ir susikaupęs klausy
davo giesmių giedojimo. 
Retai tų giesmių buvo 
mažiau penkių, neskai
tant giedojimo kartu su 
esamais pasimelsti baž
nyčioje.

Ir mano įspūdis, kad 
choro dalyvavimas su
traukdavo daugiau žmo
nių ir labai vėikdavo į 
religinį jausmą.

Tad kodėl ir mums lie
tuviškose katalikiškose 
bažnyčiose neįvesti šio 
gražaus pavyzdžio ir ne 
paįvairinti pamaldas sa
vo gražiomis giesmė
mis, kurių mes turime 
apsčiai ir kurios leng-

Grupė vasarotojų V. Tomkaus vasarvietėje Floridoje, 700 Ocean Dr. Juno Beach. Prieky: Dirvos fo
tografas J. Garla (Cleveland) ir J. Tarvydas (Hamilton). Stovi iš kairės: S. Garlienė (Cleveland), vasar
vietės savininkas V. Tomkus, Jonas ir Irena Kapčiai (Cleveland), Klinga (Brooklyn) ir Tarvydienė (Ha
milton).

CHORŲ KLAUSIMU
Pagal naują katalikų 

bažnyčios tvarką pamal 
dų laikymo metu choro 
dalyvavimas yra mini-

KAIRĖS ATEITIS...
(Atkelta iš 1 psl.)

Iš pasiturinčių sluoks 
nių kilę naujosios kairės 
vadai paprastai mano, 
kad tokie dalykai, Kaip 
maistas, butai ir elekt
ros srovė yra kiekvie
nam prieinami kaip 
oras, visai užmiršdami, 
kad iš tikro jie yra pa
gaminami labai kompli
kuotos techniškos orga
nizacijos, kurios sukūri 
mui reikia laiko ir dide
lių pastangų. Kolakows- 
kis nemato jokio pagrin
do, kuriuo įvairių kraš
tų kairieji galėtų susi
jungti, nes fatinai kova 
tarp proletariato irbur 
žuazijos jau neteko savo 
prasmės, nebelikus nė 
taip apibrėžtom klasėm.

Nepaisant tokio logiš
ko aiškinimo, simpatijos 
kairei vis dar nemažėja. 
Prietarų sunku nusikra
tyti.

malus. Tuo būdu yra pa
vojus, kad susidomėji
mas chorų steigimu bei 
esančių palaikymu visai 
išnyks. Rasti mėgėjų, no
rinčių dalyvauti choruo
se vien pramogai, ne taip 
lengva. Tokių chorų pa
sirodymas ne taip daž
nas, kaip bažnytinių, ku
rie gieda kiekvieną sek
madienį ir per kitas baž
nytines šventes. Todėl 
kyla didelis pavojus, kad 
chorų bei jų dalyvių skai 
čius mažės ir bus mums 
vis sunkiau suruošti 
Dainos šventes.

Mano įsitikinimu — 
lengviausias būdas esa
mus chorus palaikyti — 
tai padidinti jų dalyvavi
mą pamaldose.

Kunigų su lankančiais 
pamaldas bendros mal
dos nėra bažnyčių sis
temoje naujiena. Mažiau
sia jos buvo praktikuo
jamos katalikų ir dar or
todoksų bažnyčiose, bet 
plačiai naudojama liute
ronų, baptistų, metodis
tų ir kitų, o vis dėlto 
tos bažnyčios sugebėjo 
išsaugoti savo chorus, 
žinodamas, kad labiau
siai pakyla religinis

jausmas gražių giesmių 
giedojimo metu. Giedoji
mas pas juos yra dviejų 
būdų: vien chorai ir kar
tu su visais esančiais 
bažnyčioje.

Atvirai pasakysiu, kad 
man asmeniškai nauja 
katalikų pamaldų tvarka 
nepatinka. Ji išblaško re
liginį sukaupimą, žmo
gus ne tiek meldžiasi, 
kiek stengiasi nepraleis
ti progos laiku pasakyti 
tą, ką jam paskirta pagal 
naują tvarką.

Gyvendamas Reading, 
Pa., pažinojau didelę vo
kiečių koloniją, kur jie 
turėjo du klubus: Bava- 
riečių ir Liderkrantzl, 
paskutiniame jungėsi dai. 
nų mylėtojai.

Be to mieste buvo at
skira vokiečių liuteronų 
bažnyčia, kur pamaldos 
buvo angliškai ir vokiš
kai. Bažnyčia turėjo ne
mažą chorą, kuriam va
dovavo vargonininkė, ku
rios vyras turėjo labai 
gražų balsą ir dažnai gie
dojo solo chorui prita
riant. O per dideles šven
tes giedojo visas ”Lider- 
krantzo
vo spausdinamos dienos

choras. Net bu

vai išspaudžia iš mūsų 
akių ne vieną ašarą, pra
šydami Dievo malonės. 
Juk niekur nepasakyta, 
kad taip daryti uždraus
ta, nes nuo to pamaldų 
tvarka nepasikeis.

Ir tuo būdu pasiliks 
susidomėjimas mūsų 
chorais ir mes liksime, 
kaip ir buvome, gražių 
dainų ir giesmių tauta.

Č. Butkys

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

ma Dirvoje ir pas platinto 
jus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

šiandien yra tik 27 mokiniai, vidurinėse mokyklose (gimnazijose) 
Šį skaičių sumažinant iš 1:21.3 — 1958 metais iki 1:17.8 — 1971 me
tais. Daugiausiai privačių mokyklų turinčiose katalikų mokyklose, 
bendras mokinių skaičius vienam mokytojui yra 25.

Statistiniu atžvilgiu žiūrint šiandien, jaunuoliai, sulaukę 15- 
kos metų, procentiniai kone dvigubai daugiau pasilieka mokyklose, 
palyginant tai su buvusiu prieš 10-tį metų skaičiumi ir brandos 
atestatą gauna, su teise įstoti į aukštąsias mokyklas 26 procentai, 
palyginant -su buvusiu 1958 m. 13%, Universitetuose, imant diplomus 
gaunančių studentų amžiaus grupę tarp 20 ir 24 metų iš kiekvieno 
100.000 gyventojų skačiaus šioje amžiaus grupėje, skaičius iš 560 
asmenų 1969 metais pakilo iki 1240 — 1970-siais metais.

Jeigu su didėjančiu besimokančio jaunimo skaičiumi labai pa
didėjo ir piniginės išlaidos, kurias valstybė daugumoje padengia iš 
savo iždo, tai tas nesumažino, bet priešingai padidino visą Austra
lijos mokslo standartą ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai, duodant 
mokslui vis didesnę ir didesnę reikšmę ne tik bendrame valstybi
niame gyvenime, bet ir eilinėje žmonių galvosenoje, kas ypatingai 
buvo visą laiką aiškiai užakcentuota ir parodoma naujai atvykusių 
pokarinių emigrantų tėvu ir prieauglio tarpe.

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemo s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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UKRAINIEČIAI NACIONALISTAI 
ATSIRIBOJA NUO PEKINO

Mūsų laisvoji "Elta” 
atpasakojo šveicarų dien
raščio "Neue Zuericher 
Zeitung” straipsnio min
tis, kur nurodoma, kad 
komunistinė Kinija ieš
ko ryšių su ukrainie
čiais, net nacionalistais 
bendroje kovoje prieš 
Maskvos komunizmą ir 
imperializmą. Tolimuo
se Rytuose, kur gyvena 
apie 3 milijonai ukrainie
čių, yra platinami lape
liai - skrajukės, kur Uk
rainiečių Tautinis Fron
tas, matyt, kinų komunis
tų sugalvotas ir suorgani
zuotas, ragina: "Atsiri
bokite nuo Maskvos! Ša
lin naujoji rusų imperi
ja, šalin Ukrainoje vyk
domasis rusinimas ir 
kolonizavimas! Šalin ru
sų panslavizmas! Tegy
vuoja nepriklausoma ir 
suvereni socialistinė 
liaudies respublika!"

P as kutinis ats iš auki- 
mo sakinys aiškiai paro
do, kas yra tas Ukrai
niečių Tautinis Frontas. 
Tai komunistinės Kini
jos meškerė sužvejoti uk
rainiečiams, kad jie ko
votų Ukrainoje už kiniš
ką komunizmą. "Eltos” 
informacijos pabaigoje 
pažymima, kad "Peki
nas Ukrainoje įžiūri 
svarbų veiksnį, o iš to 
kyla ir pastangos rem
ti, skatinti, stiprinti 
Tautinio komunizmo’ 
priedanga tas jėgas So- 
vietijoje, kurios siekia 
atsikratyti Maskvos im- 
peralizmo, rusinimo 
bei kolonizacijos”.

Pekino gudrios gal
vos žino, kad šių dienų 
Ukraina siekia nepriklau
somybės ir visiško atsi
skyrimo nuo Rusijos. Uk- 
raina Pekinui yra įdo
miausia tuo, kad ji turi 
apie 40 milijonų gyvento 
jų pačioje Ukrainoje, o 
apie 10 milijonų laisvaja
me pasaulyje. Pekinas 
yra gerai informuotas, 
kad dabartinė Ukraina vi
duje yra stipriai opozi- 
cionieriška Maskvai, o 
tremtyje gyvenantieji uk
rainiečiai yra gerai or
ganizuoti ir antirusiški. 
Todėl Pekinas nori pa
naudoti šią gausią ir ko
vingą tautą savo tiks
lams.

Muenchene leidžia
mas ukrainiečių naciona 
listų savaitraštis ” 
Šliach peremogi” ("Per
galės kelias”) š.m. rug- 
piūčio 15 d. numeryje pa
skelbė savo artimo 
bendradarbio M, Suliatič 
vedamąjį "Mūsų kovos 
kelias nepakeistas”. Šis 
vedamasis yra tarytum 
ukrainiečių atsakymas į 
komunistinės Kinijos ir 
Ukrainiečių Tautinio 
Fronto atsišaukimus. 
Straipsnio autorius pra
džioje plačiai supažin

dina skaitytojus sudabar
tinę Azijos politika, ry
šium su paskelbta prez. 
Nixono kelione į raudoną
ją Kiniją. Jis pabrėžia, 
kad Azijoje šiuo metu 
yra keturios jėgos, ku
rios pretenduoja į Azi
jos dominavimą. Tai ko
munistinė Kinija, Japoni
ja, bolševikinė Rusija ir 
Indija. Taip pat Pakista
nas ir Indonezija vaidina 
svarbų vaidmenį. JAV 
tikslas išbalansuoti Azi
joje konkuruojančių jė
gų pusiausvyrą. Didžiau
si du konkurentai ne tik 
dėl Azijos, bet ir dėl vi 
so pasaulio užvaldymo 
yra komunistinė Kinija 
ir bolševikinė Rusija. 
Šiose varžybose JAV 
siekianti neprileisti, kad 
bolševikinė Rusija įves
tų maskvinę hegemoniją 
Azijoje.

Įdomiausia yra šio 
straipsnio pabaiga, kur 
autorius kalba ukrainie
čių vardu. Jis rašo: "Uk
rainiečių nacionalinė - 
nepriklausomybinė išva - 
davimo politika yra grin 
džiama savo pavergtos 
tautos jėgomis, lygiai ir 
kitų pavergtų tautų bend
ra kova. Ukrainiečiai ieš
ko ryšių su tų laisvųjų 
tautų jėgomis, kurios no
ri pakeisti Rusijos im
periją ir panaikinti ko
munizmą, kad vietoje to 
būtų įkurtos laisvos, ne
priklausomos, nekomu
nistinės valstybės. Žiau
rių, antihumaniškų mao- 
stalininių komunizmo 
formų niekas Ukrainoje 
nenori sukurti, taip kaip 
niekas nenorėjo talkinin
kauti Hitleriui iš rusiš
kos kolonijos Ukrainą pa
daryti vokiečių kolonija. 
Nacionalinis Ukrainos iš
laisvinimas įvyks ne 
vien rusiškojo imperi
alizmo, komunistinio ar 
nekomunistinio, sunai
kinimo, bet ir apskritai 
komunizmo sužlugdymo 
pasėkoje. Nacionalinės 
Ukrainos jėgos, kiek ga
lima spręsti iš žymiųjų 
intelektualų kūrybos,
yra kategoriškai nusista- 
čiusios prieš betkokį ru
sų imperialistinio reži
mo pakeitimą kitu, neva 
"pagerintu" komunizmo 
režimu. Todėl maocinis 
Pekinas negali būti uk
rainiečių nacionalinio 
išvadayimo sąjūdžio nei 
draugu, nei sąjunginin
ku" — pareiškia ukrai
niečių vardu M. Suliatič.

Neabejoju, kad iš lie
tuvių vadovaujamų poli
tinių organizacijų ukrai
niečiai susilauks kovoje 
prieš rusiškąjį imperi
alizmą ir betkokį komu
nizmą, kuris siekia už
gniaužti valstybių, tautų 
ir žmonių laisves bei 
įvesti diktatūrą, visiško

PHILADELPHIJOS BENDRUOMENĖS BALSAS

1954 m. sausio 3 d. bu
vo pradėta pirmoji Bend- 
ruomenės Balso radijo 
transliacija Philadelphi- 
joje, klausoma vieną kar 
tą į savaitę š.m. rugpiū
čio 21 d., pagal progra
mų numeraciją, ji bus 
900-toji. Tai reikšmin
gas jų skaičius kiekvie
nam iš mūsų akivaiz
džiai primenąs, kiek tai 
darbo, pastangų, aukos 
ir laiko pareikalavo iš 
tų, kurie programai vado
vavo ir tų, kurie talkinin 
kavo ir aukomis rėmė.

Buvo metas, kad pro
gramai sudaryti netrūko 
talkininkų bei pranešėjų, 
o taip pat kultūrinei da
liai užpildyti intelektuali
nių pajėgų.

Kadangi ši lietuviško
ji radijo programa yra 
tiesioginėje LB Philadel- 
phijos apylinkės valdy
bos priklausomybėje bu
vo vieningai sutarta išlai
kyti tą vienintėlę susiži
nojimo priemonę radijo 
bangomis.

Laiko būvyje daug kas 
kito ir kinta, nuo to neat
silaikė nė Bendruome
nės Balsas. Jį anksčiau 
tvarkė gražus skaičius 
pajėgių žmonių redakci
nis kolektyvas, o šian
dieną tas vardas liko tik 
ant popieriaus. Gerai, 
kad iš tos darbuotojų gru
pės atsirado entuziastiš 
kai veržlus žemaitis Hen
rikas Savickas ir su ne
mažu užsispyrimu suda
rinėja programą ir kone 
visą laiką kalba radiofo
ne, mat, einant vedėjo pa
reigas ir nesusigaudant 
pranešėjų tenka tempti 
pačiam. Per eilę metų ir 
jis ėmė pavargti nusi- 
skųsdamas nelengva dar
bo našta. Bet kai pasi
siūlė ateiti į pagalbą tal
kininkai griebėsi juos rū 
šiuoti ir keista, anot jo 
žodžių, nerado "specia
listų". Taip ir iki šiai 
dienai be tvirto ramsčio
— redakcinio kolektyvo
— vargsta.

Tiesa, kai kuriomis 
progomis susigaudo vie
ną kitą bendradarbį — 
pranešėją, o taip pat ir 
kultūriniai daliai (tam 
duodama 15 minučių lai
kas) pravesti paskaitinin
ką ar iš magnetinės juos
tos paleidžia kokią įdo
mesnę kalbą gautą iš ša
lies. Kalbant apie pasi
rinktą jo bendradarbį - 
pranešėją (gal ir "spe
cialistą"), kartais toks 
prabilęs prie mikrofono 
ir savo ką "gudreiviško" 
prideda, sukeldamas 
klausytojuose nusiste
bėjimą.

Būna neapdairių kyšte 
Įėjimų kultūrinėje pro
gramos dalyje, užgaunan
čių tos ar kitos ideolo
ginės srovės puoselėto
jus, kaip pvz. vienas jų 
leistas dalyvauti suvažia
vime, netrukus per Bend 
ruomenės Balsą savaip 
iškomentavo įvykį, tuo 
užrūstindamas kitaip 
galvojantį savo tautietį. 
Kur pakanta, toleranci
ja, solidarumas ir vis te
besiekiamas bendruome
niškumas, jei norima iš 
silaikyti tautiškai nepa
irus nuo savo bendruo
meninio susitvarkymo ir 
meninio susitvarkymo 
būdo ir taip pat dvasiniai 
nuo savo brolio lietuvio 

pritarimo, paramos ir 
bendros veiklos žygių.

(sv)

JUOZAS BUBELIS 

nenutolti. Šitoji liga mus 
žudo ir dar nežinia kur 
kada ji nuves. Pasikeisi
me, kad sutaptume.

Kaip jau minėjau, kad 
lietuviškoji radijo pro
grama yra neatskiria
mas priedas prie visos 
LB Philadelphijos apyl. 
veiklos rūpesčių ir pa
čio darbo išpildymo. Rei
kia manyti, kad ji tuos nu
krypimus stebi ir neleis 
ateityje duoti programos 
vedėjui H. Savickui pilną 
valią papiktinančių daly
kų per programas pra
vesti.

Nieko nelaukiant su- 
darytinas redakcinis ko
lektyvas, nes vienam 
žmogui užkrauti visą dar
bo naštą vilkti ir pačiai 
Philadelphijos apyl. v- 
bai turėtų būti nesmagu. 
Ir Bendruomenės Balso 
archyvo tvarkymo reika
lai nekokie, jie seniai 
šaukiasi rankų, lygiu bū 
du ir turimo turto (mu
zikos plokštelių, apara
tūros ir įkalbėtų kalbų į 
magnetines juostas ir 
k.) inventorizaciją pa
daryti peržiūrint koks 
daikto stovis ir kur jis 
randasi. Didesnė archy
vo dalis turi būti atiduo 
ta į Lietuvių Centrinį Ar
chyvą Chicagoje.

Ir piniginiai, radijo 
transliacijai išlaikyti, 
reikalai nėra džiuginan
tys, kai kas savaitę ra
dijo stočiai tenka parū
pinti šimtą su kaupu dole 
rių už išnaudotą valan
dos laiką. Dar šiaip taip 
piniginiai galai sumez
gami, bet tam netrūksta 
gilių rūpesčių kas bus to
liau, nes ir visos kitos 
mūsų lietuviškos institu
cijos lėšų labai stokoja dą.

pro žiūroną
M. SAR6ENIS

Bolševikai organizuoja bankų 
apipl ėšimus

Pastaruoju laiku vis 
labiau ir labiau pasireiš 
kia V. Vokietijoje bandi 
tizmas. Kas jįorganizuo- 
ja, iš kur jis kyla, ma
ža kas tesuka galvą. Gal 
dėl to banditai vis la
biau įsidrąsina, užpuldi
nėja bankus, juos apiplė
šia, žudo nekaltus žmo
nes. Kur tu girdėjęs, kad 
per savaitę apiplėštų net 
7 bankus!

Pasirodo, kad šitiems 
apiplėšimams banditai 
gauna ginklų iš bolševi
kinių kraštų. Vokiečių 
kriminalinė policija nu- 
statė, kad Miuncheno 
banko plėšikas Ramm’el 
mayr šaudė iš rusiško 
revolverio. Rusiški gink 
lai banditams eina per 
Čekoslovakiją ir Vengri
ją. Čekoslovakijos sau
gumo organai sunkveži
mius ginklų siunčia per 
sieną į Vakarus.

Reikia manyti, kad bol
ševikų siunčiami ginklai 
patenka į patikimas ran
kas, kurios organizuoja 
bankų ir krautuvių api
plėšimus. Tačiau vokie
čių policija neieško prie
žasčių, iš kur tai plau
kia. Net Miuncheno ban
ko plėšiką Dimitrijų To- 
dorovą pridengė Austri
jos piliečio apdangalu. 
Iš kur dygsta Austrijo
je tokie Dimitrijai To- 

šaukdamiesi tokios au
kos.

Neteisingai sakytume, 
kad šiandieną mes esa
me biedniokai ir nepajė
giame tą ar kitą kultūri
nę veiklą ar bendruome
niškai visuomeninį dar
bą paremti. Ne, mes to
kiais nesame, o tik pri
trūkome pareigos pajau
timo jausmo, kurį nema 
žai sužalojo mūsų pažiū
rų skirtybės, ideologi
nės priešybės, nuomonių 
įvairybės ir dar priedo 
nepažabotas ambicingu
mas savo "AŠ" gyveni
me prakišti. Dėlto ir vi
sokeriopa mūsų tiek kul
tūrinė ir tiekpatbendruo 
meniniai visuomenė au- 
meniniai visuomeninė 
auka ir talka yra atatups
ti ir kone akla, ateina.

Baigiant, te niekas ne 
įžiūri pareikštos blogos 
valios ir tendencingumo 
ir tenenusigąsta kas kri
tikos. Dirbantieji jos ne
išvengia. Ir tiesūs me
džiai turi kreivų šakų 
— sako lietuviškas prie 
žodis. Opozicija reika
linga, nes ne visi mūsų 
darbai tobuli. Reikšda
mas giliąpagarbą tiems, 
kas privedė Bendruome 
nės Balso, lietuviškų 
programų transliaciją 
iki 900 skaičiaus, kartu 
tvirtai tikiu, kad tas Bal
sas ir toliau skarden
sis, bet jau žymiai atsi
naujinęs, pagerėjęs tiek 
menine programa ir tiek 
pat kultūriniu lygiu. Są
lyga, jei bus įjungta jau
nesnioji karta į tą dar
bą, kaip ji čia įsijungu
si į Vilties choro sudė
tį gražiai reiškiasi lietu 
viškos dainos puoselėji
mo darbe kartu ir gar
sindama Lietuvos var

dorovai? Ar ir jie nė
ra eksportuoti iš bolše
vikinių kraštų?

Taigi, iš Rytų plaukia 
"kultūra" į Vakarus.

ŽURNALISTŲ PLEPA
LAI APIE JUGOSLA
VIJĄ

Kas sekmadienį vokie 
čių televizijoje žiūriu 
žurnalistų vyno gurkšno
jimą ir klausau jų disku 
sijas. Šį sekmadienį bu
vo kalbama apie Jugosla 
vijos vidaus ir užsienio 
sunkumus. Tačiau jugo
slavų jaunas žurnalis
tas B. Dikic taip sugebė
jo mulkinti kolegas, kad 
tie patikėjo Tito nepa
prastais gabumais, jo 
didžiausiu politiniu pa
tyrimu, jo krašto laisve. 
Austrų žurnalistas W. 
Leonhard taip įsismagi 
no girti Jugolsvai jos lais 
ves, kad valandėlės ve
dėjas Hoefer turėjo pri
stabdyti. Jei W. Leon
hard, kaip žurnalistas, 
gauna iš jugoslavų įvai
rių privilegijų, tai ne
reiškia, kad Kroatijos gy 
ventojai yra laisvi ir 
džiaugiasi Tito diktatū
ra. Norėtume sužinoti iš 
Leonhard, ar Jugolsavi- 
ja turi parlamente tiek 
daug partijų atstovų, 
kaip Austrija? Ar Ju

goslavijoje leidžiami 
įvairių partijų opozici
niai laikraščiai? Jei 
Leongard gali Jugosla
vijoje nusipirkti visokių 
užsienio laikraščių, tai 
tėra tik biznio, o ne lais
vės reikalas. Mes žino
me, kad Tito yra geras 
biznierius, net iš komu
nizmo padaro gerą biznį.

Apgailėtina, kad ame
rikiečių žurnalistai šio
je valandėlėje nėra pajė
gūs diskutuoti laisvės 
problemomis. Ne tik 
naivu, bet ir neteisinga 
lyginti Tito su preziden
tu G. Washingtonu. Tai 
vis tiek, kaip palyginti 
arą su vanagu. Wa- 
shingtonas buvo de
mokratinės valstybės 
įkūrėjas, o Tito tėra ko
munistinės diktatūros 
įvedėjas ir laisvių už
gniaužė jas.

Liūdna, kad kai kurie 
žurnalistai neturi drą
sos skelbti tiesai.

DU POŽIŪRIAI — DVI 
MORALES

Kai JAV spaudoje pa
sirodė Elsbergo parūpin
ti slapti dokumentai apie 
Vietnamo dabartinį ka
rą, tai vokiečių televizi
ja, spauda ir visuomenė 
reiškė tam tikras šimpa 
tijas ir Elsbergui, ir 
amerikinei spaudai. Ta
čiau, kai "Quick" iš
spausdino vokiečių pa
siuntinio JAV ir E. Bahr 
slaptus dokumentus, ta
da kilo didžiausias ne
pasitenkinimas vokiečių 
vyriausybės sferose. Mi- 
nisterių kabinetas net pa
vedė prokuratūrai ieš
koti tų dokumentų parū
pintojo. Min. Ehmke kal- 
tinv stidUBs, k<xu jla pa
rūpinęs tuos dokumen
tus. Strauss televizijoje 
griežtai paneigė ir su
kirto Ehmkę. Dabar pa
ieškomas nežinomas kal
tininkas.

Ryšium su tuo,minis- 
terių kabinetas nutarė 
įvesti sąjungininkų atsto 
vų pasitarimų informaci 
jų draudimą. Tiesa pasa
kius, tos informacijos bu
vo pasidariusios komiz
mo objektu. Po kiekvie
no pasitarimo tie atsto
vai tik pasirodydavo te
levizijoje ir pasakydavo 
kokį sakinį, iš kurio te
plaukdavo išvada: no 
comment. Prancūzų at
stovas atvirai pasakyda
vo, kad jis skuba valgy
ti... Abrasimovas bloga 
vokiečių kalba juokinda
vo publiką. Tai buvo 
linksma komedija, ku
rią dabar nutraukė...

Bet vokiečių visuome 
nė, kaip ir amerikiečių, 
nori žinoti, kas daroma 
jų valstybės ateičiai. Jei 
laisvė skelbti slaptus do • 
kumentus JAV, kodėl 
draudimas V. Vokietijo
je?

• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
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Viename pobūvyje su Maracay miesto komendantu, nuoširdžiai talkinusiu čiurlioniečiams. Iš kairės:
Dirvos spec. korespondentė Venezueloje Jūratė Statkutė-de Rozales.p. Gavorskas, Maracay miesto ko
mendantas, p. Vaisiflnas ir Čiurlionio Ansamblio vadovas muz. A. Mikulskis. J. Garlos nuotrauka

ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ VENEZUELOJE UI

J. GRAUDAvo lygiagrečiai. Britų or
kestras koncertavo pir
mą Carabobo švenčių die
ną. specialiai pastatyto
je, tribūnoje, toje aikštė
je kurioje randasi Boli
varo paminklas. Čiurlio - 
mečiams, ta pati Krašto 
Apsaugos Ministerijos 
komisija kuri sudarė bri
tų programą, paskyrė už
darymo koncertą, pas
kutinę švenčių dieną, spe
cialiai pastatytoje sce
noje, kiek didesnėj aikš
tėj, greta namo kuriame 
gimė Bolivaras.

Buvo tačiau vienas di
delis skirtumas tarp ang-. 
lų ir lietuvių iškylų. Bri
tų Ambasada sutelkė vi
sas propagandines prie
mones. Jie sušaukė net 
keletą spaudos konferen
cijų, ir britų koncertai 
buvo aprašyti plačiai ir 
išsamiai visuose laik
raščiuose.

Krašto Apsaugos Mi
nisterija numatė, kad pa
našų propagandinį dar
bą atliks JAV Ambasa- 
dar lietuvių labui. Mū
sų žiniomis JAV Vals
tybės Departamentas bu
vo pasiuntęs JAV Amba 
s adai instrukcinį laišką 
apie Čiurlionio Ansamb
lį. Trumpai prieš čiur- 
lioniečių atvykimą, ka
rininkams patariant, lie
tuviai kreipėsi į JAV 
Ambasadą prašydami su
šaukti spaudos konferen

, Giją.
Spaudos konferencijos 

Ambasada sušaukti ne
galėjo. Su dideliu vargu, 
jie pažadėjo atsiųsti į 
aerodromą vieną savo fo
tografą. Tačiau čiurlio- 
niečių atvykimo dieną,

Apie hermofroditus

JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS
lietuvių kolonija. Jurgis 
Bieliūnas, kuris dauge
lyje pasikalbėjimų asme
niškai dalyvavo, man kar
tą pasakė, kad su mumis 
yra kalbama beveik kaip 
su akredituota diplomati 
ne atstovybe, ko niekas 
nedaro su nei viena kita 
pavergtų tautų reprezen
tacija. Lietuvių monoliti 
nis atsakomingumas yra 
venezueliečių nuo seno 
išbandyti, tuo tarpu kai 
daugelis kitų tautybių ko
lonijų yra beviltiškai sa- nežiūrint to, kad čiur- 
vo tarpe susiskaldę. Vie
ningumas lietuviams iš
dirbo gerą vardą.

Daug kartų buvo mums 
statomas klausimas: 
"Ar jie taip atrodo, kaip 
Grandinėlės šokėjai?" 
Sveika, natūrali Grandi
nėlės šokėjų išvaizda bu
vo vertinama kaipo svar
bus pavyzdys Venezu
elos tautai ir ypatingai PRAŠOME JAVLIETU- 

‘ ................. VIŲ SUSIRŪPINTI TUO
KLAUSIMU

Lietuviams daug palan
kumo parodė žemesnio 
rango Kultūros Skyriaus 
pareigūnas Martin An
seli. Jis sąžiningai per
skaitė patiektą medžiagą 
apie Čiurlionio Ansamb
lį. Jis regimai suprato 
čiurlioniečių "propagan
da value" ir tiksliai įver - 
tino faktą, kad JAV am
basada gali netiesiogi
niai pasinaudoti lietuvių 
dalyvavimu Carabobo 
šventėse. Lietuviams ta
čiau buvo lengvai įžiūri
ma, kad pono Anseli pas 
tangos negavo tinkamos 
paramos ir pražuvo ad
ministraciniame rezgi
ny.

Čiurlionio Ansamblio 
iškvietimas Carabobo mū
šio 150 metų sukakties 
šventėms buvo gerai ap
galvotas žingsnis.

Lygiai kaip Žalgirio 
mūšis sugriovė kryžiuo
čių galybę, Carabobo mū
šis pakirto Ispanijos už
jūrio imperiją, ir jo pa
sėkoje Pietų Amerikos 
valstybės vėliau įgijo ne 
priklausomybę. Venezu
eliečių akyse, Carabobo 
mūšis yra tautų išlaisvi
nimo simbolis.

Carabobo laukas ran
dasi netoli Valenoijos ir 
Maracay miestų. Iškil
mės, į kurias buvo kvie
čiami visų pasaulio kraš
tų atstovai, turėjo tat 
įvykti Valencijos mies
te.

Maracay mieste kaip 
tiktai randasi Venezue-

JŪRATĖ DE ROSALES 
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

los Lietuvių Bendruome ■ 
nės Centro Valdyba. 
Tiek Maracay, tiek ir 
Valencijoje, negausios, 
bet tvirtos lietuvių kolo
nijos turi gerų ryšių vi 
suos e visuomenės
sluoksniuose.

KODĖL MUS KVIETE

Valdžios pakvietimas, 
nors iš anksto pažadėtas 
nebuvo lengvai išgautas. 
Tam prireikėjo didelių 
pastangų. Labai įdomu 
yra apibūdinti priežas
tis, kurios -.- vietinių pa
reigūnų žodžiais — nu
svėrė lietuvių naudon.

Pirmoj vietoj buvo pa 
statytas pasitikėjimas

lioniečių dauguma yra 
JAV piliečiai, nežiūrint 
to, kad jie važiavo į Ve- 
nezuelą kaipo kontribu
cija Carabobo švenčių iš
kilmėms, — į aerodro
mą neatvyko nė vienas 
JAV Ambasados pareigū 
nas. Jų fotografo irgi ne
buvo.

Paradų aikštėje Maracay mieste. Prieky čiurlionietė Paulina Ma
šiotienė, ansamblio programos pranešėja, savo gražia ispanų kalba 
stebinusi daugelį venezueliečių. Šalia jos stovi parado viršininkas, 
už jo lt. Petruškevičius ir muz. A. Mikulskis ir dešinėje inž. V. 
Venckus. J. Garlos nuotrauka

jaunimui.* Čia vėl, lietu' 
viai jau turėjo susidarę 
gerą vardą.

Gilesnes kvietimo 
priežastis panagrinėsi 
me vėliau, tačiau yra bū
tina atžymėti, kad čiapa- 
minėtos dvi detalės buvo 
tos, kurios paskutinę mi
nutę galutinai palenkė va
dovybę į lietuvių pusę.

ANGLAI IR LIETUVIAI
Šventės spektaklius iš

pildė vietinės pajėgos. 
Iš užsienio atvyko tik 
du vienetai: Didžiosios 
Britanijos valdžia at
siuntė garsų, karališkos 
gvardijos karių orkest
rą. Lietuviai atvežė Čiur
lionio Ansamblį.

Abu vienetai koncerta

Kaž kaip nejauku liesti tokio pavadinimo temą. 
Gal būt tai tema medikui, ne satyrikonui? Gal būt, 
pasakys medikas: ką tu išmanai apie hermofrodi
tus? Skaitei populiariame žurnale, kad vyras at
virto į moterį, arba vieton poniutės jau turime po
nelį. Jums, profanams, tai anekdotų temos, o moks
lui tai visas tuzinas neišspręstų mįslių.

Bet mes ir nesikišame į medikų sferą. Mestik- 
tiek liečiame tą temą, kiek ji lenda į lietuvišką 
spaudą. Ne daugiau.

Į lietuvišką spaudą hermofroditai lenda ne daž
nai. Tad juo lengviau ant pirštų suskaičiuoti jų efek
tingus pasirodymus. Kaip ir tenka galvoti moteriš
kų vardų hermofroditai labiau pretenzingi ir daž
niau reiškiasi toje arenoje.

Žinomi yra panelė Žičkutė, Irena Trakelytė. 
Mes sakome, žinomi, ne "žinomos", nes šių "pa
nelių" išsireiškimai yra perdėm vyriški, apspren- 
dimai ne kokie ten paneliški "camci-liamci" bet 
kaip kirvio kirsti per aukų sprandą. Lietuviškų kny
gų apdergimo istorijoje jie paliko savo neužmirš
tamus pėdsakus.

Kaip paprastas žmogus, taip ir hermofroditai, 
laikui bėgant apsensta ir nustoja šokinėti arenose. 
Bet vos apsensta vienas, gimsta kitas.

Taip gimė ir išėjo arenon panelė Ramunė Sta- 
nelytė. Vyriškas pradas apsireiškia jos prasitari- 
muose. Ji, įsikarščiavusi sako: "recenzijos auto
rius nesijaučia pakankamai kompetentingas". Taip 
ji prasitaria apie save.

Gay Liberation front, vargais negalais, suėjo į 
sambūrį. Kada mūsų viešieji hermofroditai susi
burs į savo sąjungą, kur bus sąjungos tikėtai, ir ren
kami garbės nariai?

Kiek žinoma, JAV Am
basados biudžetas kultū- 
riniems reikalams yra 
stipriai apkrautas ir Ca
rabobo švenčių proga 
JAV-bės nedarė to, ką 
pav. atliko Britų Ambasa
da. Tačiau Čiurlionio An
samblio koncertą liepos 
4 dienos proga, JAV tau
tinės šventės dieną, 
ambasada galėjo panau
doti neišleidusi nei vie
no dolerio. Šiuo spek
takliu pasinaudoti Am
basadai buvo pasiūlyta 
iš venezueliečių pusės. 
Ambasada pasiūlymu ne
pasinaudojo.

Liepos 4 dieną, An
samblį matė Caracaso 
parke 8.000 venezuelie
čių, girdėjo garsiakal
biais apie 30.000 žmonių

ir regėjo nežinomas skai
čius žiūrovų visame 
krašte transliuotoje TV 
programoje. Kiek žinau, 
paskutinių kelių metų bė
gyje, nė vienas JAV kul
tūros įstaigų organi
zuotas koncertas tiek žiū
rovų nėra turėjęs. Savai
me aišku, tokiose sąly
gose, koncertas praėjo 
išimtinai lietuvių var
du.

(Bus daugiau)

• 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.

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

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

SIMO KUDIRKOS
BYLA W

Kudirka pasisakė daugelio savo draugų netekęs 
per lemtingus "miškų" mūšius. Anti-komunistiniai 
partizanai, išniekinti jų lavonai, trūnijo Lietuvos 
miestelių aikštėse. Buvo bado periodas, dabar vieš
patauja kolūkių vergija.

Ar pasikeitė komunizmas? paklausė Kudirka. 
Taip, jis atsakė. Pasikeitė, ir pasikeitė į blogesnį. 
Jeigu Rusijoje buvo klasių kova, Lietuvoje buvo 
blogiau: ir klasių kova ir tautinis genocidas! Atsta
tyta buvusi prieš šimtus metų vergija. Tik neturė
damas pakankamai drąsos ir būdamas dar aštuntoje 
klasėje, Simas nedrįso išeiti į mišką ir prisijungti 
prie anti-komunistinių partizanų.

Simas pasisakė, gimęs ir užaugęs labai netur
tingoje šeimoje. Jam gerai pažįstama socialinė ne
teisybė. Tačiau, dabar, greta neišnykusios sociali
nės neteisybės siautėj ir tautinė neteisybė, t.y. lietu

vių diskriminacija. Jis buvo liudininkas masinių 
žudynių ir deportacijų.

ATSISAKĖ NUO GYNĖJO IR NEKALTAS

Nuostabiai tikslūs Simo pasisakymai stebina gi
liu dalyko pažinimu ir savižudžio drąsa prieš tarybi
nį teismą išdėstyti savo lietuvišką credo.

. Jis atsisakė nuo gynėjo. Teisėjo paklaustas, 
kodėl? Simas pasakė: Jeigu Gavronskis (gynėjas) yra 
garbingas vyras ir gins mane pagal savo sąžinę, tai 
jam pakenks. Jeigu jis yra negarbingas ir suvaidins 
tiktai antrojo prokuroro rolę, kaip tai dažnai yra po
litiniuose Lietuvos teismuose, todėl galvoju, kad 
mano byla pakankamai sukomplektuota ir vieno pro
kuroro užtenka.

— Ar esi kaltas? — paklausė teisėjas.
— Aš nelaikau savęs kaltu, —atsakė Simas,— 

nes aš neišdaviau mano tėvynės Lietuvos. Aš nelai
kau Rusijos, vadinamos Sovietų Sąjunga, mano tėvy
ne.

Tarybiniame teisme jis pakartojo tą formulę, 

dėl kurios ir partizanai dėjo savo gybybes.
Jis paaiškino, kad dar iš savo senelio paveldė

jo meilę jūrai. Tai buvo noras matyti pasaulį,toli
mas šalis. Juo labiau, tas noras bėgti kuo toliau di
dėjo, kada Lietuvoje siautėjo teroras. Jis norėje 
bėgti, stengdamasis nematyti savo tautos naikinimo. 
Tai buvo motyvas įstoti laivynan.

"LIETUVOS LAIVYNAS"

— Aš radau laivyne neteisybę ir tautinę diskri
minaciją, — dėstė savo keturių valandų kalboje Ku
dirka.

Sovietų spauda rašo apie Lietuvos laivyną, bet 
tikrumoje nėra tokio laivyno, tai tiktai eiliniai jūrei
viai lietuviai. Labai retai ir išimtinais atvejais lie
tuviai komanduoja laivus. Dauguma komanduotojų 
net nežino lietuvių kalbos. Vyriausieji komandos na
riai, valdą taip vadinamą Lietuvos laivyną gyvena 
Maskvoje ir nepasitiki lietuviais. Leidimai išplauk
ti, bendrai neteikiami lietuviams.

(Bus daugiau)
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KAUNAS TAPO VIENU IŠ ŠIRDIES
ELEKTROSTIMULIACIJOS CENTRU

Dr. Jurgis Brėdikis, Lietuvoje vadovaująs sa
vo suorganizuotai širdies chirurgijos klinikai, savo 
operacijomis yra garsus ne tik Lietuvoje, bet ir už 
Lietuvos sienų. Prieš keletą metų jis lankėsi Ame
rikoje dalyvaudamas -mokslinėse konferencijose ir 
buvo susitikęs su lietuviais gydytojais išeivijoje.

Dr. Jurgis Brėdikis gimė 1929 m. Prahoje. Kau
no medicinos institutą baigė 1952 m. ir liko jame 
dirbti. Hospitalinės chirurgijos katedros vedėjas 
nuo 1964 m., docentas nuo 1963 m. Paskelbė Lietu- 
voją ir užsienyje daug straipsnių apie širdies ydų 
chirurginį gydymą.

Neseniai, Švyturio žurnalo bendradarbio V. 
Juodakio paklaustas apie savo medicininę veiklą, 
štai ką papasakojo:

— Gerai dar, kad tik papasa
koti prašote, o ne parašytu Ne, 
ne — rašymo nebijau. Tik kad to 
laiko nėra. Aš juk po vidurinės 
nė galvoti apie mediciną negal
vojau. Taikiausi literatūros ke
lią pasirinkti, žurnalistu norė
jau būtu Bet tapau, kaip matote, 
Hipokrato tarnu ir literatūri
niams bandymams laiko nebeli
ko. Nors rašyti rašau, ir nema
žai, bet ne eilėraščius ar apsa
kymus. Mokslinius straipsnius. 
Visa laimė, kad vienodai rašau 
ir viena, ir kita ranka —kitaip, 
ko gero nesuskubčiau... Juo- . 
kiuosi, žinoma, bet dabar štai 
Aštuoniolika teziųantstloguli — 
reikia baigti jas ruošti tarp
tautiniam simpoziumui. Netru
kus turėtų pasirodyti mano bro
šiūra "Elektronika širdyje". Jau 
Įteikiau leidyklai stambesnę kny 
gą — "Klinikinė elektronika". 
Tai, žinoma, ne beletristika, bet 
parašyti vis vien reikia laiko, 
O su grynai literatūriniais ban
dymais aš jau seniai atsisveiki
nau. Ir pabandžiau tik vieną kar
tą, institutą baigdamas. Gal tai 
turėjo būti odė ar poema žmo
gaus ryžtui, bet išėjo tik mažas 
vaizdelis apie nedideliame Ma
žeikių miestelyje nei mokslinio 
vardo, nei laipsnioneturintį.bet 
žmonių didžiai gerbiamą chi
rurgą Vladą Burbą, kuris sėk
mingai užsiuvo žaizdą širdyje. 
Tas atsitikimas mane labai pa
veikė, todėl ir Plunksnos ėmiau? 
si. Net kažkur buvo išspausdin
tas tas mano rašinys. Buvo ja
me kažkas panašaus: "Burlai
vis sustoja, kai nutyla vėjas. 
Malūno raus nustoja suktis, kai 
užtvankoje nusenka vanduo, šir
džiai sustojus — žmogus mirš
ta".

Senokai ui buvo, prieš dvi
dešimt metų.

Man regis, jog ūda ir pama
čiau, kad žmogus turi širdį... 
pamačiau ir pasukau 1 jos pu
sę. O pasukęs pastebėjau, jog 
ne visada patogu operuoti deši
ne ranka. Tędėl dar studentu bū
damas nusprendžiau išmiklinti 
ir kairiąją. Dešinę apibintavau 
ir prisiverčiau apsiprasti su 
mintimi, kad jos visiškai netu
riu. Kelis mėnesius buvau viena
rankis. Kairiąja ir batus vars
čiau, ir barzdą skuuusi,irpro- 
žektoriume lancetą, Įvairias 
žnyples, žirkles, spaustukus bei 
adatkočius laikiau. Dabar man 
vis vien kuria ranka operuoti. 
Tai labai patogu. Neseniai, ope
ruojant širdį, staiga prasiver
žė kraujas iš atsivėrusios ert
mės. Tiesiog automatiškai, o 
gal todėl, kad dešinioji buvo ar 
čiau, dešinės pirštu užkimšau 
skylę, o kairiąja tęsiau opera
ciją ir užsiuvau plyšimą. Neži
nau, kaip viskas būtų pasibaigę, 
jeigu ne kairioji... O pirmąją, 
kad ir nesudėtingą operaciją kai
riąja ranka atlikau pats sau. 
Kairiąja operavau savo deši
nės rankos pūlini, pasiekusi gi
lesnius audinių sluoksnius. Ne 
vien kairės sugebėjimus tada 
norėjau patikrinti. Man labai 
rūpėjo, kaip jaučiasi ir ką jau
čia žmogus po vietinės aneste
zijos.

Išbandęs esu beveik visų rū
šių operacijas, bet likimas lė
mė, kad galutinės simpatijos 
atiteko širdžiai, tam poetų ap
dainuotam raumenų gniužulė
liui, 1 padanges iškelti ir ilgus 
amžius neliečiamybės skraiste 
pridengtai pompai, kuri varinė
ja kraują po mūsų kūną ir išti

kimai darbuojasi krūtinėje iki 
karsto lentos, jeigu... jeigu ne- 
sugenda.

O genda širdys neretai. Gen
da dėl Įvairiausių priežasčių. 
Sunegalavusi širdis pakeičia rit
mą, ima plakti tankiau arba lo
čiau. Ypač pavojinga vadinamo
ji širdies blokada, kai širdis ima

Dr. Jurgis Brėdikis

plakti vos 20-30 kartų per minu
tę, dvigubai ir net trigubai lė
čiau už normą. Ne ką geresnė 
padėtis ir tada, kada širdis kaip 
patrakusi ims spurdėti, plaka 
keliskart sparčiau, negu reikia. 
Ir vienu, ir kitu atveju yra su
trikęs bioimpulsų dažnis, dik
tuojantis širdžiai darbo ritmą. 

Medikai išbandė daugybę vai
sių nuo abiejų šių negandų. Ta
čiau pasitaiko, kad vaistai ne
begali padėti: arba neveikia, ar
ba nesuskumba suveikti. Viso 
pasaulio mokslininkai nuolat ieš
ko naujų efektyvių būdų grąžin
ti sunegalavusiai širdžiai nor
malų ritmą. Prieš porą dešimt- 
mečių medicina šiam tikslui pa 
sitelkė elektros srovę. Taip jau 
atsitiko, kad palaipsniui ir aš 
uis klausimais susidomėjau ir 
galutinai Įklimpau "lauždamas 
ledus" širdies elektrostimulia - 
cijos keliuose.

Dabar yra žinomi du būdai 
veikti širdį elektros srove. Vi©- 
na s jų — tai vadinamasis elekt
rošokas, defibriliacija, kai su
trikusi širdis gauna traumpalai- 
kl aukštos umpos smūgi, nuo 
kurio vėl ima plakti normaliai. 
Tai labai efektyvus metodas, ku
ris Kaune per kelis pastaruosius 
metus*buvo ne tik ištobulintas, 
bet ir labai plačiai įdiegtas 1 

I praktiką, o spcialistų pastangos 
ir laimėjimai Įvertinti Valstybi
ne premija.

Tačiau karais širdis neišsi
gąsta defibriliuojančio smūgio 
ir negrįžta 1 normos ribas. Ar
ba grįžta labai trumpam. Tada 
smūgius tenka kartoti... kasmė- 
nesį..kas savaitę...

Pasitaikė man toks atvejis. 
Lygiai prieš dešimt metų, 1961- 
ais meta is., turėjome sunkų ligo
ni, kuris tiesiog akyse geso. Pul 
sas — tik 16 kartų per minutę. 
Tada jau turėjome išorinę sti
muliaciją, bet šiuo atveju jos 
pasirodė esą per maža.

Širdies priepuoliai pradėjo 
kartotis kas tris valandas, ne 
kartą ji bandė ir visai sustoti. 
Uždedame išorini stimuliatorių, 

duodame smūgi—atgyja. Kol 
be sąmonės, neskauda, o kai pa 
bunda... Ne juokai 120 voltų 
įtampos smūgiai vienas po kito 
beveik be pertraukos. Ir taip iš
tisas dvi savaites. Iš palatos ne
sitraukėme. Per tas dvi savai
tes subrendo idėja padaryti taip, 
kad širdį nuolat stimuliuotų 
elektros impulsai. Reikėjo imtis 
operacijos ir tiesiog 1 širdį lso" 
dinti elektrodus. Skaičiavimai 
rodė, jog, sujungus juos su ati
tinkama aparatūra, nebereikės 
120 voltų, o pakanka tik ketu
rių. Tokios srovės ligonis net 
nebejaučia. Taip ir buvo... po 
operacijos. Ačiū, kad idėjai pri 
tarė akademikas Z Januškevi
čius. Juk nelengva ryžtis pir
majai... Ir dar tokiu sunkiu at
veju. Operacijos metu širdis ke
lis kartus visiškai sustojo. Ke
liasdešimt minučių ir tiesiogi
niu širdies masažu, ir kitokio
mis priemonėmis grūmėmės už 
kiekvieną tvinksni, kiekvieną 
dantelį kardiogramoje, kiekvie
ną iŠ mirties išplėštą minutę, 
širdis tuokart panėšėjo 1 aple
dėjusi kalną, l kurį niekaip ne
galima Įkopti. Kai pagaliau 
įsmeigiau elektrostimuliato- 
riaus elektrodus į širdį, man at
rodė, jog špagomis pervėriau gil
tinę. Mirtis Į mirk Ligonis atsi
gavo. Net alaus užsimanė. Netru
kus vaikščioti pradėjo. Bet apa
ratūra neleido: buvo gremėzdiš
ka. Negi ištisą vežimą šalia 
stumdysi, štai tada ir iškilo nau
jas uždavinys sukurti mažą ketu 
rių voltų galingumo aparatūrą, 
kurią ligonis galėtų nešiotis. 
Problemą Įveikėme su inžinie
riumi Petru Kazakevičiumi. Jis 
sukūrė net tokią, kuri leido pa
gal reikalą keisti režimą ryte 
ir vakare. Iš jos ir išsivystė 
mūsų kišeniniai stimuliatoriai, 
kuriuos vėliau dar labiau suma
žinome, patobulinome ir da
bar implantuojame nedidelius 
prietaisėlius tiesiog į krūtinės 
ertmę. Stimuliatoriai priverčia 
širdį paklusti ne sutrikusiems 
bioimpulsams, o aparatūros dik
tuojamam ritmui. Greitai pasi
rodė, kad tada, kai širdies rit
mą reikia stimuliuoti, šis meto
das efektyvus. Dėl to ir šio me
todo pavadinimas — elektrosti- 
muliacija.

Tačiau paaiškėjo ir tai, kad 
širdis nėra linkusi paklusti tais 
atvejais, kai elektros impulsais 
buvo bandoma priversti ją re
tinti ritmą, plakti lėčiau, grįž
ti prie normos iki 65 dūžių per 
minutę. Kai 1968 metais nuvy
kau J Jungtines Amerikos Vals
tijas pasižvalgyti, kas naujo ten 
nuveikta širdies elektrostimu- 
liacijos srityje, pataikiau kaip 
tik tuo momentu, kai amerikie
čiai, netekę vilties ekeltrostimu- 
liacija priversti ją plakti lėčiau, 
retinti ritmą, numojo ranka ir 
visai atsisakė tęsti bandymus. 
Tai buvo liūdna naujiena visam 
mokslo pasauliui, nes sunku pra
rasti viltį įveikti negandą, vėl 
naujų kelių ieškotų

Nelinksmas grįžau iš kelio
nės, nes Įvaldęs elektrostimu- 

j liacijos metodą, jau ne pirmi 
metai taikiausi ir J retinimą. 

, Bet ranka nenumojau, nepajė
giau atsispirti pagundai tęsti ty 
rinėjimus. Ir, turiu pasakyti, 
nepasirikau uip pasielgęs. Už
sienyje dabar tėra žinoma vos 30 
ar 40 sėkmingų širdies ritmo re - 
tinimo atvejų elektrostimuliaci- 
jos būdu, o Kaune mes turime 

, daugiau negu 100. Vadinasi, drą 
šiai galime kalbėti apie abipusį 
poveiki širdžiai. Miniatūrinio 
elektroninio prieuisėlio 
elektrostimuliatoriaus Implan
tavimas jau tvirtai tėjo J Kau
no kardiochirurgų praktiką. Jau 
savarankiškai tokias operacijas 
atlieka ir medicinos mokslų kan- 
didaui Algis Žindžius, Irena 
Marchertienė. Dažnai ligonių ir 
kolegų konsultuoti elektrostimu- 
liacijos klausimais J Gruziją ir 
Estiją, Balatrusiją ir Ukrainą 
skrenda medicinos mokslų kan
didatai Rimas Žebrauskas ir Ta 
vilas Norkus, širdies elektrinės 
stimuliacijos centras jau įkūr
us Maskvoje, mano buvusio mo 

kytojo akademiko Aleksandro Ba 
kulevo klinikoje, kur, beje, 1958 
meuis pirmąkart aš savaran- 
kškai operavau širdį.

Darbų frontas sparčiai ple
čiasi Iš Donecko ir Minsko, Ta 
lino ir čimkento, Tbilisio ir Ry 
gos atvyksta pas mus kardiochi
rurgai mokytis elektrostimulia- 
cijos meno. Iš Įvairių šalies kam 
pelių traukia ir pagalbos ieškan
tys ligoniai.

Šalia gydymo Kaune dabar ya- 
rome intensyvų mokslinio tiria
mojo darbo barą. Apie ui bylo
ja 4 jau apgintos kandidatinės 
disertacijos iš elektrostimulia. 
cijos srities ir lygiai dešimt 
dabar jau rengiamų. Disertantų 
urpe ne vien medikai, bet ir in
žinieriai. Gailiuosi, kad mažo
kai nutuokiu elektronikoje. Jei
gu galėčiau iš naujo mokytis, 
būtinai pridėčiau po keletą me
tų radiotechnikos ir elektroni
kos. Juk be lanceto ir adatos, 
dabar chirurgo paslaugoms ir 
tparatūra, kuri seka pacientą 
operacijos metu, ir tokia, kuri 
seka ji po operacijos. O žen
giant netiruis keliais, tenka ir 
patiems naują aparatūrą kurti. 
Kuriame ir naujus prietaisys ty
rimams atlikti, ir naują apara
tūrą širdžiai veikti elektroim- 
pulsais. Labiausiai nusiseku
siais per duodame pramoninei ga
mybai. Jau visa krūva prisi
rinko autorinių išradimo teisių 
liudijimų.

Bendradarbiaujame su 40 už
sieniečių ir su visais mūsų ša
lies mokslininkais, kurie domi
si širdies elektrostimuliacijos 
klausimais. Šiokie tokie mūsų 
pasiekimai lėmė, kad Kaunas ta
po vienu iš širdies elektrosti
muliacijos centrų, iš kur žinių 
ir naujienų dabar jau daug kas 
laukia, o medicininę aparatūrą 
gaminančios užsienio firmos dėl 
stimuliacijos naujovių pastoviai 
konsultuojasi su mumis.

O ir mes patys nestokojame 
naujų idėjų. Atvirai šnekant, jų 
turime daugiau, negu rankų, žmo 
nių ir galimybių. Dabar baigia
me kurti naują nedideli apa ratu
ką. Kai ji turėsime bus maždaug 
taip. Sutriko, sakysime, širdies 
veikla, pakito širdies ritmas. 
Į tokio ligonio krūtinę Įtaisysi
me elektrostimuliatorių, o jo 
elektrodus Įsodinsime j širdies 
raumenį Kai toks žmogus pajus 
darbe, poilsyje ar kelionėje, kad 
širdis pradeda.klibėti,atsiranda 
aritmija, iš kišenės jis išsi
trauks nedideli aparatėli ir pri
spaus prie krūtinės. Jame, kaip 
paprasčiausiame fotoekspono- 
metre, pasirodys duomenys ir 
bus aišku: lėtinti ar skatinti 
reikia ritmą, kokio stiprumo 
elektroimpulsai reikalingi šir
dies ritmo korekcijai. Tada žmo
gus atitinkmai sureguliuos du 
ar tris diskus, vėl prispaus prie 
krūtinės ir nuspaus mygtuką. 
Komanda radijo bangomis pa
sieks stimuliatorių ir jis ims 
veikti. Suprantate! Pats ligo
nis save pagydys arba bent su
teiks sau sėkmingą pirmąją pa
galbą! Pats ligonis padarys tai, 
ką dabar ne visada pasiseka 
gydytojui. Efektą pervertinti, pa
tikėkime, tikrai sunku.

Paskui imsimės visiškos au
tomatizacijos. Jeigu kartą žmo
gų "suremontavome", tai reikia 
jj visiškai atpalaiduoti nuo rū
pesčių. O tam reikia sukurti to 
kius stimuliatorius, kurie patys 
visą laiką sektų širdies darbo 
ritmą, analizuotų jj ir savaran
kiškai nuspręstų, kada reikia 
įsijungti, kada išsijungti, kada 
pagreitinti ritmą, kada sulėtin
ti.

Jeigu pažvelgsime dar kiek 
pirmyn* ui pamatysime, jog 
bent teoriškai įmanoma išvaduo
ti žmogų nuo nereikalingos na 
visai malonios procedūros. 
Stimuiliatoriuje yra baterijos. 
Dirbdamos jos išsieikvoja, to
dėl po kurio laiko jas reikia 
pakeistu O tai susiję su lance- 
tu ir adau. Betgi mūsų organiz
mas nuolat gamina ęnergiją! Tai 
tegu jis ir maitina savo širdies 
stimuliatorių. Idėja įdomi. Bet 
prieš ui tikriausiai kursime 
kitokią aparatūrą. Visų pirma 
diagnozavimui, kuri greitai ir 
tiksliai pasakytų: po pusmečio 
umsta privalai atvykti keisti sti
muliatoriaus, o tamsu dar gali 
būti ramus pusantrų metų, jums 
elektrostimuliatoriaus dar ne
reikia implantuoti, o jums pra-

VYDŪNAS 
BOLŠEVIKINĖJE 
ŠVIESOJE

Tas pats Bronius 
Pranokus, kuris bolše
vikinėje "Lietuvių litera
tūros istorijos" antroje 
dalyje mūsų romantizmą 
paguldė į Prokrusto lovą 
ir jįbekapodamas smar
kiai nuniokojo, taip pat ir 
Vydūną gerokai patampė 
ant bolševikinio kurpa
lio. Pirmiausia jis Vy
dūną nuskriaudė kieky
biškai. Kai Žemaitei ta
me pačiame veikale ski
riama 58 puslapiai, Laz
dynų Pelėdai 32 pusi, tai 
Vydūnui vos 9 pusi. Są
žiningas istorikas gal ir 
9 .pusi, būtų tiksliai ir 
teisingai Vydūną atvaiz
davęs, deja, Br. Prano
kus nepasižymėjo moks - 
liniu sąžiningumu. Jis ne 
tik Vydūno biografiją iš
maujojo, bet ir jo kūry
bą suniekino. Tai didelė 
skriauda ne tik Vydūnui 
bet ir lietuvių tautai, ku
ri išugdė tokią taurią, kū 
rybingą ir gabią asme
nybę.

Vydūnas buvo gilus fi
losofas, individualus ra
šytojas - dramaturgas, 
muzikas, pedagogas ir 
kultūrininkas. Jis mums 
paliko apie 60 veikalų. Iš 
jų mažiausia 5 liks am
žinai nemirtingi. Jo filo
sofijos veikalai "Tautos 
gyvata", "Mūsų uždavi
nys" kiekvienam lietu
viui visuomet bus tauti
nės stiprybės ir morali
nės tvirtybės šaltinis. Jo 
literatūros kūriniai: 
"Prabočių šešėliai",
"Amžina ugnis", "Pasau-

vartu būtų, rekomenduojame iš
operuoti kai kurias kraujagys
les, jeigu norite išvengti infark
to ir t.t.

Tačiau bene skubiausiai 
mums reikalinga automatinė pa
galbinė aparatūra, kuri pava
duotų seseles pooperacinio slau
gymo dienomis. Iš vienos pusės 
ji turėtų klausytis, kaip jaučiasi 
visas organizmas, antra ver
tus, sekti stimuliatoriaus "svei
katą". Būtų nebloga turėti ir 
aparatą bei metodą širdies rau' 
mens stangrinimui... Tokia krei
vė būtų didelė naujiena ir di
džiai naudinga.

Žinote, visai neseniai man ki
lo naujų Įdomių minčių, širdis 
dirba tam tikru ritmu, taip! 
Tą ritmą diktuoja bioimpulsai, 
o kai jie sutrinka, mes juos pa
keičiame elektros impulsais. 
Betgi žmogaus organizme ne 
vien širdis veikia ritmingai! Rit
mas reikalingas ir plaučiams, 
ir žarnynui, ir gimdai, ir pūs
lei... Pagaliau ir kojos ritmin
gai dirba einant. Tai kodėl gi ne - 
galėtume taikyti elektrostimu
liacijos ir kitiems reikalams! 
Bet visų pirma — širdis...

Na, pakaks! šiandien vistik 
sekmadienis. Turiu aš ar netu
riu teisę ištrūkti j jachtklubą. 
Ten manęs laukia burinė baida
rė. Labai sveika pasimankištin- 
ti. Chirugui reikalingi stiprūs 
nervai ir tvirta ranka. O paban
dyk lengvą ranką išlaikyti, kai 
trylika valandų tenka stovėti 
prie operacinio stalo, palinkus. 
Tiek truko ilgiausia mano opera 
cija. Keitėsi seselės, keitėsi pa 
mainos gamykloje, o aš vis nega
lėjau pasitraukti. Ma, tai šalin 
chalatą, kuri čia mano skranda. 
Kaip būtų gera, jeigu nusivilkęs 
chalatą, galėtum nusivilkti ir 
mintis apie ligonius!

Stepas Vykintas 
lio gaisras" savo kilnio
mis idėjomis švies kelią 
kiekvienam tautiniam ir 
moraliniam paklydėliui. 
Tik bolševikiniai fanati
kai nenorės matyti Vydū 
no idealizmo ir jo skel
biamų moralės principų.

Marksistinės pasaulė
žiūros literatūros isto
rikas Bronius Pranokus 
nenori gilintis į Vydūno 
teosofinę filosofiją. Jis 
lengvai susidoroja su Vy
dūnu kaip filosofu ir ra
šytoju. "Vydūno grožinė 
kūryba buvo glaudžiai su 
sijusi su filosofinėmis jo 
pažiūromis, susidariu
siomis panteizmo, spiri
tizmo ir okultizmo teori
jų poveikyje. Vydūnas 
propagavo žmogaus aist
rų ir įgeidžių tramdymą, 
dvasinį tobulėjimą — 
"susiliejimą su dievy
be". Jo grožinių kūrinių 
vaizdai dažniausiai yra 
atitinkamų idėjų sche
mos, jie turi daugiausia 
alegorinį ar simbolinįpo- 
būdį. įvairiais simbo
liais bei alegorijomis 
reiškiamos Vydūno idė
jos yra labai miglotos ir 
neaiškios, todėl dažnai 
sunkiai suprantami yra 
ir jo grožinių kūrinių 
vaizdai, kuriuos galima 
įvairiai traktuoti" (Žr. 
"Lietuvių literatūros is
torija", II dal., Vilnius 
1958 m. 588 psl). Vydū
nas savo filosofijoje rė
mėsi rusės mistikės H. 
P. Blavatkskos, visoOri- 
ento, neoplatonikų bei 
krikščionių mistine fi
losofija. Taigi, Vydūnas 
nėra koks spirististas ir 
okultistas, bet plataus 
masto filosofas sinteti
kas. Tiesa, Vydūnas bu
vo linkęs į simbolizmą, 
tačiau simbolizmas nė
ra-tokia srovė, kuri klai 
džiotų tik miglose ir ne
aiškumuose. Ir Vydūno 
alegorijos, ir jo simbo
liai yra aiškūs ir supran
tami, kas moka filosofiš
kai gilintis ir suvokti 
simbolių prasmę. Juk Vy
dūno religinės, tautinės, 
valstybinės, moralinės 
idėjos buvo taip aiškios, 
kad kiekvienas nepriklau
somybės laikų jaunuolis 
puikiai suprato.

Toliau Br. Pranokus 
analizuoja Vydūiio kūry
bą. Iš didesniųjų Vydū
no draminių kūrinių jis 
mini "Prabočių šešė
lius”, trijų dalių drami 
nį veikalą, parašytą 
1908 m. V. Mykolaičio- 
Putino žodžiais paaiški
nęs šio veikalo idėjas, 
Br. Pranokus daro išva
dą: "Šitokios abstrak
čios "Prabočių šešėlių" 
idėjos, išreikštos simbo
liniais vaizdais, atsklei
džia perdėm idealisti
nes Vydūno pažiūras į 
lietuvių tautos gyveni
mą. Šiuo atžvilgiu "Pra
bočių šešėliai neatspin
dėjo tikrovės reiškinių". 
(Žr. Ibid. 589). Aišku, 
Br. Pranckui nepatinka

(Nukelta į 6 psl.)
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VYTAUTAS MINIOTAS DEMAGOGAS
IR PROVOKATORIUS m

Niekaip Miniotas dar negali 
suprasti, kad kalendorius jau 
rodo 1971 metus! Jis nenori iš
siimti iš savo ausų vatos ir iš
girsti ką žmonės kalba ir ką gal
voja!

šlykštu apie tokį Miniotą ra
šyti, tačiau rašyti reikia.

Jeigu ankstesniuose savo 
"amerikoniškų kelnių" straips
niuose Miniotas dar slėpdavosi 
gaunąs siuntinius, tai savo pas
kutiniajame straipsnyje jis to 
nebedarė, tiesiog atvirai rašė: 
"Taigi, gauni siuntinius, ieškok 
tų, kurių rankos suteptos krau
ju".

Aiškiau pasakyti negalima! 
Taigi Miniota pasiėmęs siuntinį 
važiuoja pas tuos žmones, ku
riems tie siuntiniai buvo skir
ti, išsiaiškinti, kas tai per žmo
nės, kuom užsiiminėjo jų bobu
tės prieš revoliuciją, kas per 
vieni tie giminaičiai kurie į 
"pertekusią" Lietuvą drįsta siųs
ti siuntinius! Apsivilkęs kel
nėm-tų žmonių, kuriems tos kel
nės buvo skirtos, Miniotas juos 
įtikinėja, kad medžiaga niekam 
tikusi, suėsta kandžių!

Įtikinėja, kad tarybiniai įsta
tymai yra humaniški ir jeigu jie 
parašys atvirą laišką ir atsisa
kys to siuntinio, tai jiems nieko 
blogo nebus; jie apgins tarybinių 
žmonių orumą, nusiplaus ran
kas nuo tarybinių vaikų kraujo 
(jeigu jos buvo kada tai truputį 
suteptos), suduos dar vieną di
delį smūgį Amerikos imperia
listams! Priešingu atveju...: 
"žinot, pas jus ir butas neblo
gas ir šeima nemaža, na, ir dar
bą turite pagal specialybę...!"

Žmonės rimtai apsigalvoję ra. 
šo, ką Miniotas sako, ir per laiš
ką prašo: "nesiųskite mums tų 
siuntinių, mes visko pertekę, gy
venimas pas mus gerėja ne va
landomis, bet minutėmis ir 
mums Vietnamo krauju suteptų 
siuntinių nereikia. Kad jūs, mis - 
Ii giminaičiai, esate visi fašis
tai, nuėjote priešui tarnauti ir 
mes nenorime su jumis nieko 
bendro turėti."

Dar Miniotas turi vieną niek- 
straipsnį, p kurio laiko pats 

šišką savybę, tai parašius kokį 
straipsnį, po kurio laiko pats 
rašo žmonių atsiliepimus į tą 
straipsnį, aišku, kitu vardu! Dar 
gi savo straipsnyje "Svilas ne
nurimsta" jis to ir neneigia. Jis 
rašo: "Gal jis (t.y. "Masčio fab
riko pameistras Kazys Viržin- 
tas) savo mintis išreiškia nevi
sai sklandžiai, bet jos iš pat 
širdies gelmių".

Aišku, jeigu žmogus nemoka 
sklandžiai išreikšti savo min
čių, tai Minioto pareiga jam pa
dėti! Iš kur K. Viržintas gali su 
prasti visą šią "amerikoniškų 
kelnių politiką"? Juk šią poli
tiką supranta tik Miniotas na, ir 
dar gal kai kas iš KGB. Iš kur 
Viržintui žinoti, kad "Balfas" 
vykdo ČIA užduotis. Iš kur Vir
žintui žinoti, kad Lukoševičienė 
buvo priimta.. į partiją po XXII 
partijos suvažiavimo, o Minio 
tas dar berijiniais laikais? Iš 
kur A. Bačkui iš Jūrės žinoti, 
kad Zaikausko bute vykdavo kon
trrevoliuciniai susirinkimai? Iš 
kur jiems visiems žinoti, kad 
žmonės priimdami amerikoniš
kus siuntinius, šmeižia Tarybų 
Lietuvą, trypia jos orumą?

I šiuos ir visus panašius klau
simus Minioto ir pareiga duoti 
jiems* o per juos visai darbo 
Lietuvai paaiškinimus! Ir jeigu 
jie nemoka gerai išreikšti sa
vo minčių tai nereikia jiems 
ir aiškinti. Geriau sėsti,pačiam 
parašyti ir, greičiau ir aiškiau 
"Tiesoje"!

Jeigu kas dar abejoja šiais 
Minioto gabumais pasiskaity
kit Minioto straipsnį atspaus
dintą "Tiesoje" 1965 m. rugpiū
čio 21 d. "Ką trypia auksinės 
kulnys"!

Nors tas straipsnis pasira
šytas "Tiesos" korespondentės 
J. Šinkūnaitės, tačiau labai abe
joju ar tą straipsnį kas per
skaitęs suabejos, kad jis rašy
tas ne Minioto? Jame sujungti 
visi tie miniotiškiai išsireiški
mai, be kurių Miniotas dar nė* 
ra parašęs nė vieno straipsnio!
Pav.: "kas jums davė tokią tei
sę, taip niekšiškai keliaklups
čiauti", "diena iš dienos mūsų 
gyvenimas eina geryn", "nuo jų 
dar nenudžiūvo vaikų kraujas", 
"mūsų tarybiniai įstatymai yra

Miniotai, savo straipsniuose 
vis minit mano rankas, kad jos 
susitepę tarybinių žmonių krau 
ju. Labai norėčiau sužinoti bent 
vieno tarybinio piliečio pavardę, 
kuriuo mano rankos yra susi
tepę! To negalima pasakyti apie 
jūsų rankas! Jeigu, pagal jus,aš 
esu tik susitepęs rankas, tai jūs 
dar po šiais dienai maudotės 
tarybinių žmonių kraujuje ir 
ašarose! Tai žino šimtai ir 
tūkstančiai tarybinių piliečių 
Lietuvoj

Atsiminkite, kad ir jus vieną 
kartą pasieks likimas tų, kurie 
Lenino vardą ir mokslus maišė 
su teroru ir kraujais!

Nuo to dar niekas nepabėgo — 
nepagėgsite ir jūs...

Atsiminkit, Miniotai, kad jei
gu aš sugebėjau berijiniuose la_

VYTAUTAS SVILAS
V. Vokietija

humaniški", "žinoma tokių yra 
nedaug", "nešė siuntinį net su
linkusi", "siuntinius į Lietuvą 
siunčia su JAV žvalgyba glau
džiai susijusi organizacija Bal. 
fas", "jie trypia tarybinių žmo. 
nių orumą" ir daug daug pana
šių.

S.m. balandžio iš 6 į 7 d. nak
tį Maskvoje, prie Lenino stadio
no, buvo išbudinti kokio tai pas
laptingo požeminio dundėjimo! 
Maskvos seismografas užregist 
ravo to drebėjimo centrą: jis 
vyko Maskvos "Novodievič" ka
pinėse esančiame Vinco Micke- 
viihus-Kapsuko kape. Vykokau 
lų persivertimas!
Mokslininkai niekaip negalėjo 

nustatyti priežasties ir susirin
kę ilgai svarstė įvairias teori
jas. Viskas paaiškėjo tik balan
džio 7 d. ryte, kai Maskvoje bu
vo gautas tos dienos "Tiesos" 
numeris! Tame numeryje buvo 
paskelbta, kad Lietuvos TSRŽur- - 
nalistų sąjungą paskyrė Vytau
tui Miniotui Vinco Mickevičiaus 
- Kapsuko vardo premiją UŽ jo J
paskelbtus 1970 m. "Tiesoje" be- 1
rijinius tardymo protokolus, (

To žmogaus vardo premijos 1
paskyrimą, kuris pats buvo pa
gal tuos protokolus sušaudytas! ;

Dargi tokio užgrūdinto revo
liucionieriaus - profesionalo pa
laikai negąlėjo pernešti tokio pa 
žeminimo, tokio pasityčiojimo 
ir turėjo persiversti ant kito šo
no!

Juk už tokių pačių berijinių 
laikų protokolų sufabrikavimą 
V. Mickevičius - Kapsukas bu
vo 1935 metais Liubjankoje su
šaudytas!

Ir dabar, praėjus 35 metams, 
Lietuvos LTSR Žurnalistų są
junga dar dalina jo vardo premi
jas tiems, kurie tokius protoko
lus viešai per spaudą skelbia ir 
juos garbina.

Tai pasityčiojimas ne tik iš 
Vinco Mickevičiaus — Kapsuko 
palaikų, tačiau pasityčiojimas 
ir iš visų revoliucionierių, iš vi
sų kovotojų už geresnę žmonių 
ateitį, iš visų tų, kurie Stalino 
kulto laikais buvo, kaip 'liau
dies priešai" sušaudyti, arba 
rado savo lėtą mirtį Sibiro la
geriuose!

Kiek toko sužinoti Miniotas 
neatsisakė Vinco-Mickevičiaus 
Kapsuko vardo premijos. Jis ją 
priėmė. Labai vaizdžiai šiam 
pasityčiojimui galima prilygin
ti Nobelio premijos laureato A. 
Solženicino žodžius: "Šiaurės 
ledinuotame vandenyne yra tokia 
sala "Machotkina" , pagal pa
vardę žymaus Tarybų Sąjungos 
užpoliarinio lakūno. Pats 
Machotkinas buvo berijiniais 
laikais suimtas ir nuteistas lė 
tai mirčiai. Tačiau NKGB dar
buotojai užmiršo tos salos pa
vadinimą pakeisti! Ir nežiūrint 
kad pats didvyris Machotkinas 
buvo berijinių darbuotojų nukan_ 
kintas, tačiau tos .salos pavadi
nimas dargi po šiai dienai nėra 
pakeistas. Ta sala, dargi, ir 
šiandieną turi to nemirtingo he
rojaus "Machotkino" vardą!"

Per tuos dvidešimt penkis me - 
tus Miniotas, prisidengęs Leni
no idėjų skraiste terorizavo ir 
tebeterorizuoja Lietuvos gyven
tojus. Per tuos metus jis suge
bėjo sugriauti gyvenimą tūkstan 
čiarris žmonių! Nenorom iškyla 
klausimas, kaip galėjo po XX ir 
XXII komunistų partijos suvažia- 
vimų Maskvoje, Lietuvoje dar 
virš dešimt metų siausti tokia 
savivalė? Keista, kad senas be. 
rijinių laikų provokatorius dar 
randa dirvos savo veiklai!

Kartais atrodo keista, kaip 
Miniotas gali ramiai vaikščio
ti žemėje! Kaip Miniotas gali 
ramiai miegoti. Juk jį turėtų 
persekioji košmarai, jam turė
tų girdėtis raudos ir prakeiki
mas motinų, žmonų bei vaikų žu. 
vusių ir nekaltai nukentėjusių!...

Nors Miniotas ir visus mano 
laiškus siunčiamus į Lietuvą 
skaito, tačiau iki šiol dar nega
vau nė vieno iš jo laiško, nors 
jis mano adresą žino geriausiai. 

(Atkelta iš 5 psl.)
Vydūno idealizmas, jis 
norėtų, kad Vydūnas bū
tų rašęs marksistine ide
ologija. Tačiau mums 
tautinis Vydūno idealiz
mas, yra ir tikroviš
kas, ir brangus. Jis tiks-

Jis man atsakinėja per "Tiesą".
Tikiuosi, kad pasikeitus "Tie 

sos" laikraščio vyr. redakto
riui užsibaigs ir visos Minioto 
demagogijos amerikoniškų kel
nių reikaluose!

gėriuose praleisti 12 metų, jei
gu aš sugebėjau iš ten išeiti 
gyvu, rasti teisybę Maskvoje ir 
išvažiuoti į Vakarus, tai būkite 
tikras, kad aš sugebėsiu pasto
vėti ir apginti savo sužadėtinę! 
Atiduokit geruoju man mano su
žadėtinę. Meskit vieną kartą ją 
provokavęs ir šantažavęs! At
siminkit, kad aš užversiu laiš
kais ne tik visą Kremlių, bet ir 
Jungtines Tautas.

Atsiminkit, kad aš sužinosiu 
tų žmonių pavardes, kurie prieš 
jūsų iškelto pistoleto vamzdį at
siklaupę maldavo pasigailėjimo, 
palikti jiems gyvybę vardan jų 
vaikų, vardan jų šeimų ir jūs 
pusgirtis suvarėt jiems po 9 
gramus švino į kaktą. Atsimin - 
kitę, aš sužinosiu ir liudinin
kus! Ir jeigu jūsų neteis Vilniu
je, neteis Maskvoje, tai jūs pa
pulsite į sąrašus nusikaltėlių 
tarptautiniame teisme!

Atiduokit geruoju man mano 
sužadėtinę, atiduokit geruoju 
man mano būsimąją žmoną...!

Vydūnas bolševikinėje

šviesoje...

Ii ai atspindi ne tik Mažo
sios Lietuvos buvusią tik
rovę, bet ir visos Lietu
vos dabartį. Putinas tei
singai nušviečia "Pra
bočių šešėlių" prasmę: 
"Netekęs tautinės sąmo
nės individas netenka 

Kada jūs sustojate ir pagalvojate, kaip pra
gyvenimo kaina kyla vis aukštyn ir aukštyn, 
ar nėra smagu žinoti, kad dar yra likę gerų 
pirkinių aplink jūsų namus?

žemos kainos elektra, kuri parodo jums 
naują, seną ir labai seną televizijoj filmą 
maždaug už 2 centus už kiekvieną iš jų.

Tas pats elektros pirkinys varo jūsų džio
vintuvą, indam plauti mašiną, plytą ir de

šimtis kitų elektros apyvakos reikmenų, kiek
vieną už centus į dieną.

Iš tikrųjų vidurkio kaina už elektros kilo- 
wato valandą šiandien yra žemesnė negu bu
vo prieš-30 metų. Palyginus gi pragyvenimo 
kainą pakilo daugiau negu dvigubai per tą. 
laiką.

Kas kitas jūsų šeimos biudžete siūlo jums 
tokį gerą pirkinį?

ZtelLLUMINATING^^
An lnvostor*ownod Company Sorvinf Tho Boat Location in tho Nation

nė žmogiškų teisių — jis 
tampa kitų vergas. Su
švitusi sąmonė padaro jį 
sau — žmogum, ir jis nu 
sikrato savo skriaudėjų" 
Ši filosofinė tikrovė ir 
Pranckaus atžvilgiu pri
taikoma ir reali. Jukbol 
ševikinis literatūros is
torikas, netekęs tautinės 
sąmonės, pasidarė Mask
vos vergas ir vertino mū 
sų literatūrą pagal 
skriaudėjų įsakymus.

Br. Pranokus išvado
je apkaltino "buržuazinę 
kritiką", kad ji perdėtai 
vertinusi "Prabočių še
šėlius", kaip vieną iš 
reikšmingiausių lietuvių 
literatūros kūrinių. Pir
miausia, mums neaiški 
yra buržuazinės kritikos 
sąvoka. Ar tai reiškia, 
kad kritikai yra buržu
jai? Juk Lietuvoje nė vie 
nas kritikas negąlėjo iš
gyventi iš kritikos, iš 
kur jie galėjo būti buržu
jais? Mums tėra žino
ma literatūros objekty
vioji ir subjektyvioji kri
tika. Objektyvus kritikas 
stengiasi suprasti rašy
tojo idėjas, o ne jas pa
neigti, kaip tai daro Br. 
Pranokus. Objektyvus 
kritikas norės ar neno
rės, bet turės pripažin
ti, kad Vydūno "Prabo

čių šešėliai" yra vienas 
iš idėjingiausių ir tautiš 
kiaušių veikalų, kuris sa 
vo verte atsiduria šalia 
Vaižganto "Pragiedru
lių"

Norėdamas suniekinti 
Vydūno stambiuosius li
teratūros veikalus, Br. 
Pranokus sąmoningai iš
kelia smulkiųjų jo vei
kalų reikšmę. "Didesnę 
pažintinę reikšmę turi 
Vydūno draminiai kūri
niai, kuriuose, nors ir 
schematiškai, atsispindi 
tikrovė, alegoriškais bei 
simboliškais vaizdais 
reiškiamos aktualios ten 
dencijos". Nesąmonė 
yra kalbėti apie veikalų 
vertę, jei juos yra aktu
alios tendencijos. Tai 
vadiname ne literatūra, 
o publicistika.

Neteisingai Br. Prane- 
kus vertina ir Vydūno 
raštų formą, jo kalbą. 
"Daugumą savo drami
nių kūrinių Vydūnas pa
rašė baltosiomis eilė
mis. Tačiau Vydūno eilia
vimas palyginti sunko
kas . Jo nesklandumus 
dar didina kai kurios Vy
dūno kalbos ypatybės. Ra
šytojas daugeliu atvejų 
nesilaikė nacionalinės li
teratūrinės lietuvių kal- 

(Nukelta į 7 psl.)



1971 m. rugpiūčio 20 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GOLFO TURNYRAS 
CLEVELANDE

Šių metų Amerikos ir 
Kanados Lietuvių Golfo 
Klubų Metinis Turnyras 
įvyksta Clevelande rugpiū
čio 28-29 dienomis. Iki šiol 
jau užsiregistravo ir tur
nyre dalyvaus Detroito, 
Chicagos, Toronto ir Cleve
lando Liet. Golfo klubai. 
Žaidynės vyks SLEEPY 
H0LL0W golfo laukuose 
(Brecksville, Ohio). žaidy
nių pradžia 11 vai. abi die
nas.

šeštadienį bus praveda
mos individualinės visų 
klasių varžybos, kurios bus 
pravestos dviem sistemom: 
su handicap ir be.

Sekmadienį įvyks tarp- 
klubinės komandų varžybos 

BOBBY SHERMAN Sept. 6

HURRICANE 
HELL 
DRIVERS / 
Sept. 1, 3, 5 \

MACDAVIS A 
JAMES GANG

THE 5TH DIMENSION Aug. 30 

TOM JONĖS Aug. 31, Sept. 1 

JOHNNY CASH SHOW Sept. 2,3

DOC SEVERINSEN SHOW Sept. 4,5,6 

CINCINNATI SYMPHONY Sept. 4 

CHET ATKINS, BOOTS RANDOLPH, 
FLOYDCRAMER Sept. 5

M

CARPENTERS Aug. 26, 27
JACKSON 5 Aug. 28

HARNESS 
RACING

Aug. 30, 31,
Sept. 1, 2

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.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

pagal Turnyro Organizaci
nio Komiteto klubams iš
siuntinėtas taisyklės. Esant 
nepalankiam orui (lietui) 
numatytų dviejų dienų var
žybos bus stengiamasi pra
vesti suprastintu būdu 
trumpinant žaidimo laiką.

Šiame Lietuvių Golfo 
Turnyre dalyvauja ne tik 
Golfo Klubai, bet kviečiami 
ir visi kiti golfo žaidėjai ne 
tik iš Ohio, bet ir kitų vie
tovių. Kadangi individuali
nės varžybos bus praveda
mos ir HANDICAP siste
ma, tad visokio lygio žaidė
jams bus galimybė laimėti. 
Be to, individualinės žaidy
nės bus pravedamos ir pa
gal amžiaus klases, tad yra 
galimybių ir jauniems ir 
vyresnio amžiaus golfinin- 
kams.

Vakarienė ir pobūvis: 
šeštadienį, BRECKSVILLE 
INN, Brecksville, Ohio (21 
kelias). Pobūvio pradžia 8 
v. v. Pobūvio metu taip pat 
bus įteiktos individualinių 
varžybų laimėtojams dova
nos. Vakarienės - pobūvio 
mokestis 6 dol. asmeniui. 
Pobūvin kviečiami golfinin-

DIRVA

Grupė clevelandiečių golfinlnkų. K kairės: R. Čepas,J. Garka, M. Whitaker, J. Vaičaitis, V. Urbaitis,
J. Nasvytis ir J. Račyla. Klūpo A. Garka. Pr. Razgaičio nuotrauka

kai ir visi kiti su žmono
mis ar merginomis praleisti 
valandą kitą prie vakarie
nės stalo ir šokių muzikos.

Kur registruotis? Golfo 
Turnyrą Clevelande organi
zuoja ir praveda L. G. Tur
nyro Org. Komitetas, talki
ninkaujamas C1 e v e lando 
LGK valdybos, kurią suda
ro: V. Vaičaitis, J. Nasvy
tis ir Jonas Garka. L. G. 
Turnyro Org. Komitetui 
pirmini nkauja Jaunutis 
Nasvytis. Tad visais Golfo 
Turnyro reikalais prašoma 
kreiptis į J. Nasvytį, 34200 
Ridge Road, Willoughby, 
Ohio 44094, tel.: 944-8536, 
arba: V. Vaičaitis, tel. 663- 
8523, Jonas Garka, tel. 
681-1644.

Pereinamoji Taurė: Per
eitais metais Pereinamąją 
Taurę laimėjo Toronto 
LGK. Kas šiemet laimės — 
matysime tik turnyrui pa
sibaigus. Iš Org. Komiteto 
teko patirti, kad Golfo Tur
nyre Clevelande tikimasi 
apie 100 žeidėjų. Individua
linėse ir Klubų varžybose 
numatyta virš 30 laimėji
mų dovanų. (ag)

GRĮŽTA MŪSŲ SKAUTAI
Kanadoje prie Wasagos, 

Tėvų Pranciškonų stovyk- 
lavėtėje stovyklauja Cleve
lando skautės, skautai ir 
jūrų skautai.

Stovyklos programa labai 
plati ir stovyklautojai visą 
laiką yra užimti, stovyklau
tojų nuotaika yra labai ge
ra.

Rugp. 14 d. buvo didysis 
laužas, sutraukęs daug va
sarotojų ir net iš Toronto 
žmonių. Laužas buvo reto 
pobūdžio. Tai daugelį mė
nesių įdėto darbo į lietuvių 
kalbą ir dainas.

Dauguma buvo sužavėti 
laužo pasirodymais ir ne
pagailėjo katučių.

Stovyklautojai į Cleve
landą grįžta autobusu šį 
šeštadienį, 7 v. v. (vb)

PASITARIMAS APIE 
SUVAŽIAVIMĄ

Rugp. 14 d. buvo atvykęs 
iš Chicagos Korp! Neo-Li- 
thuania vyriausios valdy
bos pirmininkas Algis Mo
destas pabendrauti su cle- 
velandiečiais Neo-lituanais 
ir pasitarti apie rengiamą

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND, OHIO 44114

- • 4M EkM he. 2< II. 781 3181
E • Šaltyte. 5399 NvrensviKe. 663 634V 
A • Benite Eastpte. 449 3435
S • Senr«ce Certer. 382 2600. 382 2569
▼ • Shoregite. 944 6 700. Uke Sime BM.

• Meetor. 255 9115, Neit to Zayre's

Vydūnas • ••
(Atkelta iš 6 psl.) 

bos normų: jis rašė ne
įprastos sintaksinės 
konstrukcijos sakiniais, 
vartojo nemaža literatū
rinei kalbai svetimų žo
džių, kiek skirtingą ra
šybą. Vydūno raštų kalbo
je atsispindėjo Prūsijos 
lietuvių tarminiai ele
mentai ir tam tikra vo
kiečių kalbos įtaka. Vi-

devintą Korporacijos suva
žiavimą Dainavoje, rūgs. 4 
ir 5 dienomis.

Pobūvis įvyko dr. J. Mau
ruko sodyboje, North Ely
ria, Ohio. Atsilankė keli se- 
niorai ir būrelis juniorų. 
Kai kurie clevelandiečiai 
rengiasi į Dainavą savaitei 
laiko, paatostogauti iki su
važiavimo, kiti vyks tik 
toms dviem suvažiavimo 
dienoms. (k)

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

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

REIKALINGA ŠEIMI
NINKĖ našliui su 9 metų 
amž. vaiku, gyv. Naujosios 
parapijos rajone. Galės gau
ti butą ir maistą. Skambin
ti vakarais po 7 vai. vak. 
181-1148. (60-62)

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

RUGPIOČIO 22 D. SLA 136 
kuopos gegužinė.

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

RUGSĖJO 25 D. Tradięinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando Atei
tininkų -koncertas.

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

sos šios kalbinės ypaty
bės Vydūno raštus lite
ratūriniu atžvilgiu darė 
dar mažiau patrauklius, 
sunkiai paskaitomus”.

• Tiesa, kad Vydūnas ra
šė baltosiomis eilėmis, 
tačiau tos jo baltosios ei
lės, kas turi šiokį tokį 
muzikinį jausmą, nėra 
sunkios, o yra savotiškai 
muzikalios. Vydūno raš
tų kalbos tarminiai ele
mentai taip pat nėra jo
kia blygybė, o atvirkš
čiai, Vydūno raštams su
teikia tam tikrą origina
lumą. Juk Žemaitė, Vaiž
gantas taip pat vartojo 
daug tarminių, žemai
čių ar aukštaičių tar
mių, elementų. Vydūno 
žodyno gausingumas ir
gi yra teigiama, o nenei
giama žymė. Viena kas 
tikrai džiugu, kad Br. 
Pranokus yra susisielo
jęs nacionalinės litera
tūrinės lietuvių kalbos 
puoselėjimu. Tačiau ra
šytojams individualis
tams yra leidžiama ir

.y^nclre

Atrodykite kuo puikiausiai
Pradėkite su puikiu plačiai žinomu ilgalaikiu plaukų

Nepakeičiamas šių dienų viliojantiems stiliams.
SUDĖJIMU

ĮSKAITANT 
gražų 

KIRPIMĄ 
ir puikų 

PLOVIMĄ 
ir SUDĖJIMĄ.

Mes paruošiame net ploniau
sių, sausų, žilų ar problemą 
sukeliančių plaukų. Stilin
gam sudėjimui naudojame 
L’OREAL, HELENE CURTIS 
ZOTOS, HIBNER, BRECK, 
RAYETTE, WELLA — piiedo 
mūsų 30 metų patirtis garan
tuoja patį geriausią.

Skambinkite informacijai ar 
užsakymui jūsų geriausiam 

plaukų sudėjimui (jei taip nebus, jums nieko nekainuos).

PLOVIMAS ir SUDĖJIMAS
All of the season’s fascinating 
styles, smartly sophisticated or 
casual and carefree. Our talented 
styles do them all to perfection.

PLAUKŲ KIRPIMAS 1.95 • DAŽYMAS IR 
SUDĖJIMAS 5.95 • PERUKŲ SUŠUKAVIMAS $3

ŽYMUS $20 VITA-CREME ILGALAIKIS
PLAUKŲ SUDĖJIMAS ...................................... $7.95

Viri pažymėtos kainos yra SO c. daugiau penktad., šeštad. ir prieš 
šventadienius.

HELENE CURTIS NO-SET PERMANENT
\'O ROLLF1RS, NO TEASING. NO P1NCURLS EVER AGAlNf 

Refreshes wth the flick of a damp camb. You've 
seen it advertised in Glaniour and Cosmopolitan. 

Now have it.

Nr. 62 — 7

šioje srityje "nusikals
ti”. Jie gali kurti ir nau
jas sintaksines kons
trukcijas, jei jos kraštu - 
tiniškai nenukrypsta nuo 
bendrinės sintaksės nor
mų.

Didžiausias, matyt,pa
gal Br. Pranckų Vydūno 
nusikaltimas, kad jis "nu
klydo įidealizmą ir mis
tiką". Mums gi atrodo 
atvirkščiai, kad Vydūnas 
savo originalia filosofi
ja, savo idealizmu iškilo 
kaip šviesi žvaigždė tam
sioje Prūsijos padan
gėje. Vokiečių buržuazi
jos ekonomiškumas ir 
materializmas ne tik Vy
dūno neviliojo, bet jį at
grasė. Netiesa, kad Vy
dūnas nekovojo su engė
jais, jis kovojo su visais 
engėjais, lygiai nacisti
niais, lygiai su komunis
tiniais. Todėl gyvenimo 
pabaigoje jis nuo engėjų 
nukentėjo: buvo kalina
mas, niekinamas, muša
mas.

Išvadoje Br. Pranokus 
pripažįsta, kad "Vydūno 
kūryba — itin savitas lie 
tuvių literatūros reiški
nys. Savom idėjomis ir 
meninės išraiškos savy
bėmis būdama svetima 
platesnėms masėms,Vy
dūno kūryba vis dėlto pra 
turtino lietuvių literatū
rą naujų gyvenimo sričių 
atskleidimu, naujų žanrų 
bei stilistinių priemonių 
kultivavimu". Vydūnas 
buvo pirmoj eilėj filoso
fas, o ne masių rašyto
jas. Tačiau, jei Vydūnas 
nebus bolševikų izoliuo
tas, , jis bus ir plačiųjų 
masių suprastas. Reikia 
pabrėžti, kad iki šiol bol
ševikinėje Lietuvoje Vy
dūnas buvo beveik nusle
piamas. Tik pastaruoju 
laiku jis šiek tiek pradė
tas vertinti ir išleistas 
iš "dvasinio kalėjimo" į 

1 šiokią tokią "laisvę".

Any $15 Vave 
from our large 

fresh supply

$045
/i Reg. $3.50 to $5 

i n most Salons

u. • Opposite SoitMiri. 845 3400 
V •OppMrte Westpte. 333 6646 
E •MwtH OBmšte*. 7778686
S •Pemitm. 884 8300 
t • Elyrii Mitay MA Elyrit

324 5742. Lirai 233 8620

PRIIMAME VAKARINIUS UŽSAKYMUS



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Helianthus — "Saulėgrąžų 
tvanas", Dailidė — "Penki
nė", Matas Salemukas — 
°Onos Karutienės misija” 
ir Skemundis — ”Skubur- 
lis”.

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

SVEIKINIMAI Iš 
SKAUTŲ JAMBOREE
Lietuvių Skautų Brolijos 

Vyriausias Skautininkas v. 
s. Petras Molis, iš 13-sios 
Pasaulinės Skautų Jambo
ree tolimojoj Japonijoj 
siunčia linkėjimus skau
tams ir skautėms ir visiems 
liet uviams, primindamas, 
jog lietuviai skautai ten 
garbingai ir gražiai atsto
vauja ne tiktai lietuvius 
skautus, bet ir Lietuvą.

Pastovy klė j e, kur sto
vyklauja s. V. Jokūbaitis 
su sūnumi iš Clevelando, 
plevėsuoja aukštai iškelta 
ir lietuviškoji trispalvė.

V. s. P. Molis su malonu
mu pažymi, jog šiam spe- 
cialiams tikslui naujai pa
ruošto informacinio leidinio 
nusivežti keli šimtai egzem- 
piorių ypatingai gerai pra
vertė, susipažįstant su Pa
saulinės Skautų Konferen
cijos delegatais ir juos in
formuojant apie Lietuvos ir 
lietuvių skautų padėtį. 
(Leidinys netrukus bus 
pradėtas platinti ir Ameri
koje),

Vykdamas lankyti lietu
vių skautų vienetų Austra
lijoje, P. Molis dar sustos 
Maniloje, kur vizituos Fili
pinų skautus ir bus jų glo
bojamas,
kviestas svečias.

Nors Jamboree metu dvi 
dienas siautęs taifūnas pa
tį Jamborees palapinių 
miestą buvo gerokai apgrio-

Šią savaitę SvenSląs dvigubą jubiliejų kun. V. šarka, tūkstančius 
lietuvią po karo išlydėjęs iš Bremenhaveno į užjūrius, skautą jubi
liejinėj stovykloje Vokietijoje. Iš kairės Toronto tautinių šokią gru
pės Gintaro vadovas J. Karasiejus, lietuvią kuopos vadas maj. A. 
Va liūną šyla ųg prisidėjęs prie stovyklos suorganizavimo ir išlaiky
mo, kun. V. šarka ir Kanados skautą ekskursijos vadovė s. M. Va
siliauskienė.

• Antanina Ošlapienė po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
rugpiūčio 15 d. New Yorke.

Liko vyras Albertas, du 
sūnūs, vaikaičiai ir kiti gi
minės.

E. CHICAGO

PASISEKUSI GEGUŽINĖ
ALT S-gos East Chicagos 

skyriaus rengtoji gegužinė, 
Union Pier, Mich., lietuvių 
vasarvietėje, turėjo gerą 
pasisekimą, atsilankė daug 
viešnių ir svečių, ypač jau
nimo.

Skyriaus valdyba dėkoja 
visiems atsilankiusiems į 
gegužinę ir parėmusiems 
valdybos pastangas. Daly
vius linksmino žinomas 
Ąžuolo Stelmoko orkestras.

Svečiai turėjo progos da
lyvauti turtingoje ir vertin
goje loterijoje, kuriai dova
nas paaukojo: I. Rimkūnie- 
nė, K. Pocius, J. Neveraus
kas ir J. Petkūnas. Bilietus 
platino G. Markevičienė ir 
E. Sidabrienė.

Už baro širdingai svečius 
aptarnavo J. Rimkūnas ir 
K. Domarkas, padedant S. 
Stulpinui. Virtuvėje plušo: 
I. Rimkūnienė, E. Nemic- 
kienė ir O. Juodvalkienė. 
Prie įėjimo stropiai kontro
liavo R. Nemickas, parda
vęs rekordinį skaičių bilie
tų.

Didžiąją maisto dalį pa
gamino ir suaukojo sky
riaus narės.

Visiems aukotojams ir 
talkininkams nuoširdi pa
dėka. Tik visų pastangomis 
pasiekiami geri rezultatai.

(aj)

NEW YORK

• BALFo centro valdyba 
ir 100-sis skyrius rugpiūčio 
28 dieną, 7 vai. vak., Kultū
ros židinyje, Brooklyne, 
ruošia pagerbimą prel. J. 
Končiui, BALFo garbės pir
mininkui, kuris išvyksta į 
Romą, Italijoj, nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Prel. J. Končius BALFo 
centro valdybos pirmininku 
išbuvo 20 metų. Šios orga
nizacijos veiklą yra plačiai 
aprašęs savo išleistoj kny
goj.

New Yorko lietuvių vi
suomenė maloniai prašoma 
atsilankyti.

• Architektas Sigitas ir 
Kristina Novickiai su šei
ma rugpiūčio 27 dieną at
skrenda iš San Francisco į 
New Yorką atostogų pas 
savo tėvus, Birutę ir inž. 
Antaną Novickius ir dr. Bi
rutę ir dr. Vavlovą Paproc- 
kus.

• Mart. Račys iš Toron
to, važiuodamas į Clevelan
do skaučių ir skautų "Ram- 
byno” stovyklos laužą prie 
New Wasaga, Canadoje tu
rėjo auto katastrofą.

Trys asmenys buvo nu
vežti Collinwood ligoninę. 
Dviem patikrinus sveikatos 
stovį buvo iš ligoninės iš
leisti. Tik p. M. Račys liko 
gulėti ligoninėje su sulauž- 
tais šonkauliais ir sužeista 
galva.

"Pilėnų” tunto atstovas 
s. VI. Bacevičius aplankė li
goninėje p. M. Račį ir pa
linkėjo greit pasveikti.

(vb)

• Inž. Juozas Grina su 
šeima, gyvenęs Pittsbur- 
ghe, Pa., tarnybos reikalais 
persikelia į Venezuelą. Lin
kime ir ten aktyviai veikti 
lietuvių tarpe, kaip dirbę 
čia.

• Juozas ir Angelė žem
guliai, anksčiau gyvenę 
Hartford, Conn., persikėlė 
gyventi į Clevelandą ir, ap
silankę redakcijoje, užsi
prenumeravo Dirvą.

Bacevičiaus nuotrauka

• Kun. Vaclovas šarka, 
dirbąs Lietuvių Sielvadoje 
Vokietijoje, skautų kapelio
nas, Balfo talkininkas, Bal- 
tikos sporto klubo ilgametis 
pirmininkas, ”Aušros Var
tų” redaktorius ir leidėjas, 
š. m. rugpiūčio 22 d. šven
čia 25 metų kunigystės ir 
20 metų sielvados darbo 
Hamburge sukaktį.

Kun. V. šarka gimė 1922 
m. Kaniūkuose, Dūkšto pa
rapijoj. Baigė Vytauto D. 
gimnazija Vilniuje, studija
vo Kaune ir kunigu įšven
tintas 1946. VII. 21 Eich- 
staette, Vokietijoje.

Susidaręs lietuvių ir bi
čiulių komitetas Hamburge 
rengia jo pagerbimą.

vęs, tačiau stovyklos ir jos 
nuotaikos nesuardė. V. s. 
Molis savo kelionę laiko 
sėkminga ir vertinga toli- 

kaip oficialiai mesniam lietuviškos skau
tijos gėriui.

Šalia 21,000 stovyklau
jančių skautų ir vadovų, 
posto vyklinės Pasaulinės 
Skautų Konferencijos tiks
lu, prie Jambore iš 60 vals
tybių buvo apsigyvenę 400 
rinktinių atstovų tarp ku
rių ir mūsų Vyriausio Skau
tininko veikla daugiausia 
reiškėsi. Jis ten yra vienas 
iš oficialių amerikiečių 
skautų globojamų svečių, 
a p g y vendintų delegatams 
skirtame viešbutyje.

Minką radijo sukaktuvinėje gegužinėje rugpiūčio 8 d. Brocktone 
buvo išrinku "Miss Lithuania of N.E”. Nuotraukoje iš kairės: Ste
ponas Minkus, Frances Kwesell praeitą metą gražuolė, Kristina 
Tautkus, iš Brocktono, šią metą "Miss Lithuania of N.E." ir Louise 
Day Hicks, kandidatė 1 Bostono burmistrus.

LIETUVIŲ VISUOMENEI 
PAREIŠKIMAS

Ryšium su skelbiama 
Lietuvių Jūrų Skautijos, 
kaip atskiros ir savarankiš
kos organizacijos tolimesnę 
veiklą ir tuo pačiu vardu 
Naujienose vedamu ”LJS 
žinios” skyriumi, lietuviš
kajai visuomenei skelbia
ma:

1. Lietuvių Jūrų Skautija 
visuotiniu vadovų-vių ko
respondenciniu pasisakymu 
ir akivaizdinio suvažiavimo, 
įvykusia 1971 m. balandžio 
3 d. Čikagoje, nutarimu, įsi
jungdama į Lietuvių Skau
tų Sąjungą, baigė savo, 
kaip atskiros ir savarankiš
kos organizacijos, veiklą ir, 
kaip, tokia, toliau nebeeg
zistuoja.

• ALT pirmininkas, dr. 
Kazys Bobelis susitarė su 
Karių Ramovės pirmininku 
prof. Stasiu Dirmantu, Lie
tuvos kariuomenės šventės 
minėjimą jungti su Simo 
Kudirkos pabėgimo sukak
tuvėmis. Dr. Kazys Bobelis 
ruošia atitinkamas instruk
cijas ALT skyriams ir ben
dradarbiaujančioms organi
zacijoms ruošti Lietuvos 
kariuomenės minėjimą ir 
Simo Kudirkos pabėgimo 
sukaktuves kartu.

GERIAUSIAS VEIKA
LAS APIE LIETUVĄ AN
GLŲ KALBA, redaguotas 
dr. Alberto Geručio, 460 
psl. Kaina 12 dol. Užsisa
kant per LNF — 10 dol. 
čekius rašyti: Lithuanian 
Independence Fund, _Įnc., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

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

1971 M. RUGSĖ JO 4 IR 5 DIENOMIS 
DAINAVOJE, MANCHESTER, MICHIGAN

DARBOTVARKĖ

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

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

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

Darbo prezidiumo sudarymas.
Komisijų sudarymas: mandatų, nominacijų, 
rezoliucijų, ir spaudos.
Pranešimai: pirmininko, vicepirmininko, se
kretoriaus, iždininko, arbitro ir nario kul
tūros ir spaudos reikalams, garbės teismo,

2. Lietuvių Jūrų Skauti
jos vardu vedamas ”LJS ži
nių” Skyrius Naujienose, 
naudojus LIETUVIŲ JŪ
RŲ SKAUTUOS vesto sky
riaus antgalvę, nieko bend
ro neturi su iki 1971 m. ba
landžio 3 d. veikusia Lietu
vių Jūrų Skautija ir šiame 
skyriuje reiškiamos mintys 
neatstova uja Lietuvių 
Skautų Sąjungon įsijungu
sią organizaciją, jos vado- 
vus-ves ir narius.

Su pagarba
LJS Vadovų suvažia
vimo pavedimu su

darytos komisijos 
vardu

JVS Aldona Gasnerienė 
Chicago, 
1971 m. rugpiūčio 7 d.

• Komp. K.,V. Banaičio 
op. ”Jūratė ir Kastytis” 
klavyras jau gatavas. Rug
piūčio 10 dieną sol. St. Ba
ras su prof. A. Kučiūnų la
bai pagarbiai atgabeno į 
Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvą, Chicagos Lietuvių 
Operos skyrių (kur yra su
dėta J. Gaidelio Operos 
”Danos”, J. Karnavičiaus 
op. "Gražinos”, Bruno C. ■ 
Markaičio S. J.. "Vilniaus 
Varpai” orkestracijos ir 
kt.) minėtos operos klavy- 
rą, kuriuodu sutiko Chica
gos L. Op. pirmininkas V. 
Radžius su Lietuvių Muzi
kologijos Archyvo organi
zatoriumi J. Žilevičiumi. 
Klavyras nepaprastai me
niškai įrištas į drobinius 
apdarus, nepaprastai gra
žiai atspausdintas (Morkū
nas), meniškai įgraviruo- 
tas (Zdanius). Numatoma 
netrukus pristatyti visuo
menei.

Išleido Jūratė ir Kasty
čio Operos Fondas Chica
goje.

ATSIPRAŠOME
Luisos, Henriko, Jurgio, 

Eduardo ir Roberto Gavors- 
kų, gyv. Venezueloje, atsi
prašome, kad, a. a. Jurgiui 
Bieliūnui mirus, pareikštoje 
užuojautoje buvo padaryta 
korektūros klaida jų pavar
dėje.

DIRVA

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

NEPAMIRŠKITĖ 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

stipendijų ir šalpos fondo ir revizijos komi
sijos.
Diskusijos dėl pranešimų.

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

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

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

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

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

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 08546 
Tel.: 609-924-1236

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD . OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
lidžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

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.

'AUDRONE’

VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS
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