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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠVEDIJA 
MASKVOS 
ŽABANGOSE
ALG. TOLVYDIS
Kosygino kelionė į 

Švediją yra tik Maskvos 
sustiprintos diplomati
nės ir politinės vėiklos 
pradžia. Podgornis be
veik tuo pačiu metu vieši 
Suomijoje, o Brežnevas 
ruošiasi kelionei įBon- 
ną. Šios kelionės rodo, 
kad Maskva, ryšium su 
būsimąja Saugumo kon
ferencija, visomis jėgo
mis veržiasi įVakarų Eu
ropą.

Kodėl Maskvai parū
po Švedija? Pirmiausia 
Maskva gerai žino, kad 
Švedijoje šiuo metu yra 
labai palanki dirva. Nors 
Švediją jau seniai valdo 
Socialdemokratų partija, 
tačiau ji dabar yra arti
mesnė komunistams, nes 
parlamente ji pasidarė 
daug silpnesnė, negu se
niau. Ji teturi parlamen
te 163 atstovus iš 350. 
Taigi, ji yra mažumos 
partija ir tegali kraštą 
valdyti tik su Komunis
tų partijos pagalba. Ko
munistai parlamente tu
ri 17 atstovų. Propagan- 
diškai švedų socialde
mokratai skelbia, kad_ko
munistai nepavojingi Šve 
dijai, nes tesudaro tik 
4% balsuotojų. Tačiau so
cialdemokratų priklausy
mas nuo komunistų ma
lonės yra Švedijos da
bartinei politikai reikš
mingas faktorius.

Švedijos nūdienė už
sienio politika yra pa
grįsta neutralumu. Bet 
gi šis neutralumas yra 
tik iškaba. Kokia Švedi
ja neutrali,parodė jos lai
kysena Vietnamo karo 
atžvilgiu. Ji globojo JAV 
kariuomenės dezerty
rus. Ji varė visą laiką 
antiamerikinę propagan
dą. Jos ministeris pirm. 
O. Palme pasmerkė 
prez. Nixono Šiaurės 
Vietnamo bombardavimo 
taktiką. Šiais žygiais Šve
dija aiškiai rėmė Šiau
rės Vietnamo komunistų 
ir Maskvos Vietnamo ka
ro kurstytojų politiką.

Tai logiška, kad Kosy
ginas vizito metu Švedi 
joje rinktiniais žodžiais 
gyrė ir Palmę, ir kara
lių už Švedijos vedamą 
sovietams palankią, po
litiką. Be abejo, Kosygi
nas atvyko į Stockholmą 
ne vien girti, bet ir ties
ti tiltus būsimai Mask- 
įsigalėjusi vienoje Bal- 
kvos politikai. Maskva, 
tijos jūros pusėje, siekia 
tinkamu momentu įsiga
lėti ir kitoje pusėe. Čia 
Švedija, Norvegija ir Da
nija yra pirmasis Mask
vos taikinys. Laisvai iš
plaukti ir užvaldyti At
lantą yra svarbiau, ne
gu dominuoti Baltijos jū 
roję.

Kosyginas karaliaus 
Gustavo Adolfo pilyje 
Drottningsholme, kara
liškai prisivaišinęs, pa
reiškė: "Mes čia disku
tuosime visas politines

(Nukelta į 2 psl.)

ARABAI IR ŽYDAI
Vieni barškina kardais, kiti nebijo

Iš Artimųjų Rytų atei
na prieštaraujančios ži
nios. Iš vienos pusės 
Egipto prezidentas Sadat 
pareiškė Newsweek ma
gazinui, kad karas neiš
vengiamas (The battle is 
now inevitable). Iš kitos 
— Izraelio krašto apsau
gos ministeris Moshe 
Dayan ragina savo kraš
to valdžią leisti žydams 
pirkti nuosavybes arabų 
okupuotose srityse, aiš
kindamas, kad dabartinė 
būklė yra nusistovėjusi 
10 ar net 15 metų!

Akivaizdoje Sadato ka
ringumo toks Dayano 
pareiškimas gali būti pa
laikytas tikra provokaci
ja. Todėl premjerė Gol
dą Meyer ir užsienio rei
kalų ministeris Eban pa 
skubėjo*pavadinti Dayano 
pasiūlymus 'neatsako- 
mingais'. Dayanas į tai 
atsikirto sakydamas: 
"kiekvienas, kuris sa
ko, kad izraelitas neturi 
teisės pirkti žemės Judė
joje ir Samarijoje, netu
rėtų mokyti savo vaikų 
biblijos".

II PASAULINIO KARO ATRŪGOS 

VENGRIJOJE
Vienas vokiečių koresponden

tas neseniai lankėsi komunisti
nėje Vengrijoje ir praneša, kad 
ten staiga labai atgijo pasikalbė
jimų tema, kodėl vengrų antroji 
armija, kuri 1943 m. kaip vokie
čių talkininkė buvo išstatyta gin
ti Dono frontą, buvo žiauriai su
mušta.

Karinėje literatūroje rašo 
korespondentas, yra bendras Įsi
tikinimas, kad tos armijos ka
riai buvo tikri bailiai ir, vos 
tik raudonoji armija, pradėjusi 
savo ofenzyvą, paleido pirmuo
sius šuvius , tos armijos kariai 
išsibėgiojo kaip zuikiai.

Korespondentas rašo, kad ke
liaujant per Vengriją —miestuo
se, miesteliuose ir net daugely
je kaimų — visur matysi pamink 
lūs — obeliskus, papuoštus rau
dona žvaigžde,pastatytus pagerb
ti raudonajai armijai, kuri "iš
vadavo" Vengriją iš "nacių ir 
fašistų jungo", bet niekur nerasi 
nė mažiausio paminklėlio, kuris 
pagerbtų šimtus tūkstančių veng
rų karių, paklojusių savo galvas 
Dono fronto laukuose.

Ypatingai daug prisidėjo prie 
tos žaizdos atvėrimo Istvan Ne- 
meskuerty knyga, pavadinta "Re 
quiem mūsų antrajai armijai".

TAUTOS FONDO VALDYBA, kurios pagrindinis uždavinys yra telkti lėšas VLIKo darbams vykdy
ti. Valdybai pirmininkauti vėl pakviestas ilgametis TF pirmininkas prel. Jonas Balkonas, nenuilstamai 
aukojąs visas savo jėgas Lietuvos laisvės atgavimui. Nuotraukoje Tautos Fondo valdyba. Iš kairės: vi
cepirm. A. Reventas, ižd. P. Minkūnas.pirm. prel. J. Balkonas, sekr. J. Pažemėnas, vicepirm. J. Vil- 
-galis ir vykd. vicepirm. Z. Jurys. L. Tamošaičio nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Izraelio spekuliantai, 
anot New York Times 
skaičiuoja, kad Dayano 
idėja anksčiau ar vėliau 
bus pravesta ir laukda
mi oficialaus leidimo jau 
dabar skuba užpirkti ara
bų nuosavybes. Atrodo, 
kad jie visai nesiskaito 
su Sadato grasinimais.

Ką po to turi daryti 
vargšas Sadatas? Logiš
kai galvojant, jis turėtų 
jaustis būti priverstas 
padaryti ką nors drama
tiško arba praras bet ko
kį respektą. Kariniai ži
novai tačiau teigia, kad 
Sadatas negali dabar ka
riauti su Izraeliu ir grei
čiausiai visai nesiren
gia. Jo naujoje vyriausy
bėje karių visai nesima
to. Padėties dramatizavi
mas jam buvęs reikalin
gas vidaus politiniais su
metimais. Paaiškėjus, 
kad jis tik blefuoja, Sa
dato padėtis gali pasida
ryti nepakenčiama.

kuri neseniai buvo išleista Bn 
dapeste ir, kaip pranešama, la
bai uoliai perkama. Knygoje au
torius nagrinėję priežastis, ko
dėl ta vengrų armija buvo taip 
žiauriai sumušta ir kad tai yra 
tik antras atvejis Vengrijos tūks
tantinėje istorijoje, kai vengrų 
armija turkų buvo visiškai su
mušta 1526 m. mūšyje prie Mo- 
hacs.

Remiantis tos knygos aprašy
mais buvo pastatytas filmas var 
du "Mirusiųjų apklausinėjimas" 
kuris kaip "aktualija" jau ilgą 
laiką rodomas "Pešti Szinhaz" 
teatre ir kurio bilietai visada iš
perkami. Anot knygos autoriaus, 
filmas pastatytas pagal motto: 
"Šimtai tūkstančių tos armijos 
kritusiųjų galų gale turi būti ap- 
rudoti, nes jie to verti".

Knygoje sakoma, kad tuometi
nis Vengrijos vadas admirolas 
Horthy sutikęs duoti j frontą vie
ną savo diviziją, nes vokiečiai 
jam buvę pažadėję, laimėjimo 
atveju, grąžinti po pirmojo karo 
Vengrijos nustotas žemes --pie 
tinę Slovakiją ir šiaurines Sie- 
benbuergeno žemes, kurios bu
vo perleistos Rumunijai.

Jau senokai prieš karą buvo 
(Nukelta į 2 psl.)

Kas pakeis Sadatą? 
Šiuo tarpu dar neaišku. 
Turint galvoj Egipto ma
sių skurdą, neišskirtina 
kairiųjų diktatūra, nors 
aplamai imant, komuniz
mas arabams mažai im
ponuoja. Faktinai 24 ara
bų valstybėse galime su 
tikti kiekvieną režimo rū
šį, pradedant maoistiniu 
Pietų Jemene, baigiant vi
sai konservatyvia mo
narchija Saudi Arabijo
je.

Tai tik įrodo, kad kal
bos apie arabų vienybę 
tėra tik svajonė. Dalis 
arabų valstybių dėka naf
tos eksporto pergyvena 
iki šiol nepažintą gerbū
vį. Skaičiuojama, kad jos 
kartu turi netoli 3 bilijo
nų aukso ir užsienio valiu
tų rezervą. Iš kitos pu
sės turtingosios valsty
bės nelabai nori dalytis 
savo turtais su neturtin
gom kaip Egiptas ar Si
rija. Kas iš tikro ara
bus jungia tėra tik ne
apykanta Izraeliui. Ne
apykanta yra didelė jė
ga, bet netokia, kad visi 
užmirštų savo paskirus 
interesus.

Jei Sadatas kristų, ne
oficialaus arabų pasau
lio vado rolę norėtų per
imti Libijos valdovas 
Muammar Gaddafi. Tai 
palyginti jaunas fanati
kas (31 metų), kurio bal
sui reikšmę priduoda ne 
tiek jo idėjos, kiek fak
tas, kad Libija parduo
da per metus naftos už 
2 bilijonus dolerių. Iš tų 
125 milijonus dolerių jis 
duodavo Egiptui, 45 mili
jonus Sirijai ir turbūt 
apie 20 milijonų Palesti
nos pabėgėlių organizaci
jom. Pati Libija yra ta
čiau mažas kraštas,ku
ris net sau reikalingus 
valdininkus turi impor
tuoti iš Egipto. Tie, aiš
ku, nėra labai populia
rūs Libijoje. Gaddafi ga
li iškilti tik glaudžiau su
jungdamas Libiją su Egip 
tu, tačiau kartu nenusto
damas naftos šaltinių kon
trolės. Kaip ten būtų, 
Gaddafi turi noro ir pini
gų, ar to užtenka arabų 
pasaulyje, parodys tik 
ateitis.

A.A. DR. STEPONAS BIEŽIS, kuris visą gyvenimą dirbo lietu
viui ir Lietuvai, mirė balandžio 6 d.Chicagoje. Atsisveikinimas su 
velioniu buvo suruoštas Petkaus laidotuvių namuose ir antradienį, 
balandžio 1.0 d., dalyvaujant gausiam būriui chicagiečių ir iš toli
mesnių vietų atvykusių, bu*0 palydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

DR. STEPONO BIEZIO NETEKUS
I. JURKŪNAS

Gilus susimąstymas ir 
skausmas palies kiekvie
no lietuvio širdį, išgir
dus liūdną žinią, kad mi
rė didelis lietuvis,nepa
ilstantis darbininkas, tau
rus daktaras ir ištiki
mas bičiulis Dr. Stepo
nas Biežis.

Gimęs Lietuvoje Pa
nevėžio apskr. prieš 84 
metus, šviesios atmin
ties Dr. Steponas Bie
žis dar jaunuoliu būda
mas atvyko į šį laisvės 
kraštą ir čia pradėjo sa
vo ilgametį, vaisingą, ne
nutrūkstantį darbą Lie
tuvai ir lietuviui, tarp 
lietuvių ir tarp amerikie
čių.

Ir, tur būt, drįsiu tvir
tinti, kad to nuolatinio rū
pesčio savo gimtuoju 
kraštu ir savo broliu lie
tuviu nenutraukė nei 
trumpam momentui per 
savo gražų 84 metų gyve
nimą.

Šviesios atminties 
Dr. Steponas Biežis bu
vo atviro optimistinio, 
nuoširdaus aukštaitiško 
būdo. Jis nenurimo be 
darbo, be akcijos. Vieną 
darbą atlikęs nelaukė ra
ginimo, pats jungėsi į ki
tą noromis ir neprie
kaištaudamas. Jis savo 
taikiu būdu sugyvendavo 
su visais bendradarbiais 
ir po kiekvieno atlikto 
darbo jo draugų ratas 
visada prasiplėsdavo - 
padidėdavo.

Ir kas beišvardins da
bar visus šviesios at
minties daktaro darbus.

Jis lietuvių kalbos mo
kytojas. Jis ir jaunimo 
laikraščio redaktorius 
savo jaunatvės metais. 
Jis lietuvių gydytojų žur
nalo redaktorius savo gy 
venimo saulėlydyje.

Jis lietuviško karei
vių legiono organizato
rius Lietuvai keliantis 

nepriklausomam gyveni
mui. Jis ištikimas lie
tuvių veteranų Dariaus ir 
Girėno posto narys iki 
savo mirties.

Jis vienas iš organi
zatorių Dariaus ir Gi
rėno skridimo į Lietu
vą. Jis ištikimas Mar
gučio bendradarbis, ke
liasdešimt metų reiškęs 
savo meilę Lietuvai ne 
vien žodžiais bet ir dar
bais.

Jis didelis rėmėjas 
Dirvos ir jos bendradar
bis, įsijungęs į Vilties 
draugijos šimtininkus 
pirmąją dieną ir dabar, 
jau būdamas ligoninėje, 
perskaitęs Dirvos atsi
šaukimą prašant parem
ti spaustuvei naujų maši
nų nupirkimą, pirmasis 
nusiuntė Dirvai 100 dole
rių, kviesdamas ir kitus 
įsijungti į talką.

Jis ištikimas talkinin
kas ir organizatorius lie 
tuviškų sąskrydžių San 
Francisce ir V.'ashing- 
tone. Jis kėlė Lietuvos 
bylos klausimą įtakin
gųjų amerikiečių tarpe.

Jis ištikimas Ameri
kos Lietuvių Tarybos na
rys — jos direktorius 
iki dabar. Jis daug supra
timo rodė ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei.

Jis vienas iš steigė
jų Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos, jos 
pirmininkas, valdybos 
narys ir jos garbės na
rys.

Jis ilgus metus daug 
rūpesčio skyręs jauni
mui. Keliasdešimt me
tų pirmininkavęs Skau
tams Remti Draugijai. 
Daug kapitalo sukėlęs 
ir daug rūpesčių pakė
lęs, įrengiant skautams 
Rako stovyklavietę.

Jos nuoširdus talkinin
kas ir garbės filisteris 

(Nukelta į 2 psl.)
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ŠVEDIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir ūkines problemas. Bet 
svarbiausia bus pasaulio 
taikos problema". Apie 
taiką Kosyginas čiulbėjo 
visiems švedų žvirb
liams. Bet jis pamiršo pa 
sakyti, kad 1968 m. su 
tankais sutvarkė Čeko
slovakijos komunisto 
Dubčeko vyriausybę vien 
dėl to, kad ji Maskvos 
nebenorėjo klausyti. Šis 
^Maskvos "taikos" apaš
talas pamiršo pasigirti, 
kad jis ginklais rėmė ir 
remia Azijos, Afrikos ir 
kitų kontinentų komunis
tus ar jiems palankias vy
riausybes , kad keltų revo 
liucijas ir karus.

Kosygino viena iš pir
mųjų politinių temų bus 
Saugumo konferencija. 
Čia Maskvai rūpi prisi- 
žvejoti daugiau balsų sa
vo naudai būsimoje Eu
ropos Saugumo konferen
cijoje. Be abejo, Kosygi 
nas padarys viską Stock- 
holme, kad labiau suriš
tų Švediją su Sovietų Ru
sija.

Iš konkrečiųproblemų 
Maskvai labiausiai rūpi 
prekybos reikalai su Šve
dija. Pastaruoju metu 
Švedijos prekyba su Ru
sija yra žymiai sumažė
jusi. čia Maskvai svar
bu vėl ją padidinti ir 
ypatingai atitraukti Šve-j 
diją nuo Vakarų Euro
pos rinkų. Žinoma, tur
tinga Švedija Rusijai bus 
labai naudinga ir kredi
tų atžvilgiu. Todėl šįkar- 
tą Kosyginą lydėjo už
sienio prekybos ministe 
ris Kuzminas ir jūrų su
sisiekimo ministeris Gu 
šenko.

Tenka pažymėti, kad 
nedidelėje Švedijos vals
tybėje (ji teturi apie 8 
mil. gyvenojų) veikia 
apie 40 diplomatinių tar
nautojų rusų pasiuntiny
bėje ir apie 360 rusų pi 
liečiu turi darbo ir gyve 
nimo teisę Švedijoje. Be 
to, čia veikia rusų pre
kybos tinklas, išplėstas 
po visą Švediją. Švedi
jos saugumo organai, va
dinami "Saepo" turi 
daug vargo su šiais ru
sų legalizuotais šnipais.

Nežiūrint didelio "sau
gumo", Kosyginas nedrį
so atskristi į Stockhol- 
mo aerodromą, bet nusi
leido toli nuo Stockhol- 
mo esančiame Ar landos 
aerodrome. Čia jį pasi
tiko tik Rytų bloko diplo 
matai ir Kinijos misijos 
šefas. Būdinga, kad Stock■ 
holme prieš Kosyginą de 
monstracijas ruošė žydų 
visuomenė. Tačiau švedų 
saugumo organai sutruk
dė žydams tinkamas de- 
monstracias pravesti. 
Pasiliks, žinoma, istori
nis anachronizmas, kad 
Švedijos karalius Gusta
vas Adolfas buvo privers
tas pagerbti diktatūrinio 
režimo svečią, kuris sa
vo programoje yra įsira- 
šęs sunaikinti visus ka 
ralius ir kapitalistus.

Dabartinė Švedija ne 
jaučia, kokioje pavojin
goje būklėje ji yra at
sidūrusi. Švedijos soci
aldemokratai yra per
daug naivūs ir patiki 
Maskvos rafinuotų veid
mainių melagingoms 
kalboms. Šiuo atžvil
giu galėtų jie pasimo
kyti iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos socialde
mokratų, kurių didelė da
lis žuvo Sibiro kacetuo- 
še, o dar didesnė dalis 
priversta gyventi trem
tyje.

Pirmieji Lietuvos civiliniai lakūnai su instruktoriumi kapt. J. Garolium. Iš kairės: J. Narbutas, šio 
straipsnio autorius, V. Civinskas, kpt. J. Garolis, L. Perednius ir T. Zauka. Nuotrauka daryta 1930 m. 
birželio 28 d. Kaune išleistuvių dieną.

Aviacijos majorą J. Garolį prisiminus
Ne tik nustebau, bet buvau ir 

prislėgtas, kai Dirvos 15 nr. 
perskaičiau apie netikėtą, buvu
sio Lietuvos karo aviacijos ma
joro Jeronimo Garolio, mirtį. 
Tiesiog, nesinorėjo tikėti, kad 
jau nebėra gyvųjų tarpe lakūno, 
tiek daug nusipelniusio, ne tik bu
vusiai Lietuvos karo aviacijai, 
be ir civilinei Lietuvos aviaci
jai. Jis gi buvo pirmas civilinių 
lakūnų skraidymo instruktorius 
ir pirmas Lietuvoje malūnspar
nio pilotas.

Mano susitikimas ir bendra
darbiavimas su J. Garolių gana 
trumpas: prasidėjo 1929 m. rug- 
piūčio mėn. pabaigoje ir pasi
baigė lygiai metams praslinkus. 
Mat, is tada buvo pakviestas bū 
ti pirmos civlilnių lakūnų laidos 
skraidymo instruktoriumi ir kai , 
šitą atliko, jis pasitraukė.

Dar prieš jo paskyrimą ši
toms pareigoms žinojau, kad 
J. Garolis yra gabus ir patyręs 
lakūnas. Mat, tada tarnavau ka
ro aviacijos štabe civiliu tar
nautoju ir pažinojau visą skrai
dantį personalą. Karo aviaci
jai perkant užsienyje lėktuvus, 
J. Garolis ne kartą buvo ski
riamas į komisiją tiems lėktu
vams priimti. Atgabenus lėktu
vus į aerodromą ir juos sumon
tavus, J. Garolis juos išmėgin
davo ir po to su jais supažindin
davo eskadrilių lakūnus. 1929 m. 
birželio 20 d. kapitonas J. Garo
lis skrido "Ansaldo" lėktuvu, su 
pažindindamas kapitoną Našta, 
rą. Kas tai įvyko, kad lėktuvas 
tapo nebevaldomas ir perėjo I 
smigimą. Paskutinę akimirką 
kpt. J. Garolis spėjo iššokti su 
parašiutu, o kpt. Nastaras žu
vo. Po kelių dienų J. Garolis jau

DR. S. BIEŽIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Korp! Neo-Lithuania.
Jis daug daug metų 

Amerikos Lietuvių Su
sivienijimo narys ir to 
Susivienijimo Daktaras 
kvotėjas.

Ir taip sunku būtų 
baigti šviesios atminties 
Dr. Stepono Biežio atlik
tų darbų eilę.

Giliam liūdesy ir 
skausme sunkiai suvo
kiame šiandien, kiek 
daug nustojome, netekę 
Dr. Stepono Biežio. O 
ypač didelį nuostolį pa
jus tautinės minties bi
čiuliai.

Šie žodžiai tai skaus
mo paliestos širdies žo
džiai, nelengvai ir iš
blaškytai nusakyti. Bet 
tegu jie visiems mums 
primena Šviesios asme
nybės kaip meteoro suži
ba ir pranyksta: mes tu
rėjom laimę vieną švie
sią asmenybę turėti savo 
tarpe. Ar mes jos švie
sa pasinaudojome — ti
kėkime, taip.

Lenkiu galvą prieš tau - 
rią ir šviesią a.a. Dr. 
Stepono Biežio asmeny
bę. Jo 'žmonai Poniai 
Onai Biežienei, dukrai ir 
artimiesiems reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

J. NARBUTAS

vėl buvo ore, o praėjus dviem mė
nesiam nuo šio įvykio jis sutiko 
būti ir pirmu .civilinių lakūnų 
skraidymo instruktoriumi.

Mes pirmieji mokiniai buvome 
labai patenkinti, kad skraidyti 
mus mokys toks patyręs lakū
nas. Kaip tik rugpiūčio mėnesio 
pabaigoje aero klubas gavo iš 
karo aviacijos padovanotą lėk
tuvą. Tai buvo senas, pirmojo 
pasaulinio karo vokiečių gamy
bos, mokomojo tipo lėktuvas 
"ALBATROSAS B II", ilgus mc. 
tus naudotas karo aviacijoje ka
ro lakūnų pradiniam mokymui 
(manau, kad ir J. Garolis išmo
ko skraidyti tokio pat tipo lėk
tuvu, nes jų buvo keli). Prieš 
perduodant lėktuvą aero klu
bui, aviacijos dirbtuvėse jis bu
vo atremontuotas ir naujai 
perdažytas, panaikinant visus ka
riškus ženklus. Kai klubas jį per 
ėmė, mums ir teko pirmas dar
bas nudažyti ant jo sparnų ir lie 
mens civilinio lėktuvo ženklus 
"RY-LAK" (šis ženklas buvo pa 
skirtas Lietuvai tarptautinės ci
vilinės aviacijos organizacijos). 
Nors lėktuvas buvo skirtas mo
kymo tikslams, tačiau pirmas jo 
skridimas buvo grynai komerci
nis. Mat, tais metais Kaune vyko 
didelė žemės Ūkio paroda. Vie
nas Klaipėdos muilo fabrikas, da
lyvavęs toje parodoje, nutarė sa
vo reklaminius lapelius paro
dos lankytojams padalinti iš oro. 
Aero klubas už gerą atlyginimą 
sutiko tai atlikti ir vieną popie
tę J. Garolis ir aš pakilome t 
orą su pundais reklaminių la
pelių. Buvo stiprokas vakarų vė
jas ir reklaminiais lapeliais 
nusėjome ne tik parodos aikš
tę, bet ir visą plotą iki sporto 
stadijono.

Pirma skridimo pamo
ka buvo paskirta rugsėjo pirmą 
sekmadienį saulei tekant. Taigi, 
mums teko atsikelti dar geroje 
tamsoje ir pėstiems, iš įvairių 
Kauno vietų, skubėti į aerodro
mą. Dar saulei nepatekėjus, jau 
tempėme lėktuvą iš mokomos 
eskadrilės angaro, kur jis buvo 
laikinai priglaustas. Netrukus 
motociklu atvažiavo ir J. Ga
rolis. Trumpai paaiškinęs apie 
pirmą skridimo pamoką, jis lie 
pė man sėsti į lėktuvą, užvesti 
motorą ir jį išmėginti. Buvo la
bai tylus ir ramus rugsėjo mė
nesio saulėtekis, kurį labai su
drumstė užvesto lėktuvo moto
ras. Kai motoras buvo išmėgin
tas, į antrą sėdynę įlipo J. Ga
rolis ir per vamzdelį mano šal
me įsakė vairuoti lėktuvą j kili
mo vietą, maždaug, 200 metrų 
nuo angaro. Iš teorijos pamokų 
gerai žinojau kaip reikia lėktu
vą vairuoti, bet praktiškai, ne 
taip jau lengva padaryti. Kry
puodamas į visas šalis, šiaip 
taip dasikasiau starto vietą. Čia 
Garolis perėmė vairus, davė pil
ną gazą didindamas lėktuvo grei 
tj, taip, kad nė minutei nepraė
jus, jau mes ore. Pasiekęs rei
kiamą aukštį, atsuko lėktuvą ly 
giagrečiai Kaunas - Garliava 
plentas. Tada liepė man perim
ti vairus ir skristi tiesiai t 
Garliavą, čia ir prasidėjo kiek
vienam lakūnui, pirma sunkiau
sia pamoka. Lėktuvas, kaip tas 
eiklus eržilas, pajutęs kad jo va 
džios atleistos, tuč tuojaus pa
sipurto: tai nosis smunka žemyn 
tai hrizontas dingsta, tai į vie
ną ar kitą šoną krypsta, o ins
truktorius tik šaukia daryk tą. 

ar daryk kita ir t.t. Čia visas te
orijos mokėjimas susimaišė su 
praktika ir gavosi toks sūkurys 
kad net prakaitas išpylė kaktą. 
Bet...viskam yra pradžia ir vi- 
kam yra pabaiga. Jaučiukaipins 
truktorius pataiso vairus ir po 
kelių minučių ranka, laikantivai- 
rolazdę, ir kojos pradeda spar
čiau reaguoti į kiekvieną netiks
lumą, o bebaigiant pasiekti Gar
liavą, lėktuvas mažiau besvyruo 
ja ir žymiai tiesiau skrenda. 
Ties Garliava instruktorius at
suko lėktuvą tiesiai į Kauną ir 
aš vėl jį valdau. Kiekviena minu
tė dirba mano naudai ir, kai at
siduriu virš aerodromo, lėktu
vas beveik tiesiai jį perskren
da. Ant Nemuno instruktorius pa 
daro posūkį ir nutūptame vidu
ryje aerodromo, čia pora pasta 
bų ir liepia jau man kilti. Žino
ma, su instruktoriaus pagalba 
pakylu ir po pusiau trumpesnio 
skridimo vėl nusileidžiama. Po 
manęs skrenda L. Perednius, 
vėliau V. Civinskas, o pasku
tinis T. Zauka.

Taip, mes, vadovaujami kpt. 
J. Garolio ir pradėjome moky
tis skraidyti. Buvo prasidėjęs 
ruduo, dienos trumpėjo ir skrai
dymo pamokos vykdavo tik sek
madieniais (iš ryto ir po pietų 
po du skridimus). Nežiūrint, kad 
tarpskraidimo pamokų buvo to
kia didelė pertrauka, mes labai 
greit sugebėjome perimti ins
truktoriaus mokymą ir po kelio 
likos skridimų, kiekvienas mū
sų jutome, kad jau kylame ir 
tupiame savistoviai. Čia ir yra 
kpt. J, Garolio nuopelnas, kad 
’is nuo pat pirmos pamokos mo. 
:ėjo labai tiksliai perduoti mums 

savo skraidymo žinias.
(Bus daugiau)

VENGRIJA...
(Atkelta iš 1 psl.)

rašoma, kad Vengrijos kariuo
menė yra menkai paruošta ir la
jai blogai apginkluota ir jokioms 
modernaus karo kautynėms ne
tinkama. Kaip kaikurie tos divi
zijos karininkai savo užrašuo
se pažymėjo, buvo kuopų, ku
rio teturėjo tik po 30 šautuvų, 
nekalbant jau apie sunkiuosius 
ginklus. Antrąją diviziją sudarė 
vieton nustatytų 27 pulkų, vos tik 
18 pulkų, kurie gal šiaip taip ti
ko puolimui, bet jokiu būdu ne gy- 
nimuisi. Be to, divizijos vyrų 
amžiaus vidurkis buvo tarp 30- 
40 metų ir jų tarpe buvo didelė 
dalis "politiškai nepatikimų" bei 
surankiotų iš įvairių tautiniųma- 
žumų. Nežiūrint to, divizija bu
vo išstatyta Dono fronte ir turė
jo dengti 208 kilometrų ilgio ba
rą. Kas dar blogiau, kai juos pri 
žiūrį vokiečių kariai gyveno šil
tuose bunkeriuose ar ūkininkų 
namuose, vengrų kariai šalo 32 
iki 40 laipsnių šaltyje ir turėjo 
talpintis daržinėse ar pašiūrė
se.

Ir kai rusai 1943 m. sausio 12 
d. pradėjo savo didžiąją ofenzy
vą, antroji vengrų divizija turė
jo atlaikyti tikrą pragarą. Po tri
jų dienų didvyriško gynimosi pa
aiškėjo, kad padėtis yra beviltiš
ka ir vengrai gynimosi linijų at
laikyti negalės. Fronto barui va
dovavęs vokiečių generolas ma
joras Ernst von Witzleben veng
rų divizijos vadui generolui lei
tenantui Gustav Jany pareiškė: 
"Padarykite sprendimą jūs pa
tys. Žinokite, kad nuo jūsų spren
dimo priklauso visos vengrųar-

■ laiškai Dirvai
NEPASISEKIMAS

Seniai laukta knyga "The USSR 
- German Aggression Against 
Lithuania" pasirodė viešumoje. 
Tačiau ne vienam skaitytojui 
bus sunku išsiaiškinti ir save nu
raminti, paėmus į rankas kny
gą, kuri visu kuo gali būti to
bulu pavyzdžiu, kaip nereikia 
leisti knygų. Tuojau ir pinigai 
atsistos akyse. Juk Tautos Fon
das išleidimui davė 10.000 dole
rių. Ne paslaptis, juk ir auto
riui (jeigu jau redaktorius to
kiu būti pretenduoja) sumokėta 
graži suma, pavadinta "faktine*-, 
siomis išlaidomis", nors Elta 
ne be džiugesio paskelbė "auto
rius atsisakė honoraro".

Kur mokama iš visuomenės 
aukų, ten visuomenė turi teisę, 
net pareigą tikrinti ir žinoti, 
kaip, kas naudojasi "faktinomis 
išlaidomis".

Viršelio aplanke randame au
toriaus vietoje "Dr. Bronis J. 
Kasias". Tai autoriaus vieta, 
bet ne vietoje. Jeigu rašomas 
autorius, tai jis jokiu būdu ne
gali būti nukištas J apačią ir 
dar kreivai. Tokių spaudos anal- 
fabetiškumų jau nebūdavo ir Ja 
kavičiaus kalendoriuose.

Bet tai tik pradžia duobių. Ti
tuliniai puslapiai ne vienodo tam
sumo dažais atspausti, vieno pus 
lapio raidės perdidelės. Ir tai 
dar galima būtų užsimerkti. Bet 
toliau randame puslapius visai 
murzinus. Kaikuriuose pusla
piuose tiršti juodi kleckai. Ir 
tai dar būtų atleistina autoriui 
ir leidėjams, bet randame pus
lapius tokio keistai plono popie
riaus, kad per juos persišvie
čia sekančio puslapio tekstas. 
Neįmanoma skaityti. Knygoje 
randame net keturių rūšių po
pieriaus! Sunku patikėti savo 
akimis. Negali būti? O taip 
yra.

Vos tik įsigijau šią knygą, 
padovanojau vienam ameri
kiečių laikraščio redaktoriui, 
kuris man labai padėkojo, bet 
čia pat, kaip patyręs spaudos 
darbo žmogus, atkreipė dėme
sį aplanke ne vietoj kreivai įra
šytas "Dr. Bronis J. Kasias", 
o tituliniame lape "Dr. Bronis 
J. Kasias" jau virsta "editor". 
Nuo čia prasidėjo istorija. Ame
rikietis pastebėjo nevienodą po
pierių. Po to sekė kleckų at
radimas, neįskaitomi puslapiai, 
aplamai, visas blogas spaudos 
darbas. Tada pradėjau iš nepa
togumo teisintis, kad mes esa
me neturtingi ir mums svarbu 
buvo knygą išleisti, nors ir ne 
visai gerai. Čia redaktorius pa
sidarė jau tikru spaudos ver
tintoju. Jis ir sako man, kam 
jums tokia "Cook book” dydžio 
knyga, jeigu jūs taupote lė
šas? Ir dar pridėjo, girdi, 
USSR - German Aggression" 
klausimais jau prirašyti šim
tai tomų. Gal būtų užtekę 250- 
300 puslapių lietuviško reika
lo nušvietimui, ryšium su ta ag. 
resija?

Kiek džiugus buvau skubėda
mas su dar spaudos dažais at
siduodančia knyga, apdovanoti 
lietuviams labai palankų redak
torių — amerikietį, tiek nusi
vylimo pritrenktas grįžau na
mo.

Daug kaltininkų galima būtų 
surasti šiai, tikrai biauriai ne
laimei, bet didžiausia atsako
mybė visgi tenka autoriui -- Dr. 
Broniui J. Kaslui. Šimtai klau
simų kyla: kodėl toks analfa- 
betiškas darbas leidyklos, ku
riai nemažai buvo sumokėta? 
Kodėl Br. Kasias, atlikęs re
dagavimo - darbą, nesišaukė į 
pagalbą dr. J. Balio, dr. J. Pu
zino, dr. B. Nemicko, kurie tai 
kininkavo ir net surinko doku
mentus, kaip pav. dr. J. Balys 
Kongreso bibliotekos archyvuo
se. Beje, Vliko žinių tarnyba 
skelbia, kad tokį rinkinį išleis
ti sumanymą iškėlęs Vliko pir- 

mijos likimas". Ir generolas Ja
ny, nenorėdamas pasirodyti, kad 
vengrų kariai yra bailiai, davė 
įsakymą: "Išlaikytifrontą iki pas
kutinio vyro!" Ir vengrai laikė
si...

Bet ja.u sausio 24 d. vengrų 
divizijos vadas generolas Jany 
išleido savo paskutinį dienos įsa
kymą: "Antroji vengrų divizija 
savo garbę prarado" ir šimtui 
tūkstančių kritusiųjų teliko tik 
"žiema, sniegas, tyla ir mir
tis"... (ab)

AR SABOTAŽAS?

mininkas K, Valiūnas, bet kiek 
girdėjau iš patikimų šaltinių, 
sumanymas kilo Washingtone, 
kai dr. J. Balys sutelkė visą 
eilę dokumentų. Pagaliau, ne 
Uip svarbu, kas, kada sumany
mą iškėlė. Tokią knygą seniai 
reikėjo išleisti, tik, žinoma, ne 
tokioj, "Bromos atvertos in 
viečnastį" parengtyje.

Savaime kyla klausimas, kaip 
išsiklampoti iš tos makalynės? 
Juk jokiu būdu negalima tokio 
leidinio rodyti svetimtaučiui, jei 
šiek tiek jį gerbi. Reikėtų sulai
kyti platinimą.

Visose bėdose yra ir šis tas 
gero. Nėra ir kalbos, kad kny
ga verta perspausdinti. Tokiu 
būdu bus garbinga proga pažy
mėti "Second edition" arba 
"Second printing". Autorių skai
čius tokiai knygai visada labai 
pravartus, todėl ponui Kaslui 
reikia nusileisti iš autoriaus 
aukštumų, o sudėti visus talki
ninkus: dr. J. Balį, dr. J. Pu- 
ziną, dr. B. Nemicką ir nebi
joti pridėti K. Škirpos pavar
dę, kuris irgi talkininkavo.

Gal bus naujų išlaidų. Bet 
dora leidykla turėtų eiti į kom
promisą. Knygą reikėtų perdirb
ti, gerokai sutrumpinti,ypač ver 
tėtų išmesti Vliko visokius me
morandumus, susirašinėjimus. 
Dėl to nebūtų nuostolio.

Aptrumpinus tekstą, būtina ir 
kalbą pagerinti. Redaktoriaus 
pastabose ir įvade kalba sau
sa, kaip atšipusiu kirviu kerta* 
Kai jau tiek pinigo išmetama, 
nebe kažin kiek kaštuotų sod
resnės kalbos suradimas. Ir 
iliustracijų vos pora, o būtina 
;dėti daugiau, nepagailint ir kai 
kurių dokumentų fotokopijų. Tas 
priduotų daugiau autentiškumo. 
O svarbiausia, tai patikėti tech
nikinę knygos priežiūrą tokiam, 
kuris tą darbą išmano.

_______ R. Daukša

• Encyclopedia Lituanica 
administracija darė ką tik 
galėjo, kad susidarytų tiek 
prenumeratorių, iš kurių 
gaunamas prenum e r at o s 
mokestis įgalintų tęsti pra
dėtą darbą ir be didesnių 
sunkumų laimingai jį už
baigti. Deja, mūsų viltys 
nepasiteisino. Enciklopedi
jos redaktoriai savo ruožtu 
deda didžiausias pastangas, 
kad tomas galėtų sekti to
mą be didesnių protarpių, 
bet ir čia susiduriama su 
vis didėjančiais sunkumais.

Nuo darbo pradžios pra
ėjo daugiau kaip 8 metai. 
Per tą laiką kainos iškilo 
daugiau 25%. Kai tebėra 
tokia vargana padėtis, ad
ministracija neberanda ki
tos išeities, kaip pakelti to
mo kainą iki $20.00. Ta
čiau naujieji prenumerato
riai dar turi labai puikią 
progą pasinaudoti sena pir
mųjų dviejų tomų kaina 
($15.00). Lengvata tokia: 
kas Encyclopedia Lituanica 
užsiprenumeruos i ki 1973 
m. gegužės 1 d., tas I ir II 
tomus gaus po $15.00. Po 
gegužės pirmos dienos vi
sų tomų kaina bus $20.00. 
Prašome šia lengvata pasi
naudoti. Laukiame Jūsų už
sakymo.

Užsakymus siųsti: Ency
clopedia Lituanica, 395 W. 
Broadvvay, P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, 
USA. Telef.: darbo metu 
(617) 268-7730, o vakarais 
(617) 282-2759.

VVANTED 
JOURNEYMAN

ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
Good fringe benefits and working 
conditions.

LELAND DETROIT 
MANUFACTURING CO.

5945 MARTIN 
DETROIT. MICH.

313-896-7910
(22-28)

\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTDMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

SĖT UP MEN. 
ON BROWN & SHARPE. 

Steady work, and fringe benefits. 
MEL-BA MFG. CORP. 
6295 Lear Nagle Rd, 

North Ridgeville. Ohio 
2’. 777-4936

(23-32)
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ŽIAURIAI KRAIPO

ISTORIJĄ

Visam pasauliui gerai 
žinomos bolševikinės 
"korektūros", skiriamos 
istorijos faktams. Ko- 
miškiausiai atrodė Stali
no "korektūros" batali- 
niuose pilietinio karo pa
veiksluose. Stalinas liep
davo "išimti" Trockį, 
stovėjusį šalia Lenino, ir 
Trockio vieton įpiešti jį 
patį. Šitaip buvo gautos 
batalinės scenos, ku
riose Stalinas rūpestin
gai asistuoja Leninui.

Nors istorija s ako, kad 
Leninas ir Stalinas nebu
vo susitikę karo veiksmų 
laukuose, kautynių pa
veikslai nuneigia istori
ją. Stalinui dingus, tik
rovė nebuvo atstatyta, 
Trockis nebuvo grąžin
tas į savo vietą paveiks
luose, nes kas gi gali iš
drįsti užstoti "sociališ- 
daviką"? Ir dabar pa
veikslų galerijose Troc
kio vieton įsismelkęs Sta
linas tebeasistuoja Leni
nui...

Filmų serijoje, skir
toje Lenino atminčiai, 
Trockis absoliučiai iš
guitas.'

Kurjozai su vardų iš
meti mais net "Sovi etin ę 
enciklopediją" pavertė 
linksmu humoro leidiniu. 
Tokia yra istorinės tik
rovės dalia pakvaišu- 
sios, personalinio tvaiko 
sklidinos, diktatūros są
lygose.

Ne kitaip elgiamasi su 
Lietuvos istorija. "Profe
sorius" Navickis pasta
ruoju laiku vienas iš to
kių istorinės tiesos krai 
pymo žonglierių. Išeivių 
spauda platokai rašė apie 
Novickio išdaigas istori
nių "studijų" puslapiuo- 
S 6 • • •

Štai, dabar pasiekė 
mus propagandinio leidi
nuko "Laikas ir įvykiai" 
antrasis numeris. Čia Le
ningrado aukštosios par
tinės mokyklos klausyto
jas J. Krylovas chuliga
niškai kraipo nesenos 
dar Lietuvos praeities 
istorinius faktus. Drau
gas J. Krylovas, vos su
skubęs įkelti koją į pro
pagandinę mokyklą Lenin
grade, jau tariasi esąs 
toks "mokovas", kad iš
drįsta lietuviams skirta
me leidinuke meluoti ir 
pasakoti nebūtus daly
kus.

"Draugo parama" — 
šitaip užvardino savo me
lus J. Krylovas. Jis ra
šo apie 1918 metų gruo
dį. Jo dėstyme atrodo 
didžiausia tuo metu Lie
tuvos likimą rikiavusi jė 
ga buvo "Lietuvos komu
nistų partija". Šitos, ne
buvusios, partijos ener
gijai Krylovas prirašo 
"pirmuosius tarybinius 
dekretus", majestotiš

kus suvažiavimus, pas
tangas įsijungti į bolše
vikinę imperiją!

Taip nebuvo. Tuo laiku 
nebuvo "Lietuvos komu
nistų partijos", bet tiktai 
rusiškosios kompartijos 
sekcija "Lietuvos - Bal
tarusijos komunistų par
tija". Krylovo aprašoma
me periode šiai labai 
menkutei kompartijos 
sekcijai vadovavo greta 
gudų, ir Kapsukas. Iš 
esmės gi visas vadovau
jąs sąstatas buvo aklai 
paklusnus komisarui 
Joffe. Pagal šio Maskvos 
skirto komisaro dekre
tus ir tvarkėsi "Lietuvos 
Baltarusijos komparti
ja". Dekretai buvo deri
nami su miitarinėmis 
Raudonosios armijos ope
racijomis, nes stengtasi 
armijos žygiui patalkin
ti riaušėmis Vilniuje.

"Lietuvos Baltarusi
jos kompartija" rezidavo 
Daugpilyje. Iš čia štabas 
suderinęs savo veiksmus 
su komis aro Joffes dek
retais, kvietė vilniečius 
"sukilti". Tai buvo tuš
čios pastangos. Vilniuje 
dominavo lenkų legio
nas. Tiktai vėliau, mili- 
tariškai įsiveržusi Rau
donoji armija, leido Kap
sukui atvykti Vilniun.

Tuos istorinius faktus 
leningradietis "žinovas" 
J. Krylovas išmeta iš is
torijos, nelyginant kaip 
Stalinas išmetė iš pa
veikslo Trockį. Krylo
vas pilna burna kalba 
apie "revoliucinės liau
dies" talką steigiant Vil
niuje tarybinę santvarką.

"Didžiojo Spalio idėjos 
buvo suprantamos kiek
vienam Lietuvos darbi
ninkui ir valstiečiui", au
šina burną Leningrado 
"istorikas". Jis kaltina 
... lenkus, kurie staigia 
ataka išbloškė Vilniuje 
įsikuriantį su bolševiki
nių durtuvų talka Kapsu
ką.

Ir kokia gi ironija! 
Kol buvo Vilniuje bolše
vikiniai durtuvai — buvo 
ir bolševikinė santvar
ka! Nebėra tų durtuvų — 
ir Kapsukas bėgaįrytus! 
J. Krylovas, aptardamas 
šį periodą visiškai "ne- 
įmato" reikšmingiausios 
to periodo jėgos. Tai lie
tuvių patriotinis sukili
mas, kurio išdavoje atsi
rado lietuvių kariuome
nė. Visa tai nenaudinga 
Krylovo spekuliacijoms. 
Apkaltinęs lenkus, Kry
lovas užtikrina, kad 
"Lietuvos liaudis" kant
riai laukusi bolševiki
nės santvarkos per vi
są "buržuazinį" periodą. 
Taip klastoja Lietuvos 
istoriją Leningrado mo
kyklos klausytojas. Vieš-.

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA ČEKIENĖ

IŠ KASDIENYBĖS IR TEISYBĖS TAŠKO
Iš laisvojo pasaulio 

lietuvių spaudos reikalau 
jame teikti objektyvias 
žinias vertinant įvykius, 
darbus ar žmones. Ta
čiau negalima pamiršti, 
kad nors tiesa yra vie
na, bet ji dažnai būna 
kiekvieno žmogaus skir
tinga ir kiekvienas sten
giasi savo tiesą jei nepri 
mesti kitam, tai bent įro
dinėti, įtikinti, o galin
gesnis bando prievarta 
savo skelbiamą nuomonę 
primesti, priversti juo 
įtikėti. Toks pavyzdys 
yra Lietuvos okupantas, 
kuris prievarta savo skel 
biamą melą ir klastą ver
čia žmones pripažinti tie
sos žodžiais. Kas nau
dinga komunizmui, tas 
yra ir teisinga ir moralu, 
skelbė Leninas.

Laisvame krašte savo 
nuomonės teisingumą 
stengiamasi įrodyti graž
bylyste, sugebėjimu įti
kinti ir savo pusėn palenk 
ti vienu ar kitu klausimu 
kitaip galvojančius. To
kiu metodu renkamos 
kraštų vadovybės. Bet, 
norint laimėti balsų dau
gumą, visur pasitaiko ir 
demagogijos, kito as
mens ar organizacijos 
tiesą paverčiant melu, ki
tą juodinant, išeinant iš 
ribų į aiškią opoziciją, 
siekiant savo tam tikrų 
tikslų nebesiskaitoma su 
priemonėmis. Tą pastebi
me laisvuose kraštuose 
ypač rinkimų metais. To
kiais atvejais, kai dvi pu
sės be kompromisų ima 
viena kitą naikinti savo 
skelbiamos tiesos var
dan, dažniausiai nuken
čia bendrieji valstybės 
visuomenės ar organi
zacijos reikalais. Gyven
dami tuose kraštuose tų 
negerovių esame ir mes 
paliesti.

Tačiau daug blogiau, 
kai toks metodas prade
da brautis ir į mūsų iš
eivijos lietuviškąjį pasau
lį. Ir juo toliau, juo daž
niau pastebime vartoji
mą panašių "tiesos" skel
bimo metodų ir didžiose 
mūsų organizacijose, ku
rių veikla nuo to menkė
ja tik dėl tų priežasčių, 
kad, jei ne aš orgrjos va
das, tai jos visi siekiai 
ir atlikti darbai yra nie
kai, nors objektyviai iš 
kasdienybės taško žiū
rint, tie darbai kartais 
amžiams liks istorijoje, 
kai tuo tarpu "neklystan
ti eji" vadovai, nematy
dami kitame asmenyje 
ar organizacijoje gero, 
pasakę vieną kitą ar šim 
tus kalbų, kaip dūmas iš
nyks be pėdsako, jog žmo
gumi buvęs, anot mūsų 
poeto.

Čia paminėtini vieno 
didžio veikėjo žodžiai 
apie pasirodžiusią Lithu
ania 700 Years I-ją lai
dą anglų kalba informa
cinę knygą: "Veikalas la
bai naudingas, reikalin
gas ir gerai išleistas, 
parecenzuotume, jei ne 
būtų įrašytas finansavu
sios organizacijos var
das". Tuo metu patrio
tui eiliniam lietuviui to
kie išgirsti žodžiai ir dar 
iš veikėjo lūpų buvo ga
na skaudūs. Bet šiandien 
kai po visą laisvąjį pa
saulį jau pasklido to vei- 

kitko rašoma: "Būs- 
New Yorke kiekvie- 
metais davė stam- 
nuostolius. XVI sei-

patie, kokių melų jis pa
skleis mokyklą baigęs?

kalo pusketvirto tūkstan
čio egz. ir daugiausia 
pačių svetimųjų susido
mėjimu ir pageidavimu, 
Lietuvos vardas liko įam
žintas viso laisvojo pa
saulio didžiosiose bib
liotekose ir visai ne
svarbu, kurios mūsų or- 
jos ar grupės žmonių tai 
nuopelnas, svarbu pats 
faktas jog taip yra ir tai 
naudinga visai lietuvių 
tautai.

***
Dabar pažvelkime į vie

ną iš paskutiniųjų lietu
viškojo gyvenimo įvy
kių, vienoje iš pačių di
džiausių ir seniausių mū
sų org-jų, kurioje per ke- juos išsivežė. Balfo tar
tis dešimtmečius vyko 
sklandus bendradarbi avi 
mas ir visiems jos dar 
buotojams, visų politinių 
ar kitokių įsitikinimų as
menims buvo tik viena, 
aiški ir ta pati bendra 
tiesa — šelpti vargan 
patekusius lietuvius. Tai 
viso pasaulio lietuviams 
gerai žinoma organiza
cija — BALFas.

Ir štai buvau nustebin
ta kovo 29 d. Drauge pa- 
skaičiusi Chicagos apsk. 
Balfo pirm. V. Šimkaus 
ir sekr. Januškos pasi
rašytą pareiškimą: "Po
sėdžio dalyviai apgai
lestauja, kad buvusioji 
centro valdyba nekoope- tik tarnautojai, nekreipė 
ruoja su dabartine cent
ro valdyba Balfo įstaigos 
perkėlimo į Chicagą, rei 
kiamų dokumentų perda
vimo ir kituose reika
luose, kas kenkia Balfo 
veiklai..."

Ta proga prisimena ir 
naujai išrinktos Balfo 
pirm. M. Rudienės pa
reiškimas Drauge š.m. 
vasario 28 d. n-ry, kur 
tarp 
tinė 
nais 
bius 
me pranešta, kad namas 
davė per 3000 dol. nuo
stolio, XV-me seime pra 
nešta jau per 4000 dol..."

Ir čia susiduriame su 
dviem skirtingom tie
som, todėl mūsų spauda, 
jei stengiasi teikti skai
tytojams objektyvią ir tei- komybė tenka’ naujajai 
singą informaciją, atsidu 
ria kryžkelėj negalėda
ma patikrinti, kurioj pu
sėj yra tiesa, nes štai 
Darbininke š.m. kovo 30 
d. Balfo 100-jo skyriaus 
pirm. dr. E. Noakas ra
šo priešingai aniems 
chicagiškių pareiški
mams, gi patikrinus Bal
fo centro įstaigojeBrook
lyne naujos valdybos su
sirašinėjimą ir jų posė
džių protokolus, nei vie
name neradau, kur būtų 
kreiptųsi į senąją centro 
valdybą, kuri tebėra už 
viską atsakinga, jokiais 
reikalais, visur matosi 
tik įsakymai tarnauto
jams, bet iš kasdienybės 
ir teisybės taško žiūrint 
kyla klausimas, ar gali įs
taigos ar firmos tarnau
tojai be savo darbdavio 
įsakymo likviduoti įstai
gą, išdalinti turtą ir t.t. 
Į anuos aukščiau minė
tus kaltinančius senąją 
Balfo valdybą pareiški
mus, štai aiškus seno
sios valdybos pareiški
mas naujajai:

Naujoji centro valdyba 
pareigas pradės eiti tik 
perėmusi centro įstaigą. 
Nežiūrint to, ji atliko se
kančius neleistinus veiks
mus, įnešusius betvarkę

Pradėjo disponuoti 
Balfo turtu ir tvar- 
neperimtus centro

ir Balfo darbų sutrukdy
mą.

1.
visu 
kyti 
įstaigos reikalus.

2. Visiškai ignoravo se
nąją centro valdybą, te
besančią atsakingą už 
Balfo turtą, finansus bei 
centro įstaigos veiki
mą.

3. Valdybos nariai p. 
M. Rudienė ir p. A. Dzir- 
vonas 1973 m. vasario 
7 d., nieko nepranešę se
najai centro valdybai, at
vyko į centro įstaigą 
Brooklyne, pasiėmė da
lį bylų bei dokumentų ir 

nautojai apie tai padarė 
raštu tokį pranešimą ir 
išsiuntinėjo Balfo direk 
toriams:

"Laikome savo parei 
ga pranešti, kad vasario 
7 d. į Balfo centrą atvy
ko p. M. Rudienė ir p. A. 
Dzirvonas ir trečias 
mums nepažįstamas as
muo ir pareikalavo tuo
jau jiems perduoti bylas, 
atskaitomybės knygas 
bei kitus dokumentus. P. 
Rudienė pakeltu tonu iš
barė mus grąsindama, 
kad jei mes neduosime, 
pašauks policiją. Į mūsų 
aiškinimus, jog neturime 
tam teisės, nes esame 

dėmesio, grąsindama po
licija ir teismu ^atsidarė 
spintas, susikrovė į la
gaminus kiek tilpo bylų, 
svarbių dokumentų, išsi 
plėšė iš čekių knygos 
tris lapus, sudėjo į lau
kiantį taksi ir išvažia
vo". (pas. J. Bagdonas, 
Kulpavičius ir J. Gri
gienė.)

Toliau protokole rašo
ma:

4. Senoji centro valdy 
ba ir jos įgaliotiniai yra 
pasiruošę padaryti visa, 
kad Balfo centro įstaigos 
perdavimas būtų įvykdy
tas tvarkingai ir, kad nuo 
to nenukentėtų būtinieji 
Balfo darbai.

5. Už bet kokį Balfo 
veiklos jau įvykdytą ir 
galimą sutrukdymą atsa- 

centro valdybai. (Pasira-

Daug lietuvių "pažan
gios" išeivijos tūzų try
nėsi ok. Lietuvoje ir gy
rėsi matę įvairiausius 
"komunizmo statybos" 
stebuklus.

Nemažai ir "buržua
zinės" išeivijos turistų 
turėjo privilegijuotus pa
sėdėjimus prie vieno sta
lo su kvislingais, arba 
"kelialapius su motoru". 
Juos "Volgos" ir "Žigu
liai" vežiojo ok. Lietuvos 
ulytėlėmis.

Tačiau nei vienas jų, 
nė "pažangusis" tūzas, 
nei naivusis ex-dipukas, 
neparvežė užsieniui ži
nių apie ... liuksusines 
pirtis ok. Lietuvoje. Te
ko ilgai tos žinios lauk
ti, kol The New York Ti- 
mes korespondentas,per 
Maskvos "Pravdą", ap
sirūpino tokia naujiena.

New Yorko dienraštis, 
kovo 27 d., patalpino spe
cialaus savo korespon
dento Maskvoje, Hed- 
rick Smith straipsnį apie

PARAMA MOSII 
SPAUSTUVEI
ATNAUJINTI

Be jau gautų 775 dol., 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

Albinas S. Trečiokas, iš 
Orange, N. J., ALT S-gos 
garbės narys ir Vilties 
šimtininkas, paskaitęs Dir
vos atsišaukimą atnaujinti 
spaustuvę, atsiuntė 100 
dol., pastebėdamas: ”Aš 
pilnai suprantu, kad jūsų 
atsišaukimas pagristas ir 
prašymas nuoširdus. Todėl 
prie šio laiško jungiu čekį 
100 dol. sumai ir prašau pa
pildyti mano pirmesnius 
įnašus Vilties draugijoje”.

Vytautas Alantas, rašy
tojas, kurio romanas 
"Šventaragis” plačiai skai
tomas ir šiuo metu renka
mas to romano antrasis to
mas, siųsdamas čekį 25 dol. 
rašo: "štai mano indelis į 
mašinos pirkimo fondą”.

Dr. F. Kaunas, Pasaulio 
ii’ Amerikos Liet. Gyd. 
Draugijos pirmininkas, at
siuntė 10 dol. mašinų pir
kimo fondan.

Prov. K. Mažonas, pensi
ninkas, gyv. Clevelande, 
siusdamas 7 dol. mašinoms 
atnaujinti, rašo: "Prašau 
atleisti už tą menką para
mą, bet mano piniginiai re
sursai neleidžia būti duos- 
niam”.

Pr. Karalius, Dirvos ben
dradarbis Clevelande, ma
šinoms atnaujinti atsiuntė 
7 dol.

J. A. Urbonas, senas Dir
vos skaitytojas, pensinin
kas, gyv. Dayton, Ohio, 
spaustuvei atnaujinti at
siuntė 5 dol.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 929 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

šė BALFo centro valdy
bos pirmininko pareigas 
einąs S. Dzikas ir reika
lų vedėjas J. Bagdonas).

Skaitytojas pats tegu 
sprendža, kurioje pusė
je yra toji visų ir viso
kiais būdais įrodinėjama 
tiesa.

... prabangines lietuviš
kas pirtis!

Lietuviai mėgsta šva
rą. Kiekviena sodyba, 
kiekvienas sodžius turė
jo pirtis. Žmonės buvo 
įpratę po darbo nusi
prausti, išsišveisti, pra
kaitą nuplauti. Nenuos
tabu, kad suomiškos "sau
nos" nestebino lietuvių iš 
seno turėjusių panašias 
pirtis savo sodybose.

"Pravda" piktai rašo 
apie "Aušros” kolūkio 
pirtį, kurią įtaisė kolū
kio pirmininkas Valin- 
čius. Prabangiai įrengta 
pirtelė tapo, nelyginant, 
privačiu klubu, kur gali 
lankytis, praustis ir nu
gerti tiktai privilegijuo
tieji asmenys. Pašali
niam į pirtį sunku patek
ti, tvirtino "Pravda", lyg 
tai būtų koks slaptas’ato
mo tyrimo institutas! 
Tos pirtelės įrengimas 
kainavo kolūkiui 19,000 
dolerių, lygina kainą ame-

(Nukelta į 4 psl.)
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MASKVOS 
’PRAVDA’...

(Atkelta iš 3 psl.) 
rikietis korespondentas. 
Statybos sąmata buvo ne
legali.

Bet ši "Aušros" kolū
kio pirtelė buvo kuklutė, 
lyginant ją su kita "sau
na", su, prie pat Vil
niaus, pastatyta praban
gine pirtimi. Ši kainavo 
85,000 dolerių! Čia bu
vo prabanga — o ta pra
banga tegalėjo naudotis 
tiktai išrinktieji, tiktai 
"aparačikai", režimo le 
pūnai, verteivos ir kom
binatoriai. Tai buvo pri
vatus pasiturinčiųjų klu
bas!

"Sauna" buvo suslėp
ta. Gal tiktai su senais 
lietuviškais kolgrindais 
begalėjo atrasti ją tie, 
kas aukštajai visuomenei 
priklausė. Vizito kaina ir 
privilegija pavertė tą 
pirtį privačiu, labai bran
giu klubu!

Ekonomijos tūzas, ar
ba industrijos galiūnas 
galėjo čia maudytis pra
bangiame baseine, mo
ters (be abejo jaunos) pa
lydovės asistuojamas, o 
televizoriuje stebėti, 
kaip jo įmonės ar ga
myklos darbininkėliai 
prakaituoja per "socia
listinį lenktyniavimą".

Taip steigiami "priva
tūs klubai" sovietinėje, 
tariamai "beklasėje" vi
suomenėje!

Kada gandas apie to
kias "saunas", sėkmin
gai veikiančias ok. Lietu
voje, pasiekė Maskvos 
ausis, Maskva pradėjo 
svaidytis perkūnais. Ka
žin, gal koks specas.kuo 
nors nepatenkintas "sau
noje", arba neįleistas 
ten, išnešė dūmus iš tro-

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3!/4% on 
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DABARTIES KANKINIAI
ĮS| IBR6IS 6LIAUDA

Savo istorijoje lietuvių tauta turi nuostabių 
puslapių. Tai "vargo mokyklų" sunkmetis. Tau
tos identiteto išlaikymo ir savitos kultūros atra
ma buvo vargo mokyklėlės. Laisvėje jos pražy
do aukštojo mokslo institucijomis. Tuo palikimu 
ir dabar tauta gyvena, išsilaiko ir ilgai dar išsi
laikys.

Bet niekad ir niekad pesimistiškiausi pesi
mistai negalvojo, kad tauta išgyvenusi "vargo 
mokyklų" erą, turės savo istorijos slinktyje "var 
go koplyčių" erą. Toks laikas dabar slegia žmo
nes.

Viešpatie! sušukau, atradęs "Dabarties kan
kiniai" knygoje (psl. 40 ir 48) "bažnytėlių" ir "var
go koplyčių" (veikalo tekstas) nuotraukas. Apie 
vieną tokių, intuityviai ją nuspėdamas, rašiau sa
vo romane "Liepsnos ir apmaudo ąsočiai". Roma
ne tikintieji pastatė koplytėlę per naktį, pelkėje, 
iš lentgalių ir skardinių lapų atlaikų. Tai nėra vien 
romanisto fikcijos privilegija. Tai tikrovė! "Da
barties kankiniai" eksponuoja tokias šventoves sa
vo puslapiuose...

JUBILIEJINE
Pašaipos ir satyros, nusijuo

kimo ir šypsenos reikalas jau
čiamas net kalėjime. Žmonės 
nori atsigauti. -Kacetų sienose 
kaliniai mokėjo pokštauti. IšVor 
kutos ir Solovkų naikinamųjų 
stovyklų, kaip rodo išsigelbė
jusių memuarai, parnešta sa
votiško, sodraus humoro.

Nekitaip turėtų būti bolševi
kinės santvarkos rutinoje, bet 
taip nėra. Bolševikinėje san
tvarkoje ir humoras paverstas 
ginklu kovoje už "komunizmo 
statybą". Ten humoras yra vėz
das, kuriuo pliekia pavaldinių 
minias. Panašus humoras pri
pildo ir Vilniuje leidžiamą "hu
moro" žurnalą "Šluota".

"Daugnacionalinėje" bolševi
kinėje valstybėje daug humoro 
leidinių pasirodo "nacionalinė
mis" kalbomis. Visiems tokiems 
leidiniams toną ir inspiraciją 
teikia maskvinis "Krokodilas".

Puola Maskva "pravaikštei- 
vas", ir apie tai pradeda rėkti 
"daugnacionaliniai“ humoristai. 
Suskambėjo "Krokodile" girta-

bos?
Tos prabanginės "sau

nos" nuo dabar turės kla- 
sifikuotis kitaip. Jeigu 
šios atiteks liaudžiai, ne
trukus atsiras kitos,slap- 
tesnės.

Bet kas išdrįs patikrin
ti, kiek tokių itin praban
gių "saunų", tolygių pri- 
yatiems klubams, įreng
ta Maskvos rajone-. Pe- 
redelkino apylinkėje? 
Ten netgi nereikia įspė
jančių užrašų "pašali
niams draudžiama"; iš 
ten pašalaičius nuvaro 
milicija. Peredelkino 
apylinkė apsupta sargybi
nių. Tai Maskvos tūzų 
atostoginė, pramoginė 
apylinkė.

Vai kodėl, "pažangio
ji" lietuvių išeivių spau
da nutylėjo tą "komuniz
mo statybos" šedevrą?

(sd.pd.)

"ŠLUOTA”
vimo motyvai -- visi pragysta 
tais pat motyvais.

Moldavų, tadžikų, čiuvašų, ar
mėnų, gruzinų, dagestaniečių, 
uzbekų ir kt. tautų humoristai 
seka Maskvą ir taikstosi gie
doti unisonu. Taip pat elgiasi 
ir "šluota".

Sovietinės valstybės metų pus
šimčiui atžymėti kiekvienas lei
dinys parengė specialius, jubi
liejinius numerius. Taip pada
rė ir humoro leidiniai. Su jdo- 
mumu matome, kad "šluoa" (Nr 
24) suskambėjo savomis melo
dijomis, kurių, aišku, negalė
tų atrasti "Krokodile". "Šluota" 
bent trečdalį numerio, užpildė 
sąskaitėlėmis su... "buržuazi
niais išeiviais"!

Nejaugi išeivija netgi jubilie
jiniame "šluotos" numeryje už 
temdė savąsias buitines sovie
tines problemėles? Nejaugi tie 
"vadavimai" ir "vaduotojai", 
apie kuriuos pimą kartą taip 
"kryptingai" prašneko bolševi
kinio "humoro" leidinys, kenks - 
mingesni komunizmo statybai, 
už savus Jonus ir Ivanus, kurie 
geria, vagia ir pravaikštauja?
"šluota" pilna karšto, polemi

nio šišo.
Čia jums "klestinčiųjų" ko

lūkių nuotraukos su tikslu nu
neigti "vaduotojų" kalbas apie 
kolūkių purvinėlį, apie negrįs
tas ulytėles. (Kitaip mato tas 
kolūkines ulytėles "Valstiečių 
laikraščio" korespondentai!,..) 
Čia jums ir pasikalbėjimais su 
"pirmūnais", su ekonomistais ir 
gamyklų direktoriais. Čia jums 
ir "Šluotos" korespondento ka- 
blegramos iš Chicagos, iš "va
duotojų" centrinių...

Riebūs ir nusiganę "pirmūnų" 
gamybos vadovų veideliai turi 
nuneigti "vaduotojų" gandus apie 
sunkų sovietinį gyvenimą. Ap
tvarkyta "Pergalės" kolūkio gat
velė turi kalbėti apie visus ko
lūkius...

Jonavos azotinių trąšų gamyk
los direktorius porina apie "tau 
tų" draugystę. Jis nurodo, 
kad tas trąšas gaminti į Jona
vą suvažiavo darbo žmonės "nuo 
Volgos, iš Baltarusijos, iš Pins
ko..." Šitoks "daugnacionalinis" 
sąstatas yra tikras kozyris prieš 
"buržuazinės" Lietuvos varge
lius. Ten, juk, nebuvo nė darbi
ninkų importo...

Elektrifikacijos valdybos di
rektorius taip pat ne pėsčias. 
Jis tvirtina, kad dabar nė sužva. 
ke nesurasi žibalinių spingsulių. 
Jis sako:

"Pasiektas V. Lenino projek
tinis pajėgumas. Dabar Lietuva 
turi stambiausią elektrinę Šiau
rės Vakarų vieningoje sistemo
je".

Čia "Šluotos" bendradarbis, 
Lietuvos TSR Vyriausiosios ga
mybinės energetikos ir elektrifi
kacijos valdybos viršininkas V. 
Grigovičius atsiekė pilnutinį sąs
kambį su Maskva, Jis prikėlė pa
laimintos atminties carinės Ru
sijos terminologiją: Severo- Za 
padny kraj! Draugas V. Griga
ravičius nusako, kokiu titulu Pa 
baltijo valstybės figūruoja "daug 
nacionalinės" Sovietinės valsty
bės ekonominiame žemTapyje.

Ar šnekusis "pirmūnas" neat- 
kišo "buržuazinai išeivijai" dar 
vieną temą? Duodama bolševi
kinį "atkirtį" buržuazinei išeivi
jai, savo jubiliejiniame numery-

Prie kito tako į "vargo koplyčias" galo stovi 
teismų salės, kur kunigų kalbos kaltinamųjų suo
le stebina savo drąsa, erudicija ir nesugriaunama 
lo( ika. Tarp kitų, garsūs kunigų Juozo Zdebskio, 
Prospero Bubnio, Antano Šeškevičiaus, ir kitų, 
apsigynimo žodžiai. Knygoje duoti jų tekstai.

Iš kur ta viltis, iš kur ir ta drąsa? "Atei
tis yra mano", pasakė vyskupas V. Borisevičius, 
paskelbus jam mirties sprendimą...

"Vargo koplyčių" dvasia švyti 1947 metų laiš
ke Popiežiui ir 1972 metų 17,000 parašų apeliaci
joje Jungtinėms Tautoms. Dievo vardas suskambė
jo Simo Kudirkos žodyje eventualio mirties baus
mės akivaizdoje. Pasaulio sąžinė, gal būt, neuž
mirš pasiaukojimų, susideginimų.

Pr. Zundės žodžiai, paimti motto vietoje prie 
ketvirtojo knygos skyriaus, (psl. 239) skelbia: Lik
vidavus aktyvią ginkluotą rezistenciją, Bažnyčia 
tapo sykiu ir dvasinės tautinės rezistencijos pili
mi.

"Dabarties kankiniai" veikalas sugestionuoja 
tą prielaidą. Knyga yra "vaitojančios" žmonių 
bažnyčios apeliacija į tą "tylinčiąją" bažnyčią, 
kuri veikia ir tarpsta laisvės kraštuose...

Pluoštas, gal būt, emocinių ir neramių, pro- 
bėginių pastabų neišvengiamas šią knygą perskai
čius.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ii ,, . . . . . . —AHTAHAS GRINIUS

MINĖJO DVIDEŠIMTIES 
METŲ SUKAKTĮ

Detroito Lietuvių Klubas 
kovo 18 d. Tarptautinio In
stituto patalpose paminėjo 
savo veiklos dvidešimts me
tų sukaktį.

Minėjimą atidarė klubo 
pirmininkas Antanas Mus
teikis ir, pasveikinęs atvy
kusiuosius, klubo veiklos 
apžvalgai padaryti pakvietė 
Stefą Kaunelienę, kuri la
bai valdžiai ir smulkmeniš
kai nupasakojo klubo įsi
kūrimo istoriją ir jo atlik
tus darbus.

Amerikoje gimusios ir 
augusios lietuvės moteris 
jau 1949 metais buvo susi- 
būrusios į moterų klubą. 
Tarptautiniam Institutui 
organizuojant lėšas šio pa
stato statybai šis moterų 
klubas taip pat kibo prie 
šio darbo, įnešė apie tūks
tantį dolerių ir gavo teisę 
didžiojoje salėje turėti lie
tuvišką langą — Mažają 
Lietuvą.

Po II Pasaulinio karo 
naujiems lietuviams atei
viams įsijungus į šį klubą, 
jis buvo 1953 m. sausio 11 
d. perorganizuotas į De
troito Lietuvių Kultūros 
Klubą ir klubo valdybos 
pirmininkė buvo išrinkta 
dr. Eugenija Gurskytė, o 
vicepirmininkė. Rožė Bilai- 
tienė, kuri ir. dabartinėje 
klubo valdyboje yra vice
pirmininkė. Klubo įstatams 
paruošti buvo sudaryta ko
misija, kuriai pirmininka
vo, įstatus paruošė ir vėliau 
14 metų valdyboje pirmi
ninku ar vicepirmininku 
buvo Alfonsas Gilvydis.

Turimas didžiojoje salėje 
langas yra gražiai tvarko
mas ir jo turinys metų lai
kotarpyje tris kartus kei
čiamas naujais eksponatais 
yra gražiausias iš visų ki
tų tautybių langų.

Tarptautinis Institutas 
kasmet organizuoja vadina
mas ”World Market” mu
ges. Lietuviai beveik kas me 
tai yra kviečiami ir daly
vauja šioje mugėje. Lietu
viai savo pavilijoną išpuo
šia kultūrinėmis vertybė
mis ir jomis gražiai repre
zentuoja Lietuvą, šią mugę 
per tris dienas aplanko ke
liolika tūkstančių ameri
kiečių. Pavilijoną įrengti ir 
jame tris dienas budėti 
reikia pasišventusių žmo
nių. šiais reikalais daugiau
siai rūpinosi šie asmenys: 
R. Bilaitienė ,a. a. K. Sto
kus, M. Mikulienienė, a. a. 
M. Bukauskienė, S. Hotra,

je, "šluoa" nė nepajuto,kad Pa
baltais jau tapo "Severo-Zapad
ny kraj"! (z.kl.) 

M. Sims, S. Kaunelienė, L. 
Mingėlienė, J. Baublys, V. 
Tamošiūnas, J. Augaitis, 
dr. E. Gurskytė, Mikšytė, 
Boreišis, Mingėla ir Vesel
ka. Mugės metu demons
truojama tautinių juostų 
audimas ir šiaudiniukų ga
myba, kuriuos atlieka Ur
bonienė, Jankienė ir skau
tai.

Paskutiniuoju laiku klu
bas su St. Butkaus šauliu 
kuopa, globojant L. Bend
ruomenei turėjo surengęs 
miesto centrinės bibliote
kos patalpose "Lietuvių 
kultūros lobiai” parodą, ku
ri tęsėsi 7 savaites, aplankė 
daug žmonių ir jos pasise
kimas buvo labai didelis.

Dvidešimtmečio klubo 
veiklos užklandai buvo su
rengtas religinis muzikos 
koncertas šv. Morkaus baž
nyčioje ir šio koncerto pro
gramą išpildė muz. Stasio 
Sližio vad. jaunimo ir Petro 
parapijos jungtinis choras, 
dalyvaujant solistui Pranui 
Zarankai. Į koncertą atsi
lankė daug žmonių ir reli
ginei šalpai surinkta arti 
$300.00.

Klubas surengė pagerbi
mus : Lietuvos ūkininkui, 
mokytojui, rašytojui ir pa
minėjo Lietuvos Universi- 
siteto 50 metų sukaktį. O 
kiek visokių parengimų,

(23-29)

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiausko, 
1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų į Lietuvą. Lietuvoje visos 
ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos 
vyksta sklandžiai. VISOS GRUPES TURI PATYRUSIUS PALYDOVUS.

Nr. Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4-4A, Nr. 5-5A - Jau užpildytos
Nr. 1 Gegužės 21 d.

Iš CHICAGOS — $750.00 
Nr. 2 Gegužės 28 d.

Iš CHICAGOS — $798.00 
Nr. 3 Birželio 3 d.

Iš CHICAGOS — $863.00, 
Nr. 4 Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS — $815.00 
Nr. 4A Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS —$980.00 
Nr. 5 Liepos 9 d.

Iš CHICAGOS — $825.00, 
Nr. 5A Liepos 9 d.

Iš CHICAGOS — $980.00,

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:
Nr. 6 Liepos 15 d.

Iš CHICAGOS — $835.00,
Nr. 7 Liepos 19 d.

Iš CHICAGOS — $825.00 
Nr. 8 Rugpiūčio 1 d.

Iš CHICAGOS — $825.00 
Nr. 9 Rugpiūčio 13 d.

Iš CHICAGOS — $980.00 
Nr. 10 Rugpiūčio 22 d.

Iš CHICAGOS — $800.00, 
Nr. 11 Spalio 1 d.

Iš CHICAGOS — $720.00 
Nr. 12 Gruodžio 19 d.

E CHICAGOS — $735.00, 

parodų, paskaitų ir minėji
mų klubas laike dvidešim
ties metų buvo surengęs 
nėra galimybės šio rašinio 
skiltyse aprašyti.

Klubo sąrašuose šie klu
bo nariai yra įrašyti kaip 
garbės nariai: Z. Aflaus- 
kaitė-Mikšienė, Rožė Bilai
tienė, Alfonsas Gilvydis ir 
Juozas Tamošiūnas, šiuo 
laiku klubo valdyba suda
ro: Antanas Musteikis — 
pirm., Rožė Bilaitienė, Li
dija Mingėlienė ir Jonas 
Švoba — vicepirm., Vincas 
Tamošiūnas ir Jurgis šen- 
bergas — sekretoriai ir 
Mirga Mikulionienė — iž
dininkė.

Po padarytos apžvalgos 
klubo narės į minėjimą at- 
silankusius svečius pavai
šino kava ir skaniais pyra
gaičiais, o Pranė Balandie- 
nė savo gamybos tortu.

Detroito Lietuvių Kultu, 
ros klubo veikla buvo gra
žiai pavaizduota ant sienos 
iškabintomis nuotraukomis 
ir ant stalo išdėstytomis 
parengimų programomis. 
Taip pat ant stalo veiklos 
nuotraukų buvo padėti ir 
du pilni albumai.

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS 
and 

SĖT UP MEN 
Experienced necessary in conomatics. 
Mušt be able to sel up work from 
blue prints & close tolerance.

Night shift.
Long term job. Excellent working 

conditions.
AIRCRAFT CERT1F1ED 

14233 E. 9 Mile 
Warren, Mich.

15 dienų kelionė

18 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

15 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

21 diena (su Roma) 
iš NEW YORKO — $880.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $738.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

14 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė
iš NEW YORKO — $700.00

15 dienų kelionė

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $635.00

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, 
nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Jmokėjlmas asmeniui $100.00. Pa
skelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 
papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT 
APPROVAL

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis p

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, lllinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir LUIetus
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A. VOLDEMARAS
ISTORIKAS

ALGIRDAS BUDRECKIS

Minint jo gimimo 90 
metų sukaktį, dažnas ga
li apibūdinti profesorių 
Augustiną Voldemarą, 
kaip mokslininką, daugia
kalbį, valstybininką bei 
diplomatą. Vieni jį skai
to tautinės srovės lyde
riu, o kiti j į laiko autori
tetiniu diktatorium. Visi 
sutinka, kad jis buvo bene 
kontroversingiausia as
menybė naujų laikų Lie
tuvos istorijoje. Kaip be
būtų, retas jį prisimena 
kaip gabų istoriką. O jo 
mokslinis paruošimas ir 
erudicija liudija, kad Au
gustinas Voldemaras bu
vo kvalifikuotas senovės 
Romos ir Lietuvos praei
ties tyrinėtojas.

1904 m. rudenį, būda
mas 21 metų amžiaus, 
Voldemaras įstojo į Pet
rapilio universiteto isto
rijos - filosofijos fakul
tetą. Jis studijavo klasi
kinę filologiją ir istori
ją, įsigydamas bakalau- 
reatą 1909 metais.

Savo studijose Volde
maras jungė istoriją su 
klasika, t.y., su graikų 
bei lotynų senaisiais raš
tais. Iš pradžių jis tyrė 
vėlyvosios Romos impe
rijos, t.y., Bizanijos lai
kus. 1910 m. jis išlaikė 
magistro egzaminus, ap
gindamas savo tezę "K 
voprosu ob agrarnych za 
konach Adriana". Tai bu
vo studija apie im
peratoriaus Adrijono že
mės ūkio reformas. Šis 
veikalas parodė, kad Vol
demaras sugebėjo kri
tiškai naudoti šaltinius ir 
padaryti originalias iš
vadas. Už šį veikalą jis 
gavo aukso medalį. Bu
vo paliktas Petrapilio uni
versitete ruoštis profesū
rai. Jam buvo dovanota 
1200 rublių stipendija. 
Universitetas net iš
spausdino jo veikalą.

Kaip istorikui jam da
rė didelę įtaką filologi
nis išsimokslinimas. Iš 
prigimties poliglotas, 
Voldemaras greit išmo
ko lotynų, senovės grai
kų , hebrajų ir bažnyti
nę slavų kalbas. Jis net 
nagrinėjo sanskritų kal
bą! Kalbotyra jam davė 
pagrindą kritiškai na
grinėti senovinius teks
tus. Iš jo paties sužino
me, kad Voldemaras iš
mokęs Michailo Ivano- 
vičiaus Rostovcevo ir T. 
Zielinskio mokykloje "ei
ti visuomet prie sinte
zės, bet tik per kruopš
čius smulkmenų tyrinė
jimus". (žr. J. Jakštas, 
"Voldemaras", Lietuvių 
Enciklopedija, XXXIV, 
Bostonas, 1966,psl. 506). 
Voldemaras taipogi stu
dijavo istorinę metodo
logiją prie Petrapilio uni
versiteto profesoriaus 
Lappo-Danilevskio. Jam 
nemažą įtaką yra pada
ręs prancūzų tautinin
kas - istorikas Hipoli- 
tas Taine (Tenas).

Petrapilio moterų 
aukštieji kursai ir im
peratoriškoji teisių mo
kykla pakvietė jį dėsty
ti. 1911 m. Petrapilio uni- - grindinius momentus.

Kovos būta ir seniau — 
rašo Voldemaras, — tik 
ji, deja, ėjusi labai nepa 
togiose lietuviams aplin
kybėse. Jau pačioje savo 
istorijos pradžioje lietu, 
vių tauta praranda savo 
aukštesnįjį luomą. Mat, 
Lietuvos kunigaikščiai, 
išsiųsti didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių valdyti 
viešpatijos pakraščius, 
greit pasiduodavo sveti
mai rusų įtakai. Susi
jungimas Lietuvos su 
Lenkija pagamino naują 
lietuvių tautybei pavojų 
lenkystės pavidale, juo la
biau, kad lenkai nuo pat 
pradžios pradeda žiūrė
ti į lietuvius , kaip į sa
vo vergus. Žinoma, tos 
lenkų pretenzijos iš kar
to sukėlė lietuvių pasi
priešinimą.

Pirmą pasipriešinimą 
Voldemaras mato Švit
rigailos ir vėliau Žygi
manto viešpatavimo lai
kais. Voldemaras laiko 
Žygimantą tautinės polk

versitetas suteikė Vol
demarui docento laipsnį. 
Jis buvo pats pirmasis 
lietuvis, kuris gavo tokį 
laipsnį caro Rusijoje. 
1914 m. jis išvyko studi
jų pagilinti į Italiją ir ki
tais metais į Švediją. Jis 
grįžo 1915 m. į Petrapi
lį, kur kartu su kalbinin 
ku Kazimieru Būga buvo 
pakeltas į ekstraordina
rinius profesorius. Turi
me žinių, kad iki 1918 m. 
lapkričio mėn. profeso
rius buvo parašęs visą 
eilę mokslinių straips
nių rusų, lotynų ir vokie
čių kalbomis ir kad jis 
buvo nuolatinis Brock- 
haus ir Effrono enciklo 
pedijų bendradarbis. Vol
demaro straipsniai lie
tė filologijos, istorijos, 
jurisprudencijos ir pub
licistikos temas.

Pats Voldemaras ra
šė, kad "nuo pat jaunys 
tės gyvai domėjęsis sa
vo krašto ir tautybės pra
eitimi". Jis augo poauš- 
rinėje patriotiškoje lietu- tikos atstovu, o jo varžo
vių aplinkoje. Jis buvo vą Švitrigailą rusų šali

ninku. Nežiūrint to, kad 
Voldemaras kruopščiai 
tyrinėjo šaltinius bei mo
nografijas apie povytau- 
tinę gadynę, istorikas J. 
Jakštas pastebi, jog jisai 
praleido nepastebėjęs A, 
Lewickio veikalo "Pows- 
tanie Swidrygielly", ku-, 
ris tiksliau apibūdino 
Švitrigalilos "vytautinę 
politiką".

Jogailaičiams įsigalė-

vių aplinkoje. Jis buvo 
Lietuvių mokslo draugi
jos narys. 1909 m., Lie
tuviu mokslo draugijai 
minint vyskupo Merke
lio Giedraičio sukaktį, 
Voldemaras skaitė pas
kaitą, 
ka buvo išspausdinta Va
dovo IV tome (1909 me
tais, psl. 261-264).

Voldemaras sakė: "tau 
ta daugiau susideda iš mi 
rusių jų nei gyvųjų. Miru
sieji galingai veikia gy
vuosius. Jei tik gyvieji 
mielai palaiko bendradar- 
biavimąsi su mirusiais 
tyrinėdami jų gyvenimą, 
atjausdami jų aspiraci
jas, skaitydami jų palik
tus raštus... tai tauta bus 
gaji."

Voldemarui rūpėjo tau
tiškumo raidos klausi
mai. Jis rusų kalba para
šė rimtą studiją apie lie
tuvių tautiškumo reiški
nius XV-XVI amžiaus Di
džiojoje Lietuvos kuni
gaikštijoje. Jis aprašė 
tautinę lietuvių kovą nuo 
Vytauto mirties (1430 m.) 
iki Liublino unijos (1569 
m.). Studija pavadinta 
"Nacionalnaja borba v 
Velikom kniažestve Li- 
tovskom v XV i XVI ve- 
kach". Šį veikalą 1910 m. 
išleido Petrapilio moks
lų akademija. Nors "Na
cionalnaja borba" buvo 
tik 39 puslapių leidinėlis, 
jame buvo sukaupta lie
tuviškos orientacijos Lie
tuvos lenkinimo bei pasi 
priešinimo tam vyksmui 
apžvalga. Visa eilė šio 
veikalo teigimų šiandien 
savaime priimame, ta
čiau, reikia atminti, kad 
lietuviškoji istoriografi
ja XX amžiaus pradžioje 
dar buvo vystykluose.

Gaila, kad nėra lietu
viško vertimo, nes Vol
demaras bendrais, bet 
kartu ir rimtais bruožais 
nagrinėja lietuvių tautos 
atsparumą prieš nutau
tėjimą ir nutautinimą. 
Vertėtų čia atpasakoti 
Voldemaro studijos pa-

kurios santrau-

jus, lenkų įtaka skverbė
si per DLK dvarą, o ypač 
per Katalikų Bažnyčią. 
Voldemaras pavaizduo
ja lietuvių atoveiksmį 
prieš lenkinimą. Štai 1451 
m. Vilniaus vyskupas Mo
tiejus Parčovo seime 
energingai protestuoja 
prieš užgaunančius Lie
tuvą unijos akto žodžius: 
Jugo servitutis obnoxios 
— ir — incorporamus, 
invisceramus, appro- 
priamus et unimus ter- 
ras Lithuaniae et Rus- 
siae Regno Poloniae.

Bet tie protestai pa
silieka be vaisių. Lenki
nimo vyksmas eina spar- 
tyn. Jį dar labiau pa
greitina pats krikščio
nybės tolimesnis plėti
masis, nes, lietuviams 
savų kunigų neturint, pir
mais evangelijos skelbė
jais pasirodo lenkai, lie
tuviškai nemokantieji ir 
išmokti nesirūpinantie
ji. Tiesa, pastebi Volde
maras, yra dokumentų, 
įrodančių, kad pasaulie
tiška valdžia stengėsi lie
tuvių kalbą palaikyti. 
Štai Zigmuntas I savo 
rašte, duotame Bišiškių 
bažnyčiai 1520 m., įsa
ko: "sztoby kaplan umiel 
po litowski kazati". Bet 
tas ir panašūs raštai ne 
galėjo lenkinimo proceso 
sustabdyti, tuo labiau, 
kad būta tokių Bažnyčios 
ganytojų, kaip Vilniaus 
vyskupas Jonas,kuriems 
labai rūpėjo lenkų kal
bos platinimas Lietuvoje 
per Bažnyčią.

Polonizacijos negalėjo 
sustabdyti nei išsiplėto
jęs SVI amžiaus Lietu
voje protestantizmas. Au
torius nurodė, kaip refor
macijos vaidmuo Lietu
vos istorijoje visai nėra

(Nukelta į 6 psl.)

Poetas Juozas Mikštas prie savo namo Australijoje.

Melbourne pagerbtas poetas 
Juozas

A. Matuke vič ienė
-- Esu gimęs pagal seną ka

lendorių, -- sako pats poetas,— 
1913 m. kovo 18 dieną, Bėgūnų 
kaime, Dūkšto valsčiuje, Zara
sų apskrity. -- Senoje, pageltu
sioje Dūkšto bažnytėlės metri
kų knygoje yra įrašyti jo var
das ir' gimimo data. Gimęs ūki
ninkų šeimoje, jis netapo arto
ju, bet poetu. Vardai, kuriais 
jis vėliau vadinosi, neberanda
mi metrikų knygoje, nerasime 
jų nei kalendoriuose.

60 metų — amžius žmogaus, 
kuris toli gražu dar nebaigtas 
ir norisi tikėti, kad dar dauge
lis metų jam yra skirta. Poe
to amžius sunku metais nusa
kyti, nes jaunas jis, kaip pava
sario vėjelis ir senas kartais; 
senesnis už seniausią seną.

Poeto kelias nebuvo gyveni
mo vieškeliai lygūs ir platūs, 
tvarkingai atžymėti numeruotais 
kilometrų akmenimis. Poeto §i- 
lainio kelias -- lyg brydė pievo
se, kurią rytas atranda rasos 
sidabre. Praeita žmogaus, pla 
čiu žingsniu, galbūti linksmai 
švilpaujančio. O gal praėjo vy 
ras nuo našto sulinkusiais pe 
čiais; ilgesiu, skausmu, kančia

ir meile nešinas? Praėjo sunkiu 
žingsniu, svyruodamas, gyveni
mu apsunkęs ir apsvaigęs, trem
tinio likimo bandomas. Jo brydė 
ilga, plati, brydė iš toli; iš ten 
dar, kur prisimena: "... Sping
sulė / Burokan įsukta dagtim / 
Prie jos maldaknyges užgulę / 
Rymojom vakarais, naktim./ 
Praėjo žmogus -- turtuolis: "Sa 
ve išdalinęs visiems / Palikęs 
vien širdį beturįs/.O gal praėjo 
elgeta: "Kai nebeliks nei trupi
nių / Ant stalo svetimos tau 
puotos / Tu išsvyruosi po vel
nių / Pakampių vėjų apdainuo
tas/...

Poetas Šilainis save vadina 
kaimo poetu, kaimo ir vargų sū
numi... Kaip tik tuo nuoširdžiu 
paprastumu jis mums toks arti
mas, mielas ir brangus. Poeto 
kalba ne abstraktais ornamen
tuota, bet sava, šilta. Jo žodžiai 
pasiekia širdį ir ir joje ilgai pasi 
lieka. Poetas giliai pergyvena 
tėvynės netekimą: "Palikęskraš
tą gimtąjį brangų / Svetur iškly
dai niūrus, tylus /... Ne, poetas 
ne tylus. Jo kūryba persunkta

(Nukelta į 6 psl.)

JŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

ŠOKIAI IR SAMBŪRIAI m
BRANGI SESUTE,
Ar pastebėjai, sesut, kaip negailestingai mes 

apkrauname savo Ansamblių vadovus įvairių įvai
riausiais reikalavimais? Žinai, jei taip visus mū
sų pogeidžius surašyti drauge, tai gautųsi toks mi
šinys, ‘ 
gauti.

•
nimo

•
svetimųjų tarpe.

• Ansambliai turi išlaikyti autentiško tautinio 
meno išreišką.

• Ansambliai turi išdirbti tokį stilių, kurs 
patrauks savos ir svetimos publikos dėmesį.

• Ansambliai turi būti pajėgūs iš parduodamų 
bilietų pragyventi ir plėstis.

• Ansambliai turi lankyti mažiau pajėgias lie
tuvių kolonijas, tam, kad joms suteikti lietuvišką 
spektaklį, neatsižvelgiant į kelionės piniginįnuos- 
tolį.

• Ansambliai turi pasiekti aukštą technišką ir 
meninį lygį.

• Ansamblio vadovas turi mokėti pritraukti 
lietuvišką jaunimą ir jį įvesti į lietuvišką gyveni
mą, nes esmėje, ansamblis yra lietuvybės mokyk
la.

Tai tiek yra "oficialių" reikalavimų, kurių ke
li vieni kitiems prieštarauja. Pridėkime prie to 
dar vieną neoficialią, bet neišvengiamą vadovų — 
o ypač vadovių — pareigą. Jie juk turi atlikti šir
dies reikalų patarėjo darbą!.... Šalia to, jei ansamb
lio vadovas nebus dar ir geras administratorius, o 
gal dar geresnis organizatorius — jis paprasčiau
siai žlugs su visu savo ansambliu...

Jei šokių vadovas išdirba savitą šokių formą 
ar stilių, jis yra kaltinamas autentiškumo stoka; o 
jei jis laikysis išimtinai tradicinės liaudies šokio 
išraiškos, jis nustos savitumo ir jo pasisekimas 
greičiausiai sumažės... Jei jis gastroliuos su labai 
stambiu sąstatu, jis atliks tam tikrą jaunimo išve-

kad nė mes patys paskui nebenorėtume jo ra-

Ansambliai turi pirmoje vietoje atlikti jau- 
tarpe tautinės dvasios išlaikymo darbą. 
Ansambliai turi atlikti propagandinį darbą

dimo į pasaulį darbą; o jei jis bandys važiuoti su fi 
nansiniai patogesniu, mažesniu sąstatu, jam teks 
atlikti nepopuliarų važiuojančiųjų atrankos darbą. 
Jei jis gastroliuos su veltui duodamais spektakliais 
jis atliks vertingą propagandos darbą, bet turės 
maldauti šalpos iš rėmėjų lietuvių; o jei jis bandys 
gastroliuoti užsienyje ant "komcerinio" pagrindo, 
jis turės tiek priartėti prie profesionalaus lygio ir 
sąstato, jog nebegalės pilnai atlikti jaunimo auklė
jimo darbo...

— Gana, jau gana! — rodos girdžiu Tavo bal
są. — Ką Tu, Jūrate, nori tuo pasakyti?

Štai ką. Pažvelkime į mūsų šokius lyg tie šo
kiai būtų ąžuolas.

K žuolo šaknis tesudaro maži studijinio pobū
džio būreliai, kurių tikslas bus seną šokį, muziką 
ar dainą patiekti autentiškoje formoje ir spektak
lį palydėti rimtais, moksliniais paaiškinimais.

Ąžuolo kamienas jau dabar susideda iš tų gau
siu šokių būrelių kurių gyvuoja ir klesti visur, kur 
tiktai esama lietuvių kolonijų ir lietuviško jaunimo. 
Šie būreliai iš tiesų sudaro mūsų dabartinio šokio 
tvirčiausiąją dalį, nes jie pritraukia stebėtinai 
daug jaunimo.

Ąžuolo lapai ir atžalos tebūnie tie ansambliai 
kurie ieško naujų kelių ar siekia profesionalaus 
lygio, bei išdirba savitus sceninės interpretacijos 
stilius.

Taip suskirstę šokius mes atsiremsime į rim
tą, mokslišką autentiško mūsų šokio išlaikymo pa
grindą, tęsime toliau kiekvienos vietovės šokių bū
relių veiklą, o drauge suteiksime norintiems nau
jovių visišką laisvę ieškoti modernių ar savitų for
mų liaudies šokyje bei bandyti savo laimę tarptau
tiniame profesionalų forume.

Kas svarbiausia, taip suskirstę savo šokius, 
mes palaikysime šokių ąžuolą amžinai gyvą — tu
rės jis syvus, laikysis jis ant tvirto kamieno ir 
galės plačiai auginti naujas šakas.

Su pagarba,
Jūratė
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A. Voldemaras
(Atkelta iš 5 psl.) 

taip skaistus, kaip kaiku- 
rie istorikai skelbia. Re 
formacija turėjo neigia
mą tautai reikšmę. Vol
demaras dėsto, kad griau
damas Bažnyčios autori
tetą, protestantizmas pa
stūmėjęs Lietuvą ne pir
myn, bet atgal — prie 
stabmeldystės, kadangi 
pusiav—stabmeldžiai že
maičiai matydami, kaip 
krikščionys tarp savęs 
nesutinka, turėjo savai
me prieiti išvados, jogir 
patys naujo tikėjimo skel
bėjai nežiną, kaip reikia 
tikėti ir todėl tie žemai
čiai apsisprendė grįžti 
prie savo senųjų dievai
čių. Nors giliau apibūdi
no, Kulviečio kultūrinę 
veiklą, Voldemaras to
liau įrodė, kad lietuvių 
protestantizmas visai ne
daug teturėjo šviesesnių 
veikėjų, o ir tie patys, ku 
rie buvo, rūpinosi dau
giau savaip suprastu 
žmonių sielų išganymu, 
negu lietuvybės palaiky
mu.

Pirmas, kuris supra
to lietuvių kalbos svar
bą, kaip kultūrinio veiks
nio — anot autoriaus — 
buvęs ne kas kitas, kaip 
garsusis Žemaičių vysku
pas kunigaikštis Merke
lis Giedraitis. Jis para
ginęs kunigą Mikalojų 
Daukšą išversti lietuviš
kai Vuiko "Postilę", ir sa 
vo lėšomis ją išleidęs, dė
damas pamatą lietuviš
kai literatūrai. Jis taip
gi sumanęs paruošti lietu
viams Lietuvos istoriją. 
Tam tikslui jisai pakvie 
tęs pas save garsųjį M. 
Stryjkovskį, davęs jam, 
kad ir pasauliečiui, ka- 
noniją, o kada šis para
šė lenkų kalba savo "Lie
tuvos kroniką", ją vysku 
pas savo lėšomis išlei
dęs. Voldemaras’ spėja,
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čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
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Girtavimas ir nusikaltimai okupuotoje Lietuvoje
Tris ilgas skausmin

gas dekadas Lietuvos 
okupantas giriasi ten sta- 
tąs "naują" gyvenimą. 
Tris ilgas skausmingas 
dekadas okupantas rūpės 
tingai formuoja "naują" 
žmogų, kuriam ilgainiui 
tenka sulaukti socialis
tinio "rojaus", neva įgy
vendintos komunistinės 
utopijos. Per tris deka
das nauja karta, kandi- 

kad vyskupas Giedraitis 
tąja "Lietuvos kronika" 
(kurioje lietuvių pradžia 
išvedama iš romėnų atei
vių ir aprašomi garbin
gi lietuvių kunigaikščių 
darbai) — norėjęs šukei 
ti savo tautiečiuose pa
garbą savo praeities ir 
tautišką susipratimą. Ša
lia to, kaip senatorius, 
vyskupas Giedraitis 1576 
ir 1587 m. seimuose gi
na politiškąją Lietuvos 
nepriklausomybę.

(Bus daugiau) 

datai į "rojų", jau turė
tų būti suformuoti, pri
augę ir sustoję, sovieti
ne tvarka, eilutėje prie 
utopinio rojaus vartų.

Taip nėra! Utopinio 
rojaus belaukdami, vi
soje Sovietijoje, įskai
tant ir mūsų nelaimin
gą Lietuvą, žmonės svai 
ginasi alkoholiu. Reži
mas gamina savo paval
diniams marias degti
nės ir apipila savo pa
valdinius alkoholio liū
timis. Tai sena carinės 
Rusijos tradicija: gerki
te ir maištingų minčių 
prieš režimą neužklys į 
jūsų smegeninę!

Lazda turi du galus! 
Girtaujant lengviau "ro
jaus" laukti, bet sunkiau 
žemėje išsilaikyti nejpa- 
triukšmavus, nesimu- 
šant, nenusikaltus. Todėl 
sovietinė spauda jau rėk
te rėkia apie nusikalti
mus, kuriuos sovietiniai 
pavaldiniai, kandidatai į 
utopinį rojų, padaro ant 
kiekvieno žingsnio. Nega- 
Įima gauti maisto davinio, 
negalima, be eilės, gauti 
buities niekučių: šaukš
tų, šukų ar nosinių. Bet 
alkoholio gaminių — pra
šau, kiek gramų atsver
ti?

Geria seni, geria vi
dutiniokai, geria ir jau
nuoliai. Kiekvienas bu
vęs turistas, pargrįžęs 
iš ok. Lietuvos, ir šiek 
tiek atleidęs "apynasrio" 
varžtus, pasakoja kokia 
visuotinė nutautinamos 
kartos nelaimė yra per
dėtas alkoholio vartoji
mas ok. Lietuvoje.

Liudija apie tai ir vie
tinė spauda. ŠtaiT.Stung- 
gurys, Biržų juridinės 
konsultacijos vedėjas ir 
advokatas, girtavimo te
ma kalba "Komjaunimo 
tiesoj" (Nr. 47). Tai šalti
nis, kuriuo tikrai tenka 
patikėti ir jo skelbia
mais daviniais pasibai
sėti. Štai "eilinio" nusi
kaltimo vaizdelis —

"Būdamas neblaivus, 
nepilnametis Romualdas 

Parauka Biržuose, Kęs
tučio gatvėje, smogė į 
veidą piliečiui V., par
trenkė jį ir, pagriebęs 
iš jo krepšį su pirki - 
niais, pabėgo..."

"Kaltinamasis Vytau
tas Ladyga, eidamas na
mo kartu su laiškanešiu
G., kurio krepšyje buvo 
pinigų kolūkiečių pensi
joms išmokėti, parvertė 
jį ant žemės ir jėga at
ėmė pinigus< Nusikalti
mą V. Ladyga padarė, 
būdamas neblaivus..."

79% nusikaltėlių, tvir
tina T. Stungurys, nusi
kalto. būdami girti. Tuos 
nusikaltimus padaro 51% 
jaunųjų alkoholikų, iki 30 
metų amžiaus, visiškas 
sovietinio gyvenimo sąly
gų produktas I

Štai vieno iš tokių, 28 
metų amžiaus, nusikal
timo vaizdelis: "praėju
sių metų rugpiūčio 9 d. 
užuot ėjęs į darbą, jis, 
susiradęs mėgstančių
jų stikliuką draugų, pra
dėjo gerti. O pradėjus, 
sunku buvo liautis. Kai 
gėrimams pritrūko pini
gų, D.U. jų toli neieško
jo: smogęs vienam savo 
kompanijos bendrui, jis 
atėmė iš jo laikrodį. Ki
tą laikrodį jis nusegė 
'taikiai' — nuo miegan
čio girtuoklio rankos. Pi
giai pardavęs abu laikro 
džius, D.U. tęsė 'poky
lį' — žinoma, jau su kita 
kompanija".

Advokatas T. Stungu
rys tvirtina, kad teis
me nenustoja skambė
ję pasiteisinimai:

"Degtinė kalta! Pati
kėkite, blaiviam net min 
tis nekyla taip daryti!"

Jokia naujiena, kad 
nuodai temdo sąmonę ir 
skatina nusikalsti. Dės
to T. Stungurys: "Leng
vus kūno sužalojimus pa 
darė 63% teisiamųjų, bū 
darni neblaivūs. Atvirą
sias asmeninio turto va
gystes ir apiplėšimą — 
94%; pasikėsinimą nužu 
dyti, išžaginti, išžagini
mą, tyčinius sunkius kO-

J. Mikitas ••••
(Atkelta iš 5 psl.) 

troškinančiu gimtinės ilgesiu, ne 
nuraminamu skausmu: "Dabar 
jau sielvarto maldų kalbėt ne
spėju / Kartodamas, kaip mal
dą, vardą Lietuvos /.

Pradžios mokslą poetas, gy
vendamas lenkų okupuotame Vil
niaus krašte, turėjo eiti lenkų 
mokykloj. Lietuviškai išmokė 
Šeimos samdinys Julius Klimas. 
Dar paauglio metuose jis sava
rankiškai išeina į platų pasauli 
ieškoti mokslų ir laimės. "De
ja, nei didelių mokslų, nei lai
mės nekur neradau. Daug kur 
daug ką pradėjau, bet nieko ne
teko užbaigti. Esu tik savamoks 
lis." Poetas žeminasi stoka for
malaus mokslo atestatų, nors 
yra studijavęs laisvu klausyto
ju universitete Lietuvoje. Jis pa
miršta kiečiausiąjį ir griežčiau- 
siąjį pasaulio universitetą, kuria
me nėra "drop outs", nei laisvų 
klausytojų — universitetą gyveni 
mo. Jame diplomuojami tikrieji 
žmonės. Poetas šilainis jo dar 
nebaigė, bet šios sukakties pro
ga norėtųsi užbėgti už akių Pas
kutiniajai Egzaminių Komisijai, 
nes nėra jokios abejonės, kad 
jam nebūtų suteiktas nuošir
daus žmogaus -- tauraus lietu
vio diplomas.

Įgimta ir stipri tėvynės mei
lė nuo mažesns šeimoje, klastin 
goję lenkų priespaudoje išugdė 
tėvynės kovotoją. Už priešvals
tybinius rašinius patenka kalė
jiman. Žiaurūs tardymai, kanki
nimas priverčia pabėgti į Ne
priklausomą Lietuvą, kurioje at
siranda 1934 metais. Kokia trum
putė jam tebuvo laisvė!... Poe
tas tampa kariu, bet ne savo tė 
vynės. Jo paties pasisakymu: 
Ignalinos naujokų ėmimo komi
sijos buvau verčiamas prisiek
ti ištikimybę daugeliui vadų ir 
valdovų. Tapau beveik profesio
naliu tarptautiniu kareiviu ir ka
ro belaisviu". Tarp visųprivers 
tinų priesaikų poetas buvo ir iš
liko ištikimas vienai, vieninte
lei valdovei — Lietuvai. Poeto 
karas dar nepasibaigęs, tėvynė 
dar nelaisva.

no sužalojimus, chuliga
nizmą, transporto prie
monių 'nuvarymą', nepil
namečių įtraukimą į gir
tavimą — 100%".

"Psichinė girtojo bū
sena", sako .Stungurys 
"sudaro palankią dirvą 
nusikaltimui". Jis bevil
tiškai baigia savo raši
nį: "Natūralu, kad atli
kęs bausmę, jis vėl pa
kliūna į teisiamųjų suo
lą. Juk alkoholis — ke
lialapis į nusikaltimą".

Šio baisaus fakto aki- 
vazdoje, mes galime pa
klausti, kodėl "alkoholi
kų rinkai" nepritrūksta 
degtinės, kodėl degtinė 
parduoama taip plačiai, 
kodėl net nepilnamečiai 
laisvai gauna gėralų?

Aišku, advokatas T. 
Stungurys negali atsaky
ti, nors atsakymas toks 
nesudėtingas.

Sovietinė Rusija, kaip 
ir carinė Rusija turi tą 
pat požiūrį į svaigalus. 
Carinė Rusija buvo gar
si savo posakiu "Links
ma gerti Rusijoje!" Ta 
pati gyvenimiškoji "fi
losofija" viešpatauja So
vietinėje imperijoje. Gir
domos ir okupuotos sri
tys, ir mūsų okupuota 
tėvynė. Demoralizuotus 
žmones lengviau tvarkys 
ti. Prasigėrę žmonės ma
žiau jautrūs sunkiam gy 
venimui. Nusikaltimai, 
kuriuos pildo į utopinį 
"rojų" vėzdu varomi žmo- 
nės, režimui netokie jau 
svarbūs. Kad tik nebūtų 
nusikaltimų prieš reži
mą. Magiškas teisme 
pareiškimas "buvau gir
tas", yra dargi savotiš
ka talka "komunizmo sta
tybai". Mat, taip kalba al
koholio vergas, kuris 
yra nepavojingas režimo 
vergas.

(sp)

Rašytojo "kelią poetas pradė
jo 1928 metais pirmuoju savo ei
lėraščiu apie rudenį vystančią 
ROŽę BALTĄJĄ, kuris buvo iš 
spausdintas "Vilniaus Rytojuje". 
Nuo to pirmojo bandymo poetas 
nebenustojo rašyti. Šiandien jis • 
bendradarbiauja įvairių ląisvo- 
jo pasaulio kraštų lietuvių pe
riodikoje išleisdamas J pasau- 
net keletą šimtų eilėraščių. Po 
įvairiais slapyvardžiais jis ra
šo humoreskas, parodijas, eiliuo
tus feljetonus. Yra parašęs ne
maža prisiminimų ir linksmų 
nuotykių iš Latrobe Valley lie
tuvių gyvenimo. Daug rašė lais
vos tėvynės spaudoje. Šiuo me
tu daugiausia bendradarbiauja 
Australijos lietuvių spaudoje. 
Šiuo metū daugiausia bendradar 
Visuomet nuoširdžiai dalyvauja 
tautiniuose minėjimuose ir lite
ratūros vakaruose.

60-tojo gimtadienio proga 
ALB Krašto Valdybos Lituanis
tinė Biblioteka Melbourne, Al
berto Šeikio iniciatyva suruošę 
tame poeto Pagerbimo Vakarebu. 
vo skaitoma jo įvairi kūryba. Po
eto pagerbti susirinko didelis 
skaičius svečių, kas yra mūsų 
aukšto įvertinimo ir meilės Jro, 
dymas. Vargu, ar šiandien daug 
yra poetų taip mylimų, kaipmfl- 
sų kuklus Juozas Mikštas -Silai
nis. Ypatingai svečius sujaudino 
Benedikto Zabielos kompozici
jos, pritaikytos dviem poeto kūri- 
niam: "Aš norėčiau" ir "Upei", 
kurias dainavo Australijos Ope
ros solistas Paulius Rūtenis. 
Poetas Šilainis buvo giliai su
jaudintas išgirdęs save kitų lū
pomis. Po literatūrinės dalies 
sekė iškilminga vakarienė, ku
rioje taip pat dalyvavo daug 
svečių.

Kas per žmogus poetas Šilai
nis?

šiandien jis kasa rudą anglį 
aukštai sėdėdamas žemkasėj Yal 
lourn’o elektros jėgainei ir dai
nuoja tėvynės ilgesį. Jo didžiau
sioji gyvenime svajonė--sugrįž
ti tėvynėn. -- "Ir štai radau pla 
taus pasaulio pakrašty / Ir duo
ną ir pastogę naują / Deja, ir čia 
šios žemės plotai man tušti / Ir 
čia aš tėviškėn keliauju /.

Keliauk, keliauk tėviškėn, Po
ete, dar ilgą eilę metų. Ir mes 
keliaujam su Tavim. Ne metais 
sveikinam Tave; Tavo darbai 
didesni, Tavo meilė didesnė už 
tą metų eilę. Tačiau ir mes te
turime vien širdį Tau dėkingą. 
Tave mylim, esi mūsų, esi mums 
brangus!

OPERATORS
Power Sevving Machine operators 

to work on Singer Zig Zag ma

chine. Good control necessary. 

Steady work, West Oak Lane. 

Call 215-549-9200 for appoint

ment. Phila., Pa. (28-30)

SECRETAR1ES

WANTED 
HUSBANDS

Who unterstand their wives and en- 
courage them to return to business. 
We desperately need experienced sec- 
retaries. tvpists, business machine 
operators, clerks an keypunch opera
tors for

Temporary 
Assignments

Become a BETTINGER TEMPOR
ARY. Be paid Friday the week you 
work. NEVF.R A FEE. \VE‘d love to 

assign you to our cornpanies who 
need and appreciate you būt we can’t 
unless you register with us. Drop in 
at your earliesl convenience. We 
vvelcome Misses & Ms. Too. Sėt: Mrs. 
Thorne for friendly confidential in- 

tervievv.

THE BETTINGER CO.
42 S. 15th St. Suite 1210 

LO 4-0700 
Philadelphia, Pa.

(24-261

MAINTENANCE 
MECHANICS 

PIPE FITTERS 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS
Expanding float glass plant in a 
rural community just southwest of 
Detroit seeks experienced general 
maintenance personnel. pipe fitters, 
and electricians. We offer long term, 
steady employment and excellent 
vvorking conditions. providing career 
opportunities in addilion to a compe- 
titive salary and benefit programs. a 
generous stock purchase plan and 
unique bonus program are provided. 
Other unique features include: All 
employees on salary. no tirne plock 
stalus, and a non-union friendly 
atmosphere.
For additional information call or 
write:

GEORGE TREGLOWN, 

GUARDIAN INDUSTRIES, 
14600 ROMINE ROAD 

CARLETON. MICHIGAN 48117 
TELEPHONE (1) 313-654-6264

(26-32)
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TICKETS NOW ON SALEI

METROPOLITAN OPERA
APRIL 30 THRU MAY 5 IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Apr. 30, Eve: TOSCA 
May 1, Eve: LUCIA Dl

LAMMERMOOR
May 2, Eve: IL TROVATORE

May 3, Eve: CARMEN
May 4, Eve: MACBETH
May 5. Mat: AIDA
May 5, Eve: BARBER OF SEVILLE

• Akt. Vitalis Žukauskas 
balandžio 14 d. atvyksta į 
Clevelandą ir Nauj. parapi
jos salėje duos humoro 
spektaklį Pradžia 7 v. v.

PRICES: $2.50, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $11, $12, $16 (No Tax)
Tiekėte Avallable for All Operas-Not All Prices for Some Operas.

BOX OFFICE: Broadvle* Savings & Loan Lobby, 239 Euclid Ave.-Phono 621-1897 
Open 9:30 A-M.-5:30 P.M. Ubrettos on Sale Knabę Plano used Excluslvely
F##########*##########*#####*###**##*##*##*###***********

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

ALT S-GOS 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS NARIAMS
Š. m. balandžio 15 d., sek

madienį, 12 vai. Europe 
Travel Service patalpose, 
911 E. 185 St. šaukiamas 
visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas. Bus renkama 
nauja valdyba, atstovai j 
Sąjungos seimą ir aptaria
mi kiti aktualūs reikalai.

Nariams atskiri kvieti
mai nebus siunčiami. Pra
šom nesivėluoti, nes salė 
gauta ribotam laikui.

Skyr. Valdyba Franco Corelli

SERGA 
SAVANORIAI-KURĖJAI

CIevelande gyveną Lietu
vos kariuomenės savano- 
riai-kūrėjai K. Eidukaitis 
po padarytos vidurių ope
racijos, apleido ligoninę ir 
sveiksta namuose; J. Kašu
bą antro širdies smūgio iš
tiktas, paguldytas ligoni
nėn.

Linkime mūsų kariuome
nės kūrėjams-savanoriams 
pasveikti.

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

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:

PARAMA LIETUVIŲ 
NAMAMS DIDĖJA

Kovo mėnesį Naujų Na
mų akcijas įsigijo:

Petras ir Marija Titai — 
5 akcijas, Joseph Kavai — 
6, Stasys Mačys (Lith. Vil
lage direktorius) — 20, 
Petras Sadeckas (iškeitė 1 
ir 1 pirko) — 2, Daniel Pa
rulis — 10, Jonas Skavi- 
čius — 2, Malvina Neura 
iškeitė senas į naujas — 
23, Juozas Stempužis, Li
thuanian Village pirm, iš
keitė senas į naujas akci
jas — 3, Pranas Samuolis
— 5, Senelė M. Penkaus- 
kienė ir V. čyvas pirko 
krikštynų proga Andriui 
Penkauskui — 3, Bronius 
ir Jonas šiupiniai (tėvas ir 
sūnus) — 20, Andrexv Skar- 
nulis iškeitė senas į nau
jas — 5, Constancija Gau- 
der — 5, Juozas Bruožas — 
2. Po vieną akciją pirko: 
A. Divorkaitytė, dr. Jim 
Lazak, J. Raulinaitis, Fron
to Bičiulių Sambūris, Gran
dinėlė, L. Keženius, kun. K. 
žemaitis ir Bernice Reilly, 
viso — 8. Ignas Gatautis 
iškeitė 8 senas į 4 naujas
— 4. Be to, po 1 ar 2 senas 
Lietuvių Salės akcijas iš
keitė į naujas, viso — 27.

Vienos akcijos kaina 37 
dol. Viso gauta $1403.50.

Ačiū visiems.
Lith..Village direkcija 

ir Finansų Komisija

• Franco Corelli atliks 
Radames vaidmenį Verdi 
operoje "Aida” ir Mario Ca- 
varadossi vaidmenį Puccini 
operojje ”Tosca”.

Metropolitan opera CIe
velande spektaklius prade
da balandžio 30 d. iki gegu
žės 5 d.

”Tosca” bus statoma ba
landžio 30, ”Lucia di Lam- 
mefmoor” — gegužės 1 d., 
”11 Travatore” — gegužės
2 d., ”Carmen” — gegužės
3 d., ”Macbeth” — gegužės
4 d., "Aida” — gegužės 5 
d. po pietų ir ”Barber of 
Seville” geyužės 5 d. va
kare.

Bilietai parduodami ope
ros kasoje Broadview Sav
ings and Loan Co., 299 Eu
clid Avė., Cleveland Ohio 
44114.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS lietuvei pensinin
kei moteriai. Netoli E. 185 
gatvės. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti savaitės 
dienomis po 3:30 vai. vak. 
telef. 481-7081. (28-29)

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie E. 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobuso. 
Parduoda savininkas. Skam 
binti 3-7 vai. vak. tel.: 
486-6540. (27-30)

Okup. Lietuvoje Kaune š. m. kovo 
20 d. po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 
86 metų amžiaus, mirė

MARGARITA 
KEMĖŠYTĖ-SADŪNIENĖ, 

kun. kanauninko profesoriaus Fabijo
no Kemėšio ir Eleonoros Karvelienės ir 
Juzefos Nasvytienės sesuo. Su jos mir
timi ir mirus čia paminėtiems broliui ir 
sesrims, Vastapų kaimo Domininko ir 
Barboros Kemešiu šeima užbaigė savo 
gyvenimą. A. a. Margarita palaidota 
Kauno kapuose.

Steponas Nasvytis

Tolimoje Lietuvoje
A. A.

EMILIJAI SMAIDRIENEI
mirus, jos liūdinčiai seseriai v. s. A. ŠENBER- 
GIENEl ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Clevelando Neringos Skaučių 
Tuntas ir Vadija

TRUSSES—
BACK SUPPORTS 
ELASTIC STOCKINGS 

EKPERT FITTER ON DU- 
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
W&S 2 AC 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE

Muši be capable of own setup. Ex- 
perienced in short runs to close 
tolerances. Pleasant South Euclid lo
cation. Exce)lent fringe benefits.

DELAVAL 
SPECIAL PRODUCTS 

DIVISION 
4223 Monticello 

Near Grcen Rd. 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(26-35)

MACHINE OPERATORS 
GROWING FIRM NEEDS FULL TIME 
MACHINE OPERATORS ON BOTH 

IST & 2ND SHIFT.

COMPANY PAID HOSPITAL1ZA- 
T1ON, LIFE INSURANCE AND PRO- 

F1T SHARING.

NO SEASONABLE LAY OFFS. 

APPLY 9 A. M. TO 5 P. M.

HI-VOLTAGE EOUIPMENT 
DIVISION

4000 EAST 116 ST. 
CLEVELAND, OHIO 44105 

An Equal Opportunity Employer 
(28-32)

BODY MAN
Ist class only. To do 
body & frame work. 
Name your own price.

1-302-658-8208
(28-32)

WANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

MOLD MAKERS 
For PLASTIC INĮECTION and 

MOLDS 
and 

BRIDGEPORT OPERATORS 
For DOWN RIVER AREA.

Above scale rates, paid hospitaliza- 
tion, live insurance, and other fringe 
benefits.

K. R. MOLD
9505 GROK RD. 

GROSS ILF.. MICH. 48138 
313-675-1400

(26-281

BILLING CLERK
JO1N OUR L1VELY GROUP IN JOB 
you’ll enjoy. You can qualify if you’re 
a high school graduale with at least 
a year of general billing expvrience 
plūs be able to do life typing & help 
answer our busy phones. Full ben
efits, of course. Call for an intervicw 
& start work imme’diately,

John Lorio
SAVIN

BUSINESS MACHINE 
CORP.

450 COMMERCE DRIVE 
FORT WASHINGTON INDUSTRIAL 

PARK. PA.

643-5300
(26-301

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

FIRST CLASS 
TOOL MAKERS 

EXPERIENCED ON GAGĖS «< 
F1X TURĖS.

STEADY WORK & FRINGE 
BENEFITS.

APPLY OR IVRITE 

ENMARK TOOL CO.
1483 5 STF.PHENS DRIVE 

EAST DETROIT. MICH. 48021 
(28-30)

MUELLER BRASS CO. 
Has iintnediate openinK» for experi- 
enced AUTOMATIC SCREW MA
CHINE OPERATOR and/or sėt up.

APPLY HOURLY PERSONNEL 
OFFICE 

1925 LAPF.F.R AVĖ. 
PORT HURON. MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(28-301

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. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

NET* 
YIELD 
PER 
ANNUM 
PAYABLE 
MONTHLY

BACKED BY THE FULL F AITH 
AND CRED1T OF THE UNITED 
STATĖS GOVERNMENT AS 
TO THE TIMELY PAYMENT 
OF BOTH PRINCIPAL & IN- 
TEREST AT THE SECURITY 
RATE.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT

MORTGAGE SEMIES, ING.
1375 Euclid Avenue

Phone 623-3200
Call toll-free anywhere in Ohio

1-800-362-2830
* BASED ON PRICE OF 95% AND 6>/a% SECURITY W1TH 
ESTIMATED 12 YEAR PRE-PAYMENT ON 30 YEAR VA- 
FHA MORTGAGE J.OANS. MINIMUM INVESTMENT $25.000.

JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS 

(JIG AND FIXTURE)
EXPERIENCED WELDING EQUIPMENT RE- 
PAIRMEN AND INSPECTORS — LAYOUT AND 
SAMPLE CHECK.

APPLY: EMPLOYMENT OFFICE
965 CLAIRPOINTE 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT 
DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(26-30)

7 DIENOS 

CHICAGOJE
(Atkelta iš 8 psl.) 

su nemeluotu šiltumu, gal atei 
tyje galėtų būti kiek geriau iš
balansuotas, nes pirmas veiks
mas perdaug perpintas dialo
gais, o trečias — šokiais. Visa 
tai perkoregavus, gal susidary
tų labiau stringanti meninė vi
suma, nors folklorą meno vado
vui ar režisieriui kartais tikrai 
sunku taip laužyti, kaip jis no
ri. Aplamai "Lietuviškų vestu
vių" pastatymas paliko malonų 
(spūdį ir reikia tikėti, kad atei 
tyje šio veikalo lauks visa eilė 
gastrolių.

•ŽIŪRĖDAMAS "Laiškų Lic 
tuviams" metiniam premijų įtei - 
kimo vakare pastatytas scenoje 
dvi operas — G. C. Menotti "Te
lefoną" ir C.A. Debussy "Pa
klydėlį sūnų", drauge su kitais 
500 žiūrovų mačiau scenoje dat 
nuojančius A. Baronaitytė, M, 
Motekaitį, P. Ragienę, V. Radį 
ir J. Savrimą. Pirmajai operai 
akompanavo R. Lampsatytė, o 
antrajai, muzikiniai gana įspū
dingai, M. Motekaitis. Tuo tar
pu Chicagos kronikininkas "Dar
bininke" rašo, kad operoje "Te
lefonas" dainavęs V. Kriščiūnas, 
o abiems operoms akompana
vęs M. Motekaitis. Kronikinin
ko žodžiais, abi operos buvusios 
paruoštos "kruopščiai". Tuo tar
pu mes, 500 žiflovų, kurie tas 
operas pamatėm scenoje, žinom, 
kad dainavo ne V. Kriščiūnas, 
bet padėtį gelbėjęs muzikas M. 
Motekaitis, o jo vietoje akompa 
navo R. Lampsatytė. šių abiejų 
dalyvių vardai prieškoncėrtinė- 
se reklamose buvo kitaip išdės
tyti ar visai neįrašyti. O kores
pondentas prieškoncertines rek
lamas paėmė už tikrą pinigą ir, 
jomis pasinaudojęs, suklaidino 
to laikraščio skaitytojus. Sis 
faktas skelbiamas ne ką nors 
niekinti, bet iškelti tai. kokia di
delė yra rašančio atsakomybė Ir 

on apžvalgos ar ži
nios nepasirašoper valandą. Pa
čiam nebuvus aprašomam įvyky
je, dažnai reikia skambinti ki
tiems, susirinkti ir dar pasitiks
linti žinias taip, kad parašius 
skaitytojai nebūtų suklaidinti. 
Kartais pasitaiko, kad įvykiai 
keičiasi greičiau, negu išeina 
lietuvių laikraščiai. Būna atsiti
kimų, kad kol klaidą pastebi ar 
atitaisai, praeina net 2 savai
tės. Bet prieškoncertinės rėkia, 
mos rimtam spaudos darbinin
kui neturėtu būti visu šimtu pro
centų patikimas žinių šaltinis. 
Si užuomina — tik vienas iš ei
linių atsitikimų. Neseniai rašyt. 
AL Baronas paskaitoje apie mū- 
sų literatūros kritiką pavyz
džiais įrodė, kiek daug faktinių 
klaidų padaro net rimti mūsų 
kritikai spaudoje paskelbtose re
cenzijose.

• Lietuvių Tautinių Na
mų Chicagoje narių susi
rinkime kovo 31 d., kuriam 
pirmininkavo inž. J. Jur
kūnas ir sekretoriavo dr. 
V. Dargis, išklausius pra
nešimus ir apyskaitą, buvo 
išrinkti, vietoj baigusių ka
denciją, 6 nauji direktoriai: 
dr. V. Dargis, B. Kasakai
tis, C. Modestavičius, M. 
Rėklaitis, A. Vengris ir A. 
Visockis.

• Naujasis Jurgio Gliau
dos romanas "SUNKIAU
SIU KELIU” įdomiai vaiz
duoja Lietuvos nepriklau
somybės pradžią — mūsų 
tautos ryžtą eiti nuosavu 
laisvės keliu, M. Sleževi
čiaus vyriausybės sudary
mą, savanorių pašaukimą 
ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus 
Fondas — c/o J. Urbel’s, 
1649 No. Broadway, Mel- 
rose Park, 111. 60160.

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO WOkK ON SHEET METAL FAB- 

RICAT1ONS AND ELECTR1CAL 
CABINETS.

STEADY WORK COMPANY. PAID 
BENEFITS.

INTERVIEW IhfG 8 A. M. to II A. M. 

FORMWELD PRODUCTS CO. 
1530 CO1T AVĖ.

(Go South on E. 152 St. to end of 
Street)

CLEVELAND. OHIO
(2029)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Plačios veiklos dideliam lietuviui, 
Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 
garbės nariui, buvusiam tos Sąjungos 
pirmininkui

DR. STEPONUI BIEŽIUI 
mirus, gilią užuojautą Poniai ONAI 
BIEŽIENEI, dukteriai JOLANDAI ir 
visai giminei reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių. 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba

Tauriam lietuviui veteranui

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, jo žmonai, dukrai ir visiems 

artimiesiems užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi

LITERATŪRINĖ 
POPIETĖ SU R. SPALIU

Rašytojas Romualdas 
Spalis, pastoviai gyvenąs D. 
Britanijoje, atvyksta vieš
nagei į Ameriką, norėda
mas arčiau susipažinti su 
jo apysakos Gatvės berniu
ko nuotykiai generacijos 
įsikūrimu JAV bei jų ir 
kitų lietuvių pasilaikymu. 
Sustos Chicagoje pas studi
jų kolegą Vytautą Girnių 
(5920 So. Rockwell Avė., 
Chicago, III. 60629, telf. 
(312) PR 8-7825).

LST Korp. Neo-Lithua
nia Chicagoje š. m. balan
džio 15 d. Lietuvių Tauti
nių Namų pastogėje, 6422 
So. Kedzie Avė., rengia su
sitikimą, literatūrinę po
pietę su rašytoju Romualdu 
Spaliu. Popietės pradžia 3 
vai. p. p. Lietuviškoji vi
suomenė maloniai kviečia
ma popietėje dalyvauti.

Popietėje rašytoja Nijolė 
Jankutė supažindins daly
vius su R. Spaliu ir jo raš
tija. Studentai neolituanai 
ir Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentai-ės 
paskaitys trumpas R. Spa
lio raštų ištraukas. Įtarpo- 
je neolituanų šokėjų grupė, 
vadovaujama Nijolės Pu- 
pienės, pašoks porą tauti
nių šokių.

Baigus meninę dalį (4 
vai. 15 min.) visi popietės 
dalyviai ir jos programos 
atlikėjai-os kviečiami tose 
pat patalpose pasilikti to
lesnei vakaronei, kavai. Jos 
metu Romualdui Spaliui, 
Dirvos novelių konkurso 
1972 m. laureatui, novelių 
kasmetinio konkurso pradi-

Eugenija ir Juozas
B a r t k a i ,

Danguolė ir Eugenijus
B a r t k a i

Lietuviškos veiklos milžinui

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, gilią užuojautą Poniai ONAI

BIEŽIENEI ir dukteriai JOLANDAI

reiškia ir kartu liūdi

Didžiam lietuviui

A. A.

DR. STEPONUI BIEŽIUI 

mirus, velionio žmonai, dukrai ir vi

siems artimiesiems nuoširdžią užuojau

tą reiškia ir liūdesiu dalinasi

Vincentina, Jonas ir Algis 
Jurkūnai, 

Ramunė ir Gintautas 
V i t k a i

Vilties Draugijos šimtininkui ir

Dirvos rėmėjui
A. A.

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, jo žmonai ir dukrai bei artimie

siems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Tauriam lietuviui, visą gyvenimą Lietuvai 
dirbusiam,

I)R. STEPONUI BIEŽIUI
mirus, velionio žmonai, dukrai ir visiems arti- 
’■ Lesiems užuojautą reiškia

Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai

Barbora ir Teodoras 
B 1 i n s t r u b a i

Mielam Bičiuliui

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, žmonai ONAI ir dukrai JOLAN

DAI reiškiame nuoširdžią užuojautą

; /___ .8
• | f
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Ruošiantis Laisvojo Pasaulio Lietuvių Gydytojų S-gos suvažiavimui, kuris (vyks gegužės 26-27 d.d. 

Chicagoje, Sheraton-Chicago viešbutyje, buvo sušaukta dr. Lipskių namuose spaudos konferencija. 
Nuotraukoje grupė dalyvių. Iš kairės: dr. Lipskis, P. Petrutis, V. Kasniūnas, J. JanuŠaitis, A. Baronas, 
dr. Lipskienė, LPLGS pirm. F. Kaunas, III. LGD-jos Moterų vieneto pirm. L. Dargienė ir A. Pužaus-
kas.
• DU SVARBOS suvažiavimai 

(vyko Chicagojekovo 31 -- balan
džio 1 d.d. savaitgalyje. Kovo 
31 d. Chicagon buvo sulėkę 23 
Balfo direktoriai ar jų (galioti 
atstovai į Balfo direktorių tary
bos specialų suvažiavimą. Kaip 
žinia, Detroite (vykusiam Bal
fo seime balsų dauguma buvo nu
tarta Balfo centrinę (staigą iš 
New Yorko perkelti ( Chicagą. 
Bet New Yorko 100-tasis Balfo 
skyrius tam pasipriešino ir ame 
rikiečių teisme užvedė bylą tiks-

ninkas - mecenatas Simas 
Kašelionis, dalyv a u j a n t 
Vilties-Dirvos atstovams, 
įteiks laimėtąja premiją. 

lu (rodyti, kad Detroite (vykęs 
Balfo seimas buvo neteisėtas, 
Š( kartą Chicagon suvažiavusi 
Balfo direktorių ar jų atstovų 
dauguma, posėdžiams praėjus 
labai taikingoj nuotaikoj,vienbal
siai patvirtino,kadBalfocentras 
yra teisėtai perkeltas ( Chica
gą ir buvęs centras New Yorke 
balandžio 14-15 d.d. turi perduo
ti Chicagai savo įstaigoje esan
čius visus dokumentus, bylas ir 
kitą turtą. Balfo direktorių spe
cialiam suvažiavime Chicagoj 
nepasirodžius Balfo direktorių 
tarybos pirm. kun. Martinkui.ir 
jam neatsiuntus savo (galioto at
stovo, nauju direktorių pirminin
ku išrinktas detroitiškis žurn. 
Vladas Selenis. Tikimasis, kad 
Balfo raktiniuose postuose atsi
stojus valdybos pirm. Marijai 
Rudienei ir direktorių tarybos 
pirm. VI. Seleniui, o juos šimtu 
procentų remiant didžiajai dau
gumai direktorių, į didelės Bal
fo šeimos narių eiles vėl sugrįš 
vienybė ir plauks gausios aukos 
pagalbos reikalingiems bro
liams lietuviams.

• KIEK SKIRTINGOS nuotai
kos buvo LB Chicagos apygar
dos atstovų suvažiavimas, (vy
kęs balandžio 1 d. senosiose 
Čiurlionio galerijos patalpose, 
kuriame, "Draugo" pranešimu, 
dalyvavo 123 rinkti atstovai ir bū- 
rys svečių. Suvažiavimas užtru
ko net devynias valandas ir ne
mažai laiko sugaišta visai nerei
kalingiems smulkiems ginčams. 
Šiame suvažiavime dominavo 
milžiniška dauguma tų žmonių, 
kurie pasisako prieš bent ko
kius organizuotus ryšius su 
okup. Lietuva ir atstovauja dau. 
giau konservatyvią bei gana gau
sią lietuvių visuomenės grupę 
Tai (rodo ir suvažiavimo apra
šymas "Drauge", kur sakoma, 
kad suvažiavimo metu visais bal
sais buvo nutarta iš LB Chica
gos apyg. v-bos narių atleisti V. 
Zalatorių, o salėje buvusį E. Šu. 
laitį paprašyti išeiti iš posėdžio 
salės. Manau, niekas negali pri
kišti, kad taip pasielgta nedemo
kratiškai, nes visi tie atstovai, 
kurie šiame suvažiavime balsa
vo, prieš tai buvo išrinkti jų 
apylinkėse atstovauti savo sky
rius šiame apygardos suvažia
vime. V. Zalatoriaus vietoje i 
apygardos v-bą (eisianti E. Na- 
rutienė. 

džių vedamo Lietuvių radijo fo
rumo kovo 31 d. programa. Stu
dijoje dalyvavo ir oro bangomis 
kalbėjo šie Chicagos Liętuvių 
operos valdybos nariai: V. Ra- 
džius, V. Momkus, J. Vidžiū
nas, R. Vaitkevičienė, B. Ma
čiukevičius ir Smolinskas. Po
kalbį pravedė lietuviškų tos va
landėlės programų pranešėjas 
Vyt. Kasniūnas. Pokalbis įvyko 
istorinę dieną ta prasme, kad 
1957 m. kovo 30 ir 31 d.d. vyko 
pirmosios iš šio kolektyvo iš
plaukusios operos — Verdi "Rl- 
goletto" spektakliai ir kad tada 
buvo padarytas pirmasis gerai 
pasisekęs bandymas, iš kurio 
išsivystė ilga bei kūrybinga Chi
cagos Lietuvių operos egzisten
cija. Iki šiol jau pastatyta 16 
spėrų, duota iš viso 50 spektak
lių ir per tą laiką mūsų opero
se pasirodė net 45 (vairūs daini
ninkai. 16 operų pastatymas kai
navo apie 500,000 dol. Artėjan
tiems "Carmen" operos spektak 
liams, kurios premjera (vyks 
balandžio 28 d., iki to laiko jau 
buvo parduota apie ketvirtis vi
sų turimų bilietų. Tai esąs ne
blogas ženklas. Gaila, kad šios 
nenuobodžios programos metu 
(grįsęs superlatyvas "nepapras
tas", pokalbio vedėjo, o vėliau ir 
pačių dalyvių valandos laikotar
pyje buvo panaudotas virš 20 
kartų. Iš to lyg susidarė (spū
dis, kad mūsų opera nebestovi 
žemėje, bet skraido padangėmis. 
O jai užtenka ir žemiškos gar
bės, nes ji savo darbu ir kūry
biniais atsiekimais nusipelnė 
užtektinai užsitarnautos pagar
bos, kurią saldūs superlatyvai 
tik temdo. Kaip reikia praves
ti panašias programas, turėtu
mėm pasimokyti iš "Margučio" 
vedėjo P. Petručio, kurio klau
simai dažniausia būna taiklūs 
ir net provokuojantys. O Vyt. 
Kasniūnas yra taip pat prave
dęs nemažai (domių programų.

• LIETUVIŠKOS VESTUVES 
"Grandies" šokėjų statytos ba
landžio 1 d. Jaunimo centre, su
traukė didžiulį būr( gražios pub
likos, kad a.a. A. Valentino žo
džius kartojant, "nė uodas nebe
galėjo snapo (kišti į salę". Spek
taklis vyko Jaunimo centro di
džiojoj salėj. Spektaklio meno 
vadovė buvo I, Smieliauskienė, 
rež. J. Valentinas, choro vado
vė sol. A. Simonaitytė ir t.t. 
Spektaklis, kurj publika sutiko

(Nukelta ( 7 psl.)
• CHICAGOS LIETUVIŲ ope

rai buvo skirta M. ir inž. A. Ru

Gertrūda ir Povilas 
D a r g i s

Pittsburgh, Pa. DANUTE BRUŠKYTE, A. Valeišaitės išraiškų šokių studijos 
pirmaujanti šokėja. Jaunimo Centre Chicagoje.

IFot^ Archyvo nuotrauka
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