
f liecuvos^

Nocionalina 
^■Mažvydo 

ibiblioteka y

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103. TELEPHONE: 431-6344

LIV. Gegužė — May 2, 1969 Nr. 35

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DE GAULLE KRITUS
JO PAMOKA NIXONUI: ALŽIRAS IR VIETNAMAS

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Prancūzijoje įsiviešpa
tautų chaosas, tačiau

Kai šios eilutės buvo 
rašomos, generolas de 
Gaulle iš dabarties ką 
tik buvo įžengęs į isto
riją. Ne fiziškai, bet dau

Gen. de Gaulle praėjus} pirmadienį pasitraukęs iš Prancūzijos 
respublikos prezidento pareigą, ir šalia jo kandidatuojąs J prezi
dentus Pompidou.

giau dvasiniai. Teoretiš
kai, jis gal dar kartą ga
lėtų grįžti valdžion, jei

LIETUVOJE
VILNIUJE PADARYTA 

SUDĖTINGA OPERACIJA
Balandžio 14 dieną Vil

niaus klinikinėje ligoninėje 
buvo atlikta sud^ding" šir
dies operacija — pakeisti 
trys sutrikę širdies vožtu
vai. Operacijos metu širdis 
buvusi sustabdyta ir pava
duota dirbtiniu kraujo apy
takos varikliu 80 minučių. 
Operacijoje dalyvavo 25 
specialistai, vadovaujami 
prof. Algimanto Marcinke
vičiaus. Operacija buvo pa
daryta Vincui Kiudeliui, 
elektrosuvirintojui iš Gilio- 
girio kaimo, Plungės rajono. 
Ligoniui 40 metų amžiaus.

MIRĖ VYRIAUSIAS 
LIETUVOS ČEKISTAS
Balandžio 18 d. ”po ilgos 

sunkios ligos” mirė Vilniu
je Aleksandras Gudaitis- 
Guzevičius, pastarųjų kelio
likos metų laikotarpyje gar
sintas kaip "Lietuvos TSR 
liaudies rašytojas”, bet dar 
nelemčiau Lietuvoj pasižy
mėjęs, kaip pirmas vyriau
sias čekistas - enkavedistas 
1940-41 ir 1944-45 metais.

A. JURGELIONIUI
75 METAI

Balandžio 14 d. 75 m. am
žiaus susilaukė gydytojas 
Antanas Jurgelionis. A. Jur
gelionis buvo vienas iš uo
liųjų fizinio auklėjimo bei 
lavinimo skatintojų Lietu
voj. Jis buvo pirmas 1934 
metais įsteigtų Kūno kul
tūros rūmų direktorius, 
taip pat tais laikais plačiai 
paplitusios Sporto Rūmų 
Talkos — ”Sporūtos” orga
nizatorius.

Romas Rudys iš Klaipė
dos balandžio pradžioj Juo
dosios jūros pakrantėje įvy
kusiose Sovietijos dvirati
ninkų lenktynėse (28 km., 
apie 17 mylių) laimėjo pir
mą vietą ir aukso medalį.

Komandinėse lenktynėse, 
kuriose dalyvavo 13 koman
dų, lietuviai irgi laimėjo 
pirmą vietą. Lietuvių ko
mandoje važiavo R. Rudys. 
A. Berankis, V. Dragašius, 
A. Rutkauskas ir P. Knieža.

(ELTA) 

praktiškai ta galimybė 
yra sunkiai patikėtina 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad prancūzų 
dauguma, atrodo, yra nu
sistačius žengti vidurio 
keliu su mažesniu polin
kiu į dešinę negu į kai
rę.

Ironiška, kad gen. de 
Gaulle neturėjo jokio rei
kalo referendumu dar 
kartą rizikuoti savo kar
jeru. Jo partija turėjo 
absoliučią daugumą sei
me ir tokiu būdu valdy
mas buvo užtikrintas. 
Antrieji parlamento rū
mai — senatas, kuriame 
gaulistai neturėjo daugu
mos nėra reikšminga ins
titucija. Nebent tuo at
veju, kad prezidentui mi
rus ar pasitraukus, kaip 
dabar, senato pirminin
kas eina prezidento pa
reigas iki naujų rinkimų, 
kurie turi būti pravesti 
30 dienų laikotarpyje. 
Bet de Gaulle, atrodo, 
buvusi padėtis buvo jo 
garbės įžeidimas. Lai
mėjus prezidento rinki
mus tik per antrą balsa
vimą (per pirmą balsa
vimą jis negavo reikia
mos absoliučios daugu
mos), jam labai knietėjo 
referendumu įrodyti, 
kad prancūzai dar su juo. 
Už tat jis referendumą 
susijo su administraci
nėm reformom, kurios 
kiek pertvarkytų ir de
centralizuotų provincijų 
administraciją bei pa
keistų senato sudėtį. Re
ferendumas parodė, kad 
de Gaulle tautoje turėjo 
tiek pat pasekėjų kiek 
per paskutinius preziden
to rinkimus: daugumą jie 
gali laimėti tik atveju, 
jei rinkėją pastato prieš 
radikalų klausimą: aš ar 
komunizmas. Bet kadan
gi šį kartą tokįklausimą 
jam nebuvo kaip pastaty
ti, jis ir negavo reikia
mos daugumos. Jo epo
chai buvo padarytas ga
las, lygiai kaip anksčiau 
ar vėliau turėjo pasibaig
ti ir kitų 2-jo pasaulinio 
karo didžiųjų viešpata
vimas: Roosevelto, Chur- 
chillio ir Stalino.

Pirmas įspūdis yra 
toks, kad de Gaulle pa
sitraukimas neturės di

delės įtakos greitu lai
ku, ypač jei nauju pre
zidentu būtų išrinktas 
Pompidou. Pasikeitimas 
turėtų ateiti palyginti lė
tu tempu. Savaime aišku, 
kad naujas prezidentas, 
kas jis būtų, neturės tiek 
asmeniško svorio, kiek 
de Gaulle. Ir tokiu būdu 
ilgainiui turėtų išaugti 
ministerio pirmininko 
vaidmuo. Bet, visados 
reikia pridurti, politi
koje niekados negali bū
ti tikras.

Paliekant Prancūzijos 
vidaus padėtį ateičiai, no
rėčiau sustoti prie de 
Gaulle įtakos, kad ir ne
tiesioginės prezidentui 
Nixonui. Turiu galvoje 
paraleles tarp Alžiro ir 
Vietnamo karų. Kaip ži
nia, de Gaulle gavo pro
gos grįžti valdžion svar
biausia dėl to, kad pran
cūzams buvo labai nusi
bodęs Alžiro karas. Fak- 
tinai jį kariai pasikvie
tė, kad jis tą karą lai
mėtų. Iš tikro tačiau iš
ėjo, kad jis karą baigė 
kapituliacija, bet ne su
kilėlių, o pačių prancū
zų, ko nedrįstų padaryti 
nė viena kita vyriausy
bę. Ir dėl to jo prestižas 
ne tik nenusmuko, bet 
net pakilo. Kiekvienu at
veju po Alžiro karo lik
vidacijos jis liko valdžiom 
j e dar 8 metus. Iš to 
aiški pamoka Nixonui: 
pabaik Vietnamo karą, 
taip kaip de Gaulle pa
baigė Alžiro. Juk ir Ei- 
senhoweris nebaigė per
gale Korėjos karo ir tas 
nepakenkė jo prestižui. 
Kodėl nepasekti dabar 
de Gaulle pavyzdžiu Al- 
žire? Amerikoje esama 
nemažai įtakingų asme
nų, kurie tokią išeiti at
virai siūlo.

Svarstydamas tokią ga
limybę National Review 
komentatorius James 
Burnham nurodo skirtu
mą tarp Prancūzijos ir 
JAV. Pirmoji, ir atida
vusi savo anksčiau turė
tas pozicijas, liko paly 
ginti saugioje padėtyje 
dėl to, kad JAV yra tie
siogiai suinteresuotos 
os saugumu. Tarp jos 

ir galimo agresoriaus iš 
Rytų yra Vokietija su 
amerikiečių įgulom joje. 
Amerika atsisakiusi sa
vo politikos Tolimuosiuo
se Rytuose ir toliau turė
tų pasitikėti tik savo jė
ga, o ne, pvz. Prancūzi
jos, kuri, kaip nežiūrė
si, vistiek yra antraeilė, 
jei ne trečiaeilė valsty
bė.

Kitaip sakant, jei Viet
namas įrodytų, kad JAV 
yra lengvai pažeidžia
mos , nereiktų ilgai lauk
ti naujų ir didesnių Viet
namu. Tos pačios nuomo. 
nės yra ir londoniškis 
’Economist', kuris ne
seniai samprotavo: "Bū
tų tikras atsidavimas 
iliuzijai pagalvoti, kad 
JAV gali sutikti su kom
promisine taika, kuri bū
tu lygi jų pasitraukimui, 
ir kartu išlaikyti savo pa
tikimumą (credibility)

A.A. JONAS VASILIAUSKAS, buvęs Lietuvos Valst. Baleto 
Teatro artistas.

BOSTONE MIRĖ BALETININKAS 
JONAS VASILIAUSKAS

Ištiktas trečio širdies 
priepuolio, balandžio 26-27 
d. naktį Bostono miesto li
goninėj mirė buv. Lietuvos 
Valst. Baleto Teatro artis
tas Jonas Vasiliaus
kas.

Lietuvių Enciklopedijos 
XXXIII tome St. S. paskel
bė gana išsamią J. Vasi
liausko biografiją. Norėda
mi velionį pagerbti (jis bu
vo dosnus Dirvos rėmėjas), 
čia skelbiame tas žinias iš
tisai:

Jonas Vasiliauskas (g. 
1905. VIII. 3 Biržuose) liet, 
baleto artistas. Mokėsi su
augusių gimn. Kaune, 1924 
Valst. teatro vaidybos stu
dijoje, 1925-28 to paties te
atro baleto studijoje. 1919 
įstojo Lietuvos kariuome
nėn savanoriu ir dalyvavo 
kovose su bolševikais Biržų, 
Pušaloto ir Joniškėse. 1923 
dalyvavo Klaipėdos sukili
me. V. buvo 1922-24 Šaulių 
s-gos, Tautininkų s-gos (me
nininkų apylinkės), Jauno
sios Lietuvos s-gos, Savano- 
rių-kūrėjų, Medžiotojų d-jos 
veikloje. 1928 baigęs baleto 
studiją, V. buvo priimtas į 
Valst. teatrą, kuriame, kaip 
baleto artistas, dirbo iki 
1944. Jo sukurti svarbesni 
baletiniai vaidmenys: Mie- 
gančioj gražuolėj vienas iš 
keturių princų, šechereza- 
doj — šashas, Kopelijoj — 
Kopelijus, Spragtuke ir kt. 
baletuose daugiausia reiš
kėsi charakterinėse rolėse. 
1932-36 V. buvo baleto tru
pės seniūnas, ypač daug pri-

Azijoje. Ir ne tik Azijo
je; nūdieniam sumažėju
siam pasaulyje patikimu
mas yra nedalinamas." 

Dėl viso to, Nixonas, 
nors ir labai raginamas, 
neturėtų pasekti de Gaul
le Alžiro pavyzdžiu. Pra
laimėjimas yra pralai
mėjimas. Prancūzija ir 
de Gaulle galėjo jį pra
gyventi, JAV būtų daug 
sunkiau, jei iš viso ta ri
zika būtų pakeliama. 

sidėjęs prie Lietuvos Valst. 
baleto gastrolių organizavi
mo Monte Carle ir Londone. 
Būdamas seniūnu, turėjo 
nemaža įtakos baleto trupės 
stiprinimui ir jos meninių 
pastangų ugdymui. 1933-40 
V. buvo Baltijos meno agen
tūros vadovas Kaune. Bend
radarbiaudamas toje agen
tūroje su baleto artistu A. 
Butkum ir Zacharinu, su
rengė dainininkų F. šalia- 
pino, Tito Schipos, Toti dėl 
Monte, T. Menotti, Darsen- 
val, pianistų A. Rubinštei- 
no, Hoffmannoz:smuikinin
ko Cimbalisto, dirigentų 
Breisacho, Coatso, L. Ble- 
cho, Hoesslino, Dobroveno, 
Šteinmano, Dėl Campo ir kt. 
gastrolės Valst. operos te
atre. 1944 pasitraukė į Vo
kietiją. Tas sritis okupavus 
anglams, V. organizavo ir 
vadovavo mūsų operos ir 
baleto artistų pasirodymus 
anglų kariuomenei ir liet, 
tremtiniams. 1947 dirbda
mas su baleto artistu A. 
Butkum ir B. čionaičiu, V. 
pastatė baletą Kopeliją 
Augsburge, su kuriuo ap
lankė eilę stovyklų Vokieti
joje. 1949. XII. 22 atvyko į 
JAV ir apsigyveno Bostone, 
Mass. čia jis aktyviai daly
vavo ALT S-gos Bostono 
skyriaus veikloje. Be to, jis 
padėjo žmonai organizuoti 
baleto studiją, su kurios 
mokiniais Bostone pastatė 
Delibo Kopeliją, surengė ei
lę koncertų ii- baletinių pa
sirodymų. Aktyviai dalyva
vo Bostono lietuvių kultūri
niame ir visuomeniniame 
gyvenime.

Su velioniu Jonu Vasi
liausku Bostono lietuviai at
sisveikino balandžio 28 d. 
vakare J. Lubino laidotuvių 
namuose. Gausaus draugų 
būrio palydėtas į kapines, 
buv. baleto artistas J. Va
siliauskas palaidotas Bosto
ne balandžio 29 d. rytą. Li
ko našlė T. Babuškinaitė- 
Vasiliauskienė ir dukra 
Svetlana su šeima. Dirvos 
vardu Joms reiškiama nuo
širdi ir gili užuojauta. Ve
lioniui tegu būna lengva 
svetingos Amerikos žemė.

IEŠKO VANDENS 
IR SMĖLIO...

<r
Klydo, kas iš pernykš

čių pranešimų buvo su
sidaręs įspūdį, jog Lie
tuvoj dabar jau gauna
mas apčiuopiamas kie
kis "savos naftos". Ba
landžio 6 dieną Komjau
nimo Tiesos atstovas 
teiravosi Vilniuje pas 
V. Mikalauską, Geologi
jos valdybos viršinin
ką, kaip ten yra su 
Gargždų gręžiniais, iš 
kurių praėjusių metų bir
želio pradžioj ėmusi 
trykšti nafta, anot laik
raščiuose skelbtų prane
šimų. Ar iš jų gaunama 
naftos?

— Ne, — atsakė virši
ninkas: — Mes atlikome 
reikalingus tyrimus ir 
gręžinius uždarėme. Tai
gi jie neeksploatuojami. 
Naftos gavyba — jau ne 
geologų reikalas. Gręži
nius perduosime naftos 
gavybos organizacijom, 
kai tokios bus įkurtos 
mūsų respublikoje. O 
mes toliau tęsiame naf
tos paieškas.

Toliau Geologijos val
dybos viršininkas aiški
no, jog jau įrodyta, kad 
Lietuvos vakarinės da
lies gelmėse naftos yra. 
Tačiau, sako, kiek tos 
naftos yra, kur naftin- 
giausi plotai, tai dar 
klausimai, į kuriuos at
sakymo tuo tarpu nėra. 
Užtat ieškojimas esąs 
dar plečiamas. Iki at
einančių (1970) metų pa
baigos esą planuojama 
išgręžti apie 45 kilomet
rai gręžinių, t.y., apie 
20 gręžinių po daugiau 
kaip 2000 metrų. O to
liau būsią gręžiama dar 
daugiau.

Sakytasis Geologijos 
valdybos viršininko pa
aiškinimas primena, tie
sa, ir be to aiškų daly
ką, būtent, kad toji Ge
ologijos valdyba ir pora 
šimtų lietuviu geologų 
tuo naftos ieškojimu at
lieka darbą, panašų į 
priežodinio mauro dar
bą ("Mauras savo darbą 
atliko, mauras gali eiti") 
Būtent, šiems geolo
gams liepta ieškoti. Kai 
ras, galės "eiti",nes, jei 
bus kas naudoti, tai nau
dos rusų naftos gavybos 
organizacijos, tai yra, 
įmonės. Lietuvoj, su
prantama, tokių įmonių 
iar nėra, ir jos nesku
ba atsikraustyti, kol ge
ologai neištyrė, ar apsi
mokės kraustytis.

Turi geologai Lietuvoj 
ir ne tokio "mauriško" 
darbo. Tai hidrologiniai 
tyrimai.

— Mūsų miestai, — 
sako Geologijos valdy
bos viršininkas, — pra
dėjo jausti požeminio gė
lo vandens trūkumą. 
Prieš kelerius metus 
ypač aštriai vandens pro
blema iškilo Klaipėdai. 
Dabar ši problema iš
spręsta — netoli nuo uos
tamiesčio, Minijos ka
nalo zonoje, aptikome ne
mažas požeminio van
dens atsargas. Ieškome 
vandens ir kitiems mies
tams. Vandens atsargos

(Nukelta į 2 psl.)
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VĖJAS IŠ VAKARŲ
LIETUVOS LAISVES SIEKIMAS IR IŠEIVIJA

mavusią skaitytojų nuo
monę"...

Šis "Dirvos" teigimas 
nėra priimtinas nuosai
kiai galvojančiam, de
mokratiniame krašte

PO PIETŲ KRYŽIUM
------------- VL. RADZEVIČIUS ---------- -

Praėjusiam numery
je, aptardami Čekoslo
vakijos įvykius iš 'lie
tuviško taško', mes turė
jome prieiti prie opti
mistinės išvados, kad 
tie įvykiai, nepaisant jų 
tragiško nepasisekimo, 
anksčiau ar vėliau žada 
didesnę ar mažesnę lais.- 
vę Lietuvai. Kartu ir 
įspėti, kad bet koks no
ras šioje normalioje ei
goje 'bendrauti', būtų tik 
'meškos patarnavimas'. 
Tai, žinoma, nereiškia, 
kad bet koks išeivijos po
litinis veikimas yra ne
reikalingas ar žalingas. 
Jis gali turėti reikšmės 
ir ne tik patenkinti mū
sų sąžinės reikalavi
mus. Jo tikslas, tačiau, 
turi būti to paties — lais
vės Lietuvai — siekimas 
tik kitomis priemonė
mis. Juk jei JAV-bės iki 
šiol dar nepripažino 
Lietuvos okupacijos, ko
dėl mes patys turime jas 
pralenkti?

Tiesa, niekas negali 
tikėtis, kad JAV imtųsi 
ir ryžtųsi Lietuvą išva
duoti. JAV politika yra 
ir turi būti pagrįsta jos 
pačios interesais. Tie 
interesai reikalavo So
vietų Sąjungos sunaiki
nimo tada, kada JAV tu-

Ieško vandens 
ir smėlio...

(Atkelta iš 1 psl.) 
jau paskaičiuotos 22 Lie
tuvos miestams.

Tos atsargos, deja, 
esančios nepakankamos. 
Geriausia, esą, būtų su
kūrus vieną vandens tie
kimo sistemą visai Lie
tuvai. Tada, sako, van
dens trūkumą vienoj vie* 
toj būtų galima užpildyti 
iš kitur, kur dar yraper- 
tekliaus. Bet tam nėra 
lėšų, todėl tuo tarpu ban
doma kiekvienoj vietovėj 
išsiversti vietinėmis ga
limybėmis. Pavyzdžiui, 
ties Taurage rengiasi po
žeminius vandens rezer
vuarus "pamaitinti" tam 
tikrais gręžiniais nuleis
tu upės vandeniu, kuris, . 
tikimasi, besisunkda- 
mas per natūralius že
mės filtrus gerai išsi
valys. Toks paviršinio 
vandens valymo "prietai
sas" būtų žymiai piges
nis. Jeigu Tauragėje jis 
gerai veiks, tai tuo bū
du būsią naudojamasi ir 
kituose miestuose.

Trečia geologų darbo 
sritis Lietuvoj yra ieš
kojimas žaliavų statybi
nėms medžiagoms: smė
lio, žvyro, molio,t klin
čių... Praėjusiais me
tais esą perduota nau
doti 12 tos rūšies medžia
gų telkinių, jų tarpe — 
25 milionų kūbinių met
rų smėlio telkinys Varė
nos rajone, Sandrupyje.

Nors vandens ar sta
tybinių medžiagų ieško
jimai bei atradimai to
li gražu ne toki sensa
cingi kaip naftos atradi
mai, bet jie Lietuvai šiuo 
metu svarbesni už naf
tos ieškojimą, kadangi 
vandens ir namų reikia 
ir Lietuvos žmonėms, 
ne tik atėjūnams, o iš 
naftos dabartinėj Lietu
vos padėty labai menka 
paguoda. (ELTA) 

rėjo atominės bombos 
monopolį, tačiau tam ta
da nebuvo pasiryžta ir 
šiandien šaukštai jau po 
pietų. Ir sovietai turi ato
minių bombų, kurios ga
li padaryti nepakenčia
mų ir nepriimtinų nuosto
lių.

Lietuvos okupacijos 
nepripažinimas išplau
kia iš vis ai kitokios kon
cepcijos, būtent, ameri
kiečių noro suorgani
zuoti taiką teisiniais pa
grindais. Iki šiol tas no
ras buvo pas merktas ne
pasisekimui. Šiandien 
Washingtono adminis
tracija ir iš kairės ir iš 
dešinės yra raginama 
tartis dėl taikos išeinant 
ne iš buvusių teisinių san
tykių, bet faktinės, per 
keliasdešimt metų nusi
stovėjusios padėties.

Tačiau iki šiol tai ne
pasisekė ir šiandien Va
karuose manoma, kal
bant su prezidento pata
rėju prof. Kissingeriu, 
kad didžiųjų valstybių ne
riboto viešpatavimo lai
kai praėjo. Prezidentas 
Nixonas viešėdamas Eu
ropoje daugiau klausėsi, 
negu dėstė. Iš dalies tai 
dėlto, kad abi supervals
tybės — JAV ir Sovietų 
Sąjunga — galėdamos su
naikinti viena kitą ir rei
kalui esant likusįpasau- 
lį, laikosi susikibusios, 
palikdamos veikimo 
laisvę mažesnėm valsty
bėm. Ir toji laisvė vis 
daugiau auga. NATO per
gyvena krizę. Dėl to, kad 
niekas rimtai netiki toli
mesne sovietų agresija. 
Daugeliui europiečių, 
kaip ir amerikiečių, at
rodo, kad sovietai turi 
pakankamai vargo su jau 
pagrobtų tautų virški
nimu ir naujų užkaria
vimo nesiekia. Prieš tai 
dar kalba kai kurie fak
tai. Sovietų viršūnės, 
priešingai amerikiečių, 
dar nesijaučia pasieku
sios savo galios kulmi
nacinio punkto. Jai dar 
rūpi įtaka Viduržemio 
jūroje, Indijos vandeny
ne, Pacifiko erdvėje.

WANTED AT ONCE
CRAFTSMEN

TOOL & DIE MAKERS 
SCREW MACHINE-SĖT UP

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED 
TOOL & DIE MAKERS AND SCREW MACHINE 

OPERATORS AND SETUP MEN
EXCELLENT WAGES WITH OPPORTUNITY FOR 

ADVANCEMENT

Company Benefit Programas Includes:
★ Life Insurance ★ Company Paid Pension Plan
★ Hospitalization ★ Paid Holidays And Vacation
★ Major Medical

APPLY CALL OR WRITE TO EMPLOYEE 
RELATIONS MANAGER

EXIDE POWER SYSTEMS DIVISION 
ESB INCORPORATED

P. O. Box 1797, Sumter, South Carolina 
(803) 469-8511

(33-36)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILL OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 
RAD1AL DR1LL OPERATORS 

LATHE OPERATORS
Ist & 2nd Shifts

Steady work. Long program. Full fringe benefits. Overtime 
an top rates.

SIMPLEX CORP.
7621 INTERVALE DETROIT, MICHIGAN 48238

(30-36)

Tas noras eiti į prie
kį neatpalaidavo nuo bė
dų ir keblumų. Šiandien 
sovietai negali padiktuo
ti savo valios nei Arti
muosiuose Rytuose nei 
kitur. Yra lokalinių pajė-- 
gų, kaip pavyzdžiui, Iz
raelis, kuris nesiskai
to nei su viena didžiųjų 
galybių. Ar jų skaičius 
didės ar mažės, šiandien 
sunku tikrai pasakyti, 
tačiau atrodo, kad pirmo
ji galimybė turi daugiau 
šansų. Gal ir Kremlius 
neteks apetito.

Kiekvienu atveju, iš
eivija gali sudaryti savo 
spaudimo jėgą, kad ir la
bai nežymią, kuri gali 
veikti į JAV ir net Euro
pos valstybių viešąsias 
nuotaikas. Žinia, tokia 
veikla visados surišta 
su pavojum pasitarnauti 
tik svetimų valstybių 
žvalgybos įstaigoms, ku
rių pareigūnų pažadai 
visai neriša jų vyriausy
bių rankų. Tokio liūdno 
patyrimo turime nema
žai. Bet tai neturėtų at
imti drąsos bet kokiam 
veikimui. Nepaisant at
eities nepramatomumo, 
kol kas viena aišku: nelik
viduokime patys to, ko 
dar svetimieji nenori pri
pažinti. 'Bendravimas' 
su kraštą valdančiais ne
įmanomas , tačiau para- 
lelis to paties tikslo — 
laisvės — siekimas ne 
tik įmanomas, bet ir rei
kalingas.

(vm)

rago
DĖL SPAUDOS 
ETIKOS...

Šių metų balandžio 
mėnesio 25-tos dienos 
"Dirvos" vedamajame 
pavadintame "Spaudos 
etika", randame gerų 
minčių mūsų spaudos 
bendradarbiams. Tačiau 
su viena mintimi aš ne
sutinku, būtent, kad "ne
galima laikraštyje skelb
ti priešiškų minčių, ku
rios pažeistų susifor-

gyvenančiam žmogui. To
kie spaudos metodai ne- 
atatinka šių dienų rei
kalavimams. Jie prakti
kuojami totalitarinės 
sistemos spaudoje. Tai 
yra jų metodai. Jie 
mums nėra priimtini ir 
tai yra viena iš priežas
čių dėl kurių mes aplei
dom savo kraštą.

Be to, ši vedamojo 
mintis nėra logiška. Vi
sų pirma, niekas nežino 
kokią suformuotą nuomo> 
nę turi laikraščio skai
tytojai, o, jeigu ir žino
tų, tai dar nereiškia, kad 
kitokia nuomonė yra ma
žiau vertinga ir neturi 
teisės spaudoje pasi
reikšti. Idėjos ir nuomo 
nės kinta. Tai kodėl ne
galima jų diskutuoti? 
Man neaišku.

Jeigu praeityje būtų 
laikytasi tokių spaudos 
varžtų, tai vietoje pro
greso mes dar vis tikė
tume, kad žemė yra 
plokščia ir stovi vietoje, 
o saulė sukasi apie ją.

Dr. D. Degesys
KODĖL SIUNČIA LĖTUS 
LĖKTUVUS ŽVALGYTI?

Vytautas Meškauskas, nagri
nėdamas Dirvoje nr.32 užs.po
litikos reikalus Korėjos klausi
mu aprašė ir apie laivyno žval
gybos lėktuvo nušovimą, pami
nėdamas, kad ui būta lėto, ne
ginkluoto ir seno lėktuvo. Kad 
u trijų žodžių informacija kar- 
uis be reikalo nenervuotų skai
tytojo (štai, Amerika siunčia pa- 
vojingon žvalgybon niekam tiku
sius lėktuvus!) ir jam nesuteik
tų perdaug klaidinančios nuomo
nės, norėčiau tą V. Meškausko 
trumpą informaciją praplėstu

Amerikos karinas oro pajė
gos nedraugiškų kraštų pakraš 
čių stebėjimui naudoja įvairiau
sio tipo lėktuvus. Vieni iš jų 
yra lėti, o kiti (kaip naujausias 
SR71) greiti. Kaip greitieji, taip 
ir lėtieji lėktuvai turi savo spe
cifinius žvalgybos tikslus bei už
davinius. Pav. pats greičiausias 
iš jų — SR71 turi visiškai skir
tingą paskirtį nuo prie Korėjos 
numušto lėktuvo EC 121.

Kalbėdami apie lėčiau ar lė
tai skrendančius žvalgybos lėk
tuvus turime susipažinti su jų 
tikrąja paskirtimi. Lėtokai 
skrenda lėktuvai, kaip anksčiau 
minėtas EC 121 arba greitesnis 
Strateginės Oro Komandos RC 
135 (perdirbtas iš Boeing 707 ke
leivinio lėktuvo) yra sunkiai 
elektroniniais įrengimais bei ku
ru apkrautos mašinos, kurių 
veikimą žvalgybos laiku galėtu
me palyginti su elektrinio dul
kių siurblio darbu, šie lėktuvai 
lėtokai skrisdami savo daugy
be įrengimų į save "įtraukia" ir 
užregistruoja juostose nedrau
giško krašto pakraščių radaro 
bei kitų karinės reikšmės tiksė
jimų veiklą. Savaime supranta
ma, kad greitai skrendąs šios 
paskirties "siurblys" gero "va
lymo" nepajėgs atlikti.

Lėtai skrendančio lėktuvo įre- 
korduotos juostos, grįžus iš mi
sijos, yra specialistų "klauso
mos" ir gaunama labai vertin
ga tų nedraugiškų pakrančių ka
rinės veiklos "fotografija".Kaip 
matome, šios paskirties lėktu
vai negali būti greiti, nauji ar 
ginkluoti. Net ir greitesniųjų 
tos paskirties lėktuvų greitis 
būna sumažinamas įrengimais, 
kurie būtinai viena ar kita for
ma iš lėktuvo liemens yra įsi
kišę. Kam teko matyti šios pa
skirties lėktuvus, tai gali patvlr, 
tinti.

Visi lėtieji šios paskirties lėk
tuvai neturi jokių šansų apsisau
goti nuo naikintuvų. Be to, jų mi
sijos paprastai visad būna slap
tos todėl bent iki šiolei buvo ne
pageidaujama bet kokia naikin
tuvų apsauga, vengiant atkreipti 
į juos nedraugiškos akies dėme
sį.

Tačiau prisimenant apie aukš
tosios žvalgybos greituosius lėk
tuvus (kaip U2 ar SR71) būtų jau 
kita istorija, šie lėktuvai savo 
greičiu ir kilimo lubomis yra 
vienintėliai, kurie gali savo ma-

PA BALT IEČIŲ BENDRADARBIAVIMAS
Vykdydama pernai Adelaidėje įvykusios Baltų 

Konvencijos pageidavimus, Australijos Baltų Tary
ba paruošė detalius planus estų, latvių ir lietuvių 
bendradarbiavimui plėsti. Tie planai suskirstyti į 
tris dalis. Pirmoji apima jaunimą, antroji — me
ną ir tautodailę, trečioji — organizacinius reika
lus.

Pastačius jaunimo reikalus pirmoje vietoje, 
Australijos Baltų Taryba siūlo: a) organizuoti pa
baltiečių sporto sąjungą; b) rengti tarpusavio spor
tines varžybas ir pabaltiečių olimpiadas; c) jungti į 
organizacinį vienetą pabaltiečių tautinių šokių gru
pes ir d) organizuoti jaunimo sekcijas tiek centre, 
tiek lokalinėse Baltų Tarybose.

Pereidama prie meno ir tautodailės, Baltų 
Taryba pasiryžusi suorganizuoti Pabalti jo meninin
kų sąjungą, organizuoti Pabaltiečių Meno parodas; 
tyrinėti galimybes tas parodas pravesti muziejuo
se ir meno galerijose.

Trečioje uždavinių grupėje Baltų Taryba nu
sistačiusi stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą su 
lokalinėm Baltų Tarybom ir steigti naujas, pir
moj eilėj Brisbanėj, Geelonge, Newcastle (šiose 
vietose lietuvių kolonijos gana veiklios, nors ir nė
ra gausios).

Du organizacinės struktūros sumanymai jau ne
siriboja vien Australija, bet veržiasi į platesnius 
vandenis. Pirmiausia, Baltų Taryba šiuo atveju stu
dijuoja galimybes suformuoti Pasaulinę Pabaltiečių 
Tarybą. Australijos Baltų Taryba prie šio darbo, 
atrodo paskatino Vliko pirmininkas dr. Valiūnas, 
kuris viešėdamas Australijoj buvo pakviestas ir 
dalyvavo šios Baltų Tarybos posėdyje. Kaip lietu
vių atstovai Baltų Taryboje (V. Linkus ir J. Jona- 
vičius) teigia, dr. Valiūnas savo kalboje padaręs 
pirmąsias užuominas pasaulinės pabaltiečių orga
nizacijos reikalu. Buvusi priimta ir atitinkama re
zoliucija. Antrasis šios srities užsimojimas nu
kreiptas netarpiškai į JAV. Australijos Baltų Ta
ryba pažada visas savo jėgas organizuojant Ameri
koje Demografinį Pabaltijo Komitetą.

Nors Baltų Tarybos darbus kuriam laikui buvo 
apstabdęs reikalas sutelkti visas jėgas prieš rau
donosios armijos choro įsileidimą į Australiją, ta
čiau vistiek kaikurie minėtų užsimojimų, ypač kas 
liečia jaunimą, jau yra įgyvendinti: įsteigta Pabal
tiečių Sporto Sąjunga ir suorganizuota pirmoji pa
baltiečių sporto olimpiada, kuri vyksta Adelaidė
je, š.m. balandžio 25-27 dienomis. Visos trys tau
tybės šiai olimpiadai suvežė pačius pajėgiausius sa
vo sportininkus. Olimpiadai atžymėti žymi Austra
lijos lietuvių menininkė, skulptorė Ieva Pocienė pa
gamino atitinkamą ženklelį, kurį gaus kiekvie
nas olimpiadoje dalyvavęs sportininkas.

Baltų Taryba teigia, kad atpuolus raudonar
miečių klausimui, tuojau po tradicija virtusio bend- 
ro trėmimų minėjimo, visas .dėmesys bus koncen
truojamas į numatytų užsimojimų pilnesnį įgyven
dinimą.

***
• PO VISOS eilės susltrukdymų, prašymų, protestų, praėju

sių Australijos Lietuvių Dienų prezidiumui pavyko sudaryti šiek 
tiek lėšų, kad būtų galima paremti tose Dienose dalyvavusius kul
tūrinius vienetus. Penkiems į Adelaidę tada suvažiavusiems cho
rams ir trims tautinių šokių grupėms Prezidiumas proporcingai 
išskirstė 1260, kuriuos sudarė likutis iš Lietuvių Dienų pajamų 
($760) ir Krašto Valdybos parama ($500).

Lietuvių Dienų prezidiumui vadovavo aktyvus adelaidiškis vi
suomenininkas Juozas Lapšys, o finansus tvarkė ekonomistas K. 
Pocius.

Nežiūrint didelių atstumų, pagal nusistovėjusią tvarką į Lietu
vių Dienas Australijoj kultūriniai vienetai vyksta savo lėšomis. Vie
toje jiems parūpinama nemokamai nakvynė ir maistas pas lietuvius 
tos kolonijos, kur rengiamos Lietuvių Dienos.

• AUSTRALIJOJ šiuo metu operų sezonas. Po visas kraštų sos
tines važinėja Elizabeth Teatro Operos trupė, kurioje dalyvauja ir 
žinomas lietuvis Paulius Rūtenis, populiariai čia vadinamas skra
jojančiu Vaidila. Atvykęs į betkurią krašto sostinę, jis tuojau su
siriša su vietos lietuviais ir paberia jiems krūvas savo sumanymų 
meniniam gyvenimui pagyvinti. Dažnai jis pats tiesiog kimba į dar
bą, o jau užsukęs, keliauja kitur.

• AMERIKOS lietuviams irgi gerai žinomas dailininkas Le
onas Urbonas š.m. balandžio 30 atidarė Melbourne (Viktorijos 
sostinėj) savo individualinę, jau dvyliktą meno parodą. Ji vyksta 
garsiojoj Macąuarie meno galerijoj ir truks iki gegužės 12 dienos.

šiai parodai dailininkas pateikia net 180 savo kūrinių, kurie 
užima dvi galerijos sales. Pirmoje salėje bus pastoviai išstatyta 
16 didelių darbų, o antroje salėje darbai bus keičiami kasdien, vie
nus nuimant, kitus iškabinant.

Kartu su šia žinia "Mūsų Pastogė" skelbia ir liūdną naujieną: 
netikėtai Sydnejų užklupę tropikiniai lietūs užtvindė dailininko L. 
Urbono garažą, ir sugadino dalį ten laikomų paveikslų maždaug 
40.000 dolerių vertės.

• MŪSŲ vyriškajai pusei Australijoj gresia pavojai netekti le
miančio žodžio lietuviškuose reikaluose. Energingos Melbourno 
lietuvės pradėjo groti pirmu smuiku melbourniškių įsigytuose Lie
tuvių Namuose. Dabar jų pavyzdžiu žada pasekti Sydnėjaus lietuvės 
kurioms nusibodo laukti, kol vyrai susitars kur ir kokius Lietuvių 
Namus įsigyti. Jos per spaudą kviečia sydnėjiškes "sukilti", nu
versti ten esantį kažkokį garažą, kad susigėdę vyrai ateitų joms į 
talką lietuvišką gūžtą susukti.

nevruotėmis net ir moderniau
sius naikintuvus "pamesti".

Reiktų taip pat skaitytojo dė
mesį atkreipti ir J kai kuriuos 
dalykus, apie kuriuos šiuo atve
ju nekalbama nei prezidento, nei 
žinių pranešėjų lūpomis. Dėl tos 
priežasties tai būtų dar vienas 
atsakymas, kodėl karo kirvis

kartais nemėginamas taip grei
tai iškastu

Kaipo pavyzdį galėtume pri
siminti prieš metus Beringo jū
roje nušauto RB 47 istoriją. Tetų 
ka pastebėti, kad du išlikusius 
gyvus šio lėktuvo įgulos narius 
rusai grąžino atgal.

V.S.
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STIPREKIME SAVYBĖJE

k J

Lietuvos laisvės sie
kimas išeivijos lietuvių 
gyvenime šiuo metu reiš
kiasi įvairiomis krypti
mis, įvairiais būdais ir 
tą kiekvienas daugiau ar 
mažiau pergyvename, 
vienu ar kitu būdu prie 
tos idėjos siekimo pri
sidedame. Tai nėra vien 
politinis, kurios nors 
vienos partijos reikalas. 
Tai yra visos tautos, vi
sų susipratusių lietuvių 
rūpestis. Tame darbe 
dalyvauja visos lietuvių 
organizacijos ir paskiri 
asmenys, kurie patys 
turi bent kiek geros va
lios ir noro prisidėti savo 
įnašu. Ir juo organizaci
ja yra stipresnė savo vi
duje, juo ji daugiau gali 
duoti naudos ir bendra
me Lietuvos laisvinimo 
darbe.

Visų organizacijų,kar
tu ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos, kuri 
šiemet švenčia savo 20 
metų įsikūrimo sukaktį 
Amerikoje, tikslas yra 
pirmoj eilėj stiprėti sa
vo vidaus veikloje, būti 
aktyviais nariais ir do
mėtis lietuviška Lietu
vos laisvinimo politika, 
veiksniais ir jų veikla, 
nes juo stipresni bū
sim savybėje, juo toliau 
ir sėkmingiau plauksim į 
tarptautinius vandenis.

Tačiau, stiprinant or
ganizacijos veiklą vidu
je, nereiškia užsidary
mą, izoliaciją savybėje. 
ALT S-ga kaip tik savo 
veiklą plečia pilna to žo
džio prasme. S-gos atsto
vai aktyviai reiškiasi 
Amerokos Lietuvių Tary
boje, BALFe, įvairiuose 
fonduose net savus fon
dus dažnai nuskriausda-
mi. Sąjungos nariai re
mia kiekvieną mūsų tau
tos nepriklausomybės 
siekime teigiamai besi
reiškiančią veiklą, nežiū
rint kokia organizacija 
ir kokios srovės žmogus 
tai atliktų.

Būdami gausi ir stipri 
organizacija savybėje 
efektingiau galėsime 
reikštis, svaresnį balsą 
turėsime ir tarptautinėj 
politikoj liečiančioj Lie
tuvos reikalus. Jei kiek
vienas narys vienu ar ki
tu būdu savo įnašą ati
duos pirmoj eilėj savo 
vidaus stiprinimui i*r, sa
vaime aišku, jis nenu- 
vers kalnų svetimųjų po
litiniuose įvykiuose, bet 
greitai galime reaguoti 
laiškais į Lietuvą liečiant 
čius klaidingus svetimos 
spaudos pasisakymus, 
patikslinimais, protes
tais. Tai yra kiekvieno iš 
mūsų pareiga, kuris pir
miausia ką nors neigia
mo pastebime. Tai ne 
vien laisvinimo veiksnių 
darbas bei rūpestis.

Toks reagavimas bus 
daug sėkmingesnis, kai 
mes nebūsime vien Są
jungos nariu, bet ir ame
rikiečių politinių org-jų 
aktyviais nariais.

Malonu priminti, kad 
iš mūsų tarpo iškiliųjų 
narių jau turime visą 
eilę tokių aktyvių net ga
na giliai įleidusių šaknis 
į svetimas partijas, ku
rių pirmtaku buvo a.a. 
A. Olis, dabar E. Bart
kus, V. Abraitis, S. Gu
das ir daug kitų, bet tai 
tiktai mažuma. Jų reikia 
daug daugiau.

Prisimindami artė
jantį ALT S-gos seimą, 
turime iš anksto ruoštis, 
kad jis, kaip vyriausias 
Sąjungos reikalų spren
dėjas, atsižvelgdamas į 
laiką ir gyvenimo tikro
vę feO Kitų svarbių klau
simų, aiškiai ir nuošir
džiai pasisakytų, kuriuo 
keliu toliau eisime, sa
vų idealų sieksime, ku
rie yra tie patys, bet lai
kui bėgant, gyvenimo są
lygoms ir žmonėms kei
čiantis tenka nuolatos 
ieškoti vis naujų, geres
nių, prieinamesnių ke
lių Sąjungos uždavi
niams įgyvendinti. Tų 
naujų kelių beieškant ten
ka labai budėti, kad iš 
tiesaus ir garbingo ke
lio nepasuktume į vin
giuotą, siaurą šunkelį, 
į kurį nuolatos mus gun
do tautos priešas komu
nizmas per savo patikė
tinius įvairioje spaudo
je.

Nors organizacijos 
kryptį numato jos užsi
brėžti tikslai ir uždavi
niai, įsakmiai numatyti 
jos įstatuose, bet kiek
vienos org-jos ateitis 
didele dalimi priklauso 
ir nuo jos vadovybės su
manumo ir energijos,su
gebėjimo konkrečiais 
darbais eiti prie savo 
uždavinių bei tikslų įgy
vendinimo. To sumanu
mo ir pasiaukojimo sa
vo pareigoms netrūko 
dabartinei S-gos vado
vybei, kurios pirmininku 
yra Teodoras Blinstru
bas, nariais Vaclovas 
Mažeika, Mečys Valiu
kėnas, Bronė Paplėnie- 
nė ir Kazimieras Po
cius. (eč)

Kviečiame į 
ALTS seimą

• Amerikos Lietuviy Tau
tinės Sąjungos sukaktuvi
nis Seimas šaukiamas New 
Yorke, š. m. gegužės 30 ir 
31 dienomis. Seimui rengti 
komitetas ir S-gos Valdyba 
tikisi susilaukti gausaus 
vienminčių dalyvavimo. Sei
mo dalyviai turės progos iš 
esmės pasisakyti ir aptarti

LIETUVIIĮ BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDŽIAI
Balandžio 19-20 d.d. 

Chicagoje Jaunimo Na
muose posėdžiavo tre- 
čiojoj sesijoj JAV Lie
tuvių Bendruomenės ta
ryba. Jos sudėtyje yra: 
37 bendruomenės renka
mi nariai ir su sprendi
mo galia dalyvauja apy
gardų pirmininkai, o taip 
pat ir centro valdybos na
riai, tokiu būdu susidaro 
52. Iš jų šioje sesijoje 
pirmąjį posėdįužsiregis- 
travo 46, tačiau keletas 
jų antros dienos posė
džiuose jau nesirodė. Ta
rybą posėdžiams sukvies tyni tarybos nariai. Ne- 
tė ir juos vedė tarybos 
prezidiumas. Patiekta 
septyniolikos punktų dar
botvarkė ir visi jie, tie
sa, gerokai juos vienus 
su kitais painiojant, buvo 
paliesti, daugiau ar ma
žiau diskutuoti. Posė- 
džis pradėjo ir pirmąjį 
sesijos tarpsnį pirminin- bereikalingai atėmė ne- 
kavo J. Kapočius, tary
bos prezidiumo pirminin 
kas, o vėliau vienas poki 
to jį pakeitė vicepir
mininkai: dr. P. Vilei
šis, 
kun. 
sekr. 
kas.

Sudarytos mandatų, re
zoliucijų ir kt. komisi
jos, patvirtintas perei
tosios tarybos sesijos 
gražiai ir detaliai sura
šytas protokolas, sukė
lęs eilę pastabų. Išklau
sytas šiltas gero darbo 
linkėjimas, kurį Lietu
vos Atstovo J. Kajecko 
ir savo vardu išreiškė 
Gen. Konsulas dr. P. 
Daužvardis. Nežinia, ar 
tai jau naujo bendruome
nės posūkio pasėkoj, ar 
per neapsižiūrėjimą, se
sijoj nesimatė kitų cent
rinių organizacijų atsto
vų.., Visokiu atveju, at
rodytų, tokią praktiką 
reikėtų panaikinti, nes ji 
nepasitarnauja lietuviš
kam 'reikalui, geres
niam susipratimui. Pra
sidėjo pranešimų, apys
kaitų sriautas. Laimei, 
eilė pranešimų buvo pa
ruošti ir sesijos daly
viams ir svečiams iš
dalinti į rankas, tačiau 
ateičiai reikėtų pagal
voti, ar negalima suras
ti lankstesnį būdą tuos 
klausimus svarstyti ir 
tarti. Neabejotinai refe
rentams nereikalinga ta
rybą įtikinėti atliktojo 
uždavinio ar darbo pras~ 
mingumu, kaip šį kartą 
padarė šokių šventės ko
miteto pirmininkas. Už
tenka pateikti apyskaitą 
4 r išvadas.

Pranešimų eilė: cent
ro vald. pirmininko 
Broniaus Nainio, vald. 
narių — Švietimo Ta
rybos pirmininko J. Ka
valiūno, Bendruomenės 
Kultūros Fondo ir Te
atro pirmojo festivalio 
pirmininko A. Kairio, 
centro vald. iždininko K. 
Dočkaus, o taip pat III—

kun. V. Dabušis,
J. Jutkevičius ir 
Arvydas Barzdu-

S-gos veiklos pliusus ir mi
nusus ir pasiūlyti konstruk
tyvių reformų, kurios ga
lės patarnauti visos tauti
nės srovės veiklos uždavi
niams.

Valdyba kviečia visus ap
sispręsti ir Seime dalyvau
ti, nes šis sukaktuvinis Sei
mas sieks darnesnės tauti
nės srovės veiklos ir ieškos 
naujų kelių lietuvybei stip
rinti ir Lietuvai laisvinti.

Iki pasimatant New Yor
ke — Sąjungos sukaktuvi
niame Seime! 

sios Tautinių Šokių Šven
tės Komiteto pirmininko 
dr. L. Kriaučeliūno. Re
vizijos komisijos aktus 
apie patikrinimą kasos 
ir vedamų knygų, atskai
tomybės (Lituanus ad
ministracijoje, LB cent
ro valdyboje ir III Šo
kių šventės komitete) 
perskaitė V. Kasniūnas.

Pradedamos bendruo
menės veiklos klausi
mais bendros diskusi
jos. Šiuo metu išeina su 
nepasitikėjimo centro 
valdybai pareiškimu sep- 

žiūrint, kad "prezidiu
mas nutarė pristatyti ... 
JAV LB Tarybos sesi
jos pasisakymui" (iš 
prez. kovo 6 d. rašto), 
vistik prezidiumo siū- 
lomoj darbotvarkėj tas 
klausimas buvo išleis
tas. Jo iš naujo kėlimas 

maža laiko ir gerokai 
įaudrino tarybos narius. 
Pirmininkaujantieji ne
pajėgė diskusijas reikia
mai vesti. Į kalbėtojo tri
būną viens po kito žings
niavo tarybos nariai, 
savo mintimis ir pareiš
kimais bei siūlymais ai
žė paskiras sritis, ne
jausdami jokio reikalo 
telktis prie paskirų klau-. 
simų. Tarytum susitarę, 
nemaža dalis kalbėtojų 
tiesiog nenorėjo daly
kiškai diskutuoti ir 
svarstyti centro valdy
bos aplinkraščiais ir vė
lesniais ėjimais pada
rytą posūkį. Veltui dis
kusijų tėkmėje Dr. P. Vi
leišis šiltu žodžiu nuro
dinėjo, kad reikia ieš
koti naujos bendradar
biavimo formulės, o ne
sitenkinti užgirti centro 
valdybą ar pasmerkti ją. 
Taryba negirdomis pra
leido ir Kun. J. Borevi- 
čiaus SJ, konstruktyvų 
pasiūlymą, kviečiantį 
esamą tarp veiksnių san - 
tykiavimą, rūgimą, pra
skaidrinti bendru visų iš
sisakymu ir susiprati
mu. Kai iš salės pasigir
do balsai, siūlantieji 
kun. J. Borevičiaus for
mulę tuojau pat svarstyti 
tai tuo metu pirmininka
vęs kun. V. Dabušis šal
tai reziumavo: "Prašau 
pasiūlymą perduoti re
zoliucijų komisijai". 
Centro valdybos ėjimais 
sudarytą padėtį mūsų 
bendruomenėje, taikliai 
apibūdino vienas iš sep
tynių nepasitikėjimo pa
reiškimą pasirašiusių
T. Blinstrubas. Jis aiš
kino, esą nepasitikėji
mo klausimas buvo iš
keltas ne dėl balsavimo 
bei sudarymo laimėtojų 
ir pralaimėtojų, nes pasi
rašiusiems tarybos na
rių pasiskirstymas ži
nomas... Bet pasirašiu
sieji taip pat gerai žino 
lietuviškosios visuome
nės pasiskirstymą. Ir 
reikėtų vieną kartą iš
siaiškinti LB ir ALTos 
santykiai, nepažeidžiant 
lietuviškų reikalų ir ne
skaldant lietuvio pajėgu
mo...

Iš kitos pusės, centro 
vald. narys A. Šantaras 
siūlo tuojau pat balsuoti 
pasitikėjimo klausimą, 
palygindamas tą veiks
mą, kaip analogišką li
goniui, pasiduodančiam 
gydytojo nuožiūrai svei
katą tikrinti... I paklau
simą ar pasitikėjimo 
klausimą centro valdy
bai reiškiant, centro val
dybos nariai taip pat da

lyvauja sprendime ar su
silaiko, tarybos prezidiu
mo sekr. A. Barzdukas, 
remdamasis amerikie
čių praktika, pareiškia, 
kad taip,centrovald. na
riai gali spręsti... O, 
tarytum, norėdamas ge
riau auditoriją nuteikti, 
dr. P. Kisielius pareiš
kia, esą čia nėra ko 
daug aimanuoti dėl 
ALTos, nes po penkių 
metų jos nebus". Jis, 
kaip gydytojas, pasiraši
nė j ąs mirties liudiji
mus, žinąs...

Po jo kalbėjęs tary
bos narys Dr. B. Matu
lionis pasebėjo, kad 
taip siaurai statyti klau
simą, kaip kad daro Dr. 
Kisielius, negalima. 
Esą miršta ne tik se
nieji lietuviai... Be to, 
LB centro valdybos 
veiksmai paliečia ne 
vien tik Amerikos Lie
tuvių Tarybą, o visą pla?- 
čiąją ir įvairiai pasi
skirsčiusią lietuvišką vi
suomenę. Jis vardina 
eilę organizacijų ir laik
raščių, kurie esą pareiš
kę susirūpinimą ir prie-, 
šingą nusistatymą ... ne
gu kad bendruomenės 
centro valdyba. Siūlo 
klausimą svarstyti es- 
mingiau ir plačiau. Kan. 
V. Zakarauskas stebisi 
centro valdybos užsikir- 
timu savajame kelyje. 
Esą jis gavęs nelemtąjį 
š.m. sausio 26 d. centro 
valdybos aplinkraštį, tuo 
jau atkreipęs pirmininko 
dėmesį ir prašęs tuoj pat 
klausimą peržiūrėti... 
Tačiau centro valdyba tą 

ŠIS BEI TAS
• Tautinės dainos kultūrai išlaikyti mums privalu ir šiandien dau

giau ir jautriau vertinti tą sritį. Didžiosios dainų šventės tebus mū
sų pasiilgstama tūkstančių tautiečių sueiga ir kultūrinis pasididžia
vimas. Betgi negana vien chorams išskirtinai palikti šią dvasios gro
žio ir džiaugsmo išraišką. Mes visi, jauni ir seni, galime gyvai Į- 
glaudinti savo buitin gražias dainas, jas mėgti, jų daug mokėti, bet 
kuriam susibūrime (ar ir vienišumo momentu) jas dainuoti. Todėl 
reikia vengti šioje srityje sustingimo, įkyraus kartojimosi. Net ir 
solistams galėtų pabosti dainuoti vis apie "bakūžę",.. Svarbu vis 
susikurti naujų tekstų bei melodijų. Teorganizuoja, pvz,, kuris 
veiklesnis choro vienetas kasmetinį konkursą. Ar nebūtų didi pas
kata patiems daininkams, o ir visuomenei nuolatos — laukti rink
tinės dainos gimstant? Surasti šimtinę ar pora dolerių nebūtų sun
ku, o įspūdis nemažas: spauda aprašo, premija duoda progą ypatin
gai šventei, visuomenė sudominta, o ir įteikėjai (mecenatas ir orga
nizatoriai) pajunta džiaugsmą, atlikę reikšmingą kultūrinį darbą. 
Dainos mėgėjai, pamėginkite vykdyti!

• Esame dainų tauta. Tikrai nemažą dainų lobį pa veldėjome iš sa
vo senolių, kurie ir baudžiavų varge bei skurde kūrė dailius lyri
nius posmus bei gaivias melodijas -- tuo būdu ir meno grožio ilge
sį tenkino, ir sunkią buitį lengvino. Dainuota ne vien būriais, kaip 
talkose, vestuvėse, vakaronėse ir kt., bet ir pavieniui. Ypatingai 
jaunimas, kas sau prie darbo ar kur -- vis nuolatos traukdavo gai
dą, niūniavo jautrių žodžių posmus. Net piemenėliai prie kaimenės 
nepasieidavo be dainavimo -- turėjo savo atskiras ganiavos turinio 
daineles. Taip per ilgus amžius mūsų tautoje daina buvo — dvasios 
gelmių grožinė išraiška, vargo priespaudoj ar vienišume jauki 
paguoda.

• Č. Gedgaudo studija apie aisčių (ir apskritai Europos) proisto- 
rę daugelį mūsiškių sudomino. Tikrai tai buvo kažkas nauja, nepap
rasta, platu, net sunkiai aprėpiama. Susidomėjusių yra keletas gru
pių. Vieniems iš jų gerokai trukdo konservatizmas, t.y. aklas įsiti- 
kėjimas vien ortodoksiniais istorikais. Būtent, galvojama, kad jei 
xas dar nėra visų mokslininkų pripažinta ir knygose surašyta -- tai 
nemoksliška, atmestina.

Antrieji, kurie yra lankstesnio galvojimo — šiltu jausmu priima 
naujas hipotezes bei atidengimus: beto, džiaugiasi, kad ir mūsų tar
pe Iškyla originalaus ir drąsaus naujų žinių ieškojimo protų. Ir jie 
laukia, kad Č. Gedgaudas neliktų vienišas, lyg tas balsas tyruose, o 
rastų padėjėjų bei pasekėjų ir — tą naujai praartą vėžę testų tolyn.

• Tretiesiems itin patinka Č.G. studijos legendinis atspalvis. Pa
prastai, senos kultūros tautos turi įvairių padavimų iš savo praei
ties, pusiau istorinių faktų ar grynų legendų ir — visa tai labai 
brangina, saugo, laiko tautiniu lobiu. Tai padeda ir dabartyje ugdy
ti savą vaizduotę bei meninę kūrybą, praturtinti savo raštiją nau
jom legendom bei Įvairiais tautos dvasią išreiškiančiais meno kū
riniais. Tos iš amžių glūdumos atėjusios tautinės atošvaitos tampa 
neišsenkama versme dabarties gyvybės spalvingai juostai austi. 
Suriša praeitį su ateitimi, atveria sultingas sietuvas tautos vizi-

' joms, teikia jėgų naujiems užmojams. Jei Roma ligi Šiol tebesidi- 
džiuoja Romulo legenda, kodėl mums nesigėrėti savosios praeities 
vizijomis?

Taigi, jei ortodoksai istorikai dar šnairuotų į šitą Č, Gedgaudo 
— taip drąsiai ir gaivinančiu naujumu sušvitusią praeities žings
nių epopėja (ak, jie ir į Simaną Daukantą tebešnairuoja!), tai vis vie
na ji yra mums — vertinga, Įdomi, mūsų apkerpė jančius protus pa- 
akstinanti dovana! Padėkime jai gimti knygos forma ir — tuomet pra
dėkime ginčytis, diskutuoti, grūdus nuo pelų atniekoti!

SKIRPSTAS

akciją veda priešinga 
kryptimi, plečia!

Daroma pertrauka, 
norint josios metu grei
čiau surasti esminges
nę formulę. Nepavyksta. 
Nežiūrint viso didelio 
spaudimo "septintukas", 
kurį antroji pusė vadi
na pučininkais ir pan. 
vardais, pareiškia, su
tinką savą nepasitikėji
mo pareiškimą atsiimti, 
jeigu savo ruožtu centro 
valdyba atšauks links
niuojamąjį aplinkraštį. 
Centro vald. pirminin
kas trumpai su kitais 
vald. nariais susimer
kęs, atsako neigiamai ir 
prašo vykdyti balsa
vimą! Pirmininkaujan
tis kun. V. Dabušis ne
beleidžia užsirašiu
siems kalbėti ir prašo 
sekr. Arvydą Barzduką 
ir mandatų komisiją pa
gal tarybos narių sąra
šą dalinti balsavimo 
korteles ir aiškina bal
savimo techniką. Eilė 
protestuojančių ir pra
šančių balso, bet pir
mininkaujantis skelbia 
balsavimą vykstant. Jo 
daviniai: už centro val
dybą paduota 24 balsai, 
prieš — 3 ir susilai
kiusių — 16. Vienas su
silaikiusiųjų — dr. P. 
Vileišis, grąžindamas 
balsavimo kortelę, įsak
miai pareiškė: "Nebal
suoju ir protestuoju, nes 
centro valdybos nariai 
balsuoja!" Jo pareiški
mą lydėjo keleto kitų 
pritarimas. Priedo mi
nėtina, kad du ar trys 
centro valdybos nariai 
šiame posėdyje nebe- 
dalyvavo, esą jie pasi
sakę prieš naudojimąsi

(Nukelta į 4 psl.)
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LB Tarybos 
posėdžiai...

(Atkelta iš 3 psl.) 
balso teise, kada toks 
klausimas centro valdy
bos narių tarpe buvęs ap
tariamas...

Ašaros. Arvydas Barz- 
dūkas, beaiškindamas 
bendruomenės statuto 
nuostatus ir ligšiolinę 
praktiką labai pergyve
no, jaudinosi ir su aša
romis akyse baigė kalbą, 
kreipdamasis į tarybą: 
"Laikykimės įstatų, nes 
jų nesilaikymas mus da
ro laukiniais..." Antra. 
Dr. K. Bobelis pirminiru 
kaujančio neleistas kal
bėti ir pareikšti protes
tą dėl tokios balsavimo 
technikos, taip pat stip
riai susijaudinęs ir pro
testuodamas apleido po
sėdžių salę. Žinia,kiek
vienam nelengva tokiais 
ir panašiais momentais 
išlyginti savą logiką ir 
jausmus. Bet Arvydui 
norėtųsi pastebėti, kad 
įstatų, susitarimų nesi
laikymas prasidėjo ne 
Čia, tarybos posėdžiuo
se, o tuo momentu, kai 
centro valdyba pasirašė 
ir pagarsino savo sau
sio 26 d. aplinkraštį ir 
nori tvirtai juo bazuotis.

Baigiant atpasakoti tą 
nemalonią istorijėlę, ga= 
Įima pasigėrėti tarybos 
narių išlikimu savo vie
tose ir pereinant svars
tyti tolesnę darbotvar
kę. Taryba dar išklau
sė JAV LB tarybos rin
kimų nuostatų projek
tą, referuojant J. Jasai
čiui, o taip pat JAV LB 
įstatų keitimo projektą, 
referuotą dr. P. Vilei
šio. Taip pat priėmė ke
letą rezoliucijų ir suta
rė susirinkti kitai se
sijai čia minimus re
feruotus klausimus 
svarstyti.

Apibendrinant šią ta
rybos sesiją, tenka labai 
apgailestauti, kad ji ne
sugebėjo jai iškeltą es
minį klausimą, grąžinti 
tarp centrinių mūsų or
ganizacijų susipratimą 
ir pasitikėjimą, išspręs
ti. To nesugebėjimo vy
riausias kaltininkas, kad 
nekurie bendruomenės

Iš baleto "Jūratė ir Kastytis" repeticijos. Nuotraukoje jūros dugno šokis. Algimanto Kezio, S j. nuotr.

ATEINA JŪRATĖ IR KASTYTIS
O paklausykit vaka

rais,
Kai marių bangos 

nerimauja...
Maironis

Baletas, s imfoninis 
orkestras, daina, žodis, 
skaidrės, filmas, nuos
tabios dekoracijos —tai 
visų meno šakų suvedi
mas scenon, išryškini
mui ir pastatymui lietu
viška legenda paremtos 
baladės.

Sustojęs Margučio bu
veinėje Chicagoje ir pa
sidairęs užkulisiuose pa- 
stebėtumei, kad be kas
dienio darbo, radijo pro
gramos paruošimo, čia 
vykdomas didelės apim
ties užsimojimas — pa
ruoša baletui "Jūratė ir 
Kastytis".

Štai viena šio užsimo
jimo akimirka. Aną vaka
rą muz. Darius Lapins-

tarybos nariai neski
ria ar nenori skirti lie
tuvių bendruomenės nuo 
bičiulių bendruomenės. 
Labai teisingai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
vardu, sveikindamas šią 
tarybos sesiją, Stasys 
Barzdukas aptarė, esą 
mūsoji Bendruomenė 
dar esanti labai toli nuo 
tikrojo lietuviškojo soli
darumo! (mv) 

kas, akt. Leonas Ba
rauskas ir Margučio šta
bo nariai atskirame 
kambaryje darė ginta
ro rūmų, jūros dugno bei 
kitų scenos apipavidali
nimų eksperimentus. L. 
Barauskas operavo švel
nią, mėlyną šviesą sklei
džiančią lempą, o D. La
pinskas sukinėjo įvai
riaspalvių medžiagų 
pluoštus. Paskui Darius 
užmetė saują nuostabių 
blizgučių, kurie sužvilgo 
tarytum Sv. Jono vabalė
liai.

— "Nors daug sugai
šau beieškodamas, bet 
esu patenkintas me

Birutė Nagienė (Jūratė) ir Gerry Gilbert (Kastytis). 
Algimanto Kezio, SJ. nuotrauka

džiagomis. Turiu ir dau
giau sumanymų. Reikės 
viską išbandyti. Šiais lai 
kais yra visokių įdomių 
priemonių. Tik reikia lai
ko ir kantrybės pritaiky
mui" — aiškino D. La
pinskas.

Komp. Juozo Gruo
džio baletas "Jūratė ir 
Kastytis" Lietuvoje bu
vo statytas klasikinio ba 
lėto formoje. Šiuo kartu 
baletas išvedamas sce
non išraiškos, moder
naus šokio formoje. Šoks 
Toronto universiteto mo 
dernaus šokio ansamb
lis, vadovaujamas Biru
tės Nagienės. Jūratės 

vaidmenį atliks B. Na
gienė, o Kastyčio — ži
nomas "Feux Follet" fol
klorinio ansamblio solis
tas Gerry Gilbert.

Margučio vedėjas Pet
ras Petrutis pasakojo, 
kad šiuo lietuvišku bale
tu labai domisi Toronto 
universiteto vadovybė, 
kuri suteikė geriausias 
sąlygas baleto paruoši
mui. Pažymėtina, jo vi
si šokėjai gauna moks
linius užskaitus.

Darius Lapinskas, jau 
kelis kartus lankėsi Ka
nadoje baleto paruošimo 
— režisavimo reikalais. 
Sako, jog paruošiamieji 
darbai vyksta pilnu tem
pu. Taipgi užsiminė, jog 
ateinantį rudenį prama- 
toma šį baletą parody
ti keliuose Kanados uni
versitetuose. Tokiu būdu 
susidarys puiki proga ka
nadiečių supažindinimui 
su lietuviška kūryba.

Kaip kam kyla mintis 
ar modernių nusiteikimų 
kompozitorius Darius 
Lapinskas neužsimanys 
sumoderninti Juozo 
Gruodžio muziką. Ta
čiau tokiam nuogąstavi
mui, pasirodo, nėra jo
kio pagrindo. D. Lapins
kas pastebėjo, kad nei 
viena gaida nebus pakeis
ta ar sumoderninta. Kas 
kita, sako, su baletu. Mo. 
dernus šokis sudaro pla
čias kūrybines galimy
bes.

Šiame "Jūratės ir Kas
tyčio" pastatyme taip pat 
dalyvaus sol. Aldona 
Stempužienė, akt. Leo
nas Barauskas, Jaunimo 
teatras, o su filmu ir fo
tografija jungiasi Algi
mantas Kezys, S.J. Ba
letą palydės D. Lapinsko 
diriguojamas simfoninis 
orkestras.
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pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos j Lietuvą.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

Praeityje Margučio 
ruoštos muzikinės ir ki
tos pramogos išsiskir
davo savo aukštu meni
niu lygiu. Dabartinė va
dovybė stengiasi šią tra
diciją išlaikyti. "Jūratės 
ir Kastyčio pastatymui 
reikia nemažai padirbė
ti, sugaišti, rūpintis ir 
pavargti. O Petras Pet
rutis, nors ne žemaitis, 
bet užsispyręs kaip že
maitis. Bedirbdamas.be- 
plušdamas ėmė ir susir 
go. Jo "šeimos" gydyto
jas siunčia operacinėn, 
o šis nei iš tolo. Sako, 
jog reikia pirma susi
doroti su "Jūrate ir 
Kastyčiu".

Baletą matysime ge
gužės 17 ir 18 dienomis 
Chicagoje, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos au
ditorijoje.

Juozas Šlajus

HELP WANTED MALĖ

MACHINE 
OPERATORS

TURRET LATHE 
UNIVERSAL MILL
CUTTER SHARP. .

Mušt have cutting tool and 
manufacturing experience. 
Top wages, excellent fringes.

GORHAM TOOL CO.
14401 Woodraw Wilson 

Detroit, Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(34-36)

Electrician
Wanted Electrician and Repairman. 
Steady employment. Fringe benefits. 
Good working conditions.

Apply in person

Sharon Steel Corp.
7951 Maple Avė. Dearborn, Mich.

(34-40)

J. GLIAUDĄ

ŽAIZDRE
PIRMĄJĄ PREMIJĄ LAIMĖJUSI DIRVOS KONKURSE 

NOVELĖ

(7)

Kada ji šoko su Girdu klube, jis tesiekė jos 
ausį. Tada tai jai nepatiko. Ji jautėsi nejaukiai 
stabaruojanti virš jo. Šokdama su Kaspučiu, ji 
jautėsi maža mergaite — toks jis buvo stambus. 
Bet gydytojo veidas platus ir bereikšmis, o leite
nanto veide pulsuoja kiekvienas raumuo, atspindi 
kiekviena mintis, kiekviena nuotaika.

Koridoriuje Viktulė sutiko Urną.
— Aš gavau globoti leitenantą Girdą, — pasi

gyrė Viktulė.
— Jis čia? Irgi čia? — susilaikė ant prasita- 

rimo briaunos nustebusi įima.
— Irgi? Kas tai per irgi? — nustebo Viktulė. 

— Jį peršovė banditai. Kasputis pavedė jį mano iš
imtinai globai

— Gerai tau, — surado jėgų šyptelti įima, 
įdomus vyras.

— Bet yra griežta sąlyga, — pasakė įspėjan
čiai Viktulė. Nuo infekcinės ligonės nevalia užeiti 
pas leitenantą.

— Aš galiu pakeisti drabužius, — pasakė įi
ma.

— Nevalia, nevalia, — suriko Viktulė. — Tai 
vedėjo įsakymas.

Ji dirstelėjo pergalingai į Urną ir pridūrė:
— Ligoninės kartotekoje aš neradau tos gim

dyvės vardo.
— Aš sutvarkysiu, — atkirto įima. — Tai ma

no ligonė.
— Tur būt, tokia ten infekcija, — pašaipiai 

pasakė Viktulė, — kad vaikas yra?o vyras nesusi
randa.

— Tu įtari abortą, — prikišo įima. — Tikrai 
ne. Tikra infekcija. Temperatūra. Kitaip būtų ir 
man gerai. Galėčiau atlankyti vargšą leitenantą.

— Tikiu, tikiu infekcija, — suriko Viktulė.
— Ar nori dėl mediciniško patyrimo pamaty

ti gimdyvę? — paklausė įima.
— Kad negalėčiau po to slaugyti leitenanto? Tu 

gi gudruolė. Bet ir aš ne kvaila.
Viktulė išsitempė, kaip visad ginčo ar ūpo eks

tazėje, pasidarė lyg dar plonesnė. Atstatė pro megs- 
tuką savo mažyčių krūtų užuomazgas.

— Man leitenantą slaugyti — daugiau medici
niško patyrimo, — pasakė pasigirdama. — Jis tu
rėjo kulką kojoje. Banditai apdovanojo.

— Banditai? — paklausė įima.
— Argi negirdėjai, kad šiąnakt buvo kautynės. 

Pakliūtų kulka galvon, ir tark pasauliui sudie. Kaip 
gali žūti toks jaunas? Liaudžiai toks reikalingas 
žmogus.

— Savaime aišku, — sutiko Ila.
Slaugių kambary, Viktulei pašaipiai stebint, 

įima atidarė dezinfekcinį paketą, apsirengė dezin
fekciniu chalatu ir užsidėjo ant nosies marlinę kau
kę.

***
įima rado Tauragį sunkiai karščiuojantį.
Kambary buvo beveik tamsu. Tamsi užuolaida 

dengė langą. Mažytė lemputė tenušvietė kambario 
kampą, kur buvo nukreiptas gaubtu silpnos šviesos

pluoštas. Tapetuose nepabaigiama zigzagų eile kar
tojosi melsvos lėkštutės su vaisias. Gal būt, tai 
būta seno valgomojo kambario?

įima uždėjo ranką ant Tauragio kaktos. Jis at
sigavo ir palengva atmerkė vokus. Užvertė vyz
džius į viršų, norėdamas matyti Ilmą.

— Kaip jautiesi? — ta prašnabždėjo prie jo 
ausies.

— Miegu, — jis suvapėjo.
— Tai morfinas.
— Miegu, — jis pakartojo
— Tu turi stiprėti.
— Turiu.
— Tu negali nestiprėti, — ji sugestyviai pa

kartojo. — Tu turi stiprėti.
Valandėlę jis tylėjo. įima nežinojo, ar jis nu

girdo jos sugestiją. Ji stebėjo Tauragio veidą. 
Prietemoje jis atrodė jai pilkas, žemėtas, juosvas, 
panašus į jos matytus cementinius veidus, įlietus į 
kadaise matytą savanorių paminklą.

Tauragis pajudino lūpas, suvilgęs jas liežuviu.
— Aš virstu į duobę, Urna. I duobę, pilną 

minkštų samanų.
— Tai išbėgęs kraujas, — ji sušnabždėjo.
— Kraujas kaip benzinas: jo nebėra — ir ne

važiuoji.
— Viskas bus gerai, brangusis.
Jis vėl suvilgė lūpas liežuviu.
— Kur samanos, negirdėti žingsnių, — Tau- 

ragis ištęsė savo mintį.
Urna įsiklausė į sakinį, bet nesuvokė pras

mės.
— Ką tu sakai, brangusis?
— Ant samanų negirdėti žingsnių, — jis vapė

jo vos girdimai. — Ten eikite, ten...
(Bus daugiau)
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MŪSŲ MOTINA Emilija Čekienė MOTINOS MEiLĖ IR LIETUVYBĖ
Laiko tėkmėje gimsta ir 

miršta didieji poetai, rašy
tojai ir kiti kūrėjai. Vieni 
iš jų greičiau, kiti vėliau vi
suomenės užmirštami. Bet 
vienas vardas eina iš kartos 
į kartą, per visą žmoniją, 
per visus laikus lieka tas 
pats nepamirštamas vardas 
— Motina, kurį dažniausiai 
kartoja vaikai, vėliau gyve
nimo kryžkelėj suklupę jau
nuoliai, šeimas sukūrę duk
ros, karo lauke sužeisti ka
reiviai ir visi tie, kurie ją 
prarado ar visai neprisime
na kada nors turėję.

Tai Motina — Kūrėja, 
kuri prašoka laiko ribas ir 
atspindi žemiškąją begaly
bę. šimtmečiai be pėdsakų 
prabėga pro laimę ar vargą, 
gi motina vis pasilieka gy
venimo tęsėja.

Metų bėgyje motiną pri
simenam tik tada, kai esa
me reikalingi jos pagalbos, 
kai nelaimė ištinka, kai gy
venimo audroje suklumpam, 
bet vieną ir pačią gražiau
sią gegužės mėnesio, visu 
žalumu pražydusią pavasa
rio dieną, viso pasaulio vai
kai skuba pas savo motiną 
su gėlėmis ne paguodos ieš
koti, kaip visada, bet pa
guosti ją, pagerbti, išreikšti, 
dėkingumą už nesuskaito
mą skausmą, nes tiktai tą 
vieną jai skirtą dieną gerai 
prisimenam, kad, kai šeima 
kenčia — motina kenčia la
biausiai, kai visa tauta ken
čia — Motina kenčia labiau
siai.

šiandieną nėra tinkamų 
žodžių išgarbinti motinos 
reikšmei šeimos židinyje. 
Jei vyras jaučiasi laimin
gas, jei vaikai tinkamai au
klėjami, jei namai jaukūs, 
patrauklūs, tai motinos nuo
pelnas. Jei motina suklum
pa, tai visas namų židinys 
sugriuna, nes niekas negali 
jos pavaduoti, todėl šią die
ną kreipiamės j ją gražiau
siais poeto žodžiais:

Motina, man saulė Tavo 
veidą mena, 

Vargo raukšlės šviečia 
kaip žvaigždžių keliai, 

Man žemė Tavo vardą 
šneka,

Man gėlės Tavo meilę 
šlama, 

Už Tave pasauly, kas 
karščiau mylės?

Tau širdim už širdį, Tau 
vargu už vargą, 

Meile Tau už meilę atiduot 
einu...

Nors motina, kaip ir kiek
viena moteris mėgsta gyve
nimo prabangą. Joms dirba 
didžioji pasaulio pramonės 
dalis. Indijos ir Brazilijos 
deimantai blizga ant jų ran
kų ir puošia kaklus, bran
gieji Sibiro ir Kanados gy- 
vuliukaį, Uragvajaus Juo
niai šildo ir puošia pečius, 
bet motinai didžiausias jos 
džiaugsmas ir brangiausias 
turtas už visas brangenybes 
yra jos vaikas, kuris gali ją 
padaryti laimingiausia pa
saulyje moterimi ir ... gali 
mirtinai pažeisti jos širdį, 
kurios žaizdų nei laikas ne
išgydys, nei aukso, deiman
to- nei kitos brangenybės 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

motinos dieną nepradžiu
gins taip, kaip jos vaiko ge
ras nuoširdus žodis ir pa
vyzdingas elgesys.

Gi lietuvės motinos troš
kimas yra šalia visų gerųjų 
kiekvieno žmogaus ypaty
bių išauginti vaiką susipra
tusiu lietuviu, o tai labai 

A. KAŠIUBIENĖ

MOTINAI

Tu atskridai manęs lankyti,
Atvežei kvapą mūs šilų,
Ir juodą duoną kasdieninę,
Ir taką nueitų vargų.

Tavosios rankos apkabino,
Ir ašaros vilgė akis,
Širdis krūtinėj šokt mėgino,
Ir suklupau aš pas duris...

Dar žym retežiai Tau ant rankų,
Kai dėjo priešas grandines, 
Tava širdis ir meilė vaiko, 
Tapė per amžius guos ir ves.

Ves per erškėčiais bertą taką,
Per pievą žydinčią gėlėm,
Nes ta širdis tik meile plaka,
Ir svyra pievos pradalgėm. Į

Tu atskridai manęs lankyti,
Padangę liesdama malda,
Per debesėlių miglą pilką,
Jutai kelionė neilga.

Nematė akys Tavo miestų, 
Nė šviesų žibančių languos, 
Klupai tu sūnų apkabinus, 
Ir dukterį glaudei namuos.

O, motinėle, nėra žodžių,
Trūksta dainų Tau apdainuot, 
Svieski šalia Tu savo grožiu, 
Ir leisk Tave mylėt ir guost.

Vainikų pynei gražiausią žiedą, 
Išrink, kaip atpildą nuo mūs, 
Tau ašaros tegul nerieda, 
Nes Tavo meilė amžiais bus!

Būk Tu svečiuose, pasilik visai,
Kol Nemunas juos šalį laisvai,
Pasaką man seki, ką ošia pagiriai, 
Kaip ilgis laisvės broliai lietuviai.

Tu lyg brangus daiktas, lyg namų ugnelė,
Kuri nenorėjai apleist gimtą šalį,
Liko mūsų pėdos ten takuos įmintos,
Ten žydėjo gėlės laisvom rankom skintos.

Tu kalbi be žodžių ir tyliai alsuoji,
Tu tėvynės kančia sau padovanoji.
Mirė broliai sesės, mirko krauju drobė, 
Pilki debesėliai dangų tyliai gobė.

Mirė partizanai, kaip lapeliai krito, 
Linko Tavo keliai ant kieto granito.
Kai ginkluoti brolius Sibiran lydėjo,
Lūpos Tavo maldą Viešpačiui sudėjo

Kad gyvi išliktų nemirtų skausmuose, 
Vis meldeisi likus nemigų sapnuose.
Tiesiai Tu ir tiltą per plačias marias, 
Čia tremty išklydę laukėme Tavęs.

Taip ir blaško sūnus vėjai svetimi, 
Tu, brangi motule, tik atleist gali.

sunku atlikti išeivijoje gy
venančiai motinai, iš .:urios 
lietuvių visuomenė ir tauta 
laukia, kad jos asmenyje 
būtų ne vien motina, bet ir 

sąmoninga lietuvybės gy
nėja, palaikytoja ir tautos 
ateities kūrėja; kad ji ak
tyviai dalyvautų kultūrinia
me ir politiniame bent jau 
lietuvių gyvenime, organi
zacijose ir būtų nuolatinė 
lietuvių spaudos skaitytoja 
ir rėmėja, kad jos darbus ir 

žingsnius visuomet lydėtų 
mintis, jog ji — lietuvė mo
tina auklėja būsimą ryto
jaus žmogų, būsimą valsty
bę ir tautą, jos vadus ir pi-

Neribota motinos 
meilė savo vaikui eina 
iš vien su pasiaukojimu, 
savęs išsižadėjimu, at
sidavimu. Nėra pasauly 
skausmo, kurį motina ne
sutiktų iškentėti, nėra 
vargo, kurio ji negalė
tų pakelti, kad tik jos 
vaikui būtų gera. Vai
kas motinai brangesnis 
už gyvybę. Iš meilės sa
vajam vaikui jos jaus
mas gali apimti ne tik 
savo kraujo, bet sveti
mus vaikus, kitus žmo
nes, net abstrakčias idė
jas, ji norėtų išgydyti 
viso pasaulio žaizdas. 
Tokia didi, kilni, meilė 
yra vadinama motiniš
koji meilė, kuri gydo ir 
globoja. Toji meilė tik 
duoda, nieko neprašy
dama sau.

Dr. Vydūnas reikšda
mas savo mintis apie mo. 
tinos meilę vaikui taip 
sako:

liečius bei sąmoningus lie
tuvius, todėl, ko ji pati savo 
dvasioje neturės — neper
duos nei savo vaikams, nes 
išeivijoje talkon jai neateis 
nei svetima aplinka nei sve- 
timkalbė mokykla.

Iš lietuvės motinos lau
kiama ir lietuviškųjų tradi
cijų tęstinumo svetimuose 
kraštuose ir pavergtoj tė
vynėj.

Kaip gimtojoj žemėj mo
tina kovoja prieš režimą, 
griaunantį mūsų kultūrą, 
slopinantį kūrybą, atimantį 
iš jos religijos ir motinos 
teises, taip laisvam pasauly 
ji stengiasi sulaikyti dideliu 
tempu į jaunųjų lietuvišką 
dvasią besiskverbi a n č i a s 
svetimas kultūras, tradici
jas ir tuščius viliojimus.

Lietuvei motinai ši diena 
tebūna ne vien iš vaikų lau
kiamos pagarbos ir džiaugs
mo, bet priminimo ir naujo 
įkvėpimo diena, kad kovai 
už Lietuvos laisvę skirtume 
visas jėgas, visus sugebėji
mus ir talentus, kad niekuo
met nesenstantis ir nesikei
čiantis lietuviškas žodis — 
Motina su didžia pagarba 
būtų minimas mūsų ainių 
ainiuose.

Su nepaprastu abipusiu 
ilgesiu šią dieną sutinka 
okupuotoj tėvynėj likusi 
motina ir jos atskirti vai
kai, jausdami jai begalinę 
meilę ir pagarbą, siųsdami 
jai gražiausius žodžius kar
tu su poetu P. Stelingiu:

O Motina, dėl mano laimės 
Tu į ugnį puolanti plaštakė, 

Ir dieną ir tamsioj naktyj 
mano širdy gyva!

Tau sidabriniam rytmety, 
kaip žydinti alyvų kekė,

Ir vakaro tyloj manoji 
tremtinio malda.

O Motina: Palikus saugoti 
gimtosios žemės saujos, 

Mažyčio žiburio gimtajam 
židiny,

Tu amžinai gyva manam 
lašely kraujo

Tu amžinai gyva mažytėje 
širdy!

J. MIŠKINIS

— Būdamos motinos, 
moterys yra ypatingai 
reikšmingos naujajai 
kartai, būtent savo vai
kams. Vaikai kalbą tik
riausiai išmoksta iš mo
tinos. Su jos kalba įjuos 
persimeta motinos sąmo^ 
ningumas, visas vidinis 
jos gabumas, jos malo
numas, nuoširdumas, tei
singumas ir švelnumas.

Iš tikrųjų niekas kaip 
motina negali įžvelgti į 
savo pagimdytųjų sielas, 
niekas nesugebės suras
ti vaikuose netikusių pa
linkimų, jų taisyti ir va
lią lenkti į gerą: motina 
gi natūralaus instinkto 
vedama tai sugeba. Prie 
to ji prideda visą savo 
sielą ir širdį. Gražiai 
viena motina išsitarė: 
"Mes esame laikai, 
kokios mes, toki ir lai
kai". Ištikrųjų motinos 
gali duoti laikui charak
terį. Taigi priaugančiai 
kartai motina yra vis
kas. Jaunimas be tikros 
motinos meilės yra tar
tum pavasaris be saulės 
spindulių. Be gražių žo
džių ir audringų pabari
mų, motina moka įvėpti 
vaikui tai, ko ji nori. Vi
sas dorybes, kurias skel
bia mokslininkai ir pa
mokslininkai, tik moti
na įteisinti gali. Tad ir 
Tėvynės meilę ugdant 
reikėtų nepamiršti tik
rojo kelio.

Tie lietuvių išeivių 
vaikai, kurie save laiko 
lietuviais, kurie roman
tiškai įsivaizduoja Lietu
vą, nors joje nėra buvę, 
yra liūdytojai to vaid
mens, kurį šioj srity at
lieka motina. Mes visi 
žinome, kokį vaidmenį 
suvaidino lietuvybės iš
laikyme lietuvė motina 
iš šiaudinės pastogės.

Lietuvė motina iš se
novės garsėjo savo giliu 
tikėjimu, kilniu orumu. 
Kuo gi galėtum išaiškin
ti, kad mūsų senosios 
kartos motulės, vos iš 
maldaknygės temokėju
sios paskaityti, sugebė
jo išaukėti tiek kilnių 
garbingų vyrų, tiek nar
sių didvyrių, kurie pri
vedė jaunąją kartą prie 
Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo.

Dėl motinos didelės 
reikšmės šeimai kalbėti 
plačiau netenka, nes kiek
vienas tatai žinome ir as
meniškai esame patyrę. 
Čia tik norisi priminti 
tai, ką būtent, lietuvė mo^ 
tina yratiesioginiai ir ne
tiesiogiai davusi tauti
niam lietuvių atgimimui 
ir ko iš jos pageidauja 
dabartis ir ateities tau
tiniai uždaviniai. Gili sa
vo gimtojo krašto meilė, 
branginimas savo lietu
viškos kalbos, tai ryšku 
lietuvio būde, kurio nepa

laužė net anais' sunkiau
siais priespaudos me
tais, kai už lietuviškąjį 
rašto žodį grėsė ištrė
mimas ir kalėjimas, o 
vienok išvedė lietuvių 
tautą savarankiškan gy
venimam Tai nebuvo tik 
atsitiktinas laiko aplinky
bių reiškinys, tai buvo 
sąmoningas ir ryžtingas 
tautos siekimas. Jis galė
jo gimti tik iš tų žmonių, 
kurie turėjo motinų įdieg
tą tautinio jausmo ki
birkštėlę. Nesvarbu,kad 
tas jausmas, gal ir ne
buvo sąmoningas ir taip 
suprantamas, kaip dabar 
įvairiomis filosofinėmis 
sąvokomis nusakomas, 
svarbu, kad jis buvo mo
tinos išsaugotas ir vai
kui įdiegtas.

Lietuvių tautai šiuo 
metu tenka gyventi kritiš
ką buitį tragiškose ap
linkybėse. Todėl esama 
padėtis reikalauja iš vi
sų lietuvių didelių dvasi
nių ir fizinių jėgų įtem
pimo. Tokia padėtis gali 
dar ilgai trukti. Tačiau 
šitas jėgų įtempimas il
gainiui turės išaugti į 
tvirtą ir atsparų lietuvio 
būdą. Tad tautos dva
sinių ir fizinių jėgų ug
dyme motina turės le
miančios reikšmės. Gy
venimo momentas, ypač 
iš gyvenančių tremtyje, 
reikalauja turėti tinka
mų motinų ir kartu už
deda joms labai svarbių 
pareigų lietuvybės ugdy
me.

Turint galvoje didžią
ją lietuvių tautos užduo
tį — laisvės atgavimą, 
iškyla prieš akis kon
kretus klausimas, ką mo
tina šiame darbe turi pa
rodyti ir ko jiš jos no
rėtų tikėtis lietuvių tau
ta? Jos užduotis beveik 
tokia pat, kaip anų knyg
nešių laikų lietuvės mo
tinos, išmokyti savo vai
kus lietuvių kalbos ir gi
liai įskiepyti Lietuvai 
meilę. Lietuvių kalba, 
papročiai ir lietuviškos 
dainos tik motinų dėka 
tegali išlikti jaunoje kar
toje. Jauno lietuvio savy
bes reikia ugdyti nuo ma
žens ir tatai tepajėgs 
padaryti tik susipratusi 
lietuvė motina - auklė
toja.

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY. MO- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduodami 
labai žemomis kainomis su ga
rantija. Dėl katalogų ir kitų 
informacijų rašyti:
S. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau. įdedant po $500.00)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S10.000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000.00)

< MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7 7747 
j___- OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;
=r- Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1: VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
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JAV LIETUVIU MOKYKLOS
Iš Jono Kavaliū

no, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švie
timo Tarybos Pirmi
ninko apžvalginio 
pranešimo.

Iš šiais 1968-1969 m. 
veikiančių 44 mokyklų, 3 
yra reguliarios šio kraš
to mokyklos (Šv. Antano 
gimnazija, A.L. Montes
sori Dr-jos Vaikų Na
mai ir Lietuviškas Mon
tessori židinėlis); 1 sek
madieninė mokykla 
(Liet. Ev. Liuteronų Tė
viškės parapijos Chica
goje); 3 šen. ateivių vai
kams su specialia pro
grama (Ateities Atžaly
nas Chicagoje, Providen- 
ce lit. mokykla ir K. Do
nelaičio lit. kursai New 
Caroltone); 1 mokytojų 
paruošimo institucija 
(Pedagoginis Lit. Insti
tutas Chicagoje); 3 aukš
tesniosios lit. mokyklos 
(Chicagoje, Cicero ir 
Putname); 8 lit. mokyk
los, kur dėstomas pra

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INO.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, jų 
tarpe — šaldytuvai, motociklai, televizijų aparatai, radijo, 
transistoriai, magnetofonai (tapė records) ir giftcertificatus 
galima užsakyti giminėms gyvenantiems Lietuvoje ir So

vietų Sąjungoje per mūsų firmą.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Tel. (212) 245-7905

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
Brooklyn, N. Y. 11207, 2947 Fullton St.----------------- 647-6576
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue-----------  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue_______ 542-1767
•Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway  -------268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road _________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė. ------- 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. __365-5255 
Hartord, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue----------- 246-9738
Lakevvood, N. J. 08701, 288 Main Street_________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue___ 562-1446
Nevvark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.___________372-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street_________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________ 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street _____ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________ 756-6766
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstovvn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

džios ir aukštesniosios 
mokyklos kursas: Cle
velando Vysk. Valan
čiaus (nuo 1 ligi 12 moks ■ 
lo metų), Lemonto Mai
ronio (nuo vaikų darže
lio ligi 12 mokslo metų), 
Rochesterio (nuo 1 ligi 
12 m.m.), Bostono (nuo 
v. darželio ligi 11 m.m.), 
Clevelando Šv. Kazimie
ro (nuo 1 ligi 10 m.m.),
K. Donelaičio Chicagoje 
(nuo v. darželio ligi 10 
m.m.), Detroito LB (nuo 
v.d. ligi 9m.m.), ir Los 
Angeles Šv. Kazimiero 
(nuo v.d. ligi 9 m.m.); 
25 pradžios mokyklos, 
kurių 20 veikia šeštadie
niais ir 5 kasdien regu
liarių pamokų metu (pa
rapinėse mokyklose).

Mokinių skaičius šiais 
mokslo metais vienose 
mokyklose sumažėjo, ki
tose liko toks pat, o ki
tose padidėjo. Apskritai 
imant, turint galvoje 27, 
000 naujųjų ateivių ir 
bendrą 1960 m. užsire

DIRVA

gistravusių 200,000 lie
tuviu skaičių, mokinių 
skaičius turėtų būti ke
leriopai didesnis. Pa
didėjo šiose mokyklo
se: Ped. lituanistikos ins
titute Chicagoje, Cice
ro aukštesn. lit. m-loje, 
Bostono, Clevelando Šv. 
Kazimiero, K. Donelai
čio Chicagoje, Lemonto 
Maironio, Rochesterio, 
Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo, Brocktono, 
Dariaus - Girėno Chica
goje, LB Detroito apy
linkės, Gary šv. Kazimie' 
ro, Grand Rapids, Hart
fordo, Kenošos, Melro- 
se Parko Chicagoje, 
Rockfordo, Santa Moni- 
cos, A. L. Montessori 
Dr-jos Chicagoje ir 
Liet. Ev. Liuteronų Tė
viškės parapijos Chica
goje.

Mokslas buvo einamas 
nuo 30 ligi 37 savaičių 
ar šeštadienių (vienoj 
mokykloje net 40), dės
tant kas šeštadienį nuo 
2 ligi 5 vai. arba nuo 4 
ligi 7 pam. per savaitę, 
jei pamokos buvo kas
dien. Dauguma mokyklų 
moko nuo 33 ligi 36 sav. 
ar šeštadienių po 4 vai. 
ar 5 pam. kas šeštadie
nį ar savaitę.

Šios mokyklos veikia 
sunkiose išeivijos sąly
gose, daliniu laiku, be 
valstybės finansinės ir 
įstatyminės paramos. 
Darbas dirbamas dau
giausia atliekamu lai
ku, kai kiti ilsisi. To
dėl jos nėra ir negali 
būti tokios pat, kokias 
turėjome Lietuvoje ir ko
kios yra šio krašto re
guliariosios mokyklos. 
Bet ar dėlto galime jas 
nuneigti ar nurašyti? 
Anaiptol! Jos yra vienin- 
tėlės lietuviškojo ugdy
mo institucijos, kurias 
šiame krašte turime, jos 
nors tylomis, bet die
na iš dienos, savaitė po 
savaitės skiepija ir ugdo 
lietuvišką mintį ir žodį 
mūsų jaunojo kartoj, ir 
jų reikšmė daug dides
nė, negu mums iš pažiū 
ros atrodo. Todėl telieka 
tik daryti, kad jos būtų, 

LSS Seserijos Vyr. skautininkė M. Jonikienė Toronto Šatrijos tun
to sueigoje riša kaklaraištį įžodį davusiai Plučaitei.

S. Dabkaus nuotrauka

kad daugiau mokyklų 
būtų ir daugiau mokinių 
jas lankytų, kad jų dar
bo sąlygos būtų geres
nės, lygis aukštesnis.

Mokinių skaičiui pa
kelti buvo 1968 Laisvės 
ir Kovos Metų vasario 
16 d. paskelbtas mokinių 
telkimo vajus. Padėka 
spaudai, vajų rėmusiai. 
Bet apskritai, reikiamo 
dėmesio nesusilaukta ir 
iš inercijos nepajudė
ta. Šiais Švietimo ir Šei
mos metais vajų atnauji
name, kviesdami į talką 
per LB Centro Valdybą 
visas LB apylinkes: as
meniškai kontaktuoti mo
kyklinio amžiaus vaikų 
turinčias šeimas, sure
gistruoti vaikus ir paska
tinti leisti juos į lit. mo
kyklas. Tikime, kad įsi
jungus LB organizaci
niam aparatui, susilauk
sime gražių vaisių.

Čia tenka ypatingai ir 
pakartotinai pabrėžti 
priešmokyklinio auklė
jimo svarbą tiek apskri
tai, tiek ypačiai lietuviš
kajame švietime išeivi
joje. Reikia, kur tik su
sidaro bent keletas vai
kų, steigti prie mokyklų 
vaikų darželius ir leis
ti į juos vaikus jau nuo 
ketverių ar net trejų me
tų, nes labai svarbu pra
dėti lietuviškąjį mokymą 
prieš pradedant vaikui 
lankyti amerikietišką 
mokyklą, kad vaikas lai
ku pasisavintų lietuvių k. 
garsus, rašmenis, pra
moktų skaityti. Reikia, 
kad lietuvių k. jau prieš
mokykliniame amžiuje 
būtų ne tik įdiegta, bet 
kad ir tvirtai įsišaknytų, 
kad nebūtų vėliau sveti
mosios kalbos užgožta. 
Nėra ko būkštauti, kad 
dėlto anglų k. nukentė
tų: moksliniai tyrimai pa
rodė, kad mažumos kal
bai susiduriant su dau
gumos kalba, kuri varto
jama ir gatvėj, ir darbe, 
ir mokykloje, ir teatre, 
ir televizijoj, ir spaudoj, 
pavojus nukentėti yra ne 
daugumos, o mažumos 
kalbai. O iš kitos pusės 
patyrimas rodo, kad lie
tuvių k. .mokėjimas ne
kenkia, o padeda mokytis 
anglų kalbos.

Pavasaris New Yorke.

Skatindami steigti 
vaikų darželius, rengė
me priešmokyklinio 
auklėjimo paskaitas ir 
kursus abiejose moky
tojų studijų svaitėse 
ir praeitą mėnesįmoky- 
tojų suvažiavime New 
Yorke, informavome mo
kyklas mokslo prie - 
monių įsigijimo reikalu 
ir davėme tam finansi
nę paramą. Todėl džiau
giamės, kad vietoj per
nai buvusių 12 v. dar
želių šiemet turime 18 
su 240 vaikų. Būtų gera, 
kad kaip galima daugiau 
mūsų mokyklų turėtų ir 
vaikų darželius. Kur jų 
dar nėra, pačios moti
nos galėtų namie elemen
toriaus pagalba vaikus 
pramokyti, prieš prade
dant leisti vaikus į ame
rikietišką mokyklą.

Kalbant apie mūsų lie
tuviškojo švietimo lygio 
kėlimą, išeivijos sąly
gose žvilgsnis pirmiau
sia krypsta į šeimą. Jei 
sutiksime su prof. W.F. 
Twadelliu, kad vaikui rei
kia šnekėti 10,000 valan
dų gimtajai kalbai iš
mokti, tai mūsų šešta
dieninės mokyklos ir per 
dvylika metų neteiks vai
kui progos šnekėti nė 
dešimtos dalies minėto - 
jo laiko. Taigi, lietuviš
kojo mokymo pagrindą 
reikia sudaryti šeimo
je, kalbant su vaikais na
mie tik lietuviškai.

1969 m. gegužės 2 d.

V. Maželio nuotrauka

Be mokyklų, tėvams 
čia ateina į talką jauni
mo vasaros stovyklos. 
Gerai pravesta vasaros 
stovykla gali duoti net 
tiek, kiek vieneri metai 
lituanistinės mokyklos.

Kad vaikai jau nuo ma
žumės įprastų skaityti 
liet, spaudą, remiame 
vaikų laikraštėlį Eglu
tę ir skatiname jį prenu
meruoti. Susidomėjimui 
pakelti įvedėme Jaunų
jų premiją, kuria vaikai 
skatinami išrinkti, kurie 
Eglutės apsakymėliai bu
vo geriausi. Švietimo Ta* 
rybos narės dr. Vaišnie- 
nės nuoširdžios inicia
tyvos dėka jaunųjų susi
domėjimas Eglute auga.

Mums labai reikia dai
liojo žodžio plokštelių, 
įkalbėtų tiek žodžio me
nininkų, tiek pačių auto
rių. Švietimo Tarybai pa
vedus, šiuo reikalu nuo
širdžiai rūpinasi akto
rė Zita Kevalaitytė-Vi- 
sockienė.

Gera vaizdinė priemo
nė yra skaidrės. Jas ga
mina lituanistinių mokyk
lų reikalui Kanados LB 
Švietimo Komisija. Skati
nome ir finansiškai rė- 
mėme mokyklas įsigyti 
tiek skaidres, tiek pro
jekcinius aparatus. Pa
siekta, kad dabar jau 
daugiau kaip ketvirtada
lis mūsų mokyklų jas 
naudoja. Labai aktualus 
yra skaitinių vaikams ir 
jaunimui reikalas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

X
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L.
'CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TIKRINO VILTIES D-JOS 
ATSKAITOMYBĘ

Artėjant Vilties Draugi
jos suvažiavimui, revizijos 
komisija, kurią sudaro pir
mininkas A. Garmus, vice
pirm. dr. J. Maurukas ir se
kretorius S. Lazdinis, pra
ėjusį sekmadienį, balandžio 
27 d., dalyvaujant Vilties 
Draugijos valdybos pirmi
ninkui A. Laikūnui, valdy
bos iždininkui V. Juodval
kiui, sekretoriui-reikalų ve
dėjui K. S. Karpiui ir Dir
vos redaktoriui V. Gedgau
dui, tikrino Vilties Draugi
jos turtą ir atskaitomybę.

P in iginėje sąskaityboje
nerasta jokią trukumų. 
Dirvos patalpos ir maši
nos užlaikomos gerai ir 
tvarkingai. Sąskaityba ve
dama diplomuoto knygve- 
džio, valdybos iždininko 
Vinco Juodvalkio, pagal 
įstatymų reikalavimus labai 
tvarkingai ir gerai. Komisi
ja pripažino, kad didelį dar
bą atlieka K. S. Karpius 
tvarkydamas skelbimus ir 
prenumeratorių sąskaitybą. 
V. Juodvalkis ir K. S. Kar
pius dirba be atlyginimo ir 
revizijos komisija pasiūlė 
išreikšti jiems viešą padėką.

Pasibaigus revizijai, ko
misijos pirmininkas A. Gar
mus ir ponia pakvietė visus 
dalyvius į savo rezidenciją 
užkandžiams, kur vėliau 
prisijungė ir dr. V. Rama
nauskas, buvęs Vilties D-jos 
pirmininkas, ir drauge, prie 
gražiai p. Garmienės pa
ruošto vaišių stalo, dar ilgai 
buvo kalbamasi Dirvos rei
kalais, svarstant, kaip ge
riau sustiprinti laikraštį.

ALT METINIS 
SUSIRINKIMAS

ALT Clevelando skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d., sekmadienį, 
11:45 vai. Lietuvių salėje.

Darbotvarkėje numatyta: 
skyriaus metinės veiklos 
pranešimai, naujos valdy
bos ir revizijos komisijos 
rinkimai.

Organizacijos, susimokė
jusios ALT skyriaus nario 
mokestį, turi teisę įgalioti 
ne daugiau kaip po 3 atsto
vus dalyvauti susirinkime. 
Atstovai privalo atsinešti 
savo organizacijų raštiškus 
įgaliojimus.

Nario mokestį bus galima 
susimokėti susirinkimo me
tu.

• Vysk. M. Valančiaus 
Lit. mokykloje per 20 metų 
dirbo virš 70 mokytojų. Kai 
kurie jų yra išvykę iš Cle
velando. Būtų gražu, kad 
galėtų atvykti į sukaktuvi
nį mokslo metų užbaigimo 
koncertą-literatūros vakarą. 
Šio vakaro programoje da

šiais metais Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla Clevelande gegužės 25 d. minės savo veiklos 
20 metų sukaktį. Ta proga šv. Jurgio parapijos salėje rengiamas koncertas - literatūros vakaras. 
Nuotrauka iš mokyklos archyvo, daryta prieš dešimtmetį, vaizduoja vieną pradinių klausių su mokyt. 
Pr. Butkuviene. V. Pliodžinsko nuotrauka

Praeitą savaitgalį Clevelande lankęsis Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos vyriausias skautininkas 
Vladas Vijeikis sveikina naująjį Pilėnų tunto tuntininką Alb. Meilų, perimant pareigas iš buvusio tun- 
tininko Prano Karaliaus. J- Garlos nuotrauka

lyvaus solistė Elena Blan- 
dytė, rašytojas Jurgis Jan
kus, kanklių orkestras ir li
teratūroje bei muzikoje be- 
sireiškią buvę mokyklos 
auklėtiniai.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks birželio 
1 d., sekmadienį, Lietuvių 
salėje. Pradžia 12 vai. Se
kantis narių susirinkimas 
įvyks rugpiūčio mėnesį.

• Vysk. M. Valančiaus 
Lit. mokykla prašo visus 
buvusius moksleivius kreip
tis į mokyklos vadovybę 
išduoti mokyklos lankymo 
pažymėjimus. Visi tie, kurie 
yra baigę aukštesniąją mo
kyklą gali gauti baigimo 
diplomo kopijas anglų kal
boje.

BURMISTRO KANDIDA
TU JAU RŪPINAMASI
šį rudenį įvyks rinkimai 

Clevelando burmistro, taigi 
jau dabar pradedama rū
pintis kandidatais. Nors Cu
yahoga apskrities audito
rius Ralph J. Perk dar ne
apsisprendė ar kandidatuos, 
jį remiantieji toms parei
goms jau įsteigė patalpas 
”Draft. Ralph J. Perk for 
Mayor” komitetui 4471 
Broadview Road, Clevelan
de.

Jo priešakyje stovi pre
kybininkas Thomas Welch; 
laidotuvių direktorius An- 
ton Žak, John Adams high 
mokyklos vedėjo padėjėjas 
Joseph Kocab. Jie yra pasi
žymėję įvairiais visuomeni
niais darbais.

Sąjūdžio šūkis yra ”Grą- 
žinkim miesto rotušę visuo
menei”. Perko rėmėjai jau 
turėjo keletą susirinkimų ir 
planuoja įvairias sueigas ir 
šokius daugelyje miesto da
lių.

Dedama pastangos įtikin
ti Perką, kad jis kandida
tuotų ir jo rėmėjai tiki, kad 
visokių luomų žmonės už jį 
balsuos.

Pradėta ir aukų rinkimas 

vajaus fondui, stambių ir 
mažų. Komiteto nariai sa
ko, jeigu jis sutiks kandi
datuoti, aukas siųsti adre
su: P. O. Box 5267, Cleve
land, Ohio 44101.

• Jonas Jaškauskas, Dir
vos bendradarbis Daytone, 
Ohio, neseniai susirgo ir 
gydosi St. Elizabeth ligoni
nėje.

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeowners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Bungalow. Prie lietuvių 

Naujosios parapijos. Užda
ryta veranda. Dviejų auto
mobilių garažas, Cherokee 
"Avė. Skambinti 531-3383 
arba 481-6954. (35-35)

MAINTENANCE 
ENGINEER

We are lookin" for m man with 
electrical background on AC and DC 
molors with knowledge of wiring 
prints. A background in plumbing 
and hydraulics is helpful.
Top rate«, excellcnt fringe benefits 
and steady overtime including.

For further information contact 
Robert Saxer.

ART GRAVURE CORP.
1845 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

216 — 861-1750
(35-36)

VARNISH MAKER
mušt be experienced in open ket- 
tle cooking of wood oil, phenolic 
gilsonite type vamishes. Good 
hourly rate and benefit program.

GR0W CHEMICAL 
COATINGS CORP.

1246 W. 70 St. 
Cleveland, Ohio 
(216) 651-5900 

An Equal Opportunity Employer 
(33-35)

JAV VAIDMUO PABAL
TIJO KRAŠTŲ BYLOJE

Richard A. Schnorf, 
JAV laivyno atsargos ka
rininkas (Commander) 
Lituanus žurnalo trijuo
se numeriuose (1966 nr. 
1 ir 4, 1968 nr. 3) pa
skelbė ilgą straipsnį - 
studiją, kokią vietą už
ėmė Baltijos valstybės 
Amerikos ir SSSR santy. 
kiuose: "The Baltic Sta
tės in U.S. - Soviet re- 
lations". Pirmame sky
riuje nagrinėja 1939-42 
laikotarpį, antrame — 
1943-46 ir paskutinia
me — nuo Trumano iki 
Johnsono. Straipsniai ge
rai dokumentuoti ir įdo
miai parašyti. Jie bus 
įdomūs pasiskaityti ne 
tik kitataučiams, bet ir 
mums patiems, ypač mū
sų jaunimui.

Autorius pabrėžia 
amerikiečių pastovumą 
laikytis moralinio prin
cipo ir nepripažinti gink
lu užkariautų teritorijų 
pasilaikymo prieš gyven
tojų norą. Tuo tarpu bri
tai karo metu jau buvo 
susvyravę ir norėjo pri
pažinti Baltijos kraštų 
prijungimą de facto. Ta
čiau autorius mato ir 
amerikiečių klaidas. Di
džiausia klaida buvo ne
statyti sovietams jokių 
sąlygų už "Lend Lease" 
bilijoninę pagalbą, kuri 
išgelbėjo sovietus. Bu
vo didelė prez. Roosevel- 
to klaida politinius ir te
ritorinius sprendimus 
atidėti', kol bus laimė
tas karas. Aišku, tada 
sovietai buvo nesukalba
mi, kai jau viską turėjo 
savo rankose. Valstybės 
dep-te teisingai supra
to kaip elgtis su sovie
tais pasekretorius A.A. 
Berle ir L.W. Henderso- 
nas, bet jie negalėjo at
sispirti prieš Achesono 
grupę ir sovietų šnipo 
A. Hisso vadovaujamą 
kliką. Berle buvo nu
šalintas ir išsiųstas į 
Braziliją, tuo baigėsi jo 
diplomatinė karjera.

Kaip ir visi preziden
tiniai kandidatai, Eisen- 
howeris nesilaikė savo 
rinkiminių pažadų dėti 
pastangas išvaduoti so
vietų pavergtas tautas. 
Jis priėmė F. Kennano 
"sulaikymo teoriją" — 
neleisti sovietams toliau 
plėstis, o ką jau apžio

jo, tai nebeatimsi.
Įdomu, ką autorius sa

vo išvadose rašo apie pa
čių Pabaltijo tautų elge
sį. Ten yra tokia jo nuo
monė apie pabaltiečius:

"Jų savo tautinio suve - 
renumo praradimas ir 
pasidavimas galima kar
tu suprasti ir apgailes
tauti. Negalėdami tikėtis 
pagalbos, jie buvo bejė
giai atsispirti sovietų už
puolimui. Vis dėlto pa
žvelgus atgal yra aišku, 
kad nepriklausomybės 
reikalui būtų buvę daug 
geriau pasitarnauta pa
saulio akyse, jei būtų bu
vę pasipriešinta. Suomi
jos ryžtingas noras ir 
nelaimėtas pasiprieši
nimas sukėlė labai pla
čiai siekiantį pasigėrė
jimą. Niekas nebūtų ti
kėjęs, kad Baltijos vals
tybės būtų nugalėju
sios Sovietų Sąjungą, ta
čiau ir tik simbolinis 
pasipriešinimas (token 
opposition) būtų buvęs 
prisimintas daug palan
kesnėje šviesoje, negu 
beveik paklusnus pasi
davimas (almost docile 

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND, OHIO 44114

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIU KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland. Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis,'virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

submission). Kai paga
liau Baltijos tautos pra^ 
dėjo kovoti, jau buvoper- 
vėlu". (Lituanus, 1968 
Nr. 3, p.57).

Prieš šiuos tiesius pa
šalinio stebėtojo žodžius 
nublanksta visi mūsų bu
vusių politinių ir kari
nių figūrų vapaliojimai, 
nors jie kartais storas 
knygas prirašo, bandy-r 
darni pateisinti savo klai
das ir neįtikėtiną bailu
mą.

Amerikietis autorius 
teisingai pastebi, kad 
JAV nepradės karo iš
laisvinti Baltijos vals
tybėms. Kitam jo tvir
tinimui, kad JAV neketi
na atsisakyti nuo Balti
jos valstybių nepriklau
somybės ' minties, tebū
nie lemta būti teisingam. 
Tačiau daug kas pradeda 
abejoti ir būkštauti, kai 
visai netikėtai yrapada- 
romi nelaukti sprendi
mai JAV vidaus ir užsie
nio politikoj. (bj)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŽTIS

RUOŠIA LEIDINĮ APIE 
VOKIEČIŲ-RUSŲ 

SĄMOKSLĄ
Vlikas rengia leidinį do

kumentų apie 1939-40 me
tais Vokietijos su bolševiki
ne Rusija sudarytą sąmoks
lą užpulti Rytų Europos 
valstybes ir pasidalinti jų 
teritorijas.

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas balandžio 21-22 
d. tuo reikalu buvo nuvykęs 
į Washingtoną, kur susipa
žino su tų dokumentų origi
nalų fotokopijomis, kurias 
parūpino Kongreso Biblio
tekos pareigūnai. Dr. Valiū
nas drauge su Lietuvos at
stovu J. Kajeccku ir dr. S. 
Bačkiu peržiūrėjo tuos do
kumentus ir atrinko įtrauk
tinus į rengiamąjį leidinį. 
Taikoma, kad leidinys pasi
rodytų iki rugpiūčio mėne
sio, tai yra, 30 metų nuo to 
sąmokslo sukakčiai suei
nant.

Dr. J. K. Valiūnas nese
niai turėjo progos plačiai 
išsikalbėti su Prancūzijos 
konsulu New Yorke, kuris 
keletą metų yra ėjęs parei
gas Stockholme ir yra ge
rai susipažinęs su Baltijos 
valstybių byla.

Konsulas minėjo Vliko 
pirmininkui, kad Prancūzi
jos užsieniu reikalų minis
terijoje buvęs labai įvertin
tas Vliko 1968 m. spalio 30 
dienos laiškas, kuriame 
Prancūzijos, kaip ir dauge
lio kitų kraštų, vyriausybei 
1968 metų įvykiai Čekoslo
vakijoje buvo nušviesti, 

Sukaktuvininko kun. B. Suginto pagerbimo komitetas. Sėdi iš kai
rės K. Repšienė, V. Šimkus, M. Petrošienė. Stovi: V. Išganaitis, 
A. Gintneris, K. Repšys ir P. Dirkis. Pagerbimas įvyks gegužės 
11 d. 3 v. p.p. Vyčių salėje, Chicagoje.

Vilties Draugijos šimtininkui, buv.

Lietuvos Valst. Baleto Teatro artistui

A. A.

JONUI VASILIAUSKUI

netikėtai mirus, jo žmonai ir dukrai su 

šeima, bei artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

A t A

ONAI TELKSNIENEI 

mirus, vyrui JONUI, sūnui VYTAUTUI su šeima, 

giminėms ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Br. ir J. Vaičaičiai

kaip Lietuvos okupacijos 
(1940 metais) tęsinys, ir 
buvo išdėstyti samprotavi
mai apie Sovietų Sąjungos 
regimai projektuojamą to
lesnę ekspansiją, liudijamą 
nesiliaujančių propagandi
nių Sovietų Sąjungos puoli
mų ir karinių įsitvirtinimų 
eilėje Europos kraštų, Vi
duržemio jūroje ir arabų 
kraštuose.

• Gen. štabo plkn. B. Ja
kutis, buvęs mūsų paskuti
nis karo attache Baltijos 
valstybėms, dabar gyvenan
tis Edinburgh, Škotijoje, 
sunkiai serga ir jau nuo 
gruodžio mėn. guli ligoninė
je. Jėgos menkėja, be sese
rų pagalbos nebepaeina. Ar
timiausi jam asmenys — 
žmona Emilija ir liet, kuni
gas lanko jį kasdien.

• Antanas Senikas, Vil
ties Draugijos valdybos vi
cepirmininkas, atsiuntė 100 
dolerių su pastaba: "Pri
imant dėmesin, kad Dirvai 
pinigų reikia, gal labiau ne
gu bet kada, pridedu 100 
dol. čekį, padidinimui Vil
ties Draugijos įnašų”.

Už paramą tautinei spau
dai išsilaikyti, Dirva nuo
širdžiai dėkoja.

PATIKSLINIMAS DĖL 
ALT S-GOS EAST ST. 
LOUIS SKYRIAUS 10 

METU VEIKLOS 
SUKAKTIES APRAŠYMO

Paminint DIRVOS No. 32 
East St. Louis Apylinkės 
skyriaus 10-ties metų veik-

Chicagos Lietuvių Tarybos konferencijoj Tarybos iždininkas A. Valonis (dešinėje) perduoda Chica
goje surinktas aukas ALT atstovams dr. Pijui Grigaičiui ir Teodorui Blinstrubui. šalia stovi konfe
rencijos pirmininkas A. Pužauskas. P. Maletos nuotrauka

los sukaktį liko nepažymė
ta, kad pirmuoju skyriaus 
pirmininku buvo inž. Jonas 
Gumbelevičius, vėliau sky
riui vadovavo dr. Paulius 
Švarcas, po to Bronius Tiš
kus ir dabar vėl skyriui va
dovauja dr. Paulius Švarcas.

• Lietuvių Paštininkų Są
jungos išleistoje knygoje 
labai gražiai yra paminėti 
ir aprašyti visi mirę trem
tyje buvę Lietuvoje pašto 
tarnautojai. Pasirodo, kad 
sąjunga jau neteko daug 
savo kolegų, nes tik šioje 
knygoje jau kalbama apie 
60 asmenų. Tai gražus pa
minklas ir pagarba savo įni
rusiems bendradarbiams.

ŽYGIAI JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

BATUNas, kuris jau trys 
metai intensyviai daro žy
gius ir skina kelius Pabal
tijo kraštų bylai iškelti 
Jungtinėse Tautose, šešta
dienį, gegužės 3 dieną, Es
tų namuose, 243 East 34th 
Street (prie 2nd Avenue) 
New Yorke šaukia savo tre
čią metinį susirinkimą. Pa
grindinę kalbą šiame susi
rinkime pasakys Zambijos 
ambasadorius prie Jungti
nių Tautų Mr. Vernon John- 
son Mwaanga. Po to bus 
viešos diskusijos dėl pro
greso ir galimybių kuo grei
čiau iškelti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės klau
simą Jungtinėse Tautose. 
Darbotvarkėje bus ir kitų 
reikalų gvildenimas bei nau
jųjų Batuno vadovaujamų 
organų rinkimai. Susirinki
mas prasidės 9:45 vai. ryto 
ir tęsis ištisą dieną.

Inž. Kęstutis Miklas, da
bartinis Batuno vykdomasis 
pirmininkas, kviečia visus 
lietuvius bei jų organizaci
jas gausiai šiame susirinki
me dalyvauti.

CHICAGO

• Jaunimo žygis už tikė
jimo laisvę — ar jis reika
lingas? Pristatymas ir dis
kusijos gegužės 9 d., 7:30 
vakare, Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.

• Lietuvių Agronomų Są
jungos Chicagoje narių vi
suotinis metinis susirinki
mas įvyks š. m. gegužės 10 
d,, 7 v. v. GINTARO svetai
nėje (2548 W. 69). Visi na
riai su šeimomis ir svečiais 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

• Marųuette Parko namų 
savininkų organizacijos su
sirinkimas įvyko balandžio 
18 d. parapijos salėje. Daly
vavo virš 100 narių ir sve
čių. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo arch. Alb. Kerelis ir 
nekiln. turto pard. J. Bace
vičius. Juodu aiškino reika
lą apie greitkelio pravedimą 
pro pat Marąuette Parką — 
75 gatve. Yra mieste pro

jektai tai daryti 59, 63, 71 
gatvėmis. Tuomet būtų su
jungti trys greitkeliai per 
Cicero Avė. ties Midway 
a e r o d r omu. Susirinkimą 
pravedė pirm. J. Skeivys. 
Nutarta prašyti, kad būtų 
kelias vedamas 75 gatve ir 
įleistas į žemę, kad mažiau
siai nukentėtų apylinkė. Bu
vo ilgos diskusijos, kurios 
tęsėsi apie 3 valandas laiko.

• Dail. Juozas Pautienius, 
prašomas paremti Balfo pa
vasarinę veiklą, padovano
jo paveikslą, vaizduojantį 
gražių gėlių puokštę. Pa
veikslas bus dovanų skai
čiuje Balfo metinėje gegu
žinėje birželio 15 d., Bučo 
sode, Willow Springs, III.

• P. Maldeikis, V. Čižiū
nai ir A. Rinkūnas redaguo
ja mokytojų metraštį, lei
džiamą JAV LB švietimo 
Tarybos. Pirmąjį numerį ti
kimasi parengti dar šiais 
švietimo metais.

• J. Danis, lituanistas, 
buv. gimnazijos direktorius 
Lietuvoje, o šiame krašte 
ilgus metus dėstęs lietuvių 
kalbą amerikiečiams, JAV 
LB švietimo Tarybos pa
skirtas lituanistinių mokyk
lų inspektoriumi JAV vaka
rinėse valstybėse.

• Aleksandras Blinstru
bas, gyvenąs Bridgeporte, 
sutiko eiti Sandaros admi
nistratoriaus pareigas. Prie 
laikraščio parengimo, red. 
M. Vaidylai sergant, dirba 
J. Vaidelys, Pr. šulas ir kiti 
asmens.

• šaulių Sąjunga išleido 
ženkliuką lipinimui ant vo
kų. Jo kaina — 5 c. Tai pa
minėjimui šaulių sąjungos 
įsikūrimo 50 metų jubilie
jui. Jį galima įsigyti pas P. 
Padvalską, 2640 W. 69 St., 
tel. 476-2952. ženkliukas 
yra spalvotas su VI. Putvio 
paveikslu.

• Stasė Cecevičienė, Vy
tauto Didžiojo šaulių meti
niame susirinkime, buvo iš
rinkta moterų šaulių vado
ve.

ĄSOČIAI
premijuotas
romanas

• Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI. Premijuotas roma
nas. Išleido lietuviškos kny
gos klubas 1969 metais. Ap
lanką piešė Paulius Jurkus. 
Knyga 304 psl., gaunama ir 
Dirvoje. Kaina $4.00.

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntėt
R. Michalauskas, Canada 2.00
J. Preibys, Detroit ......  2.00
S. Virpša, Chicago .........  5.00
A. Rakutis, Evergreen ... 7.00 
A. Aglinskas, Chicago .... 2.00
J. Naujokaitis, Cleveland .. 1.00 
A. Kazis, Brooklyn Hts, ... 5.00
K. Černius, Chicago ....... 2.00
J. Jakštys, Chicago......... 2.00
E. Jarašūnas, La Mirada 2.00 
O. Navasaitis, Detroit..... 5.00
J, Pipiras, Worcester..... 2.00
E. Stanat, Chicago...............7,00
A. Traška, Chicago.........  7.00
A. Mikalkėnas, Detroit .... 2.00
H. Bankaitis, Fairview Pk, 5,00
H. Armanas, Baltimorę ... 17.00
Lietuvių Skautų S-ga......50,00
I. Ručiauskas, Baltimorę. 2.00
L. Garbaliauskas,

Australia ................ 10.00
G. Biskis, Clarendon Hill 4,00
J. Račila, Cleveland........... 2,00
E. Jakulis, Willoughby..... 2.00
V. Stuogis, Cleveland....... 2.00

E, CHICAGO
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
ALT S-gos East Chicagos 

skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas Įvyks š. m. ge
gužės 11 d., 11:30 vai. (tuo
jau po lietuviškų pamaldų) 
parapijos mažojoje salėje. 
Darbotvarkėje be kitų punk
tų bus valdybos pranešimas, 
veiklos plano priėmimas ir 
šeiminiai reikalai; atstovų 
rinkimas, aukos seimui pa- 
skirimas, įstatų keitimas 
ir kt.

Visi nariai prašomi šia
me susirinkime dalyvauti.

MOTINOS DIENA
ALB-nės East Chicagos 

apylinkės valdyba š. m. ge
gužės 4 d., 3 vai. p. p. para- 

Miami lietuvių organizacijų pirmininkai 1969 m., iš kairės: F. 
Rodgers pirm. SLA 44-tos kp. ir Tautinės Sandaros 52-ros kp., 
Helen Sabel pirm. Miami Lietuvių Moterų Sočiai Klubo, Wm. Va
laitis pirm. Miami Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo, Jennie Bu- 
kaveckas pirm. ALRK, Moterų Sąjungos 18-tos kp., A.D. Kaulakis 
pirm. Miami Lietuvių Tarybos, BALF 29-to skyriaus ir Miami Lie
tuvių Dramos ratelio.

pi jos salėje ruošia Motinos 
minėjimą. Paskaita skaitys 
studentas Romas Tervydis, 
o meninę dalį išpildys litua
nistinių mokyklų mokiniai.

Seni ir jauni, dideli ir ma
ži, visi kviečiami -šiame mi
nėjime dalyvauti ir prisi
minti gyvas ar mirusias sa
vo motinas. (aj)

LONG BEACH
• Lietuvių Fondo, Long 

Beach Apylinkės Vajaus 
Komitetas rengia vakarą 
"Pavasario šiupinys” gegu
žės 24 d., 6 vai. vak., Ma- 
chinist Building salėje, 728 
Elm Avė., Long Beach, Cal.

Meninę programą atliks 
aktoriai: Ona Mironienė, 
Andrius Mironas ir muzi
kas Stasys Kalvaitis.

MIAMI
LIETUVIŠKUMAS 

LAIMĖJO
Per dvejetą metų Miami 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube jautėsi nemaloni, sve
tima dvasia, kai vienas as
muo, išrinktas į klubo val
dybą, stengėsi lietuviškumą 
šalinti, ragino lietuvius lai
kytis daugiau angliškos kal
bos ir pats ją stengėsi val
dybos reikaluose vartoti; 
klubo salėje margavo užra
šai angliškai.

Prieš tokį elgesį kai ku
rie nariai ėmė bruzdėti, nes 
į viešus klubo namus lietu
viai sueina savitarpiniam 
bendravimui ir džiaugiasi 
galėdami lietuviškai kalbė
ti..

Drąsiau jį kritikuojan
čius tas valdybos narys ėmė 
vadinti savo priešais, jis ne
buvo išrinktas į valdybą. 
Vadindamas juos "šmeižė- 
jais”, jis reikalavo kritikuo
jančius jo viešai susirinki
me atsiprašyti.

Balandžio 12 d. klubo su
sirinkime prieita to klausi
mo užbaigimo. Kaltinamas 
jo "šmeižimu” klubo narys 
paaiškino dalyviams, kad 
tai ką jis sako nėra keno 
nors įžeidimas, tik gynimas 
lietuvių nusistatymo, kad 
klubas būtų naudojamas 
tam kam jis buvo įsteigtas. 
Negaudamas pritarimo ir 
pagyrimo už savo nelietu
višką darbą, tas asmuo, nu
sivylęs, pareiškė, kad jis 
pasitraukia iš narių tarpo. 
Klubo narių tarpe kilo 
džiaugsmas ir plojimai tai 
išgirdus.

Turi čia savo klubą ir mū
sų raudonukai. Jie džiaugė
si, kad lietuvių piliečių klu
be kyla suirutė ir vilioja lie
tuvius į savo klubą, pas 
juos, sako, esą "viskas lie
tuviškai” (?)...

Linkėtina, kad Wm. Va
laitis, išrinktas naujuoju 
pirmininku, vadovautų klu
bui ir salei gražiai lietuviš
kai, kaip jis to ir nori, (r)
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