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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

H KINŲ KLAUSIMAS"
SOVIETŲ-KINŲ KIVIRČAI, LIETUVA IR IŠEIVIJA

Kadaise, kada dar ne
buvo televizijos ir kitų 
pramogų, suėję krūvon 
tautiečiai prie stiklo ar
batos ar stipresnio gė
rimo mėgdavo 'papoliti
kuoti'. Kiek atsimenu, 
pagrindinis klausimas 
paprastai būdavo: bus ka
ras ar ne, ir jei bus, 
kas su kuo kariaus. Ne
galima sakyti, kad tie 
pašnekesiai būtų visai 
nenaudingi. Kiekvienas 
ginčas turbūt atneša 
kiek naudos. Visados bū
ta tačiau pavojaus, kad 
pritrūkus faktų, bus 
griebtasi fantazijos, ku
rią sunku apriboti. Fan
tazijos bitės, poetiškai 
kaž kada aiškino Seimą 
Lagerloef, paprastai 
taip greitai auga, kad 
joms jau sunku grįžti į 
tikrovės avilį.

Prisiminiau tokius 'po
litikavimus ' perskaitęs 
gana tamsiuose 'akira
čiuose' Algimanto P. Gu- 
recko straipsnį, irgi ga
na poetiškai pavadintą: 
'Varnas Kirto Varnui 
Ant Usuri Upės'. Ir taip 
kaip senosios kartos anų 
laikų subuvime vis kas 
nors atsirasdavo, kuris 
pasakydavo: "ar aš taip 
nesakiau", taip dabar ir 
jaunesnios kartos atsto
vas duoda suprasti, kad 
ne jis skaitė Mao-Tse- 
tungo mintis, betMaoGu- 
recko.

Bet ne tuo tautiniu lai
mėjimu noriu čia pasi
džiaugti, o kiek sustoti 
prie šiuo metu jau gana 
plačiai pasklidusios pri
vačių diskusijų temos: 
ko Lietuva gali tikėtis 
iš sovietų-kinų kivirčo 
ir koks čia galėtų būti 
išeivijos vaidmuo?

ŠIANDIEN IR RYTO/
RUSIJA, KINIJA, RUSIJA, KINIJA... Taip galima įsivaizduoti 

"Dėdę Šamą” skabant ramunės žiedo lapelius, kad galima būtų ap
sispręsti, kurį iš dviejų raudonųjų brolių palaikyti kovoje prieš ki
tą.

Washingtonui yra didelė pagunda šypsotis Pekinui, tikintis tuo 
būdu iš Maskvos gauti nuolaidų. Arba priešingai, palaikant sovietus 
kovoje prieš Mao, gal būt galima būtų susilaukti iš Maskvos malo
nių...

Analizuojant abiejų didžiųjų brolių santykius ir naudą, kokią 
galima botų turėti iš jų savitarpio ginčo, Amerika priversta pasi
likti atsargia.

Washingtonas nesiruošia tų dviejų raudonųjų brolių konflikto 
išnaudoti, bet ir toliau pasiryžęs dėti visas pastangas siekiant ge- ' 
resnio sugyvenimo su Maskva, o tuo pačiu metu nenutraukiant dia
logo ir su Pekinu, kur komunistai į valdžią atėjo 1949 metais su 
Amerikos pagalba. Argumentai, kurie verčia imtis tokio sprendi
mo yra sekantys:

Sovietų-kinų ginčas silpnina Sovietų Sąjungą. Išnaudoti padėtį 
kiekvienam kiltų didelė pagunda. Rusai tai žino ir įtaria, kad ame
rikiečiai nori susitarti su Pekinu už jų nugaros. Jei taip įvyktų, ru
sai atsidurtų tar dviejų ugnių ir tas juos gąsdiną. Bet tikėtis, kad 
rusai padarys dideles nuolaidas, kad tai neįvyktų, yra didelė klai
da.

Lošti rusų korta prieš Pekiną irgi neatrodo, kad būtų naudinga. 
Tai tik stiprintų sovietų poziciją santykiuose su kitais komunisti
niais kraštais. Tad Amerikos vyriausybės vadai yra pasiryžę ieš
koti su sovietais normalesnių santykių ir džiaugiasi kiekvieną kar
tą kai Maskvos vadų kalbose kiek pabrėžiamas tokių santykių rei
kalingumas. Tačiau įgytas patyrimas praeityje pataria laikytis at
sargiai.

Tokių normalių santykių V/ashingtonas ieško ir su Pekinu, klu
po paskutiniojo partijos kongreso, atrodo, viršų paėmė civiliai ir 
kariškiai, buvę priešingi "kultūrinei revoliucijai”. Atrodo, kad ki
nai grįžta prie realizmo ir pastovios politikos. Gal tokiu būdu su 
Pekinu pavyks susitarti ir dėl Vietnamo. Tačiau kinai irgi nesle
pia savo įtarimo, kad tarp Washingtono ir Maskvos galįs būti slap
tas susitarimas iš naujo pasidalinti pasauliu. Ir nors kinai kom
partijos kongrese pasmerkė Sovietų Sąjungą dėl įsikišimo Čeko
slovakijoje, pabrėždami, kad kiekviena valstybė pati turi teisę savo 
reikalus tvarkyti, tačiau čia pat pareiškia remsią Amerikoje pro
letariatą, studentus ir negrus kovoje prieš "valdančiąją kliką".

Tad, kaip matome, Amerikai bus nelengva rasti "modus vi- 
vendi" su vienais ir kitais.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Mat, tarp Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos nuo se
no esama interesų skir
tumo, kurie eventualiai 
galėtų privesti ne tik 
prie šalto karo paaštrė
jimo, dažnesnio pasienio 
susirėmimo pasikartoji
mo bet ir net prie karš
to totalinio karo. Krem
lius su nerimu žiūri į 
augančią kiniečių atomi
nę jėgą ir greičiausiai 
visai rimtai svarsto ga
limybę ją tuojau pat su
naikinti. Iš kitos pusės 
jis nori turėti pakanka
mai konvencionalinių ka
rinių pajėgų, kad atrė- 
mus kiniečių invaziją, 
jei dėl kokių nors prie
žasčių negalima būtų par- 
sinaudoti atominiais 
ginklais, kurių Krem
lius turi didelę persva
rą. Teigiama, kad gruo
džio mėn. pradžioje Ki
jeve įvykusiam slaptam 
Kremliaus vadų susiti
kime su Čekoslovakijos 
valdovais, sovietai pa
reikalavę, kad Čekoslo
vakijos kariuomenė būtų 
permesta į Tolimuosius 
Rytus, tačiau preziden
tas Svoboda su tuo nesu
tikęs. Vėliau kovo mėn. 
Varšuvoje Brežnevas 
reikalavęs, kad Varšu
vos pakto valstybės prie 
Kinijos sienų pasiųstų 
bent 400.000 vyrų. Savo 
dalį parūpinti sutikęs tik 
Rytų Vokietijos valdovas 
Ulbrichtas, o Čekoslo
vakija ir Rumunija griež
tai atsisakiusios, nuro
dydamos į savo draugiš
kumo paktus su Raudo
nąja Kinija.

Jau daug anksčiau, jei 

patikėti Konrado Aden
auerio atsiminimams, 
Nikita Chruščiovas jam 
dėstė: "Įsivaizduokite Ki
nija jau dabar turi 600 
milijonų žmonių, kurių 
kas metai vis priauga po 
12 milijonų... Prie kotai 
prives" —klausęs toliau 
Chruščiovas net suploda
mas rankomis.

Adenaueris tada pagal
vojęs: "Mielas drauge, 
vieną dieną Tu turėtum 
būti laimingas, jei tau 
nereikėtų laikyti kariuo
menės Vakaruose". 
Chruščiovas lyg atspė
damas tas Adenauerio 
mintis stačiai paklau
sęs: "Ar jūs mums pa- 
dėtumėt su Kinija su
sitvarkyti?"

Tai buvo bent penkis 
metus prieš tą dieną, ka
da ir Gureckui atėjo lai
minga mintis pažvejoti 
drumzlinam komunistų 
vandenyje. Sudaryta 
'Antikolonialinė lyga' 
1963 m. birželio 18 d. 
memorandumu kreipėsi 
į komunistinę Kiniją, ra
gindama ją reikalauti 
valstybinės nepriklau
somybės Baltijos valsty
bėms. Apie tai dabar 
primindamas A.P. Gu- 
reckas kukliaipasigiria: 
"Betgi, nors ir netikint, 
kad Lygos žygiai iššau
kė kinų pasisakymus, be
rods būtų galima jai pri
pažinti politinio įžvalgu
mo ir įvykių pramaty- 
mo".

Suprask, jei mūsų se
nesnieji veiksmai nebū
tų kaišioję įvykius pra- 
matantiems rąstų po ko
jomis, šiandien kada var
nas kirto varnui ant Usu
ri upės, jau būtų buvęs 
bendras kiniečių - lietu
vių frontas.

Viename informaci
niame susirinkime net 
buvo pusiau juokais iš
keltas klausimas, ar ne
reiktų tik kartais įsteig
ti lietuvių komunistų par
tijos tremtyje, kuri, aiš
ku, turėtų turėti maois- 
tinį pobūdį? Tai būtų lyg 
tolimesnis Gureckio min
ties išvystymas.

Bet ar ne laikas gru
mti tas fantazijos bi- 
3S į tikrovės avilį? Tur- 

(Nukelta į 2 psl.)

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje tautinių šokių grupės šokėjos vieno parengimo metu išpildo Sadutę,
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Gimnazijoje mokosi tik liaudis’
Vasario 16 Gimnazijos direktorius V. Natkevičius 

apie didįjį lietuvybės židinį Vokietijoje

duomenų, iš 
galima pada- 

tikrų išvadų, 
mokslo metų

Noriu su jumis pasi
dalinti gimnazijos rūpes
čiais ir prašyti para
mos, kad didysis lietu
vybės židinys Vokietijo
je neužgestų, o vis skaid
riau degtų ir lietuvybės 
šiluma mus visus gaivina 
tų. Visų pirma keletas 
statistinių 
kurių bus 
ryti tam

Pereitų 
pradžioje, gimnazijoj bu
vo 103 mokiniai (naujų įs
tojo 33). Šių mokslo me
tų pradžioje, gimnazija 
turėjo 101 mokinį (nau
jų įstojo 21, dabar yra 
99). Jei šiais mokslo me
tais mokinių skaičius pa
liko beveik toks pat kaip 
pereitais, tai tik todėl, 
kad palyginti, iš gimnazi
jos išstojo nedaug: visai 
nebuvo abiturientų, gana 
daug mokinių, kurie bū
tų su vad. "vidurinebran
da" išėję iš gimnazijos, 
paliko antriem metams. 
Taigi, normaliomis ap
linkybėmis mokinių skai
čius šiais mokslo me
tais vargu ar būtų 100 
pasiekęs. Tai rodo, kaip 
reikia rūpintis mokinių 
skaičiaus didėjimu.

Jei paklaustumėte, 
kas leidžia vaikus Vasa
rio 16 gimnazijon, tai 
atsakymas būtų — liau
dis. Beveik visiškai gim. 
nazijai savo vaikų neduo» 
da lietuviai inteligentai. 

Iš tų 99 mokinių tik vie
no tėvas — akademikas! 
Daugumas tėvų — darbi
ninkai, smulkūs tarnau
tojai; vadinamos turtin
gesnės miesčionijos, vi
duriniojo mokslo tėvų 
tik 2-3. Inteligentų - gy
dytojų, daktarų ir kitokių 
daugiausia susituokusių 
su svetimtautėmis - sve
timtaučiais, turime ke
lias dešimtis, beveik vi
si jie s avė priskiria nau
jųjų "bajorų" luomui ir 
savo vaikus teleidžia į 
svetimas mokyklas ir ne
mano jų nė namuose mo
kyti lietuviškai.

Dėstomoji gimnazijos 
kalba yra lietuvių. Deja, 
į pirmąją klasę ateina 
vis daugiau mokinių, vi
siškai nemokančių lietu
viškai. Šiais mokslo me
tais iš į I kl. įstojusių 
15 vos Į kalbėjo laisvai 
lietuviškai, pora žinojo 
keletą lietuviškų žodžių 
visi kiti lietuviškai vi
siškai nemokėjo. Dėl to 
pirmoje klasėje dėsto
moji kalba turi būti vokie
čių. Nuo trečios klasės 
betgi dėstoma lietuviš
kai. Tik pačiose aukš
čiausiose klasėse dėsto
moji kalba tiek vokiečių, 
kiek ten mokomieji da
lykai (pvz. anglų, loty
nų kalbos, matematika) 
bus laikomi per brandos 
egzaminus vokiškai.

Lietuvių kalbos reika

lavimai pakelti. Jie bus 
ir toliau keliami. Turi 
būti pasiekta padėtis,

(Nukelta į 2 psl.)

• POPIEŽIUI paskyrus pran
cūzu kardinolą Jean Villot Va
tikano valstybės sekretoriumi, 
o amerikietį kardinolą John Jo- 
seph Wright į dvasiškių kongre
gacijos vadovaujantį postą, ku
rie šiandien Bažnyčioje yra vie
ni iš svarbiausių, italųkardino- 
lai nepatenkinti, kad jų įtaka Va
tikane mažėjanti.

• "QUEEN ELIZABETH II", 
naujas anglų liuksusinis trans
atlantinis laivas, kuris dėl tech
niškų kliūčių negalėjo anksčiau 
pradėti kelionę, išplaukė per At
lantą ir New Yorke jam ruošia
mas triumfalinis sutikimas.

• MENULIS galėtų būti žmo
nių apgyvendintas, jei ten būtų 
rasta vandens. Dabar NASA eks
pertas Paul Muller sako, jei 
ten būtų rastas vanduo, tai mė
nulyje bazės įrengimas atsiei
tų dešimt kartų pigiau. Mano
ma, kad vanduo galįs būti mėnu
lio gilumoje ledo kristalų for
moje. Gegužės 18 iš Cape Ken
nedy pakils Apollo 10 su 3 as
tronautais, kurie mėnulį ap- 
skris 15 km atstume. Nuo jų 
informacijų priklausys, ar lie
pos 20 žmogus nusileis mėnu
lyje.

• DE GAULLE, sakoma, pats 
ieškojąs pralaimėjimo, patiek
damas tokį referendumą, kuris 
iš anksto buvo aišku, kad bus 
atmestas. Kad gaullistai galėtų 
laimėti reikėjo dramos ir para
ko kvapo. George Pompidou jau 
seniai yra pasiruošęs rinkimi
nei kampanijai, tuo tarpu jo var
žovai iš kairiojo sparno, už
klupti netikėtumo, tik dabar pra
deda ruoštis kampanijai.

• VOKIETIJOJE mirė Franz 
von Papen, 89 m. amžiaus, ku
ris būdamas kancleriu padėjo 
Hitleriui ateiti Į valdžią, 1946 
m. Nuerembęrgo teisme jis bu
vo išteisintas, neįrodžius, kad 
dalyvavo agresijos kare, bet vė
liau pačių vokiečių buvo pas
merktas 8 m. kalėjimo, tačiau už 
dviejų metų buvo paleistas,

• ROMOJE teismas nubaudė 
tūlą Fabrrzio Fabrini 2 mėn. 
kalėjimo už tai, kad bažnyčioje 
atsikirtinėjo pamokslą sakan
čiam kunigui. Pamokslininkas, 
primindamas Kristaus nukry
žiavimą, pareiškė, kad dėl to 
kalta žydų tauta. Fabrini sušuko, 
kad kunigas esąs rasistas ir 
priminė, jog Bačnyčiasmerkian
ti tuos, kurie dėl to kaltina visą 
žydų tautą.
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būt visai tikra, kad sto
vime prieš didelius jė
gų persigrupavimus Pa- 
cifike. Neužmirškime, 
kad Japonija savo ūki
niu pajėgumu šiandien 
yra trečia galybė po JAV 
ir sovietų. (Ją sovietai 
bando pritraukti savo 
orbiton, sudarydami su
tartį Sibiro ūkiniam iš
vystymui.) Nevisai aiš
ku, kokia bus JAV pozi
cija po Vietnamo karo. 
Žodžiu, galimos tokios 
permainos, kurioms is
torijoje nėra pavyzdžio. 
Bet aš drįstu abejoti mū
sų, ypač išeivijos, įtaka 
į juos. Žinia, Pekinas 
turbūt pasidžiaugtų pora 
sabotažo veiksmų jų nau
dai Lietuvoje — bet ko
kia iš to nauda visai tau
tai?

Juokingiausia, kad Gu- 
recko stripsnis rado sau 
vietos 'Akiračiuose', ku
rie ieško 'dialogo' su lie
tuviais komunistais. Ne
jaugi manoma, kad tokio
mis mintimis sustiprina
mas 'didžiojo brolio'pa
sitikėjimas? Ar tuo tik 
norima jam, tam 'didžia
jam broliui' pasitarnau
ti, negavus pakankamai 
pagarbos savųjų tapė.

***

kad gimnazijoje moki
niai savo tarpe bent nuo 
3-4 klasės visuotinai kal
bėtų lietuviškai. Be abe
jo, lietuvių kalbos varto
jimas viešai tėra išori
nis mokinių lietuviškojo 
sąmoningumo ženklas. 
Jam pagrindas dedamas 
šeimoje. Todėl pastan
gos šia linkme turi būti 
stiprinamos per bendruo
menės apylinkes, kurios 
daug labiau turėtų rūpin
tis lietuvybės palaikymu 
šeimoj nei iki šiol. Šei
ma ir vargo mokykla turi 
išmokyti vaiką lietuviš
kai. Tik tada gimnazija 
galės jį suformuoti są
moningu lietuviu!

Visų pirma turi išnyk
ti iš šeimos galvojimas, 
kuris leidžia vaikui da
ryti išvadą, jog su lietu
vių kalba netoli tenuva- 
žiuosi, net kam ji iš vi
so reikalinga. Gimnazija 
niekad nepasieks savo 
lietuviškojo tikslo, jei 
šis siekimas bus griau
namas šeimos. Verta 
mums visiems įsidėmė
ti, kad’net Vokiečių pabė
gėlių ministerija, duo-

P A TIKSLINIMAS: Str. 
'De Gaulle kritus' (Dir
vos 35 Nr. atspausdinta: 
"... prancūzų dauguma,

atrodo, yra nusistačiusi 
žengti vidurio keliu su 
mažesniu polinkiu į de
šinę negu į kairę". Tu
rėjo būti su didesniu po 
linkiu į dešinę negu į 
kairę".

PODAROGIFTS, INC.
GEROS NAUJIENOS!
MES VĖL PRIIMAME 
UŽSAKYMUS 
ŠALDYTUVAMS:

EKSELENTIŠKOS 
KAINOS!

ŠALDYTUVAI
2181

MOTOCIKLAI 
MOTORINIAI SKUTERIAI 
MOTORINIAI DVIRAČIAI

2182
2183

2184

2185

2186

2187
2188

2189

Zil-Moskva 240
Ltr........................ $236.33
Oka-3 200 Ltr. ..$212.11
Yuryzan 175
Ltr........................$196.00
Orsk (KX-0100)
120 Ltr................$191.89
Minsk-2 119
Ltr........................ $169.67
Biryusa 160
Ltr.........................$191.89
Mir 125 Ltr.......$161.56
Saratov 2,
85 Ltr.......... ........$111.11
Dnepr ar Donbas,
165 Ltr...... ..........$151.56

MOTOCIKLAI
2111 Ural-2 M-63 U su šoni

niu automobiliu $771.60
2112 K-750 M su šoni

niu automobiliu $740.74
2113 Jupiter-IZH-2 su 

šoniniu automob. $377.11 
Jupiter IZH-2 ....$270.89 
IZH-Planeta su
dviem sėdynėm $258.33 
Voskhold su dviem 
sėdynėm ............. $203.33
M-105, 1 cilindras,
7 H.P., 123.5 c.c. $145.83

MOTORINIAI SKUTERIAI 
ir MOTORINIAI DVIRAČIAI
2121

2114
2115

2116

2117

2122

2123

Tula-tourist,
10 H.P., 199 c.c. $225.00 
Viatka-VP-150 M,
6 H.P., 148 c.c. $145.89 
Riga-3, 2 H.P.,
55 c.c.................... $ 79.22

PRISTATOMA TUOJAU- 
SKUBINKITE SAVO UŽSAKYMUS I:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVĖ. SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003

212 — 228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wcst 45 Street, New York, N. Y. 10036

PACKAGE EXPRESS and 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

212 — 245-7905

TRAVEL

212 — 581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 215 — 925-3455

danti gimnazijai du treč
dalius reikalingų lėšų, 
pabrėžia, kad jai ne tiek 
svarbu didelis gimnazi
ją baigiančių skaičius, 
o daug svarbiau — kad 
gimnazija būtų lietuvy
bės židinys, kad ji lietu
vius išleistų.

Nepaslaptis, kad lie
tuviškoji gimnazija daž
nam tėvui ir motinai rei
kalinga tik tada, kai vai
kas nepaveža vokiečių 
gimnazijoj, dažniausiai 
— kai jis išvis vokiečių 
gimnazijai netinka. Tai 
nerodo kai kurių tėvų lie
tuviško susipratimo; 
priešingai, tai liudijatik 
gryną materialinį apskai
čiavimą, besirūpinant 
vien vaiko medžiagine 
ateities gerove. Gimna
zija tada tarnauja ne lie
tuvybei palaikyti ir jai 
ugdyti, o ribotų gabumų 
vaikam užtikrinti leng
vesnį ir geresnį gyveni
mą. Šitoks tėvų ir vaikų 
nusiteikimas, be abejo, 
ruošia gimnazijai ir lie
tuvybei laidotuves. Gim
nazija galės ateity, o ir 
dabar laikytis tik idea
listiniu visų mūsų, vadi
namos liaudies ir vadi
namos inteligentijos, įsi
tikinimu ir visų mūsų ide< 
alistiniu darbu: jai mo
kyti ir auklėti atiduoda
me savo geriausius ir ga
biausius vaikus, kad jie 
įaugtų į mūsų tautą ir 
jai dirbtų. Tai didysis 
lieuviškosios bendruo
menės uždavinys, ryžtan
tis išlaikyti Vasario 16 
gimnaziją.

Sieloj antis lietuvybės 
perdavimu mokiniams, 
labai svarbu, kokie mo
kytojai juos moko ir auk
lėja. Šiuo metu gimna
zijoje yra 21 mokytojas, 
bet iš jų tik 13 dirba pil
nu etatu. Tik 5 mokytojai 
yra vokiečiai, iš jų tik 
2 dirba pilnu etatu. Bet
gi lietuvio mokytojo am
žiaus vidurkis yra 51 me
tai, vokiečio 26! Žinant, 
kad žmogaus darbingu
mas jau su 40 metų silps
ta, kad mokiniams, ypač 
šių dienų, daro įspūdį 
jaunas mokytojas, išva
dos savaime peršasi lie
tuvio mokytojo ir pačios 
lietuvybės nenaudai. Juo 
labiau, kad vokiečiai mo
kytojai daugiausia moko 
vyresniuosius. mokinius. 
Tėra tik vienas jaunas 
mokytojas lietuvis, gim
nazijos auklėtinis, pil
nai jai angažavęsis. Ma
no pastangos, lankant 
pereitą vasarą šalpos bū
relius Amerikoje ir Ka
nadoje, gauti jaunų aka
demikų gimnazijai nuė
jo niekais. Mano noras 
buvo vieneriems ar dve
jiems metams gauti ką 
tik aukštuosius mokslus 
baigusį jauną akademi
ką (bent vieną!), kuris 
turėtų pamokų gimnazi
joje nedaug, svarbiausia 
— bendrautų su moki
niais laisvalaikiu, su 
jais žaistų, kalbėtų su 
jais lietuviškai ir tokiu 
būdu savaime juos pratin
tų vis labiau vartoti lie
tuvių kalbą. Vyksta ne 
vienas tokių lietuvių aka
demikų, susižavėjęs 
vad. "taikos korpuso" 
idėja, į Afriką, bet į Eu
ropą, pas lietuvius, 
jiem per prasta...

Šiek tiek vilčių teikia 
paskutinių metų abitu
rientai, žadą studi
juoti gretimame Heidel
bergo universitete ir po

poros trejetos metų stu
dijų padėti gimnazijai pa
keičiant aukštesnėse 
klasėse vokiečius. Jei jų 
idealizmas neišblės, gal 
vieną antrą jau baigusį 
studijas, pavyks gauti ir 
pilnam mokytojo etatui.

Šiaipjau iš 16 lietuvių 
mokytojų 11 yra baigę 
aukštąjį mokslą, iš 5 vo
kiečių yra 3 su aukštuoju 
mokslu. Vokiečių mo
kyklų priežiūros įstai
ga mokytojų pasiruoši
mo atžvilgiu jokių prie
kaištų nėra padariusi ir 
šita prasme su ja santy
kiai normalūs. Mokslo 
lygis gimnazijoje nėra 
žemas, nevengiama pa
likti mokinius antrus men
tus, jei tingi mokytis ar 
trūksta gabumų. Šiemet 
yra trys abiturientai, ku
rie visi normaliomis są- 
lygimos turėtų egzami
nus išlaikyti.

Rimta gimnazijos vi
daus problema yra 
bendrabutis. Ne vien 
pats pastatas, kuris griū" 
va ir kuriame tampa pa
vojinga mokinius laiky
ti. (Naujo bendrabučio 
statybai pramatytas at
skiras darbotvarkės 
punktas). Svarbiau, kad 
neįmanoma surasti auk
lėjimui tinkamų žmonių. 
Išvis reikia atsiminti, 
kad normaliam bendrabu
ty Vokietijoj be bendra
bučio vedėjo maždaug 20 
mokinių turi dar specia
lų auklėtoją, kuris vi
sai neturi pamokų ar tik 
kelias. Tuo tarpu mūsų 
gimnazijoj yra 55 ber
niukai ir 44 mergaitės. 
Taigi normaliai tiek ber
niukams , tiek mergai
tėms dar reiktų 2 auk
lėtojų. Vien auklėjimu 
mūsų gimnazijoje turė
tų užsiimti 6 žmonės, o 
jų teturime tik 2. Vis 
dėlto visiškai objekty
viai reikia konstatuoti, 
kad ir geriausiems vo
kiečių bendrabučiams ne
pasiseka tinkamai išauk
lėti mokinių; pašalini
mas iš vokiečių bendra
bučių dažnai praktikuo
jamas, mokinių dorinis 
jausmas gerokai suny
kęs. Mūsų mokiniai pas
taruoju atžvilgiu stovi 
aukščiau. Štai liudija 
tiek mūsų abiturientai, 
susidūrę su vokiškųjų 
bendrabučių auklėti
niais universitetuose, 
tiek vokiečių mokinių 
laikraščiai, reikalaują 
gimnazijose "meilės 
kambarių" orgijoms. 
Betgi nihilistinės nuotai
kos nėra visiškai sveti
mos ir vienam kitam mū
siškių mokinių. Ir būtų 
naivu tikėtis ko kita, kai 
aplinka — garsieji Illus- 
trierte, kinas,pigioji lek
tūra, "naujosios kairės" 
kurstytojai — brukte 
bruka kiekviename žings
ny už gimnazijos ribų ni
hilistines pažiūras ir he
donizmą.

Materialiniu atžvilgiu 
gimnazija šiuo metu lai
kosi geriau nei bet kada 
praeity. Pereitais me
tais iš būrelių surinkta 
apie 10.000 daugiau nei 
1967. Vokiečių pabėgė
lių ministerija savo pa
ramą padidino 81.000,— 
o metų gale dar specia
liai pridėjo remontams 
27.000. Todėl galėjo būt 
pakeltos mokytojams al
gos. Buvo galima įvykdy
ti ir būtinus remontus 
bendrabuty: baigti prau
syklų ir išviečių taisy
mai, perdirbti laiptai,

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

LIETUVE MOTINA AUSTRALIJOJE
Lietuvės motinos, jaunos ir senos, yra pasigė

rėtinai aktyvios visose lietuviškos veiklos srityse.
Ypač būdinga, kad ar ir dabar, po 20 tremties 

metų, bene aktyviausia tebėra ta pati, daugumoje 
aukštų kvalifikacijų inteligentė, motina, kuri pradė
jo čia pionierinį gyvenimą su kūdikiu ant rankų. 
Šiandien ji, net jeigu jau ir bobutė, tebedainuoja cho
re, tebemokytojauja savaitgalio mokykloje, tebedir
ba vienoje ar kitoje socialinės globos organizacijo
je. Labdaringiems baliams ji namuose gamina tor
tus, kepa mėsą, maišo mišrainę, kad paremtų vai
kus, kuriuos ji pati prikalbino stoti į lietuviškus 
sporto klubus, jungtis prie skautų ar kitų lietuviškų 
jaunimo organizacijų. Ten, kur bendruomeniniai na
mai jau įsigyti, ji, daug prisidėjus prie jų įsigijimo, 
dabar be pertraukos jais rūpinasi. O kur tokių na
mų dar nėra, ji visą savo energiją ir atliekamą do
lerį skiria jiems suremti.

Šios lietuvės motinos pirmosios dienos Aus
tralijoj buvo nepavydėtinos. Pabėgus nuo rusiškojo 
komunizmo, išgyvenus karo žiaurumus ir perne- 
šus pokarinius nužmoginimus pabėgėlių stovyklose, 
Australijoj ji kaktomuša atsitrenkė į ašarų sieną. 
Čia ji nerado nei dėdžių, nei tetų, kurios jos lauktų 
ir lengvintų bent pirmuosius žingsnius.

Vos atvykus, ją lyg pasityčiojimui atskyrė nuo 
vyro ir vėl įmetė į stovyklinį kampelį. Vyrui į ran
kas buvo įduotas kirvis ir kastuvas, kad pradėtų 
dviejų metų darbo sutartį. Tik po kelių savaičių 
darbo vyras galėjo įsprausti į jos rankas šiek tiek 
pinigo, kad ji pradėtų kalvarijas ieškant pastogės 
sau ir šeimai. Ir motina ėjo. Nemokėdama kalbos, 
nepažindama žmonių. Iš namo į namą, savaitėmis 
ir mėnesiais. Pasisekė surasti laisvus garažus, ka
ravanus, "tool sheds".

Ta pati motina buvo aktyviausia statybinių skly
pų ieškotoja. Ji kartu su vyru maišė cementą, liejo 
cementines plytas ir jas mūrijo, kad pasistačius šio - 
kią tokią bakūžėlę sau ir vaikams. Ir greitai staty
binis sklypelis (150 x 50 pėdų) virto jos pasaulėliu, 
skurdžiu, bet savu. Čia ji praleido dienų dienas su 
kastuvu rankoje, su grėbliu. Čia ją kankino vienu
ma, savųjų ilgesys ir ji ieškojo tokio pat likimo drau
gių, su kuriom galėtų savo kartėliu pasidalinti.

Laikui bėgant prie vieno sklypely pastatyto kam
bario atsirado kitas, trečias, išaugo visas name
lis. Paūgėjo ir vaikai. Jei šeima nepadidėjo, galima 
buvo ir atsikvėpti, o jeigu atsirado naujaburna,pen
ki metai vėl išbraukti, nes vyro pinigų nepakanka. 
Motina irgi turi dirbti. Bent atitrūkstamu laiku. Dar
bo įrankiai: šluota, dulkių siurblys, skalbimo milte
liai, kartais padavėjos žiurstelis.

Tie laikai jau praeityje. Laikinasis namelis, 
laistytas prakaitu ir ašarom, jau nugriautas, arba 
paliktas kaip "tool shed". Naujasis modernus, su 
visokiausiais patobulinimais. Į jį sudėti ne tik tė
vo, bet ir motinos viršvalandžiai. Jame motinai 
jauku, miela. Pirmiau vaikai krykštavo, dabar anū
kai kartais pasirodo. Jei vaikai sukūrė lietuvišką 
šeimą, ji laiminga, o jei susidėjo su svetimais, ji 
tyliai nurijo karčią piliulę, bet vistiek su anūkais 
tik lietuviškai tekalba. Ji vistiek, kaip anksčiau sa
vo vaikus, dabar anūkus nuveda ir parveda iš lie
tuviškos mokyklos. Ji su jais šoka tautinius šokius, 
dainuoja jiems "Du gaideliai, du gaideliai"...

Šią motiną užgrūdino gyvenimas; jis iš jos daug 
ir pareikalavo. Kančios susilpnino jos fizines jėgas, 
bet ji dirba kol suklumpa. Darbo tiek daug kiekvie
noj kolonijoj.

Ta lietuvė motina rengia ir Motinos Dienas Aus
tralijoj.

***

LIETUVIAI sportininkai labai gražiai pasirodė pirmose Pabaltie
čių sporto varžybose, kurios vyko Adelaidėješm. balandžio25-27 d. 
Lietuviai vyrai, moterys ir jaunos merginos laimėjo pirmas vietas 
krepšinyje. Berniukus žemiau 18 mėty tik vienu tašku nugalėjo lat
viai. Mūsiškiai pasirodė silpniausi tinklinyje. Vyrai ir moterys tu
rėjo pasitenkinti trečiom vietom. Gražiai pasirodė estai, laimėję 
krepšinyje dvi antras vietas (vyry ir motery) ir pirmą vietą motery 
tinklinyje.

STAIGI Amelijos Pyragienės mirtis skaudžiai sukrėtė ne tik 
jos vyrą, buvus} karo aviacijos majorą Joną Pyragiy, gimines, bet 
ir visą Adelaidės lietuvių koloniją. Pyragienė buvo viena ty pionie
rių motinų, apie kurias kalbu savo šios dienos apžvalgoje. Ji iš
augino dukterį Dalią, kuri yra ištekėjusi už advokato Stasio Čibiro 
ir gyvena Renmarke (160 mylių nuo Adelaidės). Pyragienė buvo pa
siėmusi globoti du anūkus, kurie Įstojo glmnazijon Adelaidėje. De
ja, ji pasekė tokių pat pionierių motinų Jurgelionienės, Rudzenskie- 
nės, Vyšniauskienės ir kitų pėdomis. Kiekviena Australijęs lietuvių 
kolonija jau yra netekusi visos eilės šiųpasigėrėtinų, kančiose bren
dusių motinų,-kurių nebus kam pakeisti.

Velionė Pyragienė buvo pirmoji Australijoj sudeginta kremato
riume.

KOL KAS tik spaudoje pradėta akcija paįvairinti lietuvių stu
dentų gyvenimą, Kaune ir Vilniuj puoselėtom korporantiškom tra
dicijom, kurių visai nepažįsta Australijos universitetai. Latviai ir 
estai lietuvius šiuo atveju yra palikę labai toli užpakaly. Ypač glau
dus korporacijų tradicijom pagristasbendradarbiavimasvyksta tarp 
senų ir jauny latvių akademikų. Tik Melbourno lietuviai akademikai 
šiek tiek reiškiasi šia kryptimi. Norėtųsi, kad studento Vytauto 
Straukos ir redaktoriaus Vinco Kazoko trimitavimas bttty išgirstas.

išdėti plytelėmis takai le pagerintas. Dėl jo nie- 
prie klasių pastato, bus kas negali skųsti: jis 
dar užsėta žolė. Mokinių yra pakankamas ir įvai- 
maistas pereitų metų ga-r rus>
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BUKIM ATSPARUS

M

Gyvendami išeivijoje 
savos kultūros kėlimo 
srityj esame daug nudir
bę. Ne tik patys tai ma
tome, bet ir kitataučiai 
tai pastebi.

Netenka abejoti, kad 
mūsų kultūrinis gyveni
mas ir ateity plėsis gal 
dar didesniu tempu, nes 
dirbančiųjų gretos didė
ja, o tuo pačiu ir kultū
rinė veikla plečiasi. 
Taigi perdaug nesijau
dinkime dėl "kultūrinio 
nuosmūkio" apie kurį 
dažnai padejuojame. Ta
čiau gyvenimo tempui 
greitėjant, kai kam at
rodo, kad mes nesuspė- 
sime su juo kartu eiti 
ir galime atsilikti. Pa
vojus didelis, juo la
biau, kad esame apsupti 
svetimųjų įtakų. Tačiau 
ir šio pavojaus nereikė
tų perdaug išsigąsti.

Didėjant spaudimui — 
auga ir pasipriešinimas. 
Pasipriešinimą turim or
ganizuoti moralinėmis 
vertybėmis bei priemo
nėmis.

Su galinguoju spaudi
mu lietuvių tauta jau yra 
apsipratusi. Netolimoj 
praeity esame daug var
go pakėlę, tačiau Apvaiz
da išsaugojo mus, kad 
ir svetimuose kraštuose 
atsidūrusius. Praeities 
pergyvenimai duoda iš
samios medžiagos kovo
je dėl tolimesnio likimo, 
kuris yra pagrįstas ne 
tik draugų parama, kiek 
mūsų pačių lietuvišku at
sparumu.

Atsparumo ugdymas 
yra būtinas kiekvienai 
tautai. Reikia kelti vie
ningumą, organizuotu
mą, drausmingumą ir 
pasiaukojimą kilniam 
darbui. Tiesa, stiprėjan
čio lietuviško vieningu
mo dvasia jau yra nu
galėjusi daug kliūčių. Va
dinasi, bendrame kultū
ros darbe esame pasie
kę didelio vieningumo.

Augąs tautos patriotiz

Maloniai kviečiame dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos dvidešimtmečio su
kaktuviniame seime, š. m. gegužės 30 ir 31 d.d. 
New Yorke, N. Y. (Roosevelt Hotel, Madison & 
45th Street). Seimo atidarymas ir iškilmingojo po
sėdžio pradžia — gegužės 30 d., pirmą vai. p. p.

Seimas peržvelgs mūsų, lietuvių, kelius ir bū
dus Lietuvos nepriklausomybei atstatyti bei lietu
vybei išlaikyti, o taip pat sieks tautinės srovės gre
toms didesnės darnos ir darbo barų ryškinimo.

Taip pat esate laukiami seimui pagerbti new- 
yorkiečių rengiamame bankete, gegužės 31 d., ta
me pat Roosevelt Hotel. Pradžia 8 vai. vak.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Valdyba

mas dalinai sugeba nu
galėti atskirų grupių in
teresus ir pastatyti Lie
tuvos laisvinimo reika
lus aukščiau viso. Rim
ties momentu pajėgia
me susikaupti. Tautos 
laisvė ir nepriklauso
mybė yra visų brangeny
bė, kurios mes ryžtin
gai siekiame. O kad esa
me nebaikštūs, nekartą 
pasauliui įrodėme. Juk 
Nepriklausomybės ko
vos su daug galinges
niu priešu parodė, kad 
ir silpnai ginkluota tau. 
ta yra didelė pajėga, ka
da ji pasiryžusi laimė
ti. Tūkstančiai lietuvių 
savanorių spietėsi po tau
tine vėliava ne tam, kad 
pralaimėtų, bet kad lai
mėtų. Ir laimėjo!

Mes turime būti kie
tas riešutas, kuris ir 
plėšriajam žvėriui iš
laužtų dantis. To mesga= 
lime pasiekti eidami vie
ningu, drausmingu ir or
ganizuotu keliu, žadin
dami savyje patriotizmą 
ir atsakingumo jausmą 
kiekviename kilniame 
lietuviškos kultūros bei 
visuomeninio darbo ba
re. Kiekvienas darbas 
yra naudingas, jei jis 
bus pašvęstas mūsų tau
tos laisvei ir Lietuvos 
nepriklausomybei at
gauti.

Kultūringa subrendu
si tauta ir nepriklauso
mybę praradusi lieka ne
įveikiama. Pavyzdžių tu* 
rime daug. Imkime, kad 
ir Suomiją. Suomiai, 
kaip ir lietuviai buvo ne
tekę, anais laikais, ne
priklausomybės. Tačiau 
suomiai, būdami aukš
tos kultūros lygio, suge-. 
bėjo savo nusistatymą 
taip reikšti, kad okupan
tai nepajėgė tautos vi
dinės dvasios palaužti.

Didžios tautos.paverg- 
damos mažąsias, kad ir 
nugali jas, bet praryte 
kąsnio dažnai nesuvirš
kina. Atsidūręs viduriuo-

ANTANAS SMETONA
NAUJOSIOS LIETUVOS

ARCHITEKTAS (2) Vyt- AlantaE
Platono filosofijos įtaka jo politinei pasaulėžiūrai

Gali čia mums kilti 
grynai teorinis klausi
mas: kaip istorija žiū
rės į Smetoną? Ar jis 
visiems laikams pasi
liks kontraversinė as
menybė, kaip, pavyz
džiui, Jogaila, ar ilgai
niui tos kraštutinės pa
žiūros išsilygins, kaip, 
pavyzdžiui, jos išsily
gino vertinant Čiurlionį 
ir mes visi imsime į jį 
žiūrėti teigiamai ir ver
tinsime jo valdymo lai
kus kaip labai šviesią 
Lietuvos istorijos gady. 
nę? Galimas dalykas,

VYTAUTAS ALANTAS, Šios 
paskaitos autorius, kurią skai
tė Rochestery Prezidento A. 
Smetonos 25 metų mirties su
kakties minėjime.

se nevirškinamas daik
tas sukelia organizmo 
pakrikimą, o kartais net 
rijiko katastrofą. Tad bū
kim tikri, kad ir Lietu
vos okupantai to likimo 
susilauks. Todėl mes dėl 
savo tautos likimo, kad 
ir daug sielojamės, bet 
kartu turėkime vilčių, 
jog pati prigimtis jai 
yra patikrinusi gyvybę 
ir laisvę. Vistiek Lietu
vai laisvės aušra vieną 
dieną prašvis.

(jm) 

kad nuomonės apie jį la
biau susiderins pasi
traukus iš gyvenimo Sme
tonos amžininkams, ta
čiau su viena sąlyga, jei 
mūsų istorikai tos kon- 
traversijos neperkels į 
istorijos puslapius. Bent 
ligi šiol mūsų istorikai 
nėra vieningos nuomo
nės apie gruodžio 17 d. 
įvykius. O būtų gaila kad 
mūsų gadynėje pradėtas 
kivirčas drumstų atei
nančių generacijų vie
ningą požiūrį į tą didelį 
garbingą ir tikrai daug 
lietuvių tautai nusipel
niusį vyrą. Mūsų istori
kams tenka didelė atsako
mybė surasti bendrą kal« 
bą ir perduoti Smetonos 
paveikslą ateinančioms 
kartoms be šešėlių.

PREZIDENTAS — 
FILOSOFAS

Kokios įtakos Platono 
filosofija turėjo į Sme
tonos pasaulėžiūros for
mavimąsi aplamai ir į 
jo politinės sampratos 
susiklostymą paskirai, 
klausimas lig šiol dar 
tebėra atviras ir net ne
paliestas. Mes tik žino
me, kad Smetona buvo di
delis "platonininkas", t. 
y. Platono filosofijos mė
gėjas. 1923-1927 m. Sme
tona dėstė Vytauto Di
džiojo Universitete eti
ką, senovės filosofiją 
(tur būt, graikų? V.A.) 
ir skaitė epizodinįkursą 
apie Platoną. Žurnale 
"Švietimo Darbas" jis 
rašė apie graikų etiką, 
Sokratą ir Platoną. 1925 
m. jis paskelbė Platono 
Apologijos ir Kritono dia
logų vertimus į lietuvių 
kalbą. (Lietuvių Enciklo
pedija, 28 t.)

Ar Smetona domėjosi 
graikų filosofija ir Pla
tonu studijuodamas uni
versitete bent lig šiol 
faktas nėra paliudytas. 
Greičiausiai domėjosi, 
nes tų dalykų nebūtų ga
lėjęs dėstyti Kauno uni
versitete, jei nebūtų bu
vęs pasiruošęs iš anks
to. Aplamai jo biografai 
plačiai rašo apie jo lie
tuvišką veiklą studijų me
tu, bet nieko neužsimena 
apie jo studijas kaipo to
kias. Nors Smetoną vilio
jo "istorijos filologijos 
mokslai1; tačiau įstojo į 
Petrapilio universiteto 
teisių fakultetą, kad aukš- 
tuosius mokslus baigęs 
galėjų įsikurti Lietu
voje — taip pasakyta L. 
E. 28 tome ir daugiau 
nieko.

Mes nežinome kokius 
autorius Smetona mė
go, kokie veikalai jam 
paliko giliausią įspūdį, 
nežinome, ar jis klausė 
Petrapilio universitete 
filosofijos kursą (gal 
kaip šalutinį?) ir tt. O 
pagaliau jei ir neklausė, 
tai galėjo pats tuos daly
kus studijuoti. Juo la
biau kad Smetona pasi
žymėjo "palinkimu į ati- 
trauktinį bendrų klausi
mų nagrinėjimą", kaip 
teisingai pastebi prof. 
Mykolas Biržiška. (Alek
sandras Merkelis, Anta
nas Smetona, 51 psl.) 
Jei jis ne tik dėstė VDU 
Platono filosofiją, bet ir 

vertė jo raštus į lietuvių 
kalbą, tai tatai rodo, jog 
tas filosofas jam buvo 
labai artimas "prie šir
dies".

Platonas buvo kilęs iš 
Atėnų aristokratų šei
mos, kurios nariai daž
niausiai pasirinkdavo po
litinę karjerą. Platonas 
irgi galvojo apie tokią 
karjerą, tačiau to meto 
Graikijos miestų, jo 
nuomone, netikusi de
mokratinė santvarka, o 
ypačiai Atėnų demokra
tinės santvarkos auka — 
jo mokytojo Sokrato 
nuteisimas miriop, jam 
padarė tokį gilų ir skau
dų įspūdį, kad jis nuo po
litinės karjeros atsisakė 
ir nutarė tapti filosofu. 
Labai galimas dalykas, 
kad jį padarė filosofu 
Sokrato mirtis. "Yraaiš* 
ku, — sako Rex Warne- 
ris — kad kai jis, Pla
tonas, ėmė svarstyti po
litinio gyvenimo teoriją, 
jis visiškai nustojo pasi
tikėjimo demokratine 
sistema. Atrodo, kad jis 
žiūrėjo į ją tiesiog kaip 
į žiauriai neveiksmingą 
ir apskaičiuotą galimybę 
suteikti autoritetą ir val
džią tiems, kurie suge
ba atkreipti nemokšiš
kos liaudies aus į ir kurių 
daugumas, labai galimas 
dalykas, patys gali būti 
nemokšos ir nekompe- 
tetingi vyrai... Platonas 
linko į ekspertų vyriau
sybę, bet metafizikos 
ekspertų. Jo idealas bu
vo autoritetinė "filoso
fo — karaliaus valdžia". 
(Rex Warner, TheGreek 
Philosophers, published 
by the New American 
Library, 1958, 68 psl.)

Taigi, Platono valsty
binės santvarkos teori
ja buvo ta, kad valsty
bei turi vadovauti la
bai gerai pasiruošę ir 
pasišventę intelektualai 
- išminčiai: tai turėjo 
būti aristokratijos, t.y. 
filosofų - išminčių va
dovaujama valstybė.

Jei dabar mes mėgin
sime išvesti lygiagretę 
tarp Platono valstybės 
politinės sampratos ir 
Smetonos politinės ide
ologijos, kokių išvadų 
mes prieisime? Smeto
na visą laiką skusdavosi, 
kad trūkstą gerai pasi
ruošusių, kompetetingų 
žmonių vienai ar kitai 
vietai užimti, Platonas 
reikalauja gerai pasiruo
šusių ir pasišventusių in
telektualų kraštui valdy
ti; Platonas demokrati
jos nemėgo, nemėgo jos 
ir Smetona bent tokios 
demokratijos, kokia bu
vo prieš gruodžio 17 d. 
įvykius, nors nuo jos ga
lutinai niekad nusigrę
žęs nebuvo ir per visą 
savo valdymą ieškojo at
sparos plačiose tautos 
masėse; vėliau Plato
nas sutiko, kad filosofų 
vadovaujama santvarka 
sunkiai įgyvendinama ir 
kad jai geriausias pakai
talas būtų konstitucinė 
santvarka, kurios Plato
nas numatė tris rūšis: 
monarchiją, aristokra
tiją ir demokratiją. (L. 
E. 28 t.). Taigi, Platonas 
norėjo .institucinės au

toritetinės santvarkos 
monarchine, aristokra
tine ar demokratine for
ma, Smetonos santvar
ka buvo autoritetiškai de
mokratinė. Dabar mums 
paaiškėja iš kur atsira
do Smetonos santvarkos 
pavadinimas: autoriteti
nė santvarka! Ar tas pa
vadinimas nėra paimtas 
iš Platono filosofijos 
apie valstybinę santvar
ką? Ir pagaliau, jei Pla
tono valdžios idealas bu
vo karalius - filosofas, 
tai ar nebūtų galima Sme
toną apibūdinti kaippre- 
zidentą-filosofą?

Šiuo klausimu aš čia 
mečiau tik vieną-kitą 
mintį. Smetonos politi
nės minties užuomazgai 
ir vystymosi problemai 
nušviesti reikėtų giles
nių ir platesnių studijų. 

SMETONA - NAUJOSIOS 
LIETUVOS 
ARCHITEKTAS

Smetonos stiprybė bei 
nuopelnai lietuvių tautai 
glūdi ne jo užsienių poli
tikos žygiuose, ne kary
boje ir ne ekonominėje 
politikoje, kurią daugiau
sia kūrė ir varė Juozas 
Tūbelis, bet jo skelbtoje 
tautinėje, lietuviškoje 
ideologijoje. Pirmon gal
von jis siekė sutvirtinti 
lietuvišką tautinį "nu
garkaulį". Ta mintis rau
donu siūlu nusidriekia 
per visą jo veiklą ir raš
tus. Jis norėjo išvalyti 
lietuvio smegenis nuo 
sąšlavų, kurių kaimynai 
neskundė mums barsty
ti per amžius. Jis sten
gėsi lietuvį pastatyti ant 
savų kojų t.y., padėti jo 
būdui ir pasaulėžvalgai 
tvirtus tautinius, mo
ralinius ir politinius pa
grindus. Jis nepaliauda
mas skelbė lietuvių vie
nybės šūkį ir lietuvių 
savitarpio solidarumo 
būtenybę ir aplamai do
rojo dvasiškai lietuvio 
tautinį veidą pirmon gal - 
von atgręžtą į savo tau
tos reikalus, o nesidai
rantį tarnybos sveti
miems dievams. Dar 
1914 m. jis rašė Vaire, 
kad "mus visus jungia 
tautinės kultūros pagrin
das, ant kurio mes sto- 
vieme, ant kurio norė
tume matyti kitus sto
vint bendra sielos kul
tūra auklėjama krikš
čionybės principais". 
(L.E. 28 t.)

Jo valdymo laikais bu
vo madoje fašizmas ir 
nacionalsocializmas, ta
čiau klysta tie, kurie 
Smetoną laiko fašizmo 
pasekėju ar pamėgdžio
toju. Į fašizmą lygiai 
kaip ir į nacionalsocia- 
lizmą jis žiūrėjo kritiš
komis, lietuviškomis aki
mis. Jam nebuvo pake
liui nei su Roma, nei su 
Berlynu, nes jo žvilgs
nis visą laiką buvo nu
kreiptas į Vilnių. Gal, 
kaip minėjau, jo politinei 
mąstysenai turėjo įta
kos Platono filosofija, 
bet šiaipjau gyvenime jis 
kūrė savo lietuvišką pa
saulėžiūrą išeidamas iš 
savo tautos interesų.

Autoritetinė santvar
ka tai dar nebūtinai 
diktatūrinė santvarka. 
Jis nemėgo demokrati
jos ne dėl pačios demo
kratijos, bet nemėgo to
kios demokratijos, kuri 
veda kraštą į anarchiją. 
Jo idealas buvo autori
tetinė demokratija. Jis 
nemėgo srovių ir sten
gėsi visus lietuvius 
sulieti į vieną lietuviš-

(Nukelta į 4 psl.)
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ką srovę skelbdamas tau
tinės vienybės idealą. 
Jis stengėsi išsklaidyti 
susiskaldymo tvaiką, ku
riuo tautą buvo užkrėtu- 
si partijų daugybė. Ki
taip sakant jis skelbė ant- 
partinę politinę pasaulė
žiūrą stengdamasis į- 
skiepyti tą mintį, kad 
virš partijų stovi tauta 
ir valstybė, kurios inte
resai svarbesni už atski
rų susigrupavimų inte
resus. Žodžiu, Smeto
na siekė apvaldyti tas iš
centrines jėgas, kurios 
tautą draskė į atskiras 
atplaišas, jis norėjo ją 
perauklėti, gal teisin
giau sakant, išauklėti vie
nybės dvasioje, kad ji bū v 
tų pajėgi laikytis kultū
riškai, politiškai ir eko
nomiškai prieš skersvė
jus Rytų ir Vakarų kryž
kelėje, kur likimas lėmė 
mum įkurti savo sody
bas. Smetona yra naujo
sios Lietuvos auklėto
jas, jos dvasinis archi
tektas.

TAUTINES PASAU
LĖŽIŪROS KŪRĖJAS

Smetona gimė prie 
Lėno ežero Užulėnyje. 
Kai aš sakau: prie Lė
no ežero, tai turiu gal
voje nedidelį, negilų, 
meldų prižėlusį ir mau
rais užslinkusį ežerė
lį, telkšantįslėnioje, nuo
šalioje, rodos, senų se
novės prisiminimuose te- 
beskendinčioje užmirš
toje vietovėje abejingai 
žvelgiančioje į naujuo
sius laikus. Užulėnio vie
tovaizdis buvo būdingai 
lietuviškas, tarsi paim
tas iš lietuviškos tauto
sakos lobyno. Smetonų 
šeimos sodyba dvelkė la
bai sena lietuvių gyven
viete, o jų gyvenamąją 
trobą galėjai dėti į pa
saką, kur kalbama apie 
"lūšnelę samanotą"...

Tokiose vietovėse 
gimsta poetai, mistikai 
ir mąstytojai. Smetona 
gimė mąstytojas-filoso- 
fas ir gal net, sakyčiau, 
tautinis mistikas. Jis ki
lo iš lietuviško kaimo gi
lumos, jis yra lietuvis 
iki paskutinio kraujo la

šo. Man rodos, kad jis 
per visą savo gyvenimą 
liko daugiau "laukinin
kas" kaip kad "miestelė
nas". Jis dirbo Lietuvai 
ir tik Lietuvai. Jis ne= 
susikrovė jokio turto ir 
mirė neturtingas. Smeto
na priklauso prie mūsų 
tautos didžiųjų idealistų, 
kurie, tautos reikalus 
statydami aukščiau už 
savo ir grupių intere
sus, nepailsdami kovojo 
už amžinuosius tautos 
idealus: laisvę, garbę ir 
gerovę.

Smetona yra ir liks 
naujosios Lietuvos dva
sinis architektas, negin
čytinas tautinės, lietuviš
kos pasaulėžiūros kūrė
jas. Jo padėtų akmenų į 
lietuvių tautos dvasinius 
pagrindus jokios istori
nės audros neiš vartys. 
Gal kartais jis klydo, — 
kas iš mūsų neklysta? 
— bet klaidos ne visa
da būna žmogaus silp
nybės ženklas, priešin
gai, kartais klaidos iš
ryškina asmenybės turi
ningumą ir didybę. J 
Smetonos asmenybę bei 
jo veiklą šiandien mums 
žiūrėtina ne pro siaurus 
srovinius akinius, bet at
viromis, plačiai atver
tomis visą tautą ir visą 
tautos nueitą istorinį ke
lią aprėpiančiomis aki
mis. Minėdami jo mir
ties 25 metų sukaktį mes 
iš tikrųjų minime ne jo 
mirtį, bet jo gyvenimą ir 
darbus, kurie neatsie
jamai susiję ne tik su mū
sų istorija, bet ir su kiek
vienu iš mūsų asmeniš
kai, nes mums tenka ko
voti už tuos pačius idea
lus, už kuriuos kovojo ir 
Smetona, ir ta kova dar 
nėra baigta.

Man Antanas Smetona 
nėra jokia kontraversi- 
nė asmenybė: jis man 
yra pilnutinė tauraus lie
tuvio kūrėjo ir kovotojo 
asmenybė. Savo idealiz^- 
mu, savo didele meile 
Lietuvai, savo neatlai- 
džia kova už jos intere
sus jis mums yra ir liks 
gyvas T ėvynės mylėto
jo ir kovotojo pavyzdys. 
Lietuvos istorijoje jam 
užtikrinta garbinga vie
ta.

LOS ANGELES
SĖKMINGAS MOTERŲ 
PASIRODYMAS

Įvairūs moterų klubai 
Amerioje atveria duris 
lietuvėms .supažindinti 
amerikietes, ne tik su 
Lietuva, jos kultūra, bet 
ir su dabartiniais prie
spaudos vargais, komu
nizmo žiaurumu ir t.t. 
Vyrai irgi turėtų neat
silikti ir gyvai įsijung
ti į amerikiečių organi
zacijas. Mums savo tar
pe apie komunizmą šne
kėti tuščias laiko gai
šinimas. Neškime tas ži
nias amerikiečiams, įs- 
pėkim juos.

Toks langelis į ameri
kiečius buvo atvertas 
balandžio 20 d., kai lie* 
tuviai buvo pakviesti iš 
pildyti programą Tarp
tautiniam Moterų Klu
bui, kuriam priklauso 
virš 45 tautybių mote
rys, su aukštuoju moks
lu. Šį kartą malonu bu
vo žiūrėti: trumpai, gra
žiai ir įspūdingai buvo 
išpildyta lietuviška pro
grama.

I. Tumienės vadovau
jama jaunimo grupė su
šoko "Suktinį". Gaila, 
kad maža scena nedavė 
jauniesiems parodyti 
savo kojų lankstumo. To
liau vakaro programą at
liko muz. O. Metrikienės 
vadovaujama dainos gru
pė "Vakarų Aidai". R. 
Aukštakalnytė solo "Tul
pės", K. Dambrauskai
tė "Aguonėlės" ir B. Dab- 
šienė "Gėlių darželis". 
Visos solistės pasirodė 
gana gerai, ypatingai 
daug pažangos parodė

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VLM&TO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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.

Los Angeles lietuviai balandžio 26 d. pagerbė kompozitorių Br, 
Budriūną, kuriam buvo (teiktos PLB premijos už sukurtus kūrinius. 
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R. Aukštkalnytė. Neblo
gai nuskambėjo ir 
"Plaukia sau laivelis", į 
šią dainą buvo įvesta ir 
smuiko solo. Smuiku gro
jo Draugelis." Ypatingai 
įdomi ir publikai labai 
patiko O. Metrikienės 
kompozicija "Gegute, 
kur tu?" su fleita ir so
liste; fleita A. Draugely- 
tė, solo — K. Dambraus
kaitė, solistės ir fleitos 
duetas nuskambėjo la
bai maloniai ir švelniai. 
Gražiai susidainavusi 
grupė dar padainavo 
"Tiltas", "Ausk močiu
te drobeles". Dramati
niai koncertą užbaigė daP 
na "O Tėvynė manoji" 
grupė su soliste B. Dab- 
šiene.

Didelė įtaka Jautėsi re
žisieriaus A. Žemaitai
čio, kuris sugeba iš mė
gėjų išspausti profesio
nalų išpildymą. A. Že- 
maitaitienė, trumpai, 
tiksliai, gražia anglų kal

ba apibūdino šokį ir dai
nas.

Muzikinei daliai vado
vavo ir akompanavo 
muz. O. Metrikienė, o 
šokėjams akordeonu 
akompanavo A. Kazake
vičius. Ne tik mes, bet 
ir amerikietės susiža
vėjo programa, mūsų tau
tiniais rūbais. Gana daug 
amerikiečių dėvėjo gin
tarų eilutes.

Lietuviams pasirody
mą išrūpino šio klubo 
narė ir buvusi pirminin
kė H. Petkienė, jos pas
tangomis ir darbu buvo 
suruoštos ir puikios vai 
šės — arbatėlė.

Šį kartą buvo tikrai 
reprezentacinė mūsų 
liaudies menoparoda.su 
kuria malonu pasirodyti 
ir daug didesnei ameri
kiečių visuomenei. Be 
gana gražiai ir kruopš
čiai pasiūtų lėlių tauti
niuose rūbuose, medinių 
klumpių, ypatingai gra

žių velykinių margučių, 
lietuviškais raštais 
mėgstu pirštinių, staltie
sių, takelių, rankšluos
čių, pagalvėlių kryžių, 
koplytėlių, gintaro karo
lių ir daugybės gintaro 
išdirbinių, buvo gana 
daug ir spaudos, kuria 
amerikietės domėjosi, 
nes joms ne tik svarbu 
tautodailė, bet ir kas vei
kiama kultūriniuose ba
ruose išeivijos. Visąpa- 
rodos naštą nešė klubo 
narė A. Cinikienė, surin« 
kusi visus eksponatus. 
Jai nepaprastai daug pa
dėjo L. Vilimienė, J. 
Šlapelytė, J. Kaributas. 
Prie parodos stalo bu
dėjo J. Pažėraitė ir V. 
Irlikaitė.

Šios lietuviškos pro
gramos žiūrėjo virš 100 
amerikiečių moterų.

Linkėtina sėkmės mū
sų darbščioms lietuvai
tėms, kurių dėka ir pas
tangomis taip gražiai iš
keltas Lietuvos vardas.

V. Iri.
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laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
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NOVELĖ

(9)
Girdas pakėlė galvą nuo priegalvio. Paieškojo 

akimis, bet nesurado budinčio milicininko kamba
ryje. _

— Zinai, gydytojau, — kalbėjo leitenantas, — 
su lietuvių pulku aš atkeliavau Lietuvon nuo Oriolo. 
Visko buvo: ir šilto ir šalto.

— Taip, — sutiko Kasputis.
— Baisių buvo dienų ir valandų. Gal net ir mi

nučių. Bet, žinai, karinė disciplina suima žmogų į 
savo nagus, ir nė krust. Palaidos mintys, svarsty
mai tada tik apsunkina.

— Aišku, — sutiko Kasputis.~
— Mes šaudėm, mus šaudė. Žudėm, ir mus žu

dė. Galiu atkurti atminty visą grandinę, ilgą grandi
nę, su kuria išėjau iš Oriolo, kurie iš jos ligi Lietu
vos sienos nepriėjo.

— Karas, — sutiko Kasputis.
— Aksioma, kad žmogus protingas gyvulys. 

Dažnai tas gyvulys šlykščiausią kiaulė.
Kasputis patylėjo, nerasdamas ką beatsakyti.
— Matai, gydytojau, — toliau kalbėjo Girdas, 

— po stažo ir kautynių mankštos lietuvių pulke tu
rėčiau būti bent su pulkininko rombais. Odabaresu 
tik rajono etape. Mažoj miško pakraščio milicijos 
stoty, kur tenka rūpintis kažkokiu tiltapalaikiu. Gin
ti jį nuo pakvaišusių antirežiminių banditų.

— Pareiga tėvynei, — pasakė Kasputis.
Girdas pažiūrėjo tiriamai į Kaspučio veidą ir

apmaudingai, karčiai tęsė:
— Tarsiu, kaip lietuvis lietuviui. Tai todėl, 

kad lietuvių pulke pageidavau lietuviškos koman
dos.

Egzaltuotai nusijuokė.
— O tame pulke aštuoniasdešimt procentų ne

mokėjo lietuviškai.
Valandėlę Kasputis tylėjo. Minčių ir nuogąsčio 

nuobiros švokštė jo galvoj: Kas tai? — nuoširdumas, 
kavos ir romo poveikis, įprastinė ir grubi provoka
cija, sušlubavęs sužeisto leitenanto partinis budru
mas? Kvailystė? Grubi kvailystė — didžiausia ir 
sunkiausia nuodėmė.

— Argi Tėvynės kare daug reiškė komanda? — 
sumojo Kasputis savo atsiliepimą į Girdo pasisaky
mą.

Po valandėlės Girdas atsiliepė, lyg šydu uždeng
damas, lyg iš esmės nuvertindamas savo išsisaky
mą:

— Aišku, tai buvo tik mažmožis.
***

Kasputis užsidėjo dezinfekcinį apsiaustą ir 
plastmasės gaubtą ant plaukų.

Šiurpi ir neviltį kelianti prietema pildė Taura
gio kambarį. Visi daiktai čia pakluso apmaudui ir 
sielvartui. Spinksinti lemputė patalpos kampe buvo 
skausmingas kontrastas su skaidriai nutviekstu Gir
do kambariu.

— Sumanu, — pagalvojo Kasputis, pamatęs ant 
Tauragio veido deguonies gaubtą, slepiantį veidą.

Nukėlė gaubtą, patapnojo Tauragio veidą, lyg 
neleisdamas jam įmigti ir užgesti užuomaršoje.

— Kaip savijauta? — Kasputis paklausė su
žeistąjį.

— Ačiū, — sušvokštė ligonis tyliai ir dus
liai.

— Nereikia dėkoti, — pareiškė gydytojas.

Valandėlę Kasputis stebėjo Tauragio veidą. 
Savo medikišku įpročiu jis mėgo stebėti veidus ir 
skirstyti juos į palaidai sudurstytas rubrikas. Vie
nas galėjo būti sveikai protingas, kitas — isteriš
kai protingas.

Nors Tauragio veidas buvo pakitęs, išsekęs ir 
pilkas, iš jo struktūros, iš bruožų simetrijos, Kas
pučiui jis atrodė isteriškai protingas ir liguistai 
mąstantis. Dėl tokio vyro jis žaidė baisų žaidimą, 
tapo aklu fatalistu, kad taptų simpatingu didvyriu 
Ilmos akyse.

— Argi priklausai mums? — paklausė Tau- 
ragis.

— Nėra jūsų ir nėra mūsų, — paaiškino Kas
putis. — Čia ligoninė. Čia tik medikai ir ligonys.

Tokia padėties definicija jam pasirodė sausa, 
bedvasė, biurokratiška. Jis norėjo pasakyti kaž
ką kitą, švelniau, nuoširdžiau. Šyptelėjo ir paaiš
kino:

— Čia viskas daroma meilės vardu.
— Tai reta mūsų dienomis, — atsiliepė vos 

girdimai Tauragis.
— Juo retesnis dalykas, juo jis vertesnis.
Iš padūkusiai tankaus ir pavojingai silpno pul

so Kasputis matė labai susilpnėjusią ligonio padė
tį.

Būtinai reikalinga jam kraujo transfūzija. O 
eik, išgauk kraujo, kad jo neduoda nė leitenantui. 
Nei jo, nei Ilmos kraujas nėra Tauragio grupės. 
Tai likimas? Ne. Tai gyvenimo sarkazmas. Pur- 
viniausioji gyvenimo išnara.

— Sukosėk, — jis liepė Tauragiui.
Tauragis silpnai atsikosėjo.
— Ar sudūrė žaizdą?
— Ne. Žaizdos kaip nėra. Viskas aptirpo. Ap

šalo.
(Bus daugiau)

menoparoda.su
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LIETUVOS VYTIS LENKŲ MENO 
PARODOJE PARYŽIUJE

Paryžiuje, Petit Pa
lais muziejaus salėse, 
balandžio 25 buvo ati
daryta Lenkijos meno 
paroda pavadinta "Mille- 
ans d'Art en Pologne". 
Į tą 1000 metų įeina ir 
mūsų unijos su Lenkija 
laikotarpis.

KRISTUS ANT ASILO (1470). Šita skulptūra, vaizduojanti Kris- 
taus įžengimą į Jeruzalę, uždėta ant vežimo, būdavo vežiojama ap
link Šiluvos bažnyčią verbų sekmadienį.

Paryžiaus laikraštis 
"Nouvelles Litteraires" 
24 d. numery, straips
ny "Le Genie createur 
polonais" parodos ge
neralinis komisaras Jer- 
zy Banach rašo:

... "Karaliaus Zigman
to pirmojo — Senojo dva
ras, ir jo sūnaus Zig
manto Augusto paskuti
niojo iš Jogailaičių, bu
vo Lenkijos renesanso 
meno centru. Zigmantas 
Senasis atstatė nauja
me stiliuje Wawelio ka
ralių rezidenciją Kroku
voje, pastatydamas gra
žią pilį, kurios kiemo ir 
arkadų grožis niekuomet 
nebuvo pralenktas šiau
rėje už Alpių, ir kurios 
visuma sudaro brange
nybę. Zigmuntas Augus* 
tas tęsė tėvo užbrėžtus 
uždavinius. Jis savo re
zidencijai, Briuselyjeuž- 
sakė 350 žavingų kilimų, 
iš kurių šiandien beišli
ko 136, kurie sudaro gar
siausią savo rūšies ko-

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

/T/’ Metinis dividendas mokamas už 
ys# /Q indėlius taupymo knygutėse.

'SS'’

^MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Į/2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
Įgbjjh OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;

' Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Dirvos korespondentas 
Paryžiuje

lekciją. Krokuva — sos
tinė galingos karalystės, 
XVI šimtmety gyveno 
savo meno ir kultūros 
aukso amžių. Lenkijos 
unija su Lietuva buvo pa

tvirtinta Zigmanto Au
gusto 1569 metais (abie
jų valstybių herbai ma
tomi Wawelio kilimuo
se)."

Toje parodoje lenkai 
išstatė visas savo bran
genybes sukurtas ar įsi
gytas laike tūkstanties 
metų (ir karo grobis iš 
turkų). Eksponatai pa
rinkti iš visos Lenkijos 
muziejų, pilių, bažnyčių, 
vienuolynų. Išstatyti aš
tuoniolikoje elegantiškai 
dekoruotų salių, kurios 
pritaikintos ekspona
tams. Salė, kurioje vit
rinose išstatyti karališ
kos Wawel pilies turtai, 
išmušta dangiškai mė
lyna medžiaga, kita rau
dona — Krokuvos Uni
versiteto rankraščiai, 
kuriuose pilna Lietuvos 
istorijos faktų, ranka 
rašytų knygų su ilius
tracijomis. Skirtingos 
salių spalvos sukelia 
įvairias nuotaikas. Ant 
baltos sienos kabo natū-

DIRVA

ralaus didumo Kristus 
iš medžio, be rankų, var- 
dinamas Kristus iš Po
meranijos (1320 m.) Tai 
vienintelis tos rūšies 
eksponatas primenąs mū
sų rūpintojėlius.

Penktoje salėje, kuri 
yra pašvęsta Krokuvos 
Waweliui, ant dešinės 
sienos greta Lenkijos 
arų, kilimuose, kaip sau
lės žėri Lietuvos vyčiai. 
Vienas vaizduoja alego
riją "Fortūna", kuri pa
talpinta tarp aro ir vy
ties, kitas "Garbės" ale. 
goriją. Yra vienas pavyz
dys kilimų su vytim, ku
rie pakabinti Wawelio pi
lies palubiuose. Nr. 144 
Herbas ir inicialai di
džiojo Lietuvos Marša
lo Krysztof Wiesolows- 
ki, vien tik su vytim 
įaustu į turkiško Ouchak 
stiliaus kilimą.

Septintoje salėje pa
statyta turkų karo vadų 
palapinė kurioj išstatyti 
šalmai: Didžiojo hetma- 
no Stanislovo Jablonovs- 
ki, iš elnio odos padeng
ti plieno žvynais ir ki
tas iš plieno su panele 
švenčiausia prie šir
dies. Ant sienų turkiš
ki skydai papuošti brang
akmeniais. Vitrinose 
auksu ir sidabru ataus
tos plačios juostos, ku
riomis tuo laiku susijuos- 
davo turkų pavyzdžiu. 
Daug auksu papuoštų 
vyriškų diržų ir įvairių 
moteriškų papuošalų.

Devintoje salėje, Mar
cin Rober darbo, dide
lis, labai geras, gražus 
ir įspūdingas Onos Jo- 
gailaitės 
portretas, 
buose po jos vyro kara-

(1523-1596) 
gedulo rū-

POMERANIJOS KRISTUS (1320)

Mokamas už vienu metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vieny metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(810,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

Nr. 37 — 5

Grandinėlės žokėjai balandžio 3 d. Hamiltone, Kanadoje, davė koncertą, kurį stebėjo gausi publika 
iš aplinkinių miestų. Viršuje dalis šokėjų prieš publiką. Iš kairės: R. Butkutė, R. Jasinevičiūtė, V. Me- 
kešaitė, R. Vaitėnaitė ir E. Giedraitytė. Apačioje dalis publikos koncerto metu. J. Garlos nuotraukos

liaus Bathori mirties. 
Ten pat karaliaus Etien- 
ne Bathori (1533-1586) 
portretas irgi Marcin Ro- 
ber darbo. Karalius apsi- 
rengęs turkišku ilgu kaf
tanu iš po kurio matosi 
originalūs auksiniai tur
kiško stiliaus batai, lyg 
žemaitiškų klumpių for

mos tik ant aukštų kul
nų. Eksponatas paimtas 
iš Krokuvos tėvų Laza- 
ristų vienuolyno.

Vitrinoje kunigaikšty
tės Onos Radvilaitės 
1727 m. įsteigtos Luba- 
czowe kristalo dirbtu
vės taurės. Nr. 232 tau
rės vadinamos "dreban
čiomis" su kotu, bet be 
pastovo. Negalima pa
statyti. Reikia visą lai
ką laikyti rankoje. Apie 
pusės litro talpos. Kaip 
toje mūsų dainoje: kėli- 
kėlis rankoj yra... Kai 
ištuštini keletą "bajo
riškų" gali apversti ant 
stalo ir nėra jokio pavo
jaus, kad apvirs.

Viena salė pašvęsta 
italų dailininkui Bellot- 
to (1720-1780), kuris iš
kviestas į Lenkiją ten gy
veno ilgą laiką ir įamži
no to laiko vaizdus, mies
tus ir istorinius įvykius. 
Dirbo stiliuje savo dėdės 
didžiojo Canaletto. Jis at< 
vežė į Lenkiją italų me
no įtaką. Jo paveikslais 
buvo pasinaudota atsta
tant Varšuvą po paskuti
niojo karo. Parodoje yra 
jo didelis paveikslas: Sta
nislovo Augusto rinki
mai. Jame atvaizduotas 
momentas, kai karalius 
jau yra išrinktas ir lau
kiama jo karūnavimo. 
Antrame plane keturkam - 
pis laukas, apie kurį iš 
keturių pusių, mažose 
estradose sėdi bajorai 
rinkėjai. Vidury paklo
tas raudonas kilimas,ku
rio centre pastatytas auk
sinis fotelis. Toliau ap
link išrikiuoti kariuo
menės pulkai su lietuviš
kom ir lenkiškom vėlia
vom. Artimesniame pla
ne, dešinėje, po medžiu 
palapinė prieš kurią sto
vi Stanislovas Augustas 
su šeima ir vienas bajo
ras privedęs papuoštą 
žirgą, kviečia naujai iš
rinktą karalių joti į rinki
mų lauką užimti fotelį 
— sostą, i kurį atisėdęs 
bus r -^elbtas Lenki

jos karalium ir Lietuvos 
Didžiuoju Kunigaikščiu. 
Paveiksle matosi tų lai
kų karių unfirmos, bajo
rų ir gyventojų aprėda- 
lai. Jo dešinėje pusėje, 
žemai, įrašyta prancū
ziškai : Antras paveiks
las rinkimų lauko Jo Di
denybės Stanislovo Au
gusto, kuris buvo išrink-* 
tas ' Lenkijos Karalium 
ir Didžiuoju Lietuvos Ku
nigaikščiu 7 rugsėjo 1764 
m. Tapytas Bernardo 
Bellotto de Canaletto 
1778 metais antrą kartą 
pagal daug portretų as
menų, kurie ne visi čia 
išvardinti, tik tie kurie 
turi daugiausiai ryšių su 
istorija. Pirmas paveiks
las iš 1770 m. Jo Dideny
bės duotas Mgr. Kun. 
Brensky, Dvaro Marša
lui. Seka neišskaitomos 
pavardės.

Apie Žalgirio mūšį 
ir Vytautą Didįjį, bei Jo
gailą nieko nesimato. 
Gaila, kad mes dėl Vil
niaus klausimo turėjome 
palikti šešėly mūsų tau
tos istorijos gana didelį 
laikotarpį. Net meninin
kai nepriklausomybės 
laikais negalėjo nuvykti 
susipažinti.

į parodą lenkai atve
žė geriausius dalykus ir 
ji turi didelį pasiseki
mą. Žmonių, kaip per at
laidus. Visi lankytojai ga
li pamatyti, kad Lietuva 
tada buvo susijungusi su 
Lenkija kaipo "Laisvi su 
laisvais, lygūs su ly
giais" kaip tai įrašyta 
Lietuvos - Lenkijos uni
jos paminėjimo medaly
je.

Paroda tęsis iki rug
piūčio mėn.

(ai)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS ’ •
PRENUMERATĄ
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LSS Brolijos vyr. skautininkas Vladas Vijeikis, lankydamasis Clevelande, drauge su Pilėnų tunto 
skautais ir vadovais aplankė Lietuvių kultūrinį darželį. Nuotraukoje vyr. skautininkas VI. Vijeikis ir 
tuntininkas A. Meilus prie J. Basanavičiaus paminklo. J. Garlos nuotrauka

VENEZUELA

• Inž Vladas Venckus Ve
lykų šventes praleido ke
liaudamas poAntilų salas.

• Jurgis Bieliūnas, Vliko 
Atstovybės pirmininkas, ir 
ponia, balandžio 5 d. preky
bos reikalais išskrido Eu
ropon. Kelionėje išbus apie 
2 mėnesius ir lankysis Por
tugalijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Vokietijoje, Aus
trijoje, toliau vyks į Japo
niją ir Havvajus, grįždami 
sustos JAV.,

• Kun. Antanas Perku- 
mas, apie porą savaičių 
sunkokai sirguliavo, bet rū
pestingos saleziečių kongre

gacijos ir gydytojų dėka, 
sveikata pamažu gerėja ir 
neužilgo vėl pasiryžęs pra
dėti lankyti bendruomenės 
apylinkes su lietuviams 
skirtomis pamaldomis. Lie
tuviškų pamaldų dėka, pa
gyvėja ir visuomeninė veik
la.

• L. H. Gavorskų šeima ir 
inž. Vladas Venckus buvo 
nuvykę į garsiąją Tovar ko
loniją (įkurta maždaug 
prieš 100 metų atvykusio 
medicinos personalo iš Pie
tų Vokietijos — Schwarz- 
waldo). Miestelis su savo 
europietiško styliaus staty
ba yra labai gražioje vieto
je apie 1800 metrų virš jū
ros lygio, todėl čia klimatas 

labai malonus ir gaivinan
tis. Kalnų pašlaitėse žydi 
ramunės ir linksmai saulu
tės spindulių apšviestos 
šypsosi žemuogės, bei pu
šaičių pavėsyje žaidžia ir 
atvykėlio akį vilioja įvai
raus dydžio bei rūšių grybai 
— baravykai. Visą tai ma
tant čia pat po kojomis, taip 
ir prisimena paliktosios tė
vynės miškai ir gojai, čia 
pilna pigių visokiausių vai
sių bei daržovių.

Bet svarbiausia, kad šia
me Venezuelos rojaus kam
pelyje yra įsikūręs ir puikų 
viešbutį - restoraną BERG- 
LAND pasistatęs mūsų tau
tietis Reinholdas Redneris 
K. su šeima. Malonusis šei
mininkas paklaustas, kaip 

sekasi biznis, šypsodamasis 
atsakė: — spręskite patys, 
nes šiandieną patiekėme 
virš 200 pietų. — Manau, 
kad po tokia atsakymo jo
kie komentarai nebereika
lingi. Norint Berglande, 
kad ir trumpam laikui apsi
gyventi, reikalinga bent 3 
mėnesiai iš anksto užsisa
kyti kambarius, šiame vieš
butyje savaitgalius mielai 
praleidžia ir buv. Venezue
los prezidentai su šeimomis. 
Viešbutyje bei restorane 
laisvai susikalbama ispaniš
kai, lietuviškai ir vokiškai.

Pono Rednerio pareiški
mu, Bergland obalsis yra:— 
švara, tvarka, mandagumas 
ir visiems prieinamos kai
nos (tuomi įsitikinome ir 
mes). — Maistas savo ko
kybe ir kiekybe pirmos rū
šies, įvairūs gėrimai impor
tuojami tiesioginiai.

Bergland, colonia Tovar 
telef. 29, tikrai yra vertas 
Venezuelos lietuvių dėme
sio. Ypač pravedus naująjį 
greitkelį iš La Victoria, bus 
galima suorganizuoti išvy
kas ir autobusais.

• Gediminas Govarskas, 
Maracay prekybininkų Lui- 
zos ir Henriko Gavorskų 
sūnus, sėkmingai studijuo
ja aeronautiką Vokietijoje, 
Muencheno u n i v e rsitete. 
Gediminas yra vienintelis 
lietuvis iš Pietų Amerikos, 
kuris iš kurso j kursą eina 
pirmuoju, be to aktyviai da
lyvauja Vokietijos lietuvių 
jaunimo tautinių šokių an
samblyje. Už stropumą 
moksle, tėvai nupirko pui
kų automobilį.

• Sol. Zuzana Valadkaitė 
iš Argentinos siunčia svei
kinimus visiems Venezue
los lietuviams. Gal dar šiais 

metais bus proga jos dai
nom pasigerėti. Solistė Zu
zana Valadkaitė Lietuvos 
nėra mačiusi, bet taip pa
myk) savo tėvų tėvynę ir 
josios kalbą, kaip tik žmo
giškoji esybė tai padaryti 
gali.

• LB Venezuelos Centro 
valdyba sveikino BALFo 
suvažiavimą Chicagoje, pa
siųsdama ir simbolinę auką 
— čekį.

Taipogi pasveikino naujai 
išrinktąjį PLB Valdybos 
pirmininką Stasį Barzduką.

______ (jk)

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI
• Lituanus, Vol. 14, No. 

3, 1968. Lithuanian Quar- 
terly. Metinė prenumerata 
5 dol. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Litua
nus, P. O. Box 9318, Chica
go, III. 60690.

• II Vatikano susirinki
mo dokumentai. III dalis. 
Popiežių kalbos ir raštai. 
Knygų serijos "Krikščionis 
gyvenime” leidinys 1969 m. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vertė prel. Vytautas Bal
čiūnas. Knyga kietai įrišta, 
360 psl., kaina $4.00.

• Aidai, 1969 m. kovo 
mėn. Nr. 3. Mėnesinis kul
tūros žurnalas, leidžiamas 
lietuvių pranciškonų. Re
daktorius dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Administruo
ja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. žurnalo metinė pre
numerata $7.00.

• Laiškai Lietuviams, 
1969 m. kovo mėn. Nr. 3. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros 
mėnesinis žurnalas. Reda
guoja Kęstutis Trimakas, 
SJ. žurnalo adresas: 2345 
W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumera
tą $5.00.

• Eglutė, 1969 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Laikraštė
lis vaikams. Redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė — 
Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų, Putnam, Conn. 
06260. Metinė prenumerata 
$5.00.

Per Atvelykį Bostone skautai surengė jaunimui margučių ridinė- 
jimo varžybas. Nuotraukoje lenktyniautojai klausosi taisyklių.

Pirkit penktadienį. Mieste 10 iki 5:45; Skyriuose 10 iki 9:30. Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps. 
Pripildykit knygelę su linksma pabaiga.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuviu Įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT I’ARCELS SERVICE

2608 W. 69th St., Chicago. UI. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 VV. 69th St., Chicago, Iii. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, Iii. 60808. — Tel. 251-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

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

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

* f —1 * X \Fl OM i , *♦ J 1 r'

Hurrah! Hurrah! for 
the Shutterbug Circus 

in Kodėl® Polyester 
and Cotton

Cirkas jau atvyko į mūsų miestą ir mes vos galime 
sulaukti pasveikinti visus tuos žmonės mūsų įdomiais 
rūbais, kurių kiekvienas turi cirko spalvingumą. Yra labai 
sunku pasirinkti tarp liūtų, klaunų, dramblių, 
tėviškos meškos ir kitų, kurių gal norėtume daugiau 
negu vieną! Tie rūbeliai yra 3-6x dydžių, 
$8 iki $10. Ir dydžiai 7-12, $9 iki $12.
Children’s World and Giri s' Shop. 
Antrame aukšte mieste. Visuose šešiuose skyriuose.
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^CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

a

• Vysk. M. Valančiaus 
Lit. mokykla Clevelande bu
vo suorganizuota Ateities 
Klubo pastangomis 1949 
metų rudenį. Pirmieji jos 
organizatoriai buvo dr. A. 
Damušis, prof. Ig. Malėnas, 
B. Graužinis, M. Mikalaus
kienė ir A. Tamulionis.

Per dvidešimt metų mo
kyklos vedėjais buvo: P. 
Balčiūnas, St. Barzdukas, 
A. Gailiušis, B. Graužinis, 
Pr. Joga, Pr. Karalius, J. 
Stempužis, A. Tamulionis, 
J. Žilionis.

Mokyklos išlaikymo fi
nansinė atsakomybė krito 
ant tėvų komiteto pečių. 
Jam pirmininkavo: V. Ba- 
lašaitis, P. Banionis, J. Da
mušis, K. Gaižutis, A. Gar- 
ka, B. Graužinis, H. Idzelis, 
Z. Obelenis, VI. Palubins
kas, V. Palūnas, Pr. Petrai
tis, P. Stravinskas, V. Staš
kevičius, dr. M. Vaitėnas 
(miręs).

ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Šį šeštadienį, gegužės 10 

d., Clevelando moksleiviai 
ateitininkai ruošia metinę 
šventę ir šokius šv. Jurgio 
parapijos salėje, šokiai tę
sis nuo 7:30 v. v. iki 12 vai. 
nakties, šiame parengime 
bus svečių iš Toronto, Ha
miltono, Detroito ir kitų 
kuopų. Nepraleiskite geros 
progos pasimatyti su senais 
draugais, susipažinti su 
naujais ir kartu smagiai pa
silinksminti. Be muzikos ir 
šokių bus lengvi užkandžiai. 
Visas Clevelando jaunimas 
maloniai kviečiamas daly
vauti.

OHIO GUBERNATORIUS 
ĮVELTAS

Ohio gubernatorius Rhodes 
atsirado nemalonioje padė
tyje kąi žymus žurnalas 
Life paskelbė jį buvus įsi
vėlusiu į šimtų tūkstančių 
dolerių sumas, už kurias jis 
buvęs nesumokėjęs valdžiai 
p r i k 1 a usančių mokesčių. 
Spauda ypač tokių sensaci
jų tykoja, o tas didelius 
žmones pastato visuomenės 
akyse nepalankioje švieso
je.

Prieš pora metų panašiai 
buvo Įveltas Connecticut 
valstijos senatorius Dodd.

Pasitaiko, kad rinkimų 
metu rėmėjai aukoja dide
les sumas kandidato išrin
kimui. Aukos būna asme
niškos, už jas reikia atsi
skaityti parodant, kad su
naudota rinkimams. Nesu
naudotos sumos lieka kan
didatui asmeninėm paja
mom. Už tokias pajamas 
reikia mokėti valdžiai mo
kestį taip kaip visi kiti mo-

Trys Grandinėlės šokėjos šokio metu: Ž. Neimanaitė, J. Petraitytė ir E. Žygaitė. J. Garlos nuotrauka

VIRŠUJE: Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinė mokykla Cle
velande šiais metais mini 20 me
tų sukakti ir ta proga gegužės 
25 d. sekmadieni {vyks jubilie
jinis literatūros ir dainos kon
certas J kuri Clevelando ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti. Nuotraukoje 
mokyklos mokiniai su mokyto
jais. Sėdi iš kairės: I. Navic
kaitė, J. Orantienė, M. Preme- 
neckienė, O. Mikulskienė, P. 
Joga, D. Orantaitė, J. Petrai
tytė, H. Bankaitis, O. Žilinskie
nė, St. Barzdukas, I. Bublienė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ka. Kandidatai kartais tų 
pašalinių sumų neįskaito į 
valdžios iždui mokamus mo
kesčius. Iždas sudaro bylą, 
ir priverčia sumokėti su pa
baudomis ir priediniais nuo
šimčiais.

Gub. Rhodes, tą Life įta
rimą, paskelbė neturįs ko 
baimintis dėl atsiskaitymo 
su valstybės iždu, sakosi vi
sus savo mokesčius (taxes) 
apmokėjęs.

Jis be abejo spėjo apmo
kėti pirm negu Life tai pa
skelbė, nes tas žurnalas tie
sioginiai neįtaria guberna
torių neapmokėjimu, tik 
kad buvo įsivėlęs su iždo de
partamentu dėl neapmokė- 
jimo ir buvęs priverstas su
mokėti $100,000 užvilktų 
taksų, nuošimčių ir pabau
dų.

Didelė nuolaida turin
tiems 2 automobilius, be to 
vedusiems tarp 21-24 metų, 
mokyklų mokiniams, kurių 
mokslo vidurkis yra B ar 
aukštesnis (30% nuolaida). 
Dėl informacijų kreipkitės į 
V. Giedraitį 944-6835.

DĖL NEATSARGUMO 
ŽUVO 133,000 ŽMONIŲ
Clevelando Saugos Tary- 

os vedėjas Sam C. Skerotes 
praneša, kad gegužės mė
nuo, JAV prezidento pro
klamacija, paskirtas asme
ninės apsaugos mėnesiu. Jis 
rašo:

Kasmet įvyksta tūkstan
čiai asmeninių susižeidimų, 
kurie atima žmogui sveika
tą visam amžiui. Vienuolika 
milijonų žmonių šiame 
krašte pernai prarado svei
katą nuo asmeninių susižei-

REŽISIERIUS P. MAŽELIS
PAS SKAUTININKES

Didelį susidomėjimą 
mūsų visuomenėje sukė
lęs pirmos originalios 
lietuviškos operos pasta
tymas tremtyje neliko be 
atgarsio ir Clevelando 
skautininkių draugovėje. 
Š.m. gegužės mėn. 4 d. 
p. Švarcų bute įvykusi 
skautininkių sueiga tu
rėjo garbės ir malonu
mo išklausyti įdomaus 
operos "Danos" režisie
riaus Petro Maželio pra
nešimo apie operos pa
statymo darbą. Praneši
mas buvo ypatingai tuo 
įdomus, kad teko išgirs
ti iš paties režisieriaus 
lūpų, kokie sunkumai ir 
kokios problemos kyla 
ruošiant naują, iki šiol 
nematytą operą jos pir
mam pasirodymui. Ope
ra — tai bene pats su
dėtingiausias žmogaus 
kūrybinių jėgų padari
nys , jungiąs epinės ir mu= 
zikinės kūrybos sudėtin
giausius elementus. Ope
ros pastatyme režisie-

dimų, o dar blogiau, 113,000 
neteko gyvybės įvairiais ne
tikėtais susižeidimais. Iš jų 
buvo 30,000 virš 65 metų 
amžiaus. Du trečdaliai tų 
užsimušimų įvyksta papras
čiausiai dėl naminio neat
sargumo, bereikalingo sku
bėjimo ...

Niekad nerūkykit lovoje, 
nerūkykit jeigu ima snau
dulys.

Visų atsargumų reikia 
prisilaikyti virtuvėje su 
verdamais indais.

Vaikščiojant gatve, eikit 
skersai gatvės tik prie gat
vės kampų, ir laikydamiesi 
taisyklių, kai leidžia žalia 
šviesa. Visa tai įrengta jū
sų apsaugai.

• Apdraudos reikalais ge
niausius patarnavimus gau- 
ite kreipdamiesi į Z. Obe- 
enį tel. 531-2211. 

rius taipogi tampa kūrė
ju, kurio komplikuotas 
uždavinys, taip mažai te
suprantamas eiliniam 
operos žiūrovui, yra su
kurti darnią visumą iš 
poeto parašyto libreto 
ir kompozitoriaus muzi
kinio veikalo. Čia didelio 
kūrybinio ir intelektu
alinių jėgų įtempimo rei
kalauja ne vien sugebėji
mas sustatyti chorą bei 
paruošti solistus drami
nėms situacijoms. Bend
rasis išorinis operos api
pavidalinimas su tūks
tančiais detalių, apšvie
timo taškų, šviesos ir 
garso efektų, privalo 
tilpti dailininko sukurtų 
dekoracijų rėmuose. Ir 
pati "Danos" simbolika, 
kaip amžina, niekada iš 
neramaus pasaulio neiš
nykstanti benamio poli
tinio pabėgėlio proble
ma, paties režisieriaus 
žodžiais tariant, buvo no. 
rėta perduoti belaikėje 
tarptautinės plotmės dva
sioje. Taigi, kaikurie da
romi užmetimai dėl cho
ro aprangos ir kitų kos
tiumų lyg ir atkrinta ši
tame bandyme radus pa
teisinimą ir neparinkus 
mūsų stovyklinio gyve
nimo tipingų drabužių.

Jei kritikų-žinovų da
romi užmetimai bei pas
tabos ir turi pagrindo, 
ypatingai atsižvelgiant į 
tai, kad tai yra P. Ma
želio pirmutinė režisuo
jama opera, tai vistik 
paskaitos metu išryškė
jo visa eilė klausimų, ku
rie kankino ir eilinį žiū
rovą, kartais daugiau ar 
mažiau sutinkantį su kri
tikais profesionalais. Ne
ieškant trūkumams bei 
klaidoms pateisinimo, 
bet supratus operos reži
sieriaus darbo apimtį ir 
komplikuotumą, neju
čiomis suprantame, ko
dėl vienas ar kitas ne vi
siškai tobulas momentas 
liko ir galbūt tebėra sun
kiai pataisomas. Reži
sieriaus kūrybinis dar
bas neduoda jam per
daug laisvės. Jis dar yra 
suvaržytas muzikos,ku
rios dramizmas dažno
kai ne visada atitinka lib
reto reikalaujamai situ
acijai; jis tegali ieškoti 
efektingiausių priemo
nių dramai išryškinti 
esamos muzikos ir lib
reto rėmuose.

P. Maželio paskaita 
buvo baigta diskusijų ir 
klausimų valandėle, ku
rioje dauguma skautinin- 
kių aktyviai dalyvavo, 
dar giliau išnagrinėjant 
"Danos" pasisekimo pa
slaptis ir jos trūkumų 
priežastis. Oficialiai 
sueigos daliai pasibai
gus, prie gražaus s.Švar- 
cienės paruošto vaišių 

stalo dar ilgokai tęsėsi 
gyvos diskusijos "Da
nos" tema.

Reikia tikėtis, kad šis 
susidomėjimas "Dana" 
ne tik nemažės, bet ir to
liau išliks intensyviai gy
vas akademinių diskusi
jų plotmėje, kad toji ope
ra neliktų užmiršta po ke
turių spektaklių. Tuo pa- 
čiu reikia laukti, kad "Dar 
nos" taip sunkiai dirbęs 
ir tokių gražių rezulta
tų pasiekęs kolektyvas 
turės progos išvykti į 
kitas mūsų kolonijas.

(ab)

SAVAITGALIO DARBAS
Prosinimas Shaker Hts. 

namuose. Atvykti 10 vai. 
ryto šeštadienį, permiegoti 
naktį ir darbovietė aplei
džiama sekmadienį 5 vai. po 
pietų. 35 dol. savaitgaliui. 
Skambinti vakarais SK 
1-8571. (36-39)

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: $,NC‘ ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

1

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

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
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!

• Clevelando lietuvių dai
lininkų paroda, turėjusi 
įvykti š. m. gegužės 24 ir 
25 d., bet dėl tuo pačiu me
tu įvykstančios lituanisti
nės mokyklos šventės, nu
kelta į gegužės 31 ir birže
lio 1 d.

Paroda įvyks šv. Jurgio 
parapijos salėje ir joje da
lyvaus dailininkai: R. La- 
niauskas, E. Muliolienė, A. 
Muliolis, N. Palubinskienė 
ir A. Vaikšnoras. Parodą 
rengia skautai akademikai.

PARDUODAMAS NAMAS
Bungalow. Prie lietuvių 

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

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
1411 E. 32 St. Penki kam
bariai ir vonios kambarys. 
$55 mėnesiui. RE 2-7629.

(37-39)

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
BRIDGEPORT 
OPERATORS 

MILLING MACHINE 
OPERATORS

Good starting rate, 55 hour vveek, 
all fringes including hospitaliza* 
tion, insurance, bonus, profit 
sharing, uniforma.

APPLY IN PERSON 

FORM-A-TOOL 
8610 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(36-37)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

OL



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BOSTONO LIETUVIU 
PARAMA DIRVAI

Bostono ir apylinkių lie
tuviai per surengtą ALT 
S-gos Bostono skyriaus pa
rengimą sudėjo Dirvai pa
remti 341 dol.

šiomis dienomis Vilties 
Draugijos vicepirmininkas 
inž. E. Cibas atsiuntė su
rinktus pinigus ir sąrašą 
aukojusių.

Vilties Draugijos įnašus 
padidino:
ALT S-gos 10 skyrius

Bostone ................. $10.00
A. Diržys, N. Y.........  30.00
Rentelis Juozas .......  20.00
Veitas Brutenis .......  25.00
Bajerčius Bronius .... 5.00 
Izbickas Lionginas.... 5.00 
Veitas Romas...........  25.00
Janukėnas Teofilius.. 5.00 
Ambraziejus Petras G. 5.00 
Mickūnas Česlovas .... 10.00 
Vasys Jonas ............. 5.00
Mickūnas Eduardas .. 5.00 
Mikalauskas Jonas .. 10.00 
Cibas Edmundas .....  10.00
Izbickas Vytautas .... 10.0ų 
Adomavičius Kazys .. 5.00 
Ausiejus Petras....... 5.00
Griauzdė Aleksandras 15.00 
Manomaitis Eugenijus 10.00 
Utėnis Bronius......... 5.00
Dačys Juozas ...........  10.00 
Matijoška Antanas .. 5.00

Vieiikartinė auka "Dir
vai” paremti:
Jaras Petras............... $5.00
štuopis J......................  5.00
Šmitai S. ir E.............. 5.00
Dabrila Jeronimas.....  5.00
Čepas Henrikas .......... 1.00
Kuncaitis Juozas .......  5.00
Ščiucka Adolfas.........  5.00

Solistė Irena Stankūnaitė Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
sukaktuvinio seimo bankete-baliuje išpildys meninę programą. Pa
kvietimus Į balių galima gauti New Yorke pas dail. J. Bagdoną, tel. 
(212) 441-2374 arba pas P. Paprocką (212) 647-9070. Balius įvyks 
puošniame Roosevelt viešbutyje New Yorke, Madison ir 45, St. ge
gužės 31 d. šeštadienį, 8 vai. vak.

Mielam draugui JONUI PYRAGIUI ir dukrai 
DALIAI su šeima, staiga mirus brangiai žmonai ir 
mamytei

A. A. 

AMELIJAI, 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

J. V. Skirmuntai

Aleksonis Tadas .......  5.00
Navazelskis Petras —. 5.00 
Liutkonis Juozas .......  5.00

Vilties Draugijos valdy
ba ir Dirva nuoširdžiai dė
koja už finansinę paramą, 
tautiniam laikraščiui Dirvai 
išlaikyti.

PAGERBKIME 
BOLŠEVIKŲ IR NACIŲ 

NUŽUDYTUOSIUS
Praėjo jau daug metų, 

kai bolševikai ir naciai žiau
riai terorizavo mūsų Tėvy
nę. Buvo daug sudėta au
kų ... Bolševikai dar ir da
bar ' tebenaikina lietuvių 
tautą.

Tam prisiminti, ir su
kaupti daugiau jėgų ir ryž
to kovai prieš lietuvių tau
tos naikintojus. Chicagos 
politiniai kaliniai ruošia ge
gužės mėn. 11 d., 4 vai. p. 
p., Chicagoje, Jaunimo Cen
tre, KZ-tose ir kalėjimuose 
žuvusiems pagerbti akade
miją.

Kalbės prof. St. Yla ir 
prof. M. Mackevičius. Meni
nę dalį išpildys Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto stu
dentai.

Toje pačioje salėje bus ir 
žmonių KZ naikinimo paro
dėlė.

Prieš akademiją, tuoj po 
pamaldų 11 vai. 15 min., 
Jaunimo Centre kviečiamas 
visų buvusiųjų politinių ka
linių pasitarimas.

• Pietų Australijoje, Rid- 
leyton, balandžio 23 d. mirė 
buv. mūsų žymaus lakūno ir

Skautų jaunimo šventė šv. Antano gimnazijoje Kennebunkport, Maine, (vykusi bal. 26-27 dd. sutraukė 
300 moksleivių jaunimo iš viso rytinio Amerikos pakraščio. Šventę ruošė šv. Antano gimnazijos "Kre
tingos" tuntas. Nuotraukoje iškilmingos sueigos metu kalba gimnazijos rektorius Tėv. L. Andriekus, 
OFM. T. Juozapo Bacevičiaus, OFM nuotrauka

Kennebunkport Maine įvyku
siame skautų-čių sąskrydyje v. 
s. Petras Molis sveikina skau
tininko įžodį davusį Tėvą Augus
tiną.

sklandytojo majoro Jono 
Pyragiaus žmona Amelija. 
Liko vyras Jonas ir duktė 
Dalia čibirienė su šeima.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
L i e tuviškos vasarvietės 

Cape Cod vilos AUDRONĖ 
savininkai dr. Ed. ir Marija 
Jansonai praneša, kad šiais 
metais vila Audronė atida
roma nuo birželio mėn. 21 
dienos ir jau dabar priima
mi užsakymai. Kreiptis: Ed. 
Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston, Mass. 02124. Telef. 
288-5999, o po birželio 21 d. 
tiesiai j vilą Audronė, Mrs. 
Marija Jansonas, 87 East 
Bay Rd., Osterville Cap Cod 
Mass. 02655.

Visi maloniai kviečiami 
atvykti ir praleisti savo 
atostogas prie atviro Atlan
to jūros pliažo, pušų pavėsy 
ir žalumynuose paskendu
sioje viloje Audronė.

• Rochesterio lietuviai 
gegužės 10 d. turės progos 
išgirsti sol. Aldoną Stempu- 
žienę, aktorių Leoną Ba
rauską ir kompozitorių Da
rių Lapinską.

Koncertą organizuoja Ro
chesterio Ateitininkai.

Po koncerto bus šokiai ir
veiks bufetas.

LB NEW JERSEY 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS
Apygardos metinis suva

žiavimas įvyko Elizabethe, 
Lietuvių Laisvės salėje, ba
landžio 27 d. Apygardos 
pirm. K. Jankūnas suvažia
vimą atidarydamas paprašė 
A. Gudonį pirmininkauti ir 
P. Lanį sekretoriauti. Su
važiavime dalyvavo apygar
dos valdyba, Kontrolės ko
misija, C. V. vicepirm. kun. 
V. Dabušis, 6 apylinkių at
stovai ir keli LB reikalais 
besirūpina lietuviai. Viso 
apie 35 asmenys.

Atsistojimu susikau pus 
buvo pagerbtas miręs PLB 
pirm. Juozas Bačiūnas ir ki
ti. Išklausytas valdybos 

pirm. K. Jankūno išsamus 
pranešimas, iš kurio paaiš
kėjo, kad valdyba yra daug 
nuveikusi ir kitų veiklą pa
rėmusi darbu ir pinigu.

žvelgiant į ateitį, apy
gardos valdyba padarė ke
letą pasiūlymų, ypač dėl sti
pendijos reikalų, šeštadieni
nės mokyklos, šokių grupės 
Baltijos, skaučių ir skautų 
vienetų bei kitų jaunimo su
sibūrimų, informacijos ame
rikiečių spaudai, Lietuvių 
Fondo reikalu, Tėvų Pran
ciškonų kultūros Centro 
statybos vajui paremti, lie
tuviškų parapijų reikalu ir 
N. J. Lietuvių Dienos reika
lu, kuri įvyks birželio 15 d. 
Tai vis darbai dėl kurių 
apygarda su visomis NJ 
apylinkėmis turės smarkiai 
padirbėti.

Išklausyta iždininko ir 
kontrolės komisijos prane
šimus, dėl kurių nebuvo pa- 
klausymų. Suvažiavimas pa
dėkojo pirm. K. Jankūnui ir 
visai apygardos valdybai už 
atliktą didelį darbą apygar
dai vadovaujant.

Buvo iškeltas klausimas 
dėl vieno bendro fondo vi
siems lietuviškiems reika
lams. šiuomi reikalu pasi
sakė: K. Jankūnas, A. Ru
gys, A. Gudonis, A. Masio
nis, kun. V. Dabušis, A. S. 
Trečiokas ir kiti. Bendras 
supratimas buvo, kad vie
nas Bendras Fondas ir gal 
viena metinė rinkliava būtų 
geriau, ne kaip kad dabar 
yra — daug fondų, daug 
rinkliavų ir labai mažai au
kotojų.

A. S. Trečiokas

ANTANO ŠKĖMOS AKA- 
DEMIJA-SPEKTAKLIS
Antano Škėmos akademi- 

joje-spekta k 1 y j e gegužės 
mėn. 10 d., 8 v. v., Detroito 
Lietuvių Namuose rašytojo 
kūrybą nušvies Jonas Kiz- 
nis paskaita ir Detroito sce
nos mėgėjai suvaidins Škė
mos veikalų ištraukas.

Jonas Kiznis artimai pa
žino žuvusį rašytoją Lietu

LB Detroito apylinkės naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: iždo sekretorius L. Šulcas, vicepirm. kun. A. 
Babonas, pirmininkas inž. J. Gaižutis, sekr. specialiems uždaviniams O. Valatkienė, sekr. L. Petronis. 
Stovi: švietimo reikalą vedėjas V. Petrulis, organizacinių reikalą vedėjas R. Korsakas, kultūros rei
kalą vedėjas K. Keblys, informacijos reikalą vedėjas W. Selenis ir iždininkas S. Smalinskas.

voje, Vokietijoje ir Ameri
koje.

Režisuoją "šventąją In
gą” Justas Pusdešris ir "Ži
vilės” trečią paveikslą Da
lia Juknevičiūtė jau anks
čiau yra statę Škėmos vei
kalus. Pirmasis pastatė 
"Vieną vakarą” Detroite ir 
"žvakidę” Detroite su gas- 
trole Chicagoje, antroji su
režisavo "šventosios Ingos” 
inscenizavimą ir "Živilės" 
koncertinį skaitymą Tabor 
Farmoje, Sodus, Michigan.

ATSIPRAŠOME
Praeitame Dirvos nume

ryje 5 psl. prie straipsnio 
"Lithuania 700 years” 
spausdinant buvo sukeistos 
nuotraukos. Skaitytojų at
siprašome.

MONTESSORI VAIKU 
NAMELIAI

Žymi Montessori moky
toja Dome Petrutytė sutiko 
eiti vedėjos pareigas Am. 
Liet. Montessori d-jos Vai
kų Nameliuose nuo 1969 
mokslo metų pradžios. P. 
Petrutytė pradėjo savo pe
dagoginę veiklą Lietuvoje 
M. Varnienės globoje. Tiek 
Vokietijoje, tiek Ameriko
je ji skleidė Montessori au
klėjimo svarbą, skaitydamą 
paskaitas, rašydamą straip
snius, vesdama Montessori 
mokytojų paruošiamuosius 
kursus ir tuo pačiu metu 
eidama vedėjos bei konsul
tantės pareigas montessori- 
nėse mokyklose. Jos neeili
niai sugebėjimai apvaini
kuoti Amerikos ir tarptau
tinės Montessori d-jos dip
lomais, o 1966 metais jai 
buvo skirtas Josephinium 
Educational Award už ypa
tingą pagalbą Montessori 
mokyklų judėjimui ir tobu
liausią mažamečių vaikų 
auklėjimo puoselėjimą.

Amerikos Liet. Montesso
ri d-jos Vaikų Nameliai Chi
cagoje, 2743 W. 69th St., 
laukia naujų mokiniukų 
1969-70 mokslo metams.

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntėt
V. Tauras, Chicago   2.00 
A, Martus, Cleveland........7.00
V. Matulevičius, Weston ... 7.00
G, Žukauskas, Chicago......3.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland.. 2.00 
J. Januška, Toronto ........ 2.00
J. Černius, Flint ............. 2.00
P. Dirda, Chicago ............2.00
V. Mažeika, Chicago........2.00
A. Markevičius, E. Chicago2.00
S. Virkutis, E. New Market 5.00
T. Baltikauskas, Baltimore2.00
F. Kurkulis, Rochester..... 2.00
M. Rėklaitis, Chicago.......4.00
A. Chesna, Harrisburg..... 2.00
B. Gediminas, L.A............10.00
J. Gudėnas, Euclid...........2.00
A. Simontis, Cleveland ... 2.00 
J. Gaižutis, Detroit..........5.00
M. Meiliūnas, Weston..... 2.00
A. Jučas, Hot Spirngs.....  5.00
A. Rimkus, E. Chicago .... L00
H. Janužys, Morgan Hill... 1.00
J. Kregždė Cincinnati.......2.00
S. Petrauskas, Elizabeth... 5.00 
P. Matiukas, Rochester .... 5.00
J, Litvinas, Chicago..... ... 2.00
V. Janulaitis, Chicago .... 10.00 
A. Barčas, Bellwood........ 5.00
K. Valdis, Chicago...........2.00
G. Čekas, Metuchen......... 8.00
A. Lapinas, Chomedy.......2.00
P. Jaras, Boston................ 5.00
J. Štuopis, Boston...............5.00

Tėvai galės užregistruoti 
savo priešmokyklinio am
žiaus vaikus Namelių lan
kymo dieną, gegužės 18 d., 
nuo 10 v. r. iki 4 v. p. p. 
Tai yra puiki proga jau
niems tėvams susipažinti su 
Montessori auklėjimo meto
du ir Nameliuose naudoja
mom mokslo priemonėm.

NEW YORK

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos iškilmingas 
banketas-balius, puošniame 
Roosevelt viešbutyje, Madi
son Avė. ir 45 St., New Yor
ke įvyks gegužės 31 d., 8 v. 
v. Prašoma registruotis pas 
dail. J. Bagdoną telefonu 
441-2374 ir pas Petrą Pa
procką MI 7-9070. Rengimo 
komitetas maloniai kviečia 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti.

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

HELP WANTED MALĖ

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

Apply in person

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

(34-40)
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