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EISENHOVVERIO PALIKIMAS linksmų velykų svenciųi
UŽSIENIO POLITIKOJE BUVO NEMAŽAI SUKLYSTA ■■

Eisenhowerio laidotu
vės sutapo su vienų me
tų šiaurinio Vietnamo 
bombardavimo sustab
dymo sukaktimi ir tai 
siūlo įdomių sugretini
mų. Mat, prezidentas 
Eisenhoweris 1954 m. ve
tavo savo Valstybės Sek
retoriaus J.F. Dulles ir 
vyr. štabo viršininko ad
mirolo Radfordo pasiūly
mą įsimaišyti į Vietna
mo karą ar tiksliau ta
riant pasipriešinti ko
munistų pastangom jame 
įsigalėti. Tas paskatino 
prancūzus pasitraukti, 
amerikiečius pasiskubin
ti su karine bei ūkine pa
galba pietiniam Vietna- 
mui ir net užtikrinti jam 
talką agresijos atveju, 
kas galų gale privedė 
prie milžiniškų ameri
kiečių karinių pajėgų su
telkimo Pietryčių Azijo
je.

Dulles galvojo, kad, 
jei NATO sąjunga padė
jo sulaikyti sovietus nuo 
įsiviešpatavimo Vakarų 
gpropoje, panašios są- 
4<1ngos kitur —pietryčių 
ir vakarinėje Azijoje — 
pasieks tą patįtikslą. Da-- 
bar atrodo, kad tokia 
galvosena nebuvo visai 
teisinga ir JAV naudin
ga. Jei ir Ęuronos sau
gumas galų gale priklau
so nuo JAV atominio pra
našumo, tai visdėlto čia 
esama jėgų, kurios iki 
tam tikro laipsnio pačios 
galėtų atremti sovietų 
spaudimą. Tuo tarpu Azi
joje situacija buvo kito
kia. Nė vienas ameri
kiečių sąjungininkų ne
stovėjo stipriai ant savo 
kojų. Ten buvo lengva su
kurstyti 'liaudies išvada' 
vimo' karus, kur ameri
kiečiams buvo neįmano
ma panaudoti savo tech
ninį pranašumą, nes prie
šas liko nematomas. Be 
sovietų paramos šiauri
nis Vietnamas seniai tu
rėtų nusiraminti, tačiau 
oficialiai nežinoma jokia 
sutartis, kuria sovietai 
būtų susirišę su Šiaurės 
Vietnamu. Pagaliau, jei 
tokia ir būtų, tai faktinos 
padėties nepakeistų, nes 
negi dėlto pradėsi ato
minį karą, kuris galėtų 
kaštuoti šimtus milijonų 
gyvybių!

Tokioje situacijoje lai
mi tas, kas turi stipres
nius nervus ir geriau mo
ka blefuoti, ypatybės, 
kurios yra lengvai priei
namos totaliniam reži
mui ir beveik neįmano
mos demokratiniam reži
mui.

Iš to prašosi išvada, 
kad Eisenhoweris neno
rėdamas padėti prancū
zams Azijoje, bet tik Eu
ropoje, prisidėjo prie jų 
atšalimo NATO sąjun
gai. DėL to negalima ste
bėtis, jei europiečiai ne« 
paremia amerikiečių 
Vietnamo kare. Juk ame
rikiečiai jiems pasakė, 
vaizdžiai tariant, kad 
jūsų valdymo era užjū
riuose pasibaigė. Su ta 
pačia logika europiečiai 
gali pasakyti amerikie
čiams, kad ir jūsų val
dymo gadynė pasibaigė.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Žodžiu, NATO sąjunga 
turėjo rūpintis ne tik 
saugumu prie Rheino, 
bet ir bendra politika 
Azijoje ir Afrikoje.

Bet tai lengviau pasa
kyti, negu padaryti. Bu
vo aišku, kad kolonializ
mo gadynė pasibaigė, 
kas, žinoma, nereiškia, 
kad nebus kovojama dėl 
įtakos kitomis priemo
nėmis ir formomis. Bet 
kaip sakėme, demokra
tinis režimas neturi di
delio pasirinkimo. Saky
sime, tokiame Pietų 
Vietname amerikie
čiams sunku toleruoti 
griežtą vietnamiečių re
žimą. Jie nori, kad ir 
žūtbūtinėje kovoje būtų 
leidžiama valdžios kri
tika ir net komunistai bū
tų priimti į koalicinę vy
riausybę, ką prileido net 
ir dabartinis Gynybos 
Sekretorius Lairdl

Sakoma, kad velionis 
Eisenhoweris visų pir
ma buvo labai geras žmo« 
gus, kad jis buvęs vidu
rio žmogus, turėjęs ypa
tingo talento sugyveni
mui ir suderinimui skir
tingų pažiūrų. Tai be abe
jo tiesa, tačiau neveltui 
sakoma, kad ir pragaras 
pagrįstas gerais norais. 
Jo paties noras surasti 
kokį kompromisą su so
vietais nebuvo pagrįstas 
teisingu padėties įverti
nimu. Pavyzdžiui, jopas^ 
tangos gauti Kremliaus 
leidimą paaiškinti Ame
rikos politiką sovietų 
publikai per Maskvos, 
Leningrado ir Kijevo sto
tis, įrodo jo naivumą. Eir 
linis žmogus Sovietų Są
jungoje iš amerikiečių 
tikėjosi išvadavimo...

Iš kitos pusės jis įspė' 
jo nuo 'paviršutinių su
sitarimų' kurie sukaup
tų tragediją mūsų vai
kams. "Atsiminkime — 
bylojo jis — kad tironą 
pažįstame ne iš jo žo
džių, bet veiksmų". Ir 
ne tik tironą, bet ir demo
kratinio režimo politiką.

Politika yra galimybių 
išnaudojimo menas. Ar 
tas karys su diplomati
niais gabumais, tikrai 
išnaudojo visas galimy
bes savo krašto ir visos 
žmonijos naudai, nu
spręsti būtų galima tik 
žinant ir visas aplinky
bes. Pavyzdžiui, šian
dien atrodo, kad jo pa
daryta taika Korėjoje prP 
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Z. Degučio nuotrauka

vedė prie Vietnamo ka
ro. Bet pažadas likviduo
ti Korėjos karą buvo bū
tinai reikalingas rinkimi
niais sumetimais. Ir pre
zidentui Nixonui šian
dien yra reikalinga Viet
namo karo pabaiga be
veik bet kuria kainą, kad 
patenkinus krašto nuo
taikas.

Prezidento tragedija 
tokiais atvejais gerai at
vaizdavo prezidento 
Johnsono patarėjas inte
lektualiniais klausimais 
istorikas prof. Erie F. 
Goldman savo knygoje 
"The Tragedy of Lyndon 
Johnson".

Šį kartą norėčiau tik 
sustoti prie tos Gold- 
mano knygos vietos, ku
rioje jis pasakoja, kad 
atvirumo valandoje pre
zidentas Johnsonas bu
vo prasitaręs, jog visa 
šiaurinio Vietnamo bom
bardavimo sustabdymo 
idėja buvo išperėta sovie
tų ir pakišta Amerikos 
'balandžiams': "TheRus- 
sians think up things for 
senators to say. I often 
know before they do what 
their speeches are going 
to say" — sakęs Johnso
nas. (Rusai išgalvoja da* 
lykus senatoriams ... aš 
dažnai žinau ką jie pa
sakys, dar prieš jų kal
bas.)

Johnsonas gavęs infor
macijas apie rusų įtaką 
iš ČIA ir FBI. Žodžiu, 
Johnsonas kalbėjęs pri
vačiai taip, kaip kad mes 
pasikalbame savo tarpe. 
Bet kodėl Johnsonas ne
panaudojo tų savo infor
macijų ar tik įtarimo, 
viešai? Niekas nepatikė
tų. Kiekvienu atveju pats 
Goldmanas giriasi pasa
kęs prezidentui: "Mr. 
President, you know 
that what you are say- 
ing simply i s not accu- 
rate". (Pone prezidente, 
jūs žinot, kad tai ką sa
kote, yra netikra".

Išeitų, kad Johnsonas 
sustabdė bombardavi
mą norėdamas įrodyti, 
kad tai... absurdas. Kas, 
sprendžiant žiniomis iš 
Vietnamo, jam ir pasi
sekė. Bet nepaisant to 
prezidentas Nixonas 
bombardavimą atnaujin
ti nedrįsta. Ir galingiau
sių žmonių pasaulyje ran
kos dažnai yra surištos. 
Už tat juos vertinant daž
nai tenka tik pasitenkin
ti jų asmeninio charakte
rio įvertinimu: "geras 
buvo žmogus!"

B. Kerbelienės nuotraukaVELYKOS...

MASKVOS PASTANGOS
SURUSINTI LIETUVĄ

Rusai savo valdomuose 
plotuose visur viskuo apsi
rūpina: ir Lietuvoj dabar 
jie turi ir laikraščius savo 
kalba, ir teatrą, filmais ir 
visus kitus beveik vien tik 
rusiškais maitina, perimi- 
nėja iš Maskvos televizijos 
programas, ir, žinoma, turi 
visur prisisteigę rusiškų 
mokyklų savo vaikams.

Niekam jie tuo pačiu ne
atsilygina. Pavyzdžiui, lie
tuvis, savo ar ne savo noru 
pasitraukęs ”už respublikos 
ribų”, nieko lietuviška ne
beturi. Net ir prie gudų pri
skirtuose lietuviškuose kai
muose — kur pats Vilnius 
beveik ranka pasiekt — apie 
jokias lietuviškas mokyklas 
nėra nei kalbos. Netgi zima- 
ninę ”Tiesą”, sako, esą sun
kų gaut...

Vieną išimtį šioj savo po
litikoj Maskva yra padariu
si, ir ta išimtis padaryta 
Lietuvoj, tik ne lietuviams, 
o lenkams. Lenkai Lietuvoj 

turi ir spaudos lenkų kalba, 
ir mokyklų.

Įsidėmėtini yra bendrojo 
lavinimo mokyklų ir jose 
besimokančių mokinių skai
čiai, paskirstyti pagal dės
tomąją kalbą tose mokyklo
se. (Yra tik dvejų metų 
amžiaus duomenys, bet pa
staraisiais metais žymių 
pasikeitimų toje srityje ne
buvo. žr. "Lietuvos TSR 
ekonomika ir kultūra — 
50”, Leidykla "Statistika”, 
Lietuvos skyrius, 1967).

Iš viso mokyklų (pradi
nių, aštuonmečių ir pilnų 
vidurinių, t. y., vienuolik- 
menčių) — 3,957, o moki
nių jose 496 tūkstančiai.

Iš tų 3,957 mokyklų 143 
yra mišrios, būtent: 63-jose 
yra lietuviškos ir rusiškos 
klasės, 20-yje — lietuviškos 
ir lenkiškos, 34-iose — tik 
rusiškos ir lenkiškos, o 26- 
se — lietuviškos, rusiškos 
ir lenkiškos.

Visos kitos mokyklos yra 
vienakalbės, būtent: 3,501 
lietuviška, 113 rusiškų, 200 
— lenkiškų.

Iš 496 tūkstančių mokinių 
lietuviškai mokėsi 412 tūks
tančių, arba 83 nuošimčiai, 
rusiškai — 62 tūkstančiai 
arba 13 nuošimčių, o lenkiš
kai — 22 tūkstančiai arba 4 
nuošimčiai.

Kadangi čia kalbama apie 
mokinius, kurių daugumas 
įeina į privalomojo moky
mosi kategoriją, tai būtų 
galima spręsti, kad ir gy
ventojų pasiskirstymas tau
tybėmis turėtų būti maž
daug tokios proporcijos. Ta
čiau čia reikia turėti galvoj, 
kad dėl įvairių sumetimų ar 
aplinkybių kai kurie tėvai 

leidžia vaikus ne j savo šei
mos kalbos mokyklą: yra 
kai kur ir lietuvių rusiškose 
ar lenkiškose mokyklose, 
ir atvirkščiai. Be to, statis
tikoje nenurodoma, kurias 
iš tų mokyklų lanko žydų 
ir kitų tautinių mažumų 
vaikai.

Pastebėtina, kad lietuviš
kai besimokančių mokinių 
nuošimtis per 12 metų (nuo 
1955) pasiliko pastovus 
(83), lenkų sumažėjo nuo 6 
iki 4,o rusų pakilo nuo 11 
iki 13. (ELTA)

KAIP PRAGYVENTI Iš 30 
RUBLIŲ PENSIJOS?
žmogus nuo Varėnos at

siuntė į VALSTIEČIŲ LAI
KRAŠTĮ tokį klausimą:

”Esu pensininkas, antros 
grupės invalidas. Gaunu 30 
rublių pensijos per mėnesį, 
žmonai-55 metai. Ji ligota, 
niekur nedirba, yra namų 
šeimininkė. Prašaus paaiš
kinti, ar man gali būti padi
dinta pensija, kadangi žmo
na yra mano išlaikytinė?”

Atsakymas: — Turint 
vieną nedarbingą šeimos 
narį — 10 procentų pensi
jos, turint du ir daugiau ne
darbingų šeimos narių — 
15 procentų ...

Atseit, tas žmogus nedar
bingos žmonos sąskaiton 
gaus tris rublius per mėne
sį... Jeigu turėtų šeimoj 
daugiau nedarbingų, tai 
gautų net puspenkto rublio 
priedo per mėnesį!

Taip atrodo rubliais iš
reikštas "konstitucijos ga
rantuotas senatvės aprūpi
nimas”. (ELTA)



Nr, 27 — 2 DIRVA 1969 m. balandžio 4 d.

PABALTIJO KLAUSIMAS
II PASAULINIO KARO METU oi
Prieš Teherano konferenci

jos pradžią, prezidentas Roose
veltas JAV pasiuntiniui Bulitt 
pareiškė: "A š turiu nujautimą, 
kad Stalinas nieko daugiau neno«- 
ri kaip saugumo savo kraštui. 
Ir aš tikiu, jeigu aš jam viską 
duosiu, ką tik galiu ir iš jo jo
kio atpildo nereikalausiu, tada 
jis nebandys nieko prievarta pa
sisavinti ir stengsis dėl demo
kratijos ir taikos pasaulyje".

Diskusijos {vyko gruodžio 1 d. 
3 vai. 20 min. popiet. Jose daly
vavo iŠ amerikiečių pusės: Roo- 
seveltas, Harrimanas ir Bohle-

ALGIRDAS BUDRECKIS

nas. Iš sovietų pusės: Stalinas, 
Molotovas ir Pavlovas. Skaitant 
Bohleno protokolą, matome, kad 
Rooseveltas rado bendrą kalbą 
su Stalinu dėl Lenkijos ir Pa
baltijo valstybių, apie ką ir 
Churchillis nežinojo. Verta iš
samiau pacituoti Bohleno proto
kolą:

"Prezidentas (Rooseveltas) 
sakė, jog jis prašė maršalą 
Staliną jį privačiai aplankyti, 
kadangi jis vieną reikalą trum
pai ir atvirai aptarti norėtų.
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"Tada jis Stalinui pareiškė, 
kad mes 1944 m."turėsime rin
kimus Amerikoje. Nors ir ne
žada dar kartą kandidatuoti, bet 
turės tai daryti, jeigu karas te< 
besitęs. Jis pridūrė, kad JAV 
yra nuo 6 iki 7 milijonų lenkų 
kilmės amerikiečių, ir kad jis 
kaip praktiškas politikas nepa
geidauja prarasti jų balsus. Jis 
sakė, kad asmeniškai yra tos 
pačios pažiūros kaip maršalas 
Stalinas apie Lenkijos atstaty
mo būtinumą. Jis turi vilties, 
kad maršalas supras, jog jis 
dėl ką tik pateiktų politinių 
priežasčių negalįs daryti viešo 
sprendimo Teherane. Stalinas 
atsakė, kad po to, kai Preziden
tas nušvietė padėtį, tai jis 
ją pilnai suprantąs.

"Prezidentas toliau sakė, kad 
didysis klausimas Jungtinėse 
Valstybėse, kiek tai liečia vie
šąją nuomonę, esąs referendu
mo ir apsisprendimo teisės klau
simas. Jis sakė, kad jis manąs, 
kad pasaulio viešoji ppinija 
ko nors liaudies valios ženklu 
reikalaus Pabaltijo valstybėse, 
galbūt ne tuoj pat po užėmimo 
sovietų karinėmis pajėgomis, 
bet kada nors, ir kad jisai as
meniškai įsitikinęs, jog žmo
nės balsuotų įstoti į Tarybų Są
jungą.

"Maršalas Stalinas atsakė, 
kad trys Pabaltijo respublikos 
neturėjo jokios autonomijos po 
paskutiniu caru, kuris buvo Di
džiosios Britanijos ir Jungtinių 
Valstybių sąjungininkas, bet, 
kad niekas nekėlė viešosios opi
nijos klusimo, ir jis nematė, 
kodėl dabar keliamas. Preziden
tas atsakė, kad publika tai nei 
žino, nei supranta. Maršalas Sta
linas atsakė, kad jie turėtų bū
ti painformuoti ir kad turėtų bū
ti padaryta propaganda. Jis pri
dūrė, kad, kas liečia žmonių 
valios pareiškimą, tai yra daug 
galimybių pagal Sovietų konsti
tuciją, bet, kad jis nesutinka 
su jokia tarptautine kontrole.

"Prezidentas atsakė, kad 
jam (Stalinui) būtų naudinga, 
jei būtų padaryta kokia nors 
viešoji deklaracija dėl ateities 
rinkimų. Maršalas Stalinas pa
kartojo, kad bus daug progų 
žmonių valiai pasireikšti" (žr. 
Foreign Relations of the United 
Statės, 1943, VoL II Europe, 
Washington, 1964, psl. 594-595).

Maskvoje ir Teherane Roose
veltas davė Stalinui žinoti, kad 
Amerika nekovosianti priešTa- 
rybų Sąjungą Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybei išsaugo
ti. Tai buvo diplomatinis ženk
las Stalinui, kad jo pozicija Pa* 
baltijyje saugi. Kai Rooseveltas 
pareiškė, kad pabaltiečiai bal
suotų už Tarybų Sąjungą, tai 
tuo pasakymu jisai lyg ir atida
vė Pabaltijo kraštus Stalinui be 
jokio pasipriešinimo.

Numatydamas, kad bus sukur
ta Jungtinių Tautų organizacija, 
Stalinas sugalvojo apgaulę iš
gauti pripažinimą, 1944 m. va
sario 1 d. jis suteikė visom fe- 
deralinėms tarybinėms respu
blikoms "teisę tiesiogiai tvar
kyti savo santykius su kitom 
valstybėm". Jis tap pat įsakė 
padaryti pakeitimus tarybinė
se konstitucijose. Po to Krem

lius pareikalavo, kad visos ta
rybinės respublikos būtų atsto
vaujamos numatytoje Jungtinių 
Tautų Ansamblėjoje. Šito rei
kalavimo patenkinimas būtų su
teikęs Tarybų Sąjungai nepro
porcingos Jukos. J.T. organi
zacijoje. Taip pat šitoks manev
ras būtų Kremliui laimėjęs ne
tiesioginį Pabatijo kraštų įjun
gimo Sovietijon pripažinimą.

Vakarai iš karto atmetė tokį 
argumentą. Bet Stalinas nenu
sileisdamas spaudė šito reika
lavimo priėmimą. Pakartotinai 
jis davė žinoti, ko sovietai nori 
Rytų Europoje. Palaipsniui, tar
si naudodamas pavloviškus dre
siravimo metodus, Stalinas pri
pratino Vakarų alijantus prie 
Sovietų teritoriniu reikalavimų. 
Jau 1944 m. spalio 18 d. Chur
chillis rašė Rooseveltul, kad 
anglų parlamentas priimąs Kur- 
zono liniją, kaip Sovietijos ri
bą. Implikacija, kad Pabaltijo 
kraštai jau lieka Sovietijos ri
ję. Britanijoje Pabaltijo klau
simas pašlijo. 1944 m. gruo
džio 21 d. parlamentaras Hen
ry Wllliams paklausė užsienio 
reikalų sekretoriaus, ar "Jo

Didenybės vyriausybė tebepri- 
pažįsta Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos respublikų vyriausybes". 
Atsakydamas už sekretorių Ede
ną, George Hali pareiškė: "His 
Majesty’s Government have not 
recognised any government in 
the Republics of Latvia,Estonia 
and Lithuania, since the change 
occurred in June 1940". (žr. 
Parliamentary Debate (Han- 
sard) House of Commons, Lon- 
don, 1944, tomas 405, col. 1953) 

Amerikos pozicija išdėstė 
Valstybės Departamento Euro
pos reikalų skyriaus padirekto- 
rius Hickersonas, kuris 1945 m. 
sausio 8 d. rašė Valstybės sek
retoriui: "Mums jau labai aišku, 
ko siekia Sovietai Rytų Europo
je. Mes žinome jų susitaikyme 
su Suomija sąlygas. Mes žino
me, kad Pabaltijo valstybės bu
vo vėl inkorporuotos į Tarybų 
Sąjungą ir mes nieko negalime 
padaryti ui pakeisti. Tai nebė
ra klausimas, ar mums tas pa
tinka ar ne; man asmeniškai da
lykas nepatinka, nors aš pripa
žįstu, kad Sovietų vyriausybė tu
ri argumentų savo pusėje. Rei
kalas toks, Sovietai savo pada
rė ir Jungtinių Valstybių vyriau
sybė nepajėgia padėties pakeis
ti". (žr. Foreign Relations of 
the United Statės, Department 
of Šute, 1945, Washington, psl. 
94-95).

Hickersonas pareiškė ir sa
vo nuomonę, kuri tuomet ir JAV 
nuomonei atstovavo: "Aš esu lin
kęs priimti kaip faktą, trijų Pa
baltijo valstybių Inkorporavimą 
į Tarybų Sąjungą ir mūsų pri
pažinimą kad tos sritys esan
čios Sovietų teritorijos. Tai reiš
kia, kad mes turėtume atšaukti 
šių kraštų diplomatinių atstovų 
prie Jungtinių Valstybių pripa
žinimą". (žr. ten pat, psl. 95).

Kai laisvasis pasaulis atmetė 
Stalino pretenzingus reikalavi
mus, kad 16 tarybinių respubli
kų būtų priimtos į J.T. organi
zaciją, Kremlius padarė strate
ginį pasitraukimą Jaltoje. Pilna
ties posėdžio metu, 1945 m. va
sario 7 d., Jaltoje, Molotovas 
modifikavo Tarybų Sąjungos už
imtą poziciją, pareikšdamas, 
kad Maksva būtų patenkinta, jei 
Ukraina, Gudija ir Lietuva bū
tų įrašytos į pirminius J.T. na
rius. Prezidentas Roosevelus 
pasiūlė atidėti Molotovo pasiū
lymo sprendimą, argumentuoda
mas, kad klausimas reikalaująs 
rimtesnių studijų. Jį parėmė 
Churchillis. Ilgainiui Molotovas 
sutiko išbraukti Lietuvą iš "su
vereninių" Sovietų atstovų prie 
Jungtinių Tautų sąrašo. Uš šitą 
žestą Vakarai jam nusileido Uk
rainos ir Gudijos priėmimo 
klausime. Tokiu būdu vos-ne- 
vos buvo išvengtas Pabaltijo tau - 
tų išdavimas rusams.

Bet ir tai mažas laimėjimas. 
Jalta bendrai buvo pražūtinga 
Pabaltijo tautoms. Skaudžiai įro
dė, kad Atlanto Charta tik popie
rėlis, tuščiažodžiavimas tarp
tautiniame sūkuryje.

Sumner Welles savo atsimi
nimuose rašė: "Rooseveltas ti
kėjo į plebiscitus, kaip priemo
nę spręsti Europos teritorinius 
vaidus. Jis net samprotavo, kad 
plebiscitai yra visuotinis gyduo- 
lis... Jis ketinosi rekomenduoti 
Stalinui plebiscito principą 
sprendžiant Pabaltijo valstybių 
ateitį. Jis tvirtino, kad jis galė
tų įkalbinti Staliną priimti lais
vai pravestus plebiscitus tri
jose respublikose po tarptauti
ne priežiūra. Prezidentas Jal
toje patyrė, kad tai buvo 
bergždžia Iliuzija. Stalinas jam 
pasakė, kad jis šito dalyko neno-: 
ri diskutuoti, nes pabaltiečiai 
jau balsavo įstoti į Tarybų Są
jungą". (žr. Sumner Welles,Se- 
ven Decisions That Shaped His- 
tory, New York, 1951, psl. 136- 
137).

Jaltos konferencijos pabaigo
je, 1945 m. vasario 11 d. Trys 
Didieji pasirašė bendrą komu
nikatą, kurio penktas sky
rius numatė "suvereninių tei
sių ir savivaldos grąžinimą 
toms tautoms, kurios buvo šitų 
teisių nustojusios, kai agreso
riai juos smurtu užėmė". Tik
ra ironija, kad šis kilnus doku
mentas, šalia Roosevelto ir 
Churchillio parašų, turi ir Sta
lino. Be to, Stalinas nedvejoda
mas pasirašė pažadą prisidėti 
prie "a secure and lasting pea- 
ce whlch will in the words of 
the Atlantic Charter afford as- 
surance that all the men in all 
the lands may live out their li- 
ves in freedom from fear and 
want".

Stalinui dedant parašą prie 
bendro komunikato, Raudonoji

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

ŠEIMA IR MOKYKLA PAGAL PLANĄ

Australijos lietuvių laikraščiai, atsidžiaugę buvusio
mis Lietuvių Dienomis ir kiek dėl jų apsibadę, paskutiniu 
laiku pradėjo gvildenti švietimo ir šeimos reikalus. "Mū
sų Pastogė” (Bendruomenės organas) ir "Tėviškės Aidai” 
(Katalikų Federacijos organas) šiuo klausimu, atrodo, 
surado bendrą receptą: organizuoti atitinkamas institu
cijas (komitetus arba tarybas), kurios planingai rūpin
tųsi švietimo ir šeimos reikalais.

Ir vienas ir kitas savaitraštis nesigaili nurodymų, 
kuo tos planavimo institucijos turėtų rūpintis, kaip joms 
geriau būtų veikti ir į ką jos turėtų daugiau kreipti dė
mesio.

Tuose nurodymuose, atvirai šnekant, nėra nieko nau
jo. Ir paskaitų, ir straipsnių ir įvairiausių raginimų ligšiol 
netrūko. Dabar siūlomų institucijų — švietimo tarybų — 
buvo taip pat ir anksčiau, bet jos susilikvidavo, nesuradu- 
sios savo veiklai pastovesnio pagrindo.

Jeigu ne visi, tai vistiek žymi dalis tėvų supranta 
lietuviško auklėjimo reikšmę ir rūpinasi, kad jų vaikai 
lankytų savaitgalio mokyklas. Tačiau visame tautinio 
auklėjimo komplekse tos savaitgalinės mokyklos, tik iš 
dalies sustiprina lietuviškumo ugnelę, kuri užsižiebia šei
moje.

Paaugęs jaunimas vėliau savaime atitolsta nuo šei
mos, o apleidęs mokykla, atsiduria australiškos aplinkos 
gatvėje pilna to žodžio prasme. Ir tie lietuviškumo daigai, 
kurie buvo pasodinti jaunoje sieloje, australiškos gatvės 
kaitroje labai lengvai išgaruoja, nes jaunuoliškame for
mavimosi periode nesimato reikalingų gairių.

Turime čia dvi organizacijas, kurios jauniems lietu
viukams galėtų būti geriausios gairių statytojos. Tai skau
tai ir ateitininkai. Ligšiol tos dvi jaunimo organizacijos, 
atrodo, dar nėra kaip reikiant supratusios reikalavimų, 
kuriuos joms stato tremtis Australijoj. Jos yra perdėm 
lietuviškos, sudarytos iš jaunimo ir tarnauja pačiam jau
nimui. Tų jaunimo organizacijų svarba Australijoj yra 
didelė dar ir dėl to, kad visi kiti bandymai kursais, pa
skaitomis ar atsitiktiniais jaunimo subūrimais ligšiol ne
davė reikiamų vaisių. Visa tai organizuodavo senimas. Se
nimas sudarys ir visokias taryhas, kurių nutarimai, nors 
ir labai išmintingi, vargu ar pasieks patį jaunimą.

Naujai sudarytose apylinkių valdybose dabartinis 
dienos uždavinys suorganizuoti švietimo ir šeimos (kitur 
kultūros) tarybas padidins tik organizacinį skaičių. Pa
čioj visuomenėj, ypač tuose sluoksniuose, kurie yra glau
džiau susiję su lietuvišku darbu, iš tų tarybų nedaug ko 
tikimasi. Į jas suburtas senimas jau persenas peršokti 
plyšį, skiriantį jį nuo jaunosios kartos. Gal tik lietuviškose 
jaunimo organizacijose apjungtas jaunimas, jų vadovau
jamas ir ruošiamas, galėtų kartu su Maironiu šūktelėti 

"Užtrauksim naują giesmę, broliai,
Kurią jaunimas tesupras”.

★
• Tai vienoj, tai kitoj Australijos lietuvių kolonijoj 

paskutiniu laiku pasirodo svečių iš Amerikos ligšiol dar 
negirdėtais užsimojimais: ištirti galmybes, ar nevertėtų 
į pensiją išėjus apsigyventi Australijoj. Kaip teko patirti, 
pora Amerikos lietuvių šia prasme jau yra apsisprendę. 
Jie, pasitarę su čia gyvenančiais giminėmis, užpirko na
mus, tikisi juos išmokėti iki pensijos ir paskui visai per
sikelti į Anstraliją.

Jei pasirodytų, kad susidomėjimas šiuo klausimu yra 
didesnis, Dirvos atstovybė Australijoj galėtų surinkti ir 
paskelbti platesnių informacijų apie galimybes pensinin
kams čia įsikurti. Yra visa eilė problemų, kurios turėtų 
būti iš anksto nuosekliai išnagrinėtos ir apsvarstytos.

• Pirmasis Australijoj pradėjęs gydytojo praktiką 
dr. L. Petrauskas šiomis dienomis atšventė savo 50 metų 
amžiaus sukaktį.

Atvykę į Australiją lietuviai gydytojai, pas laukinius 
norėdami čia praktikuotis, turėjo stoti atgal į universite
tą. Išimtis buvo daroma tiems, kurie sutikdavo vykti į 
New Guinea arba į Pietų Ašigalį prie australiškų ekspe
dicijų. L. Petrauskas išbuvo New Guinea net 12 metų 
(nuo 1950 iki 1962). Dabar gi praktika verčiasi Sydnėjuj.

Bendrai paėmus, šiuo metu Australijoj jau yra arti 
pusšimčio medicinos gydytojų. Vien Pietų Australijoj 
praktikuoja 10. Dauguma jų yra jauni gydytojai, moks
lus baigę Australijos universitetuose. Lietuvoje mokslus 
baigusius, Australijoj studijas pakartojusius, galima būtų 
ant pirštų suskaityti. Dalis pradžioje čia atvykusių gydy
tojų vėliau peremigravo į kitus kraštus, daugiausia į JAV, 
dalis metėsi į artimas šakas — pharmaciją ir šiuo metu 
kai kurie turi po kelias vaistines.

Iš baltarankių, laimingiausi buvo tik inžinieriai ir ar
chitektai. Jie nesunkiai gavo darbą savo specialybėse. La
biausiai gi nuskriausti yra teisininkai. Diplomuoti Lietu
vos teisininkai šiandien čia dirba įvairiausius darbus, ku
riems jų diplomai visai nereikalingi.

• Lietuvių Muziejaus Adelaidėje vedėjas J. Vanagas 
pareiškė, kad muziejus jau užbaigtas. Iš to daroma išva
da, jog naujiems eksponatams muziejuje jau sunku būtų 
surasti vietos. J. Vanagas nėra linkęs jo sukurto muzie
jaus paversti sandėliu. Jis galėtų būti plečiamas tik pra- 
plėtus patalpas. O tai priklausys nuo Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos finansinės padėties, šiam muziejuj Lietuvių Są
junga, plėsdama Lietuvių Namus, netaip seniai buvo pa
stačiusi specialią salę, kuri yra sujungta ir su Lietuvių 
Archyvu. Tačiau muziejus eksponatais išaugo labai grei
tai ir dėl to sukėlė naują problemą: stabdyti jo augimą, 
vengti naujų eksponatų, arba praplėsti-pristatyti naujas 
patalpas. Problemai išspręsti kliudo vienas menkniekis — 
pinigai. Jų nėra.

armija jau buvo nužygiavus toli tll išlaisvintoje Europoje, ku- 
už Sovietijos ribų J vakarus. Sta- ri°s plotai siekė 264,200 kv.my- 
linas jau turėjo raktą į Rytų ir Hų. Netrukus nusileido geležinė 
Vidurinę Europą, šimtas mill- uždanga. Jinai ir aptemdė Es- 
jonų europiečių atsidūrė sovie- Latviją ir Lietuvą.
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Kiekvienas žmogus 
yra ne tik kūrinys, bet 
ir savo rūšies kūrėjas, 
neturįs bent kiek sau ly
gaus šio pasaulio kū
rinių tarpe. Sakysim, ne
gyvosios ir gyvosios pri
gimties kūriniai yra tik 
tam tikri individai — 
konkrečios būtybės, gam
tos dėsnių būtinumu ap
spręstos būti, vegetuoti 
arba egzistuoti.

Žmogaus prigimties 
sąrangoje sutelkti visų 
tų individų esminiai pra
dai taip, kad taptų ne
lygstamai naujas, orga
niškas vienis, psichofi
zinės prigimties kūri
nys. Tai žmogiškoji pri
gimtis, lygiai esminga 
visiems žmonėms kaip 
individams. Tačiau kiek
vienas atskiras žmogus 
reiškia kur kas daugiau 
negu toji bendro, esmi
nio pobūdžio prigimtis. 
Žmogiškas individas nė
ra tik tuo, kuo jį evoliu
cionizmo garbintojai 
klaidingai vadina— "pro
tingas gyvulys", "sudva
sinta gamtos dalis" ir 
t.t. Tie garbintojai, gam
tiškai suvokdami apytik
rį žmogaus pavidalą, ge
resnio jam vardo ir ne
gali suteikti. Iš dalies 
suprantama, kodėl jie, 
ieškodami žmogaus kil
mės ir jo paskirties,pir
miausia beždžiones vai
kosi, jas studijuoja dėl 
tariamo jų panašumo į 
"primityvų" žmogų...

Žmogus ir kaip indivi
das yra visiškai kitokios 
kilmės: protingos bei ne
lygstamos prigimties 
gyvūnas. Tos kilmės 
ir prigimties atžvilgiu 
jis gali būti pavadintas, 
suprastas tik asmens 
vardu. Juo labiau, kad 
žmogiškas asmuo nėra 
gamta, nei jos dėsnių tie
sioginė išdava. Jis yra 
paties Kūrėjo paveikslas 
dėlei Jo panašumo, Jo 
amžinojo Žodžio gyvasis 
aidas. Kiekvienas asmuo 
išimtinu būdu sukurtas 
— tiesiog pašauktas 
iš nebūties, kad vis są
moningiau, tobuliau atsi
lieptų Dievui.

Kokiam Dievui ir ko
kiu būdu jis turėtų atsi
liepti? į šiuos klausimus 
joks išminčius negalėtų 
pilnai atsakyti, nes tai 
liečia paties Kūrėjo ir 
Jo (savo prigimtimi) to
buliausio čia kūrinio — 
žmogiškojo asmens eg
zistencijos bei gyvenimo 
giliausias paslaptis. 
Tenka čia pilnutinio at
sakymo ieškoti tame, ku
ris yra ir Dievas ir Kū
rėjas, ir Asmuo, ir Žmo
gus...

Iš tikrųjų kiekvienas 
žmogus — asmuo yra pa-

tamšauktas atsiliepti
Dievui, kuris tik dėl žmo
gaus pilnutinio gėrio (tuo 
pačiu -ir dėl Dievo gar
bės) įsikūnijo, kentėjo, 
mirė ir prisikėlė. Jis mi
rė, kadangi Žmogus; pri
sikėlė, kadangi Dievas. 
Nors žmogiškumas pa
lenktas mirčiai, tačiau 
ne viskas žmoguje mirš
ta, ne viskas į kapus nu
nešama. Tik žmogaus pa
laikai kapams atitenka, 
ir tai —neamžinai, o tik 
laikinai, nes žmogus yra 
ir trapus individas, ir ne-- 
mari individualybė. Jos 
nemarume kaip tikirglū' 
di krikščioniško prisikė
limo viltys-, įžiebtos jo 
pašaukimu iš nebūties 
— išskirtinu sukūrimo 
būdu, įamžintos krikšto 
charakteriu — antpri- 
gimtiniu atkūrimo metu. 
Dvejopai krikščioniškas 
asmuo pašauktas Dievui 
ir Žmogui atsiliepti,t.y. 
Jį garbinti: prigimtiniu 
ir antprigimt.iniu as
mens pašaukimu.

Šis principinis pašau
kimo ir atsiliepimo san
tykis asmeniškai liečia 
kiekvienos krikščioniš
kos, ypač katalikiškos 
tautos narį. Netenka šiuo 
atveju išskirti ir tų "be
dievių", kurie ne dėl sa
vo kaltės negali minėto 
santykio išpažinti. Pa
galiau nevisi to santykio 
išpažinėjai užtektinai su
vokia Prisikėlusį, nuolat 
liudijantį, kad visut au
tų palaiminta privilegi
ja garbinti tikrąjį Die-

S. Dabtaus nuotraukaVelykų rytą •••

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleisto anglų kalba veikalo Lithuania redaktorius ir Lietuvos 
pasiuntinybės Šveicarijoje patarėjas dr. A. Gerutis (vidury) Clevelande susitikęs su ALT S-gos Cle
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PASAKYTOS LEIDINIO PRISTATYME NEW YORKO LIETUVIAMS, IŠTRAUKA
Kai buvo nusistatyta veikalą 

pradėti nuo proistorės, buvo vi
sai natūralu, kad tuojau pat 
ėmiau galvoti apie profesorių 
daktarą Joną Puziną, didįjį tos 
srities žinovą. Mano dideliam 
pasitenkinimui gavau labai greit 
teigiamą atsakymą. Man nukrito 
sunkus akmuo nuo krūtinės!

Teko išgyventi dar nemaža rū. 
pėsčių kupinų valandų. Kas buvo 
natūraliausia, kad tuojau pat 
ėmiau galvoti apie profesorių 
daktarą Juozą Jakštą, kai ėmiau 
dairytis autoriaus, kuris apra- 
štų didingus Lietuvos valstybės 
istorinius laikus, nuo Didžiau
sios Kunigaikštijos atsiradimo 
iki XVIII šimtmečio pabaigos? 
Tai būtų buvę logiška. Tema iki 
pirmojo pasaulinio karo, rusų 
carų viešpatavimo laikotarpis,

vą ir tikrąjį Žmogų - 
Kristų. Garbinti Jį ne 
svetimu, bet savo žodžiu 
ir gyvenimu, savo asme
ninės bei tautinės indivi
dualybės darna Kristaus 
pavyzdžiu, Jo malone.

Juo labiau tąja darna 
tobulėjame, juo labiau 
krikščioniško Prisikė
limo viltimis gyvename, 
ištikimai atsiliepdami 
tiek savo prigimtiniam, 
tiek savo antprigimti- 
niam pašaukimui. Tai gi
liausios prasmės viltys 
visais laikais, ypač re
liginės ir tautinės trem
ties nedalioj. 

galėjo atitekti kitam autoriui, 
nes tai periodas, kuris iš pa
grindų skiriasi nuo Didžiosios 
Kunigaikštijos laikų. Bet tuo me
tu, kai susirašinėjau su pro
fesorium, jau buvau patyrimo 
pamokytas ir todėl ėmiau veng
ti temų skaldymo į mažesnius 
skirsnius. Su prof. Jakštu man 
teko susieiti, kai vienu metu stu
dijavome Berlyne. Jis man di
džiai imponavo savo išsimoksli
nimu, rimtu studijiniu darbu, 
kruoštumu ir metodingumu. 
Kaip ir su kitais tuo metu Ber. 
lyne studijavusiais lietuviais pa
laikėme gerus studentiškus san< 
tykius, bet būtų, be abejojimo, 
perdėta, jeigu teigčiau, kad bū
tume visai artimai susibičiulia
vę. Pavyzdžiui, su dabartiniu 
istorijos profesoriumi Zenonu 
Ivinskiu, kuris irgi tuo metu 
studijavo Berlyne, esame arti
miau suėję ir šiandien tebepa
laikome bičiulystę. Bet, kaip 
sakiau, turėjau visada prof. Jakš* 
tui didelį respektą ir, kai tai 
viena, tai kita proga gyvenime 
susitikdavome, reiškiau jam ne
slepiamų simpatijų. Todėl su 
tam tikru pasitikėjimu, kad ir 
ne be baimės susilaukti neigia
mos reakcijos, parašiau profe
soriui Jakštui, kviesdamas jį im
tis bendro darbo ir parašyti 
apie Lietuvos istorinius laikus. 
Atsakymas atėjo greit ir —tei
giamas. Labai nudžiugau. Lai
kau tai geru ženklu visam pa
siimtajam uždaviniui, nes Juo
zo Jakšto vardas laidavo aukš
tą jo darbo, taigi ir mūsų ko
lektyvo, lygį.

Jei iš pat pradžių buvau pa
siryžęs nešti, kaip anoje istorL 
joje, ne tiktai atsakomybę, bet 
ir lagaminą, nors ir ne labai 
sunkų. Pats norėjau imtis te
mos — nuo Lietuvos valstybės 
paskelbimo, atseitr pirmojo 
pasaulinio karo, iki gruodžio 17 
d. perversmo. Tai, kas įvyko 
1926 metais naktį į gruodžio 17 
d., reiškė gilų posūkį nepriklau
somos Lietuvos valstybės neil
game gyvenime. Galime gruo
džio 17 d. įvykius vertinti vie
naip ar kitaip, bet visi sutinka
me, kad tai buvo radikalus po
sūkis. Todėl maniau, jog bus 
prasminga, kad tuos du skirtin
gus laikotarpius -- iki gruodžio 
17 d. ir nuo tos datos iki valsty
binės nperiklausomybės pabai
gos, — imtųsi kitas autorius. 
Deja, nepaisant visų mano pas
tangų, autoriaus tam skirsniui 
nepavyko surastu Kas beliko da
ryti? Turėjau pats imtis tos 
temos ir į atsakomybės lagami
ną įdėti naują, savaime neleng
vą bagažą. Mano paties lagami
nas gerokai pasunkėjo...

Žvalgydamas toliau temųvlr- 
tinę, priėjau prie Maskvos ag
resijos, gėdingos karinės sovie
tų okupacijos ir bolševikinio re
žimo įvedimo Lietuvoje smurto 
keliu, bei prievartinio įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Po to sekė 
klaikūs pirmieji bolševikmečio 
metai, vėliau nacių sovietų ka
ras, hitlerinė okupacija Lietuvo. 
je, o po to vėl naujoji sovietų 
okupacija, kuri dar trunka iki 
šių dienų. Ir šiai temai pradė
jau dairytis autorių, bet rezul
tatas vėl buvo neigiamas: nieko 

nesuradau. Ir štai vėl teko Į 
mano lagaminą dėti naują sunkų 
svorį. Taip mano lagaminas dar 
tartą stipriai pasunkėjo. Pasi
darė sunkesnė ir atsakomybė. ir 
lagaminas...

Nūn teko galvoti apie rezis
tenciją prieš svetimas okupaci
jas, apie kovą už laisvės atga
vimą. Buvo suprantama, kad 
mano samprotavimai krypo ta 
kryptimi, jog temą reikėtų skal
dyti į dvi dalis: J rezistenciją, 
atseit heroinį partizaninį tarą 
pačioje okupuotoje Lietuvoje ir 
į laisvės pastangas tremtyje, 
kitaip tariant, apie emigracijos 
įnašą į kovą už prarastos lais
vės atgavimą. Greit betgi paaiš
kėjo, tad numatytasis autorius 
apie partizaninį tarą tos temos 

ŠIS BEI TAS
Po Sukaktuvinių — įžengėme į švietimo ir šeimos metus. Iš 

tikrųjų tai pirmaeiliai dalykai, kuriais turime uoliau susirūpinti, 
jei nuoširdžiai siekiame išlaikyti savo tautinę gyvybę, švietimas: 
mokyklose darbas vyksta gana planingai, vadovėlių vis naujų iš
leidžiama, tik -- mokinių permenki skaičiai. Tad visos LB apylin
kės teįsipareigoja kruopščiau suieškoti ir sutelkti lietuvių šeimų 
vaikus Į lituanistines klases (o kur mokyklos nėra, ten ji būtinai 
(kurtina, nors ir su nedaug vaikų). Jei caro laikais pusraščiai "da
raktoriai" ir pusiau bemoksliai tėvai vis dėlto pajėgė daugeliui vai
kų suteikti liet, mokslo šviesos (net žandarams persekiojant) tai 
mūsų mokslingumo laipsnyje būtų gėda teisintis sunkiomis sąlygo
mis ir negalimybėmis.

Ką byloja šeimos metai? Pagrindinis žmonijos narvelis, kaip 
organizmo celė, yra šeima. Per ją reiškiasi žmogaus gyvybė, o sy
kiu eina ir tautos sveikatos ugdymas. Tad neišsibarstykime sveti
mųjų jūrose ir neužsidarykime vien savo kiemuose, o veikliau dirb
kime organizacijose, bendraukime tarpusavy, lankykime lietuviškas 
sueigas, kultūrinius parengimus. Pajuskime tautinę brolystę, nes 
esame vienos motinos — Lietuvos vaitai.

Kad šių metų šūkis neliktų vien senoj vėžėj, tad -- pajudinki
me ir tą gyvybiškai skaudų klausimą: mišrios šeimos! Raskime 
būdų ir jas įrišti savo draugystėn, patraukime jas meile ir bičiu- 
liškumu, nestumkime šalin vien dėl kalbos ar papročių mišrumo. 
Kiekvienas tautietis mums didi vertybė, pinigu neįkainojamas tur
tas.

JAV LB Švietimo Valdyba duoda gerą pradžią: konkurso keliu 
atrenka apysaką ir dramą mūsų jaunimui. Lauktina, tad konkursas 
taptų kasmetis, tai pamažu jaunimui skaitinių badas sumažėtų. Dra
ma - teatras yra neabejotina tautinio lavinimo priemonė, paskata 
dailiam žodžiui, patrauta tarpusavio bendravimui. Visos mūsų mo
kyklos, tur būt, pagal išgales mėgina šią priemonę, tad tinkamų vei
kalėlių niekada nebus perdaug.

O geros beletristikos jaunimui ypač išalkta. Apie 1968 m. kny
gų derlių AIDAI rašo: "beveik niekovaikųir jaunimo literatūros ba
dui nugalėti". Konkursinės apysakos laukiant prisimena per metų 
metus spaudoj vis ir vis pasigirdę balsai: duokite ką nors bent pa
našaus į Pietario "Algimantą". Ir tikrai Pietaris, kūręs irgi rusų 
pavergtai mūsų tautai, anuomet pasirinko tikslų kelią: turinys lie
tuviškai teigiamas, fabula įdomiai su nuotykiais supinta, o ir kalba 
sodriai turtinga, stilius gražus.

Prieš bet kurias šventes (Kalėdos, Velykos ir kt.) ar mokslo 
baigimą būtų pravartu, kad šeimos - tėvai, giminės, kaimynai — 
galėtų lengviau apdovanoti jaunimą tinkamomis knygomis. Net ir 
gimtadienio bei vardadienio proga pritiktų tokia tradicija. Apie tai 
daug kalbėta, rašyta, bet -- nevykdoma. Kodėl? Pasirodo, jaunimui 
tinkamų knygų sunku rasti, o jei ir yra, tai reikia pridėti pastangų 
ir gaišti laiko, kol pasieki įsigytL Todėl lauktina, tad švietimo va
dovybės spaudoje skelbtų bent tartą ar du metuose (prieš Kalėdas 
ir prieš mokslo baigimą) tinkamų ir gaunamų jaunimui liet, knygų 
sąrašus. Tėvai net pageidautų nurodymo, kurios knygelės — kurio 
amžiaus vaitams bei jaunuoliams. Taspattartina ir apie plokšteles, 
kurių vis daugiau atsiranda, bet tėvai negali žinoti jų vertės, jų tin
kamumo savo vaitams. Juk tai kuri mūsų spauda turi ir spec. jau
nimo puslapius. Kodėl neišmėginti šios priemonės?

Girdėti ruošiama Rapolo Spalio "Gatvės berniuko nuotykių" II 
laida. Tai puiki knyga kiekvienam jaunuoliui, nes ir nepaslankų lie
tuviškai knygai vaiką pritraukia taip, tad turi perskaityti ligi galo. 
Taip jaunas skaitytojas lengvu būdu praturtina savo žodyną, o ir 
gražiai įpranta į savą knygą. Pageidautina, tad autorius tos rūšies 
veikalų dar bent keletą parašytų, nes jis tam tikrai turi talentą.

SKIRPSTAS

nesiryžo imtis, todėl teko šias 
dvi temas, nors ir nenoromis, 
suplakti į vieną. Iš LNF vado
vybės man rekomendavo jaunes
niosios tartos pasižymėjusį 
mokslininką daktarą Algirdą 
Budreckį. Iš visų veikalo skyrių 
autorių su juo vieninteliu ne
buvau iš anksčiau pažįstamas. 
Mano kreipimasis susilaukė tei
giamą atgarsį ir taip galėjau 
laimėti bendram darbui dar jau. 
ną mokslo vyrą, išėjusį moks
lus ir subrendusį jau tremtyje, 
bet pasilikusį tyru lietuviu ir 
nuoširdžiai besisielojančiu lie
tuviškomis ligomis. Negana to. 
Daktaras Budreckis buvo ypač 
vertingas dar ir tuo atžvilgiu, 
jog jis vienintelis iš numaty
tųjų autorių galėjo tekstą rašy
ti tiesiogiai anglų kalba, be to, 
jis apsiėmė kitų autorių teks
tus, rašytus lietuvių kalba, 
išversti į anglų kalbą.

Taip laiškų susirašinėjimo ir 
LNF vadovybės tarpininkavimo 
bei intervencijos pagalba pavy
ko surasti autorius numatytoms 
temoms. Dar liko paskutinė te
ma: Lietuvos laisvės kovos per
spektyvos. Kaipo autorių tai ma
žiau istorinei, o daugiau poli
tinei temai numačiau Lietuvos 
Diplomatijos Šefą, ministerį Sta« 
sį Lozoraitį. Gavau iš jo sutiki
mą. Tad iš penkių autorių du, 
įskaitant ir redaktorių, gyveno 
Europoje, o trys --Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jaučiau
si patenkintas, kad pavyko su
telkti kompetetingus, savo dar
bais pasižymėjusius autorius, 
kurie garantavo, kad veikalas 
išeis tinkamo lygio.

Tuo pat metu, tai sudarinė
jau veikalo planą ir svarsčiau 
autorių parinkimo problemą, 
stengiausi prieš akis perteikti 
kokia turėtų būti veikalo bend
roji linija. Tai manpamažuėmė 
aiškėti iš tikslo, kurio LNF va
dovybė siekė, ryždamosi leisti 
veikalą apie Lietuvą. Tuo rei
kalu vyko gana gausus susira
šinėjimas su p. Čekiene. Bend
ra linija aiškėja iš įvado, kurį 
parašiau leidžiant veikalą.

Kaip vyko teksto sudarinėji- 
mas, medžiagos rinkimas?

(Pabaigą kitame numeryje)
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Muz. Alfonsas Mikulskis diriguoja 29 metus vadovautam Čiurlionio Ansambliui Chicagoje Marijos
Aukštesniosios Mokyklos salėje kovo 16 d. M. Nagio nuotrauka

PASTABOS IR NUOMONĖS

BALFO 25 METŲ SUKAKTĮ MININT
Laiks nuo laiko spau

doje ar susirinkime pa
minima vardas asmens 
kuriam priskiriama įs
teigimas kokios nors vi
suomeniškos organiza
cijos. Tas parodo ir ra
šančio ir kalbančio neži
nojimą arba nesiskaity
mą su tikrove. Tuomi 
taipgi paneigiami tie ku
rie darbą padarė.

Paskiausia girdėjau 
seime Chicagoje keliais 
atvejais iškilmingai pa
reiškiant kad BALFo įs
teigėjas buvo kunigas (da
bar prelatas) Končius.

Joks vienas asmuo jo
kios organizacijos neįs
teigė ir negali įsteigti. 
Iki prieinama įsteigimo, 
reikalas būna gvildena
mas spaudoje, diskutuo
jamas veikėjų, ir tik 
jiems nustačius pagrin
dą, būna sušaukiamas su
važiavimas ar seimas, 
ir įsteigimas būna jų pa
stangų vaisius.

KAIP BALF [STEIGTAS

Bendro šalpos fondo 
klausimas buvo gvilde
namas nuo 1940 iki įstei
gimo 1944 metais. Tuo 
laikotarpiu tautininkai ir 
katalikų srovė turėjo sa
vo paskirus karo nuken- 
tėjusiems šelpti fondus.

Prasidėjus vokiečių - 
sovietų karui palietu
siam Lietuvą, karo nu
kentėjusių gelbėjimui 
tautininkai buvo įsteigę 
Lithuanian National Re- 
lief Fondą, įregistruotą 
valdžioje ir turėjusį re
gistracijos numerį.

Lietuvių Kunigų Vieny
bė įsteigė "Lithuanian R.
C. Priests Committee" 
savo nukentėjusiais rū
pintis.

Įsitikinus, kad skaldy
tomis jėgomis šalpos 
darbas nėra sėkmingas 
pradėta kalbėti apie fon
dų sujungimą vienam 
bendram tikslui.

Bendro lietuvių šalpos 
fondo steigimui paskati
nimas buvo galimybė gau
ti Lietuvos karo nukentės 
jusiems paramos iš Ame
rikos National War Re- 
lief fondo, kuris jau šel
pė kitas karo nukentėju
sias tautas.

Patekti į tą fondą sąly^ 
ga buvo, kad šelpimas 
apimtų visus nuo karo 
nukentėjusius, neatsi
žvelgiant į politinius ar 
religinius šelpiamųjų įsi- 
tikinimus. Atskirai vei
kusiems lietuvių fon
dams National War Re- 
lief fondo vadovybė pata
rė sudaryti vieną bend
rą šalpos fondą.

DIRVA

Tautininkų šalpos fon
do pirmininkas Antanas 
Olis sukvietė to fondo 
valdybos posėdį Cleve
lande 1944 metų pra
džioje. Nutarta dėtis į 
vieną bendrą fondą jei
gu katalikų srovė sutiks.

Pagreitinimui reika
lo, katalikų srovės fondo 
vadovybė sutiko, turint 
mintyje, kad tautininkų 
fondas jau valdžioje įre
gistruotas; tuomi pasi
naudojus pastangos gau
ti Lietuvos žmonėms par- 
šalpos bus pagreitintos.

Paaiškėjus, kad tauti
ninkų ir katalikų fondai 
ir kiti šalpos komitetai 
sutinka sulaikyti savo pa
skirą veiklą, Amerikos 
Lietuvių Taryba sukvie
tė 1944 metų kovo'24 d. 
Chicagoje tų fondų vado
vų ir veikėjų suvažiavi
mą. Tie kurie dalyvavo 
jame buvo Bendro Ame
rikos Lietuvių Šalpos 
Fondo įsteigėjai. Daly
vavo 22: septyni tautinin
kai, apie tiek katalikų 
srovės, likusieji buvo so-~ 
cialistų ir sandariečių 
atstovai.

Kun. J. Končius buvo 
vienas eilėje išrinktų į 
fondo tarybą. Kitą dieną 
pasiskirstant pareigo
mis jis buvo išrinktas 

pirmininku, A. Olis vi
cepirmininku.

Visiems yra žinomas 
kun. Končiaus atsidavi
mas BALFo darbui per 
eilę metų, tačiau netiks
lu priskirti jam šian
dien plačiai veikiančio 
šalpos fondo įsteigėjo 
titulą. Dabar BALFo pir
mininku yra kun. V. Mar- 
tinkus.

K.S. Karpius

tMunts fašo
tautines garbes ir
TAUTOS ISTORIJA
Ant. Rukšėnas savo straipsny

je (Dirva nr. 11) j mano šauks
mą, prisidėti išleisti Č. Gedgau
do mūsų tikrosios istorijos kny
gą, klausia: Kas svarbiau: gar
bės ar tautos istorija? Aš atsa
kau, kad tautinės garbės ir tau
tos istorija. Nes tauta be gar
bės, tai kaip didvyris be kardo, 
o tauta be tautinės garbės negali 
sukurti istorijos. Mūsų tauta bu
vo garbinga ir sukūrė pačią kil
niausią istoriją.

A. Rukšėnas siūlo palaukti 
kol kiti istorikai atgaus žadą. 
Aš netikiu, kad mūsų istorikai 
galėtų atgauti žadą. Mums nė
ra ko laukti. Nes mes ir taip 
ilgai laukėm ir nedrįsom nusi
kratyti svetimų drumzlių.

Č. Gedgaudo istorija yra taip 
tikra, kaip saulė toliuose. Ją rei
kia tik išplėsti.

A. Rukšėnas rašo, kad "C. 
Gedgaudo knyga tai būtų tik vie
nas žodis”. Tautiniai kilnus 
Vaižgantas nelaukė, kol bus pa
skelbta Vasario 16 mūsų tautos 
Nepriklausomybės diena. Jis jau 
anksčiau drąsiai šaukė: "Lai gy
vuoja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva”. Tai buvęs pirmas žo
dis, atnešęs mūsų tautai lais
vę.

A. Rukšėnas dėsto: — "Ne
reikės elgetauti tokios svarbos 
veikalui išleisti, lėšų paskirs 
fondai”... Argi tai yra elgeta
vimas, jeigu aš iš savo kuklios 
pensijos skiriu Šimtą dolerių 
ir kviečiu kilnus lietuvius pri
sidėti. Teisybę pasakius, aš ir 
elgetauti tokiam svarbiam rei
kalui nepabūgčiau. Su lazdele 
eičiau nuo namo iki namo pra
šydamas padėti.

Toliau A. Rukšėnas keičia te
mą, primindamas Višteliauską, 
kurs skelbė: ” J eigų buvo Ado
mas ir Ieva rojuje, tai jie kal
bėjo lietuviškai". Tai dviguba 
fikcija, nes nebuvo nei Adomo 
ir Ievos, nei rojaus. Adomas tai 
žydų tautos išgalvotas pirmas 
tėvas, maždaugprieš5760metų. 

Mes gi ne žydai, o lietuviai. Ir 
prieš tai negu žydai išrado sa
vo pirmą tėvą, mūsų garbinga 
tauta šimtus tūkstančių metų 
gyveno ir kovojo.

Praeity buvo ir daug pras
mingesnių pasisakymų; — "Kas 
krikščionims biblija, tai mums 
lietuviams Pajauta (Bernata
vičius). Bet ar nors vienas mū
sų "bešališkas" istorikas tuo su
sidomėjo, ar atkūrė tą mūsų tau

GREETINGS and BEST WISHES

PARSONS and PARSONS CO.
COLLARS AND CUFFS SINCE 1879

413-15 Huron Rd. CH 1-7723

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ 
APMOKĖJIMU Iš ANKSTO; Atsikvieskit savo 

gimines jus aplankyti. Tiesioginis teletype susisie
kimas su Maskva suteiks jums tikras žinias visais 
kelionės paruošimais. Prašykit vietinio kelionių 
agento SABENA AIRLINE’S specialios apmokėtos 
kelionės brošiūros!

Groger Travel Bureau
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6038

CLEVELAND. OHIO 44114

1969 m. balandžio 4 d.
tos didingą buitį?

į, mano šaukimą jau atsilie
pė keturi susipratę lietuviai: du 
su šimtinėm ir du su dešimti
nėm. Aš tikiu, kad atsilieps ir 
daugiau. Nejaugi visoj Ameri
koj yra tik keturi lietuviai, ku
rie mūsų tautos istorijos rei
kalą supranta?

Mantas Aukštuolis 
Stamford, Conn.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

THE UDYLITE CORP.
NEEDS EXPER1ENCED

MACHINE ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

Mušt read blueprints. Own tools. 
Full range of fringe benefits.

APPLY

Manufacturing Plant
21441 HOOVER RD., WARREN, MICH. 

Betvveen 8-9 Mile, off Toepher 
313 — 539-3400

An Equal Opportunity Employer
(25-30)
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Du bičiuliai Stasiai... IS kairės: Danos libreto autorius poetas Stasys Santvaras ir solistas Stasys 
Baras, Danos pirmasis Stasys Stanaitis. V. Maželio nuotrauka

Keletas pastraipų apie

DANOS LIBRETISTĄ
STASĮ SANTVARĄ

Chicagos Lietuvių Opera mū
sų išeiviškame gyvenime yra iš
skirtinis sambūris, net sunkiai 
įsivaizduojama operinio meno 
mylėtojų talka. Turėdami prieš 
alds darbą sambūrio, kurio žmo
nės operos spektaklio parengi
mui aukoja gal net visą savo 
poilsio laiką jau keliolika me
tų, turim su nuostaba tarti, jog 
tai nėra tas pat, kas vienu atsi- 
kvėptimu išlenkti alaus ąsotį iki 
dugno. Repertuarinės, žino
mos ir išbandytos operos paren
gimas scenai yra sunkus ir pai
nus darbas, o ką bekalbėti apie 
naujo operinio veikalo statymą, 
kur ir mažai apie tą dalyką iš
manančiam, nesunku suprasti, 
kad čia tenka susidurti gal net 
su visu šimtu atskirų proble
mų. Tad Santvaro - Gaidelio 
Danos statymą, kurio uždangą 
Chicagos Lietuvių Opera pakels 
š.m. balandžio 12 d., yra ne tik 
retas, bet ir didelis {vykis mū
sų kultūros gyvenime. Įvykis, ku
rt dabar turėtumėm sutikti su 
džiaugsmu, kurt ir vėliau turė
tumėm vertinti su atsargumu ir 
priderama pagarba.

Ir Dirva Į to Įvykio atžymėji- 
mą bando Įsijungti pozityviai 
ir, kiek tas žmogui yra Įmano
ma, objektyviai. Tik ir šis rei
kalas nėra toks paprastas ir 
lengvas, kaip atokiau stovinčiam 
gali atrodyti.

Esam dėkingi St. Santvarul, 
kad jis davė pluoštą savo min
čių apie komp. Julių GaidelĮ, 
bet apie jĮ patį, nors ir plačiai 
pažįstamą žmogų, kai reikia 
nors keletą pastraipų parašyti, 
medžiagos nėra tiek, kad galė
tum ją rieškučiomis semti. Tuo 
tarpu Stasį Santvarą, Danos li
breto autorių, ilgametį Dirvos 
bendradarbį, iki šiol mums te
berašantį Bostono lietuvių kul
tūrines apžvalgas, savo straips, 
niais atsiliepiantį ir į kitus mū« 
sų kultūrinio gyvenimo Įvykius, 
kai jo veikalas žengia Į Chica
gos Lietuvių Operos sceną, tu
rim nors trumpai valandėlei 
prisiminti.

Visų pirma pažvelgus Į nau
jausią šaltinĮ — Į Lietuvių Li
teratūrą Svetur. Čia Ant. Vai
čiulaitis St. Santvaro darbams 
paskyrė beveik porą puslapių, 
bet apie jo teatrinę ir operinę 
veiklą teištarė tiek: "Vėl rei
kėtų išskirti jĮ kaip operos lib 
reto kūrėją; nemenką duoklę 
(Santvaras) atidavė ir scenos 
menui”.

Įžvalgus kritikas, matyt, ne
turėdamas vietos plačiau išsi
tiesti, nurodė tik kryptį, kurion 
turi būti kreipiamas mūsų žvilgs
nis.

Lietuvių Enciklopedija (XXVI 
tomas, 460-462 pusL) apie St. 
Santvarą sutelkė daugiau žinių. 
Savo skaitytojams priminsim tik 
tuos jo darbus, kurie jungiasi

su opera ir muzika: "Bebūda
mas op. solistu, Santvaras įsi
jungė į operinių libretų verti
mo darbą. 1934 jis buvo paskir
tas Operos teatro dramaturgu, 
t.y., libretų vertėju ir liet, kal
bos tarties prižiūrėtoju, 1932— 
1944 laikotarpy S. iš originalų į 
lietuvių kalbą išvertė šiuos ope
rų libretus: Mozarto Don Juaną 
ir Figaro vestuves, Smetanos 
Parduotąją nuotaiką, Borodi- 
no IgorĮ, Wolf-Ferrari Keturis 
storžievius, Flotowo Martą, Ver. 
di Otelio, Humperdincko Jonuką 
ir Gretutę, Massenet Manon, D’ 
Alberto Mirusias akis, Puccini 
Bohemą ir Vakarų mergelę (ne
buvo pastatyta), Dzeržinskio 
Ramųjį Doną. Operos teatro 2C 
metų sukakčiai iš naujo išver
tė G. Verdi Traviatą. Be to, at
naujino ir žymiai perdirbo šių 
operinių libretų vertimus: Ver
di Rlgoletto ir Trubadūro, Gou- 
nod Romeo ir Julijos, Rimskio 
Korsakovo Šaitano ir Kitežo,tal
kininkavo J. Dambrauskui, res
tauruojant M. Petrausko Eglę, 
S. yra išvertęs apie šimtą atski
rų op. .arijų ir Schuberto, Scljur 
manno, Brahmso, Debussy, Tos - 
ti ir kt. komp. dainų. Kaip ope
rinių libretų vertėjas, S. ypač 
rūpinosi kalbos skambumu ir 
muzikalumu. Jo parašyti yra ir 
trys originaliniai op. libretai: 
4 v. Pagirėnai, muz. St Šimkaus, 
7 pav. Eglė, žalčių karalienė, ku 
rią atsirėmęs į M. Petrausko 
Eglės muziką, perkūrė J. Kar- 
navičius (iki mirties baigė kam - 
ponuoti 5 pav.), 7 pav. Atlan
tida (rankrašty: dabar galim pri
dėti ir Daną, kuriąChicagos Lie
tuvių Opera išleido 1969 m.). Be 
to. Santvaras yra autorius 4 v. 
balėtinio Sužadėtinės libreto, ku
rios muziką sukompanavo J. 
Pakalnis. S., pats būdamas dai
nininkas ir gerai pažindamas dai
liojo žodžio ir muzikos meno 

Vaizdas iŠ Gaidelio operos "Dana” repeticijos. Operos choro narės ir rež. Petras Maželis.
Z. Degučio nuotrauka

sąveikos techniką ir dvasią, liet, 
operos teatre ir už jo iškilo kaip 
mūsuose geriausias libretų ir 
muzikinių tekstų vertėjas".

Tai faktai, kuriuos komentuo
ti vargu bebūtų prasmės. Tačiau 
norėtųsi nors truputėlio šili
mos, tik kur jos gauti? Apdairūs 
žmonės priminė mūsų garbingą
jį Operos yeteranąAleksąKutkų, 
priminė jo atsiminimus, gra
žiai pavadintus Dainininko da
lia. Pavartėm LE leidėjo gra
žiai išleistą knygą, joje radom 
Al. Kutkaus ir St. Santvarų! 
skirtus žodžius. Čia jau kalba 
žmogaus širdis, tad ypač malo - 
nu tas pastraipėles pacituoti 
(Dainininko dalia, pusi. 90-91):

"1932 m. Valst. Teatre pasi
rodė Stasys Santvaras, tik bai
gęs dainavimo mokslus Italijo
je. Smagu man dabar prisimin
ti, kad aš buvau vienas tų, ku
ris jam padėjo žengti pirmuo
sius žingsnius scenoje. Į kiek
vieną savo vaidmenį, didesnį 
ar visai mažą, jis įdėdavo per
daug regimo nervinimosi, to
dėl savo patyrimo pavyzdžiais 
aš vis stengiausi jo dvasią ir 
pasitikėjimą savimi sustiprin
ti. Mačiau, ne visi mano žo
džiai pralėkė pro jį be atgar
sio.

Gal po dviejų metų, kai St. 
Santvaras pasirodė mūsų tar
pe, visas būrys solistų, prie
šaky su dirigentu M. Bukša 
ir teatro kalbos prižiūrėtoju 
J. Talmantu, taisėm Puccini 
"Bohemos" vertimą, kurį bu
vo daręs J. Tallat-Kelpša, o 
vėliau raudonu rašalu taisęs 
St. Šimkus. Abiejų vertėjų dar
bas buvo nepadainuojamas. 
Vargom dvi savaites, o dar ne
buvom perlipę pirmojo veiks
mo. Tada, berods, Stasys So- 
dęika ir tarė, kad reikėtų 
mums pakviesti St. Santvarą, ku
ris moka eiliuoti ir moka italų 

kalbą. M. Bukša pasiūlymą pri
ėmė ir St. Santvaras buvo pa
kviestas. Per kitas dvi savai
tes jis išvertė beveik iš naujo 
visas svarbiąsias Bohemos ari
jas ir ansamblius, taigi beveik 
visą operą. Jo darbą mūsų ko
lektyvas priėmė. Šitaip atsira
do naujas operų vertėjas, kuris 
jau atrodė bus kompetentingas.

Iš tikro, St. Santvaras buvo 
bene pirmas, kuris bandė kur
ti muzikinę kalbą. Jis su žemai
tišku užsispyrimu kovojo su vi
sais mūsų kalbos nevokališkais 
garsais, o ypač su garsu "S", 
kurių mes, kaip didžiai senos 
kalbos paveldėtojai, turime aps
tą. Tas vertėjo ryžtas man bu
vo nesuprantamas, nors jo ma
nymu, jo kelias buvęs tikras. 
Bet aš ir džiaugsmo turėdavau, 
kai repeticijų metu atsirasdavo 
proga paskyti du žodžius -- Sta
sys Santvaras -- kur iš karto 
suskamba penki "S"...

Enciklopedijos, sava ir sve
timos, apie libretą kalba gana 
miglotai (itališkai libretto — 
maža knyga, knygelė). Tai esąs 
draminis žanras, kurio speci
finių bruožų randame ne vieną: 
muzikinė drama arba libretas 
esąs stipriai varžomas erdvės 
ir laiko, čia ypač reikalingas 
veiksmo kondensuotumas, teks-- 
tų taupumas, tekstų taikymas 
prie muzikinių formų, solinių 
monologų, chorų ir ansamblių 
(duetų, tercetų, kvartetų ir kt.) 
įjungimas į veiksmą, muzikinės 
kalbos specifika ir kt. Vienu žo
džiu, libretas yra knygelė, bet 
jai statomi reikalavimai yra 
nemažesni kaip didelei knygai!

Tik enciklopedinėm žiniom 
pasirėmus, nelengva kalbėti 
apie Stasio Santvaro Daną. Jo 
libretą paskaičius, susidaro įs
pūdis, jog tai yra meistro dar
bas, darbas žmogaus, kuris šį 
specifinį literatūros žanrą ne
blogai pažįsta, St. Santvaroteks
tai sklandos, muzikalūs,poetiš
ki, kuriantys tą ar kitą drami
nę situaciją, kurių veikale ran
dame giedrių ir liūdnų, linksmų 
ir apslniauskusių. Veikėjų cha
rakteriai, nors libretiškai sche
matiški, yra savaimingi žmo
nės, kuriems nestinga siekimų 
ir gyvastingumo. Ir visi jie šioj 
dramoj turi darbo, žinoma dau
giausia Dana ir Stasys, o gre
ta jų Rimantė, Jonas ir Algir
das. Danos choras veikia kaip 
atskiras personažas, aiškiai re. 
girna, kad jis čia pašauktas ne 
koncertui rengti, nors Danos 
pirmame veiksme jis ruošia
si Stanaičio kantatos premje
rai. Danos finalas yra tragiš
kas, baigiamas Danos mirtim 
ir Tėve mūsų parafrazėm, bet, 
giliau į dramos mintį įsijautus, 
psichologiškai pagrįstas, pras
mingas.

Pamėgę operos teatrą, trupu
tį tą meną pažindami, be abe
jonės, suprantame, kad Santva- 
ro-Gaidelio kūrinys yra tik me
džiaga spektakliui. Jo pasiseki
mas, stipresnis ar blankesnis 
įspūdis, daug priklausys nuo 
Chicagos Lietuvių Operos ko
lektyvo — dirigento, režisie
riaus, chormeisterių, dailinin
ko, baletmeisterio, solistų, cho
ro ir net technikinio personalo. 
Jei visi įsigyvens Į naują ope
ros veikąlą, jei savo vaidme
nyse pajėgs atsiskleisti, Danos 
vaidinimas turės būti stipriai 
Įspūdingas, nes, objektyviai Į 
dalyką žiūrėdami, turim pripa- 

(Nukelta Į 6 psl.)

VIENIŠI PASAULIAI
Naujasis Alės Rūtos 

romanas "Vieniši pa
sauliai" užgriebia itin 
aktualią problemą — nau
jųjų lietuvių ateivių ir 
jaunosios kartos susidū
rimo bei nutolimo nuo 
lietuvybės. Jau bus 20 
metų, kaip esame čia 
Amerikoje, ir per tą lai« 
ką bus atsiradusi jaučia 
ne viena tokia Griežė, 
kokią autorė pavaizduoja 
savo romane — ne tik 
nutolstanti nuo lietuvy
bės, bet ir iš viso nuo 
tėvų.

Romano fabula papras
ta. Damulė Raivedienė, 
kurios vyras Vytautas žu
vo partizanu, gyvena su. 
dviem mokyklas lankan- 
čiom dukrom Grieže ir 
Verute, uošviu Kastantu 
Raivedžiu, Amerikos did
miesčio pakraštyje įsi
giję motelį. Tolimesnę 
veikalo eigą sudaro vy
resniosios dukters toli
mas nuo namų, nuo mo
kyklos (universiteto ši 
aštuoniolikmetė slaptai 
nebelanko gal ištisąpus- 
metį!), galop visiškas pa
sitraukimas iš namų, kol 
galų gale motinai švys
teli viltis, kad, nebete
kusi darbo "tavo negera 
duktė", kaip ji pati save 
vadina, turbūt vėl grįš 
į namus (kitaip turėtu
me reikalo su visiškai 
renegatišku, nebe lie
tuvišku charakteriu). 
Veiksmą paįvairina 
prof. Jurgūnas su savo 
Pilėnų idėja (nepasiduo
ti!), Jovita Tolvaišaitė, 
Šiliūnas, Virbutas su 
lengvesne gyvenimo sam
prata. Raivedienė galop 
suranda apsiraminimo 
savo kaip dailininkės kū
ryboj.

Į, dukters ir motinos 
konfliktą rašytoja yra 
įdėjusi nemaža dažo. 
Tačiau dukters neigia
mas vaizdas išėjo žy
miai ryškesnis. Motinai 
išlaviruoti iš galimų 
tragiškų situacijų (auto
mobilio katastrofa, liga) 
padeda pati autorė pagal 
minėto profesoriaus 
principą: nepasiduoti!
Raivedienė yra daugiau 
pasyvus, kaip aktyvus, 
daugiau kenčiantis, kaip 
veikiantis charakteris. 
Dėl to ir pats romanas 
yra "taikus", be kokios 
tragiškos išeigos.

Bet kartu jis ir ne
sprendžia pačios pagrin
dinės problemos — vai
kų nutolimo nuo tėvų, 
nuo lietuvybės. Ar čia 
kaltos naujos aplinky
bės, nauji laikai, ameri
kinė mokykla? Kur to nu
tolimo priežastys? Iš 
romano jų kaip ir nema
tyti. Duktė, rodos, buvo 
auklėjama pavyzdingai 
nuo mažumės — buvo 
skautuose, ’ lietuviškose 
organizacijose, lietu
viškoj mokykloj. Nuto
limas prasidėjo su bręs
tančiu amžium, su "sa
vistovaus" gyvenimo ir 
iškreiptos "laisvės" 
samprata: darau, ką no
riu! (viena iš demokra
tinio "raškažiaus" ap
raiškų, būdingų nūn ir 
amerikiniam jaunimui 
aplamai, pasiryžusiam 
net mokyklų santvarką 
apverst aukštyn kojom). 
Tai mandriajai mūsų aš-

tuoniolikinei net ir barz
dotieji ilgaplaukiai (po- 
piški "hipiai") esą jos. 
"draugai" (kol pagaliau 
vieną dieną virs gal ir 
politiniais "draugais", 
nuo kurių rankos žuvo 
jos pačios tėvas).

Radus nutolimo prie
žastis, motinai nebebū
tų sunku dukrą pasikreip
ti rūpima ir norima link
me — išgelbėti sau ir 
lietuvybei. Kitaip reiktų 
spėti, kad tos dukters 
charakteris adversiš- 
kas iš esmės viskam, 
kas surišta ne tik su lie
tuvybe, bet ir su visa na
mų aplinka. Šiaip ar taip, 
jos pavaizdavimas yra 
kiek perdėtas, kiek per
daug pastūmėtas įneigia- 
mą pusę. Ypač atsime
nant autorės simpati
jas motinai ankstes
niuose jos romanuose.

Lengvas pasakojimo 
stilius, gyvi dialogai,kai 
kur pagautos gan gyveni
miškos scenos romaną 
daro mielai skaitomą, pa
trauklų. Gal vietom bū
tų kiek perdaug patęstas 
pafilosofavimas, kur vei
kiau lauktum veiksmo, 
kaip aprašymo. Plaukda
mas daugiau ramia sro
ve, neduodamas stipres
nių konfliktų įtampos, rot- 
manas lieka kaip ir be 
atomazgos: lauktum kas 
toliau nutiko su ta iš na
mų pabėgusia dukrele. 
Gal būt rašytoja kita
me tome duos atsaky
mą.

Nesitenkindamas vien 
neigiamais charakte
riais, kiek jie susiję su 
lietuvybės išlaikymo pro
blema mūsų jaunoj kar
toj, skaitytojas gal lauk
tų ir teigiamo pavaizda
vimo: parodymo, saky
tum, didvyriško mūsų 
jaunosios kartos atsto
vo ar atstovės, kurie ir 
svetimojoj jūroj lieka iš 
tikimi lietuvybei. O jų iš 
tikrųjų gyvenime dar yra 
apsčiai, ir visai nema
nytume, kad neigiamieji 
jau yra nugalėję teigia
muosius. Ir nebūtinai 
toks romanas turėtų bū
ti i la Tiesiu keliu, kur 
neigimas taškas į tašką 
"atitaisytas" teigimu.

(Alė Rūta. Vieniši 
pasauliai; romanas. 
Chicago, Lietuviš
kos Knygos Klubas, 
1968. 265 p. Virše
lis P. Jurkaus. Kai
na 3.50)

A. Rimtenis
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Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimas

Kovo 28 d. Toronte bu- kytojai svarstyti ir išsi- 
vo suvažiavę Kanados Ii- aiškinti įvairias mūsų 
tuanistinių mokyklų mo- išeivijos gyvenime iški-

J. Juknevičienė, viešnia iš Chicagos, diskutuoja su KLB Krašto 
Valdybos švietimo vadovu L. Tamošausku. S. Dabkaus nuotrauka

APIE STASĮ 
SANTVARA...

(Atkelta iš 5 psl.)

Žinti, kad Julius Gaidelis ir Sta
sys Santvaras savo menuose 
nėra naujokai.

Belaukiant Danos premjeros, 
pavarčius lietuvišką periodiką, 
tenka aptikti keistų disonansų, 
išankstinio operos kritikavimo 
balsų. Tą reiškinį pastebėjo ir 
akcentavo Danos rež. Petras 
Maželis, Saulė Jautokaitė ir Al
fonsas Nakas. Ką gi tokiems 
"balsams” galėtum pasakyti? 
Mums rodosi, juose po truputį 
visko yra: emigrantinio gyveni
mo nesveikatos, žmogaus silp
numų, nesusipratimo ir papras
to priekabiavimo. Aišku, žmo
gus turi teisę šnekėti ir savo 
nuomones reikšti, tik, deja, tas 
nereiškia, kad kiekvienu atveju 
jo kalbos nėra išmintingos...

Nueikim ar nuvažiuokim nors 
Į vieną Danos spektaklĮ (kas ga
lim, ir Į du), pažiūrėkim, pa
bandykim Į veikalą Įsijausti, o 
tuomet ir mūsų kalbos turės 
kiek tvirtesni pamatą. Bet ir 
tada nenorėkim, kad opera Da
na visiems vienodai patiktų. Bus 
tokių žiūrovų, kurie žavėsis, bus 
ir tokių, kurių veikalas nepajėgs 
sušildyti. Tačiau vienas daly
kas, kaip aukščiau sakėm, jau 
dabar aiškus: Santvaro-Gaide- 
lio Danos atsiradimas ir jos 
statymas scenoj yra ne tik re
tas, bet ir didelis Įvykis išei
vijos lietuvių kultūriniame gy
venime.

Kol rašytojai ir kompozitoriai 
kuria, kol jie dirba, dar vis ga
lim vieno ir kito jų kūrinio su
laukti. Bus labai nejauku ir ny
ku, kai jie padės savo plunksnas 
rūdims graužti. Šedevrai, geri 
meno veikalai, gimsta tik tuo
met, kai dirbama, o ne tada, kai 
tylima. Gaidelio-Santvaro"due
tas", kaip turėjom progų Įsitikin
ti, yra darnus ir stiprus, jie,ar
timai bendradarbiaudami, jau 
sukūrė tris stambius veikalus 
— Kantatą apie Lietuvą, kanta- 

.tą Kovotojus ir 3 v. operą Da
ną. Jeigu tas duetas nutiltų, ži
noma, mūsų kultūrinio gyveni
mo vyksmas dėl to nesustotų, 
bet ar tai būtų laimėjimas — 
reikėtų labai, net labai rimtai 
suabejotu

Baigdami keletą pastraipų 
apie Danos libreto autorių St. 
Santvarą, linkime jam to darbš
tumo, kuriuo iki šiol jis buvo 
gyvas. Dideliu nuoširdumu svei
kiname Chicagos Lietuvių Ope
rą, netrukus uždegsiančią sce
nos prožektorius Danos dramai 
apšviestu fvg) 

lusias auklėjimo bei Švie
timo problemas. Suvažia
vimas pradėtas Tėvo 
Ambrozijaus invokacija. 
Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdy
bos švietimo vadovas L. 
Tamošauskas savo įžan
giniame žodyje nusakė 
pavojus, kurie visu rim
tumu atsistoja prieš 
akis. Aiškiai esą paste
bima, kad į mokyklas at
eina vis mažiau vaikų 
mokančių lietuviškai kal
bėti. Reikėtų vaikus į mo
kyklą paimti sukakus 
jiems bent 4 metus ir 
įvesti pasikalbėjimus lei
džiant reikštis vaikų ini
ciatyvai.

į prezidiumą suvažia
vimui pravesti buvo pa-

Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimo, Įvykusio ko
vo 22 d. Prisikėlimo paapijos patalpose, dalis dalyvių.

S. Dabkaus nuotrauka

Padekit iki 10-tos 
Pelnysit nuo 1-mos

Reguliariai taupymų padėliai gauti iki 
balandžio 10-tos, ir išlaikyti pilną ket
virtį, uždirbs nuošimtį nuo balandžio 
1-mos. Nuošimtis priskaitomas kas pus
metį.
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DIRVA
kviesti mokytojas Mile
ris iš Hamiltono ir se
selė Margarita iš Mon- 
trealio. Sekretoriatan —
L. Nakrošienė ir V. Kup- 
revičiūtė iš Toronto.

Suvažiavimą žodžiu 
sveikino gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, iškel
damas gyvybinius moky
tojų rūpesčius kylančius 
iš lietuviškos širdies. 
Prisimindamas Lietu
vos Unijos laikus su len
kais, nusakė to meto mū 
sų dvasios didikų reikš
mę, kurie gynė Lietuvos 
nepriklausomumą per
duodami būsimoms kar
toms laisvės idėją. Taip 
esą ir šiandien. Mūsų li
tuanistai mokytojai yra 
tikri dvasios didikai. Jų 
atlikti darbai yra tos ne
gęstančios dorybės, ku
riomis iš amžių kilo ir Ii- 
ko gyva bei kūrybinga lie - 
tuvių tauta. PLB Valdy
bos ir Švietimo Tarybos 
vardu sveikinimo žodį 
tarė A. Rinkūnas pabrėž
damas, kad ypatingai po 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pastarojo Sei
mo šiais švietimo ir šei
mos metais prožekto
rius yra atkreiptas į mo
kytojus. Tad jie turi tai 
justi ir ryžtis, kad būtų 
ko daugiausiai jpadary- 
ta. Amerikos Švietimo 
Tarybos ir Mokytojų S- 
gos vardu sveikino vieš
nia iš Chicagos J. Juk
nevičienė. Buvo perskai 
tytas Kunigų Vienybės 
pirmininko prel. Tada- 
rausko raštu gautas svei
kinimas.

Su dideliu susidomė
jimu buvo išklausyta J. 
Juknevičienės paskaita 
apie pamokų pravedimą 
paręngiama jame skyrių - 
je. Prelegentė savo pas
kaitai pailiustruoti at
sivežė ir parodė dauge
lį pačių auklėtinių paga
mintų darbų pamokų me - 
tu. Kaip matyt,paskaiti- 
ninkei rūpėjo duoti vaiz
das kaip yra dirbama su 
vaizdingomis priemonė
mis. Pati jos mokykla 
montesorinė, ugdanti vai
kuose reikalingus jude
sius bei išvidinę disci
pliną. Paskaita buvo pa-

1969 m. balandžio 4 d.

New Yorke vykusi clevelandiečio dail. Rimo Laniausko tapybos darbų paroda susilaukė didelio pa
sisekimo ir dailininkas paliko nemažai paveikslų. Viršuje: Darbininko redaktorius, dailininkas ir rašy
tojas Paulius Jurkus (dešinėje) kalba atidarant parodą. Apačioje: dailininko tėvas Simas Laniauskas, 
(viduryje) nuvykęs Į sūnaus parodą, susitiko su seniai matytais pažĮstamais Šileikiais ir Penikais. 

V. Maželio nuotrauka

iliustruota skaidrėmis.
Toliau sekė B. Krikš

čiūnienės paskaita apie 
mokymo problemas. Pre
legentė savo išsamiai pa 
ruoštoj paskaitoj iškėlė 
visą eilę praktiškų san

tykiuose su mokiniais 
klausimų ir nusmaigstė 
gaires rodančias sekmin 
gesnius kelius į vaiko 
sielą. Jinai paneigė prie
vartą, baimę ir pataika
vimą mokymo - auklėji
mo darbe. Kaip geras 
savybes iškėlė aišku
mą, mokytojo tinkamą pa
siruošimą, teisingumą, 
pasitikėjimą bei išvidi
nę discipliną leidžiant 
vaikui vystytis jo paties 
būdu.

Paskaitą apie besky- 
rinę sistemą, kaip indi
vidualinio ir kolektyvi
nio mokymo sintezę 
skaitė A. Rinkūnas. Pre
legentas padaręs trumpą 
švietimo apžvalgą per
ėjo prie tiesioginės sa
vo temos nagrinėjimo. 
Imdamas vaiką centru, 
pažymėjo jo subrendi
mą ir pabrėžė, kad jam 
mokykloje būtų sudary
tos sąlygos jaustis lai
mingu. Davęs daugelį pa
vyzdžių ir plačiau supa
žindinęs su beskyrine 

mokykla, nurodė gausy
bę įvairių mokslo prie
monių, kuriomis reko
mendavo pasinaudoti ir 
mūsų lituanistinėms mo
kykloms. Priėjęs prie 
savų patalpų lituanisti
nėms mokykloms klausi • 
mo, paskaitininkas iš
reiškė dejonę, kad šalia 
daugelio kitų pastatų, 
bažnyčių bei paminklų, 
mes nepastatėme nė vie
nos lietuviškos mokyk
los.

Po kiekvienos paskai
tos atskirai vyko disku
sijos, kuriose dalyvavo 
visa eilė mokytojų.

Mokyklų veiklą liečian - 
čiuose pranešimuose iš
ryškėjo mokytojų sutin
kami sunkumai ir pastan
gos juos nugalėti. Visų 
pasisakymus ir mintis

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams . . .

”Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leH ' 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103 
Siunčiu ....... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti: 

egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas:
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

peržvelgus, ryškiai vi
sur buvo matomas moky 
tojų negęstantis idealiz
mas ir didelis pasišven
timas ruošiant naujus 
Lietuvai dvasios didi
kus, kurie vyresnie
siems pavargus perims 
tautos laisvės ir valsty
bės nepriklausomybės 
idealų gynimą. Po padė
kos žodžio suvažiavimas 
baigtas Tautos Himnu.

(Pb)

HELP WANTED MALĖ
EXPERIENCED

TURRET LATHE OPERATORS 
Needed for fast growing niiddle sized 
company. Top rates. Ali fringes. Stea* 
dy non-seasonal employment.

Contact Personnel Manager 
PL.YES 1NDUSTRIES INC.

28990 Wixom Rd., Wixom. Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(26-28)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

DR. A. GERUČIO MISIJA 
CLEVELANDE 
PASEKMINGA

Sekmadienį, kovo 30 d., 
clevelandiečiai turėjo progą 
susipažinti su svečiu iš Švei
carijos, angliškos knygos 
"LITHUANIA” redakto
rium, dr. A. Geručiu. Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Fondas, kuris tą knygą iš
leido čia Amerikoje, pakvie
tė dr. Gerutį lankytis ir da
lyvauti tos knygos prista
tyme visuomenei mūsą 
stambesnėse kolonijose. Jis 
jau buvo atlikęs tai New 
Yorke, Bostone, ir toliau 
lankysis dar kitur.

Dr. Gerutis, teisių dakta
ro laipsniu, visą savo gyve
nimą pašventė Lietuvai ir 
daug pastangų įdėjo diplo
matinėje tarnyboje ir isto
rijos srityje.

Dr. Gerutis ne svetimas 
Clevelandui ir Dirvai, per 
dešimtmečius. Kai 1928 me
tais mudu su žmona lankė
mės Lietuvoje, Klaipėdos 
g u b e matūroje svečiuoda
miesi susipažinom, su juo, 
tada spaudos referento pa
reigose. Jis seniau parašy
davo Dirvai ir po to kai iš 
Lietuvos išvyko tarnybos ir 
mokslo reikalais į užsienį.

Dabar, antro kartu lan
kydamasis Clevelande po 12 
metų, atsilankęs Dirvos re
dakcijoje, svečių knygoje 
įrašė:

"Kaip senas Dirvos šioks 
-toks bendradarbis linkiu 
geriausia pasisekimo. Bend
ras visų mūsų darbas — 
Lietuvos vadavimas — mus 
jungia. Dr. A. Gerutis.”

Dr. Geručiui priėmimą ir 
pagerbimą surengė Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
do Clevelando įgaliotinis dr. 
V. L. Ramanauskas su ALT 
S-gos skyriaus talka; sky
riaus pirmininkas yra J. 
Nasvytis. Pobūvis įvyko 
Crystal Tower salėje. Daly
vavo virš 109 rinktinės mū
sų inteligentijos. Gražu tai, 
kad ta proga apie 40 vieti
nių užsisakė sau po knygą 
"Lithuania”.

Programą pradėjo dr. V. 
Ramanauskas, vedė pasikei
čiant su p. J. Nasvyčiu. Pir
mutinis kalbėtojas, kuris 
taip pat daug prisidėjo tos 
knygos paruošimui, buvo 
mūsų vietinis dr. J. Jakštas.

Dr. Geručio kalba buvo 
platesnėje prasme mūsų 
darbo ir pastangų linkmėje; 
smulkiau nušvietė vieną di
delį pavojų mūsų tautai, į 
kurį mes čia maža dėmesio 
dedam — tai sovietų, komu
nistų ir rusų pastangos nai
kinti savo pajungtas tautas 
ir lietuvius, dar aršiau negu 
tai darė per ilgus laikus ru
sai carai.

Dalit clevelandlrfių rrrflų, praeitą sekmadieni susirinkusių | iftalklngas Crystal Tower patalpas 
23-m* aukite, | veikalo Lithuania pristatymą Ir jo redaktoriaus dr. A. Greučio pagerbimą. Pirmoj ei
lėj sėdi: veikalo Lithuania vienas autorių dr. J. Jakštas, veikalo redaktorius dr. A. Gerutis, ir PLB 
Pirm. S, Barzdukas. J. Garlos nuotrauka

ur. A. Gerutis, Lietuvos pasiuntinybės Šveicarijoje patarėjas ir veikalo Lithuania redaktorius (de
šinėje), Clevelande buvo dr. V.L. Ramanausko ir ponios svečiu. Dr. V. L. Ramanauskas yra ilgametis 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondo jgaliotinis Clevelande, daug prisidėjęs prie veikalo Lithuania išlei
dimo. J. Garlos nuotrauka

Po programos buvo drau
giškos vaišės, kurias suruo
šė ALT S-gos skyriaus val
dybos nariai VI. Blinstru
bas ir V. Stuogis.

Dr. Gerutis savo Cleve
lande viešėjimo metu buvo 
dr. ir ponios Ramanauškų 
svečias. Iš čia su daktaru iš
važiavo į Mihvaukee, Wis., 
Velykoms. Ten gyvena dr. 
Geručio sesuo, ir ten studi
juoja universitete dr. Ra
manausko sūnus.

K. S. Karpius

• Teresė ir Juozas Gaškai, 
gyv. Chicagoje, šiuo metu 
vieši Clevelande pas Nijolę 
ir Vytą Andriušaičius.

• Lietuvaitė nori darbo 
privačiuose namuose, paski
romis dienomis, ne visą sa
vaitę. Kreiptis: Marytė Pet- 
ruškevičiūtė, 6512 Superior 
Avė. Telef. 391-7588.

• Velykų šokiai įvyks ba
landžio 6 d., 7:30 vakare, 
Čiurlionio Ansamblio Na
muose. Visi studentai ir jų 
draugai kviečiami pasilinks
minti ir pašokti. Bus vaišės 
ir orkestras. Ruošia Cleve
lando Lietuvių Studentų Są
junga.

• Parduodamas gautas iš 
Lietuvos pasiūtas labai gra
žus (dangiškos spalvos) 
tautinis kostiumas.

Dėl kainos ir apžiūrėjimo 
teirautis telef.: EX 1-6125 
arba UT 1-2866. (24-27)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

Su pavasario paukščiais skrenda... 
tas Neimanas ir Paulius Alšėnas.

Grandinėlės šokėjai Ginta u-

GRANDINĖLĖS NAUJA 
PROGRAMA

Grandinėlė, per žiemą pa
ruošusi visą eilę naujų šo
kių, dalį jų parodys pirmą 
kartą Vyskupo Valančiaus 
Lituanistinės Mokyklos ba
liuje balandžio mėn. 12 d. 
Clevelande.

Juose-atsispindi vestuvi
nė mintis. Jaunoji dėvės, 
specialiai šiai programai p. 
Aldonos Vaitonienės išaus
tais vestuviniais rūbais. 12 
juostų riš jaunųjų rankas. 
Nauji mergaičių rūbai puoš 
programos galą. Tai bus 
trumpas žvilgsnis į naujai 
pertvarkytą pilną progra
mą, kurią Grandinėlė rodys 
balandžio mėnesyje Balti- 
morėje, Londone ir Hamil
tone.

PASINAUDOKIT CTS 
AUTOBUSAIS 

EKSKURSIJOMIS
Kas vasarą, Cleveland 

Transit System rengia iš
važiavimus į įdomesnes ir 
istorines vietoves.

Pirm utinis važiavimas, 
kaip praneša E. C. Krueger, 
CTS reikalų vedėjas, bus į 

garsų pavasarinį Geauga 
apskrities Klevų Sulos fes
tivalį, Chardon, Ohio, šeš
tadienį, balandžio 12 d.

Autobusai važiuoja iš 
Public Sųuare tarp 10:30 ir 
11 vai. ryto, o paskutinis 
atgal autobusas išvyks iš 
Chardono 5:30 vai. po pie
tų.

Bilietus šiai kelionei rei
kia įsigyti iš anksto, kaina 
$2,50 suaugusiems, vai
kams žemiau 15 m. amžiaus 
tik $1.50. Bilietai gaunami 
CTS infornjacijos stotyje 
miesto centre ir Fun Tours, 
CTS, 1404 East 9th Street, 
Cleveland, Ohio 44114.

Chardon miestas pagar
sėjęs klevų sula ir kas pa
vasarį miesto centre rengia 
sulos festivalį su kitokiomis 
tos dienos įvairenybėmis.

Po to, kitomis savaitėmis 
1969 metų vasarą numaty
ta kelionė į Kingwood Gar- 
dens Mansfielde; į Schoen- 
brunn kaimą prie New Phi- 
ladelphia; į Mohican Statė 
Park prie Loudonville; į 
Madison "Senų Laikų” išky
lą; į Ohio valstijos parodą 
Columbus mieste; į Vynuo
gių JAMboree Genevoje; į 
Ohio šveicarų festivalį ir 
t.t.

TRAGIŠKAI ŽUVĘS 
VYTAUTAS 

RAULINAITIS 
ĮAMŽINTAS LIETUVIŲ 

FONDE
Praeitais metais Clevelan

do lietuvius sukrėtė skaudi 
žinia tragiškai žuvus Vy
tautui Raulinaičiui.

Vytautas clevelandie- 
čiams buvo gerai žinomas ir 
kaipo žmogus ir kaipo tau
rus lietuvis, niekam neatsi
sakantis ateiti į pagalbą 
kaip dainos taip ir dailės 
mene. Ypač tai jautė Čiur
lionio Ansamblis, Clevelan
do Oktetas, dailės parodų 
rengėjai ir daugelis liet, or
ganizacijų.

Už visą tai clevelandie
čiai jo nepamiršo ir atsidė
kodami jo vaikams įsteigė 
"mokslo fondą”, o paskuti-

BILIETAI JAU PARDUODAMI
METROPOLITAN OPERA

APRIL 28 THRU MAY 3; IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 28. Eve.: IL TROVATORE
Apr. 29, Eve.: LA BOHEME
Apr. 30, Eve.: RIGOLETTO 
May 1, Eve.: ROSENKAVALIER

PRICES: $2.50, $3.50, $4.50. $5.50. $6.50, $7, $9, $10, $11, $15 (No Tax) 
Tickets Available foi All Operas—Not All Prices for Some Operas.

BOX OFFICE: Broadview Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė.—Phone 621-8897 
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettos on Sale Knabę Piano Used Exclusively

AVALON GULF SERVICE
Former location ”VIC’S GULF SERVICE” 

Across from St. George’s CHURCH, Superior Avė.

N0W at EUCLID NEAR GREEN RD. 
18127 Euclid Avė. 531-9767

niu laiku žuvusį Vytautą, jo 
atminimui, įamžino Lietu
vių Fonde su pradiniu įnašu 
119 dol. sekantys clevelan
diečiai :

Čiurlionio Ansamblis, V. 
Stankauskas, A. ir O. Mi- 
kulskiai, O. ir J. Mikoniai, 
A. Puškoriūtė, P. Milašius, 
dr. A. Butkus, Edv. ir J. 
Stepai, J. Kaklauskas, J. 
Balbatas, G. ir R. Kudukiai, 
V. Valdukaitis, J. Stimbu
rys, J. Stempužis, K. žiedo- 
nis, F. ir E. Eidimtai.

Kas norėtų Vytauto Rau- 
linaičio atminimui įnašą 
Lietuvių Fonde padidinti, 
auką prašome siųsti L. F. 
vykd. vicepirm. A. Rėklai
čiui — 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, 111. 60629 ar
ba įteikti F. Eidimtui — 
18220 Landseer Rd., Cleve
land, Ohio 44119.

F. Eidimtas

• Fernando Corena, kurį 
clevelandiečiai turės progos 
išgirsti Rossini operoje "Se
vilijos kirpėjas” gegužės 3 
d. Cleveland Public Audito
rium.

Metropolitan operos pa
statymai prasidės balandžio 
28 d. ir tęsis iki gegužės 3 
d. Bilietai jau parduodami. 
Sekite skelbimus.

MALĖ

DRAFTSMAN
Severai years of detailing and 
minor layouts experience re- 
quired on special machinery and 
conveyer type equipment. Full 
range of benefits and excellent 
working conditions.

PERSONNEL OFFICE

THE UDYLITE CORP. 
21441 HOOVER 

WARREN, MICHIGAN

Egual Opportunity Employer 
(27-33)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 68th St., Chicago, III. 60628. — Te|. WA 5-2787 
2501 W. 68th St., Chicago, III. 60628. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

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

Veflėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

May 2, Eve.: ADRIANA LECOUVREUR
May 3, Mat: BARBER OF SEVILLE
May 3, Eve.: FAUST

Maintenance 
MECHANICS

Permanent openings on second shift 
for mechanics wtio wlll be responsible 
for trouble shootlng, repalr and ad- 
lustments on all types of productlon 
equlpment.

These are permanent posltlons whlch 
offer competitlve rates and bene- 
flts In addltion to excellent worklng 
conditions and an opportunity to 
grow wlth one of Holland's newest 
and most modern manufacturlng 
plants.

Candldates should have at least 2 
years of mechanical experlence.

BEECHNUT, INC.
635 E. 48th St.
Holland, Mich 

396-1411
An Equal Opportunity Employer

A Plane for RUfai Caenpaar

IST CLASS SKILLED 
TOOL AND DIE MAKERS 

ENG1NE LATHE OPERATOR, 
M1LLING MACHINE OPERATOR 
MOULD MAKERS, NUMER1CAL 

CONTROL MACHINE OPERATORS. 
Mušt have job shop experience be 
able to sėt up work from Blue Prints 
& Close Tolerance.
Godd wages, fringe benefits.

ORT TOOL & DIE CORP.
6555 S. Dixie Highway, Erie, Mich 

313 — 242-9553
(26-32)

FEMALE

WANTED 
EXPERIENCED 

SEW1NG MACHINE OPERATORS 
Preferred, will train. 

Steady work for qualified help. 
CHALFANT SEW1NG FABR1CATORS 

11525 Madison 
Cleveland, Ohio

(22-31)

OPPORTUNITIES FOR 
REGISTERED NURSES

Full and part time, all areas. After- 
noon and night shifts. Excellent 
starting salary and shifts premium. 

ALSO
RN SUPERVISOR

Top starting salary for R. N. with 
supervisary experience for night shift, 
II p. m. to 7:30 a. m. Progressive 
supervisory experience* for niį beneiil 
program including Life, A. D. & D. 
and disability Insurance, Blue Cross, 
retirement, siek leave, paid holidays 
and vacations. Apply Personnel Dept. 
Saginavv Osteopathic Hospital, 515 
N. Michigan, Saginavv, Mich. (20-29)

SEWERS
Ladies dresses and sportstvean 
Excellent working conditions 

Excellent piecework rates 
HEMMERS
SEWERS 

SPECIAL MACHINES 

Marian Sue
1239 W. 9th St. 771-3633

Cleveland, Ohio
(25-31)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRANGŪS SESĖS IR

BROLIAI KRISTUJE
Kristaus mirties ir prisikėlimo šventės proga 

visus nuoširdžiai sveikinu. Norėčiau mintimi ir 
širdimi surasti ypatingai tuos, kuriuos slegia koks 
nors ypatingas sielos skausmas ar kančių kryžius. 
Šios dienos jums ypatingai teprimena, kad ne vien 
džiaugsmai, o ir kančios yra trumpo laiko. Jeigu 
jos kentėtos pildant dangiškojo Tėvo valią, po jų se
ka prisikėlimas.

Visi gyvename laiką, kad Kristus per Bažny
čią pareiškė mums didelio pasitikėjimo, daugel bu
vusių drausmės reikalavimųpalikdamas mūsų gerai 
valiai, visus šaukdamas įtaiką išganyti brolių sie
las.

Kristaus mirties ir prisikėlimo šviesoje savai
me kyla klausimas, kaip mes mirsime ir kelsimės: 
nugalėtojais ar nugalėtais. Mums duotoje laisvėje 
lengva pralaimėti dabartį ir amžinybę. Sąmonin
gam tačiau žmogui laisvėje yra lengviau daugiau 
laimėti savo ir kitų sielų labui.

Būdami laisvi Kristaus mums suteikta laisve 
ir per gyvenimą eikime ir iš mirusiųjų kelkimės 
nugalėtojais: čia būdami Kristaus šviesos, o amži
nybėje jo garbės dalininkais.

Visiems linkiu daug švento džiaugsmo, čia bu
vus ištikimais Kristaus draugais ir bendradarbiais 
linkiu garbingo prisikėlimo vilties.

Vyskupas Vincentas Brizgys

• "Vergijos Kryžkeliuo
se”, Stefanijos Rūkienės 
atsiminimų I dalis, kietais 
viršeliais jau išparduota ir 
liko tik kartoniniuose vir
šeliuose — kaina 5 dol.

BALTIMORE

PAVASARIO ŠVENTĖ 
BALTIMORĖJE

"Grandinėlė" "Grandinė
lė” ! — pas mus dabar tik 
ir šneka apie ją. Nors jos 
būstinė Clevelande, tačiau 
vienas tos grandinės galas 
jau beveik Baltimorėje. Kur 
tik lietuvių daugiau susi
renka — clevelandiškio šo
kėjų sambūrio nuotraukos 
vis prieš akis.

Balandžio 19-j i žada čia 
būti išskirtine diena, šalia 
tautinių šokių vakaro tą sa
vaitgalį savo veiklai ap
svarstyti Baltimorėn rink
sis rytinio pakraščio liet, 
studentija. Vargu mūsų 
miestas bus kada matęs 
tiek organizuotos liet, jau
nuomenės.

Į šį pavasariškai spalvin
gą ir jaunatviškai gaivinan
tį sąskrydį kviečiame tau
tiečius iš Washingtono, Phi
ladelphijos, Nevv Jersey ir 
kitų vietų.

Baltimorės Liet. Bend
ruomenės ir Taut. S-gos 
pastangomis studentams ir 
"Grandinėlės" šokėjams su
darytos sąlygos pabendrau
ti, kartu pramogauti ir vai
šintis. Tikimės, jog šis susi
tikimas vietinį ir tolimesnių 
vietų liet, atžalyną sujungs 
stipresniu ryšiu ir paska
tins bendroms pastangoms 
tautinio ir kultūrinio darbo 
srityse.

Kas dar nėra matęs di
dingų liet, šokių švenčių 
Chicagoje, turės progos to
kį reginį, kad ir mažesnės 
apimties, pamatyti Balti
morėje. Rengėjai žadą pa
sirūpinti, kad niekas nenuo
bodžiautų, bus apsčiai mu-

• Angelė Dziakonienė, iš 
Rochesterio, prie velykinių 
margučių, kuriuos ji išmar
gino skutinėdama.

zikos (gros dvi kapelos) ir 
visokių vaišių. Išvykdami 
namo, svečiai išsiveš gražių 
įspūdžių, naujų pažinčių ir 
gal net laimikį rankoje, nes 
laimėjimuose galės paban
dyti savo laimę.

Balandžio 19 d. visi keliai 
baigiasi ties Baltimorės 
Lietuvių Tautinio Namo 
slenksčiu! (sm)

SOCIAL SECURITY 
PRANEŠIMAS APIE 

MEDICARE
Beveik kiekvienas 65 me

tų ar daugiau, turi teisę į 
sveikatos apdraudą sulyg A 
arba B patvarkymų Medi- 
care taisyklėse,

A dalyje, apdraudžiama 
ligoninės atveju, padeda ap
mokėti už aptarnavimą, 
kuomet asmuo serga ligoni
nėje ar namie ir gauna dalį 
atlyginimų iš naminės ap
draudos.

Veik kiekvienas, kuriam 
prieš 1968 m. suėjo 65 me
tai, gali apsidrausti nors ir 
nedirbo darbo, kurį apima 

sočiai security. Asmenims,

A t A
Brangiai motinai Lietuvoje mirus, dukras

ANTANINĄ PETRAITIENĘ, 
SALOMĖJĄ JURGUTAVIČIENĘ

ir jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame

Jadvyga ir Edmundas 
čapkevičiai

Balzeko muziejuje Chicagoje buvo suruošta prof. Adomo Varno 
karikatūrų ir šaržų paroda, kurioje nevienas lengvai galėjo atpa
žinti ir prisiminti mūsų žymiuosius veikėjus. Taip pat buvo išsta
tyti keli tapybos darbai. Prof. dailininkas Adomas Varnas, kuris 
pradėjo 91 metus, nuotraukoje su parodos lankytojais, L. Mūreliu, 
J. Kasakaičiu, S. Balzeku jr. ir A. Laucevičium.
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kuriems suėjo 65 metai po 
to laiko, reikalinga turėti 
įdėta nors dalis darbo laiko 
sulyg sočiai security taisyk
lėmis.

Medikalė apdrauda, Medi- 
care dalis B, apmoka dalinai 
ir gydytojo pagalbą ir kitas 
kai kurias su gydymu su
rištas išlaidas.

Veik kiekvienas kuriam 
suėjo 65 metai ar daugiau 
gali įsijungti į tą apdraudą 
ir už tai iš jo imama, po $4 
mėnesiui. Tiek pat sumoka 
ir valdžia iš savo pusės.

Norėdami susipažinti su 
Medicare apdrauda, kreip
kitės į savo artimiausį vie
tinį Sočiai Security skyrių.

CHICAGO

• Lietuviai televizijoje. 
Chicagoje veikianti ir vie
nintelė lietuviška televizijos 
programa JAV-se, savo vei
klos trečiosioms metinėms 
atžymėti ir rėmėjus pagerb
ti, gegužės 24 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centro patalpose, 
rengia didelį — sukaktuvinį 
banketą-balių.

Meninę programą atliks 
iškiliausios mūsų meninės 
pajėgos.

DETROIT
NAUJA LB APYLINKĖS 

VALDYBA
LB Petroito apylinkės 

valdyba š. m. kovo 16 d. po
sėdy pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — inž. Jo
nas Gaižutis, vicepirm. — 
kun. Alfonsas Babonas, pro
tokolo šefas — sekr. Leo
nardas Petronis, ižd. — Ste
pas Smalinskas, anglų kal
ba sekr. — Ona Valatkienė, 
finansų sekr. — Leonardas 
Šulcas, švietimo vadovas —

Vytautas Petrulis, jaunimo 
vadovas — Jurgis Jurgutis, 
informacijos vadovas — 
Vladas Selenis, parengimų 
vadovas — Rimas Korsa
kas, kultūros reikalų vado
vas — dr. Kęstutis Keblys.

Kandidatai: Petras Griš- 
kelis ir Leopoldas Heinin- 
gas.

Kontrolės komisija: Al
gis Rugienius, Antanas Za- 
parackas, Juozas Racevičius 
ir Vladas Staškus — kandi
datas.

Kovo 9 d. susirinkime, 
renkant LB Detroito Apy
linkės valdybą dalyvavo 90 
asmenų. Susirinkimui pir
mininkavo Pranas Zaranka 
ir sekretoriavo Danutė Jan- 
kienė.

Nutarta pagarsinti, kad 
visos draugijos ir organiza
cijos užpildytų Tarptauti
niame Institute gaunamas 
anglų kalba blankus ir sku
biausiu laiku juos grąžintų.

Kiek viena organizacija 
blankus turi užpildyti. 
Wayne universitetas su fe
deralinės valdžios pinigine 
pagalba ryžosi išspausdinti 
tautybių istoriją Detroite. 
Dar tik 10% šiuo metu kal
bamus blankus tėra užpildę. 
Paskubėkime savo pareigą 
atlikti. Nebus gražu jei šio
je stambioje knygoje lietu
vių kultūriniai ir tautiniai 
darbai, periodinė ir neperio
dinė spauda, parapijos, šo
kių grupės, chorai, vaidybos 
rateliai ir kita lietuvių veik
la būtų nutylėta. Kalti bū
sime mes, o ne kas kitas.

Blankai gaunami Tarp
tautiniame institute Detroi
te. Užpildžius reikia juos 
grąžinti Jonui Urbonui šiuo 
adresu: 1418 W. Elmtvood, 
CLAWS0N, MICH. 48017, 
telef. 585-1303.

V. Mingėla

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S10.000.00 ar daugiau. įdedant po SI,000.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(85,000.00 ar daugiau, įdedant po S500.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

— ----- ------- - ■ ------------ 'i

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SUKAKTUVINIO SEIMO

1969 M. GEGUŽĖS MĖN. 30 IR 31 DIENOMIS 
NEW YORKE, N. Y.

(ROOSEVELT HOTEL, MADISON & 45TH ST.)

DARBOTVARKĖ
Penktadienis, gegužės mėn. 30 d.
11:00-1:00 Registracija
1:00-2:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis

1. Seimui rengti komiteto pirmininko žodis — 
Algirdas Budreckis;

2. Himnai;
3. ALT S-gos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas;
4. Mirusiųjų pagerbimas — Vaclovas Mažei

ka;
5. S-gos nueitas kelias — Emilija čekienė;
6. Steigiamojo seimo (1949) dalyvių pagerbi

mas — Mečys Valiukėnas;
7. Sveikinimai.

2:30-4:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas;
2. Darbo posėdžių darbotvarkės priėmimas;
3. Seimo komisijų sudarymas;
4. S-gos Valdybos pranešimas;
5. Revizijos komisijos pranešimas;
6. Diskusijos dėl pranešimų.

4:30-5:30 Pertrauka
5:30-7:30 Darbo posėdis

1. Lietuvos laisvinimo reikalai ir ALT Sąjun
ga — Eugenijus Bartkus;

2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pra
nešimas ;

3. Pranešimas ALTO reikalais;
4. Pranešimas BALFO reikalais;
5. Diskusijos dėl pranešimų.

8:00 Pobūvis f kokteilis)

šeštadienis, gegužės mėn. 31 d.
9:00-12:00 Darbo posėdis

1. Skyrių atstovų pranešimai;
2. Pranešimų apžvalga ir žvilgsnis į skyrių 

ateities veiklą — Antanas Diržys;
3. Diskusijos dėl bendros veiklos;
4. Įstatų keitimo projekto svarstymas ir pri

ėmimas — Jonas Jurkūnas.
12:00- 1:00 Pertrauka
1:00- 3:00 Darbo posėdis

1. Mandatų komisijos pranešimas;
2. Nominacijos komisijos pranešimas;
3. Rinkimai:

a. S-gos pirmininko ir valdybos narių,
b. Tarybos narių,
c. Revizijos komisijos;

4. Nutarimų komisijos pranešimas;
5. Kiti klausimai, sumanymai;
6. Seimo uždarymas.

3:00- 6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas
8:00 Meninė dalis ir banketas

ALT Sąjungos Pirmininkas
Teodoras Blinstrubas 

Bronė Paplėnienė
Sąjungos Sekretorius
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