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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV IR EUROPA
IZOLIACIONIZMUI ATGIJANT

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

DABARTINĘ ALT S-gos VALDYBA
BELAUKIANTPALYDINT, NAUJOSIOS

Jų veikimą 
be abejo, ir

praeiti pora

seimas apsvarstys ir 
įvertins dabartinės val
dybos darbą per pasta
ruosius dvejis metus ir 
tars savo žodį, su ja at
sisveikindamas.

Savo ruožtu ją palydė
dami, mes negalime ne
pastebėti, jog dabartinė 
ALT S-gos valdyba, va
dovaujama jos pirminin
ko Teodoro Blinstrubo 
darniai ir stropiai savo 
organizacinį įsipareigo
jimą vykdžiusi, palieka 
Amerikos lietuvių tauti
nę srovę daugeliu atžvil
giu sustiprėjusią. Jei 
grandinė tiek stipri, kiek 
atlaiko jos paskira gran
dis ar organizacija tiek 
svari, kiek jai svorio su
teikia jos paskirų skyrių 
ar dalinių visuma tai 
Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga gali tikrai 
džiaugtis savo daugelio 
skyrių judrumu ir veiklu r 
mu per pastaruosius d ve- 
jis metus. Jiems netrūko 
idėjų saviškai pasireikš
ti, vykdant specifinius 
tautinės srovės užsimoji 
mus. Jiems pakako žmo
nių ir pasišventimo tau
tinę srovę pozityviai re 
prezentuoti bendrajame 
lietuviškame reikale ir 
tarpsroviniame bendra
darbiavime. Cią tautinin
kai neieškojo išskirti
nės pagarbos, bet pasie
kė tai, jog jų vardas ne
bebuvo drįstama pikt
naudoti, stengiantis juo 
ženklinti mūsų politinės 
išeivijos pavargėlius. 
Moraliniu atžvilgiu tai 
buvo ne tiek laimėjimas, 
kiek atsikovojimas tai, 
kas tautininkams priklau - 
so.

Eidama į plačiąją išei
vijos visuomenę, dabar
tinę ALT S-gos valdyba 

Prieš dvejis metus 
New Yorke įvykęs sukak 
tuvinis Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
seimas, peržvelgęs at
liktus tautinės srovės 
darbus ir numatęs arti
mosios ateities užsimo
jimus, išsiskirstė, iš
rinkęs tuo metu naiyąją 
ALT S-gos valdybą sei
mo nutarimams vykdyti 
ir Amerikos lietuvių tau - 
tininkų vardu veikti. Ją 
sudarė: pirm. Teodoras 
Blinstrubas, vicepirmi
ninkai Vaclovas Mažeika 
ir Kazimieras Pocius, iž
dininkas Mečys Šimkus 
ir sekretorius Cezaris 
Modestavičius.

Tai buvo asmenys, ne 
atsitiktinai ir iš nežinios 
atėję į vyriausiąją tauti
ninkų vadovybę, bet per 
ištisus metų metus vei
kę tautinėje srovėje ir 
ėję atsakingas pareigas 
tiek ALT S-gos skyrių 
valdybose, tiek kitose 
tautinėse organizacijo
se, kaip LTS Korp! Neo- 
Lithuania ar Vilties 
Draugijos valdyboje. Ne
mažiau jie buvo pažįs
tami ir bendrinėse or
ganizacijose, kaip Ame
rikos Lietuvių Taryboje 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės ar pagaliau 
Lietuvių Fondo pradinin
kuose ir ugdytojuose, čia 
paskirai nė nevardijant, 
kada, kiek ir kur kiekvie
nas jų savo konkrečiu 
darbu ir idealistinėmis 
pastangomis yra prisi
dėję, kad mūsų lietuvių 
išeivijos politinis, visuo
meninis ir kultūrinis vei
kimas būtų našesnis ir 
darnesnis, 
matysime 
ateityje.

Netruko 
metų, ir darbštusis penke neskelbė pigių, sulaiko 
tukas šį savaitgalį Phi
ladelphijoje įvykstančia - 
me ALT S-gos seime, 
baigdamas savo kadenci
ją, pateiks suvažiavu
siems tautininkijos atsto - 
vams atliktų darbų ap
žvalgą ir, kaip tokiais 
atvejais įprasta, užleis 
vietą vėl naujai valdybai. 
Prieš parinkdamas ją,

srove nutekančių ir 
dingstančių šūkių laiki
niam populiarumui užsi
tikrinti. Ji vedė tautinin- 
kiją gyveniman, vis pri
mindama ir kartodama 
nekintančius tautinės 
srovės principus, kurių 
pagrinde visuomet pasi
lieka lietuvių tautai lais
vės, o Lietuvos valsty

bei nepriklausomybės 
siekimas. Visa kita jos 
buvo laikoma tik priemo
nėmis šiems idealams 
siekti.

Tačiau jeigu kur būda
vo patebima, kad tos 
priemonės neišnaudoja
mos arba panaudojamos 
ne taip, kaip turėtų būti, 
visados pasigirsdavo 
ALTS valdybos parem
tas kietas ir tiesus jos 
pirmininko Teodoro 
Blinstrubo žodis. "Mū
sų vaikų ir jaunimo auk
lėjime reikėtų jau tikrų 
pakitimų, kalbėjo jis. — 
Lietuvybės skiepijimas 
ir lietuviškos tautinės są
monės gilinimas be tamp
raus ryšio su Lietuvos 
laisvės reikalavimu per 
ilgesnį laiką liks daigu, 
įdiegtu dirvoje be saulės 
šviesos... Lietuvių visuo
menė turi išeiti į aiškų 
ir bekompromisinį Lie
tuvos laisvės idėjos stip
rinimą ir tam visų prie
monių panaudojimą. Jo
kių nuolaidų okupantui ir 
tiems, kurie, į jį įsiki
bę, stengiasi laisvės sie
kimo dvasią menkinti... 
Lietuvos laisvinimo po
litika turėtų lydėti kiek
vieną lietuvį visur ir vi 
suomet, nuo jo sąmonės 
pabudimo vaikystėje iki 
paskutinio atodūsio se
natvėje".

Galėtume prisiminti 
ir daugiau tvirtuosius 
padrąsinančių, o silpnes
niuosius pastiprinančių 
žodžių, kuriuos įvairio
mis progomis pabrė
žė S-gos pirm. T. Blins
trubas. Tai būtų gal ir 
nereikalingas netolimos 
praeities priminimas. 
Gana bus pastebėti, kad 
jo neilstančios pastan
gos pradeda rodyti džiu
ginančius vaisius. Ne vie - 
nas lyg ir suabejojęs, 
ima atsitiesti. Visuome
ninio darbo privengęs 
grįžta įsipareigoti. O lin
kęs visur įžiūrėti tuš
čiažodžiavimą, ima pri
pažinti, jog tautininkai 
savo eilėse turį apsčiai 
pozityvių žmonių, kurių

(Nukelta į 2 psl.)

VIRŠUJE: Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos dvyliktoji val
dyba. Iš kairės: II-sis vicepir
mininkas Kazimieras Pocius, 
sekretorius Cezaris Modesta- 
vičius, Sąjungos pirmininkas Te 
odoras Blinstrubas, I-sis vice
pirmininkas Vaclovas Mažeika 
ir iždininkas Mečys Šimkus.

VILTIES DRAUGUOS VALDYBA
BAIGIA DARBĄ

Aleksas Laikūnas, jau šešeri metai kai yra Vilties Draugijos val
dybos pirmininko pareigose, būdamas žurnalistas ir prityręs spaus
tuvės reikaluose, daug prisidėjo prie Vilties draugijos veiklos su
stiprinimo.

Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 30 d., tuojau po ALT 
b-gos seimo, Philadelphijo
je įvyksta Vilties Draugi
jos visuotinis narių susirin
kimas. Tokie susirinkimai 
daromi kas dvieji metai. 
Šiemetinis, atlikęs visus ki
tus statutinius reikalavi
mus, ateinantiems dvejiems 
metams išrinks ir naujus 
tos Draugijos valdomuosius 
organus — valdybą ir kont
rolės komisiją. Dabartinę 
valdybą sudaro: pirminin
kas Aleksas Laikūnas, vi
cepirmininkai inž. Edmun- 
ras Cibas ir inž. Jonas Gai
žutis, iždininkas Vincas 
Juodvalkis ir sekretorius 
Kazys S., Karpius. Kontro
lės komisiją: pirm. Anta
nas Garmus ir nariai — 
Stasys Lazdinis ir dr. Jo
nas Maurukas.

Vilties draugijos veikla 
šios kadencijos rietu svar
biausia pasireiškė jos lei
džiamo Dirvos laikraščio 
sustiprėjimu, jo vedamos

Nors JAV senatas pra
ėjusį trečiadienį ir at
metė senatoriaus Mike 
Mansfieldo (dem. Mont.) 
pasiūlymą sumažinti pu
siau JAV kariuomenę Eu
ropoje, tačiau jau pats 
faktas, kad toks pasiū
lymas iškilo ir susi
laukė labai didelio dė
mesio, kad prieš tą pa
siūlymą Nixono adminis- 
tracija turėjo sutraukti 
viso krašto 'sunkiąją ar
tileriją’ su buv. prezi
dentais Johsonu ir Tru- 
manu priešakyje, ir kad, 
pagaliau, už jį visdėlto 
balsavo beveik trečdalis 
senato, rodo, jog ameri
kiečių tarpe esama nema
žo nusivylimo buvusia ir 
dabartine užsienio poli
tika.

Senatoriaus Mansfiel
do pasiūlymas buvo su
sijęs su politiniais,ka
riniais ir ūkiniais sumeti
mais. Senato demokratų 
dauguma, kurios vadas 
ir yra tas senatorius ir

linijos ištiesinimu ir išlygi
nimu, knygų leidimo išplė
timu, turimų spaustuvės 
įrengimų suintensyvinimu 
Naujosios Vilties žurnalui, 
keliems periodiniams biule
teniams ir atsitiktiniems 
spaudos darbams atlikti.

Apyskaitos suvesti duo
menys daugiau nei kas kita 
rodo, kad praėję dveji me
tai Vilties Draugijai buvo 
sėkmingi. Apie tai kas sa
vaitę dukart išeidama Dir
va nuolatos informavo savo 
skaitytojus.

Čia norėtumėme tik pa
stebėti, jog tai didelis nuo
pelnas nuoširdžiai, be jokio 
atlyginimo dirbusių valdy
bos narių, kurių Aleksas 
Laikūnas ir inž. Edmundas 
Cibas savo pareigose išbu
vo be pertraukos po šešeris 
metus, Kazys S. Karpius — 
penkeris ir inž. Jonas Gai
žutis ir Vincas Juodvalkis 
— po ketveris.

Mūsų sąlygose tai jau 
pažymėtinas šis tas. 

dalis respublikonų, yra 
pažiūros, kad senatas tu
rėtų turėti daugiau bal
so JAV užsienio politi
kos vedime. Du p akuti- 
nieji nepaskelbti karai: 
Korėjos ir Vietnamo, 
pradėti prezidentų egze- 
kutyviais įsakymais, nu
vylė nemažai amerikie
čių. Iš kitos pusės, 
technikos pažanga dau
gelyje atvejų reikalauja 
labai greitų sprendimų, 
todėl administracijos 
rankų suvaržymas nega
li būti kraštui naudingas. 
Už tat prezidentui Nixo 
nui buvo labai svarbu, 
kad Mansfieldo pasiūly
mas nepraeitų principi
niais sumetimais t.y. pa
liktų jam ir toliau lais
vesnes rankas užsienio 
politikoje. Tas jam buvo 
ypatingai svarbu turint 
galvoje pokalbius apie 
atominių ginklų apribo
jimą. Atrodo, kad griež
tesnė negu senato admi
nistracijos laikysena čia 
atnešė gerų vaisių. Ket
virtadienį prezidentas 
paskelbė, kad tos šnek
tos dar šiais metais 
virs derybomis dėl 
priešraketinių raketų ap
ribojimo.

Grįžtant prie Mans
fieldo pasiūlymo karinių 
ir ūkinių sumetimų, rei
kia pastebėti, jog esama 
nuomonės, kad sovietai 
todėl nepuola Europos, 
nes bijo atominio karo. 
Jei taip, Europoje už
tektų laikyti tik "sim
bolinius" dalinius. Iš 
kitos pusės, sovietai ga- 
Ii pabandyti pulti ir pa
siekti greito laimėjimo 
Europoje, skaičiuodami, 
kad amerikiečiai nedrįs 
pradėti atominio karo. 
Dėl to NATO apsispren
dė laikyti po ginklu maž
daug tiek pat vyrų, kiek 
turi Varšuvos pakto vals- 
tybės, t.y. tiek, kiek reik
tų atmušti sovietų puo
limą, jei jis būtų veda
mas konvencionaliniais 
ginklais.

Jei tos pažiūros būtų 
laikomasi ir toliau, ame
rikiečiai ir atitraukę 
150.000 vyrų iš Europos, 
turėtų ir toliau juos lai
kyti paruošties stovyje 
pačioje Amerikoje. Otai- 
reiškia, kad santaupos 
būtų palyginti labai nedi
delės.

Tiesa, tai gal padėtų 
JAV mokėjimų balansui, 
nes apstabdytų dolerių 
tekėjimą į užsienius,bet 
ir ta suma būtų nelabai 
didelė — mažiau vieno 
bilijono dolerių. Be to, 
nereikia pamiršti, kad 
JAV kariuomenė laiko
ma ne tik Europos, bet . 
ir pačios Amerikos sau
gumui. Už tat ir JAV tu
ri nešti didesnę naštą 
už Europos kraštus, ku
riuos į dabar nusistovė
jusią būklę įstūmė ne 
kas kitas kaip tik paties 
Washingtono politika. Pa
galiau, kaip paskutinė pi
niginė krizė parodė, iš 
po II karo susidariusios 
būklės daugiausiai laimė
jo taip pat ne kas kitas, 
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS 

PRIEŠAI SUSIDRAUGAVO
Antrojo pasaulinio karo metu australai, būda

mi Japonijos priešai ir kovodami prieš juos, paty
rė iš japonų pusės gana nemažai nuostolių. Vienu 
metu ir australai buvo gerokai nusigandę, kai ja
ponų povandeninis laivas apšaudė Sydnėjų ir japo
nų lėktuvai bombarduodavo Darvino ir kitus Šiau
rės Australijos miestus. Australijos administruoja
ma Naujoji Gvinėja, kone visa jau buvo japonų užim
ta ir pačioje Australijoje buvo baiminamasi dėl būsi
mos invazijos. Tačiau visa karo eiga pakrypo mums 
gerąja kryptimi ir, gen. MacArthur vadovaujamos 
armijos, nustūmė japonus iš Australijos pakraščių.

Ilgą laiką po karo australų galvosena ir jų lai
kymasis Japonijos atžvilgiu buvo labai šaltas ir gal 
nedraugiškas, nes prisiminimas daugybės nužudytų 
ir belaisvėje kankintų australų kareivių, jiems ilgai 
neleido ką nors pradėti glaudžiau bendradarbiauti.

Šiandien tas viskas jau yra praeityje ir iš visų 
savo aplinkinių Azijos tautų kaimynų šiame krašte 
japonai yra patys artimiausi. Ir tą viską padarė di
džiulis abiejų kraštų prekybos išvystymas.

Per paskutiniuosius 40 metų, kada prasidėjo 
pirmoji prekyba tarp Australijos ir Japonijos, pa
sitaikė daug įvairių laikotarpių, surištų su buvusia 
šiuose kraštuose politine ir ekonomine padėtimi. 
Prieškariniais laikais, tik didžioji pasaulinė inflia
cija sutrukdė platesnį biznio išsivystymą, nors 1936 
metais prekybiniai šių kraštų santykiai buvo gana pa
blogėję, kai Australija, spiriama Anglijos, tekstilės 
pramonę iš Japonijos pakeitė angliškąja. Paskuti
nysis karas galutinai viską nutraukė ir tik 1953 me
tais užsimezgė patys pirmieji pokariniai prekybi
niai santykiai, kai jau 1957 metais buvo pasirašyta 
tarp abiejų kraštų pirmoji pokarinė sutartis.

Pagrindiniai produktai, kuriuos Australija eks
portuoja į Japoniją yra: kviečiai, cukrus, mėsa, ne
skaitant mineralinių turtų ir anglies bei geležies 
rūdos. Prieš keturis metus Japonija pasidarė pats 
didžiausias Australijos turtų pirkėjas ir australai 
Japonijai parduoda viso savo prekybinio eksporto 
25%, kas dabar pakeitė Angliją ir Ameriką. Pra
eitais metais iš Japonijos į Australijos piniginį fon
dą įplaukė virš 1120 milijonų dolerių, kas Japonijos 
prekyboje yra 8,3% jų viso importo.

Po Amerikos, Australija yra Japonijos antras 
didžiausias prekybinis tiekėjas, kai tuo pačiu ir ja
ponai viso savo eksporto trečią procentą parduoda 
Australijai.

Be išsivysčiusios prekybos ir pramonės tarp 
abiejų šių kraštų ir patys santykiai tarp japonų ir 
australų, ypatingai naujai užaugusios pokarinės kar
tos, darosi vis tampresni ir nuoširdesni. Šių metų 
pradžioje Australijoje lankėsi Japonijos Imperato
riaus sūnus su žmona princas Mikasa. Jie buvo 
pirmieji imperatoriškos šeimos nariai, vizitavę 
Australiją. Pats jų atsilankymas ir ypatingai šil
tas jų priėmimas Australijoje, lyg užantspaudavo 
šių dviejų kraštų esančią dabar artimą draugystę. 
Šiuo metu Australijoje lankosi Prekybos ir Pramo
nės ministeris Mr. Miyazawa, kuris spaudos atsto
vams pasakė, jog tiek Japonijos, tiek ir Australijos 
susidomėjimas ir parodomas be biznio draugišku
mas ir vyriausybių bei paskirų žmonių vieni ki
tiems, leis daug d augiau pažinti vieni kitus ir be tarp 
tautinės kooperacijos tarp Japonijos ir Australios, 
leis mums pasidaryti tikrai gerais partneriais Piet. 
ryčių Azijoje.

Klausimas kyla, kodėl paskutiniuoju laiku be 
piniginio investavimo, šiuose kraštuose ieškoma 
daug gilesnės draugystės vieni kitiems. Į tą labai 
gražiai atsako Japonijos Ambasadorius Australi
jai Mr. Shizuo Saito:

.— Nors mūsų gyvenimas, papročiai ir tradici
nė kultūra skiriasi kaip diena ir naktis, tačiau, gy
venant toje pačioje geografinėje plotmėje, jau mus 
verčia ieškoti vieni kitų, kas netrukdo Japonijos Ry
tų Azijos kilmės žmonėms bendradarbiauti su Euro
pos kilmės žmonėmis Australijoje. Japonija yra ga
na mažas kraštas, susidedantis iš eilės salų, kai 
Australija užima visą žemyną, be Aliaskos, beveik 
lygų Amerikai. Japonija savo plotu yra tik viena 
dvidešimtoji Australijos žemyno. Japonijoje vienoje 
kvadratinėje mylioje gyvena 680 gyventojų, kai Aus
tralijoje tik 3.8, kas padaro gyventojų santykį: Ja
ponijos 100 milijonų, prieš Australijos 14 milijo
nų. Vienas Tokio miestas sulygsta kone su visos 
Australijos gyventojų skaičiumi. Australija, turė
dama savo krašte kone visus žemės ūkio, minera
linius ir kitus turtus yra ypatingai reikalinga Japo
nijai, kuri savųjų žemės turtų beveik visai neturi ir 
jos išvystytai didelei pramonei yra labai reikalin
ga šie Australijos produktai.

Australija, būdamas jaunas kraštas, nors ir gy
vendami pačiame seniausiamepasaulio žemyne, ra
do draugiškumą ir artimumą japonų, kurie būdami 
labai sena tauta ir turėdami per šimtmečius įsigy
ventas tradicijas, tik per paskutiniuosius 25 metus 
pradėjo gyventi tikrąjį demokratišką gyvenimą, pa
remtą valstybine konstitucija.

Turistiniu atžvilgiu abu kraštai yra vienas ki
tam labai palankūs nes ir metų laikai yra čia skir
tingi ir pavyzdžiui japonai, nenorėdami laiko pra
leisti pas save esančioje žiemoje, gali rasti vasa
rą Australijoje, kuri yra visais atžvilgiais labai pa 
naši į Japonijos. Lygiai tas pats tinka ir austra-

Kanados Lietuvių Fondo Taryba posėdžio metu gegužės 15 d. Lietuviu Namuose Toronte. Sėdi iš kai
rės: S. Jakubickas, J.R. Simanavičius, dr. M. Ramonienė, P. Januška, inž. V. Balsys — valdybos pirm., 
dr. A. Pacevičius — tarybos pirm., P. Bastys, J. Bersėnas ir inž. E. Čuplinskas. Trūksta: inž. J. Kši- 
vickio, inž. P. Lėlio ir B. Sakalo.

KLF PARAMA 
LIETUVYBEI — $4425
Kanados Lietuvių Fondo 

tarybos narių pasitarimas 
įvykęs šių metų gegužės 15 
d. aptarė visą ęilę nuopra- 
ėjusio suvažiavimo iškilusių 
aktualių reikalų. Praneši
mus padarė tarybos pirmi
ninkas dr. A. Pacevičius, 
valdybos pirmininkas inž. 
Vyt. Balsys ir iždininkas P. 
Bastys. Iš pranešimų išryš
kėjo Fondo veikla ir su jo 
veikla susiję rūpesčiai. Ry
šium su Kanados valdžios 
statomais organizaci joms 
reikalavimais, jie buvo kiek 
išsamiau nagrinėjami ir pa
daryti nutarimai.

Pelno paskirstymo pata
riamoji komisija, į kurią 
įėjo inž. J. šližys — pirmi
ninkas ir nariai St. Griga
liūnas, St. Kuzmas, J. Gus
tainis, H. Stepaitis ir A. 
Bumbulis patiekė 1970 m. 
pelno paskirstymo planą, 
kuris tarybos buvo priim
tas nekeičiant, o tik jį šiek 
tiek papildant.

KLB Krašto V-bos švie
timo Komisijai $600, Litua
nistinėms mokykloms ir se
minarui $1,500, Tautinių 
šokių grupei ”Gintaras” 
$250, Sporto klubams "Vy
tis”, "Aušra’ ir "Kovas”

po $100. Iš viso $300. To
ronto chorui ’Varpas” $150, 
Hamiltono mergaičių cho
rui $50, Jaunimo stovyk
loms: skautų — "Romuva”, 
ateitininkų ir Montrealio 
"Baltija” po $100. Viso 
$300. KLB Kultūros Komi
sijai $200, Spaudai: Nepri
klausomai Lietuvai ir Tė
viškės žiburiams po $75. 
Viso $150. Vasario 16 gim
nazijai $200, Lietuvių Kul
tūros Kolegijai $100, Tau
tybių karavanui $50, "Tė
vynės Prisiminimai” radijo 
programoms $75 ir Jauni
mo Kongresui $500.

Iš viso buvo paskirstyta 
$4,425. Nauju nariu priim
ta 16. Sekantis pasitarimas 
numatytas ankstyvą rude
nį. (Pb)

PAMINKLAS
A. A. STEPUI KAIRIUI
Prieš daugiau kaip viene

rius metus su mumis labai 
staiga atsiskyrė žinomas 
bendruomenės ir skautų 
veikėjas a. a. Stepas Kairys. 
Arčiau prie visuomeninio 
darbo stovintieji dar ir 
šiandien negali susigyventi 
su to netikėto atsiskyrimo 
realybe, bet vienerių metų 
velionies netekimo patirtis 
teleidžia žvelgti amžinon

lams. Todėl ir nenuostabu, kad turistinis bendra
darbiavimas tarp abiejų kraštų yra taip pat labai 
didelis.

Australija, kartu su Japonija, N. Zelandija, 
Kanada ir Amerika, priklausydamos tai pačiai Pa- 
cifiko kraštų bazei, turi tarpusavyje ir politinį ry
šį. Jeigu anksčiau Australija buvo proteguojama 
Anglijos ir po karo anglams paliekant visas savo 
bazes ir pasitraukiant vien tik į savo didžiąją salą, 
australų visos viltys buvo Amerika. Tačiau Ameri
kai, įklimpus su jiems nedėkingu Vietnamo karu, 
ypatingai dabartinė Amerikos prezidento Nixono vy
riausybė, yra neoficialiai išsireiškusi, jog Pietry
čių Azijos kraštai negali visą laiką tikėtis tik Ame
rikos karinės protekcijos, bet turi ir patys ieškoti 
būdų savo saugumo išlaikymui. Tas viskas yra la
bai natūralu, nes vienai Amerikai ir yra per sunku 
visus apsaugoti, todėl ir pati Japonija paskelbė savo 
didžiulį apsiginklavimą, sukėlus į didžiulio triukšmo 
Azijos komunistiniuose kraštuose, tuo pačiu šis klau
simas ir Australijoje yra labai dažnai gvildenamas 
ir bandoma vienokiu ir kitokiu būdu jis išspręsti. 
Nenuostabu todėl, kad buvę dar tikprieš 27-nis me
tus du dideli priešai, šiandien pasidarė ne tik pre
kyboje ir pramonėje labai geri draugai, bet, atrodo, 
ateityje jie pasidarys ir artimi ginklo draugai, nes 
ir pas vienus ir pas kitus šiandien yra noras ir pa
grindinis tikslas išlaikyti savo demokratiniais pa
grindais paremtą valstybinį gyvenimą, kuris davė 
jų gyventojams tokį aukštą gyvenimo standartą, ko
kio dar iki šiol nei vienas iš šių kraštų nėra turė
jęs.

S. Dabkaus nuotrauka 

tikrovėn, kurioje mes ran
dame šv. Jono Krikšt. lietu
vių kapinėse draugų ir bi
čiulių eilėje įrikiuotą a. a. 
Stepo Kairio kapą.

Mes netikime granito 
grožiu, netikime jo verte ir 
amžinumu — mes tik nori
me įprasta tvarka atžymėti 
vietą, kur yra palaidotas 
velionis. Manydami, kad tą 
vietą atžymėti paminklu 
yra platesnes visuomenės 
uždavinys, čia kreipdamiesi 
sudarome proga kiekvie
nam lietuviui ar kiekvienai 
visuomeninei grupei prisi
dėti prie šio uždavinio atli
kimo.

Mirusiojo šeimai pasiren
kant, dail. T. Valius, panau
dodamas vieną iš savo kū
rinių, paruošė projektą, pa
gal kuri paminklas užsaky
tas ir numatytas baigti š. 
m. birželio pabaigoje.

Projekto įgyvendini m u i 
sudarytas specialus komite
tas šios sudėties: kun. P. 
Ažubalis — 941 Dundas St. 
West, Toronto 3, Ont.; dr. 
S. Čepas — 194 Lloyd Ma- 
nor, Islington, Ont.; S. Kra
sauskas — 32 Pasadena 
Gardens, Toronto 9, Ont.; 
A. Kuolienė — 102 Beres- 
ford Avė., Toronto 9, Ont.; 
P. Molis — 72 Topsfield 
Circle, Shrewsbury, Mass. 
01545, U.S.A.; B. Sakalas 
— 3 Norma Dr., Toronto 9, 
Ont.; C. Senkevičius — 40 
Burrows Avė., Islington, 
Ont.; A. Scepavičienė — 
130 Evelyn Cres., Toronto 
9, Ont.; G. Valiūnienė — 34 
Kennedy Avė., Toronto 9, 
Ont.; T. Valius — 84 Pine- 
crest Rd., Toronto 9, Ont.

Aukos gali būti siunčia
mos komiteto nariams arba 
deponuojamos Toronto Pri
sikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyve, 999 College 
St., Toronto 4, Ont. Ein. 
Sąsk. Nr. 24'33. čekius ra
šyti vardu "Stepo Kairio 
Paminklui Statyti Komite
tas”.

Už dėmesį ir paramą iš 
anksto dėkojame.

Stepo Kairo Paminklui 
Statyti Komitetas

JAV ir Europa
(Atkelta iš 1 psl.) 

kaip tik pačios JAV, ku
rios popieriniai doleriai 
pakeitė auksą.

Toji krizė, parodžiu
si, kad Vakarų Vokieti
jos markė yra tvirčiau
sia Europos valiuta, ir

Mansfieldo pasiūlyme pa- 
sireiškusio izoliacionis- 
tinės amerikiečių nuotai
kos gali padaryti didelės 
įtakos Europos ateičiai. 
Prancūzija iki šiolprie- 
šinusis D. Britanijos 
įtraukimui į Bendrąją 
Rinką, dabar savo pa> 
žiūrą pakeitė. Paryžiui 
D. Britanija jau reika
linga Europoje ne tik at
ramai prieš vokiečių 
ūkinį įsigalėjimą, bet ir 
militariniai. Jei JAV ir 
Sovietija susitartų dėl 
abipusio kariuomenių ati - 
traukimo ir atominio ap
ginklavimo apribojimo, 
Prancūzija ir D. Britani
ja, kaip atominės valsty
bės, turėtų didesnį bal
są, susidariusioje 'ato
minėje tuštumoje'. Jau 
girdėti kalbų apie pran
cūzų - britų "Entente 
cordiale" atgaivinimo ga- 
limybes. Jos be abejo bu
vo paliestos praėjusią sa
vaitę britų premjerui 
Heath lankantis Paryžiu
je.

Kai Heath ten buvo pas
kutinį kartą, pereitų me
tų lapkričio mėn., išė
jęs iš katedros po gedu
lingų pamaldų už de 
Gaulle vėlę, jis paklau
sė prezidento Pompidou: 
"Ar Jūs numatote kokių 

‘kliūčių D. Britanijos įs
tojimui į Bendrąją Rin
ką?" Pompidou atsakė:

* "Aš matau tik vieną" — 
ir ranka mostelėjo įmil- 
žinšką britų orinio su 
sisiekimo bendrovės 
BOAC reklaminį plaka
tą: "Amerika prasideda 
Londone!" Dabar jam at
rodo kitaip.

ALT S-gos ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tik siauras sroviškumas 
galįs nevertinti sutelkti
niame darbe, gi pasilikę 
konstruktyvioje opozici
joje, tautininkai dažnu at
veju pasireiškia naudin
giau ir brandžiau negu 
susmulkėję saviškiai.

Toks pripažinimas tei
singai nusako tautinės 
srovės žmonių dešimti
mis metų aktyvų reiški
mąsi Amerikos lietuvių 
gyvenime, tiek anksty
vesniais laikais, tiek po 
dabar veikiančios ALT 
susiorganizavimo. Ir jis 
ateina neretai iš tų, su 
kuriais tenka dėl įtakos 
visuomenėje grumtis ir 
varžytis.

Tokių nuotaikų metu 
vykstančiam Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos 
seimui mes linkime gi
liai išmąstytų, laiko 
dvasią atitinkančių 
sprendimų, stiprinančių 
tautinę srovę, uždegan
čių ir patraukiančių iš
eivijos jaunąją kartą ir 
artinančių svetimųjų 
priespaudos tėvynėje pa 
baigą, o naujoji valdyba, 
tęsdama neįvykdytus s e 
nosios užsimojimus, te
sulaukia visuotinės sa
vo srovės ir jai prita
riančiųjų talkos ir para
mos.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUfiAITIS 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.
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EGIPTO APSIVALYMAS
Egiptas šiomis dieno

mis pasidarė dėmesio 
centras. Ten vyksta sa
votiška kontrarevoliuci- 
ja. Matyt, prezidentas Sa 
dat pajuto didelį pavojų 
Egiptui ir jam pačiam iš 
bolševikinės grupės,ku
riai atstovavo vicepre
zidentas Ali Sabry, xMask- 
vos simpatikas ir patikė- 
tinis. Be abejo, Maskva 
su sabrininkų pagalba 
ruošė Egiptui komunis
tinę vyriausybę. Pajutęs 
šį pavojų, Sadatpašalino 
Sabry iš pareigų pora die
nų prieš JAV užsienio 
reikalų min. W. Rogers 
atvykimą į Kairą. Reikia 
manyti, kad šiuo žestu 
Sadat norėjo parodyti, 
kad jis savo politiką su
ka Washingtono link, 
atsikratydamas Mask
vos politruko. Tačiau 
Sabry atleidimas tebu
vo tik šios kontrarevo- 
liucijos pradžia.

Toliau Sadat pertvar
kė vyriausybę. Jis atleis 
do šešis ministerius 
"maištininkus”, kurie 
kartu su Sabry priešino
si Sadat vedamai politi
kai. Maištininkai yra 
areštuoti, jų pasekėjai 
yra atleisti iš pareigų. 
Policijos, televizijos 
ir radijo nepatikimi tar
nautojai pakeisti Sadat 
patikėtiniais. Parlamen
to 17 atstovų neteko imu
niteto teisių. Valdančios 
partijos "Arabų Socialis
tinės Unijos" (ASU) cent
rinis komitetas paleis
tas, paskelbti partijos or 
ganų nauji rinkimai. Dau
geliui Sabry šalininkų ke
liamos politinės bylos. 
Kaire įvyko didžiausios 
demonstracijos Sadat 
naudai, kur minia šaukė: 
"Mirtis išdavikams 'Te
gyvuoja Sadat*."

Sadat padėtį sustipri
no naujasis Egipto karo 
ministeris Sadek, kuris 
šį sekmadienį kariuome
nės vardu pareiškė soli
darumą ir ištikimybę 
prezidentui. Taip pat pa 
keistas vidaus reikalų 
ministeris Gooma nauju 
patikimu prezidento šali
ninku Mamduh Salėm.

Pakeisti ir kiti val
džios įstaigų svarbūs pa 
reigunai. Prezidento įs
taigos žinių tarnybos vir 
šininku paskirtas 27 m. 
Ašraf Marwan, Naserio 
žentas. Iki šiol jis dir
bo kariuomenės elektro
nikos labarotorijoje.

Vietoj pasitraukusio 
Labi Šukeir parlamentas 
naujuoju pirmininku iš
sirinko Hafez Abadavi.

Šitos vidaus permai
nos, be abejo, atsilieps 
į Egipto užsienio politi
ką. Nprs Maskva šaltai 
stebi Egipto vidaus pa
sikeitimus, tačiau nie
kas nežino, ką jį slaptai 
Egiptui ruošia. Oficia
liai iš Maskvos skelbia
ma, kad ji esanti užinte- 
pesuota, jog ir toliau ge- 

r i santykiai su Egiptu pa
siliktų. Matyt, dar ji ne
nustoja vilčių Sadat lai
kyti savo įtakos sfero
je. Tačiau Sadat komunis 
tinių lizdų išardymas 
Egipte Maskvai yra ne 
tik nemalonus, bet ir ri
zikingas reiškinys. Ji 
jau dabar pajuto, kaip 
Maskvos rankos yra su
rakintos. Buvęs vidaus 
ministeris Gooma, ku
ris net prezidentą šnipi
nėjo Maskvos naudai, su 
visais šnipinėjimo apara
tais pašalintas. Taip pat 
ir jo suorganizuotas slap
tosios policijos tinklas, 
kuris buvo Maskvos vai
ruojamas, dingo. Nase
rio valdymo laikais iš 
koncentracijos stovyklų 
paleisti komunistai, ku
rie buvo sulindę į propa
gandos ir valdančios par
tijos svarbiuosius pos
tus, yra izoliuoti. Taigi, 
Maskvai gresia pavojus, 
kad jos įtaka Egipte gali 
sumažėti iki minimumo.

Sadat yra pasiryžęs 
išvalyti ne tik valdžios 
viršūnes, bet ir valdan
čią partiją iki kaimo ei
linio partiečio. Šiam tiks
lui jis skelbia partijoje 
naujus rinkimus, kurių 
metu, be abejo, visi įtar
tini ir Maskvai palankūs 
asmenys bus išvalyti.

Sadat siekia suteikti 
Egiptui daugiau laisvių. 
Tuo Egipto visuomenę 
jis labiau patrauks savo 
pusėn. Jau šiais skubiais 
ir ryžtingais Egipto ap
valymo žygiais Sadat įsi- 
gyjo egiptiečių simpati
jas ir ryškų savaran
kaus politiko profilį.

Reikia manyti, kad Sa
dat bus priverstas dėl vi
daus susidariusios būk
lės būti nuolaidesnis Iz 
raelio atžvilgiu. Gal jam 
pasiseks pasiekti ir tai
kos su Izraeliu. Bet vie 
na kas aišku, kad Sadat 
pasirinks Egipto intere - 
sų kelią. Ar tas kelias 
bus neutralumo, ar Wa- 
shingtono link pasuktas, 
paaiškės netolimoje atei- 
tyje. (sv)

Toronto '‘Birbynės” jaunimo ansamblis sėkmingai koncertavęs CIevelande gegužės 8 d. Nuotraukoje 
ansamblio vadovė Dalia Viskontienė apdovanota gėlėmis. V. Bacevičiaus nuotrauka

DIRVA

Maironio lituanistinės mokyklos Toronte 10-tą jį skyrių šiais metais baigė 39 mokiniai ir lit. semina
rą 14. Nuotraukoje dalis abiturientų gegužės 9 d. džiaugiasi gautais ilgų metų darbo vaisiais -- pažymė
jimais. S. Dabkaus nuotrauka

NAUJOS ŽINIOS APIE LIETUVOS GYVENTOJUS
Neseniai, balandžio mėn., 

buvo paskelbtas Sovietų 
Sąjungos Centrinės Statis
tikos Valdybos pranešimas 
apie 1970 m. gyventojų su
rašymo duomenis, kuriuose 
buvo žinių ir apie Lietuvos 
gyventojus, jų skaičių viso
je Sovietų Sąjungoje, apie 
rusų bei kitų tautybių skai
čių Lietuvoje, kituose Bal
tijos kraštuose. Tai Eltos 
buvo suglaustai apžvelgta 
"Eltos Informacijų" 9 nu
meryje.

Dabar, Maskvos pareigū
nams baigus nagrinėti pa
grindinius 1970 m. gyven
tojų surašymo rezultatus, 
duomenis apie Lietuvos gy
ventojus paskelbė Centri
nės Statistikos Valdybos 
padalinys okup. Lietuvoje. 
Šis pranešimas paskelbtas 
„Tiesos" š. m. gegužės 6 d. 
laidoje, 104 nr.

Naujieji duomenys liečia 
Lietuvos gyventojus ir jie, 
kaip ir anksčiau skelbti, pa
lyginami su 1959 m. gyven
tojų surašymu (kai kuriais 
atvejais palyginama, ir su 
anksčiau buvusiais gyven
tojų surašymais).

Čia pateikiame tik svar
besnius duomenis. Jie atro
do būdingi dabartinei padė
čiai okup. Lietuvoje, jos 
buičiai.

Gyventojų didėjimas 
Lietuvos miestuose

Pirmame skyriuje nuro
dyta, kad patikslintais duo
menimis Lietuvoje 1970 m. 
sausio 15 d. gyventojų buvo 
3.128.236, jų tarne 1.467.950 
vyrų ir 1.660.286 moterys. 
Per pastaruosius 11 metų, 
nuo 1959 m., žymiai padidė
jo gyventojų skaičius mies
tuose. 1959 m. Lietuvos 
miestuose gyveno 1.046.000 
žmonių, o kaimuose — 
1.665.000 ir santykis buvo 
39 ir 61 proc., gi 1970 m. 
miestuose jau gyveno — 

1.571.737 žmonės, o kai
muose — 1.556.499, arba 
santykis buvo 50,1 prieš
49,9 proc.

Miestuose gyventojų skai
čius per 11 metų padidėjo 
daugiau kaip pusę milijono. 
Statistikos pareigūnų aiš
kinama, kad tai įvyko dėl 
natūralaus prieauglio, me
chaninio prieauglio, sukū
rus naujas miesto tipo gy
venvietes, be to, išplėtus ir 
miestų ribas. Neaiškinama, 
bet aišku, kad prie Lietu
vos miestų skaičiaus padi
dėjimo nemažai įtakos turė
jo ir rusų kolonizacija, jų 
elemento iš Rusijos plotų 
atgabenimas.

Apie 15 proc. senesnio bei 
senyvo amžiaus gyventoju

Gyventojų amžiaus kaitą 
liudija duomenys apie jų 
amžių. Gimimų skaičiui 
Lietuvoje sumažėjus, vaikų 
iki 4 m. amžiaus, procen
tais, palyginti su bendru 
gyventojų skaičiumi 1970 
m., buvo 8,6 proc., tuo tar
pu 1959 m. — 9,7 proc. Pa
našiai, palyginus su 1959 
su bendru gyventojų skai
čiumi palyginus, sumažėjo 
ir kai kurios jaunimo gru
pės (16-19, 20-24, ir 25-29 
m.).

Pažvelgę tik į vieną jau
nimo grupę, tarp 10 ir 19 
m. amžiaus, rasime, kad jo 
Lietuvoje 1970 m. buvo 
516.200 arba 16,5 proc. vi
so jaunimo skaičiaus.

Būdingas vyresnio am
žiaus gyventojų skaičiaus 
didėjimas. Jis ypatingai 
ryškus gyventojų per 60 m. 
amžiaus grupėje, žmonių 
60-69 m. amžiaus 1970 m. 
buvo 279.500 arba 8,9 proc., 
visų gyventojų 1970 m. 70 
metų ir vyresnių buvo 187.- 
900 arba 6,0 proc. šios abi 
"vyresniųjų piliečių" gru
pės 1970 m. sudarė 14,9 
proc., gi 1959 m. jų buvo

11,9 proc., palyginti su 
bendru gyventojų skaičiu
mi.

Darbingo amžiaus (vyrų 
16-59 m. ir moterų 16-54 
m.) gyventojų Lietuvoje 
1970 m. buvo 1.677.900 ar
ba 53,6 proc. viso gyvento
jų skaičiaus.

Vyrų mažiau — "karų 
padarinys”, bet... ir 

pokario
Vyrų gyventojų procen

tas Lietuvoje 1970 m. su
darė 46,9, moterų — 53,1. 
Iš pateiktų duomenų ma
tyti, kad iki 19 m. amžiaus 
vyrų gyventojų daugiau, 
tačiau jų skaičius mažesnis 
negu moterų pradedant 
20-24 m. amžiaus grupe. Jis 
ryškus ypač 45-49 m. am
žiaus grupėje (vyrų — 74.- 
900, moterų — 102.200) ir 
ypatingai senesnio amžiaus 
gyventojų grupėse, pvz. 70 
m. amžiaus ir vyresnių gy
ventojų tarpe 1970 m. vyrų 
buvo 67.700, gi moterų — 
120.200. Vyrų ir moterų 
skaičiaus skirtumas laips
niškai mažėja. Skirtumas 
moterų naudai, teigiama, 
susidaręs, visų pirma, kaip 
karų padarinys. Tai teisin
ga iš dalies, nes nemažas 
vyrų skaičius nutrupėjo ir 
dėl kito, pokarinio "padari
nio” — pačios okupacijos 
sąlygų (deportacijos, nužu
dymai, naujokų ėmimas 
kariuomenę ir kt.).

i

Mažiau susituokusių 
moterų

Iš susituokusių, 16 ir vy
resnio amžiaus 1970 m. bu
vo: iš tūkstančio asmenų, 
vyrų — 706, moterų — 596. 
Skirtumas aiškinamas iš 
viso didesniu moterų gy
ventojų, kaip vyrų, skai
čiumi.

Būdinga, kad 16-19 m. 
amžiaus grupėje 1970 m. 
susituokusių moterų, iš vie
no tūkstančio buvo 57, bet 
vyrų — tik 11. Daugiau 
moterų ir 20-29 m. amž. 
grupėse.

5.000 neraštingų gyventojų 
Lietuvoje

Dabar paskelbta, kad 
raštingų 9-49 m. amžiaus 
gyventojų skaičius sudarė 
99,7 proc. 1970 m. surašy
mo metu neraštingų buvo 
rasta 5,1 tūkstančio žmonių 
(2,3 tūkst. vyrų ir 2,8 
tūkst. moterų). Asmenų, 
turinčių aukštąjį ir viduri
nį (baigtą ir nebaigtą) 
mokslą Lietuvoje 1970 ųi. 
buvo 978.200 (gi 1959 m. 
duomenimis jų anuomet 
buvo 511.500). ‘

Gyventojų, kurių išsila
vinimas mažesnis už pradi
nį, skaičius nuo 34 proc. su
mažėjo net iki 13 proc. Dar 
daug jaunimo neturi aš

Nr. 40 — 3
tuonmečio išsilavinimo.

Moterų, turinčių aukštąjį 
ir vidurini išsilavinimą, 
skaičius dirbančių gyvento
jų tarpe yra didesnis, negu 
vyrų.

Lietuvos gyventojai 
tautybėmis

Dabar paskelbta daugiau 
žinių apie visas tautybes 
okup. Lietuvoje. Lietuvių 
skaičius 1970 m. siekė — 
2.507.000 arba 80,1 proc., 
rusų — 268.000 (8,6 proc.), 
lenkų — 240.000 (7,7), gu
dų — 25.000 (0,8), žydų — 
24.000 (0,8), latvių — 5.000 
(0,2), totorių — 3.000
(0,1), čigonų — 2.000 (0,1), 
kitų tautybių — 9.000
(0,1).

Lietuvių pasisakė gimtą
ja kalba laiką savo tauty
bės kalbą — 99,5 proc., gi 
34,8 proc. pasisakė laisvai 
moką rusų kalbą ir 0,7 proc. 
ir kitas Sovietų Sąjungos 
kalbas.

Ir šį kartą paskelbta, kad 
kitose Sovietų Sąjungos 
respublikose gyvena 158.- 
000 lietuvių — buvo nuty
lėta, kur tie lietuviai gyve
na, išskyrus pateiktą jų 
skaičių Latvijoje.

Vilniuje jau 42 proc. 
lietuvių

Verta atkreipti dėmesį į 
gyventojų bei tautybių 
skaičių didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose — Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje.

Bendras gyventojų skai
čius Vilniuje 1970 m. sau
sio 15 d. siekė 372.100 
(1959 m. jų buvo 236.100), 
Kaune — 305.100 (219.300) 
ir Klaipėdoje — 140.000 
(89.000).

Lietuvių skaičiaus didė
jimas ryškus Vilniuje ir 
Klaipėdoje, gi Kaune jis 
beveik pastovus. Lietuvių 
Vilniuje 1970 m. procentas, 
palyginti su bendru gyven
tojų skaičiumi, buvo 42,8 
(1959 m. — 33,6 proc.), 
Kaune tas procentas siekė
84.3 (1959 m. — 82,0), 
Klaipėdoje — 60,8 (55,2 
proc.).

Rusų skaičius sumažėjo 
visuose trijuose miestuose, 
tačiau vis vien jų skaičius 
nemažas — Vilniuje jų 24,5, 
Kaune — 10,5, gi Klaipėdo
je — 30,9 proc. (Įdomu, 
kiek rusų gyvena kitose 
Lietuvos vietovėse, kur 
įkurta nauja pramonė. Tai 
vengiama skelbti. — Red.). 
Lenkai, aišku, daugiausia 
telkiasi Vilniuje, bet ir šia
me mieste jų skaičius ma
žėja — 1970 m. jie sudarė
18.3 proc. (1959 m. — 20 
proc.). Kaune lenkų tėra 1 
proc., o Klaipėdoje — 0,7 
proc.

Gudų su žydais daugiau 
Vilniuje, kaip Kaune ar 
Klaipėdoje. Gudų Vilniuje 
— 6,5 proc., bet Kaune jų 
0,8, tačiau Klaipėdoje jau
2,9 proc. žydų daugiau Vil
niuje ir Kaune (4,4 ir 1,4 
proc.), visai nedaug Klai
pėdoje — 0,6 proc. Kitų 
tautybių daugiau Klaipėdo
je — 4,1 proc., mažiau Vil
niuje (3,5) ir Kaune (2,0) 
proc.

Daugiau pusės milijono 
pensininkų

P a s k utiniame skyriuje 
pateiktas gyventojų pasi
skirstymas pagal pragyve
nimo lėšų šaltinius.

Paaiškėjo, kad 1970 m. 
dirbančių asmenų buvo su
skaityta 1.540.400 arba 49,2 
proc. visų gyventojų, pen
sininkų 1970 m. buvo 530.- 
000, stipendininkų — 55.- 
300, vad. išlaikytinių (vai
kų, pagyvenusių ir kt.) — 
1.126.800 (36,0* proc?), be 
to, asmenų turinčių kitus 
pragyvenimo šaltinius ir 
nenurodžiusių lėšų šalti
nius, buvo rasta 11.600 ar
ba 0,4 proc. (ELTA)

SKAITYKIT IR PLATINKIT
D I R V 4
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Čiurlionio ansamblis su dirigentu A. Mikulskiu koncerto-metu Detroite. Dešinėje sol. Grig&liOnaitė. 
J. Garlos nuotrauka

ČIURLIONIEČIU TRIUMFAS DETROITE
■Gegužės 16 d. Detroito 

lietuviams buvo labai kilni 
ir svarbi. Svarbi tuo, kad 
Čiurlionio ansamblis ruoš
damasis vykti į Pietų Ame
riką atvyko su savo prieš
paskutiniu pasirodymu į 
Detroitą ir čia koncertavo. 
O iš antros pusės buvo labai 
svarbu sužinoti kiek Detroi
to lietuviai simpatizuoja 
Čiurlionio ansambliui ir 
kaip remia jo išvyką į Pie
tų Ameriką. Ir kaip pasiro
dė abi pusės” buvo labai ge
ros. Čiurlionio ansamblis 
daug kuo pasikeitęs ir labai 
gerai pasiruošęs. Detroito 
ir apylinkių lietuviai jo ne- 
apvilė .ir į jo koncertą gau-

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO STUDIJINIS 

SUVAŽIAVIMAS — 
STOVYKLA

Pasiruošimas Akademi
nio Skautų Sąjūdžio studi
jiniam suvažiavimui — 
stovyklai vyksta pilnu tem
pu. Jis įvyks birželio 26 — 
liepos 3 dienomis V. Jonyno 
vasarvietėje prie Chester- 
ton, Indiana.

Programos komisija yra 
suplanavusi rimtą, įdomią 
ir įvairią programą, kuri 
turėtų patenkinti tiek, vy
resniuosius filisterius, tiek 
mūsų studijuojantį jauni
mą. Pramatyti laisvalaikiai 
kurie duos progos poilsiui, 
sportui, pasimaudymui bei 
kitiems malonumams gam
toje. Vakarai žada būti taip 
pat įdomūs ir malonūs — 
literatūros vakaras, dramos 
ir muzikos vakaras, ir, ži
noma, skautiški laužai.

Suvažiavimo — stovyklos 
programos komisijai pirmi
ninkauja fil. dr. Daina Va- 
riakojytė-Fricke ir fil. Ra
munė Kviklytė. Komisijos 
nariai yra: t. n. D. Baraitė, 
senj. R. Cinką, fil. A. Dun- 
dzila, senj. A. Krutulis, 
senj. A. Markulis, fil. R. 
Penčyla, fil. dr. T. Remei- 
kis ir senj. R. Vėžys.

Technišką suvažiavimo— 
stovyklos darbą atlieka Chi
cagos ASS skyrius vado
vaujamas fil. P. Bielskaus 
(ASS pirm.),,t. n. G. Saba- 
liūnaitės (ASD pirm.), 
seni. G. Plačo (Korp! Vvtis 
pirm.) ir fil. K. Jėčiaus 
(FSS pirm.).

Visą suvažiavimo — sto
vyklos rengimo darbą koor
dinuoja FSS Centro Valdy
bos pirmininkas fil. Riman
tas Dirvonis.

Akademinio Skautų Są
jūdžio vadija ragina visus 
narius suvažiavime — sto
vykloje skaitlingai dalyvau
ti. Taip pat yra kviečiami 
vyresniosios skautės ir 
skautai vyčiai.

Suvažiavimui — stovyk
lai registruojamasi šiuo ad
resu: fil. Kęstutis Jėčius, 
1310 Wayside Dr., Vilią 
Park, III. 60181. 

siai atsilankė. Grand Rapids 
lietuviai net ekskursiją su
rengė ir, p. Puodžiūnienei 
vadovaujant, jų atvyko 
daugiau negu visa kapa. 
Graži ir erdvi Creestwood 
High School salė talpinanti 
750 žmonių buvo beveik pil
nai pripildyta.

3:10 vai. pakilo uždan
ga ir mėlyna šviesa ap
šviestoje scenoje išvydome 
nepaprastą ir gražų reginį. 
Berniukai ir mergaitės sto
vėjo savo vietose ir pasi
ruošę koncertui. Į akis kri
to gražūs, ir kaip atrodo, ir 
nauji kaip mergaičių taip ir 
berniukų įvairių spalvų 
tautiniai kostiumai.

Koncertas pradėtas liau
dies dainomis, kurias atliko 
mišrus choras vadovauja
mas Alfonso Mikulskio ir 
padainavo: ”Mes padainuo
sim” harm. A. Mikulskio, 
"Anksti rytą atsikėlus” 
harm. A. Mikulskio, daly
vaujant solistei Irenai Gri- 
galiūnaitei, ” L o p š i n ė ” 
harm. A. Mikulskio, ”Pie- 
menėlių raliavimas” harm. 
A. Mikulskio, dalyvaujant 
solistei Irenai Grigaliūnai- 
tei, "Anoje pusėje ežero” 
harm. M. K. Čiurlionio, 
”Oželis” stilizuota St. Šim
kaus ir "Anoje pusėje eže- 
rio” stilizuota J. Žilevi
čiaus.

Vyrų choras padainavo 
šias stilizuotas lietuvių dai
nas: "Augo kieme klevelis”
J. Karoso, "Lopšinė” (Mie
gelio noriu labai) A. Mi
kulskio, "Oi, kad išaustų”, 
dalyvaujant solistui Vladui 
Plečkaičiui J. Žilevičiaus ir 
"Noriu miego” J. Bendo- 
riaus.

Po vyrų dainų, paukš
čiams čiulbant, pučiamie
siems instrumentams gro
jant ir chorui pritariant, 
lyg kokiam išsiblaškymui, 
pašokta "Blezdingėlė".

Moterų choras su kank
lių orkestru, kurio vadovė 
yra Ona Mikulskienė padai
navo: "Audžiau, audžiau", 
"Kur Ivgios, lygios lankos” 
ir "Auero. augo lazdinelis", 
su solisto Irena Grigaliū- 
naite. Visos šios dainos 
ha^m. A. Mikulskio.

Detroite salė buvo perpildyta žiūrovais, susirinkusiais į Siurlioniečių koncertą. J. Garlos nuotrauka

Ir vėl i scena išvedamas 
choras, kanklių ir pučiamų
jų instrumentu muzikantai 
ir juos išskirsčius į abi pu
ses, kanklėms ir pučiamie
siems instrumentams gro
jant ir chorui pritariant 
i',r chorui pritariant buvo 
pašokti šie šokiai: "Suba
tėlė”, "Malūnas” ir "Kal
velis”.

Pabaigai mišrus choras 
su kanklių ir liaudies pu
čiamųjų instrumentų orkes
tru padainavo šias dainas: 
”Lietuva brangi”, J. Nau
jalio, ”Skamba, skamba 
kankliai”, "Aš nusieičiau į 
Klaipėdužę" (Baladė), so
listams Irenai Grigaliūnai- 
tei ir Algiui Gyliui daly
vaujant. ”Pasėjau linelį", 
"Nuvažiav’ tėvelis” ir "Pa- 
partelis", harm. A. Mikuls
kio.

Kiekvieną dainą ar šokį 
publiką labai įvertino ir il
gai plojo. Ir čiurlioniečiai 
matydami, kad jų dainas ir 
šokius detroitiškiai labai 
mėgsta dvi dainas net vir
šaus programos padainavo.

Už taip gražų ir puikų 
koncertą, kuriuo detroitiš
kiai geras dvi valandas ga
lėjo klausytis ir džiaugtis, 
Čiurlionio ansambliui kaip 
padėka buvo įteiktas didelis 
krepšis gyvų gėlių. Celės 
įnešė G. Sirutytė ir P. Va
siliauskas. Padėkos žodį 
čiurlioniečiams už atliktą 
koncertą ir visiems į jį at- 
vykusiems pareiškė ŠST cv 
pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas. šiuo Čiurlionio an
samblio pasisekimu labai 
rūpinasi abiejų kuopų šau
liai ir šaulės. Laike koncer
to buvo surinkta ir įteikta 
čiurlioniečiams $112.00 au
kų. Taip pat buvo pardavi
nėjamos ir Čiurlionio an
samblio išleistos plokštelės.

A. Grinius

• Lietuviškai vasarvietei 
Cape. Cod vasaros sezonui 
ieškoma šeimininkė - virėja 
ir 2 mergaitės tvarkyti 
kambarių ir padavinėti 
maistą į stalą.

Kreiptis Marija Jansonas, 
15 Rosedale St.. Dorchester, 
Mass. 02124. Tel. 288-5999.

Apibūdindamas Algirdo 
ir Kęstučio viešpatavimą, 
dr. C. R. Jurgėla pažymi, 
kad užsieniečiams sunku 
buvo nustatyti, kuris iš jų 
yra vyriausias Lietuvos 
valdovas, todėl abu buvo 
vadinami karaliais ar di
džiaisiais k u n i g aikščiais 
(This unparalleled situation 
was difficult to understand 
abroad, and both rulers 
were confusealy addressed 
as the Kings, or Grand 
Dukes, of Lithuania (pus. 
91). Po Kęstučio antspauda 
parašyta: "Grand Seal of 
King Kęstutis” ir dar kabu
tėse pridėta "Dux de Trac- 
ken". Po Algirdo antspauda 
parašyta: ”The Statė Seal 
of King Algirdas, in Old 
Slavic Characters”. Skaito
me ir tokius posakius: "Al
girdas titled himself the 
King — Grand Dūke of Li
thuania and of the Rus- 
sians”. Pus. 98); "King Al
girdas marched three times 
against Moscow" pus.100); 
"bith Kings, Jogaila and 
Kęstutis, and Princes Vy
tautas and Lengvenis sign- 
ed for Lithuania” (p. 104); 
"... on February 27, 1380, 
Jogaila, as ’magnus rex 
Littowie’, signed a two-and- 
one half month truce with 
the Livonian branch of the 
Order” (pus. 105).

Nors dr. L. R. Jurgėla 
nuosekliai tituluoja suvere
nius Lietuvos valdovus ka
raliais, tai yra anglišku 
King, bet nevengia ir Grand 
Dūke termino. Atrodo, kad 
jis tai daro, norėdamas būti 
teisingai suprastas angliš
kai skaitančiųjų, kad Lietu
vos ’Grand Dūke’ yra lygus 
angliškam ’King’.

Veikale "VILNIUS IN 
THE LIFE OF LITHUA
NIA by A. Šapoka, PHD. 
Toronto 1962. Translated in 
to English by E. I. Harri- 
son. Edited by Dr. C. R. 
Jurgėla and prof. S. Sužie
dėlis", taip pat nevengiama 
Lietuvos valdovus pavadin
ti karaliais. Ten rašoma: 
"King Traidenis (1270 — 
1282)"; "Lithuanian histo- 
ric sources of 1323, in the 
famous letters addressed to 
the Western Communities 
by King Gediminas" (18 
p.) ; "Livonian Rhymed 
Chronicle asserts that in 
1279 the crusaders cam- 
pained against Kernave — 
in the country of King 
Traidenis” (19 p.). Be to, 
paaiškinama, kad vyriau
sias Lietuvos valdovas va
kariečių buvo vadinamas 
karaliumi, o slavai ji vadi
ne didžiuoju kunigaikščiu 
(. . . supreme ruler of Li
thuania — called King in 
Western parlance and 
Grand Dūke in the Ruthe- 
nian . . .” (20 p.). Apie Jo
gailos vedybas skaitome: 
"In 1385 King Jogaila of 
Lithuania accepted the 
proffered throne of Poland 
together with the hand of 
Royal Princes Jadviga”. 
(25 p.). Kai kam atrodo, 
kad Jogailos pavadinimas 
"King Jogaila of Lithua
nia" yra perdrąsus, bet 

pats Jogaila nekartą pasi
vadino "rex".

Turime ir "A HISTORY 
OF LATVIA by Alfred Bil- 
manis 1951", kurioje ran
dame net tris žemgaliu ka
ralius: King Viesturs of 
Zemgale, King Schabe, 
King Nameitis (pus. 60, 79, 
80). Karalius Nameitis 
1279 m. du kartu nugalėjo 
vokiečių riterius. Sekan
čiais metais jis prie Rigos 
sugavo Ordino Maršalą ir 
pasiuntė jį dovanų žemai
čių karaliui Traideniui (Sa- 
mogithian King Traidenis). 
Be to, jis pamini ir: "King 
Vissevald of Latgale", 
"King Talivald. Tačiau pa
žymi, kad tai yra kilčių 
(tribe) karaliai.

"LITHUANIA 700 
YEARS" nuosekliai laikosi 
"Grand Dūke" ir "Grand 
Duchy" terminų, bet ran
dame ir tokių pareiškimų: 
"... since the center of 
government was at Vilnius, 
Algirdas enjoyed priority; 
according to contemporary 
chronicles, he was soon be- 
ing called King (the title 
was also according to Kęs
tutis on occasion)” (55 p.). 
O apie Jogailą sako: "Jo
gaila demonstraited his 
intent to accept baptism, as 
is demonstrated by his ūse 
of the Christian title "Dei 
gratia Rex Lethowye" in a 
document dated January 6, 
1384" (58 p.). Vytauto ap
šaukimas karaliumi irgi iš
keliamas: "The agreement 
was signed on the Island of 
Salynas on October 12, 
1398. between Vytautas 
and Grand Master of Order. 
The fact that Vytautas 
Signed alone on behalf of 
Lithuania. showed him as 
being an independent ruler; 
this brougth him into favor 
with the Teutonic Knights 
who, along with the Lithu
anian nobles, honored him 
by calling him King of Li
thuania" (62 p.).

Iš šių kelių pavyzdžių 
matosi, kad Lietuvos val
dovų titulavimas karaliais 
anglų kalba veikaluose nėra 
naujas dalykas. Tam pra
minė kelius dr. Owen I. C. 
Norem, dr. C. R. Jurgėla,
E. I. Harrison su dr. C. R. 
Jurgėla ir prof. S. Sužiedė
liu dr. A. Šapokos veikale.

ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA Lietuvos suvere-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

nius valdovus pavadino 
Grand Princais. Bet kažin 
ar tai gerai padaryta? ža
dama šį terminą atitinka
moje vietoje išaiškinti, bet 
kas to aiškinimo ieškos. Ar 
dauguma n e p a s i-tenkins 
pats savo supratimu? En- 
cyclopedia Britanica valdo
vų titulus taip apibrėžia: 
1. "Prince, a title of rank, 
the various uses of which 
have led to much misunder- 
standing ...", 2. "Grand
Dūke, a title of Sovereign 
princes ranking between 
Kings and dukes ...”, 3. 
"King, a supreme ruler, 
suvereign over nation or 
territory, of higher rank 
than grand dukes or other 
securel prices", 4. "Grand 
princees see Grand Dūke...”. 
Todėl gaunasi, kad, bėgda
mi nuo Grand Dūke prie 
Grand Prince, turėtume vėl 
grįžti žiūrėti tą patį Grand 
Dūke.

• Melbourne, Australijo
je, sudarytas II Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso 
komitetas iš visų Melbour
ne veikiančių lietuvių jau
nimo organizacijų atstovų. 
Komitetas aktyviai reiškia
si. Komiteto sąstatas: Hen
rikas Antanaitis — pirmi
ninkas, Paulius Jokūbaitis 
ir Ranguolė Juškaitė — se
kretoriai, Vytas Straukas 
— sekretorius spaudos rei
kalams, Rimantas Šarkis — 
parengimų vadovas, Liuda 
Baubinaitė — iždininkė, 
Vytas Špokevičius ir Rasa 
Vaitiekūnaitė — nariai. Su
sirašinėjimui adresas: D. 
Juškaitė, 26 Mulga St., Al- 
tona, Victoria, 3018.

• Studentų ateitininkų 
sąjunga gyvai rūpinasi II 
PLJK rengimu. Savo narius 
informuoja per SAS leidžia
mus biuletenius. Jaunimo 
kongreso komitete SAS at
stovauja Jolita Kisieliūtė. 
Atstovės adresas: 4938 W. 
15 St., Cicero, III. 60650.

• Didžiojoje Britanijoje 
II PLJK darbams vadovaus 
LB krašto valdybos vice
pirm. Kastytis K. Baublys. 
Jo adresas: 55 Ringmer 
Avė., London, SW. 6, Eng- 
land. Dedamos pastangos 
sudominti D. Britanijos lie
tuvių jaunimą dalyvavimu 
jaunimo kongrese.
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KAD JI BUTU
GYVA
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New Yorke

Įspūdingai praėjo ge
gužės 16 d. Kolumbo Vy. 
čių salėje, Woodhavene,
N.Y. kultūrinė popietė, 
kurią surengė ALT S- 
gos Richmond Hill sky

Rašytojas Paulius Jurkus kal
ba knygos "Kad ji būtų gyva" 
pristatyme.
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rius supažindindamas su 
E. Cekienės ką tik išleis 
ta knyga Kad ji būtų gy
va.

Su knygos autore supa 
žindino skyriaus pirm. 
J. Sirusas, kuris prave
dė ir visą akademiją.

Knygą apibudino rašy
tojas P. Jurkus palygin
damas gyvenimiškais pa
vyzdžiais. Aš,sako,prie 
tos knygos atsiradimo 
esu atlikęs Palangos Ju
zės pareigas, sukirpęs 
ir pasiuvęs jai drabužė
lį. Mat jo darbas yra tas 
puikus, tautiškais moty
vais sukurtas aplankas, 
užsklandos ir aplamai 
meninis knygos apipavi
dalinimas.

Be to, jis nušvietėkny^ 
gos turinį ir pramę. Kal
bėjo įdomiai, kondensuo 
tai todėl trumpu laiku bu
vo daug pasakyta.

Jonuškaitė ir S.

Dail. J. Bagdonas ir B. Oniūnienė knygos "Kad ji būtų gyva" plati
nimo metu.
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E. Čekienė pasirašinėja knygą "Kad ji būtų gyva". Nuotraukoje iš kairės: V. ir G. Jančiauskai, J. And
riušis, V. Gruzdys, V. Abraitis, J. Bagdonas, Šišas, V. Alseika ir A. Koncė.

Liaukutė pakaitė iš
traukų iš knygos.

Autorės pirmajai kny
gai pasirodžius ją svei
kino Lietuvos Generali
nis Konsulas A.Simutis, 
Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas, ALT S-gos Rytų 
Apyg. pirm. V. Gruzdys, 
LMKF-jos pirm. V. Jo
nuškaitė ir LB Rytų Apyg 
pirm. A, Vakselis.

Raštu ir telegramom 
sveikino 
pirm.
Vilties d-jos pirm. A. 
Laikūnas, B. ir V. Sidzi
kauskai, B. Novickienė, 
dr. V. ir B. Paprockai, 
dr. D. ir S. Jasaičiai, 
LMK Philadelphijos klu
bo vardu J. Augaitytė,

ALT S-gos
T. Blinstrubas,

L. Tamošaičio nuotraukos

I
Dalis svečių E. Cekienės knygos "Kad ji būtų gyva" pristatyme New Yorke.

Grupė dalyvių knygos "Kad ji būtų gyva” pristatyme. Iš kairės: J. 
Liaukus, A. Daukantas, S. Liaukutė, A. Vakselis, L. Stanulytė, E.. 
Liaukuvienė ir J. Černauskas.

dr. J. Balys, I. Banaitie
nė, PMT vardu G. Žilio- 
nienė, E. ir V. Bražėnai, 
P, Narvydas ir kiti.

Po akademijos buvo 
vaišės ir praktiškai su
sipažinimas su. knyga.

Žmonių atsilankė apie 
pusantro šimto. Tai bu
vo gerai organizuota, 
aukšto lygio kultūrinė 
popietė. (d)
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VIRŠUJE: Emilijos Cekienės 
knygos "Kad ji būtų gyva" pri
statymo lietuvių visuomenei 
New Yorke gegužės 16 d. gar
bės prezidiumas. Sėdiikairės: 
VLIKo pirm. dr. K.J. Valiūnas, 
V. Jonuškaitė, Lietuvos gen. kon 
sulas A. Simutis, autorė E. Če
kienė, kalba J. Sirusas, V. Gruz
dys, P. Jurkus, S. Liaukutė ir 
A. Vakselis.

Vincė Jonuškaitė skaito iš
trauką iš E. Čekienės knygos 
"Kad ji būtų gyva".

AUTORĖS

ŽODIS
Laisvė yra kiekvienos 

tautos didžiausia ir būti
niausia gyvastingumo 
vertybė, kuri mūsų tėvy
nėje jau 30 metų žiauriau
siu sovietiniu teroru pa
vergta. Sužlugdyta Lie

tuvos valstybė, žalojama 
lietuvių tautos kultūra, 
klastojama praeitis, slo
pinamos kūrybinės ga
lios, rodančios kelią į 
tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Puolamos 
ir niekinamos lietuvių 
praeities iškiliosios as
menybės ir dabartiniai 
laisvajam pasaulyje gy
veną taurūs lietuviai, ku
rių sieloje dar tebeglū
di laisvės vilties kibirkš 
tėlė ir kurie aukoja vi
sas jėgas tų siekių įgy
vendinimui, tikėdami, 
kad klasta ir smurtu iš 
Lietuvos ištremta tiesa 
ir laisvė, kaip didžiausia 
pasaulio vertybė — lai
mės ir į ją sugrįš, nes 
lietuvių tauta niekada ne* 
buvo ir nėra pasiryžusi 
žūti ar vergauti, tik lais
vai gyventi ir kurti.

Sekdama pavergtos 
Lietuvos spaudą, bodė- 
jausi okupanto skelbia
mais Lietuvos žmonėms 
straipsniais, niekinan
čiais visa, kas yra susi
ję su nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimu, klas
ta ir melu garbinančių 
okupanto vergiją, negalė
jau likti tų mūsų tėvynės 
gyvenimo apraiškų pa
syvi stebėtoja, todėl 
ėmiausi plunksnos, 
stengdamasi atskleisti 
laisvajam pasauly gyve
nantiems lietuviams, 
ypač jaunajai kartai bent 
mažą dalelę tiesos.

Didžiai vertindama 
moterų įnašą visose veik
los srityse ir, matyda
ma, kad jos visur ir visa
da užmirštamos, nepas
tebimos, savo raštuose 
stengiausi daugiausia 
jas atžymėti.

Gerai žinome, kad 
joks darbas negali būti 
atliekamas tik vieno žmo 
gaus, todėl ir šią kny
gą ruošiant aš susilau
kiau nuoširdžios talkos 
iš eilės žmonių, iš ku
rių čia esantiems reiš
kiu nuoširdžią padėką:.

Rašytojui Pauliui Jur
kui už meninį knygos api
pavidalinimą, kuris taip 
pat negailėjo laiko skai
tydamas giliau žvelgti į

turinį ir čia pareikšti 
savo nuomonę.

Reiškiu nuoširdžią pa
dėką ALT S-gos Rich
mond Hill skyriaus val
dybai, kuri pirmoji ati
darė šiai knygai duris į 
lietuvių visuomenę, Val
dybos pirmininkui p. Jur
giui Sirusui už vadovavi
mą šiai akademijai, dail. 
Juozui Bagdonui už at
liktą didžią to organiza
cinio darbo naštą. Lie
tuvos operos veteranei 
p. Vincei Jonuškaitei ir 
jaunimo atstovei Snie- 
gutei Liaukutei. Poniai 
Elenai Sirusienei, B. 
Oniūnienei ir kitoms po
nioms už rūpestį vai
šėmis.

Dėkoju visiems čia ne - 
santiems už atsiųstas gė-

les ir sveikinimus Dar
bininko ir Dirvos redak
toriams už pirmąjį šil
tais žodžiais knygos su
tikimą ir visoms vieš
nioms bei svečiams sa
vo atsilankymu parodžiu- 
siems dėmesio lietuviš
kam žodžiui, ypač to
kiam nepalankiam ore.

Ačiū, ačiū.

FLUSH DOOR
ASSEMBLY FOREMAN 

Lavonia woodworking plant 
needs experienced man, top 
pay and top benefits.

Call Mr. Shaffer at 
(313) 422-7400 

LIFETIME DOOR CO. 
12500 Marriman Rd. 
Lavonia, Mich. 48150 

(39-42)

SIŪLOME ĮSIGYTI SIUOS 

VILTIES LEIDINIUS
j. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.

160 psl.........................................................$3.00
čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl.............$5.00E.

S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į. LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. Kietais viršeliais. 526 psl.............$6.00

J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 
žlugimo. 408 psl......................... $5.00

R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 
okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 
domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje. 
216 psl. $3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .... dol. ir prašau atsiųsti
SIMASegz.

egz. KAD JI BŪTŲ GYVA
egz.

man:

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ $
egz. AGONIJA $
egz. REZISTENCIJA $
egz. DRAUGAS DON CAMILLO $

Mano adresas:
(pavardė ir vardas)

adresas:
(namo numeris ir gatvė)

adresas:
(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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NUSKANDINTO ŽIEDO NOVELES
Nidos leidykla (Angli

joje) su 1970 metų data 
(viršelyje 1971) išleido 
Juozo Tininio penkioli
kos novelių rinkinį.

Dar neseniai teko ap
tarti ir pasidžiaugti Ti
ninio romanu Dailininko 
žmona, kur grakščiam e 
junginyje autorius suly
dė švelnų, užslėptą sar
kazmą, kartais melan
choliškas nuobėgas į eg
zotinę Australijos gam
tą, kartais aštrų piūvį 
per kengūrų kontinento 
žmogaus dvasią ir dau
giur žvelgė per grotes
kinę linzę.

Dabar Tininis stovi 
prieš skaitančią ją audi
toriją su nauja knyga, su 
penkiolikos novelių rin
kiniu.

Perskaičius penkioli- 
ką trumpų, labai konden
suotų ir tiksliausia to 
literatūrinio žanro pras
me tikras noveles ima 
apgailestavimo pojūtis: 
kodėl tik penkiolika? Da - 
lykai tokie, daugiur be
veik šedevriškai puikūs, 
taip žinoviškai išieško
ti žanro atžvilgiu, taip 
mopasaniškai žaismin
gi, atsimenant pirmąjį 
Maupasant’o novelių pe
riodą, tokio blizgančiai 
- nušlifuoto (floberiško) 
sakinio, kad ir vėl ima 
klausimas: kodėl tik pen
kiolika, ne sakysime, dvi
dešimt penki?

Su šiuo rinkiniu Tini
nis susikūrė puikaus no- 
velisto titulą. Šiam la
bai sunkiam žanrui mū
sų padangėje vis kaž ko 
trūko. Kartais jis buvo 
per sunkus, kartais per 
plačios apimties ties dės
toma tema, kartais jam 
trūko sakinio konden- 
suotumo, kartais sušlu
buodavo tipinga finalinė 
atmazga. Šiam žanrui pa
sekti ir studijuoti rašy
tojai dažnokai naudoja 
modernius užsieniečius, 
jau praradusius sąsają 
su klasiška, prancūzų iš - 
kelta į šedevrinį aukštį, 
novele. Okupuotoje Lie
tuvoje tikros novelės žan
ras visiškai prarastas, 
jį užgožė apsakymas ir 
apysaka. Čechovas, ku
ris rusams yra novelės 
diktatas, nebuvo pran
cūziškojo stiliaus nove
lės meistras.

Savo Nuskandintas žie 
das rinkinyje Tininis at
siremia įnovelės meist
riškumo šaltinius, įpran- 
cūzus. Skaitytoją iškar
to suima didžiulis nove
lių fono diapazonas. Jis 
be galo įvairus laiko

tarpio, geografinės ap 
linkos, tipų pas i rinkimu. 
Kaž kaip neįtikimai ap7 
gaulingai suskamba toks 
platus fono pristatymas 
tiktai penkiolikoje nove
lių. Ir knygą perskaičius 
atrodo, kad skaitytojas 
skaitė kelioliką knygų. 
Bet ne fonas sudaro no
velės esmę. Novelės es
mę sudaro momentališ- 
kas autoriaus įvadas į 
vyksmą, kur personažai 
ateina iš karto sū savo 
siekiu ir savo proble
ma, vos nuskamba pir
mieji veikalo sakiniai.

Šviesa, kuri nušvie
čia trumpą kūrinį, yra 
autoriaus požvelgis įnuo - 
tykį, dėstomą kūrinyje. 
Čia Tininis puikus. Vie
nur tai grynai sarkastiš
kas šypsnis. Kitur gro
teską ryškina herojų san
dūrą. Kartais į mus pa
dvelkia melancholija, 
ypač kada liečiama gam
ta.

Novelė ieškant brang 
akmenių sklidina nera
maus žmonių erzelio gre
ta didingos ir amžinos 
australiškos dykumos 
gamtos. Ši novelė, kuri 
savo plotyje dvelkia į 
mus lyg ir nuotykingo 
miniatiūrinio romano 
dvasia, savo esme įsi
rikiuoja į novelę tiktai 
trimis paskutiniais žo
džiais. Tie trys paskuti 
niai veikalo žodžiai atei 
na į skaitytojo sąmonę 
taip staiga ir taip par- 
blškiančiai, tartum šū
vis ties ausimi.

Novelė Anna Sorgen, 
kupina kilnaus graudu
lio, kontrastuoje su Nak 
ties Paukščiu. Autorius 
tai išgavo priešpasta- 
tęs motinišką kilnumą 
žmonių lėkštuimui. Lili 
ta žavi savo biblišku mo 
tyvu, kurio išvados nie 
kas nenuginčys. Prancū 
ziška skrybėlaitė yra ti 
pnga groteską ir Julijos 
paslauga yra feljetoni- 
nio pobūdžio novelė. Ai- 
cha, Veni Creator, Tes
tamentas, Vanda, Alpių 
vėjas, Meilės matamor- 
fozės, Nuskandintas žie
das, Gyvenimo tikslas, 
Nepripažinta poetė, yra 
likusių novelių - pavadi
nimai.

Jos visos (novelės) tu
ri savo kondensuotumą 
iki maksimumo. Tam at
siekti autorius niekur 
‘'neužmiršo” pabėgti, 
nors aplinkybės vilioja, 
į plačias lankas, pratur 
tinti kūrinį platesniu fo
nu, herojaus biografiniai 
daviniai, susižavėti gam-

THE STROH QREWERY COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 48226

ta. Tos ydos vis ir vis 
mūsų novelės tipe veika
lą išmuša iš savo žanro 
ir suartina su apysaka 
arba mini-romanu.

Tininis, kartu, yra di
delis realistas. Jis ne
mėgsta savo novelei už
mesti kokią įtartiną abs
traktinę, egzistencinę ar 
mistinę skraistę. Visos 
penkiolika šio rinkinio 
novelių išlaikytos sod
raus realizmo fone. Jų 
siužete neišduota klasi
kinė novelės dogma: sku
biai sumegsti dėstymą, 
duoti veidų ir interesų

BELEDZIAI 
ŠALDYTUVAI
Dabar yra lengvas būdas iš

laikyti jūsų Stroh’s alų maloniai 
šaltą visą popietę.

Mūsų aluminiaus izoliuotame 
Stay Cold Pack.

Tik pasitikrinkit, kad visa dėžė 
būtų maloniai šalta. Tada alus

pasiliks viduj toks ištisas valan
das.

Bet atsiminkite, mes nesako
me, kad Stay Cold Pack pilnas 
Stroh’s yra malonesnis negu šal
dytuvas pilnas Stroh’s.

Bet tiktai tikrai padaro skirtu
mą jį nešiojant.

Stroh’s ... Vienas alaus mėgėjas kitam.

profilį, atpasakoti įvy
kio škicus ir trenkti at- 
mazgos akordu.

Nuskandinto žiedo rin
kinys dvelkia į mus savo 
tikru žanru, kur anksty
vos prancūziškosios no- 
velės renesansas, atei
na į mus estetiškai iš
ieškota forma. Žmonių 
tipas, nuo kilniai dvasi
nio, iki gyvuliškai-ne- 
švaraus, nužengia per 
tuos penkioliką dalykų, 
ir susidaro keista iliuzi
ja, tartum paskutinį šio 
rinkinio puslapį užver

tęs, esi perskaitęs pen- • Apdraudos reikalais ge- 
koliką knygų. rištinius patarnavimus gau

site kreipdamiesi į Z. (%e- 
Jurgis Gliaudą lenį tel. 531-2211.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

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

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

M. VENCLAUSKAS

SEKMINIŲ SŪRIS
(2)

Prie pat vieškelio, prie paežerės pelkių, dunk
sojo kalnelis, kurio viršūnėje sviro du seni kryžiai
— žmonės tą kalnelį vadino kapukais. Plačiai skli
do kalbos, kad ten naktimis vaidenasi. Žiūrėk tai 
paukštis, pakilęs iš kapukų skrenda pažemiais pas
kui keleivį, keistai klykdamas, kol trenkęs sparnais 
į nugarą pradingsta, tai čia velnias, pasivertęs į 
ožį, bliaudamas išlenda iš pelkyno ir paskui seka, 
o kai jau trenks į pakinklius savo ilgais riestais ra
gais, tai ir stipriausią iš kojų išverčia. Kai kada pa- 
sirodą ant kaukų nekrikštyti vaikai ir prašą krikš
to.

— Ką aš dabar daryčiau, jei man pasivaidentų?
— galvojo Pranukas, kai jau aiškiai vakaro danguje 
galėjo matyti kapukus su dviem kyšinčiais iš tamsų 
kryžiais. Jei ne patvinusios pelkės ir pilni vandens 
platūs grioviai, — duotų gerą pusratį į šalį ir ap
lenktų kapukus. Griovį gal ir perbristų, bet jau iki 
pažastų, turbūt, sušlaptų, o pelkės — bala žino, juk 

gali ir į duburkį įkristi. O jau tamsoka.
— Eisiu tiesiai ir nežiūrėsiu įkapukus, — drą

sino save.
Ir, nuleidęs galvą, žengė kita puse kelio, palei 

griovį, kad tik toliau nuo kapukų. Bet juo labiau sten
gėsi nežiūrėti į kapukus, tuo labiau darėsi baugu, ir 
jį traukte traukė pakelti akis ir pažvelgti: o gal jau 
ten kas stovi... Ir prieš savo norą jis skersom 
akim pažvelgė į kapukus. O, baisioji valanda!... 
Pranukas sustingo vietoje ir pajudėti nebegali, tik 
pajuto lyg plaukai kužda ant galvos. Velnias!... Aiš
kiai matė šešėlį su ragais ir su barzda. Pakilo iš 
žemės ir bandė lipti į kryžių. Va, ir vėl pakilo... 
Velnias! Kur dabar dingti? Pajuto jį šaltas prakai
tas išpylė. Bėgti atgal? — ims vytis. Vistiek blo
gai. Bet nėr kitos išeities. Jau atsigręžė ir buvo 
bebandąs bėgti atgal, staiga iš už krūmo,kito j pu
sėj kelio, prietemoje pakilo kažkokia juoda šmėkla

— Aaai... — suriko Pranukas ir šoko stačiai į 
griovį, nes nepajėgė peršokti. Supliauškėjo iki 
juosmens vandeny ir, visas drebėdamas kopė į ki
tą griovio krantą, dešinėje rankoje dar tebelaikyda 
mas sūrį.

— Pranuk, ar ne tu čia? — staiga išgirdo pa
žįstamą balsą.

— Mama! — suriko vaikas dar tebekalendamas 
dantimis iš baimės ir šoko atgal į griovį, džiaugsmo 

pagautas.
— Kaip čia dabar atsitiko? Ko tu bėgai nuo ma

nęs?
— Vai, mamyte, aš maniau, kad šmėkla... Bai

siai nusigandau, — verkdamas kabaravosi į krantą 
visas šlapias Pranukas.

— Duok ranką.
Ir motina, ištiesusi ranką, padėjo jam išlipti į 

krantą.
— Kur dabar dingsi visas šlapias?
— Išdžius. Tik nusigandau...
— Bet ko tu taip nusigandai? Kaštavę įbaugino?
— Aš pamačiau velnią prie kryžiaus...
— Cha, cha, cha, nusijuokė mama, — tau tik 

taip pasirodė.
— Aš nežinau... mačiau velnią su ragais, su 

ausimis ir su barzda. Išlindo iš žemės ir lipo į krys 
žiu... Tikrai mačiau.

— Negali būti. Velnias į kryžių nelips.
— Bet aš mačiau, — tvirtino Pranukas,.
— Taip tau pasirodė. Gal ožką pamatei? 
Pranukas lyg suabejojo.
— Kur dabar dingsi? — susirūpino motina. Nu

šalsi ir gausi slogą.
— Bala neims. Jau ne sykį lietus buvo per

merkęs prie bandos, bet nieko neątsitiko. Tik sūrį, 
tur būt, sutrupinau. Tau nešiau.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRUSIŲJŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

L.V.S. Ramovė Clevelan
do skyriaus valdyba 1971 
m. gegužės mėn. 29 d., šeš
tadienį, 2 vai. p. p. iš Nau
jos parapijos bažnyčios va
žiuoja aplankyti mirusiųjų 
kapus. Prašoma dalyvauti 
narius ir giminės.

Sekmadienį, gegužės 30 
d. tuoj po pamaldų 12 vai. 
iš Šv. Jurgio parapijos baž
nyčios važiuojame į mauzo
liejų aplankyti Lietuvos 
Prezidento Antano Smeto
nos kapo.

Pirmadienį, gegužės mėn. 
31* d., 9 vai. ryto pamaldos 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, už mirusius narius. 
Skyriaus nariai renkasi 8 
vai. 15 min. Dalyvausime su 
vėliava kartu su Amerikos 
veteranais vėliavos pakėli
me. Po pamaldų prašome 
dalyvauti Amerikos vetera
nų ruošiamuose pusryčiuo
se. šeimai 1 dol. Narius, gi
mines ir pažįstamus prašo
ma kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

L.V.S. Ramovė 
Skyriaus Valdyba

• Kun. Gintautas Saba- 
taitis, S. J. išstojo iš lietu
vių jėzuitų ir šv. Tėvas, jo 
paties prašymu, suteikė at
leidimą nuo visų aktyvių 
kunigo pareigų ir įsiparei
gojimų. Gintautas Sabatai- 
tis dabar ruošia doktoratą 
klinikinėje psichologi joje 
Case Western Reserve Uni
versitete, Clevelande, ir 
dirba Veteranų ligoninėje.

• Superior Savings and 
Loan Assn. visi skyriai 
Clevelande. dėl Memorial 
Dav šventės, ši šeštadieni, 
gegužės 29 d. ir pirmadieni, 
gegužės 31 d. bus uždaryti 
ir bankinės operacijos ne
bus atliekamos.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
‘Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIRVA

Pirmosios komunijos ir sutvirtinimo sakramento suteikimo proga, šv. Jurgio parapijos salėje įvyko 
iškilmingi pietūs, kuriuose dalyvavo vysk. V. Brizgys. Prie garbės stalo sėdi iš kairės: M. Bankaitytė, 
K. Kuprevičiūtė, A. Muliolienė, kalba mokyklos vedėjas Joga, kleb. kun. B. Ivanauskas, vysk. V. Briz
gys ir dr. K. Pautienis. V. Bacevičiaus nuotrauka

• Zigmas Raulinaitis, Ka
rio redaktorius, praėjusį 
savaitgalį iš New Yorko 
buvo atvykęs į Clevelandą, 
dalyvauti brolio A. A. Vy
tauto Raulinaičio, prieš tris 
metus žuvusio paminėjime.

• Peter W. Urban, staiga 
mirė nuo širdies smūgio 
gegužės 6 d., sulaukęs 62 
metų amžiaus, išgyvenęs 
Clevelande 45 metus. Pa
skutinius dvejus metus gy
veno nedideliame ūkyje Mil- 
lersburg, Ohio.

Jaunystėje jis studijavo 
lituanistiką ir tuo klausimu 
yra parašęs keletą straips
nių, be to, bendradarbiavo 
Dirvoje, turėdamas savo 
skyrelį anglų kalba. Taip 
pat dirbo kaip vertėjas — 
pagelbinis redaktorius Lie
tuvių Dienų žurnale.

Velionis paliko vieną se
serį Antoinette Mellersbu- 
ry, kitą seserį Elsie Sepic, 
gyvenančią Pasodenoj, Cal., 
kuri buvo atskridusi į lai
dotuves.

Po pamaldų šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, Glen- 
mount, Ohio, velionis palai
kai buvo palaidoti gretimo
se kapinėse, dalyvaujant 
artimiesiems ir draugams,

• JAV ir Kanados ukrai
niečių 22-ras metinis suva
žiavimas įvyksta gegužės 
29-30 d. Parmoję Memorial 
Hali.

Šiame suvažiavime bus 
paminėta ukrainiečių poe
tas Lesi j a Ukrainka 100 
metų gimimo sukaktis. Ji 
mirė 1913 m. palikdama di
delį įnašą ukrainiečių lite
ratūrai.

Iškilmės prasidės gegužės 
29 d., 10:30 v. ryto Parmo
ję, Memorial Hali, 6617 
Ridge Rd.

Vakare 7:30 v. Parma 
Senior High School įvyks 
koncertas, kurį išpildys De
troito, Chicągos ir Toronto 
ansambliai.

S u v a ž iavime laukiama 
apie dešimt tūkstančių sve
čių.

• Specialus autobusas į 
Zoologijos sodą iš Public 
Sųuare važinės nuo gegu
žės 30 d. iki rugpiūčio 31 d. 
s e k m adieniais, šventadie
niais ir antradieniais. Dėl 
smulkesnių informacijų tei
raukitės tel. 621-9500.

• Frederick J. Blake, kaip 
praneša Centrai National 
Banko prezidentas John A. 
Gelbach, paskirtas naujai 
įsteigtai pozicijai senjoru 
viceprezidentu korporacijų 
ir miesto reikalams. Blake 
iki šiam laikui vadovavo 
vieno banko dviem preky
bos departamentams, kur 
buvo aptarnaujamos finan

Clevelando skaučių Neringos tunto sueigoje gegužės 17 d. davė 
įžodį jaun. skautės V. Janavičiūtė iŠ Akrono. V.S. A. Šenbergienė 
užriša savo anūkei kaklaraištį. V. Bacevičiaus nuotrauka

sinės Clevelando korporaci
jos. Jis dirba su Centrai 
National Banku nuo 1953 
m. ir yra labai kvalifikuo
tas šiai naujai vietai.

F. J. Blake gyvena Pep- 
per Pike ir yra Vermilion 
J a c h t klubo komandoras. 
Centrai National Bankas 
savo skelbimais remia Dir
vą. ’

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, gegužės 27 d., 8 v. v. 
įvyks imtynės tarp š. Ame
rikos čempiono Johnny Po- 
wers ir vokiečių žvaigždės 
Waldo von Erich. Be to, bus 
ir kitų imtininkų. Bilietai 
nuo 4 iki 2 dolerių.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
_ _  KALENDORIUS_ _ _

BIRŽELIO 20 D. L.V.S. Ra- 
movės ..gegužinė p. Visockio so
dyboje.

LIEPOS 18 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus geguži
nė.

RUGPIŪČIO 8 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo gegu
žinė šv. Juozapo parke.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

NAMŲ RUOŠA IR 
PAGELBA VIRTUVĖJE
Mes esame suinteresuoti samdymu 

žmonių, kurie norėtų dirbti pilnu ar
ba daliniu laiku, bet negalėjo gauti 
darbo dėl kalbos nemokėjimo. Jūs 
būsite išmokinti darbui virtuvėje ar 
namų valymo darbams mokančio jū
sų kalbą. Mes taip pat galėtume pa
dėti jums išspręsti susisiekimo pro
blemas.

SUBURBAN PAVILION, INC. 
20265 EMERY RD. 475-8880

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

LIETUVIŲ FONDO 
pirmoji JAV rytų pak
raščių konferencija įvy
ko š.m. gegužės 15 d. 
New Yorke. Dalyvavo 
Liet. Fondo vadovai, at' 
vykę iš Chicągos: Tary
bos pirmininkas dr. G. 
Balukas, valdybos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis, Fon
do steigėjas, dr. A. Raz
ma ir Investacijų komi
sijos pirm. H. Daras. Po
sėdžiuose, šalia Fondo 
vadovų iš New Yorko, 
narių iš aplinkinių vieto - 
vių dalyvavo ir visa eilė 
žinomų ne tik New Yor
ko lietuvių veikėjų. Bu
vo atvykęs Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke A. 
Simutis, Vliko pirm. J.
K. Valiūnas, JAV LB Val
dybos pirm. V. Volertas 
ir kt. Visi jie, L. Fondo 
pastangas finansiniai 
šelpti lietuvybės išlaiky
mą Amerikoje, jaunimą, 
lietuviškas mokyklas, ap
lamai — stiprinti lietu
vių kultūros barus šia
me krašte — nuoširdžiai 
sveikino ir L. Fondui lin
kėjo sėkmės ateity, jam 
greičiau pasiekti užsi
moto tokslo — surinkti 
vieną milijoną dol.

Konferencijai pirmi
ninkavo, pasikeisdami 
Vliko Valdybos narys R. 
Kezys ir J. Brazauskas, 
prezidiuman dar buvo pa
kviesti A. Rugys ir J. 
Vytuvienė — sekretorė.

L. Fondo konferenciją 
New Yorke atidarė dr. J. 
Kazickas, vadovaująs L. 
Fondui New Yorke. Jis 
džiaugėsi, kad L. Fondas 
pasigėrėtinai auga, nuga
lėjęs net 1969-70 m. sun
kumus , į kuriuos buvo pa
tekusios panašios JAV 
organizacijos.

Sekė L. Fondo vadovy
bės pranešimai. Tary
bos pirm. dr. G. Balu
kas pažymėjo, kad Fon
dui ypatingai rūpi lietu
vybės išlaikymas išeivi
joje. Akys nuolat kryps
ta į jaunimą. Per apie 9 
metus L. Fondas lietuvių 
kultūros vertybėms jau 
yra paaukojęs apie 132. 
000 dol. Balukas atkrei
pė dėmesį, kad lituanis
tams remti Fondas pa
rėmė Chicągos universi
tetą, be to, Fordhamo 
universiteto lituanisti
kos kursams, šią vasa
rą, paskirta 4,500 dol.

L. Fondo Valdybos 
pirm. dr. K. Ambrozai
tis apžvelgė bendrą L. 
fondo padėtį. Per aštuo
nerius metus narių skai
čius pakilo iki 2.800. L. 
Fonde dalyvauja 165orga
nizacijos. Daugiausia, iš 
paskirų profesijų, yra su 
aukoję JAV lietuvių gydy
tojai — jų įnašai sudaro 
per 108.000 dol. —tai su 
daro 17 proc. visų aukų. 
Toliau seka kunigai, in
žinieriai, architektai ir 
kt.

Fondo Investacijų ko
misijos pirm. H. Daras

NEW YORKE
plačiai apžvelgė Fondo 
finansine istoriją bei 
nuolatinį augimą. Dabar 
Fondas jau yra sutelkęs 
per 675.000 pagrindinio 
kapitalo. Fondas kasmet 
daugiausia lietuvių kultū 
rai augti paskirsto, iš 
nuošimčių, po 31,000 ir 
pan. dol., tuo tarpu pra
šančių paremti bendra 
suma siekia net 100.000 
dol. Fondui pasiekus vie
ną mil. dol., metinė pa
ramos suma sieks 50. 
000 dol. Diskusijų metu 
pabrėžta: po žydų, jokia 
kita tauta neįstengia pa
rodyti tokio entuziazmo, 
kaip lietuviai. Tokio Fon
do neturi jokia kita tau
tybė JAV-se

Apie Fondo pelno pa
skirstymą kalbėjo, vi et o „ 
je negalėjusio atvykti dr. 
J. Valaičio, — Fondo 
steigėjas dr. A. Razma.

Rezoliucijų komisija 
— pirm. dr. V. Paproc
kas, nariai A. Sabalis ir 
J. Maurukas — pateikė 
suvažiavimo rezoliuci
ją. Joje iškelta Fondo 
reikšmė, sutarta kad 
Fondas ugdo lietuvių kul
tūrą ir remia lietuvy
bės išlaikymo pastan
gas.

Posėdžio metu buvo 
premijų įteikimo iškil
mės. Rašytojui Kaziui 
Bradūnui, atvykusiam iš 
Chicągos, buvo įteikta 
Liet. Rašytojų Draugi
jos metinė premija, už 
jo naują knygą "Done
laičio kapas”. Premi
jos mecenatas — L. Fon
das, dabar kasmet rašy
tojų premijoms skiriąs 
po 1.000 dol. Premiją 
įteikiant, kalbėjo L. Ra
šytojų D-jos pirm. T. 
L. Andriekus, OFM ir 
laureatas K. Bradūnas. 
Andriekaus žodžiais, 
garbė L. Fondui, nes jis 
įvertino kūrybos jėgą tau
tai. K. Bradūnas pažymė
jo, kad "stebuklais kar
tais galime tikėti — ir 
L. Fondas yra tokiu ste
buklu". 4,500 premiją — 
aukų paremti lituanisti 
kos kursams Fordhamo 
universitete, dr. Balu
kas įteikė L, Bendruome
nės pirmininkui Vyt. Vo- 
lertui.

L. Fondo pirmasis ry
tų pakraščių sąskrydis 
baigtas banketu, su me
nine dalimi. Jo metu L. 
Fondui buo surinkta 
7.280 dol. (E)

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Garsaus Cape Cod Ku

rorto Lietuviškos Vasarvie
tės Vilos Audronė savinin
kai Dr. Ed. ir Marija Jan
sonai praneša, kad vila 
Audronė šiemet atidaroma 
vasarojimui nuo birželio 
mėn. 26 dienos iki rugsėjo 
mėn. 18 d. ir jau dabar pri
ima užsakymus. Kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale St., Boston, Mass. 
02124, tel. (Area 617) 
288-5999.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu 
tekančiu vandeniu kainuoja tarpe $45.00 ir $55.00 
savaitei dviem asmenim.

Atdari nuo Memorial dienos iki pirmo spalio.
EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI

Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė., Ocean City, 
New Jersey 08226

Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221
Area Code 609
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. Jonas Balys, Naujosios Vilties žurnalo vyr. redaktorius, ALT 
S-gos seime Philadelphijoje, šį šeštadienį, gegužės 29 d. skaitys 
paskaitą "Tautinė idėja lietuviškos išeivijos veikloje".

• Kazimieras Nausėdas, 
senas tautininkų veikėjas, 
buvęs Vairo redaktorius, 
dabar gyvenąs Venezueloje, 
atsiųstame redakcijai laiš
ke prašo seime sveikinti vi
sus tautininkus ir pasakyti, 
kad jo širdis plaka su jais. 
K. Nausėdas žada, kai bū
siąs kiek laisvesnis, para
šyti Dirvoje seriją straips
nių, išaiškinant nihilizmo 
d i m ensijoje besipblaškan- 
tiesiems kas yra tautinin
kas.

• ALT S-gos Los Ange
les skyrius, vietoj gėlių vai
niko ant velionės a. a. Sofi
jos šešplaukienės kapo, pa
skyrė tautinei spaudai pa
remti — Dirvai auką 15 do
lerių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Santa Monikos Amer. 
Lietuvių Klubas visuotina
me susirinkime balandžio 
16 d., į naują valdybą išrin
ko sekančius klubo narius, 
kurie pasiskirstė pareigo
mis sekančiai:

Valdybos pirmininkė — 
A. Devenienė, I vicepirm. 
— A. Markevičius, II vice

pirm. — H. Balcerienė, val
dybos sekretorius — dr. K. 
Alminas, protokolų sekreto
rė — E. Gedgaudienė, iždi
ninkė — L. Graužinienė ir 
valdybos narys — E. Sin- 
kys.

Į Revizijos Komisiją yra 
išrinkti: E. Balceris, V. 
Hriškevičius ir V. Lember- 
tas. (eg)

NEW YORK TIMES APIE
KAŠUBUS

”New York Times” dien
raštis š. m. gegužės 11 d. 
paskyrė daugiau pusės pus
lapio aprašyti menininkų, 
skulptorių Vytauto ir Alek
sandros Kašubų buto įren
gimams New Yorke. Dien
raštis pateikęs tris buto 
nuotraukas, atkreipė dėme
sį į Lietuvoje gimusių, kaip 
nurodyta, lietuvių meninin
kų sumanumą bei išradin
gumą.

KUR ATOSTOGAUTI?
Maloniai savo atostogas 

prie atviros jūros pliažo, 
pušų pavėsyje, praleisite 
gražioje lietuviškoje dr. Ed
vardo ir Marijos Jonsonų 
vasarvietės viloje Audronė,

PADĖ k a
Su dideliu dėkingumu prisimename gausų 

mano a. a. brolio
KUN. DR. STASIO VALIUŠAIČIO 

ir musų šeimos draugų būrį, kurie pagerbė jo at
mintį ir kartu ištiesė ranką jo giminėms skausmo 
valandoje.

Visiems dalyvavusiems atsisveikinime, Šv. 
Mišiose, palydėjusiems jį paskutinėje žemės ke
lionėje, pareiškusiems jam pagarbą užuojautomis 
artimiesiems ar aukomis lietuviškiems reikalams, 
užsakiusiems šv. Mišias už jo vėlę ar gėles laido
tuvėms, reiškiame širdingiausią padėką.

Ypatinga padėka Prelatui Jonui Balkūnui už 
religiniai - patriįotinį pamokslą ir visiems lietu
viams dvasiškiams dalvvavusiems laidotuvėse.

Didelis ačiū Gen. Konsului Anicetui Simučiui 
ir kitiems kalbėtojams tariusiems atsisveikinimo 
žodį šermenyse.

Juozas Vahušaitis še’mos ir 
giminiu čia ir Lietuvoje vardu.

KUN. DR. STASIUI VALIUŠAIČIUI 
mirus, jo broliui JUOZUI ir poniai JANINAI 
VALIUŠAIČIAMS ir visiems kitiems velionio ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu su 
jais liūdime

Regina ir Juozas Jurkūnai 
su sūnumis

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ 
SĄJUNGA

SAVO SUVAŽIAVIMO PROGA 
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

BALIU
GEGUŽĖS 29 DIENĄ

PHILADELPHIJOJE r

SHERATON HOTEL,
1725 J. F. KENNEDY BLVD.,

Pradžia 8 vai. vakaro. Baliaus metu gros 
neolituanų orkestras iš Chicagos ir 

dalyvaujant solistei Vandai Stankienei.
ĮĖJIMAS 12 DOL. ASMENIUI.

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. 
Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos Seimo 
rengimo Komiteto pirmininką Vincentą Gruzdį, 1025 
W. Wingohocking St., Philadelphia, Pa. 19140, telef. 
GL 7-1533 ar skyriaus pirmininką Vytautą Matonį, 
872 N. Woodstock St., Philadelphia, Pa. 19130, telef. 
CE 6-7923.

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir 
iš visos Amerikos. Rūbai vakariniai.

Osterville Cape Cod, Mass.
Vila Audronė savo jaukia 

ir ramia aplinkuma, parku 
ir gamtos grožiu, artimu 
(vos 7 min. pėsčiom) šilto 
vandens atviros jūros pa
plūdimiu ir geru lietuvišku 
maistu — tikrai primins 
jums Lietuvos Palangos pa
jūrį ir suteiks ramų ir svei
ką poilsį per atostogas.

Kad užsitikrinti vietą va
sarojimui, prašoma iš anks
to užsisakyti kambarius, 
nurodant tiksliai atvykimo 
ir išvykimo datas ir žmonių 
skaičių (jei vaikai, ir jų 
metus). Gausiom šeimom ir 
vaikams iki 10 metų daro
ma nuolaida.

Daugumos svečių pagei
davimu, maistas duodamas 
du kartu per dieną, — pus
ryčiai 9 vai. ryto ir pietūs 6 
vai. vakaro, — kad svečiai 
galėtų daugiau laiko skirti 
pasimaudyti, pabuvoti pa
plūdimy ir gražiomis apy
linkės vietoms aplankyti.

Savaitė normaliai prasi
deda ir baigiasi šeštadie
niais, o kitu laiku pagal su
sitarimą.

Vasarojimui vasarvietė 
atidaroma nuo birželio 20 d. 
iki rugsėjo mėn. Darbo Die
nos (Labor Day).

Dėl užsakymų kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale St., Boston, Mass. 
02124. Tel. 288-5999, o po 
birželio 15 d. tiesiai į vilą 
Audronė, Cape Cod, Mass. 
02655, tel. (617) 428-8425.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
K. Pautienis, Cleveland .. 10.00 
A. Jurgėla, Glendale ........ 7.00
A. Tveras, Chicago........ 10.00
S. Rydelis, Cleveland .....  1.00
A. Sabaliauskas, Phila. .. 4.00 
A. Pustelnikas, Chicago .. 5.00 
J. Urbaitis, Toronto........ 7.00
St. Butkaus Šaulių

Kuopa Detroite ...... 10.00
Jūrų Švyturio Šaulių

Kuopa Detroite ...... 10.00
Detroito Skautai ............ 5.00
J. Našliūnas, Chicago .... 2.00
K. Budrys, Strongsville .. 5.00
J. Urbonas, Dayton ...........2.00
V. Jokūbaitis, Cleveland 5.00

Musų skyriaus narei
SOFIJAI ŠEŠPLAUKIENEI

mirus, jos vyrui pulk. IGNUI ŠEŠPLAUKIUI, sū
nui TADUI ir dukrai AUKSEI su šeima skausmo 
ištiktiems gilią užuojautą reiškia

ALT S-gcs Los Angeles Skyrius

A. A.
STASYS ORENTAS 

gyveno 6634 So. Campbell Avė., Chicago, III. 60629. 
Mirė gegužės 23 d., 8 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje 1907 m. rugsėjo 19 d. Jur
barke. Amerikoje išgyveno 22 metus. Liko dide
liame nuliūdime žmona Viktorija Sabaliauskaitė- 
Orentienė, sūnūs Romas ir Ratutis, marti Danutė, 
anūkai Linas ir Paulius, kiti giminės: kun. Anta
nas Sabaliauskas, Paulina (Sabaliauskaitė) ir Ed
vardas Damskai, Lietuvoje motina, brolis Vladas, 
seserys Elena ir Zofija su šeimomis. Kiti giminės 
kun. Eugenijus Sabaliauskas, Juozas Sabaliauskas 
su šeima, Regina (Sabaliauskaitė) ir Vladas Pet
rašiūnai su šeima, Kanadoje pusbrolis Juozas De- 
mereckas su šeima ir kiti giminės ir draugai. Ve
lionis priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei Są
junga.

Pašarvotas Petkaus laidojimo koplyčioje 
2533 W. 71 St. Laidojamas ketvirtadienį, gegužės 
27 d. po pamaldų iš šv. P. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios, šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka
žmona, sūnus, anūkai, giminės

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. 
Tel. 476-2345.

Solistė Vanda Stankienė.
susitikti senai matytų draugų bei pažįstamų atvykusių

V. Ambraziejus, Newark .. 1.00
P. Rulis, New Port Richey 2.00
J. Kriščiukaitis, Avon..... 2.00
W. Žiogas, Orefield.........  2.00
S. Šimoliūnas, Detroit ... 5.00
S. Matulis, Chicago......... 2.00
A. Aglinskas, Chicago .... 2.00

K. Girvilas, Chicago........2.00
J. Malskis, Cleveland....... 5.00
A. Nakas, Chicago............2.00
V. Ramūnas, Cleveland ... 5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES 
SĄJUNGOS SEIMO

įvykstančio 1971 m. gegužės mėn. 29 ir 30 dienomis 
Philadelphijoje (Sheraton Hotel,

1725 J. F. Kennedy Blvd., Philadelphia, Pa. 19103),
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, gegužės mėn. 29 d.
10:00-11:00 Registracija
11:00-12:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis

1. Skyriaus pirmininko Vytauto Matonio 
žodis

2. Himnai
3. Sąjungos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas
4. Mirusiųjų narių pagerbimas — Vaclovas 

Mažeika
5. Tautinė idėja lietuviškos išeivijos veiklo

je — Dr. Jonas Balys
6. Sveikinimai

12:30-2:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas
4. Sąjungos Valdybos pranešimas
5. Revizijos Komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų

2:30-3:30 Pertrauka
3:30-5:30

8:00

Darbo posėdis
1. Liet. Tautinio Sąjūdžio Vadovybės prane

šimas — Dr. Bronius Nemickas
2. Pranešimas ALTO reikalais — Eugenijus 

Bartkus ir Teodoras Blinstrubas
3. Pranešimas BALFO reikalais — Emilija 

Čekienė
4. Pranešimas Naujosios Vilties reikalais
5. Diskusijos dėl pranešimų
Banketas
Programoje solistė Vanda Stankienė ir Neo- 
lithuanų orkestras (iš Chicagos)

Sekmadienis, gegužės mėn. 30 d.
10:00-12:00

12:00-2:00

2:00-3:00
3:00

Darbo posėdis
1. Skyrių atstovų pranešimai
2. Sąjungos skyrių veikla — Bronius Tiškus
3. Diskusijos dėl pranešimų ir dėl bendros 

veiklos
Darbo posėdis
1. Mandatų komisijos pranešimas
2. Nominacijų komisijos pranešimas
3. Rinkimai

a) Sąjungos pirmininko ir valdybos narių
b) Revzijos komisijos
c) Tarybos

4. Nutarimų komisijos pranešimas
5. Kiti klausimai ir sumanymai
6. Seimo uždarymas
Pertrauka
Vilties Draugijos narių suvažiavimas
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